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نخست وزیر عراق طی هفته جاری به 
تهران می رود

منابع عراقی می گویند،  نخست وزیر عراق پس از سفر 
اخیر به عربس��تان سعودی، قصد دارد در هفته جاری 

به تهران نیز سفر کند.
به گفته این منبع یا منابع که این سایت عراقی هویت 
آنان را فاش نکرد، عبدالمهدی طرح ابتکار خود را در 
سفری که اخیرا به عربستان سعودی مطرح کرده بود، 
در ته��ران را نیز مطرح خواهد ک��رد. عبدالمهدی در 
سفری چند ساعته به عربستان سعودی رفت و با شاه 

و ولی عهد او دیدار کرد. 
طب��ق این گزارش، قرار بوده که عبدالمهدی زودتر به 
تهران سفر کند اما سفر خود را به دلیل حضور حسن 
روحانی در نیویورک به دلیل برگزاری جلسات ساالنه 
مجمع عمومی س��ازمان ملل به تأخیر انداخته است. 

 ایرنا 

هشدار نماینده کنگره آمریکا به ترامپ 
نماینده مجلس نمایندگان آمریکا به دولت این کشور 

درباره آغاز جنگ با ایران هشدار داد. 
رو کان��ا در صفحه توئیتر خود نوش��ت: جنگ افروزی 
با ایران صرفاً به ات��اف میلیاردها دالر پول، بی ثباتی 
در خاورمیانه و از دس��ت رفتن بی دلیل جان انسان ها 

منجر خواهد شد.
کان��ا در ادام��ه به وع��ده انتخابات��ی دونال��د ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا برای پای��ان دادن به جنگ های 
بی پایان آمریکا نوشته است: راه حل مسائل، راه انداختن 
جنگ های بی پایان و غیرقانونی بیشتر نیست. ما باید با 
صدای رسا و گویا خواستار خویشتنداری و دیپلماسی 

شویم و به جنگ با ایران نه بگوییم.
واش��نگتن بعد از خروج از برجام در راس��تای سیاستی 
موس��وم به فش��ار حداکثری به اقداماتی تحریک آمیز 
مانند قرار دادن نام س��پاه پاسداران انقاب اسامی در 
فهرس��ت س��ازمان های اصطاحاً تروریستی، اعزم یک 
ناوگروه، چند بمب افکن بی -۵۲ و چند جنگنده اف-۲۲ 
به منطقه و تحریم وزیر خارجه ایران روی آورده است. 
ت��وان نظامی ایران و ع��دم اطمینان از ن��وع و دامنه 
واکنش تهران به هر گونه اقدام نظامی، موجب ش��ده 
دولت آمریکا علی رغم لفاظی های جنگ طلبانه و سخن 
گفتن از گزینه نظام��ی علیه ایران عمًا این گزینه را 

علیه ایران منتفی بداند.  صداوسیما  

دیدار جابری انصاری با نوری مالکی
حس��ین جابری انصاری، معاون امور مجلس و ایرانیان 
وزارت امورخارجه کش��ورمان که به بغداد س��فر کرده 
است با نوری المالکی، رئیس ائتاف دولت قانون عراق 
دیدار و دو طرف در رابطه با آخرین تحوالت سیاس��ی 
و امنیتی منطقه و جه��ان و همچنین روابط دوجانبه 

ایران و عراق بحث و تبادل نظر کردند.
نوری مالک��ی در این دیدار با اش��اره ب��ه بحران های 
منطق��ه گف��ت: این بحران ه��ا باید از طری��ق راه های 

مسالمت آمیز و به دور از زبان تنش حل شوند.
وی همچنی��ن تاکید ک��رد: ایران و ع��راق باید برای 
بازگرداندن ثبات به خاورمیانه با کش��ورهای همسایه 

همکاری کنند.  باشگاه خبرنگاران 

ادعاها درباره فروپاشی اقتصاد ایران 
بی اساسند

تحلیلگر مسائل ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا 
ادعاهای مقام های دولت این کش��ور درباره فروپاشی 
اقتص��اد ایران درنتیجه تحریم ه��ا را رد کرده و آنها را 

