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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»اقدام متقابل« یکــی از اصول فن 
دیپلماسی است. در تعریف آن می گویند 
هــر گاه کشــوری عملی قانونــی، اما 
غیردوستانه علیه کشور دیگری انجام 
دهد، کشــور دوم این حــق را دارد که 
در چارچوب یک اقــدام قانونی، رفتار 
غیردوستانه کشور اول را »تالفی« کند. 

شتابزدگی
 یا مصلحت اندیشی؟

ایران در طول ماه های گذشته بارها 
مورد اقدامات »غیردوستانه« کشورهای 
اروپایی بوده اســت. از بازداشــت یک 
دیپلمات ایرانی در ویــن تا اخراج یک 
دیپلمات ایرانی دیگر در فرانسه. گرچه 
»اقدام متقابل« یا به تعبیر دیگر »اقدام 
تالفی جویانه« یکی از اصول دیپلماسی 
اســت، اما معمــوال در عمل بــه آن، 
مالحظات دیگر و پرهیز از شتابزدگی 

نیز در نظر گرفته می شود.
وزارت خارجه ایران براساس همین 
مالحظات، پاسخی متقابل به فشارها و 
رفتارهای تحقیرآمیز کشورهای اروپایی 
در قبال ایران نداشــته اســت. سکوت 

وزارت خارجه، منتقــدان آن را چنان 
برآشفت که این وزارتخانه و متولیان آن را 
فاقد »تعصب ملی« خواندند. رسانه های 
اصولگرا بارها بــه وزارت خارجه تاکید 
کردند که رویه خود را در قبال اینگونه 
رفتارهای اروپایی تغییر دهد و دست به 

»اقدام متقابل« بزند. 
قتل هایی که هلند را
 به جان ایران انداخت

این تاکید بر اقــدام متقابل بیش از 
همه متوجه فشار کشورهای اروپایی به 
دیپلمات های ایرانی بود که یکی از اولین 
موارد آن در هلند رخ داد. ماجرا از این قرار 
بود که »احمد موال ابوناهض« معروف به 
»احمد نیسی«، یکی از رهبران جنبش 
االحواز، نهم نوامبر سال 2017 در شهر 
الهه هلند به قتل رســید. دو سال قبل 
از او یعنی در سال 2015، مرد 56 ساله 
دیگری به نام علی معتمد در شهر آلمیره 
به ضرب گلوله کشته شد.  دادگاه هلند 
مشغول رســیدگی به پرونده قتل علی 
معتمد بود که دو سال بعد اعالم کرد او با 
هویت جعلی در هلند زندگی می کرده و 
نام اصلی اش »محمدرضا کالهی« است. 
محمدرضا کالهی، همان تکنسین جوان 

تجهیزات صوتی حزب جمهوری اسالمی 
و البته نفوذی سازمان مجاهدین خلق 
)منافقین( در این حــزب بود که گفته 
می شــود بمبی را که حزب جمهوری 
اسالمی را ویران کرد با خود به مقر حزب 

برده و بعد هم از ایران گریخته است. 
نخستین بار روزنامه هت پارول هلند 
سال گذشته با گزارشی بر اساس اسناد 
دادگاه این موضوع را مطرح کرد. بعد از آن 
دولت هلند ادعا کرد که ایران در قتل او و 
احمد نیسی دست داشته است و به دنبال 
همین ادعا تابستان امسال دو دیپلمات 

ایرانی را از خاک خود اخراج کرد. 
تناقض  میان دادستانی و دولت 

وزارت خارجه ایران نســبت به این 
اقدام اعتراض و اعالم کرد که حق اقدام 
متقابل برای ایران محفوظ است. مدتی 
بعد در مهر و آبان ســال جاری فرانسه 
نیز یک دیپلمات ایرانی را از خاک خود 
اخراج کرد و یک دیپلمات ایرانی دیگر 
توســط پلیس آلمان در وین بازداشت 
شد. به هر دو این افراد اتهامات تروریستی 
نسبت داده شد. دانمارک نیز تحرکاتی 
از این دست داشــت. در طول ماه های 
گذشته بعد از خروج ترامپ از برجام، با 

