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محمدجعفر منتظری، دادستان کل تهران:
افرادی که کشته سازی کردند، مورد عفو 

قرار نخواهند گرفت
محمدجعفــر منتظــری در بازدیــد از مجموعه زنــدان مرکزی 
اصفهــان از خوابگاه ها، کارگاه های بنیاد تعاون و اشــتغال زندانیان 
گفت: افرادی که کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردند، مورد عفو 

قرار نخواهند گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند.
دادســتان کل کشور در این دیدارها با اشاره به عفو گسترده مقام 
معظم رهبری و باالخص عفو زندانیان اغتشاشــات اخیر از زندانیان 
خواست پس از آزادی و بازگشت به جامعه در راه خدمت به نظام و 
مردم گام بردارند. وی گفت: بنده به نوبه خود از رهبر حکیم انقالب 
تشــکر می کنم که در آستانه پیروزی بزرگ انقالب با این عفو، عیدی 
ارزشــمندی را به ملت ایران و خصوصا افرادی که در اثر اشــتباه و 
غفلت گرفتار زندان شــدند، به درخواســت رئیس قــوه قضائیه و 

مطالبات جامعی که شده بود، این لطف و محبت را ارائه فرمودند.
دادســتان کل کشور با اشــاره به نوع عفو اعطاشده گفت: فرایند 
دادرســی که طی شــود و جرم هر فردی به اثبات برسد، به موجب 
قانون محکوم می شود و باید مجازات شود. وی ادامه داد: در قانون 
اساسی حق عفو به رهبری انقالب داده شده که به درخواست رئیس 
قوه قضائیه با فرایندی که طی می شــود؛ اگر مصلحت بدانند افراد 
مجرم و محکــوم را عفو کنند. منتظری در بیان نوع عفو در کشــور 
گفت: در کشور ارائه عفو به دو روش است، یکی عفو مصداقی که در 
طول سال و ایام رضایت های مختلف با ارائه لیست و مشخصات فرد 
توسط ریاست قوه قضائیه پیشنهاد می شود و یکی هم عفو معیاری 
اســت که طی فرایندی توســط قوه قضائیه درخواســت می شود و 
معیارهایی را انتخاب می کنند که دامنه آن گسترده و فراگیر است و 
به مراتب بیشتر از حبس مصداقی و تعینی است. دادستان کل کشور 
تصریح کرد: تفاوت این عفو با عفوهای گذشــته در این بود که عالوه 
بر محکومین عمدی، زندانیان حوادث اخیر را هم مشــمول و حتی 
متهمین هم در این گروه قرار گرفتند و دامنه عفو بسیار گسترده شد.

وی ضمــن قدردانی از حضور خیریــن در این آیین گفت: از همه 
کسانی که در طول سال در جهت کمک و مساعدت به محکومین در 

زندان ها تالش می کنند، تشکر می کنم.
منتظــری در ادامــه ســخنانش توصیه هایــی نیز بــه جوانان 
بازداشت شــده حوادث اخیر هم داشــت و از آنها خواست تا مورد 
سوءاستفاده دشــمنان قرار نگیرند؛ چراکه برای انسان تلخ است که 
جوانان به جای اینکه در دانشــگاه یا کار باشــند و چون سرمایه های 
کشور هستند، مورد غفلت قرار بگیرند. دادستان کل کشور ادامه داد: 
یــک نکته مهم در عفو رهبری انقالب این اســت که این افرادی که 
کشته سازی کرده و خســارت به بار آوردند، مورد عفو قرار نخواهند 

گرفت و باید در پیشگاه قانون و مردم جوابگو باشند.

