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مهدی جهان تیغی

در حالیک��ه همه این کش��ورها در خلیج ف��ارس و با توجه به 
مناف��ع زیادی که در ای��ن منطقه دارند، برای تش��کیل یک 
ائتالف نظام��ی برای حفاظت از کش��تی های پر از دالر خود 

دچار تردید و تعلل هستند؟!
یک��ی از پایه ه��ای اصلی محاس��باتی جری��ان غرب گرا برای 
مح��دود کردن توان جمهوری اس��المی ب��ه گزینه "مذاکره" 
این بود و اس��ت که تنها دیپلماس��ی مذاک��ره می تواند، مانع 
ائتالف س��ازی منطقه ای و جهانی توس��ط آمریکا علیه ایران 
شود. از دل همین اس��تدالل بود که پذیرفتن برجام نیز یک 
موهبت و دس��تاورد بزرگ معرفی میشد. یعنی معتقد بودند 
ک��ه یکی از راهبردی ترین فواید برجام برای ایران، ایجاد مانع 
برای ائتالف س��ازی علیه کشور توسط آمریکا و حتی اسرائیل 

و عربستان است.
ذیل همین استدالل آنها این نسخه را برای کشور می پچیدند 
ک��ه جلوگی��ری از اجماع علی��ه ایران فق��ط از طریق دو گام 
خواهد ب��ود، گام اول، تمرکز ایران بر مذاک��ره همه جانبه با 
غرب و مهمتر از آن پایبندی به کاهش تنش و همچنین الزام 

به راضی نگه داش��تن طرف های اروپایی تحت هر ش��رایطی! 
منظ��ور از کاه��ش تنش نی��ز این ب��ود که ای��ران تحرکات 
منطقه ای و امنیتی چندان فعالی نداشته باشد و  طرف غربی 
نی��ز را نیز حت��ی در رویدادهای هزینه ب��ر تحمیلی به ایران، 

راضی نگه دارد.
برخ��ی از این جریان غربگرا حتی تفاس��یر خ��ود را به جایی 
رس��اندند که اصرار ایران در تمرکز بر مساله فلسطین و رژیم 
صهیونیس��تی را خطای بزرگ عنوان کردند و دلیل آن را نیز 
هزین��ه زیاد و ایجاد بهانه ب��رای اجماع بین المللی علیه ایران 
عنوان می کردند. در هر صورت از دید این دوس��تان که ردپای 
آنها در تربی��ت دیپلمات های جوان برای آینده وزارت خارجه 
دیده می ش��ود، جلوگیری از ائتالف س��ازی علیه کشور تنها از 
مسیر دیپلماسی آنهم به سبک مذاکرات برجامی خواهد بود.

البته اینک نیازی به اس��تدالل نیس��ت که پس از چند سال 
از تواف��ق هس��ته ای، برج��ام نتوانس��ته مانع حقیق��ی برای 
ائتالف سازی های آمریکا با کشورهای غربی علیه ایران بشود. 
ممکن اس��ت که در ظاهر گاه برداش��ت های دیگری از طرف 
اروپایی القا بش��ود ولی واقعیت این است که در پنهان ائتالف 
آمریکا و اروپا علیه جمهوری اس��المی با قوت و پیچیدگی و 

حتی طراحی خطرناکتر از قبل ادامه دارد.
ول��ی جدای از این اس��تدالل ها حوادث چن��د هفته اخیر در 
خلیج فارس، عمال یک کارگاه آموزش��ی و عینی برای بطالن 
این تفکر غرب گرایان بود. نیروی هوایی سپاه ابتدا یک پهپاد 
آمریکایی را در هوا تیکه تیکه کرد؛ واکنش همپیمانان آمریکا 
به این حادثه فقط ابراز تاس��ف و نگرانی بود! از س��وی دیگر 

پس از توقیف نفت کش انگلیس��ی نیز واکنش آمریکا و دیگر 
کشورهای اروپایی نیز بسیار قابل تامل است. گرچه در ظاهر 
همدلی ه��ا و مواضع گاه یکس��ان در براب��ر اقدامات نامتقارن 
نی��روی دریایی و هوایی س��پاه از طرف آمری��کا و اروپا دیده 
می ش��ود، ولی ترس از انتقام ایران سبب شده که این همدلی 

