
وزارت خارجه حضور پرسنل ایرانی 
در کریمه را تکذیب کرد

ناصر کنعانی، سخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
درباره ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی 
بر حضور پرسنل ایرانی در کریمه و کمک به استفاده 
از پهپادها اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران این 
خبر را شدیدا تکذیب می کند. وی افزود: این گونه 
ادعاها جنگ رسانه ای برای انحراف اذهان عمومی 
از نقش مخربی که خودشــان در جنــگ اوکراین 
دارند و قرار گرفتن در یــک طرف جنگ و صادرات 
سنگین تسلیحات و تجهیزات در اوکراین است. این 
خبررسانی کذب با اهداف سیاسی برای انحراف افکار 

عمومی صورت می گیرد.
    

نیویورک تایمز: 
اسرائیل اطالعات مربوط به سرنگونی 

پهپاد ها را به اوکراین می دهد
یک نشــریه آمریکایی نیویورک  تایمز نوشت: 
اســرائیل اطالعات مربوط به پهپاد هایی که گفته 
می شوند ایران به روســیه داده، در اختیار اوکراین 
قرار داده تا راحت تر با آن هــا مقابله کند. در همین 
حال یکــی از مشــاوران وزارت دفــاع اوکراین در 
اظهارنظری اعالم کرد: ایــن پهپاد های ایرانی که 
به شهر های اوکراین حمله می کنند، برای اوکراین 
ساخته نشده اند. آن ها به عنوان یک قابلیت توده ای 
برای حمله به اســرائیل توســعه داده شدند. آن ها 
از اوکراین به عنــوان یک میــدان آزمایش، برای 
دیدن نقاط ضعــف و برای تکمیل آن ها اســتفاده 
 می کنند و دیر یا زود از آن ها علیه اسرائیل استفاده 

خواهند کرد.
    

پایان »درگیری در مدرسه« با دخالت 
برخی مأموران

روز گذشته اخباری از درگیری در یک مدرسه 
دخترانه در محله سلسبیل تهران در فضای مجازی 
منتشــر شــد. خبرگزاری مهر در این باره نوشت: 
»دقایقی قبل تجمعی جلوی یکی از مدارس دخترانه 
در محله سلسبیل تهران شکل می گیرد و افراد اقدام 
به شعار دادن می کنند؛ کمی بعد مأموران پلیس با 
هدف ایجاد نظم و امنیت به این نقطه اعزام می شوند 
و با گفت وگو تجمع کنندگان را متفرق می کنند.« 
مهر ادامه داده: »مأموران یگان ویژه به این مدرسه 
وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با 
والدین به داخل مدرسه رفتند و هیچ دانش آموزی 

کشته نشده است.«
    

وزیر ارشاد: 
به زودی از رسانه های فارسی زبان 

خارج از کشور شکایت می کنیم
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی درباره صحت شکایت از رسانه های فارسی 
زبان خارج از کشــور، اظهار کرد: ما از طریق وزارت 
امور خارجــه و از طریق نهاد هــای بین المللی این 
مورد را در دستور کار داریم و به  زودی شکایت های 
حقوقی را تســلیم مراجع بین المللی برای پیگرد 

حقوقی خواهیم کرد.
    

هشدار یک امام جمعه 
درباره برخورد با دانش آموزان

روح اهلل مختــاری، امــام جمعه هشــتگرد در 
هشدار جدی در خصوص برخورد خشونت آمیز با 
دانش آموزان گفت: »ممکن است دانش آموز پسر یا 
دختری تحت تاثیر هیجانات و فضای رسانه ای یک 
کاری انجام بدهد. اینجا باید مراقب باشیم، معلم و 
مدیر و مسئول آموزش و پرورش نباید کار هیجانی 
انجام بدهد. نشود با دانش آموز بخواهند با خشونت 
برخورد کنند. اینجا جای محبــت مادرانه و پدرانه 
است. باید دست نوازش به ســرش بکشید و به درد 

