
سفر وزیر خارجه هلند و اتریش به ایران 
وزی��ر خارجه هلند ب��رای گفت وگو درب��اره روابط 
دوجانبه، تحوالت منطقه و مس��ائل بین المللی فردا 

وارد تهران خواهد شد.
اس��تف بالک در این س��فر دوروزه درب��اره روابط 
دوجانب��ه، تحوالت منطقه و مس��ائل بین المللی با 
ظری��ف همت��ای ایرانی خود و همچنین با حس��ن 
روحانی رئیس جمهور کش��ورمان دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد. 
همچنین الکس��اندر ش��النبرگ، وزیر امور خارجه 
اتریش نیز روز شنبه به ایران سفر کرده و با رئیس 
جمه��ور و وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران 

تحریم های آمریکا بر همکاری ما با ایران 
تاثیر نمی گذارد 

وزارت امور خارجه روس��یه در بیانیه ای اعالم کرد 
که تحریم های آمریکا علیه روسیه بر همکاری های 
این کش��ور ب��ا ای��ران، س��وریه و ونزوئ��ال تاثیری 

نمی گذارد.
در ای��ن بیانی��ه وزارت امور خارجه روس��یه گفته 
ش��ده اس��ت: آمریکا بار دیگر اقدام به تشدید فشار 
تحریمی بر س��اختارهای روس��یه ک��رد. در هفته 
گذش��ته چنین اقدامی در مورد تع��دادی از مراکز 
مجموعه صنایع دفاعی روس��یه بکار گرفته ش��د و 
همینک نیز علیه یکی از ش��رکت های زیرمجموعه 

شرکت دولتی روس نفت اعمال شد. 
در بیانیه آمده است: به این ترتیب تعداد تالش های 
آمریکا برای فش��ار بر روس��یه از طریق ایجاد مانع 
ب��رای ارتباطات اقتص��ادی خارجی این کش��ور و 
خودداری از دادن روادید آمریکایی از س��ال ۲۰۱۱ 

به ۸۰ مورد رسید.  مهر 

اخبار

ایرانیان برای حمایت از نظام رای می دهند
بخش انگلیسی شبکه الجزیره در گزارشی با موضوع 
ن��گاه مردم ای��ران به انتخابات پی��ش رو، گفت که 
بس��یاری از مردم با وجود مشکالت اقتصادی، برای 
حمای��ت از نظام در انتخابات دوم اس��فند مجلس 

شورای اسالمی شرکت خواهند کرد.
درس��ا جباری خبرنگار ایرانی شبکه قطری الجزیره 
در گزارشی از حس و حال عمومی پیش از انتخابات 
یازدهمی��ن دوره مجلس برای تهیه گزارش میدانی 
از نظ��ر مردم در باره انتخاب، به "ورامین" رفت و با 
یکی از نامزدهای این شهر ۲۸۰ هزار نفری و برخی 

از اقشار مردم گفت وگو کرد.
"داوود صف��ری" از اهال��ی ورامین که ی��ک مغازه 
کوچک تعمیرگاه خ��ودرو دارد، در توضیح اهمیت 
حضور و مش��ارکت مردمی در انتخابات به الجزیره 
گفت: اگر من و دوستانم و دیگران رای ندهیم پس 
چه کسی رای بدهد؟ چه کسی از حکومت حمایت 
کند؟ اگر ما نظام را تنها بگذاریم مسئوالن ما هیچ 

کاری نمی توانند انجام دهند.
صفری به الجزیره گفت که معتقد اس��ت اقتصاد و 
معیشت ، مسئله اصلی است زیرا درآمدش به ریال 

و مخارجش تقریبا به دالر است.
خبرن��گار الجزیره گفت ک��ه در ورامین ۱۹۵ هزار 
نف��ر رای دهنده واجد ش��رایط زندگ��ی می کند و 
س��هم این شهر از مجلس یک کرسی است.۲۷ نفر 
نامزد رقابت ها برای تصاحب تنها کرس��ی ورامین 
در مجلس هستند که برای نخستین بار وارد چنین 
رقابتی می ش��وند برای تصاحب کرسی نمایندگی 

رقابت می کنند. 
یک��ی از نامزده��ا گف��ت: ش��هر م��ا مش��کالت و 
کاس��تی هایی دارد و یک قانونگذار دغدغه مند باید 
آنها را پیگیری کند. اگر من وارد مجلس ش��وم به 
این مش��کالت توجه خواهم کرد چرا که به شخصه 