اینکه چندین حادثه تروریستی در ایران 
رخ داده، اما کشــورهای اروپایی بارها 
ایران و دیپلمات های ایرانی را متهم به 
دست داشــتن در اقدامات تروریستی 
در خاک خود کرده اند. ظریف وزیر امور 
خارجه، فرانســه، هلند و دانمارک را به 
پناه دادن به گروه های تروریستی متهم 
کرد؛ اما در عین حال بسیاری از دستگاه 
دیپلماسی ایران، اقدامی فراتر از حرف را 
انتظار داشتند. خبرگزاری مهر، شهریور 
امسال با اشــاره به اخراج دو دیپلمات 
ایرانی از هلند نوشت: »پس از گذشت سه 
ماه از انفعال وزارت خارجه، افکار عمومی 

در انتظار نبرد دیپلماتیک با هلند است.«
سکوت وزارت خارجه که برخی دیگر 
آن را به انفعال تعبیــر می کردند، ادامه 
داشت تا اینکه دادستان عمومی هلند 
اعالم کرد: »شــواهدی مبنی بر دست 
داشتن ایران در جریان قتل علی معتمد 
پیدا نشده اســت.« پیش تر نیز قتل او 
مرتبط با یک گروه تبهکار در آمستردام 

اعالم شده بود.
شاید صبر و تعلل وزارت خارجه ایران 
از این باب بود که دولت هلند به دســت 
نداشــتن ایران در قتل های ادعایی پی 
ببرد و به موضوع خاتمه دهد؛ اما به رغم 
آنچه که دادســتان عمومی هلند اعالم 
کرده بود، دولت هلند همچنان بر رأی 

خود پافشاری داشت. 
وزیــر خارجه هلنــد در واکنش به 
اظهارات دادســتان کشــورش گفت: 
»عجیب نیست که نقش داشتن ایران 
در این دو ترور از سوی تحقیقات جنایی 
تائید نشده باشد، چراکه روش ارزیابی 
اطالعات در سیســتم حقوق جنایی 
با ارزیابی اطالعاتی که ســرویس های 
اطالعاتی به آن دست می یابند، کاماًل 
متفاوت اســت.« دی ماه ســال جاری 
نیز وزرای امور خارجه و کشــور هلند 
در نامه ای به پارلمان این کشــور، ایران 
را عامل قتل محمدرضا صمدی کالهی 

معرفی کردند. 
تصمیم شورای عالی

 امنیت ملی 
اصرارهای دولت هلند بر موضعش، 
حاکی از این بود که ادامه دادن صبر ایران 
در برابر رفتار غیردوستانه هلند بی فایده 
است. همین موضوع باعث شد تا وزارت 
خارجه در اقدامی نادر دســت به اقدام 
متقابل بزند. دوشنبه هفته جاری بهرام 
قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران 
اظهار کرد: »دو دیپلمات سفارت هلند در 
تهران در چارچوب عمل متقابل عنصر 
نامطلوب شناخته شده و از آنها خواسته 
شد در تاریخ های 12 و 1۳ اسفند خاک 

کشورمان را ترک کنند.«
او اضافه کرد: »جمهوری اســالمی 
ایران خواهان تنــش در روابط خود با 
کشورهای اروپایی نیست؛ اما هر حرکتی 
علیه منافع ملی اش را با عمل متقابل در 
زمان و مکان خود و متناســب با حفظ 

مصالح عالیه کشور پاسخ خواهد داد.«
حال رابطه با هلند وارد فصل جدیدی 
خواهد شــد؛ فصلی که به قول ظریف 
باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه اش چه 
می شــود. او در این باره به خبرنگاران 

گفته اســت: »موضوع در دســتور کار 
دســتگاه های کشــور بوده و بر اساس 
تصمیمی که به این وزارتخانه ابالغ شد ما 
دو نفر از دیپلمات های هلند را در واکنش 
به اخــراج غیرقانونی دیپلمات هایمان 
اخراج کردیم.« یکی از دســتگاه های 
مورد اشاره ظریف، شورای عالی امنیت 
ملی است که در این مورد تصمیم گیری 

کرده است. 
او در مورد غیرقانونی خواندن اقدام 
هلند نیــز توضیح داده اســت: »اینکه 
اخراج غیرقانونی گفتم به این علت است 
که مقامات هلند هم اعــالم کردند که 
اقداماتشان درباره اخراج دیپلمات های 
ما مستند به هیچ شواهد یا سندی نبوده 
و اقدامی صرفا سیاســی صورت گرفته 

