
t oseei r ani . i r
سياست2

روی موج کوتاه

محبوبه ولی

روی صحنه مذاکــرات وین، حرف 
از محدودسازی هســته ای و موشکی 
ایران است اما پشت صحنه بحث حیاتی 
دیگری در جریان است درباره زندانیان 
دوتابعیتی! حتی همان شــش ســال 
پیش هم که ظریف و کــری در دولت 
روحانی و اوباما، برجام را نهایی کردند، 
همزمان با پیشُبرد مذاکرات برجامی، 
گفت وگوها درباره تبادل زندانیان را نیز 
پیش می بردند و همان امر موجب شد 
که در نهایت مدتی پس از امضای برجام، 
چندین زندانی ایرانــی و آمریکایی در 
قالب مبادله آزاد شوند.  دادستان تهران 
روز ۲۶ دی ماه سال ۱۳۹۴ اعالم کرد که 
جیسون رضائیان، سعید عابدینی، امیر 
حکمتی، نصرت اهلل خسروی رودسری، 
از زندان آزاد شدند. همزمان ۷ ایرانی هم 
که در آمریکا محبوس بودند با دســتور 
مقامات دولتی و قضایی ایاالت متحده 
آزاد شدند. شاید اگر برجام ادامه می یافت، 
تا امروز زندانیان بیشتری در دو طرف را 

آزاد کرده بود اما ترامپ آمد و با لگدی که 
زیر میز زد، نه تنها تبادل زندانیان متوقف 
شد، بلکه شهروندان بیشتری از دو طرف 
زندانی شــدند.  البته در دوران ترامپ 
آزادی ژیو وانگ، شهروند آمریکایی در 
ازای آزادی مسعود سلیمانی، شهروند 
ایرانی صورت گرفت که ترامپ نیز از آن 
به عنوان مبادله ای »بس منصفانه« یاد و 
از ایران تشکر کرد؛ اما همکاری دو طرف 
برای تبادل زندانیان از این فراتر نرفت و 

همه چیز موکول شد به دولت بایدن.
آمریکا: توافق ناقص درباره 

زندانیان را نمی پذیریم
حال، در دولــت بایدن، رابرت مالی، 
نماینده ویــژه آمریکا در امــور ایران 
می گوید که برخالف دولت گذشــته، 
یعنــی دولــت ترامــپ، در خصوص 
آزادســازی آمریکایی های زندانی در 
ایران »توافق ناقــص« را نمی پذیریم 
و همه آنها باید آزاد شــوند.  او دیروز به 
شبکه »ان بی سی« آمریکا گفته است 
که »جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا 
مصر اســت تمامی آمریکایی هایی که 

در ایران بازداشت شــده اند آزاد شوند 
و در مذاکراتش با تهــران در خصوص 
این گروه از زندانیــان »توافق ناقص« 
را نخواهد پذیرفــت.« او درباره افرادی 
که دولت آمریکا قصــد دارد آنها را آزاد 
کند، اظهار کــرده: »ما می گوییم همه 
آنها باید به وطن برگردند. نمی خواهیم 
این بار هم برخی هــا را از قلم بیندازیم. 
می دانم دفعه قبل چقــدر رنج آور بود و 
نمی خواهم تاریخ تکرار شــود.« مالی 
یک روز قبل تر هم به صدای آمریکا گفته 
بود که »رایزنی هــا در خصوص آزادی 
شــهروندان آمریکایی زندانی در ایران 
به صورت مجــزا از مذاکرات وین دنبال 
می شود و به تازگی پیشرفت هایی در این 
زمینه داشته ایم.« او در پاسخ به اینکه آیا 
مذاکرات در خصوص آزادی زندانی ها به 
شکلی به مذاکرات هسته ای ارتباط دارد، 
توضیح داده بود: »این رایزنی ها بخشی از 
مذاکرات بر سر برجام نیست و مجزا از آن 
دنبال می شود اما من نمی توانم بگویم این 
دو هیچ ارتباطی به هم ندارند چراکه به 
لحاظ هم زمانی و کسانی که به نیابت دو 

طرف حرف می زنند، به طور قطع بخشی 
است که روی دیگری سایه می اندازد.«

پارلمان اروپا و خواسته ای که ایران 
تن نمی دهد

این سایه را می توان از قطعنامه هفته 
گذشــته پارلمان اروپا علیــه ایران نیز 
تشخیص داد. این نهاد روز چهارشنبه با 
صدور یک قطعنامه، خواهان برقراری 
تحریم های هدفمند علیه مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان افرادی 

که در بازداشت و زندانی شدن شهروندان 
عضو اتحادیه اروپا دست داشته اند، شد. 

