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وزرای خارجه و خزانهداری امریکا اجرای تحریمهای جدید علیه ایران را اعالم کردند

واکنش یک نماینده به مقررات جدید
پوشش در دانشگاه آزاد

تحریم هایی که مردم را هدف قرار می دهد

در حالــی کــه دولــت امریــکا روز گذشــته
تصمیم خود بــه بازگرداندن دومین بخش
از تحریمهــای هســتهای ایــران را اجرایــی
کرد ،وزیر خارجه ایران عهدشــکنی امریکا را
موجب منزوی شــدن این کشــور در جامعه
بینالملــل دانســت .محمدجــواد ظریــف
کمی پس از انتشار فهرست تحریمی جدید
واشــنگتن در پیامــی در صفحــه توئیتر خود
نوشــت« :امروز ،ایاالت متحده بــا بازاعمال
تحریمهایــی که مردم عــادی را هــدف قرار
میدهنــد ،در برابــر دادگاه عالــی ســازمان
ملل و شــورای امنیت سرکشــی کرد .اما این
قلــدری ایــاالت متحــده نتیجــه معکــوس
ایجــاد میکند ،نه فقط بهخاطر آنکه برجام
مهم اســت امــا از آن رو که جهان نمیتواند
بــه ترامــپ و یارانــش اجــازه دهــد کــه نظم
جهانی را تخریب کنند .امریکا منزوی شــده
است ،نه ایران ».انتقاد وزیر خارجه از رویکرد
تحریمی امریکا در حالی مطرح شد که آغاز
دومین دور تحریمهای هستهای ایران نیمه
شــب دوشــنبه (پنجــم نوامبر) کلیــد خورد.
این تحریمها که خرید و فروش نفت ایران،
بانــک مرکــزی ،کشــتیرانی و بیمــه و صنایع
انــرژی و بانــک مرکــزی جمهوری اســامی
ایران را شــامل میشود اگر چه رسماً از دیروز
بازگرداندهشدامابنابهگفتهمقامهایایرانی
پیشتر و در مردادماه عملیاتی شده بود.
دونالد ترامــپ ،رئیس جمهــوری امریکا با
خــروج از برجــام در اردیبهشــت مــاه ســال
جــاری اعــام کــرده بــود کــه تحریمهــای
سرســختانه علیه ایــران را در دوره  ۹۰و ۱۲۰
روزه بــاز میگردانــد .دور اول تحریمهایــی
بــود کــه معاملــه دالر ،ریــال ،طــا و فلزات
گرانبهــا و همچنیــن صنعــت خــودرو و
فروش هواپیما به ایران را هدف میگرفت.
تحریمهــای دور دوم هرچنــد برای هشــت
کشــور معافیتهایی قائل شــده اســت اما
شــرکتهای طــرف معاملــه ایــران را در
کشــورهای دیگــر نیــز هــدف میگیــرد .در
واکنــش به ایــن تحریمها اتحادیــه اروپا که

پیشتــر اعالم کرده بود درصــدد راهاندازی
یک کانــال مالی ویژه با ایران برای تضمین
پرداخت پول نفت صادراتی ایران است ،با
صدور بیانی ه مشترکی بر عزم خود در حفظ
توافــق هســتهای تأکید کــرد .اتحادیــه اروپا
میکوشد با ایجاد این کانال جدید ،از آزادی
فعاالن اقتصادی این کشورها جهت دنبال
کــردن مبادالت مشــروع با ایــران حفاظت
کنــد و هدف اصلی این کانــال ویژه دریافت
پول حاصل از صــادرات نفت ایران به اروپا
و خریدهــای متعــارف ایــران از کشــورهای
اروپایی است.
 ëëهشدارپمپئوبهشرکایتجاریتهران
تأکیــد اروپا بر حفظ برجام در حالی اســت
کــه مقامهــای امریکا روز گذشــته بــا اعالم
جزئیــات تحریمهایــی که بازگردانده شــد،
نسبت به مجازات ســخت و دردناک علیه
نهادهایــی که بعد از بازگشــتن تحریمها با
ایران تجارت میکنند ،هشدار دادند .مایک
پمپئــو ،وزیر خارجــه امریکا که روز گذشــته
در نشســت خبــری مشــترک بــا اســتفان
منوچین ،وزیــر خزانــه داری امریکا حضور
یافته بود ضمن دفاع از تصمیم واشنگتن
بــه بازگرداندن نظام تحریمها مدعی شــد
که «ایران دو انتخــاب دارد ،به صورت یک
بازیگــر عادی رفتار کند یا شــاهد فروپاشــی
اقتصادش باشد ».پمپئو در ادامه خواستار
توافق جدید با ایران شد و همچنین مدعی
شــد تا زمانی که ایران رفتارش را بر اساس
 12خواستهای که او قبالً مطرح کرده تغییر
نداده باشــد ،فشــار امریکا بر ایران پیوســته
ادامــه خواهد یافت .او هدف نهایی راهبرد
دولت امریکا در قبال ایران را کنار گذاشــتن
«انقالبیگــری» از ســوی این کشــور خواند.
ساعتی پس از اظهارات وزیر خارجه امریکا
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ترامپ هم
مدعی شد که امریکا تحریمهای بیشتری را
علیه ایــران اعمال میکند .بولتون هدف از
بازگشــت تحریمهای امریکا را تغییر رفتار
ایــن کشــور و عــدم ســاخت موشــکهای

