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مالقات وزیر خارجه تاجیکستان با روحانی و ظریف
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عراق پیام ایران را به عربستان
امارات و بحرین منتقل میکند

تالش برای خروج از سردی رابطه

ایران به دنبال امنیت در منطقه

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3442

 سفیر عراق در ایران اعالم کرد که قرار است دولت
متبوعش پیام تهــران در ارتباط با امضای پیمان عدم
تعرض با کشورهای حوزه خلیج فارس را به مقامات
عربســتان ،امارات و بحرین منتقل کند و برهم صالح
که به مکه سفر کرده ،اقداماتی را در این زمینه انجام
داده است .سعد عبدالوهاب جواد قندیل در گفتوگو
با »ایسنا« درباره پیشنهاد اخیر وزیر خارجه جمهوری
اسالمی ایران در ارتباط با آمادگی ایران جهت امضای
پیمان عدم تعرض بین تهران و کشورهای حوزه خلیج
فارس گفت :آقای ظریف در جریان آخرین ســفر خود
به عراق این پیشــنهاد را مطرح کرد ،مسئوالن عراقی
نیز از این موضوع اســتقبال کــرده و اعالم کردند که
این پیشــنهاد را به کشــورهای حــوزه خلیج فارس
بهخصوص کشــورهایی که با ایران ارتبــاط ندارند از
جمله عربســتان و بحریــن منتقل میکننــد .وی در
پاسخ به این ســؤال که با توجه به آنچه شما مطرح
کردهاید آیا میتوان این برداشــت را کرد که قرار است
عراق بهعنوان واســطه ،پیام ایران در این زمینه را به
مقامات کشــورهای عربستان ،بحرین و امارات منتقل
کند ،گفت :بله.
بیانیه روحانی به هیئتهای حاضر داده شد
همچنین در نشســت ســران ســازمان همکاری
اســالمی که جمعهشب در مکه شــروع به کار کرد و
بامداد شنبه به کار خود پایان داد ،دو سند شامل سند
نهایی و قطعنامه فلســطین مصوبــه اجالس وزیران
مورد تأیید قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،در این نشست
که در کاخ صفا در مکه تشــکیل شد ،از مجموع ۵۷
کشور عضو به دلیل کمبود وقت تنها  ۱۱کشور قادر به
ایراد سخنرانی شدند .برخالف تمام نشستهای قبلی
سران سازمان ،در این نشست پیشنویس بیانیه نهایی
موســوم به بیانیه مکه توزیع و تصویب نشد .به گفته
برخی منابع آگاه دلیل عدم طرح بیانیه نهایی مکه با
وجود درج قبلی رسیدگی به آن در دستور کار نشست
ســران ،وجود اختالف نظــر جدی میان کشــورهای
عضو درخصــوص مفاد ایــن بیانیه بوده اســت .در
این جلســه برخالف تبلیغات رســانههای ســعودی
هماننــد اجــالس دو روز قبــل وزیران امــور خارجه
سازمان همکاری اســالمی در جده ،هیچ کشوری در
سخنرانی خود اشــارهای به جمهوری اسالمی ایران
نکرد .تنها مورد در این زمینه ادعای پادشــاه سعودی
در ارتباطدادن حوثیها به کشورمان بود که او نیز در
این ادعا از ناحیه هیچ یک از دولتها حمایت نشــد و
در این موضعگیری خود تنهــا ماند .هیئت نمایندگی
شرکتکننده از جمهوری اســالمی در نشست سران
کشورهای عضو ســازمان همکاری اســالمی ،بیانیه
حسن روحانی رئیسجمهوری ایران خطاب به سران
این کشــورها را در این اجــالس در اختیار هیئتهای
کشورهای اسالمی قرار داد.
مخالفت دمشــق با بیانیه پایانی ســران عرب
علیه ایران
همچنیــن یــک منبــع در وزارت خارجه ســوریه
اعالم کرد که این کشــور با ادعاهای مطرحشــده در
بیانیه پایانی نشست ســران عرب بهخصوص ادعای
دخالت ایران در سوریه کامال مخالف است .به گزارش
خبرگزاری رسمی ســوریه )سانا( ،یک منبع در وزارت
خارجه سوریه اعالم کرد :سوریه با ادعای مطرحشده
در بیانیه پایانی نشســت ســران عرب که در عربستان
برگزار شد ،بهویژه آنچه دخالت ایران در امور داخلی
ســوریه خواندند ،مخالف است و این بیانیه را دخالت
غیرقابل قبول در امور داخلی سوریه میداند .این منبع
افزود :حضور ایران در ســوریه به درخواســت دولت
ســوریه و قانونی اســت و به مبارزه با تروریستهای
مورد حمایت برخی از کشورهای شرکتکننده در این
نشست کمک کرده است.
ادعاهای جبیر
به گزارش روزنامه سعودی عکاظ ،عادل الجبیر،
وزیر مشــاور عربســتان در امور خارجه و یوسف بن
احمد العثیمین ،دبیرکل ســازمان همکاری اسالمی
پس از پایان چهاردهمین نشســت ســران ســازمان
همکاری اســالمی نشســت مشــترک خبری برگزار
کردنــد .عادل الجبیر در این نشســت خبری با طرح
ادعاهای بیاســاس علیه جمهوری اســالمی ایران،
بــا بیان اینکــه جهان اســالم امروز بــا چالشهای
متعددی از جمله افراطگری ،تروریسم و فرقهگرایی
مواجه اســت ،جهان اســالم یکســوم بشــریت را
تشــکیل میدهد و مســاحت زیادی از کــره زمین را
گرفتــه و از منابع طبیعی فراوانی برخوردار اســت.
در جهان اسالم افراد باسواد ،طالب علم ،مؤسسات
و فرصتهــای زیادی وجود دارد کــه برای باالبردن
ســطح زندگی امت اسالمی باید از آنها استفاده کرد
اما متأسفانه طرفهایی وجود دارند که این فرصتها
را خراب میکنند و بــرای ایجاد فرقهگرایی ،حمایت
از تروریســم ،ارسال موشکهای بالســتیک و پهپاد
به شبهنظامیان تروریســم و دخالت در امور داخلی
کشورهای اسالمی تالش میکنند ،ادعا کرد که ایران
این کارها را انجام میدهــد و عالوه بر آن به قوانین
بینالمللی پایبند نیست.

