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تاکید سفیر المان برحفظ برجام 
سفیر آلمان در هند گفت که برلین تمامی اقداماتی 
ک��ه می تواند را انجام خواهد داد تا توافق هس��ته ای با 

ایران حفظ شود و ایران هم در این توافق بماند.
والتر لیندر گفت: در صورتی که توافق هس��ته ای 
از هم بپاش��د، رقابت هس��ته ای در غرب آسیا فراگیر 
می شود. هیچکسی به دلیل پیامدهای آن برای جهان، 
خواس��تار چنین سناریویی نیست. آلمان هر کاری که 
از دس��تش ساخته باش��د را انجام می دهد تا ایران در 
توافق هسته ای بماند. وی همچنین گفت که آلمان به 
همراه دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از برنامه هند برای 
مقابله با احتمال شوک به بازار نفت در صورت تشدید 

نوسانات در منطقه خلیج فارس حمایت می کند.
آلم��ان از جمله کش��ورهای حاض��ر در مذاکرات 
هس��ته ای با ایران بوده و با وج��ود ادعای تالش برای 
پایبندی به تعهدهای ذیل برجام، این کش��ور و دیگر 
اروپاییان حاضر در برجام )فرانسه و انگلیس( در عمل 
اق��دام موثری برای ایران در زمینه مزیت های اقتصاد، 
تجاری حاصل از توافق هس��ته ای س��ال ۲۰۱۵ انجام 

نداده اند.  باشگاه خبرنگاران

 تالش های گروهک منافقین برای فشار
به ملت ایران 
پایگاه دیلی بیست در گزارشی تحقیقی از بخشی 
از تالش های گروهک تروریستی منافقین برای کمک 
به کارزار فش��ار دولت آمریکا به ایران از طریق انتشار 

اطالعات غلط در شبکه های اجتماعی پرده برداشت.
ای��ن بخش از تالش های گروهک منافقین که آن 
را زنی ایرانی - آلمانی به نام س��هیال علیقلی مایل زاده 
از منطق��ه ای در جنوب غرب لن��دن پیش می برد، در 
تالش است تا ایاالت متحده سیاستی زورمندانه تر در 
قبال ای��ران اتخاذ کند. دیلی بیس��ت مایل زاده را یک 
البی گ��ر برای گروهک منافقین معرف��ی کرده، اما در 
اسناد و کتاب های منتش��ر شده در داخل کشور از او 
به عنوان یکی از کادرهای این گروهک نام برده ش��ده 
اس��ت. نام وی در س��ال ۱۹۹۵ هم ب��ه عنوان یکی از 
حامیان مالی جیم ترفیکن��ت عضو دموکرات مجلس 

نمایندگان آمریکا مطرح شده بود.
به نوشته دیلی بیس��ت، یک شرکت تحت مالکیت 
این عضو منافقین با هزینه چند هزار دالری ده ها آگهی 
تبلیغاتی در ش��بکه اجتماعی فیس بوک منتش��ر کرده 
ک��ه محتوای همه آن ها مطال��ب ضدایرانی و حمایت از 
تش��دید فشارها بر جمهوری اس��المی ایران بوده است. 
این آگهی ها عمدتا مطالب دو سایت گروهک منافقین را 
ترویج می کرده اند؛ مطالبی که به گفته دیلی بیست، اخیرا 
به سمت تالش برای سوق دادن ایاالت متحده به سمت 

درگیری نظامی با ایران متمایل شده است.  ایسنا

تکذیب یک ادعا 
ی��ک مقام دول��ت آمریکا  به اعض��ای کنگره این 
کشور گفت: جامعه اطالعاتی آمریکا هیچ مدرکی دال 

