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 دیدار سنایی با بوگدانف و گفتگو
 درباره اوضاع سوریه

مهدی سنایی س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
فدراس��یون روسیه  با میخائیل بوگدانف معاون وزارت 
خارجه روس��یه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 

خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کرد. 
در مالقات دو ط��رف تحوالت خاورمیانه از جمله 
س��وریه و ع��راق و همچنین ابتکار روس��یه در زمینه 
امنیت جمع��ی در خلیج فارس م��ورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت . 
در این دیدار طرفین به نقش غیر س��ازنده آمریکا 
در روند عادی سازی روابط کشورهای عربی با سوریه 

نیز اشاره کردند.  ایسنا 

اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه امارات 
چهل وششمین دور نشست شورای وزرای خارجه 
کش��ورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در ابوظبی 

برگزار شد.
عبداهلل بن زاید وزی��ر خارجه امارات در افتتاحیه 
نشس��ت ش��ورای وزرای خارج��ه کش��ورهای عض��و 
س��ازمان همکاری اسالمی خواس��تار برخورد قاطع با 
تمامی طرف هایی ش��د که از افراطی گری و تروریسم 

حمایت های مختلف از جمله مالی به عمل می آورند.
وی افزود: خواهان اتخ��اذ تدابیری برای ممانعت 
از تحریک به تروریس��م و افراطی گریی به خصوص از 

طریق رسانه ها هستیم.
عب��داهلل بن زاید همچنین با تک��رار اظهارات ضد 
ایرانی گف��ت: از ایران می خواهیم که در سیاس��ت ها 
خ��ود بازنگری کرده و در امور کش��ورها دخالت نکند 
 و گس��ترش هرج و مرج و فرقه گرای��ی را متوقف کند.

  باشگاه خبرنگاران 

توسل کاخ سفید به برجام 
س��ارا سندرز، س��خنگوی کاخ س��فید در حساب 
کارب��ری اش در توئیتر تالش کرد شکس��ت مذاکرات 
میان آمریکا و کره ش��مالی را با توسل به تجربه توافق 

هسته ای ایران )برجام( توجیه کند. 
وی برای توجیه این شکس��ت به مقایسه رویکرد 
دولت های باراک اوباما و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور 
س��ابق و فعلی آمریکا در مذاکرات هس��ته ای با ایران 
و کره ش��مالی پرداخت. او نوشت: رئیس جمهور اوباما 
توافق بد با ای��ران را ترک نکرد. رئیس جمهور ترامپ، 
این اش��تباه را با ایران، کره ش��مالی یا هر کشور دیگر 
مرتکب نمی شود. ترامپ همواره ایمنی مردم آمریکا را 

باالتر از سیاست قرار می دهد.
ترامپ، به عنوان یکی از منتقدان توافق هسته ای 
برج��ام بارها دول��ت اوباما را به نرم��ش در برابر ایران 
متهم و ادعا کرده چنانچه در زمان مذاکرات هسته ای 
دولت آمریکا نش��ان می داد که آماده ترک میز مذاکره 
اس��ت، می توانست تهران را به اعطای امتیازات بیشتر 

وادار کند.  مهر

استقبال اسالم آباد از میانجیگری ایران 
سفارت پاکستان در تهران ضمن انتشار گزارشی 
رسمی درباره تنش های اخیر میان هند و پاکستان از 
میانجیگری ایران برای حل این بحران استقبال کرد.

در این گزارش پاکس��تان از میانجیگری تهران در 
حل مناقش��ه میان هند و پاکس��تان استقبال و آن را 
عامل صلح وثبات در منطقه توصیف کرده است. برخی 
دیگر از مهم ترین قس��مت های ای��ن گزارش چنین 
اس��ت: پیش از به وقوع پیوس��تن حادثه تروریس��تی 
پلواما، اسالم آباد هشدارهای الزم در خصوص نزدیک 
ش��دن انتخابات در هند و احتمال سو استفاده دولت 

این کشور از ایجاد تنش 
پاکس��تان همواره آمادگی خ��ود را برای مبارزه با 
تروریس��م اعالم کرده ولی هرگز اجازه تعدی به خاک 
خود را نخواهد داد. اسالم آباد تمایل به صلح داشته و 
همواره بر اهمیت صلح و ثبات در منطقه تاکید داشته 

