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 شرق: در شرایطی که اخبار و تحوالت از بن بست جدی در مذاکرات 
هســته ای حکایت می کــرد تا جایی کــه مقامات دولــت بایدن از 
شکست رسمی در پروسه گفت وگوهای غیرمستقیم با ایران گفتند، 
خبر آزادی ســیامک و محمدباقر نمازی تا انــدازه ای می تواند این 
فضای منفی چند هفته اخیر را تحت الشعاع خود قرار دهد. البته در 
یک تحلیل عمیق  تر و با درنظرداشتن شرایط کنونی در داخل کشور، 
سطح منطقه و جهان می توان این را هم گفت که اقدام ایران برای 

آزادی نمازی ها از چند جهت شایان ارزیابی است.
باز هم   خبردرمانی   یا   واقعیت؟

روز گذشــته استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، مدعی 
شد محمدباقر نمازی، زندانی دوتابعیتی از زندان آزاد شده و ایران 
را ترک کرده اســت و سیامک نمازی نیز آزاد شده، اما همچنان در 
ایران اســت. در بیانیه ای که دوجاریک به  نقل از دبیر کل سازمان 
ملل متحد منتشــر کــرد، گوتــرش از قبول درخواســت هایش از 
رئیس جمهور ایران مبنی بــر اجازه خروج محمدباقر نمازی برای 

معالجه در خارج از کشور تشکر کرده است.
مقام های قضائی به سیامک نمازی، بازرگان ایرانی-آمریکایی 
زندانی، یــک هفته مرخصی قابل تمدید دادند. محمد باقر نمازی، 
پــدر ســیامک و از دولتمردان پیش از انقالب نیــز اجازه خروج از 
ایــران بــرای درمــان را دریافت کرده اســت. در این بیــن، وکیل 
سیامک نمازی نیز خبر مرخصی موقت موکلش را در گفت وگو با 
خبرگزاری رویترز تأیید کرد. ســیامک نمازی از سال ۲۰۱۵ در زندان 
به ســر می برد و به جرم «همکاری با دولت های متخاصم» به ۱۰ 

سال زندان محکوم شد.
ســازمان ملل متحد نیز اعالم کرد محمدباقــر نمازی، نماینده 
پیشــین صنــدوق کودکان ملــل متحد (یونیســف)، بــرای درمان 
اجازه خــروج از ایران را دریافت کرده اســت. محمدباقر نمازی در 
ســال ۲۰۱۶ برای رسیدگی به وضعیت پســرش به ایران آمده بود. 
با این حال، رسانه ها و منابع داخلی کشور آزادی نمازی ها را مشروط 
به آزادســازی پول های بلوکه شــده خود در بانک های کره  جنوبی 
می دانند. درهمین باره نور نیوز، رســانه نزدیک به دبیر شورای عالی 
امنیت ملی خبر داده است که در هفته های اخیر مذاکرات فشرده ای 
با وســاطت یکی از کشــورهای منطقه درباره آزادســازی هم زمان 
زندانیــان ایران و آمریکا انجام شــده و میلیاردها دالر از منابع ارزی 
مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است. 
بر این اســاس، هنوز ایران حســاب های اعالمی برای انتقال منابع 
مذکور را بنا بر مالحظات بانکی نپذیرفته و حساب های جدیدی را به 

این منظور معرفی کرده است.
در عین حال، رســانه های دیگری همچون تسنیم نیز در مطلبی 

نوشتند: «آزادســازی زندانیان ایران و آمریکا و همچنین آزادسازی 
میلیاردها دالر از منابع بلوکه شده ایران در کره  جنوبی، خبر مهمی 
اســت که هم اکنون از ســوی رســانه های مطرح دنیا نیز در حال 
مخابره اســت. در حالی که مذاکرات رفــع تحریم ها به  دلیل عدم 
اتخاذ تصمیم سیاســی از ســوی ایاالت متحــده آمریکا همچنان 
بدون حصول نتیجه باقی مانده اســت، این کشور مستقل از روند 
مذاکرات هســته ای، در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیان خود 
در ایران و هم زمان آزادسازی منابع مسدودشده ارزی کشورمان در 
کره جنوبی اســت. خبرهای تکمیلی بیانگر آن است که آزادسازی 
هم زمان زندانیــان ایران و آمریــکا و همچنین آزادســازی هفت 
میلیارد دالر از منابع بلوکه شــده ایران بــا میانجیگری قطر انجام 
شده است؛ ضمن اینکه سوئیس و سازمان ملل نیز به عنوان کانال 

