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تالش ترکیه برای ورود به اینستکس 
وزی��ر امور خارج��ه ترکیه در خصوص س��ازوکار 
اینستکس بین ایران و اروپا اظهار داشت: برای ورود به 
این سازوکار با اتحادیه اروپا و ایران مذاکره می کنیم.

مولود چ��اووش اوغلو در خصوص خرید س��امانه 
موشکی اس-400 از روسیه نیز اظهار داشت: به هیچ 
وج��ه گامی به عقب بر نخواهیم داش��ت و اگر آمریکا 
گام هایی علیه ما بردارد، ما هم گام هایی در این راستا 

لحاظ می کنیم.
وزی��ر امور خارج��ه ترکیه در خصوص س��ازوکار 
اینس��تکس بین ایران و اروپا نیز اظهار داش��ت: برای 
ورود به این س��ازوکار با اتحادی��ه اروپا و ایران مذاکره 
می کنی��م. وی همچنی��ن درباره اقدام��ات ترامپ در 
موضوع فلس��طین نیز اظهار داشت: گام های یکجانبه 
آمریکا در مورد قدس تا امروز س��ودی در پی نداشته 
اس��ت. آمریکا درمورد این موضوع جانبداری می کند. 
نمی توانی��م راهکاری که پول را به قدس و فلس��طین 
ترجی��ح می ده��د را بپذیریم. آمریکا و اس��رائیل باید 
بدانند که مسائل فلسطین و قدس با پول حل نخواهد 

شد.  باشگاه خبرنگاران

هذیان گویی های سعودی علیه ایران 
وزیر مشاور دولت عربستان در امور خارجی، ایران 
را مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان معرفی 
کرده و گفته است که ریاض به همراه واشنگتن اتخاذ 
تدابیری را برای پاس��خ ب��ه این اقدام ایران بررس��ی 

می کنند.
عادل الجبیر مدعی شد: ایران تاریخی طوالنی در 
چنین اقداماتی دارد؛ این کشور پیشتر نیز به نفتکش ها 
حمله کرد و از طریق حوثی ها انصاراهلل موش��ک هایی 
به عربستان شلیک کرد.آنها همچنین به ایستگاه های 
پمپاژ نفت در عربس��تان حمله کردند، همانطور که ما 
دیدیم آنها ایران حوثی ها را به موش��ک های بالستیک 

مجهز می کنند 
این وزیر س��عودی، که اتهام هایش علیه ایران در 
ارتب��اط با حمله به نفتکش ها در دریای عمان را بدون 
س��ند و مدرک مطرح می کرد، اظهار داشت تحقیقات 
در این باره ادامه خواه��د یافت و به زودی نتایج آن به 

جهانیان اعالم خواهد شد.
الجبی��ر درب��اره تدابیری عربس��تان س��عودی در 
پاس��خ به این تحوالت، مدعی ش��د: ما با دوستان مان و 
همپیمانان مان از جمله در ایاالت متحده، درباره تدابیری 
که باید اتخاذ شود، رایزنی می کنیم. بسیار مهم است که 
جهان پیامی قوی برای ایران ارسال کند با این مضمون، 
که اقدامات خصمانه و حمالت آن به کشتی های تجاری 
و تجهی��ز گروه ه��ای انصاراهلل و حزب اهلل به موش��ک ها 

غیرقابل قبول است.  صداوسیما 

 آنچه آمریکایی ها انجام دادند، 
بسیار مخرب است
وزیر امور خارجه س��وئد درباره خ��روج آمریکا از 
برجام گفت: »آنچه آمریکایی ها انجام داده اند، بس��یار 

مخرب است.«
مارگوت والس��تروم، با تایی��د کارآمد بودن برجام 
گف��ت: مذاکره با ایران 10 س��ال زمان ب��رد و برجام 
کماکان ابزار بسیار مناسبی برای عدم دستیابی ایران 
به سالح هسته ای است. این توافق در خدمت اهدافش 
ب��وده اس��ت، بنابراین خ��روج از آنها تنها مش��کالت 

متعددی را به وجود خواهد آورد.
او درب��اره خروج آمری��کا از برج��ام و تبعات آن 
برای اعتبار این کش��ور گفت: این مسئله اعتبار ایاالت 
متحده آمریکا به عنوان یک شریک برای هرنوع توافق 
جدی��د را افزای��ش نخواهد داد، برای نمون��ه توافق با 
کره ش��مالی. فکر می کنم این واقعا مشکل ساز است، 
همینط��ور برای اتحادیه اروپا. ما امیدواریم با هم کنار 