بالســتیک دانســت و مدعــی شــد« :دولت
ترامــپ بــرای مجبــور ســاختن ایــران بــه
رهــا کــردن برنامــه ســاخت ســاح اتمی و
حمایت از تروریســم در خاورمیانه ،اعمال
فشــارهای حداکثری بر تهــران را آغاز کرده
است ».ســارا سندرز ،ســخنگوی کاخ سفید
نیــز در گفتوگویــی ادعــا کــرد کــه امریــکا
تحریمهایــش را بــه طریقــی اعمــال کرده
است که بیشترین آسیب را برسانند.
وزیــر خارجــه امریــکا کمــی پــس از اعــام
تحریــم هــای امریکا در پیامــی توئیتری که
به زبان فارســی منتشــر کرد ،مدعی شد که
دولــت امریــکا کنار مــردم ایران قــرار دارد.
پمپئو نوشــت «:ایاالت متحده با ایســتادن
در کنار مردم ایران با آنها ابراز همبســتگی
میکند .مردم ایران پس از گذشــت تقریباً
۴٠سال بیشترین صدمه را از سوء مدیریت
و فساد اقتصادی خوردهاند .برخالف آنچه
رژیم ایران میگوید ،تحریمهای ما شــامل
فروش غذا ،محصوالت کشــاورزی ،دارو ،و
تجهیزات پزشکی نمیشود».
 ëëاتحادیــه اروپــا :منتظــر واکنــش بــه
تحریمهایامریکاباشید
با بازگشــت بخش دوم تحریمهای امریکا
علیــه ایــران ،کشــورهای باقــی مانــده در
برجــام در واکنشهایــی جدید بــار دیگر از
دولــت امریکا انتقاد کرده و تأکید کردند که
آنها به توافق متعهــد میمانند .در همین
چارچــوب بــه گــزارش ایســنا ،ســخنگوی
کمیســیون اروپا اعالم کرد کــه همه منتظر
واکنــش اتحادیــه اروپــا بــه ایــن تحریمهــا
بمانند .ســخنگوی دولت آلمــان نیز در پی
اعمال تحریمهای امریکا علیه ایران ،گفت
کــه باید امکان قانونی برای رابطه بازرگانی
بــا ایران وجود داشــته باشــد .بنابــر گزارش
خبرگــزاری رویتــرز« ،اشــتفانزایبرت» بــا
اشــاره به اعمــال تحریمهــای امریکا علیه
ایــران گفــت« :آلمان متقاعد شــده اســت
کــه باید امــکان رابطه بازرگانــی به صورت
قانونی با ایران وجود داشته باشد و در حال

خبر اول اینکه ،عضو کمیته آموزش عالی کمیسیون
آمــوزش و تحقیقــات در مجلس با اشــاره به کشــف
دیـــگه
چه خبر
فســاد مالی در پرونده پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد،
گفت :بهتر اســت دانشــگاه به جای پرداختن به مســائلی مانند پوشش
دانشجو به مسائل اصلی بپردازد.بهگزارش خانه ملت ،محمود صادقی
بــا یــادآوری اینکه بر اســاس اطالعات واصلــه به کمیســیون آموزش در
موضوع پذیرش چند برابری دانشــجوی پزشــکی در دانشــگاه آزاد فساد
رخ داده و مبالغی جابهجا شــده ،افزود :متأســفانه نوعی نگاه سیاسی در
دانشــگاه آزاد حاکم شده که تمام مسائل را تحت شــعاع خود قرار داده
و مــواردی ماننــد «هاشــمی زدایــی» در دانشــگاه آزاد پیگیری میشــود.
صادقــی همچنین با اشــاره به دســتورالعمل ضوابط تعییــن مصادیق
مجــاز و غیرمجاز پوشــش در دانشــگاه آزاد ،رعایت شــئونات را ضروری
اما شــخصی و فردی دانســت و افزود« :دغدغه اصلی دانشگاه آزاد باید
توسعه علمی به جای پرداختن به مسائلی از این دست باشد».

