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در مرز اقلیم کردستان عراق انجام شد مطالبه هیأت  رئیسه و کمیسیون ها در ماجرای دزدی نفتکش

 گلوله  باران تروریستهای غرب 
با     توپخانه  های لیزری سپاه

خبرگان: ایران با انگلیسی ها 
برخورد متناسب کند

نگاه

این روزه��ا حرف هایی درباره 
برجام از جانب مقام های دولت 
آمریکا شنیده می شود که شاید 
ب��ه نظر برخی عجیب باش��د. 
دونال��د ترامپ گفته ایران باید 
به س��بب عدم پایبندی به تعهداتش در برجام 
تحریم ش��ود. یا برایان هوک - که فعا بی توجه 
به »مسؤولیت شخصی« ای که در آینده متوجه 
او خواهد بود، به میدان دار شر علیه ایران تبدیل 
شده- گفته همه جهان باید برای عمل ایران به 

تعهداتش در برجام تاش کند. 
کسانی در داخل ایران در واکنش به این قبیل 
سخنان، که از زمان آغاز عملی کاهش تعهدات 
برجامی ایران با بس��امد باا از س��وی مقام های 
آمریکایی تکرار شده، گفته اند مقام های آمریکایی 
ب��ه تناقض گوی��ی افتاده اند و چطور می ش��ود 
کش��وری که همواره گفته برجام یک توافق بد 
است و بیش از یک سال قبل، به طور یکجانبه از 
توافق خارج شده، حاا نگران عمل نکردن ایران 

به برجام شده باشد. 
ای��ن دیدگاه، از این جنبه که می گوید آمریکا 
در واقع صاحی��ت اظهارنظر درباره عمل یا عدم 
عمل ایران به تعهدات برجامی اش را ندارد، در واقع 
نادرست نیست اما حقایق مهمی را نادیده می گیرد 
که ریشه در یکی از اشتباهات تحلیلی بسیار جدی 

تیم سیاست خارجی دولت آقای روحانی دارد.
بیش از 2 س��ال است مقام های دیپلماتیک 
دولت آق��ای روحانی تاش می کنن��د از اینکه 
ترامپ ظاهرا مخالف برجام است نتیجه بگیرند  
پس برجام توافق خوبی اس��ت. م��ن اکنون به 
هیچ وجه مایل نیستم به مشاجره داخلی درباره 
خوب یا بد بودن برجام بپ��ردازم یا به آن دامن 
بزنم، لیک��ن فکر می کنم این موضوعی اس��ت 
که اش��تباه تحلیل��ی درباره آن یک��ی از عوامل 
اصلی فرصت س��وزی دولت در یک سال مابعد 
خروج آمریکا از برجام و در نتیجه عقب افتادن 
استراتژی »اقدام راهبردی برای تحمیل هزینه به 
آمریکا« بوده، که اگر به جای 3 ماه قبل یک سال 
قبل آغاز می شد، چه بسا بسیاری از آنچه اکنون 

می بینیم اساسا رخ نمی داد.
اشتباه دولت آنجا بود که 2 حقیقت کم و بیش 
روشن را نادیده گرفت و در مقابل استدال های 

متنوع در دفاع از آنها سرسختانه مقاومت کرد.
حقیقت اول این بود که آمریکا برجام را نه بد، 
بلکه کم می دانست و هدف آن از خروج از برجام 
هم نه منتفی کردن آن، بلکه توسعه آن به سایر 
حوزه های نگرانی راهبردی آمریکا از ایران )آنگونه 
که در فهرست دوازده گانه پمپئو آمده( و جایگزین 
ک��ردن آن ب��ا یک »برج��ام پاس« ی��ا »برجام 
بزرگ تر« بود - و هست- که با همان مدل برجام، 
س��ایر برنامه های امنیت ملی ای��ران را نیز مانند 
برنامه هسته ای متوقف کند. بنابراین، دولت آمریکا 
اساسا هرگز در پی منتفی کردن برجام نبوده، بلکه 
دنبال آن بوده که با انباشت گزینه های فشار علیه 
ایران، برجام های موشکی و منطقه ای را هم از دل 

برجام هسته ای بیرون بکشد.
حقیقت دوم هم که متاسفانه بی جهت نادیده 
گرفته ش��د این بود که آمریکا وقتی از خروج از 
برجام س��خن می گوید، مقص��ودش در واقع این 
اس��ت که خودش از برجام خارج شود- چنانکه 
گفتیم با هدف بازگشت به یک توافق بزرگ تر- اما 
ایران را به امید اروپا، یا به سبب نگرانی از تبعات 
خ��روج از برجام یا به هر دلیل دیگ��ر در برجام 
نگ��ه دارد و متقاعد کند که ب��ه اجرای تعهدات 
هس��ته ای اش ادامه بدهد. به عبارت دیگر، خروج 
آمریکا از برجام یا انتقاد آن از محتوای توافق، هرگز 
به این معنا نبوده که برای آمریکا مهم نیست ایران 
به تعه��دات برجامی اش عمل بکن��د یا نه بلکه 
چنانکه در هفته های گذش��ته آش��کارا دیده ایم 
دولت آمریکا، اروپایی ها و حتی اس��رائیل شدیدا 
از اینکه ای��ران محدودیت های برجامی بر برنامه 
هس��ته ای اش را کم کند نگرانند و هر گام ایران 
که در این مسیر برداشته می شود آنها را آشفته تر 
می کند. بنابراین خروج آمریکا از برجام به معنی 
»بی اهمیت بودن تعهدات برجامی ایران« نیست، 
بلکه برعکس دقیقا مبتنی بر این محاسبه انجام 
شده که ایران به دایل سیاست داخلی یا دایل 
دیگر، هرگز به چارچوب برجام آس��یب نخواهد 
رساند. طبیعی است بهترین وضعیت برای آمریکا 
و حتی اروپا این است که خود از برجام خارج شده 
و زی��ر بار هیچ تعهدی نروند ام��ا در عوض ایران 

مفت و مجانی در توافق باقی بماند و...
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چرا ترامپ به برجام 
عاقه مند شده؟

شش��مین  سیاس�ی:  گ�روه 
جلس��ه مش��ترک هیأت رئیسه و 
کمیس��یون های مجلس خبرگان رهبری در دوره 
پنج��م صبح روز پنجش��نبه )2۰ تی��ر( در تهران 
برگزار ش��د. اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون های 
مجلس خبرگان در پایان جلس��ه خ��ود بیانیه ای 
صادر کردند. در بخشی از این بیانیه، خبرگان ضمن 
تقدیر از اقدام سپاه پاسداران در ساقط کردن پهپاد 
متجاوز آمریکایی، تاکید کردند باید با انگلیسی ها نیز 
به خاطر توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی، برخورد 

متناسب صورت گیرد.
در ای��ن بخ��ش از بیانیه خبرگان آمده اس��ت: 
»مجل��س خبرگان رهبری، ب��ا قدردانی از کاهش 
تعه��دات برجامی جمهوری اس��امی بر اس��اس 
اس��تفاده از حق من��درج در متن برج��ام و حفظ 
منافع ملی، بر استمرار این حرکت که قطعاً نتایج 
مثبتی را به همراه خواهد داشت، تأکید نموده و از 
دولت محترم می خواهد با طرف های اروپایی عضو 
برج��ام مبتنی بر رهنمود های مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی(، کاماً هوش��مندانه و با لحاظ عزت 
ملی تعامل نمای��د و از الگوی مقاوم��ت که اخیراً 
در س��اقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی به دست 
پاسداران غیور انقاب اسامی تبلور یافت تبعیت 
نم��وده و در مقابل آمریکایی ها و انگلیس��ی ها در 
توقیف نفتک��ش حامل نفت جمهوری اس��امی 

برخورد مناسب را انجام دهد«.
  دزدی 2 میلیون بشکه نفت ایران!

دولت محلی در جبل الطارق دستور توقیف 2 
هفته ای نفتکش ایرانی را صادر کرد؛ تصمیمی که 
البته توسط انگلیسی ها به آنها اباغ شده است. اما 
در حالی که پیش از این گفته ش��ده بود محموله 
نفتکش توقیف شده شامل یک میلیون بشکه نفت 
بوده است اما دیروز منابع جبل الطارق اعام کردند 
این نفتکش، بیش از 2 میلیون بش��که نفت دارد. 
رئیس منطقه انگلیسی جبل الطارق گفت توقیف 
نفتکش حامل 2/1 میلیون بشکه نفت خام ایران 
را مستقا و بدون هیچ فشاری از سوی دولت های 
دیگر از جمل��ه آمریکا انجام داده ان��د. به گزارش 
فارس، مقامات دولت محلی »جبل الطارق« دیروز 
)جمعه( اعام کردند نفتکش »گریس 1« که چند 
روز پیش توس��ط نظامیان انگلیسی توقیف شد، 
حامل 2/1 میلیون بشکه نفت خام سبک متعلق 
به جمهوری اسامی ایران است. »فابیان پیکاردو« 
رئی��س منطقه جبل الطارق ک��ه تحت حاکمیت 
بریتانیا اس��ت، در گزارشی به پارلمان این منطقه 
توضیح داد تمام تصمیماتی که در رابطه با توقیف 

نفتکش »گریس 1« گرفته شده، به این دلیل بوده 
که احتم��ال می دادند این نفتکش در حال نقض 
تحریم های اتحادیه اروپایی علیه سوریه است. این 
درحالی است که برخی منابع غربی تاکید کرده  اند 
جبل الطارق با همکاری نیروی دریایی س��لطنتی 
انگلیس و با مشورت آمریکا این نفتکش را توقیف 

کرده  است. 
  از ترس ایران توهم زده اند!

مقامات ایرانی اعام کرده  اند انگلیسی ها بزودی 
ت��اوان دزدی نفتکش ایرانی را خواهند داد. همین 
موضوع باعث ش��ده انگلیسی ها هر لحظه منتظر 
واکنش ایران باش��ند. شاید همین موضوع مسبب 
ادعایی اس��ت که اخیرا آمریکایی ها و انگلیسی ها 
مطرح کردند. خبرگزاری رویترز و س��ی ان ان اواخر 
هفته گذش��ته به نقل از منابع آمریکایی در وزارت 
دفاع این کشور ادعا کردند روز چهارشنبه ۵ قایق 
تندرو و مسلح ایران با نزدیک شدن به یک نفتکش 
بریتانیایی از این نفتکش خواسته  اند که به سمت 
آب های ایران هدایت شود تا آن را توقیف کنند اما 
به دلیل حضور یک رزم ناور انگلیسی در نزدیکی این 
نفتکش و هش��دار این رزم ناو، قایق ها از اقدام خود 

منصرف شده و بازگشته اند.
البته س��پاه بافاصله این ادع��ا را تکذیب کرد. 
روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در 
اطاعیه ای با تکذیب این ادعا اعام کرد: گشت های 
شناور های نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس طبق 
روش های ج��اری و ماموریت ه��ای اباغی برقرار 
و ب��ا هوش��مندی، دقت و صابت در ح��ال انجام 
است و طی 2۴ س��اعت اخیر نیز هیچ مواجهه ای 
با ش��ناور های بیگانه از جمله شناور های انگلیسی 

صورت نگرفته است.
این اطاعیه تاکید کرده اس��ت: در صورتی که 
دستوری مبنی بر توقیف شناور های بیگانه دریافت 
شود، منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه در محدوده 
جغرافیایی مأموریت خود قادر است بدون درنگ، با 
قاطعیت و به سرعت نسبت به انجام آن اقدام نماید.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم درباره 
ادعای ت��اش برای توقیف نفتک��ش بریتانیایی 
توسط ایران گفت: ظاهرا نفتکش بریتانیایی عبور 
کرده، آنچه خودش��ان مطرح کردند و ادعاهایی 
مطرح می ش��ود که ایجاد تنش کنن��د ولی این 
ادعاها هیچ ارزش��ی ندارد. وزیر امور خارجه ادامه 
داد: تا اان این ادعاها را زیاد تکرار کرده اند. البته 
این را س��پاه پاسداران انقاب اسامی رد کرد اما 
این حرف ها معموا برای پوشاندن نقاط ضعف آنها 

مطرح می شود.
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مجلس خبرگان: ایران با انگلیسی ها برخورد متناسب کند
گزارش

     مهدی محمدی     
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از یاد رفته 

 با حضور خانواده های شهدای دفاع مقدس
و مدافع حرم برگزار شد

پرونده ای درباره شهید عباس دوران
چگونه در ماجرای نشست غیرمتعهدها در بغداد 

یک قهرمان نظامی دست دیپلماسی را گرفت

 »وطن امروز« گزارش می دهد
 یک سال از دستگیری اسداه اسدی

دیپلمات مظلوم ایرانی در اروپا گذشت

پیر و پاتال های 
منافقین  پشت 

اکانت های  مجازی

 اجتماع دختران انقاب
 در سراسر کشور

 پرنده ای 
در آسمان بغداد

چرخه فیلمسوزی!
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ابوالفضل ظهره وند، سفیر سابق ایران در  ■
ایتالیا در گفت وگو با »وطن امروز« درباره رفتار 

 غیرقانونی اروپایی ها با  اسدی:
باید دیپلمات آنها را بازداشت کنیم

نگاهی به نابرابری اکران فیلم ها در نیمه دوم سال 
که موجب از رونق افتادن گیشه می شود

انتشار تصاویر محرمانه سوله های کمپ لیبرتی

یادداشت امروز تیترهاي امروز

اگر به شما بگویند تصویر شرایط فعلی کشور 
را بکشید و نقاشی تان هم بدک نباشد، نتیجه چه 
خواهد ب��ود؟ خب! حاا ک��ه کار تصویرگری در 
ذهن ش��ما احتماا به یک جاهایی رسیده، اجازه 
دهید من هم اندکی کمک تان کنم، بلکه تصویری 
دقیق تر رسم کنیم! ما وارث برجامیم؛ این نخستین 
نکته ای است که باید در تدوین استخوان بندی اثر، 
آن را رعای��ت کنید. اکنون ک��ه گام دوم کاهش 
تعهدات برجامی را برداشته ایم، اروپایی ها می گویند 
نخس��تین تراکنش مالی از طریق اینس��تکس، 
الساعه انجام خواهد شد. بعد از قریب یک سال و 
3 ماه! نخستین تراکنش! همزمان با این تراکنش 
شورانگیز، نظامیان انگلیسی نفتکش حامل نفت 
ایران را در اقدامی غیرقانونی در تنگه جبل الطارق 
توقیف می کنند. این در حالی است که طبق برجام 
قرار بود اروپایی ها از جمله انگلیس مبادات نفتی 

و مالی ایران را تسهیل کنند!
ما ول��ی همگام با کاهش تعه��دات برجامی، 
این وس��واس منظم را داریم ک��ه روزی چند بار 
بگوییم »اگر طرف مقابل به تعهداتش عمل کند، 
ما هم برمی گردیم«. حال آنکه واقعیات یک سال 
گذشته به ما ثابت کرده اصا طرفی در کار نیست 
تا بخواهد به تعهدی عم��ل کند. همزمان با این 
تحوات، س��خنگوی دولت ام��ا می گوید: »همه 
کارهای��ی که انجام می دهی��م، برای حفظ برجام 
است«! حفظ برجام؟! واقعا؟! مساله البته قدیم ترها 
برعکس بود و این برجام بود که قصد داشت ما و 
منافع م��ان را حفظ کند، منافعی در حد حداقل، 
روزان��ه 1۰۰ میلیون دار پول نق��د! پیکربندی 
کلی تصویر به  نظرم همین است که تا حاا گفته 
ش��د. اینکه ما دوباره 2 ماه دیگر هم به اروپا وقت 
داده ای��م، تغییری در ماهیت اصلی ماجرا نخواهد 
داد و حداکثر می توان آن را به کاریکاتوریزه شدن 
بیش��تر تصویر تعبیر کرد.  بخ��ش دیگری که از 
قل��م انداختن آن در تصویر کنونی کش��ور حتما 
غیراخاقی اس��ت اما وضعیت وخیم بازار مسکن 
و قیمت های نجوم��ی رهن و اجاره اس��ت. وزیر 
راه وشهرسازی البته گفته است: »همه به هم رحم 
کنیم تا از بحران خارج شویم!« کنار هم گذاشتن 
این راهکار عملیاتی برای گذر موفق از داان جنگ 
اقتصادی کنونی با س��خن یک��ی از خطبای نماز 
جمعه تهران که اخیرا گفته اس��ت »اگر کلیدتان 
کار نمی کند، قفل ها را با چکش باز کنید«، زمینه 

تصویر شما را بسیار زیباتر خواهد کرد.
ادامه در صفحه 6

تابلو را عوض کنید!
حسن رضایی
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چگونه ترکیه میزبان سامانه دفاعی موشک در ناتو!
روسی اس400 در قلب ساختار امنیتی 

پیمان آتانتیک شمالی شد
صفحه   7
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سیاسی ٠ 2

 نظام تصمیم دارد غنی سازی را 
تا ۲۰ درصد باا ببرد

امام جمعه موقت تهران گفت: 
انگلیس��ی ها به خاط��ر توقیف 
کش��تی، از ب��ازوان پرت��وان و 
قدرتمن��د نظام م��ا به همین 
زودی چنان سیلی ای بخورند 
که برای همیشه پشیمان باشند. به گزارش فارس، 
حجت ااسام کاظم صدیقی در خطبه های نماز 
جمعه تهران گفت: با اینکه برجام از اول نافرجام 
بود، حاا با گذشت یک سال که اروپایی ها هم به 
تعهدات ش��ان در برجام عمل نکردند و عماً تابع 
آمریکا شدند، آیا می توان به آنها اعتماد کرد؟ در 
چنین ش��رایطی آیا جا داشت بگوییم ما به شما 
فرصت می دهیم؟ چه فرصت��ی وقتی یک طرفه 
است؟ وقتی یک قرارداد چندجانبه است معنایی 
ندارد که همه کنار بکشند ولی یک نفر بگوید هنوز 
من هستم. این اقتدار و عزت و حکمت است؟ وی 
افزود: نظام اس��امی با عنایت حق و با پشتیبانی 
مردم شهید داده همیشه در صحنه، تصمیم دارد 
غنی سازی را تا 20 درصد باا ببرد و ما هر مقدار 
که ازم داریم ماحظه هیچ کسی را نخواهیم کرد.

 گلوله  باران مقرهای تروریست ها 
در مرز اقلیم کردستان عراق با ایران

رواب��ط عموم��ی نی��روی زمینی س��پاه در 
اطاعیه ای از گلوله باران مقرهای تروریست ها در 
حاش��یه مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران و 
هاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها 
خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، روابط عمومی نیروی 
زمینی سپاه در اطاعیه ای اعام کرد: در پی اقدام 
تروریستی روزهای اخیر گروهک  های ضد انقاب 
تحت حمایت اس��تکبار جهان��ی در مناطقی از 
غرب و ش��مال غرب کشور و به شهادت رساندن 
ش��هید س��رافراز و داور »حاصل احمدی« و 2 
تن از پاسداران غیور اسام و تاش مذبوحانه در 
برهم زدن امنیت   استان  های آذربایجان غربی و 
کردستان،  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی در ادامه هش��دارهای قبلی کشورمان 
به اقلیم کردس��تان عراق مبن��ی بر جلوگیری از 
استفاده گروهک  های  تروریستی از مناطق حاشیه 
مرزهای مشترک با جمهوری اسامی ایران از روز 
چهارش��نبه )1۹ تیرماه( مقره��ای فعال و محل 
اس��تقرار و آموزش گروهک های تروریستی ضد 
انق��اب در این مناطق را هدف ق��رار داد. در این 
عملیات که توسط واحدهای موشکی          ، پهپادی و 
توپخانه نیروی زمینی سپاه انجام شد، مراکز فعال 
تروریس��ت ها  هدف قرار گرفت و عاوه بر انهدام 
آنها          ، شمار زیادی از عناصر تروریستی به هاکت 

رسیده یا زخمی شده  اند.
حمله به تروریست ها با گلوله های لیزری ■

در بخش دیگری از تصاویر منتش��ر شده از 
این عملیات، اصابت دقی��ق گلوله های توپخانه 
ب��ه مقرهای تروریس��ت ها به چش��م می خورد 
ک��ه حکایت از عملیاتی ش��دن یک��ی دیگر از 
دس��تاوردهای دفاعی کشور یعنی لیزری شدن 
گلوله ه��ای توپخان��ه س��پاه دارد. ب��ه گزارش 
فارس، به نظر می رس��د گلوله ه��ای توپخانه ای 
هدایت شونده، احتماا در عملیات علیه مواضع 
تروریست ها برای نخستین بار مورد استفاده قرار 
گرفته است. هدف گیری در توپخانه های لیزری 
اینگونه  است که با استفاده از یک تابنده لیزر که 
می تواند زمینی یا هوایی )استفاده از پرنده های 
بی سرنش��ین یا با سرنش��ین برای هدفگذاری( 
باشد، پرتو لیزر به هدف تابانده می شود و گلوله 
پس از شلیک، رد لیزر را که روی هدف به صورت 
مخروطی 3 بعدی خواهد بود دنبال می کند و در 

آن محل اصابت خواهد کرد.

 پیر و پاتال های منافقین 
پشت اکانت های مجازی

تصاویری که جدیدا از درون کمپ منافقین به 
صورت مخفیانه تهیه شده، نشان می دهد تعداد 
زیادی از عوامل این گروهک تروریستی مشغول 
فعالی��ت در فضای مجازی ب��رای تاثیرگذاری بر 
فضای کشور هستند. خبرگزاری تسنیم درباره این 
تصاویر نوش��ت: تصاویری که می بینید مربوط به 
واحد جنگ سایبری گروهک تروریستی منافقین 
در اردوگاه تیرانا واقع در کش��ور آلبانی است. در 
این واحد، بیش از 1500 نفر نیروی آموزش دیده، 
شبانه روز به صورت شیفتی، مشغول تولید محتوای 
حرفه ای علیه مفاهیمی مانند اسام، وایت فقیه، 
حجاب، بزرگنمایی مفاسد اقتصادی، خرافه نمایی 
مقدسات مذهبی، نفرت پراکنی علیه رهبر انقاب، 
مراجع، علما، س��پاه، بس��یج، ناجا، صداوس��یما، 
رسانه  های انقابی، فرماندهان و مدیران جهادی 
کشور، تولیدات محبوب هنری و رسانه ای طیف 

انقابی و صدها محور دیگر هستند.

اخبار

شنبه   22 تیر 1398وطن امروز  شماره 2763 

سیدمحمد حسینی: یک سال از بازداشت غیرقانونی 
اسداه اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان می گذرد. 
یک سال بازداشت ظالمانه و توهین آمیز که هم تمام 
حقوق و عرف بین الملل درباره مصونیت دیپلمات ها 
را زیر س��وال ب��رد و هم به آزمونی برای دس��تگاه 
دیپلماسی کشورمان بدل شد؛ آزمون عزت و غیرت 
ک��ه متاس��فانه وزارت امور خارج��ه در این آزمون 

سربلند نبوده است.
تیرماه گذشته دادس��تانی فدرال آلمان مدعی 
ش��د این دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک 
به همکاری با زوجی است که قصد حمله به تجمع 
گروهک تروریستی منافقین در پاریس را داشته اند. 
»توماس اشنول« سخنگوی وزارت خارجه اتریش 
نیز همان زمان در یک کنفرانس خبری اعام کرد: 
»از ایران خواس��ته  ایم مصونیت این دیپلمات را لغو 
کند«. دستگاه قضایی بلژیک هم حکم به بازداشت 
این دیپلم��ات ایرانی داد و به این ترتیب اس��داه 
اس��دی در ۴۸ س��اعت موقعیت دیپلماتیک خود 
را از دس��ت می دهد. بازداشت و همچنین تصمیم 
دولت اتریش برای س��لب مصونیت دیپلماتیک از 
یک دیپلمات ایرانی، گذش��ته از آنکه اتفاقی نادر و 
اس��تثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می آید، 
برخاف نص صریح حقوق دیپلماتیک نیز بود، چرا 
که طبق این حقوق نمی ت��وان یک دیپلمات را به 
هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس 
این حقوق، دیپلمات ه��ا را نمی توان تحت تعقیب 
قانونی قرار داد. در پیمان وین یا کنوانس��یون وین 
درباره روابط دیپلماتیک به عنوان مهم ترین معاهده 
مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت 

دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست. 
مهرماه سال گذشته دادس��تانی آلمان اسداه 
اسدی را که در این کشور تحت بازداشت قرار داشت 
به بلژیک تحویل داد. طبق این گزارش، اس��دی در 
زندان های بلژیک نی��ز مورد بازجویی قرار گرفته و 
آنگونه که »وطن  امروز« مطلع ش��ده این دیپلمات 
ایران��ی تا ماه ها از حق بدیهی ماقات با دیگران در 

مدت بازداشت نیز محروم بوده است!
در تازه ترین اخبار پیرامون اس��دی، سخنگوی 

وزارت ام��ور خارج��ه هفت��م خردادماه در 
نشس��ت هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به 
پرسش خبرنگاری در این زمینه عنوان کرد 
این موضوع در دستور کار دستگاه دیپلماسی 
و سایر نهادهای داخلی قرار دارد و اقدامات 
و رایزنی های دیپلماتیک در جریان اس��ت. 
وی افزود: گشایش های خوبی در این زمینه 
حاصل ش��ده است. وکیل ایش��ان در حال 
اثبات بی گناهی ایش��ان است و رایزنی های 
ما با کشورهای اروپایی ادامه دارد و اقدامات 

حقوقی و دیپلماتیک نیز در جریان است.
چرا دیپلماسی پای کار نیامد؟ ■

بازداش��ت و زندان��ی ک��ردن اس��داه 
اس��دی به عنوان یک دیپلمات برخوردار از 
مصونی��ت دیپلماتیک امری بی س��ابقه در 
دنیای دیپلماسی است، چرا که دیپلمات ها 
به فرض انج��ام اقدامات غیرقانونی حداکثر 
توس��ط کش��ور میزبان به عن��وان عنصری 
نامطلوب معرفی ش��ده و اخراج می ش��وند. 
چنانکه معاهده وین صراحت دارد بر اینکه 
نمی ت��وان یک دیپلمات را ب��ه هیچ عنوان 

توقیف یا بازداشت کرد و اینکه مأموران دیپلماتیک 
عاوه بر مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل 
اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات 
نیز هستند. کنوانس��یون وین در موضوع مصونیت 
قضایی نیز اشاره دارد بر اینکه این مصونیت شامل 
مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و اداری، مصونیت 
از ادای شهادت و بااخره مصونیت از اقدامات اجرایی 
است. طبق این کنوانسیون، مصونیت قضایی شامل 
دیپلمات ها، کارمندان اداری و فنی و خانواده آنان نیز 
می شود. از این بااتر قرارداد وین در بخش مصونیت 
کیفری، انجام یا عدم انجام اعمالی را که در کش��ور 
پذیرنده جرم تلقی می شود اساسا برای دیپلمات ها 

جرم نمی داند.
بر همین اس��اس در موارد مشابه در کشورهای 
دیگر و از جمله در کشورمان که کم هم نبوده هیچ 
خبری دال بر بازداشت یک دیپلمات منتشر نشده 
اس��ت. شاهد مثال این رویه عدم رسیدگی قضایی 

به یک دیپلمات مجرم س��عودی در تهران در اواخر 
سال ۹1 یا صرفا اخراج دیپلمات های روس از آلمان 
و نه بازداش��ت آنها در فروردین ماه س��ال گذش��ته 
است؛ دیپلمات هایی که متهم به قتل یک جاسوس 

دوجانبه در لندن بوده اند.
ب��ا همه اینها و در نتیجه مماش��ات وزارت امور 
خارجه ایران در یک سال گذشته، بازداشت اسداه 
اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی در کشورهای اروپایی 
یک سال به طول انجامیده است. درباره چرایی عدم 
پیگیری جدی حقوق این دیپلمات از سوی دستگاه 
دیپلماسی فرضیه های متعددی مطرح شده است 
که مهم ترین آنها گره خوردن پیگیری این پرونده 
به روند مذاکرات برجامی ایران و 3 کش��ور اروپایی 
بوده اس��ت. بازداشت اس��دی تقریبا 2 ماه پس از 
خروج آمریکا از برجام و ش��روع مذاکرات موس��وم 
ب��ه برجام اروپایی می��ان ایران با 3 کش��ور آلمان، 
فرانسه و انگلیس انجام ش��ده است. از همان زمان 

بسیاری از کارشناس��ان معتقد بودند وزارت 
امور خارجه به این علت سرنوش��ت اسدی را 
به صورت جدی پیگیری نمی کند که اولویت 
این دستگاه، خروجی مذاکرات اروپایی است 
نه چیر دیگری. نکته جالب توجه این ماجرا 
آنجاس��ت که این مذاکرات البت��ه به جایی 
نرسید و در ش��رایطی که تروئیکای اروپایی 
ابتدای مذاکرات به ایران وعده های متعددی 
چون تضمین خرید نفت یا برقراری مبادات 
مال��ی و بانکی داده ب��ود، در نهایت و پس از 
چند بار خلف وعده از یک شرکت ذی حسابی 
مش��ترک موس��وم به اینس��تکس رونمایی 
کرد که به تصریح خود اروپایی ها س��امانه ای 
ب��رای مبادله نفت در برابر غ��ذا و دارو بود! بر 
همین مبنا روزنامه »وطن  امروز« 15 اسفند 
سال گذشته در گزارشی نوشته بود: » اکنون 
 که برج��ام و SPV به ماج��رای توهین آمیز

 INSTEX تبدیل شده، آقای ظریف دیگر 
چه چشمداش��تی از اروپایی ها و فرانسوی ها 
دارد که حاضر نیست اسناد حمایت فرانسه از 
منافقین و ضد انقاب را در دست بگیرد و با 
استفاده از آنها برای آزادی اسد اه اسدی، دیپلمات 

مظلوم کشورمان اقدام کند؟«
خنجر از پشت ■

ب��ا این ح��ال این انتظ��ار وجود داش��ت که با 
مشخص شدن خروجی مذاکرات با 3 کشور اروپایی 
و در حالی که حس��ن روحانی سامانه اینستکس را 
توخالی و به دردنخور نامیده بود، وزارت امور خارجه 
بی��ش از پیش و پیگیرت��ر از قبل آزادی اس��داه 
اس��دی را پیگیری کند. ام��ا اظهارات چندماه قبل 
یک دیپلمات نزدی��ک به ظریف که در مصاحبه با 
یک خبرگزاری دولتی نیز بیان شده بود نشان داد 
امید بس��تن به اروپایی ها در قضیه اینستکس تنها 
دلیل عدم پیگیری آزادی اسدی نبوده و به اصطاح 
عمق فاجعه بیش از اینهاست. علی ماجدی، سفیر 
پیشین ایران در آلمان بهمن ماه گذشته در گفت وگو 
با خبرگزاری دولتی ایسنا طی اظهاراتی شگفت انگیز 
عما اتهامات اروپایی ه��ا به دیپلمات های ایرانی را 

تایی��د کرد و گفت: »ما نتوانس��تیم طی این مدت 
اعتماد اروپایی ها را جلب کنیم. اروپایی ها با ما کار 
می کنند ولی به ما اعتم��ادی ندارند. می بینیم که 
در  این چند وقت چه مسائلی بین ایران و اتحادیه 
اروپایی رخ داده است. من نمی خواهم مسائل را بازگو 
کنم ولی این اتفاقات باعث شده اعتماد اروپایی ها به 
ایران از بین برود. با دو، س��ه عمل اشتباه، اعتمادی 
که در حال ایجاد ش��دن بود از بی��ن رفت. باید به 
کس��انی که معتقدند با انج��ام برخی عملیات ها یا 
خودسری ها می توان منافع ملی کشور را تامین کرد، 
به صراحت گفت  تصور آنها اشتباه است و اقدامات 
آنها نه در راس��تای افزای��ش قدرت ایران، بلکه ضد 
قدرت است... اروپایی ها درباره ادعاهایی که مطرح 
کرده اند اسنادی آورده اند که ما نمی توانیم آن را به 
راحتی رد کنیم. اگرچه آنها نیز نمی توانند این اسناد 
را براحتی اثبات کنند. ما می بینیم هنگامی که آقای 
روحانی به اتریش س��فر می کند مسائل آلمان رخ 
می دهد. قبل از آن نیز مسائل دیگری وجود داشت. 
آنها با یک دوگانگی در سیاست ایران مواجه شده اند، 
آنها شواهدی برای ادعاهای خود دارند که می توانند 
روی آن دست بگذارند و اینجاست که من می گویم 
این اقدامات این احساس اعتماد و امنیت را بین ما 
و اروپا دچار مشکل می کند. روابط بین الملل مبتنی 
بر احساسات نیست، بلکه مبتنی بر واقعیت است و 
یک حرکت اش��تباه  هر چند کوچک می تواند این 
احس��اس امنیت را  از بین ببرد. ما در داخل کشور 
با موضوعی همچون »عملیات خودس��رانه« مواجه 
هستیم، آیا می توانیم منکر ش��ویم که در خارج از 
کش��ور نیز نمونه ای از این اتفاق��ات رخ نمی دهد؟ 

عملیات هایی که اعتماد را دچار خدشه می کند«.
بیان این اظهارات از سوی یک دیپلمات نزدیک 
به ظریف گذشته از آنکه در برخی رسانه ها به زدن 
خنجر از پشت به اسداه اسدی و سایر دیپلمات های 
ایران��ی در اروپا تعبیر ش��د، نش��ان داد بخش های 
مهمی از دستگاه دیپلماسی عما اتهامات غربی ها 
به دیپلمات های ایرانی را پذیرفته اند و چه بسا عدم 
پیگیری جدی آزادی اس��دی در همین نگاه غلط 

نهفته باشد.

با گذشت یک س��ال از بازداشت 
اس��دی، دیپلمات مظلوم ایرانی 
در اروپ��ا انتقادها از وزارت امور خارجه درباره عدم 
آزادی او افزایش یافته است. ابوالفضل ظهره وند که 
سابقه سفارت در یک کشور اروپایی )ایتالیا( را هم 
دارد، معتقد است دستگاه دیپلماسی در این ماجرا 
باید اقدام متقابل انجام م��ی داد. او در گفت وگو با 
»وطن  ام��روز« همچنین تاکید ک��رد وزارت امور 
خارجه در ماجرای اسدی هزینه - فایده کرده است. 

***
  یک س�ال از بازداش�ت غیرقانونی آقای اس�دی 
دیپلمات ما در اروپا می گذرد؛ شما به عنوان کسی 
که سابقه کار دیپلماتیک در اروپا داشته اید، با توجه 
به این نکته که این رفتار قباً هم توسط غربی ها در 
برخورد با دیپلمات های ما تکرار شده، این موضوع و 
همچنین نوع حمایت   وزارت امور خارجه از کارمند 

خود را  چطور ارزیابی می کنید؟ 
من از اقدامات وزارت امور خارجه اطاعی ندارم 
ولی اینکه توانس��ته اند آقای اسدی را در بازداشت 
نگه دارند جای تعجب دارد، چون ایشان به عنوان 
یک دیپلمات از مصونیت سیاسی برخوردار است و 
درنهایت می توانند وی را به عنوان عنصر نامطلوب 
از آن حوزه ماموریت اخراج کنند اما به هیچ عنوان 
قابل توجیه نیست با بهانه   هایی مثل ارتباط و تماس 
ب��ا فردی که بعدا در جای دیگری به آن ش��خص 
اتهام وارد کردند قصد اقدامی را داشته، آقای اسدی 

را متهم کنند. 
حضور آقای اس��دی در حوزه ماموریت خاص 
خ��ود طبق ی��ک توافقنامه اس��ت و پروتکل  های 
خاص خ��ود را دارد و طرف مقاب��ل هم در تهران 
فردی را دارد که او هم مشغول یکسری فعالیت ها 
و تماس هاس��ت. اگر ایش��ان با فردی که در حوزه 
ماموریت خ��ود تماس گرفته ش��خصی بوده که 
حضورش در آن کش��ور غیرقانونی بوده و شرایط 
کنسولی آن کش��ور را نقض کرده بحثی جداگانه 
است اما ش��خص مورد تماس به اذعان خودشان 
تبعه آن کش��ور و شهروند اروپا بوده است و بر این 
اساس شاید بتوانند به آن فرد اشکال بگیرند ولی به 
فرد تماس گیرنده با آن شهروند نمی توانند ایرادی 
وارد کنند. اان س��فارتخانه  های فع��ال در تهران 
مشغول چه کاری هستند؟ مش��غول جمع آوری 
اطاعات هستند و با برخی تماس می گیرند و اگر 
در کار یک س��فارتخانه خارجی در کشور ایرادی 

وارد شود در حالت اول می توانیم با شهروند 
ایران��ی برخورد کنیم که چ��را با یک فرد 
خارجی در تماس بوده است و در حالت دوم 
می توانیم به آن کارمند سفارت عنوان کنیم 
شما قواعد مربوط طبق کنوانسیون وین را 
زیر پا گذاشتی و اقدام شما خاف پروتکل 
اس��ت، از نظر ما ادامه کار شما غیرقانونی 
است و به عنوان عنصر نامطلوب باید خاک 

ایران را ترک کنید. 
در ش��رایطی ک��ه آنه��ا غیرمنطقی و 
غیرقانونی عمل می کنند حق اقدام متقابل 
داری��م، یعنی اگر دیپلمات ما را بازداش��ت 
می کنند ما نیز باید دیپلمات آنها را در تهران 
بازداشت کنیم. اینکه بگویند شما با فردی 
تماس داشتی و آن فرد متهم شده قصد و 

نیتی برای اقدامی خاص داشته این مسأله اتهامی 
را متوجه ط��رف ایرانی نمی کند. دیپلمات  های ما 
در خارج کشور با هرکسی که بخواهند می توانند 
تماس برقرار کنند که در نهایت آن کشور مورد نظر 
می توان��د از برقراری تماس ممانعت به عمل  آورد. 
ای��ن یک قاعده رایج برای ماموریت  های مربوط به 
دیپلمات ها، وابسته  های نظامی و... است و حیطه 
کار آنها مش��خص است. اینکه بگویند چرا تماس 
گرفت��ی به هیچ وجه جرم نیس��ت و آن ش��خص 
مورد تماس که متهم واقع ش��ده، هر اقدامی هم 
می خواس��ته انجام دهد با قوانین آن کشور طرف 

است.
  به اقدام متقابل اش�اره کردید؛ چ�را وزارت امور 

خارجه دست به این کار نزده است؟ 
اگ��ر من وزیر ام��ور خارجه ی��ا رئیس جمهور 
ب��ودم اینگونه برخورد می ک��ردم که اگر دیپلمات 
من را بازداش��ت می کردن��د من هم دیپلمات آنها 
را بازداشت می کردم، اگر اخراج می کردند من هم 
اخراج می کردم؛ این اقدام متقابل در همه جای دنیا 
مرسوم اس��ت. ببینید! درباره آقای اسدی مدرکی 
به دست نیاورده اند           و فقط می گویند شما با کسی 
تماس گرفت��ی که از نظر ما آن ف��رد قصد انجام 
اقدامی را داشته! خب! این به ایران ربطی ندارد. ما 
باید بدانیم که چه اتفاقات و روندی در جریان است. 

فردی که کش��ورها در این چارچوب می پذیرند و 
ش��امل موارد ماموریت می شود کارش جمع آوری 
اطاعات اس��ت و باید اطاع پیدا کند علیه ما چه 

وضعیتی در جریان است. 
دانم��ارک اتهاماتی به ما وارد کرد در حالی که 
رهبر گروهکی که اقدام کننده عملیات تروریستی 
در اهواز ب��ود در دانمارک حضور داش��ت. ما باید 
این کش��ور را متهم می کردیم ولی سکوت کردیم 
و چیزی نگفتی��م. این نوع رفتار ط��رف مقابل را 
تشجیع می کند و موجب خواهد شد به خود حق 
بدهند هر اقدام نامطبوع و نامناسبی را که دوست 
دارند انجام دهند. ما باید برخورد متقابل و متوازن 

داشته باشیم.
  س�ال گذش�ته گفت وگوی�ی ب�ا آقای قاس�می، 
س�خنگوی س�ابق وزارت امور خارجه داشتیم که 
گفتن�د دیپلمات  های ما در منطق�ه ماموریت خود 
مصونیت دارند و از آنجا که ایش�ان )آقای اس�دی( 
در اتریش بوده، دیگر در آلمان مصونیت نداشته که 
بازداشت ش�ده؛ از جهت حقوقی این مسأله چطور 

قابل بررسی است؟ 
نه! وقتی صحبت از دیپلمات می کنیم یعنی آن 
فرد دارای مصونیت سیاسی است و به همین خاطر 
است که وقتی از کشوری به کشور دیگری می رود 
ویزای سیاسی و شینگن دارد. امروز با یک اتحادیه 

اروپایی مواجه هس��تیم که از یک نقطه وارد 
آن و از نقط��ه ای دیگر خارج می ش��وید. اگر 
این طور باش��د چطور اتحادی��ه اروپایی به 
فکر تاس��یس دفتر در تهران اس��ت؟ ضمن 
اینکه همان طور که عرض کردم اساس��ا یک 
دیپلمات را به صرف اینکه با کس��ی تماس 
گرفته نمی توانند بازداشت کنند و درنهایت 
می توانند وی را به عن��وان عنصر نامطلوب 
اخراج کنن��د. حتی مواردی وجود داش��ته 
است که دیپلمات در کشوری تصادف کرده 
و موجب کشته ش��دن تبعه آن کشور شده 
که آن فرد را از آن کشور اخراج کرده اند. نوع 
برخورد ما اس��ت که به آنها اجازه گستاخی 
می دهد، بنابراین همه چیز به نوع برخورد ما 

بستگی دارد.
  برخی معتقدند اینکه وزارت امور خارجه و دولت 
درباره آقای اس�دی و همچنین در قب�ال اقدامات 
انجام شده علیه س�فارت ایران در کپنهاگ و لندن 
اقدام متقابلی انجام نمی دهند، معطل برجام هستند؛ 

تحلیل شما در این باره چیست؟ 
این به نوع نگاه��ی که این مدیریت به روابط با 
اتحادیه اروپایی و انتظاراتی که از این اتحادیه دارد و 
هزینه- فایده ای که می کند بستگی دارد؛ اینگونه که 
در این مقطع که می خواهم اینستکس را راه اندازی 
کنم و دستاورد جدیدی به دست بیاورم، آیا به صرفه 
است به خاطر یک کارمند یا مامور، مناسبات موجود 
را ب��ر هم بزنم. طرف مقابل م��ا را در موضع ضعف 
می بیند، چراکه ما خود را نیازمند اینستکس نشان 
دادی��م و به این دلیل نمی خواهیم رابطه مان خراب 
ش��ود، آنها این نیاز م��ا را بخوبی فهمیدند، لذا نوع 
واکنش آنها تند اس��ت ولی اگر به امامزاده ای مثل 
اینستکس یا برجام دخیل نبندیم آنها به ما نیاز پیدا 

خواهند کرد؛ قضیه روشن است.
نیازی به اروپا نداریم، چراکه اروپا برای ما کاری 
نمی تواند انجام ده��د و انجام هم نخواهد داد. اروپا 
همانطور که در این 6 سال کاری انجام نداد، بعد از 
ای��ن هم انجام نخواهد داد. آنها برای حضور و تداوم 
حضورش��ان در منطقه و بردن منابع و کسب بازار 
منطقه به کشورهای منطقه نیاز دارند. امروز با یک 

اروپای ضعیف، پیر و گرفتار مواجهیم و نقش ایران 
به عنوان یک مولفه تعادل بخش و امنیت ساز برای 
همه دنیا بویژه اروپایی ها آشکار است، همانطور که 
در سوریه، عراق و خلیج فارس نشان دادیم و آنها نیز 
این نکته را بخوبی می دانند. به هر ترتیب ما باید از 
بی تحرکی مدیریتی سوال کنیم. در عین حال باید 
توجه داشته باشیم این مسأله ممکن است به یک 
رویه تبدیل شود، یعنی وقتی در موضوع آقای اسدی 
ب��ه هر دلیل تحفظ می کنیم و چرتکه می اندازیم و 
هزین��ه- فایده می کنیم بی توجه به اینکه این روند 
ممکن است به یک رویه تبدیل شود، در مقاطع آتی 

هم دچار مشکل خواهیم شد.
  به بحث اینس�تکس اشاره کردید؛ نظرتان راجع 
به اینکه اروپا اعام کرد اینستکس عملیاتی شده 

چیست؟
اینستکس یک وعده مینیاتوری است و در تراز 
ما نیست. اینستکس چه کاری می تواند بکند؟ این 
س��از وکار درنهایت می تواند بگوید ما به شما دارو 
می دهی��م. اان هم که از تراکن��ش چند میلیون 
داری صحبت می کنند. با این شرایط مگر گره ما 
 باز می شود؟ اگر به GDP کشور نگاه کنیم ما جزو
20 ق��درت اقتصادی جهان هس��تیم. خب! چنین 
کش��وری با این عظمت که یک چنین ترازی دارد 
خ��ودش را باید معطل چند میلیون دار کند؟ آن 
 هم تازه فعا وعده    اش را می دهند. در واقع اروپایی ها
 به این وسیله در حال خریدن زمان هستند تا ببینند 
نتیجه اتفاقاتی که انتظار دارند در محیط پیرامونی و 
داخلی ما و درباره روابط با آمریکا یا خروج انگلستان 
از اتحادیه اروپایی رخ دهد، چه خواهد ش��د. زمان 
مهم     ترین فاکتور برای غرب اس��ت و می تواند ایران 
را در برجام منفعل نگه دارد. همانطور که امید ایران 
به برجام 6 س��ال برای غرب فرصت فراهم کرد و ما 

خیلی از موقعیت ها و ظرفیت ها را از دست دادیم. 
موضوع اینستکس در واقع نوعی بی احترامی به 
خودمان است. این ادبیات زشت تاثیرات بلندمدت 
دارد و یک تصویر ذهنی غلط از اقتدار و دیپلماسی 
ایران به افکار عمومی منعکس می کند. ما برجام را 
پذیرفتیم که گشایش��ی در تراز ملی اتفاق بیفتد و 
رفع کامل تحریم ها بالمره رخ دهد اما امروز کارمان 
به جایی رسیده که باید صدقه اینستکس را قبول 
کنیم؟ ضمن اینکه این نحوه برخورد بر روابط ما در 
منطقه و کشورهایی مثل چین و روسیه تاثیر منفی 

می گذارد و چهره ای ضعیف از ایران نشان می دهد.

ابوالفضل ظهره وند، سفیر سابق ایران در ایتالیا در گفت وگو با »وطن امروز« درباره رفتار غیرقانونی اروپایی ها با  اسدی:
باید دیپلمات آنها را بازداشت کنیم

گفت و گو
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س�یدمحمد حس�ینی: جرمی هانت، وزی��ر خارجه 
انگلیس گفته است این کشور در حال بررسی احتمال 
اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری، محکوم 

امنیتی محبوس در ایران است.
اعط��ای مصونی��ت دیپلماتیک به زاغ��ری که از 
فروردین ۹5 به جرم فعالیت های تبلیغی علیه نظام 
و ت��اش برای براندازی نرم بازداش��ت و به 5 س��ال 
زندان محکوم ش��د را باید دور ت��ازه ای از تاش های 
گس��ترده دولت انگلی��س ب��رای آزادی این محکوم 
دوتابعیتی ارزیابی کرد. در صورت تحقق این تصمیم، 
ادام��ه محکومی��ت زاغ��ری در واق��ع، در زندان نگه 
داشتن یک نماینده سیاسی انگلیس محسوب شده 
و فش��ارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش 
خواه��د یافت. راهبرد جدید و تهاجمی بریتانیا برای 
آزادی این جاس��وس دوتابعیتی در حالی اس��ت که 
زاغری ب��ه عناوین متعددی محکوم ش��ده و برخی 
اتهامات او هم که هنوز مورد رس��یدگی قرار نگرفته 
بسیار سنگین است. آنگونه که جعفری دولت آبادی، 
دادس��تان تهران در مهرماه س��ال ۹6  گفته اس��ت، 
ش��وهر زاغری تبعه انگلس��تان و خود وی نیز دارای 
تابعیت مضاعف از انگلس��تان بوده و در سیستم آن 
کش��ور فعالیت می کرده اس��ت. وی مسؤول آموزش 
خبرنگاری آناین بی بی سی فارسی بوده که با هدف 
جذب و آموزش اف��رادی برای فعالیت تبلیغی علیه 
ایران اقدام کرده اس��ت. چگونگی اس��تفاده از ایمیل  
مستعار، پسوردهای پیچیده و طوانی، ذخیره سازی 
پسوردها و استفاده از نرم افزارهای رمزنگاری مطالب و 
اطاعات از جمله مواردی است که در این آموزش ها 
لحاظ می شده است و اساتید این دوره، افرادی چون 

مهدی یحیی نژاد )مدیر سایت بااترین(، اردوان روزبه 
)مدیر رادی��و کوچه( و محمود عنای��ت )مدیر گروه 

اسمال مدیا( بودند.
همچنین س��پاه ثاراه کرمان 26 خرداد س��ال 
۹5 )2 ماه بعد از دستگیری( طی اطاعیه ای درباره 
دستگیری زاغری، از وی به عنوان یکی از سرشبکه های 
اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریت های مختلفی در 
راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده 
بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: »وی با عضویت 
در ش��رکت ها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای 
پروژه های رس��انه ای و س��ایبری با موضوع براندازی 
نرم نظام مقدس جمهوری اسامی مشارکت داشته 
است. نامبرده یکی از سرشبکه های اصلی مؤسسات 
معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویس های 
رس��انه ای و جاسوسی دولت های بیگانه فعالیت های 
مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است«.