تالش برای حاشیه سازی های ژورنالیستی پیرامون عفو 
گسترده اخیر

خبر اخذ تعهدات مختلف از زندانیان 
آزادشده، غیرواقعی است

برخی اخبار منتشرشــده درخصوص اخــذ تعهدات مختلف از 
زندانیانی که شامل عفو اخیر شده اند، غیردقیق و غیرصحیح بوده 

و به هیچ وجه با واقعیت جاری منطبق نیست.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیــه درحالی که طی چند روز 
گذشــته و پس از موافقت رهبر معظم انقالب با پیشــنهاد رئیس 
دســتگاه قضائی، بخش قابل توجهی از بازداشــتی های اعتراضات 
اخیــر و ســایر محکومین یا آزاد شــده اند یــا در آســتانه آزادی و 
مختومه شــدن پرونــده قضائی خود قــرار دارند و ایــن حرکت با 
استقبال گســترده مردم و نخبگان روبه رو شده و فضای اجتماعی 
پرنشــاطی را در کشــور ایجاد کرده اســت، انتشــار برخــی اخبار 
مخدوش و غیرصحیح در بعضی رســانه های رســمی و همچنین 
فضای مجازی ظاهرا در تالش اســت تا اصــل این حرکت مهم و 

بزرگ را تحت الشعاع قرار دهد.
از جمله این اخبار غیردقیق، اشــاره بــه اخذ تعهدات متنوع از 
زندانیان اســت که بر اســاس بررســی های دقیق مرکز رسانه قوه 
قضائیه با واقعیت جاری در زندان ها تطبیق نداشــته و غیرصحیح 

هستند.
بر این اساس تنها تعهدی که از بازداشتی های وقایع اخیر کشور 
برای آزادی آنها یا مختومه شــدن پرونده هایشان گرفته شده است، 
متمرکــز بر تعهد البته اختیاری آنها بــا موضوع عدم تکرار جرمی 
بوده که مرتکب شده اند که این تعهد نیز مبنا و منطق کامال روشن 

و مشخص حقوقی و قضائی دارد.
لذا آنچه در بعضی رســانه ها منتشر شده و شایعات غیرواقعی 
را پیرامــون ایــن تعهدات مطرح کــرده، تکذیب می شــود و هیچ 
ارتباطــی با واقعیــت جاری در چند روز گذشــته و اصولی که قوه 

قضائیه در عفو اخیر آن را دنبال و اجرا می کند، ندارد.

شرق: «سرعت اینترنت در گوشی ها کم نشده بلکه در ذهنتان کم شده 
است»؛ این توجیه جدید برای گریز از مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در 
قبال حق نادیده انگاشته شــده کاربران فضای مجازی در ماه های اخیر 
اســت که محمد امامی بر زبان رانده است.  این ماجرای «متهم پنداری 
مــردم» ســر دراز دارد و حتــی قبــل از محدودیت هــای گســترده و 
شبه صیانت اینترنت و اجرای اینترنت طبقاتی به بهانه اعتراضات هم 
شــاهد کاهش سرعت و کیفیت اینترنت بودیم که باقری اصل، معاون 
وزیــر ارتباطات در همیــن رابطه گفته بود: «علــت نارضایتی مردم از 
کیفیت اینترنت رشــد شتابان تقاضاســت، البته کیفیت پایین نیامده و 
آمار ها این را اثبات می کند اما سطح توقع مردم از سرویس ها و تعداد 
کاربرانی که از سرویس ها اســتفاده می کنند نیز افزایش یافته  است». 
البته چندصباحی است که اصولگرایان کم و کاستی ها را به توقع باالی 
مردم یا زیاده خواهی و ذهــن آنها حواله می دهند. چند روز پیش بود 
که شــریعتمداری در روزنامه اش کیهان مدعی شد «سطح رفاه اغلب 
اقشار جامعه به طرز ملموسی افزایش یافته و مردم فقیر نیستند بلکه 
توقعشان باال رفته اســت». حال نیز محمد امامی، مدیر کل نظارت بر 
ســرویس های ارتباطی و فناوری اطالعات ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی در گفت وگویــی در واکنش به وضعیت پیش آمده 
برای اینترنت گفته است: «به عنوان کسی که در حوزه خدمات اینترنتی 
فعالیت می کند و به عنوان کســی که اپراتور شبکه و رگوالتور شبکه و 
رگوالتور حوزه است، می توان گفت احساسی که ایجاد شده  است، شاید 
ســابقه ای در بین مردم دارد و برمی گردد به برداشت مردم». او افزوده 
است: «اگر بخواهیم آن را بررسی کنیم، برای مثال زمانی که اپراتورهای 
ما چه در حوزه ثابت و چه در حوزه ســیار، سرعت دسترسی مشترکین 

