چرا نامه اخیر آیتاهلل آملی الریجانی به رهبر انقالب و پاسخ ایشان
یک نقطه عطف در مبارزه با فساد است؟
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تيترهايامروز

«وطنامروز» از جزئیات نشست سران کشورهای
حاشیه خزر و کنوانسیون رژیم حقوقی
این دریاچه گزارش میدهد

آغازمذاکره
برایسهمها
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يادداشتامروز

پرونده «وطنامروز» درباره فیلم تنگه ابوقریب که به لحاظ تکنیک
چند قدم جلوتر از دیگر فیلمهای سینمای دفاع مقدس است

تنگه حیرت!

شناختشناسیدشمن
با معمار تحریمها
امید رامز
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با همکاری ستادکل نیروهای مسلح و معاونت
علمی و فناوری رئیسجمهور انجام میشود

جذب سرباز
درشرکتهای
دانشبنیان
صفحه 4

گزارش «وطن امروز» از شبکه داللی صدور
روادید توسط سفارتخانههای اروپایی

ویزا کسب وکار
من است
صفحه 5

«وطنامروز» از ورود بخش خصوصی
به بازار نفت گزارش میدهد

بورسانرژیدر
انتظارموافقتدولت
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نامه عدالت و نالههای عداوت
حسین قدیانی

هفتههای اخی��ر ،همه از ضرورت
نگاه
برخ��ورد انقالب��ی قوهقضائی��ه با
مفس��دان اقتصادی میگفتند و مینوشتند ،حتی
افس��ادطلبان! کافی بود بروی جلوی دکه و ببینی
چه بازار گرمی دارد مطالبه عدل از محکمه ،حتی
نزد زنجیرهایها! یکی خواهان تودهنی به فرومایگان
مافیای سکه و ارز بود و دیگری خواهان دستگیری
دونمایگان مافی��ای خودرو! واکن��ش جماعت به
نام��ه اخیر آیتاهلل آملی -که از قضا ،هم تحریرش
ضروری بود ،هم رسانهای شدنش! -اما دگربار نشان
داد افسادطلبان در موج عدالتخواهی جدید خود،
کمافیالس��ابق ،ناصادق بودهاند! حکایت آن همه
ش��لوغکاری در پرونده  ۳۰۰۰میلیاردی و آن همه
س��روصدا و چه و چه ،آخرش رس��ید به اینجا که
رسما و علنا متهم ،بلکه مجرم ماجرا را« ،کارآفرین»
خواندند! به محض اطالع از نامه مذکور ،ابتدا تا چند
ساعت ،اینگونه عنوان ش��د که اصال چه ضرورتی
داشت این نامه! و کلی واکنش طعنهآمیز و همراه با
تمسخر دیگر! کمی بعد اما عکسالعمل شماری از
حقوقدانان ،ناخودآگاه صحه بر ضرورت انتشار نامه
آیتاهلل آملی گذاشت ،چرا که حقوقدانان مدنظر،
ذی��ل عباراتی چون «لزوم حرک��ت قاضی در مدار
آیین دادرس��ی» و «حق دفاع متهم» قوا را از آنچه
«رفتار غیرقانونی» میخواندند ،پرهیز میدادند! این
دو ن��وع متفاوت و متناقض از واکنشها را وقتی با
هم قیاس میکنی ،معلوم میش��ود ماجرای نامه
قاضیالقضات ،واقعا چیزی غیر از اجازه گرفتنهای
غیرضرور بوده است! واقعیت آن است ما در شرایط
ویژهای به سر میبریم و حقیقتا درگیر یک «جنگ
اقتصادی» تمام عیار هستیم! لذا اگر میخواهیم به
پروندهها رسیدگی عاجل ش��ود و در دادخواهی از
حقوق مردم ،بیش از این اتالف وقت نش��ود ،باید
به شکل «ویژه» به این پروندهها نگاه کنیم ،دقیقا
مث��ل دادگاههای ویژهای چ��ون «دادگاه جنگی»
که این هم الح��ق و االنصاف برای خودش جنگی
اس��ت! و نامه آیتاهلل آملی دقیق��ا ناظر بر همین
ویژگی «ویژه بودن شرایط» مرقوم شد تا قاضی با
یک ید مبسوط و البته قانونی ،حکم خود را صادر
کند! دقت شود! اینجا قرار نیست حقی از متهمی
ضایع ش��ود ،بلکه فقط و فقط قرار است در فرآیند
رسیدگی تا صدور حکم «تسریع» شود و قضیه در
پیچ و خم قوانین دادرسی گرفتار نشود! پریروز که