سراجالدین مهرالدین ،وزیر خارجه تاجیکستان ،روز جمعه وارد ایران
شد و شنبه با حســن روحانی ،رئیسجمهوری ،محمدجواد ظریف ،وزیر
خارجه و رضا اردکانیان ،وزیر نیروی کشــورمان دیــدار کرد؛ درحالیکه
روابط تهران  -دوشــنبه در ســالهای اخیر با وجود قرابتهای تاریخی،
فرهنگی و نیز بسترهای مهم اقتصادی و سیاسی به سردی گراییده است.
نقطه آغازین این سردی روابط میان دو کشور به دعوت از محیالدین
کبیری ،رهبر نهضت اســالمی تاجیکســتان ،به تهران در چهار سال قبل
بازمیگــردد؛ با وجود اینکه ایران نقش درخــور توجهی در ایجاد صلح
در جنگ داخلی این کشــور ایفا کرده و روابط نزدیک و دوستانهای را در
دهه  ۱۹۹۰میــالدی تجربه کرده بودند .در کنار این امر ،کارشــکنیهای
انجامشــده از ســوی برخی بازیگــران منطقهای و فرامنطقــهای مانند
عربستان و ایاالت متحده که در تاجیکســتان پایگاه نظامی دارند ،باعث
شــد با افزایــش اختالف نظرهای سیاســی و اقتصــادی ،تالشها برای
شکســتن یخ روابط میان ایران و تاجیکســتان کماثر بماند؛ بهطوریکه
بستهشــدن دو دفتر نمایندگی تجاری و فرهنگی ایران در شهر خجند که
دو سال قبل رخ داد ،باعث دوری کمسابقه دو کشور شد.
چابهار برگ برنده نزدیکی تهران و دوشنبه
در همین رابطه و همزمان با تشدید فشارهای ایاالت متحده علیه ایران
و نزدیکیهای سیاســی و اقتصادی تاجیکستان به عربستان سعودی که
کمتر کارشناسی پیشبینی میکرد یک مقام بلندپایه تاجیک روانه تهران
شود ،ســراجالدین مهرالدین در دیدار روز گذشته خود با حسن روحانی،
توسعه همکاریهای چندجانبه با تهران را مسئلهای حائز اهمیت برای