را روی شبکه هایشان افزایش دادند، در حوزه تلفن همراه که می توان 
گفــت همه مردم آن را حس کردند؛ ســرعت اینترنت از EG ارتقا پیدا 
کــرد به 4G، عمال محدودیت های مردم و کاربران برای دسترســی به 
 3G شبکه ها و خدمات سرویس اینترنتی خیلی آسان تر شد و یا ارتقای
به 4G را داشتیم. در بین این موضوعات، بحث سرعت دسترسی مردم 
به شــبکه های اینترنتی افزایش پیدا کرده است و اینترنت ما به صورت 
حجمی به کاربران ارائه می شــود اما مشــترکین خیلی سریع تر حجم 
خودشــان را از دست می دهند. بحث دیگری که وجود دارد این است 
که کاربران بیشــتر از محتواهای ویدئویی و عکس استفاده می کنند یا 
بازی می کننــد، در تمامی اینها هرچقدر کیفیت محتوا باال رود، پهنای 
باند و حجم اینترنتی که نیاز دارند باال می رود. هرکسی به عنوان کاربر 
می تواند این موضوع را تجربه کند و صحت این حرف را به عین ببیند». 
اجرای طرح صیانت که به محدودســازی اینترنت مشــهور شده یکی 
از مهم ترین تصمیمات در مســیر نادیده گرفتن قانــون و قانون گذاری 
بود که با خارج کردن مجلس از گردونه قانون گذاری در شــورای عالی 
فضای مجازی تصویب و اجرائی شد. مجلس هم که دید باید خودی 
نشان دهد بدون رعایت تشــریفات قانون گذاری طرح رهاشده خود را 
در کمیسیون مشترکی که منحل شده و دیگر وجاهت قانونی نداشت 
نه با حضور حداکثر اعضا که با نادیده گرفتن حداقل های قانون گذاری، 
تصویب و راهی شــورای نگهبان کــرد. خالصه از چند جهت اینترنت 
مردم در حال صیانت شــدن است و با فیلترینگ گسترده که ماه هاست 
فعالیت کســب وکارهای مجازی مــردم را به مرز نابودی کشــانده و 
کمترین ارتباط و فعالیت در فضای مجازی با تلف شــدن زمان بســیار 
همراه است، خبری از بهبود خدمات اینترنتی نیست. هرچند، در همین 

روزهای گذشته که گالیه مردم از کیفیت پایین خدمات اینترنت و ادامه 
محدودیت ها چندبرابر شده، رئیس جمهور چندباری دستور به بهبود 
کیفیت و رفع محدودیت ها داده اســت. برای نمونــه اواخر دی ماه با 
اشــاره به فراگیرشدن استفاده از فضای مجازی در زندگی و کسب وکار 
مردم، از وزیر ارتباطات خواســت دغدغه های مــردم در زمینه کندی 
سرعت و دیگر مشکالت موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند. یا همین 
سه شنبه هفته گذشته رئیسی در جلسه شورای عالی فضای مجازی با 
تأکید بر لزوم اعمال و اجرای قانون در زمینه ســامانه ها و پلتفرم های 
خارجی، تصریح کرد: دسترسی آسان مردم به اینترنت با هدف تسهیل 
در امور، گشایش کســب وکارها و ارائه سریع تر خدمات امری ضروری 
است که تحقق آن تالش بیشتر دست اندرکاران این بخش را می طلبد.  
انتظار برای استماع و اجرای دستور رئیس جمهور معموال باید یک امر 

