خطیبزاده :تمام تحریمهای آمریکا باید یکجا برداشته شود

شنبه  6آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3360

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی گمانهزنیها درباره پیشنهاد برداشتن گام به گام تحریمها از سوی طرف غربی در مذاکرات وین گفت :مواضع جمهوری اسالمی ایران در این باره از ماهها
پیش گفته شده و دولت جدید نیز بدون هیچ لکنتی مواضع خود را اعالم کرده است .سعید خطیبزاده اضافه کرد :تمام تحریمهای آمریکا باید به صورت یکجا ،موثر و قابل راستیآزمایی همراه با
تضمینهای عینی برداشته شود .وی تصریح کرد :تمام تمرکز ما در مذاکرات وین این است که به صورت جدی و با اراده کامل برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه مردم ایران ،وارد مذاکرات شویم.

سیاسی

اخبار
در مالقات مردمی رئیس دستگاه قضا
با خانوادههای محکومان صادر شد

جلسه شورای عالی فضایی پس از  11سال برگزار شد؛ تأکید رئیسی بر شتاببخشی به برنامههای فضایی کشور

دستورات اژهای درباره بررسی عفو
و ارفاقات قانونی محکومان آبان ۹۸

در سلس��له برنامهه��ای مالق��ات مردم��ی
حجتاالسالموالمسلمین محسنیاژهای ،صبح پنجشنبه
گذش��ته ( ۴آذر) رئیس قوهقضائیه به مدت  ۲ساعت با
تع��دادی از خانوادههای محکومان امنیتی ،حوادث آبان
 ۹۸و جرائم عمومی دیدار کرد.
به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائی��ه ،این افراد طی
روزهای گذش��ته به دفتر ارتباطات مردمی قوهقضائیه
مراجع��ه ک��رده بودند .رئی��س عدلیه بعد از اس��تماع
درخواستهای متقاضیان و مطالعه موردی پروندههایی
که عمدتا مربوط به جرائم عمومی و امنیتی بودند و  ۳فقره
از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال  ۹۸اختصاص
داش��ت ،با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در
پروندهها و درخواستهای متقاضیان ،دستورات الزم را به
واحدهای ذیربط قضایی ابالغ کرد .دستورات رئیس قوه
قضائیه پس از استماع درخواستهای متقاضیان عمدتا
حول محورهای «بررسی عفو»« ،ا ِعمال ارفاقات قانونی
برای محکوم و مته��م»« ،اعطای مرخصی به زندانی»،
«ا ِعمال مجازات جایگزین حبس برای زندانی» و همچنین
«کاه��ش مبلغ وثیقه برای متهم» بود .حجتاالس�لام
والمسلمین محسنیاژهای پس از پایان رسیدگی و ابالغ
دستورات الزم به مراجع ذیربط ،پیرامون درخواستهای
مراجعهکنندگان با اشاره به پیگیری و بررسی تقاضاهای
مردمی از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوهقضائیه ،گفت:
در میان این تقاضاها ،موارد خاصی وجود دارند که نیاز
است شخص رئیس قوهقضائیه درباره آنها تصمیمگیری
کند و امروز به تشخیص مسؤوالن مرکز ارتباطات مردمی
قوهقضائیه به تعدادی از تقاضاهای مردمی رسیدگی و
اقدامات الزم انجام شد.
رئیس قوهقضائیه با اش��اره به عواطف و احساس��ات
خانوادهه��ای محکومان و زندانیانی ک��ه با وی مالقات
کردند ،گفت :برخی مراجعهکنندگان از ابراز پشیمانی فرد
محکوم یا متهم سخن میگفتند و خواستار آن بودند که
نام فرد مورد نظرشان در لیست عفو قرار بگیرد که برای
ما هم گذشته از پیشینه افراد ،وضعیت حال او خیلی حائز
اهمیت و مالک است و در این موارد نیز دستورات الزم
ابالغ شد .حجتاالسالم والمسلمین محسنیاژهای ادامه
داد :احس��اس من این بود که تعدادی از درخواستهای
متقاضیان در دیدارهای امروز (پنجش��نبه) صحیح بود.
رئیس عدلیه افزود :قوهقضائیه بنا دارد تا آنجا که ممکن
است و ضرورت ندارد ،افرادی که در زندان هستند شامل
ارفاق��ات قانونی یا تبدی��ل و تخفیف قرار گیرند .رئیس
دستگاه قضا در عین حال تصریح کرد :موارد خاصی هم
در دیدار امروز بود که به سبب سنگین بودن مجازات و
داشتن شاکیان خصوصی ،هیچ راهی برای ارفاقات قانونی
فرد محکوم یا متهم وجود نداشت.
امیرعبداللهیان خطاب به بورل:

