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از  وعده مجلسی ها  تا  عمل  دولت
کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور در مجلس می گوید در حال برداشــتن 
گام هــای مثبت رو به جلویی در این باره اســت و پیش نویس ایــن اصل قانونی را در 
دســت تهیه دارد. این اقدام یعنی به رسمیت شمردن اصل ۲۷ قانون اساسی و حق 
قانونــی تجمعات آزاد برای مردمی که نســبت به هر موضوعــی می توانند اعتراض 
داشــته باشند. عالوه بر آن، مدیر کل سیاسی وزارت کشــور هم اعالم کرده که تعیین 
محل برگزاری تجمعات قانونی، با اولویت در دســتور کار وزارت کشور است. عبداهللا 
مرادی، مدیر کل سیاســی وزارت کشــور، در این باره می گوید: «تــالش می کنیم تا به 
پشتوانه کار کارشناسی و نظرات نخبگان، آیین نامه برگزاری تجمعات قانونی را نهایی 

کنیم».
مدیر کل سیاسی وزارت کشور درباره آخرین مراحل رسیدگی به آیین نامه برگزاری 
تجمعات قانونی، گفت: «در نشستی که با خانه احزاب داشتیم، مقرر شد خانه احزاب 
کمیته ای تخصصی تعیین و به وزارت کشــور معرفی کند تا در قالب یک کار مشترک، 

آیین نامه تجمعات قانونی جمع بندی و نهایی شود».
مرادی با بیان اینکه در این زمینه قبال دستورالعمل ها و مقرراتی برای تأمین امنیت 
تجمعات وجود داشــته اســت، تصریح کرد: «تمرکز ما در تهیه ایــن آیین نامه توجه 
هم زمــان بر چگونگی صدور مجوز تجمعات و نیــز تأمین امنیت تجمع کنندگان بوده 
اســت. تشکل های سیاســی، صنفی و اجتماعی در قبال دریافت مجوز برپایی تجمع 
به عنوان یک حق پذیرفته شــده در قانون اساســی، الزاماتی را نیــز باید رعایت کنند. 
همچنان که دســتگاه دولتی متولی صدور مجوز یعنی وزارت کشور نیز موظف است 

الزامات و مقدمات این امر را فراهم کند».
او ادامــه داد: «اکنون ما هــم روی چگونگی صدور مجوز و هــم برقراری امنیت 
تجمع کار کرده ایم که در واقع هم زمان حقوق و تکالیف نهادهای حاکمیتی و امنیتی 

و هم تشکل های مدنی و سیاسی دیده شده است».
مــرادی درباره نهادهای صادرکننده مجوز تجمعــات قانونی گفت: «این موضوع 

به سطح درخواست تجمع بســتگی خواهد داشت. اگر احزاب ملی در سطح گستره 
ملی تقاضای تجمع داشته باشند، این درخواست در وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ 
احزاب بررسی می شود. بقیه موارد در فرمانداری ها و استانداری ها بررسی می شود».

مدیر کل سیاســی وزارت کشور با اشــاره به بررسی طرحی مشابه در مجلس بیان 
کرد: «تالش ما این اســت که این آیین نامه را به سرعت در وزارت کشور نهایی و ابالغ 
کنیم» البته یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم 
به «شــرق» گفت که آنچه در کمیســیون متبوعش در حال تهیه و نهایی شدن است، 
پیش نویسی قانونی اســت و آنچه در وزارت کشور تهیه می شود، آیین نامه مربوط به 

این قانون است.

احمد علیرضابیگی، عضو کمیســیون شوراها و 
امور داخلی کشور در مجلس درباره پیش نویس 
قانونی تعیین محل تجمعات یا همان اصل ۲۷ 
قانون اساسی به «شــرق» گفت: «در کمیسیون 
شــوراهای مجلــس در حال تهیــه پیش نویس 
قانونی تعیین محلی برای تجمعات آزاد هستیم 
و آیین نامه آن در دولت در دست تهیه است. این 
طرح یک بار به مرکــز پژوهش ها آمد و با خانه 
احــزاب در این بــاره صحبت کردیــم». نماینده 
مــردم تبریز در مجلس یازدهم با کنایه به برخی 
مخالفان اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و تجمعات آزاد مردمی گفت: «برخالف میل 
باطنی برخی که تمایل نداشــتند به این اصل قانونی تمکین کنند و گردن نهند، سعی 
داریــم پیش نویس تجمعات آزاد را تهیه کنیم و به عنوان قانون در اختیار قوه مجریه 

