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سفر گروه دوستی پارلمانی گرجستان و 
ایران به تهران

در س��فر چهار روزه گروه دوستی پارلمانی گرجستان 
و ای��ران به تهران، ابعاد مختلف مناس��بات دوجانبه و 
راه های گس��ترش همکاری ه��ای پارلمانی و اقتصادی 

مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.
گروه دوس��تی پارلمانی گرجس��تان و ایران به ریاست 
شالوا کیکناولیدز رئیس گروه دوستی به منظور دیدار 
و گفت وگو با برخی مقامات جمهوری اس��امی ایران 

به تهران سفر کرد.
در اولی��ن روز ای��ن س��فر چه��ار روزه، اعضای هیأت 
مذک��ور با احم��د علیرضا بیگی رئیس گروه دوس��تی 
پارلمانی ایران و گرجستان دیدار و درباره نحوه ارتقای 
همکار ی ها با بهره گیری از ظرفیت نهادهای پارلمانی 
2 کش��ور بحث و گفت وگو کردن��د. طرفین همچنین 
در خصوص چالش های فراروی مناس��بات 2 کشور و 
راه های گس��ترش همکاری های اقتصادی به گفت وگو 

پرداختند.
ای��ن هی��أت در ادام��ه برنامه های خود قرار اس��ت  با 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسامی، اعضای 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی و برخی 
کمیس��یون های اقتص��ادی مجل��س، وزرای خارجه، 
صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دس��تی و ش��هردار تهران دی��دار و گفت وگو 

کنند.  صداوسیما 

اخبار

نباید افکار عمومی جهانی را در بحث 
تحریم های دارویی آمریکا رها کرد

یک کارش��ناس مس��ایل بین الملل با اش��اره به تاثیر 
تحریم ه��ای آمریکا بر بخ��ش دارو و بیماران نیازمند 
در ای��ران بر خاف قوانین و مقررات بین المللی گفت: 
نبای��د افکار عموم��ی جهانی را در آگاهی نس��بت به 
اتفاق��ات ناگواری ک��ه در بخ��ش دارو در ایران روی 
می ده��د رها کرد، تنه��ا راه برای تحت الش��عاع قرار 
دادن سیاس��ت ترامپ در فش��ار حداکثری علیه ایران 
تفهیم افکار عمومی اس��ت و در صورتی که این تاش 
موفقیت آمی��ز باش��د، قطعا در تخری��ب وجهه آمریکا 

نقش موثری خواهد داشت.
امیرحس��ین ابوالفتح در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به 
تاثیر تحریم های آمری��کا بر بخش دارو و واکنش های 
داخلی و بین المللی نسبت به این اقدام و فضای بسته 
تعامل و مذاکره سیاسی اظهار کرد: متاسفانه راهکاری 
جز مقاومت حداکثری در ش��رایط فعلی و با توجه به 
مواضع دو طرف ایران و آمریکا دیده نمی ش��ود. هیچ 
چش��م اندازی متصور نیست که ایران پای میز مذاکره 
ب��رود و تحریم ه��ا با وج��ود رویکرد ترامپ برداش��ته 
ش��ود. ترامپ نشان داده است که حتی ورود به خاک 
کره ش��مالی و نزدیکی دو کش��ور تا این س��طح هیچ 
تضمینی برای برداش��ته شدن تحریم ها نیست. از این 
رو معتق��دم قانع کردن مقامات ایرانی به ویژه مقامات 
و شخصیت هایی که به طور طبیعی با مذاکره مخالف 

نیز هستند در این شرایط سخت است.
وی ادامه داد: ش��اید پیش از آم��دن ترامپ برخی بر 
این نظر بودند که امکان مذاکره و رسیدن به راه حل و 
تواف��ق وجود دارد کما این که این اتفاق هم افتاد اما با 
وجود ترامپ و نمونه رفتاری او در بحث کره ش��مالی 
بعید اس��ت دیدار مقامات دو کش��ور ایران و آمریکا یا 
مذاکره در سطوح سیاسی در کاهش تحریم ها تاثیری 

