سیاسی

وطن امروز

«وطنامروز» از تالش انگلیس برای اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری
همزمان با تالش اتریش برای سلب مصونیت دیپلمات ایرانی گزارش میدهد

خارجی کشورمان بیپاسخ نماند و محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی توئیتر
نوش��ت :چه همزمانی جالبی؛ همزمان با شروع سفر
رئیسجمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افش��ا و
عوامل آن دستگیر میشوند .ایران هرگونه خشونت و
ترور را در هر مکانی محکوم میکند و آماده همکاری
با همه مقامهای ذیربط برای کشف آنچه تنها یک
عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است ،میباشد.
همچنین بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
نیز در این باره اعالم کرد س��ناریوی بیپایه و اساس
دخالت دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای اروپایی،
برای تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع مهم و
حساس طراحی و اجرا شده است.
با همه اینها به نظر میرسد در شرایطی که کارمند
رسمی س��فارت ایران در اتریش به بهانه یک ادعای
مضحک در آلمان دس��تگیر ش��ده و تمام موازین و
پروتکلهای دیپلماتیک درباره او نادیده گرفته شده،
پذیرش پوشش دیپلماتیک برای زاغری که اتهامات
ضد امنیتیاش علیه ایران در دادگاه ثابت شده ،یک
اقدام خالف امنیت ملی اس��ت و وزارت امور خارجه
که در جریان دس��تگیری دیپلمات ایرانی در آلمان
کوتاه��ی کرده ،ح��ق ندارد در مقاب��ل برنامه جدید
انگلیس کوتاه بیاید .در این راستا وزارت امور خارجه
ولو به خاطر حمایت از کارمند خود در خارج از کشور
نباید اجازه تحقق برنامه جدید انگلیس برای حمایت
از یک مجرم امنیتی را بدهد و قاطعانه باید این توطئه
را خنثی کند .عدم مقابله با این موضوع خالف عزت
و اقدام��ی علیه امنیت مل��ی و در یک کالم تحقیر
شهروندان ایرانی است.
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س�یدمحمد حس�ینی :جرمی هانت ،وزی��ر خارجه
انگلیس گفته است این کشور در حال بررسی احتمال
اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری ،محکوم
امنیتی محبوس در ایران است.
اعط��ای مصونی��ت دیپلماتیک به زاغ��ری که از
فروردین  95به جرم فعالیتهای تبلیغی علیه نظام
و ت�لاش برای براندازی نرم بازداش��ت و به  5س��ال
زندان محکوم ش��د را باید دور ت��ازهای از تالشهای
گس��ترده دولت انگلی��س ب��رای آزادی این محکوم
دوتابعیتی ارزیابی کرد .در صورت تحقق این تصمیم،
ادام��ه محکومی��ت زاغ��ری در واق��ع ،در زندان نگه
داشتن یک نماینده سیاسی انگلیس محسوب شده
و فش��ارهای سیاسی بر ایران جهت آزادی او افزایش
خواه��د یافت .راهبرد جدید و تهاجمی بریتانیا برای
آزادی این جاس��وس دوتابعیتی در حالی اس��ت که
زاغری ب��ه عناوین متعددی محکوم ش��ده و برخی
اتهامات او هم که هنوز مورد رس��یدگی قرار نگرفته
بسیار سنگین است .آنگونه که جعفری دولتآبادی،
دادس��تان تهران در مهرماه س��ال  96گفته اس��ت،
ش��وهر زاغری تبعه انگلس��تان و خود وی نیز دارای
تابعیت مضاعف از انگلس��تان بوده و در سیستم آن
کش��ور فعالیت میکرده اس��ت .وی مسؤول آموزش
خبرنگاری آنالین بیبیسی فارسی بوده که با هدف
جذب و آموزش اف��رادی برای فعالیت تبلیغی علیه
ایران اقدام کرده اس��ت .چگونگی اس��تفاده از ایمیل
مستعار ،پسوردهای پیچیده و طوالنی ،ذخیرهسازی
پسوردها و استفاده از نرمافزارهای رمزنگاری مطالب و
اطالعات از جمله مواردی است که در این آموزشها
لحاظ میشده است و اساتید این دوره ،افرادی چون

