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محمد علي مهتدي
تحليلگر ارشد مسائل منطقه

 تبعات لغو تابعيت
 شيخ عيسي

موضوع لغو تابعيت شيخ عيسي توسط 
حكومت بحرين، اقدامي كامال غيرقانوني 
است و در هيچ جايي سابقه ندارد و اين را مي توان از جمله 
كارهايي دانس��ت كه بحرين آن را آغاز كرده و تابعيت 
كساني را كه اجداد و پدران شان در بحرين به دنيا آمدند 
به صرف اينكه مخالفتي با رژي��م حاكم در بحرين ابراز 
كردند، لغو كرده و دس��تور مي دهد ك��ه بايد بحرين را 
ترك كنند. بحرين مدتي است كه اين كار را آغاز كرده و 
در هفته گذشته تابعيت سه نفر از افسران گارد ملي كه 
ظاهرا شيعه بودند و نسبت به وفاداري آنها به دولت شك 
و ترديد وجود داشت لغو كرد و تا االن طبق برخي آمارها 
تابعيت تعداد كثيري از شخصيت ها و نمايندگان پارلمان 
را كه اكثرا ش��يعه بودند، لغو كرده و از آنها خواسته اند تا 
از كشور خارج ش��وند. اين موضوع كامال خالف تمامي 
قوانين و عرف حقوق بين الملل و حقوق بشر است و هيچ 
كشوري نمي تواند تابعيت يك شهروند خود را لغو كند. 
همين امر مورد اعتراض بسياري از محافل بين المللي 
قرار گرفته اس��ت. كسي كه پدر مادر و اجدادش در يك 
كشور به دنيا مي آيند و خود او نيز در اين كشور زندگي 
كرده و خانه دارد از او بخواهند كه كش��ور را ترك كند، 
كجا مي خواهد برود؟ باالخره هر انس��اني از نظر منشور 
ملل متحد حق دارد كه تابعيت داش��ته باشد و اين حق  
هر انساني اس��ت و آن را هيچ كس نمي تواند از انساني 
ديگر سلب كند.  اما به نظر مي رسد كه طي دوماه اخير 
رژيم بحرين فشار خود روي مخالفين را به شدت افزايش 
داده كه نمونه آن را مي توان محكوميت 9ساله شيخ علي 
س��لمان دانس��ت كه هيچ دليل قانوني براي آن وجود 
نداشت. زيرا او نماينده پارلمان و رييس يك فراكسيون 
مهم بود و دبيركلي يك گروه سياسي مهم را در بحرين 
رهبري مي كند كه هيچ اقدامي عليه امنيت كشور انجام 
نداد ودست به هيچ اقدام خشونت باري نزده و صرفا ابراز 
عقيده كرده بود و خواستار اصالحات سياسي در بحرين 
به روش مسالمت آميز بود. چنين شخصيتي را به 9 سال 
زندان محكوم كردند. به نظر مي رس��د كه اين اقدامات 
رژيم بحرين بيش��تر زير فشار آل سعود است. همانطور 
كه مي دانيم عربس��تان عمال بحرين را اش��غال كرده و 
رژيم بحرين كامال تابع عربس��تان است و سياست هاي 
تخريبي و جنون آميز عربستان در منطقه نيز رويكرد آن 
را به خوبي نشان مي دهد. اكنون نيز عربستان بحرين را 
به دنبال خود مي كش��اند و به سمت پرتگاه مي برد. اين 
اقدامات نيز ناش��ي از ترس اين رژيم ها است و هر اندازه 
كه در منطقه مس��اله قيام، بي��داري و مقاومت ملت ها 
افزايش پيدا مي كند، ت��رس رژيم هاي ديكتاتوري نيز 
بيشتر مي شود و براي نجات خود همه كار مي كنند و به 
جاي اينكه به س��وي ملت هاي خود بيايند راه مبارزه با 
ملت ه��ا و آرمان هاي آنها را در پيش مي گيرند و به طور 
قطع اين روش به نتايج وخيمي خواهد انجاميد زيرا در 
بحرين اكنون بيش از پنج سال است كه مبارزه مردم يك 
مبارزه مسالمت آميز است و تظاهرات هاي آنها در راستاي 
اصالحات و برگزاري انتخابات آزاد در اين كشور پيگيري 
مي شود و اين حق مردم است.  اما در نتيجه اقداماتي كه 
از سوي رژيم شدت گرفته ممكن است ملت هم اقدامات 
خود را تشديد كند و چه بسا به دنبال ادامه اين اقدامات 
مبارزه مسالمت آميز مردم ادامه پيدا نكند و جريان هايي 
دست به خش��ونت ببرند كه در چنين حالتي وضعيت 
متفاوت خواهد ش��د. شايد كس��اني كه رژيم بحرين را 
به انجام چنين اموري تش��ويق مي كنند هدفشان اين 
اس��ت كه كشور به نقطه اي برسد كه آشتي با مردم غير 
ممكن شود و در چنين ش��رايطي هيچ كس نمي تواند 
پيش بيني كند در آينده چه وضعيتي پيش خواهد آمد 
و در اثر برخوردها به طور قطع وفاق ملي از بين خواهد 