واقعی و ملموس باشــد اما در ایران از این دســت دستورها کم صادر 
نمی شــود که درنهایت در حد یک رفتار سیاسی باقی می مانند که این 
فرهنگ سیاسی خود جای تأمل و بررسی و ریشه یابی در فرصتی دیگر 
دارد. در همین راســتا، هفته گذشته احمد وحیدی وزیر کشور در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر تصمیم نهایی 
دولت درباره فیلترینگ برخی از پیام رســان های خارجی اظهار کرد: در 
ارتباط با فیلترینگ دو شبکه اینستاگرام و واتس اپ تا زمانی که صاحبان 
این شــبکه ها برابر چارچوب قانونی عمل کننــد و تعهد دهند، وزارت 
ارتباطات براساس تکالیفش عمل خواهد کرد در این زمینه منتظر پاسخ 
صاحبان این شــبکه ها هســتیم ولی هنوز جواب روشنی در این زمینه 
داده نشــده است. وزیر ارتباطات هم در همین رابطه گفته است: «من 
قبال اعالم کرده ام که کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، متولی 
فیلترینگ اســت که ۱۳ عضو دارد که وزارت ارتباطات یکی از اعضای 
آن به شــمار می رود اما تالش مان بر این است که محدودیت هایی که 
قابلیت برطرف شــدن دارند را برداریم و ان شــاءاهللا طی روزهای آینده 
خبرهای خوبی در این زمینه منتشــر خواهد شد». او افزوده است: «دو 
پلتفرم اینســتاگرام و واتس اپ که با مصوبه نهادهای امنیتی مسدود 
شدند، فعال مشمول این اتفاق نیستند اما سرویس ها و خدماتی هستند 
که از نظر وزارت ارتباطات قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیر بازنگری 
در انسداد آنها را دنبال می کنیم و در گام اول کالب هاوس طی روزهای 
آینــده رفع فیلتر می شــود». به هرروی وضعیــت نه چندان مطلوب 
اینترنت با هیچ توجیه و توضیحی قابل چشم پوشی نیست و انتظار برای 
رفع موانع و بهبود خدمات و دسترســی آسان به جریان آزاد اطالعات 
جزء حداقل های توســعه است که باید در ایران هم جدی گرفته شود. 
در حالی که در دنیا رقابت بر بهبود ســرعت و افزایش سرعت است در 
ایران وصل شدن به اینترنت و آپلود یک فیلم یا گزارش تصویری یا فایل 
با حجم باال در مدت زمانی کوتاه در حال تبدیل شدن به یک آرزو است. 
اینکه فضای مجازی متأثر از فضای سیاســی هر روز محدودتر شود جز 
افزایش نارضایتی حاصلی در بر نخواهد داشت و افکار عمومی حاضر 
نیست به شرایط این روزهای اینترنت تن دهد و ادامه وضع موجود که 
به بی کاری و ورشکستگی مالی بخشی از کسب و کارهای مجازی ختم 

شده به نارضایتی های سیاسی ختم خواهد شد.

 شــرق: دیــروز یکشــنبه وزارت امــور خارجــه چیــن اعــالم کرد، 
رئیس جمهوری ایران قرار اســت در هفته جاری به پکن ســفر کند. 
به گــزارش پایــگاه وزارت خارجه چین، هوآ چان یینگ، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه چین (یکشــنبه) اعالم کرد که ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهوری ایران بنا به دعوت همتای چینی خود روز سه شــنبه 
۱۴ فوریــه (۲۵ بهمن مــاه) به این کشــور وارد خواهد شــد. وی در 
ادامه گفت که ســفر ابراهیم رئیسی به چین تا روز پنجشنبه به طول 
خواهد انجامید. سیدابراهیم رئیسی، در پاسخ به دعوت رسمی «شی 
جین پینگ» رئیس جمهور چین در رأس هیئتی بلندپایه و برای دیدار 
رســمی سه روزه عصر دوشــنبه عازم پکن پایتخت چین خواهد شد. 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، احســان خاندوزی، وزیر 
اقتصــاد، مهرداد بذرپاش، وزیــر راه، جواد اوجــی، وزیر نفت، جواد 
ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی، رضا فاطمی امین وزیر صمت، محمدرضا 
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشــد 
کشورمان رئیسی را در این سفر همراهی می کنند. رئیسی در این سفر 
پس از استقبال رسمی از سوی همتای چینی، ابتدا دیداری خصوصی 
با شــی جین پینگ خواهد داشــت و ســپس مذاکــرات هیئت های 
عالی رتبه دو کشــور و نیز مراســم امضای اسناد همکاری، در حضور 