است.«
هلند سفیرش را در ایران 

فراخواند
هلند اما »اقدام متقابلی« که ایران 
نسبت به رفتار »غیردوستانه اش« انجام 
داده را نپســندیده! و اعالم کرده است: 
»تصمیم تهران برای اخــراج مقامات 
هلندی قابل قبول نیست و تاثیر منفی 

بر توسعه روابط دو جانبه می گذارد.«
استف بالک، وزیر خارجه هلند گفته 
که »ایران به مقامات هلنــدی درباره 
تصمیمش برای اخــراج دو دیپلمات 
این کشور در تاریخ 20 فوریه اطالع داده 
و آن ها روز یکشــنبه دیپورت شده و به 
هلند برگشتند.« او در عین حال سفیر 
کشــورش را در ایران فراخوانده تا با او 
مشورت کند که حاال در قبال این رفتار 

ایران چه کند؟
حاال توپ در زمین هلند است و باید 
دید که با این توپ چه می کند؛ ضربه ای 
که هلنــد به این تــوپ می زند، تعیین 
می کند که روابط ایران و هلند به تیرگی 
بیش از این می گراید یا اینکه دو کشور 
با پایان دادن بــه اقدامات متقابل علیه 
یکدیگر، آرامش را به فضای دیپلماسی 

خود بازمی گردانند. 

ایران در اقدامی نادر دست به عمل متقابل علیه یک کشور اروپایی زد

داستان ما، کالهی و هلند

گزارش

 وقتی در تیرماه 1360 ساختمان حزب جمهوری اسالمی منفجر شد و انقالب نوپای ایران؛ محمد بهشتی و 71 مقام 
دولتی خود را از دست داد، کسی فکرش را هم نمی کرد که مرگ عامل این انفجار، 37 سال بعد عامل تیرگی روابط ایران و 

هلند هم بشود تا جایی که کار به اخراج دیپلمات های دو کشور از خاک یکدیگر بکشد و سیاست خارجی ایران که معموال در 
برابر فشارهای اروپایی سیاست مدارا در پیش می گرفت، این بار در اقدامی نادر دست به عمل متقابل بزند. 

یک منبــع دیپلماتیک تائیــد کرد که 
نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح 
مدیران سیاســی و معاونان وزرای خارجه 
ایران و 1+4 )آلمان،  انگلیس، فرانسه، روسیه 
و چین( روز چهارشــنبه در ویــن پایتخت 

اتریش برگزار می شود.
به گزارش ایرنا، ریاســت این نشســت 
برعهده »هلگا اشــمید« دبیرکل سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپــا خواهد بود و از 
طرف ایران سیدعباس عراقچی معاون وزیر 
امور خارجه کشورمان ریاست هیات ایرانی 

را برعهده دارد.
از روز دوشــنبه مذاکرات کارشناســی 
دوجانبــه و چنــد جانبه بیــن هیات های 

کارشناسی ایران و سایر طرفها در خصوص 
موضوع مقابلــه با اثرات خــروج غیرقانونی 
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم های این 
کشور و نحوه عملیاتی کردن تعهدات اعضای 
باقی مانده در برجام در این ارتباط آغاز شده 
است. همچنین قرار است صبح روز سه شنبه، 
نشست کارگروه اجرایی کردن لغو تحریم ها 
)که بر اساس پیوست چهارم برجام تشکیل 

شده است( در وین برگزار گردد.
ایران و اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از 
برجام گفت وگوهای فشرده ای برای تضمین 
منافــع اقتصادی ایران از برجام داشــتند تا 
اینکه سرانجام وزیران امور خارجه سه کشور 
اروپایــی آلمان، فرانســه و انگلیس یازدهم 

بهمن ماه گذشــته اعالم کردند کانال ویژه 
پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان »سازوکار 
حمایت از مبــادالت تجاری ایــران و اروپا' 
)اینستکس - INSTEX( به ثبت رسمی 
رسیده است. این ســازوکار در گام نخست 
تجارت کاالهای اساسی )مواد غذایی و دارو( 
را تحت پوشــش قرار می دهد، اما به تدریج 