ترکیهبهدنبالبازداشترضاضراب

بررسیاینموضوعاستکهچطورشرکتها
را از پیامدهــای اعمــال مجــدد تحریمهای
امریــکا در امــان نگــه دارد ».همچنیــن یک
مقام آگاه در دفتر نخســت وزیری انگلیس
گفت« :مادامی کــه ایران به تعهدات خود
در برجــام پایبنــد باشــد ،لندن نیــز به این
توافــق متعهــد میمانــد و تجار انگلیســی
را تشــویق میکند تــا از فرصتهــای مالی
در ایــران اســتفاده کننــد ».در ادامه نورمن
المونــت ،فرســتاده ویــژه دولــت انگلیــس
در امــور تجاری ایــران ،ضمن ابراز تأســف
از بازگشــت تحریمهای امریــکا علیه ایران
گفــت« :انگلیــس و کشــورهای اروپایــی به
دنبــال ایجــاد ســاز و کار ویــژهای هســتند تا
روابــط تجــاری بــا ایــران را تــا حــد ممکن
ضمانــت کننــد ».در همین حــال نماینده
ویــژه والدیمیــر پوتیــن که بــه تهران ســفر
کرده ،از حمایت کشورش از ایران خبر داده
اســت .الکســاندر الورنتیف گفته اســت که
روسیه حمایت قاطع از جمهوری اسالمی
ایــران در برابــر تحریمهــای غیــر قانونــی
امریکا را اعالم میکند .میخائیل اولیانوف،
نماینــده روســیه در آژانــس بینالمللــی
انرژی اتمی هم گفت« :مســکو با همکاری

چیــن و تروئیکای اروپایی تمام تالش خود
را بــه کار خواهــد گرفت تا از اجــرای برجام
مطمئن شود».
ëëاعتراضایرانبهدبیرکلسازمانملل
نماینده دائم ایــران در نامهای به دبیرکل
سازمان ملل متحد با اشاره به تحریمهای
غیرقانونــی و یکجانبــه امریــکا خواهــان
اقدام دســته جمعی ســازمان ملل متحد
و اعضــای جامعــه بینالمللــی در مقابله
با این تحریمها شد .غالمعلی خوشرو در
این نامه اقــدام امریکا را مغایر با مقررات
بینالمللــی متعــددی دانســته اســت .در
بخشــی از ایــن نامــه آمده اســت کــه «این
تحریمهــا غیرقانونــی و مغایــر بــا اصــول
شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد
و مــورد پذیرش جامعــه بینالمللی نظیر
برابری حاکمیت دولتهــا ،عدم مداخله
در امورداخلــی دولتهــای عضــو و آزادی
تردد و تجارت بینالمللی است ».خوشرو
این تحریمهــا و اقدامات بی پروای امریکا
را تهدیــد کشــورها و دولتهــای دیگــر در
جهــت اختــال در روابط اقتصــادی ایران
قلمداد کرده و تصریح کرده است «ایاالت
متحده نه تنها آشکارا در مقابل قطعنامه

 2231شــورای امنیت میایســــــــــــتد بلکه
بی شــرمانه بــه دیگــر دولتها فشــار وارد
میکنــد تــا آن قطعنامــه را نقــض کنند».
نماینــده دائم ایــران در انتهــای نامه خود
خواســته اســت کــه جامعــه بینالمللــی
بــه صــورت دســتجمعی بــه ایــن اقــدام
غیرقانونــی و غیــر انســانی امریــکا پاســخ
محکمــی بدهنــد و از حاکمیــت قانــون و
چندجانبهگرایی حمایت کنند.
ëëرایزنی تلفنی ظریف بــا وزرای خارجه
انگلیسونروژ
وزیــر امــور خارجــه ایــران در گفتوگوهای
تلفنــی جداگانــه بــا وزیــران امــور خارجــه
انگلیــس و نــروژ دربــاره آخریــن تحــوالت
روابــط دوجانبه و برجام ،گفتوگو و رایزنی
کــرد .وزیــر امــور خارجــه انگلیــس در ایــن
پایبندی کشــورش
گفتوگو ضمن تأکید بر
ِ
و ســایر اعضای برجام به ایــن توافق ،لزوم
اتخاذ و اجرای فوری سازوکارهای ویژه اروپا
را بــرای تــداوم همکاریهــای اقتصــادی با
ایــران مورد تأکید قرار داد .وزیر امور خارجه
نــروژ نیز ضمــن اعــام حمایــت از اجرای
برجام ،بر گســترش همکاریهای دوجانبه
تأکید کرد.

کدهای آشنا از پرونده قتلهای زنجیره ای
پشت پرده یک مقاله اطالعاتی پس از  18سال فاش شد
سرگه بارسقیان
روزنامه نگار

