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گفتوگوي تلفني روحاني و پوتین
درباره سوریه
 عصر روز گذشــته رؤســایجمهور ایران و روسیه
در گفتوگویــی تلفنی آخرین تحــوالت بینالمللی،
منطقهای ،اوضاع ســوریه و چگونگی همکاریها و
روابط دوجانبه تهران-مسکو را بررسی کردند.
حسن روحانی در تماس تلفنی با والدیمیر پوتین،
حمله آمریکا ،فرانســه و انگلیس به سوریه به بهانه
استفاده از سالح شیمیایی را اقدامی تجاوزکارانه و در
راستای روحیهدادن به تروریستهای شکستخورده
در این کشــور عنوان کرد و گفــت» :اگر تجاوز و نقض
آشــکار قوانین بینالمللی بهسادگی و بدون پرداخت
هیچ هزینهای از ســوی عامالن آن امکانپذیر شــود،
باید شــاهد بیثباتیهای جدیدی در نظام بینالملل
و منطقه باشــیم« .رئیسجمهوری با بیان اینکه »این
اقدام تجاوزکارانه آمریکا نشــان داد با تروریســتها
رابطه مستقیم دارند« ،افزود» :آمریکاییها زمانی که
احساس کردند دســت تروریستها از منطقه مهمی
مانند غوطهشرقی کوتاه شده ،اینگونه عکسالعمل از
خود نشان دادند« .روحانی تصریح کرد» :حمله آمریکا
و متحدانش به سوریه ،نشــاندهنده آن است که در
مسیر مبارزه نهایی با تروریسم در سوریه با مشکالت و
مسائل جدید روبهرو هستیم و باید رایزنی و همکاری
بیشتری باهم داشته باشیم« .رئیسجمهوری با اشاره
به اینکه آمریکا و برخی کشورهای غربی نمیخواهند
اوضاع ســوریه بهراحتی به ثبات دائمی برسد ،گفت:
»بایــد برای حل بحران ســوریه بر ســرعت عمل در
اقدامات خود بیفزاییم و در این راستا جمهوری اسالمی
ایران آمادگی دارد همکاریهای خود را با روســیه در
چارچوبهــای دوجانبه و ســهجانبه افزایش دهد«.
روحانی افزود» :متأسفانه همزمان با تنشآفرینیهای
جدید در منطقه ،رژیم صهیونیستی دست به اقدامات
تجاوزکارانه جدیدی علیه مردم فلسطین زده و این در
حالی اســت که نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید
در منطقه شعلهور شود« .رئیسجمهوری فدراسیون
روســیه نیز در این گفتوگو با اشــاره به اینکه ایران و
روسیه در بسیاری از مسائل و موضوعات منطقهای و
بینالمللی دیدگاه مشترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا
و کشــورهای غربی به ســوریه با هر بهانهای ،نقض
فاحش قوانین بینالمللی اســت و این اقدام آمریکا و
متحدانش چیزی جز جنایت بینالمللی و تجاوز نبوده
و بهانه کاربرد ســالح شیمیایی در سوریه بیاساس و
خالف واقع است.
politics@sharghdaily.ir
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خدیجه جواهری :حســین دهباشی ،ســری جدید خشت
خام خــود را در گفتوگویی با عباس امیرانتظام کلید زد؛
چند روز مانده به تحویل ســال ،اما برشی از این گفتوگو
آنقدر در فضای مجازی و توییتر بازنشــر شد که بار دیگر
موضوع امیرانتظام سر زبانها افتاد .همین مصاحبه کافی
بود تــا موافقان و مخالفان تئوری جاسوســی امیرانتظام
مقابل هم صفآرایــی کنند و بار دیگر به دفاع از نظریات
خود بپردازند .اگر ماجرا در روزهای منتهی به ســال نو و
روزهای آغازین ســال جدید به توییتر محدود شــده بود،
اما روز گذشته ،محســن میردامادی ،دبیرکل سابق جبهه
مشــارکت و از رهبران دانشجویان اشــغالکننده سفارت
آمریکا ،وارد میدان شد و اعالم کرد که امیرانتظام جاسوس
نبوده است .این اظهارنظر از این نظر مهم به نظر میرسد
که امیرانتظام را به اســتناد اســناد کشفشــده از سوی
دانشجویان اشــغالکننده ســفارت آمریکا با ترفندی ،به
ایران فراخوانده و به اتهام جاسوســی بهنفع آمریکاییها
بازداشــت کردند .حــاال رهبر آن جریان بعد از  ۲۹ســال
ابراز کرده از آن اســناد ،جاسوســی مســتفاد نمیشود.