)این مشکالت( را دیده و لمس کرده ام.
به گفته خبرنگار الجزیره، یکی از نگرانی های اصلی 

ورامین مانند دیگر نقاط کشور اقتصاد است.
یک راننده تاکس��ی با تائید حضور در پای صندوق 
رای گف��ت: ای��ن ش��هر مش��کالت زی��ادی دارد و 
مهمترین آنها بیکاری اس��ت. من از فردی که به او 
رای می دهم انتظاراتی دارم و امیدوارم که نماینده 

بعدی مشکالت این شهر را درک کند.
الجزیره ادامه داد: در ورامین بس��یاری معتقدند که 
با رای دادن می ش��ود به آینده ای بهتر امیدوار بود. 
نظر م��ردم ورامین در مورد انتخابات مجلس مانند 
بس��یاری از مردم ایران است. با وجود آنکه نماینده 
کنونی شهر رد صالحیت شده، بسیاری همچنان به 
اصل نظام باور دارند. مسئله فقط رای دادن نبوده و 

حمایت از نظام در میان است. ایرنا 

از نگاه دیگران 

انتقاد سندرز از سیاست های  ترامپ 
نامزد برجسته حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد 
از سیاست های دولت فعلی کشورش تاکید کرد که باید ایران و عربستان را 

پای یک میز مذاکرات نشاند.
برنی سندرز اظهار داشت: در مورد عربستان سعودی و ایران هم باید وضعیت 

مشابهی باشد. ما سال هاست که عاشق عربستان به عنوان یک متحد فوق العاده 
بوده ایم اما تنها یک مشکل وجود دارد؛ اینکه رهبران این کشور قاتل هستند. از نظر 
من رئیس جمهور اوباما پیشرفت خوبی در این زمینه داشت و ما می توانیم در همین 
مسیر حرکت کنیم. ما می توانیم ایران و عربستان را کنار هم بیاوریم و به آنها بگوئیم 
که از هزینه های تریلیون دالری در جنگ های بی پایان خسته شده ایم. گفتنی است؛ 
دولت ترامپ بیشترین فشارفشار و تحریم را در علیه ملت ایران به کار بسته است و 

همچنان این سیاست فشار و تحریم ادامه دارد.  ایسنا 

آماده مذاکره با ایران در هر زمان هستیم 
وزیر خارجه آمریکا که به زودی به ریاض سفر می کند، گفت که آمریکا آماده 
اس��ت در هر زمانی با ایران مذاکره کند اما این کشور باید رفتارش را به طور 
اساس��ی تغییر دهد. مایک پامپئو گفت: ما ب��رای گفت وگو با ایران عجله ای 
نداریم، فشار حداکثری ادامه دارد. فقط کمپین فشار اقتصادی نیست... بلکه 

انزوا از طریق دیپلماسی نیز است. این دیپلمات آمریکایی در ادامه در اظهاراتی 
مداخله جویانه به بازداش��ت اتباع آمریکایی و اروپایی که به اتهامات مختلف از جمله 
جاسوس��ی دستگیر شده اند، گفت: اقدام ایران در بازداشت اتباع آمریکایی و اروپایی 
غیرقانونی و غیرقابل قبول است. این دیپلمات آمریکایی در حالی از آمادگی واشنگتن 
برای مذاکره با ایران سخن به میان آورده است که پیش از این در سفر دوره ای خود 
به آفریقا از دیدار برخی سیاستمداران دموکرات از جمله سناتور »کریس مورفی« با 

»محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران ابراز نگرانی کرده بود.  صداوسیما 

انتقاد سفیر ایران در عراق از رویکرد آمریکا در منطقه
مشاور ویژه س��ازمان ملل و رئیس تیم تحقیقات مرتبط با جنایات داعش با 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق دیدار و رایزنی کرد.
کریم احمد اس��عد خان، در دیدار با ایرج مسجدی، ضمن ابراز عالقه مندی 
برای س��فر به ایران و دیدار با مقام های ذی ربط کش��ورمان و بهره گیری از 

