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 ... صدای من میاد؟!...  عنوان ویدیو-
کلیپ تبلیغاتی بود که از دل صحبت های 
علی الریجانــی در شــبکه اجتماعی 
کالب هاوس پــس از اولیــن حضور و 
گفتگوی مستقیم او با ملت ایران منتشر 
شــد. زمانی که او و همفکرانش با گفتار 
خود در تالش بودند تا نظر اصالح طلبان 
و مردمی که پشت به صندوق های رای 
کرده بودند را جلب کنند و در آن هنگامه، 
به تکیه بر صندلی ریاست جمهوری به 
گونه ای اطمینان خاطر داشتند که پیش از 
شروع بازی، تبلیغات گسترده خود را آغاز 
کردند. اما تنها 6 روز پس از آن گفتگوی 
مجازی، نام علی الریجانی در لیست سیاه 

شورای نگهبان دیده شد.
ردصالحیت الریجانی نه تنها برای 
اصولگرایــان و اعتدالگرایان حامی وی 
که برای چهره های اصالح طلبی چون 
مصطفی تاجزاده نیز غیرمنتظره و عجیب 
می نمود.  از همین رو، بســیاری نتیجه 
انتخابات را از پیش تعیین شده دانستند 
و الریجانی نیز به تکاپو افتاد تا دالیل عدم 
احراز صالحیتش توسط شورای نگهبان 
منتشر و علنی شود. سرانجام صدای او 
به گوش شورای نگهبان رسید و ششم 
مرداد ســال جاری دالیل رد صالحیت 
الریجانی به صورت کامال محرمانه، آنطور 
که خود وی می گوید، در اختیارش قرار 
گرفت. حال پس از گذشت 5 ماه از انتشار 
آن نامه محرمانه، پاسخ شورای نگهبان به 
درخواست علی الریجانی در یک صفحه، 
ذیل یک مقدمه چند سطری در 7 بند در 
شــبکه های مجازی پخش شده است. 
دالیلی چون اعالم مواضع سیاســی و 
اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف 
همچون وقایع 88 و تلقی سهیم بودن در 
بخش هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب 
موجود در دولت مســتقر یا سفرهای 
متعدد خانواده به خارج از کشور از جمله 
آمریــکا. این دالیل، به گونه ای خشــم 

الریجانی را برانگیخت که در نامه ای 20 
صفحه ای به تاریخ 27 مهر ماه به پاسخ 
شورای نگهبان واکنش نشان داد. البته 
منبع منتشرکننده نامه در سایت های 
خبری هنوز مشخص نیست و این خود 

شائبه برانگیز است.
فرزندی که بلعیده شد؟

به گمان بســیاری از صاحبنظران 
عرصه سیاســت، نفوذ علی الریجانی 
در جبهه قدرت در واداشــتن شورای 
نگهبان به پاســخگویی بی تاثیر نبوده 
است. آنطور که به نظر می رسد از دالیل 
رد صالحیت خود رضایت نداشته و پس 

از انتشار این نامه تک صفحه ای، اقدام به 
نشر متنی مفصل در پاسخ به آن کرده 
است، متنی که گفته می شود نگارش 
آن به مهرماه1400 بــاز می گردد. در 
این نامــه الریجانی به اصــرار خود بر 
انتشــار دالیل رد صالحیتش اشــاره 
کرده و نوشته است: نامه شورا در پاسخ 
درخواســت این جانب مبنی بر اعالم 
علنی دالیل عدم احــراز صالحیت،به 
صــورت کتبی واصل گردیــد، لکن با 
مهر محرمانه به همین دلیل، انتشــار 
عمومی آن بر حسب قانون صرفا زمانی 
ممکن اســت که مرجع اصلی طبقه 
بنــدی محرمانه را بردارد، متاســفانه 
پس از درخواســت مجدد حقیر مبنی 
بر برداشتن مهر محرمانه، تا این تاریخ 
که بیش از دو ماه می گذرد، آن شــورا 
موافقت ننمود و آنگونــه که از فحوای 
بیانات ســخنگوی محترم آن شــورا 
مشــخص گردید، بنایی هم بر تغییر 