نکته جال��ب توجه درباره زاغ��ری اینکه او عاوه 
بر ای��ن اتهامات، ی��ک پرونده مفت��وح دیگر هم در 
دس��تگاه قضایی دارد که هنوز رای آن صادر نش��ده 
اس��ت. غامحسین اسماعیلی دی ماه ۹6 در این باره 

گفته بود: این فرد غیر از محکومیتی که هم اکنون در 
حال گذراندن آن است، یک پرونده اتهامی دیگر هم 
دارد که به دادگاه ارس��ال شده و در فرآیند دادرسی 
دادگاه اس��ت. به گفته این مقام قضای��ی، در پرونده 
جدی��د نازنین زاغری حکمی صادر نش��ده اس��ت و 
نمی توان هم پیش بینی کرد که محکوم می ش��ود یا 
تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی 
محکوم خواهد شد، زیرا تعیین میزان مجازات به عهده 
قاضی رسیدگی کننده است. این پرونده هم اکنون در 
مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی، مرحله 

تجدیدنظر پیش رو خواهد بود.
با وجود، پرونده س��نگین زاغری، تاش گسترده 
دولت انگلیس برای آزادی او که از زمان دیوید کامرون 
و بوریس جانسون، نخست وزیر و وزیر خارجه سابق 
این کشور ش��روع ش��ده بود، اکنون وارد فاز تازه ای 
ش��ده اس��ت. جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس در 
مصاحبه ای با شبکه رادیو ۴ بی بی سی گفت این کشور 
در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک 
به نازنین زاغ��ری رتکلیف، محکوم امنیتی محبوس 
در ایران است. وی در این مصاحبه گفت پرونده این 

محکوم را با جزئیات دنبال می کند و در حال بررسی 
درخواس��ت همس��ر زاغری برای اعط��ای مصونیت 
دیپلماتیک به او اس��ت. مصونیت دیپلماتیک، ساز و 
کاری اس��ت که تحت قوانین بین المللی به کشور ها 
اج��ازه می دهد برای کمک به یک��ی از اتباع خود در 
کشور های دیگر از آن استفاده کنند. این مساله به این 
معنی خواهد بود که دیپلمات های انگلیسی دیگر در 
تاش برای حمایت از حقوق یک شهروند انگلیسی 
نخواهند بود، بلکه از نظر حقوقی، از منافع کشور خود 
حمایت خواهند کرد. با این حال، وزیر خارجه انگلیس 
گفت همچنان به تصمیم گیری نهایی نرسیده است و 
افزود نکات مثبت و منفی درباره این تصمیم احتمالی 

وجود دارد.
تصمی��م انگلی��س مبنی ب��ر اعط��ای مصونیت 
دیپلماتیک ب��ه یک محکوم امنیتی در حالی مطرح 
است که 2 ماه پیش یک کشور دیگر اروپایی تصمیم 
به س��لب مصونیت از یک دیپلمات ایرانی آن هم به 
خاطر اتهامی واهی گرفته بود. همزمانی این 2 اتفاق 
یعن��ی اعطای مصونیت دیپلماتی��ک به مجرمی که 
در دادگاه محکوم ش��ده و در ح��ال گذراندن دوران 

محکومیت خود اس��ت و از س��ویی سلب مصونیت 
سیاسی از یک دیپلمات رسمی جمهوری اسامی در 
اروپا آن هم به خاطر یک اتهام ثابت نش��ده، موجب 
می ش��ود راهبرد تهاجمی اخی��ر بریتانیا در موضوع 
زاغری بیشتر به یک شوخی تعبیر شود. تیرماه امسال 
وزارت خارج��ه اتریش با ص��دور بیانیه ای اعام کرد 
این کش��ور مصونیت یک دیپلم��ات ایرانی را پس از 
بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمب گذاری 
در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، 
لغو می کند! در بیانیه وزارت خارجه اتریش آمده بود 
گمان می رود این دیپلمات ۴6س��اله ک��ه در آلمان 
بازداشت ش��د، با 2 فرد بازداشتی در بلژیک مرتبط 
بوده است. وزارت خارجه اتریش اعام کرد: مصونیت 
دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا، 
ظرف ۴۸ س��اعت لغو می شود. این بیانیه همچنین 
حاکی اس��ت که وزارت خارجه اتریش، س��فیر ایران 
در وین را فراخوانده اس��ت تا امکان شفافیت موضوع 
مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود، البته 
ای��ن اقدام عجیب و خارج از عرف اتریش در س��لب 
مصونیت از یک دیپلمات از سوی مسؤوان سیاست 

خارجی کشورمان بی پاسخ نماند و محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی توئیتر 
نوش��ت: چه همزمانی جالبی؛ همزمان با شروع سفر 
رئیس جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افش��ا و 
عوامل آن دستگیر می شوند. ایران هرگونه خشونت و 
ترور را در هر مکانی محکوم می کند و آماده همکاری 
با همه مقام های ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک 
عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، می باشد. 
همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز در این باره اعام کرد س��ناریوی بی پایه و اساس 
دخالت دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی، 
برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و 

حساس طراحی و اجرا شده است.
با همه اینها به نظر می رسد در شرایطی که کارمند 
رسمی س��فارت ایران در اتریش به بهانه یک ادعای 
مضحک در آلمان دس��تگیر ش��ده و تمام موازین و 
پروتکل های دیپلماتیک درباره او نادیده گرفته شده، 
پذیرش پوشش دیپلماتیک برای زاغری که اتهامات 
ضد امنیتی اش علیه ایران در دادگاه ثابت شده، یک 
اقدام خاف امنیت ملی اس��ت و وزارت امور خارجه 
که در جریان دس��تگیری دیپلمات ایرانی در آلمان 
کوتاه��ی کرده، ح��ق ندارد در مقاب��ل برنامه جدید 
انگلیس کوتاه بیاید. در این راستا وزارت امور خارجه 
ولو به خاطر حمایت از کارمند خود در خارج از کشور 
نباید اجازه تحقق برنامه جدید انگلیس برای حمایت 
از یک مجرم امنیتی را بدهد و قاطعانه باید این توطئه 
را خنثی کند. عدم مقابله با این موضوع خاف عزت 
و اقدام��ی علیه امنیت مل��ی و در یک کام تحقیر 

شهروندان ایرانی است.

 »وطن امروز« از تاش انگلیس برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری 
همزمان با تاش اتریش برای سلب مصونیت دیپلمات ایرانی گزارش می دهد

از وین تا اوین

 نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی از حدود 5 سال 
پیش با بنیاد تامس�ون رویترز همکاری کرده و مدیریت 
چندی�ن پروژه آموزش�ی این بنی�اد را در کش�ورهایی 
چون لبنان، گرجس�تان، اردن، مراکش، میانمار و برخی 
کشورهای آفریقایی برعهده داشته است. بنیاد تامسون 
رویترز یک ش�رکت چندملیتی است که با هدف ترویج 
دموکراس�ی به س�بک غربی تاسیس ش�ده و در زمینه 
رسانه های گروهی و آموزش خبرنگاری مشغول فعالیت 
اس�ت و از مهم ترین ش�رکت های وابسته به آن می توان 
به خبرگزاری رویترز اشاره کرد. نازنین زاغری در سایت 
این بنیاد درباره خود نوشته: »من در کشورهای مختلفی 
چون لبنان، مراکش و گرجس�تان برنامه های آموزش�ی 
برگزار کرده ام، من با روزنامه نگاران و نمایندگان پارلمانی 

زیادی آش�نا شدم و درباره نحوه پوشش اخبار مجلس و 
بهبود مهارت های خبرنگاران و چگونگی ارسال پیام های 
آنان صحبت کرده ام«. موفقیت زاغری در ماموریت های 
مختلف باعث می شود بنیاد یاد شده که بخشی از بازوی 
نهادهای امنیتی انگلستان است، او را با توجه به سوابق و 
تابعیت ایرانی، مسؤول بخشی از پروژه نفوذ در ایران کند. 
زاغری از س�ال 93 ماموریت خود را آغاز و طی 2 سال ٤ 
بار به ایران سفر می کند.  او در این سفرها تاش می کرده 
با خبرنگاران و مسؤوان دولتی ارتباط بگیرد. اما آخرین 
سفر وی به ایران، نیمه تمام می ماند و وی 15 فروردین ماه 
س�ال 95 پی�ش از خ�روج از کش�ور در ف�رودگاه امام 
خمینی)ره( تهران، توسط سازمان اطاعات سپاه کرمان 
دستگیر شد. بوریس جانسون، وزیر وقت خارجه انگلیس 

چهارش�نبه 1٠ آبان ماه 96 در جلسه استماع کمیته امور 
خارجی پارلمان انگلیس، درباره وضعیت نازنین زاغری، 
تبعه ایرانی- انگلیسی بازداشت شده در ایران، گفت این 
فرد در هنگام دستگیری مشغول »آموزش خبرنگاری« 
در ایران بوده است. او گفت: »وقتی کارهایی را که نازنین 
زاغری انجام می داده بررسی می کنم می بینم که او تنها 
مش�غول آموزش روزنامه نگاری ]در ایران[ بوده اس�ت«. 
اظهارنظ�ر وزیر وق�ت خارجه انگلیس درب�اره یک فرد 
بازداشت ش�ده در ایران به جرم جاسوس�ی در شرایطی 
بود که پیش از آن رس�انه های انگلیس�ی و غربی، دیدار 
با خان�واده را علت اصلی س�فر نازنین زاغ�ری به ایران 
اعام می کردند و همکاری او با بنگاه های رس�انه ای را یا 
تکذیب می کردند یا مدعی می شدند وی در پایین ترین 

سطح در رسانه هایی همچون بی بی سی همکاری داشته 
اس�ت. با این حال اما وزیر وقت خارجه انگلیس 1٠ آبان 
اعتراف کرد نازنین زاغ�ری برای یک ماموریت عملیات 
روانی به ایران آمده بود.  همین مس�اله باعث شد وزارت 
خارجه انگلستان در بیانیه ای به اصاح اظهارات جانسون 
بپردازد و بر غیرقانونی بودن دس�تگیری و زندانی شدن 
وی تاکید کند. اما این بیانیه و همچنین اظهارات مجدد 
جانس�ون درباره زاغری باعث نشد مقامات انگلیسی از 
گاف وزیر وقت خارجه انگلیس درباره جرم نازنین زاغری 
چشم پوشی کنند تا جایی که رهبر حزب کارگر انگلیس و 

شهردار لندن خواستار برکناری جانسون شدند.

ماجرای گاف نازنین

شماره 23٠5 / تاریخ 22 آبان 1396

 ریشه مشکات اقتصادی
 به نحوه بودجه ریزی بازمی گردد

تهران،  خطیب موقت جمع��ه 
ریشه مشکات اقتصادی کشور 
را به نح��وه بودجه ریزی مرتبط 
دانست و گفت: نظام بودجه ریزی 
کش��ور بر اس��اس هزینه است 
و ای��ن ب��ه افزای��ش هزینه ه��ا و کاه��ش کارآیی 
بودجه می افزاید. به گزارش فارس، حجت ااس��ام 
والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد با اشاره 
ب��ه ایحه بودجه س��ال ۹۸، اظهار داش��ت: نقش 
بودجه در اداره کش��ور و تحقق سیاست های کان 
نظام ک��ه رهبر معظم انق��اب اب��اغ فرموده اند، 
کلیدی اس��ت. وی افزود: تحلیلگران می گویند اگر 
می خواهید با توانایی و کیفیت کس��انی که کشور 
را اداره می کنند، آشنا ش��وید، بودجه آن کشور را 
مورد بررسی قرار دهید، چرا که بودجه بیانگر نحوه 
مدیریت کشور است. خطیب موقت جمعه تهران 
با بیان اینکه بدون تردید ریشه مشکات اقتصادی 
کشور به نحوه بودجه ریزی بازمی گردد،  گفت: نظام 
بودجه ریزی کش��ور بر اساس هزینه است و این به 
افزایش هزینه ها و کاهش کارآیی بودجه می افزاید 
و وابستگی به درآمدهای نفت را افزایش می دهد و 

دولت را بزرگ و ناکارآمد می کند.

نیازمند تغییر نگرش مسؤوان 
اقتصادی هستیم

عضو ش��ورای مرک��زی جبهه 
انق��اب  مردم��ی  نیروه��ای 
اس��امی با انتقاد از انفعال در 
اجرای اقتص��اد مقاومتی، این 
ام��ر را نیازمن��د تغییر نگرش 
در مسؤوان اقتصادی کشور دانست. سیدمحمد 
حسینی، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: اجرای دقیق و درست سند اقتصاد مقاومتی 
با ن��گاه جریان غربگ��را که الگوی ش��ان اقتصاد 
س��رمایه داری اس��ت، هماهنگ نخواهد بود و به 
نظر می رسد اتفاق خاصی  در این مساله نخواهد 
افتاد. حسینی ادامه داد: باید یک تغییر نگرش در 
مس��ؤوان اقتصادی کشور صورت گیرد تا شاهد 
نتیجه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشیم. 
وی ب��ا اش��اره به تجربه بدون دس��تاورد برجام و 
متمرکز بودن تمام توان دولت بر موضوع سیاست 
خارج��ی، تصریح کرد: البته یک تجربه 5 س��اله 
پیش روی ماس��ت که بدانیم دلبستگی به غرب 

و امیدواری به آن نتیجه نداشته است.

 انتقاد یک نماینده
 از سفرهای خارجی نمایندگان

نماین��ده م��ردم شاهین ش��هر 
در مجل��س گف��ت: س��فرهای 
نمایندگان و گروه های دوستی 
پارلمان��ی در ش��رایط فعل��ی 
اقتصادی هی��چ توجیهی ندارد. 
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با تسنیم، با 
اشاره به سفر 3 تن از نمایندگان به برزیل، گفت: اگر 
سفرهای نمایندگان و گروه های دوستی پارلمانی، 
هدفمن��د و برای مردم و کش��ور نتیج��ه ای در بر 
داشته باشد و برای پیگیری خواسته ای انجام شود، 
می تواند قابل توجیه باشد. وی ادامه داد: اینکه برخی 
نمایندگان به کشوری سفر کنند، نتیجه چندانی 
هم دربر نداش��ته باش��د و در عمل بیش��تر حالت 
گردشگری داشته باشد، اقدام درستی نیست. این 
سفر ها باید دستاورد محسوسی برای مردم داشته 
باشد، بنابراین ما خواستار این هستیم هر سفری که 
گروه های دوستی پارلمانی انجام می دهند در پایان 
به نمایندگان گزارش دهند که چه نتیجه ای از این 
سفر برای مردم و کش��ور حاصل شده است. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید 
کرد: بعضا دیده شده بهترین نوع بلیت هواپیما، هتل 
و غذا از س��وی این گروه ها انتخاب و سفارش داده 
ش��ده اس��ت  که چنین مخارجی هزینه سفرها را 

چندین برابر می کند. 

 عربستان در جایگاهی نیست
 که علیه ایران حرف بزند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه »عربستان در جایگاهی 
نیس��ت که علیه ایران حرف بزند«، خاطرنش��ان 
کرد عربس��تان افتضاح بزرگ تاریخی را در قتل 
خاش��قجی انجام داد. عاءالدی��ن بروجردی در 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، در واکنش به اق��دام اخیر 
عربستان در قرار دادن نام سپاه پاسداران و سردار 
سلیمانی در لیس��ت گروه های تروریستی گفت: 
عربستان در جایگاهی نیست که علیه ایران حرف 
بزند. عربس��تان خود متهم ردیف اول اس��ت اما 
می خواهد افکار عمومی دنی��ا را منحرف کرده و 
از این حرف ها می زند. سردار سلیمانی افتخار ملی 
ما است و مبارزه ایشان با تروریسم بیشترین سهم 
و نقش را در بین همه کش��ورهای منطقه داشته 
اس��ت. عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با تاکید بر اینکه »عربستان نماد 
تروریس��م دولتی است«، افزود: عربستان افتضاح 
بزرگ تاریخی را در قتل خاشقجی روزنامه نگار و 

فعال سیاسی انجام داد. 

گ�روه سیاس�ی: اقدام رئیس مجلس شورای اسامی 
مبنی بر ارجاع غیرقانونی 2 ایحه مرتبط با  
به مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اعتراض برخی 

نمایندگان را برانگیخت.
علی اریجانی روز چهارش��نبه گذش��ته با ارسال 
نامه ه��ای جداگان��ه ای به رئیس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، لوایح پالرم��و و اصاح قانون مبارزه با 
پولش��ویی را به مجمع ارجاع داد. در بخش��ی از نامه 
»عل��ی اریجانی« خطاب به آیت اه »س��یدمحمود 
هاشمی شاهرودی« درباره کنوانسیون پالرمو آمده بود: 
در اجرای اصل یکصدودوازدهم )112( قانون اساسی 
جمهوری اس��امی ای��ران مصوبه جلس��ه علنی روز 
سه ش��نبه سوم مهرماه ۹7 مجلس شورای اسامی با 
درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای 
نگهبان که تحت عنوان ایحه الحاق دولت جمهوری 
اسامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم 
شده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسامی بر نظر 
خود همراه با تمامی س��وابق به شرح پیوست ارسال 
می شود. وی همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایحه اصاح قانون 

مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد.
اس��تناد اریجانی در این نامه به جلسه سوم مهر 
نمایندگان مجلس در حالی است که شورای نگهبان 
مورخ 17 تیرم��اه ۹7 نظرات »هیأت عالی نظارت بر 
حسن اجرای سیاست های کلی نظام« درباره »ایحه 
الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته 
فراملی )کنوانسیون پالرمو(« را به همراه نظرات خود 
برای اقدام ازم به مجلس شورای اسامی ارسال کرده 
بود و در صورت اصرار نمایندگان بر ارجاع این مصوبه 
به مجمع تشخیص، این موضوع باید در جلسه دیگری 
بعد از این تاریخ به تصویب کلیت مجلس می رس��ید. 
عاوه بر این، طبق قانون، صاحیت اصرار بر مصوبه، 
اختصاص به مجلس ش��ورای اس��امی دارد و رئیس 
مجلس بدون مصوبه مجلس صاحیت اصرار بر مصوبه 
و ارس��ال آن برای مجمع تشخیص مصلحت نظام را 

ندارد.
بر اساس قانون و به موجب اصل یکصدودوازدهم 
قانون اساسی، مجلس شورای اسامی صرفاً هنگامی 
صاحی��ت دارد بر مصوبه خود اصرار کرده و آن را به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد که شورای 
نگهبان مصوبه مجلس را خاف موازین شرع یا قانون 
اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، 
نظر شورای نگهبان را تأمین نکند. همچنین به موجب 
ماده )202( قانون آیین نامه داخلی مجلس ش��ورای 
اسامی، در صورتی که مصوبه مجلس شورای اسامی 
که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اصاح 
نش��ود، باید مصوبه مجدداً در مجلس طرح شود و در 
صورت اصرار برای مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

ارسال شود.
در همین راس��تا 22 نماینده مجلس روز گذشته 
در نام��ه ای ب��ه اق��دام غیرقانونی عل��ی اریجانی در 
اص��رار و ارج��اع مصوب��ات مجلس ب��ه مجمع بدون 
اخذ رای نماین��دگان اعتراض کردند. در بخش��ی از 
این نامه نمایندگان که خطاب به ریاس��ت و اعضای 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام نوش��ته شده، آمده 
اس��ت: به عرض می رساند اقدام اخیر ریاست مجلس 
ش��ورای اسامی در ارسال ایحه اصاح قانون مبارزه 
با پولش��ویی و ایحه الحاق دولت جمهوری اسامی 

ایران به کنوانس��یون سازمان ملل متحد برای مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملی )موسوم به پالرمو(، مغایر 
اصل 112 قانون اساس��ی، ماده 202 قانون آیین نامه 
داخلی مجلس و نیز ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بوده و بدعتی است که ضمن 
لطمه به اعتبار مجلس ش��ورای اسامی تصمیمات 
فردی را جایگزین تصمیمات جمعی نمایندگان ملت 

می کند.
این نمایندگان همچنین در نامه خود تاکید کردند: 
»بر اساس اصل 112 قانون اساسی و ماده 202 قانون 
آیین نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان 

اصاحات ب��ه عمل آمده در مصوبه مجل��س را رافع 
ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً 
در کمیسیون مربوط و نیز صحن علنی مجلس طرح 
ش��ود و در صورتی ک��ه نمایندگان مجلس بر مصوبه 
خود از ب��اب مصلحت اصرار نماین��د موضوع جهت 
تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 
می ش��ود. بنابراین رئیس مجلس نمی تواند برخاف 
قانون و به نیابت از کمیسیون ذی ربط و صحن علنی 
مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید«.
استناد اریجانی به جلسه سوم مهر مجلس برای 
ارجاع 2 ایحه مرتبط با  به مجمع نیز با انتقاد 

این نمایندگان مواجه شده است؛ چنانکه در نامه خود 
به رئیس و اعضای مجمع تشخیص در این باره نوشتند: 
ریاس��ت مجلس در نامه ارس��الی خود به مجمع، به 
مصوبه مورخ سوم مهر ۹7 مجلس استناد کرده  است 
که اواً این مصوبه، در راستای اعمال اصاحات مورد 
نظر ش��ورای نگهبان نه اصرار جهت ارجاع به مجمع 
تشخیص بوده است، ثانیاً تاریخ آن مقدم بر اظهارنظر 
مورخ 1۸ مهر ۹7 شورای نگهبان است و علی ااصول 
نمی تواند تأمین کننده تش��ریفات قانونی ارس��ال به 

مجمع به حساب آید.
نمایندگان در پایان این نامه با توجه به غیرقانونی 
بودن بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، خواستار بازگرداندن این لوایح به مجلس جهت 
طی تش��ریفات قانونی ازم ش��ده و از اعضای مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، پایبندی بیشتر به قانون و 
ایستادگی در برابر اقدامات غیرقانونی را خواستار شدند.
به گ��زارش »وطن امروز«، عاوه ب��ر مواد قانونی 
متعدد که غیرقانونی بودن اقدام اخیر رئیس مجلس 
را اثبات می کند، در سابقه عملکرد شورای نگهبان نیز 
مخالفت با »ارسال مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان 
به مجمع بدون بررس��ی در مجلس شورای اسامی« 
به چشم می خورد. طبق این گزارش، مجلس شورای 
اسامی س��ال ها قبل به موجب ماده )1۸7( مصوب 
ک��رده بود رئیس مجلس بتواند بدون اعام مصلحت 
مورد نظر و تصویب آن توسط مجلس شورای اسامی، 
مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال نماید. 
ب��ا این حال ش��وراي نگهبان به موجب نظر ش��ماره 
7۸/21/۴551 مورخ 137۸/2/۸ در این باره اعام کرد: 
»ماده )1۸7( از این نظر که در صورت عدم توافق و یا 
عدم تأمین مجدد نظر شورای نگهبان، رئیس مجلس 
مصوبه را به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارسال 
می دارد، خاف اصل 112 قانون اساس��ی است و باید 
مطابق این اصل در صورتی که در نهایت مجلس رأی 
دهد که با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای 
نگهبان را تأمین نمی کند، مصوبه به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام فرستاده شود«.

سیاسی ٠ 2

امکان دور زدن تحریم ها با تأسیس 
دفتر اتحادیه اروپایی غیرممکن است

عض��و کمیس��یون امنی��ت 
ملی گفت: بازگش��ایی دفتر 
اتحادی��ه اروپای��ی در تهران 
نباید به یک انه جاسوس��ی 
جدید در ایران تبدیل ش��ود. 
سیدحسین نقوی حسینی در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به بازگش��ایی دفتر 
نمایندگی اتحادی��ه اروپایی در تهران گفت: ما با 
ایجاد سازمان ها و مراکز بین المللی در کشورمان 
مش��کلی نداریم و گاهی اوقات تاس��یس چنین 
دفاتری می تواند به ارتباط مس��تقیم      تر ما با سایر 
کشورها کمک کند. وی افزود: متاسفانه تاسیس 
چنین دفاتری در کش��ورمان سابقه خوبی ندارد 
و ملت ایران از این موضوع نگران هس��تند که به 
بهانه تاسیس دفتر اروپا، مداخات سیاسی در امور 
داخلی انجام شده و گزارش هایی علیه کشورمان 

تهیه شود.
نقوی حسینی تصریح کرد: ما از اتحادیه اروپایی 
تا به حال ضمانت یا رفتاری که حسن نیت آنها را 
نش��ان دهد، ندیده ایم، به عبارت دیگر با تاسیس 
دفتر اتحادیه اروپایی در ایران عما هر س��فیر یا 
وزیر خارجه اروپایی که بخواهد به کشورمان سفر 
کن��د عما قصد دخالت در امور داخلی را خواهد 
داش��ت که این مس��أله در برنامه پروتکل ما قرار 
ندارد. وی در پاس��خ به این س��وال که بازگشایی 
دفتر نمایندگی اتحادیه اروپایی در ایران می تواند 
در دور زدن تحریم ها چاره س��از باشد، بیان کرد: 
اصا چنین مساله ای امکان ندارد، چرا که این امر 
برخاف مقررات دفتر اتحادیه اروپایی است و قطعا 
این دفتر قص��د دارد همچون  به اطاعات 
مالی و اقتصادی ما اشراف پیدا کند نه اینکه به ما 

کمک کند تا بتوانیم تحریمی را دور بزنیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
اظهار کرد: بازگش��ایی دفتر اتحادی��ه اروپایی در 
تهران فقط می تواند به تعمی��ق روابط اقتصادی 
ما با اتحادیه اروپایی بینجامد، البته به شرط آنکه 
تضمین   هایی را دریافت کنیم که قرار نیست این 
دفتر به یک انه جاسوسی جدید در ایران تبدیل 

شود.

 واشنگتن سریع تر تحریم ها را
 متوقف کند

رئیس دادگاه اهه در مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت ایاات متح��ده بخش   هایی از معاهده 
مودت با ای��ران مربوط به س��ال 1۹55 را نقض 

کرده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، عبدالقوی یوس��ف روز 
پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
گزارشی از اقدامات انجام شده این دیوان در طول 
یک سال گذش��ته را ارائه کرد. وی در بخشی از 
سخنان خود درباره ش��کایت ایران از آمریکا در 
این دادگاه گفت: تحریم   هایی که آمریکا بر ایران 
تحمیل می کند بویژه در حوزه  کااهای ضروری 
از قبی��ل دارو          ، غذا و تس��هیات هوایی می تواند 
پیامدهایی ناخوش��ایند داشته باشد و در نتیجه 

موردی اضطراری است.
رئی��س دیوان اه��ه با بیان اینک��ه آمریکا با 
تحریم  ه��ای خود بخش   هایی از معاهده مودت را 
نقض کرده، از این کشور خواست هر چه سریع تر 
و به صورت داوطلبان��ه تحریم ها را لغو کند. وی 
تاکید کرد: آمریکا باید اطمینان بدهد که به هیچ 
شکلی اقدامی در راستای دور زدن حکم دادگاه در 
این پرونده نخواهد کرد و تضمین بدهد این رفتار 

و نقض عهدنامه 1۹55 تکرار نخواهد شد.

گفت وگوی ایران و روسیه درباره یمن
دستیار ارشد وزیر امور خارجه 
ایران که به مسکو سفر کرده 
ب��ود، گف��ت در ای��ن س��فر 
تاش شد به چارچوبی برای 
ایران و روس��یه  گفت وگوی 

درباره یمن دست یابیم.
به گزارش فارس، حسین جابری انصاری که 
ب��ه منظور گفت وگو و تبادل نظ��ر درباره آخرین 
تحوات منطقه بویژه س��وریه و یمن به مس��کو 
سفر کرد و در چارچوب روند آستانه مذاکراتی با 
همتایان و مقامات روسیه و ترکیه داشت، درباره 
این س��فر عنوان کرد: در این س��فر تمرکز عمده 
مباحث بر تحوات سوریه، بویژه در زمینه سیاسی 
و به طور خاص کمیته قانون اساس��ی این کشور 
ب��ود. وی با بیان اینکه آغ��از به کار این کمیته با 
موانعی مواجه اس��ت، خاطرنشان کرد: در مسکو 
درباره راه حل هایی برای باز کردن گره های موجود 
رایزنی کردیم. دس��تیار ارش��د وزیر امور خارجه 
همچنین گفت: در خصوص یمن نیز فرمتی را با 
اتحادیه اروپایی برای گفت وگو آغاز کرده ایم. هدف 
از این رایزنی ها یافتن راه حلی برای خروج یمن از 
بحران است، به نحوی که جنگ افروزان بتوانند از 
دریچه صلح، راهی برای خروج از بحرانی که خود 

آفریده اند پیدا کنند. 
جابری انصاری همچنین اظهار داشت: در این 
سفر تاش شد به قالبی برای گفت وگو درباره یمن 
بین ایران و روسیه نیز برسیم تا این حلقه ها مکمل 

همدیگر باشند.

اخباراخبار
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اس��د اه اس��دی، دیپلمات ایرانی 
مامور در س��فارت ای��ران در وین 
حداق��ل تا یک م��اه دیگر نیز بای��د در زندان بماند. 
روز پنجشنبه اعام ش��د دادگاهی در بلژیک حکم 

بازداشت اسدی را یک ماه دیگر تمدید کرده است.
به گ��زارش »وطن ام��روز«، بر اس��اس گزارش 
دادستانی فدرال بلژیک، یک دادگاه در شهر آنتورپ 
این کش��ور، قرار بازداشت غیرقانونی اسداه اسدی، 

دیپلمات مظلوم ایرانی را تمدید کرد.
اس��دی در حالی که دارای مصونیت دیپلماتیک 
است 10 تیرماه در کشور آلمان بازداشت شد. دولت 
بلژیک نیز از آلمان خواسته بود او را برای تحقیقات 
و محاکمه احتمالی در اختیار این کش��ور قرار دهد. 
ماه گذش��ته یک دادگاه در آلم��ان با نادیده گرفتن 
مصونیت دیپلماتیک اسداه اسدی، با انتقال اسدی 
ب��ه بلژیک موافقت کرد و او به بلژیک منتقل ش��د. 
ادعای بلژیک علیه اسدی مضحک بوده و تاکنون این 
کشور هیچ سند محکمی علیه او ارائه نکرده است. بر 
اس��اس ادعای این کشور، اس��دی با 2 نفر از اعضای 
منافقین همکاری کرده تا آنها در همایش منافقین 
در پاریس بمبی منفجر کنند. اینکه شاهد این ادعا 
2 نفر از اعضای منافقین هس��تند بخوبی بی اساس 
بودن این ادعا را نشان می دهد اما رفتار دولت اتریش، 
که اسدی در آنجا ماموریت دیپلماتیک داشته است، 
با این اتهام نیز نش��ان می دهد ماجرای دس��تگیری 
اسدی یک پروژه اروپایی بوده است. دولت اتریش نیز 
بدون توجه به مصونیت اسدی، از ایران خواسته بود 

مصونیت دیپلماتیک اسدی را لغو کند.
رفتار خ��اف قانون این کش��ورهای اروپایی در 
قبال دیپلمات ایرانی و حمایت های بی قاعده آنها از 
منافقین زمانی قابل تامل ش��د که سناریوی مثلث 
آمریکا - اسرائیل- سعودی برای حمایت از منافقین 
در راس��تای خراب��کاری در ایران با قدرت از س��وی 
این کش��ورها دنبال می شود. به اعتقاد کارشناسان، 
ماجرای به هاکت رسیدن کاهی در هلند و اخراج 
2 دیپلمات ایرانی از سفارت ایران در هلند، با ماجرای 

سناریوس��ازی علیه اسد اه اسدی، دیپلمات مظلوم 
ایران��ی کاما مرتبط بوده و در واقع رفتار غیرقانونی 
با اسدی، اقدامی است که در راستای اطمینان بخشی 
به منافقین برای حمایت های همه جانبه اروپا از این 
تروریست ها انجام می شود. این رفتار اروپا در حقیقت 
منطبق شدن با سیاس��ت های دولت آمریکا درباره 
حمایت از منافقین به قصد خرابکاری در ایران است. 
بی اس��اس بودن ادعاهای این کشورهای اروپایی 
علیه دیپلمات مظلوم ایرانی البته در اظهارنظر امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه درباره این ماجرا آشکار 
شد؛ اظهارنظری که مشخص نشد یک گاف بوده یا 
اینکه دستورکار جدید الیزه در مقابل ایران بوده است.
مدتی پس از دس��تگیری اس��دی، دادس��تانی 
آلمان، اسدی را متهم به فعالیت به عنوان »جاسوس 
خارجی« و »توطئه برای قتل« کرده بود. دادستانی 
آلمان او را به »عضویت در دستگاه اطاعاتی ایران« 
و ماموری��ت زیر نظر گرفتن و برخ��ورد با گروه های 
مخالف جمهوری اسامی متهم کرده است. این ادعا 
از سوی دولت و وزارت خارجه فرانسه نیز مطرح شد 
اما کمی بعد رئیس جمهور فرانسه بی اساس بودن آن 

را رسما اعام کرد.
مکرون در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی فرانسه 
2۴ گف��ت: »من نمی توانم بگویم دس��تور طرح این 

حمله از راس قدرت آمده اس��ت یا ساختار امنیتی 
ی��ا یک بخش دیگر«. اظهارنظر مکرون بافاصله در 
رس��انه های منطقه ای و اروپایی به عن��وان رد اتهام 
اس��دی ارزیابی ش��د و با توجه به این اعتراف مهم، 
این انتظار ایجاد شده بود که دیپلمات مظلوم ایرانی 

سریع تر آزاد شود. 
پنهان کاری؛ قفل زندان اسدی ■

انتقادات از عملکرد وزارت امور خارجه در واکنش 
به سناریوی جدید اروپایی ها علیه دیپلمات ها و اماکن 
دیپلماتی��ک ایران در این ق��اره به خاطر انفعال این 
دستگاه اس��ت. هم در ماجرای اخراج دیپلمات های 
ایران از هلند که شروع و مبنای این سناریو بود و هم 
در ماجرای حمله و تعدی به س��فارتخانه ها و اماکن 
دیپلماتیک ایران در اروپ��ا و همین طور در ماجرای 
دس��تگیری غیرقانونی دیپلمات ایران��ی در آلمان، 
اقدام و واکنش مناس��ب و متناسبی از سوی وزارت 
امور خارجه ایران مشاهده نشد، ضمن اینکه مواضع 
مقامات وزارت امور خارجه در قبال این ماجرا نیز قابل 
انتقاد اس��ت. محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور 
خارجه تاکنون موضع قابل ذکری درباره این ماجراها 
نداشته است. مواضع بعضا متناقض سخنگوی وزارت 
ام��ور خارجه درباره این ماجرا نی��ز نگرانی ها درباره 
سرنوش��ت دیپلمات های ایران را افزایش داده است. 

بهرام قاسمی درباره مصونیت اسداه اسدی مواضع 
متناقضی داشته است. با این حال او در یکی از مواضع 
خود صراحتا گفته است اسدی در آلمان نیز مصونیت 
دیپلماتیک داشته، چرا که در حال عزیمت به وین، 

یعنی محل ماموریت خود بوده است. 
از س��وی دیگر، س��خنگوی وزارت امور خارجه 
مدعی شده است نباید از دولت و وزارت امور خارجه 
انتظار داشت اقدامات خود درباره اسدی را رسانه ای 
کنن��د. او در این باره اظهار داش��ت: »اقدامات ازم 
صورت گرفته اس��ت... در تماس دائم با کش��ورهای 
اروپای��ی بوده و هس��تیم و امیدواریم هرچه زودتر با 
اثبات بی گناهی، این دیپلمات کش��ورمان بازگردد. 
وزارت امور خارجه از هیچ اقدامی کوتاهی نکرده است 
ولی دلیلی هم ندارد اقدامات خود را به ریز و روزبه روز 
اعام کنی��م و در زم��ان ازم، می توانیم توضیحات 
ازم و مفص��ل خ��ود را بیان کنیم. هیچ کش��وری 
اقدام��ات خود را به صورت مفصل و ریز به ریز اعام 
نمی کند. متاسفانه گروه هایی در کشور با بهانه جویی و 
بهانه گیری عاقه مند به افشای اقدامات ایران هستند 
که کاما در تضاد با منافع جمهوری اسامی است«. 
سخنگوی وزارت امور خارجه در این اظهارنظر گفته 
است دلیلی ندارد اقدامات این وزارتخانه در پیگیری 
وضعیت اس��دی اعام بشود! آیا این اظهارنظر یعنی 
عاقه وزارت امور خارجه به پنهان کاری در ماجرای 
اس��دی، به مبهم بودن این ماج��را و تقویت ادعای 
طرف اروپایی کمک نمی کند؟ ضمن اینکه اکنون و 
با تمدید بازداشت دیپلمات مظلوم ایرانی، آیا وزارت 
امور خارجه می تواند توضیح بدهد اگر تاکنون اقدامی 
ب��رای آزادی دیپلم��ات ایرانی انج��ام داده، چرا این 
اقدامات به نتیجه نرسیده است؟ آیا واقعا اقدام موثر 
و عزتمندانه ای ب��رای آزادی دیپلمات ایرانی صورت 

گرفته است؟
تا زمانی که وزارت ام��ور خارجه درباره اقدامات 
خود ب��رای دیپلمات مظلوم ایرانی در بند اروپایی ها 
شفاف س��ازی نکند، ایجاد ش��ائبه درباره این ماجرا 

موضوع عجیبی نخواهد بود.

حکم بازداشت غیرقانونی اسداه اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی یک ماه دیگر تمدید شد
کجاست اقدامات دیپلماسی؟

دیپلماسی

نما
عقب نشینی علی مطهری؛ بدعت نبود

اظهار مخالفت اصاح      طلبان و حامیان دولت با هیات عالی نظارت مجمع تش�خیص مصلحت نظام و جایگاه 
قانون�ی آن در چن�د روز گذش�ته به صورت پرحجم از س�وی این جریان مطرح ب�ود. هرچند برخی اعضای 
اصاح طلب مجمع تشخیص در دوره  های فعلی یا سابق نظیر مجید انصاری یا محمد هاشمی بر قانونی بودن این 
هیات و سابقه دار بودن نظارت مجمع تشخیص بر لوایح و مصوبات مجمع تاکید داشتند اما برخی نمایندگان 
حامی دولت و بویژه علی مطهری تاکید داشتند ورود این هیات به مصوبات مجلس، بدعت است و در واقع یک 
شورای نگهبان جدید به ساختار سیاسی جمهوری اسامی افزوده شده! مطهری چند روز پیش در گفت وگو 
با ایرنا مدعی ش�ده بود: »اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه 
طرح یا ایحه ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر 
انطباق مصوبه مجلس با شرع اسام و قانون اساسی، هیأت نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست های 
کلی بررس�ی می کند و نظر خود را به ش�ورای نگهبان می فرستد«. وی ادامه داد: شورای نگهبان این طرح یا 
ایحه را بدون بررسی و اظهارنظر به مجلس ارسال می کند تا مجلس ایراد ها را رفع کند، یعنی عاوه بر شرع 
و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن 
هم هیأت نظارت اس�ت. بدین ترتیب، هم 2 مبنای انطباق به 3 مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان 
دیگر اضافه شده و ما 2 شورای نگهبان پیدا کرده ایم که هردو پدیده، خاف بّین و آشکار قانون اساسی است«. 
در واکنش به این هجمه ها، ش�ورای نگهبان روز چهارش�نبه گذشته تصویر نامه مورخ 29 بهمن 86 مرحوم 
آیت اه  رفسنجانی، رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نیز مانند رویه  
جاری، خطاب به دبیر شورای نگهبان موارد متعددی از مغایرت مصوبه مجلس با سیاست های کلی نظام تذکر 
داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده  بود. بدین ترتیب و با انتشار این نامه مشخص شد هم نظارت مجمع 
تشخیص مسبوق به سابقه است و هم انطباق مصوبات مجلس با سیاست  های کلی نظام. در همین راستا علی 
مطهری روز گذشته طی یادداشتی در خبرگزاری خانه ملت، اذعان کرد این نظارت مجمع بدعت نیست و در 
گذشته هم سابقه داشته است. البته مطهری در این یادداشت هم یک انتقاد جدید مطرح کرده است که این 

نظارت باید پیش از تصویب لوایح در مجلس صورت بگیرد، نه پس از آن!

اخراج دیپلمات ایرانی از فرانسه صحت دارد؟
خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از برخی منابع مدعی شد فرانسه یک ماه پیش، یک دیپلمات ایرانی را 

اخراج کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع مدعی شد فرانسه حدود یک 

ماه پیش، یک دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرده است.
بر اساس این ادعا، این اقدام در چارچوب همان اتهام مربوط به تاش برای بمب گذاری در اجاس گروهک 

تروریستی منافقین صورت گرفته است.

خبر

 22 نماینده مجلس به اقدام غیرقانونی اریجانی
در ارسال لوایح مرتبط با  به مجمع بدون رأی نمایندگان اعتراض کردند

بدعت علیه نظارت

روز
ن ام

  وط
س:

 عك
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رویکرد اخیر س��فیر آلم��ان در تهران ب��رای ارائه 
تصویری مثبت و موجه از کش��ورش نزد ایرانیان، در 
شرایطی است که آلمان در ماه  های گذشته از هیچ اقدام 
ضدایرانی فروگذار نکرده و در این راس��تا گوی سبقت 
را از کشورهایی چون فرانسه و انگلیس نیز ربوده است.

به گزارش »وطن امروز«، بازداشت غیرقانونی »اسداه 
اسدی«، دیپلمات دارای مصونیت ایرانی به مدت 3 ماه 
و محروم کردن او از بدیهی     ترین حقوق نظیر ماقات، 
همراهی با سایر کشورهای اروپایی برای تحریم جدید 
ایران در اواخر آبان ماه و همچنین همراهی شرکت  های 
اقتصادی آلمان��ی با تحریم  های آمریکا در تابس��تان 
گذشته مشت نمونه خروار اقدامات ضدایرانی کشوری 
اس��ت که سفیر آن در تهران این روزها تاش می کند 

خود را نزدیک مردم ایران نشان دهد.
3 ماه بازداشت بدون حق ماقات ■

تیرماه گذش��ته اسداه اسدی، دیپلمات ایرانی در 
آلمان به اتهام واهی تاش برای بمب گذاری در همایش 
منافقین در فرانسه به صورت غیرقانونی دستگیر شد. 
دادستانی فدرال آلمان همان زمان مدعی شد دیپلمات 
ایرانی مستقر در وین، مشکوک به همکاری با زوجی 
اس��ت که قصد حمله به تجمع گروهک تروریس��تی 
منافقین در پاریس را داشته اند. بازداشت یک دیپلمات 
دارای مصونیت دیپلماتیک، گذشته از آنکه اتفاقی نادر 
و اس��تثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می آید، 
برخ��اف نّص صریح حقوق دیپلماتیک نیز هس��ت، 
چراک��ه طبق این حقوق، نمی توان یک دیپلمات را به 

هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد.
اقدام مغرضانه آلمان علیه این دیپلمات ایرانی البته 
محدود به بازداش��ت غیرقانونی اسدی نشد و آنگونه 
که »وطن امروز« 21 مهرماه گذش��ته خب��ر داد، این 

دیپلم��ات ایرانی از حق بدیهی ماق��ات با دیگران در 
مدت بازداشت نیز محروم بوده است! 

3 م��اه بعد یعن��ی 17 مهرم��اه »ونک��ه روگن« 
سخنگوی دفتر دادستانی آلمان گفت اسداه اسدی 
که در بازداشت این کشور بود، به بلژیک تحویل داده 
ش��ده و بزودی در دادگاه حاضر می شود. همان زمان 
دادگاهی در آلمان نیز استرداد این دیپلمات ایرانی را 
که از س��وی بلژیک به اتهام مش��ارکت در طرح ناکام 
بمب  گذاری در نشس��ت گروه��ک منافقین نزدیک 
پاری��س تحت تعقیب بوده، تایید ک��رد. جالب اینکه 
تصمیم آلمان برای اس��ترداد اس��دی ب��ه بلژیک نیز 
غیرقانونی بود و به همین خاطر سفیر آلمان در تهران 

به وزارت امور خارجه احضار شد. 
همزم��ان با این اقدامات آلم��ان و بلژیک در قبال 
دیپلمات کشورمان، سایر کشورهای اروپایی نیز دست 
به اقدامات مش��ابهی جهت تضعیف ای��ران و تقویت 
گروهک های تروریس��تی معاند ای��ران زدند. حمات 
س��ریالی به س��فارتخانه  های ای��ران در پایتخت  های 
اروپای��ی که در س��ایه انفعال و تماش��ای پلیس این 
کش��ورها انجام می ش��د یا برگزاری آزادانه تجمعات 
گروهک  های تروریستی ای چون منافقین و ااحوازیه 
در این کشورها از همین جمله بود. در این راستا برخی 
تحلیلگ��ران معتقدند اروپا به رغم اینک��ه بر ماندن در 
برجام و ادامه همکاری ها با ایران تاکید می کند اما عما 
با پروژه ترامپ برای ایجاد ناامنی در ایران با به کارگیری 
گروهک  های تروریس��تی همراه ش��ده است. واکنش 
وزی��ر خارجه آمریکا به تصمیم آلمان برای اس��ترداد 
اس��دی به بلژیک تاییدی بر همین گزاره بود. چنانکه 
»مایک پمپئو« که کوشیده است ایران را به هر دلیل 
اثبات نشده ای به فعالیت  های بدخواهانه متهم کند، از 

استرداد دیپلمات ایرانی از آلمان به بلژیک، استقبال و 
حمایت کرد. 

در بیانیه مطبوعاتی مایک پمپئ��و در این باره که 
1۸ مهرماه منتش��ر ش��د، آمده اس��ت: ما از متحدان 
اروپایی خود که در معرض یا مقابله با تهدید تروریسم 
تحت تاثیر ایران در سراسر جهان قرار دارند، حمایت 
می کنیم. ایاات متحده به همکاری با شرکا و متحدان 
خود برای مقابله با تهدید مطرح شده توسط رژیم ایران 

ادامه خواهد داد.
همراهی خیلی سریع با آمریکا! ■

پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت گذشته 
و در ش��رایطی که بسیاری از ش��رکت های اقتصادی 
خارجی هنوز بین 2 گزینه ادامه فعالیت پرس��ود در 
ایران یا همراهی با تحریم های ضدایرانی آمریکا مردد 
بودند، این ش��رکت های آلمانی بودن��د که در اقدامی 
تامل برانگیز به س��رعت ایران را ترک ک��رده و همراه 
آمریکا در تحریم ها ش��دند. اق��دام آلمانی ها در حالی 
بود که هنوز رایزنی ها جهت امکان برقراری مناسبات 
اقتصادی ایران و اروپا و همچنین احتمال اینکه برخی 
دولت های اروپایی بتوانند برای ش��رکت های خود در 

مقابل تحریم ها معافیت بگیرند در جریان بود.
در نتیجه همین رویک��رد آلمانی ها بود که هفته 
گذش��ته »ریچارد گرنل«، س��فیر آمری��کا در برلین، 
در گفت وگو با خبرگزاری آلم��ان، از همراهی تجار و 
نهادهای مالی آلمان با تحریم های واشنگتن علیه ایران، 
س��تایش کرد. گرنل در این باره گف��ت: »ما از اینکه 
می بینیم صاحبان حرف��ه در آلمان تصمیم گرفته اند 
از تحریم های ایاات متحده ]علیه ایران[ پیروی کنند 
بسیار خوشحال هس��تیم«. او افزود: »رهبران تجاری 
آلمان، یکصدا به ما گفته اند دس��ت از داد و س��تد با 

ایران می کش��ند و از تحریم های ایاات متحده پیروی 
خواهن��د کرد. در نتیجه ما از اینکه اقدام جامعه مالی 
و اقتصادی آلمان چنین واضح و روش��ن است بسیار 

خوش وقت هستیم«.
توافق دوباره برای تحریم ایران! ■

2۸ آبان ماه خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها 
گزارش داد در رابطه با ادعای اروپایی ها مبنی بر قصد 
ای��ران برای انجام س��وءقصد در دانمارک و فرانس��ه، 
وزیران خارج��ه اتحادیه اروپایی از جمله وزیر خارجه 
آلمان ب��رای اعمال تحریم اقتصادی علیه اتباع ایرانی 
اعام آمادگی کردند. در همین راس��تا 5 دیپلمات به 
خبرگزاری رویت��رز گفتند وزیران خارجه فرانس��ه و 
دانمارک روز دوش��نبه در نشست بروکسل همتایان 
اروپایی خود را در جریان طرح های س��وءقصد در این 
2 کشور قرار دادند و آنها نیز موافقت کردند در پاسخ، 
اعمال تحریم های هدفمند علیه اتباع ایرانی را بررسی 
کنند.  وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی 
از جمله وزیر خارجه آلمان همچنین در این نشس��ت 
توافق کردند ش��هروندان ایرانی  را که ادعا می شود در 
برنامه ریزی برای انجام ترور در دانمارک و فرانسه نقش 
داشته اند، مورد تحریم اقتصادی قرار دهند. در حقیقت، 
توافق کلی برای اعمال تحریم انجام شد و وزرا مشغول 
تهیه فهرستی از افراد احتمالی هستند که باید مورد 

تحریم قرار گیرند!
نمایش مضحک برجامی ■

عاوه بر اینها مهرماه سال گذشته آلمان در اقدامی 
مزورانه با نصب پوس��تر بر دیوار سفارت این کشور در 
تهران، مدعی شد دولت متبوعش در کنار مردم ایران به 
برجام پایبند اس��ت. این در حالی است که همان زمان 
وزیر خارجه این کشور در اظهارنظری گستاخانه تاکید 

کرد برلین آمادگی دارد فش��ار دیپلماتیک بر ایران را، 
همراه با آمریکا افزایش دهد. این اقدام عجیب از سوی 
سفارت آلمان و ژست مضحک همراهی با مردم ایران در 
حالی ص��ورت گرفت که چند ماه پیش از آن »زیگمار 
گابری��ل« معاون صدراعظم و وزی��ر اقتصاد آلمان قبل 
از س��فر به کش��ورمان در مصاحبه با هفته نامه آلمانی  
اشپیگل در اظهارنظری گستاخانه گفته بود: »آلمان تنها 
در صورتی با ایران روابط عادی و دوستانه برقرار خواهد 
کرد که ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد«. 
عاوه بر این، مهرماه ۹5 خبری در رسانه ها با این عنوان 
منتشر شد که »نزدیک به یک سال است حسن روحانی 
قصد سفر به آلمان را دارد ولی دولت آلمان به بهانه های 
مختلف  تاکنون با س��فر وی موافقت نکرده اس��ت!«. 
رویترز به نقل از »یورگن هاردت« سخنگوی سیاست 
خارجی حزب صدراعظ��م آلمان یکی از این بهانه ها را 
اینگونه شرح داد: »پهن کردن فرش قرمز برای روحانی 
در اروپا می تواند اینگونه اشتباه برداشت شود که ایران از 
هم اکنون به عنوان یک شریک و همکار در جامعه جهانی 
پذیرفته شده است. این در حالی است که انتظار داریم 
مقامات اروپایی در س��فر خود به ایران نگرانی آلمان از 
حمایت جمهوری اس��امی از دولت اس��د در سوریه، 
اظهارات ضداسرائیلی »توصیف ناپذیر« و همچنین نقض 

حقوق بشر را ابراز کنند!
اقدامات نمایشی سفیر آلمان در تهران که همزمان 
با فشارهای سیاس��ی و اقتصادی روزافزون دولت این 
کش��ور علیه ایران صورت می گی��رد البته محدود به 
عکس ی��ادگاری با خواهران منصوریان نبوده اس��ت. 
گش��ت وگذار در بازار تهران، حضور در کاس آموزش 
آشپزی آبگوش��ت)!(، حضور در مدرسه ای در جنوب 
تهران، سفر به کاش��ان و گشت وگذار در بازار بزرگ و 

قدیمی این شهر، حضور در تمرین تیم استقال و دیدار 
با مربی آلمانی این تیم، سفر به چهارمحال وبختیاری و 
حضور در میان اقوام عشایر این استان و... تنها گوشه ای 
از حضور پرشمار سفیر آلمان در مناطق مختلف و به 
عبارتی در ۴ گوشه کشور است. این رویکرد »میشائیل 
برشتولد« جدا از آنکه هیچ نسبتی با مناسبات خصمانه 
آلمان ب��ا ایران ندارد، رفتار بی س��ابقه ای نیز در میان 
س��فرای سایر کشورها به حس��اب می آید. بد نیست 
نهادهای امنیتی در این باره هوش��یاری بیش��تری به 

خرج دهند.

