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 هلند دانشجویان ایرانی را 
تحت نظارت قرار می دهد

دول��ت هلن��د اعالم کرد ب��ا ه��دف جلوگیری از 
دستیابی ایران به »فناوری های حساس«، دانشجویان 
و محققی��ن ایران��ی فع��ال در هلند را تح��ت نظارت 

شدیدتری قرار می دهد.
دولت هلن��د در اقدام��ی تبعیض آمی��ز از افزایش 
محدودیت و نظارت اعمال ش��ده بر دانش��جویان ایرانی 
مشغول به تحصیل در این کشور به بهانه مقابله با برنامه 

موشکی ایران خبر داد.
در بیانی��ه هیأت دولت هلند که با عنوان »افزایش 
نظارت بر دانش��جویان و محققین کشورهای با ریسک 
باال« منتشر شده، ابتدا به تأکید هلند بر لزوم دسترسی 
همه به اطالعات و دانش اش��اره شده، اما سپس عنوان 
ش��ده اس��ت که »بعضی اوقات سیس��تم گش��وده ما 
ب��ا اهمیت امنیت مل��ی و بین المللی در تضاد اس��ت. 
در برخی از موارد به دلیل ریس��ک انتقال ناخواس��ته 
اطالعات، دسترس��ی برخی افراد به دانش خوش��ایند 
نیست. مس��ئله انتقال فناوری، در اتحادیه اروپا نیز به 

صورت فزاینده ای در معرض توجه قرار گرفته است.«

خبر

 پیشرفت صنعت هوا - فضای ایران
آمریکا را نگران کرده است
نش��ریه آمریکایی »فارن پالیس��ی« در تحلیلی به 
بررسی پیش��رفت های ایران در زمینه فناوری فضایی 
پرداخته و آن را »تهدیدی« جدی تر از آنچه واشنگتن 

می پندارد، ارزیابی کرده است. 
»کوین لیم« و »گیم بارام«، دو پژوهشگر دانشکده 
علوم سیاس��ی دانش��گاه تل آویو در این یادداش��ت در 
فارن پالیسی نوشته اند: »ارتش ایران در حال پیشروی های 

بیشتر به سمت فناوری های فضایی است.«
دو تحلیلگر اسرائیلی، پس از اشاره به تالش  ایران 
در ماه های اخیر برای پرتاب دو ماهواره »دوس��تی« و 
»پیام« نوشته  اند ایاالت متحده، علی رغم ناموفق بودن 
این پرتاب ها به آنها اعتراض کرد. به ادعای تحلیلگران 
فارن پالیس��ی دلیل اعتراض آمریکا تا حد زیادی این 
بوده ک��ه فناوری های به کار رفت��ه در ماهواره بر های 
مورد اس��تفاده برای این پرتاب ه��ا همان فناوری های 
پایه ای موشک های بالستیک چند مرحله ای هستند. 

مای��ک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز ۳ ژانویه در 
توئیتی که »پیش��گویانه« توصیف شده هشدار داد که 
پرتاب این ماهواره ها موجب پیش��رفت برنامه موشکی 
ایران خواهد ش��د. دولت دونال��د ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، به عالوه، در یک عرصه دیگر هم دست به کار 
ش��ده و یک برنامه خرابکارانه از دوران »جورج دبلیو 
بوش« با ه��دف وارد کردن قطعات معیوب به زنجیره 
تأمی��ن برنامه هوا-فض��ای ایران و اخ��الل در برنامه 

موشکی و فضایی این کشور را هم احیا کرده است. 
»لیم« و »بارام« در تحلیل خود استدالل کرده اند 
اهمی��ت برنامه فضایی برای امنیت مل��ی ایران، فراتر 
از نقش��ی اس��ت که ای��ن برنام��ه درپیش��برد برنامه 
موش��ک های قاره پیما دارد. آنها می نویسند: »با وجود 
ای��ن، اهمیت برنامه فضایی ایران از حیث امنیت ملی، 
فراتر از نقش آن در توس��عه موش��ک های بالیستیک 
قاره پیما است. حضور روزافزون ایران در فضا، به ویژه 
هنگام��ی که در کن��ار توانمندی های رو به رش��د آن 
در عرصه س��ایبری قرار گیرد موج��ب تقویت تمامی 