خواهان توافق خوب
و قابل راستیآزمایی هستیم

وزی��ر امور خارج��ه خطاب به بورل ب��ا بیان اینکه با
حسننیت و جدیت در مذاکرات وین حضور مییابیم و
خواهان توافق خوب و قابل راستیآزمایی هستیم ،گفت:
غرب باید با رویکرد جدید و سازنده به وین بیاید .به گزارش
فارس ،حس��ین امیرعبداللهیان در گفتوگوی تلفنی با
«جوزپ بورل» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی
تاکید کرد :اگر طرفهای مقابل آماده بازگشت به تعهدات
کامل خود و رفع تحریمها باشند ،دستیابی به یک توافق
خوب و حتی فوری امکانپذیر است .وی افزود :بازگشت
به برجام در عمل باید به معنی پایبندی به تمام مفاد و
محتوای آن باشد .رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد :باید
تضمین جدی و کافی وجود داشته باشد که آمریکایی که
به آن اعتمادی وجود ندارد ،دوباره از برجام خارج نخواهد
شد .وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به رفتار متناقض
آمریکاییها و عدم تطابق حرف و عمل آنها ،گفت :کاخ
سفید همزمان با اعالم آمادگی برای بازگشت به برجام ،در
هفتههای اخیر طی ۲مرحله اشخاص و شرکتهای ایرانی
را تحریم کرد ،لذا باید در عمل همگان شاهد اراده و اقدام
جدی برای لغو کامل تحریمها باشند .امیرعبداللهیان اظهار
داشت :غرب باید با رویکرد جدید و سازنده به وین بیاید.
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

با بهرهگیریازدانشمندانداخلی
مرزهارا  ۲هزارکیلومتردورتر بردهایم

فرمان��ده نی��روی دریای��ی ارتش تاکید ک��رد :امروز
توانستهایم با بهرهگیری از دانشمندان داخلی تجهیزات
را بهروز نگه داش��ته و مرزهای کشور را  ۲هزار کیلومتر
دورتر ببریم .به گزارش ایس��نا ،دریادار ش��هرام ایرانی،
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
در سخنان پیش خطبه نماز جمعه دیروز تهران گفت:
امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران در
مسیری که انتخاب کرده بهرغم مثلث شوم دشمن که
یک رأس��ش توطئه ،ی��ک رأس آن تهدید و رأس دیگر
تحریم است ،توانسته با بهرهگیری از دانشمندان داخلی
تجهیزات را بهروز نگه دارد و مرزهای کش��ور را  ۲هزار
کیلومتر دورتر ببرد و پرچممان را در عمق اقیانوسها به
اهت��زاز درآورد .فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران خاطرنشان کرد :امروز نیروی دریایی ارتش
با حمایت ش��ما مردم در حوزه علم و دانش و با افتخار
پرچم و نماد مقدس کش��ور را در گوشه گوشه دریاها و
اقیانوسها به اهتزاز درآورده است و همین امروز ناوگروه
 79رزمی نیروی دریایی ارتش در دریای سرخ در عمق
اقیانوس هند در حال اسکورت نفتکش شرکت ملی است
و ماموریت خود را با افتخار انجام میدهد .دریادار ایرانی
ادامه داد :امروز بدون نیاز به کشوری دیگر میتوانیم در
دریاها حضور داشته باشیم و پیام خود را که چیزی جز
صلح و دوستی و برقراری امنیت و آرامش نیست به گوش
جهانیان برسانیم ،زیرا اقیانوس هند اقیانوسی است که
بیشترین دریانوردی در آن انجام میشود و قارهها به هم
توسط آن متصل میشوند و نیروی دریایی ارتش امنیت
را به طور مستقل در اینجا به مردم جهان تقدیم میکند.

