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رئیس سابق سازمان انرژی اتمی
در گفتوگو با سیاست روز:

«برجام»
متن مجازات
ایران هستهای بود

سیاست روز

حل مش��کالت کش��ور که محور آن را مقابله
با چالش��های اقتصادی تش��کیل میدهد از جمله
اهداف مشترک تعریف شده میان سه قوه قضائیه،
مجریه و مقننه است .مسئله ای که مطالبه رهبری
و مردم از مسئوالن در همه ردهها بوده و تحقق آن
میتواند در کنار حل چالش��های کشور زمینه ساز
ناکامی طرحها و س��ناریوهای دشمنان برای ضربه
زدن به نظام اس�لامی باشد .حال این سوال مطرح
میشود که چگونه میتوان بر مشکالت غلبه کرد و
آیا مولفه ای برای تحقق این امر وجود دارد؟
چنانک��ه از س��وی محافل رس��انه ای غربی و
ضدانق�لاب دائم��ا مطرح میش��ود آن اس��ت که
کشورهای غیرغربی برای پیشرفت و حل مشکالت
خود توان داخلی نداش��ته و باید دس��ت به دامان
کش��ورهای غربی ش��وند .این ادعا ب��ا این واژه که
ایرانی فقط میتواند آب گوش��ت بپزد و لوله هنگ
بس��ازد در قب��ال ملت ایران ب��ه کار رفته و تالش
نم��وده اند تا چنان القاء س��ازند که ایران برای هر
پیش��رفتی باید چشم به غرب داشته و حتی برای
آب خوردن و آب هوا نیز باید وابسته باشد.
این جوس��ازیها در حالی همچنان از س��وی
غ��رب مطرح میش��ود که بررس��ی تح��والت این
روزهای کش��ور نش��انگر مولفهه��ای درونی قابل
توجهی است که توجه به آنها ابطال کننده دیدگاه
وابسته سازانه به بیگانگان است.
اوال یکی از مباحثی که از س��وی غرب همواره
مطرح میشود لزوم تشکیل ساختارهای حکومتی
براس��اس اندیشه غربی است که نش��ات گرفته از
لیبرالیسم بوده است .لیبرالیسمی که در آن ضعفا
زیر چرخ توسعه خرد میشوند و ثروت اندوزی یک
ارزش است و واژه ای به نام حمایت از مستضعفان
در آن جای��ی ن��دارد و همه چی��ز در پول خالصه
میشود.
این دی��دگاه م��ادی گرایانه که زمینه س��از
اشرافی گری شده و تحصیل کردگان در غرب نیز
بعضا ترویج این دیدگاه را در محافل دانش��گاهی و
سیاس��ی ترویج میکنند به گونه ای که حتی یک
وزیر بر ثروتمند بودن خود افتخار کند نه بر میزان
خدمت رس��انی ،در حالی از س��وی غ��رب ترویج
میش��ود که مروری بر تاریخ انقالب نشان میدهد
که انقالب اس�لامی دارای دولتی بوده که توانسته
اسالمی بودن و مردمی بودن را محقق سازد.
 8شهریور  1360انفجار خونین در دفتر ریاست
جمهوری شهادت دولتمردان همچون شهید رجایی
را به همراه داشت که توانسته بودند الگویی اسالمی
از دولتم��ردان را برای جهانیان به نمایش گذارند و
شاید یکی از دالیل ترور آنها توسط دشمنان انقالب
جلوگیری از ادامه این روند باشد.
در هم��ان دورانه��ا افرادی همچون ش��هید
بهش��تی در مس��ند قوه قضاییه بودند که عدالت و
براب��ری و قص��د و داد را در بهترین حالت محقق
س��اختند .با وجود چنین الگوی��ی در دولتدارای،
قطع��ا نی��ازی ب��ه الگوه��ای خارج��ی از جمل��ه
دیدگاهه��ای لیبرالی غربی که جز ثروت اندوزی و
قدرت طلبی مولفه ای نداشته نخواهد بود .رویکرد
دول��ت به همگرایی با تمام جریانهای سیاس��ی و
نزدیکی بیش��تر مس��ئوالن به مردم و نیز برگزاری
دادگاههای مفاس��د اقتصادی در چارچوبی علنی و
عادالنه میتواند گامی در تحقق این امر باشد.
دوم آنکه یکی از القاهای دش��منان نبود شور
و نش��اط اجتماعی در جامعه ایرانی است به گونه
ای که برآنند تا با نشان دادن فضای سیاه از ایران
چن��ان وانمود س��ازند که هیچ انگی��زه و اراده ای
ب��ه ویژه در میان نس��ل جوان ای��ران وجود ندارد.
هدف از چنین القاهایی ناکارآمد نشان دادن نظام
اسالمی در تحقق جامعه ای سالم و پویاست.
ای��ن ادعاها در حالی مطرح ش��ده که مروری
برآنچ��ه این روزه��ا در بازیهای آس��یایی 2018
میگذرد حقیقتی ورای این ادعا را نشان میدهد.
جوان��ان ایران زمین در دو بخ��ش بانوان و آقایان
در رش��تههای مختل��ف توانس��ته ان��د مدالهای
متعددی کسب و پرچم پرافتخار ایران را برافراشته
و سرود ملی کش��ورمان را طنین انداز سازند .این
دستاوردهای ورزشی شاید در ظاهر دستاورد فردی
عنوان ش��ود اما نگاه ریشه ای به این حضور از یک
سو نشانگر نشاط و اراده جوانان ایران زمین است و
از سوی دیگر نقش فعال زنان ایران در عرصههای
مختلف از جمله در حوزه ورزش را نش��ان میدهد
در حالی که بسیاری از کشورهایی که غرب ادعای
دموکراسی و پیشرفت اجتماعی آنها را سر میدهد
هرگز چنین دستاوردهایی نداشته اند.
الگ��وی بازیه��ای آس��یایی الگویی از ش��ور
و نش��اط و انگی��زه و اراده ایرانی اس��ت که حلقه
تکمیلی آن نیز دستاوردهای بزرگ تیمهای ایرانی
در جامهای مختلف از جمله مس��ابقات رباتیک و
المپیادهای علمی جهانی اس��ت ک��ه واهی بودن
ادعای عق��ب ماندگی وناامیدی جامع��ه ایرانی را
آشکارتر میسازد.
ادامه در صفحه 2