ارتباطی در این امر درگیر هستند».
در این بین، خبر آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی 
ادعایی اســت که بارهــا در دولت روحانــی و به خصوص در یک 
ســالی که از عمر دولت رئیســی می گذرد، مطرح شده بود. تکرار 
ایــن ادعا در دولت ســیزدهم تا جایی پیش رفت که بســیاری از 
کارشناســان و اقتصاددانان آن را «ترفند سیاســی» برای مدیریت 
بــازار ارز تلقی می کردند؛ چرا که هر زمان دالر در بازار آزاد شــیب 
صعودی را طی کرده و در مســیر فتح کانال هــای باالی ۳۰ هزار 
تومان بوده است، به ناگاه خبر آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی، ژاپن و حتی خبر تســویه بدهی عراق سبب شده تا ارز 
به صورت موقت مدیریت شود. از این حیث، «خبردرمانی» دولت 
و بانک مرکزی در ماه های اخیر برای کنترل ارز نوعی بی اعتمادی 
را در بــازار ایجاد کرده بود. اما تأیید اخبار بازگشــت هفت میلیارد 
دالر پول بلوکه شــده ایران از دیروز بازار ارز را تحت تأثیر قرار داد. 
در همین راســتا، دالر که در اوایل هفته جاری وارد کانال ۳۳ هزار 
تومانی شــده بود و به دنبال ثبت رکورد جدیدی در دولت رئیسی 
بــا فتح کانال ۳۴ هزار تومانی تا آخر هفته بود، با این خبر (آزادی 
نمازی ها در ازای آزادســازی هفت میلیارد دالر پول بلوکه شــده 

ایران) دوباره به کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت.
در همین راســتا خبرگزاری فارس در مطلبــی عنوان کرد: «با 
آزادســازی بیش از هفــت میلیارد دالر از منابع ارزی بلوکه شــده 
ایران و ورود ارز به کشور، دوباره آرامش در بازار ارز حاکم خواهد 
بــود و امکان داللی واســطه گران ارزی کاهــش می یابد». همین 
تک جمله اعترافی اســت درباره آنچه این رسانه ها مرتب از عدم 
تأثیر گذاری گشــایش های دیپلماســی بر حوزه اقتصاد می گویند. 
البتــه در ایــن بین برخــی هم معتقدند آزاد شــدن ایــن مقدار از 
پول های بلوکه شــده ایران هم اثر مثبت جدی بر حوزه بازار ندارد؛ 

چرا که دولت روحانی و به خصوص دولت رئیسی در این یک سال 
اخیر پپشاپیش با امید به آزاد شدن این اموال بلوکه، دست به چاپ 

پول های بدون پشتوانه زده اند.
ژست   یا   تالش   برای   تعدیل   فضا؟

با خبر آزادی نمازی ها، این سؤال مطرح است که آیا تهران ذیل 
عنوان حقوق بشــری این اقدام را انجام داده است یا به دنبال برخی 
اتفاقات در سه هفته اخیر، این تصمیم برای تعدیل فشارها صورت 

گرفته است؟
در ایــن رابطه روز گذشــته کاظــم غریب آبادی با اشــاره به 
فراینــد درمان و معالجه محمدباقر نمــازی گفت: «وی به دالیل 
انسان دوستانه، رفع ممنوع الخروجی شــد». به گزارش مدیریت 
ارتباطات و اطالع رســانی معاونت امــور بین الملل قوه قضائیه 
و ســتاد حقوق بشــر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر، در پاسخ به سؤال یکی از 
خبرنگاران درخصوص چرایی آزادی محمدباقر و سیامک نمازی 
عنوان کرد: «محمدباقر نمازی به خاطر مسائل پزشکی و درمانی 
نزدیک به چهار ســال اســت که خارج از زنــدان و در منزل خود 
در تهــران به ســر می بــرد. بنابراین با توجه به درخواســت های 
مطرح برای ادامه معالجه در خارج از کشــور و بنا بر مالحظات 
انسان دوســتانه، روز چهارشنبه گذشــته از محمدباقر نمازی رفع 
ممنوع الخروجی به عمل آمد و هر زمانی که بخواهد، می تواند از 
کشــور خارج شود». غریب آبادی افزود: «در همین چارچوب، یک 
هفته مرخصی نیز به ســیامک، فرزند وی داده شــده تا بتواند با 

والدینش دیدار کند».
با وجود گفته هــای غریب آبادی، باید این گــزاره تحلیلی را 
هم در نظر گرفت که این اقــدام ایران برای آزادی نمازی ها در 
چارچوب مســائل حقوق بشری، می تواند ادعاها و فضای منفی 
کنونی علیه ایران را به دلیل مرگ مهسا امینی تا حدودی تعدیل 
کنــد. بنابراین عالوه بــر تأثیرات مثبت این اقــدام برای کاهش 
فشــارهای اقتصادی بر دولت رئیسی و مدیریت بازار ارز، بدون 
تردیــد آزاد کردن نمازی هــا می تواند به ترســیم چهره بهتر در 

حوزه حقوق بشر به ایران کمک کند.
ارتباط   معنادار    ۳  آزادی

به دنبــال خبــر آزادی نمازی هــا، انتشــار خبــر آزادی خلیل 
دردمنــد، حاجی ایرانی بازداشت شــده در عربســتان از عصر دیروز 
می تواند به مثبت شــدن فضای منطقه ای با محوریت احیای روابط 
تهران – ریاض نیز منجر شــود. البته گفته می شــود یکی از شروط 
تهران برای آزادی نمازی ها هم به آزاد شدن دردمند بازمی گردد. در 
نتیجه بین این ســه آزادی (آزادی نمازی ها، خلیل دردمند و آزادی 

