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سیاست روز تاثیر حذف صفر از پول ملی را بررسی میکند؛

سرمقاله

گامی دیگر برای
ایفای نقش جهانی

حذف صفر به قرینه لفظی
صفحه 7

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

امکان استفاده از
مکانیسم ماشه علیه
ایران وجود ندارد
صفحه 5
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اتحادیه اقتصادی اوراس��یا در س��ال  2014در حالی
تشکیل شد که محور فعالیتهای آن را توسعه مناسبات
میان اعضاء تشکیل میدهد .اکنون کشورهای روسیه،
ارمنس��تان ،قزاقستان ،قرقیزستان و بالروس در حالی
اعضاء این اتحادیه را تش��کیل میدهند که براس��اس
ش��رایط جاری در منطقه و جهان توس��عه مناسبات
اقتصادی و امنیتی اس��اس سیاس��تهای این پیمان
را تش��کیل میدهد .نکته قابل توجه در نشست امروز
سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ارمنستان آن است
که حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران نیز به
دعوت «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان در
این نشست حضور مییابد.
سفر رئیس جمهوری به ارمنس��تان در حالی صورت
میگیرد که این س��فر از دو منظر قابل توجه اس��ت .
بخش��ی از این سفر ش��امل مناس��بات میان ایران و
ارمنستان است .روابط تهران – ایروان از زمان استقالل
ارمنس��تان رواب��ط همه جانبه ای ب��وده که همچنان
ظرفیتهای بس��یاری برای توس��عه این روابط وجود
دارد .روابطی که محور آن را توسعه همگرایی اقتصادی
و سیاس��ی و البته مقابله ب��ا دخالتهای بیگانگان در
امور منطقه تشکیل میدهد .جمهوری اسالمی ایران
همواره بر اصل میانجی گری برای حل اختالفات میان
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان بر س��ر منطقه قره
باغ تاکید داش��ته و ایروان نیز از آن استقبال کرده که
میتواند در سفر کنونی رئیس جمهور ابعاد عملی تری
به خود بگیرد .بخش دیگر سفر روحانی به ارمنستان
را حضور در نشست اتحادیه اقتصادی ارواسیا تشکیل
میدهد کش��ورهایی که به دنبال تحقق اصل توسعه
همکاری اقتصادی در چارچوب منطقه ای میباش��ند
وگامهای بس��یاری نیز در این عرصه برداش��ته اند هر
چند که کاستیهای درونی این کشور و البته مداخالت
خارجی تاکنون مانع از تحقق تمام اهداف این اتحادیه
شده است .با تمام این تفاسیر حضور رئیس جمهوری
در اجالس ارواسیا چند اصل اساسی را دربردارد.
نخس��ت آنکه دع��وت از جمهوری اس�لامی ایران را
میتوان ادامه آشکارتر شدن واهی بودن ادعای آمریکا
و اروپا مبنی بر انزوای ایران دانس��ت .اروپا و آمریکا با
ادعای اینکه ایران با عدم اجرای خواس��تههای آنها به
کش��وری منزوی مبدل شده س��عی در باج خواهی از
جمهوری اسالمی دارند حال آنکه استقبال قابل توجه
کشورها در نشست سازمان ملل برای دیدار با مقامات
ایران و توس��عه روابط با تهران ،سندی بر واهی بودن
این ادعا شد .اکنون دعوت از ایران برای اتحادیه اروسیا
نمودی دیگر بر موقعیت انکارناپذیر ایران در معادالت
منطقه ای و جهانی اس��ت که ناکام��ی دیگری برای
غرب مدعی انزوای ایران است .دوم آنکه حضور فعال
در چنین اتحادیههایی همچون ش��انگهای و اوراسیا
این حقیقت را آش��کار میسازد که جهان صرفا غرب
نمیباشد و کشورها و ساختارهای بسیاری برای تحقق
اهداف سیاسی خارجی وجود دارند که میتوانند تامین
کننده منافع جمهوری اسالمی ایران باشند .جمهوری
اس�لامی ایران در عرصههای گوناگون از انرژی گرفته
تا عرصه اقتصادی ،فن آوری و دانش��ی و امنیت دارای
ظرفیتهای بس��یاری اس��ت که میتواند بسیاری از
نیازهای اوراس��یا را رفع نماید و در مقابل نیز توس��عه
روابط اقتصادی تهران با اعضاء اوراس��یا میتواند نقش
مهم در مقابله با تحریمهای غرب داشته باشد .این مساله
میتواند راهکاری برای مقابله با فشار حداکثری آمریکا
و اروپ��ا و البته تحقق بخش اهداف مقاومت راهبردی
جمهوری اس�لامی ایران باشد .نکته مهم آنکه اعضاء
اتحادیه اوراسیا بارها سیاست تحریمی آمریکا مخالفت
و بر حق هسته ای و نقش منطقه ای جمهوری اسالمی
