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هم پوشانی سیاســت خارجی و 
سیاســت دفاعی را به صورت عینی چگونه 

می توان تبیین کرد؟
به طورکلی سیاســت خارجی به معنای عام آن 
و نه آنچــه صرفا از مجــاری وزارت امورخارجه 
اعمال می شــود، شــامل سیاســت دفاعی نیز 
می شود و درواقع سیاست دفاعی و نظامی یک 
کشــور را می توان جزئی جدانشــدنی از کلیت 
سیاســت خارجی یک کشور به حســاب آورد. 
این دو حوزه تعامل بســیار نزدیکی دارند و دو 
روی یک سکه به شــمار می روند. با توجه به این 
موضوع، بــرای تبیین دقیق تر نســبت 2 حوزه 
سیاست خارجی و سیاســت دفاعی، باید به این 
نکته اشاره کرد که هدف غایی سیاست خارجی 
یک کشور، تأمین منافع ملی است که برحسب 
قدرت ملــی یــا امنیت ملی تعریــف و اجرایی 

می شود.
 با توجه به ایــن موضوع، می توان 
مفهوم »قدرت ملی« را دراین عرصه محوری 

دانست؟
با توجــه بــه ایــن موضــوع، نقــش مفهوم 
»قدرت ملی« بیش از پیش برجســته می شود؛ 
مفهومی که قدرت دفاعــی – نظامی در کانون 
آن قرار دارد. این درحالی است که حتی برخی 
عالمان و نظریه پــردازان حوزه علم سیاســت 
معتقدند اساسا قدرت ملی بر بنیاد توانایی های 
دفاعی و نظامی یک کشــور اســتوار می شود. 
حتی اگر تعریف اخیر را قبــول نکنیم، چاره ای 
جز پذیــرش این موضوع نداریــم که به هرحال 
توانایی هــای نظامــی و دفاعی یک کشــور در 
کانون تعریف قدرت ملی قرار دارد و بســط آن، 
امری گریزناپذیر به حســاب می آید. ازســوی 
دیگر حفظ تمامیت ارضی کشــور و اســتقالل 
ملــی از اصلی ترین اهداف تقویــت قدرت ملی 
محســوب می شــود؛ موضوعی کــه از اهداف 
سیاست خارجی نیز به شــمار می رود. بنابراین 
شاهدیم دراین میان یک »این همانی« به لحاظ 
اهداف »سیاست خارجی« و »سیاست دفاعی« 
وجود دارد که زمینه ساز برقراری روابط پیوسته 

و تنگاتنگ میان این دو حوزه می شود.
پس می توان به این گزاره معتقد بود 
که توانایی های نظامی – دفاعی مهم ترین ابزار 

سیاست خارجی است؟
وقتی دربــاره ابزارهــای کاربــردی در حوزه 
سیاســت خارجی صحبــت می کنیــم، بایــد 
درنظر داشــته باشــیم کــه مهم تریــن ابزار 
پیشبرد دیپلماســی در عرصه روابط بین الملل، 
توانایی های نظامی و دفاعی یک کشــور است. 
بنابراین همواره باید به این نکته توجه داشــت 
که جمهوری اسالمی ایران برای تحقق اهداف و 
منافع ملی ناگزیر از تقویت قدرت ملی خود است 
و این راهبرد بدون استفاده از ابزارهای دفاعی و 

نظامی امکان پذیر نخواهد بود. البته باید به این 
نکته هم اشــاره کرد که برای پیشــبرد اهداف 
دیپلماسی در عرصه سیاســت خارجی اهداف 
دیگری هم وجود دارد که ازجمله آنها می توان به 
اهرم های اقتصادی و قابلیت های فرهنگی اشاره 
کرد، اما باید مدنظر داشــت که ابزارهای دفاعی 
و نظامی همچنان جزو مهم ترین پیش نیازهای 
تأمین منافع ملی و ارتقای قدرت ملی به شــمار 

