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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

تحریم هــای غیربرجامــی که 
برخی از آنهــا مربوط به تحریم های 
حقوق بشری می شوند، یکی از موانع 
جدی پیش روی مذاکره کنندگان در 
وین برای احیای برجام است. ایران 
تاکیــد می کند که برای بازگشــت 
کامل بــه تعهداتش، آمریــکا باید 
تمــام تحریم هایی کــه علیه ایران 
اعمال کرده را لغــو کند، آمریکا این 
خواسته را رد و اعالم کرده که صرفا 
تحریم های هسته ای و ذیل برجام را 

برخواهد داشت. 
موضوع اما این اســت که دونالد 
ترامپ، پــس از خروجش از برجام، 
عالوه بر بازگرداندن تحریم های ذیل 
برجام، برچسب بسیاری از آنها را نیز 
از هســته ای به غیرهسته ای تغییر 
داد. مثال تحریم هسته ای بانک ها به 
تحریم ذیل قانون مبارزه با پولشویی 
و تروریســم تغییــر کــرد و برخی 
تحریم های دیگر نیز از هسته ای به 
حقوق بشری تغییر شــکل دادند؛ 
از این رو حتی در صورت بازگشــت 
آمریکا به برجــام و لغو تحریم های 
هسته ای، بسیاری از این تحریم ها به 

قوت خود باقی خواهند ماند.
تحریم های حقوق بشری یکی از 
مهمترین آنها هستند که اقدام جدید 

اتحادیه اروپا، نشــانی از این است 
که اروپا نیز از این دســت تحریم ها 
حمایت می کنــد. هر بار مســائل 
مختلفــی از اعدام هــا و زندانیان 
دوتابعیتی گرفته تــا بازجویی ها و 
اعترافات متهمان سیاسی و امنیتی 
دستمایه فشارهای حقوق بشری به 

ایران می شود. 
سال گذشــته نماینده آلمان در 
شــورای حقوق بشر ســازمان ملل 
متحد، بیانیه مشــترک 47 تحت 
عنوان »حمایت از شجاعت مدافعان 
حقوق بشــر در ایران« را در چهل و 
پنجمین نشســت این شورا قرائت 

کرد. 
در بیانیــه مذکور، 47 کشــور، 
»نقض شدید حقوق بشر در ایران« 
را محکوم کرده و خواســتار آزادی 
زندانیان سیاسی شده بودند. اعدام 
نوید افکاری یکی از مواردی بود که 
بیانیه مذکور مشخصا آن را محکوم 
کرده و به طور کلی در بیانیه شــان 
از اعدام هــا در ایــران، نقض آزادی 
بیان و تجمع، شــکنجه و بدرفتاری 
با بازداشت شــدگان، اعتراف های 
اجباری و عدم دسترسی به دادرسی 
عادالنه در ایران انتقاد کرده بودند.  

 تحریم سه زندان، 
یک زن و هفت مرد

ایــن بــار امــا اتحادیــه اروپا 

رســما چندین مقام و نهــاد ایرانی 
را تحریم کــرده اســت؛ دلیل این 
تحریم های تــازه نیز رفتــار ایران 
در قبــال اعتراضــات آبــان 98 به 
افزایش ناگهانی قیمت بنزین است. 
دوشنبه هفته جاری، اتحادیه اروپا 
با صــدور بیانیه ای اعــالم کرد که 
هشــت مقام و ســه نهاد ایرانی را 
 به لیســت تحریم های خود اضافه 

کرده است. 
بنا بر اعالم اتحادیه اروپا، غالمرضا 
ســلیمانی، رئیس ســازمان بسیج 
مســتضعفین، حســین سالمی، 
فرمانده ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی، حســن کرمی، فرمانده 
یگان ویژه نیروی انتظامی، حسین 
پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، حسین 
اشــتری، فرمانده نیروی انتظامی، 
غالمرضا ضیائی، رئیس سابق زندان 
اوین، حسن شــاهوارپور، فرمانده 
سپاه ولی عصر اســتان خوزستان 

تحریم شده اند. 
در میان آنان نام یــک زن نیز به 
چشم می خورد؛ لیال واثقی، فرماندار 
شهر قدس. پیشتر انتشار ویدئویی 
از او که می گفت دستور تیراندازی 
در جریان اعتراضات بنزینی را داده 
است، بســیار خبرساز شــده بود و 
اکنون اتحادیه اروپا او را نیز به لیست 

تحریم های حقوق بشری خود اضافه 
کرده است. 