بی اساس توصیف کرده است.
کن��ث کزم��ان ب��ه روزنام��ه واشنگتن پس��ت گفت: 
پیش بینی ه��ا درباره فروپاش��ی فوری اقتص��اد ایران 
بی اس��اس هس��تند. این تحلیلگر برآورد ک��رده ایران 

هنوز ۱۰۰ میلیارد دالر ذخائر ارزی دارد. 
کزم��ان گفته حتی در ش��رایطی ک��ه تحریم ها توان 
ایران ب��رای فروش نف��ت در بازاره��ای بین المللی را 
مح��دود کرده اند ایران هنوز قادر به فروش محصوالت 
زیادی در کش��ورهای همجوار خود است. ضمن آنکه 
ش��رکت های ایران در حال انجام پروژه های ساخت و 
س��از در افغانستان هس��تند و اقدام به تولید و صدور 
خودرو و ف��روش گاز طبیعی به کش��ورهای همجوار 
می کنند.  واشنگتن پست نوشته ایران در طول سالیان 
گذش��ته بقا ب��ا منابع مالی کم را به ی��ک هنر تبدیل 

کرده است.  فارس 

 آمادگی ایران برای امضای موافقتنامه
با سوئیس

یوهانس ماتیاس��ی مدیرکل کنس��ولی کنفدراس��یون 
س��وئیس به هم��راه س��فیر آن کش��ور در جمهوری 
اس��امی ایران ب��ا علی اصغر محم��دی مدیرکل امور 

کنسولی وزارت امورخارجه کشورمان دیدار کرد. 
در این دیدار، طرفین عاوه بر بررسی مسائل دوجانبه 
کنس��ولی، بر افزایش تس��هیات برای صدور روادید، 
همکاری های علمی، دانش��گاهی و گردش��گری تاکید 

کردند.
همچنین مدیرکل کنس��ولی کشورمان آمادگی ایران 
برای امضای موافقتنامه همکاری های کنس��ولی و نیز 

اسناد پایه قضایی را با سوئیس اعام کرد. ایسنا 

اخبار

مماشات با ایران باید پایان یابد
وزیر مش��اور در امور خارجی عربس��تان س��عودی در ادامه لفاظی های ضدایرانی 
س��عودی ها، در یک مصاحبه خواس��تار تاش��ی جهانی برای مه��ار کردن رفتار 

تهاجمی ایران شد.
عادل الجبیر مدعی ش��د: تاریخ ۴۰ س��ال اخیر ایران، یک تاریخ تجاوزگری به 

ویژه علیه کش��ور من بوده است. آنها به سفارت های ما حمله کرده اند، آنها تاش 
کردند که )مراسم( حج را مختل کنند، آنها دیپلمات های ما را در تعدادی از کشورها 

ترور کرده اند.  وی ادعا کرد: ما برای مدت های مدیدی اس��ت که خواهان تاشی جهانی 
ب��ه منظور مه��ار کردن رفتار تهاجمی ایران ش��ده ایم. ایران باید تصمی��م بگیرد که آیا 
یک انقاب اس��ت یا یک دولت ملت؟ اگر انقاب اس��ت، پس غیر منطقی اس��ت و شما 
نمی توانید با آن س��ر و کاری داش��ت اما اگر یک دولت ملت است در آن صورت باید به 

قوانین و مقررات بین المللی متعهد باشد. صداوسیما

آمریکا آغازگر هر جنگی باشد قادر به پایان آن نخواهد بود
وزیر خارجه ایران در مصاحبه با یک رس��انه آمریکایی گفته آمریکا هر جنگی را 

آغاز کند قادر به پایان آن نخواهد بود.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با ش��بکه خبری ان. بی. س��ی در پاسخ به سوال 
مجری مبنی بر اینکه ایران یکی از کشورهای مظنون بالقوه برای حمله سایبری 

به آمریکا جهت اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است گفت: در 
انتخابات شما چیزی برای ما ارجح نیست که در آن دخالت کنیم.