تجربی��ات جمهوری اس��المی ایران دررابطه با مبارزه با تروریس��م و مقابله با 
داعش اظهارکرد: یکی از شخصیت هایی که مشتاق دیدار با ایشان بودم، حاج قاسم 

سلیمانی بود که متاسفانه دیگر در میان ما نیست.
سفیر کشورمان در عراق نیز با مذمت اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور و به شهادت 
رساندن سرداران رشید اسالم، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، اظهارکرد: 
ایران خواهان تداوم صلح و امنیت است و رویکرد آمریکا با سیاق کنونی به جز ایجاد 

بحران و ناامنی در منطقه، نتیجه دیگری نخواهد داشت. فارس 

گزارش

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آالباما آمریکا معتقد 
اس��ت هیچ ش��واهد قانع کننده ای که نشان دهد عربستان 
مای��ل به حل و فصل اختالفاتش با ایران از طریق گفتگوی 
مثبت باشد وجود ندارد.به تازگی، محمد جواد ظریف وزیر 
خارجه کش��ورمان که برای ش��رکت در کنفرانس امنیتی 
مونیخ به آلمان س��فر کرده بود گفته است: بعد از شهادت 
س��ردار سلیمانی پیامی از س��وی عربستان مبنی بر تمایل 
آنها ب��رای گفت وگو با ایران دریافت کردیم. ما به پیام آنها 
پاس��خ مثبت دادیم و گفتیم ب��رای گفت و گو آماده ایم، اما 

دیگر پاسخی از جانب عربستان دریافت نکردیم.
ظریف با تاکید بر اینکه ایران به دنبال تنش با همس��ایگان 
نیس��ت، تصری��ح کرد امنی��ت همس��ایگان را امنیت خود 
می دانیم و همین امروز حاضریم با همه همس��ایگان گفت 

و گو کنیم.
بعد از این سخنان بود که فیصل بن فرحان آل سعود وزیر 
خارجه عربستان سعودی مدعی شد که ریاض هیچ پیامی 
به صورت خصوصی برای تهران ارس��ال نکرده اس��ت. پیام 
م��ا به ایران هم��واره همان پیام های عمومی بوده اس��ت و 

هیچگاه به ایران پیام خصوصی نداده ایم.
وزیر خارجه سعودی با متهم کردن ایران به انجام حمالت 
موشکی علیه تأسیس��ات نفتی عربستان و تسلیح انصاراهلل 
یمن، گفت: پیام ما همواره به ایران این بوده است که هرگاه 
بپذیرند که رفتار منطقه ای آن ها از جمله ش��لیک موشک 
به ثبات در منطقه کمکی نمی کند، در آن صورت پتانسیل 
گفتگو وجود خواهد داش��ت. مهردر گفت وگو با پروفس��ور 
نادر انتصار رئیس دانش��کده علوم سیاس��ی دانشگاه آالباما 
آمریکا به بررس��ی تحوالت اخیر در روابط ایران و عربستان 
پرداخته ش��ده که در ادامه می آید. انتصار از اساتید مطرح 
مطالعات خاورمیانه در س��طح جهانی است. کتاب سیاست 
کرده��ا در خاورمیانه از جمله آثار وی اس��ت که در حوزه 

مطالعات کردی آوازه بین المللی دارد.

روزنامه لبنانی البنا فاش کرد که عربس�تان سعودی 
پس از ماجرای تأسیس�ات نفتی آرامکو برای مذاکره 
با ایران ابراز تمایل کرد اما در نهایت این آمریکایی ها 

بودند که مانع از تحقق خواسته ریاض شدند. به نظر 
ش�ما آمریکا تا چه میزان در این خصوص تأثیرگذار 

است؟
ممکن اس��ت که خب��ری را که روزنامه لبنان��ی البنا فاش 
کرد تا اندازه ای درس��ت باش��د ولی بعد از اینکه آمریکا به 
رژیم عربس��تان س��عودی اطمینان داد که نترسد و آمریکا 
پش��تیبان آن باقی خواهد ماند عربستان دوباره به سیاست 

ایران ستیزی خود بازگشت.