نمای نزدیک

مجبوریم از برجام ش�روع کنیم ،واقعیت این اس�ت که بعد از
خ�روج آمریکا از برجام ،یک س�ری صحبته�ا درباره آینده
هس�تهای کش�ور صورت گرفت که مهمترین آن صحبتهای
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم آمادهس�ازی زیرساختهای
هس�تهای کشور برای تولید  190هزار سو بود که قرار بود فعال
بله و این روند با ورود رهبری اصالح شد؟
در چارچوب برجام رخ دهد .به نظر ش�ما بهترین راهکار برای
دقیقا ،سرانجام در سال 1384با ورود
اینکه از یکس�و منافع هستهای ایران
مق��ام معظم رهبری ب��ه موضوع ،تعلیقها
تأمین ش�ود و از س�وی دیگ�ر اقدامی
برداش��ته ش��د و توس��ط دول��ت خاتمی
جهان�ی علی�ه ای�ران ص�ورت نگی�رد
مسئله اینجاست که مسئوالن
فعالیتهای هس��تهای ایران از سر گرفته
چیس�ت؟ و در این عرصه تا چه میزان
اجرایی و هستهای کشور به
ش��د .یعنی دولت آقای خاتمی سرکار بود
میت�وان روی اروپایی که ب�ه هر حال
داخل کشورمان راستش را
که تعلیقها برداش��ته شد و قرار شد که ما
نه به خاطر ای�ران بلکه به خاطر منافع
نمیگویند یعنی هر کدام به یک
غنیسازی و تولید سوخت را از سر گرفته
خود با آمریکا به مش�کل خورده است
دلیلی جامعه را در بی خبری
و راکتور آب سنگین را تکمیل کنیم.
حس�اب باز ک�رد و آی�ا این کش�ورها
نگه میدارند یعنی جناحی که
بع��د از این رون��د دولت نهم بر س��ر
حاضرند که ب�رای حفظ برج�ام مقابل
در دولت نهم و دهم مذاکره
کار آمد و این فعالیتها س��رعت بیشتری
آمریکا قرار گیرند؟

به جای اینکه فشارهای ضد ایرانی را تعدیل و کاهش دهند حتی
یکی دو روز بعد از توافقات ،در ش��ورای آژانس قطعنامههایی که
علیه ایران داده و بعضا توس��ط چین و روس��یه تعدیل میش��د
توسط همین سه کشور ارائه میشد .این چه مذاکرهای است که
انتهای آن فشار بیشتر میشود؟