نما
مراقب جاسوس باشید

»میشائیل کلور برشتولد«، سفیر آلمان در ایران از 
اعضای سازمان جاسوس�ی آلمان است. به گزارش 
»وطن امروز«، برش�تولد یکی از افس�ران سرویس 
اطاعات و امنیت برون مرزی کش�ور آلمان یا همان 
BND است که 28 سال با پوشش دیپلماتیک برای 
این سرویس فعالیت کرده است.  او در مقطعی معاون 
رئیس سازمان اطاعات آلمان هم بوده است. عمده 
مسؤولیت های میشائیل برشتولد در وزارت خارجه 
آلمان نیز مسائل امنیتی بوده است و همین موضوع 
کارویژه این مهره اطاعاتی - امنیتی برای آلمان ها را 
مشخص می کند. اما نکته قابل تامل درباره برشتولد، 
روابط نزدیک او با موساد است. برشتولد از افسران 
ارش�د اطاعاتی آلمان است که حلقه های مشترک 
با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را رهبری 
کرده و چند سال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت 
آلمان در تل آویو بوده اس�ت. برش�تولد اما حاا در 
بااترین س�طح از ماموریت ه�ای دیپلماتیک خود 
ق�رار دارد. او اگر در تل آویو به عنوان یک دیپلمات 
فعال ب�وده، حاا در تهران به عنوان س�فیر آلمان، 
دست های بازتری برای پیگیری اقدامات خود دارد. 
حض�ور در بازار تهران و  کوه های زاگرس و میهمان 
ش�دن در س�یاه چادرهای بختیاری تا ماقات های 
غیرشفاف با کارگران و دیدار با ورزشکاران زن و مرد 
و... وقتی از س�وی یک مهره ارشد جاسوسی انجام 
می شود، آیا نباید توجه دستگاه های اطاعاتی ایران 
را جلب کند؟ به نظر می رسد وزارت اطاعات ایران 
بای�د در قبال این رفتارهای مش�کوک و غیرعادی 
جاسوس آلمانی که کشورش عامل اصلی دستگیری 
ناجوانمردانه اسداه اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی 
ب�ود، اقدام ملم�وس و واضح�ی انجام ده�د.  چرا 
باید دیپلمات ایرانی توس�ط دولت آلمان دستگیر 
و مصونیت دیپلماتی�ک او نادیده گرفته ش�ود اما 
جاسوس آلمانی در ایران بدون هیچ احساس نگرانی 
از دستگاه های اطاعاتی ایران، پروژه های مشکوک 

خود را پیگیری کند؟

دستگاه های امنیتی مراقب اقدامات مشکوک سفیر آلمان در ایران هستند؟

 دیپلمات ایرانی اسیر
جاسوس آلمانی رها

گروه سیاسی: همزمان با تشدید اقدامات ضدایرانی آلمان در هفته ها و ماه  های اخیر بویژه در ماجرای دستگیر 
کردن دیپلمات ایرانی، سفیر آلمان در تهران به شکل معناداری تاش می کند از خود و کشورش تصویری 

ایران دوست و همراه مردم ایران نشان دهد. در تازه     ترین اقدام، میشائیل برشتولد تصاویر دیدار خود با خواهران 
منصوریان، قهرمانان ووشوکار را در صفحه توئیترش منتشر کرد.

ادامه از صفحه اول
امکانات  چگون��ه تم��ام 
رژیم س��عودی و حتی احتماا دستگاه جاسوسی 
اسرائیل بسیج می شوند تا یک نقشه شرورانه و به 
همان ان��دازه کودکانه را مطابق هوس جنون آمیز 
ولیعهد برای اجرای مناس��ک شیطانی قتل یک 
ش��خصیت برجس��ته مخالف خود پیاده کنند؟ 
خاش��قجی را بی خبر از همه جا با دعوت رس��می 
برادر ولیعهد و س��فیر س��عودی در واشنگتن به 
استانبول می کشانند، از کنسولگری عربستان با او 
تماس می گیرند تا مجابش کنند برای تشریفات 
اداری ازدواج جدیدش به مس��لخ خود پا بگذارد، 
در بدو ورود کنس��ول را به استقبالش می فرستند 
و بع��د ناگهان او را غافلگیر می کنند و زیر فحش 
و کتک می گیرن��د. پس از آن زم��ان بازجویی و 
شکنجه فرا می رسد. به نوشته روزنامه »ینی شفق« 
لحظه کلیدی زمانی است که تماس بن سلمان از 
دفتر کارش در ریاض مس��تقیما به اتاق شکنجه 
خاشقجی وصل می شود. ولیعهد سعی می کند نوه 
پزشک اختصاصی پدر بزرگش را مجاب کند که به 
عربستان تحت حاکمیت او برگردد. البته می توان با 
اطمینان گفت او از قبل اطمینان داشته که پاسخ 
ستون نویس واشنگتن پس��ت منفی خواهد بود و 
تنها می خواس��ته از شنیدن صدای ابه و التماس 
احتمال��ی قربانی اش لذت بب��رد. در نهایت وقتی 

خاش��قجی درخواس��ت او را رد می کند، ماموران 
امنیتی کیس��ه به سرش می کش��ند تا احساس 
خفگی کند. سپس طبق فرمان سادیستی ولیعهد، 
انگشت های نویس��نده منتقد را که با آنها درباره 
خرابکاری های شاه و پسرش می نوشته، یکی یکی 
می ش��کنند و بعد که از او و استغاثه هایش در آن 
وضع فیلم می گیرند، نوبت تمام کردن کار و تزریق 
مرگبار فرا می رس��د اما ت��ازه نمایش جنون آمیز 
ماموران بن س��لمان آغاز شده است؛ جسد قربانی 
سرش��ناس را با اره برقی قطعه قطع��ه کرده و از 
این مناسک وحشتناک فیلم می گیرند تا »رئیس 
بزرگ« بعدا تماشا کند و حظ ببرد. قطعات جسد 
را به منزل کنس��ول در هم��ان نزدیکی برده و در 
اس��ید حل می کنند اما چند قطعه طایی را نگاه 
می دارند تا به عنوان پیشکش به خدمت ولیعهد 
جانی ببرند؛ س��ر خاشقجی و همان انگشتانی که 
مرتکب گفتن و نوش��تن علیه او ش��ده اند.  بدون 
تردید این بخش های بدن خاشقجی در جایی ویژه 
از اقامتگاه سلطنتی یمامه در ریاض جلوی چشم او 

نگاه داری می شود.
یادم��ان نرود ک��ه در این 3 س��ال و اندی که 
»وطن امروز« از به قدرت رسیدن یک روان پریش 
مجنون قدرت در ریاض می نوش��ت، چه بس��یار 
بودند وطن فروش��ان و خودفروختگانی در رس��ته 
اصاح طلب، کاس��ب تدبیر و امید، روش��نفکرنما، 

اپوزیسیون خارج نشین، س��لطنت طلب، برانداز و 
خروار خروار تحلیلگران بی بی سی، من و تو، ایران 
اینترنشنال و صدای آمریکا که بن سلمان را جوان 
رعنای س��عودی و تکنوکرات مصلح موعود جهان 
عرب می خواندند، فقط به این خاطر که در ظاهر، 
رانندگی و ورود به ورزش��گاه ها را برای بانوان آزاد 
اع��ام کرده ب��ود و در همان حال م��ردان و زنان 
عربستانی تامین جانی نداش��تند و مردان و زنان 
و کودکان یمنی به دس��ت او قتل عام می ش��دند؛ 
هم��ان الگ��وی آش��نای اصاحات اس��تعماری و 
استکباری. تازه پس از رسوایی قتل خاشقجی بود 
که روزنامه نگاران آمریکایی و اروپایی تدریجا فاش 
کردن��د فعاان مدنی عربس��تانی از همان ابتدا در 
مکالمات شان بن سلمان را یک »شیطان مجسم« 

توصیف می کردند نه یک اصاح گر.
قتل فجیع خاش��قجی آخرین پ��رده از روش 
سبعانه حکومت داری آل س��عود بود با این تفاوت 
که آمر آن بن سلمان، از زیرکی و پختگی اسافش 
بهره ای نبرده و  این بار وحشی گری ذاتی و بدوی 
آل سعود با ناشی گری و جنون لجام گسیخته جوانی 
جاه طلب که از قضای روزگار همه کاره دربار ریاض 
شده است، درآمیخته و شری به پا کرده که دامن 
همه عالم را گرفته اس��ت. شری که حتی شیطان 
هم حاضر نیست مسؤولیتش را به گردن بگیرد و 

بن سلمان باید تا ابد بار آن را به دوش بکشد.

بختک ابدی بن سلمان
یادداشت امروز
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گروه سیاسی: بازداشت دیپلمات جمهوری اسامی 
ای��ران در آلم��ان که ب��ه بهانه واهی ت��اش برای 
بمب گذاری در همایش منافقین انجام شد و متعاقب 
آن، تصمی��م دول��ت اتریش برای س��لب مصونیت 
دیپلماتیک از او، پدیده ای نادر و کم نظیر در دنیای 
دیپلماس��ی به حس��اب می آید، این در حالی است 
که بازگشت عزت و احترام پاسپورت ایرانی یکی از 

شعارهای انتخاباتی حسن روحانی بوده است.
به گ��زارش »وطن ام��روز« تیرم��اه ۹7 وزارت 
خارجه اتریش با صدور بیانیه ای اعام کرد این کشور 
مصونی��ت یک دیپلمات ایرانی را پس از بازداش��ت 
در آلم��ان با ادعای ارتباط با ط��رح بمب گذاری در 
گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه، 
لغ��و می کن��د. وزارت خارج��ه اتریش اع��ام کرد: 
مصونی��ت دیپلم��ات ایرانی به دلی��ل صدور حکم 
بازداشت در اروپا، ظرف ۴۸ ساعت لغو می شود. این 
بیانیه همچنین حاکی است وزارت خارجه اتریش، 
س��فیر ایران در وی��ن را فراخوانده اس��ت تا امکان 
شفافیت موضوع مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی 

فراهم شود.
این تصمیم نامتع��ارف یک دول��ت اروپایی در 
شرایطی اتخاذ شده که در حقوق دیپلماتیک تصریح 
شده است نمی توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان 
توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این حقوق، 
دیپلمات ها را نمی توان تحت تعقیب قانونی قرار داد. 
در پیمان وین یا کنوانس��یون وی��ن راجع به روابط 
دیپلماتیک به عن��وان مهم ترین معاهده مربوط به 

حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک 
اساساً قابل نقض نیست. یا در جای دیگری از همین 
معاهده آمده: مصونیت از تعرض، یک قاعده بنیادین 
حق بین الملل اس��ت. بخش دیگری از این معاهده 
صراحت دارد بر اینکه نمی توان یک دیپلمات را به 
هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد و اینکه مأموران 
دیپلماتیک عاوه بر مصونی��ت دیپلماتیک دارای 
مصونیت محل اقام��ت، مصونیت اموال و مصونیت 
اسناد و مکاتبات نیز هس��تند. کنوانسیون وین در 
موضوع مصونیت قضایی نیز اشاره دارد بر اینکه این 
مصونیت شامل مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و 
اداری، مصونیت از ادای شهادت و بااخره مصونیت 
از اقدام��ات اجرایی اس��ت. طبق این کنوانس��یون 
مصونیت قضایی شامل دیپلمات ها، کارمندان اداری 
و فنی و خانواده آنان نیز می شود. از این بااتر قرارداد 
وین در بخش مصونیت کیفری، انجام یا عدم انجام 
اعمالی را که در کشور پذیرنده جرم تلقی می شود 

اساسا برای دیپلمات ها جرم نمی داند.
گذشته از مفاد حقوقی و قانونی مرتبط با حقوق 
دیپلمات ها که در ماجرای دیپلمات ایران در اتریش 
به خاطر یک اتهام ثابت نشده عما نقض شد، نگاهی 
کوت��اه به مواردی از تخلفات و جرائم دیپلمات های 
سایر کشورها در کشورهای مقصد و نوع واکنش ها، 
این گزاره را تقویت می کند که مورد اخیر در اتریش 
یک نمونه کاما  نادر و استثنایی است و ازم است 
دستگاه دیپلماسی کش��ورمان هر چه زودتر از این 
رخوت و انفعال خارج شده و به صورت تهاجمی به 

این پرونده ورود کند. 
در روزه��ای پایان��ی س��ال ۹1، ی��ک دیپلمات 
عربستانی در حالتی نامتعادل و با سرعت غیرمتعارف 
در مسیر شرق به غرب اتوبان ارتش با اتومبیل یک 
ش��هروند ایرانی تصادف کرد که باعث کشته شدن 
این ش��هروند ش��د که در همان زمان مهمانپرست، 
سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز با موضع گیری 
در این زمینه، اعتراض ش��دید خود را در این رابطه 
به سفارت عربس��تان اباغ کرد. رئیس وقت کمیته 
مطالبات ملی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس چند ماه پ��س از این حادثه از ارائه 
نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسامی به وزارت 
خارجه عربس��تان برای س��لب مصونیت دیپلمات 
عربستانی که چند ماه قبل از آن در جریان رانندگی 
باعث مرگ یکی از شهروندان ایرانی شد، خبر داد که 
البته به جایی نرسید. همان زمان اعام شد با توجه به 
اینکه دیپلمات عربستان دارای مصونیت دیپلماتیک 
است طبیعتا رس��یدگی به پرونده اش با مشکاتی 
روبه رو است، در حالی که اتهام دیپلمات عربستانی 
شرب خمر، حمل مشروبات الکلی و قتل شبه عمد 
ش��هروند ایرانی بوده است. همچنین اردیبهشت ماه 
۹5 و زمانی که سفیر وقت عربستان در رومانی طی 
یک رسوایی، منشی خود که یک دختر رومانیایی بود 
را پس از تجاوز، به قتل رساند، وزارت خارجه رومانی 
به واسطه همین حقوق مندرج در قرارداد وین برای 
دیپلمات ها و به رغم تاش های گسترده نتوانست از 
دیپلمات سعودی سلب مصونیت کند و در نهایت به 

دیپلمات های س��عودی در این کش��ور ۴۸ ساعت 
فرصت داد کشور را ترک کنند. 

ش��اهد مثال دیگ��ر در این موض��وع، مواجهه 
کش��ورهای اروپایی ب��ا دیپلمات های روس��یه در 
فروردین امس��ال اس��ت که در پی بروز تنش میان 
روس��یه و کشورهای اروپایی به واسطه سوءقصد به 

جان یک جاسوس دوجانبه در لندن انجام گرفت. 
طبق این گزارش، اسپوتنیک در خبری از تصمیم 
آلمان برای اخراج دس��ت کم ۴ دیپلمات روس خبر 
داد. فرانسه هم اعام کرد ۴ دیپلمات روس را اخراج 
می کند. لهستان هم چند دیپلمات روس را اخراج 
کرده است. عاوه بر آن، 2 دیپلمات روس از ایتالیا، 
2 دیپلم��ات روس از دانمارک، 3 دیپلمات روس از 
لیتوانی، یک دیپلم��ات از لتونی، 3 دیپلمات روس 
از جمهوری چک، 13 دیپلمات روس از اوکراین، ۴ 

دیپلمات روس از لهستان و 2 دیپلمات روس نیز از 
هلند اخراج می شوند. همچنین استونی نیز تصمیم 
به اخراج وابسته نظامی روسیه در این کشور گرفته 
است. همچنین آمریکا اعام کرد 60 دیپلمات روس 
را اخراج و کنس��ولگری روسیه در سیاتل را تعطیل 
می کند. عاوه بر اخراج دیپلمات های روس، وزارت 
خارجه کشورهای لهستان، لتونی، لیتوانی و استونی، 
نمایندگان روسیه در این کشورها را در پی مسموم 

شدن جاسوس دوجانبه روس احضار کردند. 
چنانکه مش��اهده می ش��ود در تمام این موارد 
تنها عکس العمل کش��ورها در قبال تخلف سفرا یا 
دیپلمات های کش��ورهای دیگر، به احضار سفیر یا 
اخراج دیپلمات ها محدود شده و هیچ خبر و گزاره ای 
مبن��ی بر بازداش��ت یا لغو مصونی��ت دیپلماتیک 
دیپلمات ها به چش��م نمی خ��ورد. از این رو پرونده 

س��فیر ایران در اتریش و نوع برخورد کش��ورهای 
اروپایی با آن، موضوعی ویژه و اس��تثنایی است که 
به طور مستقیم حیثیت و اعتبار کشورمان را هدف 
گرفته اس��ت. در این پرونده به رغم درخواست های 
مسؤوان سیاست خارجی ایران، حتی اجازه دیدار و 
ماقات با این دیپلمات بازداشتی در آلمان هم داده 
نشد تا ضعف ها و انفعال وزارت امور خارجه در دفاع 
از حیثیت دیپلمات ها بیش از پیش نمایان ش��ود. 
حداکثر واکنش وزارت امور خارجه در این موضوع 
به یک توئی��ت ظریف! و همچنی��ن موضع گیری 

سخنگوی وزارت امور خارجه محدود ماند.
از س��وی دیگ��ر ناتوانی وزارت ام��ور خارجه در 
پیگیری حقوق ابتدایی و اولیه یک دیپلمات ایرانی 
در اروپ��ا طی چند ماه اخیر عاوه بر اینکه ضعف و 
سستی این دس��تگاه را بیش از پیش هویدا کرده، 
یادآور شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری است. »قول می دهم اعتبار و احترام 
را به پاس��پورت ایرانی برگردان��م، من عزت و غرور 
ملی ایرانیان را بازخواهم گرداند. من مجددا قدرت 
ملی را به این کش��ور به کمک همت ش��ما جوانان 
برمی گردان��م«. این جمات مش��هوری اس��ت که 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم 
بیان کرد اما بر اس��اس آمارهای بین المللی نه تنها 
اعتبار پاسپورت عموم ایرانیان کاهش یافته است که 
اکنون شاهد زیر سوال رفتن پاسپورت سبز یا روادید 
دیپلمات های رسمی جمهوری اسامی هم هستیم. 

گ�روه سیاس�ی: دادگاه ه��ای وی��ژه ب��رای محاکمه 
اخالگران در نظام اقتصادی کش��ور به خصوص در 
جریان بحران اخیر ارز و سکه دیروز رسما آغاز شد. به 
گزارش »وطن امروز« این دادگاه ها در پی نامه اخیر 
رئیس قوه قضاییه به رهبر انقاب و کس��ب اجازه از 
ایشان به صورت علنی برگزار می شود. در همین راستا 
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمانی 
که با ارز دولتی، کاا وارد کش��ور کردند اما با قیمت 
گزاف به فروش رسانده و در نظام توزیع، اخال ایجاد 
کرده اند روز گذش��ته در شعبه اول ویژه رسیدگی به 
اتهامات اخالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی 
موحد و به صورت علنی برگزار شد. قاضی موحد در 
ابتدا گفت: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده 3 نفر از 
متهمان اخال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول 
ویژه رسیدگی به این اتهامات با رعایت جمیع شرایط 
قانونی در وقت اعام ش��ده به صورت علنی با حضور 
متهمان و وکای مدافع و نماینده دادستان تشکیل 
شده است. به گزارش میزان، قاضی موحد در ابتدای 
جلسه گفت: رسمیت جلسه را اعام می کنم؛ هویت 
متهمان در پرونده درج ش��ده و در کیفرخواست هم 
نماینده دادستان مشروحا بیان خواهد کرد. براساس 
قانون، متهمان موقع محاکمه مواظب اظهارات خود 
باش��ند و اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند 
نباید مطلبی برخاف حقیقت، وجدان، ادب و نزاکت 
اظهار کنن��د. در ادامه نماینده دادس��تان در جایگاه 
حاضر شد. وی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: 
نوس��انات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید قیمت 
برخی از نیازمندی های عمومی مردم ش��ده و دولت 
به منظور ثبات برخی کاا ها که مورد استفاده عموم 
اس��ت ارز مورد نیاز را ب��رای واردات با قیمت دولتی 
۴2 هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده 
است، گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است 
که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت 
کردن��د. وی تصریح کرد: این در حالی اس��ت که در 
واردات گوش��ی قیمت آن بعضاً تا چند برابر افزایش 
داشت؛ اگر چه اعمال تحریم های خارجی و جو روانی 
ناشی از تبلیغات سوء رسانه های بیگانه در ایجاد ناامنی 
روانی در این قضیه موثر بود، لکن همزمان با فعالیت 
ضدایرانی عوامل خارجی، عده ای س��ودجو در داخل 
کشور به منظور کسب درآمد بیشتر و برای دستیابی 
به س��ود کان، با سوء اس��تفاده از خأ قانونی و عدم 
نظارت برخی مسؤوان اقتصادی کشور در نحوه توزیع 
کاا های مورد نیاز تاثیر زیادی بر افزایش قیمت  کاا ها 
داشته اند به نحوی که با عدم توزیع کاا های وارد شده 
در بازار و افزایش خودسرانه قیمت ها تا چند برابر بهای 
تمام شده، موجب کاهش قدرت خرید مردم و اخال 
در نظام توزیع کاا ها از طریق گرانفروشی شده اند. این 
مقام قضایی ادام��ه داد: فعالیت مجرمانه برخی افراد 
باعث شده امکان استفاده بهینه از منابع ارزی موجود 
فراهم نشود؛ این اقدامات از طریق بعضا انجام معامات 

صوری باعث شد تا ارز تخصیص یافته از بانک مرکزی 
تاثیری بر قیمت کاا های مورد نظر نگذارد و موجب 
هدررفت منابع ارزی کشور و تحصیل سود از طریق 
افراد متخلف ش��د. نماینده دادس��تان افزود: ریاست 
دادگاه! چنانچ��ه اف��کار عمومی را به عن��وان هیأت 
منصفه بدانیم، قطعا هیأت منصفه ای که متشکل از 
افکار عمومی است بی شک ایشان را مجرم شناخته و 

مجازات ازم را برای آنها خواهان هستند.
اعام رسمی اسامی متهمان■

نماینده دادستان تهران در 
بخش دوم کیفرخواست، اسامی 
و مش��خصات متهمان را بدین 

شرح اعام کرد.
1- محمدغالب علمداری، فرزند 
ن��ادر با قرار بازداش��ت موقت از 
تاریخ ۹7/5/17، متولد 1365، 
اهل و ساکن تهران و مدیرعامل 
توس��عه  خصوص��ی  ش��رکت 
گس��ترش فن��اوری اطاعات و 

ارتباطات بین المللی با تحصیات کارشناسی متهم 
است به اخال در نظام اقتصادی به وسیله اخال در 
نظام توزیع نیازمندی های مردم از طریق گرانفروشی 
به صورت کان با تحصیل وجه به مبلغ 6۹ میلیارد و 

6۴۹ میلیون و 710 هزار و 3۴0 ریال
2- علیرض��ا س��نجری، فرزن��د ق��درت اه، ب��ا قرار 
 ،1356 متول��د   ،۹7/5/16 تاری��خ  از  بازداش��ت 
اهل و س��اکن تهران ب��ا عنوان مدیرعامل ش��رکت 
خصوصی اس��پیناس تجارت با مدرک کارشناس��ی 
متهم اس��ت به اخال در نظام اقتصادی به وس��یله 
اخ��ال در نظ��ام توزی��ع نیازمندی ه��ای ضروری 
 مردم از طریق گرانفروش��ی با تحصیل وجه به مبلغ
۴2 میلیارد و 7۸۴ میلیون و ۹25 هزار و 60۸ ریال

3- سناباد سفر ها، فرزند محس��ن، با قرار بازداشت 

موق��ت از تاری��خ ۹7/5/1۴، متول��د 1361، اهل و 
ساکن تهران، مدیرعامل ش��رکت خصوصی پارس 
س��امتل قشم با مدرک کارشناس��ی متهم است به 
اخال در نظام اقتصادی به وس��یله اخال در نظام 
توزیع نیازمندی های مردم از طریق گرانفروش��ی به 
صورت کان با تحصیل وجه به مبلغ 31 میلیارد و 

607 میلیون و ۴25 هزار و 1۴0 ریال.
 نماینده دادس��تان ته��ران در بخ��ش دیگری از 
قرائت  ادام��ه  در  س��خنانش 
کیفرخواس��ت ای��ن متهمان 
گفت: براس��اس گزارش��ات و 
اس��تعامات، 3 شرکت تحت 
مدیری��ت این متهم��ان جزو 
ش��رکت هایی  از  دس��ته  آن 
بوده اند که ارز دولتی دریافت 
کرده و قرار بوده براس��اس آن 
گوشی تلفن همراه وارد کنند 
اما این ش��رکت ها گوش��ی ها 
را ب��ا قیمت آزاد در ب��ازار به 
فروش رس��انده اند. نماینده دادستان تهران اظهار 
کرد: براس��اس نامه دادس��تانی تهران ب��ه وزارت 
ارتباطات، اسم ۴0 شرکت واردکننده گوشی با ارز 
دولتی اعام می ش��ود. فاکتور ه��ای فروش و اعام 
نظ��ر س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان حکایت 
از ای��ن دارد ک��ه متهمان اقدام به ف��روش کاا به 
قیم��ت فراتر از قیمت مصوب کرده اند که منجر به 
تحصیل مبالغ فوق ش��ده است. نماینده دادستان 
به ادله انتس��ابی جرم اش��اره کرد و گفت: حسب 
اعام وزارت ارتباط��ات و اطاعات در نامه مورخه 
۹7/۴/16 اس��امی ش��رکت هایی که ب��ا ارز دولتی 
 گوشی وارد کرده اند اعام می شود، همچنین معادل
ارز  ی��ورو   505 و  ه��زار   ۴۹2 و  میلی��ون   ۹
ردی��ف  مته��م  مدیری��ت  تح��ت  ب��ه ش��رکت 

 اول تخصی��ص داده ش��ده ک��ه مته��م تامی��ن
۴ میلی��ون و 500 هزار ی��ورو را مورد پذیرش قرار 
داده اس��ت. همچنین 10 میلی��ون و 325 هزار و 
2۴2 ی��ورو ارز دولت��ی به ش��رکت تحت مدیریت 
متهم ردی��ف دوم تخصیص یافته ک��ه این متهم 
تامین کل مبلغ را مورد پذیرش قرار داده اس��ت و 
به متهم ردیف سوم 1۸ میلیون و ۴3 هزار و ۸62 
ی��ورو ارز دولتی تخصیص یافته که متهم تامین 6 

میلیون ی��ورو را مورد پذیرش 
قرار داده و اظهار داشته است 
ک��ه 2 میلی��ون و 500 هزار 
یورو از این مبل��غ را کاا وارد 
ک��رده و در بازار توزیع کرده و 
مابقی آن هنوز توزیع نش��ده 
اس��ت. وی گفت: بر اس��اس 
گزارش��ات مختلف و گزارش 
مرجع انتظامی، این متهمان با 
استفاده از ارز دولتی مبادرت 
ب��ه وارد کردن گوش��ی تلفن 

هم��راه کرده اما به قیمت��ی فراتر از قیمت مصوب 
اق��دام به ف��روش این کاا ه��ا کرده ان��د. نماینده 
دادس��تان در ادامه قرائت کیفرخواس��ت گفت: بر 
اساس گزارش کارشناسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان تهران، در مواردی فروش گوشی های 
تلف��ن را به قیم��ت بااتر از قیم��ت مصوب انجام 
داده اند، لذا مال تحصیل شده مورد اشکال دانسته 
شده است. در این باره سازمان حمایت مصرف کننده 
در بازدی��د از دفات��ر و انبارهای این ش��رکت ها در 
قیمت ه��ا ایراد داش��ته و عدم ف��روش کااها را به 
قیمت مصوب ش��ده از جمله دایل انتسابی جرم 
بیان کرده است. وی به مستندات قانونی هم اشاره 
کرد و گفت: به موج��ب بند »ب« ماده یک قانون 
مج��ازات اخالگران در نظام اقتص��ادی، اخال در 

امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروش��ی 
کان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کاا 
در بازار جرم اس��ت که به لحاظ تمثیلی بودن این 
ماده اقدامات این متهمان ب��ا جرم مذکور انطباق 
دارد. در ادامه رس��یدگی، قاضی موحد از نماینده 
دادستان خواست گزارش وزارت ارتباطات مبنی بر 
اس��امی ۴0 شرکت واردکننده گوشی با ارز دولتی 
را قرائت کند. نماینده دادستان اعام کرد این نامه 
خطاب به دادستان تهران بوده 
و در آن اس��امی شرکت هایی 
ک��ه ارز دولتی گرفت��ه و قرار 
بوده براساس آن گوشی تلفن 
هم��راه وارد کنند ذکر ش��ده 
اس��ت. قاضی موحد در ادامه 
رس��یدگی از نماینده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان 
ته��ران خواس��ت در جایگاه 
حاضر شده و مطالب مورد نظر 

پرونده را توضیح دهد.
متهم ردیف سوم: اتهامات را قبول ندارم■

در ادامه رسیدگی به این پرونده، قاضی موحد از 
وکیل متهم ردیف س��وم خواست در صورت داشتن 
دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شده و به دفاع از 
وی بپردازد. سپس قاضی موحد از متهم ردیف سوم 
خواس��ت در جایگاه حاضر شود و در صورت آمادگی 
از خود دف��اع کند. متهم در دفاع از خود گفت: بنده 
هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول 
ندارم، چون زمانی که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی 
نبود، بلکه ارز تک نرخی بود و هر شرکتی می توانست 
از بازار ارز تک نرخی تهیه کند. وی گفت: به ش��رکت 
بنده مبلغ 1۸ میلیون یورو ارز تخصیص یافت که از 

این میزان فقط مبلغ 6 میلیون یورو تامین شد.
قاض�ی موحد: در چه تاریخی ای��ن ارز ها را دریافت و 

گوشی ها را وارد کردید؟
مته�م: ارز های دریافتی و گوش��ی های وارداتی همه 

مربوط به سال جاری بوده است.
قاض�ی موحد: چ��ه نوع گوش��ی هایی را ش��ما وارد 

می کنید؟
متهم: گوشی های سامسونگ و نوکیا

قاض�ی موح�د: چند س��ال س��ن داری��د و مدرک 
تحصیلی تان چیست؟

متهم: 36 سال سن دارم و مدرک تحصیلی ام لیسانس 
نساجی است.

قاض�ی موحد: ش��رکت را در چه تاریخی تاس��یس 
کرده اید و از چه زمانی مدیرعامل بوده اید؟

متهم: شرکت در سال ۹۴ تاسیس شده و در سال ۹5 
شروع به کار کرده است و بنده در سال ۹6 مدیرعامل 

شرکت شدم.
قاض�ی موحد: چندمین بار اس��ت که ش��رکت شما 

گوشی وارد می کند؟
متهم: طی این س��ال ها ما دائم��ا در حال وارد کردن 

گوشی بوده ایم که دفعات آن زیاد است.
قاض��ی موح��د از متهم خواس��ت در راس��تای 
کیفرخواست صادره از خود دفاع کند که متهم گفت: 
جناب آقای قاضی! کاا های وارداتی ما جزو کاا های 
اساس��ی و ضروری مردم نیست و مشمول کاا های 
اساسی نمی شود. قاضی موحد خطاب به متهم گفت: 
اینکه این کاا ها جزو کاا های اساسی و ضروری مردم 
هستند را ش��ما تعیین نمی کنید بلکه سازمان های 
ذی ربط و عرف است که تعیین می کند چه کاا هایی 

ضروری است.
نماینده دادستان: متهم جعل فاکتور کرده است■

قاضی موحد در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان 
خواست به دفاع از کیفرخواست بپردازد که نماینده 
دادستانی گفت: آقای قاضی! متهم طی 3 ماه یادشده 
مبلغی بیش از 31 میلیارد ریال وجه را بااتر از قیمت 
مصوب به خاطر گرانفروشی تحصیل کرده و حتی در 
موردی اقدام به جعل فاکتور نیز داشته است. نماینده 
دادس��تان توضیح داد: این متهم در یک مورد تعداد 
210 گوش��ی را با قیمت مصوب برای فردی فاکتور 
می کند که فرد خریدار از خرید چنین گوش��ی هایی 
اظه��ار بی اطاع��ی و اعام کرده بن��ده اصا چنین 
گوش��ی هایی نخریده ام و این فاکت��ور را قبول ندارم. 
متهم درب��اره این اته��ام توضیح داد: آق��ای قاضی! 
معامات ما با خریداران به صورت تلفنی است و ما کد 
تلفنی که شخص خریدار اعام می کند را در فاکتور 
قید می کنیم. قاضی موحد گفت: اما در اینجا خریدار 
از خرید این گوشی ها اظهار بی اطاعی کرده است و 
آن را تکذیب می کند. در ادامه رسیدگی، قاضی موحد 
خطاب به حاضران در جلس��ه اعام کرد با توجه به 
اینکه موکان 2 متهم دیگر در جلسه حاضر نشده اند 
ختم رسیدگی جلسه اول را اعام می کنم و جلسه بعد 

متعاقبا اعام خواهد شد.

گزارش »وطن امروز« از نقض تمام حقوق بین الملل در ماجرای بازداشت دیپلمات ایرانی 
در آلمان و انفعال عجیب وزارت امور خارجه

 پاسپورت پیشکش
 اعتبار گذرنامه سبز هم رفت!
کنوانسیون وین: یک دیپلمات را به هیچ عنوان نمی توان توقیف یا بازداشت کرد؛ مأموران دیپلماتیک عاوه بر 

مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات نیز هستند
نمونه هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید

حمله به س�فارت ایران در لبنان و ش�هادت رایزن فرهنگی )دی 92(، کش�ته شدن دیپلمات ایرانی 
ابوالقاس�م اسدی در یمن)دی 92( ، صادر نکردن روادید برای نماینده جدید ایران حمید ابوطالبی در 
سازمان ملل توسط آمریکا )فروردین 93(، صادر نکردن ویزا برای جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
توس�ط عربستان )مهر 9٤(، تجاوز به جوانان ایرانی در فرودگاه جده )فروردین 9٤(، پیشنهاد بستن 
دستبند هوشمند برای حجاج ایرانی )اردیبهشت 95(، صادر نکردن روادید برای حضور نماینده ایران 
در اجاس مقدماتی کنفرانس اسامی )اسفند 9٤(، ضرب و جرح 3 خانم ایرانی در فرودگاه استانبول 
)مرداد 9٤(، ماجرای س�قوط جرثقیل در مکه و پس از آن فاجعه بزرگ منا و کش�ته ش�دن ٤97 زائر 
ایرانی )شهریور 9٤(، استمداد از دولت کویت برای رایزنی در جهت صدور ویزا برای سفر هیات ایرانی 
به عربستان )مهر 9٤(، بازداشت معلمان ایرانی در امارات و تراشیده شدن سر آنان )مهر 9٤(، اخراج 
دیپلمات های ایرانی از هلند)خرداد97(، توهین های مداوم به مسافران و بانوان ایرانی در فرودگاه های 

گرجستان و...  تنها نمونه هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید است!

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 نفر از متهمان
 اخال  در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی برگزار شد

 آغاز 
دادگاه  های ویژه

نماینده دادس�تان: فعالی�ت مجرمانه 
برخی افراد باعث شده امکان استفاده 
بهین�ه از مناب�ع ارزی موج�ود فراهم 
نش�ود؛ ای�ن اقدام�ات از طری�ق بعضا 
انجام معامات صوری باعث ش�د تا ارز 
تخصیص یافته از بانک مرکزی تاثیری 
بر قیمت کاا های م�ورد نظر نگذارد و 
موجب هدررفت منابع ارزی کش�ور و 
تحصیل سود از طریق افراد متخلف شد

از  نف�ر   3 اس�امی  گذش�ته  روز 
متهمان اخ�ال در نظام اقتصادی 
کش�ور ب�ه نام ه�ای محمدغال�ب 
علم�داری، فرزن�د ن�ادر، متول�د 
1365، علیرض�ا س�نجری، فرزند 
قدرت اه، متولد 1356 و س�ناباد 
س�فر ها، فرزن�د محس�ن، متولد 
1361 در جری�ان برگزاری دادگاه 

علنی اعام شد

گ�روه سیاس�ی: در ماه  ه��ای گذش��ته گزارش  های 
متعددی درباره انفعال عجیب وزارت امور خارجه در 
پرونده  های مهم دستگاه دیپلماسی و آسیب  های این 
انفعال در حوزه  های دیپلماتیک و امنیتی منتشر شده 
است. با این حال اما همانند بی توجهی به توصیه ها و 
انتقادات برجامی که نادیده گرفته شدن آنها اکنون 
وضعیت اقتص��ادی کش��ور را در گل گرفتار کرده، 
وزی��ر امور خارجه و تی��م او در این وزارتخانه باز هم 
به این انتقادات و توصیه ها بی اعتنایی نشان دادند و 
حاا نتیجه این بی اعتنایی ها در حال آش��کار شدن 
اس��ت؛ نتیجه ای که یکی از مهم ترین گزاره  های آن 
اعتبارزدایی از دستگاه دیپلماسی محمدجواد ظریف 

است.
به گزارش »وطن امروز«، ماجرای اعطای مصونیت 
دیپلماتیک به نازنین زاغری از سوی دولت انگلیس 
نش��ان داد به همان میزان که در ای��ران وزارت امور 
خارجه در بند انفعال مان��ده، دولت  های اروپایی در 

پیشبرد برنامه  های دیپلماتیک خود فعال شده   اند. 
»وطن امروز« در ماه  های اخیر پرونده  های ویژه ای 
درباره انفعال وزارت امور خارجه در موضوعات مختلف 
منتشر کرده است. اکنون که برخی هزینه  های این 
انفعال در حال نمودار ش��دن است، یک جمع   بندی 
مختصر و محدود از برخ��ی رفتارهای غیرحرفه ای 
ظریف در ماه  های اخی��ر و هزینه  های آن، می تواند 
نش��ان بدهد انفعال دستگاه دیپلماس��ی و ارتکاب 
رفتارهای نسنجیده تا چه اندازه می تواند یک کشور 
را به دردسر انداخته و هزینه  های جبران ناپذیر روی 

دست یک ملت بگذارد.
در ادام��ه این گزارش، برخ��ی نتایج انفعال تیم 
ظری��ف در وزارت امور خارجه نس��بت ب��ه اقدامات 
غیردوستانه و غیرصادقانه اروپا با ایران و همین طور 
رفتار غیرحرفه ای محمدجواد ظریف در اس��تعفای 
بدموقع و برآوردهای نادرس��تی که این استعفا نزد 

دشمنان ایران ایجاد کرد، مورد اشاره قرار می گیرد.
دستمال سفید در مقابل کشور نارنجی! ■

ماجرای هلند و رفتاری ک��ه وزارت امور خارجه 
ای��ران در قبال آن نش��ان داد از آن مواردی اس��ت 
ک��ه می تواند در آین��ده در محاف��ل آکادمیک و در 
مذمت انفعال و هزینه  س��ازی آن تدریس ش��ود. 7 
ژوئ��ن 201۸ )17 خردادم��اه امس��ال( دولت هلند 
اعام کرد 2 دیپلمات س��فارت ایران در این کش��ور 
را اخراج کرده اس��ت. این خب��ر را نه وزارت خارجه 
هلند، بلکه هولبرت بریده میر، سخنگوی »سرویس 
اطاع��ات و امنیت« هلن��د اعام ک��رد. هلندی ها 
صراحتا اعام کرده بودند دیپلمات  های اخراج شده 
ایران��ی در ماجرای قتل محمدرضا صمدی کاهی و 
احمد نیسی دست داشتند. محمدرضا صمدی کاهی 

از اعض��ای مع��روف گروهک 
تروریس��تی منافقی��ن و عامل 
انفج��ار تروریس��تی هفتم تیر 
1360 بود که طی آن نزدیک 
ب��ه ۸0 نفر از مقامات و فعاان 
انقابی از جمله شهید آیت اه 
بهشتی به ش��هادت رسیدند. 
کاهی یک تروریست نشان دار 
و تحت تعقیب بود. احمد نیسی 
نیز سرکرده گروهک تروریستی 
ااحوازی��ه بود که این گروهک 

نیز در اس��تان خوزس��تان اقدام به خرابکاری و ترور 
مردم کرده بود. نکته جالب اینکه هلندی ها در حالی 
این اتهامات را مط��رح کردند که 2 دیپلمات ایرانی 
اخراج شده، اساسا در هنگام مرگ کاهی، در هلند 
نبوده و هنوز به عنوان دیپلمات، از سوی وزارت امور 
خارجه به هلند اعزام نش��ده بودند. از این جهت این 
یک آبروریزی تمام عیار برای دولت هلند بود. درباره 
مرگ تروریست دیگر نیز هلندی ها صرفا اتهامات و 
ادعاهایی را مطرح کردند و حتی یک برگ س��ند یا 
یک فریم فیلم درباره دس��ت داشتن دیپلمات  های 
ایرانی یا عواملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
با س��فارت ایران و دولت ایران ارتباط داشته باشند، 
ارائه نکردند. البته هلندی ها در نهایت ناچار ش��دند 
به بی اساس بودن این اتهامات اذعان کنند. هم وزیر 
کشور، هم وزیر خارجه و هم دادستانی هلند بهمن ماه 
امسال یعنی ۸ ماه پس از اخراج دیپلمات  های ایرانی 
اعام کردند این دیپلمات ها هیچ نقشی در این ترورها 
نداشته اند. بر اس��اس گزارش »وطن امروز«، وزیران 
خارج��ه و کش��ور هلند ۸ ژانوی��ه 201۹ در نامه ای 
به پارلمان هلند صراحتا اعام کردند دیپلمات  های 
اخراج شده هیچ ربطی به ماجرای قتل نداشته   اند. 30 
ژانوی��ه و اول فوریه 201۹ یعنی 10 و 12 بهمن ماه 
امس��ال نیز دادستان هلند در روند دادگاه رسیدگی 
به قتل کاه��ی اذعان کرد هیچ س��ندی مبنی بر 
دست داش��تن دیپلمات های ایرانی  در قتل کاهی 
وجود ن��دارد. این یک اعتراف بزرگ بود. با این حال 
اما عملک��رد وزارت امور خارجه ای��ران در قبال این 
اق��دام هلند و حتی پس از اعتراف آنها به بی گناهی 
دیپلمات  ه��ای ایرانی عجیب بود. هم قبل از اعتراف 
هلندی ه��ا به بی گناهی دیپلمات ه��ای ایرانی و هم 
بع��د از این اعتراف، رفت��ار وزارت امور خارجه ایران 
در قبال این ماجرا تغییری نکرد. انفعال وزارت امور 
خارجه در دفاع از دیپلمات  های خود و اعاده حقوق 

و حیثیت آنها با انتقادات گسترده ای همراه شد. یکی 
از انتقاداتی که متوج��ه وزارت امور خارجه بود، این 
نکته کلیدی بود که قتل 2 تروریست که دست  های 
آنها به خون ده ها ایرانی آغشته بود، نشان داد دولت 
هلند این تروریست ها را تحت حمایت  های اطاعاتی 
و مالی خود قرار داده بود. با این حال اما این موضوع 
مهم از سوی وزارت امور خارجه پیگیری نشد و وزارت 
امور خارجه به جای آنکه با استناد به فاش شدن پناه 
دادن هلند به تروریس��ت ها، علیه هلند اقامه دعوی 
کند و از این طریق در راستای تقویت منافع و امنیت 
ملی گام بردارد، ترجیح داد یا سکوت کند یا صرفا به 
برخی اظهارنگرانی ها بسنده کند. اگرچه پیش از این 
برخی نزدیکان وزارت امور خارجه این انفعال ظریف 
را به خاطر تمرکز او بر موضوع SPV می دانس��تند 
و انفعال خاف منافع مل��ی وزارت امور خارجه را با 
موض��وع برجام توجیه می کردند اما پس از رونمایی 
اروپا از INSTEX و مشخص شدن بی نتیجه بودن 
این راهبرد، انفعال ظریف در قبال اروپایی ها و دولت 
هلند تداوم داش��ت. موضوعی که نش��ان داد انفعال 
تی��م ظریف در وزارت ام��ور خارجه در قبال هلند و 
اروپایی ها ممکن است دلیل یا دایلی غیر از موضوع 
برجام و  داشته باشد. به هر حال، پس از 
تداوم انفعال وزارت امور خارجه و افزایش هزینه  های 
این انفعال برای کش��ور و بوی��ژه برای دیپلمات  های 
ایرانی، شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود 
کرد و ایران 2 هفته به هلند فرصت داد درباره اتهام 
دروغ خود علی��ه ایران و اخراج 
دیپلمات  های ایرانی توضیح داده 
و از ایران عذرخواهی کند. با این 
حال پ��س از بی توجهی هلند، 
دس��تور اخراج 2 مامور هلندی 
سفارت این کشور در تهران به 
وزارت امور خارجه اباع شد. اما 
رفتار وزارت امور خارجه در قبال 
اخ��راج دیپلمات  ه��ای هلندی 
نیز عجی��ب و نگران کننده بود. 
نکته اول اینک��ه برخاف عرف 
دیپلماتی��ک، خبر اخراج 2 مامور س��فارت هلند در 
ای��ران را وزارت امور خارجه اعام نکرد و این وزارت 
خارجه هلند بود که خبر اخراج مامورانش از ایران را 
اطاع رسانی کرد! اما ماهیت پنهان این رفتار وزارت 
ام��ور خارجه ای��ران را اظهارات ظری��ف در توضیح 
فرآیند اخراج این هلندی ها فاش کرد. چند س��اعت 
پس از اعام اخراج 2 مامور س��فارت هلند از ایران، 
ظریف در اظهارنظری غیرمسؤوانه گفت اخراج این 
دیپلمات  های هلندی به او »اباغ« ش��ده است. این 
اظهارنظر ظریف به معنای آن است که او هیچ نقشی 
در اخراج این 2 مامور سفارت هلند نداشته است و از 

نهادی باادستی به او دستور داده شده است!
این اظهارنظ��ر ظریف باعث ایج��اد برآوردهای 
خطرناک��ی ن��زد ضدانق��اب و اروپایی ها ش��د. به 
گونه ای که ضدانق��اب از انفعال وزارت امور خارجه 
در قبال ماجرای اتهام هلند به وزارت اطاعات ایران 
و همین طور ت��داوم این انفعال حتی پس از اعتراف 
هلندی ها ب��ه بی گناهی دیپلمات  ه��ای ایرانی، این 
ب��رآورد را مطرح کردند که رفت��ار ظریف، ادعاهای 
هلندی ه��ا و به طور کل��ی اروپایی ها علی��ه وزارت 

اطاعات ایران را تایید می کند!
در همین رابطه، سایت ضدانقاب رادیو فردا در 
مطلبی که ادعا شده یک دیپلمات سابق وزارت امور 
خارجه آن را نوش��ته، برآوردهای غلطی از اظهارات 
ظری��ف مطرح کرده اس��ت. این س��ایت در مطلب 
خود به س��کوت وزارت امور خارجه پ��س از اخراج 
دیپلمات  های ایرانی از هلند، عدم اطاع رسانی وزارت 
امور خارجه درباره اخراج 2 مامور س��فارت هلند در 
تهران و همین ط��ور اظهارات ظری��ف درباره اینکه 
دستور اخراج هلندی ها به او اباغ شده، اشاره کرده 
اس��ت و آنگاه با استناد به این 3 اقدام تیم ظریف در 
وزارت امور خارجه، مدعی ش��ده وزارت امور خارجه 
ایران ادعاهای اروپایی ها درباره دیپلمات  های ایرانی 