اگرچه سازمان اســناد انقالب اسالمی و برخی طیفهای
سیاســی همچنان مستند به این اســناد ،امیرانتظام را به
سبب مراوداتش با آمریکاییها جاسوس قلمداد میکنند.
میردامادی اما به سایت تاریخ ایرانی گفته است» :موضوع
آقای امیرانتظام و مشــکالتی که برای ایشــان پیش آمد
دغدغه ذهنی من و احتماال امثال من بوده است .به همین
دلیل من اسناد سفارت آمریکا در رابطه با امیرانتظام را که
پس از اشــغال سفارت منتشر شد بار دیگر مطالعه کردم.
در شــرایط فعلی کــه آن هیجانزدگی فضــای عمومی
دوران انقــالب و بهخصــوص ماههــای پس از اشــغال
ســفارت دیگر وجود ندارد ،طبعا منصفانهتر میتوان در
اینگونه موارد قضاوت کرد .من در این اسناد هیچ مطلبی
کــه بر جاســوسبودن امیرانتظام داللت کنــد ندیدم .در
بررســیهایی که اخیرا کردم ،پس از ارائه اســناد سفارت
به مراجع ذیربط گروهی که مســئول بررسی آن اسناد و
انجام تحقیقات از آقای امیرانتظام شده بودند نیز در همان
زمان به این نتیجه رسیده بودند که اتهام جاسوسی متوجه
ایشــان نیســت ...درواقع از همان ســالهای اول انقالب
بحث اتهام جاسوســی نسبتدادهشــده به ایشان مورد
پرســش و ابهام بوده اســت ،ولی امروز در فضای کنونی
خیلی قاطعتر میتوان گفت که اتهام جاسوســی درست
نبوده اســت .این نوع نگاه به شیوه عملکرد افراد عمدتا
متأثر از حالوهوا و فضای بهشدت انقالبی آن سالها بوده
اســت ،ولی جاسوسی معنای روشن و مشخصی دارد که
شــرایط زمانی یا حالوهوای انقالب آن معنا و مفهوم را
تغییر نمیدهد و نمیتوان با تعاریفی متغیر و غیرحقوقی
چنین اتهامی را به افراد وارد کرد«.

میردامادی هم نظر هاشمی را تأیید کرد

امیرانتظام در داوری اسناد
هاشمی هم میگفت جاسوس نبوده
اکبر هاشمیرفســنجانی در کتاب خاطراتش نوشته:
»شاید یکی از پرسروصداترین افشاگریهای دانشجویان،
انتشــار اســناد مربوط به عباس امیرانتظام بــود که بر
مبنای آن ،دانشــجویان او را به جاسوسی برای سازمان
ســیا متهم کردند و با هماهنگی دادستانی انقالب ،وی
را که ســفیر ایران در اســتکهلم بود و در تاریخ  ۲۹آذر
 ۱۳۵۸به ایران فراخوانده شــده بود ،دســتگیر و رهسپار
زنــدان کردند ...در این مورد بهخصــوص ،نظر برخی از
ما این بود که اســناد فاششــده تا آن زمان ،نشاندهنده
جاسوســی امیرانتظــام نبود و در ایــن زمینه حرفهای
آقای بازرگان را که ایشان را جاسوس نمیدانست ،تأیید
میکردیم .البته نمیخواســتیم بگوییم که دانشجویان
دروغ میگوینــد ،بلکــه معتقد بودیم اســنادی که آنها
افشــا کردهاند ،نشاندهنده جاسوســی نیست« .عباس
امیرانتظام به اســتناد اسنادی که از ســفارت آمریکا در
ایران و از ســوی دانشــجویان تســخیرکننده سفارت به
دســت میآید ،درحالیکه ســفیر ایران در سوئد بود ،به
ایران فراخوانده شــده و یک روز بعد به اتهام جاسوسی
بازداشت میشود و نزدیک به ۱۵ماه را در انفرادی سپری
میکند .او خــودش در گفتوگو بــا روزنامه جامعه به
تاریخ اردیبهشــت  ۷۷درباره این اتهام میگوید ...» :شما
اطالع دارید که در دولت موقت من معاون نخستوزیر،
ســخنگوی دولت و مســئول مذاکره و مکاتبــه با تمام
سفارتخانهها در داخل کشور بودم ،از جمله آمریکا و ما با
آمریکا بیشترین قراردادها را داشتیم ،چیزی حدود هزارو
 ۲۰۰قــرارداد؛ بنابراین مراجعه آنها برای ارتباط با دولت
بیشــتر با نخستوزیری انجام شد .چه آقای سولیوان به
طور شــخصی یا کاردار ایشان یا از طریق مکاتباتی که با

ما صورت میگرفت؛ بنابراین مالقاتها به صورت روزانه
یا چند بار در هفته انجام میشد .مالقاتها کامال رسمی
و در دفتر نخســتوزیری انجــام میگرفت و معموال در
حضور عدهای از همکاران من که در قســمت سیاســی
کار میکردند ،در دفتر خــودم اتفاق میافتاد .نامههایی
را کــه نمایندگیهــای دولتهای خارجــی در ایران به
نخستوزیری مینوشتند ،من مطالعه میکردم و نتیجه
را بــه مهندس بازرگان ،نخســتوزیر ،اطــالع میدادم.