دامنه اش گسترش خواهد یافت.
میخائیل اولیانف نماینده دائمی روسیه 
در ســازمان های بین المللی پیش تر با اشاره 
به برگزاری قریب الوقوع نشست کمیسیون 
مشــترک برجــام در وین گفته بــود برای 
طرف روسی مهم است که در این نشست از 
تروئیکای اروپایی )فرانسه، انگلیس و آلمان( 

اطالعاتی درخصــوص کارکرد ســازوکار 
حمایت از مبــادالت تجاری ایــران و اروپا 

)اینستکس - INSTEX( به دست آورد.
وی ادامــه داد: می خواهیــم ببینیــم 
اســتفاده از این ســازوکار مالی تا چه اندازه 
در جهت منافع روسیه است و نحوه دور زدن 

تحریم هــای آمریکا چگونه ســازمان دهی 
می شــود. اولیانف با اشــاره به اینکه هنوز 
وضعیت اینستکس روشــن نیست ، تصریح 
کرد: به  احتمال زیاد نشست آتی کمیسیون 
مشــترک برجام، ابهامات در ایــن عرصه را 

برطرف خواهد کرد. 

امروز برگزار می شود

نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 
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دیدار ظریف و اسد به زودی
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در گفت وگویی اختصاصی با شبکه 
تلویزیونی الفرات عراق از سفرش به سوریه در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت که به زودی به سوریه سفر 
خواهد کرد. پس از گفت وگوی تلفنی روز چهارشنبه 
هشتم اسفند ماه محمدجواد ظریف و ولید المعلم 
وزرای خارجه ایران و سوریه، سفیر سوریه در تهران 
نیز در تماســی تلفنی با ظریف، دعوت بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه از وزیر امور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران برای سفر به سوریه را اعالم کرد.
    

کاسه صبر ایران در حال
 لبریز شدن است

وزیر امور خارجه در واکنــش به گزارش اخیر 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در مورد ایران در 
صفحه توئیتری خود نوشت: »بر خالف دروغ های 
تمام نشدنی نتانیاهو، ترامپ و همدستان شان درباره 
ایران، آژانس بین المللی انــرژی اتمی بار دیگر - و 
برای چندمین بار - وفای به عهد و پایبندی ایران را 
به توافقی که آمریکا آن را نقض کرده تأیید کرد. با 

وجود این، کاسه صبر ما دارد لبریز می شود.«
    

سفر مسکو با موضوع ونزوئال
به گزارش ایلنا، محسن بهاروند، دستیار وزیر 
و مدیر کل آمریکای وزارت خارجه کشورمان به 
منظور هماهنگی مواضع ایران و روسیه در قبال 
ونزوئال صبح دیروز )سه شنبه 14 اسفند( در رأس 
هیاتی وارد مسکو شد. در این سفر قرار است وی 
با مقامات مختلف فدراسیون روسیه دیدار و در 
خصوص چگونگی هم افزایی در سطح بین المللی 

بحث و تبادل نظر کند.
    

به دالیل امنیتی سفر اسد
 بدون اعالم قبلی بود

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجی ایجاد بحران در ســوریه را در راستای 
منافع رژیم صهیونیســتی خواند و در پاسخ به 
سوالی درباره چرایی سفر بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه به ایران بدون اعالم قبلی گفت: به دلیل 
رعایت مسائل امنیتی، این سفر بدون اعالم قبلی 
انجام گرفت. خرازی با اشاره به اینکه ملت سوریه به 
شدت از تروریسم ضربه خورده است، گفت: ملت 
سوریه از اسد برای ایجاد آرامش و همچنین مقابله 
با تروریســم حمایت می کند. وی تصریح کرد: 
تحلیل دولت های اروپایی از تحوالت در سوریه و 

دیدگاه ملت سوریه واقع بینانه نیست.
    