بیاریم.  ایرنا 

ادعای واهی وزیر دفاع موقت آمریکا 
درباره ایران

پاتری��ک ش��اناهان، وزی��ر دفاع موق��ت آمریکا و 
سرپرس��ت پنتاگ��ون، در واکن��ش به حم��الت به دو 
نفتکش در دریای عمان در صفحه توئیتر خود نوشت: 
حمالت مداوم و بی جهت ای��ران در منطقه، تهدیدی 
برای صلح و امنیت جهانی محس��وب ش��ده و آزادی 

ناوبری در دریاهای آزاد را به خطر می اندازد.
پیش��تر نیزمایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
در خص��وص حمالت به دو نفتک��ش در دریای عمان 
مدعی ش��ده بود: تحلیل آمریکا این اس��ت که حمله 
ام��روز به نفتکش ها کار ای��ران بوده و ایران قصد دارد 

جریان نفت را دچار مشکل کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در توییتی 
خصمان��ه ایران را مس��ئول حمله ب��ه دو نفتکش در 
دریای عمان دانس��ت و نوش��ت: ارزیاب��ی آمریکا این 
اس��ت که ایران مس��ئول حمالت دریای عمان است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در واکن��ش به اتهام زنی های بی اس��اس آمریکا اظهار 
داشت: مس��ئولیت تأمین امنیت تنگه هرمز، بر عهده 
جمهوری اس��المی ایران است و نش��ان دادیم که در 
س��ریع ترین زمان ممکن به کمک ملوانان کشتی های 

دچار سانحه رفتیم و آنها را نجات دادیم.  ایسنا 

اخبار

تاکید سناتور آمریکایی بر تشدید تحریم های ایران
سناتور ارشد جمهوری خواه کنگره آمریکا با اتهام زنی بی سند به ایران درباره 
حمله به دو نفتکش در دریای عمان، از دولت ترامپ تش��دید تحریم ها علیه این 

کشور را خواستار شد.
لیندس��ی گراهام که یکی از ضد ایرانی ترین قانونگذاران آمریکایی اس��ت، با 

ادبیاتی توهین آمیز علیه ایران مدعی ش��د: همانطور که وزیر خارجه پامپئو گفته، 
این حمالت تهدیدی برای صلح و امنیت بین الملل و آزادی تردد اس��ت. وقتی ش��ما 

با یک کشور سرکش مانند ایران و تشدید اقدامات تحریک  آمیز آنها سر و کار سر و کار 
دارید، ما باید یک سیگنال روشن و صریح مبنی بر اینکه چنین اقدامایت غیرقابل قبول 
هس��تند، ارسال کنیم. وی افزود: امیدوارم که دولت ترامپ به کنگره رجوع کند و فشار 
تحریم هایمان علیه رژیم ایران را تشدید کند. آنها باید درد ناشی از این تشدید تنش را 

حس کنند و اعمال تحریم های بیشتر اقدامی مناسب خواهد بود.  صداوسیما 

درحاشیه 
هر کاری بتوانیم برای اجرای تعهدات در برجام انجام می دهیم

رئیس جمه��ور روس��یه با بیان اینکه خ��روج آمریکا از برج��ام باعث نابودی 
رژیم منع اش��اعه تسلیحات کشتار جمعی می شود، بر پایبندی مسکو به اجرای 

تعهدات برجامی تاکید کرد.
والدیمیر پوتین در حاش��یه نشست ش��انگهایی درباره عواقب سیاست های 

ضد برجامی واشنگتن توضیح داد: خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران 
می تواند رژیم منع اشاعه هسته ای و تسلیحات کشتار جمعی را به کلی نابود کند.

وی همچنین تاکید کرد که مسکو به عنوان رئیس دوره ای سازمان همکاری شانگهایی 
هر کاری در توانش باشد، برای اجرای تعهدات خود و دیگر طرف های باقی مانده در برجام 
انجام می دهد. پوتین پیش��تر با تاکید بر اینکه از هیچکدام از اقدامات علیه ایران حمایت 
نمی کنند، گفته بود: ایران امروز کشوری است که بیشترین قابلیت راستی آزمایی را دارد. 