می رود.
این رویکرد در ساختار حاکمیتی 

جمهوری اسالمی ایران چه جایگاهی دارد؟
در سیاســتگذاری خارجی، به معنــای عام آن، 
نهادها و ســازمان های دفاعــی و نظامی نقش 
تعیین کننــده ای دارند و اجرای سیاســت های 
تدوین شده را تا سرمنزل مقصود پیش می برند. 
با توجه به همین موضوع هم هست که به عنوان 
مثال شــاهدیم که بخش مهمی از شورای عالی 
امنیت ملی کشور را نهادها و ســازمان دفاعی – 
نظامی تشــکیل می دهند و دراین عرصه نقش 
تعیین کننده ای نیز برعهده دارند. در ســاختار 
حاکمیتی ایران، ارتش و سپاه پاســداران 2 بال 
قدرت ملی محسوب می شوند که به صورت توأمان 
نقشی محوری در راستای تحقق اهداف ترسیم 
شــده در حوزه سیاســت خارجی برعهده دارند. 
درمجموع می خواهم بگویم که قدرت نظامی در 
پیشبرد دیپلماسی سیاسی عنصر تعیین کننده ای 
به شمار می رود و به مثابه پشتوانه ای برای راهبری 
صحیح سیاست خارجی کشور محسوب می شود. 
دیپلماسی بدون پشــت گرمی به قدرت دفاعی 
و نظامی، مانند اســلحه بدون خشاب و فشنگ 
مشقی است که کارایی الزم را ندارد. در واقع آنچه 
در عرصه روابط بین الملل امروز پیشــبرد اهداف 
درنظر گرفته شده را تضمین و حمایت می کند، 

قدرت دفاعی و نظامی است.
دراین عرصه دیپلماســی دفاعی 

واجد چه مولفه هایی است؟
امــروزه »دیپلماســی دفاعی« یــا نظامی به 
مفهومی رایج در ادبیات روابط بین الملل تبدیل 
شــده  که تلفیقی از به کارگیری دیپلماســی و 
ابزارهای دفاعی و نظامی اســت. این مفهوم به 
2معنا تعریف می شود؛ نخست، مدیریت روابط 
و تعامالت نظامی و دفاعی با کشورهای خارجی 
یا بازیگران بین المللــی و دوم، به معنای تأمین 
اهداف سیاســت خارجی با ابزارها، قابلیت ها و 
منابع دفاعی-نظامی. تعریــف اخیر ناظر به این 
گزاره اســت که چگونه منابع و ابزارهای دفاعی 
و نظامی برای تأمین اهداف درنظر گرفته شده 
در حوزه سیاست خارجی به کار گرفته می شود. 
درواقع براساس تعریف من از دیپلماسی به عنوان 
»هنر و فن ارائه مســالمت آمیز قدرت در روابط 
بین الملل«، اساســا تفکیک میان توان نظامی و 

دفاعی امکان پذیر نیست.
در سال های اخیر تا چه میزان در 
استفاده از ابزار نظامی و دفاعی در پیشبرد 

اهداف سیاست خارجی موفق بوده ایم؟
اگر بخواهیم وارد بحــث مصداقی دراین حوزه 

شــویم باید به تحوالت منطقــه ای و پیرامونی 
کشورمان در دهه های اخیر اشاره کنیم. بی تردید 
در سال های اخیر ارتقای توان دفاعی و نظامی، 
از مهم ترین ارکان پیشــبرد سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران در منطقه بوده است. 
تفکیک نادرســت میان میدان و دیپلماســی، 
خط کشــی کاذبی است که در ســال های اخیر 
برخی درصدد القــای آن بودنــد. این درحالی 
اســت که اینها، دو روی یک ســکه هســتند، 
چراکه تجربه ســال های اخیر نشان می دهد ما 
در استفاده مســالمت آمیز از ابزارهای دفاعی و 
نظامی برای پیشــبرد اهداف سیاست خارجی 
خود موفق بوده ایم و توانسته ایم گام های مهمی 
هم در راســتای ارتقای قدرت ملــی و هم برای 
تأمین منافع ملــی برداریم. بررســی عملکرد 
جمهوری اســالمی دراین حوزه نشان  می دهد 
دیپلماسی دفاعی تسهیل کننده سیاست خارجی 
ما بوده و به مثابه پشــتوانه محکمی برای تأمین 
منافع ملی عمل کرده اســت. ذکر این نکته هم 
ضروری است که سیاست خارجی نیز در شرایط 
نیاز، باید به کمک تقویــت بنیه دفاعی و نظامی 
کشور بیاید. تقویت این رابطه دوسویه درنهایت 
زمینه ساز ارتقای قدرت ملی و تأمین منافع ملی 