داشته باشد.
ابوالفتح خاطرنشان کرد که در این شرایط کمتر کسی 
اس��ت که توصیه به مذاکره کند و بالعکس بس��یاری 
تنها راه واداشتن طرف مقابل به تغییر رفتار را حرکت 
ایران به س��مت نزدیک شدن به مرحله گریز هسته ای 
پیش��نهاد می دهند. آنها معتقدند الگوی برجام زمانی 
حاکم ش��د که موازنه وحش��ت به وج��ود آمد؛ از یک 
طرف وحش��ت ایران از فروپاشی اقتصادش و از طرفی 
وحشت طرف مقابل از رسیدن ایران به ساح هسته ای 
وجود داشت. این کارشناس مسایل بین الملل با اشاره 
به فشار تحریم ها بر بخش های غذا و دارو و هزینه های 
جانی و مالی بسیار زیاد آن اظهار کرد: در این شرایط 
حتما هزینه های س��نگینی به مردم و دولت و کش��ور 
وارد می ش��ود و فش��ارها در ح��وزه دارو از آن جمله 
اس��ت که این روزها اخبار مربوط ب��ه آن را در برخی 

بیماری های خاص شاهد هستیم.
وی درباره راه��کار و چگونگی مقابله با اقدامات دولت 
آمری��کا با تاکید بر انجام کارهای فرهنگی و سیاس��ی 
در سطح منطقه و بین الملل خاطرنشان کرد: هر چند 
ترامپ کسی نیست که دغدغه مجامع بین المللی داشته 
باشد اما حتما الزم است تا بر روی افکار عمومی جهانی 
در رابطه با فشار این دولت بر تحریم دارو به عنوان یک 
حوزه انس��انی کار جدی ش��ود. آگاه سازی بخش های 
مختلف رسانه ای، NGO ها، مجامع بین المللی حقوق 
بش��ری و رایزنی های سیاسی در سطوح مختلف نباید 
متوقف شود. سکوت ایران باعث می شود که کشورهای 
غربی که مدعی حقوق بش��ر هستند فضای آزاد برای 

پاسخ گو نبودن به دست آورند.  ایسنا 

از نگاه دیگران

مشکالت جهان اسالم در سایه اتحاد حل و فصل می شود
نماینده مردم محات در مجلس تاکید کرد: مشکات جهان اسام در سایه اتحاد 

حل و فصل می شود.
علیرضا س��لیمی به فرمایشات رهبر انقاب درباره حفظ وحدت در جهان اسام 
اش��اره کرد و با تاکید بر ضرورت اتحاد مسلمانان جهان برای مقابله با تهدیدات 

اس��تکبار جهانی، گفت: نبی مکرم اس��ام حضرت محم��د مصطفی )ص( منادی 
وحدت بین امت اسامی بوده است از این رو برای خنثی کردن توطئه های دشمنان 

اسام همه باید سیره نبی مکرم اسام را مورد توجه و عمل قرار دهیم.
نماینده مردم محات و دلیجان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه دشمنان اسام 
چش��م طمع به اتحاد مس��لیمن دارد، تصریح کرد: از اختاف بین ش��یعه و س��نی فقط 
دش��من س��ود می برد همانطور که نمونه این ایجاد اختاف را در برخی از کش��ورهای 

منطقه مشاهده می کنیم.  خانه ملت

رایزنی ضد ایرانی پامپئو با همتای فرانسوی در واشنگتن
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه فرانسه مدعی شده که 

باید ایران را به خاطر »اقدامات تحریک آمیزش، پاسخگو کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار وزرای خارجه این کشور و فرانسه 
در واش��نگتن بیانیه صادر کرده و از رایزنی های آنها درباره مسائلی از قبیل ناتو، 