شیخ رشید، پیام پاکستان را 
برای روحانی می آورد

شیخ رشید، وزیر راه آهن پاکستان در سفری 
ســه روزه به ایران دربــاره درگیری های هند و 
پاکستان با مقامات ایرانی گفت وگو می کند. به 
گزارش ژئو نیوز، با استناد به برخی منابع آگاه، شیخ 
رشــید احمد، وزیر راه آهن پاکستان عازم ایران 
شده است تا پیام نخست وزیر پاکستان را به حسن 
روحانی منتقل کند. پاکستان با کشوران متحد 
خود ارتباطاتی برقرار کرده و مسئله درگیری با 
هند را در نشست های بین المللی مطرح می کند.

    
موافقت با مراجعه یک روزه 
نرگس محمدی به بیمارستان

محمود بهــزادی راد، وکیــل مدافع نرگس 
محمدی درباره موافقــت دادگاه با تحت درمان 
قرار گرفتن موکلش به ایلنا گفت: فقط گفته اند 
که خانــواده از پزشــک وقت بگیرنــد. البته ما 
برای یکشنبه وقت گرفته بودیم که نتوانستند 
هماهنگ کنند و گفتند یک وقت دیگر بگیرید 
که او را برای قلب و ریه و مشــکالتی که دارند به 
بیمارستان ایران مهر منتقل کنند. فعال با یک بار 
بردن ایشان به بیمارستان موافقت کرده اند. این 
انتقال به بیمارستان فقط یک نوبت و برای یک روز 
است چون گفته اند همه دکترها باشند که در آن 

یک روز همه دکترها او را ببینند.
    

امیدواریم با آمدن رئیسی
 قوه قضاییه ثبات بیشتری یابد

سید مصطفی هاشمی طبا با اشاره به احتمال 
حضور حجت االسالم رئیســی به عنوان رئیس 
قوه قضاییه اظهار کرد: حجت االســالم رئیسی 
سوابق زیادی در قوه قضاییه دارند و به اصطالح 
با پیچ و خم های این دستگاه بسیار آشنا هستند 
و به نظر بنده شایستگی ریاست بر قوه قضاییه را 
دارند. امیدواریم در سال های آتی با مدیریت آقای 
رئیسی در مسند ریاست این قوه، ثبات بیشتری را 

در دستگاه قضا شاهد باشیم.

ظریف: موضوع در دستور 
کار دستگاه های کشور بوده 

و بر اساس تصمیمی که به 
این وزارتخانه ابالغ شد 

ما دو نفر از دیپلمات های 
هلند را در واکنش به اخراج 

غیرقانونی دیپلمات هایمان 
اخراج کردیم

حاال توپ در زمین هلند 
است و باید دید که با این 

توپ چه می کند؛ شوتی که 
هلند به این توپ می زند، 
تعیین می کند که روابط 

ایران و هلند به تیرگی بیش 
از این می گراید یا اینکه 

آرامش به فضای دیپلماسی 
دو کشور بازمی گردد

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 
گفت: تا پایان ســیزدهم اسفند ســال جاری آمار زندانیان 
مشمول بخشنامه عفو گسترده زندانیان به 7۹هزار نفر رسید. 

اصغر جهانگیر در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه اجرای بخشنامه 
عفو گسترده محکومان همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: طبق 
آخرین آمار از مشمولین بخشــنامه عفو گسترده زندانیان تا 

پایان روز سیزدهم اسفند ماه تعداد 7۹000 نفر مشمول اجرای 
بخشنامه شدند که از این تعداد 47000 زندانی آزاد و ۳2000 
نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. وی در خصوص استان هایی 
که بیشترین تعداد مشمولین را داشتند گفت: استان های تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استان 
اول کشور هستند که بیشترین تعداد محکومین مشمول عفو 
را تا پایان دیروز دارند. جهانگیر در خصوص بیشترین درصد 

آزادی در هر استان نسبت به تعداد محکومان همان استان نیز 
گفت: بر اساس آخرین گزارش ها به ترتیب استان های سمنان، 
خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، گیالن و قزوین باالترین 

درصد مشمولین عفو نسبت به محکومین کل استان را دارند.
مشاور رئیس دستگاه قضا تعدادزندانیان اتباع بیگانه که 
تا پایان دیروز مشمول این عفو گسترده و رأفت اسالمی قرار 

گرفته اند را تعداد 1021 نفر اعالم کرد.

رئیس سازمان زندان ها خبر داد

عفو و تخفیف مجازات ۷۹هزار زندانی