رفت و كشور در يك ناامني فرو مي رود. 
آيت اهلل عيسي قاسم يك شخصيت بزرگ مذهبي است 
و فرد معمولي نيست كه به راحتي بتوانند تابعيت او را لغو 
كنند. البته پيش بيني من اين است كه مساله به سادگي 
تمام نخواهد شد زيرا پس از اعالم اين خبر مردم جلوي 
منزل شيخ عيسي قاسم تجمع كردند و عليه اين تصميم 
شعار دادند. اين در حالي است كه حكام بحرين از آيت اهلل 
عيسي قاسم درخواست كرده اند كه همين امروز به همراه 
خانواده كشور را ترك كند. به نظر مي رسد اين اقدام كه 
عليه شخصيتي مانند آيت اهلل عيسي قاسم صورت گرفته 
با اقدامات مشابهي كه عليه شخصيت هاي ديگري صورت 
داده اند تفاوت دارد. زيرا ايشان يك رهبر بزرگ مذهبي 
اس��ت و ممكن است اجراي اين تصميم و اصرار روي آن 
موجب تحوالت و ناآرامي هاي جديدي در بحرين شود 
و به نظر مي رس��د كه دولت دست به يك اقدام احمقانه 
زده است و دولت مسوول نتايج چنين اقدامي خواهد بود 
و تش��ديد چنين اقداماتي به احتمال زياد بحران كشور 
بحرين را در هفته ها و ماه هاي آين��ده وارد فاز جديدي 
مي كند كه به طور قطع به سود رژيم بحرين نخواهد بود. 

تيترهاي امروز نگاه روز

در پي لغو تابعيت شيخ برجسته شيعه از سوي 
حكومت بحرین،سرلشكر سليماني  هشدار داد 
 در صورت هرگونه تعدي به شيخ عيسي قاسم؛ 

 آل خليفه  با مقاومت مسلحانه بي سابقه اي 
مواجه خواهد شد

هشداربيسابقه
سردارسليماني

بهبحرين

عرفان خوشخو/ اعتماد
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راز» خرداد 60«
ناگفته ها و روايت هاي چهره هاي اطالعاتي بازنشسته 

از سازمان مجاهدين خلق)منافقين(

خسرو تهراني، موسس دفتر اطالعات نخست وزيري پس از سال ها 
سكوت از تاكتيك ها و روش هاي منافقين در خرداد 60 سخن گفت