اوکراین و ایران خبر داده است.
مورگان اورتاگوس درباره میزبانی مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا از همتای فرانسوی 

خود در واشنگتن، از رایزنی های ضد ایرانی پامپئو خبر داد.
پامپئو و ژان ایو لودریان در حاش��یه نشست اخیر در واش��نگتن درباره مبارزه با داعش 
دیدار و درباره مسائل دوجانبه و بین المللی رایزنی کردند. طبق این بیانیه، وزرای خارجه 
آمریکا و فرانس��ه درباره ناتو بحث و تبادل نظر کردند.گفتنی اس��ت؛ آمریکا بیش��ترین 

تحریم ها علیه ملت ایران را اعمال کرده است.  فارس 

درخواست ضدایرانی رئیس ستاد کارکنان نیروی هوایی 
رئیس ستاد کارکنان نیروی هوایی آمریکا با تکیه بر ادعای دولت کشورش مبنی 

بر نقش منفی ایران در منطقه، خواستار اتحاد کشورهای عربی علیه ایران شد.
دیوید گلدفین، گفت: زمانی که موشک یا یک پهپاد از ایران در راه باشد، زمان به 

توافق رسیدن بر سر تفاوت ها نیست، بلکه زمان آن اکنون است، امروز است.
او همچنین گفت: هیچ کش��وری تمام چیزهای مورد نیازش را برای دفاع از خود 

در اختی��ار ندارد ام��ا در کنار هم، دقیقا چیزی را که برای دفاع جمعی مورد نیازمان 
است، خواهیم داشت. این مقام آمریکایی در ادامه پیشنهاد این اجماع ضدایرانی را باری 
دیگر مطرح کرده و گفت: ما توان آن را که اکنون این اقدام را آغاز کنیم داریم، چراکه 

مخالفی مشترک داریم که نسبت به رفتار بدخواهانه در منطقه متعهد است.
این اظهارات ضدایرانی درباره نقش منفی ایران در منطقه در حالی مطرح می ش��ود که 

آمریکا تا کنون با اقداماتی به افزایش تنش در منطقه دامن زده است.  تسنیم 

 ادامه استیضاح ترامپ
و تاثیر آن بر ایران

رون��د تحقیقات در مورد اس��تیضاح دونالد ترام��پ ادامه دارد 
رفتاره��ای رئیس جمهور آمریکا در جری��ان این تحقیقات به 
دور از منطق بوده و نشانه هایی از نگرانی در آن وجود دارد. اما 

استیضاح ترامپ چه تاثیری بر کشور ما دارد.
ترامپ دموکرات هایی که جریان اس��تیضاح را دنبال می کنند 
مورد تمس��خر قرار می دهد و شاهدانی که برای ادای شهادت 

در مجلس نمایندگان حاضر میشوند را متهم میکند.
ترامپ در جریان تحقیقات استیضاح از ماری یووانوویچ، سفیر 

س��ابق خود در اوکراین را که به عنوان ش��اهد در این جلس��ه 
حاضر ش��ده ب��ود را در توییتر به باد انتق��اد گرفت. یووانوویچ 
هنگام بیان ش��هادت خود در مجل��س نمایندگان توئیت های 

ترامپ را تهدیدآمیز خواند.
یووانوویچ در اردیبهشت ماه از سمت خود به عنوان سفیر آمریکا 
در اوکراین توس��ط ترامپ برکنار شد. او روز جمعه به مجلس 
نمایندگان آمد تا درباره ب��ه تاخیر انداختن کمک های نظامی 
آمریکا به اوکراین و درخواست ترامپ از همتای اوکراینی خود 

برای آغاز تحقیقات درباره جو بایدن دیدگاهش را بگوید.
ترامپ همزم��ان با توضیحات یووانوویچ در مجلس نمایندگان 
روز جمع��ه 2۴ آبان ماه، توئیت هایی منتش��ر کرد که در یکی 
از آنها نوش��ت: هر جایی که ماری یووانوویچ رفت، وضعیت بد 