وی در ادامه گفت: ما در مس��ائل داخلی کش��ور دیگر دخال��ت نمی کنیم اما یک جنگ 
س��ایبری در جریان است. آمریکا آن جنگ س��ایبری را آغاز کرد: ظریف در ادامه تأکید 
کرد: بنابراین یک جنگ سایبری در جریان است و ایران درگیر آن جنگ سایبری است. 
ای��االت متحده آغازگر هر جنگی که باش��د قادر به پایان آن نخواهد بود.گفتنی اس��ت؛ 

آمریکا در دشمنی با ملت ایران از هیچ تقایی فرو گذاری نکرده است.  فارس

ادعای امارات درباره موضوع هسته ای ایران
وزیر خارجه امارات طی سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار 

مهار برنامه های هسته ای ایران شد.
عبداهلل بن زاید گفت: امارات معتقد است که تقویت همکاری های چند جانبه موفق 

ترین راه برای کاهش تنش و حل چالش هایی مانند تندروی و تروریسم است.
وی اف��زود: ادامه بحران ها و به وجود آمدن بحران ه��ای جدید منجر به پیدایش 

گروه های افراطی و تروریستی می شود و این گروه ها از حمایت کشورهایی برخوردار 
هستند که هدف آنها بر هم زدن ثبات و گسترش سلطه بر منطقه است.

بن زاید در اظهاراتی بی اساس و مداخله جویانه خواستار مهار برنامه های هسته ای ایران 
و واداشتن این کشور به پایبندی به قوانین بین المللی و حسن همجواری شد.

وی با تکرار ادعاهای س��ابقش مبنی بر مالکیت بر جزایر س��ه گانه متعلق به جمهوری 
اسامی ایران در خلیج فارس گفت: موضع ما ثابت است.  صداوسیما 

سفیر و نماینده کشورمان نزد دفتر سازمان ملل در ژنو آثار 
منفی تحریم ه��ا و اقدامات قهری یکجانب��ه بر بهره مندی 
از حقوق اساس��ی بشر را بس��یار گسترده، جدی و در حکم 

جنایت علیه بشریت دانست.
اس��ماعیل بقایی با اش��اره به این که جامعه جهانی تحریم ها 
را مغای��ر با حق��وق بین الملل می داند، ادام��ه چنین رویکرد 
غیرقانونی از س��وی برخی کش��ورها را تهدیدی برای صلح و 
امنیت بین المللی و چالشی پیش روی ساختار سیستم امنیت 

دسته جمعی بر اساس منشور ملل متحد ارزیابی کرد.
وی که یکی از س��خنرانان اصلی نشست دو ساالنه اقدمات 
قهری یکجانبه بود در ادامه از تصمیم کمیس��ر عالی حقوق 
بش��ر برای عدم پرداخت��ن به آثار منف��ی تحریم ها بر بهره 
مندی مردم از حقوق بشر در گزارش خود به شورای حقوق 
بش��ر انتقاد و ب��ا یادآوری مس��ئولیت ارکان مختلف حقوق 
بش��ری س��ازمان ملل، خواهان توجه و اق��دام جدی آن ها 
برای کاستن از آالم انسان ها ناشی از تحریم های یک جانبه 

برخی کشورها شد.

سفیر کشورمان با تاکید بر ضرورت اطاع رسانی درباره آثار 
مخرب تحریم ها بر حقوق اولیه انس��انی تصریح کرد: کسانی 
که خود را استاد تحریم معرفی می کنند باید به عنوان نقض 
کنن��دگان حقوق بش��ر و قاتل بیماران و ک��ودکان بی گناه 
معرفی ش��وند. بقایی با دعوت از کشورها برای اتخاذ تدابیر 
حقوق��ی برای بی اث��ر کردن آثار تحریم ه��ا، اجماع جامعه 
جهانی برای مخالفت و مقاومت در برابر اجرای فراسرزمینی 
تحریم های غیرقانونی را یادآوری و خواهان اقدامات عملی در 
مقابله با تحریم ها ش��د. ایجاد یک سازوکار موثر برای کمک 
به محدود کردن آثار تحریم ها در چارچوب س��ازمان ملل از 
طریق انتصاب نماینده وی��ژه دبیرکل درباره اقدامات قهری 
یکجانبه و راه اندازی ش��یوه جبران خس��ارت برای قربانیان 