جنبه های قدرت سخت این کشور می شود.«
طبق ای��ن تحلیل، موفقیت ه��ای فضایی ایران تا 
کن��ون بر »مدار نزدیک زمین« )LEO( متمرکز بوده 
ک��ه به دلیل فعالیت ماهواره های کش��ورهای مختلف 

شلوغ ترین مدار به شمار می رود. 
دو پژوهشگر دانشگاه تل آویو، درباره کاربرد ارسال 
ماهواره به این مدار نوشته اند: »این حیطه، عموماً برای 
مشاهده زمین، کاربرد در برخی سامانه های مخابراتی و 
به عنوان جایگاهی برای ایستگاه بین المللی فضا کاربرد 
دارد. ایران اکن��ون قصد دارد ماهواره های گوناگونی را 
به نقاط دورتر و به دو باند دیگر فضا یعنی "مدار میانی 
زمین" و "مدار زمین آهنگ" بفرستد. این مدارها که در 
فاصله ۱۲۵۰۰ تا ۲۲۰۰۰ مایلی از زمین قرار گرفته اند 
برای سامانه های ناوبری نظیر GPS، اینترنت، تلویزیون 

و سیستم های پخش رادیویی کاربرد دارند.«
»لی��م« و »بارام« در ادامه با اش��اره به رقابت های 
تس��لیحاتی ش��کل گرفته میان آمریکا، چین و روسیه 
در فض��ا و مخاط��رات امنیتی آن نوش��ته این وضعیت 
کش��ورهای دیگر را فکر توسعه توانمندی های خود در 
عرصه فضایی انداخته است. آنها می نویسند: »ایران به 
نوبه خود با گام های آهس��ته اما پیوسته توانمندی های 
خود را در زمینه اطالعاتی، شناس��ایی و سیس��تم های 
هشدار اولیه بهبود بخشیده است. ایران، طبق گزارش ها 
تا کنون توانس��ته از فناوری ه��ای فضایی برای نفوذ در 
سیستم GPS یک پهپاد آمریکایی، کور کردن ماهواره 
جاسوس��ی س��یا به وس��یله جنگ افزاره��ای لیزری و 
پارازیت  اندازی روی ماهواره های تجاری با تکنیک های 

پیشرفته پارازیت اندازی استفاده کند.«  فارس

از نگاه دیگران

زمان به نفع صهیونیست ها نیست
دبی��رکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلس��طین مجلس 
شورای اسالمی، حمالت کور و ددمنشانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین 

در غزه را به شدت محکوم کرد.
حسین امیرعبداللهیان نخست وزیر کودک کش رژیم صهیونیستی را تروریستی 

خواند که برای پیروزی در انتخابات کنست از اعمال هرگونه جنایتی همانند اسالف 
خود رویگردان نیس��ت و برای رسیدن به این هدف شوم خود، حمله به مردم بی دفاع و 

بی گناه غزه را سازماندهی نموده است. وی تل آویو را مسئول عواقب فتنه انگیزی و شعله ور 
شدن جنگ در فلسطین خواند و افزود: با توجه به قدرت مقاومت، تحمل عواقب این جنایت 

برای رژیم صهیونیست بسیار دشوار خواهد بود و زمان به نفع صهیونیست ها نیست. 
وی از افکار عمومی، سازمان ها، مجامع و نهادهای حقوق بشر دعوت کرد، قاطعانه حمالت 

خودسرانه و ابزاری رژیم صهیونیستی را محکوم و از ملت بی دفاع فلسطین حمایت کنند.

مقاومت
حل بحران سوریه یعنی خروج ایران از این کشور!

در حال��ی که بحران س��وریه با تق��ش آفزینی ایران حل ش��ده، الجبیر وزیر 
مش��اور در امور خارجه عربس��تان مدعی شد که حل بحران س��وریه به معنای 

خروج ایران از این کشور است.
العربیه گزارش داد؛ عادل الجبیر وزیر مش��اور در امور خارجه عربستان طی 

سخنانی در کنفرانس کمک کنندگان به سوریه که در بروکسل برگزار شد گفت: 
بر س��ر آغاز روند سیاسی در سوریه بعد از تشکیل کمیته قانون اساسی اجماع وجود 

دارد. وی بر ضرورت بازگشت امن آوارگان سوری به کشورشان تاکید کرد.
از س��وی دیگر صباح خالد الصباح وزیر خارجه کویت گفت که کشورش وعده داده 
که س��یصد میلیون دالر برای کمک به سوریه اختصاص دهد. وزیر خارجه کویت اظهار 
داشت که مشارکت در بازسازی سوریه در درجه اول به آغاز روند انتقال سیاسی واقعی 

در این کشور بستگی دارد.  تسنیم

در حاشیه
واکنش سخنگوی وزارت خارجه به قتل عام مسلمانان در نیوزیلند

س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان به کشتار مسلمانان در نیوزیلند واکنش 
نشان داد.

