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تحریم ها مخرب ترین تأثیر را بر 
شهروندان عادی داشته است

 وی با بیــان اینکه تحریم ها و عدم دسترســی دولت به 
درآمدهایش باعــث افزایش تورم در ایران و به خطر افتادن 
امنیت غذایی شــده اســت، افزود: به خاطر تحریم ها، ایران 
بعضــا نتوانســته حــق عضویت خــود را به ســازمان های 
بین المللی از جمله ســازمان ملل بپردازد و این موضوع حق 
رأی ایران را در نهادهــای بین المللی با چالش روبه رو کرده 

است.
آلنا دوهان با بیان اینکــه ورود داروهای نجات بخش به 
ایران به دلیل محدودیت در پرداخت و انتقال پول با مشکل 
روبه رو شده است، افزود: من در گزارش خود چندین توصیه 
را ارائه کرده ام. به همــه طرفین توصیه کرده ام به تعهدات 
خود در راســتای اجرای منشــور حقوق بشــر توجه داشته 
باشــند. توصیه کرده ام بایــد بالفاصله اجــرای تحریم های 
یک جانبه متوقف شــود. طرفین وارد گفت وگو شــده و مانع 
این شوند که این تحریم ها بیش از این بر زندگی مردم عادی 
در ایران تأثیر بگذارد. از کشورهای تحریم  کننده، به خصوص 
آمریــکا، خواســته ام این تحریم هــا را بردارنــد؛ چرا که این 
تحریم ها بر اســاس حقوق بین الملل قابل توجیه نیســت. 
به دلیل این تحریم ها مســائلی مانند تجارت و انتقال پول با 
مشکل روبه رو شده و این خود مسائل و مشکالتی را در حوزه 
زیرساخت ها از جمله تهیه غذا، دارو، موضوع بهداشت، برق 
و مســائل انســانی ایجاد کرده اســت. آلنا دوهان در ادامه 
صحبت هــای خود با تأکید بر اینکه از دولت ها و شــرکت ها 
می خواهــم از تبعیت افراطی تحریم ها خــودداری و آن را 
متوقف کنند، افزود: از آنها می خواهم در این ارتباط مســائل 
انسانی را در نظر بگیرند. وی همچنین گفت: من از کشورهای 
درگیر برجــام، از جمله آمریــکا، می خواهــم گفت وگوها و 
مذاکــرات در این زمینــه را ادامه دهند. این گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل با بیان اینکه این تحریم ها محدودیت هایی را 
برای دانشگاهیان، ورزشــکاران، هنرمندان و محققان ایرانی 
در ارتبــاط با همکاری هــای بین المللی ایجاد کرده اســت، 
تصریح کرد: از همه طرف ها می خواهم که به موضوع حق 
دسترســی به اطالعات توجه داشته باشــند و زمینه اجرائی 
آن را فراهم کنند. وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مهاجران 
از جمله مهاجران افغانستانی در ایران زندگی می کنند، گفت: 
از دیگر کشورها و سازمان های بین المللی می خواهم در این 
زمینه به ایران کمک کنند؛ چرا که تحریم ها در ارائه خدمات 