تحریم ها از دیگر نکات مورد تاکید سفیر کشورمان بود.
اجرایی کردن تصمیم ش��ورای حقوق بشر برای تدوین یک 
چارچوب حقوقی درباره تحریم ها و حاکمیت قانون از دیگر 
ابتکاراتی بود که از س��وی س��فیر کش��ورمان در ژنو مورد 

حمایت قرار گرفت.  ایسنا 

نماینده ایران در شورای حقوق بشر:
 تحریم های یک جانبه آمریکا جنایت علیه بشریت است

عضو اس��بق کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجل��س اظهار ک��رد: ادعای آمریکایی ها مبن��ی بر آمادگی 
جهت مذاکره با تهران و دوستی با ملت ایران، بیشتر شبیه 

یک شوخی و جوک است.
اسماعیل کوثری در مورد اظهارات اخیر روز پنچشنبه مقام 
معظم رهب��ری در جمع اعضای خب��رگان در ارتباط با بی 
اعتمادی به اروپایی ه��ا گفت: مقام معظم رهبری بارها در 
س��خنان خود تأکی��د کرده اند که اروپایی ه��ا قابل اعتماد 
نیس��تند، چرا که آنها تابع محض آمریکا و صهیونیس��ت ها 
هس��تند و از خودشان اراده ای برای تصمیم گیری در مورد 

ایران ندارند.
این نماینده پیش��ین مجلس، با اشاره به عملکرد اروپایی ها 
در مورد برجام تصریح کرد :اروپایی ها اگر از خودشان اراده 
داش��تند برای برجام چنین مش��کلی پیش نمی آمد. سردار 
کوثری ب��ا بیان این که ای��ران باید بدون ات��کا و اعتماد به 
اروپایی ها، امور مربوط به خود را برنامه ریزی کند و به پیش 

ببرد، افزود: ما باید کاری کنیم که آنها دنبال ما بدوند.

وی در بخشی دیگر از س��خنان خود با برنامه رویداد رادیو 
گفت وگ��و، با بیان این که آمریکایی ه��ا به چیزی جز انجام 
جنای��ت و تحقی��ر کردن ملت ایران نمی اندیش��ن، تصریح 
ک��رد: ادعای آمریکای��ی ها برای مذاک��ره و ارتباط با ایران 

بیشتر شبیه جوک و شوخی است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که آمریکایی برای 
مذاکره با ایران، باید. از رفتارهای گذش��ته خود توبه کنند 
و تحری��م ها علیه ای��ران را بردارند افزود: آنه��ا باید بدانند 
ت��ا زمانی که در رفتار خود تغییری ایج��اد نکنند ما با آنها 

گفت وگو و مذاکره ای نخواهیم داشت.
س��ردار کوثری همچنین با اش��اره به اظه��ارات مقام معظم 
رهب��ری در م��ورد لزوم اس��تفاده از جوان��ان در عرصه های 
مدیریتی و اداره ی کش��ور تصریح کرد: همان طور که مقام 
معظم رهبری فرمودند باید به جوانان اعتماد کنیم، در هشت 
سال دفاع مقدس از اعتماد به جوانان به نتایجی خوب دست 
پیدا کردیم و اکنون نیز زمان آن رس��یده است که بار دیگر 

آن تجربه موفق را تکرار کنیم.  صداوسیما 

اسماعیل کوثری:
 اعالم آمادگی آمریکا برای مذاکره با تهران یک شوخی است

پس از ناکامی سیاس��ت فشار حداکثری آمریکا 
علیه ایران که با خروج از برجام کلیدخورده بود، 
تحرکات سیاسی در منطقه وارد مرحله  جدیدی 
ش��ده که فصل مش��ترک همه آنها تاش برای 
بازگشت ثبات و آرامش به خلیج فارس در دوره 
نتیجه بخشی راهبرد مقاومت فعال ایران است.