ش��د. این خانم کارش را از س��ومالی آغاز کرد. چه ش��د؟ بعد 
به اوکراین می رس��یم، جایی که رئیس جمهوری جدیدش در 
دومین مکالمه تلفنی با من نظر مساعدی درباره او نداشت. این 
حق بامنازع رئیس جمهور آمریکاست که سفیرها را منصوب 
کند. ماری یووانویچ در واکنش به این توییت ها گفت این رفتار 
بسیار مرعوب کننده است. آدام شیف، رییس دموکرات کمیته 
اطاعات در این جلس��ه نیز تایید ک��رد که توییت های ترامپ 

باید به نوعی ارعاب شاهد محسوب شود.
یووانویچ در پاس��خ به توییت ترامپ ک��ه او را در ناآرامی های 
س��ومالی مقص��ر خوانده ب��ود گفت: فکر نمی کن��م من چنان 
قدرتی داش��ته باش��م، نه در موگادیش��و و س��ومالی، و نه در 
مناطق دیگر. من درواقع فکر می کنم که درس��ال های گذشته 

هرجا ک��ه خدمت کرده ام، من و دیگران به بهبود ش��رایط به 
طرز ملموس��ی کم��ک کرده ایم. هم برای آمری��کا و هم برای 

کشورهای میزبان.
یووانویچ، در یک جلس��ه غیرعلنی گفت قربانی کارزاری برای 
بی اعتبار کردن وجهه اش ش��ده که به دس��ت رودی جولیانی 
وکیل شخصی رییس جمهوری شده است. به گفته او جولیانی 
ت��اش کرده همزمان با بی اعتبار کردن او، اوکراین را به انجام 

تحقیقات علیه جو بایدن متقاعد کند.
ترامپ متهم ش��ده که مانع انتقال به موقع یک کمک امنیتی 
مص��وب آمریکا به اوکراین ش��ده تا با تحت فش��ار قرار دادن 
اوکراین، دولت این کشور را به تحقیق درباره جو بایدن رقیب 

انتخاباتی و پسرش وادارد.

تأثیر رسانه های کشورهای جریان سلطه در ناآرامی های 
عراق، سودان و لبنان را چگونه ارزیابی می کنید؟

امروزه رس��انه های چندوجهی و متراکم که در فضای مجازی 
هم نمود دارند، یکی از ارکان قدرت ملی و یکی از ستون های 

قدرتمند اجتماعی به شمار می آیند.
این رکن ق��درت به دلیل توان باالی اثرگذاری در محیط های 

اجتماعی به بازوی فش��ار و سلطه در جهان معاصر تبدیل شده 
است. نمود این قدرت نرم در اعمال فشار، افشاگری، مداخله و 
ایجاد التهاب مدنی ظاهر می شود. در تحوالت اخیر کشورهای 
عراق، لبنان و س��ودان ش��اهد س��طح وس��یعی از پشتیبانی 
رسانه های کش��ورهای مداخله گر منطقه ای و فرا منطقه ای در 
تبدیل اعتراض های معیش��تی به اغتشاش خیابانی برای تغییر 

مسیر خواست های اصلی مردم بودیم.
ازای��ن رو در عص��ر حاض��ر رس��انه های بدون مه��ار در فضای 
مجازی در تمام عرصه های اجتماعی و سیاس��ی فعال هستند. 
رس��انه ها در این عرصه در دو نقش مثبت و منفی ظاهرش��ده 
و مأموریت های خاص بر اساس دستورات اتاق های فرماندهی 

موردنظر انجام می دهند.
ب��ا توجه به این میزان اثرگذاری رس��انه ها، امروزه بخش��ی از 
مأموریت های اصلی در مداخات سیاس��ی و امنیتی توس��ط 
قدرت های بزرگ به واس��طه همین رکن قدرتمند یعنی رسانه 