نظر ندارند. 
 یک کالم بگویید

 بنا داشتیم شما را حذف کنیم
الریجانی در ادامه به سوابق طوالنی 
اش در انقالب اشــاره و این پرسش را 
مطرح می کند که اگــر یکی از دالیل 
رد صالحیت وی موضع گیری هایش 
پیرامــون وقایع 88 بــوده چگونه در 

انتخابات 94 صالحیت او توسط شورای 
نگهبان تایید شــده و در این باره گفته 
اســت:  از گزاره های عجیب روزگار ما 
همین ادعا اســت. یــک کالم بگویید 
بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این 
صورت، حداقل جمله ای معنادار ایراد 
کرده بودید. حسب اطالعی که از شورا 
پیدا کردم، موارد کارشناسی بسیاری، 
نظیر پرونده هســته ای، در ذیل این 
عنوان مطرح شده است که جای تعجب 
بسیار دارد. این موارد تخصصی است و 
بنده خود را در این موارد صاحب نظر می 
دانم، همانطور که شما خود را در امور 
دینی و حقوقی صاحب نظر می دانید. 
آیا می دانید چــه بدعت خطرناکی در 
کشور پایه گذاری می کنید؟ آیا همین 
رفتارهای نادرست باعث کنار کشیدن 
نخبــگان از صحنه اداره کشــور نمی 
شــود؟الریجانی همچنین بندهایی 
از این نامه مبنی بر عــدم رعایت اصل 
ساده زیستی و سفرهای متعدد اعضای 
خانواده اش به خارج از کشور را صد در 
صــد دروغ خوانــده و دارایی هایش را 
محصول ارثیه پدری دانســته است و 
تعداد ســفرهای خارجی همسرش را 

کمتر از انگشتان دست. 
فرد رد صالحیت شده باید بمیرد؟

رئیس سابق مجلس شورای اسالمی 
همچنین در رد یکی دیگر از دالیل عدم 
احراز صالحیتش مبنی بر حمایت از افراد 
رد صالحیت شده و دفاع از عملکرد آن ها 
و به کارگیری برخــی از آنان در مناصب 
تحت امر خود چنین نوشــته است:  این 
جزو افتخارات زندگی سیاســی حقیر 
اســت که از برخی نمایندگان یا افرادی 
که وارد انتخابات مجلس شدند و شورای 
نگهبان برحسب اطالعات نادرست، آنها 
را رد صالحیت کرده بود، با نامه نگاری با 
رهبری معظم و اعضای شورای نگهبان 
از حیثیت آنان دفاع کــردم. او اینگونه 
ادامه داده اســتآقای رئیسی هم جناب 
آقایان ضرغامی و رستم قاسمی که هر دو 

برادر توسط شورای نگهبان رد صالحیت 
شده اند را به عنوان وزیر انتخاب کردند 
و مجلس شورای اسالمی هم به آنها رای 
اعتماد داد. لذا با این اســتدالل ضعیف، 
باید به رهبری و سه قوه و مجمع تشخیص 
همگی ایراد گرفت.شورای نگهبان گاه 
فردی را رد می کند، اما در انتخابات دیگر 

تایید می  کند و بر عکس. 

 تعجب راست و چپ
 از یک رد صالحیت

در بحبوحــه انتخابــات ریاســت 
جمهوری1400 و پس از رد صالحیت 
گسترده کاندیداهای انتخابات از هر دو 
جناح، رهبری نیــز رد صالحیت برخی 
کاندیداهای انتخابــات را  جفا در حق 
آنان دانستند و در لفافه به این موضوع با 
بیان  در جریان عدم احراز صالحیت ها 
به برخی کسانی که صالحیت شان تائید 
نشد جفا شد که باید جبران شود. واکنش 
نشــان دادند.صادق آملــی الریجانی، 
رئیس پیشین قوه قضائیه، رئیس کنونی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو 
سابق فقهای شورای نگهبان در اعتراض 
به تصمیم شورا در رد شــمار زیادی از 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
در یک رشته توییت نوشت:  که تصمیم 
شورای در پی دخالت های دستگاه های 