ما نبای��د فراموش کنیم ک��ه برجام
برای چه ب��ه وجود آمد .اگر ب��ه این امر
دقت نکنیم نمیتوانیم به درستی تحلیل
داشته باش��یم .در سال  1382جمهوری
اس�لامی با محوریت آقای روحانی (دبیر
وقت ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی) وارد
مذاکرات با سه کشور اروپایی شد (آلمان،
فرانس��ه و انگلیس) اما باید پاسخ بدهند
که در آن زمان ایران چه به دست آورد؟
نزدی��ک ب��ه دو س��ال مذاک��ره در
سعدآباد ،بروکسل و پاریس صورت گرفت.
توافقاتی در این مذاکرات انجام ش��د که
نتیج��ه آن نی��ز عقبنش��ینی جمهوری
اس�لامی پیشروی این س��ه کشور بود،
اما باید بگویند که دستاورد آنها چه بود؟
در آن زمان ما محدودیتهای بس��یاری
ال غنیس��ازی را تعلیق کردیم و یک بخشهایی
را پذیرفتی��م مث ً
از تولی��د س��وخت را هم تعطی��ل کردیم و همواره ه��م از کلمه
ال ایران داوطلبانه تعلیق و یا تعطیلی
داوطلبانه استفاده ش��د .مث ً
فعالیتهای هستهای خود را انجام میدهد و یا داوطلبانه پروتکل
الحاقی را اجرا میکند .چه به دست آمد؟
همین س��ه کشور معموالً بعد از توافقی که صورت میگرفت

روزنامه سیاست روز
تلفنی آگهی میپذیرد
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نگاهی به اظهارات رئیس جمهور
درباره تعیین فرماندهان نظامی

ضرورت پاسخگویی
بهجای ساختارشکنی

آمریکا ،فرانسه و انگلیس
آماده حمله جدید علیه سوریه میشوند

ح شیمیایی
سال 
بهانه تکراری جنگافروزان
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دادگاه علنی مفسدین اقتصادی از دیروز شروع شد؛

دانشمند هستهای که یکبار با هوشیاری نیروهای امنیتی از ترور
قاسم غفوری ،مائده شیرپور
گفتو گــ�و
گریخته ،همدوره شهید شهریاری و احمدیروشن که مدتی در سمت ریاست آژانس انرژی اتمی
فعالیت کرده است این روزها به تدریس علوم مشغول است .فریدون عباسی با همه مشغلهای که در دانشگاه دارد
فرصتی را در یکی از روزهای تعطیل در اختیار سیاست روز قرار داد تا مفصل درباره آنچه در صنعت هستهای کشور
تاکنون رخ داده صحبت کند ،مصاحبه مفصلی که با این دانشمند انجام دادیم در دو یا سه قسمت تقدیمتان میکنیم.
از پرونده ایران قبل از  2003تا برجام و راهکارهای احیای معاهده هستهای و رسیدن به پیشرفتهای قابل انتظار،
بخوانید ماحصل نخستین قسمت مصاحبه سیاست روز را با فریدون عباسی.

میکرد چون اهل اینکه برای
خودشان تبلیغ بکنند نبودند،
خیلی در تلویزیون ظاهر
نمیشدند و میگفتند ما باید
کار انجام دهیم و نه تبلیغات.
این نوع دیدگاه به نوعی جامعه
را در بی خبری نگه میدارد و
نمیگوید چقدر در مذاکرات
تالش کرده است و طیف دیگر
هم برای اینکه اطالعات ندهد
و بخواهد تفکرات قبیلهای و
طایفهای خود را پیش ببرد
اطالعات درست نمیداد

دادگاهها شروع شده و باید از قو ه قضاییه به خاطر بر آورده کردن انتظارات مردم و عملی کردن
وعده خودش تشکر کرد اما در عین حال باید بر ادامه این روند و اصرار بر مشخص کردن تکلیف اسامی
افرادی که در اذهان عمومی راه یافته نیز تاکید کرد ،افرادی مانند نزدیکان رئیسجمهور و معاون اول و
تکلیف نزدیکان دیگر مسئوالن سه قوه را نیز باید برای مردم روشن کرد.
حاال که قوه قضاییه با حکم رهبری بدون تشریفات وقتگیر دست به محاکمه فوری مفسدان اقتصادی زده
است بهتر است درباره اسامی که همیشه در همه جا مطرح میشده نیز اظهارنظر کرده و راست و دروغ
بودن جرم آنها را برای افکار عمومی مشخص کند

گرفت .جالب اس��ت که پرون��ده ایران در
اواخ��ر دول��ت هش��تم به ش��ورای امنیت
رف��ت و ادعای آنها این بود که چرا ش��ما
تعلیقهای داوطلبانه را برداشتید.

میخواهید بگویید تعلیقهایی که ایران
در دوره خاتم�ی داوطلبان�ه میخواند،
اصال داوطلبانه نبود؟!