پارلمان اروپا حتی در بخشی از این 
قطعنامه مشخصا به »احمدرضا جاللی«، 
استاد دانشــگاه ایرانی مقیم سوئد هم 
اشاره کرده و از ایران خواسته که در دوران 
ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، اعدام 
او را متوقف کند.  اعضای پارلمان اروپا هم 
مانند رابرت مالی، خواهان آزادی بی قید 
و شــرط تمامی زندانیــان دو تابعیتی 
اروپایی-ایرانی شــده اند. اروپایی ها و 
آمریکایی ها به این تحریم ها می گویند 
تحریم های حقوق بشری و ایران را متهم 
به »دیپلماسی گروگانگیری« می کنند؛ 
هرچند که به نظر می رســد مذاکرات 
برجامی نیز گروگان این ماجراست و اروپا 
و آمریکا، هر دو می کوشند ایران را وادار 
کنند تا یکی از تعهداتی که برای احیای 
برجام می دهد، آزادی تمــام زندانیان 
دوتابعیتی باشــد.  اما آیــا ایران چنین 
خواسته ای را خواهد پذیرفت؟ تجربه 
نشان داده که پاسخ به این سوال منفی 
است. آزادی »همه« زندانیان دوتابعیتی 
همواره خواسته طرف غربی بوده و ایران 
با قدرت تمام در مقابل آن مقاومت کرده 
اســت.  محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران بارها در گفت وگوهای خود 
به ویژه با رسانه های خارجی تاکید کرده 
که او هم دلش می خواهد همه زندانیان 
به خانه های خود بازگردند و برای تحقق 
آن به اندازه اختیارات خود تالش می کند 
اما این موضوع در اختیــار قوه قضائیه 

ایران است.
البیرنت پیچیده سیاسی

حال رئیس جمهوری که چند هفته 
دیگر دولت را در دست می گیرد، ابراهیم 
رئیسی اســت که از قوه قضائیه می آید. 
جایگزین او در قوه قضائیه نیز غالمحسین 
محسنی اژه ای است که به نظر نمی رسد 
در مقایسه با روسای پیشین قوه قضائیه، 
تسامح بیشــتری درخصوص زندانیان 
دوتابعیتی داشته باشد.  گذشته از این، 
علی باقری کنی که این روزها نامش به 

عنوان گزینه اصلی وزارت امور خارجه در 
کابینه رئیسی مطرح است، معاون امور 
بین الملل قوه قضائیه ایران و دبیر ستاد 
حقوق بشر این قوه است. از او به عنوان 
چهره ای تندرو در سیاســت خارجی 
ایران یاد می کنند.  با چنین ترکیبی به 
نظر نمی رسد ایران زیر بار این خواسته 
زیاده خواهانه آمریکا و اروپا برود و قطعا 
رابرت مالی نیز از موضع آگاه است اما به 
نظر می رسد طرف مقابل عالوه بر فشار 
در جبهه های متعدد، قصد دارد در این 
جبهه نیز ایران را تحت فشار قرار دهد تا 

بیشترین امتیاز را کسب کند.  
از سوی دیگر متاســفانه بازداشت 
اتباع کشــورهای دیگر، به یک کارت 
بازی در عالم سیاست تبدیل شده که 
در بسیاری از کشورها دیده می شود و از 
آن جایی که بیشتر تبدیل به یک اهرم 
سیاسی شده تا یک موضوع حقوقی، به 
نظر نمی رسد به این راحتی ها خاتمه 
پیدا کند؛ به ویژه میان کشورهایی مانند 
ایران و آمریکا کــه خصومتی دیرینه 
دارند و پرونده هایی متعدد بر سر اتباع 
یکدیگر.  با این حال چنانچه مذاکرات 
در وین به نتیجه برســد، مانند دی ماه 
۱۳۹۴، تبادل زندانیان نیز بخشــی از 
توافق خواهد بود که مرحله به مرحله 
انجام خواهد شد و تداوم آن نیز کامال 
بستگی به این دارد که اجرای بندهای 

اصلی توافق چگونه پیش برود. 