امنیتی و گزارش هــای خالف صورت 
گرفته است.تا کنون تا این حد تصمیمات 
شورای نگهبان را غیرقابل دفاع نیافته 
اســت و این ارزیابی مربوط به دو سوی 
تصمیمات ، یعنی تایید صالحیت ها و عدم 
احراز صالحیت ها است. آملی الریجانی 
پس از رد صالحیت برادرش از عضویت 
در شورای نگهبان اســتعفا داد و به باور 
بسیاری این اقدام وی به دلیل عملکرد 

شورا درخصوص علی الریجانی بود.
در سوی دیگر سیاست افرادی چون 
علی مطهری، مصطفی تاجزاده و حتی 
محمود احمدی نــژاد که خود جملگی 
در زمره رد صالحیت شدگان انتخابات 
1400 به شمار می رفتند هر یک در این 
باره به اظهار نظر پرداختند. علی مطهری 
با اشاره مستقیم به رد صالحیت الریجانی 
اظهار داشــت: از رد صالحیت خودم با 
وجود آنکه می دانم دلیل قانع کننده ای 
ندارد می گذرم، اما از رد صالحیت آقای 
الریجانی که همیشه گوش به فرمان نظام 
بوده و تجربه گرانسنگی برای امروز جامعه 

ما داشت در حیرتم! 
یک نامه شگفتی ساز!

انتشار نامه تک برگی رد صالحیت 
علی الریجانی به دلیــل وجود بندهای 
نگارش شــده در آن واکنش هایی را به 
دنبال داشت. در شبکه اجتماعی توییتر 
کاربران واکنش بســیاری نشان دادند. 
یکــی از مباحث مورد توجه مقایســه 
تایید و رد صالحیــت افراد با عملکردی 
مشــابه بود. جالل میرزایــی، نماینده 
پیشین مجلس شــورای اسالمی نیز از 
جمله کســانی بود که به برگه دالیل رد 
صالحیت علی الریجانی واکنش نشان 
داد و در گفتگویی اظهار داشــت:  دالیل 
رد صالحیت علی الریجانی از ســوی 
شورای نگهبان نشــان دهنده آن است 
که این شورا خواسته تنها مواردی را کنار 
هم بگذارد و به عنوان رد صالحیت رئیس 
پیشین مجلس شورای اسالمی عنوان 
کند. حال مشخص نیست آیا همانگونه 
که میرزایی و خود علی الریجانی به آن 
اشاره کرده اند بنای شورای نگهبان حذف 
چهره هایی چون علی الریجانی از منظومه 
سیاست ایران است یا در اتاق های فکر و 
پشت پرده ها تصمیمات دیگری در حال 

شکل گیری است؟

الریجانی در نامه محرمانه به شورای نگهبان:

بدعتخطرناکیدرکشورپایهگذاریمیکنید

دیپلماسی

دور هفتم مذاکرات احیای برجام در حالی متوقف شد که از 
یک سوعلی باقری کنی معاون وزارت خارجه ایران می گوید: 
ایران در این مرحله خواســتار توقف مذاکرات نبوده و از سوی 
دیگر، تروئیکای اروپایی در بیانیه ای اعالم کرده اند: به تصمیم 

باقری کنی، برای بازگشت به تهران احترام می گذاریم.
درهمین زمینــه به گزارش ایلنا، علی باقــری معاون وزیر 
خارجه ایران در گفت وگویی با المیادین گفت: پس از یک هفته 
گفت وگوهای فشرده، گروه 1+4 با پیشنهادی که ایران هنگام 
ارائه پیش نویس اســناد خود ارائه کرده بود، موافقت کرد. در 
حال حاضر، دو پیش نویس جدید وجود دارد. یکی در مورد رفع 
تحریم ها و دیگری در مورد اقدامات هسته ای.این دو پیش نویس 
ارائه شده از سوی ایران مبنای دور جدید مذاکرات خواهد بود. 
برای دور هشتم مذاکرات، ما کارهای زیادی باید انجام دهیم و 

مسئولیت بسیار پیچیده ای داریم.وی گفت: ایران درخواست 
توقف مذاکرات در این مرحله را نــداد بلکه از همان ابتدا توافق 
کرده بودیم که بعد از رسیدن به پیش نویس توافق به استراحت 