چنــد روز مانــده بــه بیســتمین ســالگرد
قتلهــای زنجیــرهای ،مکاتبــه توئیتــری
دامــاد وزیر وقت اطالعات با روزنامهنگار
خارج از کشور ،اطالعات جدیدی از جعبه
سیاه قتل روشــنفکران در نیمه دوم دهه
 ۷۰آشــکار کــرد .دامــاد حجتاالســام
قربانعلی دری نجفآبادی ،امروز مشاور
فرهنگی حســن روحانــی و رئیــس مرکز
بررسیهایاستراتژیکریاستجمهوری
اســت .حســامالدین آشــنا در دوره
اصالحــات ،معــاون ویژه وزیــر اطالعات
بود؛ معاونتی که چون با علما ،روحانیون
و مراجــع ،اعضــای خبــرگان و مجمــع
تشخیصمصلحتنظامسروکارداشت،
بســیار حســاس و به تعبیــر نجفآبادی
در کتــاب خاطراتــش« ،صندوقخانــه یا
محرمخانه نظــام» بود .وزیــر اطالعات،
غالمحســین محســنی اژهای را برای این
معاونــت مــد نظر داشــت و حتــی رهبر
معظم انقالب هم موافقت کرده بودند،
اما ســید محمــد خاتمی با ایــن انتصاب
مخالف بود و اینطور شد که نجفآبادی
«ناچار شد» دامادش ،حسامالدین آشنا
را برای این منظور پیشنهاد کند.
آشــنا روز یکشــنبه ( ۱۳آبان) در پاسخ به
توئیت مرتضی کاظمیان ،روزنامهنگار و
فعال ملی – مذهبی مقیم خارج از کشور
که از او پرســیده بود دستور ترور فروهرها
و دیگــر قربانیان را چه کســی صــادر کرد
و پــدر همســرش چه نقشــی داشــت به
 ۳موضــوع جدید اشــاره کرد .۱ :مطمئن
هســتم که وزیر وقت اطالعــات نه در آن
جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر
داشــت .۲ ،من در همان ســال  ١٣٧٧در
روزنامههای انتخاب و جمهوری اسالمی
با نام مستعار بهمن شناسا مطالب الزم
را در ایــن بــاره نوشــته ام .ایــن پرونده به
ســختترین و خشــنترین وجــه ممکن
مورد رســیدگی قــرار گرفــت .۳ .آنچه در
ســازمان قضایی نیروهای مســلح اتفاق
افتــاد ،به هیچ وجه کمتــر از اصل قتلها
نبــود .روزی بایــد از آقــای نیازی ســوالت
سختی پرسید .کاظمیان در پاسخ به این
توئیــت آشــنا میپرســد .١ :در برگههای
بازجویی کاظمــی و عالیخانی [متهمان
پرونــده] ،بــه تکــرار و تأکید بــر توصیه و
نقش وزیر وقت اطالعات تصریح شده،
 .۲اگــر آقــای دری نقــش نداشــته ،چــه
کسی/کســانی آمر بودهانــد؟  .۳برخورد
غیرانسانی با متهمان ،محکوم است؛ اما
آیــا حتی حکم زندان ابــد برخی عوامل

اجرا شده؟ نه!
آشــنا در پاســخ به  ۴نکته اشــاره کــرد.۱ :
در همان مقاله تحت عنوان «ســناریوی
دراز کــردن حکیم باشــی» توضیح داده
شــده که متهمان در طراحــی اولیه خود
احتمال لو رفتن را پیشبینی کرده بودند
و پس از دســتگیری یکصــدا وزیر وقت را
بهعنوان آمر معرفــی کردند تا یک خط
انحرافــی در رســیدگی ایجــاد کننــد.۲ .
واقعیت این است که وزیر پس از اعتراف
کاظمــی بــه ایــن جنایــت و اطمینــان از
صحــت اعتــراف ،مراتــب را مســتقیماً
بــه رئیــس جمهــوری اطــاع دادنــد.۳.
تــا آنجا کــه من میدانــم متهمان پیش
از دســتگیری بــا یــک واســطه بــه رئیس
جمهوری دسترسی پیدا کرده و از طریق
مدیریت برداشت ،ذهن ایشان را جهت
داده بودنــد .۴ .کاظمــی اعتــراف نکرده
اتهام زده و خود را تبرئه کرده است.
ëëبهمنیاامینشناسا؟
توئیتهای آشــنا ما را با نویسنده اصلی
مقالــهای آشــنا کــرد که بــا نام مســتعار
بهمــن شناســا آن هــم نــه در ســال ۷۷
کــه  ۵مــرداد  ۷۹در روزنامــه «انتخاب»
منتشــر شــد با عنوان «کالبدشــکافی دو
تماس» (اظهارات وزیر سابق اطالعات،
دو تمــاس تلفنــی و یــک توضیــح)؛ در
همــان روز پنجــم مــرداد  ۷۹همیــن
مقاله بــا نام مســتعار «امین شناســا» و
بــا عنــوان «کالبدشــکافی یــک تماس»
(مروری بــر پرونده قتلهــای زنجیرهای
با نگاه کارشناســانه) منتشــر شــد .بواقع
مقالــه مــورد نظــر آشــنا دو ســال بعد از
تاریــخ یــاد شــده ،بــا دو اســم متفــاوت
بهمن شناســا و امین شناســا و با دو تیتر
جداگانــه «کالبدشــکافی دو تمــاس» و
«کالبدشکافی یک تماس» منتشر شده
است.
ëëآنمصاحبهوزیر
«در تمــام  ۱۹مــاه مــدت وزارت مــن،
حتــی یک نصفــه روز هم به اســتراحت
نرفتم .شــاید باورتان نشــود دو ســاعت
هم اســتراحت نکــردم .ایــن را آیندگان
بــه ملــت گــزارش خواهنــد داد .مــن در
طــول این مدت بیش از پنــج هزار مورد
نوشته داشــتم ».مقاله آشــنا در واکنش
توگــوی روزنامــه «انتخاب»
به ایــن گف 
بــا دری نجــف آبــادی در اول مــرداد ۷۹
بــود؛ جایی که وزیر ســابق با وجود تأکید
بر پــرکاری ،به بیاطالعــیاش از برنامه
معاونانــش اعتــراف میکنــد« :تقریباً تا
آخریــن مراحلــی کــه مســأله قتلهــای
زنجیرهای و دخالت چند نفر از مأموران
وزارت اطالعات در آن روشــن شد ،بنده