آل خليفه شمش��يرها براي مخالف��ان و منتقدان را 
برهنه و از رو بسته اس��ت. دومينوي تشديد فشارها 
بر جمعيت حداكثري شيعيان در بحرين ادامه دارد. 
در ادامه اي��ن دومينو روز گذش��ته مقامات بحرين 
تابعيت ش��اخص ترين روحاني ش��يعه بحرين را لغو 
كردن��د. وزارت كش��ور بحرين طي بياني��ه اي اعالم 
كرد كه تابعيت شيخ عيسي قاس��م را به دليل آنچه 
خدمت به مناف��ع خارجي و ترويج فرق��ه گرايي در 
كش��ور خواند، لغو خواهد كرد. وزارت كشور بحرين 
در بيانيه خود با اش��اره به اينكه ش��يخ عيسي قاسم 
كه رهبر معنوي اكثريت ش��يعيان بحرين به ش��مار 
مي آيد از موقعيت خود در راستاي اهداف ذكر شده 
سوءاستفاده كرده، مدعي شد: شيخ قاسم قصد داشته 
تا در بحرين حكوم��ت ديني برپا كن��د و به صورت 
مداوم با س��ازمان ها و احزابي كه دشمنان پادشاهي 
هستند ارتباط داشته است. يكي از ديگر اتهام هايي 

كه رژيم آل خليفه متوجه ش��يخ عيسي قاسم كرده 
است، »جمع آوري غيرقانوني پول بوده است.« شيخ 
عيسي قاسم پدر معنوي انقالب بحرين و عالي ترين 
روحاني ش��يعه در بحرين است كه پيروان زيادي در 
اين كشور و ديگر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس 
دارد. گفتني است اين تصميم در پي تعليق فعاليت 
حزب اصلي شيعيان الوفاق كه رياست آن را شيخ علي 
سلمان بر عهده داشت و به 9 سال زندان محكوم شده 
صورت گرفته است.  حس��ين عبداهلل، مدير اجرايي 
حقوق بش��ر و دموكراس��ي در بحرين پ��س از اعالم 
اين خبر، چنين حركتي از س��وي مقامات بحريني 
را كم يا حتي بي س��ابقه خوانده و افزود كه اين عمل 
مي تواند به تشديد تنش ها در خيابان ها و حتي منجر 
به خشونت بيش از حد در تظاهرات خياباني شود. به 

گزارش نيويورك تايمز پس از اعالم 
اين تصميم چند صد تن از هواداران 

شيخ عيسي قاسم با عكس هاي او جلوي در خانه وي 
جمع شدند و عليه اقدام دولت بحرين شعار دادند. 

آغاز فصل گروه جهان
 رهايي اقتصاد
 از بند سياست

در گفت وگو با الياس حضرتي 
گره هاي مشكالت اقتصادي 

بررسي  شد
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درباره بابك زنجاني 
سكوت مي كنند 

براي فيش هاي 
حقوقي جنجال

گفت وگو با محسن صفایي فراهاني 

 روزنامه قانون 
توقيف شد 

لغو دستوري اردوي 
تيم ملي؟

گزارش »اعتماد« از مصاحبه  
جنجالي كي روش و پاسخ برانكو

كمال تبریزي: قصد 
نداشتم به مردم 

توهين كنم

عملكرد فرانسه 
منطبق با انتظار 

ایران نيست

حميدرضا آصفي 
در گفت وگو با »اعتماد«: 

كترینگ

متخصص در برگزاري مراسم عرفاني افطار
از250 تا7000نفر

09122056776 - 22895106 -9

راز هند
 پرونده ای
درباره هند

سه شنبه های 
کرگدنی

با فرهنگ و 
هنر و اجتماع
و کمی سیاست

شماره نهم 
منتشر شد

ع به صفحه15 رجو

جهت سفارش آگهي  با شماره  هاي
  66429506 - 66429409    

تماس حاصل فرماييد

 ماهوته  88458881

ســازمــان آگــهـي هــاي روزنــامه اعتــمــاد

تلفن:66124025
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انفجار شهران 
انفجار سناريوها

