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س جمهوری ارائه میشود
ش کمیته بازدید از زندانها به رئی 
وزیر دادگستری :گزار 
وزیــر دادگســتری ،همــکاری نکــردن
دستگاههای غیردولتی با کارگروه بررسی
وضعیــت بازداشــتگاهها و بازداشــت
شــدگان را رد کــرد و گفــت :گزارشهــای
تکمیلی در این باره پس از یکی ،دو جلسه
دیگــر کــه خواهیــم داشــت بــه آقای
رئیسجمهور داده میشود .ما هم
اکنون در حــال در جمعبندی این
موضوعهستیم.

بــه گــزارش ایلنــا ،ســیدعلیرضا آوایــی
دیــروز و در پایان نشســت هیــأت دولت،
دربــاره نتیجه کمیتــه بازدیــد از زندانها
و بازداشــتهای حــوادث دی ماه گفت:
بعد از مأموریتی که داده شد ،یک جلسه
در شورای عالی امنیت ملی و یک جلسه
هم درخدمت وزیر کشــور برگزار شد زیرا
در حقیقت دو مأموریت داده شــده بود؛
یکــی بــه آقــای شــمخانی و هــم یکی به

آقای رحمانی فضلــی .وی با بیان اینکه
به دنبال آن دوجلســه ،برخی تحقیقات
انجــام شــد و پاســخهایی نیز داده شــده
اســت ،اظهار کــرد :گزارشهای تکمیلی
در ایــن باره پس از یکی ،دو جلســه دیگر
کــه خواهیــم داشــت بــه آقــای رئیــس
جمهوری داده میشود .مااکنون در حال
جمعبندی این موضوع هستیم.
وزیر دادگســتری دربــاره نظارت بــر بازار

در مــاه رمضــان نیــز تصریــح کــرد :چند
روز پیــش جلســهای در ایــن بــاره برگزار
و دو نظــر مطرح شــد .یک نظــر این بود
کــه برخی از کســب ه و بازاریان یک مســیر
بیوفایی با ملت را در پیش گرفتهاند و به
بهانه بعضی از مســائل سیاســی و ارزی،
اجناســی را که در بازار داشــتهاند ،احتکار
کرد هاند.
آوایــی ادامه داد :نماینــدگان بازار چنین

نظری نداشتند ولی گزارشهایی که داده
شــده نشــان میدهد این قضیه ،بخشی
از آن درســت اســت بنابراین از ســازمان
تعزیــرات و مجموعههــای موظف دیگر
خواســتهایم از همه ظرفیتهای قانونی
خود استفاده کنند؛ با تذکر دادن و سپس
بــا اقــدام .حتمــاً بــا کســانی کــه احتــکار
میکنند و در چنین شــرایطی ملت را در
تنگنا قرار میدهند ،برخورد میکنیم.

«دو تابعیتی» بهانه جدید تخریب دولت

حسینعلی امیری :نامه طبقهبندی شده مورد استناد تفحص ،درباره افراد دوتابعیتی نیست /جمشید انصاری :هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نداریم
مرتضی گل پور
روزنامه نگار