صورت می پذیرد.
نقش شبکه پرس تی وی در موقعیت حال حاضر منطقه 

چیست؟
ب��ا توجه به اهمیت چندجانبه تحوالت عراق برای ایران و آثار 
و پیامدهای آن در س��طوح مختلف، بس��یار ضروری است که 
رس��انه های ایرانی به ویژه ش��بکه پرس تی وی بر س��هم خود 
در اطاع رس��انی درس��ت و مدیریت راهبردی اخبار نسبت به 

تحوالت منطقه به ویژه عراق و لبنان بیفزایند.
بررس��ی های میدانی نشان می دهد که پوش��ش رسانه ای این 
حوادث از طرف برخی رس��انه های وابسته به آمریکا، اسرائیل، 
عربستان و برخی از دیگر کشورهای عربی برای به هم ریختن 
اوضاع سیاس��ی ع��راق نقش مؤثری داش��تند. این رس��انه ها 
به نوعی سازمان یافته و تحت مدیریت یکپارچه عمل کرده اند، 
درنتیجه مس��ئولیت ایران و شبکه های برون مرزی آن ازجمله 
پرس تی وی، در آگاه س��ازی صحیح مردم عراق از اندیشه های 
معاندان و صحنه گردانان تحوالت سیاسی جریان سلطه، بیش 

از گذشته و مضاعف می شود.
ب�ا ای�ن اوص�اف ش�بکه های برون م�رزی ای�ران چ�ه 
اولویت های�ی ب�رای حف�ظ منافع مل�ی بای�د در پیش 

گیرند؟
ماهیت تحوالت سیاس��ی عراق، ابعاد گسترده امنیتی آن، وجود 
هزار و ۶۰۴ کیلومتر مرز مش��ترک این کش��ور با ای��ران و ده ها 
تعلق خاطر عمیق میان دو ملت، جمهوری اسامی ایران را  مجبور 

می سازد همواره حامی همه جانبه حفظ ثبات در عراق باشد.
ش��بکه های ایرانی مانند پ��رس تی وی و العالم بای��د با ایجاد 
پوش��ش رسانه ای قوی به بررس��ی تحوالت پرداخته و از همه 
مهم ت��ر با روش��نگری، به بازگش��ت آرامش در ع��راق و ناکام 
گذاشتن دسیسه های دش��منان ملت عراق اهتمام همه جانبه 

داشته باشد.
به نظر ش�ما در این ش�رایط فضای مجازی کش�ورهای 

منطقه چه نقشی دارند؟
ورود ش��بکه های اجتماع��ی به عن��وان یک متغی��ر ثانویه به 
اعتراضات عراق و لبنان باعث ش��د تا برخاف پیش بینی اولیه 
کارشناسان، مس��یر تحوالت به سمت خطرناکی حرکت کند. 
ازجمله درگیری های سخت که یکی از آن ها تشویق معترضان 

برای ورود به خشونت های خیابانی و حمله های خونین بود.
تردیدی نیست که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دارای 
قابلیت ویژه ای برای اس��تفاده از ظرفیت های متعدد هس��تند. 
یکی از این کارکردها بازنش��ر مطالب شبکه های جریان سلطه 
در میان مردم به نحوی است که مخاطب ناآگاه تصور کند این 
محتوا به صورت مردمی و اتفاقی تهیه ش��ده. حال آنکه از قبل 

طرح ریزی و صحنه سازی شده است. 
چه موانعی بر سر راه رشد فعالیت رسانه های ایران نظیر 

العالم و پرس تی وی در کشورهای منطقه وجود دارد؟
جو شدید روانی ایجادشده توسط رسانه های مجهز و پرقدرت غربی 
مانند بی بی سی و تلویزیون های عربی مانند العربیه از موانع اصلی 
است که به دلیل امکانات و منابع مالی قوی، رقیبی جدی بر سر راه 

فعالیت های رسانه ای برون مرزی ایران به شمار می آیند.
با توجه به نقش مسلم رس��انه ها در مدیریت میدانی تحوالت 
در عراق، هرگونه قصور در حضور فعال و اثرگذار در کشورهای 
عراق و لبن��ان می تواند تبعات سیاس��ی و هزینه های فراوانی 
برای ایران در پی داشته باشد و قدرت نفوذ ایران را در عرصه 
ژئوپولتیک جنوب غرب آسیا به نحو چشمگیری کاهش دهد.