کشــورش عنوان و خواســتار بهرهمندی تاجیکســتان از مزیتهای بندر
چابهار و توســعه همکاریها در بخش ترانزیت و اســتفاده از تجربیات
شــرکتها و متخصصان ایرانی در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندســی
بهویژه در عرصههای نیرو ،انرژی و امور زیرســاختی در این کشــور شد.
وزیر خارجه این کشــور عالوه بر ابراز تمایل به گســترش همکاریهای
امنیتی میان تهران و دوشــنبه ،از حسن روحانی برای شرکت در اجالس
سران سیکا در دوشنبه دعوت کرد .این در حالی است که حسن روحانی،
رئیسجمهوری کشورمان ،در این دیدار ضمن اعالم آمادگی برای انتقال
تجربیــات و ارائه خدمات فنی و مهندســی به پروژههای تاجیکســتان،

ظرفیتهای بندر چابهار را از امنترین و بهترین مسیرهای ترانزیتی برای
کاالهای این کشــور دانست .روحانی همچنین با بیان اینکه امروز منطقه
در شــرایطی خاص قرار داشته و با تروریسم و مداخالت خارجی مواجه
است ،اظهار کرد :امروز که تروریستها از عراق و سوریه خارج شدهاند،
جای نگرانــی وجود دارد که بخواهند در منطقه آســیای میانه و قفقاز
فعال شــوند .ازاینرو ایران و تاجیکستان میتوانند همکاریهای خود را
در مسیر مبارزه با تروریسم بیش از پیش گسترش دهند.
ظرفیت راهبردی بسط و گسترش روابط
از ســوی دیگر ،سفر فروردین ســال گذشــته محمدجواد ظریف به
دوشــنبه برای شــرکت در اجالس وزیران امور خارجه کشورهای عضو
اکو و دیدارش با امامعلی رحمان ،رئیسجمهوری تاجیکســتان ،عامل
تأثیرگذاری برای پیوند مجدد دو کشــور از سوی ناظران ارزیابی میشود.
در همین راستا ،ظریف در دیدار روز گذشته خود با سراجالدین مهرالدین
با اشــاره به اهمیت سیاســی و راهبــردی روابط دو کشــور ،بر تقویت
همکاری در زمینههای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی تأکید کرد.
همچنین بنا بر اعالم اداره اطالعرســانی و سخنگویی وزارت خارجه،
گســترش و تعمیق روابط و همکاریهای سیاســی ،پارلمانی ،گروههای
دوستی ،اقتصادی بهویژه آب و انرژی ،حملونقل ،برگزاری مشورتهای
سیاسی و کنسولی ،همکاریهای فرهنگی دوجانبه و بینالمللی ازجمله
در سازمان یونســکو و نیز مقابله با افراطگرایی و تروریسم از محورهای
اصلــی گفتوگوهای محمدجــواد ظریف و ســراجالدین مهرالدین در
تهران بود.

بهرام امیراحمدیان ،کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز ،در گفتوگو با »شرق«

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎرى  2ﮐﺸﻮر و ﻣﻌﻤﺎى زﻧﺠﺎﻧﻰ
 روابط میان ایران و تاجیکستان حدود چندسال
اســت که با وجود ظرفیتهای مشترک ،به سردی
گراییده .شما مهمترین عوامل این دوری چندساله
میان تهران و دوشنبه را در چه میبینید؟
نقطه آغازین تیرگی روابط میان دو کشــور به ســفر
محیالدین کبیری ،رهبر نهضت اسالمی تاجیکستان به
ایران بازمیگردد ،اما سوءتفاهم این موضوع بعدها رفع
شــد و دو کشور به این نتیجه رســیدند که الزم است از
تیرگی روابط بکاهند .این موضوع با تبادل مجدد ســفرا
میان ایران و تاجیکســتان زمینههای بازگشت به فضای
عادی مناســبات دیپلماتیک را نیز فراهم کرده است که
سفر سال گذشته ظریف به دوشنبه و سفر وزیر خارجه
تاجیکستان به تهران در این میان میتواند برای نزدیکی
دوباره دو کشور از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
 به نظر شــما چه مؤلفههایی در شــرایط کنونی
میتوانند نزدیکی بیشتر دو کشور را تسهیل کنند؟
به اعتقاد من مســائل اقتصادی در این میان بســیار
حائز اهمیت اســت .بهطوریکــه اکنون موضوع بابک
زنجانی و تحریمها یکی از مســائل مهــم گفتوگوها
میان دو کشــور را تشــکیل میدهد .از سوی دیگر وزیر
خارجه تاجیکســتان در حالی روز جمعه با وزیر نیروی
ایــران دیدار کــرده که ما یک نیــروگاه برقابــی به نام
سنگتوده  ۲در این کشور احداث کردهایم که عظمت و
اهمیت این پروژه موجب افتخار هر ایرانی است.
از ســوی دیگر قصد ایران بــرای واردات آب از طریق