بر همکاری میان ایران و القاعده در اختیار ندارد.
این جمع بندی که س��ه منبع آگاه آن را در اختیار 
روزنامه دیلی بیس��ت ق��رار داده اند یک��ی از بهانه های 
بالقوه ای که دولت آمریکا می توانست از آن برای توجیه 
درگیری نظامی با ایران اس��تفاده کند را از بین خواهد 
برد. این ارزیابی در نشستی غیرعلنی که سه شنبه میان 
مقام های ارش��د دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا و ده ها نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا 

برگزار شد به قانونگذاران آمریکایی ارائه شد. 
منابع آگاه گفته اند یکی از مقام های دولت ترامپ 
که از حاضران در این نشس��ت غیرعلنی بود گفت که 
دولت، ش��واهدی از هماهنگی عملیاتی میان تهران و 

گروه القاعده در اختیار ندارد.  مهر

 آمریکا مسبب تشدید وخامت اوضاع 
درباره برجام و ایران است

مدیر س��رویس اطالع��ات خارجی روس��یه تلویحاً 
انگیزه ه��ای سیاس��ی "دونال��د ترام��پ" را عامل ایجاد 
سناریوی نگران کننده به وجودآمده پیرامون ایران دانسته 
تأکید کرد که اکثر کش��ورها اطمین��ان دارند ایران به 
تعهدات خویش در قبال برجام کاماًل پایبند بوده است.

سرگئی ناریشکین اعالم کرد، اوضاع پیرامون ایران 
به سمت سناریوی بسیار نگران کننده ای در حال توسعه 
اس��ت که از س��وی آمریکا به این وضعی��ت خطرناک 
رس��یده و در چنین شرایطی بسیارمهم است که اجازه 
نداد انگیزه های خاص برخی رهبران سیاسی جهان، بر 

عقل سلیم حاکم نشود.
وی در حاشیه نشست شورای رهبران ارگانی های 
امنیتی و سرویس های امنیتی کشورهای عضو جامعه 
مش��ترک المنافع ک��ه در ش��هر دوش��نبه )پایتخت 
تاجیکس��تان( در ح��ال برگ��زاری اس��ت، در جم��ع 
خبرن��گاران گف��ت: واضح اس��ت که اوض��اع پیرامون 
ایران به سمت سناریوی بسیار نگران کننده ای در حال 
توس��عه است. دلیل اصلی آن برای همه آشکار است و 
آن خارج ش��دن یکجانبه آمریکا از توافق هس��ته ای با 
تهران اس��ت، این در حالی اس��ت که اکثر کشورهای 
جه��ان کاماًل اطمین��ان دارند که ای��ران به طور کامل 
تمامی تعهدات خویش در چارچوب برنامه جامع اقدام 

مشترک )برجام( را اجرا کرده است. تسنیم

اخبار

آمریکا به  جای تهدید ایران باید به دنبال دیپلماسی بیشتر باشد
وزیر خارجه اسبق آمریکا خواستار ادامه تالش های دیپلماتیک واشنگتن در 

قبال ایران به جای تشدید تنش ها در منطقه خاورمیانه شده است.
هیالری کلینتون در اظهاراتی ضمن اش��اره به لزوم توقف برنامه هس��ته ای 
ایران افزود: آمریکا باید به دنبال دیپلماس��ی بیش��تر باش��د ت��ا اینکه بخواهد با 

اس��تفاده از زور و نی��روی نظامی ایران را تهدید کند. وی اظهار داش��ت: اقدامی 
که ما در مذاکرات با ایران انجام دادیم این بود که برنامه هس��ته ای تهران را محدود 

کردیم، این چیزی است که ما باید همچنان ادامه دهیم.
اظهارات کلینتون در ش��رایطی اس��ت که دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا بارها 
ایران را به توسل به زور و اقدام نظامی تهدید کرده است. کلینتون در ادامه ضمن انتقاد 
از تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته ای با ایران، هشدار داد: چنین اقدامی به ضرر 

اعتبار بین المللی آمریکا خواهد بود.  صداوسیما 

معادله 
ایران خواسته های دوازده گانه ما را اجرا نکرده است

وزی��ر خارجه آمریکا در مصاحبه ای بار دیگر به اتهام زنی به ایران پرداخت و 
گفت واشنگتن تالش می کند تا نفوذ منطقه ای ایران را محدود کند.