اطــاع نداشــتم .ایــن خیلــی مســخره
اســت که بگویند من باید از این مســائل
خبر میداشــتم .مثالً اگر یک مأمور جزء
جایی تخلفــی کرد ،باید حتمــاً باالترین
مقــام اداره از آن اطــاع داشــته باشــد.
فرقــی نمیکنــد وزارت اطالعــات هــم
نیــروی زیــادی دارد و وزیر بــا  ۱۳معاون
بــر کار آنــان نظــارت دارد ».وزیر ســابق
بــر این اعتقاد بــود نباید با این کیفیت با
قتلهای زنجیرهای برخورد میشــد «تا
از آن استفاده سیاسی شود» و گفته «من
بــا اینکه وزارت اطالعــات ضربه بخورد،
موافــق نبــودم» و راهکارش ایــن بود که
«دســتگاه قضایــی بیایــد و بــا همــکاری
کارشناسان و صاحبنظران ،دقیقاً مسأله
را بررسی کند».
ëëسناریویمتهمکردنوزیر
فردای انتشار این مصاحبه «انتخاب» به
دو تمــاس تلفنی از طــرف خانوادههای
متهمان آزاد شده اشاره کرد که به نوشته
آشــنا «تیترهای هر دو به گونهای تنظیم
شــده بود که با استفاده از شیوه استفهام
انکاری مســتقیماً وزیر سابق را به اطالع
از قتلهــا متهم میکــرد ».در این مقاله
آشــنا به ســناریوی «پاک کــردن صورت
مســأله و دراز کردن حکیم باشی» اشاره
میکند که «یک ســناریوی شناخته شده
و کالســیک در عملیــات روانــی درون
ســازمانی اســت و بارها توسط متخلفان
بــه کار گرفته شــده اســت .متهــم کردن
وزیــر تنهــا راه فــرار از مجــازات قانونی و
ابهام آفرینی در جریان رسیدگی قضایی
است».
ëëسؤالسختازنیازی
حاال با این افشــاگری توئیتری آشناست
که میتوان نویســنده واقعــی این مقاله
را شــناخت که در مقام معــاون از وزیر یا
در مقــام داماد از پدر همســرش اینگونه
دفــاع میکنــد« :وزیــر ســابق اطالعــات
تأکید کرده است که نه تنها هیچ دستوری
خــارج از حیطــه مســئولیت خــود نداده
اســت ،بلکــه به محــض اطــاع از وقوع
حــوادث دلخــراش پاییــز  ۷۷معاونــان
ذیربط را رسماً مأمور رسیدگی به پرونده
کــرده و بالفاصله پــس از اعتراف یکی از
متهمان به شرکت در قتلها مراتب را به
مقام مافوق خود گزارش کرده است».
در ایــن فراز از مقاله اوســت کــه میتوان
بهدلیل انتقاد اخیرش از سازمان قضایی
نیروهــای مســلح و «پرســیدن ســؤاالت
ســخت» از حجتاالســام والمسلمین
محمد نیازی رئیس اســبق این ســازمان
پــی بــرد« :کارشناســان جــوان مســائل
امنیتــی و محققــان ضــد برانــدازی بــا