خط لوله و نیز آموزشدیدن مهندسان جوان تاجیکستانی
این موضــوع را نمیتوان به صــورت دقیق مورد
در کنــار متخصصــان ایرانی که نمونــه آن را در نیروگاه
بررســی قرار داد ،امــا موضوع زنجانــی از آنجا حائز
اهمیت اســت که ســرمایههای زیادی از ایران توسط
ســنگتوده  ۲شــاهد بودیم ،عالوهبر عاملی جهت پیوند
جریــان وی از کشــور اختــالس و در تاجیکســتان
دو کشــور ،میتواند عاملی باشــد تا از طریــق ابزارهای
سرمایهگذاری شــده اســت .به همین دلیل معتقدم
اقتصادی ،مســائل فرهنگی و سیاســی نیز میان تهران و
ایــن موضوع نیــز در روابط دو
دوشنبه حلوفصل شود .بنابراین
ﻧـﮑﺘـﻪ
دو کشور اکنون به این جمعبندی
کشــور میتواند دخیل باشد و
در رایزنیهــای دوجانبه مورد
رســیدهاند کــه در فضای فعلی
بحث و بررسی قرار بگیرد.
الزم اســت با یکدیگــر همکاری
 گفته میشــود کــه آمریکا
کننــد .از طــرف دیگر مســئله
در تاجیکســتان دارای پایــگاه
عضویت دائم ایران در ســازمان
است و حتی گمانهزنیهایی نیز
همکاریهای شــانگهای نیز در
مطرح میشــود که در صورت
گفتوگــو میان دو کشــور حائز
خــروج نیروهــای آمریکایی از
اهمیــت اســت .دبیرخانــه این
فضای بینالمللی یک فضای رقابتی
افغانستان ،نظامیان این کشور
شــورا اعالم کرده که در صورت
است و وقتی یک کشور توان جدی
قرار است در تاجیکستان مستقر
تقاضای مجدد ،ایــران میتواند
برای ورود به این فضای رقابتی را
شوند .شــما نقش آمریکا را در
از عضو ناظر بــه عضو دائم این
نداشته باشد ،دلیل نمیشود که رقبا
توطئه کردهاند تا این بازیگر را از
کاهش سطح روابط میان تهران
شــورا تبدیل شــود و با توجه به
عرصه بیرون کنند
و دوشــنبه تا چه حــد ارزیابی
اینکه تمامی مســائل در پیمان
میکنید؟
شــانگهای بــا اجمــاع صورت
به غیر از تاجیکســتان ،ترکمنســتان و ازبکســتان
میگیرد ،موافقت تمامی اعضا ،از جمله تاجیکستان برای
نیــز بــا افغانســتان هممرز هســتند کــه در صورت
عضویت دائم ایران در شانگهای حائز اهمیت است.
خروج نیروهای آمریــکا از افغانســتان میتوانند در
 شــما به موضوع بابــک زنجانی اشــاره کردید.
این کشــورها مستقر شوند .از ســوی دیگر از آنجا که
مســئله بابک زنجانی چه میزان ظرفیت تأثیرگذاری
روســیه در تاجیکســتان دارای پایگاه نظامی است و
در روابط دو کشور را داراست؟