واکنشها را میدیدم ،در دلم گفتم؛ قلم را ببین که
افتاده دس��ت چه کسانی! بعد هم شاکی میشوند
چرا «افسادطلب» میخوانیشان! حاال واقعا چرا؟!
چون جماعت ،مادام که بحث کلیات اس��ت ،حتی
از انقالبیها هم انقالبیتر ،خواهان مواجهه انقالبی
با زالوصفتان میشوند اما همین که بحث جزئیات
و مصادیق و صدور حکم میشود ،ناگاه برمیگردد
ورقشان! و الحمدهلل چیزی هم که زیاد زیر فرش
دارند ،حقوقدان اس��ت! همین چند ساعت پیش،
جماعت��ی از این صنف را به صف کردند تا به بهانه
رسیدگی قانونی به پروندهها ،وکیلمدافع اصحاب
فس��اد ش��وند! القصه! آنچه آیتاهلل آملی نوشت،
تقاضایی وی��ژه بود ،ناظر ب��ر پروندههایی ویژه در
شرایطی ویژه! اگر همگان منجمله همین جماعت
افس��ادطلب حقیقتا زنجیرهای ،تا همین چند روز
پیش قبول داشتیم که فساد ،زیاد است و تودرتو،
بدیهی است باید بپذیریم برخورد با این مفسدان،
ن هم در شرایط فعلی ،اختیارات بیشتری میطلبد
آ
و دست بازتری میخواهد! و قاضیالقضات بر مبنای
همین اصل ،نامهای به رهبر انقالب مرقوم داشتند
تا حتی این اختیارات مضاعف نیز از مس��یر قانون،
جلو برود! حال جای این پرسش اساسی است که
چه مرگشان است افس��ادطلبان که چون موعد
برخورد را نزدیک میبینند ،اینگونه علیه قوه قضا
و له مفسدان ،قلمفرسایی میکنند؟! مگر تا همین
چند روز پیش ،مکرر تیتر یک نمیرفتند که فساد و
ویژهخواری ،شکل ویژه به خود گرفته؟! چه شده که
حاال برخورد ویژه و در عین حال قانونی با مفسدان
را برنمیتابن��د و مصاحبه پش��ت مصاحبه ،غش
میکنند سمت زالوصفتان؟! اگر نامه آیتاهلل آملی
را فق��ط برای یک بار اما درس��ت بخوانیم ،متوجه
میشویم نامهای کامال ضروری بوده! آن هم با وجود
چنین شارالتانهایی که بیشتر میخورد «شریک
دزد» باشند تا «رفیق قافله»! رفیق قافله عدل و داد،
الساعه که داریم به حکم محکمه نزدیک میشویم،
آیا چنین میکند؟! جماع��ت آیا با اهورای عدالت
هستند یا اهریمن فساد؟! نکند باز هم «کارآفرین»
قرار اس��ت بتراش��ند از مشتی خونآش��ام؟! آن از
ست کردن رنگ لوگویشان با پرچم تروریستها
و ای��ن هم از س��ت ک��ردن مواضعش��ان با پرچم
تروریستهای اقتصادی! و شگفتا! «اصالحطلب»
هم میخوانند خود را!
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در شرایط حس��اس کنونی کشور به لحاظ
سیاس��ی و اقتصادی و در ش��رایطی که در یک
جنگ تمامعی��ار اقتصادی قرار داری��م ،ارزیابی
شناخت دش��من و تحلیل راهبردهای آن علیه
ایران یا به تعبیری شناختشناسی آن میتواند
کم��ک کند برای ادامه راه نق��اط ضعف خود را
بهتر شناخته و با پوشش آنها ،راهبرد دشمن را
ناکام کنیم ،بنابراین مطالعه و تحلیل جزء به جزء
کتاب «هنر تحریمها :نگاه��ی از درون میدان»
نوش��ته «ریچ��ارد نفیو» مس��ؤول تیم طراحی
تحریمها علیه ایران در دوره اوباما و چهره اصلی
تیم پشتیبانیکننده مذاکرهکنندگان آمریکایی
در امور تحری��م که با عنوان «معمار تحریمها»
شناخته میش��ود ،نهتنها برای سیاستگذاران،
برنامهریزان و تصمیمسازان دولت و مجلس در
آین��ده نزدیک مهم و حیاتی اس��ت ،بلکه برای
م��ردم جامعه به عنوان کانون بمباران اقتصادی
دش��من که ریچارد نفیو آنها را بخش مهمی از