متوســط سنی  ۲۴سال به میدان آمدند و
قضات گمنام ســازمان قضایی نیروهای
مســلح ناگهان بــه مهمترین چهرههای
خبرســاز تبدیل شــدند .آنــان در مراحل
مختلف با تأثیرپذیری از شگردهای ضد
بازجویی متهمان کارکشته از متهم کردن
وزیر آغاز کردند و پس از یک ســال و نیم
مدعی کشــف بزرگتریــن و پیچیدهترین
شــبکه جاسوســی در تاریــخ ایــن کشــور
شــدند و کار را به جایی رســاندند که گویا
تمــام بدنــه قضایــی ،اجرایــی و امنیتــی
کشور از جاسوســان ،فاسقان و فاجران پر
شده است».
دو مــاه قبــل از آن ،نیــازی در جمــع
خبرنــگاران گفتــه بــود« :تــا آنجایــی که
پرونــده در اختیار ما بــوده ،صدور حکم
شرعی محرز نشد ،چرا که اساساً متهمان
افــرادی نیســتند کــه بــا حکــم شــرعی
اقــدام بــه قتــل کننــد .پرونــد ه قتلهای
زنجیــرهای بــا قــرار عــدم صالحیــت ،از
دادگســتری تهران ،به دادسرای نظامی
تهران ارجاع داده شــد .ما باید برای این
پرونــده ،افرادی را انتخاب میکردیم که
کارشناس اطالعاتی و مورد تأیید باشند
و از طرفــی ســوءظن نیــز ایجــاد نشــود.
کشــیده شــدن ایــن پرونــده بــه مجامع
غیرقضایی ،بهدلیل عدم صالحیت آنها
و افشــای اطالعات طبقهبندی ،صحیح
نیســت .آزادی متهمان ،با قرار مناسب،
بــا تشــخیص قاضــی دادگاه و تــا مــدت
زمــان تعییــن صــورت گرفتــه و آزادی،
به معنــای برائت نیســت( ».خبرگزاری
ایسنا ۲۱ ،خرداد )۱۳۷۹
ëëمسئولمرگسعیدامامی
آشــنا در ایــن مقالــه با اشــاره بــه «مرگ
مشــکوک عنصر کلیدی و مقــام امنیتی
وزارت اطالعــات در دوران قبــل از وزیــر

ســابق» (ســعید امامــی) نوشــته اســت:
«وقتــی او مــرد هیــچ یــک از کســانی که
فریــاد میزدنــد وزیــر بایــد در جریــان
قتلها مسئولیت بپذیرد و استعفا بدهد،
نگفتنــد در قبال مرگ عنصــر کلیدی در
ایــن قتلهــا و جریانــات دیگر چه کســی
باید مســئولیت بپذیرد و استعفا بدهد و
در نهایت به جای باالترین مقام مسئول،
سرباز وظیفهای متهم ردیف اول پرونده
مــرگ وی شــد کــه گویــا بــرای او داروی
نظافت خریده بود .وقتی متهمان قبلی
آزاد شدند و ادعا کردند تحت شدیدترین
شــکنجهها علیــه خــود ،دوســتان و
همکارانشــان اعترافاتــی کردهاند کســی
نپرســید چگونه اســت که شــکنجه گران
و شــکنجه شــدگان هر دو آزادنــد و علیه
یکدیگــر رجزخوانی میکنند بدون اینکه
به این ادعاهای متقابل رسیدگی شود».
ëëکدهاییکهآشکارشد
چون دو روز است چهره واقعی نویسنده
آن مقاله آشــکار شــده کــه در زمان خود
پست مهم معاونت ویژه وزیر اطالعات
را داشــته پــس میتــوان کدهــای او را بــا
گذشــت  20ســال بازخوانــی کــرد .آشــنا
در ایــن مقالــه دربــاره ســوابق متهمــان
اصلــی قتلهــا گفتــه کــه بایــد ســوابق
خانوادگی سبب و نسبی آنها بررسی شود
«عالیخانیها و قوامیها نسبتی با دیگران
دارنــد یــا خیــر؟» پرســیده اگــر در مــورد
قتلهــای زنجیــرهای (به تعبیــر خودش
«پاییــزی») اراده ســازمانی وجود داشــت
آیا در وزارت ،افرادی متناسب تر ،مسئول
تــر ،امینتر و دارای انگیزه باالتر از این افراد
یافت نمیشــده اســت؟ «برخی اعضای
ایــن گــروه به علــت کــم کاری و بیانگیزه
بــودن و رفــاه زدگــی از مســئولیتهای
عملیاتــی خــود خلــع شــده بودنــد و در