گروه سیاسی :صنعت فضایی بهعنوان یکی از مؤلفههای قدرت
کشور که میتواند جایگاه ایران را در سطح جهانی ارتقا بخشد ،در
سالیان گذشته با رکودی ملموس همراه بود .بیتوجهی دولتهای
یازدهم و دوازدهم به این صنعت باعث شد پیشبینیهای صورت
گرفته از رش��د توانایی فضایی جمهوری اسالمی ایران به وقوع
نپیوندد و حتی در برخی عرصهها عقبگرد مشاهده شد .با این
حال اکنون بهنظر میرسد دولت سیزدهم برای رشد این صنعت
اهتمام قابل توجهی دارد .نخستین نمود از جدیت دولت جدید را
جلسه شورای عالی فضایی پس از  11سال

میتوان در تشکیل
دید .به گزارش «وطنامروز» ،نخستین جلسه شورای عالی فضایی
دردولتسیزدهمبهریاستحجتاالسال موالمسلمینسیدابراهیم
رئیس��ی ،رئیسجمهور روز گذش��ته برگزار شد« .شورای عالی
فضایی» که برای سیاستگذاری استفاده از فناوریهای فضایی و
ط تشکیل
ایجاد هماهنگیهای الزم میان تمام دستگاههای ذیرب 
شده ،باید بر اساس مصوبه هیات وزیران ،حداقل  ۲بار در سال
به ریاست رئیسجمهور تشکیل شود اما در قریب به ۱7سال از
زمان ایجاد شورای عالی فضایی ،تشکیل جلسات روند نامنظمی
را پی گرفت بهطوری که این ش��ورا در  ۱۱سال اخیر تشکیل
جلسه نداد .رئیسجمهور در ابتدای این جلسه به نقش این شورا
در سیاستگذاری و ترسیم نقشه راه برای توسعه صنعت فضایی
کشور اشاره کرد و گفت :اینکه بعد از ۱۱سال نخستین جلسه
شورای عالی فضایی تشکیل میشود ،نشاندهنده عزم این دولت
برای توس��عه صنعت فضایی است .وی با تشکر از فعالیتهای
«وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات»« ،وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح»« ،سپاه» و «ارتش» در حوزه فضایی ،گفت :با
مجاهدت جوانان متخصص و باورمند کشور تالشهای خوبی در
صنعت فضایی شده است اما بهرغم این تالشها در این حوزه با
جایگاه واقعی فاصله داریم .رئیسی تاکید کرد :امروز شرکتهای
دانشبنیان ،صنعت ،تجارت ،کشاورزی و گردشگری ،برای عبور
از مشکالت اقلیمی از جمله کمآبی و دهها حوزه دیگر میتوانند
از خدمات فضایی برای توس��عه و رش��د خود اس��تفاده کنند.
رئیسجمهور بر ارزان و بومیسازی صنعت فضایی تأکید کرد و
گفت :همه بخشهای فعال در این صنعت باید با همپوشانی و
همگرایی و استفاده از تجربیات یکدیگر و پرهیز از کارهای موازی
دست به دست هم بدهند و خواسته مقام معظم رهبری را برای
رسیدن به مدار  ۳۶هزار کیلومتری محقق کنند .وی افزود :البته
دستیابی به این هدف یک مسیر حداقل۱۰ساله است اما مطمئن
هستیم به فضل خداوند با روحیه جهادی متخصصان کشور و با
حمایتی که دولت سیزدهم خواهد کرد این مسیر کوتاه و کوتاهتر
خواهد ش��د .رئیسی با بیان اینکه با وجود تهدیدها ،تحریمها و
فشارهای هدفمند دشمنان در صنایع فضایی و نظامی ،دستاوردها
و پیش��رفتهای بسیار بزرگی در این بخشها داشتهایم ،اظهار
داشت :استفاده از تجربههای دانشمندان و نیروهای کارآمد در
این بخش ،میتواند در دیگر بخشها از جمله صنعت خودروسازی
مشکالت را برطرف کند و آثار کیفی آن در دیگر صنایع از جمله
ارتباط��ات ،مخابرات و لوازم خانگی و زندگی روزمره مردم دیده
شود .رئیسجمهور تاکید کرد :اگر اراده کنیم حتما میتوانیم در
همه این حوزهها به فناوریهای پیشرفته با مزیت اقتصادی دست
پیدا کنیم .ما باید به س��رعت و با برنامهریزی دقیق و منسجم،
به فناوری تثبیت ش��ده برای مدارهای  LEOبرسیم و در گام
بعد باید با برنامهریزی دقیق و کار مجاهدانه ،به سرعت به سمت
مدار  ۳۶هزار کیلومتری ( )GEOحرکت کنیم .وی گفت :اگر در
صنعت فضایی حضور نداشته باشیم مجبور خواهیم شد در اتوبان