قرار دهیم».
او افزود: «اگر نســبت به پیش نویس این اصل قانونی ورود جدی نداشــته باشیم 

مثل همــان طرح صیانت از فضای مجازی که به ســمت محدودکردن حقوق مردم 
پیش رفت، عمل می کنند و این نگران کننده اســت. به همین دلیل درباره این موضوع 
چند جلسه با خانه احزاب و خانه مطبوعات برگزار کردیم. از دانشگاه ها هم خواستیم 

میزگرد برگزار کنند تا پیوست رسانه ای برای آن تعیین شود».
علیرضابیگی ادامه داد: «در واقع می خواهیم از امکان باارزشی که قانون اساسی 
بــرای حقوق مردم قائل شــده و اینکه می توانند اعتراضات خودشــان را آزادانه بیان 

کنند، استفاده کنیم».
عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: «فقط نگرشی وجود 
دارد و در دانشــگاه شــریف هم برخی بســیجی ها بر آن ایراد می گرفتند این بود که 
مجلس معتقد اســت حق تجمعات باید اطالع محور باشــد، امــا آنها معتقدند باید 
برگزاری این تجمعات مجوزمحور باشــد و برای تشکیل اجتماع مجوز گرفته شود. در 

حالی که قانون اساسی آن حق را موکول به گرفتن مجوز نکرده است».
او با اشاره به طرح در دست تهیه مجلس بیان کرد: «ما هم در پیش نویس قانونی 
که آماده می کنیم این حق را بر مبنای مطلع  کردن مقام سیاسی تعیین کرده ایم. یعنی 
اگر فرماندار تشــخیص دهد که این تجمع شــرایط الزم را ندارد و مســلحانه است یا 
مخل مبانی شــرع اسالم اســت بعد از اطالع از موضوع باید از برگزاری آن ممانعت 
کنــد. اما بعد از اینکــه از برگزاری این تجمع ممانعت کرد، باید برای کار خود دالیل و 
مســتنداتی به دادگاه اســتیناف ارائه دهد و بگوید به چه دالیلی این تجمع را خالف 
شــرع یا تجمعی مسلحانه تشــخیص داده اســت. بنابراین هرچه را دادگاه استیناف 
تشــخیص داد، همه از جمله فرماندار یا تشکل درخواست کننده برگزاری تجمع باید 
بپذیرند». بیگی همچنین درخصوص جزئیات پیش نویس در حال تهیه در کمیســیون 
شــوراهای مجلس گفت: «این اقدام یک گام رو به جلو و نقطه پیشرفت است. یعنی 
نیاز نیســت مجوزی از مقام سیاســی گرفته شــود. تاکنون این امر به گرفتن مجوز از 
مقام سیاســی موکول شــده بود، به همین دلیل هیچ مجوز تجمعــی تاکنون صادر 
نشــده اســت». این نماینده مجلس با انتقــاد از نبود قانون مشــخص در مواجهه با 
معترضان تصریح کرد: «مقام سیاسی ترجیح می دهد کسی درخواست تجمع نکند و 
با بهانه هایی مانع از تشکیل تجمعات شود؛ در حالی که این جزء حقوق ملت است. با 
وجود اینکه مجوز داده نشــده، اما تجمع به طور غیرقانونی برگزار شده است. محاکم 
هم برای اینکه مجازات را اعمال کنند چیزی در اختیار نداشــتند که براساس آن کیفر 
و مجازات تعیین کنند. بنابراین آنها هم به قوانینی متوسل شدند و اعمال کیفر کردند 

که محل اشکال است».
علیرضابیگــی در پایان تأکید کرد: «بنابراین قدم برداشته شــده یک گام رو به جلو 
است چراکه از این به بعد، حق اعتراض مردم را به رسمیت می شناسیم و به دریافت 
مجوز از وزارت کشــور نیاز نیست و تجمعات اطالع محور است؛ یعنی بر مبنای اینکه 
تشکل یا یک شخص مسئولیت برگزاری این اجتماع را بر عهده بگیرد، بقیه دستگاه ها 
بر اســاس اطالع داده شــده باید نظم تجمع را برقرار کنند. هرچند موضوعاتی هم در 
این باره پیش بینی شده است». بنابراین طبق اظهارات این نماینده مجلس، هفته آتی 
طرح فوق در کمیســیون شوراها نهایی شــده و به صحن کمیسیون می آید و در آینده 
نزدیــک دیگر برگزاری تجمعات غیرقانونی نبوده و معترضــان می توانند با اطالع به 