دل هاش گوش بدید.«
    

پاسخ دهباشی به محسن رضایی: 
موشک های رژیم بعث عراق 

در حمله به ایران ساخت روسیه بود!
محسن رضایی، فرمانده اســبق سپاه در دوران 
جنگ تحمیلی و معاون اقتصادی دولت سیزدهم در 
توئیتی نوشت: »۳۰ مهر ماه ۱۳۶۲ شاهد حمالت 
گسترده موشکی رژیم صدام به شهر مسجد سلیمان 
بودیم. در آن زمان آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان 
که امروز اشک تمســاح برای ملت ایران می ریزند 
صــدام را تا دندان مســلح کرده بودند.« حســین 
دهباشــی در واکنش به آن نوشــت: »آقای دکتر 
مستحضرید که موشــک های رژیم بعث عراق- در 
حمالت وحشیانه به مناطق مسکونی کشورمان- نه 
ساخته دولی که مرقوم فرمودید که همگی »اسکاد 
بی« و ساخت روسیه بود. حاال باز هرجور شما صالح 

می دانید.«
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روز گذشــته حســین فاضلــی 
هریکندی، رئیس کل دادگســتری 
استان البرز از برگزاری اولین جلسه 
دادگاه متهمان حوادث اخیر در کرج 
خبر داد و گفت: »تاکنون برای ۲۰۱ 
نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور 
موثر داشته، به ویژه برای کسانی که از 
عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، 
به اموال عمومی و خصوصی خسارت 
وارد کرده یا در فضای مجازی، مردم 
به خصوص جوانان را برای شرکت در 

اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، 
پــس از تکمیل تحقیقات، از ســوی 
دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده 
آنها جهت رســیدگی و صدور حکم 
به دادگاه های استان ارسال گردیده 

است.«
همزمان علی صالحی، دادســتان 
عمومی و انقــالب تهــران از صدور 
کیفرخواست برای ۳۱5 نفر از متهمان 
حوادث اخیــر در تهران بــا اتهامات 
»اجتماع و تبانی بــه قصد اقدام علیه 
امنیت کشور«، »فعالیت تبلیغی علیه 
نظام« و »اخــالل در نظم عمومی« 

خبر داد و گفت که کیفرخواست آنها 
به دادگاه ارسال شده است.

روز گذشــته عالوه بر این موارد، 
اظهــارات رئیس دســتگاه قضا نیز 
نشانه  دیگری از آغاز روند »محاکمه« 
دستگیرشــدگان وقایع چند هفته 

اخیر بود. 
به گــزارش مرکــز رســانه قوه 
قضاییــه، محســنی اژه ای دیروز در 
نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: 
»همکاران قضایی ما ضمن التزام به 
موارد قانونی، تالش کردند تا در حدود 
کمتر از یک  ماه کیفرخواست بسیاری 

از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر 
را صادر و به دادگاه ارســال کنند؛ این 
پرونده ها در دادگاه تعیین وقت شده 
و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع 

شده است.«

  دسته بندی متهمان 
و مجازات اعدام

اژه ای طــی ایــن جلســه برای 
چندمین بار در روزهای اخیر تصریح 
کرده که »در قضایای اخیر تالش شد 
افراد و عناصر کم گناه و نادم و پشیمان 
با لحاظ ترتیبات قانونــی، زودتر آزاد 
شوند«، بر مجازات ســنگین دسته 

دیگر متهمان تاکید کرده است. 
وی گفته است: »محاکمه کسانی 
که در قضایــای اخیر مرتکب جنایت 
شدند و با عناصر ضدانقالب در داخل و 
خارج و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت 
و طبق قانون انجام خواهد گرفت و این 
افراد وفق قانون مجازات خواهند شد 

و این مجازات بازدارنده خواهد بود.«
این بخش از اظهــارات وی ناظر 
بر تاکید های قبلــی مقامات قضایی 
درباره دســته بندی متهمان وقایع 
اخیر بود. در این دسته بندی بخشی از 
بازداشت شدگان آزاد شده اند. رئیس 
کل دادگستری اســتان البرز دیروز 
عالوه بر صدور کیفرخواست برای ۲۰۱ 
نفر، از صدور قرار تعلیق یا منع تعقیب 

برای ۲۱۰ بازداشتی نیز خبر داد. 
او توضیح داده که طبق بررسی ها، 
این دسته از بازداشتی ها، نقش موثر 
و فعال در اغتشاشــات نداشــته و به 
واســطه هیجانات روزهای نخست 
یا ناشــی از تحریک فضای مجازی به 