آنها ایران را بازرسی کرده اند و حتی یک مورد تخلف هم نیافتند.  فارس

دیپلمات
آمریکا پشت حادثه نفتکش ها در دریای عمان است

دیپلمات ارش��د ایرانی در س��ازمان ملل با بیان اینکه آمری��کا عامل حادثه 
ب��رای نفتکش ها در دریای عمان اس��ت، اتهامات واش��نگتن علیه تهران در این 

باره را رد کرد.
اس��حاق آل حبیب در مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی اِن.اِچ.ِکی ژاپن با اشاره 

به همزمانی این حادثه با س��فر آبه شینزو نخست وزیر این کشور به ایران و دیدار 
با رهبر انقالب اس��المی توضیح داد: کس��ی پش��ت این ماجرا است تا آن را به گردن 

ایران بیاندازد. )و آن کس نیز( ایاالت متحده اس��ت. مایک پامپئو وزیر خارجه و پاتریک 
ش��اناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا ش��امگاه گذشته بدون ارائه هیچ سند و مدرکی، 
ایران را به دست داشتن در انفجار دو نفتکش در دریای عمان متهم کردند. این در حالی 
اس��ت که نفتکش ها محموله های متعلق به ژاپن را حمل می کردند.گفتنی است، آمریکا 

به دنبال اتهام زنی علیه ایران در حادثه دو نفتکش در دریای عمان است.  تسنیم

معادله

رند پال:
یکا به هر کس    آمر

که با ایران در تقابل باشد، سالح می دهد
یک سناتور مطرح آمریکایی در یادداشتی  انتقادی، به ادامه فروش انواع تس��لیحات نظ�����رگاه
به عربس��تان س��عودی به رغم هدف قرار گرفتن غیرنظامیان 

یمنی و کمک سعودی ها به القاعده و داعش تاخته است.
رند پال در یادداش��تی تحت عنوان به تسلیح جهادگرایی 
تندرو پایان دهید، از مواضع دولت آمریکا در فروش س��الح به 
ائتالف به رهبری عربس��تان س��عودی در جنگ یمن به شدت 
انتقاد کرده و اس��تدالل مقام ه��ای آمریکایی در توجیه فروش 
تسلیحات به س��عودی ها با توس��ل به آنچه که تهدید ایران« 

خوانده شده است را رد کرده است.
او در ابتدا نوشت: خاورمیانه یک دیگ داغی است که تهدید 

به جوش آمدن آن به طور مستمر وجود دارد و ارسال تسلیحات 
به منازعات چند قرن این منطقه، کار اشتباهی است«.

س��ناتور آمریکایی در این یاداشت نوشت: هیچ اطمینانی 
وجود ندارد که تس��لیحات ارسالی ما به خاورمیانه روزی علیه 
س��ربازان خودمان استفاده نش��ود. حقیقت آن است که روزی 
خواهد رس��ید که س��ربازان جوان ما برای جنگیدن با همین 
تسلیحاتی که کنگره امروزه مجوز ارسال آنها را می دهد، اعزام 

شوند و این یک تهدید واقعی است.
رند پال افزود: این اتفاق افتاده است. تا همین االن هم ارتش 
ایران برخی از تس��لیحات به جا مانده ارسالی ما به )محمدرضا( 
ش��اه را در اختی��ار دارد. در عراق، وقتی که م��ا به جنگ صدام 
حس��ین رفتیم، بخشی از تس��لیحاتی که ما به این کشور برای 
جنگ با ایران دادیم هنوز در اختیار عراق بود. در افغانستان وقتی 
ما به جنگ طالبان رفتیم، مقادیری از سالح که ما به مجاهدین 
برای جنگ با روس ها )شوروی( داده بودیم، هنوز آنجا باقی بود.

ای��ن قانونگ��ذار کنگره آمری��کا تصریح کرد: »گس��ترش 
تس��لیحات در بحبوحه هرج و مرج، در واقع یک دستورالعمل 
و نس��خه چیدن برای فاجعه است. خیلی سخت خواهد بود که 
روی این موضوع بحث کنیم که ارس��ال تسلیحات به لیبی یا 

سوریه به هیچ طریقی سبب گسترش آزادی  شده باشد؟«
پال می نویس��د: »خیال پردازان اغلب با اشتیاق درباره یک 
ط��رح صلح ب��رای خاورمیانه حرف می زنند. ش��اید ما باید به 
فکر یک طرح صلحی باش��یم که در آن ارس��ال تسلیحات به 
این منطقه غوطه ور در آش��وب، جن��گ داخلی و هرج و مرج 
لحاظ نش��ده باشد«. وی همچنین از مواضع دولت های آمریکا 
در توجیه فروش  تس��لیحات به کش��ورهای عربی طی سالیان 

گذشته با توسل به »ایران« به شدت انتقاد کرد.
س��ناتور ایالت کنتاکی معتقد است: اس��تدالل مقام های 
آمریکایی درباره فروش س��الح اینطور پیش می رود که ما باید 
به هر کسی که ایران نیست، سالح بدهیم. به ما گفته شد که 