بهرام قاسمی حمله به دو مسجد مسلمانان در شهر کرایست چرچ در نیوزیلند 
را که منجر به شهادت و مجروحیت تعداد زیادی از مسلمانان از ملیت های مختلف 

ش��د به ش��دت محکوم کرد و آن را اقدامی غیرانسانی و کامال سبعانه دانست. وی 
موکدا از دولت نیوزیلند خواست با شناسایی سریع تر عاملین این اقدام نژادپرستانه، با 

اجرای عدالت و فارغ از هرگونه مالحظه ای، با آنان برخورد کند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هر اقدام تروریس��تی در هر جا و توس��ط 
هر کس و به هر بهانه و انگیزه ای صورت بگیرد باید از سوی تمامی کشورها محکوم شود 
و دولت ها اجازه ندهند جریان ها و افکار نژادپرس��تانه و اسالم س��تیزانه امنیت و آرامش 

شهروندان کشورها را به مخاطره بیندازند.

سخنگو

کارشناس مسائل منطقه:
تعاملباچینوروسیهداشتیمفشارکمتریتحملمیکردیم

یک کارش��ناس مس��ائل منطقه گفت: اگر تاکن��ون تعامالت  جدی تری با کش��ورهایی همچون روس��یه و چین داش��تیم، ديـــــدگاه
کمتر در موضع فشار از طرف برخی قدرت ها از جمله آمریکا قرار می گرفتیم.

محم��ود ش��وری درخصوص اهمی��ت و لزوم گس��ترش ارتباطات سیاس��ی و 
اقتصادی ایران با سایر کشورها از جمله روسیه و چین در شرایط فعلی که رویکرد 
آمریکا و اروپا در قبال همکاری های تجاری با ایران به وضوح مش��خص شده است، 
اظهار داش��ت: همواره نوع تعامل ما با قدرت های شرق یا غرب در سیاست خارجی 
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و با توجه به اقتضائات زمانی گرایشات مختلفی در 

میان مسئوالن دستگاه دیپلماسی نسبت به آنها وجود داشت.
وی گفت: به اعتقاد بنده سه کشور روسیه، چین و هند به دلیل توانمندی های 
باالی سیاس��ی و اقتصادی در عرصه بین المللی می توانند منافع بس��یاری را برای 
ایران تأمین کنند. قطعاً ارتباط بیش��تر به همکاری های گس��ترده تر با این کشورها 

برای ما مفید فایده خواهد بود.
شوری ادامه داد: اگر تاکنون تعامالت جدی تری با کشورهایی همچون روسیه 
و چین داش��تیم، می توانستیم منافع بیش��تری را هم برای کشور را تأمین کرده و 

کمتر در موضع فشار از طرف برخی قدرت ها از جمله آمریکا قرار می گرفتیم.
کارشناس مس��ائل منطقه تصریح کرد: نوع نگاه ما به کشورهای شرق تاکنون 
راهبردی نبوده و صرفاً تعامالت تجاری در مقیاس کوچک را مدنظر داشتیم که با 
توجه به شرایط فعلی که در آن هستیم، به نظر باید درخصوص رویکرد خود نسبت 
به این کش��ورها تجدید نظر ک��رده و برنامه ای بلندمدت جه��ت افزایش تعامالت 

تجاری خود با آنها تنظیم کنیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت جغرافیایی ایران و همس��ایگی با ۱۵ کشور می تواند 
فرصت بس��یار مغتنم و مناس��بی جهت دور زدن تحریم ها و کاهش سیاس��ت های 
فشار و تحریم از جانب آمریکا به حساب آید، گفت: نباید منکر تالش ها و اقداماتی 
که تاکنون جهت افزایش تعامالت و مناسبات سیاسی اقتصادی با شرق شده است، 
بشویم، اما به هر حال بخشی از نگاه و توجه ما در سیاست خارجی به منظور جذب 

تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی به غرب بوده است.
این کارش��ناس مس��ائل منطقه در پایان خاطرنش��ان کرد: پُر واضح است که 
عده ای در انتظار آن بودند که مشکالت ما با غرب حل شده تا بتوانند جذب سرمایه 
گذاری و تکنولوژی را از کش��ورهای اروپایی و غربی داش��ته باشند که این موضوع 
 با توجه به رویکرد کش��ورهای اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام منتفی ش��د. 
وی تاکی��د کرد: امروز باید رویکرد ما همه جانبه گرایانه باش��د ت��ا بتوانیم از منافع 
ارتب��اط ب��ا کش��ورهای مختلف در راس��تای تأمی��ن حداکثری مناف��ع ملی خود 

بهره برداری کنیم.  مهر

ظريف:
نازنینزاغریمحاکمهشدهواقدامات
انگلیسچیزیراتغییرنمیدهد

وزی��ر امور خارج��ه درخصوص  ت يپلمـــا وضعی��ت نازنین زاغ��ری گفت: د
قانون ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی شناسد. او محاکمه 

شده و اقدامات انگلیس چیزی را تغییر نمی دهد.
محمدج��واد ظری��ف در گفت وگ��و با ش��بکه 
بی بی سی عربی در رابطه با سفر حسن روحانی، به 
ع��راق گفت: روحانی منتظر بود که بعد از پیروزی 
ملت عراق بر تروریسم و افراطی گری به این کشور 
سفر کند. ما افتخار می کنیم که به هنگام سختی و 
مش��کالت و همچنین بعد از پیروزی سیاسی عراق 
کنار این ملت ایس��تادیم. انتخابات اخیر عراق نماد 
پختگی دموکراس��ی در این کش��ور ب��ود. اتحاد ما 

فراتر از مرز های قومی، دینی و مذهبی است.
ظریف در پاس��خ به پرسش��ی در مورد ارتباط 
این س��فر و دور زدن تحریم ه��ا و همچنین تنش 
میان ته��ران و ریاض گفت: ای��ران هیچ گاه تالش 
نک��رده ردپایی بزرگ از خ��ودش در منطقه به جا 
بگذارد. ما ب��ر این باوریم که منطق��ه به همکاری 
همه طرف ها نیاز دارد. ما راهبردی منطقه ای به نام 
»منطقه قوی« داریم نه کشور یا مردان قوی. ما به 
اندازه کافی مردان قوی داش��ته ایم، ما به منطقه ای 
ق��وی نیازمندی��م. من برای فراهم ک��ردن دخالت 
نیابتی از ایران ب��ه اینجا نیامده ام. موضع ما خیلی 

واضح است. ما خواستار گفت وگو هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آمریکا و ایران 
تأثی��ر زیادی در عراق دارند و دش��منی ش��دیدی 
میان ای��ن دو وجود دارد، آیا این مس��اله بر عراق 
تأثیر می گ��ذارد؟ گفت: ما خصومت خود با آمریکا 
را هی��چ گاه ب��ه خ��اک ع��راق منتق��ل نکرده ایم. 
آمری��کا عراقی ها را وامی دارد ک��ه میان ما یکی را 
انتخاب کنند. ما هیچگاه از عراقی ها چنین چیزی 
نخواس��ته ایم. م��ا به دنب��ال روابط خ��وب با عراق 
هستیم. عراق همسایه ماس��ت و آمریکا نمی تواند 

می��ان عراق و ای��ران اختالف ایجاد کن��د. تاریخ و 
جغرافیا نقطه مش��ترک ایران و عراق اس��ت. حتی 
هش��ت سال جنگی که صدام عراقی ها را مجبور به 

آن کرد، نتوانست روابط ما را از بین ببرد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در پاس��خ به این 
سوال که آمریکایی ها بعد از اعالم خروج از سوریه 
ب��ه دنبال افزایش حضور خود در عراق هس��تند و 
از طرفی دیگر روس��یه، ای��ران و ترکیه برای ایجاد 
وضعیت نهایی تالش می کنند. آیا سوریه به راه حل 
نهایی نزدیک می شود، گفت: ایران از ابتدای بحران 
س��وریه گفته بود که سوریه راه حل نظامی ندارد و 
تنها راه حل آن راه حل سیاسی است. موضع ایران 
از آن زم��ان تغییر نکرده اس��ت. ما هنوز به راهکار 
سیاسی اعتقاد داریم و همه از جمله روسیه، ترکیه 