خیابان آمدند. 
دسته دوم نیز خود بسته به اینکه 
ســطح فعالیت آنهــا در وقایع اخیر 
چه میزان بوده، به دو بخش تقســیم 

خواهند شــد. آنهایی که بنا به گفته 
مقامــات قضایی به عنــوان لیدر در 
اغتشاشــات حضور داشته و اتهامات 
امنیتی از قبیل ارتباط با دول متخاصم 
نیز متوجه آنهاســت، قطعــا احکام 

سنگین تری خواهند داشت. 
آنطور که رئیس کل دادگســتری 
البرز گفته در میــان متهمانی که در 
این اســتان برای آنها قرار مجرمیت 
و کیفرخواست صادر شــده، اتهام 4 
نفر »محاربه« اســت. جرائم آنها نیز 
کشیدن سالح به منظور ایجاد رعب 
و وحشــت در جامعه و بیــن مردم، 
مجروح کردن مامــوران حافظ نظم 
و امنیــت، تخریب و تحریــق اموال 
عمومی و دولتی بــه قصد بر هم زدن 
امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است.
بدین ترتیب همانند دادگاه های 
مشابه در ســال های 88 و 98، حکم 
اعدام نیــز جزو احکام صــادره برای 

متهمان وقایع اخیر خواهد بود.  

 دادگاه ها علنی خواهند بود؟
 موضوع علنی بودن دادگاه ها نیز 
ظرف روزهای آینده پررنگ تر خواهد 
شد. زمزمه و درخواست برگزاری علنی 
دادگاه های مربوط به هفته های اخیر 

مدام در حال تکرار است. 
ماه گذشــته، عبــاس مقتدایی، 
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس با تاکید 
بر اینکه »باید صف اغتشاشــگران و 
جاسوسان از سایرین مشخص شود«،  
گفت: »در چند روز آینده مشــخص 
می شود چه کســانی عوامل نفوذی 
دشــمن بوده اند و حتما دادگاه های 
آنان به صورت علنــی در معرض دید 

مردم خواهد بود.«

غالمعلــی دهشــیری، رئیــس 
دادگستری استان یزد نیز با بیان اینکه 
با تعدادی از اغتشاشــگران برخورد 
شده، گفت: »اگر فرصتی باشد، دادگاه 

را به صورت علنی برگزار می کنیم.«
رئیس قوه قضائیه از درخواست ها 
و توصیه ها بــرای برگــزاری علنی 
دادگاه های مربوط بــه حوادث اخیر 
اســتقبال کرد و اواخر ماه گذشته در 
جریا ن جلسه شــورای عالی قضایی، 
گفت: »عناصر اصلی اعتراضات اخیر 
باید هرچه زودتر محاکمه شــوند و 
در صورت تشــخیص قاضی و رعایت 
مقررات قانونی، دادگاه های آن ها علنی 

برگزار گردد.«
دو روز پیش مســعود تابشــی، 
سخنگوی قوه قضائیه نیز این رویکرد 
را تایید و تصریح کرد که »رئیس قوه 
قضاییه اعالم کرده آن جایی که اقتضا 
می کند و قاضی تشــخیص می دهد 
محاکمات را علنی کــرده و در مرئا و 
منظر برگزار و نتیجه به ســمع و نظر 

عموم برسد.«
در قبال این وعــده قوه قضائیه اما 
برخی تاکید می کنند کــه با حضور 
مســتقیم و غیرمســتقیم نهادهای 
اطالعاتــی و امنیتــی در جریان این 
دادگاه ها، تصمیم درباره علنی بودن 
یا نبودن آنها صرفا به تشخیص قاضی 
نخواهد بود و قطعا مداخله و نقش این 

نهادها، تعیین کننده است.
با تاکید بر این موضوع باید منتظر 
ماند و دید کــه دادگاه های مربوط به 
وقایع اخیر، تکرار تجربه دادگاه های 
ســال 88 می شــود یا اینکه به واقع 
رســیدگی به اتهامات متهمان این 
وقایع در یک دادرســی علنی صورت 

خواهد گرفت. 