آمریکا و اروپا خواستار آزادی تمام اتباع زندانی خود در ایران هستند؛

زندانیان دوتابعیتی؛ دست اندازِ  راه توافق

خبر

روزگذشته دو اتفاق مشکوک افتاد؛ یکی انفجار و بروز صدای مهیب در پارک ملت 
تهران و در کنار سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران؛ و دیگری هک گسترده  

سیستم های اداری وزارت راه و شهرسازی که این وزارتخانه را نیمه تعطیل کرد.
درباره انفجار در پارک ملت اطالعاتی اعالم نشد و صرفا گفته شد که موضوع در دست 

بررسی است. 
پیش از اعالم نتیجه بررسی ها اما رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: این حادثه موضوع 

خاصی نبوده و فقط در یک لحظه صدای انفجاری شنیده شد.
حمید هداوند با بیان اینکه این انفجار خسارت جانی و مالی نداشته و فقط تعدادی برگ 
و شاخه بر زمین ریخته، تصریح کرد: امنیتی کردن این اتفاق، کار رسانه های معاند است؛ 

کار رسانه های ضد انقالب همین جوسازی هاست.
وی تاکید کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است و به محض دریافت 

چرایی این انفجار، جزئیات حادثه به اطالع عموم خواهد رسید.
جالل ملکی، ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران نیز در این باره گفت: 
پیرو تماس های شــهروندان مبنی بر شنیده شــدن صدای انفجــار در محدوده 
شــمال تهران در دقایق اولیه بامداد امروز،  نیروهای آتش نشــانی به محل اعزام 

 شــدند و پس از جســتجو در بخش های مختلف، هیچ حادثه ای مشــاهده نشد 
و نیروها برگشتند.

علی رغم این اظهارات اما برخی دیگر امنیتی بــودن این اتفاق را محتمل می دانند. 
محمدعلی ابطحی در صفحه توئیتری خود نوشت: »انفجار بدون خسارت، یعنی دشمن 

از آنچه که شما فکر می کنید بیشتر نفوذ کرده!«
احتمال حمالت سایبری

پس از این حادثه، خبرگزاری فارس گزارش داد که »از ساعاتی پیش، سایت وزارت راه 
و شهرسازی به نشانی www.mrud.ir  و حتی سایت ثبت نام تسهیالت ودیعه مسکن 

و مسکن ملی به نشانی tem.mrud.ir از دسترس خارج شده است.«
سید قاسم بی نیاز، رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره 
به بروز اختالل در سیستم های اینترنتی کارکنان وزارت راه و شهرسازی، گفت: موضوع از 
سوی کارشناسان فنی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است. فارس در گزارش خود 
ادامه داده بود که بعدازظهر جمعه نیز بخش بازرگانی شرکت راه آهن و گراف قطارها دچار 

مشکل و احتماال حمله سایبری شده بود.
این اتفاقات در حالی است که طی روزهای گذشته اخباری نیز مبنی بر بازداشت سه نفر 

به دلیل خرابکاری در تاسیسات صنعت برق منتشر شده است.  رجبی مشهدی، سخنگوی 
صنعت برق روز گذشته این موضوع را تکذیب کرد و گفت: هیچ مرجع امنیتی تاکنون 

موضوع خرابکاری در حوزه برق را تایید نکرده است. 
او حتی ادعای بازداشت نفر در این زمینه را نیز رد کرد. وی تاکید کرد: در اغلب کشورها 
بحث حمالت سایبری وجود دارد؛ ما هم پیش بینی های الزم در حوزه تهاجمات سایبری 

را کرده ایم و شرایط هم فعال پایدار است.
با این حال با توجه به تعدد وقایعی از این دست و هشدارهای مکرر مقامات سابق امنیتی 
کشور در خصوص نفوذ قابل توجه موساد به نهادها و دستگاه ها، بسیاری احتمال حمله 

سایبری و خرابکاری از سوی جریان نفوذ را دور از ذهن نمی دانند.   

دو اتفاق مشکوک در یک روز، با سرنخ »نفوذ«

انفجار در پارک ملت، اختالل در سایت وزارت راه
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تایمز اسرائیل ادعا کرد؛
احتمال انتقال مذاکرات ایران-

سعودی از بغداد به مسقط 
تایمز اسرائیل مدعی شد، مطلع شده مسقط در 
تالش است که دور بعدی مذاکرات تهران-ریاض در 
این کشور برگزار شود. این رسانه در گزارشی ضمن 
پرداختن به مذاکرات ایران و عربســتان، نوشت: 
»اگر گفتگوها بر درگیری در یمن متمرکز شــود، 
تأثیر زیادی بر اوضاع دیپلماتیک یا امنیتی اسرائیل 
نخواهد داشت. اما اگر به خارج از عراق منتقل شوند 
و موضوعات گســترده تر منطقه ای تحت پوشش 
مذاکرات قرار گیرند، این امر می تواند نشانه ای دلگرم 
کننده برای تل آویو باشد که در حال تعمیق روابط 

خود با شرکای جدید عربش است.«
    

 سفر مقام اسرائیلی به بروکسل 
با محوریت ایران

بــه گــزارش پایــگاه اینترنتی ناتــو، »ینس 
استولتنبرگ«، دبیرکل ناتو با »یائیر الپید«، وزیر 
امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه در بروکسل دیدار 
می کند. هم چنین قرار است وزیر خارجه اسرائیل با 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز دیدار کند. این خبر 
حاکی اســت که محور این دیدارها بحث در مورد 

برنامه هسته ای ایران خواهد بود.
    