اجــرای وظایف عادی و مســئولیتهای
جــاری خــود کــه بــا احــکام رســمی و
توبیخهــای مکرر همــراه بــوده ،کوتاهی
میکــرده انــد؟ آشــنا یــا شناســا در ایــن
مقاله بــا طرح این ســؤال کــه «مقتوالن
چه ویژگیهایی داشــتند که موجب شــد
هــدف قــرار بگیرنــد؟» افشــاگریهایی
کــرد که نه تــا آن زمان چنیــن اطالعاتی
فــاش شــده بــود و نــه پــس از آن کمتــر
مورد اســتناد قرار گرفت (ظاهراً بهدلیل
نام مستعار) .او نوشته «یکی از مقتوالن
احتمالی شــاهد صادق عملکرد وزارت
اطالعــات در جریــان تبدیــل معانــد به
منتقــد بــود .ترجمــه کتابــی مشــهور و
ضــد صهیونیســتی اوج خدمــت او بــه
اهــداف جهانــی انقــاب اســامی بود».
ایــن نشــانههای مجیــد شــریف ،یکی از
قربانیــان قتلهــای زنجیــرهای اســت
کــه کتــاب روژه گارودی «اســطورههای
بنیانگذار سیاســت اســرائیل؛ تاریخ یک
ارتــداد» را ترجمــه کــرده اســت .جالب
ایــن اســت کــه آشــنا عبــارت «یکــی از
مقتوالن احتمالی» را برای او بهکار برده
اســت .او در ادامه نوشته است« :دیگری
یــک انقالبی کهنــه کار و مخالفــی کامالً
بیخطــر بود ،او تنها یک مــاه پس از آن
کشته شــد که در یک مصاحبه تصویری
طوالنی از شــخصیت امــام خمینی(ره)
تجلیــل کــرد و ایشــان را ســتود ».منظور
آشــنا ،داریوش فروهر است که گفته «در
طول سالها مخالفت و مبارزه سیاسی با
جمهوری اسالمی حتی یک بار دستگیر
نشد ».او اینجا یک کد اطالعاتی دیگر رو
میکند« :در دوره وزارت وزیر سابق حتی
احضــار وی ممنــوع شــده بــود و این امر
مهمتریــن بهانه برانــدازان برای حمله
بــه وی و متهــم کردن او بــه ایفای نقش
«ســوپاپ اطمینان» برای نظام اسالمی
بود ».او دو مقتول دیگر (احتماالً منظور
محمد مختاری و محمدجعفر پوینده) را
«نویســندگانی تقریباً گمنام» میداند که
«بهعلتفعالیتدرزمینهحقوقبشردر
خارج از ایران بیشتر شناخته شده بودند تا
در داخل کشور .هیچ یک از این افراد برای
جمهــوری اســامی و وزارت اطالعــات
اساســاً خطــری محســوب نمیشــدند تا
اقدامــی ولو اندک دربــاره آنان مورد نظر
باشــد .عدم اطالع وزیــر از وضعیت آنان
ناشی از عدم اولویت آنان در موضوعات
کاری جاری وزارت است».
اعالم اینکه اینها گفتههای معاون وقت
وزیــر اطالعــات اســت میتوانــد بــرگ
جدیدی بر پرونده  20ساله پر از راز و رمز
قتلهای زنجیرهای اضافه کند.

شــنیدیم که ،مقامات ترکیه دستور بازداشت رضا ضراب ،تاجر طال را که
علیه یک بانکدار این کشور در نیویورک شهادت داده بود  ،صادر کردهاند.
بهگزارش ایسنا به نقل از رویترز ،رضا ضراب  ۳۴ساله ،یک ایرانی -ترکی
دوتابعیتی ،شاهد دولتی دادگاه مهمت هاکان آتیال ،معاون سابق مدیر
کل «هالکبانــک» ترکیــه بوده که به جرم کمک به ایران بــرای دور زدن
تحریمهای امریکا محاکمه شده بود.
یک دادگاه در اســتانبول ،روز دوشنبه دستور بازداشت رضا ضراب ،تاجر
طــا ،را به اتهــام بازســازی غیرقانونی یــک ویالی تاریخی  -شــخصی و
همچنین نقض قانون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ترکیه صادر
کرده اســت.این در حالی اســت که ضراب در سال  ۲۰۱۶توسط امریکا به
جرم کمک به ایران برای دور زدن تحریمهای ایاالت متحده بازداشت و
ســال گذشته مجرم شناخته شد و مشخص نیست که آیا ترکیه میتواند
تــا پایان نیافتــن حبس ضراب در امریکا ،در قبــال حکم جدید وی کاری
انجام دهد یا نه.

بازداشت یک روزنامه نگار اصالحطلب

دســت آخــر اینکــه ،مســعود کاظمــی روزنامــه نــگار اصالحطلــب روز
گذشــته بازداشــت شــد .بهگزارش امتداد ،هنوز علت دســتگیری و نهاد
بازداشــتکننده این روزنامه نگار مشخص نیست .کاظمی سابقه کار در
روزنامههایی چون شرق و قانون را در کارنامه خود دارد.