است.  ایرنا 

 تعمیق روابط با همسایگان
 در دستور کار وزارت خارجه 
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در خراس��ان 
جنوبی گف��ت: اولویت نخس��ت در دفت��ر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در خراس��ان جنوبی، تعمیق روابط 

با همسایگان است.
محم��د عجم، در آیین معارف��ه رئیس نمایندگی 
وزارت ام��ور خارجه در خراس��ان جنوب��ی با تاکید بر 
معرفی ظرفیت های اقتصادی اس��تان به خارج، افزود: 

ارتباط مردمی و دانشگاهی را تقویت خواهیم کرد.
وی بیان کرد: خراس��ان جنوب��ی نزدیک به 400 
کیلومتر مرز مش��ترک با افغانستان دارد و اگر بتوانیم 
روابط خود را به حد انتظار با افغانس��تان برسانیم، کار 

بزرگی انجام داده ایم.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط حساس و تحریم های 
ظالمانه ای که بر کش��ور تحمیل ش��ده اس��ت، اولویت 
نخس��ت در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان 
تعمیق روابط با همسایگان است. خراسان جنوبی از نظر 
ظرفیت های معدنی و اقتص��ادی فرصت و قابلیت های 

فراوانی برای سرمایه گذاری دارد.  ایسنا

اخبار

همانند اروپایی ها از توافق هسته ای با ایران حمایت می کنیم
وزی��ر امور خارجه قطر در مصاحبه ای گفت که دوح��ه همانند اروپایی ها از 

توافق هسته ای با ایران حمایت می کند.
محمدبن عبدالرحمان آل ثانی گفت: سیاس��ت های قطبی و سرکوبگرانه در 
خاورمیانه به بی ثباتی هرچه بیشتر در منطقه خواهد انجامید، مگر اینکه کشورها 

ب��رای اصالح و کاس��تن از تنش ه��ا گام بردارند. این مقام قط��ری از قدرت های 
بین المللی از جمله آمریکا خواس��ت رویکرد فراگیرتری به منطقه داش��ته باشند زیرا 

طرح های یکجانبه ای که ایرانی ها یا فلسطینی ها را حذف می کند، کارساز نبوده است.
آل ثان��ی در ادامه گفت: موضع ما در خصوص توافق هس��ته ای ایران این اس��ت که 
مثل اروپایی ها، از آن حمایت می کنیم. وی افزود: اگر به این مسئله دقت کنید، شورای 
همکاری خلیج )فارس( نیاز دارد که با ایران به تفاهمی برس��د و این فقط ش��امل تفاهم 

میان عربستان سعودی و ایران نمی شود.  صداوسیما 

معادله 
عراق درباره تحریم ایران به فشارهای آمریکا تن نداده است

رئیس ائتالف اصالح و بازس��ازی عراق با اشاره به فشار آمریکا به عراق برای 
تبعیت از تحریم های ایران عنوان کرد: دولت کنونی عراق درخصوص تحریم های 

اعمالی علیه ایران، به فشارهای آمریکا تن نداده است.
س��ید عمار حکیم درخصوص روابط عراق با کشورهای منطقه اظهار داشت: 

روابط عراق با کش��ورهای همسایه از س��وی دیگر کشورها تحت نظر است، همه 
کش��ورها به رفتار عراق توجه می کنند تا نحوه تعامل بغداد با کش��ورهای همسایه را 

مشاهده کنند و بدین ترتیب شیوه خود تعامل با عراق را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه ایران معتقد اس��ت که دولت کنونی عراق درک بیشتری نسبت به 
وضعیت منطقه دارد، گفت: حس��ن روحانی، رئیس جمهور ایران به زودی س��فری بسیار 
مهم و در مقطعی حس��اس به عراق انجام خواهد داد. این امر نش��ان از اهتمام ویژه دو 

کشور برای گسترش و تقویت روابط فی مابین در باالترین سطح دارد.  فارس 

دیدگاه
انتقاد وزیر خارجه ترکیه از تشدید فشارها علیه ایران

وزی��ر امور خارج��ه ترکیه گفت که افزایش تحریم ها و تش��دید فش��ارهای 
بین المللی علیه ایران کار صحیحی نیست.