باال میرویم

ساخته شده توسط دیگران حرکت کنیم .صنعت فضایی یک نوع
بازدارندگی برای تعرض دشمنان به کشور ایجاد میکند .وقتی
ماهوارهای پرتاب میشود مردم و جوانان احساس قدرت و غرور
میکنند .الزم به ذکر است رئیسجمهور پیش از این جلسه از تمام
ظرفیتهای فناوری فضایی کشور که در قالب نمایشگاهی ترتیب
داده شده بود ،بازدید کرد .در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای
کشور در حوزه ماهوارهبر ،ماهواره و ایستگاههای زمینی عرضه شده
بود .در این بازدید وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات ،صنعت،
معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،رئیسجمهور
را همراهی میکردند .گفته میشود رئیسی در این بازدید از ماکت
طرح نهایی پایگاه فضایی چابهار و همچنین ماکت ماهوارهبرهای
سیمرغ ،ذوالجناح ،سریر و سروش نیز دیدن کرد.
توگو با ایرنا
در همین زمینه معاون وزیر ارتباطات نیز در گف 
درباره جلسه دیروز گفت :رئیسجمهور بر چند محور مهم تاکید
کرد.نخستینمحورشتاببخشیبهبرنامههایفضاییکشوراست
که آن را در اولویت برنامهها قرار دادیم تا در دولت سیزدهم به
مدار لئو که بیشترین حجم ماهوارهها در این مدار قرار میگیرد و
در ارتفاع  ۵۰۰تا هزار کیلومتری قرار دارند ،دست پیدا کرده و آن
را تثبیت کنیم .رئیس سازمان فضایی تاکید کرد :برنامه بلندمدت
دیگر ،دستیابی به مدار  ۳۶هزار کیلومتری است که باید با تالش
مضاعف و بررسیهای کارشناسی ،در کوتاهترین زمان محقق شود.
وی تصریح کرد :اولویت بعدی ،کاربردی کردن صنعت فضایی در
کشور است .همانطور که بسیاری از کشورهای دنیا از این صنعت
استفاده میکنند ،ما نیز باید تالش کنیم صنعت فضایی را در کشور
کاربردی کنیم .استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استارتاپها
در توسعه صنعت فضایی کشور نیز از دیگر محورهای مهمی بود که
در این جلسه به آن اشاره شد .براری با تاکید بر اینکه تالش برای
برقراری دیپلماسی فضایی یکی از مهمترین محورهای این جلسه
بود ،افزود :در حوزه دیپلماسی فضایی  ۲بحث مهم داریم؛ یکی
توسعه همکاریهای بینالمللی دوجانبه و چندجانبه و دیگری
حفظ منافع جمهوری اسالمی در سازمان ملل و مجامع قانونگذار
حقوق فضا .رئیسجمهور تاکید کرد در مجامع قانونگذاری حوزه
فضا حضور حداکثری داشته باشیم و از منافع جمهوری اسالمی
ایران دفاع کنیم .وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی فضایی

افزود :قرار شد این جلسات به صورت مستمر برگزار شود تا بتوانیم
به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و محورهایی که امروز مشخص شد
را به نتیجه برسانیم .شتاببخشی عرصه فضایی ،تقویت همگرایی
و همافزایی تمام ارکان و بازیگران صنعت و توجه حداکثری به
دیپلماسی فضایی ،کاربردی کردن صنعت فضایی ،تحقق اهداف
برنامههای فضایی کشور با شتاب هر چه بیشتر و تامین منابع
مورد نیاز حوزه فضایی کش��ور برای شتاببخشی به برنامههای
فضایی از مهمترین محورهای این جلسه بود.
■■آنچه در این سالها گذشت!

برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت جدید
11ساله تعطیلی این شورا ،نشان از آن دارد که

و شکستن طلسم
دولت سیزدهم اهتمام ویژهای برای پیشرفت صنعت فضایی کشور
دارد .علی بهادریجهرمی ،سخنگوی دولت روز گذشته پس از
برگزاری جلسه این شورا در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت:
«برگزاری جلسه شورای عالی فضایی پس از  11سال نویدبخش
آینده روش��ن فضایی ایران است که میتواند در بهبود کیفیت
محیطزیس��ت ،مخابرات ،مدیریت آب و کشاورزی ،دریانوردی،
هواشناسی و ...مؤثر باشد .انشاءاهلل عقبافتادگی سالهای اخیر
کشور درصنعت فضایی جبران و از دانشمندان ایرانی این عرصه
حمایت خواهد شد».
نایستاده است.

نقطه صفر
دولت رئیس��ی در این راس��تا در 
دهه اخیر عالوه بر فعالیت در عرصه
صنعت فضایی ایران در  ۲
ساخت ماهوارههای مورد نیاز و ایستگاه زمینی کنترل و راهبری
آنها ،ماهوارهبرها و ایستگاه پرتاب ،در عرصه کاوشگرهای فضایی
و ارسال موجود زنده به فضا نیز فعال بوده است اما پیشرفتهای
روی کار آمدن دولتهای
حوزه فضایی ب��ا 
روزافزون کش��ور در 
یازدهم و دوازدهم با رکودی قابل توجه روبهرو شد .تعلیق فناوری
فضایی در سالهایی که دولت حسن روحانی بر سر کار بود به
بهانههای مختلفی چون مذاکرات برجام و صدمه نزدن به مذاکرات،
عقبماندگیهایی را در حوزه فضایی رقم زد.
فرید آموزگار ،دانشمند فناوری فضایی و محقق سابق مرکز
پیشران جت ناسا در بخشی از گفتوگوی خود با مهر در این باره
گفت« :معتقدم بحث فضا متأسفانه در  ۲دولت یازدهم و دوازدهم
به حاشیه رفت و در شرایط فعلی مهمترین موضوع این است که از

همین ابتدا آقای رئیسی به عنوان رئیسجمهور کشورمان ،گام اول
را درست بردارند .صنعت فضایی ما در  ۸سال گذشته کامال عقب
افتاده و متأسفانه حضور بسیاری از دانشمندان فضایی را از دست
دادیم و به نوعی دچار انفعال شدیم .زمانی ما از تمام کشورهای
منطقه یک سر و گردن باالتر بودیم اما متأسفانه در حال حاضر
از کشورهای آفریقایی هم عقب افتادهایم».
مطابق نقش��ه راه ۱۰س��اله فناوری فضایی کشور تحقق ۴
گام برای تثبیت و دس��تیابی به فناوری فضایی مدنظر اس��ت:
 -1دستیابی کشور به مدار  ۲۵۰کیلومتر زمین است که در این
گام  ۴ماهواره امید ،نوید ،فجر و رصد در این مدار قرار گرفتند.
 -2ماهوارههای ایرانی در مدار  ۵۰۰کیلومتری از س��طح زمین
قرار گیرند و در این راستا پرتابگر سیمرغ و ماهوارههای پارس،
ظفر و طلوع طراحی و ساخته شدند -3 .ایران باید بتواند ماهواره
خود را در مدار هزار کیلومتر از سطح زمین قرار دهد تا دستیابی
به مدار لئو تکمیل و تثبیت شود -4 .کشورمان به مدار ژئو که
 ۳۶هزار کیلومتری سطح زمین است ،دست پیدا کند و فناوری
فضایی به تثبیت نهایی برسد.
شواهد نش��ان میدهد کشورمان طی سالهای اخیر از گام
دوم فراتر نرفته و نتوانسته موفق به قرار دادن ماهواره ایرانی در
مدار  ۵۰۰کیلومتری شود .با این حال سازمان فضایی ایران برای
تثبیت دستاوردهای فضایی در مدار لئو پیشبینی کرده بود که
تا پایان دولت قبل ۶ ،پرتاب مداری (در مدار  ۵۰۰کیلومتری) و
 ۲پرتاب زیرمداری انجام شود که هیچیک به مرحله اجرا نرسید.
این در حالی است که امروز بیشترین کاربردها در مدار لئو صورت
میگیرد و ماهوارههای مخابراتی که در دنیا تحت پروژههایی مانند
استارلینک ،وان وب ،تله ست و امثالهم برای اینترنت ماهوارهای
ایجاد شدهاند از مدار لئو استفاده میکنند .بنابراین دولت جدید
باید برای رفع ناکامیهای دولت قبل و پیشبرد صنعت فضایی
کشور اجرای گام سوم را در اولویت قرار دهد.
نام ماهوارههایی همچون «طلوع»« ،پارس یک»« ،پارس ،»۲
«ناهید یک»« ،ناهید « ،»۲پیام یک» و «پیام « ،»2دوس��تی»
و «ظفر یک» و «ظفر  »۲در این سالها بارها شنیده شد و جز
پرتاب ناموفق ماهوارههای «پیام یک» و «ظفر یک» ،خبری از
پرتاب سایر ماهوارهها نبود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در کارگاه کرج مواد هستهای تولید نمیشود ،بازدید از آن را خارج از قوانین پادمانی دانست

