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 ادعای قابل تامل سفیر افغانستان
در ریاض  
س��فیر افغانس��تان در عربس��تان با بی��ان اینکه 
امیدوارم ایران در امور کش��ورمان دخالت نکند، گفت: 
دولت م��ان نگرانی اش نس��بت به این ام��ر را به تهران 

ابالغ کرده است.
جالل کریم در پاس��خ به ادع��ای حمایت ایران از 
داعش، القاعده و گروهک های معارض در افغانستان و 
پناه دادن به آنها، گفت: دولت مان نگرانی اش نس��بت 
ب��ه این ام��ر و حمایت ایران از معارض��ان را به تهران 
ابالغ کرده است اما تهران این حمایت ها را انکار کرده 
است، امیدواریم که آنها در امور داخلی کشورمان چه 
به صورت حمایت از معارضان و چه به شکل های دیگر 

دخالت نکنند.
وی اف��زود: م��ا در ام��ور داخل��ی ای��ران دخالت 
نمی کنی��م و امیدوارم که آنها نیز بگذارند مش��کالت 
داخلی م��ان را خودم��ان حل کنیم، ما ب��ر این باوریم 
که اگ��ر حمایت های خارج��ی از گروه های معارض و 
یا گروهک های تروریس��تی دیگر ص��ورت نگیرد تمام 

مشکالت حل خواهند شد.  ایسنا 

 اصطکاک و درگیری منافقین
بعد از نشست ویلپنت

گزارش ه��ا از اختالف��ات و درگیری ه��ای درونی 
گروهک تروریس��تی منافقین در پی نشس��ت ویلپنت 

حکایت دارد.
همه س��اله در س��الروز آزادی مریم قجر از حصر 
دس��تگاه اطالعاتی فرانس��ه در س��ال 13٨2 مراسمی 
موسوم به ویلپنت برگزار می گردد. با توجه به رویکرد 
دولت ترامپ به منافقین، سران این گروهک تروریستی 
به دنبال این بودند تا با برگزاری همایشی هدفمند در 
پاریس ضمن فخرفروشی به سایر گروهک های برانداز، 

توان دیپلماسی و اجرایی خود را محک بزنند.
زه��را مریخی نف��ر دوم گروهک ی��ک روز بعد از 
برگزاری مراس��م در جمع مدیران برگزاری نشس��ت 
خطاب به روس��ای کمیته ها از هزینه باالی برگزاری 
مراس��م و از تکراری بودن میهم��ان ها و عدم حضور 

جان بولتون انتقاد کرده است.
وی اظهار داش��ته اس��ت: "من با دقت فیلم های 
کادره��ای اجرایی را دیده ام، نیم��ی از صندلی های 
س��الن خالی اس��ت و این با آماری ک��ه چند روز قبل 
دادید و تاکید کردید 5 هزار نفر پر خواهد شد منافات 

دارد."
س��ید المحدثین از اعضای رده باالی گروهک که 
بیش��ترین سواالت مربوط به او بوده است با پرخاش و 
توهی��ن به زهرا مریخی گفته اس��ت که عمده مخارج 
امسال از محل جذب حمایت مالی و پشتیبانی دولت 

سعودی بوده است.  فارس

 تاکید بر تقویت مناسبات پارلمانی
بین ایران و ساحل عاج

در دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس ملی ساحل 
عاج بر تقویت مناسبات پارلمانی بین دو کشور تاکید 

شد.
در راس��تای توسعه و تقویت مناس��بات پارلمانی 
بین جمهوری اس��المی ایران و س��احل عاج، منصور 
شکیب مهربا گیوم سورو رئیس مجلس ملی این کشور 

دیدار و گفت وگو کرد.
در ای��ن مالق��ات، منص��ور ش��کیب مهر ب��ا ابالغ 
س��الم علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، 
به مناس��بات پارلمانی و تبادل هیأت طی س��ال های 
اخیر اش��اره و بر اهمیت تقویت روابط بین نمایندگان 

مجالس دو کشور تاکید کرد. 
گیوم س��ورو نیز ضمن اشاره به پیشینه روابط دو  
کشور و ارتباطات مجالس از جمله سفر خود به تهران 
 و دی��دار با مقامات عالیه کش��ورمان، مجددا بر دعوت 
خود از رئیس مجلس ش��ورای اس��المی برای سفر به 