مول��ود چاووش اوغل��و تصریح کرد: ترکیه در زمینه مبارزه با تروریس��م در 
میدان و میز مذاکرات بسیار قدرتمند است. وی با تأکید بر اینکه در نظام جهانی 

فعلی تعیین و اجرای سیاس��ت خارجی بس��یار دشوار است، گفت: نظام جهانی با 
مشکالت بسیار جدی از قبیل معضل تروریسم و موج مهاجرت مواجه است. 

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه در جهان عالوه بر کشمکش های موجود، اختالفات 
دیرین��ه نیز وج��ود دارد، تصریح کرد: بازیگران بین الملل��ی در زمینه حل این اختالفات 

دچار لغزش شده اند.
چاووش اوغلو گفت: علی رغم تمام تالش هایی که در زمینه حل بحران سوریه انجام 

داده ایم، هنوز به نتیجه مطلوب دست نیافته ایم.  تسنیم 

درحاشیه

رنا
ای

روزنامه لبنانی تشریح کرد
سفر اسد به تهران، توهم را از سر صهیونیست ها پراند

یک روزنامه لبنانی با اش��اره به اهمیت زمان سفر رئیس  جمه��ور س��وریه به ای��ران، تأکی��د کرد که این س��فر، راهب�����رد
ایستگاه اصلی مرحله جدید در مقابله با چالش های آتی خواهد بود.

انگیزه س��فر اخیر بش��ار اسد رئیس جمهور س��وریه به ایران هر چه که 
باشد، بسیار دشوار است که آن را از ساختار و بافت منطقه ای جدا کرد؛ چرا 
که این سفر همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به مسکو صورت گرفت.
روزنام��ه لبنانی االخب��ار با مقدمه فوق به ابعاد س��فر اس��د به تهران و 
دیدارش با مس��ئوالن جمهوری اسالمی ایران پرداخت و نوشت، تصویر اسد 
که آیت اهلل س��ید علی خامنه ای رهبر جمهوری اس��المی ایران را در آغوش 
گرفته است، به صورت مختصر پیام هایی را به طرف های ذی ربط ارسال کرد 
از جمله اینکه سوریه به کسانی که در مهم ترین لحظات تاریخی در کنارش 
بوده اند پش��ت نخواهد ک��رد، گزینه های آتی آن نیز ب��ا گزینه هایش در اوج 
درگیری با گروه های تروریس��تی تفاوت نخواهد داشت وهمچنان رکن اصلی 

محور مقاومتی باقی خواهد ماند که از تهران تا بیروت امتداد دارد.
این روزنامه با اش��اره به اینکه س��فر اس��د در اوج تالش صهیونیست ها 
برای بیرون راندن ایران از س��وریه صورت گرفت، تأکید کرد که سفر مذکور، 
توهم های مس��ئوالن اس��رائیلی و فش��ارهایی را که قصد داش��تند از رهگذر 

حمالت خود اعمال کنند، از سرشان پراند.  فارس 

نشریه فرانسوی زبان:
یه است ایران همچنان متحد قدرتمند سور

نش��ریه فرانسوی زبان در گزارش��ی به بررسی ابعاد سفر  بش��ار اس��د رئیس جمهوری س��وریه به ایران پرداخت و دوردس���ت
نوش��ت : این سفر که دارای ابعاد راهبردی بس��یار گسترده بود، نشان داد که 
تهران همچنان متحد قدرتمند دمشق در تحوالت مربوط به این کشور است.

نش��ریه فرانس��وی لوریان لو ژور در شماره جدید خود نوشت: سفر اعالم 
نش��ده بشار اسد رئیس جمهور س��وریه به تهران دهن کجی به همه آنهایی 

است که خروج ایران از سوریه را خواستار هستند.
هفته جاری ش��اهد سفری مهم بودیم؛ س��فری که ابعاد راهبردی بسیار 
گس��ترده ای داشت. بشار اس��د رئیس جمهوری ایران در سفری غیر منتظره 
وارد تهران شد و با آیت اهلل علی خامنه ای رهبر عالی و حسن روحانی رئیس 