این دو کشور به همراه چین بهعنوان یکی از بازیگران
تأثیرگــذار عضــو پیمان شــانگهای هســتند ،به نظر
نمیرســد آمریکا توان چندانی را برای اختالفافکنی
میان ایران و تاجیکســتان داشــته باشد ،بهخصوص
اینکه مسائل سیاســی و امنیتی اعضای شانگهای در
داخل این پیمان حلوفصل میشود .باید متوجه بود
که فضای بینالمللی یک فضای رقابتی است و وقتی
یک کشور توان جدی برای ورود به این فضای رقابتی
را نداشته باشد ،دلیل نمیشود که رقبا توطئه کردهاند
تــا این بازیگر را از عرصه بیــرون کنند .بنابراین روابط
میان دو کشور بر اســاس مؤلفههای احساسی شکل
نمیگیرد ،بلکه بیشــتر مؤلفههای اقتصادی است که
میتوانند اثرگذاری اصلی را داشــته باشند .معتقدم
با ایجاد روابط اقتصادی ،ســایر عرصههای همکاری
نیز تسهیل خواهند شــد و عوامل تاریخی و فرهنگی
نمیتواند پیونددهنده یک رابطه پایدار باشد .اقتصاد
تاجیکستان یک اقتصاد کوچک است و طبیعی است
کــه این کشــور به دنبــال تأمین منافع خــود از میان
بازیگران مختلف باشد .بنابراین اکنون مهمترین عامل
در سیاســت خارجی ایران آسیبشناسی درخصوص
تیرگی روابط با برخی همســایگان است .هرچند الزم
اســت تأکید کنم ،ایران قدرت بــزرگ و عامل ثبات در
منطقه است و همین مسئله نیز میتواند عاملی برای
نزدیکشــدن سایر کشــورها ،از جمله تاجیکستان به
ایران باشد.

ﺷﺮط ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﺑﻪ رﯾﺎض
تسنیم :وزیــر امور خارجه جمهوري اســالمي ایران با بیان اینکه علت
فشــار آمریکا بر ایران قدرت منطقهاي آن است ،خاطرنشان کرد جنگ
اقتصادي نشــاندهنده سیاست تحمیل ،زورگویي و قلدري است و این
سیاست هیچگاه بر ایران مؤثر نميافتد.
محمدجــواد ظریف ،وزیــر امور خارجه کشــورمان ،در گفتوگو با
شــبکه العالم درباره آخرین تحوالت در عرصــه جهاني و منطقهاي،
اقدامــات ضدایراني آمریکا ،برجام و آینــده آن ،نقش ایران در منطقه،
مسئله فلســطین و معامله ترامپ و سیاست خارجي ایران اظهارنظر
کرد.
مهمترین نکات مطرحشده در مصاحبه ظریف به شرح زیر است:
ایران نميتواند در قبال سیاســت آمریکا که تحمیل جنگ اســت،
بيتفاوت باشد.
در جنگ اقتصادي ،دولت آمریکا مردم ایران را هدف گرفته است.
راهحل پایان بحران در منطقه ،خروج از فضاي جنگي ساختهشــده
توسط آمریکایيهاست.
آمریکا ســعي ميکند حتي از ورود غــذا و دارو به ایران جلوگیري
شود.
عالقه به مردم ایران با فشار جور درنميآید.
آغوش ما براي همه کشورهاي حاشیه خلیجفارس باز است.
علت فشار آمریکا بر ایران ،قدرت کشورمان در منطقه است.
پس از پایان مذاکرات هســتهاي و در زماني که برخي از کشورهاي
منطقه از نزدیکي ایــران و آمریکا نگران بودند ،ما از هرگونه مذاکره با
آمریکا در مورد منطقه امتناع کردیم و گفتیم که باید مذاکره ما درمورد
منطقه با کشورهاي منطقه باشد.
ولیعهد عربستان اعالم کرد که »ما هیچ گفتوگویي با ایران نداریم
و جنگ را به داخل خاک ایران ميکشانیم«.
سري نداریم .اعالم کردیم که
سیاست خارجي ما شفاف است و کار ّ
نیازي به میانجيگري نداریم.

آمریــکا یک روز تند و یک روز مثبت صحبت ميکند؛ معیار ما عمل
اســت .آمریکا حتي بــه افراد هم مراجعه ميکند و آنها را از داشــتن
روابط اقتصادي منطقي با ایران ميترساند.
سیاســت خارجي دولت کنوني آمریکا مشخص نیست و براي دنیا
گنگ است .جمهوري اسالمي به لطف خدا آنقدر قدرتمند است که با
هرگونه تهدیدي مقابله ميکند.
خطر تهدید علیه ایران بیشتر متوجه کشورهایي است که آمریکا را
تشویق ميکنند که این تهدید را انجام دهد.
دعوت به پیمان عدمتعرض مســئله جدیدي نیست و پیشتر هم
مطرح شده بود.
امروز سیاست آمریکا گرفتار نتانیاهو شده است.
همهچیــز در جهت منافع اســرائیل اســت و بر ضــد منافع مردم
منطقه و حتي منافع مردم آمریکا.
این دولت آمریکا با دولت قبلي و دولت بعدي هیچ فرقي نميکند.
ما با دولــت آمریکا مذاکره کردیم ،اما آنها تعهداتشــان را اجرائي
نکردند .دولت اوباما هم عهدشکني کرد و بعد از آن ترامپ بهصراحت
از برجام خارج شد.
ما دولتي براي مذاکره در آمریکا در مقابل خود نميبینیم.
آمریــکا برادرياش را ثابت کند و اول برجام را عملیاتي کند تا بعد
ببینیم چه پیش ميآید.
اروپایيها بهجــاي آنکه زباني بگویند از توافــق حمایت ميکنند،
توافق را اجرا کنند و حمایتشان را در عمل نشان دهند.
اروپا در عمل به هیچیک از مفاد توافق پایبند نبوده است.
گزارش آژانس ثابت ميکند برنامه هستهاي ایران صلحآمیز است.
مــا این حق را داریم کــه از حقوق خود در داخل برجام اســتفاده
کنیم و داریــم همین کار را انجام ميدهیم .ایــران نیازي به خروج از
برجام ندارد.
بعد از یک ســال از وعــده اروپاییان چند شــرکت اروپایي در ایران

