
دیدار فرمانده سپاه قدس با معاون 
وزیر امور خارجه

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به منظور همدردی و ابراز تسلیت با معاون سیاسی 

وزیر امور خارجه دیدار کرد.
س��ردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المی در دی��داری حض��وری، ضایعه 
درگذش��ت مادر س��ید عباس عراقچی را تس��لیت 
گفته و ب��رای آن مرحومه علو درجات و همجواری 
با حض��رت فاطمه زهرا )س(، و برای وی و س��ایر 
بازماندگان صبر و س��المتی از درگاه خداوند متعال 
مسألت کرد. بتول قاضیها والده سیدعباس عراقچی 
معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان در روز عید 

قربان دار فانی را وداع گفت. ایسنا 

جوابیه سفیر ایران به روزنامه ایرلندی
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در ایرلند در یک 
یادداش��ت برای رسانه ایرلندی اعالم کرد که ایران 
در زمین��ه احترام گذاش��تن به حق��وق اقلیت های 

مذهبی، سابقه هزار ساله دارد.
مسعود اسالمی« س��فیر جمهوری اسالمی ایران در 
ایرلند در یادداش��تی برای »آیریش تایمز« به ادعاها 
و اتهام زنی ها مطرح شده علیه ایران در یادداشت ۱۷ 

جوالی )۲۷ تیر ماه( در این روزنامه پاسخ داد. 
مت��ن کامل یادداش��ت و جوابیه آقای اس��المی به 
ش��رح ذیل اس��ت: عم��ل و اجرای دی��ن در ایران 
نامه )یادداش��ت( منتشر شده در تاریخ ۱۷ جوالی 
تحت عن��وان "آزار  و اذیت مذهبی در ایران" پر از 
اتهام های مضحک درباره افرادی است که دستگیر 
شدند و ادعا شده که این موضوع به خاطر باورهای 
مذهبی آنها بوده است. از ابتدای استقرار جمهوری 
اسالمی ایران همه مذاهب اصلی نه تنها قادر بوده اند 
ک��ه آزادانه به مذاهب خودش��ان عم��ل کنند بلکه 
آنه��ا همچنین در پارلمان مل��ی )مجلس( نماینده 
داشته اند. هیچ نوع از تبعیض یا جداسازی مذهبی 
م��ورد حمایت دولتی در ایران وجود ندارد و صدها 
کلیس��ا، کنیسه و معابد در ایران وجود دارند که در 
آنها اقلیت های مذهبی مناس��ک دین خودش��ان را 
ادا می کنن��د.  کووید-۱۹ )وی��روس کرونا( به طور 
کلی و بدون تبعیض برای همه بشریت یک چالش 
مرگبار بوده اس��ت و هیچ مذه��ب، ملیت، قومیت 
یا دیگر وابس��تگی هایی نمی شناس��د. مردم شریف 
ای��ران همین حاال در حال مقابله با چالش های این 
همه گیری و همچنین فش��ار حداکثری تحریم های 
اقتصادی مخرب دونالد ترامپ هس��تند. آنها از این 
کلیشه های سیاسی خس��ته شده و حالشان به هم 

خورده است.  فارس 

آلمان النه امن تروریست ها: 
وزارت خارجه برلین را پاسخگو کند

آلم��ان با پن��اه دادن به گروههای تروریس��تی ضد 
ایران��ی علنا خود را با سیاس��ت براندازی و فش��ار 
حداکثری آمریکا همس��و کرده اس��ت. از همین رو 
از وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان انتظار می رود با 
پیگیری این موضوع در محاکم و س��ازمان های بین 

المللی برلین را پاسخگو بداند.
جمشید شارمهد سرکرده گروهک تندر که چندین 
عملیات تروریس��تی درایران انجام داده است اخیرا 

در دام نیروهای امنیتی ایران افتاد.
یکی از عملیات های تروریس��تی ای��ن گروهک در 
ای��ران در ۲4فروردی��ن۱38۷ در ش��یراز ص��ورت 
پذیرفت که طی آن عوامل تروریس��ت این گروهک 
با کارگذاش��تن یک بمب 8پون��دی میان عزاداران 
حس��ینیۀ ش��هدا متعلق به کان��ون رهپویان وصال 
شیراز باعث به  شهادت  رسیدن ۱4 تن و مجروحیت 
۲00 تن دیگر شدند. یکی از مقرهای این گروه در 
لس آنجلس آمریکاس��ت. اما غزل ش��ارمهد، دختر 
جمشید شارمهد به تازگی در مصاحبه با شبکه بی 
بی س��ی فارس��ی توضیحاتی را درباره پدرش ارائه 
کرده اس��ت. یکی از نکات مه��م در این گفتگو این 
اس��ت که ش��ارمهد تابعیت آلمان را  داشته است و 
به دلیل مس��ائل مربوط ب��ه اقامت و حفظ آن بین 