مایک پامپئو درباره اینکه آیا ایران هیچ  یک از درخواست های دوازده گانه آمریکا 
را اجرا کرده، گفت: ما دوازده تغییری را که می خواستیم در رفتار جمهوری اسالمی 

ایران و سران این رژیم ببینیم، تشریح کردیم. پاسخ این است که، نه. هیچ کدام از آن 
دوازده مورد، که همه آن ها هم موارد ساده و منطقی هستند... اتفاق نیافتاده اند.

وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که آیا نش��انه ای مبنی بر تصمیم ای��ران برای آزادی 
آمریکایی های بازداشت شده در ایران وجود دارد یا نه، گفت: در برهه ای نشانه هایی ظاهر 
ش��د مبنی بر اینکه ممکن اس��ت آن ها در حال حرکت به آن سو باشند، اما هرچند که 
نمی توانم درباره جزئیات مشخص اظهار نظر کنم، ما همچنان مجدانه در تالش هستیم 

تا همه آمریکایی های بازداشت شده را به خانه بازگردانیم.  فارس 

درحاشیه 
برای حل دیپلماتیک اختالفات با ایران تالش می کنیم

وزیر خارجه آلمان با اش��اره ب��ه تحوالت اخیر در ارتباط ب��ا آمریکا و ایران 
در غرب آس��یا، گفت آلم��ان تالش می کند تا اختالف نظرها ب��ا ایران از طریق 

دیپلماتیک حل و فصل شود.
هایکو ماس شرایط منطقه غرب آسیا را بسیار خطرناک توصیف کرد و از ایران 

و آمریکا خواست تا آرام باشند. وی گفت: در این منطقه گروه های تروریستی فعال 
هستند و تروریست ها احتماال حمالتی را صورت خواهند داد تا خشونت را تشدید کنند 

و )امکان وقوع( جنگ را تحریک کنند. فقط ایاالت متحده و ایران در چنین جنگی درگیر 
نخواهند شد، بلکه چنین جنگی به سرعت تمامی منطقه را به آتش می کشد.

وزی��ر خارجه آلمان همچنین تاکید کرد که کش��ورش به تالش برای دس��تیابی به 
راهکار دیپلماتیک برای برطرف کردن اختالفات با ایران در زمینه برنامه هسته ای ایران 

کشور و نفوذ تهران در منطقه ادامه می دهد.  تسنیم 

دیدگاه 

"

—

همواره بر این نکته تأکید داشتید که دیپلماسی 
محمد جواد ظریف، چه در دولت یازدهم و چه در 
دولت دوازدهم با این نقد همراه اس�ت که بیشتر 
ان�رژی خود را ص�رف توافق هس�ته ای کرد و به 
موازاتش تمام تخم مرغ های سیاس�ت خارجی را 
در سبد برجام و تعامل با اروپا و آمریکا گذاشت، 
از ای�ن رو پرداخت به مناس�بات پیرامونی ایران 
به حاش�یه رفت. اما در یک سطح کالنتر این نقد 
فقط به سیاست خارجی ظریف باز می گردد یا این 
خالء ن�گاه فراگیر و جامع دیپلماتیک برآیند ۴۰ 