این مســئولیت را آقای بازرگان به مــن داده بودند .ما با
همه سفارتخانهها مکاتبه میکردیم و جواب نامههای
آنها را میدادیم؛ ازجمله ســفارت آمریکا .بعدها وقتی
در آبان  ۱۳۵۸ســفارت آمریکا اشــغال شد و اسمش را
گذاشتند جاســوسخانه ،تمام مکاتباتی را که از آنجا به
دست آوردند ،بهعنوان اسناد النه جاسوسی تلقی کردند؛
درحالیکه این اسناد مکاتباتی رسمی و قانونی است که
بین دولت آمریکا و دولت ایران انجام شــده و بخشی از
آنهــا را من از طرف نخســتوزیر امضا کردم؛ اما آنهایی
که سفارت را اشغال کردند ،این نامهها را بهعنوان اسناد
جاسوسی علیه دولت وقت و شخص من استفاده کردند.
مطلقا چیز دیگری نبود ،مطلقا.«...
اتهام به عباس عبدی
امیرانتظــام همچنین در کتاب خود نوشــته بود که
اســناد جعلی و ساخته دست دانشــجویان بوده است.
عبدی در پاسخ به این موضوع در مصاحبهای گفته بود:
»آقای امیرانتظام مرتکب جرمی شده که مجازات آن را
باید تحمل کند . ...اگر آن مدارک جعلی بود ،آمریکاییها
واکنش تندی نشــان میدادند؛ از چند دانشجو که زبان
انگلیســی نمیدانســتند ،بعید بود کــه بتوانند مدارک
آمریکاییهــا را جعــل کننــد« .او گفته بود» :مــن را با

شخصی به نام حسن عباسی که نامش نه مستعار ،بلکه
واقعی است ،اشتباه گرفته است . ...زندان او طوالنی شد
و پنج ســال حبس وی را کفایت میکرد« .اشاره عبدی
به روایت امیرانتظام از نگهبانی او در روزهای نخســت
بازداشت است .محســن میردامادی هم در گفتوگوی
تازه خود با تاریخ ایرانی ،بازجویی و نگهبانی از امیرانتظام
توســط عباس عبدی را تکذیب کرده و گفته است» :این
اظهارنظر آقای امیرانتظام که آقای عبدی مأمور مراقبت
از ایشــان بوده است ،صحیح نیســت .حوزه کاری آقای
عبدی اصوال این نوع امور نبود .فردی که آقای امیرانتظام
با آقای عبدی اشــتباه میگیرد ،یکی دیگر از دانشجویان
بود که نام کوچک او نیــز عباس بود و با توجه به اینکه
آنجا افراد نوعا با اسم کوچک یکدیگر را صدا میکردند،
احتماال این تشابه اســم باعث این برداشت اشتباه شده
اســت« .میردامادی در پاسخ به این سؤال که آیا آن فرد
را میشناسد ،گفته» :بله ،میشناسم .هنوز آنقدر آلزایمر
نگرفتهام«.