ســه نهــاد تحریــم شــده نیز 
زندان هــای اویــن، فشــافویه و 
رجایی شــهر هســتند که اتحادیه 
اروپا آنها را نیز مرتبط با نقض حقوق 
بشــر در جریان اعتراضات آبان 98 

دانسته است. 
اتحادیــه اروپــا در اعالمیــه 
جدید خــود عنوان کــرده که این 
نهاد تاکنون 89 مقــام و چهار نهاد 
ایرانــی را در فهرســت تحریم های 
حقوق بشــری خود قرار داده است. 
این تحریم ها نیز شــامل ممنوعیت 
سفر و مسدود شــدن دارایی های 
 تحریم شــدگان در کشــورهای

 اروپایی است. 

 پای مذاکرات وین 
در میان است؟

اتحادیــه اروپا از ســال 2013 
تاکنون هیچ ایرانی را به فهرســت 
تحریم های حقوق بشری خود اضافه 
نکرده بود. حاال اما بسیاری این اقدام 
و همزمانــی آن با مذاکــرات وین 
را معنــادار تلقــی می کنند. برخی 
معتقدند ایــن تحریم ها برای تحت 
فشــار گذاشــتن ایران پشت میز 

مذاکره است. 
دیپلمات های اروپایی اما چنین 
ادعایــی را رد و اظهــار کرده اند که 
این اقدام در راســتای این است که 
اتحادیه اروپا به دنبال اتخاذ مواضع 
ســختگیرانه تری برای حمایت از 
حقوق بشر است. در همین راستا نیز 
اشاره می کنند که این اتحادیه عالوه 
بر ایران، طی ماه جاری، 11 فرد در 
کشورهای چین، روسیه، لیبی و کره 

شمالی را نیز تحریم کرده است. 
دعوای حقوق بشــری بین ایران 
و اروپا همواره وجود داشــته است 
تا جایی که برای آن در سال 2007 
سازمانی به نام »سازمان حقوق بشر 
ایران« تاسیس شد. این سازمان که 
کارش تمرکز بر موارد نقض حقوق 
بشر در ایران و به ویژه اعدام هاست، 
اعالم کرده که در ســال گذشــته 
میالدی دســت کم 276 زندانی در 

ایران اعدام شده اند. 
واکنش ایران 

ایران اما همــواره عــالوه بر رد 
اتهامات حقوقــی بشــری، اروپا و 
آمریکا را به دالیلی مانند آغشته بودن 
دستانشان به جنایات یمن، متهم به 

نقض حقوق بشر کرده است. 
اکنون نیــز ایــران در واکنش به 
تحریم هــای تــازه حقوق بشــری 
اتحادیه پس از 14 ســال، واکنشی 
تهدیدآمیز نشــان داده است. ایران 
همواره بر نقش خــود در همکاری  با 
اروپا در حوزه پناهجویان، مواد مخدر 

و تروریسم تاکید کرده است. 
حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران دو سال پیش وقتی می خواست 
درباره نتایج زیانبار بی عملی اروپا و 
آمریکا به تعهدات برجامی شــان در 
قبال ایران اشاره کند، تصریح کرد که 

اگر ایران ضعیف شــود دیگر توانایی 
جلوگیری از هجوم مهاجران و سرازیر 
شدن مواد مخدر به دروازه های اروپا را 

نخواهد داشت. 
با بیانیه اخیر اروپا اما خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
دیــروز ضمن محکوم کــردن اقدام 
اتحادیه اروپا، اعالم کــرد که ایران 
»گفت وگوهای جامع با اتحادیه اروپا 
شــامل گفت وگوهای حقوق بشری 
و تمامی همکاری های ناشــی از این 
گفت وگوها، به ویــژه در حوزه های 
تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را 

به حالت تعلیق درمی آورد. 
او از اقدام متقابــل ایران نیز خبر 
داد و گفت: »جمهوری اسالمی ایران 
تحریم های متقابــل را در واکنش به 
اقدام اتحادیه اروپا در دست بررسی 

دارد که متعاقبا اعالم خواهد شد.«
بدیــن ترتیــب دور تسلســل 
دعواهای حقوق بشری غرب و ایران 
در فاز جدیــدی ادامه یافته و گرچه 
برخــی دیپلمات هــا معتقدند این 
دعوای تازه، تاثیری بر روند مذاکرات 
وین نخواهد داشــت اما به هر حال 
پیام روشنی برای ایران است مبنی 
بر اینکه اروپا سر سازگاری بر سر این 
موضوع را با ایران نــدارد و کماکان 
حقوق بشر بســتر چالش های تازه 
اســت. پیام دیگــر این اســت که 
اتحادیه اروپا نیز بــر همان موضع 
آمریکا مبنی بر عدم لغو تحریم های 
غیرهســته ای کــه تحریم هــای 
 حقوق بشری را نیز شامل می شود، 

استوار است. 