جمهوری این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
عکس بشار اس��د در آغوش آیت اهلل خامنه ای، حرف های ناگفته زیادی 
دارد مبنی بر این که ایران می خواهد به همه جهانیان نشان دهد که دمشق 
در حوزه اس��تحفاظی ایران خواهد ماند.  سفر اسد به تهران در حالیست که 
هم متحدان و هم دش��منان ایران، خواس��تار خروج تهران از دمشق هستند 
و این مهم را می توان از س��فر اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به 

روسیه و دیدار وی با والدیمیر پوئین رئیس جمهوری این کشور دانست.
سفر پیشین رئیس جمهور سوریه به تهران به اکتبر سال 2010 باز می 

گردد و روابط تهران � دمشق روابط راهبردی است. ایرنا 

آصفی:
وسکوپی دارد اینستکس منفعت میکر

سخنگوی اس��بق وزارت امور خارجه گفت: اینستکس،  منفع��ت حداقل��ی و میکروس��کوپی را ب��رای ما خواهد نظ�����رگاه
داش��ت و باید منتظر مان��د و دید که در آینده چه پی��ش خواهد آمد و این 

سازوکار چگونه عمل خواهد کرد.
حمیدرضا آصفی در خصوص این س��وال که آیا برنامه س��از و کار مالی 
اعالم ش��ده از سوی اروپا موسوم به اینستکس می تواند منافع ایران را تامین 
کند یا خیر اظهار داشت: اگر سازوکار مالی اروپا آنگونه که اعالم شده بخواهد 
حرکت کند و به همان حد منتهی ش��ود، این چندان منافعی برای جمهوری 

اسالمی ایران به همراه نخواهد داشت.
وی گفت: البته، نه اینکه به طور کامل منفعتی نداش��ته باشد اما منفعت 
حداقلی و میکروسکوپی را برای ما به همراه دارد و باید منتظر ماند و دید که 

در آینده چه پیش خواهد آمد و این سازوکار چگونه اجرا خواهد کرد.
آصف��ی با بیان این مطلب که من چندان امیدوار به این س��ازوکار مالی 
اعالم ش��ده از سوی اروپا نیس��تم، تصریح کرد: به نظر من اروپایی ها به این 
دلیل که به تعهدات خودش��ان در قالب برج��ام متعهد نبودند در حال وقت 

ُکشی هستند و سیاست یکی به میخ یکی به نعل را در پیش گرفتند. 
سفیر اسبق ایران در فرانسه افزود: اروپا می خواهد با انجام این اقدامات 
از جمله اعالم س��ازوکار مالی و وعده های مختلف دیگر، ایران را همچنان از 

خود راضی نگه دارند.  مهر

سه ش�نبه ش�ب ش�اهد اس�تعفای وزیر امور 
خارجه ای�ران به دلیل برخی از این مس�ائل و 
حواشی سفر بشار اس�د، رئیس جمهور سوریه 
بودیم ک�ه در نهایت هم این اس�تعفا پذیرفته 
نش�د اما، با توجه به این که تبع�ات این اقدام 
به بی�رون از مرزهای ایران نیز کش�یده ش�د، 
ارزیابی ش�ما در خصوص این اس�تعفا و تبعات 

آن چیست؟
در رابطه با مس��ئله اس��تعفای کوت��اه آقای 
ظری��ف چهار نکته وجود دارد ک��ه باید به آن در 
قالب چهار س��ناریو اش��اره کرد؛ سناریوی اول بر 
این واقعیت تاکید دارد که اگر چه دلیل استعفای 
محمد جواد ظریف به ش��یوه سفر و حضور آقای 
بشار اس��د، رئیس جمهور سوریه باز می گردد، اما 
همان گونه که می دانید به دلیل اقتضائات خاص 
امنیتی در س��ایه وجود دشمنان آشکار و پنهان، 
یقینا این س��فر باید در یک حالت محرمانه انجام 
می گرفت و بعد از بازگشت ایشان به دمشق اخبار 