ب��ه دلیل تهدید ایران، ایاالت متحده باید قبول کند که به هر 
کس��ی که مخالف ایران است سالح بدهد حتی به کشورهایی 
که با اَره های اس��تخوان بُر یک معترض را در کشوری خارجی 
بکش��ند. خوب اگر ما )به این اس��تدالل و فروش س��الح( نه 
بگویی��م، چه اتفاقی می افتد؟ چه اتفاقی می افتد اگر ما فروش 

تسلیحات را به رفتار دیگر کشورها مشروط کنیم؟
رند پال ادامه داد: »س��عودی ها با این همه تس��لیحات چه 
می کنند؟ یکی از کارهایی که می کنند، حمالت به غیرنظامیان 
در یمن اس��ت. سعودی ها با بمب ها و هواپیماهای ما یک مراسم 
خاکسپاری را هدف قرار دادند و بیش از 400 نفر را زخمی کردند 
و 1۵0 نفر را کشتند. بمب  ریختن سعودی ها بر روی یک اتوبوس 
مدرسه، سبب مرگ 40 کودک شد. سعودی ها با حمایت ما بندر 
الحدیده را که بندری حیاتی برای ورود مواد غذایی برای یک ملت 
در قحطی است را مسدود کرده اند. 1۷ میلیون نفر از مردم یمن 

در نتیجه این جنگ با گرسنگی مواجه هستند.  فارس

کمیس��یون  پی��ش  چن��دی  از کشورهای پرون�����ده لیستی  اروپایی، 
پرریسک در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
را منتشر کرد که نام 4 جزیره آمریکایی و عربستان 
هم در این لیس��ت بود. این اق��دام اروپا چه پیامی 

برای حامیان اف.ای.تی.اف در ایران دارد؟
یکی از اس��تدالل های طرف��داران اف.ای.تی.اف 
ب��رای لزوم همکاری با این نهاد و اجرای همه عناصر 
برنامه اق��دام، وجهه بین المللی داش��تن رتبه بندِی 
اف.ای.تی.اف است. طرفداران اف.ای.تی.اف معتقدند 
تا زمانی که نام ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار 
داشته باشد، »همه دنیا« ما را کشوری پرریسک تلقی 
کرده و همکاری های مالی خود را با ما قطع می کنند 
و ایران در جامعه جهانی، منزوی می شود. این ادعا به 
زبان های مختلف در اظهارات آنان مطرح شده است. 
به عنوان نمونه رئیس جمهور در 1۶ آذر ۹۷ در جمع 
دانشجویان سمنان گفته بود: »همه کشورهای دنیا به 
جز ایران و کره شمالی عضو اف.ای.تی.اف هستند«. 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز عنوان 
می کند: »توصیه های اف.ای.تی.اف جز استانداردهای 
بانکداری بین المللی اس��ت«. میرلوحی عضو شورای 
عالی اصالح طلبان نیز در مصاحبه ای می گوید: »اگر 
اف.ای.تی.اف تصویب نش��ود، م��ا در انجام مبادالت 

بانکی منزوی می شویم«.
از سوی دیگر برخی مقامات کشورهای اروپایی 
نیز بر تنور این ادعاها دمیده و چنین القا می کنند 
ک��ه گویی رتبه بندی اف.ای.ت��ی.اف فصل الخطاب 

تصمیم گیری کش��ورها در تعامالت مالی آنهاست 
و حضور ایران در لیس��ت سیاه اف.ای.تی.اف مانع 
هم��کاری بانک ه��ا و نهادهای مالی دنی��ا با ایران 
اس��ت. به عن��وان نمونه راب ماکر س��فیر انگلیس 
در تهران می گوید: »اگر ایران به س��ایر کش��ورها 
در مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م و 
قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر 
س��ر روابط بانکی خود با سایر نقاط جهان خواهد 
داشت«. در همین راستا، کشورهای اروپایی، شرط 
اجرایی کردن ابزار پشتیبان تجاری )ایستکس( را 
اج��رای تمامی عناصر برنامه اقدام اف.ای.تی.اف از 

سوی ایران معرفی کرده اند.
اما رتبه بندی کش��ورها توس��ط اف.ای.تی.اف 
چقدر پش��توانه فنی داش��ته و از چه میزان وجهه 
بین الملل��ی برخوردار اس��ت و آیا همه کش��ورها 
رتبه بن��دی اف.ای.تی.اف را مبن��ای تصمیم گیری 