مراجع قانونی، تجمعی آزاد و در امنیت داشته باشند.
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پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یک گزارش
ســازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش روز دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۸ 
«شــرق» با عنوان «بالتکلیفی مجلس بر ســر الیحه بودجه ۱۴۰۲» جوابیه ای ارســال 

کرده است.
روزنامه «شــرق» به جهت رعایــت اخالق حرفه ای و قانــون مطبوعات، متن 

جوابیه سازمان برنامه و بودجه را عینا منتشر می کند.
«جناب آقای مهدی رحمانیان

مدیر مسئول محترم روزنامه شرق
با ســالم، احتراما به استحضار می رساند گزارشی با عنوان «بالتکلیفی مجلس 
بر سر الیحه بودجه ۱۴۰۲» مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۲۸ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی 
است براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به  منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار 
عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر 

ذیل در اسرع  وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بررسی بودجه هم زمان با تدوین برنامه هفتم به پایان رسیده است

سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته تحقیقات وسیعی درمورد آسیب شناسی 
برنامه های توسعه؛ شیوه های جدید برنامه ریزی و دیگر مختصات برنامه هفتم را 
توســط دو بال پژوهشی خود یعنی مؤسســه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزی و مرکز پژوهش های توســعه و آینده نگری آغــاز کرد تا تدوین برنامه 
هفتم هنگام ابالغ سیاســت های کلی برنامه از پشــتوانه خــوب علمی برخوردار 
باشد؛ تنها در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری اقدامات نوزده گانه ای انجام 
شد که مهم ترین آنها شــامل بررسی سیاست های کلی برنامه های توسعه پس از 
انقالب اســالمی (مبانی، آسیب ها، مســائل)؛ مطالعه تطبیقی تجربه برنامه ریزی 
توســعه در جهان، گسســت ها و گذارها؛ مطالعه تطبیقی برنامه های توسعه در 
ایران و کشورهای منتخب؛ راهبرد هندوستان نوین؛ بخش اول: پیشران ها؛ گزارش 
تفصیلی وضعیت شــاخص پیشــرفت لگاتوم در دهــه ۲۰۲۰-۲۰۱۰؛ داللت ها و 
امکان های هدف گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی ۸  درصدی؛ رویکرد 
رشــد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توســعه، الزامات و چارچوب ها؛ فراتحلیل 
مطالعات هفتاد ســال برنامه ریزی توســعه در ایران به  منظور کاربست در تنظیم 
نظام نامــه تدوین برنامه هفتم توســعه کشــور؛ الگــوی تدوین برنامــه عملیاتی 
برنامه های پنج ساله توسعه؛ ریشه یابی آسیب های نظام برنامه ریزی برای کاربست 
در تدوین نظام برنامه ریزی مطلوب و شناســایی هسته های کلیدی خط دهنده در 

برنامه هفتم توسعه هستند.
اما کار بررســی و تصویب سیاســت های کلی برنامه هفتم توســعه در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاست ها بسیار دیر یعنی 
در روزهای آخر تابستان ابالغ شــد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیت های 

دولت برای تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود.
باوجوداین ســازمان برنامه و بودجه کار تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس 
سیاســت های کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامــه راه با نقطه  نظر مجلس یعنی 
تقدم ارائه الیحه برنامه بر الیحه بودجه مواجه شــد؛ این در حالی است که دولت 
ســیزدهم نمی خواهد آخرین برنامه توسعه ای که بر اساس سند چشم انداز نوشته 
می شود، سرنوشت برنامه های پنجم و ماقبل با درصدهای تحقق پایین را پیدا کند.
از این رو دولت عالوه بر مداقه بیشــتر بر تدوین الیحــه برنامه هفتم، کار الیحه 
بودجه را هم جلو برد تا اداره کشــور در ســال آینده دچار وقفه نشــود و هم زمان 
برنامــه هفتم را با اســتفاده از ظرفیت دســتگاه ها و کارشناســان داخل و خارج 