متــن کامــل گــزارش تحقیــق و تفحص
از دوتابعیتیهــا  23اردیبهشــت مــاه به
رســانهها درز کــرده بــود ،درحالــی که نه
دولت در جریان این گزارش قرار گرفت،
نه در صحن علنی مجلس قرائت شــد.
اما جزئیات آن نقل محافل رســانهای و
خبری شده و تحلیلهای بسیاری بر پایه
آن نوشته و گفته میشود.
اگر چه حســینعلی امیــری ،معاون امور
مجلــس رئیــس جمهــوری دیــروز در
حاشــیه نشســت هیــأت وزیران ،انتشــار
گــزارش پیــش از طــی شــدن مراحــل
قانونی را «بداخالقی سیاســی» توصیف
کرد .اما شــواهد و قراین نشــان میدهد
که قضیه فراتر از یک بداخالقی سیاسی
اســت .از جملــه اینکــه وزارت اطالعات
طــی گزارشــی مســتدل بــه کمیســیون
امنیت ملی و سیاســت خارجی ،مطابق
قانــون ،میــان دوتابعیتــی ،دارای گرین
کارت یــا اقامــت تفکیــک قائل شــد .اما
گــزارش تحقیــق و تفحــص همــه ایــن
افراد را یک کاســه کــرد و با عنوان «افراد
دوتابعیتی و دارای گرینکارت» منتشــر
کــرد تا بــا اضافه کــردن دارنــدگان گرین
کارت و اجــازه اقامت به فهرســت ،عدد
دارنــدگان تابعیــت مضاعــف بزرگتــر
شــود .مجموعــه حواشــی حــول ایــن
گزارش ،ناظران را به این باور میرســاند
کــه هــدف از تهیه ایــن گزارش یــا دامن
زدن به مسأله دوتابعیتیها ،نه صیانت
از منافــع ملــی ،کــه یــک ترفند سیاســی
و پرکــردن پــازل تخریــب دولت اســت،
تخریبــی که دامنــه فراگیرتــری از دولت
روحانــی دارد و دیگــر دولتهای پس از
انقــاب  -البته بجز دولت مهرورزی -را
در برمیگیرد.
بــرای نشــان دادن اینکــه گــزارش قــرار
اســت یــک پــازل بزرگتــر را پــر کنــد،
مصادیق بســیاری میتــوان ارائه داد که
ترفند برخی رســانهها برای بهرهبرداری
جهــتدار از ایــن گــزارش تنهــا یــک
مصــداق اســت.از بیــن همــه اســامی
دوتابعیتیهــای ادعایــی ،چنــد اســم
خــاص مانند جعفر محالتی ،ســیروس
ناصــری ،سیدحســین موســویان و دری
اصفهانــی در برخی رســانهها برجســته
شد .در گزارش این رسانهها ،از این افراد
بهعنوان جاسوسان دوتابعیتی نام برده
شد .دســتکم سیدحسین موســویان با
ســند و مدرک این ادعاها را تکذیب کرد
و جاسوســی یا دوتابعیت بودن ناصری
و محالتــی نیز درهیــچ دادگاهــی اثبات
نشده اســت ،اما همه این افراد در زمان
فعالیــت خود ،درگیر یکــی از مهمترین
پروندههای سیاســت خارجی جمهوری
اســامی ایــران بودهانــد .ناصــری و
محالتی ،نقش برجستهای در مذاکرات
مربــوط بــه قطعنامــه  598داشــتهاند،
سیدحســین موســویان ســخنگوی تیــم
مذاکرهکننــده هســتهای در دولــت
اصالحات بود .موســویان پیش از آن در
دولــت ســازندگی ،بهعنوان ســفیر ایران
در آلمــان ،مأموریت ویــژهای برای حل
مشــکالت ایران و غرب را دنبال میکرد.
دری اصفهانی هم یکی از همکاران تیم

مذاکرات هستهای منجر به برجام بود.
به این ترتیــب ،گــزارش دوتابعیتیها و
بازتــاب آن در رســانههای منتقد دولت،
با برجســته کردن این اســامی ،این خط
خبری -تحلیلی را بازتاب داد که عوامل
و فعــاالن پروندههــای اصلــی کشــور
در تاریــخ سیاســت خارجــی جمهــوری
اسالمی ایران ،یا جاسوس یا دوتابعیتی
بودهانــد .روشــن اســت که هــدف از این
تحلیــل غیرواقعی ،واقعی نشــان دادن
توهــم توطئــه «خــط ســازش» از ســوی
جریــان رقیــب دولتهــای میانــه رو در
ایران اســت .به این ترتیب ،این گزارش،
به زعم تهیهکنندگان و انتشــاردهندگان
آن ،اســنادی بــرای زیرســؤال بــردن
سیاســت خارجــی و مذاکرهکننــدگان
ایرانــی پــس از انقــاب بجــز دولــت
مهرورزی ،یعنی دولتهای ســازندگی،
اصالحات ،اعتدال فراهم میآورد.
رســانههای منتقــد دولت تــا اینجای کار
ســعی کردنــد بخوبــی از ایــن گــزارش،
ماهــی مقصــود خــود را صید کننــد .اما
همــان طــور کــه معــاون امــور مجلــس
رئیــس جمهوری و رئیس ســازمان امور
اداری اســتخدامی ،دیــروز در حاشــیه
نشســت هیــأت وزیــران بیــان کردنــد،
اساســاً نمیتــوان به این گزارش اســتناد
کــرد و غیــر از سیاســی کاری ،اشــکاالت
صریــح قانونی دیگری نیز بر آن مترتب
اســت .از جملــه حســینعلی امیــری و
جمشیدانصاری ،تأکید کردند که گزارش
تحقیــق و تفحــص از دوتابعیتیها هنوز
مراحــل قانونــی خــود را طی نکــرده ،به
دولت و حتی قوه قضائیه ارســال نشــده
و ادعاهــای آن هنــوز بــه محــک داوری
مستقل ارزیابی نشده است.
ëëامیری :بداخالقی سیاسی بود
حســینعلی امیــری ،معــاون امــور
مجلــس رئیس جمهــوری در پاســخ به
ایــن پرســش «ایــران» کــه آیــا در تهیــه
گــزارش دوتابعیتیها ،آنطور که رســم
همــه تحقیــق و تفحصهــا اســت ،از
دستگاههای دولتی استعالم شد؟ گفت:
جزئیــات این تعامل را باید از مســئوالن
دســتگاههای مربوطــه ســؤال کنیــد ،اما
همیــن قــدر میتوانــم بگویــم کــه هنوز
گزارشــی دربــاره موضــوع دوتابعیتیها
در مجلس شــورای سالمی قرائت نشده
اســت ،در ایــن شــرایط ،اینکــه گــزارش
قرائت نشــده در رســانهها منتشــر شود،
طبیعتاً شایســته و مناسب نیست و یک
نوع بداخالقی سیاسی اســت .بنابراین،
ابتدا باید ببینیم گزارشــی که در مجلس
قرائــت میشــود ،چیســت و حــاوی چه
جزئیاتی اســت تــا پــس از آن درباره آن
اطالعرسانی کنیم.
وی دربــاره عــددی کــه در ایــن گــزارش
بهعنــوان مدیــران دوتابعیتی قید شــده
اســت هــم اظهارکــرد :در عــدد اعــام
شــده دربــاره دوتابعیتیهــا درواقــع بــه
نامه یکی از دســتگاههای دولتی اســتناد
شــده ،درحالی که واقعیت این است که
مشــخصاً آن عــدد ،پاســخ به یــک نامه
طبقهبندی شده است و نامه طبقهبندی
شــده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی
نیست ،بلکه درباره استعالمی است که
دربــاره افرادی به عمل آمده و دســتگاه
مربوطــه پاســخ ایــن اســتعالم را داده