تاکید کرده اند لذا توسعه روابط تهران با این کشورها
راهبری مهم در مقابله با فشارهای غرب خواهد بود .در
این میان تکیه بر ارزهای درونی ساختاری به جای دالر
و یورو در معادالت اعضاء میتواند مولفه ای برای مقابله
با تبعات وابستگی به دالر باشد.
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد میتوان گفت که
سفر رئیس جمهوری به ارمنستان در حالی که زمینه
ساز توسعه روابط دو کشور خواهد بود ،حامل این پیام
به جهانیان میشود که ادعای انزوای ایران ادعایی واهی
ب��رای ایجاد فضای یاس در میان مل��ت ایران و ایجاد
اشتباه محاسباتی میان مسئوالن با هدف تن دادن به
زیاده خواهی غرب است حال آنکه حقیقت امر جایگاه
انکارناپذیر جمهوری اس�لامی در معادالت منطقه ای
و جهانی اس��ت که دعوت از ای��ران برای حضور فعال
در نشست اقتصادی اوراسیا نمودی از این مهم است.
جایگاهی که غرب به رغم جوس��ازیهای رسانه ای و
تبلیغاتی بسیار نتوانسته آن را پنهان سازد و جهانیان
تهران را محور امنیت و ثبات منطقه با آینده ای روشن
در حوزه اقتصادی میدانند که توسعه مناسباتی با آن
امری الزام آور است .جایگاهی که در چارچوب مقاومت
فعال رقم خورده و استمرار راه مقاومت تقویت کننده
این جایگاه خواهد بود.
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جزئیات ابتکار صلح هرمز
ائتالف منطقهای در«امید»چگونه شکل میگیرد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوی دولت جزئیات جدیدی از طرح «امید» را تشریح کردند.
حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران پیش از س��فر به نیویورک و ش��رکت در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد اعالم کرد که در سخنرانی خود طرحی را موسوم به «ابتکار صلح هرمز»
برای صلح و ثبات منطقه اعالم خواهد کرد.
سخنرانی روحانی در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی و اعالم طرح صلح برای منطقه
سبب شد تا بسیاری به دنبال این موضوع باشند که جزئیات آن چه بوده و ایران در این قالب
به دنبال چه مسائلی است و چه ائتالفی را شکل خواهد داد؟
در همین راستا ،سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری
خ��ود ب��ا خبرنگاران جزئیاتی از طرح «ابتکار صلح هرمز» که به  HOPEمش��هور ش��ده را
بیان کرد و اظهار داش��ت :جزئیات طرح رئیس جمهور بهزودی و مکتوب در اختیار عموم و
کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت.
اعضای آن ش��امل ایران ،عراق و  ۶کش��ور جنوبی خلیج فارس یعن��ی قطر ،کویت ،بحرین،
عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند.
وی ادام��ه داد :اعض��ای ای��ن ائت�لاف منطقهای در چتر س��ازمان ملل متح��د در چارچوب
همکاریهای منطقهای تالش خواهند کرد.
عالوه بر سخنگوی وزارت امور خارجه ،علی ربیعی سخنگوی دولت نیز به بیان جزئیات دیگری
از ابتکار صلح هرمز پرداخت و تصریح کرد :طرح رئیس جمهور امنیت منطقه خلیج فارس را
درونزا دیده و هیچ کشوری را کنار نمیگذارد.
وی ادامه داد :طرح ایران برای صلح در منطقه علیه هیچ کشوری نبوده و به جای اتخاذ رویکرد
سلبی ،رویکرد ایجابی دارد.
تامین همگانی امنیت انرژی ،آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع
برخی از کارشناسان مسائل غرب آسیا بیان کردهاند که تهران تالش میکند در مقابل ایجاد
ائتالف دریایی که آمریکاییها که به ظاهر برای مراقبت از عبور آزاد کشتیها در خلیج فارس
ولی در واقع برای اعمال فشار بیشتر علیه ایران ایجاد کردهاند ،دست به ابتکار جدیدی زده است.
عبدالرضا فرجیراد کارشناس مسائل بینالملل درباره این ابتکار معتقد است که ایران با اعالم
این طرح عمال به کش��ورهای منطقه و جهان اعالم میکند که به دنبال امنیت و صلح است.
مهر

پیام تبریک

حضرت حجت االسالم والمسلمین صفری
انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیریت حوزه علمیه المهدی عج
مشکین شهر را به شما بزرگوار تبریک عرض میکنم.
علی اسالمی
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