ابیجان تاکید کرد.
وی همچنین با اش��اره به توانمندی های ایران در 
حوزه ه��ای مختل��ف، بر تقویت مناس��بات به ویژه در 

حوزه پارلمانی تاکید کرد.  ایسنا

 تهدید مجدد وزیر جنگ
رژیم صهیونیستی علیه ایران 
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه فضاسازی  
مقامات این رژیم علیه عملیات ارتش سوریه در مناطق 
جنوبی، مدعی شد ایران و نیروهای تحت حمایت آن 

مشغول ساخت تاسیساتی در نزدیکی مرز هستند.
"آویگدور لیبرمن" گفت، ارتش اس��رائیل با تمام 
ق��درت علیه هر تاسیس��ات متخاصم ک��ه در منطقه 
شناسایی کند، واکنش نشان می دهد و این »بشار اسد« 
رئیس جمهور س��وریه خواهد بود که بهای همکاری با 

عناصر حامی ایران را پرداخت خواهد کرد.
وی گفت: ما به سازمان های مرتبط با شبه نظامیان 
ایرانی که می خواهند ش��بکه تروریستی در بلندی های 
جوالن ایجاد کنند، هش��دار می دهیم. این امر غیرقابل 
قبول اس��ت و ما علی��ه این ش��بکه ها در منطقه اقدام 
می کنیم. لیبرمن تهدید کرد هر سرباز سوری که به این 
منطقه در مرز بین سوریه و فلسطین اشغالی وارد شود، 

»جان خودش را در خطر قرار داده است«.  فارس

اخبار

تعهد ایران به برجام به راهبرد اروپا بستگی دارد
رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: تعهد ایران به برجام به 

راهبرد اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا بستگی دارد.
کمال خرازی در دیداربا یوش��کا فیش��ر، رئیس پیشین حزب سبزها و وزیر 
خارجه اس��بق آلمان مسائل منطقه، موضوع خروج آمریکا از برجام و نقش اروپا 

در حفظ این توافق هسته ای و نیز مشکالتی که سیاست های دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا برای اروپا به وجود آورده است، مورد بررسی قرار داد.

وی در این مالقات اظهار داش��ت:  در صورتی که خروج آمریکا باعث شود که ایران 
از ای��ن موافقت نامه نفعی نب��رد، طبیعتاً باقی ماندن جمهوری اس��المی ایران در برجام 

بی فایده خواهد بود. 
یوش��کا فیشر هم گفت: اروپا عالقه مند اس��ت با ارائه بسته ای که بتواند با تحریم ها 

مقابله کند، ایران را در برجام نگه دارد.  باشگاه خبرنگاران

گفتمان 
دولت آمریکا به مقابله با ایران متعهد است

وزی��ر امور خارج��ه آمریکا در مصاحبه با ش��بکه ای اماراتی، رفت��ار ایران را 
»مخ��رب« توصیف و اعالم کرد که کش��ورش به مقابله با ایران و متحدان آن از 

جمله حزب اهلل در منطقه متعهد است.
مایک پامپئو در خصوص تهدید اخیر ایران درباره تحریم نفتی و انتقال نفت 

از تنگه هرمز، بعد از بازگشت تحریم های آمریکا گفت: همه چیز از رفتار بد ایران 
و شلیک موشک از یمن که کشورهای خلیج ]فارس[ را هدف می گیرد، آغاز می شود. 

لذا سیاست آمریکا ممانعت از این چنین اموری است.
وی گف��ت: در خصوص تهدیدات ایران باید بگویم هم��ه دنیا می داند که آمریکا به 
حفاظت از خطوط دریانوردی و انتقال نفت به همه جای دنیا، متعهد اس��ت. پامپئو ادعا 
کرد؛ تالش های آمریکا از جمله تحریم های این کشور متقاعد ساختن رژیم ایران به این 

است که رفتار ُمخربش پذیرفتنی نیست و هزینه هنگفتی برایش دارد.  تسنیم

در حاشیه 
از ظرفیت های حقوقی برای آزادی ایرانیان استفاده می کنیم

 وزیر امور خارجه ایران گفت: از همه ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک برای 
آزادی ایرانیان در بند استفاده می کنیم.