آیا حضور قوی رس�انه ای شبکه هایی مانند پرس تی وی 
در فضای فکری کشورهای منطقه می تواند تهدیدات را 

به فرصت تبدیل سازد؟
پرس تی وی اگرچه در عرصه رس��انه ای نس��بت به بس��یاری 
از ش��بکه های برون م��رزی متفاوت و جس��ورانه عمل می کند 
و معم��والً در مرک��ز تحوالت بوده و در خ��ط مقدم حوادث و 
اتفاقات گوناگون به رس��الت ممتاز رسانه ای مشغول است، اما 
باید پذیرفت که رقبای این شبکه بین المللی، قدرتمند هستند 

و به راحتی نمی توان فعالیت پرسرعت آن ها را مهار کرد.
با همه این مش��قت های رس��انه ای باید گفت که رس��انه های 
تصویری همچ��ون پرس تی وی و العالم باید همچنان در قلب 
حوادث و اتفاقات بوده و با حضور مس��تمر و جسورانه خود به 

مدیریت میدانی حوادث بپردازند.
ب�ا ای�ن حس�اب راه�کار تقویت حض�ور رس�انه ای در 
کش�ورهای منطقه به ویژه حوزه ژئوپولتیک ایران را در 

چه عواملی می دانید تا بیشتر ثمربخش باشد؟
ش��بکه هایی مانند پرس تی وی، س��حر، الکوث��ر، العالم با فعالیت 
هنرمندانه خود باید دس��ت های پش��ت پرده را که علیه همگرایی 
منطقه ای و ثبات کشورها فعالیت می کنند، افشا کنند. به بیان دیگر 
پوشش به موقع رسانه ای و سطح اول خروجی های خبری بودن شرط 
اصلی برای تقویت رسانه در منطقه پیرامون ایران است. رسانه ها باید 
نسبت به اهمیت ژئوپولتیک پیرامون ایران حساس بوده و بر اساس 
اولویت های تعریف شده اقدام به فعالیت خبری و اطاع رسانی کنند. 
فعالیت منطبق بر نیازهای جامعه مخاطب در هر موقعیت زمانی از 

دیگر رویکردهایی است که می تواند موردتوجه قرار گیرد.

گزارش
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مشتاق مذاکرات درباره 
یک توافق هس��ته ای جدید با ایران اس��ت، اما ایران از سال ها 
مداخل��ه و تحریم به س��توه آمده و انگی��زه ای برای گفت وگو 

ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده، از زمان خروج از 
توافق هسته ای ایران در ماه مه سال 2۰18 به دنبال دستیابی 
ب��ه یک توافق جدید بوده اس��ت. با توجه به اش��تیاق ش��دید 
ترام��پ به تواف��ق، مقامات در تهران فرصت��ی منحصر به فرد 
برای پیش��برد شرایط به نفع خود دارند و می توانند به توافقی 
مطلوب با لغو تحریم های اقتصادی و ورود س��رمایه، فناوری و 
صنایع آمریکایی و اروپایی به ایران دس��ت یابند. ترامپ خود 
گفته که توافق جدید ایران را بزرگ تر خواهد کرد بدون اینکه 