را تایید کرده است. 
این برآورد سایت ضدانقاب یک برآورد نادرست 
و غلط اس��ت، با این حال اما رفت��ار ظریف و تیم او 
در وزارت ام��ور خارج��ه در قبال هلند و همین طور 
دیگ��ر پرونده  های مربوط به اتهامات اروپایی ها علیه 
ایران باعث ش��ده ضدانقاب از این سکوت و انفعال 
سوءاس��تفاده کرده و آن را مت��رادف تایید ادعاهای 
دروغ اروپا علی��ه وزارت اطاعات ایران قلمداد کند. 
نکته قابل تامل دیگر این اس��ت ک��ه پرونده هلند، 
ش��روع پازل بازی جدید اروپا علیه ایران بود. پس از 
هلند؛ فرانسه، بلژیک، آلمان، دانمارک و آلبانی دیگر 
قطعات پازل اتهام زنی به دیپلمات  های ایرانی را مطرح 
کردند که در پی آن یک دیپلمات ایرانی از فرانس��ه 
اخراج شد، اسداه اسدی دستگیر شد، سفیر و یک 
دیپلمات ایرانی از آلبانی اخراج شدند و... . به اعتقاد 
کارشناس��ان، انفعال و سکوت وزارت امور خارجه در 
قبال ماجرای هلند، در تسریع و شتاب گرفتن سایر 
اضاع این سناریوی اروپا علیه دستگاه امنیتی ایران 
بسیار موثر بود. اما انفعال وزارت امور خارجه ایران و 
پالس  های اش��تباه آنها در قبال ماجرای هلند باعث 
شده اکنون ضدانقاب مدعی شود وزارت امور خارجه 
دیپلمات  های ایرانی مانند اس��داه اسدی را مزاحم 
تلقی و ادعاهای اروپا علی��ه وزارت اطاعات ایران را 

تایید می کند!
 اسداه نازنین■

هفته گذشته جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس 
ب��ا صدور بیانیه ای اعام کرد وزارتخانه اش به نازنین 
زاغری، محکوم امنیتی دوتابعیت��ی زندانی در ایران 
پوشش دیپلماتیک داده است. این یک اقدام نادر در 
عرف دیپلماس��ی بوده است و نشان می دهد نازنین 
زاغری یک مهره بس��یار مهم برای انگلیس��ی ها به 

حساب می آید.
نازنین زاغری یکی از سرش��بکه های رس��انه ای 
انگلیس بود که در قالب یک سفر سیاحتی به ایران 
آمد اما به صورت مخفیانه عملیات آموزش جنگ نرم 
رسانه ای با هدف براندازی را در ایران انجام می داد. در 
جریان برخی دستگیری های انجام شده، نام نازنین 
زاغری لو می رود و نیروهای اطاعاتی و امنیتی ایران 
طی یک عملیات فش��رده اقدام به رهگیری و تحت 
رصد ق��رار دادن او کردند. در نهایت پس از آش��کار 
شدن ابعاد مختلف اقدامات ضد امنیت ملی زاغری، او 
15 فروردین  ماه هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام 
خمینی توسط نیروهای سپاه ثاراه کرمان بازداشت 
شد. پرونده اتهامی نازنین زاغری بسیار سنگین بود. به 
عنوان نمونه، او تنها به خاطر یکی از موارد اتهامی اش 
به 5 س��ال زندان محکوم شده است؛ اتهاماتی که به 
گفته مقامات قضایی ایران، اتهاماتی امنیتی هستند. 
با این ح��ال دیگر موارد اتهامی او هن��وز در دادگاه 
رسیدگی نش��ده اس��ت. زاغری یکی از شبکه های 
رسانه ای انگلیس در ایران را لو داد و از این حیث این 

یک موفقیت بزرگ امنیتی برای ایران بود.
 اما بازداشت زاغری و اعام این خبر همانند یک 
بمب امنیتی در انگلیس منفجر شد. از سال 13۹5 
تاکنون 3 وزیر خارجه انگلیس و نخست وزیران این 
کش��ور به صورت مس��تمر پیگیر آزادی این مجرم 
امنیتی دو تابعیتی هستند. در تمام سفرهای مقامات 
انگلیسی به ایران، موضوع زاغری و آزادی او یکی از 
مهم ترین محورهای تیم انگلیسی بوده است. حتی 
در جریان دیدار ترزا می  و حسن روحانی در جریان 
مجمع عمومی سازمان ملل در مهرماه امسال نیز، ترزا 
می  به صورت جدی خواس��تار آزادی نازنین زاغری 
ش��ده بود. در سفر اخیر جرمی هانت به ایران نیز او 
آزادی زاغری را به عنوان یکی از خواسته های جدی 
لن��دن از تهران مطرح کرد. موض��وع آزادی زاغری 
آنقدر برای انگلیس��ی ها مهم است که حتی در یک 
نوبت که بوریس جانسون، وزیر سابق خارجه انگلیس 
درباره فعالیت های زاغری گاف داد، بیش��تر مقامات 
انگلیسی خواستار اس��تعفای او شدند. در حالی که 
انگلیسی ها منکر فعالیت های ضد امنیتی زاغری در 
ایران بودند و مدعی می ش��دند او تنها برای ماقات 

با خانواده خود به ایران س��فر کرده اس��ت، بوریس 
جانسون، وزیر سابق خارجه انگلیس در اظهارنظری 
افش��ا کننده گفت زاغری در ایران در حال آموزش 
خبرنگاری بوده است. این اظهارنظر جانسون در ایران 
به »گاف نازنین« مشهور ش��د و نشان داد مقامات 
امنیتی ایران درباره اقدامات مشکوک زاغری درست 
گفته اند. با این حال اما انگلیسی ها همچنان پیگیر 
آزادی زاغری هستند. اما چرا زاغری تا این اندازه برای 
انگلیسی ها مهم است؟ چرا در موارد مشابه دیگر، آنها 
پیگیر سرنوشت مهره ها و شهروندان خود در دیگر 
کشورها نیس��تند؟ به عنوان نمونه، چرا در جریان 
دستگیری نرگس کلباسی، ش��هروند انگلیسی در 
هند، دولت انگلیس وضعیت او را در اندازه و مقیاس 
نازنین زاغری پیگیری نکرد؟ به اعتقاد کارشناسان، 
زاغری یک شاه مهره برای انگلیسی ها است، ضمن 
اینکه انگلیس��ی ها به دنبال آن هستند تا از طریق 
پیگیری مجدانه آزادی زاغری و فش��ار بر ایران، به 
سایر عوامل خود در ایران این امیدواری را بدهند که 
آنها حتی در صورت لو رفتن و دستگیری نیز مورد 
حمایت لندن قرار خواهند داشت.  انگلیسی ها در این 
مسیر حاا به زاغری پوشش و حمایت دیپلماتیک 
داده ان��د؛ اقدام��ی که قطعا یک اقدام ض��د ایرانی و 
مداخله در امور ایران است. برخاف قوانین و قواعد 
بین المللی بویژه قواعد ایران، جمهوری اسامی ایران 
تنها تابعیت اعضا و شهروندان خود را به عنوان مبنای 
برخورداری آنها از حقوق و اعمال قانون به رسمیت 

می شناس��د.  تابعیت دوگانه بر 
اساس حقوق بین المللی عمومی 
و خصوصی از حقوق حاکمیت ها 
است و دیگر کشورها حق نقض 
و مداخله در آن را ندارند. با این 
حال اما دول��ت انگلیس با این 
اقدام به دنبال آن است تا دولت 
ای��ران حق حاکمی��ت خود بر 
شهروندانش را در خاک خودش 
به رسمیت نشناس��د و پوشش 
دیپلماتیک زاغری را به عنوان 

ماک در رفتار با او لحاظ کند.
ب��ه اعتقاد کارشناس��ان، یک��ی از عوامل مهمی 
که باعث این رفتار توهین آمیز و بی ش��رمی عجیب 
انگلیس��ی ها ش��ده، انفعال ویژه دستگاه دیپلماسی 
ایران بخصوص در عدم پیگیری متناس��ب و جدی 
وضعیت ش��هروندان و دیپلمات های ایرانی در اروپا 
است. از سوی دیگر کارشناسان می گویند مجموعه 
اقدامات دیپلماتیک اروپا علیه ایران یک پازل و بسته 
هماهنگ است. بدون تردید اگر دستگاه دیپلماسی 
ایران در موضوعاتی مانند هلند یا دستگیری اسداه 
اس��دی با قاطعیت اق��دام می کرد، یا اگ��ر ایران در 
ماجرای اعتراضات جلیقه زردها مان��ور فعاانه ای از 
خود نش��ان می داد یا با دست گذاشتن روی حضور 
سرکرده منافقین در پارلمان فرانسه، اقدامات حقوقی 
علیه فرانسه انجام می داد، یک توازن دیپلماتیک در 
مناس��بات میان ایران و اروپا ایجاد می شد و نتیجه 
این توازن می توانست منجر به آزادی اسداه اسدی 
و جلوگیری از پیشروی انگلیسی ها در تعدی به حق 

حاکمیت ملی ایران در ماجرای نازنین زاغری شود.
برآوردهای اشتباه درباره استعفای ظریف■

قطعا اس��تعفای ظریف از آن اتفاقاتی است که 
منتقدان عملکرد او در وزارت امور خارجه تا مدت ها 
برای اثبات رفتارهای نس��نجیده و ندانم کاری های 
ظریف، به آن اس��تناد می کنند. یکی از مهم ترین 
انتقاده��ا به اس��تعفای ظری��ف، زمان اع��ام این 
اس��تعفا بود. تنها چند س��اعت پس از انتشار خبر 
و تصاوی��ر دیدارهای بش��ار اس��د در ته��ران، وزیر 
خارجه استعفایش را اعام کرد. استعفایی که حال 
آمریکایی ها و برخی دیگر با استناد به آن برآوردهای 
خطرناک و هزینه سازی را درباره وضعیت در ایران 

مطرح می کنند. 
در همین راس��تا، روزنام��ه نیویورک تایمز اواخر 
هفته گذش��ته درباره استعفای ظریف نوشت: »این 

استعفا نش��ان دهنده عمیق ش��دن اختافات بین 
تندروه��ا و کمپ اعتدالیون اس��ت. ش��کافی که به 
واسطه عمیق تر شدن بحران اقتصادی در این کشور 
به وجود آمده است«. این روزنامه آمریکایی استعفای 
ظریف را یک »ش��و« دانست و در ادامه خاطرنشان 
کرد: »محافظه کاران تاکنون دست برتر را داشته اند 
اما ش��وی اجراشده نش��ان دهنده ناامیدی ظریف و 
متحدانش از جمله حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
ایران اس��ت که خود را با از دست رفتن بزرگ ترین 
پروژه سیاست خارجی شان که همان توافق هسته ای 

سال 2015 است، ضعیف تر از همیشه می بینند.
طال عطریسی، اس��تاد جامعه شناس دانشگاه 
لبنان نیز در این باره بیان کرده است ظریف از زمان 
عقب نش��ینی ایاات متحده از برج��ام در حال زجر 
کشیدن اس��ت. وزیر خارجه ایران قویاً به گفت وگو 
و مذاکره با آمریکا اعتقاد داش��ت اما لغو ش��دن این 
قرارداد نش��ان داد استراتژی ای که ظریف می پیمود 

درست نبود«.
اگر رسانه های ایرانی از خستگی و ناامیدی ظریف 
و یاران��ش در وزارت ام��ور خارجه می گفتند و بیان 
می کردند که آنها به دلیل اینکه تمام تخم مرغ های 
خود را در س��بد مذاکرات هسته ای گذاشته بودند، 
ح��اا با بدعهدی اروپایی ها، دیگ��ر توانی برای ادامه 
مس��یر ندارند، با واکنش تند دولت و وزارت خارجه 
روبه رو می شدند اما این بار به نظر می رسد در خارج 
از ایران این گزاره بشدت مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش نیویورک تایمز، »علی واعظ، مدیر پروژه 
ایران در گروه بین المللی بحران ماه گذشته و پیش از 
استعفای ظریف با او دیدار و در این باره مطرح کرده 
است که ظریف بیش  از پیش ناامید به نظر می رسید 
و عقیده داش��ت تمام اقداماتی که او به آنها اهمیت 

می داده است، با مشکل روبه رو شده اند«.
ای��ن روزنامه در ادامه تأکید کرده اس��ت: »این 
ناامی��دی چندی پی��ش و پس  از اینک��ه از رفتن 
بش��ار اسد به تهران اطاع پیدا نکرد، بیشتر از قبل 
ش��د. برخی تحلیلگران بر این عقیده اند استعفای 
ظریف، قم��اری برای قدرتمندتر کردن جایگاهش 
بوده اس��ت. با این  حال، هنری رم، تحلیلگر مسائل 
ایران در گروه اوراسیا معتقد است بیانیه های حمایت 
از ظریف نتوانس��ته او را به جایگاه خود در مسائل 
سیاست خارجی بازگرداند. این حرکت در عین  حال 
نمی تواند جایگاه وزارت امور خارجه را نیز در پروسه 
تصمیم گیری های سیاسی بویژه در مساله سوریه که 
ب��رای مدت های زیادی از آن دور بوده اس��ت، ارتقا 
دهد«.  رس��انه ها اما سعی کرده اند گمانه دیگری را 
در این باره ایجاد کنند که دوگانه وزارت امور خارجه 
- س��پاه قدس در مسائل سیاس��ت خارجی است. 
با وجود اینکه س��ردار قاس��م 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه یک روز پس از استعفای 
وزی��ر امور خارج��ه، از ظریف 
حمایت کرده بود و نشان داد 
نمی توان چنی��ن دوگانگی ای 
را در سیاس��ت خارجی کشور 
ایجاد کرد اما رسانه های خبری 
آمریکا با اشاره به اینکه قاسم 
سلیمانی در این جلسه حضور 
داش��ته و ظریف غای��ب بوده 
است، سعی کردند این گونه وانمود کنند در مسائل 
مربوط به همس��ایگان و بویژه کشور مهمی مانند 
س��وریه، وزارت امور خارجه از دایره تصمیم گیری 
خارج  ش��ده و دیگر محرم به حس��اب نمی آید. این 
مس��اله در شرایطی توسط رویترز، آسوشیتدپرس، 
فاکس نیوز و دیگر رسانه های آمریکایی مطرح شده 
است که آنها در ادامه مجبور شده اند از رفتار ژنرال 
سلیمانی با ظریف نیز صحبت کرده و اذعان کنند 
قاسم سلیمانی از ظریف حمایت کرده و بیان کرده 
است سکان هدایت سیاست خارجی ایران باید در 
دس��ت وزارت امور خارج��ه باقی بماند. خبرگزاری 
یونایتد پرس اینترنشنال نیز در تحلیل خود از این 
استعفا نوشت: »این استعفا می تواند تاکتیک ظریف 
برای اثبات این مساله باش��د که او دست باا را در 
سیاست خارجی ایران داشته اس��ت«. این ادعا در 
حالی اس��ت که وزارت امور خارجه نقش فعالی در 
موضوع س��وریه دارد و ظریف چند ماه قبل با سفر 
به س��وریه با ولید معلم وزیر خارجه سوریه و بشار 
اسد رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. ضمن اینکه 
ظریف طی روزهای آینده یک سفر دیگر به دمشق 
خواهد داش��ت و با بشار اس��د نیز دیداری خواهد 
کرد. بنابرای��ن این برآورد ک��ه وزارت امور خارجه 
خارج از موضوع س��وریه و دیپلماس��ی منطقه ای 
قرار دارد اش��تباه است ولی این یکی از برآوردهایی 
اس��ت که آمریکایی ها از استعفای بدموقع ظریف 
به دست آورده اند. برآوردهایی که آمریکایی ها یعنی 
بزرگ ترین دشمن سیاس��ت های منطقه ای ایران 
به دست آمده، قطعا باعث تشدید دشمنی ها و فشار 

بر ایران خواهد شد.
این ه��م یک��ی دیگ��ر از تبع��ات اقدامات و 
رفتارهای نس��نجیده وزیر امور خارجه است که 
بدون تردید هزینه های جبران ناپذیری به کش��ور 

تحمیل خواهد کرد.

سیاسی ٠ 2

رئیس قوه قضائیه 
در حرم مطهر امام خمینی)ره(

رئیس قوه قضائیه با حضور در حرم مطهر امام 
خمین��ی)ره( از روح بلند امام راحل برای اجرای 
ماموریت جدید خود اس��تمداد کرد. به گزارش 
میزان، سیدابراهیم رئیس��ی بعدازظهر دیروز با 
حضور در حرم مطهر ام��ام خمینی)ره(، از روح 
بلند امام راحل برای اجرای ماموریت جدید خود 
استمداد کرد. شانزدهم اسفندماه حضرت آیت اه 
خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در حکمی 
حجت ااسام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی را 

به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند.

پیام تبریک روحانی به رئیس جدید قوه قضائیه
این انتصاب نشان از مدیریت شایسته 

شما در مسؤولیت های پیشین است
حس��ن روحانی، رئیس جمه��ور در پیامی 
با تبریک انتصاب حجت ااس��ام والمسلمین 
رئیسی از سوی رهبر معظم انقاب اسامی به  
ریاس��ت قوه قضائیه، تاکید کرد دولت تدبیر و 
امید برای همکاری و تعامل با آن قوه در جهت 
تحقق آرمان های بلند نظام اس��امی و اجرای 
دقیق قانون اساس��ی آماده است. در بخشی از 
پیام تبریک روحانی آمده است: اینجانب ضمن 
اعام آمادگی دولت تدبیر و امید برای همکاری 
و تعامل ب��ا آن قوه در جهت تحقق آرمان های 
بلند نظام اسامی و اجرای دقیق قانون اساسی، 
امیدوارم با حضور جنابعالی در رأس دس��تگاه 
قضایی کش��ور، ش��اهد تحوات م��ورد انتظار 
مردم در گس��ترش عدال��ت اجتماعی، احقاق 
حقوق عمومی و ش��هروندی، مب��ارزه جدی و 
همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد 
آن از جمله امنیت س��رمایه گذاری و صیانت از 

فعالیت های سالم اقتصادی در کشور باشیم.

فرمانده کل سپاه انتصاب رئیس 
جدید قوه قضائیه را تبریک گفت

در پی انتصاب حجت ااسام 
والمس��لمین ابراهیم رئیسی 
ب��ه ریاس��ت قوه قضائی��ه از 
س��وی مقام معظم رهبری، 
س��ردار محمدعلی جعفری، 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقاب اسامی 
پیام تبریکی صادر کرد. در این پیام خطاب به 
رئیس جدید دستگاه قضا آمده است: انتصاب 
حضرتعالی به ریاست قوه قضائیه از سوی مقام 
معظم رهبری، حض��رت آیت اه العظمی امام 
خامنه ای)مدظله العالی( را که نش��ان از حسن 
اعتماد معظم له به آن فقیه و روحانی وارس��ته 
و انقاب��ی دارد          ، تبری��ک ع��رض می نمای��م. 
بی ش��ک روحیه انقابی، برخورداری از صدق، 
انگیزه و تقوای الهی و نیز تجارب ارزنده ش��ما 
در مس��ؤولیت  های گوناگون در ح��وزه قضا از 
مولفه  های ارزش��مندی اس��ت که یاری بخش 
آن برادر عزیز در این مسؤولیت خطیر خواهد 
بود. در بخش دیگری از این پیام تاکید ش��ده 
است: اینجانب ضمن اعام آمادگی همه جانبه 
س��پاه در جهت تعمیق هم��کاری و هم افزایی 
در راس��تای ماموریت ه��ای آن ق��وه، از ق��ادر 
متعال دوام سامت و توفیقات روزافزون تان را 
در خدمت به نظام مقدس جمهوری اس��امی 

مسألت می نمایم.

عراق به زیباترین شکل از سفر حسن 
روحانی به بغداد استقبال می کند

هادی العامری، رئی��س ائتاف الفتح اظهار 
داش��ت: عراق به زیباترین شکل به سفر حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران به بغداد خوش��امد 
می گوی��د و از آن اس��تقبال می کند. به گزارش 
تسنیم، وی که در حاشیه مراسم روز شهید عراق 
)سالگرد شهادت آیت اه سید محمدباقر حکیم( 
در دفتر جریان حکمت سخن می گفت، تصریح 
کرد: م��ا با هر گونه حضور زمینی یا پایگاه های 
آمریکایی در ع��راق مخالفیم. العام��ری افزود: 
حتی اگر حضور نظامیان آمریکایی برای اهداف 
آموزشی و امور فنی است، این مساله باید بنا به 
درخواست دولت عراق باشد و اگر با درخواست 
دولت عراق باشد، قطعا این درخواست را بررسی 
ک��رده و تصمیم مناس��ب را اتخ��اذ می کنیم. 
وی درب��اره حضور مستش��اران ایرانی در عراق 
تصریح کرد:  بسیاری از مستش��اران ایرانی در 
کن��ار نیروهای عراقی با داعش جنگیدند و خدا 
بهترین پاداش را به آنها عنایت فرماید. العامری 
همچنین درباره سفر پیش روی حسن روحانی 
به عراق گفت: ما از سفر تمام روسای کشورهایی 
که برای همکاری اقتصادی و سیاس��ی به عراق 
می آیند، بویژه ایران استقبال می کنیم و بهترین 
خوشامدگویی و استقبال را برای آقای روحانی به 

عمل خواهیم آورد.

»وطن امروز« گزارش می دهد؛ چگونه رفتار منفعانه و نسنجیده ظریف در ماجراهای اقدامات اروپا علیه دیپلمات  های ایرانی، نازنین زاغری 
و استعفای بدموقع، منجر به تهدید مصونیت دیپلمات  های ایرانی و اعتبارزدایی از وزارت امور خارجه شده است

اشتباه پشت اشتباه!
اخبار
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ضدانق�اب از انفع�ال وزارت ام�ور 
خارجه در قبال ماجرای اتهام هلند 
به وزارت اطاعات ایران و همین طور 
تداوم این انفعال حتی پس از اعتراف 
هلندی ها به بی گناهی دیپلمات  های 
ایرانی، این ب�رآورد را مطرح کردند 
که رفتار ظریف، ادعاهای هلندی ها 
و به طور کلی اروپایی ها علیه وزارت 

اطاعات ایران را تایید می کند!

نیویورک تایم�ز: عل�ی واعظ، مدیر 
پ�روژه ای�ران در گ�روه بین المللی 
از  بح�ران م�اه گذش�ته و پی�ش 
استعفای ظریف با او دیدار و در این 
باره مط�رح کرده اس�ت که ظریف 
بیش  از پیش ناامید به نظر می رسید 
و عقیده داش�ت تم�ام اقداماتی که 
او ب�ه آنها اهمیت می داده اس�ت، با 

مشکل روبه رو شده اند
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گروه سیاسی: غروب چهارشنبه هفته گذشته 25 مهرماه متنی از سوی 
وزارت امور خارجه درباره دیدار عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه و خانم آنتیه لیندرتسه با عنوان مدیر سیاسی وزارت خارجه 
آلمان منتشر شد که در آن گفته شده بود عراقچی نسبت به دستگیری 
و وضعیت اسداه اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی به دولت آلمان اعتراض 

کرده است. 
به گزارش »وطن امروز«، درباره دیدار عباس عراقچی با خانم »آنتیه 
لیندرتس��ه« که به گفته مقامات وزارت خارجه »مدیر سیاس��ی«)!( 
وزارت امور خارجه آلمان بوده و اعتراض ش��دید طرف ایرانی نسبت 

به بازداشت غیرقانونی اسداه اسدی، چند نکته مهم قابل ذکر است:
1- خانم آنتیه لیندرتسه )Antie Leendertse( رئیس اداره سیاسی 
)Poltical Director( است که به لحاظ سلسله مراتب اداری حداقل 

2 درجه از عراقچی )معاون وزیر( پایین      تر 
اس��ت! در کجای دنیا مرس��وم است که 
رئیس اداره سیاس��ی هم س��طح معاون 
سیاسی وزیر شده و با وی مذاکره کند. 
این موضوع در مقابل دولتی که اسدی را 
غیرقانونی بازداشت، شکنجه و درنهایت 
به بلژیک منتقل کرده است، چه معنایی 
دارد؟ مگر آنکه بخواهیم بگوییم رئیس 
اداره سیاس��ی وزارت خارج��ه آلم��ان 
هم سطح معاون وزیر امور خارجه ایران 
اس��ت! یعنی با نادیده انگاشتن سلسله 

مرات��ب اداری و دیپلماتیک، به جای دی��دار و گفت وگوی این خانم با 
رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه ایران، منفعانه وی را تا سطح 
معاون وزیر ارتقا دهیم. یادآور می ش��ود، بر اس��اس چارت وزارت امور 
خارجه، سلس��له مراتب براس��اس »اداره آلم��ان«          ، »اداره کل اروپا« و 
»معاون سیاسی« است و همتراز این خانم، رئیس اداره است نه معاون 
سیاسی که بااترین مقام سیاسی وزارت امور خارجه بعد از وزیر است.

به همین دلیل، مشاهده می شود که در خبر ارسالی از وزارت امور 
خارجه به رس��انه  های داخلی، عنوان خانم لیندرتسه »مدیر سیاسی« 
ذکر ش��ده که اساس��ا در هیچ وزارت خارجه ای در دنیا چنین عنوانی 
وجود ن��دارد )عناوین و جایگاه  های رئیس اداره سیاس��ی یا مدیرکل 
سیاس��ی یا معاون سیاس��ی وجود دارد(. بنابراین عنوان من درآوردی 
»مدیر سیاسی« برای طرف آلمانی، نمی تواند عدم رعایت همترازی را 

که ذیل اصل عزت ملی است پنهان کند. 
2- چ��را در خبر دیدار عراقچی با خانم لیندرتس��ه، تاریخ دیدار اصا 

ذکر نشده است!
اخبار واصله به »وطن امروز« حاکی از این اس��ت که خبر منتشره 

درباره دیدار آقای عراقچی و خانم لیندرتس��ه که گفته شده 25 مهر 
انجام شده، در این روز رخ نداده و مربوط به قبل از 25 مهر است ولی 
وزارت امور خارجه ایران، همزمان با فش��ار افکار عمومی و رسانه  های 
داخلی در ماجرای آقای اس��دی          ، این خبر را با عنوان »اعتراض شدید 
عراقچی به آلمان« منتش��ر و منعکس کرده است. اینکه چرا در زمان 
انجام این دیدار          ، خبر منتشر نشده جای تامل است. می توان درباره عدم 
رسانه ای شدن این دیدار در زمان انجام گمانه   هایی مطرح کرد. از جمله 
اینکه آیا عدم هم سطح بودن 2 مقام سیاسی )آلمان و ایران( مانع انتشار 
آن شده بود یا افزایش یافتن اعتراضات افکار عمومی نسبت به انفعال 
وزارت امور خارجه در موضوع پیگیری وضعیت دیپلمات مظلوم ایرانی؟

3- آیا اعتراض به بازداش��ت اس��دی و رفتار غیرقانونی آلمان، باید 
در جریان و حاشیه س��فر رئیس اداره سیاسی وزارت خارجه آلمان 
به ته��ران که با موضوع جداگانه دیگری 
بود )فارغ از مسؤولیت و وظیفه میهمان( 
انج��ام ش��ود؟ آی��ا دس��تگیری و رفتار 
غیرقانونی آلمان با اسدی، ارزش اعتراض 
جداگان��ه و پیگیری ج��دی رهایی این 
دیپلمات مظلوم ایرانی را نداشت که آقای 
ظریف یا آقای عراقچی با س��فر به آلمان 
یا حداقل گفت وگوی تلفنی یا یادداشت 
رسمی اعتراض، آن را دنبال کنند یا باید 
منتظر شد تا یک مقام دون پایه سیاسی 
وزارت خارج��ه آلمان به ه��ر دلیل وارد 
تهران ش��ود، آنگاه به وی مراتب »اعتراض شدید« را آن هم پس از 
گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، اباغ کنیم؟!
٤- واکنش خانم »رئیس اداره سیاس��ی«! به » اعتراض شدید« آقای 
»معاون وزیر«! چه بود؟ و چرا در این خبر هیچ جمله ای از وی در پاسخ 

به اعتراض ذکر نشده است؟!
متاس��فانه تاکنون گام ملموس و قابل مشاهده ای از وزارت امور 
خارجه برای حمایت از دیپلمات  های جمهوری اسامی رویت نشده 
است. نه تنها این مطالبه عمومی از وزارت امور خارجه محقق نشده، 
بلکه برخی رفتارها و اقدامات وزارت امور خارجه در ماجرای اسداه 
اس��دی و همین طور دیپلمات  های اخراج شده ایرانی از هلند را اگر 
به مثابه فریب افکار عمومی تلقی نکنیم، قطعا می توان در راس��تای 
پنهان کاری و عدم ش��فافیت ارزیابی ک��رد. در این میان اظهارات و 
مواضع سینوس��ی آقای سخنگو، به عنوان سمبل و نماینده دستگاه 
سیاس��ت خارجی، موید این ماجرا اس��ت. »وطن امروز« تاکنون در 
چند نوبت نسبت به مواضع متناقض آقای سخنگو گزارشاتی منتشر 

کرده است.

 »وطن امروز« نکات مبهم دیدار اخیر عراقچی و دیپلمات آلمانی 
را بررسی می کند

پنهان کاری!
سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین:

 اقدامات انجام شده برای آزادی آقای اسداه اسدی، دیپلمات کشورمان کافی نیست و اقدامات به صورت کامل در این زمینه انجام نشده 
است، باید اقدامات جدی تری در این زمینه شود. این موضوع باید در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شود و از مسؤوان وزارت امور 

خارجه سوال کنیم تا ببینیم چه اقداماتی در این زمینه انجام شده و چه موانعی وجود دارد.

محمدرضا منصوری، نماینده ساوه:
 رایزنی ها و پیگیری ها از سوی وزارت امور خارجه در حال انجام است و همین مساله یک مقدار طوانی شده است؛ برجام اروپایی نباید تأثیری 
در این پیگیری داشته باشد. احتمال سؤال و بازخواست از وزیر امور خارجه در مجلس وجود دارد و این موضوع با هدف هشدار به  طرف مقابل 

مبنی بر اینکه مجلس وزیر امور خارجه را بازخواست می کند صورت می گیرد تا آنها هم به عملیات آزادسازی دیپلمات ایرانی سرعت بخشند. 

عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه: 
 انتظار ما این اس�ت همان رفتاری که در ایران در رابطه با خارجی ها انجام می ش�ود و آنها حتی برای آزادی جاسوس های ش�ان به ما فشار 
می آورند، دوطرفه باشد. در حالی که جاسوس های اروپایی آزاد می شوند اما دیپلمات با مصونیت سیاسی زندانی می شود؛ در واقع در اوج 

اعتقاد به همکاری بین اروپا نتوانسته ایم حق دیپلمات خود را بگیریم. اروپایی ها درباره یک امر واهی، علیه دیپلمات ما بازی درآورده اند.

حسن خسته بند، نماینده انزلی:
 متأسفانه وزارت امور خارجه ما طبق معمول همیشه درباره آقای اسداه اسدی، دیپلمات بازداشت شده ایرانی در اروپا نیز با گفتاردرمانی 
جلو می رود؛ توطئه علیه این دیپلمات کش�ورمان کاما مش�خص است و جای سوال دارد که چرا هیچ موضع متقابلی از سوی وزارت امور 

خارجه ایران گرفته نمی شود. متأسفانه دولت ما در این بخش طبق معمول ضعف دارد.

محمدابراهیم رضایی، نماینده خمین:
 وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و نمی شود آن را به کم کاری متهم کرد، هم سخنگو و هم شخص وزیر امور خارجه پیگیر پرونده 
هستند. دولت روحانی ادبیات خاص خود را دارد و نمی توان توقع داشت رفتار انقابی پرخروش داشته باشند؛ نباید توقع داشت که خیلی 

شجاعانه، با ادبیات انقابی و مطالبه گری انقابی رفتار کنند، در واقع منش و قواره این دولت همین است.

نادر قاضی پور، نماینده ارومیه:
  وزارت امور خارجه عملکرد جدی و محکمی برای آزادی آقای اس�داه اس�دی، دیپلمات کشورمان داشته باشد، سکوت و نظاره گر بودن 
وزارت امور خارجه ایران بی معنی اس�ت، اینکه به صورت مخفیانه درگیر حل دس�تگیری دیپلمات بازداشت شده ایرانی در اروپا هستیم، 

نادرست است و باید به صورت آشکارا و به جد پیگیر موضوع بود.

علی کرد، نماینده خاش:
 قطعا کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون های مربوط به ماجرای بازداشت آقای اسدی ورود خواهند کرد و پیگیری های ازم را انجام 
خواهند داد؛ برجام دال بر این نیست که دولت بخواهد حق و حقوق یک شهروند ایرانی را به خاطر آن زیر پا بگذارد، اگر قصوری صورت 

پذیرد اقدامات ازم انجام خواهد شد و مجلس بشدت به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.

 فریدون احمدی، نماینده زنجان:
 به طور یقین موضوع دیپلمات بازداشت شده ایرانی را در مجلس پیگیری خواهیم کرد، ما این موضوع را از وزارت امور خارجه پیگیر خواهیم 
شد؛ نباید اینطور باشد که به خاطر برجام اروپایی یا هر موضوع دیگر وضعیت این دیپلمات باتکلیف بماند. مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی 

از سوی وزارت امور خارجه تایید شده، بنابراین انتظار اقدام سریع و قاطع را از سوی دستگاه دیپلماسی داریم.

سیدجواد حسینی کیا، نماینده سنقر: 
 دیپلمات های ما هم مثل همه دنیا باید مصونیت داشته باشند، در غیر این صورت این عین کاپیتواسیون است. دولت باید در این زمینه 
اقتدار بیشتری از خود نشان دهد و محکم بایستد، هر چه دولت کوتاه بیاید آنها گستاخ تر می شوند. طی هفته جاری ظریف، وزیر امور خارجه 

میهمان کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهد بود تا به پاره ای از سواات پاسخ دهد.

محسن بیگلری، نماینده سقز:
 بازداشت دیپلمات ایرانی توسط اروپا نباید بدون پاسخ بماند و دولت باید تمام تاش خود را برای بازگشت او به کشور و به جمع خانواده خود انجام 
دهد، هیچ گونه کوتاهی در این باره قابل قبول نیست. شأنیت جمهوری اسامی این نیست که دیپلمات این کشور در خاک بیگانه اسیر باشد و 

اقدامی در این باره نشود. قطعا اگر کوتاهی از سوی دولتمردان صورت بگیرد باید در مجلس پاسخگو باشند و مورد سوال قرار گیرند.

گروه سیاسی: سخنگوی وزارت 
ام��ور خارج��ه اظه��ارات اخیر 
خود در گفت وگو ب��ا »وطن امروز« را اصاح کرد 
و گفت اس��داه اس��دی، دیپلمات بازداشت شده 
ایرانی هنگام دستگیری در آلمان دارای مصونیت 
دیپلماتیک بوده است و به همین دلیل بر اساس 
کنوانس��یون وی��ن، او دارای مصونی��ت و حقوق 

دیپلماتیک  است. 
قاسمی اخیرا در گفت وگو با »وطن امروز« )که 
روز ش��نبه 21 مهر و با تیتر »اسدی فقط در وین 
مصونیت دیپلماتیک دارد!« منتشر شد( به گونه ای 
درباره وضعیت مصونیت دیپلماتیک اسداه اسدی 
س��خن گفته بود که گویا این دیپلمات ایرانی در 
زمان دس��تگیری مصونیت نداشته و از همین رو 
رفتار کشورهای آلمان، بلژیک و اتریش با او قانونی 
بوده اس��ت! قاسمی در گفت وگو با »وطن امروز« 
گفت��ه بود مصونیت دیپلماتیک اس��دی فقط در 
وین به رسمیت شناخته می شود و این دیپلمات 

آلم��ان )محل  ایران��ی، در 
دستگیری( دارای مصونیت 
دیپلماتی��ک نبوده اس��ت. 
اظهارات قاسمی با واکنش ها 
فراوانی مواجه  انتق��ادات  و 
شد. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه پس از این انتقادات، 
اظهارات خود را اصاح کرد.

به گزارش »وطن امروز«، 
متن اصاحیه قاس��می که 
روز یکش��نبه منتش��ر شد 

بدین شرح است: 
»س��خنگوی وزارت امور 
خارجه گفت: اسداه اسدی، 

دیپلمات بازداشت شده ایرانی در آلمان از مصونیت 
کامل برخوردار است. بهرام قاسمی درباره نقل قول 
مطرح ش��ده از  وی مبنی بر اینکه »آقای اسدی 
فق��ط در وین مصونیت دارد«، گفت:  متاس��فانه 
تیتر مطلب با محتوایی که بنده گفته بودم یکسان 
نیس��ت. در مس��ائل حقوقی و سیاسی، تقطیع و 
گزینش مطالب می تواند اثرات بس��یار نامطلوبی 
به دنبال داش��ته باشد. وی افزود: آنچه من گفتم 

دقیقا ای��ن بود که مصونیت دیپلماتیک ایش��ان 
مرتبط است با جایگاه دیپلماتیکی که در اتریش 
داش��ته اند و تصریح کرده ب��ودم )برگرفته از ماده 
۴0 کنوانس��یون وین 1۹61( که ایشان در مسیر 
عزیمت و رفت و برگش��ت به محل ماموریت نیز 
دارای مصونی��ت بوده اند. س��خنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید ک��رد: از نگاه ما چون این دیپلمات 
ایرانی به رغم عدم حضور در کشور محل ماموریت 
خود، در مسیر بازگش��ت به محل ماموریت بوده 
اس��ت، لذا بر اس��اس ماده ۴0 کنوانسیون وین از 
مصونیت کامل برخوردار اس��ت و نمی توان گفت 
فاقد مصونیت بوده اس��ت، لذا تیتر »اسدی فقط 
در وین مصونیت دیپلماتیک دارد« نه تنها صحیح 

نیست که اصوا با اظهارات بنده مغایرت دارد«.
کدام مغایرت؟ ■

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه در اصاحیه 
اظهاراتش درباره مصونیت اسداه اسدی، روزنامه 
»وطن ام��روز« را متهم کرده که اظهاراتی غیر از 
آنچ��ه در مصاحب��ه گفته را 
منتش��ر کرده اس��ت. این در 
حالی اس��ت ک��ه قاعدتا آقای 
سخنگو در جریان هستند که 
این مصاحبه ضبط شده و فایل 
صوتی آن موجود است که در 
صورت تمایل آقای قاسمی، در 
اختیار ایشان قرار داده شده و 
یا به صورت عمومی منتش��ر 
خواهد شد. ضمن اینکه مرور 
آنچه ایش��ان به »وطن امروز« 
گفته اند نیز ب��ه خوبی فضای 
اظهارات ایشان درباره وضعیت 
مصونیت اس��داه اس��دی را 

نشان می دهد. 
گفت وگوی »وطن امروز« با آقای بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه، روز شنبه 21 مهر 
در قالب پرونده ای درباره وضعیت اسداه اسدی با 
تیتر »ای وای بر اسیری...« منتشر شد. آن بخش 
از این گفت وگو که در شماره مذکور روزنامه منتشر 
ش��ده و مربوط به مصونیت دیپلماتیک اس��داه 

اسدی بوده، بدین شرح است:

»بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در گفت وگو با »وطن امروز« در پاس��خ به سوالی 
درباره بازداش��ت آقای اس��داه اسدی، دیپلمات 
س��فارت ایران در وین که توسط پلیس آلمان در 
جریان حضورش در این کشور انجام شد با توجه 
ب��ه مصونیت دیپلمات ها، گفت: ببینید! ایش��ان 
مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای اسدی 
عضو س��فارت ما در وین است و بر اساس قوانین 
و کنوانسیون ها او دارای مصونیت در وین است و 
در طول ماموریت و رفت و آمد به وین نیز از این 
مصونیت برخوردار است. وی افزود: تصور من این 
اس��ت فردی که در یک کشوری دارای مصونیت 
و به انجام وظیفه مش��غول است، اگر برای انجام 
مرخصی به همراه خانواده اش به کش��ور دیگری 
مراجعه کند استثنائات دیگری بر این روابط حاکم 
می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که آیا بر اساس قوانین موجود در اتحادیه 

اروپایی اگر دیپلمات ها بین کشورهای اروپایی 
سفر کنند مصونیت دیپلماتیک برای آنها لحاظ 
می شود، گفت: این طور نیست و مصونیت برای 

کشور پذیرنده است. قاسمی در پاسخ به این 
سوال که آیا بازداشت آقای اسدی از سوی 

پلیس آلمان قانونی بوده است نیز گفت: 
من با توجه به حساس��یت موضوع 

وارد بحث حقوقی نمی شوم و اان 
زمان مناسبی برای این صحبت 

نیست«. 
اظهارات آقای قاس��می در 

گفت وگو با »وطن امروز« نش��ان 
می دهد ایشان س��فر آقای اسدی به آلمان را 
اس��تثنایی در وضعیت مصونیت دیپلماتیک 
او می دان��د و به همین خاطر در پاس��خ به 
این سوال که آیا اقدام پلیس آلمان قانونی 
بوده یا خیر، تصریح کرده اند وارد موضوع 
نمی ش��وند. این فضای اظهارات او درباره 
مصونی��ت اس��دی در آلمان ب��ا آنچه 
روز یکش��نبه ب��ه خبرگ��زاری دولتی 
گفته کاما متفاوت اس��ت، بنابراین 
اینک��ه اظه��ارات او در گفت وگ��و با 
»وطن امروز« و آن خبرگزاری دولتی 

در مغایرت اس��ت کاما درس��ت است اما دلیل 
این مغایرت، خود شخص سخنگو و تغییر موضع 

خود ایشان است.
عقب نشینی مبارک ■

بای��د اظهارات جدی��د آقای بهرام قاس��می، 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه درباره مصونیت 
داشتن اسداه اسدی هنگام دستگیری در آلمان 
را به فال نی��ک گرفت و از این پس این اظهارات 
را مبنای موضع دس��تگاه دیپلماسی ایران درباره 
دیپلمات اس��یر ایرانی در اروپا دانست. اکنون و با 
این اظهارات آقای س��خنگو که صراحتا گفته اند 
بر اساس ماده ۴0 کنوانسیون وین، این دیپلمات 
ایران��ی دارای مصونیت بوده اس��ت، باید منتظر 
اقدامات فعاانه وزارت ام��ور خارجه در پیگیری 
حق��وق ای��ن دیپلمات 
مظلوم ایرانی باشیم؛ 
اقدام��ی که به نظر 
می رسد حداقل در 
ظاه��ر، هنوز انجام 

نشده است. بهرام قاس�می: »چون اسداه اسدی 
به رغم ع�دم حضور در کش�ور محل 
ماموریت خود، در مس�یر بازگشت به 
محل ماموریت بوده است، لذا بر اساس 
ماده ٤٠ کنوانس�یون وین از مصونیت 

کامل دیپلماتیک برخوردار است«
* * *

 با تاکید سخنگوی وزارت امور خارجه 
مبنی بر وج�ود مصونیت دیپلماتیک 
ب�رای اس�دی، آیا ش�اهد رایزنی های 
وزارت ام�ور خارجه ب�رای آزادی این 

دیپلمات از اسارت خواهیم بود؟ 

 آیت اه صدیقی
 رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد

صدیق��ی  کاظ��م  آی��ت اه 
آی��ت اه جنتی در  جایگزین 
ریاس��ت ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر ش��د. به گزارش 
تس��نیم، آیت اه صدیقی روز 
گذشته با حضور در جلس��ه ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر ضمن تقدی��ر از زحمات بی دریغ 
آیت اه جنت��ی، گفت: آیت اه جنتی یک عنصر 
مقاوم نستوه و به روز است که در این سن و سال 
به همه ابعاد انقاب و جامعه توجه کافی داش��ته 
و س��مت  های بزرگی بر دوش ایشان بوده و یکی 
از حسنات ایشان نیز همین ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر اس��ت که در نهایت قانون حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر محقق شده 

است.

قانون انتخابات باید فورًا اصاح شود
سخنگوی شورای نگهبان بر 
ض��رورت اصاح فوری قانون 
انتخابات تاکید کرد. عباسعلی 
کدخدایی در صفحه شخصی 
خود نوش��ت: »2 سال پیش 
سیاس��ت های کل��ی انتخابات اباغ ش��د. در 
بن��د 10 این سیاس��ت ها آمده اس��ت: ارتقای 
شایس��ته گزینی، همراه با زمینه سازی مناسب 
در انتخاب داوطلبان تراز شایس��ته جمهوری 
اس��امی ایران و دارای ویژگی هایی متناس��ب 
با جایگاه مربوط. اصاح فوری قانون انتخابات 

ضرورتی است انکارناپذیر«.

تکذیب حمله انتحاری به سفارت 
ایران در ترکیه

رس��انه های ترکیه روز گذشته ادعا کردند 
س��فارت ای��ران در ترکی��ه در پ��ی تهدید به 
بمب  گذاری تعطیل شده است. یکی از مقامات 
س��فارت در گفت وگو با تس��نیم با رد هرگونه 
حمله انتحاری یا بمب  گذاری در سفارت گفت: 
برخاف شایعات و مطالب مطرح شده هیچگونه 
حمله ای انجام نش��ده و هیچ تهدیدی متوجه 
س��فارت نش��ده و پلیس ترکیه بیرون سفارت 
تدابیر امنیتی ایجاد کرده اس��ت. وی با اش��اره 
به فعالیت عادی س��فارت اظهار داش��ت: همه 
کارکنان و س��فیر در سفارتخانه حضور دارند و 
بخش کنسولی نیز فعالیت عادی و روتین خود 
را دنبال می کند. این مقام سفارت اظهار داشت: 
پلیس هنوز توضیحی به ما درباره افزایش تدابیر 
امنیتی در خارج از سفارت و بستن خیابان نداده 

و ما منتظر توضیح پلیس هستیم.

پیش بینی ۶ ایه حفاظتی و امنیتی 
برای تأمین امنیت زائران اربعین

س��ردار حس��ن کرمی پیش از ظه��ر روز 
گذشته در بازدید از مرزهای شهرستان دهلران 
اظهار داشت: یگان ویژه پاسداران  مانند اربعین 
سال های گذشته با اس��تقرار در مرز مهران به 
وظایف عملیاتی خود عم��ل کرده و محیطی 
امن و ب��ه دور از هرگونه تنش در ابعاد مختلف 
امنیتی و انتظامی برای زائران اربعین امس��ال 
فراه��م می کند. فرمان��ده یگان وی��ژه نیروی 
انتظام��ی گفت: اس��تقرار 6 ای��ه حفاظتی و 
امنیتی برای برقراری امنیت زائران و پوشش پل 
زائر در مهران به  طول 11 کیلومتر زیرپوشش 
عملیاتی یگان ویژه ناجا بوده که در این ایه های 
پیش بینی شده و 11 کیلومتر پل زائر عاوه بر 
اس��تفاده از تجهیزات روز، عوامل آموزش دیده 
نیز مستقر می ش��وند و خدمات دهی به زائران 
را انجام می دهند. به گزارش تسنیم، وی هدف 
از بازدید از شهرستان دهلران را برآورد توانایی 
عملیاتی در موقع اضطرار دانست و یادآور شد: 
در  راستای حفظ نظم، امنیت و خدمات رسانی 
مطل��وب به زائران هم��ه پیش بینی های قبل، 
حین و بعد انجام شده و شهرستان دهلران برای 
موقعیت اضطراری بهترین نقطه خدمات دهی 

است. 

 انهدام باند قاچاق سوخت 
توسط وزارت اطاعات

وزارت اطاعات طی اطاعیه ای از انهدام باند 
قاچاق سوخت خبر داد. با تاش سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره کل اطاعات استان فارس 
چند باند فعال قاچاق س��وخت شناسایی و 6 نفر 
از عوام��ل اصلی آن دس��تگیر و تحویل مقامات 
قضایی ش��دند. قاچاقچیان با استفاده از جاسازی 
و افزایش ظرفیت باک اتوبوس ها سوخت قاچاق 
را در مس��یر ش��یراز به زاهدان،  ایرانشهر و بندر 
چابهار به فروش می رس��اندند. س��ربازان گمنام 
ام��ام زمان)عج( همچنین تعدادی از عوامل تهیه 
و فروش کارت های سوخت خودروهای غیرفعال 
و اس��قاطی به قاچاقچیان و کارگران جایگاه ها را 

شناسایی و دستگیر کردند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده تاکنون قاچاق 
حدود 5 میلیون لیتر سوخت نفت گاز خودروهای 

دیزلی توسط این باند اثبات شده است.