فعال است؟ کدام پتروشیمي از ایران نفت ميخرد؟ چند بانک با ایران
کار ميکننــد؟ اگر ما به طرف آمریکایي اطمینان داشــتیم ،یک توافق
دوصفحهاي کافي بود؛ چرا ما  ۱۵۰صفحه مطلب نوشتیم؟
آمریــکا در جهان بهعنوان کشــوري پایبند به تعهداتش شــناخته
نميشود.
اولتیماتومي براي طرف اروپایي تعیین نکردیم.
تصمیمگیري درباره مذاکره در سطح مسئوالن عالي نظامي است.
راهحل مقاومت است ،مثل مقاومت در یمن ،سوریه ،فلسطین و...
معاملــه قرن بــا مقاومت مردم حتما به ورشکســتگي قرن تبدیل
خواهد شد.
باعث تأسف اســت که تعدادي از کشــورهاي منطقه درخصوص
معامله قرن همکاري ميکنند.
دســتهاي ما براي فشــردن دستهاي کشــورهاي منطقه آماده
اســت ،بهشرطي که آرمان فلسطین ،خواســت شما باشد نه خواست
نتانیاهو.
افسانه شکستناپذیري رژیم صهیونیستي نابود شده است.
کابوس آمریکا ،رژیم صهیونیســتي و آمال آنها در منطقه این است
که مردم به خودباوري برسند.
ما هیچگاه بر هیچیک از دوستانمان نظراتمان را تحمیل نميکنیم.
حضور نیروهاي خارجي در هر جاي منطقه خطرناک است.
ســالح آمریکایي از طریق عربستانســعودي در اختیار داعش قرار
ميگرفت .پیشــنهاد ایران براي توقف جنگ در یمن؛ آتشبس فوري،
ارســال کمکهاي انساندوســتانه ،تشــکیل یک دولت فراگیر از همه
گروههــا و برگزاري انتخابــات در یمن از طریق مذاکــره بین گروههاي
یمني.
سوریه راهحل نظامي ندارد.
اگر دولت ســعودي این آمادگي را داشته باشد که سیاست خود را
تغییر بدهد ،من فردا ميتوانم در ریاض باشم.
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ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺣﺴﯿﻨﻰ*
 ایــده امضاي معاهده عدم تجــاوز میان ایران
و کشــورهای حوزه خلیج فارس که برخاســته از
سیاســتهای کالن و راهبردی جمهوری اسالمی
است ،همانند پیشنهاد تشکیل مجمع گفتوگوی
جمعی در منطقه خلیج فارس که چندیپیش از
ســوی وزیر خارجه کشورمان مطرح شد ،میتواند
دارای آثار مثبت و مؤثری باشد؛ از جمله:
الــف -میتواند در راســتای اهداف دیپلماســی
عمومی و رسانهای ایران تلقی شود .همچنان که
میدانیم ،دشــمنان غربی_عبری_عربی دائما در
حال ترسیم و ارائه تصویری غیرواقعی ،سرسخت
و غیرمنعطف ،مداخلهجو و خشونتطلب از ایران
هســتند .ابتکاراتی از قبیل ارائــه طرح منطقهای
عدم تجاوز ،میتواند در جهت خنثیســازی پروژه
کالن صهیونیســتی »ایرانهراســی« و همچنیــن
اصــالح و ترمیم تصویر زشــت و نازیبایی تعریف
شــود که دشــمنان مرتبا آن را روزآمد کرده و به
خورد افــکار عمومــی منطقــهای و بینالمللی
میدهند.
ب -ایــن ایده در گام بعدی تصویر واقعی و مثبتی
از جمهــوری اســالمی ارائه میدهــد؛ تصویری
مبتنی بر جدیــت در ایفای نقش مؤثر ،ســازنده،
تعاملجویانه و امنیتســاز در منطقه و در سطح
جهانی .این گام از مهمترین اقدامات در راســتای
افزایش قدرت نرم یک کشور بهحساب میآید.
ج -همچنین فضا و فرصت الزم را برای رایزنیها
و تعامــل و همــکاری سیاســی بــا طرفهــای
خارجــی ،فراهــم میکنــد؛ امــری کــه در مهار
سیاستهای تندروانه و افراطگرایانه عناصر شرور
و آتشافروزی مانند »تیــم  «Bمیتواند تأثیرگذار
باشد .نکته اساســی اینکه اگر برخی از کشورهای
عربی حوزه خلیج فارس به سیاستهای نادرست
خود که تبعاتی جز خســارتهای غیرقابل جبران
انســانی و مادی نداشــته ،دلخوش و مسرورند،
میتوانند مســیر نادرســت کنونی را باز هم ادامه
دهند و فهرســت هزینهها و خســارتهای ملی
خود و ســایر ملتهــای منطقه را بلنــد و بلندتر
کنند؛ اما اگر بنبســت این سیاســتها که بر هیچ
قاعده حقوقی و بینالمللی استوار نیست بر آنان
هویدا شده ،بهتر است فرصت را غنیمت شمرده و
هوشــیارانه سیاست چرخش و اصالح را در پیش
گیرند.
*ســخنگوی اســبق وزارت امور خارجه و سفیر
پیشین ایران در ایتالیا