و ایران باید این روند را تسهیل کنند.
ظریف در پاسخ به پرسشی درباره اینکه حسین 
جاب��ری انصاری - معاون وزیر خارجه - اخیر گفته 
روابط تهران و مس��کو پیچیده ش��ده است، گفت: 
رواب��ط ما با روس��یه خیلی خوب اس��ت و اختالف 
نظ��ر ام��ری عادی میان دو کش��ور اس��ت. چیزی 
ک��ه معاون بنده در این خص��وص گفته، مربوط به 
مسأله اسرائیل اس��ت. این بدان معنا نیست که ما 
نمی توانیم با هم با تروریسم مبارزه کنیم و راهکار 
مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه بیابیم. موضع 

ایران مقابل اسرائیل معلوم است.
ظریف درباره اس��تعفای خ��ود و ارتباط آن با 
س��فر بشار اس��د به ایران گفت: استعفای من هیچ 
ارتباطی به سفر اس��د به تهران نداشت و شرایطی 
ک��ه در آن قرار گرفته بودم موجب ش��د تا تصمیم 
اس��تعفا را بگیرم. م��ن امروز مطمئن هس��تم که 
وزارت خارجه مس��ئول سیاس��ت خارجی کش��ور 
اس��ت و جامعه بین المللی باید این مسأله را بداند، 

امیدوارم این پیام به آن ها رسیده باشد.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ 
به این س��وال که آیا می توان این مس��اله را درباره 
اروپایی ه��ا هم تطبیق داد، چ��ون رهبر ایران آنان 
را مناف��ق نامید و وزارت خارج��ه تالش می کند با 

اروپایی ها همکاری کند، گفت، مقام معظم رهبری 
اعالم کرد که از کار ب��ا اروپا ممانعت نمی کند، اما 
گفت که نباید به آن��ان اعتماد کنیم. همانطور که 
در طول این چهل س��ال اعتماد ما به خودمان بود 

اکنون نیز باید اعتماد ما به مردم خودمان باشد.
ظریف در پاسخ به سوالی درباره نازنین زاغری 
ک��ه انگلیس به او حمایت دیپلماتیک داده اس��ت، 
گف��ت: فکر می کنم که هوی��ت او کاماًل با گذرنامه 
ایرانی اش مش��خص است. قانون ما دوتابعیتی را به 
رس��میت نمی شناس��د. او محاکمه شده و اقدامات 
انگلیس چیزی را تغییر نمی دهد.این اقدام انگلیس 
جزو اقدامات اش��تباه آنان است که بیش از این نیز 
مرتکب ش��ده بودند. وی در رابطه ب��ا قرار گرفتن 
حزب اهلل لبنان در لیست تروریسم از سوی انگلیس 
گفت: انگلیس با این اقداماتش بیش��تر مردم لبنان 
را در لیس��ت تروریسم قرار داده است، چون بیشتر 
مردم از حزب اهلل حمایت می کنند. حضور حزب اهلل 
در دولت، نش��انه این حمایت اس��ت. اگر انگلیس 
خ��ودش را می خواهد مقابل مردم لبنان قرار دهد، 

این تصمیم درستی نیست.
ظریف در رابطه با روابط تهران و ریاض و آینده این 
روابط گفت: ما هیچ گاه تالش نکرده ایم عربستان را از 
صحنه بین المللی حذف کنیم، اما آن ها با خصمانه ترین 
حالت در ۴۰ سال گذشته تالش کرده اند که ایران را 
از منطقه دور کنند که این امر غیرممکن اس��ت. این 
توهم است. هر چه از این توهم دورتر شود، برای آنان 
بهتر اس��ت. ما همیش��ه گفته ایم که آماده همکاری 
هستیم. اما متأسفانه سران کنونی منافع و آینده شان 
از جمله آینده شخصی شان را در تنش مستمر با ایران 
می بینند. ما معتقدیم که امنیت س��عودی به ش��کل 
مستقیم با امنیت ما مرتبط است، عربستان هم باید 

بپذیرد که امنیت ایران، امنیت خودش است.
وی ادامه داد: متحدان یا دوس��تان ما در نقاط 
دیگر، علیه کشور های دیگر نیستند، اما سعودی ها 
ت��الش می کنند هر جا ک��ه بتوانند علیه ما جنگی 
درس��ت کنند. اگر آن ها می خواهند همکاری کنند 

ما استقبال خواهیم کرد. 