سال دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران است؟
در طول ۴۰ س��الی که از دیپلماسی جمهوری 
اس��المی ایران می گذرد دیدگاه ه��ای مختلفی در 
خصوص جهت گیری های سیاست خارجی تهران 
مطرح شده است. اما به مرور زمان این جهت گیری ها 
به صورت منظم تر خود را نش��ان دادند و در نهایت 
حول دو محور کالن خالصه ش��دند که هر کدام از 
آنها اقتضائات و ملزومات خاص خود را می طلبند؛ 
یکی دیدگاه مبتنی بر تعامل با کشورهای جهان و 
دیدگاه دیگر مبتنی بر ایس��تادگی و مقاومت. اگر 
چه در سند چشم انداز تالش شد که این دو رویکرد 
تا حد امکان به هم نزدیک شود. یعنی بحث تعامل 
سازنده میان این دو نگاه کالن در سیاست خارجی 
شکل گیرد، اما واقعیت امر این است که تا به امروز 
ای��ن دو نگاه کالن هیچ گاه به صورت جدی تعامل، 
تبادل و گفت و گویی با هم نداش��تند و اساس��اً در 
طول ۴۰ س��ال دیالکتیکی میان این دو نگاه کالن 
شکل نگرفت و تا به امروز هم چنان این دو دیدگاه 
به صورت جداگانه مس��یر خود را پیموده اند. چون 
از یک س��و تعامل گرای��ان در س��احت انتولوژیک 
)معرفت شناسی( به دنبال ایجاد برقراری مناسباتی 
مبتنی بر احترام متقابل و کاهش تنش با بازیگران 
منطق��ه ای و فرا منطقه ای هس��تند. ل��ذا اهمیت 
چندان زیادی به مس��ئله مقاومت و ایستادگی در 
برابر سیاس��ت های برخی از کشورها را ندارد. البته 
نه این که آن را نفی کنند ولی آن را اصل و مبنای 

سیاست خارجی قرار نمی دهند. 
و  مقاوم��ت  آن جری��ان حام��ی  مقاب��ل  در 
ایس��تادگی در سیاس��ت خارجی معتقد است این 
دست تعامل، به خصوص تعامل با غرب با تمرکز بر 
اروپ��ا و آمریکا در نهایت به تغییر تدریجی هویتی 
جمهوری اس��المی ایران خواهد انجامید. پس باید 
به ازای آن نفوذ هویت��ی و ماهیت انقالبی خود را 
برای جلوگیری از این مس��ئله به دیگر کش��ورها 
صادر کنیم.  بعد از س��ال های جنگ این دو تفکر 
در دوره هایی با شدت و ضعف پی گرفته شدند. اما 
در دوران آقای خاتمی که با اش��غال عراق توسط 
آمریکا همزمان ش��د تقابل این دو دیدگاه به یک 
نقطه عطف رس��ید. از یک س��و جری��ان تعامل گرا 
اعتقاد داش��ت چون منطقه خاورمیانه به آش��وب 
جدی نظامی و جنگ کش��یده ش��ده نباید تهران 

حساس��یت هایی را برای خود در س��ایه حضور در 
ای��ن تنش ها ایجاد کن��د و در مقاب��ل آن جریان 
ایس��تادگی معتقد بود که اتفاقاً تنش نظامی شکل 

گرفته فرصت بسیار مناسبی برای کشور است. 
اکن��ون ه��م با ش��دت یافتن تن��ش تهران - 
واش��نگتن به نظر می رسد که سطح تقابل این دو 
دیدگاه کالن در سیاست خارجی ما روز به روز در 
حال افزایش است و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت 
و میان مدت تعامل خاصی میان این دو جریان در 
داخل کش��ور ش��کل بگیرد. البته هیچ تالشی هم 
برای نزدیکی این دو دیدگاه وجود ندارد تا بتوان از 
دل آن یک دیدگاه واحد را برای سیاست خارجی 
جمهوری اس��المی ای��ران و اس��تراتژی امنیتی و 

سیاسی خود بیرون کشید.
بگذارید به نگاه آسیب شناسانه شما رجوع کنیم. 
چون به نظر می رسد که جریان تعامل گرا هم آن 
گون�ه که باید نگاه جامع و مانعی به تعامل با همه 
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نداشتند و تنها 
ب�ه یک جریان خاص با محوری�ت اروپا و آمریکا 
گرایش پیدا کرده اند. همین نگاه در اولویت بندی 
هم سبب شد تا این نگاه کارایی چندانی نداشته 