ماجرای عبدی و امیرانتظام
عباس امیرانتظــام ،در کتاب خاطرات خود با عنوان
آن ســوی اتهام ،به روایت روزهای نخست بازداشت و
نیز دالیل بازداشــت و البته شرح دادگاههایش پرداخته
است .امیرانتظام در آن بخش از خاطرات ،عباس عبدی
را فردی معرفی میکند که در منزل او نگهبانی داده و
همواره با ادبیات نامناسب و حقارتآمیزی با او صحبت
کــرده اســت .مثال در روایــت بیســتونهم بهمن ۵۸
آورده اســت» :دیروز بعدازظهر یکی از این دانشجوها
بهعنوان مستعار حسن عباسی )عباس عبدی( به خاطر
تلفنی که به بنیصدر کردم ،فوقالعاده ناراحتم کرد و
اعتراض داشت که به چه حقی به رئیسجمهور تلفن
کردهام و مانند بچهها در را به هم زد و تلفنها را قایم
کرد .اینها خیــال دارند تا ابد من را تا اینجا نگه دارند...
 .تا میگویم آخر دانشــجو ،من یک آدم شناختهشــده
هستم .سفیر این مملکت بودهام ...باید روزی به وضع
من رســیدگی شــود .همه مطالب را کنــار میگذارد و
بــا پرخاش به من میگوید ارزش یک اوباش بیشــتر از
توســت .چه حقی داری خودت را با دیگران مقایســه
کنــی؟ خدایا خودت کمک کن«.اما عباس عبدی نهتنها
این روایت را بارها تکذیب کرده که تأکید هم کرده که این
نامبردن از او صرفا به خاطر تشــابه اســمی بوده است.
محمد هاشــمی قبال در گفتوگو با »شــرق« دراینباره
گفته بود» :خــود او )امیرانتظام( درباره یک عباسنامی
کــه احتماال عباس زریباف باشــد و بــا او برخورد کرده،
همچنان میگوید عباس عبدی بوده اســت؛ درحالیکه
آقای عبدی به طور کامل این موضوع را رد میکند«.
ادامه در صفحه ۱۵
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 دانشکده کشاورزى دانشگاه فردوسی مشهد
در زمره یکي از  ۱۰دانشکدههاي برتر خاورمیانه
اســت .متأســفانه کســانی که دوره کارشناسي
و کارشناســي ارشــد را در ایــن دانشــکده طي
کردهانــد ،بيکارند .اســتادان کشــاورزى باید از
فارغالتحصیالن اینجا انتخاب شوند .در صورت
جذبنشــدن اینهــا و مهاجرت آنهــا به غرب
درحالیکه هزینه ســنگیني بــراى آموزش اینها
شده ،لطمه جبرانناپذیري است.
 حدود دو ماه اســت که صندلیها و ســایبان
و نمایشــگر هوشمند ایســتگاه اتوبوس ارم سبز
به شــهران ،واقــع در پایانه ارم ســبز به دالیل
نامعلومی برداشــته شــده و جای آن را سیمان
کردهانــد! از مســئوالن شــهرداری منطقــه ۵
تقاضای رسیدگی دارم.
محمدرضا رسولی
 آلودگی صوتی :صدای ناهنجار میوهفروشان
دورهگرد و سمساریها باعث آلودگی صوتی در
برخی محلههای تهران ،بهویژه منطقه  ۱۴شده
اســت .لطفا این پیام را چاپ کنیــد ،بلکه مورد
توجه و رسیدگی قرار گیرد.
عرفان
 نظافــت کنند :راهرو سرپوشــیده ایســتگاه
متروی شهید حقانی صبحها کثیف است و نیاز
به رسیدگی دارد .قابلتوجه مسئوالن اطلس!...
فرخیپور
 درخواست از شرکت برق :ســاکنان خیابان
پیروزی ،خیابان کرمان شــرقی ،کوچه عباســی،
بنبســت دوم ،انتهــای کوچه از شــرکت برق
مولوی تقاضای رسیدگی به تیر چراغبرق و رفع
نقص فنی دارند.
علی مختاری
 جوی آب یــا زبالهدانی؟! برخی کاســبها
و خانوادههــا زبالههــا را در جوی آب ســرازیر
میکنند و باعث مسدودشدن آنها میشوند.
یگانه مافی از تهران
 همسانســازی یــا دورســازی حقــوق؟
درحالیکه بارهــا دولت اعالم کــرده ،درصدد
همسانســازی حقوق شــاغالن با بازنشستگان
اســت ،در عمــل هر ســال با افزایــش حقوق
شاغالن ،فاصله درآمد شــاغل و بازنشستهها را
بیشــتر میکند .آخرین مورد هم افزایش حقوق
دستگاهها در اسفند  ۹۶بود.