گروه سیاس�ی: چن��د ماه پس از کش��اکش موافقان 
و مخالف��ان لوای��ح چهارگانه مرتبط ب��ا  در 
نهادهایی چون مجلس، ش��ورای نگهب��ان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام که در نهایت به تصویب هر 
۴ ایحه در مجلس ش��ورای اسامی انجامید، مدیر 
اجرای��ی  طی گفت وگویی با بی بی س��ی، 2 
مدعای اصلی موافقان الحاق ایران به کنوانسیون های 

مرتبط با این کارگروه را زیر سوال برد.
ب��ه گ��زارش »وطن امروز«، در چند ماه گذش��ته 
مقامات دولتی و برخی نماین��دگان حامی دولت در 
مجلس درباره این لوایح، بر حق تحفظ ایران در عدم به 
رسمیت شناختن تعریف  از مصادیق گروه های 
تروریستی و همچنین تضمین خروج ایران از لیست 
 ، س��یاه این کارگروه با تصویب لوایح��ی چون 
پالرمو و اصاح قانون مبارزه با پولشویی تاکید داشتند. 
به عنوان مثال علی اریجانی، رئیس مجلس در جلسه 
علنی سوم مهرماه در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی، 
نماینده شاهین شهر که معتقد بود براساس مفاد 1۹ و 
20 کنوانسیون وین نمی توانیم هیچ شرطی بگذاریم و 
ش��روط ما در نهایت قابل اعمال نیست، گفت: الحاق 
به کنوانسیون پالرمو با حق تحفظ امکان پذیر بوده و 
بر همین اساس کشورهایی که شروط ما را نپذیرند، 

می توانند با ما همکاری نکنند.
این در حالی اس��ت که منتق��دان تصویب لوایح 
مرتبط با  معتقد بودند نه تضمینی برای خروج 
ایران از لیس��ت سیاه مذکور وجود دارد و نه  
اساسا حق تحفظی را به رسمیت می شناسد. آیت اه 
هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام، در نامه هفدهم تیرماه خود به آیت اه جنتی، 
دبیر شورای نگهبان، تصریح کرد: »تعریف کنوانسیون 
پالرمو از تروریس��م مخالف منافع جمهوری اسامی 
است و امکان حق تحفظ هم برای ایران در این معاهده 
وجود ندارد«. وی همچنین در این نامه نوشت: »ایران 
در این کنوانسیون حق تحفظ ندارد و به همین دلیل 
گروه های مبارز به عنوان گروه های مجرم سازمان یافته 

تلقی خواهند شد«.
اکنون در ش��رایطی که در س��ایه اصرار دولتی ها، 
لوایح مرتبط با  در مجلس به تصویب رسیده 
است، دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی در مصاحبه ای 
گفت نه تنها هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست 
س��یاه وجود ندارد، بلکه ایران باید استثنا هایی را که 
برای برخی گروه ه��ا در نظر گرفته هم بردارد! دیوید 
لوئیس، دبی��ر اجرایی کارگ��روه جهانی اق��دام ویژه 
( به عنوان یکی از مقامات ارش��د این  مال��ی)

کارگروه روز گذش��ته در گفت وگو با بی بی سی ضمن 
تشریح چگونگی س��ازوکار این کارگروه برای اعضا و 
شرایط پیوس��تن ایران به آن گفت: »هیچ تضمینی 
ب��رای ایران وجود ندارد که با الحاق به این کارگروه از 
لیست سیاه خارج شود، بلکه فقط استانداردهایی برای 
سرمایه گذاری در این کش��ور تعیین می شود«. عدم 
تضمین این مقام  در شرایطی اعام می شود 
که پیش از این محمدجواد ظریف هم در مجلس گفته 
بود نه من و نه رئیس جمهور تضمین نمی دهیم که با 

تصویب  مشکات حل شود.
هیچ تضمینی در کار نیست■

دیوید لوئیس  همچنین در پاسخ به این سوال که 
آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته های 
 از فهرس��ت س��یاه آن خ��ارج ش��ود، گفت: 
»هیچ تضمینی در کار نیس��ت اما این اقدام می تواند 
شرایطی را برای این کش��ورها فراهم کند تا وارد داد 
و س��تد با سایر کشورها شوند، چرا که می تواند نشان 
دهد این کشورها محل های امنی برای سرمایه گذاری 
هستند!« مجری در ادامه سوال مورد اختاف انگیز و 
بحث برانگیزی را می پرسد: »اما برخی گروه ها هستند 
که برخی کشورها آنها را تروریست می دانند و برخی 
دیگر، نه! درباره آنها چه اتفاقی خواهد افتاد؟« دیوید 
لوئیس در این باره به صراحت پاس��خ داد: »ما از تمام 
کشورها می خواهیم که تامین مالی تروریسم را عملی 
مجرمان��ه معرفی کنند. درباره ایران هم چیزی که ما 
منتظر آن هستیم و امیدواریم انجام دهد، غیرقانونی 
اعام ک��ردن تامین مالی تروریس��م اس��ت و اینکه 
اس��تثناهایی را که برای گروه های مشخصی در نظر 

گرفته است بردارد!«

مق��ام ارش��د  در همین رابط��ه افزود: ما 
درباره اینکه کدام گروه ها تروریستی هستند، تصمیم 
نمی گیریم. این موضوعی است که سازمان ملل درباره 
آن تصمیم گیری می کند. حرف ما این است که زمانی 
که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند 
همه کشورها باید قطعنامه این سازمان را در رابطه با 
تامین مالی تروریسم اجرا کنند«. نکته جالب توجه در 
این گفت وگو، تصریح دبیر اجرایی  بر این مهم 
اس��ت که این نهاد نه تنها حق تحفظ را برای ایران به 
رسمیت نمی شناسد، بلکه با تصویب این لوایح، ایران 
اساسا اجازه مستثنا کردن برخی گروه ها را هم نخواهد 

داشت!
 دیوی��د لوئیس در این باره می گوی��د: ما درباره 
اینک��ه این گروه ها کدام هس��تند با ایرانی ها حرفی 
نخواهیم زد. کاری که می کنیم این است که مطمئن 
ش��ویم ایران ساختار قانونی قدرتمندی برقرار کرده 
اس��ت که به آنها اجازه نخواهد داد برخی گروه ها را 

مستثنا  کنند. 
دبیر اجرای��ی  در بخش دیگ��ری از این 
گفت وگو در پاسخ به این سوال که »ایرانی ها می گویند 
هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر ما تمام خواسته های 
 را اجرا کنیم، کش��وری مانند آمریکا مانع از 
خروج ما از فهرست سیاه نشود. نظر شما در این باره 
چیس��ت؟« می گوید: »ما نمی توانیم هیچ کشوری را 
وادار به داد و ستد با کشور دیگری کنیم اما می توانیم 
یک برآورد عینی از ش��رایط موجود در آن کشور ارائه 
دهیم که نشان می دهد آیا این کشور محل امنی برای 
سرمایه گذاری و کسب و کار است یا نه. استانداردهایی 
که ما در نظر می گیریم، معیارهایی کاما فنی هستند 

که هدف ش��ان این است که نشان دهند آیا آن کشور 
تدابیر ازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی 

گروه های تروریستی در نظر گرفته است یا نه«.
وی همچنین در پاس��خ به این سوال که »چطور 
پیروی ایران را از این چارچوب می س��نجید؟« گفت: 
درباره کش��ورهای عضو  روال این اس��ت که 
ساانه نظارت کنیم. 37 کشور عضو مستقیم ما هستند. 
ما تیمی را برای سه هفته به آن کشور می فرستیم تا 
س��ازوکارهای آن کشور را بازرس��ی کنند. ما ۹ نهاد 
منطق��ه ای هم داریم که عضو  هس��تند که 
آنها وظیفه بازرسی حوزه های زیر نظر خود را برعهده 
دارند. با این نهادهای منطقه ای، 20۴ حوزه قضایی به 
طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر ما هستند و تنها 
نقاط انگشت شماری در جهان مانند ایران خارج از این 
نظارت فعالیت می کنند. ما در سال 2016 همکاری 
خود را با ایران آغاز کردیم. آنها تعهد داده اند که با تمام 
توان استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. اکنون 3 
بار در سال با ایران ماقات رودررو داریم. این ماقات ها 
در رم بوده اس��ت. آنها مدارک شان را درباره قدم هایی 
که می گویند برای شفاف سازی مالی برداشته اند، ارائه 
کردند و ما هم به دقت آنها را بررسی کردیم. وقتی از 
صحت و دقت ادله آنها راضی شویم، آن وقت به ایران 

سفر می کنیم و تیمی را به تهران می فرستیم«.
 مقام ارشد  در ادامه گفت: »ایران از ژوئن 
2016 با قول همکاری در س��طح ب��اا کار خود را با 
  آغ��از و برنامه عمل��ی به همراه ضرب ااجل 
برای جبران کاستی های خود ارائه کرد. البته ایران به 
هیچ یک از ضرب ااجل ها نرسید. همه ضرب ااجل ها 
10 ماه پیش به پایان رسیدند و ایران نتوانست خیلی 
از برنامه های تدوین ش��ده را اجرایی کند. البته این به 
این معنا نیس��ت که ایران نتوانسته پیشرفتی در این 
ارتباط داش��ته باش��د، چراکه آنها توانس��تند اعضای 
 را قانع کنند که پیشرفت هایی داشته اند و در 
حال آماده سازی برنامه ها و قوانین هستند. به همین 
دلیل ما مهلت های جدیدی به آنها دادیم. در نشست 
این هفته در پاریس مشخص خواهد شد که آیا ایران 
به اندازه کافی اقدامات ازم را در راس��تای همراهی با 

 انجام داده است یا خیر«.
 به نظر می رسد با این اظهارات صریح مقام ارشد 
 که متضمن نفی تمام ادعاهای موافقان این 
کارگروه در دولت و مجلس اس��ت، تکلیف ش��ورای 
نگهبان در بررسی لوایح مرتبط با این نهاد بویژه  
کاما روشن شده و این شورا باید با تدابیر ازم، جلوی 

اثرات مخرب و ضدامنیتی این لوایح را بگیرد.

سیاسی ٠ 2

 اختاف آمریکا و اروپا بر سر ایران 
صرفًا  تاکتیکی است 

برایان هوک، مسؤول کارگروه 
ایران در دولت آمریکا می گوید 
هدف دول��ت آمریکا همچنان 
به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران اس��ت. به گزارش فارس، 
ه��وک که در لوکزامبورگ به س��ر می برد گفت 
دولت آمریکا قصد دارد در اس��رع وقت صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند و اطمینان دارد با این 
وجود بازار ثبات خود را از دست نخواهد داد. مقام 
آمریکایی ادعا کرد ایران از تس��هیل تحریم ها در 
پی برجام برای ارتقای زرادخانه موشکی خود بهره 
برده و اکنون بیش از دوران قبل از توافق هسته ای 
تهدیدکننده است. برایان هوک با طرح این ادعا 
که بیش از 100 شرکت از ادامه همکاری با ایران 
سر باز زده اند، گفت واشنگتن به شرکت ها هشدار 
داده که با ادامه تجارت با ایران با »خطر حیثیتی« 
مواجه می شوند. وی به ساز وکار ویژه مالی اتحادیه 
اروپایی برای ایجاد امکان ادامه تعامل مالی با ایران 
نیز اشاره کرده و گفته: »ما تقاضای زیادی برای 
چنین سازوکاری نمی بینیم«. او همچنین مدعی 
ش��ده آمریکا حاضر اس��ت برای به دست آوردن 
معاهده ای با ایران که عاوه بر مس��ائل هسته ای 
موضوعات دیگر از جمله موضوع موشکی ایران را 
دربر می گیرد، کارهای زیادی انجام دهد. یکی از 
موضوعاتی که این روزها مطرح است، ادامه یا قطع 
دسترسی ایران به پیام رسان سوئیفت است. هوک 
در این باره نیز گفت تصمیم قطع ارتباط با ایران 
توسط شرکت های اروپایی از جمله سوئیفت امری 
آسان است اما او قصد ندارد درباره اینکه سوئیفت 
ب��ه خاطر ادام��ه ارتباط با ایران ه��دف اقدامات 
واشنگتن قرار خواهد گرفت یا نه، صحبتی کند. او 
همچنین تصریح کرد اختافات بین آمریکا و اروپا 
درباره ایران صرفا تاکتیکی اس��ت اما او در تاش 

است اروپا علیه برنامه موشکی ایران اقدام کند. 

آمریکا در بلندمدت قادر نیست 
سیاست های ضدایرانی را ادامه دهد

روحانی  حسن  حجت ااسام 
جلس��ه  در  دوش��نبه  روز 
اقتصادی ب��ا حضور جمعی از 
اساتید دانشگاه های کشور در 
س��خنانی با بی��ان اینکه باید 
امید در جامعه و س��رمایه اجتماع��ی را بیش از 
پیش تقویت کنیم، ب��ه جنگ روانی و اقتصادی 
دش��منان علیه ملت ایران اش��اره و تصریح کرد: 
ما در ش��رایط بحرانی نیستیم اما شرایط، عادی 
نیز نیس��ت و در تصمیم گیری ها و اعام مواضع 
و دیدگاه ها،  باید این ش��رایط مورد توجه باش��د 
و در کن��ار ابراز نگرانی ه��ای بحق، برای رفع این 
نگرانی ها  نی��ز راه حل و پیش��نهادات عملیاتی 
ارائ��ه ش��ود. به گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی 
ریاست جمهوری، روحانی با تاکید بر اینکه مردم 
و بوی��ژه صاحب��ان درآمدهای ثابت در ش��رایط 
کنونی با مشکل معیشت مواجهند، گفت: دولت 
طرح های گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی 
و اقتصادی دش��منان و رفع مشکات دارد اما در 
عین حال اقتصاد کشور از گذشته با بیماری های 
مزمن��ی مواجه بوده که بروز برخی مش��کات و 
مسائل، باعث می ش��ود عوارض آن بیماری های 
مزمن، تش��دید و آثارش بیشتر در جامعه لمس 
ش��ود. رئیس جمهور با قدردان��ی از حمایت ها و 
ارائه دیدگاه ها و طرح های دلسوزانه اقتصاددانان 
کشور برای کاستن از مشکات اقتصادی، ضرورت 
تقویت امید در جامعه جهت شکست دشمنان در 
جنگ روانی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و 
اظهار داشت: این دوران به رغم دشواری های آن، 

سپری خواهد شد.

وزیر دفاع: آمریکا یاغی گری می کند
امیر س��رتیپ امی��ر حاتمی، وزی��ر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مس��لح، صبح روز گذشته 
در  مراس��م اختتامی��ه  چهارمی��ن همای��ش 
بین المللی آس��یا پاس��یفیک طب نظامی که 
در مرکز همایش های صداو س��یما برگزار شد 
در س��خنانی اظهار داشت: کشور ما نخستین 
منشور حقوق بشر را تدوین کرده که سال های 
س��ال منطق عملکرد آن بوده است. به گزارش 
تس��نیم، وی گفت: امروز  ش��اهد قانون گریزی 
برخی کش��ورها هس��تیم. همه ش��اهد بودند 
که آنه��ا چگونه قراردادها را زیر پا گذاش��تند 
و دنیا ش��اهد بود که ایران چگونه حس��ن نیت 
خود برای حل بحران س��اختگی هس��ته ای را 
نش��ان داده اس��ت. ایران نش��ان داد متعهد به 
قرارداده��ای بین المللی و ملتی قاطع در دفاع 
از خود اس��ت اما آمریکایی ه��ا در مقابل، ما را 
به خاطر انتخاب اس��تقال، تحریم می کنند و  
حتی اج��ازه ورود دارو به ما نمی دهند، اگر در 
مقابل این یاغی گری تاش نکنیم، شاهد ظهور 
هیتلرهای جدید خواهیم بود. وزیر  دفاع اظهار 
داشت: امروز تمام توانمندی طب رزمی خود را 
به  نمایش گذاش��ته ایم تا دیگران از درد و رنج 
جنگ بهره نبرند؛ نمی خواهیم کشورهای دیگر 
مانند ما، صدها هزار جانباز داش��ته باشند و از 

درد آنها رنج بکشند.

، 8 روز پس از تصویب  در مجلس ایران: اخبار دبیر اجرایی 
هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه در کار نیست؛ ایران برخی استثناها برای گروه های مشخص را بردارد!

فقط 8 روز!
اخبار
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 سخنگوی وزارت امور خارجه اظهاراتش در گفت وگو با »وطن امروز« مبنی بر نداشتن مصونیت دیپلماتیک اسداه اسدی را اصاح کرد
 و گفت دیپلمات ایرانی، در آلمان از مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار بوده است

یک- هیچ به نفع دیپلمات مظلوم
دیپلماسی

5سیاسی وطن امروز  شماره 2557   شنبه 21 مهر 1397

س�یدمحمد حس�ینی: حدود 3 ماه از بازداش��ت 
غیرقانونی اسداه اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان 
به اتهام واهی تاش برای بمب گذاری در همایش 
منافقین در فرانسه می گذرد اما وزارت امور خارجه 
هن��وز نتوانس��ته آنچنان که باید و ش��اید، حقوق 
 اولیه و بدیهی این دیپلمات ایرانی را از کشورهای 

اروپایی بستاند.
تیرماه گذشته دادس��تانی فدرال آلمان مدعی 
شد این دیپلمات ایرانی مستقر در وین، مشکوک 
به هم��کاری با زوجی اس��ت که قص��د حمله به 
تجمع گروهک تروریس��تی منافقی��ن در پاریس 
را داش��ته اند. »توماس اش��نول« سخنگوی وزارت 
خارجه اتریش نیز هم��ان زمان در یک کنفرانس 
خبری اعام کرد: از ایران خواسته  ایم مصونیت این 
دیپلمات را لغو کند. دستگاه قضایی بلژیک حکم 
به بازداش��ت این دیپلمات ایرانی داده و به همین 
دلیل ظرف ۴۸ س��اعت موقعیت دیپلماتیک خود 
را از دس��ت می دهد. بازداشت و همچنین تصمیم 
دولت اتریش برای س��لب مصونیت دیپلماتیک از 
یک دیپلمات ایرانی، گذشته از آنکه اتفاقی نادر و 
استثنایی در دنیای دیپلماسی به حساب می آید، 
برخاف صریح حقوق دیپلماتیک نیز بود، چرا که 
طبق این حقوق، نمی توان یک دیپلمات را به هیچ 
عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این 
حقوق، دیپلمات ها را نمی توان تحت تعقیب قانونی 
قرار داد. در پیمان وین یا کنوانس��یون وین راجع 
به روابط دیپلماتیک ب��ه عنوان مهم ترین معاهده 
مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت 
دیپلماتیک اساس��اً قابل نقض نیست. در واکنش 
به این اقدام غیردیپلماتیک دولت های اروپایی در 
قبال یک اتهام ادعای��ی، وزارت امور خارجه صرفا 
سفرای فرانس��ه، بلژیک و کاردار آلمان )در غیاب 
س��فیر( را به وزارت امور خارجه فراخواند. در این 
دیدارها مراتب اعتراض جمهوری اس��امی ایران 

نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی اعام شد.
آخرین اخبار پیرامون اسدی ■

در تازه تری��ن خبر پیرامون اس��داه اس��دی، 
دادس��تانی آلمان اعام کرده یک دیپلمات ایرانی 

را که در این کش��ور تحت بازداشت قرار داشته به 
بلژیک تحویل داده اس��ت. پیش از این اعام شده 
بود دادگاهی در آلمان با استرداد اسدی به بلژیک 
موافقت کرده اس��ت. مخالفت چند کشور اروپایی 
با تقاضای ایران جهت آزادی اس��دی در شرایطی 
انجام ش��ده که یک منبع آگاه ب��ه »وطن امروز« 
اط��اع داده، این دیپلمات ایران��ی از حق بدیهی 
ماق��ات با دیگران در مدت بازداش��ت نیز محروم 

بوده است!
همچنی��ن وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
اعتراض به اقدام  دادگاه آلمان در اس��ترداد یکی از 
دیپلمات های ایرانی به بلژیک روز چهارشنبه سفیر 
این کش��ور در تهران را احضار کرد. بهرام قاسمی، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران با اعام خبر 
احضار س��فیر آلمان به وزارت امور خارجه  اظهار 
داش��ت: س��فیر آلمان در تهران روز چهارشنبه در 
اعتراض به اقدام  دادگاه آن کشور در استرداد یکی 
از دیپلمات های کشورمان به بلژیک به وزارت امور 
خارجه فراخوانده شد. قاسمی افزود: دستیار وزیر 
و مدیرکل اروپ��ای وزارت امور خارجه در دیدار با 
سفیر آلمان بش��دت نسبت به دستگیری، زندانی 
کردن و اس��ترداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرده و 
آن را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان 
روابط ایران و اروپا دانس��ت که بدون تردید توسط 
خود گروهک تروریستی مقیم فرانسه برنامه ریزی 

شده بود.
در این دیدار تاکید ش��د این توطئه در راستای 
تخریب مناس��بات ایران و اروپا و نیز یک حرکت 
نمایش��ی ب��رای جب��ران شکس��ت های گروهک 
تروریس��تی نفاق و رژیم صهیونیس��تی بوده و ما 
ب��ر این باوریم ک��ه رفتار خارج از ع��رف در قبال 
دیپلمات کش��ورمان بر خاف قواعد پذیرفته شده 
حقوق دیپلماتیک است و جمهوری اسامی ایران 
خواس��تار بازگشت س��ریع دیپلمات کشورمان به 
ایران است. بدون تردید این توطئه نیازمند بررسی 
مفصل و دقیق است. مدیر کل اروپای وزارت امور 
خارجه خطاب به سفیر آلمان  تاکید کرد: جمهوری 
اس��امی ایران ب��ا هدف صیان��ت از مبانی حقوق 

بین الملل و در راس��تای مقابله با اش��کال مختلف 
تروریس��م، حق خود را برای پیگیری های حقوقی 
و سیاس��ی محفوظ دانس��ته و در این باره تصمیم 
متناس��ب خود را در زمان مقتضی به اجرا خواهد 

گذاشت.
برخی نمایندگان مجلس: بی اطاعیم! ■

اقدامات متعدد و پی در پی کشورهای اروپایی 
در نقض حقوق اس��داه اسدی در شرایطی انجام 
می ش��ود که وزارت امور خارجه در 3 ماه گذشته 

را در  فرصت ه��ای بس��یاری 
دفاع از حق��وق این دیپلمات 
ایرانی از دست داده و اینگونه 
ب��ه نظر می رس��د که اساس��ا 
این دیپلمات فراموش ش��ده 
اس��ت. از سوی دیگر، مجلس 
شورای اسامی و بویژه اعضای 
کمیس��یون امنی��ت ملی که 
قاعدتا باید محرک وزارت امور 
خارجه در پیگیری این موضوع 
باشند، غیرفعال بوده و چنانکه 
در جری��ان تم��اس خبرنگار 
»وطن امروز« با برخی اعضای 
این کمیس��یون روش��ن شد 
برخ��ی از این اعضا اساس��ا از 
بازداشت یک دیپلمات ایرانی 
بی اطاع بودند، چه رس��د به 
اینک��ه بخواهن��د وزارت امور 
خارجه را در این باره مؤاخذه 

کنند!
خمودگ��ی و انفعال عجیب وزارت امور خارجه 
در پیگیری حقوق دیپلمات ایرانی مستقر در وین 
زمانی بیشتر به چشم می آید که اقدامات گسترده، 
فزاینده و همه جانبه مقامات بریتانیایی در دفاع از 
ی��ک دوتابعیتی که در دادگاه محکوم ش��ده را در 
همین مدت مش��ابه در نظر بگیریم. به یک معنا، 
انگلیس در چند ماه اخیر برای آزادی نازنین زاغری 
ک��ه به عناوین متع��ددی محکوم ش��ده و برخی 
اتهامات او هم که هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته 

بسیار سنگین است، یک کارزار سیاسی، رسانه ای 
و تبلیغاتی گسترده علیه ایران تشکیل داده است. 
در ای��ن مدت کمتر دیداری میان مقامات ایرانی و 
انگلیسی برگزار شده که انگلیسی ها در جریان آن 

خواهان آزادی زاغری نشده باشند.
الگ�وی انگلی�س ب�رای آزادی ی�ک محکوم  ■

امنیتی
طب��ق این گ��زارش، با وجود پرونده س��نگین 
زاغری، تاش گسترده دولت انگلیس برای آزادی 
او از زم��ان دیوی��د کامرون و 
نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
و وزیر خارجه سابق این کشور 
شروع شده و در دوران ترزا می 
 و جرم��ی هانت نیز کماکان با 
ق��وت ادام��ه دارد. در جریان 
بریتانیا  نخس��ت وزیر  ماقات 
و حس��ن روحانی که 2 هفته 
پی��ش و در حاش��یه اجاس 
مجمع عمومی س��ازمان ملل 
متح��د در نیوی��ورک انج��ام 
ش��د به رغ��م اینکه ه��دف از 
این دی��دار، گفت وگو پیرامون 
آینده توافق هسته ای و روابط 
2 کشور اعام ش��ده بود، ترزا 
می  تاکی��د کرد ک��ه بریتانیا 
نسبت به زندانی کردن نازنین 
زاغری »نگران��ی جدی« دارد 
و خواس��تار آن اس��ت که او از 

زندان آزاد شود!
همچنین، جرمی هان��ت، وزیر خارجه بریتانیا 
در ماقات با محمدج��واد ظریف در نیویورک که 
در همان برهه انجام شد، خواستار اقدام جمهوری 
اس��امی برای آزادی نازنین زاغری شد. وی گفت 
که ازم اس��ت زاغری »سریعا« به خانواده خود در 

بریتانیا ملحق شود.
به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، هانت 
در پ��ی این دی��دار گفت: »من ام��روز در دیدار با 
همتای ایرانی خود تصری��ح کردم مطلقا ضرورت 

دارد ک��ه دول��ت ای��ران در ارتباط ب��ا پرونده های 
چندین دوتابعیتی از جمله نازنین زاغری س��ریعا 
اقدام کند«. وی افزوده است: »من مجدد بر آزادی 
سریع زاغری تاکید کردم، زیرا او حق دارد به خانه 

و نزد خانواده اش بازگردد«.
این مواضع صریح انگلیس��ی ها در حمایت از 
زاغری که در دیدار با مقامات ایرانی در نیویورک 
اتخاذ ش��ده و در رس��انه های غربی بازتاب یافته 
است، در حالی است که طبق اخبار و روایت های 
رس��می، نه روحانی و نه ظری��ف در ماقات های 
خ��ود با همتایان اروپایی ش��ان در نیویورک نامی 
از دیپلم��ات ایران��ی بازداش��ت ش��ده در آلمان 
نیاورده ان��د. طبق این گزارش، 6 مهر و در جریان 
دی��دار وزیران خارجه ایران و آلمان در نیویورک، 
آخرین تحوات روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای، 
برجام و مس��ائل انسان دوس��تانه مورد بررسی و 
گفت وگوی طرفین قرار گرفت. 7 مهر نیز در دیدار 
وزرای خارج��ه ایران و اتریش در نیویورک درباره 
ابعاد مختلف روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای و 
آخری��ن تحوات مربوط به برجام و اقدامات اروپا 

برای تامین منافع ایران گفت وگو شد.
ع��اوه بر ترزا م��ی  و جرمی هان��ت، مقامات 
پیش��ین انگلیس نی��ز تمام تاش خ��ود را برای 
آزادی زاغ��ری به کار بس��تند. دیوی��د کامرون، 
نخس��ت وزیر سابق بریتانیا در این باره به مقامات 
ایران��ی نام��ه نوش��ت و جانس��ون، وزیر س��ابق 
خارجه این کش��ور نیز  آبان ماه س��ال گذشته در 
گفت وگویی رسما حکم حبس برای نازنین زاغری 
در ای��ران را محکوم و برای دی��دار از او در زندان 
ابراز تمایل کرد! جانس��ون یک ماه بعد از این به 
تهران آمد و به گفته خود »گفت وگوی صریحی« 
درباره نازنین زاغ��ری با محمدجواد ظریف انجام 
داد. وزی��ر وقت خارج��ه بریتانیا یک بار دیگر نیز 
آزادی زاغ��ری را در  گفت وگوی تلفنی با ظریف 
پیگیری کرده بود. عاوه بر اینها در آخرین س��فر 
هیات انگلیس��ی به ایران در شهریورماه گذشته، 
آلیس��تر برت، معاون خاورمیان��ه  ای وزیر خارجه 
انگلیس در کنار پرونده های برجام، یمن و سوریه، 

درباره آزادی زاغری نیز مذاکره کرد.
همه این تاش ها در حالی اس��ت که اقدامات 
مس��ؤوان بریتانی��ا برای آزادی ی��ک دوتابعیتی 
محک��وم در ایران، صرفا به تقاض��ا برای آزادی او 
در جریان دیدار با مقامات ایرانی محدود نش��ده 
و دولت انگلیس از چندی پیش اعطای مصونیت 
دیپلماتیک به این جاس��وس را در دستورکار قرار 
داده اس��ت. در صورت تحق��ق این تصمیم، ادامه 
محکومیت زاغری در واقع، در زندان نگه داش��تن 
یک نماینده سیاس��ی انگلیس محس��وب شده و 
فشارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش 

خواهد یافت.
نکته جالب توجه در ای��ن باره اثبات اقدامات 
غیرقانونی و نامتع��ارف نازنین زاغری حتی برای 
خود انگلیسی هاست و اینکه دولت انگلیس با علم 
به این قضیه، به دفاع تمام قد از زاغری می پردازد! 
آبان ماه سال گذشته، جانسون، وزیر سابق خارجه 
بریتانیا طی یک گاف عجیب، بخشی از ماموریت 
زاغری در ایران را افش��ا کرد. از زمان دستگیری 
زاغری، خانواده او، رس��انه های غربی و همچنین 
مقام��ات انگلیس هم��واره تاکید داش��تند که او 
صرف��ا برای دیدار با خانواده خ��ود به ایران آمده 
و سپس دس��تگیر شده است اما جانسون در این 
تاری��خ اعتراف کرد که زاغری برای یک ماموریت 
عملیات روان��ی به ایران آم��ده و همین موضوع 
س��بب ش��د تا بس��یاری از مقامات و سیاسیون 
انگلیسی خواس��تار استعفا یا برکناری او به دلیل 
آنچه آنها »خرابکاری جانسون در پرونده زاغری« 
می خواندند، شوند. به نظر می رسد همین میزان 
از مقایس��ه رفتار دولت ای��ران در پیگیری حقوق 
یک دیپلم��ات دارای مصونیت دیپلماتیک که به 
خاطر یک اتهام واهی بازداشت شده با تاش های 
دولت انگلیس برای آزادی یک محکوم امنیتی که 
در دادگاه محکوم شده و به گفته مقامات قضایی 
ایران ی��ک پرونده مفتوح دیگر ه��م دارد، اثبات 
می کند که عملکرد دستگاه محمدجواد ظریف در 
ای��ن باره نه تنها قابل دفاع نیس��ت که حتی قابل 

مواخذه و پاسخگویی است. 

بهرام قاسمی، سخنگوی 
در  خارج��ه  ام��ور  وزارت 
امروز«  با »وط��ن  گفت وگو 
در پاس��خ به س��والی درباره  
بازداشت آقای اسداه اسدی 
دیپلمات س��فارت ایران در 
وین که توسط پلیس آلمان 

در جریان حضورش در این کش��ور انجام ش��د با 
توجه ب��ه مصونیت دیپلمات ه��ا، گفت: ببینید! 
ایشان مصونیت دیپلماتیک در آلمان ندارد؛ آقای 
اس��دی عضو سفارت ما در وین است و بر اساس 
قوانین و کنوانسیون ها او دارای مصونیت در وین 
اس��ت و در طول ماموری��ت و رفت و آمد به وین 
نی��ز از این مصونیت برخوردار اس��ت. وی افزود: 
تصور من این اس��ت فردی که در یک کش��وری 
دارای مصونیت و به انجام وظیفه مشغول است، 
اگ��ر برای انجام مرخصی به همراه خانواده اش به 
کشور دیگری مراجعه کند استثنائات دیگری بر 
این روابط حاکم می ش��ود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاس��خ به این س��وال که آیا بر اساس 
قوانین موجود در اتحادیه اروپا اگر دیپلمات ها بین 
کشورهای اروپایی سفر کنند مصونیت دیپلماتیک 
برای آنها لحاظ می ش��ود، گفت: اینطور نیست و 
مصونیت برای کش��ور پذیرنده است. قاسمی در 
پاسخ به این سوال که آیا بازداشت آقای اسدی از 
سوی پلیس آلمان قانونی بوده است نیز گفت: من 
با توجه به حساسیت موضوع وارد بحث حقوقی 
نمی شوم و اان زمان مناسبی برای این صحبت 
نیست. س��خنگوی وزارت امور خارجه همچنین 
درباره پیگیری های مکرر و ویژه مقامات انگلیسی 

نازنین زاغری  آزادی  ب��رای 
محکوم امنیتی و دوتابعیتی 
و برنامه ریزی ب��رای اعطای 
مصونیت دیپلماتیک به وی 
بیان کرد: من خبری درباره 
اینکه مصونیت دیپلماتیک به 
او بدهند ندارم. خانم زاغری 
ش��هروند ایرانی است و در محاکم ایران محاکمه 
و جرمش ثابت شده است و هم اکنون نیز دوران 
محکومیت خود را طی می کند.  قاس��می ادامه 
داد: تصمی��م نهایی درباره او نی��ز طبق مقررات 
قضایی جمهوری اسامی توسط قوه قضائیه اتخاذ 
می ش��ود و دولت جمهوری اسامی ایران نیز به 
عنوان قوه مجریه امکان دخالت در این پرونده و 
سرنوشت خانم زاغری را ندارد.  سخنگوی وزارت 
امور خارجه خاطرنشان کرد: از نگاه بشردوستانه 
در تماس هایی که مقامات سیاسی دولت انگلیس 
با مقامات ایرانی دارند ممکن اس��ت این موضوع 
مطرح شود و آنها به عنوان ناقلین پیام، موضوعات 
مد نظرشان را به سیستم قضایی ما منتقل کنند 
اما در نهایت این سیس��تم قضایی ما هس��ت که 
تصمیم گیر اس��ت و خانم زاغری هم با توجه به 
اینکه شهروند ایرانی است طبق این مقررات با او 
رفتار خواهد ش��د. سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاس��خ به این س��وال که آیا دولت انگلیس به 
لحاظ ساختار حقوقی و دیپلماتیک امکان اعطای 
مصونیت دیپلماتیک ب��ه نازنین زاغری را دارد یا 
خیر؟ گفت: این داس��تان دیگری است و از نگاه 
وزارت ام��ور خارج��ه قاب��ل قبول نیس��ت و اگر 
بخواهند چنین اقدامی کنند ما برخورد می کنیم.  

ابوالفض��ل حس��ن بیگی،   
عضو کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس شورای اسامی درباره 
کمیس��یون  این  پیگیری های 
در موضوع دیپلمات بازداش��ت 
ش��ده ای��ران در آلمان و تاش 
کم س��ابقه دولت اتریش برای 

س��لب مصونیت دیپلماتی��ک از او گفت: اقدامی که 
این 2 کش��ور اروپایی انجام دادن��د برخاف قوانین 
بین المللی بوده است. همان طور که می دانید عناصر 
سیاسی و دیپلمات ها طی سلسله مراتبی مخصوصا 
در محل کشور هدف مصونیت دیپلماتیک داشته و 
تحت هیچ شرایطی و تحت عنوان هیچ جرمی، هیچ 
کشوری مجاز نیست یک دیپلمات را بازداشت کند. 
اگر دیپلماتی خطایی کرده باشد یا مرتکب جرم بارز و 
فاحشی شود که باید در محاکم قضایی مورد رسیدگی 
قرار گیرد، کشور میزبان حداکثر می تواند آن دیپلمات 
متخلف را اخراج کند اما این 2 کش��ور به بهانه های 
واهی و با کمال تاسف دیپلمات ما را بازداشت کرده 
و تهمت هایی به او زدند که به هیچ وجه قابل اثبات 
نیس��ت. به گفت��ه این نماینده مجل��س، بی گناهی 
دیپلم��ات ما برای دادگاه ه��ا و نیروهای امنیتی این 
2 کش��ور نیز محرز شده اما با فشار آمریکایی و ابی 
صهیونیس��تی، این دیپلمات همچنان در بازداشت 
اس��ت و خود این کش��ورها هم مانده ان��د که با این 
فضاحت چه کار کنند. این 2 کشور به لحاظ پرستیژ 
و اعتبار بین المللی دچار سردرگمی شدند و در حال 
حاضر حتی نمی توانند در این موضوع افکار عمومی 
خ��ود را اقناع کنند، بنابرای��ن به بهانه های گوناگون 
تاش دارند از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

ب��ه خان��واده ای��ن دیپلمات 
فش��ار آورده و آنه��ا را وادار به 
براب��ر جمهوری  موضع گیری 
اس��امی کنند. خواسته دیگر 
این کش��ورها این اس��ت که 
جمه��وری اس��امی از برخی 
خواسته های خود عدول کرده 
و ش��کایتی در این موضوع به دادگاه های بین المللی 
ارائه ندهد. حسن بیگی در ادامه افزود: اگر قرار باشد 
ما نس��بت به این برخورد غیرقانونی و خارج از عرف 
بین الملل کوتاه بیاییم در مقاطع بعدی دست موساد 
و س��یا برای توطئه علیه دیپلمات های ما باز خواهد 
بود؛ به این صورت که به کش��ور ما فشار می آورند تا 
بتوانند از قبل این فش��ارها از ما امتیاز بگیرند. عضو 
کمیسیون امنیت ملی درباره اینکه برخورد بی سابقه 
و خ��ارج از عرف اتری��ش و آلمان با دیپلمات ایرانی، 
کشور ما را به یک کشور ویژه در مناسبات بین المللی 
تبدیل کرده و همچنین تاثیر این برخورد بر عزت و 
حیثیت ملی خاطرنشان کرد: برخورد این 2 کشور با 
دیپلمات ما خارج از عرف بین المللی و غیرفانونی بود. 
این 2 کشور اروپایی خاف بزرگی را انجام دادند. البته 
برخورد ایران هم متناسب و هوشمندانه بود و اجازه 
نداد صهیونیست ها از این موضوع برای فشار بیشتر 
بر ایران سوءاس��تفاده کنند. جمهوری اس��امی در 
مجموعه رفتارهای بین المللی خود به گونه ای عمل 
کند که حقانیت خود در جهان را به همه کشورها به 
اثبات رسانده و در سیاست های منطقه ای هم بسیار 
با درایت عمل کرده اس��ت، به خاطر همین رویکرد 
جمهوری اسامی هم محکومیت های جهانی علیه 

این اقدام خصمانه روزبه روز بیشتر می شود.

گزارش »وطن امروز« از وضعیت  اسداه اسدی، دیپلمات بازداشت  شده ایرانی در اروپا

ای وای  بر اسیری...

تداوم بازداش�ت چندین ماهه اسداه اس�دی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین که به اتهام واهی تاش 
برای بمب گذاری در همایش منافقین در فرانس�ه دستگیر شد در کنار حمات سریالی چند ماه اخیر 
به س�فارتخانه های ایران در فناند، انگلیس، هلند، دانمارک و... که با آزادی کامل و در سایه سکوت و 
بی عملی پلیس این کشورها انجام شد، حاوی پیامی روشن و صریح به ایران بود.  به اعتقاد کارشناسان، 
این نوع اقدامات اروپایی ها علیه ایران عاوه بر آنکه خاف اصول و مقررات بین المللی اس�ت، خاف 
حسن نیت اروپایی ها هم هست و این رویکرد با توجه به نزدیکی موعد ارائه بسته اقتصادی اروپا به ایران 
که قرار است جبران کننده تحریم های جدید آمریکا باشد، باید مورد توجه دستگاه سیاست خارجی 
کشور قرار گیرد.  از سوی دیگر بر خاف آنچه درباره اختاف نظر آمریکا و اروپا در مساله ایران تبلیغ 
می ش�ود، اروپا جدا از مسائل سطحی و دس�ته چندم، در ایه های امنیتی ضدایرانی کاما در راستای 
سیاست های آمریکا عمل کرده است. موید این گزاره، آزادی عمل تامل برانگیز منافقین و تروریست ها 
در کش�ورهای اروپایی است. در ش�رایطی که رئیس جمهور آمریکا عما پروژه ناامن سازی ایران را در 
دستورکار قرار داده و در این میان روی گروهک منافقین نیز حساب جدایی باز کرده، اروپا هم راستا با 
این سناریو، به منافقین اجازه برگزاری همایش و فعالیت های مختلف را داده و با چنین اقداماتی عما 
مشارکت خود در پروژه ضدایرانی ترامپ را اعام می کند. چنانکه در جریان همایش تیرماه منافقین در 
پاریس، چند تن از شهرداران این شهر، وزیر پیشین خارجه فرانسه و همچنین چند نماینده مجلس 
هم حزبی مکرون، رئیس جمهور این کشور نیز حضور داشتند و علیه جمهوری اسامی سخنرانی کردند.

اروپا رفیق برجام، شریک منافقین

تصمی�م  همچنی�ن  و  بازداش�ت 
دولت اتریش برای س�لب مصونیت 
دیپلماتیک از یک دیپلمات ایرانی، 
گذش�ته از آنک�ه اتفاق�ی ن�ادر و 
اس�تثنایی در دنیای دیپلماسی به 
حس�اب می آی�د، برخ�اف صریح 
حقوق دیپلماتیک نی�ز بود، چرا که 
طب�ق این حق�وق، نمی ت�وان یک 
دیپلمات را به هی�چ عنوان توقیف 
یا بازداش�ت ک�رد. حتی بر اس�اس 
این حق�وق، دیپلمات ها را نمی توان 
تحت تعقی�ب قانونی ق�رار داد. در 
پیم�ان وی�ن ی�ا کنوانس�یون وین 
راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان 
مهم ترین معاه�ده مربوط به حقوق 
دیپلماتیک آمده اس�ت: مصونیت 

دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست

بی گناهی اسدی برای اروپایی ها محرز شده استاسدی فقط در وین مصونیت دیپلماتیک دارد!

به�رام قاس�می، س�خنگوی وزارت امور 
خارج�ه در گفت وگ�و ب�ا »وطن ام�روز«:
با توجه به حساس�یت موضوع وارد بحث 
حقوقی نمی ش�وم و اان زمان مناس�بی 
ب�رای ای�ن صحب�ت نیس�ت. ایش�ان در 
آلم�ان مصونی�ت دیپلماتی�ک نداش�ت

 ابوالفضل حسن بیگی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس در گفت وگو با »وطن امروز«:
بی گناه�ی دیپلم�ات ما ب�رای دادگاه ها و 
نیروه�ای امنیتی اروپایی ها  محرز ش�ده 
اما با فشار آمریکایی و ابی صهیونیستی
این دیپلمات همچنان در بازداش�ت است

 »وطن امروز« گزارش می دهد
یک سال از دستگیری اسداه اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی در اروپا گذشت

از یاد رفته 



اخبار

فارسوهمدانپرکارتریناستانها
گروه اقتصادی: نتایج ط��رح آمارگیری نیروی 
کار در بهار 1398 نش��ان می دهد اس��تان های 
هم��دان ب��ا 6/1 و فارس ب��ا 7 درصد کمترین 
میزان نرخ بیکاری را داشته اند و نرخ بیکاری در 
اس��تان تهران نیز 2/2 درصد نسبت به بهار 98 
کاهش داشته است. بیشترین میزان بیکاری هم 
متعلق به چهارمحال و بختیاری با 16/7 درصد، 
خوزستان 16/2 درصد، لرستان 16/1 درصد و 
هرمزگان 15/9 درصد اس��ت. نکته قابل توجه 
اینکه اس��تان چهارمحال و بختی��اری با وجود 
آنکه در میان استان های کشور بیکارترین استان 
کشور به شمار می رود اما در بهار سال گذشته 
نرخ بیکاری 22/8 درصدی را تجربه کرده است 
که با کاهش��ی 7/2 درصدی ب��ه 15/6 درصد 
در زمس��تان سال 97 رس��یده است. بیشترین 
نرخ مش��ارکت اقتصادی نیز به اس��تان گیان 
اختصاص دارد و پ��س از آن مازندران، زنجان، 
خراس��ان شمالی و همدان در میان استان های 
کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بوده اند.

۶۲هزارمیلیاردازبودجهحذفشد!

در حالی دولت صرفه جویی 62 هزار میلیاردی 
در هزینه های بودجه امسال را در دستور کار قرار 
داده که بخشی از آن از بودجه های عمرانی و بخش 
قابل توجه دیگری از اعتبارات هزینه ای و حقوق و 
دستمزد کسر خواهد شد. بودجه سال 98 با حدود 
52۰ هزار میلیارد تومان در بخش منابع عمومی و 
اختصاصی بسته شد اما ۴۴8 هزار میلیارد تومان 
 تصویب شده اس��ت. به گزارش ایسنا، اینکه این 
62 ه��زار میلی��ارد توم��ان در چ��ه بخش هایی 
صرفه جویی ش��ده اس��ت، موضوعی اس��ت که 
پیگیری از مناب��ع آگاه حکایت از آن دارد که 23 
هزار میلیارد تومان از بودجه های عمرانی کس��ر 
ش��ده و از 66 ه��زار میلیارد به ح��دود ۴3 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین بخش 
دیگ��ر مربوط به اعتبارات هزینه ای دولت اس��ت 
که برای س��ال جاری تا 352 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی  شده بود، البته اعتبارات هزینه ای بیش 
از 75 درصد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان 
اس��ت. در مجموع در بودجه 98 در بخش منابع 
عمومی حدود 238 هزار میلی��ارد تومان درآمد 
که از 2 بخش مالیات و دیگر درآمدها تش��کیل 
می ش��ود، فروش نفت و فرآورده های آن با 158 
هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی با 
51 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که 
در بخش فروش نفت با توجه به کاهش صادرات تا 

حدودی منابع تحت تأثیر قرار گرفته است.

پروندهسیتروئنC3بستهشد
 C3 8۰۰ پرون��ده خودروی س��یتروئن«
بسته و محصوات تحویل مشتریان شد«. به 
گزارش تسنیم، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب 
گفت: این تعداد خودرو در یک ماه گذش��ته و 
بدون اینکه پرونده به محاکم قضایی فرستاده 
ش��ود، با تاش و همکاری سازمان تعزیرات و 
گروه خودروسازی سایپا به متقاضیان تحویل 
شد. گفتنی است سایپا پاسخگویی به تعهدات 
و جلب رضایت یکایک مش��تریان را به عنوان 
ی��ک اولویت جدی در دس��تور کار خود قرار 
داده اس��ت. این گ��روه در چند ماه گذش��ته 
تاش کرده با تس��ریع در تحوی��ل خودروی 
مصرف کنندگان، نسبت به ایفای تعهدات خود 

اقدام کند.

برگزاریالکترونیکمجامعبانکها
مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی 
ب��ورس می گوید: با برگزاری مجامع به ش��کل 
الکترونی��ک، بهان��ه کمبود وقت ب��رای فرار از 
پاس��خگویی تمام می ش��ود و بان��ک مرکزی 
می تواند آناین بر عملکرد بانک ها نظارت کند. 
به گزارش تسنیم، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
»سمات« وابسته به بورس اوراق بهادار بتازگی 
خدمات و ابزاره��ای جدیدی را به فعاان بازار 
س��رمایه معرفی کرده اس��ت. بر این اساس در 
مجمع الکترونی��ک از 5 روز قبل زمان و نوبت 
داده می ش��ود. دیگر اینک��ه داخل پنل مجمع 
الکترونیک بخش��ی برای هیات رئیسه تدارک 
دیده  شده است. همچنین نهادهای نظارتی از 
جمله سازمان بورس اوراق بهادار کنترل کامل 
بر اجرای مجامع آنای��ن دارند و برای مجامع 
بانک ه��ا نیز برای بانک مرکزی )به عنوان نهاد 
نظارت بانک ها( پنل ویژه ای درون درگاه ناظر 

تعبیه شده  است.

تهاترنفتایران
دربرابرسرمایهگذاری

تهات��ر نفت در برابر اجرا یا تهاتر نفت ایران 
در برابر سرمایه گذاری، راهکار جدیدی است که 
مجوز آن در قالب قانون بودجه سال 98 صادر 
شده و نخستین قرارداد در این زمینه به منظور 
احداث نیروگاه جدید ری در جنوب شهر تهران 
این هفته امضا می ش��ود. به گزارش تسنیم، با 
این راهکار، به  ج��ای پول نقد، فروش نفت به 
شرکت ها )شرکت های سرمایه گذار در پروژه ها 
یا فروش��نده کاا به ایران( انجام می ش��ود. بر 
این  اس��اس نخستین قرارداد نفت در برابر اجرا 
مربوط به نوس��ازی نیروگاه ری است که ارزش 
کلی آن 5۰۰ میلیون یورو تعیین ش��ده و قرار 
است به  ازای سرمایه  گذاری یک شرکت ایرانی 
در اجرای این پروژه، به  میزان اصل و سود این 
سرمایه گذاری، نفت خام در اختیار این شرکت 
داخلی قرار گیرد. این طرح با تأمین مالی بودجه 

داخلی انجام می شود.

ایرانیهاشناسنامهشغلیمیگیرند
معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 
اش��اره به اینکه سامانه اشتغال ایرانیان تا پایان 
تیر امس��ال رونمایی می ش��ود، گفت: در این 
سامانه هدف این اس��ت که همه افراد در سن 
اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند. 
به گزارش تس��نیم، عیسی منصوری افزود: در 
این سامانه هدف این است که همه افراد در سن 
اشتغال و کار کشور دارای یک کد شغلی باشند. 
کس��ی که خارج جمعیت فعال است و آن که 
درون جمعیت فعال است مشخص شود شاغل 
یا بیکار است و اگر شاغل است در چه رشته ای 
و اگ��ر تخصص، تجربه و مه��ارت دارد در چه 
رش��ته ای؛ که به صورت دقیق کدبندی شده و 
مشخص باشد. این ابزاری برای سیاست گذاری 

دقیق اشتغال است.

ذخیره4/۲میلیونتن
کاایاساسیدربنادر

وزیر اقتص��اد از ذخیره ۴ میلی��ون و 2۰۰ 
هزار تن کاای اساس��ی در بنادر کش��ور خبر 
داد و گفت: رشد تولید داخل کااهای اساسی 
 در س��ال 98 در بخش��ی از اق��ام حت��ی به 
2۰ درصد هم می رسد. فرهاد دژپسند با بیان 
اینکه مسؤوان بنادر در تاشند انتقال کاا از 
بنادر به اقصی نقاط کش��ور با س��هولت هرچه 
بیشتر انجام  شود، افزود: سیر تخلیه و ترخیص 
کاا با حرکتی ش��تابان در حال انجام اس��ت. 
وی با یادآوری اینکه در ش��رایط فعلی، واردات 
به منظور تقویت تولید انجام می ش��ود، اضافه 
کرد: س��هم کااهای واردات��ی مصرفی زیر 15 
درصد است و این به آن معناست که 85 درصد 
واردات کشور، کارکرد تقویت و رونق تولید دارد. 
دژپسند با بیان اینکه به دایل مختلف، اساساً 
محل نگهداری برخی کااهای اساس��ی بنادر 
کشور هستند، گفت: روغن خوراکی یکی از این 
نوع کااهاس��ت که حدود 7۰۰ هزار تن از کل 
موجودی کاای اساس��ی موجود در بنادر را به 

خود اختصاص می دهد.