راهب��رد آمریکا برای به ثمر نش��اندن تحریمها
میدان��د ،اهمیت دارد .آنچه در ادامه میخوانید
تحلیلی است از این کتاب که اخیرا توسط مرکز
پژوهشهای مجلس ترجمه شده است.
یک�م -محور کتاب بر اس��اس دوگانه «درد» و
«استقامت» است .نویسنده توضیح میدهد که
درد تحریمه��ا را چه زمانی ،چگون��ه و بر کدام
نق��اط باید وارد ک��رد ،چگونه و بر اس��اس چه
شاخصهایی اثربخشی این درد را سنجید و در
مقابل استقامت کشور تحت تحریم را ارزیابی کرد
و در ادامه چگونه متناسب با استقامت دشمن،
می��زان و نقاط درد را برای اثربخش��ی بیش��تر
بازتنظیم کرد تا در نهایت با شکست استقامت
دش��من ،او را ب��ه پ��ای میز مذاکره ی��ا به قول
نویسنده راهحل دیپلماتیک کشاند.
دوم -آنچ��ه از کتاب برمیآید و تجربه چندین
سال گذشته نیز آن را تصدیق میکند ،این است
که مذاکره و دیپلماس��ی از دید آمریکا ،مکمل
فش��ار (به تعبیر نفیو درد) اس��ت نه جایگزین
آن؛ میز مذاکره نه به تعبیر فانتزی غربگرایان
داخلی ،محلی برای به تعادل رساندن مطلوبیت
طرفین [برد-برد] ،بلکه محلی است برای پذیرش
خواستههای آمریکا؛ کش��ور هدف تحریم یا از
ابتدا به خواسته آمریکا تمکین میکند یا آنقدر
«درد» را تحمل میکند تا در نهایت دیپلماسی
وارد ش��ده و نفع حداكثری را برای تحریمگذار
به ارمغ��ان بیاورد .نفیو با تش��ریح مفصل روند
تحریمها از س��ال  2006ت��ا  2015این اصل را
توصیفمیکند.
س�وم -نفی��و ب��ه عن��وان یک��ی از ارکان
تصمیمسازی سیاست خارجه آمریکا ،به تحریم
به عنوان ابزاری راهبردی و دائمی برای مقابله
با کش��ورهای متخاصم و ضدهژمون مینگرد.
حد یقف تحریمگذاری از دید او همراهس��ازی
کامل کش��ور ه��دف در تمام حوزهه��ا اعم از
نظامی ،هس��تهای ،حقوق بش��ر ،ژئوپلیتیک و
ژئواس��تراتژیک اس��ت .به صورت ویژه نتیجه
مطل��وب تحریمه��ا در قبال ایران در مس��ائل
هس��تهای و به تعبیر نفیو شکس��ت استقامت
ای��ران در دوره روحانی ،آمریکا را جریتر کرده
است و ایاالت متحده این ابزار را همچنان برای
خود ،کارا و اثربخش میداند.
چهارم -نفی��و بارها و باره��ا تلویحا و تصریحا
تش��ریح میکند تنها راه مقابل��ه با تحریمها در
کشور هدف ،استقامت است و با اشاره به مقاومت
صدام در دهه  90میالدی در مقابل تحریمها و
همچنین استقامت ایران در دوره زمانی  2006تا
 2013تشریح میکند ابزار تحریم با این روندها
در دوره صدام شکست خورد و در قبال ایران نیز
در آستانه شکس��ت بوده ولی با روی کار آمدن
حسن روحانی نتیجه به کلی تغییر کرد.
پنجم -نویس��نده در جای ج��ای كتاب خود
نش��ان میده��د تحریمگذاری به عن��وان ابزار
استراتژیك در دستگاه سیاست خارجی ایاالت
متحده ،نه امری صرفا فنی ،بلكه بیش��تر هنر
تصمیمگیری و به كار گرفتن خالقانه ابزارهای
مختل��ف مالی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی
و روانی برای شکس��تن استقامت کشور هدف
است .به عنوان مثال نفیو به عدم تحریم بخش
تجهیزات ارتباطی و مخابراتی برای تاثیرگذاری
بهتر بر مردم و همچنین امکان واردات کاالهای
لوکس ،بهرغم تحریم کاالهای اساسیتر ،جهت
دامن زدن به احساس اجتماعی تحریمشدگی
اشاره میکند.
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