درصدد تغییر نظام در این کشور برآید.
به گفته امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه، این کشور، 
آلم��ان، بریتانیا، روس��یه، چین، ایران و حت��ی ایاالت متحده 
در حاش��یه مجم��ع عمومی س��ازمان ملل متح��د درباره یک 
چارچوب جدید مذاکره کرده اند. توافق جدید پیش��نهادی به 
این معناست که ایران برای همیشه قابلیت دستیابی به ساح 
هس��ته ای را از دس��ت می دهد و چارچوب بلند مدت فناوری 
هس��ته ای صلح آمیز را می پذیرد و به ثبات منطقه ای کمک 
و از مداخل��ه در امور دیگر کش��ورها خ��ودداری و در مقابل، 
ای��االت متحده تحریم های اعمالی علیه این کش��ور را لغو می 
کند. اعمال محدودیت بر برنامه موشک های بالستیک ایران به 
مذاکرات بعدی موکول ش��ده اس��ت. با این حال، محمد جواد 
ظری��ف، وزیر امور خارجه ایران، پس از بازگش��ت از نیویورک 
این ش��رایط را به مناقش��ه کشید. ش��رایط داخل ایران دولت 
روحانی را از همکاری با دولت ترامپ در حل مس��اله هسته ای 

باز می دارد.
در جبهه نظامی، دولت بش��ار اس��د، متحد ایران در س��وریه، 
توانس��ته قدرت خود را به طور نس��بی تثبی��ت کند و حوثی 
ها در یمن هم موفق ش��ده اند آس��یب ش��دیدی به عربستان 
س��عودی تحمی��ل کنند. به ع��اوه، ایران اطمین��ان دارد که 
موشک های بالستیک آن قابلیت مقاومت در برابر حمله هوایی 
احتمالی آمریکا را دارن��د. رزمایش نیروهای هوایی آمریکا در 
28 س��پتامبر و ب��ه دور از پایگاه واقع در قطر هم به اش��تباه 
ب��ه درک ای��ران مبنی بر اینکه در منطقه برتری اس��تراتژیک 
دارد، افزود. پیش��نهاد مس��کو درباره یک برنامه امنیتی جدید 

در خلیج فارس هم بی تاثیر نبود.
در رده بندی ش��اخص توس��عه انس��انی، جامعه ایران در رده 
۶۰ از 189 باالت��ر از ترکی��ه، مصر و عراق و اندکی پایین تر از 
همسایگان ثروتمند عرب جنوبی همچون قطر، امارات متحده 
عربی و عربس��تان سعودی قرار دارد. در گزارش شادی جهانی 
سازمان ملل متحد هم ملت ایران در رده 117 از 15۶ باالتر از 

عراق و مصر و پایین تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار 
دارد. در ش��اخص توس��عه جمعی مجمع اقتصادی جهانی هم 
ایران را در رده 27 از 7۶ در میان کش��ورهای در حال توسعه 

درست بعد از چین قرار داده است.
در حال حاضر ایران موفق ش��ده فش��ار ناش��ی از تحریم های 
ایاالت متحده را مدیریت کند. ایران توانس��ته به صادرات نفت 

به چین و حتی س��وریه و هند ادامه دهد. به ویژه چین هنوز 
در بخ��ش ه��ای حمل و نقل، معدن و ان��رژی با ایران تجارت 
می کن��د. حتی بریتانیا در ماه اکتبر تحریم های آمریکا را دور 
زد و قراردادی 1.25 میلیارد پوندی با ایران تنظیم کرد. ایران 
در پاالیش و تولید بنزین به خودکفایی رس��یده و همکاری با 

اتحادیه اقتصادی یوروآسیا را آغاز کرده است.
دس��تاوردهای نظامی و اجتماعی همراه با استقامت اقتصادی، 
آن دس��ته از مقامات جمهوری اسامی که با هر گونه سازشی 
با ایاالت متحده مخالف هستند را قدرتمند کرده است. آنها از 
همه اقدامات گذش��ته آمریکا از روی کار آوردن ش��اه در سال 
1953 گرفته تا فروش تس��لیحات به عراق در جریان جنگ 8 