می شود.
ایجــاد عمق اســتراتژیک برای 
کشور نیز حاصل پیشبرد چنین رویکردی 

بوده است؟
در شــرایط کنونی به خوبی موفق شــده ایم با 
تکیه بر توانایی های دفاعی و نظامی خود، برای 
کشور عمق اســتراتژیک ایجاد کنیم؛ راهبردی 
که در ســال های اخیر در عراق و سوریه شاهد 
آن بوده ایم. عمق راهبردی ایجاد شــده دراین 
کشــورها ضرورتی بــرای حفــظ امنیت ملی و 
همچنین تأمین منافع ملی کشــور اســت. این 
برگ برنده درنهایت می تواند زمینه ساز گسترش 
روابط خارجی جمهوری اســالمی ایران شــود، 
به شــرط اینکه از ابزارهــا و فرصت های موجود 
به خوبی و هوشمندانه اســتفاده کنیم. برهمین 
اساس در مذاکرات هسته ای شاهد بودیم نفوذ 
منطقه ای ایران که با به کارگیری مسالمت آمیز 
و هوشمندانه ابزارهای دفاعی و نظامی به وجود 
آمده، نقش مهمــی در تأمین اهداف و مطالبات 
کشورمان داشته است. همواره باید حواس مان 
باشد که دشمنان کشور ما درصدد محروم کردن 

ایران از ابزارهای قدرت خود هســتند؛ خطری 
که ضرورت هم پوشــانی روزافزون دیپلماسی 
و میدان را گوشــزد می کند. سیاســت خارجی 
و سیاســت دفاعی مانند دو لبه قیچی هستند 
که اگر یکی کند شــود، دیگری کارآمدی الزم 
را نخواهد داشــت و راهبردهای تدوین شــده 
برای تأمین منافع ملی کشور را ناکام می گذارد. 
بنابراین با توجــه به مباحثی که مطرح شــد، 
باید از شــکل گیری هرگونه شــکاف دراین دو 
حوزه با قدرت جلوگیــری کرد. ایران در منطقه 
بحران خیزی قرار گرفته است که مداخله گران 
بین المللی با ایجاد بحران های عمدی، به دنبال 
تحقق اهداف شوم خود هستند. به همین دلیل 
برای گستراندن چتر امنیت برسر کشورمان به 
قدرت نظامــی بازدارنده نیاز داریــم تا از توفان 

بحران های منطقه ای در امان بمانیم.
عملکرد دولت سیزدهم را دراین 

عرصه چگونه ارزیابی می کنید؟
بی تردید در دولت ســیزدهم شاهد شکل گیری 
هم افزایی قابل توجهی میان سیاســت خارجی 
و سیاســت دفاعی کشــور بوده ایم که مزایای 
بسیاری برای ایران به همراه خواهد داشت. دولت 
کنونی با این درک صحیــح راهبردهای مدنظر 
خود را ترســیم می کند که دیپلماسی و میدان 
در یک مســیر حرکت می کننــد و نفی کننده 
یکدیگر نیســتند. بنابراین می توان اذعان کرد 
یکــی از مزیت های نســبی سیاســت خارجی 
جمهوری اســالمی ایران در دولت ســیزدهم، 
وحدت گفتمانی و سیاســتگذاری و اقدام واحد 
بوده اســت؛ رویکردی که در دولت های گذشته 
آنچنان که باید اجرایی نشد و انتقادهایی دراین 