پرسش هاي روزنامه اعتماد از 
 مسووالن شهري درباره  علت 

 و جزیيات حادثه شهران 
براساس قانون آزادي اطالعات 

نيروي واكنش سریع دولت كجاست؟
سياس��ت و حكوم��ت داري در دنياي 
ام��روز بدون جلب نظ��ر موافق مردم و 
افكار عمومي و نيز بدون مشاركت عمومي آنان ممكن 
نيست، حداقل اينكه تداوم دولت ها در چنين شرايطي 
در بلندمدت غيرممكن است. بنابراين سياست رسانه اي 
و ارتباطي هر دولتي با مردم و افكار عمومي بسيار مهم 
و اثرگذار اس��ت. اين سياست به نحوي معرف آن است 
ك��ه رابطه دولت و مردم چگونه اس��ت. يك��ي از اركان 
اين سياست، سرعت پاسخگويي است. حتما تاكنون 
ديده ايد كه رژيم ه��اي قدرتمند در هر لحظه آمادگي 
دارند تا به پرسش هاي احتمالي رسانه ها و مردم پاسخ 
دهند. حتي به موضوعاتي كه به طور مس��تقيم به آنها 
برنمي گ��ردد پاس��خ مي دهند. قدرت ه��ر دولت و هر 
سياستمداري به قوام و انسجام و سرعت پاسخگويي آنها 
مربوط مي شود. در ضرورت سرعت پاسخگويي همين 
بس كه حتي اگر پاس��خ كاملي هم وج��ود ندارد، بهتر 
است پاسخ مقدماتي داده شود، سپس پاسخ تفصيلي 
و دقيق را به روزه��اي بعد موكول كنند. اين موضوع از 
اين جهت اهميت دارد كه مردم و افكار عمومي احساس 
مي كنند كه دولت در برابر مس��ائل شيوه مسووالنه اي 
دارد و به آنان احترام مي گذارد. ضمن اينكه با گسترش 
روزافزون رسانه هاي جمعي، بسياري از افراد وارد عرصه 
اطالع رساني و تحليل مي شوند و اگر دولت ها در موارد 
ض��روري اقدام فوري و الزمي در پاس��خگويي به عمل 
نياورند، چه بس��ا ناخواس��ته اين ميدان را به ديگران 

واگذار كنند. 
با توجه به اي��ن مقدمه بايد گفت كه دولت ايران از نظر 
سياس��ت رس��انه اي و ارتباطي به نسبت ضعيف عمل 
مي كند. سخنگوي آن يك سر و هزار سودا دارد. ممكن 
نيست كه كسي )هر كس��ي كه باشد( در مقام رياست 
يك س��ازمان مهم مثل برنامه و بودجه باشد و در عين 
حال بتواند )حت��ي اگر بخواهد( همه ام��ور مربوط به 
دولت و جامعه را رصد و پيگيري كند و به س��رعت نيز 
پاسخ دهد. نه تنها سخنگويي رس��مي با تاخير انجام 

مي ش��ود، بلكه مجموعه ارتباطات رس��انه اي دولت و 
رياس��ت جمهوري دچار ضعف اس��ت، به همين دليل 
هر روز شاهد يك اتفاق در سطح جامعه هستيم، بدون 
اينكه دولت درباره آن مواضع صريح و ش��فاف و مهم تر 
از آن س��ريعي را اتخاذ كند و افكار عمومي را در جريان 
قرار دهد. اينكه به اعتراض بگوييم ستاد تخريب عليه 
دولت هر هفته جلسه مي گذارد، رافع مسووليت نيست، 
بلكه نشان دهنده اين است كه دولت نيز بايد در برابر اين 
ستاد تخريبي واكنش هاي به روز و سريع داشته باشد و 
پيش از آنكه فضايي مسموم را عليه دولت شكل دهند 