عادی برویم.
باقری در گفت وگو با شبکه الجزیره نیز گفت: تمام شرکت 
کنندگان در مذاکرات وین دو پیش نویسی که ایران در ابتدای 
این دور مذاکرات تقدیم کرد را پذیرفتند. دلیل تاخیر در رسیدن 
به توافق مواضع طرف های اروپایی در خصوص مسائل مربوط به 
هسته ای است.هم چنین به گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه اروپا، 
دیپلمات های تروئیکای اروپایی پس از پایان نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در در بیانیه ای اعالم کردند:  پیشرفت های 
به دســت آمده ما را به آنجایی که در ماه ژوئیه قرار داشــتیم، 
بازمی گرداند. ما به تصمیم باقری کنی، برای بازگشت به تهران 

جهت رایزنی و مشورت  احترام می گذاریم. در ادامه این بیانیه 
آمده است: البته این موضوع در مذاکرات وقفه ایجاد می کند. ما 
به همراه نمایندگان چینی، روسی و آمریکایی مان آماده ادامه 
مذاکرات بودیم. امیدواریم که ایران مذاکرات را سریع ادامه دهد. 
ما در حال نزدیک شــدن به پایان راه مذاکرات هستیم. اکنون 
برنامه هسته ای ایران از همیشه پیشرفته تر است و این مهم است 

که ایران از اقدامات تنش زا خودداری کند.
توضیح انریکه مورا  درباره دور هفتم مذاکرات وین

از سوی دیگر هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام 
در یک رشته پیام توییتری توضیحاتی درباره محورهای اصلی 
دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین و وقفه ایجاد 
شده در جلسات آن ارائه کرد.به گزارش ایسنا، انریکه مورا، در 
صفحه توییترش با ارائه توضیحاتی در باره دور هفتم مذاکرات 
احیای توافق هسته ای در وین نوشت: دور هفتم منطق و هدف 
مخصوص به خود را در سه مرحله داشت: 1. وارد کردن هیات 
جدید مذاکره کننده ایران در مذاکراتی ادامه دار و نسبتا کامل 
از نظر رویه امور؛ 2. مذاکره درباره ایده های جدید بالقوه دولت 

جدید]ایران[؛ 3. بررسی این که آیا هر یک از هیات های مذاکره 
کننده دیگر مایلند این ایده ها در متن اصلی، مبنای پذیرفته شده 
برای نتیجه نهایی مذاکرات وین بگنجانند یا نه. مورا ادامه داد: 
دور 7.5 )اشاره به وقفه ایجاد شده در جلسات کمیسیون مشترک 
برجام در این دور از مذاکرات( درباره وظیفه سوم، سخت ترین 
مورد از وظایف یاد شده بود. این مقام اتحادیه اروپا افزود: دور هفتم 
در غیر این صورت، ناقص می ماند. حاال ما مبنایی مشترک داریم 
که فصل لغو تحریم های آن در منطق درونی اش کمی متفاوت 

است اما با این حال، مشکل خاصی نیست. 

اختالف نظر درمورد هدف و پیشنهاددهندة توقف مذاکرات!

رایزنی یا استراحت؛ باقری کنی یا تروئیکای اروپایی؟
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علی الریجانی:این جزو 
افتخارات زندگی سیاسی 

حقیر است که از برخی 
نمایندگان یا افرادی که وارد 

انتخابات مجلس شدند و 
شورای نگهبان برحسب 
اطالعات نادرست، آنها را 
رد صالحیت کرده بود، با 