تاکنون به یک ائتالف واقعی نظامی و امنیتی تبدیل نشود.
مقامات فرانسه در واکنش به درخواست رسمی و علنی انگلیس 
برای کمک و ائتالف نظامی در خلیج فارس گفته اند، که نیازی 
نیست که این کشور نیروی نظامی در خلیج فارس اضافه کند 
و باید به س��مت گفتگو منطقه ای رفت. جالب آنکه ش��بکه ام 
اس ان نوشته است که »ارتش امریکا هم تمایل چندانی برای 
حمای��ت از انگلی��س ندارد.« چند روز پی��ش نیز مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا گفته بود که انگلیس��ی ها باید خودشان از 
کش��تی های شان محافظت کنند. به همین دلیل مشاهده می 
شود که ناوش��کن اچ ام اس دانکن انگلیس به تنهایی به خلیج 
فارس آمده و انگلیسی ها هم برای جبران، روی چندان خوشی 

نسبت به ائتالف نظامی پیشنهادی آمریکا نشان نداده اند.
ام��ا واقعا چرا ای��ن اتفاق افتاده اس��ت و در حالیکه همه این 
کشورها در خلیج فارس و با توجه به منافع زیادی که در این 
منطقه دارند، برای تش��کیل یک ائتالف نظامی برای حفاظت 

از کشتی های پر از دالر خود دچار تردید و تعلل هستند؟!
واقعیت این است که آنها باور دارند پیوستن به ائتالف نظامی 
با آمریکا قطعا هزین��ه دارد، و قدرت تخریب کنندگی نیروی 
دریایی س��پاه را باور دارن��د و می دانند اساس��ا از ائتالف نیز 
کار چندانی برنخواهد آمد. از س��ویی اروپایی ها بهتر از برخی 

کش��ورهای عربی منطقه می دانند که آمریکا نمی خواهد وارد 
تنش نظامی با ایران بش��ود و در بزنگاه دیگران را تنها خواهد 
گذاشت. یا حداقل اینکه قدرمسلم است که آمریکا می خواهد 
ائتالف ظاهری ش��کل بدهد ولی خود هزینه مواجه با س��پاه 
را نداده و دیگر کش��ورها غرب��ی و عربی! هزینه اش را بدهند. 
و جال��ب تر آنکه در این چند هفته ب��ه خوبی دریافته اند که 
سپاه نیز کسانی را که به آمریکا بپیوندند بیشتر از قبل تنبیه 

خواهد کرد.
اما تمام اس��تدالل های گفته ش��ده در مکالمه افس��ر نیروی 
دریایی س��پاه با رزم ناو انگلیس��ی مونت��روز فاکس ترات236 
همان ناوی اس��ت که کش��تی »اس��تینا ایمپرو« را اسکورت 
می ک��رد، نهفته اس��ت. هم��ان مکالماتی که افس��ر ایرانی به 
مس��ؤول ش��ناور انگلیس��ی می گوید: »اگر اطاعت کنید، در 
امان می مانی��د«. و تصریح می کند: »ناو جنگی اف236! من 
ش��ناور جنگی نیروی دریایی سپاه هستم. نفتکش »بریتیش 
هریتیج« تحت کنترل من قرار دارد. به تو دستور می دهم در 

مأموریت من دخالت نکن«
ح��ال باید این واقعیت را مطرح کرد که این افس��ران برومند 
تجربه واقعی و ش��نیدنی بزرگی برای انتقال به نس��ل آینده 
دیپلمات ه��ای وزارت خارج��ه جمهوری اس��المی دارند. این 
حوادث نشان داد که جایی افسران نیروی دریایی سپاه برای 
تدری��س و برگزاری کارگاه های آموزش��ی برای دانش��جویان 
در دانش��کده وزارت خارجه بس��یار خالی است. آنها واقعیاتی 
مطمئن تر و یقینی تر از محتویات چند کتاب آموزشی ترجمه 
شده خارجی برای جوانان عالقه مند به دیپلمات شدن دارند.