ایران گفت وگوهای جامع با اتحادیه اروپا را تعلیق کرد؛

دور تازه بحران با مشکل دیرپای »حقوق بشر«

خبر

یاسر خمینی گفت که رهبر انقالب کاندیداتوری سیدحسن 
خمینی را به صالح ندانسته و از او خواسته اند که در شرایط فعلی 

به این عرصه ورود نکند.  
یاسر خمینی، برادر سیدحسن خمینی، در گفت وگویی با 
جماران در پاسخ به ســوالی در خصوص احتمال کاندیداتوری 
برادرش در انتخابات ریاســت جمهوری 1400، اظهار کرد: در 
هفته ها و بلکه ماه های اخیر، اقبال زیادی به اخوی گرامی جناب 
حاج حسن آقا شــد و بزرگان زیادی از عاشقان امام، ایثارگران، 
مذهبّیون، خانواده های شهدا، سیاسیون و دانشگاهیان کشور 
ایشان را تنها کسی دانستند که می تواند کشور را با شعار »همه با 

هم« امام خمینی متحد کند.

وی با بیان اینکه حاج حســن آقا هنوز این درخواست ها را 
نپذیرفته بودند، افزود: ایشان با تردید در حال مشورت و بررسی 
جوانب امر بودند تا اینکه امروز مطابــق دیدارهای نوبه خود با 
رهبری به دیدن ایشــان رفتند و طی این مالقات، رهبر انقالب 
کاندیداتوری ایشان در انتخابات را به صالح ندانستند و با بیان 
اینکه حاج حســن آقا را مانند فرزند خود می دانند، از ایشــان 

خواستند که در شرایط فعلی به این عرصه ورود نکنند.
نوه امام خمینی با بیان اینکه مقام معظم رهبری معموال به 
این گونه موارد وارد نمی شوند، ادامه داد: اما به جهت رابطه خاصی 
که با اخوی دارند و تأکید اخوی بر اطالع از نظر ایشان، صالح را 
در این کار تشخیص ندادند و فرمودند اگر هریک از فرزندان من 

از من مشورت می گرفتند من همان را می گفتم. البته اخوی در 
پایان از ایشان اجازه می گیرند که مسئله را اعالم کنند و ایشان 
بزرگوارانه می پذیرند. سید یاسر خمینی تصریح کرد: با توجه به 
این توصیه، طبیعی است که تصمیم ایشان روشن است و اخوی 

یقینا تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند.
گفتنی است طی روزهای اخیر اصرار زیادی از سوی چهره ها 
و احزاب اصالح طلب برای کاندیداتوری حسن خمینی وجود 
داشت. جواد امام، از چهره های سرشناس اصالح طلب و نزدیک به 
محمد خاتمی، اوایل هفته گفته بود: »سید حسن خمینی یکی 
از کاندیداهای حداکثری اصالحات است که در جبهه در مورد او 
صحبت های زیادی می شــود و احزاب و شخصیت ها به دنبال 

این بودند که او را متقاعد کنند. ولی تا امروز نپذیرفته است. اگر 
بپذیرند یکی از کاندیداهای مورد اجماع جبهه خواهند بود.«

او افزوده بود: »احتماال سید حسن خمینی در صورت حضور 
تایید صالحیت می شــود؛ چراکه دلیلی برای رد صالحیت او 

وجود ندارد.«

یاسر خمینی:

رهبر انقالب کاندیداتوری سیدحسن را به صالح ندانستند
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عراقچی خبر داد:
 آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی 

 در تاسیسات هسته ای ایران
سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزات امور 
خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته ای که برای 
ادامه گفت وگوها و نشست کمیسیون مشترک 
برجام دیروز به وین سفر کرد، از آغاز غنی سازی 
60 درصدی در تاسیسات هسته ای کشور خبر 
داد. وی گفت: هزار سانتریفیوژ دیگر با 50 درصد 
ظرفیت بیشتر به ماشین های موجود در نطنز، 

عالوه بر جایگزینی ماشین های صدمه دیده، اضافه 
می شود. او آغاز غنی سازی 60 درصدی در ایران 
را طی نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی اعالم کرده است. 
    