سپهر سیاس��ی منطقه طی هفته گذشته شاهد 
تحوالت��ی بوده ک��ه ت��داوم آن در هفته جاری 
می تواند نش��انگر در پیش گرفتن روند جدیدی 
از س��وی کشورهای حاش��یه خلیج فارس برای 
کاستن از س��طح تنش ها و رسیدن به وضعیتی 

مطلوبتر باشد.
اولی��ن این اقدامات، ابت��کار ایران بود که رئیس 
جمهور کش��ورمان در مجمع عمومی س��ازمان 
ملل آن را به طور رس��می ارائ��ه داد و از آن به 

"ابتکار صلح هرمز" یاد کرد.
روحانی در این خصوص در س��ازمان ملل گفت: 
بنا به مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت، 
صلح، ثبات و پیش��رفت در منطقه خلیج فارس 
و تنگه هرمز، همه کش��ورهایی را که از تحوالت 
خلی��ج ف��ارس و تنگه هرمز متأثر می ش��وند به 
»ائتاِف امید« یعنی»ابتکار صلح هرمز« دعوت 
می کنم. هدف "ائتاف امید" ارتقای صلح، ثبات، 
پیش��رفت و رفاه کلیه ساکنان حوزه تنگه هرمز 
و تفاه��م متقابل و روابط صلح آمیز و دوس��تانه 
میان آنهاس��ت. ای��ن ابتکار حوزه ه��ای مختلف 

هم��کاری مانند تأمین همگان��ی امنیت انرژی، 
آزادی کش��تیرانی و انتقال آزادانه نفت و س��ایر 
منابع از و به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر 

از آن را در بر می گیرد.
ائت��اف امی��د ب��ر پایه اص��ول مهم��ی همچون 
پایبن��دی به اهداف و اصول مل��ل متحد، احترام 
متقابل، مناف��ع متقابل، جای��گاه برابر، گفت وگو 
و تفاه��م، احترام به حاکمی��ت و تمامیت ارضی، 
خدش��ه ناپذیرِی مرزهاِی بین المللی، حل و فصِل 
مس��المت آمیِز تمامِی اختافات و از همه مهم تر 
دو اصِل بنیادیِن "عدم تجاوز" و "عدم دخالت در 
امور داخلی یکدیگر" قرار دارد.  حضوِر س��ازماِن 
مل��ل متحد برای ایجاِد یک چت��ِر بین المللی در 
حمایت از "ائتاف امید" نیز امری ضروری است.

اما طرح صلح هرمز بخش��ی از توافق کلی مورد 
نی��از برای تامی��ن صلح و امنی��ت منطقه  غرب 
آس��یا و متمرکز بر این آبراه راهبردی است. این 
سخنان روحانی مستند به بند 8 قطعنامه ۵98 
ش��ورای امنیت است. در بند 8 این قطعنامه که 
بر اساس آن جنگ 8 ساله میان ایران و عراق به 
پایان رسید بر ایجاد ترتیبات امنیتی با مشارکت 

عراق و ایران و 6 کشور حاشیه خلیج فارس زیر 
نظر سازمان ملل تاکید شده است.

در ی��ک جمله می ت��وان گفت که اه��داف این 
طرح عبارت است از تامین امنیت خلیج فارس، 

گفت وگو و صلح منطقه ای.
صرفنظر از استقبال یا عدم استقبال از این طرح 
ای��ران باید یادآور ش��د که بطور کل��ی مقامات 
ارش��د ایران همواره بر این امر تاکید داش��ته اند 
ک��ه امنیت بای��د برای هم��ه طرف ها باش��د و 
ام��کان این که یکی از طرفی��ن همه هزینه ها و 
تعهدات را برعهده گیرد بدون این که طرف های 
دیگر هزینه بدهند، غیرقابل قبول اس��ت. ایران 
همچنین بارها تصریح کرده اس��ت که همچون 
گذش��ته به عن��وان یکی از بازیگ��ران در تامین 
امنی��ت منطقه نقش ایفا خواه��د کرد و تمایل 
دارد همچون دیگ��ران از همه منافع این امنیت 

در امر اقتصاد و فروش نفت برخوردار باشد.
جدای از طرح ارائه ش��ده از سوی ایران، برخی 
کشورهای منطقه از جمله عراق نیز وارد میدان 
ش��ده اند تا ش��رایط ملتهب منطقه ای به آرامش 

بازگردد.