آن رسانه ای می شد.
لذا اگر در این بس��تر هماهنگی هایی صورت 
گرفته اس��ت که در نهایت باعث عدم حضور آقای 
ظریف به عنوان رئیس دس��تگاه سیاست خارجی 
ایران در این دیدار دیپلماتیک ش��ده را نباید یک 
اقدام عمدی قلمداد کرد که با قصد و غرض قبلی 
نسبت به نادیده گرفتن ایشان صورت گرفته است. 
اما نکته مهم��ی که باید در قالب س��ناریوی اول 
به آن اش��اره کرد این است که یقینا دستگاه های 
امنیت��ی نی��ز بر این نکته اش��راف دارن��د که اگر 
دس��تگاه سیاست خارجی کشور از سفر بشار اسد 
قبل از حضور ایش��ان در ای��ران اطالع حاصل می 
کرد، امکان یک اتفاق و حتی حادثه تروریس��تی 
وجود داش��ت، چرا که احتمال نش��ت اطالعات از 

دستگاه سیاست خارجی دور از دهن نیست.
 پس در مجموع این مس��ئله، نه اقدامی برای 
نادیده گرفتن عمدی آقای ظریف و در گام بعدی 
برای افزایش س��طح امنیتی س��فر اس��د صورت 
گرفته اس��ت. اما ف��ارغ از این مس��ئله من دلیل 
یا دالیل واقعی اس��تعفای آقای ظریف را تنها به 
حواشی س��فر رئیس جمهور سوریه محدود نمی 
کنم و در این راستا سه سناریوی دیگر را محتمل 

می دانم.
س��ناریوی دوم به این واقعی��ت باز می گردد 
که ب��ه دلی��ل اختالفات آش��کار و پنه��ان وزیر 
امور خارجه با برخ��ی از اعضای هیئت دولت، به 
خص��وص آقای واعظی و همچنین ش��خص آقای 
حس��ن روحانی به نظر می رسد که در مدت اخیر 
ش��رایط ب��ه گونه ای رق��م خورد که با به دس��ت 
آوردن این بهانه )حواشی سفر اسد(، آقای ظریف 
س��عی کرد از تداوم جدل و تنش با اعضای دولت 

با خود جلوگیری کند.
س��ناریوی س��وم نیز از وضعی��ت اقتصادی و 
معیشتی نابه سامان کشور نشات می گیرد. اگر ما 
در دوران برجام با ف��روش نفت ایده  آلی روبه رو 
بودیم، با خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم 
اکنون شرایط بسیار سختی در خصوص صادرات 
نفت و به تبعش وضعیت کش��ور از نظر اقتصادی 
و تجاری رقم خورده اس��ت و ب��ه موازاتش برای 
سال بعد نیز ابهامات و نگرانی های جدی راجع به 
اقتضائات معیشتی کشور وجود دارد، لذا وزیر امور 
خارجه سعی کرد با این استعفا بار مسئولیت های 
خود را بر زمین بگذارد. اما سناریوی چهارم که به 
نظر من چندان دور از ذهن نیست بر این واقعیت 
تاکید دارد که دس��تگاه سیاس��ت خارجی تالش 
داش��ت با یک شانتاژ سیاس��ی در قالب استعفای 
وزی��ر ام��ور خارجه کش��ور فش��اری را بر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای تصویب زودتر لوایح 
چهارگان��ه اف.ای.ت��ی.اف وارد آورد؛ حال این که 
ک��دام یک از این س��ناریوها می توان��د نزدیک به 
واقعیت باش��د و یا حتی ممکن است که هر چهار 
س��ناریو در وقوع این استعفا موثر واقع شده باشد 

جای تحلیل و بررسی بیش��تری دارد، اما در کل 
به نظر می رس��د که آقای ظریف نیز مانند محمد 
مصدق دس��ت به اس��تعفای خوبی دارد تا بتواند 
ش��رایط را با ایجاد فشار در حوزه سیاسی به نفع 

خود تغییر دهد.
اما در میان چهار س�ناریوی ش�ما دو نکته و یا 
بهت�ر بگوییم دو تناقض اساس�ی وج�ود دارد؛ 
نکت�ه اول ب�ه س�ناریوی ابتدایی ش�ما باز می 
گردد. آیا ش�ما به صراح�ت عنوان می کنید که 
در دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران جاسوس�ی و یا جاسوس�انی وجود دارد. 
تناق�ض دوم به مجموعه ۴ س�ناریوی ش�ما باز 
م�ی گ�ردد. اگر مش�خصا محمد ج�واد ظریف 
ب�ه دلی�ل اختالفات اعض�ای دولت با ایش�ان، 
فرار از مس�ئولیت ش�رایط کنون�ی اقتصادی و 
معیشتی کش�ور و نیز فشار بر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به دلیل تصویب لوایح چهارگانه 
اقدام به به اس�تعفا کرده اند، چ�را کمتر از ۲۴ 
ساعت استعفای خود را پس گرفته و به سرکار 
بازگش�تند. آی�ا ای�ن رف�ت و بازگش�ت کوتاه 
نمی تواند اهداف ایش�ان را که به زعم ش�ما در 
آن ۴ س�ناریو خالصه می ش�ود، تحت الشعاع 