جمع��ی از خانواده ه��ای زندانیان ایرانی که به بهان��ه تحریم های ظالمانه و 
نامش��روع و بنا به درخواس��ت دولت آمریکا در کش��ورهای مختلف به طور غیر 

قانونی بازداشت و زندانی شدند، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده آنان و پیگیری های به عمل آمده گفت وگو کردند.

در ای��ن دیدارهای جداگان��ه خانواده های این هموطنان دربند، گزارش��ی از آخرین 
وضعیت پرونده ها و موانع پیش رو ارائه کردند.

وزیر امور خارجه همچنین با غیر قانونی و سیاسی خواندن دستگیری های انجام شده 
و تقاضای بالوجه اس��ترداد آنها به آمریکا اظهار داش��ت: وزارت امور خارجه با همه توان و 

ظرفیت های خود این پرونده های بازداشت را تا حصول نتیجه پیگیری می کند.   ایرنا

معادله 

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان  ت یپلمـــا ملل رژی��م صهیونیس��تی را در ردیف د
اول کودک کش های دنیا خواند و خواس��تار توقف کش��تار 

کودکان فلسطینی و یمنی شد.
غالمعل��ی خوش��روگفت: در حال��ی که رژیم اس��رائیل 
کماکان به کشتار کودکان فلسطینی ادامه می دهد متأسفانه 
گزارش دبیرکل هنوز این رژیم را در فهرست ناقضان اصلی 

حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه قرار نداده است.
 وی با اش��اره ب��ه جنایت جنگ��ی ماه ه��ای اخیر این 
رژیم علیه کودکان فلس��طینی ش��رکت کننده در تظاهرات 
مس��المت آمیز در غ��زه افزود: رژیم اس��رائیل در ردیف اول 
کودک کش  های دنیا اس��ت و باید سال آینده دبیرکل آن را 

در صدر فهرست ذیربط گزارش خود قرار دهد.
خوش��رو به کش��تار کودکان یمنی توس��ط عربستان و 
امارات نیز اش��اره ک��رد و گفت: وخام��ت وضعیت کودکان 
یمن��ی فقط با وضعیت کودکان فلس��طینی قابل مقایس��ه 
اس��ت. نماینده دائ��م ایران اضاف��ه کرد: اگرچ��ه به دالیل 

مشخصی اس��م این کشورها نیز از فهرس��ت اصلی ناقضان 
حقوق کودکان در درگیرها حذف شده است، لیکن این امر 

واقعیت را تغییر نمی دهد. 
وی با اش��اره به گزارش دبیرکل سازمان ملل مبنی بر 
افزایش کشتار کودکان در مخاصمات مسلحانه، بر ضرورت 
توق��ف این روند تأکید ک��رد و گفت: این س��ازمان باید به 
وظایف خود در متوقف کردن کشتار کودکان در فلسطین، 

یمن و سایر نقاط جهان عمل کند.
خوش��رو افزود: اگر این روند متوقف نشود، ما در آینده 
ش��اهد دور باطلی از افزایش درگیری های مس��لحانه و نیز 

کشتار بیشتر کودکان خواهیم بود. 
سفیر کشورمان همچنین اضافه کرد: باید تالش ها برای 
پیش��گیری از ایجاد درگیری ها و نیز متوقف کردن کش��تار 

کودکان در مخاصمات مسلحانه کنونی تشدید شود.
ش��ورای امنیت در پایان نشس��ت خود قطعنامه ای نیز 
درباره جلوگیری از نقض حق��وق کودکان در درگیری های 

مسلحانه تصویب کرد.  مهر

خوشرو: 
کشتار کودکان فلسطینی و یمنی متوقف شود

ی��ک رس��انه آمریکایی در گزارش��ی  رسـانه جدید روز سه ش��نبه از تحرکات جدید بـازي 
رژیم صهیونیستی، عربس��تان و امارات در کاخ سفید علیه 

ایران پرده برداشته است.
نشریه آمریکایی »نیویورکر« در گزارشی جدید جزئیات 
جدیدی از تحرکات رژیم صهیونیس��تی، امارات و عربستان 
س��عودی برای س��وق دادن "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور 
آمریکا به س��مت اتحاذ سیاس��ت های ضدایرانی ارائه کرده 
است.  رسانه آمریکایی آغاز این تحرکات را از سوی امارات 
متحده عربی و قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 