در ای��ن خصوص بغداد که در دوره پس از صدام 
تاش داش��ته ع��راق و منطقه ثب��ات و آرامش 
داش��ته باشند، وارد عمل ش��ده و اقدامات خود 
را در سطح منطقه و نیز مجمع عمومی سازمان 

ملل دنبال کرد.
برهم صالح رئیس جمهور عراق که در نیویورک 
به س��ر می برد با اش��اره به آمادگ��ی بغداد برای 
میزبانی ایران و آمریکا، ایده برگزاری کنفرانسی 
را به روسای کشورهای عربی، اروپایی، آمریکا و 
عربس��تان مطرح کرد، این پیشنهاد بر برگزاری 
کنفران��س در بغداد به منظ��ور کاهش تنش در 
منطقه تصری��ح دارد. وی افزود: عراق در انتظار 
پاسخ کشورهای ذیربط در رابطه با این پیشنهاد 
است، در ضمن کشورهای اتحادیه اروپایی با این 

پیشنهاد موافقت کرده اند.
به م��وازات اقدام��ات برهم صال��ح در آمریکا و 
عبدالمهدی در عربس��تان، س��ید عم��ار حکیم 
رهبر جریان حکمت نیز به امارات س��فر کرده و 
طی دیداری چند ساعته درباره مسائل منطقه و 

تاش برای کاهش تنش ها مذاکراتی داشت.
حکی��م روز در پایتخت امارات با محمد بن زاید 

آل نهی��ان ولیعهد ابوظب��ی و قائم مقام فرمانده 
کل نیروه��ای مس��لح ام��ارات متح��ده عرب��ی 
درخص��وص راه ه��ای کاهش تن��ش در منطقه 
گفت وگ��و ک��رد. در ای��ن دیدارها ک��ه در ادامه 
رایزنی ها در راستای کاهش تنش های منطقه ای 
ب��ود، طرفین راهکارهای حل چالش های منطقه 

را بررسی کردند.
همزمان، عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان نیز 
در حاش��یه اجاس عمومی س��ازمان ملل گفت: 
رئیس جمهوری آمریکا و ولیعهد عربستان از وی 
خواسته اند تا برای تنش زدایی در خلیج فارس با 

رئیس جمهوری اسامی ایران گفت وگو کند.
عمران خان با اشاره به دیدارش با ترامپ گفت: 
رئیس جمهور آمریکا از من  خواس��ت تا موضوع 
تن��ش زدای��ی در منطقه را در جری��ان دیدار با 

رئیس جمهوری اسامی ایران مطرح کنم.
وی افزود: همچنین قبل از عزیمت به نیویورک، 
سفر رسمی به عربس��تان انجام داده و با محمد 
بن سلمان ولیعهد س��عودی دیداری داشتم که 
بن سلمان نیز از من خواست درباره رویدادهای 
اخی��ر در خلیج فارس و تنش زدایی میان تهران 
و ری��اض، با حس��ن روحانی صحب��ت کنم. من 
پی��ام ترامپ مبنی بر تنش زدای��ی و توافق را به 
رئیس جمهوری ایران رساندم. ما از هیچ تاشی 
فروگذار نخواهیم کرد البته نمی خواهیم جزئیات 
بیشتری در این خصوص بیان کنیم. تسنیم 

گزارش
ممانع��ت پلیس آمریکا از رفتن ظریف به عیادت تخت روانچی 
صحنه  بسیار دردناکی است که می تواند به یک سمبل تبدیل 
ش��ود؛ این تصویر در عین حال که ذات  بی نهایت غیرانس��انی 
حاکمی��ت آمریکا را نش��ان می ده��د، گواهی بر انس��داد یک 

استراتژی غلط در سیاست خارجی هم هست.
جوالی سال گذش��ته میادی)۲۰۱8( نشریه مشهور تایم در 
جل��د خود تصوی��ری از دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا و 
یک کودک حدوداً دوس��اله ی مکزیکی به نمایش گذاشت که 
بسیار تاثیرگذار بود. این تصویر در عمل به یک سمبل و نماد 
از موضع لیبرالیس��م و نولیبرالیس��م آمریکایی و به طور کلی 