یادداشت

ایرادات اصالح قانون انتخابات رفع و به هیات رئیسه ارجاع شد
رئیس کمیس��یون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به رفع ایرادات اصالح 
قانون انتخابات گفت: این ایرادات پس از رفع آن به هیات رئیس��ه مجلس ارجاع 

شده تا پس از رای  گیری به شورای نگهبان ارسال شود.
محمد جواد کولیوند با اشاره به رفع ایرادات اصالح قانون انتخابات گفت: ایرادات 

س��یزده گانه شورای نگهبان و کمیس��یون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رفع شده است.  وی با بیان اینکه ایرادات باقی مانده در جلسه این کمیسیون مطرح 

و رفع ش��د، اف��زود: بعد از برطرف ش��دن این ایرادات موضوع به هیات رئیس��ه مجلس 
گزارش ش��ده و قرار اس��ت پس از آن برای تصمیم گیری نهایی به صحن علنی بیاید تا 
درنهایت پس از تصویب به ش��ورای نگهبان بیاید. کولیوند درباره استانی شدن انتخابات 
مجلس گفت: این موضوع به صورت کلی حذف ش��ده و دیگر اس��تانی ش��دن انتخابات 

موضوعیت ندارد و براساس شیوه های قبلی انتخابات برگزار می شود.  فارس

اصالح طلبان باید پاسخگوی وضعیت بد اقتصادی باشند
دبیر سیاس��ی جبهه ایستادگی گفت: وضعیت بد اقتصادی کشور نتیجه اقدامات 

اصالح طلبان است و آنها باید پاسخگو باشند.
حسین کنعانی مقدم با بیان اینکه اوضاع اقتصادی کشور در برهه کنونی نتیجه 
پیوند اصالحات و کارگزاران اس��ت، گفت: فارغ از اینکه بخواهیم بگوییم گرایش 

سیاس��ی حس��ن روحانی در دولت های یازدهم و دوازدهم به کدام سمت است، 
وضعیت بد اقتصادی و کوچک شدن سفره مردم نتیجه پیوند اصالحات و کارگزاران 

در کابینه دولت اس��ت. وی با اش��اره به نقش جهانگیری در مدیریت اقتصادی کش��ور 
گفت: معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت های زیادی در حوزه اقتصاد بر عهده دارد 
مش��ی کارگزارانی دارد و کس��انی که به عنوان تیم جهانگیری در جایگاه های اقتصادی 
دولت قرار دارند نیز همان مش��ی را دنبال می کنند، در نتیجه می توان گفت وضعیت بد 

اقتصادی کشور نتیجه اقدامات اصالح طلبان است و آنها باید پاسخگو باشند.  مهر

مدیریت عرضه و تقاضا موجب کاهش قیمت ها می شود
عض��و کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س گفت: تنها عاملی ک��ه باعث کاهش 
قیمت ها می ش��ود مؤلفه عرضه و تقاضاس��ت اگر رفتار مصرف کننده بر مبنای 
عقالیی تقاضای خاصی باش��د و از خرید بی��ش از اندازه پرهیز کنند در صورت 

عدم فروش، قیمت کاهش پیدا می کند.
محمد حس��ینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا کاهش قیمت دالر موجب 

کاهش قیمت سایر کاال ها نمی شود، گفت: علت افزایش قیمت کاال ها به کاهش ارزش 
پول ملی و تورم حاکم در جامعه و همچنین رفتار های مصرف کننده مربوط می شود.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز به تنهایی نمی تواند باعث تغییر قیمت کاالها ش��ود، 
تاکید کرد: البته طی این مدت آثار روانی این موضوع یعنی افزایش قیمت ارز بر افزایش 
قیمت کاال ها تاثیری بسزایی داشته است. این نماینده مجلس ادامه داد: تنها عاملی که 

باعث کاهش قیمت ها می شود مولفه عرضه و تقاضاست.  میزان

 استواری دیپلماسی
بر اساس جمهوری اسالمی حرف نوئی دارد

باید دیپلماس��ی را بر این اس��اس استوار کرد. 
جمهوری اس��المی حرف نوئ��ی دارد؛ این حرف نو 
عبارت است از مردم و ارزشهای الهی. این دو تا باید 
با هم توأم بشوند و حرکتها و جوامع را شکل بدهند. 
این حرف ماست. ارزشهای معنوی و ارزشهای الهی، 
همراه با اراده ی مردم؛ نه تحمیل بر مردم. این حرف 
جدید جمهوری اس��المی اس��ت، که از خود کلمه 
»جمهوری اسالمی« هم برمی آید. ما، هم جمهوری 
هستم، هم اسالمی هس��تیم. این را بایستی تبیین 
کرد؛ و ش��ما برای این کار می��دان دارید، میتوانید 