نوامبر سال 2016 دانسته است.
نیویورک��ر در آغاز این گزارش می نویس��د: »در جریان 
یک نشس��ت خصوصی، اندکی قبل از نوامبر 2016، محمد 
بن زای��د، ولیعهد ابوظبی ایده ای را ب��ا یک رابط آمریکایی 
مط��رح کرد ک��ه در آن زمان قم��اری غیرممک��ن به نظر 
می رسد. مقام اماراتی به طرف آمریکایی گفت که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روس��یه ممکن اس��ت عالقه مند باشد 

در ازای رفع تحریم های وضع ش��ده علیه کشورش به بهانه 
مسائل اوکراین به حل و فصل بحران سوریه کمک کند.«

مقام های سابق و فعلی آمریکایی گفته اند که محمد بن 
زاید، تنها مقام منطقه نبوده که از آشتی جویی میان آمریکا 
و روسیه حمایت کرده است. با آنکه متحدان اروپایی آمریکا 
از نظرات مس��اعدی که ترامپ در قبال روسیه ابراز می کرد 
وحشت زده می ش��دند، اسرائیل، عربستان سعودی و امارات 

در محافل خصوصی از این ایده حمایت می کردند.
نیویورکر نوش��ته مقام های رژیم صهیونیستی و این دو 
کش��ور در حاشیه خلیج فارس بارها همتایان آمریکایی شان 
را به رفع تحریم های روسیه در ازای کمک این کشور برای 

خارج کردن نیروهای ایرانی در سوریه ترغیب کرده اند. 
رسانه آمریکایی، علی رغم این نوشته است: »کارشناسان 
می گوین��د چنی��ن معامله ای حت��ی در صورتی ک��ه ترامپ 
عالقه مند به انجام آن باش��د، غیرممکن است. آنها می گویند 
پوتین نه عالقه ای به اعمال فش��ار بر نیروه��ای ایرانی برای 
خروج از سوریه دارد و نه توان این کار را دارد.«  تسنیم 

از سوی اسرائیل، عربستان و امارات 
تحریک  ترامپ برای  امتیازدهی به پوتین 
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ناظران سیاسی بر این باورند  وزارت پرونـــــده منفعالن��ه  واکن��ش 
خارجه کش��ورمان آن هم بعد از یک ماه از اخراج 
دو دیپلمات ایرانی ضمن سواالت متداول در افکار 
عمومی نس��بت به این رفتار انفعالی، این احتمال 
را پرنگ تر می کند که اروپا حین مذاکرات برجامی 
با این اخراج، هم سطح جدی بودن مذاکرات 4+1 
را کاهش داده و هم  پیام روش��ن خود را به طرف 

آمریکایی ارسال کرده است.
پانزدهم تیرماه سال جاری خبرگزاری رویترز 
به نقل از س��خنگوی س��ازمان اطالعات و امنیت 
هلند از اخراج 2 نفر از وابس��تگان س��فارت ایران 
در تاری��خ 7 ژوئن )17 خ��رداد( از هلند خبر داد 
و اعالم کرد متاس��فانه اطالعات بیش��تری در این 

زمینه نمی توانیم ارائه دهیم.

پشت پرده این اخراج
ماج��را از آنج��ا آغ��از می ش��ود که س��ازمان 
اطالعات و امنیت هلند  بررس��ی دو پرونده قتل را 
در دس��تور کار قرار می دهد. پرونده اول مربوط به 
فردی است به نام احمد موال ابوناهض »مشهور به 
احمد نیسی« از س��ران گروه تروریستی »جنبش 
األحواز« که س��ال 2017 در مقابل منزلش توسط 
افراد ناش��ناس از پای درآمده بود و دیگری فردی 
به نام »علی معتمد« که در س��ال 2015 در شهر 
المیره در نزدیکی آمستردام به ضرب گلوله کشته 

شده بود.
بعد از کش��ته ش��دن احمد نیسی که دستش 
به خون تعداد زی��ادی از هموطنانمان آلوده بود و 
ب��ر اثر درگیری های درون حزبی و به جرم دخل و 
تصرف در اموال حزب ابتدا از سمت خود معزول و 
سپس کشته می شود، گروهک تروریستی االحواز 
ب��ا سوءاس��تفاده از ش��رایط، از آب گل آلود ماهی 
گرفته و در الهه، ایران را به دست داشتن در قتل 