میرتاج الدینی در تذکر شفاهی:
راستی آزمایی کامل لغو تحریم های 

هسته ای خط قرمز مجلس است
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم 
تبریز و آذرشهر و اسکو در جلسه علنی دیروز مجلس 
در خصوص مذاکرات وین برای احیای برجام و لغو 
تحریم های آمریکا، گفت: پذیرفتن وعده های نسیه 
و روی کاغذ از سوی آمریکا که به نقض پیمان در دنیا 
معروف است اقدامی غیرمعقول و در شأن ملت ایران 
نیست؛ یک بار دولت تدبیر و امید این راه زیبانبار را 
رفت و خسارت کمرشــکن و نتایج تلخ آن را مردم 
چشیدند. وی تاکید کرد: راستی آزمایی کامل لغو 

تحریم های هسته ای خط قرمز مجلس است.
    

نقوی حسینی:
اگر رئیسی نیاید، جلیلی نامزد می شود

سید حســین نقوی حســینی، رئیس ستاد 
انتخابات سعید جلیلی در انتخابات سال 92 درباره 
حضور او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفت: 
با توجه به اینکه جلیلی در انتخابات سال 92 حضور 
داشــت و رأی خوبی هم به دســت آورد، آمادگی 
نامزدی برای حضور در ریاســت جمهوری 1400 
را هم دارد، اما تمامــی گزینه ها در جریان اصولگرا 
منتظر حجت االســالم ابراهیم رئیسی هستند تا 
ببینند موضع انتخاباتی وی چیست. وی با بیان اینکه 
جلیلی برنامه دارد و دولتش را هم آماده کرده، افزود: 
اگر حجت االسالم رئیسی نامزد نشود، فکر می کنم 

جلیلی وارد میدان خواهد شد.
    

ربیعی: 
نظر دولت مبنی بر باز بودن 

کالب هاوس است 
علــی ربیعــی، ســخنگوی دولــت درباره 
اظهارنظرهای ضد و نقیض در خصوص بسته شدن 
شــبکه اجتماعی کالب هاوس و نظر دولت در این 
خصوص گفت: برخی خودشــان توانایی گفتگو با 
مردم و نخبگان را ندارند و از صحبت دولتمردان با 
مردم هراسان شده اند. وی با بیان اینکه دیدگاه دولت 
مبنی بر باز بودن این شبکه اجتماعی است، افزود: 
رئیس جمهور یکشنبه در دولت به وزیر ارتباطات 
دســتور داد که مطابق قانون از اختالل کنندگان 
شکایت و از اهرم های قانونی موجود برای پاسخگویی 

متخلفین و حفظ فضای ایجاد شده استفاده کنند. 
    

تیراندازی به سمت ۲ مرزبان ناجا 
در ایرانشهر

حسن کیخا، فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: 
ساعت 20 یکشنبه هفته جاری )22 فروردین( افراد 
ناشناس با یک دستگاه خودرو پژو 405 در حد فاصل 
روستای آبادان بخش دامن شهرستان ایرانشهر به 
سمت خودروی شخصی 2 مرزبان هنگ مرزی نگور 
که در حال بازگشت از مرخصی و حرکت به سمت 
محل خدمت بودند تیرانــدازی می کنند. در این 
حادثه یکی از مرزبانان در محل بر اثر اصابت گلوله 
جان به جانان تســلیم کرده و مرزبان دیگر آسیب 
جزئی دیده است. علت و جزئیات دقیق این حادثه 

در دست بررسی است.
    

نماینده ولی فقیه:
موضع سردار جوانی درمورد سعید 
محمد، موضع مجموعه سپاه است

سردار جوانی، معاون سیاسی سپاه اخیرا گفته 
بود: »سپاه بجّد با ورود پاسداران به عرصه انتخابات 
بدون طی مراحل و فرآیندهای قانونی تعریف شده 
مخالف است و اتفاقاً سعید محمد به همین دلیل از 
مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم منفک 
شد.« در پی آن حجت االسالم عبداهلل حاجی صادقی، 
نماینده ولی فقیه در سپاه دیروز در جمع تعدادی از 
مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح گفت: در مسائل 
سیاسی هماهنگی خوبی در سپاه وجود دارد و آنچه 
که معاون سیاسی اعالم می کند، همان چیزی است 
که مجموعه ســپاه و نمایندگی ولی فقیه به عنوان 

متولی این امر درباره آن اتفاق نظر دارند.