در پی نفوذ طالبان در افغانستان؛
صدها پناهجوی افغان روانه ایران 

و تاجیکستان شدند
به گزارش ایلنا به نقل از ای بی سی نیوز، مقام های 
طالبان مدعی اند که ۸۵ درصد افغانستان را تحت 
کنترل خــود درآورده اند، این در حالی اســت که 
نگرانی های بین المللی در مورد مشــکالت انتقال 
داروها و تجهیزات به این کشــور افزایش می یابد. 
مقام های محلی افغانستان و طالبان می گویند که 
یک شهر شمالی در مرز با ترکمنستان توسط طالبان 
تسخیر شده اســت. به دنبال آن صدها پناهجوی 
افغان به فرار از مرز به همسایگی ایران و تاجیکستان 
ادامه دادند و این امر نگرانی زیادی در پایتخت های 

کشورهای همسایه ایجاد کرده  است.
    

ژاپن تایمز:
موتگی با هدف ارتباط با دولت 

رئیسی به ایران می آید
روزنامه ژاپــن تایمز، بــه نقل از منابــع آگاه 
دیپلماتیک گزارش داد که هدف از سفر توشیمیتسو 
موتِگی، وزیر امورخارجه این کشور به تهران، ایجاد 
و تقویت روابط با دولت جدید ایران است. به گفته این 
منابع آگاه، وزیر امورخارجه ژاپن احتماال اواسط ماه 
اوت )ماه آینده میالدی( به تهران سفر و با همتای 
ایرانی خود دیدار می کند تا روابط دیرینه و دوستانه 
کشورش با ایران را تقویت و با دولت ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور منتخب ایران درباره برنامه هسته ای 
این کشور نیز گفت وگو کند. سفر موتگی به ایران، 
بخشی از سفر ۱٠ روزه او به خاورمیانه است که شامل 
مصر و ترکیه نیز خواهد بــود. احتمال دارد که او به 

اردن، عراق و قطر نیز سفر کند.
    

یونهاپ خبر داد؛
باز هم گفت وگوی کره جنوبی و 

آمریکا بر سر پول ایران
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، وزارت اقتصاد 
و دارایی کــره جنوبی اعالم کرد کــه هونگ نام 
کی، وزیر دارایی این کشــور و جانت یلن، وزیر 
خزانه داری آمریکا روز جمعه در ونیز ایتالیا، یک 
نشســت دوجانبه برای بحث درباره موضوعات 
مختلف برگــزار کردند کــه یکــی از آنها نحوه 
آزادســازی دارایی های مسدود شــده ایران در 
حساب های بانکی کره جنوبی بوده است. یونهاپ 
ادامه داده: سئول در تالش است با حمایت ایاالت 
متحده از یک کانال در سوئیس برای استفاده از 
بخشی از پول مسدود شده ایران در کره جنوبی 
برای فــروش کاالهای بشردوســتانه، شــامل 
محصوالت درمانی شــرکت های سوئیســی به 

ایران استفاده کند.
    

 مجلس وزرای نفت و نیرو 
را فراخواند

فارس نوشــت: رئیس کمیســیون اصل نود 
مجلــس از احضــار وزرای نیرو و نفــت به این 
کمیســیون برای ارائه گزارش درباره مســائل 
مختلف از جمله بحث بــرق در حوزه وزارت نیرو 
و پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در حوزه وزارت 
نفت خبر داد. به گفتــه نصراهلل پژمان فر، دومین 
جلسه کمیسیون اصل ۹٠ با رضا اردکانیان وزیر 
نیرو درباره موضوع برق امروز یکشنبه ۲٠ تیرماه 
برگزار می شود. جلسه این کمیســیون با بیژن 

نامدار زنگنه هم فردا ۲۱ تیرماه خواهد بود. 