رؤســای جمهور برگزار خواهد شد. رئیســی در این سفر همچنین در 
نشست مشترک تجار و فعاالن اقتصادی دو کشور شرکت خواهد کرد 
و دیداری نیز با ایرانیان مقیم چین خواهد داشت. نشست و گفت وگو با 
اندیشمندان و فرهیختگان برتر چینی از دیگر برنامه های دکتر رئیسی 
در پکــن خواهد بود. جمعی از وزرا و اعضای کابینه رئیس جمهور را 
در سفر به این کشور همراهی می کنند. رئیسی نخستین میهمان ارشد 

رئیس جمهور چین در سال نو چینی است.
امــا دعوت رئیس جمهور چین از همتای ایرانی خود برای ســفر 
به این کشــور بعد از حضور جنجالی شــی جین پینگ در عربستان و 
همراهی با سیاســت های ضدایرانی برخی کشورهای حاشیه خلیج 
فارس چه معنایی می دهد؟ در سوی دیگر پذیرش و انجام این دعوت 
از ســوی تهران در شــرایطی که سیاســت خارجی ایران در ماه های 
گذشته با چالش های زیادی مواجهه بوده است، چه اهمیتی می تواند 
داشته باشــد؟ احمد اسفندیاری منفرد، پاســخ این دو سؤال مهم را 
در راســتای یکدیگر تعریف می کند و به «شــرق» می گوید: «اگرچه 
شی جین پینگ با سفر به عربستان ســعودی و همراهی با ریاض در 
مطرح کردن برخی از ادعاهای ضد ایرانی شــائبه شکاف در مناسبات 
تهران و پکن را در محافل سیاســی و رســانه ای داخلی، منطقه ای و 

بین المللی تقویــت کرد  اما چین از آن میزان هوشــمندی برخوردار 
است که ظرفیت ها و پتانسیل بازیگر مهمی چون جمهوری اسالمی 
ایران را در منطقه اســتراتژیک خاورمیانه از دست ندهد». با این حال 
تحلیلگر مســائل شــرق آســیا این نکته را هم یادآور می شــود که 
چینی ها بعد از آغاز دور تازه ریاســت جمهوری شی جین پینگ و سفر 
او به عربســتان ســعودی فصل جدیدی را در سیاست خارجی خود 
گشــوده اند که از نگاه این کارشــناس اصل بر توازن بخشی است. به 
همین دلیل اســفندیاری منفرد اذعان دارد که تهران با وجود آنکه در 
دیپلماسی چین حذف نمی شود  اما جایگاه سابق را ندارد، به خصوص 
آنکه این مفســر حوزه سیاست خارجی تأکید دارد طی ماه های اخیر 
موقعیت فعلی جایگاه دیپلماتیک ایران، چینی ها هم تمایل و رغبت 
کمتری بــرای تقویت روابط اقتصــادی و دیپلماتیک بــا تهران پیدا 
کرده اند. با این خوانش، تحلیلگر مســائل آســیای جنوب شرقی این 
سناریو را مطرح می کند که چینی ها سعی کرده اند با دعوت از رئیسی 
در ســایه توازن بخشــی جدید، ایران را به عنوان یک اهرم فشار برای 
خود حفظ کنند تا به باور اسفندیاری منفرد، هم دلخوری ایران از سفر 
«شی» به عربستان برطرف شود و هم پکن بتواند ریل گذاری جدیدی 
را در آغاز فصلی نوین از سیاست خارجی اش عملیاتی کند. در سوی 
دیگر محمدمهدی سبحان نیا روی 
اهمیت این ســفر تأکید می کند و 
در گپ وگفتــی با «شــرق» بر این 
باور اســت که انجام این ســفر از 
سوی رئیس جمهور ایران می تواند 
یــک گام بــرای خــروج از انزوای 
دیپلماتیــک طــی ماه هــای اخیر 
باشــد. اگرچه این تحلیلگر حوزه 
بین الملل اذعان دارد سفر رئیسی 
به چیــن نمی تواند پیــام و پالس 
جدی مبنــی بر خروج تهــران از 
شــرایط فعلــی دیپلماتیــک را با 
خود به همراه داشــته باشد اما از 
نگاه او به هرحال انجام این ســفر 
یک تحــرک دیپلماتیــک را برای 
ایران خواهد  اســالمی  جمهوری 
بود. از این منظر ســبحانی نیا روی 
نکته مهمی دست می گذارد و پیرو 
آن اعتقــاد دارد چون اروپایی ها و 