سخنگوی وزارت امور 
خارجه ضمن محکوم کردن 

اقدام اتحادیه اروپا، اعالم 
کرد که ایران »گفت وگوهای 
جامع با اتحادیه اروپا شامل 
گفت وگوهای حقوق بشری 
و تمامی همکاری های ناشی 

از این گفت وگوها، به ویژه 
در حوزه های تروریسم، 

مواد مخدر و پناهندگان را 
به حالت تعلیق در می آورد

پیشتر انتشار ویدئویی از 
لیال واثقی، فرماندار شهر 
قدس که می گفت دستور 

تیراندازی در جریان 
اعتراضات بنزینی را داده 

است، بسیار خبرساز شده 
بود. حاال اتحادیه اروپا او 

را نیز به لیست تحریم های 
حقوق بشری خود اضافه 

کرده است

 رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره 
حمله به تاسیسات هســته ای نطنز گفت: در 
اتفاق اخیر چندین هزار ســانتریفیوژ از رده 

خارج شد!
علیرضا زاکانــی در برنامه جهان آرا افزود: 
اخیرا نمایندگان از برخی تاسیســات بازدید 
داشــتند؛ بعد از بازدید از میزان خســارات 
وارد شــده خون گریه می کردند. بخشی از 
تأسیسات کاماًل تعطیل شــده و از بین رفته 

است.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت 
که بخشی از تاسیسات را برای تعمیر به خارج 

از کشور می فرستند و آن قطعات با 300 پوند 
مواد منفجره بر می گردد و سیســتم امنیتی 

توجهی نمی کند.
 طراحی دشمن در نطنز 

خیلی قشنگ بود
فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی 
مجلس نیز در خصوص انفجار اخیر در سایت 
هســته ای نطنز به پیچیدگی های آن اشاره 
کرد و گفت: یک پســت برق در سایت نطنز 
داریم که از آنجا برق بــه زیرزمین می رود که 
حدود 40، 50 متر زیر زمین است. آن محل 
زیر زمین و مستحکم ساخته شده تا حمالت 

هوایی و موشکی نتواند این مکان را از بین ببرد. 
وی افزود: دشمن وقتی که ببیند وضعیت 

اینگونه اســت، اقدام بــه خرابکاری 
سایبری یا خرابکاری از طریق افراد 
و در تجهیزات خواهــد کرد. این کار 

هم زمان می برد و ممکن است 5 
تا 10 ســال طول بکشد 

و تجهیــزات معیوب 
ارســال کند، تا به 

تدریــج از آن 
ه  د ســتفا ا

شود.

عباسی گفت: در اینجا قسمت توزیع برق و 
کابلی است که از قسمت دیگر می آید و مربوط 
به باطری هایی اســت که اگر برق قطع شود، 

آن ها را قطع کند.
وی با بیان اینکه طراحی دشــمن خیلی 
قشنگ بوده، ادامه داد: من علمی به قضیه نگاه 
می کنم. آن ها فکر کردند و متخصصان 
خود را به کار گرفتنــد و به گونه ای 
انفجار صورت گرفته است که هم آن 
سیستم توزیع برق آسیب ببیند و هم 
کابلی که از سوی باطری ها 

می آید. 
بق  ســا ئیــس  ر
ســازمان انرژی 
اتمی با اشاره 
بــه اینکــه 

ماشین ســانترفیوژ نباید برقش قطع شود، 
گفت: در ماجرای فردو نیز که در سال 91 رخ 
داد، برق را از 4 کیلومتری قم یا 30 کیلومتری 
فردو قطع کردند. دکل ها و کابل های برق را با 
مواد منفجره قطع کردند و نفوذی ها در داخل 
از قســمت هایی که دوربین نبوده، آن بخش 
باطری ها را منفجر کردند. یعنی همزمان که 

برق قطع شد، باطری ها را هم قطع کردند.
وی افزود: اما ما آن موقع پیش بینی کرده 
بودم و برق مورد استفاده برای سانتریفیوژها 
را از پست جماران نگرفتیم. برای برق داخلی 
نیز گازوئیل برای سه ماه ذخیره کرده بودیم. 
مانند یک عملیات که باید پشتیبانی بکنیم، 
این کارها را پیش بینی کرده بودیم. از این رو 
ضربه زدند، اما هیچ اتفاقی برای ماشین های 

ما نیفتاد.

اظهارات مجلسی ها از جزئیات حمله به تاسیسات هسته ای؛

چندین هزار سانتریفیوژ در نطنز از دست رفته است