بازداشت اتباع کشورهای 
دیگر، به یک کارت بازی در 
عالم سیاست تبدیل شده 
که در بسیاری از کشورها 

دیده می شود و از آن جایی 
که بیشتر تبدیل به یک 

اهرم سیاسی شده تا یک 
موضوع حقوقی، به نظر 

نمی رسد به این راحتی ها 
خاتمه پیدا کند

رابرت مالی گفته است جو 
بایدن، بر آزادی تمامی 

آمریکایی های زندانی در 
ایران اصرار دارد و »توافق 

ناقص« در این باره را 
نمی پذیرد. او درباره ارتباط 
این موضوع با مذاکرات وین 
تصریح کرده: به طور قطع، 

این بخشی است که روی 
دیگری سایه می اندازد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: دولت روحانی در این چند ســال کشــور را با انتشار 
اوراق قرضه اداره و عمال بودجه چند سال آینده کشور را هم 

پیش خور کرده است.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفتگو با مهر، با اشاره 
به اظهارات برخی از کارشناســان مبنی بر اینکه روحانی 
زمین سوخته را تحویل دولت بعدی می دهد، اظهار داشت: 
تعبیر »زمین سوخته« برای زمانی است که آنچه روی زمین 
بوده، کاماًل نابود شده است و فقط یک مخروبه به آیندگان 
تحویل داده می شود. بنده معتقدم روحانی اصاًل زمینی را 
باقی نگذاشته است که بخواهد به دولت بعدی تحویل دهد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور تمام زیرساخت ها را در این 
هشت سال با سوءمدیریت خود از بین برده است، گفت: برای 
مثال، در حال حاضر ما با کمبود نهاده های دامی مواجه هستیم 

و به دلیل کمبود این نهاده ها، دام های مولد در آستانه نابود شدن 
هستند. یکی دیگر از مشکالت دامداران این است که در صورت 
وجود نهاده های دامی، قیمت آن به حدی باالست که نگهداری 

دام برای دامداران مقرون به صرفه نیست.
 دولت آینده با مشکالت جدی بودجه ای 

روبرو می شود
نماینده مردم قم ضمن انتقاد از ادعای اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه ما کشور را با رشد اقتصادی مثبت به دولت آینده 
تحویل می دهیم، گفت: مردم بعد از هشت سال رئیس جمهور 
را به خوبی شناخته و می دانند که باید به چه نحوی صحبت های 
روحانی را مورد ارزیابی قرار دهنــد. زمانی که روحانی درباره 
موضوعی به صورت مثبت صحبت کنــد، مردم می دانند که 
واقعیت و اصل ماجرا برخالف مباحثی اســت که وی مطرح 

می کند و حرف ها و آمارهای او را نمی پذیرند.

در کوتاه مدت آثار رفع مشکالت را خواهیم دید
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم باید با تالش مضاعف و کار 
جهادی عملکرد ضعیف دولت روحانی و خسارت هایی را که 
آنان به کشور وارد کردند، جبران کند، افزود: رفع مشکالت 

بسیار زیاد کشور نیازمند کار جهادی و همت مضاعف است.
ذوالنوری با بیان اینکه ناکارآمدی شخص رئیس جمهور 
در این هشت سال مشکالت زیادی را برای کشور و مردم ایجاد 
کرد، گفت: درست است که عملکرد اعضای دولت و کابینه 
روحانی هم خیلی قابل قبول نبود، اما بنده معتقدم اگر رئیس 

جمهور دیگری داشتیم، می توانست از همین کابینه موجود، 
ســه برابر وضع موجود کار بکشــد و حتی قادر بود از همین 
کابینه موجود نهایت استفاده را ببرد و برای رفع مشکالت، از 

آنان حسابی کار بکشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای نماینده تاکید کرد: بنابراین، با تغییر رئیس جمهور 
و دیگر تغییراتــی که در دســتگاه اجرایی کشــور اتفاق 
 خواهد افتاد، قطعاً ما در کوتاه مدت آثار رفع مشــکالت را 

خواهیم دید.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه تماس های تلفنیرئیسی  با 
اصالح طلبان نشــان می دهد که اگر در بین اصالح طلبان 
هم فرد شایسته ای باشــد، از ظرفیت وی استفاده می شود 
و بیانگر آن است که انتصابات رئیسی جناحی نخواهد بود، 
تصریح کرد: رئیســی در دولت آینده به همه ثابت می کند 
که از بضاعت و ظرفیت همه افراد و جریان های سیاسی به 
شرط شایســته بودن، برای بهبود وضعیت کشور استفاده 

خواهد کرد.

ذوالنوری:

دولت روحانی بودجه را پیش خور کرده است