به این مهاجران نیز مشکالتی را به وجود آورده است.
این گزارشگر ویژه سازمان ملل با بیان اینکه هدف من از این 
سفر این است که وضعیت به وجود آمده به  دلیل تحریم های 
یک جانبه را بر اســاس دیدارها و گزارش های دریافتی تجزیه 
و تحلیل کــرده و به جامعه بین المللــی منتقل کنم، گفت: 
من در این ســفر اطالعات بیشتری دریافت کردم که کودکان 
پروانه ای چه آســیب هایی به خاطر ایــن تحریم ها دیده اند؛ 
آنها نمی توانند پانســمان های مخصوص خــود را دریافت 
کنند چون شــرکت های تولید کننده این پانسمان ها از ارسال 
این پانســمان ها به ایران به دلیل این تحریم ها می ترســند. 
من جواب ایمیل های این شــرکت ها را دیدم. از طرفی دیگر 
در زمینــه پرداخت هزینه این پانســمان ها نیز بــا توجه به 
محدودیت های ایجادشده در زمینه تبادالت بانکی، مشکالت 
و ســختی هایی وجود دارد. نرخ مرگ و میــر بین این کودکان 
باالســت. غالبا دولت های دیگر نمی دانند این تحریم ها چه 
اثراتی داشــته اســت. تأثیرات حقوق بشــری این تحریم ها 
مغفول مانده است. من گام های متعدد و چند جانبه ای برای 
انجــام مأموریت خود بر می دارم تا گزارش ها در این زمینه را 
به جامعه بین الملل منتقل کنم. وی با تأکید بر اینکه من به 
صورت مستقل عمل می کنم، در پاسخ به سؤالی در ارتباط با 
برخی از فشــارها به وی قبل از سفر به ایران در این راستا که 
او را از انجام این سفر منصرف کنند، گفت: قبل از سفر من به 
ایران، جریانی راه افتاد و از من خواسته شد شرایط خاصی را 
برای ســفر به ایران بگذارم و پیش شرط هایی را مطرح کنم. 
قبل از ســفر من به کشــورهایی همچون ونزوئال و زیمبابوه 
نیــز چنین اتفاقی افتاد و کارزارهایی ایجاد شــد که نباید این 
مأموریت انجام شود؛ چرا که برخی از کسانی که مخالف این 
سفرها هســتند، معتقدند تحریم ها راهکار است و فراموش 

می کنند که مأموریت من در چه حوزه ای است.
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل با بیــان اینکه حــوزه کار 
تخصصــی مــن در ارتبــاط با موضــوع تحریم هــا در امور 
حقوق بشــر اســت و باید در حوزه کاری خــودم عمل کنم، 
گفــت: عموما کشــورهایی که تحریم هــا را اعمال می کنند، 
با انجام این ســفرها مخالف بوده اند. وی بــا بیان اینکه در 
راســتای مخالفت با انجام این ســفر و کارزارهای تبلیغاتی 
صورت گرفته علیه این گونه سفرها حتی در توییتر ملیت من 
زیر ســؤال برده شــد، گفت: من فقط بر ایــن تمرکز دارم که 
مســتندات را جمع آوری و اثرات تحریم ها را در گزارش خود 
بیان کنم. النا دوهان همچنین در واکنش به این موضوع که 
این تحریم ها حتی ایرانیان خارج از کشــور را نیز تحت تأثیر 
قرار داده و برخی از ایرانیان از ســوی دولت آمریکا به بهانه 
واهی دور زدن تحریم ها زندانی شــده اند، گفت: شنیده ام که 
ایرانیــان خارج از کشــور نیز به خاطر موضــوع تحریم ها با 
مشکالتی روبه رو شده اند. تحریم ها علیه یک دولت نباید به 
اتباع آن کشــور تسری پیدا کند. بر اساس آنچه متوجه شدم 
و گزارش هایی که رســیده، تحریم ها بــر روی ایرانیان خارج 
از کشور نیز اثراتی داشــته است و حتی خارجی هایی که در 
ایران نیز زندگــی می کنند نیز به دلیل موضــوع تحریم ها با 

مشکالتی روبه رو هستند.
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بر اســاس گفته رسانه های اســرائیلی قرار است در روزهای   .
پایانی ماه جاری میالدی در چارچوب بخشی از مانور ارابه های 
آتشین، حمله گســترده ای به تأسیسات هسته ای ایران با کمک 
هواپیمای سوخت رســان آمریکایی انجام شــود. به باور شــما 
اساسا این دست اقدامات تل آیو به معنای تغییر گفتمان دفاعی 

و امنیتی اسرائیل در منطقه و به خصوص علیه ایران است؟
اول بایــد این را گفت که اگرچه در محافل رســانه ای از این 
رزمایش به عنوان بزرگ ترین رزمایش تاریخ اسرائیل یاد می شود، 
اما این کلیدواژه از دل گمانه زنی رسانه ای و سیاسی خارج شده 
اســت. یعنی هیچ گونه متر و معیار کامال دفاعی و نظامی برای 
اینکه دقیقا عنوان شــود این رزمایش بزرگ ترین رزمایش تاریخ 
اسرائیل است، وجود ندارد؛.بنابراین باید یادآور شد که رزمایش 
ارابه های آتشین در یک نگاه نسبی می تواند جزء رزمایش بزرگ 
اسرائیل تلقی شود؛ اما در بزرگ ترین  بودن آن جای تردید وجود 

دارد.
  پس چرا اســرائیل لقب بزرگ تریــن رزمایش تاریخش را به   .