نامه وزارت اطالعات به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روشن کرد

تحریفدرتنظیمگزارشدوتابعیتیها

بــه دنبــال انتشــار گــزارش در برخــی رســانهها بــا عنــوان
«متــن گزارش تحقیق و تفحــص از دو تابعیتیها» وزارت
بـــــرش
اطالعات با ارسال نامهای به عالءالدین بروجردی ،رئیس
کمیســیون امنیــت ملــی ،از تحریــف نامــه وزارت اطالعــات به هیــأت تحقیق و
تفحص و نادیده گرفتن نقش این وزارتخانه در شناسایی دوتابعیتیها و همکاری
با هیأت تحقیق انتقاد کرد و خواستار اصالح این گزارش شد.
متن این نامه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
به «خانه ملت» ارائه شــده و در آن خبرگزاری منتشــر شــده اســت ،به این شرح
است:
سالمعلیکم؛
بــا احترام ،در پی انتشــار محتــوای «گــزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررســی
وضعیــت افــراد دوتابعیتــی» کــه به تصویــب کمیســیون امنیت ملی رســیده و
بازتابهــای گوناگونــی نیــز داشــته اســت ،ذکــر نــکات زیر را ضــروری دانســته و
در خواست اکید داریم تا نسبت به اصالح موارد اقدام الزم معمول گردد:
 -1ایــن وزارتخانه طی ماههای گذشــته همکاریهــای مختلفی با هیأت تحقیق
و تفحــص مزبــور معمــول داشــته اســت .از برگزاری نشســت اعضــای هیأت با
وزیــر محترم اطالعــات و معاون ذی ربط ایشــان تا تهیه و ارســال نقطه نظرات
کارشناســی وزارت به رئیس محترم هیأت اما متأســفانه در گزارش نهایی نکاتی
درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام الزم به عمل آید.
 -۲در صفحات  ۱۴و  ۱۵گزارش کمیســیون که عیناً بخشــی از نامه این وزارتخانه
میباشد ،به دلیل درج ناقص مطلب شائبههای متعددی ایجاد نموده مبنی بر
اینکه طی دو ســال گذشــته  ۲۱۰مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است.
حــال آن کــه در گزارش این وزارتخانه تأکید شــده بود که طی دو ســال گذشــته از
۱۹حوزهای که اســتعالم شــده بود تعداد  ۲۱۰نفر به دلیــل دو تابعیتی ،اقامت از
نوع گرین کارتی ،رد صالحیت شــدهاند و در ادامه به پنج حوزه اشــاره شــده بود
مانند :اشــتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حســاس ،دولتی،
علمی ،دانشگاهی ،آموزشی و نظامی و ...بنابراین بخش عمدهای از استعالمات
مربــوط بــه گزینش و همکاری بوده (اعم از بخشهــای حکومتی ،دولتی و حتی
خصوصی) همان گونه که مالحظه میفرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه
ایــن وزارتخانه به صورت کامل درج میشــد ،شــائبه مذکور ایجــاد نمیگردید تا
موجب بروز ذهنیتهای منفی شود .عین این مطلب در مورخ  96/12/15و قبل
از چاپ گزارش کمیســیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس
مطــرح گردید کــه این وزارتخانــه در مــورخ 96/12/16در اعتراض بــه موضوع با
هیأت رئیسه و رئیس هیأت تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیأت نسبت
است .امیری با بیان اینکه بنابراین صبر
کنیم گــزارش قرائت شــود یــا در اختیار
دولــت قــرار بگیرد تــا ببینیــم دارای چه
جزئیاتــی اســت و ســپس براســاس آن
صحبت کنیــم ،درباره تعامــل دولت با
قــوای دیگر نیز تصریح کرد :دولت دکتر
روحانــی بارها تأکیــد کرد کــه قانونمدار
اســت و بــه تعامــل بــا مجلس شــورای
اســامی و دیگــر نهادهای کشــور اعتقاد
دارد ،بنابراین براســاس قانون اساسی و
قوانین عــادی هرجا نیــازی به همکاری
باشد ،در چارچوب قانون خود را موظف
به همکاری و تعامل میدانیم.
ëëانصــاری :مکاتبــه نیمــه کاره هیــأت
تفحص با سازمان اداری استخدامی
برخــی اعضــای تحقیــق و تفحــص
از دوتابعیتیهــا مدعــی شــدند کــه
دســتگاههای دولتــی بــا آنــان همکاری
نکردند .جمشید انصاری معاون رئیس
جمهوری و رئیس ســازمان امور اداری و
استخدامی کشــور در پاســخ به این ادعا
بــه «ایران» گفت :با مــا فقط در این حد
مکاتبــه شــد که کســی را معرفــی کردند
تا به ســازمان امــور اداری و اســتخدامی
مراجعــه کنــد و گزارشهــا و مســتندات
را دریافــت کند ،امــا مراجعهای صورت