روﯾﺪاد
ادعاي دیليبیست:

تماس مقامات دولت اوباما با ایران
 پایگاه خبري دیليبیست در گزارشي مدعي شد
که چند نفر از مقامات پیشین آمریکا در تماسهاي
خود بــا مقامهاي ایراني از تهران خواســتهاند تا
وارد بازي ترامپ نشود و خونسردي خود را حفظ
کند .پایگاه خبري دیليبیســت در گزارش ادعایي
خود آورده اســت که در پي افزایش تنشها میان
تهــران و واشــنگتن چند نفــر از مقامهاي دولت
بــاراک اوبامــا )رئیسجمهور پیشــین آمریکا( در
تماسهــاي خود با مقامات دولت ایران ،شــامل
محمدجــواد ظریــف وزیر امور خارجــه از تهران
خواســتهاند تا وارد بازي با رئیسجمهور ترامپ
نشود و خونسردي خود را حفظ کند .بنا بر ادعاي
دیليبیست ،گفتوگو میان مقامات دولت اوباما و
مقامات دولت ایران از نوامبر  ۲۰۱۶ادامه داشــته
است و ظریف که هر سال براي شرکت در مجمع
عمومي ســازمان ملل به نیویورک ســفر ميکند،
بهطــور معمول بــا قانونگذاران ،اندیشــکدهها،
روزنامهنــگاران و مقامات ســابق آمریکایي دیدار
ميکند .در ادامه این گزارش ادعا شــده است :اما
تماسهاي اخیر که بهطور شخصي و تلفني و در
دو ماه اخیر بوده است در حالي صورت گرفته که
خطوط ارتباطي میان تهران و واشــنگتن از طریق
واسطههایي در اروپا و نقاط دیگر ضعیف شدهاند.
چنــد مقام پیشــین آمریکایــي در گفتوگو با
دیليبیســت تأکید کردند که گفتوگوهایشــان با
مقامهاي دولت ایران کامال نرمال بوده اســت اما
به گفته یک دســتیار کنگره ،این تماسها ميتواند
هشــداري براي دولت دونالد ترامپ و پیامهایش
به دولت ایران باشد .بنا بر این گزارش ،این دستیار
کنگــره افزود :مهم نیســت که آنها بــه ایرانيها
چــه گفتند .مهم این اســت که آنها )بــا این کار(
چــه پیامي به متحدان سیاســي خــود در آمریکا
ميدهند .این اقدامي است براي ایجاد دودستگي
در دولت ترامپ و انزواي آن.