با برگزاری نخستین دادگاه متهمان حوادث اخیر در کرج کلید خورد؛

آغاز »محاکمه«
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محبوبه ولی

روی موج کوتاه

در قبال وعده علنی بودن 
دادگاه های متهمان وقایع 

اخیر، برخی تاکید می کنند 
که با حضور مستقیم و 
غیرمستقیم نهادهای 
اطالعاتی و امنیتی در 
جریان این دادگاه ها، 

تصمیم درباره علنی بودن 
یا نبودن آنها صرفا به 

تشخیص قاضی نخواهد بود 
و قطعا مداخله و نقش این 
نهادها تعیین کننده است

 علی صالحی، دادستان 
عمومی و انقالب تهران از 

صدور کیفرخواست برای 315 
نفر از متهمان حوادث اخیر 

در تهران با اتهامات »اجتماع 
و تبانی به قصد اقدام علیه 
امنیت کشور«، »فعالیت 

تبلیغی علیه نظام« و »اخالل 
در نظم عمومی« خبر داد و 

گفت که کیفرخواست آنها به 
دادگاه ارسال شده است

در میان متهمانی که در 
استان البرز برای آنها قرار 
مجرمیت و کیفرخواست 

صادر شده، اتهام 4 نفر 
»محاربه« است. بدین 

ترتیب همانند دادگاه های 
مشابه در سال های 88 و 
98، حکم اعدام نیز جزو 

احکام صادره برای متهمان 
وقایع اخیر خواهد بود

حضور ســخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشــگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی به حاشیه کشیده و با تنش همراه شد. 

سخنرانی علی بهادری جهرمی که دیروز برای برگزاری جلسه پرسش و پاسخ 
و گفت وگو با دانشجویان، در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حضور یافته بود، 

ناتمام ماند. 
در این جلسه که بسیار پُرحاشیه بود، دانشجویان شعارهای انتقادی خطاب به 
سخنگوی دولت سر دادند. خبرگزاری ایسنا درباره آن نوشت: »سخنگوی دولت 
در واکنش به شعار »مرگ بر دیکتاتور« برخی دانشجویان با بیان اینکه »یکی از 
ویژگی های دیکتاتور که همه مان دوستش نداریم، این است که اجازه شنیده شدن 
حرف مخالفش را نمی دهد«، گفت: ما عرض می کنیم هرکســی با هر سلیقه ای 

صحبتش را مطرح کند، ما هم صحبت مان را مطرح می کنیم. سخنگوی دولت 
سخنرانی خود را به دلیل اهانت برخی دانشجویان به یکدیگر با این جمله به اتمام 
رساند که: »چون می بینم به یکدیگر توهین می کنید و وسایل پرتاب می کنید و 

همدیگر را تحمل نمی کنید جلسه را تمام می کنم.« 
بهادری جهرمی هفته گذشته نیز تجربه مشابهی را در دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشــگاه عالمه طباطبایی داشــت. حضور او در جمع دانشجویان این 

دانشگاه و پس از پاسخ به پرسش های آنها به حاشیه کشیده شد. 
ایسنا درباره آن جلسه نیز نوشته بود:»در آغاز سخنرانی علی بهادری جهرمی 
که در سالن شهید بهشتی دانشــکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد جمعی از 
دانشجویان با آغاز سخنان وی در اعتراض به حضور سخنگوی دولت در دانشگاه 

سالن را ترک کردند.
در ادامه علــی بهادری جهرمــی پس از ســخنرانی حدود یک ســاعت به 
پرســش های دانشــجویان پاســخ داد که در این حین تجمعی اعتراضی برابر 
دانشــکده حقوق و علوم سیاســی شــکل گرفت و دانشــجویان حاضر دراین 
تجمع بعضا شــعارهای تندی ســر دادند. با پایان جلسه ســخنگوی دولت با 

 دانشجویان معترض به گفتگو پرداخت و به پرســش ها و انتقادات برخی از آنها 
پاسخ داد.«

سخنرانی سخنگوی دولت در دانشگاه خواجه نصیر ناتمام ماند؛

تالش نافرجام برای »گفت وگو«

گزارش

رئیس پیشین کمیســیون امنیت ملی مجلس دهم 
می گوید: در قضیه اوکراین یک اتفاقی شــکل گرفته که 
معتقدم بیشــتر از هرچیز ناشــی از نوعی بازی خوردن 
همیشگی ایرانیان از روس هاســت. متاسفانه ایرانیان در 

مسائل مختلف مثل برجام از روس ها بازی خوردند و االن 
هم در بحث اوکراین این بازی را روس ها شروع کرده اند.