آن را خنثي كند. 
اين روزه��ا مجموعه اي از موارد در فضاي رس��انه اي و 
عمومي كشور مطرح است. موضوع نامه نگاري از سوي 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم به رياست جمهوري، 
كه از سوي خودش��ان تكذيب شد، موضوع فيش هاي 
حقوقي تعدادي از مديران دولت��ي، موضوع تغييرات 
احتمالي در كابينه، آمدن دوباره ريزگردها به كش��ور 
و... از جمله اين موضوعات اس��ت كه باي��د درباره آنها 
واكنش هاي سريع و دقيق نشان داد و فعاالن رسانه اي 
را درباره جزييات آنها آش��نا ك��رد. اينكه هفته اي يك 
بار مصاحبه مطبوعاتي برگزار ش��ود، مش��كلي را حل 
نمي كند. به نظر مي رس��د كه دول��ت متوجه اهميت 
نقش افكار عمومي نش��ده اس��ت. اثرات افكار عمومي 
حتي بر كارايي دولت بسيار مهم است. نبايد اجازه داد 
كه اعتماد مردم نسبت به دولت و آينده تضعيف شود. 
اگر اين اعتماد زايل ش��ود، بازس��ازي آن، اگر نگوييم 
غيرممكن، حداقل بايد گفت خيلي س��خت است. اگر 
اعتماد از ميان برود فقط بخش كوچكي از كارهايي را 
كه براي بازگرداندن اعتماد از دست رفته بايد انجام داد 
مي توان براي حفظ اعتماد موج��ود انجام داد و نيازي 

نيست منتظر از دس��ت رفتن اعتماد 
باشيم تا آن را با زحمت و هزينه زيادي 

بازگردانيم.  در مورد خاص فيش هاي حقوقي، بايد سريع 
و قاطع و روشن رفتار كرد. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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ریزگردها، پدیده، ميهمان یا صاحبخانه
كشور ايران سرزميني است كه بر كمربند صحرا واقع 
شده است و مطالعات تاريخي و باستاني ما نشان مي دهد 
كه نياكان ما از ديرباز با اين شرايط آب و هوايي كنار آمده و طبيعت را 
چون مادري مهربان پاس داشته و در دامن آن يكي از درخشان ترين و 

ماندگارترين تمدن هاي بشري را آفريده اند.
تخلكامي در اين اس��ت كه با پيش��رفت تمدن و مجهز ش��دن بشر به 
فناوري نه تنها دانش و تمدن به دست آمده در راه پاسداشت طبيعت 
و بهبود ش��رايط زيستي مردم استفاده نش��ده است بلكه آسيب هاي 
جبران ناپذيري در مدت كوتاه 300 سالي كه فناوري به شكل كنوني 
در اختيار بشر قرار گرفته به طبيعت و زيست بوم كره زمين وارد آمده 
اس��ت. واكنش طبيعت در برابر ويراني ها و نامهرباني ها و بهره كش��ي 
از زمين به صورت س��يل هاي ويرانگر، خشكسالي هاي خانمان سوز و 
آتش سوزي هاي مهارنش��دني، گسترش صحرا، هجوم ريزگردها، آب 
شدن يخ هاي قطبي و در نتيجه به زير آب فرو رفتن بخش هاي بزرگي 

از سرزمين ها و خشك شدن جو كره زمين بروز و ظهور يافته است.
سرزمين ما نيز نه تنها از اين قاعده مستثنا نيست، بلكه ما نيز به نوبت 
خود كمر همت به نابودي زيس��ت بوم خود كه يادگار هزاران س��اله 
طبيعت است كه در اين سرزمين به وديعه نهاده شده است برآمده ايم. 
ميزان ويراني و آسيب هاي جدي به زيست بوم ايران در سال هاي اخير 
در نتيجه دس��تكاري هاي بي رويه و شتابزده و حريصانه ما بر طبيعت 
آنقدر زياد اس��ت كه بنا به گفته دانش��مندان و كارشناسان، ترميم و 
جبران آن ني��از به ميلياردها تومان پول و س��ال هاي دراز زمان دارد. 
برخي از ويراني ها در طبيعت مانند گسترش كوير يا فرسايش خاك و 
خشك شدن رودخانه ها و از بين رفتن جنگل ها و برتر و مهم تر از همه 
بيماري ها و مرگ و ميرهاي ناشي از اين تاثيرات جبران ناپذير هستند. 
متاسفانه آنچه در برابر اين تاثيرات ويرانگر طبيعت به چنگ آورده ايم 
تقريبا هيچ است. نه به محصول كشاورزي قابل توجهي دست يافته ايم 
و نه توانس��ته ايم فناوري يا صنعت را در برابر اين ويراني ها جايگزين 
كرده باشيم. كوچ گسترده جمعيت از ناحيه ها و اقليم هاي خشك به 
شهرهاي ديگر از جمله در منطقه سيستان و بلوچستان و تهي شدن 
روستاها در مناطق كويري مركز و جنوب كشور كه دست كم گريبان 
استان هاي سيس��تان و بلوچستان؛ كرمان، خراس��ان جنوبي، يزد، 
اصفهان، فارس و حتي بخش هايي از كش��ور مانند ايالم، لرس��تان و 
كرمانشاه را گرفته اس��ت كش��ور را در معرض مخاطره هاي فراواني 