به نظر ش�ما چه گروه هایی در داخل خود عربس�تان 
طرفدار گفت وگ�و با ایران هس�تند و چه گروه هایی 
مخالف این موضوع؟ به طور کلی س�وال این است که 
اختالفات داخلی در خود عربستان آیا عاملی تعیین 

کننده به شمار می روند؟
محمد بن س��لمان بعد از بدس��ت گرفتن ق��درت تا مقدار 
زی��ادی موفق به تغییر س��اخت داخلی عربس��تان ش��ده 
اس��ت و تقریبأ تم��ام رقبای اصلی خ��ود را از دایره بیرون 
انداخته اس��ت. امروز بن س��لمان تنها عامل تصمیم گیری 

در عربس��تان اس��ت و اختالفات داخلی در خود عربستان 
عاملی تعیین کننده در مورد سیاس��ت عربستان در مقابل 
ایران نیس��تند. دیکتاتوری حاکم در عربس��تان امروز یک 
دیکتاتوری مطلق اس��ت و با سیستم تصمیم گیری سنتی 

در این کشور متفاوت است.

عربستان در راستای سیاست حداکثری آمریکا علیه 
ایران با واشنگتن همسو بوده است. ولی بعد از حمالت 
آرامکو و عدم حمایت جدی آمریکا از عربستان برای 
ریاض مش�خص شد مسائل و مش�کالتش با ایران را 
بای�د از طریق دوجانبه ارزیابی موافق کند. آیا با این 

ارزیابی موافق هستید؟
خیر. من با این ارزیابی موافق نیستم. من هیچ شواهد قانع 
کننده ای که نشان دهنده این باشد که عربستان و بخصوص 
شخص بن سلمان مایل به حل و فصل اختالفاتش با ایران 
از طریق گفت وگوی مثبت باشد نمی بی نم. ایران ستیزی 
به عنوان محور اصلی سیاس��ت منطقه ای عربستان به قوت 

خود باقی است.

به نظر ش�ما ک�دام طرف های خارج�ی مخالف عادی 
س�ازی روابط ایران و عربستان هس�تند و از شرایط 

کنونی بیشتر نفع می برند؟
اس��رائیل و آمری��کا مهمترین طرف ه��ای خارجی مخالف 
عادی س��ازی روابط ایران و عربس��تان بوده و هستند و از 

شرایط کنونی بیشتر از هر کشوری نفع می برند.

برخ�ی رس�انه ها اع�الم کردن�د ک�ه آمریکایی ها به 
مقام�ات ریاض اعالم کردند که پس از آغاز تظاهرات 
در ع�راق، لبن�ان و ایران، نظ�ام ای�ران در وضعیت 
س�ختی ق�رار دارد و اساس�ًا نیازی به مذاک�ره با آن 
وجود ندارد. اگر این موضوع صحت داشته باشد چرا 
عربس�تان با وجود عدم حمای�ت آمریکا در خصوص 
حمله ارامکو، سیاست خارجی خود در قبال ایران را 

تمامًا در چارچوب آمریکا تعریف می کند؟

ش��کی نیس��ت که آمریکا مایل به حل اختالف��ات ایران و 
عربس��تان از طریق مذاکره دو جانبه بی��ن تهران و ریاض 
نیس��ت، بخصوص مذاکراتی که آمریکا بر روی آنها کنترل 

نداشته باشد.
ولی رژیم عربس��تان سیاس��ت خارجی خود در قبال ایران 
را فق��ط در چه��ار چوب فش��ار آمریکا تعیی��ن نمی کند و 
این چنین نیس��ت که فکر کنیم که اگر فش��ار آمریکا نبود 

عربستان روابط خوبی با ایران خواهد داشت.
سیاست خارجی عربستان سال ها است که روی دشمنی با 
ایران و س��عی در حاشیه نش��اندن منطقه ای ایران بنا شده 
اس��ت. سیاس��ت کنونی آمریکا در مقابل ای��ران کمکی به 
اجرای سیاس��ت عربس��تان داشته اس��ت و باعث این شده 
سیاستهای عربستان و آمریکا در مورد ایران بتوانند موازی 

با یک دیگر حرکت کنند.
چه فشار آمریکا باشد و چه نباشد، عربستان همیشه ایران 
را ب��ه عنوان رقیب اصلی خود در منطقه حس��اب می کند 
و سیاس��ت خارج��ی خود را روی تضعیف ایران و حاش��یه 

نشاندن آن بنا خواهد کرد.
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عربستان اراده ای برای گفت وگو با ایران ندارد
استاد دانشگاه آالباما 

رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره گفت که ایران 
برای توس��عه روابط با مصر هیچگون��ه محدودیتی قائل 
نیست و رکود در روابط دو کشور را به نفع آنها و منطقه 

ندانست.
ناصر کنعانی در نشس��ت همفکری ب��ا حضور جمعی از 
اصحاب رسانه های گروهی، روزنامه نگاران و خبرنگاران 
مصری به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
مسیر جمهوری اسالمی ایران در طول چهل و یک سال 
پس از پیروزی انقالب را پر فراز و نش��یب، اما رو به جلو 
و به س��مت پیش��رفت خواند و تأکید کرد: حرکت ایران 
در زمینه های گوناگون به رغم همه سختی ها، فشارها و 
تحریم ها، رو به پیش��رفت بوده و ایران امروز یک قدرت 
مؤث��ر منطقه ای و یک بازیگر بین المللی اس��ت. چرا که 
ملت و دولت ایران یاد گرفته اند که چگونه تهدیدها را به 

فرصت ها تبدیل کنند.
ناصر کنعانی در این نشس��ت همچنین خاطرنشان کرد: 
اس��تقالل، یکی از سه ش��عار اصلی ملت ایران در زمان 
انق��الب بود. امروز ایران ب��دون اجازه از هیچ قدرتی، در 
خصوص مس��ائل داخلی و خارجی خود به طور مستقل 
تصمی��م می گی��رد. ای��ران منتظر اجازه کس��ی برای به 

فعلیت رساندن تصمیم های ملی خود نمی ماند. 
این دیپلمات ارش��د ایرانی با اش��اره به ش��عار آزادی به 
عن��وان یکی دیگر از ش��عارهای مل��ت در زمان انقالب 
ادامه داد: ملت ایران بیش از چهار دهه اس��ت که از قید 
حکومت موروثی پادشاهی و وابسته به قدرت بیگانه آزاد 
شده اس��ت. آزادی فکر، آزادی بیان در چارچوب قانون 
اساس��ی، آزادی فعالیت سیاس��ی در چارچ��وب قانون و 
آزادی انتخاب، آزادی دین و مذهب و عبادت از مصادیق 

آزادی در ایران است.
کنعانی جمهوری اس��المی را ش��عار س��وم مردم و اصل 
سوم در انقالب ملت ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: در 
راس��تای حکومت بر مبنای اسالم و براساس رأی مردم، 
ملت ایران در طول ۴۰ س��ال گذش��ته در ۳۷ انتخابات 
ش��رکت کرده و با رأی خود سرنوش��ت سیاسی خود را 
رق��م زده اند و تا چند روز دیگ��ر در یازدهمین انتخابات 
برای تعیین نمایندگان خود در مجلس ش��ورای اسالمی 

به صندوق های رأی مراجعه می کنند.
رئی��س دفتر حفاظ��ت منافع ایران با اش��اره به درون زا 
ب��ودن ایران در حوزه اقتصادی، اف��زود: ایرانیان با درک 

شرایط تحریم آمریکا، به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت 
کرده اند. در بودجه سال جدید ایرانی، وابستگی به درآمد 
نفت��ی به کمت��ر از ۲۰ درصد رس��یده، بنابراین ایران به 

تحقق بودجه غیرنفتی بسیار نزدیک شده است. 
وی با ی��ادآوری پویایی ایران در ح��وزه روابط خارجی، 
مبتنی بر ایج��اد روابط توأم با احت��رام و از موضع برابر 
ب��ا تمام کش��ورهای دور و نزدیک تاکید ک��رد: روابط با 
همس��ایگان مرزی و اقلیمی و نیز کشورهای اسالمی از 
اولویت اصلی سیاس��ت خارجی ایران است و همواره در 
طول چهار دهه گذش��ته بر همین مس��یر حرکت کرده 
اس��ت. ایران در برقراری و توسعه رابطه سیاسی با هیچ 
کش��وری در دنیا به جز رژیم صهیونیس��تی، محدودیتی 
قائل نیس��ت. رژیم صهیونیس��تی یک اس��تثناء است و 

دالیل آن نیز روشن است.
کنعانی افزود: اس��رائیل یک رژیم غاصب و نامش��روع و 
اشغالگر و اهرم آمریکا و قدرت های مستکبر در منطقه و 