حشمت اهلل فالحت پیشــه در گفت وگو با »انتخاب« 
درباره ادعای فروش پهپاد توسط ایران به روسیه، عنوان 
کرد: واقعیت این اســت که آنچه تحــت عنوان درگیری 
ایران در جنگ اوکراین است را من قبول ندارم. چون طبق 
کنوانسیون بین المللی اعالم بی طرفی کشورها برای اینکه 
نشان دهند در جنگی درگیر نیســتند، کفایت می کند. 
مثالش هم جنگ ایران و عراق اســت؛ در این جنگ ۳5۰ 
شــرکت خارجی و بیش از ۳۶ کشور دنیا در تجهیز صدام 
به انواع و اقســام بمب های متعارف و غیرمتعارف و حتی 
بمب های شیمیایی دست داشتند ولی وزارت خارجه همه 
این کشورها و شرکت های متبوع شان اعالم کرده بودند که 

در جنگ بی طرف هستند. 

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه روس ها اصرار 
دارند برای جنگ خالف قاعده خود در اوکراین شــریک 
درســت کنند، گفت: »به هر حال حمله به اوکراین یک 
اقدام خالف مقررات بین المللی بود و روس ها به شــدت 
در تنگنا قرار گرفتند، به همین منظور سعی کردند برای 
خود شریک درست کنند. حتی ما می دانیم بالروس هم 
که عامل روســیه در مرزهای غربی به حساب می آید، به 
گونه ای عمل می کند که از این قضایا دور باشد، بالروسی 
که حتی سرزمین و آســمان خود را در اختیار نیروهای 

نظامی و هوایی روسیه قرار داده است.
فالحت پیشــه ادامه داد: در ایران متاسفانه یک سری 
ســهل انگاری ها صورت گرفته و برخی افراد غیر مسئول 
ســعی کردند موضوع پهپادها را مطرح کنند ولی کسی 
که بسیار آن را مطرح کرد، روسیه بود. روسیه به گونه ای 
تحقیرآمیز موضوع پهپادهــای ایرانی را تحت این عنوان 
 که از کیفیــت این پهپادهــای ایرانی راضی نیســتند، 

عنوان کرد. 
پس از آن هم دیدیم تکذیبیه های بعدی روسیه عمال 
در این فضا کمکی نکرد. بنابراین معتقدم در عمل، ایران 

در جنگ اوکراین بی طرف است. دولت ایران باید موضع 
رسمی مبنی بر عدم حضور در جنگ اوکراین و پایان دادن 

به این فضای منفی، بگیرد.
این کارشناس سیاست خارجی درخصوص تاثیر ادعای 
مربوط به پهپادها بر برجام، اظهار کرد: برجام یک مسئله 
جدایی ست. من همیشه برجام را در قالب سیاست کنترلی 
امریکا و غرب در قبال ایران یاد کرده ام. برجام بخشــی از 
سیاست های کلی امریکا و غرب علیه ایران است و در واقع 
این اشتباه است که بخشی از موافقین یا مخالفین آن فکر 
می کنند که برجام بخشی از سیاست آشتی ایران و غرب 
اســت. ایران و غرب در قانون برجام تا حدی تنش زدایی 
می کنند ولی این به معنای آشتی و بهبود مناسبات نیست. 
بلکه دو طرف چالش های عمده ای دارند و چالش برجام 

هم وجود دارد.
این تحلیلگر مســائل بین الملل تاکیــد کرد: معتقدم 
هر وقت مقامات واشــنگتن به این نتیجه برسند که نیاز 
دارند این سیاســت کنترلی را ادامه دهند بــه برجام باز 
خواهند گشت. باورم بر این است که امریکایی ها به برجام 

بازخواهند گشت.

فالحت پیشه:

مثل همیشه از روس ها بازی خوردیم

گفت وگو