خود قرار می دهند؟

 رتبه بندی کمیسیون اروپایی
از کشورهای پرریسک

مهدی مظه��ر کارش��ناس حوزه دیپلماس��ی 
اقتص��ادی در پاس��خ به این س��وال می گوید: برای 
یافتن پاس��خی واقع بینانه به این پرس��ش ها، کافی 
اس��ت به اقدام اخیر کمیس��یون اروپای��ی در اعالم 
لیست کش��ورهای پرریسک و واکنش هایی که این 
اق��دام برانگیخت، نگاهی بیندازیم. در بهمن س��ال 
گذشته کمیسیون اروپایی لیس��تی از ۲۳ کشور و 

منطقه پرریس��ک در زمینه پولشویی و تأمین مالی 
تروریسم را منتشر کرد که در میان آنها نام عربستان 

و 4 جزیره آمریکایی نیز به چشم می خورد!
این اقدام کمیسیون اروپایی با واکنش مارشال 
بلینگزلی، رئیس آمریکایی اف.ای.تی.اف و اعتراض 
وزارت خزانه داری آمریکا روبرو ش��د. عربستان هم 
کش��ورهای اروپایی را تهدید ک��رد که اگر نام این 
کش��ور را از لیس��ت اعالم��ی خود خ��ارج نکنند، 
تعام��الت اقتصادی خود را ب��ا اروپا کاهش خواهد 
داد. باالخره فشارهای آمریکا و عربستان مؤثر واقع 

شد و اروپا از موضع قبلی خود عقب نشینی کرد.
این اقدام کمیس��یون اروپایی و واکنش هایی 
ک��ه برانگیخ��ت، در دل خود چند پی��ام واضح به 

حامیان داخلی اف.ای.تی.اف دارد:

رتبه بندی اف.ای.تی.اف، فصل الخطاب نیست
مظهر معتقد است: اقدام کمیسیون اروپایی در 
اعالم لیست کشورهای پرریسک آن هم مستقل از 
رتبه بن��دی اف.ای.ت��ی.اف در دِل خود این پیام را 
دارد که لیس��ت اعالم شده از سوی اف.ای.تی.اف، 
فصل الخطاب تعیین کش��ورهای پرریس��ک نبوده 
و بر خ��الف ادعای طرف��داران اف.ای.تی.اف، این 
رتبه بن��دی وجهه بین المللی ندارد و مورد پذیرش 

»همه دنیا« نیست.
ممکن اس��ت چنین تصور شود که معیارهای 
اروپ��ا در رتبه بندی کش��ورهای پرریس��ک، کمی 
س��خت گیرانه تر از معیارهای اف.ای.ت��ی.اف بوده 

اس��ت و به همین دلیل کش��ورهای بیش��تری در 
لیست کمیس��یون اروپایی قرار گرفته اند؛ بنابراین 
این اقدام اروپا، به معنای بی اعتبار دانس��تن لیست 
اف.ای.تی.اف نیست. اما مهدی مظهر معتقد است 
که این تصور نادرست است. زیرا برخی کشورهای 
پرریسک از نظر اف.ای.تی.اف همچون صربستان و 
کامبوج، در لیست کشورهای پرریسک اعالم شده 
از س��وی کمیس��یون اروپایی وجود ندارند. بر این 
اساس روشن می ش��ود اقدام اروپا در اعالم لیست 
کشورهای پرریسک، کاماًل مستقل از اف.ای.تی.اف 
و براساس استانداردهایی متفاوت از آن بوده است.

 رتبه بندی کشورهای پرریسک
کاماًل سیاسی است

اق��دام کمیس��یون اروپایی و حواش��ی پس از 
آن به خوبی نش��ان می دهد این گونه رتبه بندی ها 
بیش از آنکه از پشتوانه فنی برخوردار باشد، نوعی 
اعالم موضع سیاسی است و با هدف اعمال فشار به 
کشورهای خاص صورت می گیرد. به همین جهت 
است که بدون ذره ای اصالح در نظام مالی، بلکه با 
اعمال نفوذ و تهدید، نام برخی کش��ورها از چنین 
لیس��ت هایی خارج می ش��ود. بر این اساس معلوم 
می شود آنچه سبب خروج نام ایران از لیست سیاه 
اف.ای.تی.اف می ش��ود، نه اصالحات ساختاری در 
نظ��ام مالی، بلک��ه پیروی کردن از سیاس��ت های 
کش��ورهای صاحب نفوذ در این نهاد بین الدولی یا 

استفاده از اهرم های فشار سیاسی است.