عامل اصلی بی ثباتی در خاورمیانه است. 
رئی��س دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره همچنین در 
این نشس��ت طرح آمریکایی- صهیونیس��تی موسوم به 
معامله قرن را در راس��تای سیاس��ت توس��عه طلبی این 
رژیم و زمینه سازی برای سیطره قطعی بر سرزمین های 
اشغالی و توسعه س��رزمینی و جغرافیایی خواند و تاکید 
کرد: تهدید رژیم صهیونیس��تی، به جغرافیای فلسطین 

محدود نخواهد ماند.
وی اف��زود: راه ح��ل مورد نظ��ر ایران برای حل مس��ئله 
فلس��طین، اوال مقاوم��ت هم��ه جانب��ه و ثانی��ا راه حل 
دموکراتیک براس��اس ی��ک رفراندوم با مش��ارکت همه 
س��اکنان اصلی س��رزمین فلسطین اس��ت که اصول آن 

توسط رهبر معظم انقالب ایران بیان شده است. 
ناص��ر کنعانی اف��زود: ای��ران معتقد به گفتگ��و با همه 
طرف ه��ای منطق��ه ای و بین الملل��ی ب��ه ج��ز رژی��م 
صهیونیس��تی برای حل و فصل مشکالت، رفع اختالفات 
و یا برطرف کردن سوء تفاهمات است. با این حال ایران 
مای��ل به گفتگو با دولت آمریکا به ویژه دولت کنونی آن 
نیست، چرا که آمریکا اثبات کرد که اوال حاضر نیست از 
موضع برابر و تس��اوی با دیگران گفتگو کند، ثانیا آمریکا 
اعتقادی به گفتگو ن��دارد و گفتگو را صرفا یک تاکتیک 
می دان��د و ثالثا آمریکا ب��ه نتایج حاصل از گفتگو متعهد 
نیست و با تغییر شرایط از آن خارج می شود. فارس 

کنعانی: 

ایران برای توسعه روابط با مصر هیچ محدودیتی قائل نیست
واکنش تند آق��ای ظریف به خبرنگار ان. بی .س��ی. نیوز، 
س��خنرانی بس��یار قاطعانه و تأکید مداوم وی به مسئله 
امنی��ت در غرب آس��یا و اهداف ملی ای��ران مثل برنامه 
موش��کی، موجب شد بیش��تر تحلیل های بین المللی، به 

تغییر رویکرد آقای ظریف درقبال غرب اشاره کنند.
پنجاه  و  ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ درحالی برگزار 
ش��د که جهان در دومین ماه س��ال می��الدی ۲۰۲۰، با 

تحوالتی جدی امنیتی رویاروست. 
از انتخابات آمریکا تا سرنوشت ادلب، لیبی، سوریه، عراق، 
خش��ونت های بین المللی، ش��کاف جدی فراآتالنتیکی، 
مقابله با یک جانبه گرایی ترامپ و غیره. اگرچه کنفرانس 
امنیت��ی مونیخ مکانی برای تعیین تکلیف یا قانون گذاری 
نیس��ت، اما فرصت��ی مقتضی برای رایزن��ی، اظهارنظر و 

دیدار های مقامات سیاسی فراهم می آورد.
آق��ای ظریف، وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان برخالف 
نشس��ت داووس که موفق به حضور در آن نشد، در این 
کنفرانس بسیار متمایز ظاهر شد تاجایی که در بسیاری 
از تحلیل ه��ا حت��ی رویکرد ش��خصی آق��ای ظریف نیز 
در مقایس��ه با رفتار گذش��ته او متفاوت ارزیابی شد. در 
نشست داووس باتوجه به خودنمایی رئیس جمهور آمریکا 
و اظهارات او علیه ایران، غیبت آقای ظریف در س��رخط 
خبر ها بود، اما در این کنفران��س به مراتب بازخورد های 
خبری بیشتری درمورد ایران و سخنان وزیر امورخارجه 