قرار دهد؟
در خصوص مس��ئله اولتان بای��د به صراحت 
عنوان کنم که نه تنها در دستگاه سیاست خارجی 
جمهوری اس��المی ایران که در سایر وزارتخانه ها 
نیز جاس��وس وجود دارد. اگر ش��ما ق��وه قضائیه 
جمهوری اس��المی ایران را قبول دارید نگاهی به 
پرونده شخصیت هایی چون دری اصفهانی و احمد 
آبادی بیاندازید که به دلیل جاسوس��ی اکنون در 
زندان به سر می برند. البته از این دست پرونده ها 
نیز در ق��وه قضائیه وجود دارد، مضافا این که اگر 
چه وزارت اطالعات منکر برخی از نشت اطالعات 
و یا نفوذی ها در دستگاه های دولتی، به خصوص 
وزارت ام��ور خارج��ه اس��ت، اما اطالعات س��پاه 
همواره بر وجود نفوذی در برخی از دس��تگاه های 
دولتی اذعان دارد. البته این مس��ئله تنها به ایران 
محدود نمی ش��ود و در دیگر کش��ورها نیز مشابه 
این مسئله وجود دارد. شما اخیراً شاهد بودید که 
در سرزمین های اش��غالی وزیر کابینه اسرائیل به 
اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه و زندانی شد.
این یک مس��ئله طبیعی است و باید همواره 
ب��ه عنوان ی��ک واقعیت در دس��تور کار نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی کشورها، به خصوص جمهوری 
اس��المی ایران به دلیل وضعیت حس��اس و فوق 
العاده خطیرش باشد. البته من کل دستگاه وزارت 
امور خارجه و یا س��ایر وزارتخانه ه��ا و ارگان ها 
را مته��م نمی کن��م، اما یقیناً بحث نفوذ و نش��ت 
اطالعات یک واقعیت غیرقابل انکار است. لذا برای 

حفظ مناسبات امنیت س��فر اسد باید این پنهان 
کاری ه��ا صورت می گرفت تا ریس��ک آن کاهش 
پیدا کند. در رابطه با نکته و یا سوال دومتان باید 
گفت آقای ظریف نیز مانند هر شخصیت دیگری 
ب��ه قدرت اعتیاد پی��دا کرده و تمام این پروس��ه 
اس��تعفا برای س��نجش میزان نفوذ و محبوبیتش 
و ارزیاب��ی تبعات این برنام��ه انجام گرفته؛ وگرنه 
از ابت��دا دلیلی برای بازگش��ت آقای ظریف وجود 
نداشته اس��ت. با توجه به تبعات استعفای ظریف 
در یک بررسی، ایشان کمتر از 24 ساعت تصمیم 
به بازگشت گرفتند تا وزن سیاسی خود را بسنجد. 

البته ایشان از این دست استعفاها کم ندارد.
اما در کنار نکات و سناریوهایی که به آن اشاره 
داش�تید نمی توان س�ناریوی پنجمی را هم در 
نظر گرفت و آن هم ناظر بر این واقعیت اس�ت 
که آس�تانه تحمل دس�تگاه سیاست خارجی و 
ش�خص محمد ج�واد ظری�ف به دلی�ل موازی 
کاری در ام�ر دیپلماس�ی و تصدی گری غلط و 
پر اش�تباه برخی از نهادهای فرادولتی موجب 

استعفای ایشان شده است؟ 
یقیناً حض��ور نهادهایی مانند س��پاه و دیگر 
ارگان ه��ای امنیتی و نیروهای نظامی و مس��لح 
به عنوان پشتوانه دس��تگاه سیاست خارجی باید 
حضور فعالی داش��ته باش��د تا در نهای��ت وزیر با 