باشد؛ ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
بله. این نکته ش��ما تا اندازه بسیار زیادی قابل 
قبول است. ببینید در زمانی که آقای حسن روحانی 
به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم شرایط کشور 
را در دس��ت گرف��ت ما به واس��طه عملکرد دولت 
احمدی نژاد در این ش��رایط بس��یار مناس��بی قرار 
نداشتیم. لذا دولت با این رویکرد اساس کار خود را 
شکل داد که باید برای حل مشکالت با بزرگ ترین 
و جدی ترین مانع خود یعنی ایاالت متحده آمریکا 
مذاکره کند. از این رو س��عی کرد در یک پروس��ه 

فش��رده و جدی دیپلماتیک حس��اس ترین پرونده 
سیاس��ت خارجی خود یعنی پرونده هس��ته ای را 
به س��رانجام برس��اند تا از این طریق دیگر مسائل 
و چالش ه��ای خود با نظ��ام بین الملل را حل کند. 
بنابراین این جری��ان )تعامل گرا( در دولت روحانی 
معتق��د بود که برجام می تواند نقطه ش��روع خوبی 
برای بازخوانی جدید سیاس��ت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران باش��د. به بیان دیگر توافق هسته ای 
می تواند یک حرکت اس��تراتژیک باش��د. چون این 
جریان فکر می کرد به واس��طه پرونده هس��ته ای، 
ایران ذیل فصل ۷ منش��ور سازمان ملل قرار گرفته 
و کش��ور ابعاد امنیتی پیدا کرده اس��ت. لذا باید از 
این حالت و وضعیت فوق العاده امنیتی خارج شد تا 

بستر را برای تعامل با جهان شکل دهد. 
اما در این رویکرد چند نکته نادیده گرفته شد 
که نهایتا نتوانس��ت به موفقی��ت جریان تعامل گرا 
بیانجامد؛ اولین مس��ئله ناظر بر این واقعیت است 
که جریان تعامل گرا برای حصول برجام نتوانس��ت 
اجماع مد نظر خود ب��ا منتقدینش، به خصوص از 
جریان ایستادگی را شکل دهد. همین عدم اجماع 
الزم برای حمایت از برجام هم س��بب ش��د که در 
طول دو س��ه سال گذشته شرایط برای ناکارآمدی 
توافق هسته ای ش��کل گیرد. یعنی همان گونه که 
در داخل ساختار سیاسی ایاالت متحده آمریکا نیز 
جریان هایی موافق برجام و مذاکره با ایران بودند و 
برخی هم به شدت منتقد توافق هسته ای و هرگونه 
گفت وگو با تهران بودند در ایران هم جریان هایی به 
شدت منتقد مذاکره با آمریکا و شکل گیری برجام 
بودن��د و همین جریان هم باعث ش��د که برجام از 
مسیر اصلی خود خارج ش��ود. این نکته ای بود که 
جری��ان تعامل گرا به آن کم توجهی کرد. چون فکر 

نمی کرد ک��ه همین عدم اجماع ب��رای حمایت از 
برجام س��بب ش��ود که نتیجه تالش ها به بن بست 
برس��د. یعنی اساساً انتظار نداشت که مخالفت های 

داخلی تا به این اندازه موثر واقع شود.
نکته دوم به این واقعیت باز می گردد که جریان 
تعامل گ��را فکر می ک��رد با حصول برج��ام می تواند 
مسئله تقابل استراتژیک ایران و آمریکا را به سرانجام 
برساند. در صورتی که واقعیت این است تا زمانی که 
ایران در تقابل با برنامه های آمریکا قرار دارد، شرایط 
تنش تهران - واشنگتن با حصول برجام یا برجام ها 
تغییر پیدا نمی کند. کاخ سفید با درک این واقعیت 
به س��مت یک برنامه ریزی دقیق برای سازماندهی 
یک س��اختمان تحریمی گام برداش��ته است که از 
سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میالدی و در دوران بوش 
پس��ر آجرهای ابتدایی آن گذاش��ته شد و در دوران 