آمریکا اکنون به دنبال فشار، تحریم، اجماع و انزوا علیه ایران هستند 
و به موازاتش فعال ازســرگیری مذاکرات هســته ای را هم در دستور 
کار خود ندارند، لذا تهران ســعی دارد با این ســفر رئیسی به چین و 
تالش برای نزدیکی هر چه بیشــتر با پکن و همچنین مســکو نوعی 
نگرانی و فشار را در طرف غربی برای تعدیل سیاست های ضدایرانی 
خود ایجاد کند. پیرو تحلیل ســبحان نیا، احمد اسفندیاری منفرد هم 
از جنبه دیگری به ارتباط دو موضوع ســفر رئیســی به چین و پرونده 
فعالیت های هســته ای ایران می پــردازد و در این باره به «شــرق» از 
نگرانی پکن درخصوص تداوم و تشــدید اختالفات پادمانی تهران و 
آژانــس می گوید و تأکید دارد که «چینی هــا به هیچ وجه از ادامه این 
شــرایط پیرامون ابعاد فعالیت های هســته ای ایران راضی نیستند». 
لذا کارشــناس مسائل بین الملل این احتمال را می دهد که شاید پکن 
در جریان دیدار رئیسی و شــی به دنبال تعدیل نگاه تهران در مقابل 
آژانس باشد تا وضعیت اصطالحا به «مرحله غیرقابل مدیریت» میل 
نکند که در آن صورت به زعم اسفندیاری منفرد دیگر اهرم فشار ایران 
برای چین کارکرد خود را از دست می دهد. به ویژه که بعد از موضوع 
بالن چینی و تشدید مناقشه پکن - واشنگتن، شی به اهرم فشار تهران 
بیشتر از قبل نیاز دارد. اینها عالوه بر آن است که اسماعیل فالح زاده، 
دیگر کارشناس در گپ وگفتی با «شرق»، موضوع سفر رئیس جمهور 
ایران به چیــن را از زاویه جدیدی مورد ارزیابی قرار می دهد و اعتقاد 
دارد: «شــاید مهم ترین دغدغه تهران در این سفر به تالش های اخیر 
دولت بایدن برای رایزنی با طرف چینی در جهت توقف خرید نفت از 
ایران بازمی گردد». از این منظر، تحلیلگر حوزه انرژی سفر رئیسی را و 
دیدار او با همتای چینی اش را بسیار مهم ارزیابی می کند. به خصوص 
آنکه فــالح زاده تأکید دارد که وضعیت بودجه ایران در ســال ۱۴۰۲ 
چندان مســاعد نیســت و کسری بودجه شــدید در سال آتی قطعی 
خواهد بود. البته اوج گیری مشــکالت اقتصادی و معیشتی در کشور 
هم به باور این کارشناس، اهمیت تداوم خرید نفت ایران توسط چین 
را بیش از پیش گوشزد می کند. به همین دلیل فالح زاده معتقد است 
یکی از مهم ترین دستور کارهای رئیسی در سفر به چین ناظر به تداوم 
فروش نفت و حتی افزایش میزان صادرات محصوالت نفتی به طرف 
چینی است و در این راســتا تحلیلگر حوزه انرژی این احتمال را هم 
می دهد که طرف ایرانی در این ســفر با برخی تخفیف ها و مشوق ها، 