نامه نگاری با رهبری معظم 
و اعضای شورای نگهبان از 

حیثیت آنان دفاع کردم

الریجانی با طرح این 
پرسش که اگر یکی از 

دالیل رد صالحیت وی 
موضع گیری هایش پیرامون 

وقایع 88 بوده چگونه در 
انتخابات 94 صالحیت او 

توسط شورای نگهبان تایید 
شده است؛ می گوید: یک 

کالم بگویید بنا داشتیم شما 
را حذف کنیم در این صورت، 

حداقل جمله ای معنادار 
ایراد کرده بودید

مریم علی زاده منصوری

 انتظار دارند 
صدایی از مجلس بلند نشود

محمود صادقی درباره این که این روزها از سوی 
دولتمردان مطرح می شــود که باید به وزرا و کابینه 
مهلت داده شــود و این درحالی است که در مجلس 
هستند نمایندگانی که این روزها نقد به دولت دارند 
که در انجام برخی امــور کوتاه مدت هم ضعف هایی 
وجود دارد، گفت: علیرغــم اینکه می دانیم مجلس 
یازدهم چگونه شــکل گرفــت و قبــل از انتخابات 
ریاست جمهوری باالی 200 نفر از نمایندگان نامه 
امضا کردند که آقای رئیســی کاندیدای این دوره از 
انتخابات شود؛تلقی این بود مجلس یازدهم با دولت 
همسو است و شــاید هم تالش هایی برای یکدست 
شدن قوای سه گانه صورت گرفت و انتظار هم این بود 
که از مجلس صدایی بلند نشوند.این نماینده پیشین 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: نمایندگان 
به دلیل آن که با بدنه جامعه ارتباط دارند و به حوزه های 
انتخابیه رفت و آمد دارند، مشکالت مردم را می بینند و 
می شنوند و این طبیعت مجلس است و بیان می کنند؛ 
ولو یک مجلس کامال همسو هم باز یک صداهایی باید 
از آن بلند شود اما ظاهرا دوستان انتظار دارند در همین 

مقدار حداقلی هم صدایی از مجلس شنیده نشود.
    

واکنش توییتری محسن رضایی 
به توقف مذاکرات وین

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
سیاست دولت با تحریف و تقطیع اظهارات و موضع 
گیری ها، تغییر نخواهد کرد، گفت:  اقتصاد ما در دولت 
سیزدهم شرطی نیست.به گزارش خبرآنالین، محسن 
رضایی در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: مسیر 
دولت در تکیه بر ظرفیت های داخلی و رفع تحریم های 
داخلی است.وی با بیان اینکه سیاست ما با تحریف و 
تقطیع اظهارات و موضع گیری ها، تغییر نخواهد کرد، 
تاکید کرد: ما در مذاکرات هسته ای جدی هستیم اما 

اقتصاد ما در دولت سیزدهم شرطی نیست.
    

عارف: 
 اصالحات به تحول اساسی

 نیاز دارد
رییس بنیاد امیــد ایرانیان گفت: مــا در جریان 
اصالحات حتما نیازمند به یک تحول اساسی هستیم.
به گزارش ایســنا، محمدرضا عارف در جمع اعضای 
هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان بر لــزوم راه اندازی 
اندیشکده بنیاد امید ایرانیان تاکید کرد و از اعضای 
هیات مدیره بنیاد خواست این اندیشکده با محوریت 
جوانان نخبه تاسیس شــود.عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همچنین در بخش دیگری از سخنان 
خود به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و با اظهار تاسف 
از احساس یاس و ناامیدی در اقشار مختلف جامعه، 
تصریح کرد:گفتمان اصالحات گفتمانی بن بســت 
شکن است، ما در جریان اصالحات حتما نیازمند به 
یک تحول اساسی هستیم و برای ایجاد این تحول همه 
احزاب و گروه ها و شخصیت های تاثیر گذار این جریان 
باید با برنامه ریزی دقیق و منطبق با شــرایط جامعه 
علی رغم  تمام محدودیتهایی کــه برای این جریان 
ایجاد کرده اند در متن جامعه حضور فعال و تاثیر گذار 

داشته باشد.
    