آمریکا و آلمان در رفت و آمد بوده است.
اینکه عالوه بر آمریکا، آلمانی ها هم از این گروهک 
تروریس��تی حمایت ک��رده اند، قابل توجه اس��ت. 
آمریکایی ها و اروپاییه��ا همواره با اتهامات بی پایه 
سعی کردهاند ایران را به حمایت از تروریسم متهم 
کنند. به ویژه کش��ورهای اروپای��ی بدون مدرک و 
بدون اینکه جرم یا اتفاقی افتاده باشد، به دیپلمات 
های ایرانی اتهام زده و آنها را بازداش��ت کرده اند. 
اما جالب است که خود همین کشورها از جمله آنها 
به مأمن و پناهگاه تروریستها تبدیل شده اند. بحث 
اقامت جمشید شارمهد هم نه از زبان ایران بلکه از 

زبان دختر شارمهد اعالم شده است. تسنیم 

اخبار گزارش

درحالی روس��یه از حق قانونی جمهوری اس��المی ایران بر 
ادامه فعالیت صلح آمیز هس��ته ای طبق معاهده ان.پی.تی 
دفاع کرده اس��ت ک��ه آمریکا و متحدانش ب��ا رویکرد غیر 
قانونی همچنان با اس��تفاده از ابزارتحریم و فشار به دنبال 

توقف این فعالیت های صلح آمیز ملت ایران هستند.
چند روز پیش نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
در وین در انتقاد از ادعاهای رئیس بنیاد به اصطالح دفاع از 
دموکراسی درباره برنامه هسته ای ایران، بر حق ایران برای 

فعالیت هسته ای طبق معاهده ان.پی.تی تاکید کرد.
میخائیل اولیان��وف در صفحه توییت��رش در انتقاد از پیام 
تویی��ری م��ارک دوبوویتز رئیس البی صهیونیس��تی بنیاد 
دفاع از دموکراس��ی که ادعاهایی را درباره فعالیت هس��ته 
ای ایران تحت توافق هس��ته ای مطرح کرده بود، نوش��ت: 
طبق معاهده ان.پی.تی فرصت های )فعالیت( اتمی به ایران 
داده ش��ده اس��ت. این فرصت ها و توانی ک��ه به ایران داده 
شده است، مادامی که برای اهداف صلح آمیز به کار گرفته 

شوند، کاماًل قانونی هستند.
اولیانوف در ادامه درب��اره وظیفه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در این باره نوشت: وظیفه آژانس راستی آزمایی عدم 
ش��کافت مواد هسته ای است. کس��انی که با این مخالفتی 

دارند، خالف ان.پی.تی عمل می کنند.
معاهده NPT حقوق و تکالیفی را برای کش��ورهای عضو 
تعیی��ن ک��رده؛ در چند دهه اخیر، ایران ب��ا وجود عمل به 

تم��ام تعهدات خود ذیل این معاهده، عمال از انتفاع خاصی 
بهره مند نشده و حقوق خود را دریافت نکرده است. آن هم 
در حالتی که ایران فراتر از ان پی تی در جهت عدم اش��اعه 
تس��لیحات اتمی قدم برداشته و اوال با پیگیری های مصرانه 
خود طرح خاورمیانه ی عاری از تسلیحات اتمی در سازمان 
مل��ل را نیز دنبال ک��رده و ثانیا با پذی��رش برجام و قبول 
رژیم نظارت وسیع آن، به گسترده ترین بازرسی های تاریخ 
آژانس انرژی اتمی نیز تن داده اس��ت. در چنین وضعیتی 
ای��ران همچنان از اصلی ترین حق خود ذیل معاهده، یعنی 
غنی س��ازی صلح امیز- حتی ذیل محدودیت برجام - منع 

می شود و مورد تحریم های جنایت بار نیز قرار می گیرد.
ناظران سیاس��ی بر این باورند که؛ ای��ران نه تنها به حقوق 
خود ذیل ان پی تی دست نیافته، که با عضویت در آن، زمینه 
و زیر بنای حقوقی قطعنامه های تحریمی ش��ورای امنیت و 
شورای حکام را نیز ایجاد کرده است. قطعنامه ۱۹۲۹ بعنوان 
اصلی ترین قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت، با این عبارت 
آغاز میشود: با تاکید مجدد بر تعهد آن ) ایران ( به معاهده 
منع گسترش تسلیحات هستهای..« و بر همین اساس، زیر 
بن��ای حقوق��ی تحریم ها علیه ایران را تعه��د خود ایران به 

ان پی تی و لزوم تبعیت از شورای حکام اعالم مینماید.
به بیان دیگر؛ پاداش ایران برای اجرای ان. پی .تی و همکاری 
گس��ترده با آژانس انرژی اتمی، گسترده ترین تحریم ها بوده 
است. آن هم در حالتی که کشورهایی مانند پاکستان و هند 

به علت عدم عضویت در ان پی تی و با وجود در اختیار داشتن 
تسلیحات اتمی، هیچگونه فشاری را متحمل نشده اند.