قرار داده كه نيازمند صرف توجه و عزم ملي براي بررس��ي پيامدهاي 
شوم اين كوچ گس��ترده و يافتن راهكارهاي مقابله با آن است. هجوم 
ريزگردها به كش��ور كه به طور روزافزوني دايره و شعاع پوشش آن در 
كشور گسترش مي يابد معضلي پيچيده تر است. تهديدي كه در آغاز 
از آن به نام پديده ياد ش��د ولي كم كم به ميهمان ش��هرهاي جنوب، 
غرب و مركزي ايران تبديل ش��د و مي رود كه با بيرون راندن مردم از 
اين شهرها به صاحبخانه مبدل شود. هم اكنون بر پايه شاخص عملكرد 
محيط زيست )EPI( كه روي 22 شاخص از جمله منابع آب، آلودگي 
هوا، تغييرات آب و هوايي و... انجام ش��ده، ايران با شاخص 66/32 در 
رتبه 105 بين 180 كش��ور جهان قرار دارد. بايد به اين موضوع توجه 
داشته باشيم كه تغييرات آب و هوايي براي اقليم خشك و شكننده اي 
مانند ايران مي تواند پيامدهاي به مراتب س��خت تر و دردناك تري از 
اقليم هايي مانند اقليم هاي باالي صحرا داشته باشد. به اين معني كه 
با توجه به كم بارش��ي اقليم ايران و همچنين خشكي آن به دليل قرار 
گرفتن روي فالت ايران و وجود صحراه��اي بزرگ در پيرامون ايران 
بال رفتن مي��زان تبخير آب و يا كاهش بارندگي مي تواند حيات را در 
مناطق گسترده اي از كش��ور نابود يا دست كم مورد تهديد قرار دهد. 
از سوي ديگر وجود جنگ هاي طوالني در پيرامون ايران مانند جنگ 
در كشور عراق و س��وريه كه امكان دسترسي دولت هاي مركزي اين 
كشورها را به نواحي بحراني دش��وار يا ناممكن كرده است موضوع را 
پيچيده تر مي كند. از اين روست كه دولت ما بايد ضمن جزم كردن عزم 
ملي و بازتعريف منافع ملي در اين زمينه به مجامع بين المللي براي حل 
اين بحران كه بخش مهمي از آن از فراس��وي مرزها وارد كشور شده و 
حيات مردم را به شدت تهديد مي كند فشار آورد. موضوعي كه به نظر 
مي رسد چندان مورد توجه قرار نگرفته است. البته تا زماني كه دولت 
و ملت در مجموع به شناخت جديدي از منافع ملي نرسند و موضوع 
طبيعت و توجه به زيست بوم را از اساسي ترين مسائل كشور به شمار 
نياورد هيچ دولت خارجي و نه��اد بين المللي در نقش دايه مهربان تر 
از مادر براي ما ظاهر نخواهد ش��د. در اين زمينه همان گونه كه اشاره 

شد بايد به سازمان حفاظت از محيط زيست در نقش 
نهادي ملي و حاكميتي نگريسته شود تا ضمن بهره 
بردن از ق��درت اجراي تصميم گيري ه��ا و دريافت 

بودجه درخور وظايف خود بتواند در نقش يك نهاد حاكميتي به اجراي 
وظايف ملي و حتي فراملي خود عمل كند. 

نگاه  
قربانعلي قائمي

عضو حزب اعتماد ملي

پيشنهاد روحاني 
پهلواني سياسي

در ضيافت افطار با فعاالن سياسی مطرح شد
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