 بودجه شورای نگهبان
 افزایش داشته است یا کاهش؟ 

روابط عمومی شورای نگهبان توضیحاتی درباره 
بودجه پیشــنهادی 277 میلیارد تومانی آن برای 
سال 1401 منتشر کرد.در این گزارش آمده با رویکرد 
کارشناسانه به الیحه ی پیشــنهادی بودجه 1401 
می توان گفت که مجموع بودجه پیشــنهادی برای 
شورای نگهبان در سال 1401، 277 میلیارد تومان 
می باشد که ناظر بر وظایف و فعالیت های مستمر و 
دائمی اعم از هزینه ای، عمرانی و پژوهشــی شورای 
نگهبان در نظر گرفته شده است.این در حالی است 
که رقم مصوب مجلس برای شورای نگهبان در قانون 
بودجه 1400 کل کشور 491 میلیارد تومان متشکل 
از 331 میلیارد تومان برای فعالیت های دائمی شورای 
نگهبان و 160 میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر 
انتخابات های سال 1400 )ریاست جمهوری، میان 
دوره ای مجلس شــورای اســالمی و میان دوره ای 

مجلس خبرگان رهبری( بوده است. 
    

رایزنی نماینده ویژه سوئد با مشاور 
ارشد وزیر امور خارجه

نماینده ویژه ســوئد در امور یمن با مشاور ارشد 
وزیر امور خارجه کشــورمان رایزنی کرد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، آخرین رایزنی های منطقه ای نماینده 
ویژه سوئد در امور یمن و تالش های جمهوری اسالمی 
ایران در خصــوص رفع محاصره علیــه مردم یمن، 
برقراری آتش بس و روند صلح و رفع خطر نشت نفت 
از نفتکش صافر، محورهای اصلی گفتگوهای خ. پیتر 

سمنی بی  با علی اصغر خاجی بود.

روی موج کوتاه

معاون اول رئیس جمهور یکی از راههای دور 
زدم تحریم ها  و واردات اقالم ممنوعه به کشور را در 
یک کنفرانس خبری مقابل دوربین رسانه ها افشا 
کرده است. سایت رویداد24 در این گزارش تبعات 
این افشاگری ها برای کشور و آثار وضعی آن بر فرد 
افشاکننده را بسته به جریان متبوع آن فرد مورد 

بررسی قرار داده است.
محمد مخبر، معــاون اول ابراهیم رئیســی 
که پیش از این رئیس ســتاد اجرای فرمان امام 
)نهاد باالدســتی بنیاد برکت که سازنده واکسن 
کرونای ایرانی است( بود، در جلسه پایانی روسای 
نمایندگی های ایران در کشــورهای همســایه 
گفته ایران می خواسته تجهیزاتی برای ساخت 
واکسن وارد کند اما در یکی از انتقال پول ها به یکی 
از کشــورها، ردی از این که این تجهیزات مربوط 
به واکسن است دیده شده و در نتیجه جمهوری 
اسالمی نتوانسته آن تجهیزات را وارد کند. یک 
دستگاه )مربوط به تجهیزات ساخت واکسن( را 
سفیر ایران در بین اسباب خانه اش جاساز کرده و 
به کشور آورده. معاون اول رئیس جمهور ایران بعد 
اضافه کرده شاید گفتن این ها صحیح نباشد، اما 

این از زبانم در رفت و گفتم.
وزارت امور خارجه بعد از این اظهارنظر مجبور 

به صدور بیانیه شد. بیانیه وزارت خارجه به طور 
تلویحی صحبت های مخبر را تایید کرده و ضمن 
تقدیر از بیانات راهگشا و راهبردی معاون اول، تاکید 
کرده که یک خبرگزاری این ویدئوی چندثانیه ای 
را از نزدیک به یک ســاعت صحبت آقای مخبر 
تقطیع و بدون دقت نظر الزم منتشر کرده است. 
وزارت خارجه گفته موضوعات مطروحه در این 
نشست کامال جنبه داخلی و عملیاتی داشته و بنایی 
به انتشار عمومی و رسانه ای شدن آن ها نبوده است

این گزارش از دو جنبه به ماجرا پرداخته شده 
اســت؛ نخســت امتیازاتی که ماموران سیاسی 

کشــورها در کشــور مقصــد از آن برخوردارند 
و اظهارات مخبــر می تواند این امتیــازات را از 
دیپلمات های ایرانی سلب کند و دوم یک بام و دو 