بله ،یعنی کلم��ه داوطلبانه فقط برای
خودم��ان داوطلبانه اس��ت و آنه��ا با نگاه
اجباری به آن مینگرند .مسئله اینجاست
که مس��ئوالن اجرایی و هستهای کشور به
داخل کش��ورمان راس��تش را نمیگویند
یعن��ی هر کدام به یک دلیلی جامعه را در
بیخب��ری نگه میدارند ،یعنی جناحی که
در دولت نهم و دهم مذاکره میکرد ،چون
اهل اینکه ب��رای خودش��ان تبلیغ بکنند
نبودن��د خیلی در تلویزیون ظاهر نمیش��دند و میگفتند ما باید
کار انج��ام دهیم و نه تبلیغات .این نوع دیدگاه به نوعی جامعه را
در بیخبری نگه م��یدارد و نمیگوید چقدر در مذاکرات تالش
کرده است و طیف دیگر هم برای اینکه اطالعات ندهد و بخواهد
تفکرات قبیلهای و طایفهای خود را پیش ببرد اطالعات درس��ت
نمیداد.
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وعده صادق

گروه رویکرد از روز گذش��ته و براساس
ميـــــز ا ن
وعدهای که رئی��س قوه قضاییه در برگزاری
فوری و علنی دادگاه مفس��دین اقتصادی داد ،این دادگاهها آغاز
ش��د .در روز نخس��ت اتهامات حمی��د باقریدرمنی؛ که افس��اد
ف��یاالرض از طریق کالهبرداری از نف��ت جی ،بیمه ایران ،بانک
ملی و بانک گردش��گری بود تفهیم شد و دادگاه اتهامات مشایی
نیز به زمان دیگری موکول شد
بر این اس��اس ،قاض��ی صلواتی در ابتدای جلس��ه گفت :در
مورخ  ۳ش��هریور  ،۹۷شروع پنجمین جلس��ه محاکمه متهمین
این پرونده در ش��عبه  ۱۵دادگاه انقالب را با حضور مستش��اران
دادگاه ،وکالی متهمین و نمایندگان و وکالی شرکتهای شاکی
و نمایندگان دادس��تان به صورت علنی اعالم میدارم.در انتش��ار
جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی که متضمن
بیان مشخصات شکات باش��د رعایت نظم عمومی ضرورت دارد.
وی تصریح کرد :در  ۴جلس��ه قبل کیفرخواست  ۳۲۵صفحهای
دادس��را توسط نماینده دادستان قرائت ش��د و حدود  ۴سال به
طول انجامید که پرونده  ۱۵۵جلد و  ۳۳نفر متهم دارد که  ۵نفر
از متهمان فراری هستند.
قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای
حمید باقریدرمنی گفت :اتهام وی ش��امل افس��اد فیاالرض از
طریق کالهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی
از ش��رکت نفت جی به می��زان  ۳۲۲میلیون و  ۳۴۳هزار و 336
کیلوگرم قیر ،مش��ارکت در ش��روع کالهبرداری از شرکت بیمه
ایران با وصف سردس��تگی ،مش��ارکت در کالهب��رداری با ایجاد
شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ
 ۴۱میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان است.
وی ادامه داد :همچنین مش��ارکت در ش��روع کالهبرداری با
وصف گردش��گری به مبلغ  ۹میلیارد تومان ،مشارکت در شروع
کالهبرداری از بانک گردشگری ،مشارکت در شروع کالهبرداری
از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ  ۷۰میلیارد و  ۴۰۲میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان ،مشارکت در شروع به کالهبرداری از شرکت
س��امان مجد ب��ه مبلغ  ۵۷میلیارد و  ۲۷۱میلی��ون و  ۴۰۰هزار
تومان ،توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات
این فرد است.
رئی��س دادگاه بیان داش��ت :در اج��رای م��اده  ۳۵۴قانون
آیین دادرس��ی کیف��ری اعالم میدارم اخ�لال در نظم دادگاه از
طرف متهمین یا س��ایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه
نمیش��ود و بلکه باید با نظم ادامه داش��ته باش��د .رئیس دادگاه
میتوان��د کس��انی که باعث اخالل در نظم میش��وند از جلس��ه
دادگاه خ��ارج کند .وی بیان کرد :با توجه به اینکه در  ۴جلس��ه