ارابه های آتشین داده  است؟
این ســؤال مکمل ســؤال قبلی اســت. ببینید رســانه های 
اســرائیلی و محافل سیاســی آنها ســعی دارند از دل این نوع 
کلمات نوعی پروپاگاندا و تبلیغات برای تقویت نظامی و دفاعی 
اســرائیل شــکل دهند؛ اما واقعیت امر آن است که مجموعه 
تحــوالت در داخــل اســرائیل و همچنین منطقه شــرایطی را 
فراهم کرده است که صهیونیســت ها مجبور شده اند این قبیل 
رزمایش ها را در دفعات زیاد، فواصل کم و با شــدت و وسعت 
بیشــتر برگزار کنند. با این حال اگــر بخواهیم نگاه دقیق تری به 
ماهیت رزمایش اخیر (ارابه های آتشــین) داشــته باشــیم، به 
نظر من این رزمایش نوعی آمادگی اســرائیل برای پاســخ گویی 
هم زمــان در چند جبهه از کرانه باختری تا نــوار غزه، مرزهای 
مشــترک با لبنــان و همچنین پاســخ گویی در برابــر جمهوری 
اسالمی ایران است. به  همین  دلیل رزمایش ارابه های آتشین را 

باید یک رزمایش چند ُبعدی در نظر گرفت که ارتش اسرائیل در 
تالش است در این چند جبهه به صورت هم زمان خود را آماده 
کند. ضمن اینکه اگر شــما طی سال های اخیر به رزمایش های 
اســرائیل نگاه کنید، می بینید که تل آویو ســعی کرده اســت با 
کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه رزمایش های مشترکی را به 
صورت رزمایــش دریایی، هوایی یا زمینی برگــزار کند تا نوعی 
امنیت مشــترک را برای خود در برابر ایــران تعریف کند. با این 
حــال شــرایط منطقه گویای آن اســت که نمی تــوان برگزاری 
رزمایش هــا، حتی در ابعاد رزمایش ارابه های آتشــین را لزوما 
به معنای باز دارندگی اســرائیل در برابر ایران دانست. اگرچه از 
آن ســو لحن و ادبیات نظامی اســرائیلی ها را هم قدری تغییر 

خواهد داد.
  پس با این تغییر لحن، اســرائیل خود را آماده جنگ با ایران   .

می کند؟
مسئله جنگ قدری دور از ذهن است.

  اما در مقابل ایران هم در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ با موشک   .
بالســتیک به ماکت پایگاه هســته ای دیمونا حمله کرد؛ پس دو 
طرف دست به ماشه هستند و با حمله به ماکت های تأسیسات 

هسته ای و نظامی یکدیگر به دنبال محک زدن همدیگرند؟
ایــن وضعیــت همــواره با شــدت و ضعف وجود داشــته 
اســت؛ اما همان گونه که پیش تر عنوان کردم، شرایط داخلی و 
منطقه ای سبب شده که تل آویو به سمت برگزاری رزمایش های 
مشــترک در دفعــات زیاد و در فواصل کم با وســعت باال روی 
بیاورد. مشــابه همیــن روش در ایران هم دیده می شــود. این 
مسئله به معنای شکننده شدن فضا خواهد بود؛ اما لزوما جنگ 

مستقیم را به دنبال ندارد.
  روی تحوالت دیپلماتیک با محوریت مذاکرات وین هم تمرکز   .