کار

3اقتصاد

گروه اقتصادی: تاکید دولت برای تامین درآمدهای 
خ��ود از طریق »مالی��ات« در س��ال های اخیر به 
صورت جدی در حال دنبال ش��دن است. با وجود 
اینکه این سیاس��ت های مالیاتی تاکنون به صورت 
عملی تنها در زمینه عایدی بر س��رمایه سکه های 
فروخته ش��ده توس��ط بانک مرکزی اجرا شده اما 
خبرهای خوب��ی مبنی بر تدوی��ن قوانینی درباره 
عایدی مسکن، ارز، خودرو و طا به گوش می رسد. 
در کنار پیشرفت های مناسبی که در زمینه مالیات 
بر عایدی سرمایه به دست آمده، موضوع مالیات بر 
خانه های خالی هم در حال پیگیری اس��ت. اخیرا 
نیز وزیر اقتصاد به یک مالیات جدید تحت عنوان 
مالیات بر درآمدهای اختال زا اشاره کرده؛ مالیاتی 
که قرار اس��ت مانع از سرریز نقدینگی به بازارها و 

ایجاد تورم در آن شود.   
ب��ه گزارش »وطن ام��روز«، وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه این وزارتخانه در حال تدوین ایحه مالیات بر 
درآمد فعالیت های اختال زاست، گفت: درآمدهای 
نجوم��ی بادآورده بر اس��اس این ایحه مش��مول 
پرداخت مالیات می ش��وند. فرهاد دژپسند با اشاره 
به مطرح بودن طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در 
کمیسیون اقتصادی، گفت: مقرر شده وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی نقطه نظ��رات تکمیلی خود را 
درباره این ط��رح به نمایندگان ارائه دهد اما بحث 
دیگر موضوع مالیات بر عملکرد و مالیات مستقیم 
است که در این راستا قرار شده در این حوزه تجدید 
نظر شده و برخی معافیت ها اصاح شود. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ش��اید در برهه ای 
از تاریخ اعمال برخی معافیت ها ضروری بود، افزود: 
در ح��ال حاضر برخی از ای��ن معافیت ها ضرورت 
خود را از دس��ت داده که باید اصاح ش��ود اما در 
برخی دیگر از بخش ها باید قانونی همانند مالیات 
بر عواید سرمایه یا مالیات بر فعالیت  های اختال زا 
وضع شود، بنابراین وزارت امور اقتصادی و دارایی از 

2 طرف پایه های مالیاتی را اصاح کرده و افزایش 
می دهد. 

مالیات بر درآمد فعالیت های اختال زا ■
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در حال تدوین ایحه مالیات بردرآمد فعالیت  های 
اختال زاس��ت، تصریح کرد: منظور از فعالیت های 
اختال زا این اس��ت که در برهه ای از زمان بخشی 
از نقدینگی ب��رای خرید کاایی ک��وچ و تقاضای 
مصنوع��ی ایجاد می کند و ب��ازار آن کاا نیز دچار 
اختال می ش��ود که این موضوع طبیعی نیست و 
درآمدهای بادآورده ایجاد می کند، لذا این درآمدها 
نیز مشمول مالیات می ش��ود. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی ب��ا تاکید بر اینکه هدف اصلی ایحه این 
بوده که درآمدهای نجومی ب��ادآورده که از طریق 
این نوع فعالیت ها ایجاد شده، مشمول مالیات و از 
این نوع فعالیت ها جلوگیری شود، گفت: ساز و کار 
اخذ مالیات بر درآمد فعالیت های اختال زا در ایحه 
تنظیم ش��ده است و این ایحه باید ابتدا در دولت 
بررسی و  س��پس به مجلس ارسال شود، البته ما 
به دنبال این هس��تیم ابتدا دستگاه های اجرایی در 
این باره مش��ارکت کرده و نظر بدهند و سپس در 

دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شود.

مالیات بر عایدی سکه اجرا می شود ■
اما دیروز رئیس س��ازمان امور مالیاتی اطاعات 
جدیدی از نحوه پیگیری سیاست های اخذ مالیات در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه مطرح کرد. 
امیدعلی پارس��ا با تاکید بر اخذ مالیات از خریداران 
س��که گفت: سال گذش��ته 1۰2 هزار نفر در کشور 
5 میلیون و 89۰ هزار قطعه س��که خریدند که ۴۴ 
هزار نفر آنها مشمول دریافت مالیات هستند. وی با 
بیان اینکه در همه کشورهای دنیا اداره  امور کشور با 
مالیات دریافتی از مردم انجام می شود، گفت: این در 
حالی اس��ت که در ایران 37 درصد بودجه دولت از 
مالیات و کمت��ر از 5۰ درصد هزینه جاری دولت از 
مالیات تأمین می شود. رئیس سازمان مالیاتی کشور 
افزود: در کش��ورهای پیشرفته 25 درصد کل درآمد 
م��ردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می ش��ود 
اما این رقم در ایران 8/5 درصد اس��ت که در نتیجه 
بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی دولت نیمه تمام 
باق��ی می ماند. وی از تاش برای نوین  س��ازی روش 
مالیات س��تانی در کش��ور خبر داد و گفت: از روش 
قدیمی تش��خیص علی الرأس به روش تش��خیص 
مبتن��ی بر اطاعات واقعی م��ردم حرکت می کنیم. 
پارسا با تاکید بر لزوم دسترسی کامل سازمان مالیاتی 

ب��ه درآمدها و اطاعات مالی و اماک و مس��تغات 
م��ردم، گف��ت: این ام��ر در ماده 169 مک��رر قانون 
مالیات های مستقیم ذکر شده است. وی با اشاره به 
فرارهای مالیاتی بزرگ، گفت: معضل دیگر معوقات 
مالیاتی بااست و برنامه های زیادی در سازمان امور 
مالیات��ی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات 
ش��روع شده است. سازمان مالیاتی باید ریز داده ها و 
تراکنش مالی و ملک و اماک را در اختیار داش��ته 
باشد. پارسا در ادامه گفت:  فرار مالیاتی حتی در بخش 
دولتی و بخش های عمومی غیردولتی وجود دارد و 
س��ازمان امور مالیاتی با قدرت و قوت وصول مالیات 
را دنبال می کند. رئیس سازمان مالیاتی همچنین از 
دریافت مالیات از درآمدهای بادآورده خبر داد و گفت: 
در همه جای دنیا از این نوع درآمدها مالیات گرفته 
 می ش��ود. پارس��ا با بیان اینکه سال گذشته بیش از 
5 میلیون و 89۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته 
شد که 1۰2 هزار نفر در کشور این سکه ها را خریده 
بودند، گفت: 58 هزار نفر از این افراد کسانی بودند که 
زیر 2۰ قطعه سکه خریدند که طبق قانون مشمول 
مالیات نمی شوند. وی افزود: ۴9۰ نفر بیش از یکهزار 
قطعه س��که خریدند و 38 نفر نیز هر کدام بیش از 
5 هزار قطعه سکه خریدند و یک نفر به تنهایی 38 
هزار قطعه سکه بهار آزادی خریده بود. رئیس سازمان 
امور مالیاتی با بیان اینکه قیمت هر سکه خریده شده 
توسط این افراد حدود یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان 
بود، گفت: امروز قیمت هر س��که به بیش از ۴ و نیم 
میلیون تومان رس��یده و ثروت و سود بادآورده ای را 
برای این افراد ایجاد کرده که سازمان امور مالیاتی باید 
حتماً از این افراد مالیات دریافت کند. پارسا با اشاره 
به طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل اماک، خودرو، 
سکه و ارز گفت: همه این موارد در ایحه ای در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نهایی شده که برای تصویب به 
هیأت دولت ارائه شده است و برای همه این اشکال 

که اموال بادآورده است، باید مالیات بدهند. 

وطن امروز  شماره 2763 شنبه   22 تیر 1398

سرمایه گذاران عمانی به چابهار می آیند وزارت راه باید هواپیماهای با عمر 5 سال بخرد

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت 
راه وشهرس��ازی باید اقدام ب��ه خرید هواپیماهای 
دس��ت دوم با عمر زیر 5 س��ال کند، البته خرید 
هواپیماهای روسی به دلیل بروز برخی مشکات 
در دس��تور کار نیس��ت. س��یدهادی بهادری در 
گفت وگ��و با خانه ملت، با اش��اره به فرس��ودگی 
ناوگان حمل ونقل هوایی کش��ور گفت: بر اساس 
بررس��ی  های انجام ش��ده، میانگین عمر ناوگان 
حمل ونقل هوایی حدود 2۴ س��ال اس��ت، از این 
رو فرس��ودگی هواپیماهای ایران��ی یک موضوع 
نگران کنن��ده ب��وده که باید این مش��کل هر چه 

س��ریع      تر رفع ش��ود. وی با بی��ان اینکه قدمت و 
فرسودگی هواپیماهای کشور یکی از چالش  های 
بزرگ حمل ونقل هوایی است، ادامه داد: در شرایط 
کنونی بسیاری از هواپیماهای فعال در ایراین ها 
باید از رده خارج شوند اما به علت کمبود هواپیما، 
مجبور به اس��تفاده از تمام ظرفیت ها هس��تیم. 
وی اف��زود: قطعا باید از تمام راه  های ممکن برای 
نوس��ازی ناوگان حمل ونقل هوایی استفاده کرد، 
زیرا عمر استاندارد برای ناوگان هواپیمایی کشور 
حدود 15 س��ال اس��ت. بهادری بر لزوم خرید و 

واردات هواپیماهای جدید تأکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت ایران در دیدار 
با احمد بن محمد الفطیس��ی، وزیر حمل ونقل و 
ارتباطات سلطان نش��ین عمان با اشاره به روابط 
برادرانه و نزدیکی جغرافیایی 2 کشور، بر ضرورت 
تقویت و تحکی��م همکاری ه��ای حمل ونقلی و 
زیرس��اختی و ارائه تسهیات برای توسعه حجم 
روابط 2 کش��ور تاکید کرد. رضا رحمانی در این 
دی��دار با تأکید ب��ر این موضوع��ات، افزود: یکی 
از محورهای اصلی توس��عه مناس��بات 2 کشور، 
فعال سازی موافقتنامه عشق آباد و همکاری عمان 
در کرویدر ش��مال- جنوب با هدف اس��تفاده از 

ظرفیت های بندری و ریلی 2 کشور و دستیابی به 
بازار آسیای میانه است. احمد بن محمد الفطیسی 
نیز در این دیدار با اش��اره به امکانات زیرساختی 
کش��ورش در زمینه برقراری خطوط حمل ونقل 
هوایی و دریایی تصریح کرد: هم اکنون خط های 
هوای��ی مختلفی میان 2 کش��ور برق��رار و ازم 
است در حوزه دریایی نیز فعاان تجاری فعالیت 
بیشتری داشته باشند. وی همچنین با دعوت از 
س��رمایه گذاران ایرانی برای شرکت در مناقصات 
زیرس��اختی این کشور، برای س��رمایه گذاری در 

طرح های توسعه ای چابهار اعام آمادگی کرد.

گزارش »وطن امروز« از سیاست های جدید دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی

مالیاتبادآورده!
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور: 44 هزار خریدار سکه باید مالیات بدهند 

 وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد درحال تدوین ایحه ای برای گرفتن مالیات از درآمدهای بادآورده است
نما

دولتدراخذمالیاتازخانههایخالیتسریعکند
سیدحسین افضلی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت مسکن 
بویژه در کانشهرها، گفت: دولت باید به این وضعیت رسیدگی کند، مردم برای اجاره یک واحد مسکونی در 
تنگنا هستند. وی با بیان اینکه دولت به قانون مالیات بر خانه  های خالی تمکین نکرده است، اظهار داشت: 
مجلس در قانونی دولت را ملزم کرده که بر خانه های خالی مالیات وضع کند اما این قانون از سوی دولت اجرا 
نمی شود که باید پاسخگو باشد. افضلی اضافه کرد: در جلساتی که با دولتی ها داشته ایم، به آنها تذکر داده ایم 
که باید قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا کنند اما این طور عنوان می کنند که  در شرایط فعلی امکان 
اجرای این قانون وجود ندارد، در صورتی که زیرساخت های آن از سوی قانونگذار تعبیه شده است. وی ادامه 
داد: دولت در اجرا نکردن قانون مصوب مجلس برای اخذ مالیات از خانه های خالی تخلف کرده است، معتقدم 

اجرای صحیح این قانون می تواند بر کاهش التهابات موجود در بازار مسکن و اجاره بها مؤثر باشد. 

یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت ارز
می تواند ن��رخ ارز را کاهش دهد، 
گف��ت: ارز ۴2۰۰ تومانی کارای��ی دارد اما به دلیل 
سوءاس��تفاده برخی ها، اثرگذاری اصل��ی خود را از 
دست داده است. حسین راغفر در گفت وگو با خانه 
ملت، درباره گرانی ماه های اخیر و راهکارهای افزایش 
قدرت خرید مردم، گفت: افزایش قیمت ها در طول 
یک س��ال و نیم گذشته تعمدی بوده و دولت برای 
تامین منابع از دست رفته مردم نزد بانک ها- به دلیل 
فس��اد نظام بانکی- و تامین کسری بودجه، قیمت 
ارز را افزایش داد. این کارش��ناس اقتصادی با بیان 
اینکه افزایش نرخ ارز برای اقتصاد، جامعه و سیاست 
پیامدهای بسیاری داشته، افزود: دولت باید قیمت 

ارز را کاه��ش ده��د؛ مادامی 
ک��ه این ام��ر محقق نش��ود، 
نم��ی رود.  بین  از  مش��کات 
وی ب��ا بیان اینک��ه توزیع ارز 
۴2۰۰ تومانی به دلیل فس��اد 
موجود در س��اختار کشور، با 

مشکات بس��یاری همراه بود و نفعی از ارز دولتی 
به مردم نرس��ید، اظهار کرد: فساد از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانک مرکزی شروع شد و تا جایی 

ادامه دار شد که به جای اینکه 
کاای ارزان قیمت به دس��ت 
مردم برس��د، صرف سایر امور 
شد. این استاد دانشگاه  با بیان 
اینکه دولت می تواند نرخ ارز را 
کاهش دهد، خاطرنشان کرد: 
عده ای معتقدند از آنجایی که فساد وجود دارد باید 
قیمت ارز در کش��ور افزایش پیدا کند، در حالی که 
این سیاست اشتباه است. در واقع افرادی که از رانت 

ارزی منتفع می ش��وند به دنبال افزایش قیمت ارز 
هس��تند. وی با بیان اینکه باید به جای افزایش نرخ 
ارز، فساد کنترل ش��ود، ادامه داد: در صورت حذف 
دار  ۴2۰۰ تومان��ی، ارز نیمایی به 12 هزار تومان 
و ارز آزاد به 18 هزار تومان می رسد. این کارشناس 
اقتصادی تصریح کرد: دی ماه سال گذشته بر اساس 
شاخص های تورم مشخص شد کااهای صنعتی و 
تولیدی افزایش قیمت 7۰ درصدی داش��ته اند، در 
حالی که این تورم برای کااهای اساسی ۴5 درصد 
بود؛ به عبارت دیگر ارز ۴2۰۰ تومانی کارایی دارد اما 
به دلیل سوء استفاده برخی اثرگذاری اصلی خود را از 
دست داده است و دولت به جای حذف این ارز باید 

به دنبال اصاح ساختار باشد.

حسین راغفر:
دولت می تواند نرخ ارز را کاهش دهد

شاخصهایعمدهبازارکاردربهار98)درصد(
بیکاریاشتغالمشارکتاستان

40/636/210/8کل کشور
40/536/410/2آذربایجان شرقی
42/63810/7آذربایجان غربی

43/939/99/1اردبیل
42/437/810/7اصفهان

40/234/514البرز
35/832/59/3ایام

36/733/39/2بوشهر
39/735/710/1تهران

39/733/116/7چهارمحال وبختیاری
4137/58/6خراسان جنوبی
40/436/69/4خراسان رضوی
44/440/97/9خراسان شمالی

39/733/316/2خوزستان
44/640/98/3زنجان
37/434/38/2سمنان

34/229/513/6سیستان وبلوچستان
38/936/27فارس
41/937/510/6قزوین

3632/410/2قم
43/337/912/5کردستان

38/133/412/2کرمان
44/237/814/7کرمانشاه

35/631/611/3کهگیلویه وبویراحمد
38/834/611گلستان
48/144/18/2گیان

36/730/816/1لرستان
44/640/49/5مازندران
34/531/68/3مرکزی

43/836/815/9هرمزگان
44/141/46/1همدان

41/936/512/8یزد

بودجه



اجتماعي 0 4

میعاد صالحی:  صندوق بازنشستگی 
کشور ورشکسته نیست

»امروز پایان حیاط خل��وت بودن صندوق  
بازنشستگی  کشوری فرا رسیده و ما اجازه ادامه 
چنین مس��یری را نخواهی��م داد«. مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این مطلب 
گفت: ش��فافیت، فسادس��تیزی، جوانگرایی، 
نخبه گزینی و شایسته گزینی ۴ محور رویکرد 
جدید این صندوق اس��ت. به گ��زارش فارس، 
سیدمیعاد صالحی در نشست با مدیران استانی 
این صندوق اظهار داش��ت: امروز برای همگان 
روشن شده مسیر و خط صندوق بازنشستگی 
مسیر ش��فافیت و فسادستیزی اس��ت و این 
یک ش��عار نیس��ت و در ۳ ماه اخی��ر اقدامات 
مختلفی در این زمینه انجام ش��ده اس��ت و ما 
ش��عار نمی دهیم و این فقط بخش کوچکی از 
اقدامات ما برای شفاف س��ازی و مبارزه با فساد 
است و سیاست های ما با قاطعیت ادامه خواهد 
یاف��ت. صالحی تصریح کرد: مبارزه با فس��اد و 
شفافیت حاشیه های زیادی دارد اما افراد بدانند 
که با خیمه شب بازی های سیاسی و غیرسیاسی 
نمی توانند ما را به حاشیه ببرند. صالحی با بیان 
اینکه چرا هم��ه باید تصور کنند صندوق یک 
صندوق مش��کل دار و به گل نشسته ای است، 
گفت: همه دنیا به س��مت برندسازی حرکت 
می کنن��د اما م��ا خودمان صن��دوق و برندی 
مانن��د آن را ک��ه یکی از غول ه��ای اقتصادی 
کش��ور اس��ت، تخریب می کنیم و ب��ا نگاهی 
تحقیرآمیز ب��ه آن نگاه می کنی��م. وی یادآور 
ش��د: ما بنگاهی داریم که هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در س��ال زیان می دهد و باید برای نگه 
داش��تن آن از منابع صن��دوق هزینه کنیم در 
حالی که در آن س��و، بنگاهی داریم که ۲۷۰۰ 
میلیارد تومان سود خالص در سال دارد اما این 
رقم س��ود تنها به زیان های صندوق پرداخت 
می ش��ود، در حالی که ما یک اعتبار و سرمایه 
ارزش��مندی در اختیار داری��م. وی تأکید کرد: 
اگر بنگاه های ما در مجموع به سودآوری قابل 
قبولی برسند می توانیم در کنار صرفه جویی در 
هزینه ها منابعی را برای پرداخت دوره ای برای 
بازنشستگان عزیز در قالب کارت های اعتباری 
یا روش ه��ای دیگر فراهم کنیم. هر مقدار این 
س��ودآوری افزایش یاب��د، رقم باات��ری برای 

پرداخت در اختیار بازنشستگان قرار می گیرد.

کچل کردن از سربازی حذف شد
رئیس اداره منابع انس��انی س��رباز س��تاد 
کل نیروهای مس��لح گفت: بر اساس تصمیم 
اتخاذشده دیگر س��ربازان اجباری برای کچل 
کردن ندارند. س��ردار کمال��ی در گفت وگو با 
فارس با اعام خبر حذف کچلی از س��ربازی 
گفت: الزام به تراش��یدن موی سر سربازان از 
س��ربازی حذف شده است. وی گفت: خدمت 
سربازی یکی از ارکان توان رزم نیروهای مسلح 
و بنیه دفاعی و امنیتی کش��ور است و جوانان 
ضمن اینکه براساس آخرین یافته های علمی 
نشاط و انگیزه برای نیروهای مسلح به ارمغان 
می آورند، در دفاع از حریم امنیت کشور نقش 
بس��یار مهمی را ایفا می کنند. کمالی تصریح 
کرد: س��ربازی همواره با تراش��یدن موی سر 
همراه بوده لیکن با توجه به بررسی  های انجام 
شده و ارتقای بحث بهداشت فردی و امکانات 
مناس��ب یگان های نی��روی مس��لح و عاقه 
جوانان به منظور خوشایند  س��ازی و افزایش 
جذابیت و نشاط خدمت س��ربازی، بر اساس 
تصمیمات اتخاذشده تراشیدن موی سربازان 
با نمره ۴ از س��ربازی حذف شد. وی افزود: از 
این پس اندازه موی سر کارکنان وظیفه برای 
دیپلم و پایین      تر در مراکز آموزش شماره ۱۰ و 
سرباز و سرجوخه در حین خدمت ۱۰ تا ۱۶، 
همچنین فوق دیپلم و بااتر در مراکز آموزش 
۱۶ و افسر و درجه دار حین خدمت ۱۶ تا ۲۰ 

خواهد بود.

انتصاب معاون برنامه ریزی و امور 
عمرانی فرمانداری شهرستان قدس

ط��ی حکم���ی از س��وی انوش��ی��روان 
محسنی بندپی، اس��تاندار ته�ران، خدابخش 
محمدزاده پودینه به سمت معاون برنامه ریزی 
و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان 
قدس منصوب شد. در حکم انتصاب خدابخش 
محمدزاده پودینه آمده اس��ت: به موجب این 
حک��م و بنا به پیش��نهاد فرماندار به س��مت 
معاون برنامه ری��زی و هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری شهرستان قدس منصوب می شوید. 
امید اس��ت در تحقق برنامه ها و سیاست های 
دولت تدبیر و امید و نیز خدمت رسانی هرچه 
بیشتر به مردم شریف شهرستان موفق باشید.

توزیع  ساندیس های سمی 
در بهشت زهرا

مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زه��را)س( از 
دس��تگیری فرد توزیع کننده »س��اندیس های 
سمی« در بهشت زهرا)س( خبر داد. سعید خال 
در گفت وگو با تس��نیم، اظهار داشت: پنجشنبه 
گذش��ته فردی میانس��ال در س��ازمان بهشت 
زهرا)س( بنا داش��ت تعدادی س��اندیس  آلوده 
و س��می را در بین افراد حاضر در بهش��ت زهرا 
توزیع کند که به محض اطاع س��ازمان بهشت 
زهرا و با همکاری و همراهی دژبان مس��تقر در 
س��ازمان و همکاران مان و نیروی انتظامی، فرد 
اش��اره شده دستگیر ش��د. وی توضیح داد: این 
فرد، تعدادی س��اندیس را به سم آلوده کرده بود 
که خوشبختانه کسی از این ساندیس ها مصرف 
نکرده است. وی از هموطنانی که برای زیارت اهل 
قبور و زیارت اماکن مقدسه در بهشت زهرا)س( 
حاضر می ش��وند خواست مراقب افراد سود جو و 
فرصت طلب باشند و از اماکن معتبر و مورد تأیید 

سازمان، نذورات مردمی را دریافت کنند.

تعیین تکلیف ۲۴ مدرسه بنیاد شهید

مدی��رکل آموزش وپرورش ش��هر تهران با 
اش��اره به تعیین تکلیف مدارس مورد اختاف 
با بنیاد شهید گفت: آموزش وپرورش به مدت 
یک سال به صورت ماهانه برای ۲۴ مدرسه طبق 
رقمی که کارشناسان تعیین کرده اند به بنیاد 
ش��هید اجاره پرداخت خواه��د کرد. عبدالرضا 
فوادوند در گفت وگو با تس��نیم، درباره جلسه 
مش��ترک آموزش و پرورش و بنیاد شهید برای 
حل مش��کات مدارس مورد اخت��اف اظهار 
داشت: قرار شد هیأت ۳ نفره ای از کارشناسان 
دادگس��تری تشکیل ش��ود و تا ۳۰ تیر میزان 
اجاره ۲۴ مدرس��ه را تعیین کنن��د. وی افزود: 
کارشناسان در شهریور قیمت خرید اماک را 
تعیین می کنند که پس از آن اعتبار مالی مورد 
نی��از برای خرید مدارس به س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اس��تان تهران اعام می ش��ود تا 
در بودجه س��ال 99 لحاظ شود و سال آینده، 

خریداری مدارس انجام خواهد شد.

واگذاری زمین های اوقافی 
شهرستان قدس به مردم

فرمان��دار شهرس��تان قدس گف��ت: برای 
نخس��تین بار زمین ه��ای اوقاف��ی از س��مت 
سازمان اوقاف به مردم واگذار شد. لیا واثقی 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
زمین های اوقافی این شهرستان اظهار کرد: از 
۲ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی شهرستان قدس 
ح��دود ۲ هزار هکتار زمین ه��ای اوقافی بود. 
واثق��ی بیان کرد: زمین ه��ای اوقافی در تمام 
ایران به این صورت اس��ت که س��ند اعیانی 
می دهن��د و تحت مالکیت اوقاف اس��ت. وی 
با بیان اینکه مش��کل بزرگ شهرستان قدس 
اوقافی بودن زمین های مس��کونی، تجاری و 
صنعتی بود و عامه مردم درگیر این مس��أله 
بودن��د، گفت: عامه م��ردم ب��رای بازآفرینی 
بافت های فرس��وده ام��اک خود ب��ه دلیل 
نداش��تن سند دچار مش��کل بودند. واثقی با  
بیان اینکه با دس��تور نماینده ولی فقیه برای 
نخس��تین بار این زمین ها از س��مت سازمان 
اوقاف به مردم واگذار ش��د، تصریح کرد: برای 
خری��داری واحد مس��کونی مت��ری ۱۰ هزار 
تومان و واحد صنعتی متری ۲۰۰ هزار تومان 
باید پرداخت ش��ود تا س��ند عرص��ه و اعیان 

دریافت کنند.

اطاعات پزشکان باید به روز شود
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
با انتقاد از تعرفه های پزش��کی گفت: در حوزه 
سامت پزشکان باید همواره به فکر توسعه و به 
روز شدن باشند. محمد جهانگیری در گفت وگو 
با فارس با اش��اره به اینکه پزشکان برای به روز 
شدن نیازمند ش��رکت در کنگره های خارجی 
هس��تند و هزینه های آن را باید خود بپردازند، 
گفت: اگر ما این هزینه ها را نپردازیم و تجهیزات 
را به روز نکنی��م در یک بازه زمانی نمی توانیم 
همه عقب ماندگی ها را جبران کنیم. وی تصریح 
کرد: به روز شدن پزشکان نیازمند زمان و هزینه 
است، به طور مثال برای این منظور باید کنگره 
تشکیل شود یا پزشک جهت گذراندن دوره های 
علمی به خارج از کش��ور اعزام شود و نباید در 
این بخش غفلت کرد، چراکه در غیر این صورت 

بار آن بر دوش مردم خواهد بود.

صندوق

به گزارش »وطن امروز«، هفتم خرداد امس��ال 
قاضی محمد ش��هریاری از به قتل رس��یدن میترا 
استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی، شهردار پیشین 
تهران در ساختمانی مسکونی در منطقه سعادت آباد 
تهران خبر داد. بررسی ها برای شناسایی قاتل توسط 
ماموران قضایی و انتظامی ادامه داشت تا اینکه عصر 
همان روز )هفتم خرداد( نجفی با مراجعه به پلیس 
آگاهی به قتل همس��رش اعتراف کرد. نهایتاً علی 
القاصی مهر، دادس��تان عموم��ی و انقاب تهران از 
صدور کیفرخواست پرونده نجفی خبر داد و اتهامات 
وی را قتل  عمد، حمل و نگهداری ساح غیرمجاز و 
ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح )غیرفوتی( 
اع��ام کرد. پرونده پس از صدور کیفرخواس��ت به 
مجتمع دادگاه های کیفری یک استان تهران ارسال 
و برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه یک کیفری به 
ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد که دادگاه ۱۰ روز 
ب��ه وکای متهم وقت داد تا پرونده را مطالعه و در 
صورت وجود نقص یا ایراد اعام کنند. وکای نجفی 
پرون��ده او را مورد مطالعه قرار دادند و نهایتاً قاضی 
کشکولی، ساعت 9 صبح روز شنبه ۲۲ تیر )امروز( 
را برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعام کرد.  
قاضی کشکولی، رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی 
در ارتباط با تخلفات سازمان تامین اجتماعی، قاتل 
بنیتا دختربچه 8 ماهه، محمد ثاث قاتل ۳ نفر از 
ماموران نیروی انتظامی در جنایت خیابان پاسداران 

و ... را در پرونده کاری خود دارد.
نتیجه دادگاه در گرو مطالبات  اولیای دم ■

غامحس��ین اسماعیلی، س��خنگوی قوه قضائیه 
۲۰ خ��رداد درباره پرون��ده نجفی گفته بود: »نگاه ما 
ب��ه این پرونده نگاه به پرونده جنایی و قتل اس��ت و 

درباره سایر پرونده های قتل که آثار اجتماعی به همراه 
داشته رسیدگی ها ضمن رعایت دقت از سرعت ویژه 
برخوردار بوده اس��ت و مثال های زی��ادی هم از این 
دست موارد داریم؛ مثل پرونده  قتل امام جمعه شهر 
کازرون، پرونده قتل بنیتا و پرونده رسیدگی به قتل 
ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاس��داران که با 
سرعت رسیدگی شد. هر جایی که پرونده قتلی بازتاب 
اجتماعی داشته باشد به آن پرونده در ضمن رعایت 
دقت با سرعت رسیدگی می کنیم. رسیدگی دادسرایی 
ب��ه این پرونده با رویکرد پرونده قتل خانوادگی انجام 
شده است و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد 
و دادگاه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به آن 
رسیدگی می کند. ما هیچ پیش داوری نسبت به این 
پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، 
اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکای او و در نهایت 

تصمیم هیات قضایی شعبه رسیدگی کننده است«.
پرونده نجفی نیاز به تحقیقات اضافی نداشت ■

وکای نجفی از همان روزهای ابتدایی بررس��ی 
قتل میترا اس��تاد در تاش بودن��د زمان محاکمه 
م��وکل خود را عقب بیندازن��د، به همین علت این 
پرون��ده را دارای ابهام��ات فراوان دانس��تند. حتی 
علی��زاده طباطبایی، وکیل نجف��ی در اظهارنظری 
عجیب می گفت س��رعت در صدور کیفرخواس��ت 
نجفی باورنکردنی اس��ت و هیچ پرونده قتلی با این 
س��رعت آماده نشده اس��ت. این اظهارات از وکیلی 
که ادعای تجربه فراوان دارد عجیب بود اما کسانی 
که این وکیل حاشیه ساز را می شناسند از اظهارات 
غیرمنطقی طباطبایی تعجب نکردند. مثال نقض 
اظه��ارات این وکی��ل، محاکمه قات��ل امام جمعه 
شهرستان کازرون بود که چند ساعت بعد از حادثه 

برج آرمیتا رخ داد. قاتل امام جمعه کازرون کمتر از 
۴۰ روز محاکمه و در ۱۲ تیر به اعدام محکوم شد، 
در حال��ی که نجفی بع��د از ۴۵ روز هنور محاکمه 
نش��ده اس��ت! روند ۲ پرونده نشان می دهد نه تنها 
روند قضایی نجفی به زیانش نبوده بلکه از نظر زمان 
و ات��اف وقت پرونده به نفع وی در جریان اس��ت 
و تاکنون همان طور بوده که وکا می خواس��ته اند. 
نجفی صبح ۷ خرداد 98 همسر دوم خود را به قتل 
رساند و حجت ااس��ام والمسلمین خرسند، امام 
جمعه کازرون بامداد 8 خرداد 98 به شهادت رسید 
اما سرعت رسیدگی به پرونده نجفی نسبت به امام 
جمعه کازرون بسیار کند پیش می رود.  اسماعیلی 
در چهارمین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی 
قوه قضائیه به این انتقاد پاسخ داد و گفت: »سرعت 
عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است بویژه 
در پرونده هایی که بازتاب اجتماعی داش��ته است. 
ه��ر پرونده ای که احساس��ات و عواطف عمومی را 
جریحه دار کند، صراحتاً اعام می کنیم به این قبیل 
پرونده ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با 
سرعت و ویژه رسیدگی می کنیم و پرونده قتل میترا 
اس��تاد در زمره این پرونده هاس��ت. پرونده از منظر 
قضایی یک پرون��ده قتل جنایی خانوادگی و کامًا 
روشن است و از بعد قضایی و تحقیقات، همکاران ما 
در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند؛ هم اقاریر و 
هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی 
قانونی انجام شده و به قدری روشن است که نیازی 
به تحقیقات بیشتر نداشت«. رئیس کل دادگستری 
استان تهران افزود: »کسانی که دسترسی به رسانه ها 
دارند از حاشیه سازی برای این گونه پرونده ها اجتناب 
کنن��د. ما با رعایت اخاق و قانون می توانیم امنیت 

روان��ی را به جامعه برگردانیم. یک��ی از نمایندگان 
مجلس تماس گرفت و گفت »از شهود این پرونده 
تحقیق نشده است«، به او گفتم شاهد یعنی کسی 
که به رأی العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده 
باش��د و احدی ادعا ن��دارد در صحنه قتل جز قاتل 
و مقتول فرد ثالثی وجود داش��ته باشد و بنا نیست 

شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم«.
برادر میترا استاد: رضایت نمی دهیم ■

خان��واده مقتول تمایلی به مصاحبه ندارند و برادر 
میترا ستاد در یکی از گفت وگوهای معدود خود اعام 
کرد نجفی از وی و خانواده اش رضایت خواسته است. 
مسعود استاد گفت: دلیل قتل مصاحبه ای بود که قرار 
بود با خواهرم انجام شود. این را که گفته شده خواهرم 
با یک نهاد امنیتی ارتباط داشته، رد می کنم. او با هیچ 
نهادی ارتباط نداشت. آنها اختافاتی با هم داشتند اما 
اصاً صحبت از جدایی نبود و نخس��تین بار است که 
گفته می شود قرار بود میترا از آقای نجفی جدا شود. 
روز قبل از قتل تا ۴ صبح من با خواهرم در تماس بودم 
و او از درگیری ای که با شوهرش داشت، به من گفت. 
فردای آن روز قرار بود برای مصاحبه برود که این قتل 
اتفاق افتاد و علت قتل به مصاحبه برمی گردد. قرار بود 
روز حادثه خواهرم با یک سایت خبری مصاحبه کند و 
مسائلی را مطرح کند که همین امر باعث شد خواهرم 
کشته شود. وی افزود: آقای نجفی شخصاً با من یک 
ساعت صحبت کردند تا بتوانند رضایت بگیرند اما ما 
رضایت نمی دهیم. خیلی مسائل هست که می دانم اما 
حاا وقت گفتنش نیس��ت و من بعد از صدور حکم 
درباره آن صحبت خواهم کرد و واقعیت هایی را خواهم 
گفت.حرف پدر و مادر و خواهرزاده ام حرف من است و 

آنچه من تصمیم بگیرم آنها نیز قبول می کنند. 

آوای شهر

 شنبه   22 تیر 1398وطن امروز  شماره 2763 

عضو شورای عالی استان ها اعام کرد 
نامگذاری کوچه و خیابان، تنها دستاورد شورای شهر تهران

پلیس پایتخت گزارش داد
پاکسازی پارک دانشجو و انهدام باند توزیع مواد توهم زا

عضو شورای عالی استان ها ضمن 
انتقاد به عملکرد رئیس ش��ورای 
عالی گفت: در شورای شهر تهران چه دستاوردی به 
غیر از نامگذاری چند کوچه و خیابان داشته اید. به                                                                                                                    
گزارش فارس، محمد قانبیلی در جلسه علنی شورای 
عالی استان ها خطاب به رئیس شورای عالی گفت: 
در حال حاضر مشکل سیاسی شدن شوراهاست و 
اینکه شما در شورا حضور ندارید و مدیران ضعیف و 
ناکارآمد انتصاب کرده اید که شورای عالی استان ها 
را به سراشیبی سقوط می کشاند ولی شک نکنید 
همین افرادی که از روس��تاها آمده اند ش��وراها را 
مجددا به مس��یر خود بازمی گردانند. وی افزود: از 
نظر شما افراد قوی و توانمند چه کسانی هستند که 
قطعا ش��ما و همکاران تان در شورای شهر تهران یا 
شورای شهرهای بزرگ می دانید. در ۲ سال گذشته 
اعضای شورای شهر تهران چه اقدامی انجام داده اند؟ 
آیا پروژه                                                                           های بزرگ عمرانی در تهران کلنگ زنی شد 
ی��ا پروژه                                                                           های خاصی افتتاح کردند؟ هر چه مصوبه 

در این دوره داش��تند به ضرر شهروندان بود. عضو 
شورای عالی استان ها اظهار                                                                                                                                                                                   داشت                                                                 : نامگذاری چند 
خیاب��ان، کوچه، میدان یا مح��دود کردن مردم در 
سطح چند ش��هر تنها دستاورد شورای شهر است 
و ج��ز این موارد دس��تاورد دیگری نداش��ت. وی 
خطاب به عارف، ریاس��ت فراکسیون امید مجلس 
نیز گفت: مصاحبه های ش��ما را خوانده ام و چقدر 
دلس��وز شده و به حمایت از ش��وراها برخاسته اید! 
چرا زمانی که سپنتا را با مشکل مواجه کردند وارد 
نشدید؟ جامعه ش��ورایی آنقدر بالغ شده که دیگر 
فریب این بازی های سیاسی را نمی خورد. البته شاید 
بتوانید همکاران تان را در مجلس فریب بدهید ولی 
شورا فریب نمی خورد. عضو شورای عالی استان ها 
خط��اب به رئیس جمهور نیز گفت: چرا وعده هایی 
می دهید که نمی توانید عمل کنید؟ ۳ سال پیش 
قول دادید طرح منابع پایدار شهرداری و مدیریت 
یکپارچه ش��هری را در کوتاه ترین زمان به مجلس 

ارائه می کنید؛ چه شد وعده های تان؟

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت 
از دس��تگیری ۲۵ نف��ر در جریان 
عملیات پاکس��ازی پارک دانش��جو از خرده فروشان 
موادمخدر خبر داد. به گزارش مهر، کیوان ظهیری در 
تشریح عملیات پاکسازی پارک دانشجو از مجرمان 
و خرده فروش��ان مواد مخ��در گفت: در پی مطالبات 
شهروندان مبنی بر پاکسازی پارک دانشجو و محوطه 
تئاتر ش��هر از خرده فروش��ان مواد مخ��در، معتادان 
و مزاحم��ان، تیم عملیات انتظامی برای شناس��ایی 
این افراد تش��کیل ش��د. وی افزود: پس از شناسایی 
ای��ن افراد، تیم های انتظامی کانت��ری ۱۲9 جامی 
و س��رکانتری هشتم پلیس پیش��گیری به صورت 
محسوس و نامحسوس فعال شده و در یک عملیات 
ضربتی، فروشندگان مواد مخدر، مزاحمان و حامان 
ساح سرد را بازداشت کردند. در طرح پاکسازی این 
پارک تعدادی ساح س��رد و مقادیری مواد مخدر و 
روانگردان نیز کشف شد. وی افزود: ۶ دستگاه خودرو 
و ۱۵ دستگاه موتوسیکلت نیز که حوالی پارک اقدام 

به مزاحمت برای شهروندان می کردند توقیف شدند. 
به گفته رئیس پلیس پیشگیری پایتخت این طرح به 
صورت مس��تمر به اجرا درمی آید. همچنین محمد 
بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از 
توفیق پلیس در کشف و انهدام یک باند توزیع کننده 
م��واد توه��م زای گل در فضای مجازی و مش��خصاً 
اینستاگرام خبر داد. بخشنده اضافه کرد: معاونت فتای 
پلیس مبارزه با م��واد مخدر فاتب یک تیم حرفه ای 
و قانون ش��کن در زمینه توزیع مواد مخدر در بس��تر 
اینستاگرام را شناس��ایی کرد و با اقدامات اطاعاتی 
همه آنها را ب��ه دام انداخت. از این باند توزیع کننده 
مق��دار ۵۰ کیلو و ۲8۰ گ��رم ماده توهم زای گل که 
از مشتقات ارتقا یافته گیاه شاهدانه هندی است که 
به طور عامیانه همه به نام حشیش می شناسیم، کشف 
و ضبط ش��د. وی با اش��اره به اینکه سرکرده باند با 
هویت فردین از شناسایی خود واقعا دچار حیرت شده 
ب��ود، در ادامه گفت: خافکاران مجازی این را بدانند 
که فعالیت های سوء آنها از دید پلیس پنهان نمی ماند.

مخدرشورا

اجتماع عظیم دخت��ران انقاب 
به مناس��بت گرامیداشت هفته 
»عفاف و حجاب« با حضور پرشور دختران و زنان 
محجبه در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار 
شد. به گزارش خبرگزاری ها، اجتماع عظیم دختران 
انقاب در تهران به مناس��بت گرامیداش��ت هفته 
عفاف و حجاب با سر دادن »لبیک یازهرا)س(« و 
»لبیک یا حس��ین)ع(« با حضور پرشور دختران و 
زنان محجبه و با تقدیر از خانواده های شهیدان کاوه، 
زین الدین، ش��اهرخ ضرغام، باکری، حیدر جنتی، 
مجید قربانخانی، نورخدا موسوی، شهید جاویدااثر 
حاج احمد متوسلیان، شهدای مدافع حرم خلیلی، 
علی اکبر شیرودی و دختر مجاهده مرحومه مرضیه 
طاهره دباغ در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار شد. 
رضوانه دب��اغ، دختر مجاهده مرحومه مرضیه 
دب��اغ تفک��ر و کام دخت��ران انقاب را نش��انه 
ش��خصیت آنان دانس��ت و گفت: همه رفتارهای 
ما در این مراس��م از سوی دشمن رصد می شود، 
پ��س باید مراقب ش��عار و عکس العمل های خود 
باش��یم. وی از دختران درخواس��ت کرد جایگاه 
م��ادران انقاب را با صاب��ت خود محفوظ دارند. 
امیر وصالی، کسی که پیش از انقاب اسامی در 
جریان اعتراض به وضعیت بد پوش��ش و حجاب 
از سوی نیروهای ساواک دستگیر و شکنجه شده 
بود نیز لحظاتی پش��ت تریبون رفت و از دختران 
انقاب خواست مدافع حجابی باشند که با مبارزات 

بس��یاری به جایگاه خود بازگشته است. در ادامه 
این مراسم احمد پناهیان به سخنرانی پرداخت و 
با اشاره به آیات مبارکه سوره احزاب که به جایگاه 
مجاهدین اشاره دارد، گفت: زنی پس از تأمل روی 
آیات این سوره نزد حضرت رسول اکرم)ص( رفت 
و از ایش��ان پرس��ید: »چرا تمام مقامات و مدارج 
معنوی که در قرآن به آن اش��اره ش��ده ش��کلی 
مردانه دارد، پس روزی زنان جامعه اس��امی چه 
می شود؟« وی ادامه داد: خداوند متعال جبرئیل را 
به سوی پیامبر بزرگوار نازل کرد و به ایشان فرمود: 
»به این زن بگو در ایمان، اس��ام، صبر و مقاومت 
در مقابل طاغوت، روزه داری و نماز و عبادت هیچ 
تمایزی می��ان زن و مرد نیس��ت و خداوند هیچ 
تفاوتی میان زن و مرد برای حضور در عرصه های 

جهادی قرار نداده اس��ت«. پناهیان خاطرنش��ان 
کرد: زن مسلمان شیعه در میدان مبارزه با تأسی 
از مادرش حضرت فاطمه )س(، برای رس��یدن به 
عالی ترین مقامات پا به عرصه اجتماع می گذارد. 
وی با بیان اینکه زنان آزاده همچون پژواک قدرت 
اسام از س��وی حضرت زهرا)س( هستند، اظهار 
داش��ت: یکی از القاب حضرت زهرا)س(، منصوره 
اس��ت و در واق��ع خداوند اگر بخواه��د در جهان 
کس��ی را در راه مجاهدت یاری رس��اند، از طریق 
بان��وی ۲ عالم و با این رمز یاری می کند. پناهیان 
با اش��اره به قرار گیری روز عفاف و حجاب در دهه 
کرامت خاطرنش��ان ک��رد: کرامت تنها به معنای 
لطف به نیازمندان نیست؛ کرم و کرامت به معنای 
بزرگداشت مقام انسانی هم هست. وی ابراز داشت: 

امروز دلقک مآبانی در خیابان های کشور به دستور 
مزدوری با گرفتن مبالغی ناچیز به ساحت عفاف و 
حجاب حمله می کنند و حریم اخاقی جامعه را به 
مخاطره انداخته اند که باید شدیدترین برخوردها با 
آنها صورت گیرد. سخنران اصلی اجتماع دختران 
انقاب با انتقاد از تصمیم بر محدودس��ازی قانون 
عفاف و حجاب از سوی برخی افراد در قوه مقننه 
و مجریه، گفت: دشمنان ما متوجه شده اند برای 
ضربه زدن به نظام جمهوری اس��امی باید از راه 
تغییر فرهنگ و ضعیف کردن حجاب وارد شوند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن اجتم��اع و اجتماعات مانند 
آن بای��د یادآور ش��ود که با حفظ حریم حجاب و 
عفاف و صیان��ت از خانواده، می توان مهد پرورش 
مجاهدان آخرالزمان و فرهیختگان را نگه داشت.  
پناهیان حجاب را در جامعه ایرانی مس��أله ملی و 
امنیتی خواند و گفت: قوای مقننه، قضائیه و دولت 
موظف به حفظ و اجرای قانون حجاب هستند و 
باید مخالفان را رسوا و به مردم معرفی کنند. وی 
با اش��اره به واقعه سال ۱۳۱۴ شمسی در مسجد 
گوهرشاد، ابراز کرد: زنانی که الگوی شان حضرت 
فاطمه زهرا)س( بود به خاطر حفظ حریم حجاب 
به خاک و خون کشیده شدند. در پایان این برنامه 
زین الدین موسوی، روحانی جوانی که به خاطر امر 
به معروف مورد هجمه دشمنان انقاب قرار گرفته 
بود  از دختران انقاب درخواست کرد برای مبارزه 

با مفاسد جامعه اسامی پیشقدم شوند.

حجاب

گروه اجتماعی: نخستین جلسه محاکمه 
»محمدعلی نجفی« شهردار اسبق تهران به اتهام 
قتل »میترا استاد« همسر دومش امروز  به صورت 
علنی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
به ریاست قاضی کشکولی برگزار می شود.