ساله و تحریم های کنونی، کینه به دل گرفته اند.
از این رو، حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری میانه رو ایران در 
بازگش��ت از مجمع عمومی سازمان ملل گزینه چندانی غیر از 
بیان اینکه همه مسائل مورد مذاکره به احیای 1+5 مربوط می 
شدند، نداش��ت. ظریف هم در بازگشت از نیویورک کنفرانس 
خب��ری برگزار کرد تا به مخالف��ان مصالحه اطمینان دهد که 
هی��چ گفت و گ��وی دوجانبه ای بین ظری��ف و روحانی وجود 
نداش��ته است. به رغم همه تاش ها برای خشنود سازی جناح 
مخالف مصالحه، برادر رئیس جمهوری ایران به جرم فس��اد به 
5 س��ال زندان محکوم ش��د که بیشتر هشداری به قوه مجریه 

بود که به حرکت در مسیر عدم سازش ادامه دهد.
از این رو، هر چه ترامپ بیش��تر به حصول توافق تمایل نش��ان 
می دهد، سران ایران بیشتر بر لغو تحریم ها به عنوان پیش شرط 
مذاکرات و حتی جبران خسارت ها تاکید می کنند. با این حال، 
رویک��رد ایران به مذاکرات به مثابه فروش��نده-خریدار می تواند 
خطرناک باش��د؛ چرا که ترامپ مش��تری ای نیست که بخواهد 
جواب رد بش��نود. ای��ران نباید رویکرد محتاطان��ه ترامپ را به 
حساب ضعف او بگذارد. سیاست ترامپ در قبال ایران تا به امروز 
محدود اما پایدار و بر مبنی پیش��نهاد پاداش و اعمال مجازات 
بوده است. دولت ترامپ همچنان توانایی تحمیل فشار اقتصادی 
بیشتر به ایران را دارد و به عاوه، نیروی نظامی به منطقه اعزام 
کرده اس��ت. از این رو، مصالحه با واش��نگتن در شرایط کنونی 
می تواند کاما به نفع تهران تمام شود. اما به نظر می رسد ایران 
تصور می کند که در شرایط اقتصادی ثبات ایجاد کرده و انگیزه 
چندان��ی برای مذاکره ندارد، حتی اگر این مذاکرات به برجامی 

مطلوب تر برای تهران ختم شوند. دیپلماسی ایرانی 

رسانه های برون مرزی ایران باید دست های پشت پرده آشوب های عراق و لبنان را نشان دهند
استاد دانشگاه تهران:

چرا ایران با مذاکره جدید 
موافقت نمی کند؟

ابتدا مردم سودان سپس مردم کشورهای دیگر 
به حق  مطالبات  برای  عراق  آنگاه  و  لبنان  ازجمله 
تظاهرات  و  اعتراض  به  دست  خویش  معیشتی 
اداره  نحوه  از  که  است  ملتی  هر  حق  این  زدند. 
کشورش انتقاد کند اما آنچه عجیب است فعالیت 
شبکه های فراملیتی بود. این تلویزیون ها، آتشی 
تندتر از آنانی داشتند که به خاطر بیکاری، فقر و 

مسکن به خیابان آمده بودند.
نه  را داشتند  یاری مردم  نه قصد  این رسانه ها 
پیگیر مطالبات آن ها بودند، بلکه تالش کردند تا 
و  کرده  مصادره  را  عربی  کشور  هر  در  تظاهرات 
آن را به آشوب و ضربه زدن به دولت آن کشور 
تبدیل کنند. اما حقیقت ماجرا چه بود و چه باید 

کرد؟
رسانه ها  تأثیرگذاری  وضعیت  از  آگاهی  برای 
که  نقشی  نیز  و  منطقه  ملت های  ضرر  یا  نفع  به 
شبکه های برون مرزی کشورمان نظیر پرس تی وی 
آنا به  العالم در این میان می توانند ایفا کنند،  و 
گفت وگو با کیومرث یزدان پناه استاد ژئوپولتیک 

دانشگاه تهران پرداخته که به شرح ذیل است. 

نمای نزدیک