دست پُرتری در میز مذاکره حاضر شود.
 به عن��وان مثال چرا ای��االت متحده آمریکا 
همواره از موضع ق��درت و نگاه هژمونیک در میز 
مذاکرات حاضر می ش��ود؛ آی��ا دلیلی جز قدرت 
نظام��ی و ت��وان نیروه��ای امنیتی این کش��ور و 
همچنی��ن قدرت اقتصادی ای��االت متحده دارد؟ 
پ��س اگر ایران نتواند در ح��وزه امنیتی و نظامی 
دس��ت برتر را داشته باشد، دیپلماسی نیز به تبع 

آن در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. 
یعنی سپاه امتیاز را در تحوالت میدانی از آن 

خود می کند، بعد دستگاه دیپلماسی با استفاده از 
این امتیازها پای میز مذاکره، دستاوردهای نهایی 
را محقق می کند. از س��وی دیگر باید عنوان کرد 
که اگر ما س��ه الیه دیپلماتیک را برش��ماریم که 
شامل کشورهای همسایه، کشورهای فرامنطقه ای 
و همچنین قدرت های بزرگ جهانی است، در هیچ 
کدام از این سه الیه نیروهای امنیتی دخالتی در 
کا وزارت ام��ور خارجه ندارند، مگر کش��ورهایی 
مانند عراق، سوریه، لبنان و غیره که در آن محور 
مقاومت حضور فیزیکی دارن��د و متعاقبش یقیناً 

نیاز به مدیریت این نیروها وجود دارد. 
نکته مهمتر در این رابطه به اقتضائات کنونی 
دس��تگاه سیاس��ت خارجی و تف��اوت جدی آن با 
دوره های پیشین باز می گردد. ما در همین دولت 
نهم و دهم محمود احمدی نژاد ش��اهد حضور دو 
وزی��ر امور خارج��ه، یکی آق��ای منوچهر متکی و 
دیگ��ری آقای دکتر صالحی بودی��م، اما علی رغم 
فعالیت های هر دو، سایه س��نگین تری از مسئله 
دیپلماس��ی م��وازی و تصدی گری در سیاس��ت 
خارجی وجود داش��ت. با این تفاس��یر با روی کار 
آمدن دولت حس��ن روحانی و سکان داری محمد 
جواد ظریف این مسئله تا حد بسیار زیادی کاهش 
پیدا کرد و دستگاه سیاست خارجی راسا مدیریت 
امور دیپلماتیک را در بسیاری از پرونده ها برعهده 
گرفت. پس یقیناً مسئله دیپلماسی موازی و تصدی 
گری در سیاس��ت خارجی در ۶ سال اخیر بسیار 
کم رنگ تر از دوره های پیشین بوده است، هر چند 
که این مسئله یکی از واقعیت های قانونی جمهور 
اس��المی ایران اس��ت که تعیین خطوط راهبردی 
تهران در امر خطیر دیپلماس��ی، نه بر عهده دولت 
ها که بر دوش نظام و حاکمیت قرار دارد و در این 
راستا دولت ها باید بنا به نگاه سیاسی خود، مجری 
آنها باشند. پس وزیر امور خارجه باید نگاه خود را 

به این خطوط داشته باشد.

کارشناس مسائل بین الملل:

چهار سناریویی که در پی استعفای وزیر امورخارجه می توان بازخوانی کرد

وزی��ر خارجه ایران گفت: ۷0  ت یپلم���ا ی��ا ۷00 تریلی��ون دالر ه��م د
هزین��ه کنند تا زمان��ی که نپذیرند بش��ریت یک 
آینده، مش��کالت   و راه حل های مش��ترک دارد، 
نم��ی توانن��د روی صل��ح  و آرام��ش را ببینن��د، 
هیچکس نمی تواند؛ چون باید همه در صلح باشند 

تا همه در صلح باشند.
محمدجواد ظریف ب��ا بیان اینکه ما در ایران، 
جه��ان و منطقه در یک کش��تی نشس��ته ایم و ما 
می��راث داران فرهنگ نوروز، نباید بین خود جنگ 
و دعوا داش��ته باش��یم، گف��ت: نباید بی��ن هند و 

پاکستان درگیری رخ دهد.