حرکت کنید.
 در زمین��ه  همی��ن محورهائ��ی ک��ه گفتند - 
دیپلماس��ی عمومی، دیپلماسی سایبری - تالش و 
فعالی��ت با این نگاه و با این ه��دف صورت گیرد؛ و 
بدانی��د که پی��ش میرود. اینکه ما تص��ور کنیم اگر 
ارزشهای معنوی را مالک قرار دادیم، کار دیپلماسی 
به بن بس��ت خواهد خورد، غلط اس��ت؛ به بن بست 
نمی خ��ورد. میت��وان ب��ا حف��ظ همین ارزش��ها، با 
پایفش��اری بر همین ارزش��ها، در عرصه  دیپلماسی 
وارد ش��د، فعال ش��د، تالش کرد، منط��ق را حاکم 
ک��رد و طرفها را رفته رفته و بتدریج به مواضع خود 

نزدیک کرد.
 اینک��ه گفتی��م »ع��زت، حکم��ت، مصلحت«، 
حکمت این است. حکمت این است که شما بتوانید 
مواضع ط��رف مقابل را حکیمانه به مواضع خودتان 
نزدیک کنید؛ اینها در تضاد با هم نیستند. حکمت و 
عزت و مصلحت مکمل همند؛ باید در جهت مصالح 
ملی باش��ند؛ و در درجه ی اول بای��د با حفظ عزت 

ملی و عزت هویتی همراه باشند. 
یعنی تس��لیم، انس��الم، انظالم، نه در مرحله ی 
باوره��ای قلب��ی و نه در مرحله ی عم��ل و قرارداد، 
نباید وجود داش��ته باشد؛ این با حکمت امکان پذیر 
اس��ت. دعوا کردن و اوقات تلخی کردن و حرف تند 
زدن، یک وقتی ممکن اس��ت به درد بخورد؛ اما این 
روش عمومی نیست. روش عمومی، حکمت است. 

حکم��ت یعنی با منط��ق، متی��ن در عرصه ی 
دیپلماسی وارد ش��دن. اگر چنانچه اینجوری پیش 
برویم، به توفیق الهی پیش��رفتهای ما هرگز متوقف 

نخواهد شد.

بیانات در دیدار سفرا و رؤسای 
نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از 
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مخاطب شمایید

 افسران نیروی دریایی سپاه
 برای تدریس به وزارت خارجه 

می روند؟!

چرایی قبول درخواست دیدار سفیر انگلیس توسط ذوالنور

 از منافع ملی دفاع کردیم به ویژه درباره توقیف نفت کش ایران
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رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: این کمیس��یون، س��نگر مجلس در 
روابط خارجی است و نمی توانیم جایگاهی که باید 
از حقانیت و مظلومی��ت و  منافع مردم ایران دفاع 

کند را ببندیم.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در خصوص دیدار 

سفیر انگلیس با خود توضیحاتی را ارائه کرد.
وی اظهار داش��ت: کش��ورها به چند دسته تقسیم 
می ش��وند و رابطه ما ب��ا هر ک��دام از این گروه ها 
متفاوت اس��ت. یک کش��ور به نام آمری��کا و یک 
رژیم مجعول و منحوس به نام رژیم صهیونیس��تی 
وجود دارد که حرف زدن، ارتباط و مذاکره به آنان 
برای ما خط قرمز اس��ت. یعنی م��ا مطلقاً با اینها 
هیچ مراوده و حرفی نداری��م. به عبارتی بخواهند 
خودش��ان هالک هم کنند که ب��ا ما مذاکره کنند 

چون خط قرمز نظام است امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س با بی��ان اینک��ه خط قرمزهای سیاس��ت 

خارجی  چون مربوط به سیاس��ت های کالن نظام 
است و طبق قانون اساسی رهبر معظم انقالب این 
سیاست های کالن را تعیین می کنند، گفت:  دسته 
دوم کشورهایی هس��تند که ممکن است در عمل 
دنباله روی و همراهی آمریکا را داشته باشند، مثل 
کانادا، انگلیس و گاهی فرانسه و آلمان، لکن با این 
حال این کش��ورها در سیاست های کلی نظام جزء 
خط قرمز نیستند. در ایران سفارت داشته و روابط 
دیپلماتیک، سیاس��ی و دو جانبه با ما دارند. حال 
ممکن اس��ت این روابط افزایش و کاهش داش��ته 