اولین جلسه دادگاه نجفی به اتهام قتل همسر دومش امروز برگزار می شود

وقت محاکمه

با حضور خانواده های شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم برگزار شد
اجتماع عظیم دختران انقاب در سراسر کشور سربازی

انتصاب
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گروه ی�ادآور: »حتی پرنده ای جرأت ندارد در آس��مان بغداد 
پرواز کند.« رژیم بعث با تکرار این جمله در رس��انه ها، تاش 
می کرد بغداد را برای برگزاری هفتمین کنفرانس سران جنبش 
غیرمتعهدها امن نشان دهد. صدام به دنبال این بود با برگزاری 
این کنفرانس در بغداد، ش��رایط سیاسی را به نفع خود تغییر 
دهد. او در مصاحبه با روزنامه »الدوره« گفته بود: »این جنگ 
به خاطر فتح و تصرف چند صد کیلومت��ر اراضی خاک ایران 
نیست و همه  چیز محدود به اهداف نظامی نمی شود، بلکه این 
جنگ به خاطر سرنگونی رژیم جمهوری اسامی ایران است«. 
صدام برای رس��یدن به این ه��دف، به غیر از حمله نظامی از 
فشارهای سیاسی و جلب حمایت کشورهای دیگر در منطقه 
و جه��ان برای ادامه تجاوز به ایران اس��تفاده می کرد. تا پیش 
از آزادسازی خرمشهر، رژیم بعث به دلیل تصرف بخش هایی 
از خاک ایران و داش��تن دس��ت برتر در جنگ، می توانست از 
فش��ارهای سیاسی نیز بهره ببرد اما با آزادسازی خرمشهر در 
خرداد 61، اوضاع بین المللی و تحلیل ها درباره جنگ ایران و 
عراق تغییر کرد. نگرانی از شکس��ت رژیم بعث باعث شده بود 

برخی کشورها تقاضای آتش بس را نیز پیگیری کنند.
ضعف صدام در آن مقطع باعث شد تاش ها برای برگزاری 

کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد در بغداد بیشتر شد، چرا 
که رژیم بعث می توانست از فرصت عدم حضور ایران استفاده 
کند و با صدور بیانیه یا چیزی ش��بیه آن، همه چیز را به نفع 
خود تغییر دهد. جمهوری اسامی ایران که در نشست قبلی 
یعنی در ششمین کنفرانس سران جنبش غیرمتعهد ها )که از 
۳ تا ۹ سپتامبر 1۹۷۹ در هاوانا، پایتخت کوبا برگزار شده بود( 
برای نخستین بار حضور پیدا کرده بود، مورد استقبال کنفرانس 
قرار گرفت. انقاب ای��ران در ۳ ماده 1۳۹، 1۴۰و 1۴1 بیانیه 
سیاسی کنفرانس هاوانا مورد بررسی و تقدیر قرار گرفت و پس 
از آن حضور ایران در جنبش عدم تعهد به رس��میت شناخته 
ش��د. محل اجاس بعدی کنفرانس غیرمتعهدها که باید در 
1۹82 برگزار می شد، بغداد بود. این در حالی بود که رژیم بعث 
از سپتامبر 1۹8۰ یک جنگ تمام عیار را به ایران تحمیل کرده 
بود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجاس هفتم، جمهوری 
اسامی ایران برای مخدوش کردن اعتبار بین المللی که صدام 
در پ��ی آن بود، فعالیت  های دیپلماتیکی را برای تغییر محل 
کنفران��س آغاز کرد. این فعالیت ها از نشس��ت ۴ روزه وزیران 
خارجه در س��پتامبر 1۹81 در بلگراد آغاز شد. ایران و سوریه 
در این نشست خواستار تغییر محل کنفرانس شدند. بغداد پس 
از این اتفاق از دفتر هماهنگی خواست که برای مساله میزبانی 
تشکیل جلسه دهد. 16 مه 1۹82 هند رسما آمادگی خود را 
برای میزبانی اعام کرد. شرایط جنگ میان ایران و عراق باعث 
شد تا سپتامبر 1۹82 که موعد برگزاری کنفرانس بود، هنوز 
محل کنفرانس رسما اعام نشود. به همین دلیل ریاست کوبا 
بر جنبش عدم تعهد برای 6 ماه دیگر تمدید و قرار شد نشست 
در مارس 1۹8۳ برگزار ش��ود. عراق ب��رای عدم تغییر محل 
کنفرانس تاش های بس��یاری کرد و بارها اعام کرد »بغداد 
کاماً امن است«. پس از این مرحله است که ایجاد ناامنی در 

بغداد در دستور کار جمهوری اسامی قرار می گیرد. 
امیرسرتیپ خلبان بازنشسته رضا رمضانی در گفت وگویی 
در تشریح این عملیات می گوید: تیرماه سال 61 و پس از آنکه 
تاش سیاسی برای جلوگیری از برگزاری اجاس عدم تعهد 
در عراق به نتیجه نرسید، قرار بر این شد این کار با یک اقدام 
نظامی به نتیجه برس��د که طی آن دکتر وایتی وزیر خارجه 
وقت با ارسال نامه ای، موضوع را به رئیس جمهوری وقت اعام 

ک��رد. در آن نامه تاکید ش��ده بود سرنوش��ت محل برگزاری 
کنفرانس سران را یک حرکت نظامی می تواند مشخص کند 
و اهمی��ت برگزاری این کنفران��س برای بغداد کمتر از حفظ 
خرمش��هر پس از اشغال آن برای صدام نیست. به این ترتیب 
مسؤوان کشور به بررسی موضوع با اقدام نظامی علیه عراق 
پرداختند. نتیجه بررسی ها این بود که به هر نحو ممکن باید 
بغداد دچار ناامنی شود، لذا به لحاظ اینکه از راه زمینی امکان 
انجام این مهم، بس��یار سخت و با تلفات سنگین همراه بود، 
تصمیم گرفته شد نیروی هوایی وارد عمل شود. بر این اساس 
و پس از طرح ریزی فرماندهان، قرار بر این ش��د جنگنده های 
ایران پاایش��گاهی در اطراف بغداد را مورد هدف قرار دهند 
و پس از عبور از آس��مان بغداد، به کش��ور بازگردند تا به این 
ترتیب نا امن بودن آسمان عراق را به رغم ادعای کذب صدام، 

به اثبات برسانند.
پس از طرح این مس��اله نیروی هوای��ی ارتش جمهوری 
اس��امی ایران در صدد انجام حماتی ب��ه بغداد برمی آید تا 
عدم امنیت این شهر برای برگزاری اجاس را به جهانیان ثابت 
کند. این در حالی بود که صدام س��خت در حال آماده سازی 
بغ��داد ب��رای برگزاری اج��اس هفتم بود و س��اختمان ها و 
خیابان  های بغداد را برای این نشست آماده 
می کرد و ب��ا کمک کش��ور های اروپایی از 
جدید تری��ن سیس��تم  های ضد هوایی برای 
مقابله با حمات هواپیما های جنگی ایران 
بهره می برد. اما چند خلبان ش��جاع ایرانی، 
مناس��بات تاریخی را به نف��ع ایران تغییر 
می دهند. نام »عباس دوران«، در این نقطه از 
تاریخ معاصر ایران برجسته می شود.  شهید 
عباس دوران، خلبان ۳1 ساله نیروی هوایی، 
متولد شیراز بود که در طول 2 سالی که از 
جنگ گذش��ته بود، بیش از 12۰ مأموریت 
هوایی را در دفع تهاجم دشمن بعثی انجام 
داده بود. س��رهنگ خلبان عباس دوران در 
تاریخ بیستم تیر سال 1۳61 مقارن با ژوئیه 
1۹82 مأموریت یافت پایتخت عراق را ناامن 
کند. روز ۳۰ تیرماه 1۳61 سه هواپیما که هر کدام 2 سرنشین 
داشتند، مأموریت عملیات بغداد را برعهده می گیرند. هدف آنها 
بمباران پاایشگاه بغداد، نیروگاه اتمی بغداد و »پایگاه الرشید« 
یا ساختمان اجاس در بغداد بود. هواپیمای شماره یک: عباس 
دوران - منصور کاظمیان، هواپیمای ش��ماره دو: اس��کندری 
– باقری و هواپیمای ش��ماره ۳: توانگریان - خسروش��اهی. ۳ 
فروند فانتوم کاما مسلح به پرواز درمی آیند. قرار بر این است 
هر س��ه تا مرز پرواز کنند اما تنها 2 فروند از 

مرز گذش��ته و به هدف 
شوند  حمله ور 

و فانتوم سوم در همان 
جا منتظر بماند تا در صورت 

نیاز به آنها بپیوندد. امیرسرتیپ 
دوم خلب��ان بازنشس��ته اکبر 
توانگریان یکی از خلبانان این 
عملی��ات می گوید بر اس��اس 

برنامه ری��زی به عمل آم��ده و در 
سحرگاه ۳۰ تیرماه 1۳61 سه فروند 

»اف۴« به همراه 6 خلبان روی باند پرواز 
حاضر شدند و قرار بر این شد اگر هواپیمایی 

هنگام برخاستن با مشکل مواجه شود، 2 جنگنده 
دیگر به طرف بغداد به پرواز درآیند. 

توانگری��ان می افزاید: وقتی به ط��رف جنگنده های 
روی بان��د می رفتی��م، به عباس گفتیم ه��ر وقت هنگام 

اج��رای عملیات ازم ش��د، با کش��یدن دس��تگیره خروج 
اضط��راری، هواپیما را ترک کن ول��ی او گفت من این کار را 
انجام نمی دهم. دقایق��ی بعد ۳ جنگنده روی باند به حرکت 
درآمدند که خوشبختانه هواپیمای دوران با مشکل مواجه شد، 
من بافاصله به خلبان اسکندری گفتم »برو جلو«. لحظاتی 

من اعام کرد بعد شهید یاسینی از داخل برج کنترل به 
چتر جنگنده من باز شده است و نمی توانم 

بروم. در همین هنگام خطرناک ترین 
صحن��ه کار پ��روازی ام را با عبور 
جنگن��ده دوران از فاصله کمتر از 
یک متری ام دیدم و متوجه شدم 

جنگنده دوران پس از رفع عیب، به پرواز درآمده است. به این 
ترتیب 2 فروند جنگن��ده »اف۴« با هدایت خلبانان دوران و 
اسکندری و همچنین خلبان دومی منصور کاظمیان و خلبان 
باقری به طرف بغداد به پرواز درآمدند و من نتوانستم در این 
عملیات حضور یابم. ماجرای این مأموریت که خلبان عباس 
دوران در آن به ش��هادت رس��ید از زب��ان همکار و همراهش 
منصور کاظمیان نیز خواندنی است: »هواپیمای شماره 1« من 
بودم و عباس دوران. »هواپیمای شماره 2« محمود اسکندری 
ب��ود و ناص��ر باقری و »هواپیم��ای ش��ماره ۳ «، توانگریان و 
خسروش��اهی که البته قرار شده بود هواپیماهای شماره یک 
و 2 به عمق خاک عراق و شهر بغداد بروند و عاوه بر بمباران 
پاایش��گاه »الدوره« دیوار صوتی این ش��هر را نیز بشکنند و 
هواپیمای ش��ماره ۳ نزدیک مرز به عنوان پشتیبان و نیروی 
جایگزین مستقر شود تا در صورت بروز هرگونه مشکلی برای 
این دو هواپیما، عملیات را ادامه دهد. ما به سمت بغداد پرواز 
کردی��م. تقریباً 1۵ کیلومتری بغداد بودیم که با دیوار آتش و 
پدافند دش��من روبه  رو ش��دیم و در همین فاصله چند گلوله 
به هواپیمای م��ا اصابت کرد. وقتی این گلوله  ها به هواپیمای 
ما اصابت کرد، عباس به من گفت چراغ موتور س��مت راست 
روشن شده و ظاهراً موتور از کار افتاده است. به عباس گفتم 
چاره  ای نیست و باید به عملیات ادامه دهیم، زیرا در آن شرایط 
اگر باز می گشتیم دوباره در دیوار آتش دشمن قرار می گرفتیم، 
بنابراین به س��مت جنوب شرقی ش��هر بغداد که پاایشگاه 
»الدوره« در آنجا بود ادامه مسیر دادیم و با اینکه پدافند دشمن 
بسیار قوی بود تمام بمب ها را روی این پاایشگاه تخلیه کردیم. 
بعد از تخلیه بمب  ها مسیری را ادامه دادیم که دقیقاً به سمت 
همان هتلی ختم می شد که قرار بود کنفرانس غیرمتعهدها در 
آن برگزار ش��ود. زمانی که ما بمب  ها را روی پاایشگاه الدوره 
می ریختیم آتش بی امان و ش��دید دشمن قطع نمی شد. در 
همان موقع بود که هواپیما مورد اصابت چند گلوله دیگر قرار 
گرفت و قس��مت عقب آن به طور کلی از بین رفت. وقتی به 
پشت سرم نگاه کردم پاایشگاه را دیدم که در آتش می سوزد. 
در آن لحظه بود که دیدم قسمت دم هواپیما تا وسط کابین 
از بین رفته و در آتش می سوزد. دیگر حتی فرصت نشد که به 
عباس این قضیه را بگویم و نمی دانم چطور شد که صندلی من 
به بیرون پرت شد. درست نمی دانم اما قبل از اینکه بخواهم به 
عباس بگویم که قسمت عقب هواپیما از بین رفته صندلی به 

بیرون پرت شده بود. نمی دانم آیا عباس بود که 
این کار را کرد )چون چند لحظه قبل 

از آن بشدت اصرار داشت که من 
هواپیما را ترک کنم( یا آتشی 
که در قسمت وسط کابین بود 
باعث این قضیه شده بود. در هر 

صورت چشمانم سیاهی رفت و دیگر هیچ چیز ندیدم. وقتی به 
هوش آمدم به عنوان اسیر در وزارت دفاع عراق بودم. بعد از 2 
ماه یک سرباز عراقی که نگهبان وزارت دفاع عراق بود به من 
گفت هواپیمای شما را دیدم که آتش گرفته بود، یک چتر باز 
شد و بعد از چند ثانیه هواپیما به هتل محل برگزاری کنفرانس 
غیرمتعهدها برخورد کرد. تازه فهمیدم عباس صندلی خودش 
را به بیرون پرت نکرده و پس از برخورد هواپیما با ساختمان 
هتل به شهادت رسیده است. وقتی خبر شهادت عباس دوران 
را شنیدم به یاد صحبت های شب قبل از عملیات افتادم که به 
من گفت: »منصور جان اگر یک وقت هواپیما دچار مش��کلی 
ش��د تو خودت را به بیرون پرت کن و منتظر من نمان، چون 
من باید در هواپیما بمانم و مأموریتم را به اتمام برسانم«. صدام 
که با ترس��و خواندن خلبانان ایران��ی گفته بود »هیچ خلبان 
ایرانی جرأت نزدیک ش��دن به آسمان بغداد برای برهم زدن 
اج��اس را ندارد«، آبروی خود را بر باد رفته می بیند. پس 
از این عملیات در اواس��ط ژوئیه 1۹82 بود که سازمان 
وحدت آفریقا هم اعام کرد بغداد محل مناسبی برای 
گردهمایی غیرمتعهد ها نیست. پس از آن نیز کوبا 
اعام کرد کنفرانس س��ران در بغداد تشکیل 
نخواهد شد. پیشنهاد عراق برای میزبانی 
کنفرانس وزی��ران خارجه هم که قرار بود 
قبل از اجاس س��ران برگزار شود، مورد 
استقبال قرار نگرفت. سرانجام در سپتامبر 
1۹82 فیدل  کاس��ترو طی نامه ای رسما 
اع��ام کرد اجاس بع��دی در دهلی نو، 
هفتم مارس 1۹8۳ تشکیل خواهد 
شد و همه کشور های عضو با این 
موافقت  تصمی��م 

کرده اند. 

پشت میزنشینی برای من مثل مردن است
نرگس خاتون )مهناز( دلیری همسر شهید عباس دوران 
روایت می کند: »مس��ؤوان نیروی هوایی به دلیل پروازهای 
زیاد عباس، تصمیم گرفتند او را به تهران منتقل کنند که او 
موافقت نکرد. گفت من به تهران نمی روم. پرواز را دوست دارم 
و می خواهم به مردم خدمت کنم. همیشه به من می گفت از 
پول این مردم من دوره دیده ام و خلبان شده ام. گاهی به من 
می گفت: آیا می دانید از پول این مردم و این کشور چقدر برای 
ما خرج کردند و ما را فرس��تادند آمریکا تا دوره ببینیم؟ من 
هرگز نمی توانم عقب نشینی کنم. یکی می گوید نمی خواهم 
پرواز کنم و نمی رود. من هم می گویم؛ پس چه کسی برود؟ چه 
کسی از کشور دفاع کند؟«  شهید دوران در خاطرات هشتم 
تیر 1۳6۰ می نویسد: »دلم نمی خواهد از سختی ها با همسرم 
حرفی بزنم. دلم می خواهد وقتی خانه می روم جز ش��ادی و 
خنده چیزی با خودم نبرم؛ نه کس��ل باش��م، نه بی حوصله و 
خواب آلود تا دل همس��رم هم شاد شود. اما چه کنم؟ نسبت 
به همه چیز حساسیت پیدا کرده ام. معده ام درد می کند. دکتر 
می گوید فقط ضعف اعصاب اس��ت. چطور می توانم عصبانی 
نش��وم؟ آن روز وقتی بلوار نزدیک پایگاه هوایی ش��یراز را به 

نام من کردند، غرور و ش��ادی را در چشم های همسرم دیدم. 
خانواده خودم هم خوش��حال بودند. حواله زمین را که دادند 
دستم، من فقط به خاطر دل همسرم گرفتم و به خاطر او و 
مردم که این همه محبت دارند و خوبند پشت تریبون رفتم 
ولی همین که پایم به خانه رسید، دیگر طاقت نیاوردم. حواله 
زمین را پاره کردم، ریختم زمین. یعنی فکر می کنند ما پرواز 
می کنیم و می جنگیم تا شجاعت های ما را ببینند و به ما حواله 
خانه و زمین بدهند؟ باید با زبان خوش قانعش کنم که انتقال 
به تهران، یعنی مرگ من. چون پش��ت میزنشینی و دستور 

دادن برای من مثل مردن است«.

بعد از 2۰ س��ال در تیرم��اه 1۳81 بقایای پیکر 
ش��هید دوران توسط کمیته جست وجوی مفقودان 
به میهن منتقل ش��د و در پنجم مرداد 1۳81 طی 
مراس��می رس��می با حضور مس��ؤوان کشوری و 
لشکری، خانواده شهید و بستگان در میدان صبحگاه 

ستاد نیروی هوایی، بر دوش 
همرزمان خلبانش تش��ییع 
شد. تنها قطعه ای از استخوان 
پا به هم��راه تکه ای از پوتین 
شهید عباس دروان به میهن 
بازگشت و روز دهم مردادماه 
سال 1۳81 خانواده اش او را 
در ش��یراز به خاک سپردند. 

س��ردار باقرزاده، جزئیاتی از خاطره تبادل پیکرهای 
شهدا در این روز تاریخ ساز را اینطور روایت می کند: 
»در یکی از مقاطع دوران صدام، قرار بود تعدادی از 
شهدایی را که در اردوگاه ها به شهادت رسیده بودند 
با اجساد سربازان عراقی که در ایران فوت کرده بودند، 

مبادله کنیم. آماری که داشتیم حاکی از این بود که 
پیکر ش��هید دوران هم در این میان باشد. روزی که 
می خواس��تم از تهران بیایم، قصد کردم و گفتم باید 
نخستین شهیدی که بر بالین او حاضر می شوم شهید 
دوران باشد. تشریفات نظامی یگان در خط انجام شد. 
رفتم داخل س��الن و دیدم تا 
س��قف ۵6۰ تابوت را دور تا 
دور چیده اند و بخش��ی هم 
مجهول الهویه بودند. چشمانم 
را بس��تم و به س��مت تابوت 
ش��هید عب��اس دوران رفتم 
که روی تابوتش نوشته بود: 
»طیار ایرانی: عباس دوران« 
با قلم س��بزی روی آن را تصحیح کردم و نوش��تم: 
»خلبان ایرانی: عباس دوران، شیرمردی که در قلب 
بغداد حماسه آفرید.« بخش��ی از بند حمایل، چتر 
نجات و بخشی از یکی از کفش های خلبانی او باقی 

مانده بود که همه را داخل تابوت گذاشته بودند«.

در ماجرای نشست غیرمتعهدها در بغداد، یک قهرمان نظامی چگونه دست دیپلماسی را گرفت

پرنده ای در آسمان بغداد

سند گواهی فوت )شهادت( سرلشکر خلبان عباس دوران:
»به/ هیأت صلیب س��رخ در بغداد/موض��وع/ گواهی فوت  با 
توجه به اع��ام کمیته دائمی قربانیان جنگی نمونه ای از گواهی 

ف��وت س��رهنگ دوم 
عب��اس دوران خلبان 
ایرانی که هواپیمایش 
در تاری��خ 21 ژانوی��ه 
1۹82 میادی سقوط 
ارسال  برای شما  کرد 
ای��ن  در  می ش��ود. 
گواه��ی تاریخ و علت 
ف��وت نیز بیان ش��ده 
اس��ت.  امید است که 
اقدام��ات ازم در این 
زمین��ه انجام ش��ود... 
با تش��کر.  پیوست ها 
گواهی ف��وت / رئیس 
کمیته دائمی قربانیان 

جنگی«.

آخرین یادداشت 
و آخرین مکالمه

ناص��ر باقری کابین عقب جنگن��ده زنده یاد امیر 
سرتیپ »محمود اسکندری« در عملیات بغداد بود؛ 
همان عملیاتی که نام شهید عباس دوران را در تاریخ 
جاودان ک��رد و همرزم دیگرش منصور کاظمیان به 
اسارت درآمد. اما اس��کندری هواپیمای زخمی را از 
دومین دیوار دفاعی غیرقابل عبور جهان به سامت به 
پایگاه بازگرداند. خلبان ناصر باقری درباره آن لحظات 
روایت می کند: »قرار بود تحت هر ش��رایطی سکوت 
رادیویی در طول عملیات حفظ شود اما بااخره دوران 
و کاظمیان به ناچار سکوت رادیویی را شکستند. عباس 
روی رادی��و گفت: »ما را زدند!« محمود اس��کندری 
خلبان هواپیم��ای دوم همراه عب��اس دوران جواب 
داد: »عیبی ندارد، ما را هم زدند! پشت سر من ادامه 
 مسیر بدهید.« دوران جواب داد: »موتور شماره 2 من
آتش گرفته و دیگر نمی توانم ادامه بدهم!« اسکندری 
جواب داد: »نهایت تاش تان را بکنید و اگر نتوانستید 
ادامه بدهید بپرید بیرون.«  اما بعد از این مکالمه دیگر 
هیچ پاسخی از جانب فانتوم دوران و کاظمیان دریافت 
نشد. این آخرین باری بود که صدای عباس دوران را 
شنیدیم، تا آخرین لحظه آرام و با خونسردی حرف 
می زد و هیچ ترسی در صدایش نبود«. شدت آسیب 
برخورد موشک زمین به هوای عراقی به موتور فانتوم 
چنان بود که هواپیمای دوران و کاظمیان نتوانست 
پشت سر اسکندری ادامه مسیر بدهد. عباس قبل از 
آغاز عملیات گفته بود: »اگر هواپیمایش را بزنند بیرون 
نخواهد پرید.« یکی از خلبانانی بود که صدام او را به 
نام می شناخت و آرزو داشت او را در اسارت ببیند اما 
داغ این آرزو به دلش ماند. اسکندری با وجود آسیب 
ش��دید هواپیما و در شرایطی که گلوله ضدهوایی با 
شکافتن کابین در شانه اش جاخوش کرده بود، مثل 
همیشه با مهارت توصیف نشدنی خود از جهنم بغداد 
خارج شد و به ایران بازگشت. جراحت باقری شدیدتر 
از اسکندری بود، خونریزی شدیدی از ناحیه کتف و 
گردن داشت. وارد آسمان ایران که شدند اعام تک 
فروندی بودن پرواز،  پایگاه سوم شکاری را در سکوتی 
مرگب��ار فرو  ب��رد. داغ عباس دوران چ��ون گلوله ای 
آتشین انگار در پایگاه به زمین آمده و نفس کشیدن 
را برای همه س��خت ک��رده بود. هواپیمای س��وراخ 
سوراخ شده اس��کندری روی باند پایگاه آرام گرفت. 
هر دو خلبان غرق در خون به کمک پرس��نل پایگاه 
از کابین پیاده ش��دند. اس��کندری روی بغداد چنان 
کف زمین خوابیده پرواز کرده بود که اکثر گلوله های 
ضدهوایی و ترکش ها به جای شکم هواپیما به کناره 
و روی هواپیما خورده بود، اسکندری تا قبل از پرواز 
آشنایی و برخورد زیادی با عباس دوران نداشت ولی 
به گفته خودش در همان زمان کوتاه قبل از مأموریت 
جذب شخصیت و متانت عباس شده بود؛ گویی که 
محمود یک دوست صمیمی و یار قدیمی خود را از 
دس��ت داده بود. اسکندری نخستین حرفی که پای 
پله هواپیما زد مثل آب س��ردی تنها روزنه های امید 
بچه ها را به غمی سنگین بدل کرد. او گفت:»عباس 
هم رفت!« آن روز نخستین و آخرین مرتبه ای بود که 
پرسنل نیروی هوایی اشک را روی صورت جاویدنام 
امیر س��رتیپ محمود اس��کندری دیدند. دوران در 
دفتر خاطراتش نوش��ته ب��ود: »ماموریت خطرناکی 
اس��ت. حتی ممکن است دیگر زنده برنگردم. اما من 
خودم داوطلبانه خواسته ام که این ماموریت را انجام 
بدهم. تا 2ماه دیگر از این جنگ 2 سال می گذرد. من 
دوس��تان زیادی را در این مدت از دست داده ام؛ چه 
آنها که شهید شدند یا اسیر یا آنهایی که جسدشان 

پیدا نشد«. 

تیرماه سال 61 و پس از آنکه تاش سیاسی برای 
جلوگیری از برگزاری اجاس عدم تعهد در عراق به نتیجه 

نرسید، قرار بر این شد این کار با یک اقدام نظامی به 
نتیجه برسد که طی آن دکتر وایتی وزیر خارجه وقت با 
ارسال نامه ای، موضوع را به رئیس جمهوری وقت اعام کرد

صدام برای امن نشان دادن بغداد برای برگزاری نشست غیرمتعهدها گفته 
بود: »حتی پرنده ای جرأت ندارد در آسمان بغداد پرواز کند«

خلبان ایرانی: عباس دوران
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استراماچونی به دنبال جذب
مهاجم کیه وو

رس��انه های ایتالیایی مدعی ش��دند مهاجم 
 کی��ه وو مدنظ��ر اس��تقال ق��رار گرفته اس��ت.

2 رسانه ایتالیایی توتو مرکاتو و کالچومرکاتو مدعی 
شدند آندره آ استراماچونی، سرمربی استقال پس 
از جذب شیخ دیاباته از مدیران این تیم خواسته 
تا یک مهاجم دیگر که س��ابقه بازی در س��ری آ 
را دارد، استخدام کنند. مانوئل پوچیارلی، مهاجم 
تیم کیه ووی ایتالیا که البته پست اصلی اش مهاجم 
کاذب است، مدنظر استراماچونی قرار گرفته است. 
این بازیکن فصل گذشته در ۱۰ بازی برای کیه وو 
به میدان رفت اما موفق به گلزنی و دادن پاس گل 
نش��د، البته در کل فصل ۱9-2۰۱۸ برای کیه وو 
خوب نبود و آنها به س��ری بی  سقوط کردند. این 
بازیکن 2۸ س��اله ایتالیایی که بر اس��اس سایت 
ترانسفرمارکت ارزش 2 میلیون یورویی دارد، در 
 ۱۳۵ تجرب��ه حض��ور در س��ری آ، ۱۶ گل زده و
۵ پاس گل داده است. همچنین پوچیارلی سابقه 
پوش��یدن پیراهن امپولی را هم دارد. بر اس��اس 
ادعای رس��انه های ایتالیایی، استقال می خواهد 
با ارائه پیش��نهاد انتقال قرضی با بند خرید دائم، 

پوچیارلی را جذب کند.

غیبت سهراب مرادی
در وزنه برداری قهرمانی جهان

یک س��ایت خارجی با اش��اره به مصدومیت 
مجدد س��هراب مرادی اعام ک��رد این وزنه بردار 
در مس��ابقات قهرمان��ی جه��ان 2۰۱9 غای��ب 
اس��ت و امس��ال برای این وزنه بردار از بد به بدتر 
 پیش رفته اس��ت. به گزارش ایس��نا و به نقل از
Insidethegames، س��هراب م��رادی قهرمان 

جهان و المپیک که رکورددار جهان هم هس��ت 
بعد از در رفتگی شانه    اش در تمرین، در مسابقات 
قهرمانی جه��ان 2۰۱9 غایب خواه��د بود. این 
دومین آسیب دیدگی جدی است که برای مرادی 
در طول ۵ ماه پیش می آید. مرادی امید اول ایران 
ب��رای گرفتن مدال طا در المپیک توکیو بود اما 

اکنون دیگر بسیار بعید به نظر می رسد.

امیری: صد درصد پرسپولیسی هستم
 وینگر ملی پوش و فصل گذشته ترابزون اسپور

 می گوید راغب است به پرسپولیس بازگردد. 
وحید امی��ری این روزها ب��ه دور از هیاهوی 
فوتب��ال و نقل وانتق��اات تابس��تانی به نقاط 
مختل��ف ایران می رود. چن��د روز پیش او در 
شهرهای جنوبی دیده شد و سپس به سرزمین 
مادری    اش رفت و اکن��ون نیز به عنوان خادم 
افتخاری ح��رم حضرت معصومه)س( معرفی 
شده است. در حاشیه این مراسم وحید امیری 
درباره آینده فوتبالش نیز صحبت کرد و گفت: 
به امی��د خدا خودم که خیلی راغب هس��تم 
)برای بازگش��ت به پرس��پولیس(. صد درصد 
پرسپولیسی هستم و به امید خدا ببینیم چه 
اتفاقی رخ می دهد. این اعام تمایل نسبت به 
حضور در پرس��پولیس در شرایطی انجام شد 
که هواداران سرخپوش نیز در فضای مجازی 
عاقه زیادی به بازگش��ت این بازیکن نش��ان 
داده  اند و شاید این اتفاق نیز در روزهای آینده 
رخ دهد. مساله اصلی این است که پرسپولیس 
اکن��ون ۱9 بازیکن بزرگس��ال دارد و با خرید 
یک مهاجم خارجی، برای جذب وحید امیری 
باید بازیکن از فهرس��ت این تیم خارج شود.

انصاری فرد به السیلیه پیوست
مهاجم ایرانی با تیم قطری السیلیه قرارداد 
امضا کرد. به گزارش ایس��نا، باشگاه السیلیه 
قطر در اکانت رسمی    اش در توئیتر اعام کرد 
کریم انصاری فرد بازیکن جدید این تیم است. 
مهاجم ایرانی با تیم قطری قراردادی 2 س��اله 

امضا کرد. 

شکست تیم ملی والیبال ایران
مقابل لهستان

تیم مل��ی والیبال ایران در نخس��تین بازی 
خود در مرحل��ه نهایی لیگ ملت های والیبال 
2۰۱9 ب��ا نتیج��ه ۳ بر یک مقابل لهس��تان 

شکست خورد.
ساعت 2:۳۰ بامداد جمعه 2۱ تیرماه ۱۳9۸ 
تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از 
مرحله نهایی لیگ ملت های والیبال 2۰۱9 در 
شیکاگو به مصاف تیم ملی لهستان رفت و در 
نهایت با نتیجه ۳ بر ی��ک )2۵-2۱، ۱۸-2۵، 

2۵-2۰، 2۵-2۱( نتیجه را واگذار کرد.

اخبار اخبار

زهلره فلاح زاده: آمدن��ش همانق��در س��خت و 
غیرممکن ب��ود که رفتن��ش برای هی��چ هوادار 
آبی دلی باورکردنی نیست. آیاندا پاتوسی هافبک 
آفریقایی تبار کیپ تاون س��یتی که نیم فصل دوم 
س��ال گذش��ته به طور قرضی و با کل��ی گیرودار 
به اس��تقال آمد و ممکن بود با قانون س��ازمان 
لی��گ نتواند هی��چ گاه برای آبی ها ب��ازی کند، از 
همان لحظه ورودش در ترکیب مثل یک س��تاره 
درخشید و تمام منتقدانش را به سکوت وادار کرد 
تا جایی ک��ه هواداران از هم��ان روزهای ابتدایی 
 خواس��تار تمدید قرارداد با این بازیکن ش��دند و
دل نگ��ران بابت اینکه نکن��د قصه تلخ مامه تیام، 
س��تاره فصل گذشته شان تکرار شود و او هم پس 
از اتمام قرارداد ۶ ماهه اش ایران را برای همیش��ه 
ترک کند. دل نگرانی  هواداران با هر بار درخشش 
این بازیکن و قحطی  بازیکنی که سراغ باشگاه شان 
آمده بود، بیش��تر و بیش��تر می ش��د تا جایی که 
مهلت پرداخت پول رضایتنامه پاتوسی به باشگاه 
کیپ تاون سیتی تمام شد و بازیکنی که می توانست 
با پرداخت بموقع به عضویت استقال دربیاید، به 
بازیکن آزاد تبدیل شد. اما نکته قابل تأمل آنکه به 
گفته مدیرعامل باشگاه آفریقایی، مدیران استقال 
از بند خرید آیاندا پاتوس��ی انصراف داده بودند و 
این یعنی س��تاره فصل گذشته آبی ها با نظر خود 
اس��تقالی ها از تیم شان کنار گذاشته شده است. 
شاید هم مدیران این تیم فکر می کردند می توانند 
پاتوس��ی را ب��ا رقمی معقول تر ک��ه احتیاجی به 
پرداخت پول رضایتنامه نباشد، به ایران بکشانند 
اما برخاف تصورات همگان، پاتوسی از استقال 
جدا شد. کابوس��ی که هواداران این تیم ماه  ها در 
خواب می دیدند، به حقیقتی محض مبدل ش��د. 
حاا همان اتفاقی افتاده که فصل گذش��ته برای 
مامه تیام رخ داد؛ باز هم استقال بهترین بازیکن 
فصلش را از دست داد. ماندن پاتوسی می توانست 
هواداران را به روزهای درخشان استقال امیدوار 
کند؛ به روزهایی که شاید دستان شان جامی را پس 
از ۶ سال ناکامی لمس کند اما با سناریویی که هر 
سال تکرار می شود، دیگر آنها دلخوش به روزهایی 
که هیچ گاه قرار نیس��ت از راه برس��د، نیس��تند. 
اینکه مدیران استقال بازیکنی دیگر را جایگزین 

پاتوس��ی کنند، نمی تواند مرهم��ی بر دل زخمی 
هواداران باشد. سؤال این است که چرا استقالی ها 
در حفظ س��تاره فصل گذشته خود عاجزند و چرا 

هر نیم فصل به دنبال وارد کردن بازیکنی جدید 
به ایران هستند؟ چرا بازیکنی که در تیم امتحانش 
را پ��س داده، در تیم نماند تا بازیکن جدیدی که 

تا با تیم خو بگیرد زمان می برد، خریداری ش��ود؟ 
 نکت��ه جالب اینک��ه اس��تقال در فصل هجدهم

۶ بازیک��ن خارجی خریداری کرد که هیچ کدام از 
آنها در فصل نوزدهم این تیم را همراهی نمی کنند؛ 
همام طارق، اسماعیل گونسالوس، آیاندا پاتوسی، 
گادوین منشا، الحاجی گرو و مارکوس نویمایر. به 
این لیست که نگاه می کنیم تنها طارق یک فصل 
کام��ل در این تیم حاضر بود که البته چندان هم 
ب��رای آبی ها بازی نک��رد و ۵ بازیکن دیگر تاریخ 
انقضای ش��ان ۶ ماه بیشتر نبود. حاا که آبی ها تا 
ب��ه اینجا ۱۷ بازیکن را از دس��ت داده اند و تنها ۷ 
بازیکن خریداری کرده اند، آیا می توان به مدیران 
این تیم نمره قبولی داد؟ تیمی که دروازه بان شماره 
یکش )رحمت��ی(، مدافع کهنه کارش )منتظری(، 
بازیکن جوان و آینده دارش )صیادمنش( و ستاره 
بازی سازش )پاتوس��ی( را از دست داده، می تواند 
ش��بیه تیمی ش��ود که برای قهرمانی با تیم هایی 
مثل تراکتورسازی، پرسپولیس، سپاهان و پدیده 
که تا بن دندان مس��لح اند رقابت برابری داش��ته 
باشد؟ استقالی که با کلی تغییر در ترکیبش یک 
ماه دیگر قرار است وارد مسابقات لیگ شود، نیاز 
به معجزه  دارد تا بتوان��د از همان هفته های اول، 

امتیازات را دشت کند. آیا معجزه رخ می دهد؟

چگونه استقال پاتوسی را از دست داد؟

عملیات خروج

ادامه از صفحه اول
مهم تری��ن  از  یک��ی   ...
نگرانی ه��ای راهبردی آنها را ک��ه تداوم یک برنامه 

غنی سازی فعال در ایران است، مرتفع کند.
اظهارات فعلی مقام های دولت آمریکا به هیچ 
وجه عجیب نیس��ت. مدت هاس��ت روش��ن است 
که دولت آمریکا وابس��تگی راهبردی و اطاعاتی 
جایگزین ناپذیری به برجام دارد و کاهش تعهدات 
برجام��ی از جمله موثرترین اهرم هایی اس��ت که 
می تواند به تغییر محاسبات آمریکا درباره تحریم ها 
منجر شود. اکنون که آمریکایی ها می بینند ایران 
واقعا به سمت تخریب چارچوب برجام در حرکت 
اس��ت، طبیعی است که نگران شده و به هر شیوه 
ممک��ن برای جلوگیری از ت��داوم این روند تاش 
کنند؛ همچنان که مضمون اصلی همه دیدارهای 
دیپلماتیک در هفته های گذشته نیز همین بوده 

است. 
درک درست از محاسبات آمریکا درباره برجام 
پیش شرط هر نوع سیاست گذاری نتیجه بخش در 

وضعیت فعلی اس��ت. 2 حقیقتی که از آن سخن 
گفتیم، متاس��فانه تنها حقای��ق مرتبط با برجام 
نیس��ت که نادیده گرفته ش��ده است؛ مثا یک 
حقیقت دیگر این اس��ت که از دید آمریکا برجام 
هرگز ابزاری برای کاهش تحریم علیه ایران نبوده، 
بلکه به تعبیری که در همان ماه های اول پس از 
توافق مطرح ش��د ابزاری برای جلوگیری از پاسخ 
هسته ای ایران به تداوم تحریم ها بوده است. یا یک 
حقیقت دیگر که باید در آینده به تفصیل درباره 
آن بحث کرد این است که مطلوبیت برجام برای 
آمریکا و حتی اروپا صرفا تا زمانی است که برنامه 
هسته ای ایران را محدود کند و درست از زمانی که 
برجام به »تاریخ های انقضا« نزدیک شده و از توان 
آن در محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاسته 
ش��ود، برجام مطلوبیت خود را به س��رعت برای 
غربی ها از دست خواهد داد و چنانکه خود گفته اند 
آن زمان بهانه ای پیدا کرده و از توافق- بدون توجه 
به سال ها پایبندی یک سویه ایران- خارج خواهند 
ش��د. ما با این وضعیت زمان زیادی فاصله نداریم 

و ای��ن بازی احتماا بزودی از اکتبر 2۰2۰ یعنی 
وقتی که بناست تحریم تسلیحات متعارف ایران 
مطابق قطعنامه 22۳۱ برداشته شود، آغاز خواهد 

شد.
آس��یب پذیری های آمریکا و کش��ورهایی که 
بتازگی در حال چشیدن طعم مایمی از ابزارهای 
قدرت ملی و منطقه ای ایران هستند، بسیار بیش 
از چی��زی اس��ت که در تصویر بیرون��ی آنها دیده 
می شود. همچنین برنامه های آینده آنها هم دیگر 
چندان پنهان نیست. برای کشوری مانند ایران که 
در یک رویارویی تاریخی وارد ش��ده، تمرکز روی 
آسیب پذیری های دشمن بدون هراس از بلوف هایی 
که در واقع تنها ابزارهای بازدارندگی باقی مانده در 
سبد گزینه های آمریکاست، می تواند زمان تنش را 
کوتاه تر و تغییر محاسبات دشمن را سریع تر کند. 
منتها نکته این است که این آسیب ها را باید خود 
ببینیم و بشناس��یم واا بعید اس��ت کسی در این 
جهان، خود به فهرس��ت ترس ها و آس��یب هایش 

اعتراف کند. کار این دنیا عموما برعکس است.

ادامه از صفحه اول
گفته  موحدی کرمانی  آیت اه 
است: »اگر تدبیرتان هم صحیح نیست، با انسان های 
باتجربه مشورت کنید«. ظاهرا ایشان توجه نداشتند 
که س��خنگوی دولت گفته اس��ت: »همه کارهایی 
ک��ه انج��ام می دهیم، ب��رای حفظ برجام اس��ت«.  
اصاح طلبان به عنوان حامی��ان اصلی دولت اما این 
روزها سر شلوغ تری دارند. بحث بین حامیان شرکت 
در انتخابات و مخالفان آنها، بحث روز این دندانه های 

کلید روحانی و مهره های ستون فقرات دولت است.
 برخ��ی معتقدند تکرار بس اس��ت، بعضی اما 
دوس��ت دارند خدمات وس��یع خود ب��ه ملت در 
مقطع کنون��ی را باز هم تکرار کنند. لذا معتقدند 
نبای��د با صن��دوق آرا قهر کرد! دف��اع یا حمله به 
دولت، بخ��ش دیگر ذهن این ه��ر 2 طیف را به 
خود مش��غول کرده است. برخی می گویند دولت 
بعد از ۶ س��ال همچنان قابل دفاع است. بخشی 
دیگر هم که گهگاه ن��ق و نوقی می زنند، در واقع 
باز هم نظرشان همین است و به قولی حاضرند از 
لج رقیب، به جهنم هم بروند! بین تمام این گرو و 
گروکشی ها اما شکر خدا، حال اقتصاد خوب است. 

آقای روحانی 2 ماه پیش در جلس��ه هیات دولت 
طی سخنانی مهم در همین زمینه اظهار داشته اند: 
»شرایط امروز کشور نسبت به گذشته بهتر شده 
است، امروز مردم ایران نسبت به ۶ ماه و یک سال 

گذشته آرامش بیشتری دارند«. 
توجه به این سخنان رئیس جمهور برای خلق 
پس زمینه، افق و دورنمای تصویر شما بسیار مهم 
است و به نوعی می توان آنها را مصداق ابر، جنگل 
و آفت��اب صبحگاهی تلقی ک��رد که حس آرامش 
و خوش بین��ی را به مخاطب القا می کند. ذکر این 
توضیح هم ضروری اس��ت که به کار بردن چنین 
مقارنه ای از س��وی نویس��نده، بی ارتباط با عاقه 
شخص رئیس جمهور به مباحث تخصصی مرتبط 
با جنگل، باران، آفتاب و ابر نبوده است. تلقی دولت 
این اس��ت که تصویر کنونی، حاصل نهایت تدبیر 
و تاش اوس��ت و نباید به آن دست زد. متاسفانه 
ط��رف اروپایی هم چش��م دارد و بر مبنای همین 
تصویر با ما رفتار می کند. راه حل معضات کنونی 
اما خلق تابلویی جدید از ایران اس��ت؛ تابلویی که 
در آن، اقتص��اد ب��ه هیچ عام��ل خارجی از جمله 
فریب اینستکس گره  زده نش��ود، وزیر کشاورزی 

برای گرانی سیب زمینی نگوید نمی توانیم در مغازه 
بایستیم!

تابلویی که در آن، وزیر مسکن به جای توصیه 
به رحم کردن مردم به همدیگر و توجیه بی نظارتی 
بر بازار اجاره بها، کارهای مشخصی را که آن وزیر 
مزخرف خوان قبلی نکرده، انجام دهد. اینکه دنبال 
مقصرهای خیالی بگردیم و با س��لب مس��ؤولیت 
از خ��ود، کار را به امان خ��دا رها کنیم، نه انصاف 
است و نه تدبیر. این هم که 2 ماه دیگر مجددا به 
اروپ��ا مهلت دهیم، به معنای تصویرگری با همان 
سیاق سابق است که حاا وضعیت کنونی اقتصاد 
را خلق کرده اس��ت. فهم این واقعیت تلخ، هوش 
و ذکاوت چندان��ی نمی خواه��د! با این همه اینکه 
دولت از اردیبهش��ت ماه تصمی��م گرفته با همین 
ضرب ااجل ه��ای دو ماهه ه��م تصویر جدیدی از 
خود در حوزه سیاس��ت خارجی خلق کند، خوب 
اس��ت. این عم��ل، به قولی ازم اس��ت ولی کافی 
نیست. روزی همه از جمله دولت خواهند فهمید 
رسم تابلوی قبلی فقط برای کسب تجربه با قلم مو و 
رنگ بیت المال خوب بود، نه باز کردن قفل ها و حل 

مشکل آب خوردن مردم! 

چرا ترامپ به برجام عاقه مند شده؟

تابلو را عوض کنید!

یادداشت امروز

نگاه

نما
فتحی: پاتوسی را به خاطر پروپئیچ از دست دادیم

مدیرعامل اسلتقال می گوید به دلیل احتمال محرومیت باشلگاهش بابت بدهی به پروپئیچ، پاتوسی را 
نتوانسته در جمع آبی های پایتخت حفظ کند. امیرحسین فتحی در این باره دیروز مصاحبه ای را با سایت 
رسلمی باشلگاه آبی ها انجام داد و گفت: با کمک وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پیگیر این بوده ایم که 
جریمه ۴3۰ هزار داری پروپئیچ را از درآمد 8۵۰ هزار داری استقال در فیفا پرداخت کنیم. پس به این 
فکر بودیم که پاتوسی را هم جذب کنیم اما در نهایت به خاطر حفظ موقعیت باشگاه و احتمال محرومیت های 
سنگین بابت پرونده پروپئیچ، تصمیم بر این شد نسبت به خرید دائمی پاتوسی اقدام نکنیم مگر اینکه فیفا 
بپذیرد جریمه پروپئیچ را از محل مطالبات ما بپردازد. مدیرعامل استقال اضافه کرد: تا همین لحظه هم هنوز 
نتوانسته ایم رضایت فیفا را بابت پرداخت جریمه پروپئیچ جلب کنیم و با فیفا در حال رایزنی و مذاکره هستیم 
و در زاگرب حضور داریم. یعنی هنوز فیفا قبول نکرده از محل طلب های اسلتقال این جریمه را پرداخت 
کند. به همین خاطر ما ۴3۰ هزار دار آماده کردیم تا از طریق سفارت ایران در زاگرب به پروپئیچ پرداخت 
کنیم. به این نکته مهم توجه کنید که ما می توانستیم 3۵۰ هزار دار پاتوسی را پرداخت کنیم و اکنون به 
خاطر  طلب پروپئیچ در آستانه محرومیت باشیم. مشکل پروپئیچ مربوط به دوران مدیریت فعلی نبوده اما از 
ماه ها قبل این مساله به معضل جدی تبدیل شده بود. فتحی درباره جذب دیاباته گفت: اولویت اصلی و تاکید 
آقای استراماچونی این بود که ما اول شیخ دیاباته را جذب کنیم و اگر بودجه باشگاه اجازه داد سراغ جذب 
پاتوسی هم برویم. حال ممکن است این سوال مطرح شود که چطور پول برای جذب مهاجم بود ولی برای 
 پاتوسی نه؟! جذب پاتوسی به ۴۵۰ هزار دار نقد نیاز داشت )3۵۰ هزار دار باشگاه و1۰۰ هزاردار بازیکن(

حال آنکه پول دیاباته بتدریج و در طول یک فصل تأمین و پرداخت می شود.

www.vatanemrooz.ir
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گ�روه بین الملل: هواپیمای ایلوش��ین روس��ی در 
آس��مان ترکیه توس��ط رادار ها دیده ش��د و این 
یعنی ورود نخستین بخش از سامانه ضد موشکی 
اس400 روس��ی ضد غرب ک��ه وارد خاک یکی از 
اعضای ناتو می شود. روسیه سامانه  های متعدد ضد 
موشکی را در سطح جهان بازاریابی کرده است اما 
موفقی��ت اس 300 و اس 400 در جنگ س��وریه 
نش��ان داد غرب تا چه اندازه نسبت به این سامانه 
آس��یب پذیر اس��ت. عملکرد موفق این سامانه  ها 
توانس��ته اس��ت س��امانه پاتریوت آمریکایی را به 
حاشیه براند و البته دولت آمریکا هم با بروکراسی 
ش��دید، موانع خودس��اخته بزرگی برای رقابت با 
رقیب دارد. روس��یه با این قدم سامانه  های امنیتی 
خ��ود را وارد فضای ناتو کرد تا تم��ام معادات و 
مبادات امنیت��ی منطقه ای به ه��م بخورد. خبر 
ورود اس 400 به ساختار امنیتی ناتو می تواند ابعاد 
گسترده ای داشته باشد و پس لرزه  های این رویداد 
حتی ممکن است به جدایی ترکیه از ناتو بینجامد. 
ساختارگرایی جدید در فضای امنیت بین المللی، 
تعاریف تازه ای از اردوگاه غرب و شرق ایجاد کرده 
اس��ت که قدرت  های نوظهور از جمله هند           و ایران 
در ای��ن چارچ��وب جدید قابل تعریف هس��تند. 
حرکت آمریکا به سوی مرزهای چین که در دوران 
اوباما آغاز شد، در چارچوب تهدیدات جدید است و 
اقدام ترکیه در نصب سامانه  های اس400 در خاک 
خود، تشدیدکننده احتمال درگیری  های آتی میان 
ترکی��ه و غرب بویژه آمریکایی اس��ت که از کودتا 
علیه اردوغان حمایت جانانه ای کرده است          . تنش ها 
در روابط ترکیه و آمریکا به س��ویی پیش می رود 
که مسؤوان آمریکایی گفته اند دولت ترامپ اعمال 
تحریم هایی علیه ترکی��ه را در نظر گرفته و پایان 
مش��ارکت آنکارا در فرآیند تولید جنگنده های اف 
3۵ را بع��د از تحوی��ل گرفتن اس 400 روس��یه 
بررسی می کند. در مقابل ترکیه هم تاکید کرده از 
تصمیمش بازنمی گردد و به حرف های آمریکایی ها 
اهمیتی نمی دهد. همان طور که اشاره شد آمریکا 
تهدید کرد روند تحویل دادن جنگنده های اف 3۵ 
به ترکیه را به رغم اینک��ه آنکارا خود تولیدکننده 
بخشی از قطعات این جنگنده هاست، لغو می کند. 
رجب طیب اردوغ��ان،  رئیس جمهوری ترکیه نیز 
اظهار کرد: مخالفت احتمالی واش��نگتن با فروش 
اف 3۵ به ترکیه که بهای آن را پرداخت کرده، یک 

»دزدی واقعی« اس��ت. وی اشاره کرد: آنکارا عما 
۱/4 میلیارد دار برای ۱۱۶ جنگنده  پرداخت کرده 
است. در این میان وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای 
از ورود نخستین بخش از قطعات سامانه موشکی 
اس 400 ب��ه آنکارا خب��ر داد. وزارت دفاع ترکیه 
اعام کرد روند تحویل سامانه های روسی اس 400 
به ترکیه آغاز ش��ده و نخس��تین بخش از قطعات 
محموله توسط هواپیما های باری وارد پایگاه هوایی 
مرتد در حومه آنکارا شده است. در بخش دیگری 
از بیانیه وزارت دفاع ترکیه تصریح شده روند انتقال 
دیگر قطعات سامانه موشکی اس 400 ادامه دارد و 
این سامانه پس از تکمیل، فعال خواهد شد. وزارت 
دفاع روسیه نیز اعام کرد ارسال اجزای باقیمانده 
سامانه پدافند هوایی اس 400 به ترکیه بر اساس 
قرارداد و چارچوب زمانی مورد توافق انجام خواهد 
شد. بر این اس��اس نخستین محموله این سامانه 
پدافند هوایی به ترکیه تحویل شد. در همین حال 
بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه، اولین محموله 
سامانه اس400 روس��ی در پایگاه هوایی »مرتد« 
)با نام پیشین آکینجی( در نزدیکی آنکارا مستقر 
ش��ده است. پیش تر شبکه »خبرترک« نزدیک به 

دولت ترکیه با اعام خبر تحویل اولین محموله از 
سامانه پدافندی اس400 در هفته آینده، گزارش 
داده بود این محموله توس��ط هواپیماهای ترابری 
روس روز یکش��نبه بارگیری می ش��ود. همچنین 
روزنامه »ینی ش��فق« نزدیک ب��ه دولت آنکارا در 
گزارش��ی به نقل از منابع نظامی نوش��ت سامانه 
اس400 احتماا در 2 منطقه نزدیک به شهر آنکارا 
)پایگاه هوایی آکینجی یا شهرک عایاش( پایتخت 
ترکیه مس��تقر خواهد شد. این در حالی است که 
دولت آمریکا به ریاس��ت »دونالد ترامپ« پیش تر 
هش��دار داده بود به محض ورود اولین محموله از 
س��امانه پدافند موشکی روس��یه به خاک ترکیه، 
تحریم ه��ای س��ختی را بر آنکارا اعم��ال می کند. 
منابعی در وزارت خارجه آمریکا همچنین پیش تر 
هش��دار داده بودند اگر ترکیه به پیش��برد قرارداد 
خرید س��امانه های پدافن��دی اس400 ادامه دهد، 
از برنامه تولید مش��ترک جنگنده های اف 3۵ کنار 
گذاش��ته می ش��ود و مابقی هواپیماهای خریداری 
ش��ده را نیز تحویل نمی گیرد. دسامبر سال 20۱۷ 
ترکی��ه اعام کرد ق��رارداد خرید 2 فروند س��امانه 
اس400 از روسیه را به ارزش 2 میلیارد دار نهایی 

کرده است. بر اساس مفاد قرارداد، 4۵ درصد هزینه 
را ترکی��ه به صورت نقد می پردازد )که بخش��ی از 
آن را پیش پرداخ��ت کرده اس��ت( و ۵۵ درصد آن 
را روس��یه به صورت وام به ترکی��ه تقبل می کند. 
ترکیه همچنین طی قراردادی به ارزش حدود ۱۱ 
میلیارد دار، ۱00 فروند جنگنده اف 3۵ از شرکت 
آمریکایی »اکهیدمارتین« خریداری کرده و بخشی 
از برنامه تولید این جنگنده های مدرن اس��ت. این 
کشور هم اکنون مبلغ ۹00 میلیون دار را به آمریکا 
پیش پرداخت کرده است و یکم تیر، 2 فروند از این 
جنگنده ها را طی مراسمی نمادین در پایگاه هوایی 
»ف��ورت وورث« در تگ��زاس تحویل گرفت. آمریکا 
بارها به ترکیه نسبت به پیامدهای خرید سامانه  اس 
400 هش��دار داده و گفته این ساح را نمی توان با 
سامانه های دفاعی ناتو مطابقت داد، لذا تحریم هایی 
را اعمال خواهد کرد. اردوغان نیز تصریح کرده است 
ترکیه تاش کرد س��امانه های پاتریوت آمریکا را از 
دولت اوباما بخرد اما اوباما گفته بود کنگره اجازه آن 
را نمی دهد. وی افزود: ما باید گام هایی برای تقویت 
دفاع هوایی برمی داش��تیم و شرایط روسیه برای ما 

بهتر بود.