چین را ترغیب به تداوم خرید نفت از ایران کند.
در ادامه نکته مهم دیگری که این کارشناس روی آن از تأکید دارد 
به مسئله اجرائی شدن ســند جامع همکاری های راهبردی ۲۵ساله 
ایــران و چین بازمی گردد که بعد از عضویــت دائمی ایران در پیمان 
شانگهای و همچنین تصویب لوایح و قوانین مربوط به این عضویت 
توسط مجلس شورای اسالمی اکنون باید دید که طرف چینی تا چه 
اندازه نســبت به ادعــای خود در تحقق اهداف و بندهای این ســند 
صداقت دارد. البته فالح زاده به این مهم نیز اشــاره دارد که طی پنج 
ماه گذشته شدت تحریم ها، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و نیز تقابل 
علیه ایران به شکل بی ســابقه ای افزایش پیدا کرده است. به همین 
دلیل شــاید اکنون طرف چینی تمایل و یا توانی برای گسترش روابط 

اقتصادی با ایران نداشته باشد.

واقعیت های برجامی چه می گویند؟
شرق: به دنبال مواضع سید ابراهیم رئیســی درباره سیاست خارجی ایران و آینده برجام، 
معاون سیاسی ریاست جمهوری در دولت روحانی در صفحه توییترش به تحلیل سخنان 
رئیس دولت سیزدهم در جمع سفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی پرداخت. 
حمید ابوطالبی در توییت جمعه خود نوشت: «فارغ از بخش های مختلف سخنان رئیس 
دولت در جمع ســفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی در تهران، آنچه درمورد 

مذاکرات هسته ای گفته شده همان محورهای قدیمی و تکراری است؛ اینکه:
الف) جمهوری اسالمی ایران از ماه ها پیش، آمادگی خود را برای نهایی کردن مذاکرات 

رفع تحریم اعالم کرده است؛
ب) ایران آماده دست یابی به یک توافق خوب  و منصفانه است؛

ج) ایران در مسیر تحقق این هدف، حسن نّیت خود را نشان داده است؛
د) متأسفانه دولت آمریکا و اخیرا سه کشور اروپایی گرفتار دو مشکل شده اند: «توّهم» 

و «محاسبه غلط».
برداشت دیپلمات ها از این سخنان، احتماال این خواهد بود که:

۱) ایران، آمادگی الزم برای نهایی کردن مذاکرات هسته ای و رفع تحریم را ندارد؛
۲) توافق خوب و منصفانه از منظر ایران یعنی پافشاری بر مواضع قبلی ؛

۳) ایران کماکان مخالف آخرین پیشنهاد است؛
۴) ایران حاضر به تفاهم با دولت های متوهم نیست.

معاون سیاســی ریاســت جمهوری در دولت روحانی در ادامه می نویسد: «متأسفانه 
حاصل این نشســت ســالیانه دیپلماتیک، که به جــای تبیین روابــط دیپلماتیک و آینده 
تعامــالت پیش رو، در آن اعالم می شــود که «طرف غربی گرفتار توهم و محاســبه غلط 
شده اســت، چیزی جز عمیق ترشدن بن بست مذاکرات هســته ای، ماندگاری تحریم ها  و 
بحرانی تر شــدن وضعیت در ماه های آتی نخواهد بود». امــا برخالف آنچه ابوطالبی در 
این توییت نگاشــته است، بی تردید دولت رئیســی و در کل تهران اکنون بیش از هر زمان 
دیگری به ازســرگیری مذاکرات هســته ای با هدف برون رفت از بحران کنونی به موازات 
تعدیل فشارها و تحریم ها، شکستن اجماع علیه خود نیاز دارد. پس، هم گفته های رئیسی 
در جمع ســفرا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی رنگ و بوی تداوم سیاست های 