کشور مطرح شده است.
سرنوش��ت برج��ام، تحریم ه��ای آمریکایی علی��ه ایران، 
گفت وگو با اروپا سه، سقوط هواپیمای اوکراینی، امنیت 
در غرب آس��یا، تحرکات محور مقاوم��ت و برخی دیگر 
از مس��ائلی بوده اند ک��ه وزیر خارجه کش��ورمان موفق 
به طرح همه این موضوعات ش��د. یک��ی از دالیل اصلی 
تیترس��ازی آقای ظریف در اخب��ار بین المللی نیز همین 
تعدد موضوعات ارزیابی می شود.  افرادی که آقای ظریف 
موفق به دیدار و گفت وگو با آن ها شد: نخست وزیر کانادا 
و وزرای امور خارجه عمان، اوکراین، آلمان، چین، ژاپن، 
جمهوری چک، کرواسی، فنالند، فرانسه، اسپانیا، ترکیه، 

کره جنوبی، قرقیزستان بوده اند.
همچنی��ن آقای ظریف با رئیس کمیته بین المللی صلیب 
س��رخ جهانی، نماینده واتیکان، گزارشگر ان. بی. سی.نیوز، 
رئیس گروه مردم در پارلمان اروپا، اعضای ش��ورای روابط 
خارجی اتحادیه اروپا و اعضای گروه الدرز )ریش سفیدان یا 

مقامات بلندپایه اسبق سازمان ملل متحد( دیدار داشت.
این برنامه بسیار فشرده که فقط در مدت سه روز به انجام 
رس��ید، با واکنش ه��ای تحلیلی کاماًل متض��ادی مواجه 
بوده اس��ت. دلیل اصلی آن را می توان در تغییر رویکرد 
وزارت امور خارجه و شخص آقای ظریف دانست. از این  
حیث، حضور آقای ظریف موجب ش��د نوعی تک صدایی 
از فض��ای داخلی کش��ور به گوش برس��د و همانگونه که 
انتظار می رفت وزیر امور خارجه ایران پس از ترور سردار 

سلیمانی رویکردی مصمم تر درقبال غرب اتخاذ کند.
واکنش تند آق��ای ظریف به خبرنگار ان. بی. س��ی. نیوز، 
س��خنرانی بس��یار قاطعانه و تأکید مداوم وی به مسئله 
امنی��ت در غرب آس��یا و اهداف ملی ای��ران مثل برنامه 
موش��کی، موجب شد بیش��تر تحلیل های بین المللی، به 
تغیی��ر رویکرد آق��ای ظریف درقبال غرب اش��اره کنند. 
اگرچه مقامات کش��ور های اروپایی انتقاداتی را به ایران 
وارد کردند، اما این نقد ها محتاطانه بود.این موضوع را در 
کنار آخرین تالش های اروپا برای نش��ان دادن مخالفت 
جهانی به انتخاب دوباره ترامپ که در س��خنرانی آنجال 
مرکل به وضوح دیده می ش��د، باید نوعی برد برای ایران 

در عرصه دیپلماسی به حساب آورد.
اگرچه طیف��ی از اظهارنظر ها و تحلیل ها نگاهی انتقادی 
ب��ه عملک��رد و رویه آقای ظریف داش��تند و حتی تغییر 
رویکرد ایش��ان را پیام��ی داخلی، خل��ق فضای تنفس 
برای دولت در داخل کش��ور یا تالش آقای ظریف برای 
ط��رح باظرافت نام��زدی احتمالی ایش��ان در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آتی دانس��تند، اما واقعیت این اس��ت 
که تیتر شدن خواسته ها و مطالبات بین المللی ایران در 
اخبار بین الملل��ی و توجه به روایت ها و گفتمان مطلوب 
ایران از زبان وزیر امور خارجه کشور نشان دهنده ظرفیت 

باالی کنشگری در محیط های این چنینی است.
یک��ی از مهمترین دس��تاورد های س��فر آق��ای ظریف، 
تک صدای��ی ثمربخش��ی اس��ت ک��ه بی ش��ک تصویری 
یکپارچه تر از جمهوری اسالمی ایران ارائه، و رویکرد آتی 
غرب درقبال ایران، به ویژه در فضای گفت وگو های جاری 
درمورد س��ازوکار حل اخت��الف را تغییر خواهد داد.  در 
این تحول رفتاری، منافع ملی از شفافیت بیشتری به ویژه 
درمورد آینده برجام، واکنش به تحریم ها، حقوق ایران در 
دنبال کردن برنامه موش��کی و بایستگی حضور ایران در 

شمای امنیتی منطقه برخوردار شده اند.  میزان 

دریادداشتی مطرح شد: 

تغییر رویکرد ظریف در قبال غرب؟