ورود آژانس ممنوع!

گروه سیاسی :سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در
کارگاه کرج ما مواد هستهای نداریم ،اظهار داشت :این مکان
مشمول قوانین پادمانی نیست .در این مرکز سانتریفیوژ تولید
میشود و با افتخار اعالم میکنیم سانتریفیوژهای پیشرفته
با ظرفیت باال میس��ازیم و برای این کار هم نیازی نیس��ت
از نه��ادی اجازه بگیریم ،چون طبق ماده « ۴انپیتی» این
فعالیتها حق ایران است.
به گ��زارش «وطنامروز» ،س��فر اخیر مدی��رکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی به کش��ورمان طبق ادعاهای رافائل
گروسی در زمینه مسائل باقیمانده پادمانی «بینتیجه» بود.
او چهارشنبه گذشته طی اظهاراتی در نشست شورای حکام
آژان��س بینالمللی انرژی اتمی اعالم کرد :بهرغم تالشهای
من ،این مذاکرات -دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر
امور خارجه ایران -و رایزنیهای گس��ترده برای رسیدگی به
مسائل پادمانی باقیمانده ایران که در ۲گزارش به تفصیل شرح
داده شد ،بینتیجه بود .اما مهمترین موضوع سخنان گروسی
به درخواست آژانس انرژی اتمی برای بازدید از کارگاه کرج
مربوط میشد ،وی در این زمینه اظهار داشت :برخالف توافق
صورتگرفته بین آژانس و ایران در  ۱۲سپتامبر  ،۲۰۲۱عدم
دسترسی به کارگاه کرج (مجتمع تسا) به این معناست که
احیای نظارت و بازرسی تمام تأسیسات و مکانهای ایران در
رابطه با برجام تکمیل نشده است.

اظهارات گروسی البته با واکنش سخنگوی سازمان انرژی
اتمی کشورمان روبهرو شد .بهروز کمالوندی در گفتوگویی
تلویزیونی درباره اقدام تروریس��تی در مجتمع تسای کرج و
واکنش آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،اظهار داشت :آژانس
یک محکومیت نیمبند کرده است ولی این کفایت نمیکند.
ما عنوان میکنیم دوربینهای آژانس تخریب شده و آژانس

حداقل برای دوربینهای خودش محکوم کند .س��خنگوی
س��ازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ش��اخص فعلی ما بعد از
تصوی��ب قانون اقدام راهبردی مجل��س برای لغو تحریمها،
شاخص نظارتی آژانس در سطح پادمان است که انجام میشود،
گفت :مفهوم پادمان این اس��ت که دسترس��ی به اطالعات
حسابرس��ی مواد هستهای در سایتهایی که مواد هستهای