داشته باشیم. بسیاری معتقدند به دلیل بن بست در گفت وگوها 
بر ســر احیای برجام، فضای مناسبی برای این دست اقدامات 
اسرائیل شکل گرفته است. آیا بین این دو مسئله ارتباط وجود 

دارد؟
بله، ایــن ارتباط وجود دارد. به هر حــال فضای کنونی یک 
فضای ایدئال برای اسرائیل اســت؛ چون شرایطی شکل گرفته 
که عمال مذاکــرات وین برای احیای برجــام و لغو تحریم های 
ایران از دستور کار خارج شده است؛ اما دوباره در روزهای اخیر 
که زمزمه ازســرگیری مجدد مذاکرات وین بعد از ســفر انریکه 
مورا و امیر قطر مطرح شــده اســت، به نظر من حمله گسترده 
اســرائیل به تأسیســات هســته ای یا نظامی ایران در مرحله ای 
از رزمایش ارابه های آتشــین می تواند نوعی ترســیم فضا برای 
تداوم شــرایط کنونی باشــد. به این معنی که اســرائیل تالش 
می کند کماکان شــرایط فعلی برای عدم مذاکــرات با ایران در 

سایه تندتر شدن تنش با جمهوری اسالمی ایران محقق شود.
  یعنــی به باور شــما طراحی حمله به تأسیســات نظامی و   .

هســته ای ایران در رزمایش ارابه های آتشین از اساس با هدف 
واکنش متقابل تهران برای انجام رزمایش مشــابه و تندترشدن 
فضا در جهت کنار گذاشــتن مذاکرات در دستور کار تل آویو قرار 

گرفته است؟
بله، این نکته کامال درســت اســت. به هر حال در سال های 
گذشته ما شاهد سلسله کنش ها و واکنش های متقابل از سوی 
اســرائیل و ایران بوده ایم. هر زمان اســرائیل دست به اقدامی 
علیــه ایران زده، بــا واکنش تهران مواجه شــده ایم و برعکس 
آن هم صادق بوده اســت. بنابراین این احتمال وجود دارد که 
اسرائیل در تالش است به موازات آغاز احتمالی مذاکرات وین، 
با طراحی حمله به تأسیســات هسته ای ایران، تهران را تحریک 

کند تا در نهایت فضا تندتر شود.
  نکتــه قابــل مالحظه ای که بایــد به آن پرداخت مســئله   .

همراهی آمریکا در اجرای رزمایش اســرائیل با محوریت حمله 
به تأسیســات هســته ای و نظامی ایران اســت که قرار شده با 
حضور هواپیمای سوخت رســان ایاالت متحده پی گرفته شود. 
حال سؤال اینجاست که آیا این اقدام در تناقض با رفتار کابینه 

بایدن برای احیای برجام و حل وفصل پرونده فعالیت هسته ای 
ایران قرار ندارد؟

نکته ای که در این  میان کمتر به آن پرداخته شــده، این است 
که به نظر من احتمال ورود یا حضور نظامی آمریکا در رزمایش 
اسرائیل با محوریت حمله به تأسیسات هسته ای ایران هم جزء 
آن دسته از گمانه زنی های سیاســی و رسانه ای اسرائیل است؛ 
چــون فعال وزارت دفــاع ایاالت متحده یــا وزارت امور خارجه 
این کشــور به صورت رســمی حضور یا عدم حضور خود را در 
این رزمایش تأیید نکرده اند؛ هرچند تکذیبی هم مشــاهد نشده 
اســت؛ بنابراین امکان دارد که در روزهای آتی شــاهد واکنش 

واشنگتن باشیم.
  به شرایط شکننده کابینه بنت هم بپردازیم. وضعیت کابینه   .

بنت تا چه اندازه می توانــد در برگزاری این رزمایش مؤثر واقع 
شود؟

اتفاقا نکته بسیار مهمی که در اینجا باید به آن پرداخت، به 
شرایط سیاســی داخلی و به خصوص وضعیت شکننده کابینه 
بنت بازمی گردد که بسیاری معتقدند در آستانه فروپاشی کامل 
قرار دارد. به احتمال بســیار زیاد این کابینــه از هم فرو خواهد 
پاشــید و دور جدیــد انتخابات پارلمانی شــکل خواهد گرفت؛ 
پس اســرائیل و کابینــه بنت با برگزاری ایــن رزمایش عالوه بر 
موازنه ســازی امنیتی و دفاعــی در منطقه ســعی دارد نوعی 
قدرت نمایــی سیاســی را هــم در برابــر جریان اپوزیســیون و 
به خصوص بنیامین نتانیاهو داشــته باشــد. از طرف دیگر یکی 
از پاشنه آشــیل های مهــم کابینه بنــت به انفعــال او در برابر 
جمهوری اســالمی ایران بازمی گردد؛ بنابرایــن طراحی حمله 
به تأسیسات هســته ای و نظامی ایران در این رزمایش می تواند 
به نوعی پاســخ گویی بنت به این انتقاد ها باشــد. در ضمن این 
نکتــه را هم باید در نظر گرفــت که کل این رزمایش با توجه به 
وضعیت کنونی در ســرزمین های اشغالی می تواند یک فرار رو 

به جلو هم تلقی شود.