سرمایه داری غربی در برابر انسان تبدیل شد.
در ای��ن قاب، ترام��پ رئیس جمهور بزرگتری��ن اقتصاد جهان 
)آمری��کا( در براب��ر و به معنای واقعی کلم��ه علیه فردی قرار 
گرفته  که همه ی ویژگی های یک انس��ان بیچ��اره را دارد: او 
در وهله ی اّول یک انس��ان پناهجوس��ت، یعنی شرایط زندگی 
در کش��ورش به نحوی برایش تنگ آمده که مجبور بوده همه 
چیزش را رها کند و به کش��ور همس��ایه ب��رود؛ او یک دختر 
است که نسبت به جنس دیگر به صورت طبیعی توان فیزیکی 
کمتری برای دفاع از خود دارد؛ او یک کودک است و به همین 
سبب بس��یار ضعیف تر از یک انسان بالغ است و نهایتاً او را از 
م��ادرش جدا کرده اند و گریان و باالتر از آن حیران اس��ت که 
چه باید بکند؟ تصویر مقابله ی باالترین مقام بزرگترین اقتصاد 
س��رمایه داری در جهان با این کودک گریان و ناالن و پریشان 
و حیران به زبان س��مبلیک فریاد می زند که این سرمایه داری 
تا چه حد نس��بت به انسان، آنهم انس��ان در چنین وضعیتی، 
بی تفاوت که نه، بلکه ظالم و سرکوبگر است و همه چیز، حتی 
کمترین عاطفه ی انسانی هم تحت الشعاع سرمایه قرار می گیرد 

و این سرمایه  است که بر همه چیز حاکم است.
البت��ه تایم ب��رای ارائه ی ای��ن تصویر س��مبلیک و هنرمندانه 
مجب��ور بود دو عکس را در یکدیگر ادغ��ام کند؛ به نحوی که 
تصویر ترامپ متعلق به یک صحنه و عکس آن کودک مربوط 
ب��ه صحنه ی دیگری بود که حاال کنار هم قرار گرفته و مفهوم 
بس��یار گویایی را به نمایش می گذاش��تند؛ اّما این روزها فیلم 
و تصاویری از آقای ظریف در نیویورک منتش��ر شده که برای 
تبدیل ش��دن به یک س��مبل ماندگار در تاریخ حتی نیازی به 
این اقدامات گرافیکی هم ندارد. این تصویر دومی همه چیزش 
یک جا کامل اس��ت و می تواند به یک »نماد« ماندگار و البته 
ناراح�ت کننده تبدیل شود. تصویر مورد اشاره صحنه ای است 

ک��ه آقای ظریف قصد دارد برای عیادت از جناب تخت روانچی 
نماین��ده ایران در س��ازمان مل��ل که اینک ب��ه دلیل بیماری 
س��رطان بس��تری اس��ت، به بیمارس��تان برود؛ اما به ناگاه با 
ممانعت پلیس آمریکا روبرو می ش��ود ک��ه به او تذکر می دهد 
ش��ما طبق دس��تور دولت ای��االت متحده حق خ��روج از یک 
محدوده ی معّین کوچک را ندارید! شوکه شدن جناب ظریف 

در این تصویر بسیار تلخ و دردناک،کامًا آشکار است.
این تصویر هم مانند آن جلد تایم آینه ای از مناسبات انسانی در 
سرمایه داری است؛ از اینجهت که اجازه ی ماقات یک انسان در 
بستر بیماری را هم به وزیرخارجه ایران نمی دهد، حال آنکه هیچ 
یک از ایندو جرمی یا گناهی مرتکب نشده اند. اّما جنبه ی نمادین 
و سمبلیک آن محدود به همین  معنا نیست. این تصویر ظرفیت 

آن را دارد که بتواند به یک نماد مهم تاریخی از سرنوش��ت یک 
استراتژی در عرصه سیاست خارجی تبدیل شود. چه آنکه بعضاً 
نمادها و س��مبلها می توانند معنایی را متب��ادر کنند که ده ها و 

حتی صدها متن و مقاله از انتقال آن عاجز است.
س��وال اینجاس��ت که چ��را وزیرخارجه ایران که دوس��تان و 
هوادارانش او را دیپلماتی بس��یار کارکش��ته و موفق می دانند 
به جایی می رسد که تمام داشته ها و کاشته های دیپلماتیکش 
به او ج��واز حضور در یک بیمارس��تان و ماق��ات از نماینده 
ایران در سازمان ملل را هم نمی دهد و نهایتاً مجبور است »به 
لط��ف تکنولوژی« و از طریق تلفن همراه با آقای تخت روانچی 