این تروریست متهم می کند. 
این موضوع مس��کوت می ماند تا س��وم خرداد 
ماه سازمان اطالعات و امنیت هلند )AIVD( در 
اقدامی پس از دعوت از س��فیر جمهوری اسالمی 

ایران به محل این سازمان به وی اعالم می کند ما 
شواهد و قرائنی داریم که جمهوری اسالمی ایران 
در ماجرای قتل علی معتمد و احمد نیس��ی دست 
دارد و به همین منظور دو نفر از پرس��نل سفارت 
ایران می بایست خاک هلند را هرچه سریعتر ترک 

کنند.
بر همین اساس دو دیپلمات سفارت جمهوری 
اس��المی ایران در هلن��د بر اس��اس ضرب العجل 
س��ازمان اطالع��ات و امنی��ت هلند )و ن��ه وزارت 
ام��ور خارجه این کش��ور( در تاریخ 17 خرداد 97 
به صورت کامال بی س��ر و صدا خاک این کشور را 

ترک می کنند.
جالب اینجاس��ت ک��ه وزارت خارج��ه بعد از 
گذش��ت تقریب��ا یک ماه از ماج��را چند روز پیش 
واکنش نشان داد چناچنه  بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت امور خارجه در خصوص اخراج دو دیپلمات 
ایرانی از هلن��د، ضمن محکومیت این اقدام اظهار 
داش��ت: جمهوری اس��المی ایران ای��ن تصمیم را 
اقدامی غیر س��ازنده در روابط دو کش��ور ارزیابی 

می کند. 
 وی یادآور ش��د؛ دس��تیار وزیر ام��ور خارجه 
بالفاصله با احضار س��فیر هلن��د در تهران مراتب 
اعتراض رس��می دولت جمهوری اسالمی ایران را 

نسبت به این عمل غیر دوستانه ابالغ کرد.
 قاسمی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران 
خواهان حفظ و گس��ترش روابط با تمام کش��ورها 
بر مبنای حس��ن تفاهم و احترام متقابل اس��ت و 
درعین حال به عنوان قربانی اقدامات تروریس��تی 
بر موضع اصولی خود در مبارزه قاطع و غیرتبعیض 
آمی��ز تمام اعض��ای جامعه جهانی با تروریس��م را 

مجددا تاکید مورد تاکید قرار می دهد.
ناظران سیاسی معتقدند برخورد کامال منفعالنه 
دستگاه دیپلماسی و سکوت این دستگاه حتی بعد 
از اخ��راج این دو دیپلم��ات در مدت زمان یک ماه 
خود س��واالت متعددی را در ذه��ن افکار عمومی 
ایجاد می کند و نیاز اس��ت وزارت خارجه نسبت به 
ای��ن اقدام دولت هلند واکن��ش جدی تری را اتخاذ 

نماید و از جایگاه اقتدار موضوع را پیگیری نماید. 

پیام روشن اروپا به آمریکا
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارجی در خص��وص اخراج دو 
دیپلم��ات ایران��ی از هلند و منفع��ل عمل کردن 
دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: با عرض تاسف 
در اخبار و گزارش های رسانه ای حرکت غیر معمول 

دستگاه سیاس��ت خارجی در عدم مقابله سیاسی 
و دیپلماتی��ک ب��ه اخراج دو نف��ر از دیپلمات های 
کش��ورمان از هلند باعث تعجب و ایجاد س��واالت 
گوناگ��ون از چرایی این برخ��ورد منفعالنه بوجود 

آمده است. 
وی افزود: خبرها حکایت از اخراج دو دیپلمات 
ما از کش��ور میزبان بوده و زمان نیز در هنگامه ای 
رخ داده اس��ت که کش��ورهای اروپای��ی به دنبال 
تالی��ف قلوب با ایران بوده ان��د، حقیقت این اتفاق 
ناگوار در ش��رایطی پدید آمد ک��ه هنوز مذاکرات 
برجام��ی ایران با 1+4به اتمام نرس��یده بود و این 
اقدام در ش��رایط معمولی و متع��ارف دیپلماتیک 
می توانست باعث تیره ش��دن روابط و تاثیر منفی 
بر روی این گفت وگوهای سرنوش��ت ساز محسوب 