عرصه به آنها وارد بود.
 برخــی درصــدد القــای نقش 
ثبات زدای ایــران در تحــوالت منطقه ای 
هستند. این گزاره را چگونه تحلیل می کنید؟
طرح اینگونه مباحث را باید در چارچوب راهبرد 
»ایران هراسی« که ازسوی دشمنان کشورمان 
پیگیری می شــود، مورد بررسی قرار داد. برخی 
با ارائه روایت های جعلی و کاذب درصدد القای 
این موضوع هستند که جمهوری اسالمی ایران 
به دنبال توسعه طلبی است و اهداف قدرت طلبانه 
خود را پیگیــری می کند، درصورتــی که ما در 
عرصه سیاست خارجی براساس دکترین دفاعی 
و بازدارنده عمل می کنیم و ماهیت توان دفاعی 
و نظامــی جمهوری اســالمی ایــران تهاجمی 
نیست. با توجه به تهدیداتی که در منطقه علیه 
جمهوری اســالمی ایران وجود دارد و نمود بارز 
آن، فعالیت های مخرب رژیم صهیونیستی است، 
باید توان دفاعی داشته باشیم. این درحالی است 
که دشمنان ما قصد دارند جمهوری اسالمی را از 
اهرم ها و مولفه های قــدرت خود محروم کنند. 
بنابراین قدرت منطقه ای ایــران که نمودهایی 
از آن را در عراق و سوریه شاهدیم، ابزار مؤثری 
برای دفاع از امنیت ملی کشــورمان به شــمار 
می رود. قدرت جمهوری اســالمی ایــران اتفاقا 

امنیت آفرین است.

تفکیک دیپلماسی ومیدان 
خط کشی کاذب است

دهقانی فیروزآبادی: در دولت سیزدهم شاهد هم افزایی سیاست خارجی و دفاعی کشور بوده ایم

در هفته های اخیر اسم عماد شرقی در کنار اسامی 3جاسوس آمریکایی دیگر، به عنوان افرادی که شانس تبادل برای آنها وجود دارد، برده می شود

عماد شرقی؛ جاسوس نظامی یا گروگان سیاسی 

در روزهای گذشــته، آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه 
آمریکا از ایران درخواست کرد که عماد شرقی، شهروند 
ایرانی-آمریکایــی زندانی را هرچه ســریع تر آزاد کند. 
بلینکن در توییتی عماد شرقی را یک »گروگان سیاسی« توصیف کرد که 

به مدت 4سال است در ایران زندانی است.
همچنین شبکه بی بی سی فارسی در یک مستند کوتاه و احساسی از خانواده 
شرقی، به گونه ای مدعی شده است که این فرد هیچ اقدام خالفی مرتکب 
نشده و حتی به نقل از همسر وی ادعا کرده برای عماد منع تعقیب خورده 
است؛ حال آنکه آنچه خانواده شرقی مدعی منع تعقیب هستند، مربوط به 
حذف بعضی از عناوین اتهامی جزئی و اثبات اتهام همکاری با دولت های 

متخاصم است و در دیگر موارد اتهامی، منع تعقیب صادر شده است.
در هفته های اخیر، اسم عماد شرقی در کنار اسامی 3جاسوس آمریکایی 
دیگر، به عنوان افرادی که شانس تبادل برای آنها وجود دارد، برده می شود. 
براســاس گزارش فارس، او در ژانویه ســال2۰2۱ به اتهام »جاسوسی 

و جمع آوری اطالعات نظامی« به ۱۰ســال زندان محکوم شــد. شرقی 
نخستین بار در اردیبهشت سال۱397 بازداشت شد و تا دی ماه همان سال 
در زندان ماند و با قید وثیقه آزاد شد، اما قبل از برگزاری دادگاه تجدیدنظر، 
قصد فرار از ایران را داشت. این درحالی است که در هفته های گذشته، جریان 
ضد انقالب به واسطه دستور شبکه جاسوسی غربی، این خط را پیش می برند 
که جمهوری اسالمی اقدام به گروگان گیری اتباع دوتابعیتی برای اخذ پول 
می کند، اما به این سؤال پاسخ نمی دهند که چرا اکثریت اتباعی که دستگیر 
می شوند، به دنبال جاسوسی و عالقه مند به جاسوسی در صنایع نظامی و 
هسته ای جمهوری اسالمی هستند و اسنادی که از آنها به دست می آید، این 