گذش��ته کیفرخواست قرائت ش��ده از وکال میخواهم در جایگاه
حاضر شوند.
وی ضم��ن اع�لام برخ��ی از ام��وال م��ورد ادع��ای حمید
باقریدرمنی ،گفت :برخی از این اموال ش��امل دو فقره ملک در
مازندران ،کن ،ملک اندیش��ه ،امالک ش��یخ بهایی ،ملک شهرک
غرب ،ملک توپخانه ،کارخانهای در زنجان ،ملکی در دربند ،پمپ
بنزی��ن کمربندی امل و بابل ،یک فق��ره ملک در ظفر ،ملکی در
خیابان نفت ،ملکی واقع در س��اوه ،ملکی در بوکان ،بابلس��ر و دو
قطعه باغ دماوند را ش��امل میشود و همچنین گفته است تعداد
دیگری از امالک را پس از یادآوری قید خواهد کرد.
وکی��ل مدافع ش��رکت نفت جی با بیان اینکه حس��ب کیفر
خواس��ت ،اته��ام حمی��د باقریدرمن��ی سردس��تگی گروهی با
نی��ت انج��ام کالهب��رداری متعدد از ش��رکت ج��ی ،بانک ملی
ای��ران ،بانک گردش��گری و غیره ،افس��اد فیاالرض بیان ش��ده،
بی��ان کرد :در س��الهای  91و  92ش��رکت نفت ج��ی از اولین
ش��رکتهای تولید قیر خاورمیانه بوده اس��ت که توسط این فرد
و گروهش متوج��ه زیانهای داخلی و بینالمللی جبرانناپذیری
شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه حمی��د باقریدرمن��ی ب��ه دنب��ال
کالهبرداریه��ای ارتکابی اقداماتی انجام داده اس��ت که برخی
متهمان در جریان تحقیقات متواری و از کش��ور خارج ش��دهاند،
عنوان کرد :این امر منجر ش��ده اس��ت که پرونده زوایای پنهانی
داشته باشد که همچنان مبهم است .محمدرضا نصیری به عنوان
یکی از ایفاگران جعل اس��ناد به حمید باقری کمک کرده است و
آقایان جوانمیر و خزاعی پارس��ا نیز سهمی دارند .موکل با فروش
 322میلی��ون ت��ن قیر که در زمان تحوی��ل دارای ارزش دالری
 145میلیون دالری بوده اس��ت ،خس��ارت جب��رانناپذیری به
بیتالمال وارد کرده اس��ت که تقاضای ما این است که علیرغم
اتخاذ تصمیم شایس��ته و صدور حکم برای متهم نامبرده و سایر
متهمین به میزان کیفرخواس��ت ،تعقی��ب تمام متهمان از جمله
شرکا را از مقام قضایی خواستاریم.
یکی از وکالی ش��رکت نفت جی ضمن ارائهی جمعبندی با
بیان اینکه نحوه عملکرد حمید باقری به این صورت بوده اس��ت
که در جریان ارتباط با شرکت نفت جی محمدرضا نصیری را که
از مهرههای اصلی مجموعه ایشان به شمار میرود و قبل از ورود
به ای��ن مجموعه در اداره آگاهی در بخش جعل اس��ناد فعالیت
میکرده را جهت تاس��یس ش��رکت آریامهر هرم معرفی کرده و
این فرد با مراجعه به شرکت نفت جی اقدام به خرید قیر میکند
ک��ه در ازای دو فقره ضمانتنامه جعلی  37میلیون کیلوگرم قیر
ادامه در صفحه 3
را خریداری میکند.

مسعود کشمیری با «نفوذی» به سینما روایت میآید

مس��تند «نفوذی» تازهترین ساخته جواد موگویی مستندس��از و تاریخپژوه کشورمان است که روایتگر گوشهای از زندگی
«مس��عود کش��میری» عامل ترور شهیدان رجایی و باهنر اس��ت و قرار است در ششمین قسمت از سری جدید برنامه «سینما
روایت» برای اولینبار به نمایش درآید.
مس��عود کش��میری از جمله نیروهای سازمان منافقین بود که با نفوذ در دستگاههای اجرایی کشور زمینهساز بمبگذاری
در دفتر نخستوزیری جمهوری اسالمی ایران در  ۸شهریور  ۱۳۶۰و شهادت شهیدان رجایی و باهنر شد و مستند «نفوذی»
به بازخوانی بخشهایی از زندگی این فرد پرداخته است.
جلس��ه نمایش و نقد و بررس��ی این مستند در برنامه س��ینما روایت امروز یکشنبه  4شهریور ،س��اعت  18با حضور عباس
سلیمینمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و جواد موگویی نویسنده و کارگردان اثر ،در مجموعه فرهنگی  -هنری اسوه
واقع در خیابان انقالب ،نبش خیابان بهار جنوبی برگزار میشود .شرکت در این مراسم برای عموم مخاطبان آزاد و رایگان است.