هوای نظام در مواجهه با افشاکنندگان اسرار مگو.
کنوانسیون وین و امتیازات دیپلماتیک

بر اساس کنوانسیون وین دیپلمات ها و مقامات 
سیاسی کشورها که با پاسپورت سیاسی به یک 
کشور سفر می کنند از حقوق و مزایایی برخوردارند. 
یکی از این حقوق معافیت از مالیات های مرسوم 
و عبور بدون بازرســی از گمرک محل ماموریت 
شان است.این معافیت از بازرسی در مورد اسناد و 
مرسوالت دیپلماتیک بسیار سفت و سخت تر است 
به گونه ای که کشور مقصد حق باز کردن مرسوالت 
دیپلماتیک را ندارد و در صورت مشکوک شدن به 
این بسته ها، دیپلمات می تواند از باز کردن بسته 
امتناع کند و بسته باید با حضور ماموران سفارتخانه 
مهمان یا نماینده رسمی کشور مهمان تفتیش و 
بررسی شود.این قانون در مورد اسباب و وسایل 
شخصی دیپلمات ها بسته به رابطه کشور میزبان و 

مهمان متفاوت است. اکثرا کشورها در قالب میزبان 
برای رعایت نزاکت سیاسی و احترام به مهمان از 
تفتیش وسایل دیپلمات اجتناب می کند. حاال 
اظهار نظر مخبر می تواند این اجتناب اختیاری 
را دستخوش تغییر کند.برای مثال حادثه یازده 
ســپتامبر کل قانون مربوط به تفتیش و بازرسی 
دیپلمات ها را متاثر کرد. بعــد از این حادثه همه 
اسباب و وســایل دیپلمات ها باید از زیر دستگاه 
ایکس ری عبور می کردند. پیش از این حادثه عبور 
وسایل ماموران سیاسی کشورها از زیر دستگاه 

ایکس ری در فرودگاه ها مرسوم نبود.
 قواعد بازی 

برای همه جریان ها یکسان نیست 
این اولین بار نیســت که افراد نزدیک به یک 
جریان خاص اقدام به اعالم عمومی اسرار مگوی 
نظام کرده اند، اما اصوال دژ آهنین این جریان مانع 
از برخورد قهری با آن ها شد و برعکس، استفاده از 
این موقعیت برای حذف رقبا شده است. سال 98 
سعید قاســمی یکی از فرماندهان پیشین سپاه 
در یک گفتگوی رسانه ای به استفاده از نام هالل 
احمر برای مقاصد نظامی در جنگ بوسنی پرده 
برداشت. او گفت در جنگ بوسنی ماموران سپاه 
تحت پوشش هالل احمر برای آموزش نیروهای 

جهانی به بوسنی رفتند.اگرچه سخنان او تکذیب 
شد اما بعد از این اظهارنظر هیچ برخوردی حتی 
یک تذکر شفاهی به سعید قاسمی نشد. اما قواعد 
این بازی برای همه جریان ها یکسان نیست. سال 
65 نیز ماموران عربســتان اعالم کردند محموله 
مواد منفجره در لوازم حجاج ایرانی کشف کرده اند. 
آیت اهلل منتظری همان زمان نامه ای به امام نوشت 
و گفت پس از افشای این در عربستان و رفتن آبروی 
ایران، در همه جا زمزمــه راه انداختند که خوب 
است بگوییم این نیز تقصیر سید مهدی هاشمی 
اســت. این درحالی بود که سید مهدی آن موقع 
درگیر مشکالت خودش بود. فایل صوتی مصاحبه 
جواد ظریف با سعید لیالز منجر به حذف او از سپهر 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 شد. محمدجواد 
ظریف در بخشی از یک مجموعه گفتگو با وزرا در 
پایان دولت از تعامل دستگاه دیپلماسی با نیروهای 
نظامی حرف زد و گفــت در بســیاری از موارد 
دیپلماسی فدای میدان شده است. او همچنین 
نقش روسیه در بسیاری از تحوالت سیاسی ایران را 
مورد بازبینی قرار داد. پس از این افشاگری ظریف 
رسما یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و 
در حالی که یکی از گزینه های جدی کاندیداتوری 

بود، اعالم عدم نامزدی کرد.  

یک بام و دو هوا در برخورد با افشاکنندگان اسرار مگو

مجازات افشای راه های دورزدن تحریم چیست؟