عالقه مندی ها را اثبات می کند؟

جاسوسی در پوشش تجارت
عماد ادوارد شرقی، در سال2۰۱6 با هدف فعالیت اقتصادی و در پوشش 
تاجر وارد ایران شــد، اما فعالیت اقتصادی عمال پوششی برای رفتارهای 

جاسوســی وی در عرصه نظامی به خصــوص حوزه ترابــری و جنگی 
هلی کوپتری بوده است؛ درواقع این فرد با کمک همدستانش، اطالعاتی 
درباره صنایع هلی کوپتری جمع آوری کــرده که هیچ ارتباطی به عرصه 
اقتصادی نداشته و اسنادی که از وی کشف شده است، از اقدام های وی در 
حوزه جاسوسی نظامی حکایت دارد و احتماال هدف از این اقدام ها، ضربه 
زدن به زنجیره تأمین قطعات برای تعمیرات هلی کوپتر بوده است. در کنار 
اثبات جاسوسی شرقی، یکی از اقدام های مشکوک او بعد از آزادی با قید 
وثیقه و انتظار برای تشکیل دادگاه تجدیدنظر، قصد وی برای فرار از کشور از 
طریق مرزهای آذربایجان غربی بوده  که احتماال مقصد وی، ترکیه بوده است. 
شرقی حدفاصل برگزاری جلسه های دادگاه تا تجدیدنظر، با قرار وثیقه از 
زندان آزاد و در منزل شخصی خود حضور داشت. در مدت حضور وی خارج 
از زندان، شبکه جاسوسی متصل به آمریکا برای فراری دادن و انتقال این 
جاسوس نظامی به خارج از کشور برنامه ریزی کرده و تا مرحله اجرا نیز پیش 
برده بود، اما نکته قابل توجه زمانی است که عملیات فرار اجرایی شده است.

علیرضا احمدیگفت وگو
روزنامه نگار

دیدار رئیسی با سفرای 3کشور
سفرای جدید استونی، نپال و مونته نگرو، روز سه شنبه 
در دیدارهــای جداگانه ای اســتوارنامه های خود را 
تقدیم رئیس جمهور کردند. ســیدابراهیم رئیسی 
در دیدار بــا آنلی کوک، ســفیر آکردیته جمهوری 
استونی با اشاره به ســابقه تاریخی روابط دوستانه 
2کشور گفت: ایران و استونی ظرفیت های همکاری 
متنوعی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و تجاری 
دارند که باید برای به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها 
به خصوص کریدور شمال-جنوب تالش کرد. رئیسی 
همچنین در دیدار با تاپاس آدیکاری، سفیر آکردیته 
جمهوری فدرال دمکراتیک نپال با بیان اینکه ایران 
و نپال همواره روابط خوب و دوســتانه ای داشته اند، 
افزود: امروز قدرت های ســلطه طلب غربی تمرکز 
تهاجم فرهنگی خود را بر داشته های فرهنگی غنی 
کشورهای غیرغربی قرار داده اند و لذا ضرورت دارد 
برای صیانــت از فرهنگ و تمدن خــود ازجمله در 
زمینه حقوق بشر، بیش از پیش تالش کنیم. سفیر 
نپال هم گفت: 2کشــور از اشتراکات و نزدیکی های 
فرهنگی زیادی برخوردارند به طــوری که در زبان 
نپالی صدها واژه و کلمه فارســی وجود دارد و باید 
از این زمینه های مناســب فرهنگی برای توســعه 
روابط در عرصه های مختلف استفاده کنیم. رئیس 
دولت ســیزدهم همچنین پیش ازظهر دوشنبه در 
مراسم دریافت استوارنامه پریشا کاسترا توویچ، سفیر 
آکردیته مونته نگرو سابقه جنگ در منطقه بالکان را 
تجربه ای تلخ برای این منطقه و جهان توصیف کرد و 
افزود: سیاست اصولی ایران حمایت از صلح، ثبات و 

پیشرفت و مخالفت با جنگ بوده است. 