گذشــته را نمی دهد و هم توییت اخیر رئیس جمهور به این معناست که دولت سیزدهم 
با توجه به سینرژی چالش های های اقتصادی، معیشتی، دیپلماتیک و...، سعی دارد بستر 
را برای آغاز مذاکرات فراهم کند. به هر حال فرایند آغاز مذاکرات هســته ای، ولو به شکل 
صوری چند هدف مهم تهران را به صورت هم زمان تأمین می کند؛ اول تأثیر روانی موقت 
بر بازار، دوم ترســیم چهره ای مثبت از ایران به عنــوان بازیگری اهل مذاکره و گفت وگو با 
هدف ناکام گذاشتن تخریب های چند ماه اخیر، سوم خروج از بحران کنونی در سایه توقف 
و یا حداقل کاهش فشــارها، تحریم ها و اجماع جهانی علیه ایران، چهارم ایجاد فضایی 
برای ملغی کردن تالش ها در جهت قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی 
توسط اتحادیه اروپا، پنجم خرید زمان در جهت مدیریت اختالفات پادمانی با آژانس، آن 
هم در اســتانه نشست فصلی شورای حکام و... . همه اهداف فوق و دیگر اهداف ناگفته 
این گزاره را تقویت می کند که تهران به آغاز پروسه مذاکرات امید دارد و بسان ادوار گذشته 
هم دیگر از پیش شرط های خود سخنی نخواهد گفت. البته این سناریوی احتمالی را هم 
باید در نظر گرفت که شاید تهران فقط با هدف گذار از مقطع بحرانی کنونی به دنبال آغاز 

مذاکرات هسته ای و سلسله نشست های وین خواهد بود و به محض تعدیل فضا دوباره 
ادامه سیاســت مذاکره برای مذاکره در دســتور کار دولت سیزدهم و تیم باقری کنی قرار 
گیرد. به ویژه که اکنون برخی اخبار و گزارش ها حکایت از آن دارند که طیفی از چهره های 
داخلی عمال به دنبال آن هســتند که تهران به هر نحوی تا رســیدن به نقطه حســاس 
هســته ای به سیاست های فعلی خود ادامه دهد. این طیف معتقد است که اکنون ایران 
در کمترین فاصله تاریخی خود در رســیدن به نقطه گریز هســته ای قرار دارد و به همین 
دلیــل باید با خرید زمان و نمایش مذاکره برای مذاکره به این نقطه رســید تا تهران برای 
همیشه به بازدارندگی هسته ای برسد. حتی برخی افراد تندرو قائل به ادامه مذاکرات برای 
خرید زمان هم نیســتند و در تالش اند در فضای مبهم کنونی که به زعم آنها یک فرصت 
طالیی است، به نقطه گریز هسته ای برسند. در حالی که اشراف آژانس و نقش آفرینی دیگر 
کشــورهای اروپایی، آمریکا در این مسیر اجازه رسیدن ایران به این نقطه را سخت خواهد 
کرد. ضمن آنکه تداوم اختالفات پادمانی تهران و آژانس هم در آســتانه نشست شورای 

حکام اهرم فشار تهران درخصوص ابعاد فعالیت های هسته ای را کم اثر خواهد کرد.

اینترنت  بی کیفیت است یا توقع ها باالست؟

توجیه با چاشنی «متهم پنداری مردم»

گزارش «شرق» از دالیل سفر رئیسی به چین
یک سفر و چند هدف

چین از آن میزان هوشمندی برخوردار است که ظرفیت  بازیگر مهمی چون ایران را در منطقه استراتژیک خاورمیانه از دست ندهد