سازمان دنبال کرد.
از آنجا که برای ایجاد شفافیت در الیحه بودجه قوانین دائم از قوانین یک ساله 
جدا شده اند و دولت امســال برای بودجه دو الیحه به مجلس ارائه خواهد کرد، 
کار بررســی و تصویب آن در دولت اندکی طوالنی شد؛ هم اکنون کار تصویب تمام 

تبصره ها در دولت به پایان رسیده و با بازشدن مجلس الیحه ارسال خواهد شد.
اینکه برخــی جریان ها بدون دقــت در زمان ابالغ سیاســت ها و تغییراتی که 
در الیحــه بودجه دولت ایجاد شــده اند، چند روز تأخیــر در ارائه الیحه بودجه را 
به بی برنامگی دولت تشــبیه می کنند، نشــان دهنده انگیزه های جناحی و سیاسی 
آنهاســت؛ و اال آنان که نقد دلسوزانه را در دســتور کار خود دارند، نیک می دانند 
که از دل برنامه ریزی دو، ســه ماه همان چیزی درمی آید که در دولت های پیشین 

موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند.
دولــت همچنان با همراهی مجلــس دو هدف مهم را دنبــال می کند؛ ادامه 
اصالحات ســاختاری بودجه به خصوص در حوزه شفافیت و دوم تدوین برنامه ای 

که به  جای کلی گویی، گرهی از مشکالت کشور باز کند»
مرکز اطالع رسانی، روابط  عمومی و امور بین الملل

«شرق» درباره نگاه ویژه حاکمیت به اجرای یک اصل
 قانونی فراموش شده گزارش می دهد
اصل ۲۷ قانون اساسی
 روی  میز  مجلس  و  دولت

معصومــه معظمی: اصل ۲۷ قانون اساســی صراحتا بر حق برگزاری تجمعــات آزاد تأکید دارد. حقی که نباید و نمی تــوان آن را نادیده گرفت اما 
سال هاســت این حق قانونی شهروندی به محاق رفته و اجرائی نمی شود. با این حال مدتی است با بروز اعتراضات، بیش از هر زمان دیگری نسبت 
به اجرای این حق احساس نیاز می شود. پس از اینکه گروهی از نمایندگان مجلس مسئله تفکیک اعتراض از اغتشاش را مطرح کردند، توجه به اصل 
۲۷ قانون اساســی بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. اگرچه پیش از این موضع گیری ها نســبت به این اصل قانونی چندان مثبت نبود و برخی در قبال 
اجرای آن پافشــاری به خرج می دادند، اما وقایع اخیر نظر آنها را هم در قبال اجرای این اصل قانونی عوض کرد و به این نتیجه رســیدند اصل ۲۷ 
قانون اساســی یک اصل مترقی است. از این رو، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیســیون قضائی و حقوقی مجلس درخصوص ضرورت اجرای اصل 
۲۷ قانون اساســی و اراده مجلس برای تدوین قانون تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، گفته است: «اصل بیست وهفتم از اصول مترقی است اما 
متأسفانه تاکنون موادی که این اصل را تبیین و روشن کند، وضع نشده هرچند الزم و ضروری است». عالوه بر اظهارات گروهی از نمایندگان مجلس، 
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در روزهای اول اعتراضات، تعیین محلی برای برگزاری تجمعات را در شورای تأمین استان مطرح کرد. پیرو این دستور 
منصوری، اســتاندار تهران نیز گفت که تصمیم بر آن شــد تا «دو یا ســه نقطه را در تهران به زودی برای برگزاری تجمعات» تعیین کنند. پیش از این 
نیز فعاالن سیاســی اصولگرا به عنوان راه حل برای برون رفت از تبدیل اعتراض به خشم در خیابان، پیشنهاد داده بودند همان طورکه پلیس در سال 
گذشته از اعتراضات اقتصادی محافظت کرده بود، برای اعتراضات اخیر هم مکانی تعیین کند اما با گذشت چند ماه از صدور این دستور رئیس جمهور 
و وعده های مجلسی ها با فروکش کردن اعتراضات، آن طور که انتظار می رفت این امر جدی گرفته نشده و اتفاق عملی رقم نخورده و همچنان منتظر 

تحقق وعده مجلس و دولت هستیم.