رهبری

خبر کوتاه

دولت

امنیتی

در شــرایط کنونــی به خوبــی موفــق 
شده ایم با تکیه بر توانایی های دفاعی 
و نظامــی خــود، بــرای کشــور عمــق 
اســتراتژیک ایجاد کنیــم؛ راهبردی که 
در ســال های اخیــر در عــراق و ســوریه 

شاهد آن بوده ایم

پیگیری مذاکرات در 2مسیر متضاد
درحالی که مذاکرات هســته ای ایــران و ۱+4 به دلیل تعلل 
واشنگتن در تصمیم گیری همچنان متوقف مانده است، اما به نظر 
می رسد رایزنی ها در این زمینه در 2مسیر متضاد ادامه دارد؛ از 
یک سو ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه آمادگی خود را برای 
ازسرگیری مذاکرات اعالم کرده اند و ازسوی دیگر آمریکا و رژیم 
صهیونیستی درحال کارشکنی در مسیر به نتیجه مثبت رسیدن 

گفت وگوهای هسته ای هستند.
به گزارش همشــهری، در روزهــای اخیــر رایزنی های رژیم 
صهیونیستی برای کارشکنی در مسیر احیای توافق هسته ای 
سال2۰۱5 شدت گرفته  و عالوه  بر گفت وگوی رئیس جمهور 
آمریکا و نخست وزیر این رژیم درباره ایران، قرار است یک مقام 
امنیتی ارشد رژیم صهیونیستی به زودی در سفر به آمریکا، با 

مقام های این کشور درباره ایران رایزنی کند.
کاخ سفید در بیانیه ای از گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور آمریکا 
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره مسائل مختلفی ازجمله 
نقش ایران در منطقه خبر داد. وبگاه کاخ سفید در بیانیه ای نوشت 
که »این دو بر ارتباط شخصی قوی ای که از زمان سفر نخست وزیر 
به واشنگتن در تابستان گذشته ایجاد شده است، تأکید کردند. 
این رابطه شخصی باعث شده است تیم های دیپلماتیک و امنیت 
 ملی ما جانی تازه بگیرد که این دوطرف را قادر می سازد بر سر 
موضوع های سخت به مواضعی مشترک برسند.« همچنین دفتر 
نخست وزیری رژیم صهیونیستی درباره این گفت وگو در بیانیه ای 
اعالم کرد: »آنها به ویژه درباره درخواست تهران برای حذف نام 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی ایران از فهرست سازمان های 

تروریستی خارجی آمریکا صحبت کرده اند.«

 اعزام هیأت ایرانی به بغداد 
برای رایزنی های امنیتی

قرار است طی روزهای آینده یک هیأت از جمهوری اسالمی ایران 
برای بررسی مسائل مختلف به ویژه مسائل امنیتی، به عراق سفر 
کند. به گزارش فارس، وزیر امور خارجه عراق دیروز تأکید کرد که 
مشکالت جمهوری اســالمی ایران، ترکیه و عراق درباره مسائل 
امنیتی، باید از طریق گفت وگو حل شود. فؤاد حسین به شبکه 
خبری »الجزیره« گفت که در همین راستا قرار است بعد از عید 
سعید فطر، یک هیأت از جمهوری اســالمی ایران برای بررسی 

مسائل مختلف به ویژه مسائل امنیتی، به عراق سفر کند.
وی با بیان اینکــه علت هایی که ترکیه بــرای توجیه عملیات 
نظامی خود در خاک عــراق مطرح می کند، کافی نیســت و 
حضور مستشاران آمریکایی در عراق را برای کمک به نیروهای 
این کشور دانست و گفت که این مسئله پس از توافق با دولت 
عراق صورت گرفته است. وزیر امورخارجه عراق همچنین ادعا 
کرد حمله به نیروهای آمریکایــی در عراق به منزله »حمله به 
دولت و منافع ملی]عراق[ است«.  این در حالی است که پس 
از به شهادت رسیدن حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی 
قدس سپاه پاسداران و ابومهدی المهندس، نایب رئیس سازمان 
الحشدالشعبی به دســت آمریکا، پارلمان عراق اخراج نظامیان 
آمریکایی را تصویب کرد. این مصوبه در ســال۱39۸ تصویب 
شد، ولی به خاطر کارشــکنی های برخی از سیاسیون عراقی و 

مانع تراشی های آمریکا، به صورت کامل اجرایی نشده  است.