از نگاه شما تاثیرات سفر حسن روحانی، آن هم 
بعد از ۶ سال به عراق از ابعاد اقتصادی چیست؟ 
آيا اين سـفر می تواند تقابلی جـدی را در برابر 

تحريم های کاخ سفید درپی داشته باشد؟
قبل از پاسخ به سوال مهم شما باید این نکته را 
عنوان کنم که اگرچه س��فر حسن روحانی به عراق 
بسیار دیر هنگام بوده است، اما به واسطه فشارهای 
تحریمی ای��االت متحده آمریکا بر اقتص��اد ایران و 
نیز مش��کالت معیشتی کش��ور باید این سفر انجام 
می شد، چراکه یقیناً یگانه راه برون رفت از مشکالت 
اقتصادی، نه نگاه به غرب و کش��ورهای اروپایی که 
افزایش مناس��بات و تعامالت تجاری و اقتصادی با 
همسایگان است. در این راستا ایران با پانزده کشور 
دیگر س��ایه اس��ت که می تواند پتانسیل های بسیار 
زیادی را از نظر تجاری و اقتصادی در اختیار تهران 
قرار دهد. اگر دولت در طول س��ال های گذشته در 
حوزه سیاست خارجی و نیز وزارتخانه های اقتصادی، 
برنام��ه جدی، م��داوم و دقیق��ی را ب��رای افزایش 
تعامالت خود با این پانزده کش��ور که پانزده فرصت 
بسیار طالیی ایران است، طراحی می کرد شاید دیگر 
نیازی به گفت و گو و مذاکره با کش��ورهای اروپایی 
و اعضای ۱+۴ بود. لذا س��فر حس��ن روحانی بعد از 
۶ سال به کش��ور عراق که می توان گفت مهمترین 
ش��ریک تجاری ایران در میان همس��ایگان اس��ت، 
می توان��د یک گام بلند و مه��م در افزایش تعامالت 

اقتصادی دو کشور را شکل دهد.
ب��رای درک اهمی��ت این موض��وع تنها کافی 
اس��ت که اش��اره کنم مجموعه معام��الت ایران با 
کل قاره س��بز چیزی در ح��دود ۱.8 میلیارد دالر 
اس��ت، در حالی که مناسبات اقتصادی ایران تنها 
با کش��ور عراق نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر اس��ت 
که می تواند تا س��قف ۲۰ میلیارد دالر هم افزایش 
پیدا کند. پس می بینید که یک کشور مانند عراق 
می توان��د ظرفیت نزدیک ب��ه ۴ تا ۵ برابر کل قاره 
اروپ��ا را از نظر اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد. 
اما س��وال اینجاس��ت که با چنی��ن ظرفیتی چرا 
جمهوری اسالمی ایران در طول سال های گذشته 

نگاه اس��تراتژیک خود را معطوف به قاره سبز کرد 
که بعد از سال ها مذاکره و رسیدن به برجام اکنون 
عائ��دی مهمی از آن برای ایران وجود ندارد و کل 
تالش ها معطوف به اینستکس شده است که هنوز 

هم اجرایی شدنش با اما واگر روبه رو است. 
اهمیت سفر روحانی در حوزه اقتصادی با توجه 
به مجموعه قراردادهايی که با عراق بسـته شد، 

در چه پارامترهايی خالصه می شود؟
من ب��ر ای��ن نکت��ه تاکی��د دارم ک��ه کانون 
تالش های جمهوری اس��المی ای��ران، نه در حوزه 
دولت بلکه تم��ام ارگان ها و نهادها باید به حمایت 
از بخش خصوصی و تجار و بازرگانان ایران و عراق 
تاکید داش��ته باشد و تنها دخالت دولت و نهادهای 
دولتی دو کش��ور به حمایت و تسهیل مناسبات دو 
طرف باش��د. چون اگر م��ا بتوانیم بخش خصوصی 
را به ش��کل جدی در تجارت ایران و عراق دخالت 
بدهیم، یقیناً بستر برای افزایش چشمگیر مناسبات 
اقتصادی تهران و بغداد پررنگ تر خواهد ش��د. اما 
درخصوص س��وال مهم شما باید بگویم که با توجه 
ب��ه تالش های ایران ب��رای راه ان��دازی خط ریلی 
مش��ترک با عراق می توان گفت که این تالش ها به 
عنوان یک کاتالیزور در افزایش مناسبات اقتصادی 
عمل خواهد ک��رد، چراکه ایجاد خط ریلی راه آهن 
مش��ترک با عراق، هم میزان و حجم صادرات کاال 
به عراق را افزای��ش می دهد، هم مدت زمان آن را 