در گفت وگوی «شرق» با محسن فائضی، تحلیلگر ارشد 
مسائل اسرائیل بررسی شد

هدف ارابه های آتشین اسرائیل
  تحریک ایران است

شــرق: اخیرا تایمز اســرائیل عنوان کرد اواخر ماه جاری میالدی (می) نیروی هوایی اســرائیل برای اولین بار مانور 
گســترده حمله به ایران را در رزمایشــی با عنوان «ارابه های آتشــین» برگزار خواهد کرد. همچنین بر  اساس گزارش 
کانال ۱۳ اسرائیل قرار است هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی هم در این رزمایش حضور داشته باشند. مضافا در 
این مانور با بهره گیری از فناوری «هوش مصنوعی»، این امکان وجود دارد که اهداف نظامی تازه شناســایی و معرفی 
شــود. انجام این رزمایش، آن هم در این ابعاد، با تمرکز بر حمله به اهداف هسته ای و نظامی ایران در سایه سکون و 
رکود در مذاکرات وین می تواند نشان از تغییر لحن و ادبیات اسرائیل داشته باشد. از این رو «شرق» برای بررسی دالیل 
انجام این رزمایش و طراحی حمله به تأسیســات هسته ای و نظامی ایران از سوی اسرائیل، گفت وگویی را با محسن 

فائضی، تحلیلگر ارشد مسائل اسرائیل پی گرفته است که در ادامه می خوانید.

چندی پیــش رئیس قــوه قضائیه از مســئوالن 
ذی ربــط قضائی خواســت چنانچــه در ماه ها و 
هفته های اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش 
معلمــان و کارگران بر اثر «غفلــت» آنها، پرونده 
قضائی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل 
آورنــد. در چند روز اخیر هم زمان بــا روز کارگر و 
روز معلم اخبــاری مبنی بر بازداشــت تعدادی 
از فعاالن صنفی کارگری و معلمان منتشــر شــده 
و اخباری از آخرین وضعیت آنها منتشــر نشــده 
است. امیر رئیســان، وکیل دادگستری که وکالت 
رضا شهابی، انوشا اســدالهی و کیوان مهتدی، از 
بازداشت شــدگان فعاالن مدنی و صنفی در چند 
روز اخیر را بر عهده دارد، در گفت وگو با «شــرق» 
به تشــریح آخرین وضعیت پرونده آنها پرداخته 

است.
 آیا به عنــوان وکیل امــکان پیگیری وضعیت   .

موکل یا موکالن را داشته اید؟
مراجعات بنده به دادســرای امنیت با پاســخ 
مشــخصی همراه نبوده و متأســفانه پاســخ این 
بوده کــه «این پرونــده مرتبط با جرائــم امنیتی 
اســت و در این دســته جرائم دادســراها صرفا 
وکالی مــورد تأیید قــوه قضائیــه را می پذیرند». 
البته متأسفانه این رویه در پرونده های مشابه هم

 دیده می شود.
 اتهامات چه بــوده؟ ادله و مســتنداتی برای   .

اتهامات ارائه شده است؟
مرجع رســیدگی یعنی شــعبه دوم بازپرسی 
دادســرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی 
است کفایت کرده اند، اما حیرت انگیز این است که 
مشخص نیســت کدام مرجع ذی صالحی با چه 
اجازه ای تصاویر موکالن بنده و سایر بازداشتی ها 
را انتشــار داده انــد؛ چراکه بنا بر مــاده ۹۶ قانون 