    آژانس اتمی پاسخ رویکرد مثبت و سازنده تهران را بهطور مناسب نداده است  

سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد در نشستی که درباره موضوعات پادمانی بین جمهوری اسالمی
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نشست جاری شورای حکام برگزار شد ،طی اظهارتی اعالم کرد :جمهوری اسالمی
ایران به تعهدات خود ذیل موافقتنامه جامع پادمان با آژانس ( )CSAپایبند است و تمام تالش خود را در این زمینه به منظور
رفع نگرانیهای فنی آژانس به کار گرفته است .محمدرضا غائبی افزود :واقعیت این است که هیچ موضوع پادمانی درباره
فعالیتهای هستهای کنونی ایران که همواره نیز در گزارشهای مختلف تایید شده است ،وجود ندارد .ایران همچنین به
طور داوطلبانه به تعامالت مختلف عملی و سازنده خود با آژانس ادامه داده و از نزدیک با آژانس برای رسیدگی به سواالت
ن داد ه شده
مربوط به چند موضوع بیاهمیت همکاری کرده است .وی بیان کرد :متأسفانه ،رویکرد مثبت و سازنده نشا 
توسط ایران ،بهطور مناسب از سوی آژانس پاسخ داده نشد که میتواند مانعی برای تعامالت آتی بین  ۲طرف شود .غائبی
خاطرنشان کرد :تعامل جمهوری اسالمی ایران با آژانس بر اساس تعهدات مندرج در موافقتنامه جامع پادمان ()CSA
هرگز کاهش نیافته است .ایران بر عزم خود برای ادامه تعامل سازنده و همکاری با آژانس کامال در راستای تعهداتش ذیل
 CSAتاکید میکند .وی گفت :برای انجام این کار ،احترام به  ۳اصل شناختهشده استقالل ،بیطرفی و حرفهای بودن و
خودداری از درگیر شدن در هر گونه دعوای سیاسی برای منافع هر  ۲طرف بسیار مهم است.

دارند را میدهیم .وی افزود :در کارگاه کرج ما مواد هستهای
نداریم ،بنابراین این مکان مشمول قوانین پادمانی نیست .در
این مرکز سانتریفیوژ تولید میشود و با افتخار اعالم میکنیم
سانتریفیوژهای پیشرفته با ظرفیت باال میسازیم و برای این
کار هم نیازی نیست از نهادی اجازه بگیریم ،چون طبق ماده
« ۴انپیتی» ،این فعالیتها حق ایران اس��ت .کمالوندی به
توافق با آژانس درباره سرویس دوربینهای کارگاه کرج اشاره
کرد و گفت :این دوربینها هر  ۱۰ثانیه یک فری م تصویر را
ثبت و آرشیو میکنند و در صورت نیاز یا وجود اختالف به این
تصاویر رجوع میشود ،که این تصاویر هم بر اساس قانون اقدام
راهبردی مجلس به آژانس داده نمیشود و هماکنون نظارتی
ندارند .وی گفت :اگر بنا به بازگشت به اجرای تعهدات باشد و
بر اساس موضوع  Knowledge continuityیا «استمرار
دانش» که هم برای آژانس و هم ایران زمانی مورد اس��تفاده
قرار میگیرد؛ اگر بخواهیم پروتکل الحاقی را روزی در آینده
اجرا کنیم نی��از به جمعبندی نهایی داریم و آن هنگام این
نظارتها بیان میکند که تمام فعالیتها در کشور صلحآمیز
است .معاون سازمان انرژی اتمی همچنین درباره حجم ذخیره
اورانیوم در کشور هم عنوان کرد :در حال حاضر بیش از ۳۰
کیلوگرم اورانیوم  ۶۰درصد داریم و در یکی ،دو روز آینده میزان
اورانیوم  ۲۰درصد نیز به  ۲برابر ظرفیت تعیینشده توسط
مجلس شورای اسالمی در قانون اقدام راهبردی خواهد رسید.

یوسه پل ایجاد ناامنی کردند
همزمان با پایان تجمع بیحاشیه کشاورزان اصفهانی ،عدهای با آتش زدن چادر کشاورزان ،حمله به پلیس و اماکن عمومی در اطراف پل خواجو و س 