شود.
این اس��تاد دانش��گاه با طرح این پرسش حاال 
که هلن��د یکی از اعض��ای اتحادیه اروپا اس��ت و 
نماین��دگان این اتحادیه در حال گفت وگو با ایران 
و موضوع قابل تاکید اروپاییان یعنی برجام بوده اند 
چرا این اقدام رخ داده اس��ت؟ تصریح کرد: به نظر 
می رس��د اروپ��ا در ضمن انجام گفت وگ��و با ایران 
به این وس��یله )اخراج دو دیپلمات( هش��داری به 
نمایندگان ایران داده و به این ش��کل سطح جدی 
بودن مذاکرات 1+4را کاهش و پیام روشن خود را 

به طرف آمریکایی ارسال نموده اند. 
صدرالحس��ینی معتقد اس��ت؛ از دیدگاه عرف 
دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران باید عمل غیر 
دیپلماتیک هلند را بالفاصله و با کوتاه ترین زمان 
مقابله به مثل می نمود و تذکر جدی توس��ط عالی 
ترین مقام دس��تگاه دیپلماتیک به طرف اروپایی ) 
موگرین��ی( در این مورد داده می ش��د اما، با تورق 
هم��ه روزنامه ه��ای داخلی، منطق��ه ای و خارجی 
و نی��ز بررس��ی س��ایت ها و خبرگزاری های معتبر 
خبری واکنش معقول و متوازن دیده نش��د و این 
موج��ب افزایش تأس��ف و تیره بودن چش��م انداز 
گفت وگوهای 1+4برای ه��ر ناظر بی طرف و البته 

کارشناس ایجاد می نماید.
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا نگاهی عمیق ب��ه اقدامات و 
اظه��ار نظرهای اخیر اروپایی��ان در موضوع برجام 
اروپای��ی و اخراج دو دیپلمات کش��ورمان از هلند 
ده ه��ا س��وال بی جواب ب��رای ملت ای��ران بوجود 
می آید، یکی از اساس��ی ترین این س��واالت چشم 
ان��داز و آینده گفت وگوه��ای فی مابین و نتایج آن 
است، امروز دس��تگاه سیاست خارجی که مسئول 
گفت وگوهای برجام اروپایی است باید به این سوال 
مه��م ملت ایران ک��ه در خص��وص گفت وگوهای 
برجام��ی با آمریکایی ها که به هیچ نتیجه ملموس 

و قابل انتظار نرس��یده اند پاس��خ این را بدهند که 
آیا نتیجه گفت وگوها با اروپاییان نیز همان مس��یر 

طوالنی و غیر مفید را طی خواهد کرد؟

سکوت وزارت خارجه پذیرفتنی نیست
محمد صادق کوشکی دیگر کارشناس مسائل 
سیاس��ت خارجی در خصوص اخراج دو دیپلمات 
ایران��ی از هلن��د و منفع��ل عمل کردن دس��تگاه 
دیپلماس��ی کش��ورمان گف��ت: یک��ی از بدیهیات 
دیپلماس��ی در دنیای معاصر توازن بین کش��ورها 
است، کشورها سعی می کنند از حیثیت، پرستیژ و 

جایگاه بین المللی خود دفاع کنند. 
وی افزود: حاال ممکن است کشوری به واسطه 
نیاز در برابر قدرت های بزرگ نرمش به خرج دهد 
و در حالت عادی این اصل وجود دارد، اما در حالت 
طبیعی این توازن و دفاع از پرستیژ کشور درعرصه 
بین المللی کاماًل طبیعی است، بطور مثال در مسئله 
اتهام روس��یه در خصوص ترور ش��یمیایی یکی از 
دیپلمات های روس که پناهنده انگلیس ش��ده بود، 

این موازنه و معادله را به درستی انجام داد.
این اس��تاد دانشگاه با اشاره به اینکه در اخراج 
دو دیپلم��ات ایرانی از هلند نکته عجیب و از همه 
دردناک ت��ر س��کوت وزارت خارجه اس��ت، اظهار 
داش��ت: موازنه دولت جمهوری اس��المی ایران در 
برابر دولت هلند بسیار ضعیف بود، بطور مثال اگر 
یک کشور دور افتاده ای در آفریقا دو دیپلماتش از 
سوی آمریکا اخراج می شد، خوب اینکه این کشور 
س��کوت اختیار کن��د  پذیرفتنی بود ام��ا جایگاه 