معاون  اول قوه قضائیه:
نمی توان تبصره ماده ۴۸ را به مرحله دادگاه

یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی
یا  اجرای احکام تسری داد

معاون اول قوه قضائیه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری ناظر به 
مرحلــه تحقیقات مقدماتی جرائم علیه امنیت داخلــی و خارجی و همچنین جرائم 
سازمان یافته ای که دارای مجازات شــدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و 

باالتر هستند، است و نباید به سایر مراحل دادرسی تعمیم پیدا کند. 
در هفته هــای اخیر برخی از رســانه ها و فعاالن حقوقی و سیاســی درباره نحوه 
دسترسی برخی از متهمان به وکیل، ادعاهایی منتشر کرده اند مبنی بر اینکه در مراحل 
دادرســی در دادگاه، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهــی نیز برخی از مقامات قضائی 
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری را قابل اجرا می دانند و معتقد هستند که 
در ایــن مراحل نیز متهمان بایــد وکیل خود را از میان وکالی مــورد تأیید قوه قضائیه 
انتخاب کنند. حجت االسالم والمســلمین محمد مصدق، معــاون اول قوه قضائیه در 
پاســخ به این ســؤال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به 
تحقیقات مقدماتی جرائم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می شود، 
گفت: حق دسترســی بــه وکیل در اصل ۳۵ قانون اساســی به صورت مطلق پذیرفته 
شده و یکی از حقوق اساسی افراد است. وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز 
بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشــخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی 
و حمایت از آزادی های مشــروع مصوب سال ۱۳۸۳ تأکید شده است. معاون اول قوه 
قضائیه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضائی که در سال ۱۳۹۹ ابالغ شد نیز بر حق 
انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تأکید شده؛ بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه 
افراد به وکیل یک حق اساســی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در 

دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری به جهت مصالح امنیتی 
و اجتماعی مقررشــده در جرائم علیــه امنیت داخلی و خارجــی و همچنین جرائم 
ســازمان یافته ای که مشمول مجازات های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه 
سه و باالتر هستند، صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکالی مورد تأیید قوه قضائیه 
استفاده شــود. حجت االسالم والمسلمین مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفا ناظر به 
همین دســته از جرائم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرائم است و باید 
به صورت اســتثنائی و مضیق اعمال و تفســیر شــود و به هیچ وجه نمی توان آن را به 
مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این 

مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.
ادامه در صفحه ۱۱

شــرق: از چهارشنبه هفته گذشته و با مطرح شدن ســفر تیم فنی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران از زبان محمد اسالمی، رئیس سازمان انرژی اتمی و به دنبالش 
حضــور ایــن هیئت در روز یکشــنبه هفته جاری و پس از آن ســخنان روز دوشــنبه 
ســیدکمال خزاری، وزیر امور خارجه اســبق و رئیس فعلی شــورای راهبردی روابط 
خارجی جمهوری اســالمی ایران، در ســومین مجمع گفت وگوی تهران و همچنین 
مواضع حســین امیرعبداللهیان دربــاره آمادگی برای ازســرگیری مذاکرات و احیای 
برجام و مهم تر از همه دیدارهای روز سه شــنبه امیرعبداللهیان و باقری کنی با جوزپ 
بورل و انریکه مورا بر سر شــرایط کنونی گفت وگوهای هسته ای عمال با واکنش های 
مثبت در رســانه های داخلی مواجه شــد و از آن به مثابه «پالــس مثبت تهران برای 
آغاز گفت وگوها» و مهم تر از آن «پررنگ شــدن امیدها برای احیای برجام» برداشــت 
شد. به ویژه آنکه حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه هم در پایان سفر خود به 
اردن و حضور در اجالس بغداد ۲ در جمع خبرنگاران، گفت: «برداشــت ما این است 
که طرف های مختلف در حال بازگشــت به واقع بینی هســتند و مــا نیز اعالم کردیم 
چنانچه خطوط قرمز ما رعایت شــود، آمادگی داریم گام های نهایی رسیدن به توافق 
را برداریــم». در کنار آن محمد مرندی، مشــاور تیم مذکره کننده هم در گفت وگویی با 
المیادین، توافق را بســیار نزدیک می بیند؛ اما در آن سو واقعیت ها و اقتضائات فعلی 
در عرصه سیاســت خارجی چیز دیگری را حکایت می کند و به نظر می رسد نشانی از 
وجود زمینه های اولیه برای ازســرگیری گفت وگوهای ویــن وجود ندارد. به ویژه آنکه 
سه شنبه و به فاصله ساعتی پس از دیدار بورل و امیرعبداللهیان، رابرت مالی آب پاکی 
را روی دســت همه ریخت و صراحتا از «احیانشدن برجام» گفت. هرچند با ویدئوی 
جو بایدن درباره اعالم مرگ برجام (ویدئو متعلق به حاشــیه گردهمایی انتخاباتی در 
چهارم نوامبر) هم در رســانه های داخلی با ایــن ادعا که به ۵۰ روز پیش بازمی گردد 
و انطباقــی با شــرایط فعلی نــدارد، آن را مالک تحلیل قرار ندادنــد؛ اما چون از یک 
ســو توییت سه شــنبه رابرت مالی هم مؤید گفته های جو بایدن در این فایل تصویری 
اســت و از همه مهم تر شورای امنیت ملی کاخ ســفید هم همان روز (سه شنبه) بر 
گفته هــای ۵۰ روز قبل بایدن تأکید کرد، به وضوح گویای آن اســت که فعال مذاکره و 
برجامی در کار نیســت. در این زمینه جان کربی، ســخنگوی شورای امنیت ملی کاخ 
سفید، در پاســخ به ســؤالی درباره اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درباره 
برجام عنوان کرد که «بازگشــت به این توافق در حال حاضر اولویت واشنگتن نیست». 