شمخانی :ایران و روسیه به تقویت
نیروهای مسلح سوریه ادامه میدهند

نماینــده ویژه رئیس جمهوری روســیه که بــرای ارائه گزارش
از نشست چهارجانبه اســتانبول به تهران سفر کرده است ،با
اخبار «علی شمخانی» نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای
عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا ،دریابان شمخانی در این مالقات با اشاره به سه اصل راهبردی
و غیــر قابل تغییــر که مبنــای همکاریهای دفاعــی ،امنیتی و سیاســی ایران و
روســیه در بحران ســوریه بوده اســت ،اظهار داشــت :حمایــت از دولت قانونی
ســوریه و همکاری با این کشــور برای مبارزه با تروریســم ،حفظ تمامیت ارضی
سوریه و فراهم شدن ساز و کارهای سیاسی برای تعیین آینده این کشور توسط
مردم سوریه ،اهدافی است که مجموعه موفقیتهای سیاسی و میدانی حاصل
شده برمبنای آن شکل گرفته است.
وی تعامــل و هماهنگــی بســیار مناســب میان ایران ،روســیه و ســوریه را عامل
اصلــی ایجــاد برتــری میدانــی ارتــش ســوریه و اضمحــال طیــف دشــمنان و
مخالفان این کشــور و ایجاد شــکاف میان آنها عنوان و خاطرنشان کرد :ایران و
روسیه در چارچوب ائتالف موجود عالوه بر پیگیری فعال روندهای سیاسی به
تقویت نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند داد.
«الکســاندرالورنتیف» نیــز در ایــن مالقــات اظهــار داشــت :بــا دســتور رئیــس
جمهــوری روســیه بــرای اجــرای دو مأموریت شــامل ارائــه گــزارش از اجالس
چهارجانبه روســیه ،ترکیه ،آلمان و فرانسه در مورد سوریه که در شهر استانبول
برگزار شــد و همچنین اعالم حمایت قاطع از جمهوری اســامی ایران در برابر
تحریمهای غیر قانونی امریکا که دور دوم آن از دیروز آغاز شده است ،به تهران
سفر کرد هام.
الکساندر الورنتیف نماینده ویژه والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور
سوریه و سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه همچنین در محل وزارت
امور خارجه با حســین جابری انصاری ،دســتیار ارشــد وزیر خارجه در امور ویژه
سیاسی و مذاکره کننده ارشد ایران در امور سوریه و یمن دیدار و گفتوگو کردند.

اعتراضبهحاشیههایراهپیمایی13آبان

راهپیمایــی  13آبــان به پایان رســید اما پــس لرزههای آن هنوز ادامــه دارد .روز
گذشته روزنامه جمهوری اسالمی دو حاشیه این مراسم را یادآور شد و البته به
آن اعتراض کرد .نخســت بنری بود که به نوشــته این روزنامه با اعتراض مردم
نیز مواجه شــده بود .جمهوری اسالمی نوشــت« :در مراسم  13آبان در تهران،
یک بنر که ترامپ و نتانیاهو را در لباس ســرخ و زانو زده در یک شــنزار درســت
مثل اسرای بیگناه در برابر داعش نشان میداد و سردار سلیمانی را هم پشت
آنان ترســیم کرده بود ،اعتراض بســیاری از حضار در مراســم را برانگیخت که
این مظلوم نشــان دادن این دو جنایتکار و داعشــی نشــان دادن ســردار ایرانی
اســت و جابهجایی ارزشها محســوب میشــود .تالش معترضان برای جمع
کردن این بنر با مخالفت گردانندگان مواجه شــد و به جایی نرسید و متأسفانه
عکسهای زیادی از این بنر که ظالم را مظلوم و مظلوم را ظالم جلوه میدهد
برداشته و مخابره شد!» این روزنامه با طرح این پرسش که«چرا عدهای با یک
کج ســلیقگی مرتکب ضد تبلیغ میشــوند؟» به دیگر حاشــیه این مراســم که
طرح شــعارهای انحرافی بود ،پرداخت و نوشــت« :در راهپیمایی  13آبان قم
متأسفانه شعارهایی که رنگ و بوی اختالفات جناحی و سیاسی داخلی داشت
بر شــعارهای اصلــی که قاعدتاً باید «مــرگ بر امریکا»« ،مرگ بر اســرائیل» و
«هیهات مناالذله» میبود ،غلبه داشت .عدهای که به احتمال قوی سازماندهی
شــده در راهپیمایی شــرکت کرده بودنــد ،تالش فراوانی به خــرج میدادند که
شــعارهای اصلی روز  13آبان را به شعارهایی علیه رقبای سیاسی خود و علیه
برجام یا دولت تغییر دهند و با شــعارهایی مانند «مرگ بر سازشــکار» تالش
میکردند دولت یا رقبای سیاســی خود را سازشــکار جلــوه دهند».این روزنامه
ادامــه داد«:این اقدام ،اعتراض برخی از راهپیمایان را برانگیخت؛ بهطوری که
وقتی دیدند عدهای مراســم  13آبان را به صحنه تســویه حســابهای سیاســی
تبدیــل کردهانــد و شــعارهای انحرافــی میدهند ،مســیر خــود را تغییــر داده و
راهپیمایی را ترک کردند .همچنین بعضی از راهپیمایان با مشاهده پالکاردها
و کاغذ نوشــتههایی که همان شعارهای انحرافی را نشان میداد ،اقدام به پاره
کردن آنها نموده و از توزیعکنندگان چنین دست نوشتههایی خواستند دست از
اختالف انگیزی میان مردم و مسئوالن بردارند».
دیگر حاشــیه این مراسم نه در تهران ،بلکه در شیراز دردسر ساز شد؛ بر اساس
تصاویــر در بنــری کــه به مناســبت  13آبــان در این شــهر نصب شــده ،به جای
عبــارت انگلیســی  down with USAیعنــی «مرگ بــر امریــکا» از dawn with
 USAاستفاده کرده که معنی آن «سپیدهدم با امریکا» است!