آیین دادرســی کیفری، انتشار تصویر متهم در این 
مرحله برای رســانه ها و مراجع انتظامی و حتی 
قضائی ممنوع است. از ســوی دیگر یک داستان 
مغشــوش و مخلوط از موضوعات مختلف را در 
قالب گزارش خبری منتشــر کرده اند. این ادعاها 
که صرفا بــا حضور دو فرد خارجــی عده زیادی 
از زحمتکش ترین اقشــار جامعــه مانند رانندگان 
شرکت واحد یا معلمان و کارگران و سایر صنوف 
و اقشــار، تحریک و تشــویق به اعتراض شده اند، 
چندان قابل باور نیســت. مگر جامعه تنها همین 
۱۰ روز را کــه این افــراد در ایــران بوده اند، دیده 
است؟ اعتراضات صنفی مگر با سفر این اشخاص 

شروع شده است؟!
چرا سال هاســت رانندگان شــرکت واحد در 
تعاونی مســکن این شــرکت نتوانســته اند خانه 

خود را تحویل بگیرند و هیچ کس در شهرداری 
صدای آنها را نشنیده است تا اینکه در یکی، دو 
سال گذشــته به مرجع قضائی مراجعه کردیم 
و این بار حتی حراســت شــهرداری هم متوجه 
تخلفات شــده، ولی این پرونــده حاال در مرجع 
قضائــی متوقف مانده اســت. همین یک مثال 
نشان می دهد که نادیده گرفتن حقوق رانندگان، 
فقــط در زمینه تعاونی مســکن آنان از ســال 
۸۷ تاکنون جریان داشــته و مســئوالن چاره ای 
نکرده اند! چگونه می شــود اعتراض این تعداد 
انسان شریف به ضایع کردن حقشان را محدود 

کرد به ۱۰ روز حضور این دو تبعه فرانسه؟!
از سوی دیگر این دو فرد، افراد شناخته شده 
در امور آموزش کارگران هســتند. خانم سیسیل 
کوهلر از فدراســیون ملی آمــوزش و فرهنگ 
فرانسه هستند که این نهاد عضو رسمی سازمان 
بین المللی کار است و جمهوری اسالمی ایران 

 (ILO) بر اساس مقررات سازمان بین المللی کار
متعهد اســت ارتباطات بین تشــکل های کارگری 
سراســر جهــان را محتــرم و مصــون از اتهام و 
تفتیــش بداند. همســر ایشــان هــم از معلمان 
بازنشسته و فعاالن شناخته شده کارگری هستند. 

مگر بــرای اقدام ضد امنیتی توســط آنان نیاز به 
حضور در کشور هست؟ حتی اگر به فرض چنین 
کاری بکنند، دیــدار علنی با فعاالن صنفی ایرانی 

در اماکن عمومی چه دلیلی دارد؟
مگر بعد از بازداشت این اشخاص اعتراضات 
صنفی پایان گرفت؟ مگر بعد از این بازداشــت ها 
دوباره در چند روز گذشــته تعــدادی از رانندگان 
شــریف بازداشت نشدند؟ مگر حق کارگر نیست؟ 
درباره خانم اســداللهی و آقای مهتدی که ماجرا 
از ایــن عجیب تر اســت، چطــور برای دیــدار دو 
مسئول سندیکایی از دو کشــور مترجم این دیدار 
بازداشت می شــود؟ در کجا چنین رسمی قانونی 

محسوب می شود؟
 آیا برای تغییر قرار بازداشت به وثیقه اقدام یا   .

درخواستی شده؟ توانســته اند با خانواده ارتباط 

برقرار کنند؟
اساســا به وکیل اجــازه حضــور نداده اند که 
درخواستی طرح شــود. جناب شهابی تاکنون دو 
بار تمــاس گرفته اند و خانم اســداللهی و آقای 

مهتدی یک بار تماس گرفته اند.
 نهاد بازداشت کننده چه نهادی بوده؟  .

هیچ پاسخ مشخصی نداریم.
 با توجه بــه اتهامات امنیتی امــکان پیگیری   .

پرونده اصال وجود دارد؟
بله، حتما، مرحله دادســرا اگرچه مهم است 
ولی مــا در مرحله دادگاه هیچ مانعی برای دفاع 

نخواهیم داشت.
 تاکنون موفق بــه صحبت یا دیــدار با موکل   .

شده اید؟
 خیر.

آخرین وضعیت بازداشت  شدگان صنفی و مدنی

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
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