جمهوری اسالمی متفاوت است. 
دکتر کوشکی گفت: دولت هلند در قد و قواره 
ایران نیست و نقشی که تهران در معادالت جهانی 
ایفا می کند بطور حتم آمستردام این نقش آفرینی 
را ندارد؛ متأسفانه مس��ئوالن وزارت خارجه دچار 
عق��ده حقارت، خود کم  بینی و خ��ود ذلیل بینی 
شده اند وگرنه چه دلیلی دارد در برابر اقدام دولت 

هلند سکوت کنند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: از وزارت خارجه 
ک��ه مدع��ی آخر دیپلماس��ی بودن اس��ت، انتظار 
می رود این خسران  را تحمل نکند؛ البته از کسانی 
که مس��ئول وزارت خارجه هستند این رفتار بعید 
نیست. سیاس��ت دولت در برابر کشورهای بیگانه 
نرمش و لبخند است و درشتی را در برابر منتقدان 
داخل��ی پیش گرفتند؛ بطور حت��م ادامه این روند 
دیگ��ر چیزی از اعتبار و پرس��تیژ مل��ت ایران در 

عرصه جهانی باقی نخواهد گذاشت. 

چرا وزارت خارجه در اخراج 2 دیپلمات ایرانی منفعالنه عمل کرده است؟ 

اعتبار لگد مال شده

کشورهای عربی برای کاستن  از اهمی��ت ژئوپلیتی��ک تنگه دیـــــدگاه
هرمز و مقابله با تهدید بس��ته ش��دن آن از سوی 
جمهوری اس��المی تالش های متنوع��ی را به کار 

بسته اند.
پایگاه خبری »الوقت« در یادداشتی با عنوان 
» نقش��ه های اعراب خلیج فارس ب��رای دور زدن 
تنگه هرمز« نوشت، در سال 2006 و با باال گرفتن 
تهدیدهای نظامی آمریکا علیه جمهوری اس��المی 
ایران بستن تنگه هرمز که از مهم ترین آبراهه های 
بی��ن المللی برای انتقال انرژی در دنیا محس��وب 
می شود به عنوان زنگ خطری از سوی تهران برای 

همه جهانیان به صدا درآمد.
برخی کشورهای منطقه به منظور تکرار نشدن 
چنین مساله  ای، نقشه های متعددی طراحی کردند 
که یکی از آنها تاسیس خط لوله ای بود که از بندر 
»الفجی��ره« امارات تا دریای عمان ادامه دارد تا در 
صورتی ک��ه ایران اقدام به بس��تن تنگه راهبردی 

هرمز کند، بتوانند از این بحران عبور کنند.
امارات در سی ام ژوئن 2012 با هزینه ای بالغ 
بر 3.3 میلیارد دالر خط لوله حبشان –الفجیره را 
تاس��یس کرده است که طول آن به 3٨0 کیلومتر 

می رسد و کامال در خاک امارات واقع است.
ای��ن خط لول��ه نفت از چاه نفت حبش��ان در 
ام��ارت ابوظبی در ش��مال امارات متح��ده عربی 
شروع می شود و از مسیر راه شنی شهرک سویحان 
می گذرد و پس طی صدها کیلومتر از فراز سلسله 
کوه ه��ای حجر به بندر ش��هر الفجی��ره در کرانه 

دریای عمان می رسد.
 1165 ح��دود  در  مس��احتی  ب��ا  الفجی��ره 
کیلومترمرب��ع و جمعیتی بالغ ب��ر  130 هزار نفر، 
یک��ی از هف��ت امیرنش��ین امارات متح��ده عربی 
است. این منطقه از سمت غرب به شارجه و رأس 
الخیمه، از جنوب به کلبا و از شرق به دریای عمان 

محدود می شود.
بن��در الفجیره، تنها بندر کش��ور ام��ارات در 
حاشیه دریای عمان است و همین ویژگی موجب 
ش��ده تا حاکمان امارات ن��گاه ویژه ای به این بندر 
داشته و برای کاستن از موقعیت ژئوپلیتیک تنگه 
هرمز و مقابله با تهدید بس��ته ش��دن آن از سوی 
جمهوری اس��المی، با ساخت یک خط لوله انتقال 

نفت از خلیج ف��ارس به دریای عمان اقدام به دور 
زدن تنگه هرمز نمایند.