نگرفــت .وی با تأکیــد براینکه در جریان
گزارش نیســتیم ،دربــاره دلیــل این امر
هم اظهارکرد :اساســاً گزارش نه تنها در
صحــن قرائــت نشــده ،بلکه بــه صورت
مکتوب و رسمی به ما ارائه نشده است،
بایــد به مــا ارائه شــود تا بررســی کنیم و
بعد اظهارنظر کنیم.
انصــاری ،مرجــع تعییــن دوتابعیتیها
را مطابق قانــون وزارت اطالعات اعالم
کــرد و در پاســخ بــه اینکــه چــرا باوجود
پاســخهای مکرر اعضای دولت ،مسأله
دوتابعیتیهــا بــه انحای مختلــف تکرار
میشــود ،تصریح کرد :وزارت اطالعات
براســاس گزارشــی که ارائه داده اســت-
البتــه این گزارش محرمانه اســت و باید
خــود وزارت اطالعــات دربــاره جزئیات
آن صحبت کند -درون مجموعه دولت
کســی بهعنوان فــرد دوتابعیتی معرفی
نشــده کــه مــا نســبت بــه طــی فرآینــد
قانونــی دربــاره آن اقــدام کنیــم .درباره
جزئیات گزارشــی کــه به قــوه قضائیه یا
به دادستان کل کشــور ارائه شد هم باید
از وزیــر اطالعات ســؤال کنید .وی درباره
فرجــام دوتابعیتیهــا درصــورت اثبات
هم با بیان اینکه اگر چیزی وجود داشته
باشــد ،حتمــاً بررســی میکنیــم ،درباره