   صدور حکم بدوی 2مجرم امنیتی 
حکم دادگاه بدوی 2نفــر از مجرمان امنیتی مرتبط با گروهک 
منافقین صبح دیروز صادر شد. به گزارش ایرنا، »ع.ی« و »ا.م« 
2نفر از مرتبطان با گروهک منافقین هستند که فروردین۸93۱ 
هنگام انجام عملیات تروریستی در داخل کشور دستگیر شده 
بودند. این افراد عالوه بر این، در چند مــورد دیگر نیز در نقاط 
مختلف تهران دست به عملیات تروریستی با هدایت منافقین 
زده بودند. دادگاه بدوی با بررسی پرونده این دو نفر با جرائمی 
مانند افساد فی االرض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه 
نظام، نهایتا با رأفت اســالمی حکم به 6۱سال حبس برای آنها 

داده  است.

هم پوشانی دیپلماسی و توان دفاعی، همواره به عنوان رویکردی گریزناپذیر درمسیر تأمین حداکثری 
منافع ملی به حساب می آید؛ موضوعی که در دهه های اخیر با قوت ازسوی جمهوری اسالمی ایران 
دنبال شده اســت. تأثیر این هماهنگی را می توان در گفت وگوهای اخیر هسته ای میان ایران و 
1+4مشاهده کرد. طرح مطالبات فرابرجامی ازسوی طرف های غربی و به ویژه آمریکا که با هدف 
کنترل  توان نظامی و دفاعی کشور پیگیری می شود، نمودی از دست پر مذاکره کنندگان کشورمان 
دراین مذاکرات است؛ موضوعی که از موفقیت آمیز بودن سیاست های دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
در سال های اخیر حکایت دارد. برهمین اساس هم هست که واشنگتن همچنان با مقاومت در مسیر 
لغو تحریم های سپاه پاسداران، احیای توافق هســته ای 2015را پس از گذشت 8دور مذاکره، معطل نگه 
داشته است. سیدجالل دهقانی فیروزآبادی، استاد روابط بین الملل دانشگاه عالمه طباطبایی دراین باره 
معتقد است توانایی های نظامی و دفاعی کشور در کانون تعریف قدرت ملی قرار دارد که درنهایت تأمین کننده 
منافع ملی خواهد بود. او بر این اعتقاد است که برای پیشبرد سیاست خارجی خود در عرصه نظام بین الملل 
ناگزیر از بهره گیری از ابزارهای دفاعی هســتیم؛ رویکردی که در دولت سیزدهم با هوشمندی بیشتری 

پیگیری می شود. در ادامه گفت وگوی همشهری با سیدجالل دهقانی فیروزآبادی را می خوانید.

پیام تسلیت در پی درگذشت 
همسر آیت اهلل جوادی آملی

رهبرمعظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت همسر مکرم 
آیت اهلل جوادی آملی را تسلیت گفتند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 
پیام به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
آیت اهلل جناب آقای جوادی آملی دامت برکاته، درگذشــت 
همســر مکرم آن جناب رحمه اهلل علیها را بــه حضرتعالی و 
فرزندان محترم و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان از خداوند متعال مسألت 

می نمایم. والسالم علیکم و رحمه اهلل
سیدعلی خامنه ای، 5 اردیبهشت ۱4۰۱

گزارش

کاهش محدودیت از کوچه اختر 
حصارهای کوچه اختر هم پس از دسترسی به تلفن و مالقات های 