این خ��ط لول��ه ش��امل ایس��تگاه های پمپاژ 
و ظرفی��ت ذخیره س��ازی اصلی هش��ت میلیون 
بش��که ای اس��ت که می تواند به 12 میلیون بشکه 
برس��د. این خط لوله می تواند روزان��ه 1.5 تا ٨.1 
میلیون بش��که نف��ت منتقل کند که س��ه چهارم 
ص��ادرات روزانه نفت ام��ارات و 10 درصد از نفت 
عبوری روزانه از تنگه هرمز به بازارهای بین المللی 
را شامل می شود. عالوه بر این، بندر الفجیره دارای 
یک ایستگاه اصلی برای تأمین سوخت کشتی های 
تجاری اس��ت. تنگه هرمز آبراهه بین المللی است 
که منطقه خلیج ف��ارس را به آب های بین المللی 
متصل می کن��د. طول این آب��راه 15٨ کیلومتر و 
ع��رض ان از بندرعباس تا راس ش��وریط در عمان 

بین 56 تا 1٨0 کیلومتر است.
ژرفای تنگه هرمز از خلیج فارس بیشتر است 
و به دلیل ش��یب تند کف آن از قس��مت شمال به 
جنوب متغیر اس��ت، به طوری که نزدیکی جزیره 

الرک، در حدود 36 متر و در س��احل جنوبی و در 
نزدیکی ش��به جزیره مس��ندم به بیش از 100 متر 
می رس��د. در حالی که حداکثر عمق آب در خلیج 

فارس 90 متر است.
تنگ��ه هرمز دومی��ن تنگه بین المللی ش��لوغ 
دنیاست که وزارت انرژی آمریکا آن را »حیاتی ترین 
آبراه نفتی« نام گذاری کرده است؛ تنگه ی هرمز با 
انتقال 1٨میلیون بشکه در روز، بیش از 20درصد 
از ترانزیت کل نفت خام جهان و در واقع نخستین 
و مهم تری��ن نقش را در نق��ل و انتقاالت نفتی در 

اختیار دارد.
کش��ورهای عربی واقع در امتداد خلیج فارس 
و همچنی��ن ایران 90 درص��د از مازاد نفت جهان 
را در اختی��ار دارن��د که در صورت ب��روز بحران و 
کاه��ش کمیت نفت موجود در بازارهای جهانی به 
آنجا صادر می کنند کما اینکه ساالنه 77 میلیون 
ت��ن گاز مایع از تنگه هرمز ب��ه بازار جهانی عرضه 
می ش��ود که 30 درصد حجم تج��ارت جهانی گاز 

مایع را تشکیل می دهد.

در خصوص تجارت غیر نفتی، 2.9 میلیارد تن 
کاال از ای��ن تنگه عبور می کند و تنها مس��یر بندر 
دبی )قلب اقتصادی امارات عربی متحده( به سوی 
آب های بین المللی و بازارهای بین المللی محسوب 
می ش��ود. بنابراین حیات اقتص��ادی بنادر تجاری 
کش��ورهای خلیج فارس به طور مس��تقیم با تنگه 
هرمز ارتباط دارد که تنها مس��یر به سوی آب های 

بین المللی است.
ام��ارات در اجرای ای��ن پروژه پیش��گام بوده 
اس��ت اما دولت قطر هم در حال ساخت یک بندر 
بزرگ ب��ا ظرفیت ش��ش میلیون تی ای ی��و، و به 
ارزش ح��دود 1.7 میلیارد دالر در نزدیکی منطقه 
صنعتی و بندر  مس��ائید )Messaid( اس��ت. در 
همین زمینه، عربس��تان س��عودی برنامه سرمایه 
گ��ذاری جدی��دی را ب��ه ارزش 600 میلیون دالر 
برای رس��اندن ظرفیت ساالنه بندر »دمام« به سه 
میلی��ون تی ای یو ، آغاز کرده اس��ت که طول این 
بن��در را تا 1200 متر افزایش م��ی دهد. بنابراین 
باید گفت این خط لول��ه تنها به امارات اختصاص 
دارد و یک پروژه منطقه ای و بین المللی محسوب 
نمی شود که بتواند با آبراهه بین المللی نظیر تنگه 

هرمز رقابت کند.  فارس

آیا طرح کشورهای عربی برای دور زدن »تنگه هرمز« عملی است؟