بــه اصــاح متن گزارش و همچنیــن تذکر به مطبوعات جهــت صدور اصالحیه
اهتمــام ورزیــده و از جایگاه کمیســیون امنیت ملی دفاع گــردد .در صورت عدم
اقــدام ،ایــن وزارتخانه ناچار خواهد شــد که رأســاً مبادرت به واکنــش و در تبیین
موضوع اقدام کند.
 -3در صفحــه  ۲۳گزارش کمیســیون نیز به « عدم همکاری و مســامحه وزارت
اطالعات در این امر مهم »...اشــاره گردیده که به دلیل اســتفاده از عبارات کلى،
کانه تمام مشــکالت موضــوع دوتابعیتیها بــر دوش این وزارتخانــه قرار گرفته
اســت .در حالــی که علیرغم تمام خألها ،کاســتیها و مشــکالت موجــود (که در
گزارش خود هیأت نیز به آنان اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون
ادعا و جنجال مجاهدتهای زیادی کرده و میکنند تا از حضور افراد دو تابعیتی
و مظنــون در دســتگاههای حاکمیتــی و حتــی بعضاً خصوصی مهــم جلوگیری
کنند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم ،اما اتهام بالوجه مسامحه و عدم
همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت گیرانه است.
توضیــح اینکه حســب مذاکره بــه عمل آمده بــا آقای کریمی قدوســی (رئیس
هیأت) منشأ درج مطلب مذکور ،عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل
کشــور بوده اســت .حال آنکه اوالً :همان گونه کــه در پروندههای قضایی از زمان
ایــراد اتهــام تا صدور حکم نهایــی فاصلهای طوالنی (بعضاً چندین ســال) طی
میشــود ،در مواردی از این دست که فهرســتی از اسامی به این وزارتخانه واصل
میشود ،بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف ،بررسی و
اعالم نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری
نیســت .ثانیاً :در متن نامه دادســتان محترم کل که در همان صفحه  ۲۳گزارش
درج شــده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص
نیســت بر چه اساسی این اســتنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش
داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است .ثالثاً :کمیسیون
امنیت ملی در مورخ  96/12/20گزارش هیأت تحقیق و تفحص را مورد بررســی
قــرار داد و گــزارش نهایــی وزارت اطالعــات دربــاره فهرســت مد نظر دادســتان
محتــرم کل در مــورخ (96/12/22دو روز پــس از برگــزاری جلســه کمیســیون)
طــی نامــه شــماره /۲۲۵۵۱۷س 96/ 820301/خطاب به ایشــان و رونوشــت به
کمیســیون امنیت ملی نیز ارســال شــده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش
کمیسیون ( )97/2/5ضروری بود که متن مذکور در صفحه  ۲۳کامالً تغییر یابد.
در عیــن حــال از آنجا که هنوز متــن گزارش کمیســیون در صحن علنی مجلس
قرائت نشده ،مقتضی است نسبت به اصالح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح
انجام و هم در خالصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت شود ،این دو نکته
اساســی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبهها و همچنین سوءاستفادههای
جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.
دوتابعیتــی بــودن همســران و فرزندان
برخــی مقامهای دولت هــم اظهارکرد:
مــا ملزم به پاســخ دادن بــه آنچه صرفاً
گفته یا نقل میشــود نیستیم ،این موارد
باید بهصورت رســمی به ما ارســال شود
که تاکنون ارســال نشده اســت ،اما آنچه
در قانــون آمــده این اســت که کســی که
بــه اســتخدام دولت جمهوری اســامی
ایــران در میآید ،باید تبعه ایران باشــد.
معاون رئیس جمهــوری درباره آخرین
وضعیت ســامان حقــوق و دســتمزدها
هم اظهارکرد :مکاتبــات و موارد مربوط
بــه ایــن ســامانه ابالغ شــده اســت و هر
زمــان کــه حقوقها واریز شــد ،اطالعات
آن در ســامانه درج میشود .این ابالغیه
هــم اردیبهشــت ماه صــادر شــده و قرار
شــد پرداختیهای فروردین مــاه در این
سامانه درج شود و پرداختی اردیبهشت
هم درآن اعمال میشود.
ëëخدمت یا خیانت
حســینعلی امیری ،بــه طور گذرا اشــاره
کرد که عدد دوتابعیتیهای مورد ادعای
گزارش منتشر شده« ،پاسخ به یک نامه
طبقهبندی شده است و نامه طبقهبندی
شــده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی
نیســت ،بلکــه درباره اســتعالمی اســت

کــه دربــاره افــرادی بــه عمل آمــده ».او
بــه جزئیــات دیگــری اشــاره نکــرد ،امــا
محمدباقــر نوبخــت ،ســخنگوی دولت
در نشست خبری سهشنبه گذشته خود،
تلویحاً بــه این عدد درباره دوتابعیتیها
اشــاره کرد .نوبخت گفت« :ما بخشی از
ابزارهای خود را سوزاندیم .من سربسته
میگــذرم ،امــا وقتــی تحریم میشــوید
مسیر رســمی جواب نمیدهد .موضوع
را من بیشــتر نســوزانم .گاهــی به خاطر
جهــل یــا کینه نســبت به دولــت ،برخی
حاضرند منافع ملی را از بین ببرند».
تهیهکنندگان گزارش تحقیق و تفحص،
قطعــاً بهتر از هر کــس دیگری میدانند
ماجــرای این تعــداد چه بوده اســت .در
این صورت ،اگر انتشار این عدد که طبعاً
محرمانــه بــوده ،بهعنــوان دوتابعیتــی
و تنهــا بــرای زیرســؤال بــردن و تخریب
دولــت بوده اســت ،چیزی جــز مصداق
همــان چیــزی نمیتوانــد باشــد کــه
نوبخت در همین نشســت به آن اشــاره
کــرد« :وقت آن را نداریم کــه هم از یک
ســو با دشــمنان خارجی پنجــه در پنجه
بیفکنیم و از این ســو در داخل نگاهمان
به دوســتانمان باشــد که از پشت خنجر
نزنند».