رفتارهای دوگانه اروپا در قبال ایران
نکته دیگری که از اقدام اروپا می توان دریافت، 
رفتارهای مزورانه اروپا در قبال ایران است. اروپا از 
یک س��و چنین وانمود می کند ک��ه همه دنیا تابع 
رتبه بندی اف.ای.تی.اف هس��تند و ب��دون اجرای 
استانداردهای اف.ای.تی.اف تمام راه های تعامالت 
مالی ایران قطع خواهد شد و از سوی دیگر خودش 
به لیست کشورهای پرریسک اف.ای.تی.اف اعتقادی 
نداشته و مستقاًل کشورها را رتبه بندی می کند. این 
رفتار دوگانه به خوبی نشان می دهد اروپا اگرچه از 
استفاده ابزاری آمریکا از اف.ای.تی.اف برای رسیدن 
به مقاصد سیاسی خود، آگاه است و تالش می کند 
نهادی با کارکرده��ای اف.ای.تی.اف اما تحت نفوذ 
خ��ود ایجاد کند، ام��ا برای ایجاد اهرم های فش��ار 
جدید علیه ایران، اف.ای.تی.اف را گزینه مناس��بی 
می داند و به همین دلی��ل به ایران توصیه می کند 

استانداردهای آن را اجرا کند.  مهر

آیا اروپا رتبه بندی اف.ای.تی.اف را قبول دارد؟

رفتارهای دوگانه در قبال ایران

س�ازمان ش�انگهایی س�ازمانی غیر آمریکایی 
ب�وده و از بع�د امنیتی اهمیت بس�یاری دارد، 
تاجای�ی ک�ه از آن ب�ه عن�وان ناتو ش�رق یاد 
می کنند نظر ش�ما درمورد جایگاه این سازمان 

در منطقه چیست؟
بیش��کک پایتخت قرقیزس��تان مقصد اولین 
سفر روحانی در س��ال ۸۲ وپس از انتخاب شدن 
در دور اول انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری بود. در 
آنجا هم جلسه مربوط به شانگهای برگزارشد. هم 
اکنون چین، روس��یه، تاجیکس��تان، قرقیزستان، 
ازبکستان شش کشور عضو سازمان همکاری های 

شانگهای هستند.
این ۶ کشور موسس س��ازمان همکاری های 
ش��انگهای هستند پس از آن پاکستان و هند هم 
عضویت پیداکرده و کشور هایی مانند افغانستان و 

ایران هم عضو ناظرماندند.
س��ازمان  تش��کیل  فلس��فه  درخص��وص 
همکاری های ش��انگهای ه��م باید بگوی��م که با 
فروپاشی شوروی، کشور های جدیدی ایجاد شده 
و به مرور از کنترل مس��کو خارج ش��ده بودند؛ و 
قبل از آن چین و ش��وروی دو قدرت بزرگ بودند 
که مس��ائل امنیت��ی خ��ود را بایکدیگر هماهنگ 
می کردند، ولی بعد ش��وری، خالء امنیتی هم در 
داخل این کش��ور ها و هم ب��رای نفوذ دولت هایی 
مثل آمریکا، اس��رائیل، اروپا و برخی از کشور های 

منطقه، مشکالتی در این زمینه ایجاد شد.
در همین راستا س��ازمان همکاری شانگهای 
را ایج��اد کردند تا بتوانند س��اختار امنیتی را بنا 
کنن��د و همی��ن کار را ه��م انجام دادن��د و تنها 
ترکمنس��تان عضویت آن در نیام��د و این امر به 
سیاس��ت بی طرفی آنها ب��از می گردد چرا که این 
کشور اعالم کرد و به طور طبیعی در این سیاست 

نباید عضو هیچ سازمان امنیتی باید.
غربی ها و به خصوص آمریکا عضو این سازمان 
نیس��تند و همین ام��ر جاذبه هایی ب��رای ما دارد 
چراکه چین و روس��یه دو قدرت بزرگ هس��تند و 
در حال حاضر حضور هند، پاکس��تان و کشور های 
آس��یای میانه هم به وزن اجالس شانگهای افزوده 
اس��ت. بعد از مس��ائل امنیتی، تعامالت اقتصادی، 
همکاری ها و ترانزیت عواملی بودند که پس از ثبت 
و اجرای تفاهم امنیت بین خودشان، به سراغ امور 

اقتص��ادی رفتند و چین موضوع جاده ابرایش��م را 
طراحی کرد و س��رمایه زیادی روی آن گذاشته و 
ترانزیت آن را از بخش آس��یای میانه شروع کرد و 

به توفیقاتی هم در این زمینه دست یافت.
از س��ال ۸۲ تا کنون ما در تمام جلسات این 
سازمان حضور داشتیم البته رو حانی در دو یا سه 
جلسه سران شرکت نکرد و در سطح معاون وزیر 
جلسه دنبال شد که دلیل آن هم به پاره ای از سو 
تفاهمات باز می گردد که لزومی برای ش��رکت ما 