وی ادام��ه داد: باید بدانیم که امنیت به قیمت 
ناامنی دیگران، پیش��رفت به قیم��ت فقر دیگران، 
توس��عه به قیمت عقب ماندگی دیگ��ران، نه تنها 
نامطل��وب بلکه ناممکن اس��ت. بپذیریم در جهان 
کنونی به هم پیوس��ته ما، یا همه به ساحل نجات 
می رسیم، یا همه غرق می شویم. چه غرق در بحران 
محیط زیست، چه غرق در بحران فقر و یا ناامنی.

وی گف��ت: بیایی��د ب��ا رفتارم��ان و اندیش��ه 
نوروزیمان به دنیا نش��ان دهیم که دوران هژمونی 

و سلطه گری سر آمده است. بدانند هفت تریلیون 
دالر هزینه کردند، ولی شرایطشان از روز ا ول بدتر 
اس��ت، بدانند ۷0 تریلی��ون دالر   و ۷00  تریلیون  
دالر هم هزینه کنند تا زمانی نپذیرندکه بش��ریت 
یک آین��ده، مش��کالت  مش��ترک دارد و راه حل 
هایش باید مشترک باش��د، نمی توانند روی صلح 
 و آرامش را ببینند؛ هیچکس نمی تواند،  چون باید 

همه در صلح باشند تا همه در صلح باشند.
ظری��ف افزود: ب��ا همه اختالف��ات، تفاوت ها، 

مشکالت و چالش ها با فرهنگ همدلی، نوروز زمان 
همدلی اس��ت، زمان دید و بازدید و کنار گذاشتن 
قهرها و دل چرکی هاست، ما در ایران امروز بیش از 
هر روز دیگری نیاز به انسجام، هم افزایی و همدلی 

داریم. در منطقه هم چنین نیازی داریم.
 وی با اشاره به شعر موالنا که ای بسا هندو و 
ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان، پس 
زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی 
خوش تر اس��ت؛ گفت: ما وارثان این فرهنگیم ما 

از این فرهنگ نوش��یده ایم و ما از فرهنگی تغذیه 
ش��ده ایم که امامش می فرماید ب��ا مردم مهربان 
باش چون یا برادر تو در دین است یا هم نوع تو در 

آفرینش. این است که زبان همدلی می آفریند. 
وزیر خارجه با اشاره به دعای آغاز تحویل سال 
و این ش��عر موالنا که غیر بهار جهان هست بهاری 
نهان، ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقیا گفت: از 
ساقی خلقت می خواهیم حال، فکر، اندیشه و تفکر 
م��ا و روش همکاری و همزیس��تی ما را این نوروز 
به بهترین شکل تغییر دهد. وزیر خارجه با شعری 
از موالنا آمد بهار عاش��قان تا خاکدان بستان شود، 
عید نوروز را پیشاپیش تبریک گفت.  تسنیم 

ظریف در مراسم جهان نوروز:
۷۰۰ تریلیون دالر هم در منطقه هزینه کنند، نمی توانند روی صلح و آرامش را ببینند

"از ناتوانی برای  گ���و گفت و
و  خدمت  ادامه 
در  کوتاهی ها  و  کاستی ها  تمام 
پوزش  صمیمانه  خدمت  دوران 
محمد  که  جمله ای  می خواهم"، 
جواد ظریف با انتشارش در فضای 
را  خود  استعفای  خبر  مجازی 
رسانه ای کرد که موجی از مواضع 
مخالف و موافق را حتی بیرون از 
داشت؛  همراه  به  کشور  مرزهای 
 ۲۴ از  کمتر  اتفاق  این  اگرچه 
هنوز  اما  داشت،  دوام  ساعت 
از  مهمتر  و  نگاری  حاشیه  تبعات، 
اقدام  این  دالیل  واکاوی  همه 
خارجی  سیاست  دستگاه  رئیس 
ایرانی در  ادامه دارد. دیپلماسی 
با  را  گفت وگویی  رابطه  همین 
احمد بخشایش اردستانی، دکترای 
علوم سیاسی دانشگاه "نیو ساوت 
ولز" استرالیا، نماینده مجلس نهم 
الملل  بین  مسائل  کارشناس  و 
ادامه  در  که  است  داده  ترتیب 

می خوانید:

نمای نزدیک