در حاشیه تجمع مردم در اعتراض به کشتار وحشیانه فلسطینیان انجام شد

اتهامزنی سخنران دلواپس علیه مسئوالن
جمعــی از مــردم تهــران روز گذشــته بــا
تجمع در برابر النه جاسوســی ،به انتقال
ســفارت امریکا از تلآویــو به قدس و نیز
کشتار وحشیانه فلسطینیان توسط رژیم
صهیونیستی اعتراض کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن تجمــع کــه
بــا حضــور تعــدادی از دانشــجویان
دانشگاههای تهران و شهروندان تهرانی
در برابــر ســفارت ســابق امریــکا برگــزار
شــد ،تجمع کنندگان با در دست داشتن

پرچــم فلســطین و تصاویــری از کودکان
شــهید در تحوالت اخیر غزه شــعارهای
مــرگ بر امریکا و مرگ بر اســرائیل ســر
دادنــد .آنهــا همچنین ســکوت حاکمان
آل ســعود در قبــال کشــتار مــردم غزه را
محکوم کردند .حجتاالســام علیرضا
پناهیان ،سخنران این تجمع نیز با بیان
اینکه رژیم صهیونیســتی هیــچ وقت به
ایــن مقــدار ضعیف نبوده اســت ،گفت:
«حاکمانی که امروز در برابر جنایتهای

رژیم صهیونیستی ســکوت کرده و به آن
اعتراضی نمیکنند ،ننــگ ابدی را برای
خود میخرند».
پناهیــان بــا تأکید بــر اینکه خط ســازش
نابودشدنی است ،اظهار کرد« :بچههای
ایــن ملــت میداننــد در صورتــی کــه
اســرائیل بخواهد غلطی بکند ،اگر ســپاه
اراد ه کنــد ،میتوانــد آن را از جــا بردارد و
بــه دریــا بینــدازد .لعنت خدا بر کســانی
کــه قــدرت پوشــالی امریــکا و اســرائیل

را جــدی میگیرنــد ».ایــن ســخنران در
عیــن حال تجمع اعتراضــی مردم علیه
سیاســتهای امریــکا و جنایــت رژیــم
صهیونیســتی را فرصتــی بــرای طــرح
مواضــع جناحــی داخلــی یافــت و بــا
متهم کردن طیفی از مســئوالن کشور به
«سازشــکاری» ،گفــت« :امریکاییها به
امیــد سازشــکاران فشــار میآورنــد و اگر
بدانند که سازشــکاری وجود ندارد ،مثل
سگ از تحریمهایی که کردهاند پشیمان

میشــوند و نمیتوانند اهداف خود را به
پیش ببرند .مردم ما یک روز انتقام خود
را از سازشکاران میگیرند».
ëëمحکومیت انتقال ســفارت امریکا به
بیتالمقدس
شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی ،با
صــدور بیانیــهای انتقال ســفارت امریکا
به قدس شــریف و به رسمیت شناختن
این شهر مقدس به عنوان پایتخت رژیم
جعلــی را به عنــوان «اقــدام شــرورانه و

شیطانی ترامپ» توصیف و تأکید کرد که
این اقــدام امت رســولاهلل (ص) جهان
و دنیــای بــه اصطــاح عــرب را در برابــر
یــک آزمون بــزرگ تاریخی قــرار داد .به
گــزارش «ایران» ،ایــن بیانیه ایــن اقدام
را یــک خطــای بزرگ راهبردی دانســت
کــه فایــدهای نداشــته و ماشــین جنگــی
اســرائیل و شــبکههای تروریســتی مــورد
حمایــت آنــان را هــدف خشــم انقالبی
ملتهای منطقه قرار میدهد.