کاهش داده و هم س��بب افزایش تردد توریسم در 
دو کش��ور خواهد ش��د که می تواند یک مولد برای 
اقتصاد غیرنفتی باش��د. امضای ۵ س��ند همکاری 
میان تهران و بغداد هم از دیگر تالش های تهران در 
این س��فر بود که گام جدی برای افزایش تعامالت 
اقتصادی اس��ت. عملیات اجرایی راه آهن شلمچه 
- بص��ره با توجه به اتصال ش��بکه راه آهن ایران به 
خطوط آهن پاکس��تان، افغانس��تان،  ترکمنستان، 
قزاقس��تان،  آذربایجان و ترکیه یک ظرفیت عظیم 

تبادل کاال را در اختیار ما قرار می دهد. 
مضافاً اینکه لغو روادید میان دو کشور می تواند 
یک فضای بسیار خوبی برای افزایش سطح توریسم 
در اختی��ار دو طرف قرار دهد. ب��ه خصوص اینکه 
توریس��م دین��ی و مذهبی در برخ��ی از ایام مانند 
مح��رم و صفر تا نزدیک ب��ه ۴ میلیون نفر خواهد 
رسید و این یک ظرفیت مناسب اقتصادی را درپی 
خواهد داش��ت. از آن سو مجموعه قراردادهایی که 
میان دو کشور، به خصوص میان بانک های مرکزی 
ایران و عراق به امضا رسید، سبب تسهیل مناسبات 
ارزی دو کش��ور با ریال ایران و دینار عراق خواهد 
ش��د که می تواند بستر را برای افزایش جوالن تجار 

و بازرگانان دو کشور فراهم کند. 
با توجه به مناسـبات بانکی که شما به آن اشاره 
داشتید آيا می توان گفت که عدم تصويب لوايح 
چهارگانه اف.ای.تی.اف از جانب ايران می تواند 

مانع بزرگی بر سر اين راه باشد؟
خیر م��ن چنین تص��وری ندارم. ب��ه هرحال 
سطح مناس��بات اقتصادی دو کشور در حوزه غیر 
رسمی چنان زیاد اس��ت که حتی در صورت نبود 
مناس��بات بانکی نیز می توان آن را ادامه داد. از آن 
گذش��ته فعال مناس��بات بانکی دو کشور در حوزه 
غیر دالری ادامه دارد، اگرچه مش��کالت جدی در 
این راه وجود دارد که نیاز به مرتفع شدن آن حس 
می ش��ود. مضافا این که به نظر من تصویب لوایح 
اف.ای.تی.اف ن��وع خودتحریمی جدیدی را درپی 
خواهد داشت و اتفاقا در آن صورت است که ایران 
با پذیرفتن این لوایح خود را دچار یک محدودیت 
ج��دی و وی��ژه در انجام مناس��بات اقتص��ادی با 

همسایگان خود مانند عراق خواهد کرد. 
در سايه افزايش اهمیت مناسبات اقتصادی برای 
ايران در تقابل با مشکالت معیشتی حال حاضر 
کشـور، تهران در تقابـل با تحريم هـای اياالت 
متحده آمريکا تـا چه اندازه می تواند بر ظرفیت 
همسايگان خود تکیه کند، چراکه بخشی از اين 
همسـايگان شـامل عربستان سـعودی، امارات 
متحده و بحرين مشـکالت جدی با ايران دارند 
و از آن صـورت کشـوری ماننـد افغانسـتان و 
پاکستان نیز مناسـبات خیلی پررنگ اقتصادی 
با ايران ندارند و سـاير کشـورها مانند ترکیه و 
آذربايجان نزديکی جدی با اياالت متحده دارد؟