در سطح باال وجود نداشت.
ب��ه نظر می رس��د در ح��ال حاضر این س��و 
تفاهمات مهار ش��ده و امروز شرایط بهتری حاکم 
اس��ت بویژه اینکه ایران، چین و روسیه در شرایط 
تحریمی به سر می برند. طبیعی است که به واسطه 
سیاس��ت های غرب برای ما بهتر است در منطقه 
خودمان تحرک بیش��تری داش��ته باشیم و عالوه 
بر کش��ور های هم مرزمان که در اولویت هس��تند 
به کش��ور هایی مانند هند، آسیای میانه ها و ... هم 
به چش��م همس��ایه نگاه کنیم. در مورد عضویت 
در ش��انگهای باید بگویم که بع��د از مدتی که بر 
عضویت کامل در این س��ازمان اص��رار می کردیم 
امروز دیگر اشتیاق شدیدی نشان نمی دهیم البته 
اگر در این زمینه با استقبال روبرو شویم به بررسی 
جدی قوانین در مورد عضوریت خواهیم پرداخت.

باتوجه به اینکه عضو ناظر شانگهای هستیم از 
بسیاری اعضای شانگهای هم فعالیت بیشتری 
داری�م، به عقی�ده ش�ما ته�ران می تواند چه 
اس�تفاده ای از این فرصت در ش�رایط تحریمی 

داشته باشد؟
سازمان های متعددی را در منطقه آسیا داریم 
و بیش��تر این س��ازمان ها چندان موث��ر نبوده و در 
معادالت جهان اثر گذار نیس��تند. آ.س .آن سازمان 
مهمی است و از نظر من در بعد اقتصادی هم اهمیت 
زیادی دارد. در اجالس سارک بین هند و پاکستان 
اختالف نظر وجود دارد و همین امر کارآیی آنرا زیر 
س��وال برده اس��ت. اکو هم ده عضو دارد و باوجود 
اینکه ایران، پاکس��تان و ترکیه بنیانگذار آن بودند 

متاسفانه طبق پیش بینی ها عمل نکرد. 
از طرف دیگر وقتی به شورای همکاری خلیج 
ف��ارس نگاه می کنیم متوج��ه دعوا ها و تنش بین 
عربستان و قطر می شویم. عالوه براین مراکز متعدد 

دیگری هم در منطقه وجود دارند که دربین آن ها 
سازمان ش��انگهای تاثیرگذار است چرا که چین و 
روسیه در هر سازمانی عضو شوند که آمریکا در آن 
حضور ندارد عملکرد قدرتمندی خواهند داش��ت. 
مث��ل اجالس اوراس��یا که مجم��ع اقتصادی بین 
روسیه و چهار کشور قفقاز و آسیای میانه است که 
از نظر اقتصادی روز به روز در وضعیت بهتری قرار 

می گیرد و ما هم عضو ناظر آن شدیم.
البت��ه اج��الس اوراس��یا در بع��د سیاس��ی 
جایگاهی ن��دارد و در حوزه اقتصادی هم آن قدر 
باید قدرت داش��ته باش��د که روی بازار ارز و کاال 
اثر بگذارد. نکته قابل توجه این اس��ت که سازمان 
شانگهایی روز به روز در حال ارتقاع جایگاه است 
البته با عضویت هند و پاکستان شکی ایجاد شده 
مبنی براینکه اختالفات این دوکش��ور به سازمان 
هم کش��یده بش��ود در هر صورت چین و روسیه 
برای سنگین تر کردن وزن سازمان همکاری های 
شانگهای عضویت هند و پاکستان را هم پذیرفتند 
و امی��دوار هس��تند با اهرم هایی ک��ه  در اختیار 
دارند بتوانند برای حل مس��ئله امنیتی افغانستان 
و کاهش تنش های اس��الم آباد و دهلی نو اقدامی 
انجام داده و درنیا حرفی برای گفتن داشته باشند. 
باتوجه به اینکه تهران  در سازمان های مهم عضو 
نیس��ت و اگر عضویتی هم دارد تاثیرگذار نیستیم 
و ب��ا توجه به جایگاهی که در منطقه داریم حتی 
ناظر ب��ودن ما از عض��و بودن برخی کش��ورهای 
همسایه هم موثر تر است.                                    