ëëیادداشت «مشکل سیاستهای رسمی»
عباس عبدی
دگرخوان
نخســتین مشــکل سیاســت صفر و یــک یــا ایدئولوژیک
کردن سیاست اســت ...ب ه نظر من در سوریه باید منافع
همه کشــورهای دیگر نیز به رســمیت شــناخته میشد و
ایــران از ابتدا در پی تفاهم میبود ،هرچند طرف مقابل
قصــد جنگ داخلی داشــت ،ولی صادقانه باید گفــت که بنده بهعنوان یک
ناظــر ،اصــاً متوجه نمیشــوم که اهداف سیاســی ایــران در ســوریه چگونه
تعریف میشــود تا از آن دفاع یا آن را نقد کنم .ایران باید با روســیه و ترکیه
برنامه جامعی را در مورد ســوریه به توافق میرسیدند ،ولی هیچ بازتابی از
طرح مشــترک برای حلوفصل امور دیده نمیشود ...مشکل دوم ،ساختار
محــدود و بســته بــودن مجموعــه تصمیمگیری اســت .البتــه در همه جای
دنیــا ،بــه هر حــال تعداد تصمیمگیــران محدود اســت ،ولی نقــد و ارزیابی
سیاســتها در ســطح رســانهها یا در ســطح اتاقهــای فکر انجام و منتشــر
میشــود .بــه هر حال اگر کســی مخالف حضــور منطقهای ایران اســت باید
بتوانــد حرف خود را بهصورت رســمی بزند .طبیعی اســت کــه موافقان نیز
پاســخ او را خواهنــد داد ولی هنگامی که مانع از بیان آزاد و رســمی نظرات
افراد و منتقدان شــویم و اجازه ندهیم که نظرات آنان نیز شــنیده شــود ،در
ایــن صــورت ،ممکن اســت در کوتاهمدت مواجــه با مخالفت نشــویم ،ولی
روزی کــه سیاســتها دچار مشــکل شــده و در دســتانداز میافتند ،فضای
عمومی علیه سیاســتگذاران میشــود و حتی نقاط مثبت آن سیاستها نیز
دیده نمیشــود .سیاســت ایران در ســوریه مصداق این مســأله نیز هست...
بهنظــر بنده حضور منطقهای ایران بویژه در ســوریه قابل دفاع و پذیرفتنی
بــود ولــی صفر و یک کردن یا ایدئولوژیک کردن آن و نیز ممنوعیت بحث و
گفتوگو درباره این سیاســتها در فضای عمومی و رســانههای رسمی ،دو
مؤلفه اشــتباه این سیاستها بود؛ دو مؤلفهای که راه را برای دفاع از حضور
نیز مسدود میکند.
ëëسرمقاله «نیاز امریکا به مذاکره با ایران»
سیدحسین مرعشی
نکتــه قابل توجــه در ســخنان او (ترامپ) این اســت که
عالقهمند اســت بــا ایران بــه مذاکره بنشــیند ،مذاکــرهای برابر و
بــه نظرم بــه دور از حضور ســران اروپایــی ،این موضوع از ســوی
مســئوالن بایــد جــدی گرفته شــود .البته این پیشــنهاد بــه منزله
این نیســت که ما باید با امریکا در مورد مســائل هســتهای ایران،
مذاکــره مجدد داشــته باشــیم زیــرا پرونــده هســته ای مذاکرات
چندجانبه و مهمی را از سرگذرانده و به قطعنامه شورای امنیت
ســازمان ملل تبدیل شده است .پس پرونده آن از نظر جمهوری
اســامی بســته شــده و دیگر قابــل مذاکــره مجدد نیســت ،اما ما
میتوانیــم روی نیازهــای ترامــپ برای گفتوگو با ایران حســاب
بــاز کرده و در محاســبات و سیاســت خارجی کشــور ایــن گزینه را
لحــاظ کنیــم ...گفتوگو بــا امریکا بــرای حل مســائل موجود ،به
معنی عقبنشینی ایران با امتیاز دادن به کشور امریکا با ترامپ
نیست ،بلکه به مثابه پیشگیری از بنبستی است که ممکن است
در روابط خارجی کشــور ایجاد شــود .لذا ما میتوانیم پیشــاپیش
برای شکستن بنبســتهای بینالمللی برنامه داشته باشیم.ما
میتوانیم با ایجاد یک بلوک قدرتمند در کنار اراده نیرومند اروپا
برای دفاع از حیثیت و استقالل خود با امریکا گفتگو کنیم.
 ëëسرمقاله «همچنان در خماری برجام» ،محمد ایمانی
معلوم نیســت آقای ظریف ســفر اروپایی رفته تا از آنها
تضمین بگیرد پای تعهــدات ضدتحریمی خود بمانند
و بــا تحریمهــای ثانویــه امریــکا مخالفت کنند یا بســته
پیشــنهادی اروپــا را کــه نوعی دیکتــه تــازه و باجخواهی نیابتی امریکاســت،
بپذیــرد و با خود به تهران بیاورد! متأســفانه برخــی قرائن ،ناظر بر احتمال
دوم اســت .اگــر اروپاییها در کنار امریکا به جای عــذر آوردن و قول جبران،
طاقچه باال میگذارند و اجرای تعهد خود را مشــروط به شــروط و امتیازات
جدیــد میکننــد ،بــه خاطــر پیامهای ضعفی اســت کــه مــدام از این طرف
منتقــل شــده اســت...میگویند اگر برجــام از بین بــرود ،فروش نفــت ما را
تحریــم میکننــد و درآمدهای ما پایین میآید .مگر ســال  90یــا  92تحریم
نبودیــم؟ آن زمــان دالر چند بود و االن چند اســت؟ چرا نــرخ دالر از 3300
تومــان بــه  6200تومــان صعود کــرد؟ دولت ادعــا میکــرد درآمدهایش با
برجــام دو برابــر شــد و دو برابر نفــت فروخت .از طرف دیگــر ،قیمت نفت
هم که به نســبت ســال  92افزایش یافت و کم نشــد .همچنین دولت اعالم
میکرد تحریمهای مالی و بانکی برداشــته شده و درآمدهای ارزی به کشور
میآید .با این همه ،چرا در سال  96و  97که باید میوه برجام را میخوردیم،
بــا چالــش در بازار ارز و تبعات اقتصادی آن مواجه شــدیم؟ مشــکل اصلی
بیش از آنکه واقعی باشــد ،روانی و نتیجه مجال دادن به دشمن و بازوهای
رســانهای آن برای مهندســی و شرطیســازی افکارعمومی و حتی تصورات
برخی تصمیمسازان و تصمیمگیران است.