در عین حال جان کربی، هماهنگ کننده روابط راهبردی در شورای امنیت ملی آمریکا، 
روز سه شنبه مدعی شد «در حال حاضر هیچ پیشــرفتی در مذاکرات هسته ای با ایران 
حاصل نشده است و او انتظار ندارد که در آینده ای نزدیک نیز پیشرفتی حاصل شود». 
البته حسین امیرعبداللهیان این دست مواضع واشنگتن را «ریاکاری» می داند. فارغ از 
نکات یادشده، در این میان شکاف موضع بین «طیف اقلیتی» مانند جوزپ بورل و انریکه 
مورا بر ســر احیای برجام با کشــورهای اروپایی و ایاالت متحده آمریکا جای بررسی و 
واکاوی دارد. در ایــن زمینه دو گزاره «سیاســت چماق و هویج و پیگیری بازی پلیس 
خوب و پلیس بد» یا «شــکاف واقعی سیاســی» مطرح است؛ اما این تضاد و تناقض 
موضع بر سر ازسرگیری مذاکرات و حصول توافق با ایران به چه معناست؟ در پاسخ 
این پرســش، علی رضوان پور به «شرق» می گوید: «ابتدا به ســاکن باید دید تنش در 
روابط ایران با مجموعه غرب و به خصوص اروپا در حال حاضر آیا با فراز و نشــیب های 
تندی مواجه خواهد شــد یا خیر؟». در این زمینه او به کنش و رفتار برخی کشورهای 
اروپایی از  جمله آلمان و فرانســه که داعیه رهبری سیاســی، اقتصادی و دیپلماتیک 
اتحادیه اروپا را دارند، اشــاره می کند. به باور این تحلیلگر ارشــد مسائل اروپا، برلین، 
پاریس و همچنین لندن در ســه ماه گذشــته موتور محرکه ایجاد اختالفات و شکاف 
قاره سبز با تهران بوده اند؛ هرچند رضوان پور این شکاف و گسل سیاسی و دیپلماتیک 
را «بحرانی و برگشت ناپذیر» نمی بیند؛ اما معتقد است «وضعیت کنونی قدری بغرنج 
و پیچیده» است. با چنین برداشــتی این استاد دانشگاه معتقد است: «اگرچه تمایلی 
به ازسرگیری مذاکرات با ایران و حصول توافق با اتفاقات سه ماه اخیر از جانب غرب 
وجود ندارد؛ اما در شرایط فعلی اروپایی ها به سمت کنار گذاشتن کامل برجام و تشدید 
تنــش نخواهند رفت؛ چرا که این بحران، تبعات و آثــار خاص خود را دارد». در تبیین 
بیشــتر این موضوع، رضوان پور بر این باور اســت که با تعلیق و کنارگذاشتن مذاکرات 
هســته ای، طرفی که متضرر می شود خود اروپایی ها خواهند بود. از دل آنچه مطرح 
شد، تحلیلگر ارشد حوزه اروپا چون کشورهای قاره سبز را تابع سیاست های آمریکایی 
می بیند، به همین دلیل وجود این شکاف ها در ازسرگیری مذاکرات هسته ای و توافق با 
ایران را طبیعی می داند؛ چرا که این استاد دانشگاه اعتقاد دارد اروپایی ها و به خصوص 
آلمان و فرانسه عمال به عنوان یک «کوتوله سیاسی» و «غول اقتصادی» اگرچه دارای 
توان تجاری باالیی هســتند؛ اما قدرت تصمیم گیری سیاســی مستقلی از واشنگتن را 
ندارند. نتیجه این شــرایط وجود اختالف  نظر در تعامل با ایران و احیای برجام است؛ 