باشد و تیره و روشن شود.
ذوالنوری افزود: گروه س��وم را کشورهایی تشکیل 
می دهن��د که بی طرف بوده و هر کش��وری ارتباط 
قوی تری با آنها داش��ته باش��د می توان��د از آنها به 
نفع خود اس��تفاده کند و روابط دو جانبه داش��ته 
باش��د. بنابراین بس��یاری از کشورهای دنیا در این 

دسته می گنجند.
نماین��ده مردم ق��م در مجلس خاطرنش��ان کرد: 

گروه چهارم کشورهایی هستند که با ایران پیمان 
عقیدتی و ایدئولوژیکی ندارند که چین و روس��یه 
در این دس��ته می گنجند چرا که در برخی اوقات 
ب��ا همدیگر به دلیل دش��من مش��ترک روابط مان 
محکم تر می ش��ود. ب��ه عنوان مث��ال وقتی آمریکا 
روس��یه و چین و ترکی��ه را  تحریم می کند عامل 
انس��جام بیشتر ما می شود و در بس��یاری از نقاط 
نی��ز دارای منافع مش��ترک هس��تیم و البته این 
منافع مش��ترک ضع��ف و ق��وت دارد. بنابراین به 
طور طبیع��ی در چارچوب منافع م��ان همراه تر و 

منسجم تر عمل می کنیم.
وی تأکید کرد: کش��ورهایی همچون عراق، لبنان 
و س��وریه جزء  آن دس��ته از کش��ورهایی هستند 
که هم پیمانان ما محس��وب می ش��وند و روابط ما 
با آنان عالوه بر اشتراکات متنوع منافع، اعتقادی و 

ایدئولوژیکی است.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجل��س با بی��ان اینک��ه انگلیس ن��ه در محدوده 

دوستان ما است و نه در خط قرمز ارتباطی ما قرار 
دارد، گفت:  رهبر معظم انقالب همواره در بیانات 
خ��ود از عنوان انگلیس خبیث اس��تفاده می کنند؛ 
ل��ذا هرجا که به ض��رر منافع ملی ما باش��د ما به 
آنان میدان نخواهیم داد لکن به اقتضا و به تناسب 
مناف��ع ملی و مصالح کش��ور در م��واردی با آنان 
ارتباط دائر می کنی��م. ذوالنوری تأکید کرد: دیدار 
س��فیر انگلیس با اینجانب در شرایطی رخ داد که 
روابط دیپلماتیک و رایزنی های فعالی بین ایران و 

کشورهای ۴+۱ وجود دارد. 
رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: سفیر 
انگلیس چند هفته قبل از بنده درخواست مالقات 
داش��ت که نهایت��اً این مالق��ات در محل مجلس 
شورای اسالمی انجام گرفت و موضوعات متعددی 

در این دیدار مطرح شد.
وی توقیف کش��تی ایران توس��ط انگلیس، توقیف 
کش��تی انگلیس توس��ط ایران، موضوع هس��ته ای، 
کاهش تعهدات جمهوری اس��المی، و اجرای برجام 

را از موضوعات مطرح ش��ده در دیدار سفیر انگلیس 
با خود عنوان و تصریح کرد: انگلیس از ما درخواست 
داش��ت که ایران در برج��ام باقی بماند و این موضع 
را حف��ظ کند که در همه این م��وارد منافع ملی ما 
خ��ط قرمز مباحث ب��ود و با موض��وع مطالبه گرانه 
خواس��ته های نظام اس��المی و ملت ایران را مطرح 
ک��ردم و در حقیق��ت موضع ما در ای��ن موضوعات 
طلبکارانه بود و طبیعتاً هم می تواند در بهبود شرایط 

به نفع جمهوری اسالمی و مردم ایران مؤثر باشد.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس خاطرنش��ان کرد: در ای��ن زمینه عزیزانی 
در فضای رس��انه ای ورود کردن��د و به نقد و نظر، 
ابهام و س��ؤال پرداختند که اینها نیز چند دس��ته 
هستند؛ نخست نیروهای انقالب برخاسته از بطن 
و مت��ن مردم که دغدغه مند و دلس��وز هس��تند و 
نسبت به این مسائل حساسیت نشان دادند که من 
مجدانه و صمیمانه از این حساسیت موضع گیری و 

دغدغه مندی آنان تشکر می کنم.  فارس