اهمیت بازیگری در اروپای شرقی

به استناد شواهد و قرائن تاریخی ،دولتمردان غربی همواره
استراتژی تنشآفرینی و ناامنی در غرب و جنوب غرب آسیا
نگـــاه
را دنبــال میکنند .دلیل اتخاذ چنین رویکردی مبرهن و به
منافع ژئوپولیتیک غرب در این منطقه از جهان باز میگردد.
علیایحال وجود بیش از  70درصد انرژیهای فسیلی و دو
تنگــه حیاتی هرمز و گلوگاه انتقال انــرژی و بابالمندب در
مسیر ترانزیت تجارت غرب و شرق ،اهمیت ژئواستراتژیک
مهدی محمدصادقی
ب غرب آســیا داده اســت .فلذا غرب
کارشناس ارشد ویژهای ب ه غرب و جنو 
ژئوپولیتیک با فهم عمیق این مهم و اتخاذ بینشی استراتژیک مبتنی بر
ژئوپولیتیک قدرت«سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن» را
در لفافه و از طریق شــانتاژ رســانهای مورد مداقه قرار داده اســت .به طوری که
بهنحوی از انحا مانع حصول کشورهای این منطقه به صلح پایدار میشوند.
بــا ایــن حــال در صورتیکه بازیگــران منطقــهای با فهــم مشــترک و بازخوانی
صحیح هندسه قدرت در منطقه به سمت همگرایی و ایجاد اتحادیه منطقهای
منســجم و کارآمد نیل نمایند و براســاس نظریه هم تکمیلی از مزیت نسبی و
ظرفیتهای ژئواکونومیکی یکدیگر جهت اشتراک منافع بهرهمند شوند ،ثبات
و دســتیابی بــه صلح پایدار کشــورهای منطقــه دور از ذهن نیســت .جمهوری
اسالمی ایران میتواند با اتخاذ استراتژی پویای مبتنی بر ژئوپولیتیک قدرت ،به
واسطه بازیگری در اروپای شرقی طی سالهای آتی ،راهبرد تنشآفرینی غرب
پیرامــون منطقــه جنوب غرب و غرب آســیا را تا حدی تعدیــل و کنترل نماید.
لذا پیشــنهاد میشــود بازیگری دســتگاه دیپلماســی جمهوری اســامی ایران
در کشــورهایی از اروپای شــرقی که دارای اشــتراک با سازه فرهنگی تمدن ایران
هســتند ،ارتقا یافتــه و در آینده کد ژئوپلیتیکی قدرت نرم ایــران در این منطقه
فعالتر دنبال شود.
بهنظر میرسد در صورت تثبیت پروسه انتقال قدرت ،رقابتهای ژئوپولیتیکی
در اروپای شرقی حساستر و در این بین احتمال میرود تنگههایی نظیر بسفر،
داردانل و دریاهای سیاه ،مرمره و اژه بیش از پیش اهمیت ژئوپولیتیکی بیابند.
چرا که امروزه شــاهد بازیگری نظامی مؤثر روســیه در جهــان و نفوذ اقتصادی
چیــن از طریــق ایجاد کریــدور ارتباطی بســمت اروپــا و جهان غــرب ،بهعنوان
کاندیدای احتمالی جهان پساز امریکا هستیم.