در صورتی که رضوان پور تأکید دارد که تهران از ابتدا عنوان کرده خواستار مذاکره در هر 
سطحی و در هر موضوعی است. دیاکو حسینی هم ذیل برداشتی مشابه با رضوان پور 
تأکیــد دارد که «هم بــرای اروپا و هم برای ایاالت متحده هیــچ گزینه مطلوبی به جز 
برجام وجود ندارد». از این منظر تحلیلگر ارشــد حوزه بین الملــل دیدار جوزپ بورل 
و حســین امیرعبداللهیان بر ســر برجام در حاشیه نشســت بغداد ۲ در امان را مؤید 
این گزاره می دانــد؛ در عین حال تداوم اختالفات پادمانــی، تضمین های مدنظر تهران، 
ارســال پهپاد به روسیه و تحوالت سه ماه اخیر در داخل کشور را از  جمله موانع بر سر 
ازسرگیری مذاکرات هسته ای می داند. در نتیجه به اعتقاد حسینی، وقتی زمینه را برای 
آغاز گفت وگوهای احیای برجام مســاعد می بیند که اختالفات پادمانی حل شود، فشار 
افکار عمومی جهانی درخصوص موضوع حقوق بشــر بر دولت های اروپایی و آمریکا 
کاهش یابد، اعتراضات در ایران فروکش کند و تهران بتواند به مناقشه ارسال پهپاد هم 
رسیدگی کند؛ اما در کل این کارشناس سیاست خارجی دیدار امیرعبداللهیان و بورل در 
امان برای احیای برجام را با وجود مشکالت یاد شده و نمایش اراده دو طرف بر سر آغاز 
مذاکرت، مثبت ارزیابی می کند. با این حال حسینی به «شرق» می گوید که این نشست 

لزوما به معنی آن نیست که می توان شاهد ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام بود.
نگاه   وارونه

نگاه یک سویه، تک بعدی و صرف به تحوالت حوزه برجام بدون درنظر گرفتن برخی 
مســائل داخلی و ورق خوردن صفحه تازه ای در تحوالت دیپلماتیک کشور به همراه 
برجسته شــدن ادعاهای حقوق بشر در ایران به موازات مسئله ارسال پهپاد به روسیه 
عمال خروجی غلطی را به دســت مخاطب در این چند روز داده اســت، تا جایی که 
توییت سه شنبه جوزپ بورل بعد از دیدار با امیرعبداللهیان در حاشیه نشست بغداد ۲ 
در امان هم با تحریف محتوایی انتقال داده شد؛ در صورتی که مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نیز هرگونه تالش برای ازســرگیری مذاکرات هسته ای و احیای برجام را 
به موارد پیش گفته گره زد. البته شــاید در یک ســناریو به عمد ســعی شده است با 
مثبت جلوه دادن شرایط در حوزه دیپلماسی، نوعی خبردرمانی در دستور کار قرار گیرد؛ 
اما همان گونه که مشاهده شد، بازار هم واکنش مثبتی به این خبردرمانی ها نداشت و 
عمال به این یقین رســیده است که در شرایط کنونی و تا اطالع ثانوی مذاکره ای در کار 

نیست و حتی آغاز مذاکره هم به معنای حصول توافق نیست. 
ادامه در صفحه ۱۱

گزارشی از شدت گرفتن  اظهارنظرها درباره برنامه جامع اقدام مشترک 
در کنار رفتار متناقض تروئیکا و آمریکا 

اوج دوگانگی برجامی

خبر

ایرنا
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