اغتشاشگران علیه کشاورزان

گروه سیاس�ی :تجمعات ساختارشکنانه پس از پایان تحصن
16روزه کشاورزان اصفهانی در بستر خشکیده زایندهرود باعث
ورود نیروی انتظامی برای بازگرداندن امنیت به شهر شد.
کشاورزان غرب و شرق اصفهان که از دوشنبه  ۱۷آبان ،در
بستر خشکیده زایندهرود و در جوار پل خواجو چادر برپا کرده
بودن��د ،در پی توافقات اعضای هیاتمدیره صنف کش��اورزی
اصفهان با مس��ؤوالن استان برای رسیدگی به مشکالتشان،
پس از  ۱۶روز در ش��امگاه چهارش��نبه سوم آذرماه به تحصن
خود پایان دادند .بر اساس بند ششم توافقنامه صنف با مسؤوالن
استان ،چادرهای مستقر در بستر زایندهرود تا ۴بامداد چهارشنبه
گذش��ته باید جمعآوری و تجمع پایان مییافت اما این امر با
حواشی همراه شد و افراد ناشناس بامداد روز پنجشنبه چادرها
را به آتش کش��یدند .در پی این حوادث و پایان تجمع صنفی

کشاورزان ،برخی جریانهای ضدانقالب با انتشار فراخوانهایی
از مردم دعوت کردند بار دیگر به بس��تر خش��کیده زایندهرود
بیایند؛ مسالهای که باعث شد نیروی انتظامی با برگزاری چنین
تجمعی مخالفت کند .در این میان همچنین شورای میرابها
و صنف کشاورزان اصفهان با صدور اطالعیههای متعدد اعالم
کردند این تجمع با این صنف ارتباطی ندارد.
در همین زمینه فارس نیز با انتشار گزارشی نوشت :با اتمام
تجمع کش��اورزان که در اعتراض به بیآبی حدود  ۱۶روز در
بستر زایندهرود حضور داشتند ،عده دیگری که گفته میشود از
کشاورزان نیستند وارد صحنه اعتراضات شدند .نوع این اعتراضات
متفاوت از تجمع آرام روزهای گذشته بود به نحوی که در مواردی
روشن کردن آتش در معابر اطراف ،سنگپرانی به پلیس و آتش
زدن اموال عمومی توسط این افراد دیده میشود .نیروی انتظامی

در مواجهه با این افراد اقدام به شلیک گاز اشکآور کرده است و
تالش میکند مانع بینظمی و ناامنی شود .خبرها حاکیاست در
میدان بزرگمهر ،خواجو و خیابانهای اطراف برخی افراد با پرتاب
س��نگ به سمت نیروی نظامی در حال تخریب اموال عمومی
هستند .عدهای نیز با حمله به یک آمبوالنس شیشههای آن را
شکستند .همچنین یک موتور پلیس به آتش کشیده شد و با
آتش زدن درختان اطراف پل فردوس��ی و سیوس ه پل ،فضای
رعب و وحشت برای عابران در شهر ایجاد شده است.
اقدام افرادی که چهره و ظاهر آنها هیچ گونه ش��باهتی به
کشاورزها نداشت ،نش��ان از پشت صحنه هماهنگی از سوی
برخی جریانهای خرابکار و وابس��ته برای سوءاستفاده از این
فضای به وج��ود آمده دارد .تحریکآفرینیهای اینچنینی در
شرایطی است که کشاورزان طی هفتههای گذشته بارها بر لزوم

پیگیریمطالباتشانبدونحاشیهآفرینیجریانهایضدانقالبی
و شعارهای تحریکآفرین تاکید کرده بودند و اقداماتی همانند
آتش زدن چادرهای نصب ش��ده در بستر خشکیده زایندهرود
نشان از برنامهریزی قبلی جریانهای آشوبگر دارد .تالش جریان
ضدانقالب برای به انحراف کشاندن و تبدیل کردن اعتراضات
مسالمتآمیز مردم استان اصفهان در زمینه کمآبی به یک معضل
امنیتی در حالی است که هفته گذشته دهها هزار نفر از کشاورزان
اصفهانی با حضور در بستر خشکیده زایندهرود و یک تجمع آرام،
اعتراض خود را نسبت به مشکالت آبی بیان کرده بودند .بر همین
اساس ،تحرک گروههای معاند و ضدانقالب برای سوار شدن روی
موج اعتراضات و به انحراف کشیدن آن را میتوان مقدمهچینی
برای تداوم نارضایتیهای اجتماعی و تبدیل کردن این موضوع
به بستری برای سوءاستفادههای امنیتی دانست.