چگونه ترکیه میزبان سامانه دفاعی روسی اس400 در قلب ساختار امنیتی پیمان آتانتیک شمالی شد

موشک در ناتو!
بین النهرین

10 فرمان عبدالمهدی  درباره حشدالشعبی
چه تأثیراتی بر جامعه عراق می گذارد

آشکار و پنهان فرمان نخست وزیر!
حشدالش��عبی  بی ش��ک  بین المل�ل:  گ�روه 
را می ت��وان نمون��ه موف��ق یک همبس��تگی 
مردمی در جهان دانس��ت که علیه نیروهای 
متجاوز ایس��تادگی کرد و در کوتاه     ترین زمان 
ممک��ن به پیروزی های بزرگی دس��ت یافت. 
حشدالش��عبی همچنین مثال ب��ارزی از یک 
اقدام تش��کیاتی علیه متج��اوز چند ضلعی 
بود ک��ه از خاورمیانه و حت��ی ورای اقیانوس 
آتانتیک به دنبال دسیس��ه چینی علیه ملت 
عراق بود          . حشدالش��عبی به قدری توانس��ت 
ماموری��ت خود را موفق به پایان برس��اند که 
به یکی از معضات اصل��ی نیروهای متجاوز 
خارج��ی در منطق��ه خاورمیان��ه از جمل��ه 
آمریکایی ه��ا بدل ش��د و این نیرو زیر س��ایه 
دولت مرکزی عراق و ارتش این کش��ور عامل 
ثبات در عراق پس از سقوط صدام و شکست 
داعش شده است. حاا سازمان بسیج مردمی 
عراق، مهم ترین عامل شکس��ت پروژه داعش 
در  منطقه، با صدور ی��ک فرمان ۱0 ماده ای 
از س��وی »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر و 
فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور درباره 
تش��کیات آن، ب��ار دیگر به خب��ر روز عراق 
تبدیل ش��ده، به طوری که واکنش ها نش��ان 
می دهد برخی اح��زاب و گروه ها و نیز برخی 
بازیگران منطقه ای را دچار خطای محاسباتی 
ک��رده اس��ت. از آغاز هجوم وس��یع گروهک 
تروریس��تی تکفیری داعش به سرزمین عراق 
در خ��رداد ۹3 ت��ا اعام پای��ان نظامی آن در 
پاییز ۹۶ و تا امروز، موضوع حشدالش��عبی و 
سرنوشت آن یکی از حساس ترین پرونده های 
سیاسی در آن کشور بوده است. عبدالمهدی 
هفته گذش��ته در فرمانی ۱0 ماده ای حکم به 
سازماندهی مجدد حشدالش��عبی داد، امری 
که از یک س��و بسیاری از گروه های مقاومت و 
احزاب شیعه از آن استقبال کردند و از سوی 
دیگر اما مایه موج آفرینی یا تفس��یر نادرست 
با محوریت انحال حشدالش��عبی شد. برخی 
رس��انه های عربی منطقه و به تبع آن برخی 
رسانه های داخلی و کاربران فضای مجازی، از 
همان دقایق اولیه صدور فرمان، وارد یک خط 
خبری خاص شدند که تناسبی با واقعیت های 
ع��راق و تح��وات آن نداش��ت. واقعیت این 
اس��ت که با افزایش ثب��ات و امنیت در عراق 
بویژه ش��هر بغداد، طی ماه های اخیر و بویژه 
از زمان به قدرت رس��یدن عادل عبدالمهدی، 
نخس��ت وزیر، رهب��ران عراق به ای��ن نتیجه 
رس��یده اند که س��ازمان بس��یج مردمی این 
کشور را از برخی پیرایه ها، انتساب  های جعلی 
و سوءاس��تفاده های برخی اف��راد و گروه های 
مدع��ی تعلق به این نی��روی مردمی، بزدایند 
و حشدالش��عبی را که عملکردش در ۵ سال 
اخیر- به گفته عراقی ها- ضامن امنیت و حفظ 
تمامیت ارضی عراق بوده و خواهد بود، بیش 
از پی��ش از بهانه جویی های داخلی و خارجی 
دور کنن��د.  بس��یاری از گروه های مقاومت از 
مدت ها پیش و حتی قبل از نخس��ت وزیری 
عادل عبدالمهدی به بس��یاری از بندهای این 
فرم��ان عمل کرده اند، امری ک��ه بر اظهارات 
س��خنگوی فراکس��یون بدر در پارلمان عراق 
صحه می گ��ذارد که اینها از چند س��ال قبل 
مورد پیش��نهاد جبهه مقاومت بوده است. در 
همین چارچوب گروه های سازمان بدر، جریان 
صدر، عصائب اهل الحق، جنداامام و کتائب 
سیدالش��هدا و... از مدت ها پیش خط مش��ی 
سیاسی در پیش گرفته اند. تمام این گروه های 
مقاومت به عن��وان جریان های سیاس��ی در 
انتخابات 22 اردیبهشت ماه ۹۷ شرکت کرده 
و هم اکن��ون دارای نمایندگان��ی در پارلمان 
و برخ��ی نیز دارای وزیران��ی در کابینه عادل 
عبدالمهدی هستند. به نظر می رسد گروه های 
مقاومتی مانند »کتائب حزب اه« و »جنبش 
النجباء« که بعد از اعام پیروزی بر داعش در 
20۱۷ همچنان منش جهاد و مقاومت را ادامه 
داده و هنوز همچون سایر گروه های مقاومت، 
به عرصه سیاس��ی منتقل نش��ده اند، بزودی 
راهبرد خود در این باره را روشن خواهند کرد. 
اما آنچه برای ناظران مسائل عراق که مواضع 
احزاب، شخصیت ها و شهروندان عادی عراق 
را در چند س��ال گذشته رصد کرده اند، جای 
تردید باقی نمی گذارد این است که تجربه تلخ 
و خونبار جنگ داعش و در آستانه سقوط قرار 
گرفتن شهرهای بزرگ و فروپاشی عراق سبب 
ش��ده است که آنها به هیچ قیمتی از سازمان 
حشدالشعبی و نیز گروه ها و رویکرد دفاعی و 
جهادی خود دست برندارند. تجربه سال های 
اخیر و نیز تهدی��دات و چالش های داخلی و 
منطقه ای برای عراق سبب شده است عراقی ها 
ام��روز بیش از هر زمان دیگ��ری بر حضور و 
اقتدار حشدالش��عبی در کنار س��ایر نیروهای 
نظامی، امنیتی و انتظامی این کش��ور تاکید 
داشته باش��ند تا عراق و نظام سیاسی نوپای 
آن بار دیگر در برابر انواع توطئه های داخلی و 

منطقه ای بی دفاع و بی پناه نماند.

چهارگوشه

چین 4 انگلیسی را بازداشت کرد
2 روز پس از آنکه پلیس چین اعام کرد در 
عملیات مبارزه با مواد مخدر ۱۶ تبعه خارجی را 
بازداشت کرده، روز جمعه سفارت انگلیس در پکن 
از بازداشت 4 تبعه این کشور در شرق چین خبر 
داد. مقامات چین و انگلیس هفته گذشته بر سر 
آشوب های اخیر در هنگ کنگ اظهارات تندی را 
علیه یکدیگر رد و بدل کردند و حتی چین، سفیر 
انگلیس در پکن و انگلیس سفیر چین در لندن را 
احضار کرد. پکن، لندن را متهم به دخالت در امور 
داخلی هنگ کنگ و دست داشتن در آشوب های 
هنگ کنگ می کند. هنگ کنگ س��ال ۱۹۹۷ از 
استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق 
چین پیوست. این منطقه هم اکنون تحت فرمول 
»یک کشور، دو نظام« اداره می شود که به موجب 
آن از استقال نسبی برخوردار است اما جزئی از 

خاک کشور چین محسوب می شود.

محمود عباس: نمی توان به آمریکا 
اعتماد کرد

رئیس تش��کیات خودگردان فلس��طین در 
س��خنرانی خ��ود در دومین دوره نشس��ت های 
شورای مشورتی جنبش فتح در رام اه در کرانه 
باختری رود اردن گفت: معامله قرن به پایان رسید 
و همان طور که نشست منامه شکست خورد، این 
معامله نیز شکست خواهد خورد. این شکست به 
جهان ثابت کرد انسان فلسطینی بسیار مهم است 
و نمی توان حقوق ملت فلسطین را نادیده گرفت. 
محمود عباس افزود: طرف آمریکایی پس از آن 
همه موضع گیری ها در مساله قدس و به رسمیت 
شناختن این ش��هر به عنوان پایتخت اسرائیل، 
مساله آنروا )قطع کمک به آژانس امداد و اشتغال 
فلسطینیان( و اتخاذ مواضع ظالمانه دیگر علیه 
ملت فلس��طین، دیگر میانجی سالمی نیست و 

نمی توان به این کشور اعتماد کرد.

پوتین حاضر است زلنسکی را 
ماقات کند

رئیس جمهوری روسیه می گوید پیشنهاد 
کمدی��ن اوکراینی را که این روزها بر مس��ند 
ریاس��ت جمهوری این کش��ور چند تکه شده 
قرار دارد ب��رای مذاکره می پذیرد. پیش از این 
ولودیمیر زلنس��کی گفته بود بای��د با حضور 
فرانسه، آلمان و انگلیس در باروس با همتای 
روس خود دیدار کند. البته وادیمیر پوتین به 
جزئیات این پذیرش اش��اره ای نکرد. پوتین در 
این باره خاطرنش��ان کرد: روسیه آماده مذاکره 
درباره اوکراین در هر فرمت و ش��کلی است اما 
باید نشست میان 2 کشور بخوبی تدارک دیده 
شود و همچنین در کی یف دولتی تشکیل شده 
باشد. پوتین این اظهارات را در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران درباره واکنش او به طرح پیشنهادی 
رئیس جمهوری اوکراین در راس��تای برگزاری 
نشستی بین 2 کشور با مشارکت رهبران آلمان، 
فرانسه، آمریکا و بریتانیا مطرح کرد. پوتین اظهار 
داشت: ما هرگز هیچ یک از فرمت های پیشنهاد 
ش��ده از جمله گسترش فرمت نورماندی برای 
مذاکرات را رد نکرده ایم. وی تصریح کرد: البته 
فرمت نورماندی و نشست ها باید بخوبی تدارک 
دیده شده باشند و این یک موضوع مسلم است.

کیم بار دیگر رئیس کره شمالی شد
رهبر کره ش��مالی طبق قانون اساس��ی این 
کشور رسماً ریاست دولت را برعهده گرفت. در 
قانون اساسی جدید این کشور، کیم جونگ اون 
به عنوان رئیس کمیس��یون امور دولتی حزب، 
نماین��ده عالی همه مردم کره ش��مالی، رئیس 
دولت و فرمانده کل قوا معرفی ش��ده است. در 
قانون اساس��ی قبلی، وی فقط رهبر عالی بود و 
ریاست همه نیروهای نظامی را برعهده داشت. 
در قانون قبلی، رئیس دولت کره شمالی شخص 
دیگ��ری بود و از او به عنوان »رئیس پرزیدیوم« 
- رئی��س مجم��ع عالی خل��ق - یاد می ش��د، 
عنوان��ی که ظاهراً در قان��ون جدید حذف و در 
حدود اختیارات کیم گنجانده ش��ده است. ادعا 
می شود قانون اساسی جدید که کیم را در راس 
دولت قرار می دهد، سیاست »اولویت با ارتش« 
کره شمالی را دستخوش تغییر جدی کرده است.

کنگره آمریکا داماد ترامپ را 
احضار کرد

کمیته قضایی مجل��س نمایندگان آمریکا 
روز پنجش��نبه با گس��ترش دای��ره تحقیقات 
درباره عملکرد رئیس جمهور این کشور موافقت 
ک��رد. با موافقت این کمیته، بیش از ۱0 نفر از 
مقام های کنونی و س��ابق دولت دونالد ترامپ 
از جمله »جرد کوش��نر« داماد و مشاور ارشد 
رئیس جمه��ور آمریکا، ب��رای ادای ش��هادت 
ب��ه کنگره احضار می ش��وند. »جف سش��نز« 
دادس��تان س��ابق، »رود سوسنستین« معاون 
سابق دادستان، »جان کلی« رئیس دفتر سابق 
ترامپ و »کوری لواندوفس��کی« مدیر س��تاد 
انتخاباتی ترامپ، از جمله دیگر افرادی هستند 
که برای ادای شهادت، به کمیته قضایی مجلس 

نمایندگان احضار شده اند.
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شکار 14 سعودی در جیزان و نجران
امارات 90 هزار مزدور را در یمن آموزش داده      است

اتحاد یکپارچه برای آزادی شیخ زکزاکی به خشونت کشیده شد
توسل نیروهای امنیتی نیجریه به گلوله های جنگی

گ�روه بین الملل: ام��ارات عربی 
متحده ادعا می کن��د ۹0 هزار 
م��زدور را در یمن آموزش داده اس��ت تا اوضاع 
را در ای��ن کش��ور و منطقه بر ه��م بریزند. این 
ادعای اماراتی ها در حالی مطرح می شود که این 
شیخ نش��ین کوچک منطقه خاورمیانه در عین 
حال قصد دارد س��ربازان خ��ود را از جنگ یمن 
خارج کند. این خروج از چند جهت قابل تحلیل 
است که یکی از مهم ترین آنها را می توان مساله 
قدرت گرفتن روزافزون یمنی ها و گسترش توان 
دفاعی آنها دانست. این افزایش توان دفاعی باعث 
شده است نیروهای ارتش و کمیته  های مردمی 
یمن پنجشنبه تعدادی از مقرهای نظامی تحت 
اشغال مزدوران ارتش سعودی در محور جیزان 
را به کنترل خود درآورند. در همین راس��تا یک 
منبع نظامی گفت نیروه��ای یمنی به مقرهای 
نظامی مزدوران ارتش س��عودی در ش��رق کوه 
»ال��دود« واقع در جیزان حمل��ه کردند و موفق 
ش��دند تعدادی از این مقره��ا را به کنترل خود 
در بیاورن��د. این منبع از انه��دام یک خودروی 
نظام��ی م��زدوران ارتش س��عودی در عملیات 
ارت��ش و کمیته های مردمی یمن در اطراف کوه 
»قیس« واقع در جیزان خبر داد. از س��وی دیگر 
تک تیران��دازان ارتش و کمیته های مردمی یمن 
موفق شدند طی ساعات گذشته ۱4 مزدور ارتش 
س��عودی را در 2 جبهه جی��زان و نجران هدف 
قرار دهند. یگان مهندس��ی ارتش و کمیته  های 
مردمی یمن با اجرای کمینی منحصربه فرد یک 
خودروی حامل مزدوران ائتاف متجاوز سعودی 
در جبهه »قانیه« در اس��تان البیضا را هدف قرار 
داد که شماری از مزدوران بر اثر این حمله کشته 

و زخمی شدند. نیروهای یمنی همچنین حمله 
گس��ترده مزدوران ائتاف متجاوز س��عودی در 
جبهه قانیه را دفع کردند که بر اثر این عملیات 
ش��ماری از مزدوران به هاکت رسیده و زخمی 
شدند. از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته  های 
مردمی یم��ن مواضع م��زدوران ائتاف متجاوز 
س��عودی در منطقه »مجازه« واقع در عس��یر را 
هدف حمات خ��ود قرار داده و خس��ارت  های 
س��نگینی به آنها وارد کردند. عربستان سعودی 
از ششم فروردین ۹4 با تشکیل ائتافی متجاوز 
از رژیم های مرتجع عربی، جنگی ویرانگر را علیه 
یمن با هدف تس��لیم کردن مردم این کشور در 
برابر سیاس��ت های خود و جلوگیری از تشکیل 
دولت مس��تقل و غیروابس��ته به خود آغاز کرده 
اس��ت که این حمات هیچ نتیجه ای  جز قربانی 
ش��دن ده ها هزار انس��ان بیگناه و ویران ش��دن 
زیرس��اخت های حیاتی یمن نداشته است. حاا 
گفته می شود امارات اعام کرده تعداد نیرو های 
خ��ود را در برخی از مناطق یمن که در طول 4 
سال گذشته پایگاه های بزرگی در آنها دایر کرده، 
کاهش می دهد. در این ب��اره 2 فرمانده یمنی و 
چند مسؤول دولت مس��تعفی منصور هادی به 
خبرگزاری رویترز گفتند که 2 افس��ر س��عودی 
فرماندهی پایگاه نظام��ی »المخا« و »الخوخه« 
در اس��تان »تعز« و مشرف به دریای سرخ را در 
دس��ت گرفته اند؛ 2 پایگاهی ک��ه امارات از آنجا 
عملیات یورش به اس��تان الحدیده را فرماندهی 
می کرد. ب��ه گفته این مناب��ع، ریاض همچنین 
تعدادی نیرو که رقم آن مش��خص نش��ده را به 
شهر س��احلی »عدن« و جزیره »بریم الصغیره« 

در تنگه باب المندب اعزام کرده است.

گروه بین الملل: نیروهای امنیتی 
نیجریه برای مقابله با طرفداران 
ش��یخ زکزاکی که برای درخواست آزادی وی به 
خیابان های پایتخت آم��ده بودند، از گلوله های 
جنگی استفاده کردند. نیروهای امنیتی نیجریه 
همچنین ش��ماری از معترض��ان را در »ابوجا« 
بازداش��ت کردن��د. 2 نف��ر در اعتراض های روز 
سه شنبه که در برابر مجلس ملی نیجریه برگزار 
ش��ده بود بر اثر ش��لیک نیروهای امنیتی جان 
باختند. در همین حال شبکه العالم در گزارشی 
به نق��ل از خبرنگار خ��ود آورده اس��ت صدای 
گلوله های جنگی و آژیر  ماشین های امدادی در 
سراسر ابوجا شنیده می شد. در همین حال العالم 
در گزارش خود از تیراندازی گس��ترده نیروهای 
امنیتی نیجریه به س��وی تظاهرات کنندگان در 
ش��هر »کدونا« که خواستار آزادی شیخ ابراهیم 
زکزاک��ی )دبی��ر کل جنبش اس��امی نیجریه( 
بودن��د، خب��ر داد. همچنین ش��بکه تلویزیونی 
»پرس تی وی« گ��زارش داد نیروه��ای امنیتی 
نیجری��ه برای مقابله با طرفداران ش��یخ ابراهیم 
زکزاک��ی از گلوله ه��ای جنگی و گاز اش��ک آور 
اس��تفاده کرده اند. یکی از شهروندان نیجریه ای 
گفت: »من امروز شاهد تجمع های اعتراض آمیز 
ب��ودم که پلیس به س��وی آنه��ا گلوله  جنگی و 
گاز اشک آور ش��لیک کرد. برخی معترضان نیز 
صبح  بازداش��ت ش��دند«. یکی از معترضان نیز 
گفت: »م��ا آمده بودیم تا اعتراض خود را درباره 
وضعی��ت رهبران مان که حال آنه��ا به صورتی 
جدی رو به وخامت گذاش��ته است اعام کنیم 
اما به ناگاه پلیس ش��روع به پرتاب گاز اشک آور 
و حت��ی ش��لیک گلوله ه��ای جنگی به س��وی 

تظاهرات کنندگان کرد«. شیخ ابراهیم زکزاکی از 
دسامبر 20۱۵ و پس از حمله مرگبار پلیس به 
اقامتگاهش در »زاریا« در بازداشت به سر می برد. 
خانواده شیخ ابراهیم زکزاکی می گوید حال این 
روحانی هر روز بدتر می شود و وی باید بافاصله 
بستری شود. با وجود حکم دادگاه نیجریه درباره 
ل��زوم آزادی وی، زکزاکی همچنان در زندان به 
س��ر می برد. در همین رابطه برخی منابع آگاه، 
وضعیت آیت اه شیخ زکزاکی را پیچیده ارزیابی 
می کنن��د. این منابع تاکی��د می کنند طی چند 
روز گذش��ته پیام های که از سوی شیخ زکزاکی 
مخابره ش��ده موجب نگران��ی مؤمنان انقابی و 
مس��لمان نیجریه و آزادی خواهان جهان ش��ده 
اس��ت. جنب��ش اس��امی نیجریه ه��م در این 
رابطه اع��ام کرد پلیس این کش��ور در جریان 
س��رکوب تظاهرات  اخیر حامیان شیخ »ابراهیم 
زکزاکی« رهبر این جنبش، 38 نفر را بازداشت 
و به اعمال خش��ونت متهم کرده است. جنبش 
اس��امی نیجریه همچنین اعام کرد پلیس 2 
عض��و این جنبش را در جری��ان تظاهرات اخیر 
مقابل پارلمان در ابوجا به قتل رس��انده اس��ت. 
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس نیجریه 
مدع��ی ش��د نیروهای��ش از حداق��ل زور برای 
پراکنده کردن معترضان استفاده کرده و 2 نفر از 
نیروهای پلیس نیز از ناحیه پا هدف اصابت گلوله 
ق��رار گرفته اند. »انجوگوری مانزاه« س��خنگوی 
پلیس نیجریه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه 
گفت 38 نفر از تظاهرات کنندگان بازداش��ت  و 
رسما متهم ش��ده اند. به گفته سخنگوی پلیس 
 نیجریه 3 دادگاه برای رس��یدگی به این پرونده 

صاحیت دارند. 
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رویداد

یادداشت حاج قاسم سلیمانی
 بر کتاب »سربلند«

فرمانده  س��لیمانی«  »قاسم 
س��پاه قدس پس از خواندن 
کتاب »س��ربلند« یادداشتی 
را بر این کتاب نوش��ته است. 
به گ��زارش تس��نیم، کتاب 
»س��ربلند«، مس��تند داس��تانی از کودکی تا 
شهادت ش��هید مدافع حرم محسن حججی 
اس��ت. ای��ن اثر مخاط��ب را با ابع��اد مختلف 
شخصیتی شهید آش��نا می کند؛ ابعادی که از 
زاویه دید خانواده          ، دوستان و همرزمان شهیدش 
است. کتاب سربلند زندگینامه داستانی شهید 
حججی به قلم نویس��نده کت��اب عمار حلب، 
محمدعلی جعفری اس��ت. »قاسم سلیمانی« 
فرمانده س��پاه ق��دس پ��س از خواندن کتاب 
»س��ربلند« یادداش��تی را بر این کتاب نوشته 
است که با هم می خوانیم: »بسمه تعالی، سام 
بر حججی که حجتی ش��د در چگونه زیستن 
و چگونه رفتن. ف��دای آن گلویی که همچون 
گلوی امام حسین)ع( بریده شد و سام بر آن 
سری که همچون سر موای شهیدان دفن آن 

نامشخص و به عرش برده شد«.

درخواست 200 خانواده  شهید 
برای ساخت فصل دوم »گاندو«

نزدیک به ۲۰۰ خانواده شهید 
با نگارش نامه ای ضمن تقدیر 
و تش��کر از دس��ت اندرکاران 
س��اخت س��ریال »گان��دو« 
خواستار تولید فصل دوم آن 
شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در 
بخش��ی از نامه خانواده های شهدا در ارتباط با 
دایل اهمیت س��اخت فصل دوم این س��ریال 
آمده اس��ت: »اس��تقبال امیدوارکننده مردم از 
»گان��دو« این امید را ایج��اد می کند که دیگر 
موضوعات اینچنینی به بهانه نداشتن جذابیت 
مورد غفلت واقع نشود. بی صبرانه چشم انتظار 
ساخت »گاندو«های بعدی هستیم و بار دیگر از 
جسارت و تعهد و مسؤولیت پذیری شما عزیزان 
سپاسگزاری می کنیم. آنچه از ما برمی آید، دعای 
خیری اس��ت که بدرقه راه تان می کنیم. یقین 
داریم که فرزندان شهیدمان، این هنرمندی شما 
را در امتداد جهاد متعالی خود می دانند و آنها 

نیز شما را دعا می کنند«.

انتشار »درک تئوری رسانه« 
جدیدترین اثر ساقی

کتاب »درک تئوری رسانه« 
یک راهنمای مقدماتی برای 
تئوری  ه��ای اصل��ی مربوط 
به رس��انه اس��ت. به گزارش 
»وطن امروز«، کوین ویلیامز، 
پروفسور ارتباطات در دانشگاه سو آنسا، در این 
کتاب می کوش��د بر اهمیت استفاده از تئوری 
نه تنها در جهت فهم نقش رسانه ها در جامعه، 
بلکه در درک ابعاد خاصی از فرآیند ارتباطات و 
رسانه های جمعی تاکید کند. این کتاب با اشاره 
به توسعه تاریخی تئوری های مربوط به رسانه ها، 
ب��ه معرفی برخی رویکردها و چش��م اندازهای 
اساسی ای می پردازد که تئوری رسانه را شکل 
داده اند؛ رویکردهایی نظیر مارکسیسم، لیبرال- 
پلورالیسم، فمینیسم و پست مدرنیسم.  کتاب 
»درک تئوری رسانه« با ترجمه رحیم قاسمیان 
و با تاش انتش��ارات س��اقی در ۲57 صفحه، 
س��ومین چاپ خود را ب��ا طراحی جلد جدید 

راهی بازار نشر کرد.

فیلم بعدی دیوید فینچر معلوم شد
دیوید فینچر قرارداد ساخت 
اولین فیلم بلندش را از س��ال 
۲۰۱۴ تاکن��ون بس��ت. ب��ه 
گزارش مهر به نقل از ورایتی، 
دیوید فینچر کارگردانی فیلمی 
زندگینامه ای را درباره هرمن منکیویچ، نویسنده 
فیلمنامه »همشهری کین« انجام می دهد. قرار 
است گری اولدمن در نقش این شخصیت بازی 
کند. داس��تان اصلی این فیل��م که »منک« نام 
گرفته، درباره چگونگی نوش��ته شدن فیلمنامه 
»همشهری کین« توسط منکیویچ است که به 
یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینما بدل شد. 
با وجود همه نقاط قوت فیلم، تنها فیلمنامه آن 
موفق به کسب جایزه اسکار شد. این فیلم قرار 
است به صورت سیاه و سفید ساخته شود و تولید 
آن از نوامبر آغاز می شود. فینچر از تهیه کنندگان 
فیلم خواهد بود. »منک« اولین فیلم بلند فینچر 
پس از س��اخته شدن »دختر رفته« با بازی بن 

افلک و رزاموند پایک است.

محس�ن ش�همیرزادی: تب و تاب اکران فیلم های 
س��ینمایی با پایان فص��ل اکران عید فط��ر رو به 
خاموش��ی می رود. این قاعده هرساله چرخه اکران 
س��ینمای ایران اس��ت که در 6 ماهه نخست سال 
بویژه نوبت اکران نوروز و عید فطر تمام محصوات 
پرمخاطب و برجسته خود را روی پرده می برد و در 
6 ماهه پایانی سال به تعداد انگشتان یک دست نیز 
نمی توان اثری پرمخاطب، برجسته و پرقوت معرفی 
کرد. با مشخص شدن ترکیب فیلم هایی که تاکنون 
روی پ��رده رفته اند و مصوبات ش��ورای اکران برای 
ماه های آینده، معلوم شد این چرخه همچنان ادامه 
دارد و به نظر می رس��د ب��ا وجود رونق باای فصل 
اکران نوروزی و عید فطر 98، سینمای ایران برای 6 
ماهه دوم سال آثار چندان پرمخاطبی را روی پرده 

نخواهد داشت. 
سرشکن شدن فروش در ازدحام پرمخاطب ها ■

چندسالی می ش��ود که اکران نوروزی به عنوان 
یکی از پرفروش ترین فصل های اکران در سینمای 
ای��ران ب��ه حس��اب می آید ب��رای همی��ن عمده 
محصوات سینمایی تاش دارند به هر ترتیبی اثر 
خ��ود را در این نوبت از اک��ران به نمایش بگذارند. 
نوروز امسال فیلم هایی چون »متری شیش و نیم«، 
»غامرضا تختی«، »چهار انگشت«، »ژن خوک«، 
»زندانی ها«، »آهوی پیشونی سفید ۳« ، »رحمان 
۱۴۰۰« و جایگزی��ن آن یعنی »تگ��زاس۲« روی 
پرده رفتن��د که ف��ارغ از ارزش کیفی و محتوایی 
آن هر کدام از این آثار می توانس��تند در نوبت های 
اکران دیگر پرفروش حاضر شوند. اما بخش زیادی 
از این فیلم ها به خاطر رقابت س��نگین در گیش��ه 
نتوانستند به فروش چشمگیری دست پیدا کنند. 

چینش فیلم های برجس��ته در یک سانس اکران 
موجب می شود گزینه های انتخاب یک فیلم خوب 
افزایش یابد. اما هزینه باای بلیت سینما باعث شده 
مخاطبان تنها دس��ت به انتخاب ی��ک یا دو فیلم 
بزنند و سایر آثار از انتخاب مخاطب برای تماشای 
آن محروم بمانند حال آنکه حضور این فیلم ها در 
سانس دیگر می توانست فروش قابل توجهی را برای 
آنها به ثبت برساند. این اتفاق برای سانس عید فطر 
نیز تکرار شده و رقابت »شبی که ماه کامل شد« و 
»سرخپوس��ت« با سایر آثار موجب شده است این 
فیلم ها نیز با فروش متوسطی روبه رو شوند و حضور 

رقبای قدرتمند فروش گیشه را سرشکن کند. 
اندوه گیشه در برگ ریزان پاییز و زمستان ■

ب��ا پایان یافت��ن فصل اکران عید فط��ر و ورود 
تدریجی فیلم های جدی��د به چرخه اکران، آنگونه 
که مشاهده می ش��ود کمتر اثر درخوری در 6 ماه 
آینده روی پرده خواه��د آمد که نظر مخاطبان را 
به خود جلب کند. »نیوکاس��ل«، »ایکس ارج«، 
»کار کثی��ف«، »ایده اصل��ی«، »خداحافظ دختر 
شیرازی«، »ماجرای نیمروز ۲«، »تصویرم در آیینه 
نیس��ت«، »برنده ها«، »درخونگاه«، »جمشیدیه«، 
»یلدا«، »انیمیشن ش��ب آفتابی«، »قلعه عشق«، 
»مشت آخر«، »سمفونی نهم«،»جهان با من برقص 
)پیچ تند(«، »انیمیش��ن بنیامین«، »مسخره باز«، 
»زعفرانیه ۱۴ تیر«، »قسم« و... از جمله فیلم هایی 
هستند که با تصویب ش��ورای نمایش بناست در 
ماه های آتی روی پ��رده بروند. آنچه واضح و عیان 
اس��ت حضور کمرنگ فیلم های برجسته در نوبت 
دوم اکران اس��ت، به گون��ه ای که به کمتر فیلمی 
می توان امید داش��ت تا با فروشی چشمگیر مواجه 

ش��ود. بخت »ماجرای نیمروز«، »سمفونی نهم«، 
»مشت آخر« و »جهان با من برقص« در گیشه از 
سایر فیلم ها بیشتر است اما این تعداد قابل مقایسه 
با فیلم های حاضر در پرده در اکران نوروزی و عید 

فطر نیست. 
چرخه فیلمسوزی ■

ش��اید بتوان یکی از دایل اقبال فیلمس��ازان 
به اکران آثارش��ان را بازگرداندن س��رمایه فیلم در 
کمترین و س��ریع ترین زمان دانس��ت که در کنار 
برگزاری جشنواره فجر در بهمن ماه –و تاش برای 
آماده سازی فیلم جدید در نیمه دوم سال- موجب 
می شود اقبال به اکران فیلم ها در نیمه نخست سال 
بیشتر باشد، حال آنکه به نظر می رسد بیشتر از این 
اقب��ال، چرخه ناقص اکران عل��ت نابرابری نمایش 
فیلم ها بر پرده سینما باشد، چراکه فقر اکران فیلم ها 
در ماه مبارک رمضان - در نیمه نخس��ت سال- و 
چینش معنادار فیلم ها در آن نیز حکایت از آن دارد 
که این چرخه چالش های فراوانی را با خود به همراه 
داش��ته که موجب شده س��ینمای ایران از تبدیل 
شدن به یک صنعت حرفه ای فاصله بگیرد. درحالی 

که اکران بسیاری از آثار سینمایی با اقبال متوسط 
می توانس��ت در نیمه دوم سال فروش این فیلم ها 
را به صورت چش��مگیری افزایش دهد اما ش��اهد 
هستیم که این آثار با اکران در نوبت های نامناسب 
دچار پدیده فیلمس��وزی ش��ده و عاوه بر کاهش 
مخاطب، س��رمایه فراوانی را به باد می دهند. تکرار 
رسم فیلمس��وزی در نیمه دوم سال موجب شده 
است بس��یاری از کارگردان ها ترجیح بدهند فیلم 
خود را در نیمه نخست سال روی پرده ببرند. به نظر 
می رسد قانون نانوشته ای در شورای عالی اکران به 
تصویب رسیده است که گلچین فیلم های سینمایی 
در نیمه نخس��ت س��ال روی پرده بروند و در نیمه 
دوم آن انب��وه فیلم های به جا مانده در صف اکران 
پی درپی اکران شده و پس از کسب حداقل فروش، 
بس��یار زود از روی پ��رده کنار برون��د. از همین رو 
می توان پذیرفت که مخاطبان با آشفتگی بیشتری 
در نیمه دوم سال به سینماها بروند، به گونه ای که 
عم��ده این فیلم ها کمتر از یک ماه فرصت نمایش 
داشته و در این یک ماه نیز چالش های متفاوتی را 

برای بقا در گیشه تجربه می کنند.

نگاهی به نابرابری اکران فیلم ها در نیمه دوم سال 
که موجب از رونق افتادن گیشه می شود

چرخه فیلمسوزی!
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چاپ دوم »مردم گله مندند« در بازار کتابروزنامه سیاسی ، فرهنگی،  اجتماعی، اقتصادی
چاپ دوم کتاب »مردم گله مندند« همزمان با ایام سالگرد امضای برجام روانه بازار شد. کتاب »مردم گله مندند« مجموعه 
تحلیل ها، توصیه ها، نگرانی ها و نقدهای بیانات مقام معظم رهبری در دوران اعتدال است. این کتاب در 6 فصل و یک فصل 

ضمیمه تهیه شده است. کتاب »مردم گله مندند« به همت انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است.

تلویزیون

کتاب

آغاز پیش تولید »خورشید«
مجیدی برای انتخاب بازیگر فراخوان داد

پیش تولی��د فیلم س��ینمایی »خورش��ید« به 
کارگردانی مجید مجیدی که بتازگی پروانه ساخت 
دریاف��ت ک��رده، در حالی آغاز ش��ده که مجیدی 
ب��رای بازیگر نق��ش اصلی خود فراخوان منتش��ر 
کرده اس��ت. به گزارش »وطن ام��روز«، این روزها 
خبره��ای مختلفی در ارتباط ب��ا تولید آثار جدید 

سینمایی توس��ط چهره های مطرح سینمای ایران منتشر می شود و در این 
میان خبرگزاری مهر روز گذشته از آغاز پیش تولید »خورشید« تازه ترین فیلم 
مجید مجیدی خبر داد. بر این اساس، پیش تولید فیلم سینمایی »خورشید« 
حدود ۳ هفته ای اس��ت که آغاز شده و مجید مجیدی برای ایفای نقش یک 
پسر نوجوان در این فیلم به دنبال بازیگر از میان مردم می گردد. تیم تولید فیلم 
سینمایی »خورشید« از همه نوجوانان پسری که عاقه مند به هنر بازیگری 
هستند، خواس��ته اند ویدئویی یک دقیقه ای برای معرفی خود ارسال کنند. 
متقاضیان باید از میان متولدین ۱۳8۴ الی ۱۳86 باشند، اندامی اغر و ورزیده، 
قد ۱5۰ الی ۱65 سانتیمتری و رنگ پوست آفتاب سوخته داشته و ترجیحاً 
 دارای موی مجعد و بلند باشند. طبق اعام گروه تولید هیچ گونه محدودیتی 
در مورد محل سکونت متقاضیان وجود ندارد و عاقه مندان تا ۲5 تیر ماه 98 
برای ارس��ال مدارک فرصت دارند. عاقه مجیدی برای همکاری با بازیگران 
ناشناخته در فیلم های قبلی اش مانند »بچه های آسمان« و »آواز گنجشک ها« 
دیده شده بود که به معرفی بازیگری مانند رضا ناجی به سینمای ایران انجامید. 
مجیدی پیش تر در فیلم های »پدر«، »بچه های آسمان« و »رنگ خدا« نیز از 

نوجوانان نابازیگر برای ایفای نقش های اصلی استفاده کرده بود.

مدیر کل هنرهای نمایشی ارشاد مطرح کرد
توقیف نمایش، نتیجه بی توجهی به قانون

مدیرکل هنرهای نمایش��ی در ارتباط با روند 
ص��دور مجوز برای نمایش ه��ا توضیحاتی داد. به 
گزارش ایسنا، در چند وقت اخیر خبرهایی رسمی و 
غیررسمی از برخی گروه های نمایشی شنیده شده 
که برای صدور مجوز اجرا با موانع و سختی هایی 
مواجه شده اند یا هنگام اجرا اصاحیه هایی دریافت 

کرده اند. این روند در مواردی به توقف چندروزه چند نمایش هم منجر شده 
که با برطرف شدن مساله، اجراها از سر گرفته شده اند. شهرام کرمی، مدیرکل 
هنرهای نمایشی در گفت وگویی در پاسخ به نحوه نظارت بر آثار نمایشی و 
صدور مجوز بیان کرد: اداره کل هنرهای نمایشی برای نظارت و ارزشیابی، 
مطابق قوانین و ضوابطی که اصولش تبیین شده و مصوبه قانونی دارد برای 
ص��دور پروانه اجرای نمایش و نظ��ارت بر اجراها اقدام می کند، یعنی ما در 
یک روند مرس��وم، نمایشنامه ها را خوانده، مصوب می کنیم و مجوز اجرای 
عمومی را صادر می کنیم و بعد حین اجرا هم نظارت توس��ط کارشناس��ان 
انجام می شود. در این مدت نمایش هایی داشته ایم که در شکل ماهیتی آنها 
تغییراتی ایجاد شده و بعد از اعام ما، گروه ها تعامل کرده و موارد را برطرف 
کردند ولی در مواردی هم بوده که یک اجرا وقتی تغییرات زیاد و ملموسی 
داشته، ناچار شدیم آن را متوقف کنیم. مدیرکل هنرهای نمایشی با تاکید 
بر نگاه تعاملی شورا و تقدیر از گروه های مختلف که در این یک سال  و نیم 
گذشته همراهی کرده اند، افزود: اگر قرار باشد گروهی به نظارت کارشناسی 
شورا که مطابق قانون باید اعمال شود، بی توجهی کند، طبیعی است ما دیگر 

فرصتی را برای گروه نمایشی ایجاد نمی کنیم. 

نزول سلبریتی بازی
با آم��دن فیلم  های جدید بر پرده س��ینماها، 
رقبای جدیدی به جمع فیلم های اکران عید فطر 
پیوس��تند. همان طور که پیش بینی می شد فیلم 
پرسلبریتی ولی نازل کمال تبریزی یعنی »ما همه 
با هم هستیم« از هفته دوم به بعد با افول در میان 
مخاطب خود به رتبه سوم گیشه سقوط کرد و با 
فروش 9 میلیارد تومانی در 5 هفته در این جایگاه 
ماندگار شد. در مقابل »سرخپوست« از جایگاه سوم 
ب��ه رتبه دوم صعود کرد و توانس��ت با فروش 9/5 
میلیاردی روند رو به رشدی را در گیشه تجربه کند. 
این در حالی اس��ت که »سرخپوست« با اختاف 
زیاد در جایگاه س��وم قرار داشت و بعد از گذشت 
هفته  های ابتدایی توانست در گیشه رشد صعودی 
داشته باشد. فیلم نرگس آبیار نیز اختاف خود را 
با تمام این فیلم ها افزایش داد و نه تنها توانس��ت 
جایگزین »ما همه با هم هستیم« در صدر گیشه 
شود که با فروش ۱۲ میلیارد تومانی  صدر گیشه 
را به صورت قطعی از آن خود کرد. »زهرمار« جواد 
رضویان هم پس از ۳ هفته اکران توانس��ت حدود 
۲/6 میلیارد تومان فروش داشته باشد. همچنین 
»ایکس ارج« بع��د از ۲ هفته ۱/۲ میلیارد تومان 
فروش داشته و »کار کثیف« نیز در هفته اول خود 
تنها توانس��ت 7۲ میلیون تومان بفروشد. »دختر 
ش��یطان« هم به عنوان فیلم شکست خورده این 
فصل بعد از 5 هفته همچنان نتوانس��ته بیشتر از 

8۲۰ میلیون تومان فروش داشته باشد.
جمع فروش )تومان( نام فیلم

72,089,000 کار کثیف
1,194,968,9٥7 ایکس ارج

2,٥9٥,878,928 زهرمار
9,٥16,727,7٥9 سرخپوست
11,997,371,0٥6 شبی که ماه کامل شد
9,066,191,226 ما همه با هم هستیم
822,7٥4,2٥9 دختر شیطان

احسان س�المی: »فیلم دیدن برای لذت بردن 
از صحنه ه��ای اکش��ن ن��ه لذت غرق ش��دن 
در ی��ک قصه ج��ذاب و درام پرکش��ش«؛ این 
بهترین تعبیری اس��ت که می توان برای سری 
فیلم های »جان ویک« و مخاطبانش اس��تفاده 
کرد؛ س��ه گانه ای که قصه آن از اساس با دنیای 
آدم کش های حرفه ای گره خورده است و در این 
میان عجیب نیست اگر قهرمان اصلی فیلم برای 
رسیدن به هدفش و گرفتن انتقام از دشمنانش 
پش��ت سر هم آدم بکش��د. اما »جان ویک ۳« 
 » John Wick3  : Parabellum«  یا هم��ان
بیش از ۲ قس��مت قبلی این مجموعه، زمینی 
برای کش��تار کاراکتر اصلی فیلم است. »جان 
ویک« قهرمانی اس��ت که به واس��طه عشق به 
یک زن، دنیای آدم  کش های حرفه ای را در اوج 
کنار می گذارد اما حاا پس از مرگ همس��رش 
در یک اتفاق، سگی که یادگار همسرش بوده و 
یک ماشین که آن نیز به نوعی یادگاری همسر 
محبوبش بوده، از بین می روند و همین ۲ اتفاق 
دستمایه ساخت یک اکش��ن دیوانه وار و پر زد 
و خورد ش��ده اس��ت. او که در پایان سری دوم 
با زیر پا گذاش��تن یکی از قوانین اصلی دنیای 
آدم کش ها، دست به قتل یکی از دشمنان خود 
در محدوده امن زده اس��ت، حاا در س��ومین 
قسمت از فیلم های »جان ویک« باید خود را در 
دنیایی که همه می خواهند او را برای به دست 
آوردن ی��ک جایزه بزرگ بکش��ند، نجات دهد. 
درگیری و کشتار در »جان ویک ۳« حرف اول 

و آخر را می زند و اگرچه »چاد استاهلس��کی« 
کارگردان آن س��عی می کند در بخش هایی از 
فیلم تنش های عاطف��ی کاراکتر اصلی قصه را 
پیش چشم مخاطب به تصویر بکشد ولی به نظر 
می رسد همه آنچه مخاطب در مواجهه با »جان 
ویک« باید انتظار آن را بکشد، جنون غیرقابل 
وصف  برای کشتن آدم هاست؛ جنونی که باعث 
می شود قهرمان اصلی قصه تا تیر خاص را به 

دشمنانش نزند، بی خیال آنها نشود! 
فیل��م البت��ه در زمینه به تصویر کش��یدن 
صحنه های اکشن خود بشدت موفق است تا آنجا 
ک��ه به جرات می توان »جان وی��ک« را در زمره 
یکی از بهترین فیلم های اکش��ن یک دهه اخیر 
سینمای جهان قرار داد، با این همه آنچه از نگاه 
نگارن��ده این متن بیش از همه نکات موجود در 
فیلم مورد توجه قرار گرفت، اهمیت »احترام به 
قانون« در جهان نمایش داده شده در فیلم است؛ 
قانونی که به جهان آدم کش ها انضباط می دهد 
و تخلف از آن با س��خت ترین مجازات ها روبه رو 
می ش��ود. ش��اید »جان ویک« به واسطه فقدان 
یک درام پرکش��ش و قصه ای که صرفاً بر اساس 
موقعیت های اکشن پیش می رود، نتواند خود را 
در دسته فیلم های ماندگار تاریخ سینما جا بدهد 
ولی واقعیت آن اس��ت که کمتر مخاطبی است 
»جان ویک« را ببیند و سکانس های جالب توجه 
آن در ارتب��اط با عواقب زیر پا گذاش��تن قانون 
)حتی قانون هایی که ممکن اس��ت غلط باشند( 

را از خاطر ببرد.

درباره فیلم سینمایی »جان ویک 3« که به تازگی اکرانش را در سینماهای جهان
 پشت سر گذاشت

جنون آدم کشی و احترام به قانون! عبدالعل��ی علی عس��گری، رئیس س��ازمان صداوس��یما در نشس��ت 
هم اندیشی هنرمندان برگزیده کش��ور در کرمانشاه و در حاشیه دومین 
جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی و برنامه های عروسکی ایران گفت: از 
آثار پویانمایی که وارد عرصه جهانی ش��وند حمایت می کنیم و از فعاان 
این عرصه هم می خواهیم فرامرزی کار کنند. رئیس سازمان صداوسیما 
با اش��اره ب��ه اهمیت حضور آثار موف��ق پویانمایی در ح��وزه تجاری، از 
تعیین تکلیف شفاف سند های حقوقی در این زمینه خبر داد. وی با بیان 
اینکه پویانمایی ابزار مقابله با س��یاه نمایی دشمن است، بر تداوم حمایت 
رس��انه مل��ی از این هنر تاکی��د کرد. علی عس��گری در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه عروسک در نمایش و تاثیرگذاری 
آن از ایج��اد فضای��ی برای نگهداری و آرش��یو اس��ناد و عروس��ک های 
خاطره انگیز در شهرک س��ینمایی غزالی )ایران( حمایت کرد. همچنین 
مرضیه برومند از پیشکس��وتان تولید و س��اخت برنامه های عروس��کی و 
رئیس هیأت داوران بخش عروسکی جشنواره، با انتقاد از برخی روحیات 
کاس��ب کارانه تهیه کنن��دگان، خواه��ان کنت��رل این روحی��ه در حوزه 
برنامه  س��ازی کودکان شد. رحیم لیوانی، رئیس مرکز پویانمایی صبا هم 
در سخنانی با اشاره به افزایش ۲5 درصدی تولیدات پویانمایی این مرکز 
در یک س��ال گذشته و اینکه حدود 95درصد تولیدات 
پویانمای��ی توس��ط صداوس��یما خری��داری 
می ش��ود، از پرداخت تمام معوقات مالی 
خبر داد. او با اش��اره به سفارش ساخت 

س��ریال های چند ده قس��متی و صادرات پویانمایی به کشور هایی نظیر 
روس��یه، ژاپن، چین و کره از ضمانت اشتغال و درآمدزایی طوانی مدت 
در عرص��ه پویانمای��ی خبر داد. رضا تقدس��ی از فع��اان پویانمایی هم 
در این نشس��ت با تش��کر از پرداخت مطالبات معوق��ه که مانع تعطیلی 
برخی ش��رکت های پویانمایی شد، از دکتر علی عس��کری و علی دارابی 
که با برگزاری این جش��نواره از پویانمایی حرفه ای ایران حمایت کردند، 
قدردانی کرد. الهام ابراهیمی، تهیه کننده »جوانمردان« هم با اش��اره به 
موانع موجود در عرصه برندسازی فرهنگی به مشکات بیمه و عدم تاثیر 
آن در برآورد ها پرداخت. علی عس��گری با محق دانس��تن این مطالبه به 
مرکز پویانمایی صبا دستور داد با شرکت های انیمیشن ساز در این زمینه 
به تفاهمات ازم برسد. مهدی فقیه، بازیگر پیشکسوت و فعال عروسکی 
در اس��تان فارس هم در سخنانی کوتاه به مظلومیت عروسک های بومی 
اشاره کرد و گفت: زمینه فرهنگی مناسبی برای تاثیرگذاری بر کودکان 
وجود دارد. فقیه از آمادگی برای س��اخت مجموعه شاهنامه خبر داد که 

علی عس��گری به او گفت با حمایت صداوسیما این کار را شروع 
کند. وحید نیکخواه آزاد، کارگردان و تهیه کننده حوزه 

کودک هم اضافه شدن بخش های دیگر حوزه 
ک��ودک به جش��نواره را در تکمیل 

شدن آن موثر دانست. 

رئیس رسانه ملی:

پویانمایی ابزار مقابله با سیاه نمایی دشمن است
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