به نکته بس��یار مهم و خوبی اش��اره داشتید. 
م��ن در این رابط��ه معتقدم که اکنون مناس��بات 
اقتص��ادی، نه برای ایران که ب��رای جامعه جهانی 
از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت. ب��ا روی کار 
آمدن ترامپ این مسئله دیگر برای همگان روشن 
است که ایاالت متحده آمریکا در هر اقدام و رفتار 
خود در حوزه سیاست خارجی تنها به سود و زیان 
خود می اندیشد. دیگر کشورهای جهان نیز اکنون 
چنین می اندیش��ند. از این رو م��ا هم به جای نگاه 
سیاس��ی و دیپلماتیک باید مناسبات اقتصادی را 
سرلوحه اقدامات دیپلماتیک قرار دهیم. اگر دولت 
در ط��ول این س��ال ها برنامه ریزی جدی را با همه 
همسایگان حتی عربستان سعودی، امارات متحده 
و بحری��ن انجام می داد اکنون به جای پرداختن به 
چند کشور محدود در همس��ایگیمان مانند عراق 
و ترکی��ه می توانس��تیم ۱۵ فرصت طالیی را برای 
خود ش��کل دهیم، به خصوص کشورهای حاشیه 
خلیج فارس که بسیار ثروتمند هستند و می توانند 
بازار بس��یار مناسبی برای کاالهای ایرانی باشند و 

سود سرشاری را برای اقتصاد ایران فراهم کنند. 
در همی��ن رابطه زمانی ک��ه وزیر امور خارجه 
افغانس��تان به ایران وارد می ش��ود و با س��ردی از 
وی اس��تقبال می ش��ود یقیناً نشان از این دارد که 
وزارت امور خارجه ایران و دولت به جای پرداختن 
تعمیق مناسبات با همسایگان خود، درهای امید را 
تنها در قاره اروپا می بیند. شما از غیر قابل اعتماد 
ب��ودن برخی از بازیگران و همس��ایگان گفتید. در 
این راس��تا من معتقدم که دوست و دشمن دائمی 
برای هیچ کش��وری وجود ندارد و آنچه که دائمی 
اس��ت تنها س��ود و منفعت کشورهاس��ت. اگر ما 
می توانس��تیم به ۱۵ همس��ایه خود این باور را القا 
کنیم که افزایش مناسبات با ایران، منفعت آنها را 
درپی دارد، اکنون همه این ۱۵ همس��ایه با ما یک 
روابط اقتصادی بس��یار پررنگی را شکل می دادند. 
ه��ر چند که اکن��ون هم به نظر م��ن چندان دیر 
نیس��ت و باید در فرصت باقی مانده به فکر تحقق 

این راهبرد باشیم.

يک کارشناس اقتصاد بین الملل

تعمیق مناسبات با کشوری مثل عراق به جای پرداختن به اینستکس

محمد کهن دل درخصوص تاثیرات سفر حسن روحانی 
گـــو به عراق بر مناسبات اقتصادی دو کشور، به خصوص گفت و

نکته  این  بر  آمریکا  متحده  تحریم های  با  تقابل  در 
تاکید دارد: سفر حسن روحانی بعد از ۶ سال به کشور عراق که می توان 
می تواند  است،  میان همسایگان  در  ایران  تجاری  مهمترین شریک  گفت 
یک گام بلند و مهم در افزایش تعامالت اقتصادی دو کشور را شکل دهد. 
مجموعه  کنم  اشاره  که  است  کافی  تنها  موضوع  این  اهمیت  درک  برای 
معامالت ایران با کل قاره سبز چیزی در حدود ۱.۸ میلیارد دالر است، در 
 ۱۰ به  نزدیک  عراق  کشور  با  تنها  ایران  اقتصادی  مناسبات  که  حالی 

میلیارد دالر است که می تواند تا سقف ۲۰ میلیارد دالر هم افزایش پیدا 
کند. پس می بینید که یک کشور مانند عراق می تواند ظرفیت نزدیک به 
۴ تا ۵ برابر کل قاره اروپا را از نظر اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد.

با توجه به امضای قرارداد ها و معاهدات اقتصادی و تجاری در اولین 
سفر روحانی به کشور عراق، به نظر می رسد که یکی از دستورکارهای مهم 
حضور رئیس جمهور در بغداد به افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور باز 
بر مناسبات  تاثیر سفر روحانی  ایرانی برای بررسی  می گردد. دیپلماسی 
اقتصادی ایران و عراق، گفت و گویی را با محمد کهن دل، کارشناس حوزه 

اقتصاد بین الملل صورت داده است که در ادامه می خوانید.

نمای نزدیک