خاص برداشته شدند

پس از ۱۱سال و 2ماه از آغاز حصر سران فتنه،  محدودیت های 
فیزیکی منتهی به خانه آنها در خیابان پاستور برداشته شده است. 
این موانع که شامل 2در ابتدای ورودی کوچه اختر تا رسیدن به 
در خانه بوده با مصوبه شــورای عالی امنیت ملی برداشته شده و 

رفت وآمد همسایه ها و افراد را تسهیل کرده است.
به گزارش همشهری آنالین، نخســتین بار این خبر را مدیرعامل 
خبرگزاری میــزان در توییتر اعالم و تأکید کــرد که البته اصل 
مراقبت از محصوران همچنان ادامه دارد و فقط محدودیت های 
فیزیکی مقابل خانه برداشته شده است. در طول سال های اخیر 
محدودیت های حصر روندی کاهشــی داشــته و امکان برخی 
مالقات ها بــا محصوران و برقــراری تماس هــای تلفنی فراهم 
شده اســت. آنطور که فارس گــزارش داده، این روند کاهشــی 

محدودیت ها متناسب با رفتارهای محصوران تنظیم شده است.

شعارهای بی سرانجام
در انتخابات ریاست جمهوری ســال 92 و 96 یکی از شعارهای 
محوری حسن روحانی رفع حصر بود، اما او نتوانست به این وعده 
خود عمل کند. تا پیش از آن تدابیر امنیتی حصر در شدیدترین 
وضعیت قرار داشــت. این روند تا دوره نخست ریاست جمهوری 
حسن روحانی ادامه داشت. با این همه هرازگاهی اخباری مبنی 
بر کاهش محدودیت ها اعم از برداشــتن حصارهــا یا مالقات با 
محصوران مطرح می شد که خانواده آنها، این موضوع را تکذیب 
کردند. در چنین شرایطی البته رفت وآمد عوامل اصلی فتنه ۸۸ به 
بیمارستان به دلیل بیماری و انتشار تصاویری از این رفت وآمدها 
نشان داد که آنها گاهی از حصر خانگی خارج شده اند. همچنین 
از ســال 99 و اواخر دولت دوم روحانی نیز اعالم شــد که امکان 
مالقات هایی با تأیید نهادهای امنیتی فراهم شده است. اما از این 
امکان مهدی کروبی استفاده بیشتری کرد و عکس هایی از او در 
محافل سیاسی منتشر شــد. همچنین اعالم شد که او هر هفته 
می تواند با مهمان هایی که نهادهای امنیتی آنها را تأیید کرده اند، 

دیدار کند. 

همچنین از ســال 99 در ادامه روند کاهش محدودیت ها اجازه 
تماس تلفنی به آنان نیز داده شــد. در فاصلــه کوتاهی برخی از 
شخصیت های سیاسی از تماس میرحسین موسوی و زهرا رهنورد 
با آنها خبر دادند که رئیس دولت اصالحات، محمدرضا خاتمی، 
حجت االســالم هادی خامنه ای و آیت اهلل بیات زنجانی ازجمله 
این افراد بودند و اخبار این تماس ها در رسانه ها و فضای مجازی 

بازتاب های زیادی داشت.

محدودیت ها در دولت سیزدهم کمتر می شود؟
با این همه به نظر می رسد برخالف تبلیغات و وعده های روحانی درباره 
رفع حصر، او نتوانست دراین باره به نتیجه ای برسد و محدودیت ها در 
دولت سیزدهم که هیچ شعاری در این زمینه نداشت به مرور کمتر 
شده است. حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است که از 25بهمن 
۸9 و در پی اتفاقات پس از انتخابات سال ۸۸ و اعتراض 2کاندیدای 
این انتخابات یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نتایج اعالم 
شده و اصرار بر دروغی به نام تقلب که منجر به آشوب در کشور شد 
به مرحله اجرا درآمد. همزمان با ۸ســال دولت روحانی فراکسیون 
امید مجلس دهم نیز کمیته ای برای رفع حصر تشکیل داد، اما این 

فراکسیون هم کاری از پیش نبرد.