احوالپرسی و عیادت اینترنتی کند؟
مسئله فراتر از یک فرد و قابلیت های فردی و مربوط به عاقبت 

و سرنوش��ت یک استراتژی است. سالهاست که میان دو ایده  و 
نگاه متفاوت در ایران کشمکش��ی نظری و جدلی برقرار است. 
یک گروه معتقد است که دیپلماسی و تنش زدایی، دال مرکزی 
آن اس��تراتژی اس��ت که باید پیگیری شود تا از آن طریق، هم 
سایه ی جنگ دور شود و هم منفعت های کان اقتصادی نصیب 
ایران ش��ود. این دسته می گفتند )و بعضاً می گویند( گمشده ی 
جمهوری اسامی در مقاطع مختلفی از سی واندی سال گذشته 
دیپلماس��ی و تنش زدایی بوده است به همین دلیل مشکاتی 
برای کش��ور ایجاد ش��ده بود. اّما گروه دیگری معتقد بودند و 
هس��تند که آنچه باید در مرکز و به عبارت دقیق تر در جایگاه 
دال مرکزی قرار گیرد نه دیپلماسی و تنش زدایی، که استقال 

به معنای آزادی در مقیاس یک ملت و »مقاومت« است.
مناقش��ه گروه دوم با دسته ی اول بر س��ر این نیست که باید 
دیپلماسی و تنش زدایی را کنار گذارده و به جنگ و خصومت 
و بیگ��دار ب��ه آب زدن پناه ببریم؛ بلکه مقصود آن اس��ت که 
دیپلماس��ی و تنش زدایی، به ترتیب یک ابزار و یک دس��تاورد 
اس��ت، نه یک راهب��رد. به بیان دیگر، اگر اس��تراتژی مقاومت 
در برابر دش��منان در پیش گرفته شود، هم از ابزار دیپلماسی 
اس��تفاده ی بهینه خواهد ش��د و هم نتیجت��اً تنش زدایی را از 
طری��ق تقویت »بازدارندگی« به ارمغان خواهد آورد.حال آنکه 
اگر دیپلماس��ی دال مرکزی باش��د، به این معنا که همه چیز، 
حّت��ی مولفه ه��ای ق��درت و امنیت مل��ی، تابع آن باش��د، نه 
تنه��ا قدرت و امنیت ملی را به مخاط��ره می اندازد، بلکه خود 

دیپلماسی به معنای واقعی اش را هم به بن بست می کشاند.
ماجراهای 6 س��ال گذش��ته تجربه ی ذی قیمتی در این زمینه 
اس��ت؛ دول��ت محترم تصور می ک��رد که امض��ای وزیر خارجه 
آمری��کا تضمین و امتیازدادن به آنها بازگش��اینده مس��یرهای 
بهتر برای دیپلماس��ی و رفع  کننده سایه ی جنگ است و برجام 
مهمترین نماد این تفکر اس��ت، اما تجربه نشان داد که نه تنها 
آورده اقتص��ادی قابل ذکری نصیب ایران نش��د بلکه بزرگترین 
تحریم های تاریخ علیه ایران اعمال شد، شدیدترین تهدیدها به 
حمله نظامی شکل گرفت و مهمتر از آن مسیر دیپلماسی واقعی 
و مفید هم عمًا بسته شد. و این ماجرا تا بدانجا پیش رفت که 
از ماقات وزیر خارجه ایران از نماینده ی کش��ورمان در سازمان 
ملل در بستر بیماری هم ممانعت شد! و این درحالی است که در 
سوی دیگر کار، استراتژی مقاومت نه تنها از طریق بازدارندگی، 
گزینه ی جن��گ را علناً و عمًا منتفی کرد، بلکه راه های خوبی 

برای ثبات نسبتی اقتصاد ایران گشود.  تسنیم 

درباره ی ممانعت از رفتن ظریف به عیادت تخت روانچی

این مسیر مسدود است

نگاهی به ابتکارات صلح ایران، عراق و پاکستان: 

ورود منطقه به مرحله جدید پس از ناکامی فشار حداکثری