مهدی یحیینژاد (مدیر سایت باالترین) ،اردوان روزبه
(مدیر رادی��و کوچه) و محمود عنای��ت (مدیر گروه
اسمال مدیا) بودند.
همچنین س��پاه ثاراهلل کرمان  26خرداد س��ال
 2( 95ماه بعد از دستگیری) طی اطالعیهای درباره
دستگیری زاغری ،از وی بهعنوان یکی از سرشبکههای
اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در
راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده
بود ،یاد کرد و در این باره توضیح داد« :وی با عضویت
در ش��رکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای
پروژههای رس��انهای و س��ایبری با موضوع براندازی
نرم نظام مقدس جمهوری اسالمی مشارکت داشته
است .نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات
معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویسهای
رس��انهای و جاسوسی دولتهای بیگانه فعالیتهای
مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
نکته جال��ب توجه درباره زاغ��ری اینکه او عالوه
بر ای��ن اتهامات ،ی��ک پرونده مفت��وح دیگر هم در
دس��تگاه قضایی دارد که هنوز رای آن صادر نش��ده
اس��ت .غالمحسین اسماعیلی دیماه  96در این باره

از وین تا اوین

گفته بود :این فرد غیر از محکومیتی که هماکنون در
حال گذراندن آن است ،یک پرونده اتهامی دیگر هم
دارد که به دادگاه ارس��ال شده و در فرآیند دادرسی
دادگاه اس��ت .به گفته این مقام قضای��ی ،در پرونده
جدی��د نازنین زاغری حکمی صادر نش��ده اس��ت و
نمیتوان هم پیشبینی کرد که محکوم میش��ود یا
تبرئه یا اینکه در صورت محکومیت به چه مجازاتی
محکوم خواهد شد ،زیرا تعیین میزان مجازات بهعهده
قاضی رسیدگیکننده است .این پرونده هماکنون در
مرحله بدوی قرار دارد و در صورت صدور رأی ،مرحله
تجدیدنظر پیشرو خواهد بود.
با وجود ،پرونده س��نگین زاغری ،تالش گسترده
دولت انگلیس برای آزادی او که از زمان دیوید کامرون
و بوریس جانسون ،نخستوزیر و وزیر خارجه سابق
این کشور ش��روع ش��ده بود ،اکنون وارد فاز تازهای
ش��ده اس��ت .جرمی هانت ،وزیر خارجه انگلیس در
مصاحبهای با شبکه رادیو  ۴بیبیسی گفت این کشور
در حال بررسی احتمال اعطای مصونیت دیپلماتیک
به نازنین زاغ��ری رتکلیف ،محکوم امنیتی محبوس
در ایران است .وی در این مصاحبه گفت پرونده این

محکوم را با جزئیات دنبال میکند و در حال بررسی
درخواس��ت همس��ر زاغری برای اعط��ای مصونیت
دیپلماتیک به او اس��ت .مصونیت دیپلماتیک ،ساز و
کاری اس��ت که تحت قوانین بینالمللی به کشورها
اج��ازه میدهد برای کمک به یک��ی از اتباع خود در
کشورهای دیگر از آن استفاده کنند .این مساله به این
معنی خواهد بود که دیپلماتهای انگلیسی دیگر در
تالش برای حمایت از حقوق یک شهروند انگلیسی
نخواهند بود ،بلکه از نظر حقوقی ،از منافع کشور خود
حمایت خواهند کرد .با این حال ،وزیر خارجه انگلیس
گفت همچنان به تصمیمگیری نهایی نرسیده است و
افزود نکات مثبت و منفی درباره این تصمیم احتمالی
وجود دارد.
تصمی��م انگلی��س مبنی ب��ر اعط��ای مصونیت
دیپلماتیک ب��ه یک محکوم امنیتی در حالی مطرح
است که  2ماه پیش یک کشور دیگر اروپایی تصمیم
به س��لب مصونیت از یک دیپلمات ایرانی آن هم به
خاطر اتهامی واهی گرفته بود .همزمانی این  2اتفاق
یعن��ی اعطای مصونیت دیپلماتی��ک به مجرمی که
در دادگاه محکوم ش��ده و در ح��ال گذراندن دوران

محکومیت خود اس��ت و از س��ویی سلب مصونیت
سیاسی از یک دیپلمات رسمی جمهوری اسالمی در
اروپا آن هم به خاطر یک اتهام ثابت نش��ده ،موجب
میش��ود راهبرد تهاجمی اخی��ر بریتانیا در موضوع
زاغری بیشتر به یک شوخی تعبیر شود .تیرماه امسال
وزارت خارج��ه اتریش با ص��دور بیانیهای اعالم کرد
این کش��ور مصونیت یک دیپلم��ات ایرانی را پس از
بازداشت در آلمان با ادعای ارتباط با طرح بمبگذاری
در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در فرانسه،
لغو میکند! در بیانیه وزارت خارجه اتریش آمده بود
گمان میرود این دیپلمات 46س��اله ک��ه در آلمان
بازداشت ش��د ،با  2فرد بازداشتی در بلژیک مرتبط
بوده است .وزارت خارجه اتریش اعالم کرد :مصونیت
دیپلمات ایرانی به دلیل صدور حکم بازداشت در اروپا،
ظرف  48س��اعت لغو میشود .این بیانیه همچنین
حاکی اس��ت که وزارت خارجه اتریش ،س��فیر ایران
در وین را فراخوانده اس��ت تا امکان شفافیت موضوع
مربوط به بازداشت دیپلمات ایرانی فراهم شود ،البته
ای��ن اقدام عجیب و خارج از عرف اتریش در س��لب
مصونیت از یک دیپلمات از سوی مسؤوالن سیاست