در بیانه س�ال گذشته اجالس ش�انگهای همه 
کش�ورها در براب�ر یکجانب�ه گرای�ی آمریکا و 
خ�روج آنه�ا از برجام واکنش نش�ان دادند، از 
نظر ش�ما اینکه در چنین س�ازمان مهم منطقه 
ای به شکل مذکور از ایران حمایت می شود چه 

پیامی برای واشنگتن دارد؟
م��ن فکر می کنم در جلس��ه اجالس س��ران 
امس��ال با توجه به بحث برج��ام و تنش های بین 
ای��ران و آمری��کا همچنین حل نش��دن مش��کل 
واشنگتن با روس��یه و چین اهمیت بسیاری دارد 

که جمله بندی های بیانیه پایانی که به ما مربوط 
می ش��ود و به اس��تقالل مجموعه اشاره دارد نافذ 

مهم و تاثیرگذار است. 
ما عضودائم  س��ازمان همکاری های شانگهای 
نیس��تم و عالوه ب��ر این در چنین س��ازمان هایی 
احتیاط های خاصی هم حاکم اس��ت و به همین 
دلیل هم در بیانه هایشان چندان تندروی نداشته 
و برای ما سینه چاک نمی کنند و به همین دلیل 
هم باید قبول کنیم که این س��ازمان مهم بوده و 
رابطه خوبی هم با ما دارد ولی در کنار تمامی این 
م��وارد احتیاط های الزم را در نظر می گیرند و به 
همین دلیل باید منتظر بیانیه امسال باشیم و بعد 
از آن قضاوت کنیم چراکه به نظر من این سازمان 
در اعالم مواضع خود از یک حدی فراتر نمی رود. 
از آنجا که در شانگهای از سه شر افراط گرایی، 
تروریس�م و جدایی طلبی یاد ش�ده اس�ت آیا 
می توان با تکیه بر تروریسم اقتصادی که آمریکا 
آن را به ما تحمیل کرده است، سایر کشور ها را 
ب�رای همکاری با ای�ران عالقه مند ک�رده و در 

پرتو آن موانع را پشت سر بگذاریم؟
ایران روسیه چین و پاکستان لطمه های قابل 
توجهی از ترامپ خورده و همدرد هستند به همین 
دلیل در مسیر مخالفت با این تحریم های یک جانبه 
ه��م نظر بوده و تصور نم��ی کنم وقتی قدرت های 
اصلی در این سازمان چنین موضعی داشته باشند 
س��ایر کشورها هم مالحظه داشته باشند. وقتی که 
قدرت های اصلی درون این س��ازمان اینگونه عمل 
می کنند سایرین هم دنبال رو خواهند بود به ویژه 

اینکه خود آنها هم نگرانی هایی دارند.
در بحث تروریسم و جدایی طلبی هم باید بگویم 
که داعش در پاکستان و افغانستان همچنین آسیای 
میانه خطر جدی محسوب می شود. خوشبختانه با 
اقداماتی که انجام دادیم از عراق و تقریبا از س��وریه 
رانده ش��ده اند و در نتیجه در حال پخش شدن در 
منطقه هستند در نتیجه تعداد زیادی از داعشی ها 
ملیت ازبکستان تاجیکستان و افغانستان را  داشته و 
از سایر کشورهای منطقه هم عضو گیری داشته اند. 
تروریس��م خطری بالقوه در آس��یا اس��ت  ایران در 
راستای مقابله با این پدیده گام های مهمی برداشته 
است و در این زمینه پتانسیل باالیی برای همکاری 

با سازمان همکاری های شانگهایی داریم.

رحیم پور مطرح کرد؛
استفاده تهران از فرصت اجالس شانگهای برای مهار تحریم ها 

وزیر  سابق  معاون  گ���و در گفت و خارجه  امور 
با  گفت وگو  در  اقیانوسیه  و  آسیا  حوزه 
باشگاه خبرنگاران گفت: ایران می تواند 
برای  برای  شانگهای  اجالس  فرصت  از 

مهار تحریم ها استفاده کند.
به عقیده ابراهیم رحیم پور  سازمان 
در  یا  که  بود  خواهد  موفق  المللی  بین 
بعد اقتصادی از قدرتی برخوردار باشد 
خود  تاثیر  تحت  را  کالن  بازار  و  ارز  که 
قرار بدهد و یا در بعد سیاسی از جهت 
مسائل امنیت نظامی و شورای امنیت اثر 
گذار باشد. وی تاکید می کند که سازمان 
همکاری های شانگهای روز به روز در حال 
حضور  به  باتوجه  و  بوده  جایگاه  ارتقاع 
نداشتن آمریکا در این سازمان می تواند 

برای ایران بسیار موثر باشد.

نمای نزدیک