باراک اوباما این ساختمان نهایتاً شکل گرفت..
پس با این خوانش اش��تباه عمال ش��ش س��ال 
از دیپلماس��ی دولت یازده��م و دوازدهم با رویکرد 
تعامل گرا صرف مناس��بات با اروپا و آمریکا ش��د و 
به همان میزان ظرفیت های منطقه ای ما از آسیای 
میان��ه تا قفق��از و دیگر مناطق نادیده گرفته ش��د. 
اکنون اتفاقاً با بازگشت تحریم ها میزان خسارت های 
این نگاه بر دیپلماسی و اقتصاد کشور بیشتر مشهود 
اس��ت. چون اگر ما تعامالت نس��بی خود را با این 
مناطق ش��کل می دادی��م آمریکا توان سیاس��ی و 
اقتصادی خ��ود را برای تحریم های ایران روی چند 
کش��ور خاص متمرکز نمی کرد. به عبارت دیگر اگر 
ایران تعامل گسترده با اکثر کشورها داشت برگ های 

برنده ما در تقابل با تحریم ها بیشتر می بود.
همان گونه که اش�اره ش�د مح�ور تعامل گرا به 
س�مت اروپا آمریکا و برجام پیش رفت و محور 
ایس�تادگی و مقاومت هم کانون تالش های خود 
را به س�مت خاورمیانه عربی با تمرکز بر لبنان، 
فلسطین، س�وریه، یمن و غیره قرار داد و عماًل 
نکته ش�ما در خصوص ایجاد دیپلماسی جامع و 
فراگیر به حاش�یه رفت. این آس�یب شناسی تا 
چه اندازه از نگاه شما به واقعیت نزدیک است؟

به نظر من این آسیب شناسی می توانست با یک 
هماهنگی ساده دستگاه های مرتبط به سادگی رفع 
شود. یعنی حضور منطقه ای ایران در آسیای میانه، 
قفق��از، آفریقا و دیگر مناطق می توانس��ت با تعامل 
ایران به یکی از وزنه های مهم سیاس��ی و اقتصادی 
در این مناطق بدل شود. حداقل در طول این سال ها 
طرف��داران این دو جریان و محور می توانس��تند در 
یک تضارب آراء به یک سیاس��ت واحد برس��ند. اما 
متأسفانه این اتفاق روی نداد. چون تفاهم میان این 

دو محور تا کنون شکل نگرفته است.
به عبارت دیگر در طول این س��ال ها دس��تگاه 
سیاس��ت خارجی جمهوری اس��المی ایران تهدید 
گری��ز بوده و از هرگونه حضور در تنش دوری کرده 
اس��ت، در صورت��ی که دیگر نهادها به س��مت این 