ماجرایگاف نازنین
نازنین زاغری تبعه ایرانی  -انگلیسی از حدود  5سال
پیش با بنیاد تامس�ون رویترز همکاری کرده و مدیریت
چندی�ن پروژه آموزش�ی این بنی�اد را در کش�ورهایی
چون لبنان ،گرجس�تان ،اردن ،مراکش ،میانمار و برخی
کشورهای آفریقایی برعهده داشته است .بنیاد تامسون
رویترز یک ش�رکت چندملیتی است که با هدف ترویج
دموکراس�ی به س�بک غربی تاسیس ش�ده و در زمینه
رسانههای گروهی و آموزش خبرنگاری مشغول فعالیت
اس�ت و از مهمترین ش�رکتهای وابسته به آن میتوان
به خبرگزاری رویترز اشاره کرد .نازنین زاغری در سایت
این بنیاد درباره خود نوشته« :من در کشورهای مختلفی
چون لبنان ،مراکش و گرجس�تان برنامههای آموزش�ی
برگزار کردهام ،من با روزنامهنگاران و نمایندگان پارلمانی
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زیادی آش�نا شدم و درباره نحوه پوشش اخبار مجلس و
بهبود مهارتهای خبرنگاران و چگونگی ارسال پیامهای
آنان صحبت کردهام» .موفقیت زاغری در ماموریتهای
مختلف باعث میشود بنیاد یاد شده که بخشی از بازوی
نهادهای امنیتی انگلستان است ،او را با توجه به سوابق و
تابعیت ایرانی ،مسؤول بخشی از پروژه نفوذ در ایران کند.
زاغری از س�ال  93ماموریت خود را آغاز و طی  2سال 4
بار به ایران سفر میکند .او در این سفرها تالش میکرده
با خبرنگاران و مسؤوالن دولتی ارتباط بگیرد .اما آخرین
سفر وی به ایران ،نیمهتمام میماند و وی  15فروردینماه
س�ال  95پی�ش از خ�روج از کش�ور در ف�رودگاه امام
خمینی(ره) تهران ،توسط سازمان اطالعات سپاه کرمان
دستگیر شد .بوریس جانسون ،وزیر وقت خارجه انگلیس

چهارش�نبه  10آبانماه  96در جلسه استماع کمیته امور
خارجی پارلمان انگلیس ،درباره وضعیت نازنین زاغری،
تبعه ایرانی -انگلیسی بازداشتشده در ایران ،گفت این
فرد در هنگام دستگیری مشغول «آموزش خبرنگاری»
در ایران بوده است .او گفت« :وقتی کارهایی را که نازنین
زاغری انجام میداده بررسی میکنم میبینم که او تنها
مش�غول آموزش روزنامهنگاری [در ایران] بوده اس�ت».
اظهارنظ�ر وزیر وق�ت خارجه انگلیس درب�اره یک فرد
بازداشتش�ده در ایران به جرم جاسوس�ی در شرایطی
بود که پیش از آن رس�انههای انگلیس�ی و غربی ،دیدار
با خان�واده را علت اصلی س�فر نازنین زاغ�ری به ایران
اعالم میکردند و همکاری او با بنگاههای رس�انهای را یا
تکذیب میکردند یا مدعی میشدند وی در پایینترین

سطح در رسانههایی همچون بیبیسی همکاری داشته
اس�ت .با این حال اما وزیر وقت خارجه انگلیس  10آبان
اعتراف کرد نازنین زاغ�ری برای یک ماموریت عملیات
روانی به ایران آمده بود .همین مس�اله باعث شد وزارت
خارجه انگلستان در بیانیهای به اصالح اظهارات جانسون
بپردازد و بر غیرقانونی بودن دس�تگیری و زندانی شدن
وی تاکید کند .اما این بیانیه و همچنین اظهارات مجدد
جانس�ون درباره زاغری باعث نشد مقامات انگلیسی از
گاف وزیر وقت خارجه انگلیس درباره جرم نازنین زاغری
چشمپوشی کنند تا جایی که رهبر حزب کارگر انگلیس و
شهردار لندن خواستار برکناری جانسون شدند.
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