پول های بلوکه شده ایران) ارتباط معناداری وجود دارد.
 در همین زمینه شنبه شــب در تماس های تلفنی جداگانه فؤاد 
حسین، وزیر امور خارجه عراق و بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه 
عمان، با حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، خبر 
آزادی حاجی بازداشت شــده ایرانی در عربستان سعودی به وزیر 

امور خارجه کشورمان اعالم شد.
پــدر خلیل دردمند هم در گفت وگو با ایســنا بــا تأیید این خبر 
که فرزندش عصر شــنبه آزاد شــده اســت، گفت: «شب گذشته 
(شنبه شب) پسرم پس از آزادی با ما تماس گرفت و حال او خوب 
است و در صحت و ســالمت به سر می برد. او اکنون در هتلی در 
عربستان است و ان شــاءاهللا با هماهنگی های انجام شده به زودی 

به کشور باز می گردد».
در جریان مراســم حج امســال، خلیل دردمند، یکی از حجاج 
کشــورمان پس از انتشــار تصویری از ســردار ســلیمانی در کنار 
خانه خدا در توییتر خود، از ســوی نیروهای امنیتی ســعودی در 
مســجدالحرام به اتهام عدم رعایت شــئونات حج دستگیر شد و 

بیش از دو ماه در زندان به سر برد.
باز  هم  قطر، باز  هم   امیدوار

با رصد اخبــار مربوط به آزادی محمدباقر و ســیامک نمازی و 
آزادسازی هفت میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی به 
نظر می رســد قطر به عنوان میانجیگر اصلی توانست این تبادل را با 
موفقیت انجام دهد. اگرچه قطری ها در نشســت دوحه با تمرکز بر 
مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا موفق به حل اختالفات تهران 
و واشــنگتن و نهایتا احیای برجام نشدند؛ اما گویا این کشور کوچک 
حاشــیه خلیج فارس از هیچ تالش میانجیگرانه ای دریغ نمی کند. 
خصوصا پس از این موفقیت، امیدهای دوحه برای ازســرگیری دور 
جدیدی از تالش های میانجیگرانه با هدف احیای برجام در دســتور 
کار قطر قرار گرفته اســت. البته در این بین باید خاطرنشــان کرد که 

دوحه برخالف رویه ســابق این بار به جای تأکیــد بر احیای برجام 
ســعی دارد با حل اختالفات حاشــیه ای نظیر آزاد کــردن زندانیان 
دوتابعیتی و نیز پول های بلوکه شــده ایران، فضــای مثبتی را برای 

مأموریت اصلی خود یعنی احیای برجام شکل دهد.
پیرو همین نکته و به فاصله ساعاتی پس آزادی نمازی ها بود که 
وزیر امور خارجه قطر در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود درباره 
آخرین تحوالت احیای توافق هســته ای رایزنی کرد. دیروز یکشنبه 
وزارت امور خارجه قطر در بیانیه ای اعالم کرد که شــیخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، با حسین امیرعبداللهیان، 
همتای ایرانی خــود تلفنی گفت وگو کرد. در این گفت وگوی تلفنی 
طرفین دربــاره روابط دوجانبه و آخرین تحــوالت مذاکرات احیای 
برجام تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه قطر گفت: «دوحه امیدوار 
به توافق ایران و آمریکا در راستای احیای برجام و رسیدن به توافقی 
عادالنه برای تمام طرف هاســت». شــیخ محمد بــن عبدالرحمن 
آل ثانی در ادامه گفت وگوی تلفتی خود تأکید کرد: «در توافق احیای 
برجام باید نگرانی های تمام طرف ها در نظر گرفته شود و این امر در 

راستای امنیت و ثبات منطقه خواهد بود».
به موازات این گفت وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قطر، 
معاون وزیر امور خارجه دولت سیزدهم با دستیار وزیر خارجه قطر 
درباره آینده برجــام دیدار و گفت وگو کرد. به گــزارش وزارت امور 
خارجه قطر، محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی، دســتیار وزیر 
امور خارجه قطــر در امور منطقه ای، با مهدی صفری، معاون وزیر 
خارجه ایران در امور اقتصــادی دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
درباره روابط دوجانبه تهران و دوحه و راه های گسترش آنها به ویژه 
در زمینه سرمایه گذاری و اقتصادی رایزنی شد. بر اساس این گزارش، 
وزیــران خارجــه ایران و قطر نیــز درباره روابــط دوجانبه و آخرین 

تحوالت احیای توافق هسته ای تلفنی گفت وگو کردند.
ادامه در صفحه ۵

 گزارشی از احتمال تغییر  هوشمندانه فضای مسدود دیپلماسی
نمازی ها آزاد شدند و پول های بلوکه شده ایران در شرف آزادی قرار گرفت
بدل دیپلماتیک