تهدیدات تنش ها و حساسیت ها رفته اند و در آنجا 
حض��ور پیدا کرده اند و تاثیراتی، گاه مثبت و منفی 
را برای کشور درپی داش��ته اند. متاسفانه در سایه 
همی��ن عدم تفاهم فرصت های مبادالت سیاس��ی، 
اقتصادی و تجاری ما با بس��یاری از همس��ایگان به 
حاشیه رفت. در حالی که هرکدام از این همسایگان 
می توانند یک برگ برنده برای ایران تلقی شوند، این 
همان نکته و آس��یبی است که آقای مالئک )سفیر 
ایران در چین( و آقای موسوی خلخالی به آن اشاره 
کرده اند. چون در طول این س��ال ها قدرت نظامی و 
حوزه نفوذ امنیتی ما بالفاصله به قدرت دیپلماتیک 
و سیاسی بدل ش��د، در صورتی که اگر وضعیت ما 
با ترکیه قیاس ش��ود شاهد هس��تیم که در دوران 
آقای اردوغان با پیگیری یک سیاس��ت پراگماتیک 
ش��اهد انعطاف بس��یار زیادی در حوزه دیپلماسی 
آنکارا هستیم. مثال در یک دورانی ترکیه به صورت 
جدی و مس��تقیم در س��وریه حضور پیدا کرد. اما 
زمانی که این تهدید به زور به تبعات منفی کشیده 
ش��د س��ریعاً ترکیه حضور نظامی خود را به حضور 
سیاسی و دیپلماتیک تغییر داد و به موازاتش شاهد 
تعامل ترکیه با محور آستانه و ایران و روسیه شد و 
حتی تا مرز دیدار و مذاکره با دولت بشار اسد پیش 
رفت. اما متاس��فانه این قدرت انعطاف در سیاست 
خارجی جمهوری اس��المی ایران وجود ندارد. ما در 
مراحلی و در مناطقی با حضور مس��تقیم و نظامی 
خود هزینه های جانی و مالی بسیاری خرج کردیم، 
اما نتوانس��تیم از دل آن ی��ک حضور دیپلماتیک و 
سیاس��ی و به تب��ع آن حضور تج��اری و اقتصادی 
موفق را ش��کل دهیم و یا برعکس، قدرت سیاسی 
و دیپلماتی��ک ما از قدرت نظام��ی و امنیتی ایران 
حمایت جدی نداش��ته اس��ت. همین مسئله باعث 

آسیب های جدی به کشور شده است. 
در طول این چهار دهه آزمون و خطای دیپلماسی 
و سیاست خارجی جمهوری اسالمی، ایران باید 
در چه نقطه ای دس�ت به بازخوانی دیپلماس�ی 

خود و جلوگیری از اشتباهاتش بزند؟
به سوال بس��یار مهمی اش��اره کرد. اتفاقا من 
معتقدم همین اقدام ۱8 اردیبهش��ت ماه ش��ورای 
عال��ی امنیت مل��ی جمهوری اس��المی ای��ران در 
خصوص کاهش تعهدات هس��ته ای و تعیین ضرب 
االجل دو م��اه به اروپایی ها می تواند نقطه ش��روع 
خوبی برای بازخوانی و توقف اشتباهات ما در طول 
این ۴۰ س��ال باش��د. چراکه اکنون مرجع واحدی 
برای سیاس��ت خارجی و دیپلماس��ی ایران ش��کل 
گرفت��ه و آن هم ش��ورای عالی امنیت ملی اس��ت. 
یعنی مکانی که وزارت امور خارجه و نگاه تعامل گرا 
و محافظه کارانه اش می تواند با نهادهای فرادولتی که 
نگاهی مقاومتی دارند در ش��ورای عالی امنیت ملی 
گ��رد هم آیند و نظر واح��دی را مطرح کنند. پس 
ش��ورای عالی امنیت ملی می تواند یک نقطه ثقل، 

همگرایی و حمایتی دو محور از همدیگر باشد. 

کارشناس مسائل بین الملل:

خوانش اشتباه، وقت ایران را به جای 
همسایگان در اروپا و امریکا گرفت

در شرایطی که تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران به بیشترین حد 
خود رسیده و به تبع آن مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیاری در داخل کشور 
حوزه  در  پیرامونی  کشورهای  با  تعامل  لزوم  پیش  از  بیش  است،  گرفته  شکل 

اقتصادی و تجاری برای تقابل با فشارهای آمریکا احساس می شود. 
اما به واسطه برخی نگاه ها در طول 4 دهه دیپلماسی به نظر می رسد 
که ایران در عملیاتی کردن سیاست خارجی فراگیر غافل بوده است، به 
واقع دالیل عدم اجرایی شدن این مسئله چیست؟! دیپلماسی ایرانی 
برای بررسی این خالء، گفت وگویی را با رحمان قهرمانپور کارشناس 
و پژوهشگر مسائل بین الملل صورت داده است که در ادامه از 

نظر می گذرانید:

نمای نزدیک