پیشترسید امیر حس��ین قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: 
طرح خروج از پیمان منع گس��ترش س��الح های هسته ای 
)ان. پی. تی( از س��وی فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه 
آمری��کا تدوین و در جلس��ه صحن علنی مجلس از س��وی 

هیأت رئیسه اعالم وصول شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس در تشریح جزئیات این طرح 

گف��ت: در صورت تصویب نهایی ای��ن طرح دولت جمهوری 
اسالمی ایران موظف اس��ت به منظور اقدام متقابل در برابر 
نق��ض تعهدات طرف های آمریکای��ی و اروپایی برنامه جامع 
اقدام مش��ترک )برج��ام( در صورت ارجاع پرون��ده ایران به 
شورای امنیت سازمان ملل، بالفاصله ضمن خروج از پیمان 
منع گسترش سالح های هسته ای )ان پی تی( اجرای تمامی 
الزامات ذیل این پیمان را ملغی کند. انجام کلیه همکاری های 

نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی را قطع کند.
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دفاع روسیه از حق قانونی ایران در چارچوب ان.پی.تی

مانع تراشی ها به سبک آمریکایی- اروپایی 

تشکر وزیر خارجه بوسنی از حمایت های ایران 
معاون نخس��ت وزیر و وزیر امور خارجه بوسنی هرزگوین در دیدار سفیر 
ای��ران، ضمن قدردانی از حمایت های جمهوری اس��المی ایران، بر لزوم 

پیشبرد مناسبات دوستانه دو کشور در ابعاد مختلف تاکید کرد.
خانم بیسرا تورکوویچ در مالقات محمود حیدری با یادآوری نقش موثر 

حمای��ت ه��ای دولت و ملت ای��ران از مردم بوس��نی هرزگوین در زمان 
سخت گذش��ته تصریح کرد: ملت بوسنی هرزگوین همواره قدردان حمایت 

های ملت ایران باقی خواهد ماند. وزیر خارجه بوسنی هرزگوین همچنین در این 
دیدار ابراز امیدواری کرد که مردم ایران هرچه زودتر بر شیوع ویروس کرونا غلبه 
کنند. در این دیدار حیدری ضمن تش��ریح تالش ها و دس��تاوردهای حاصل شده 
در راستای پیشبرد روابط دو کشور در سالیان اخیر خواستار حفظ و تقویت بیش 

از پیش روند رو به گسترش مناسبات دو جانبه در آینده شد. فارس 

تاکید دولت ونزوئال بر تعمیق روابط با ایران 
معاون وزیر خارجه ونزوئال تاکید کرد به رغم تهدیدهای مداوم دولت آمریکا، 
جمهوری بولیواری ونزوئال و جمهوری اسالمی ایران به تقویت همکاری های 
دو جانب��ه از جمله در زمینه تج��اری ادامه خواهند داد. روبن داریو مولینا 
به فروش��گاه تازه تاس��یس ایران در کاراکاس با نام مگاسیس اشاره کرد و 

آن را قدمی مهم درراستای توسعه روابط تجاری بین دو کشور در مواجهه 
با اقدامات غیرقانونی آمریکا که در دوران همه گیری کرونا تش��دید شده است، 

توصی��ف کرد. وی همچنین گفت که ونزوئال و ای��ران به این که آمریکا چه فکری 
می کند اهمیتی نمی دهند و تنها احترام به قوانین بین المللی چیزی است که باید در 
نظر گرفته شود. از این نظر، به گفته این دیپلمات، هر دو کشور از حق دریانوردی 
آزاد برای انتقال محصوالتشان فراتر از تهدیدات دولت دونالد ترامپ دفاع می کنند و 

اطمینان داد اتحاد تجاری بین دو کشور عمیق تر خواهد شد. صداوسیما 

بهترین راهبرد در برابر آمریکا، مقاومت است
نماین��ده م��ردم بروجرد در مجل��س گفت: اگر بخواهیم کش��ور را در 
اوج قله های پیشرفت مش��اهده کنیم باید در مقابل آمریکا ایستادگی 

کنیم.
عب��اس گودرزی گف��ت: یکی از اهداف تحریم هم��ان تحریف حقایق 

و واقعیت ه��ای یک ملت اس��ت؛ بنابراین ما را تحری��م می کنند تا در 
محاس��باتمان دچار اش��تباه ش��ویم و تصور کنیم که برای ب��رون رفت از 

تحریم ه��ا باید در مقابل دش��منان کوت��اه بیاییم. وی در ادامه افزود: درش��رایط 
تحریمی با جنگ روانی و ایجاد تردید در دل و ذهن ملت ها نه تنها ممکن است 
نقاط قوت دیده نش��ود و نقاط ضعف برجسته ش��ود، بلکه با تبلیغات گسترده و 
هزینه های هنگفت و آدرس های غلط دادن نقاط قوت یک کش��ور و یک ملت را 

به نقاط ضعف و چالش بر انگیز تبدیل می کنند. خانه ملت 

توافق ای��ران و امارات بر گفت وگو ب��ر مبنای ابتکار صلح 
هرمز می تواند دس��تاوردی مهم برای نظم امنیتی منطقه 

خلیج فارس به شمار رود.
وزرای خارجه ایران و امارات اخیراً در گفت وگویی بر تداوم 

مذاکرات بر اساس »ابتکار صلح هرمز« تأکید کردند.
در نشس��ت اخی��ر ویدئویی محمد جواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه ایران با ش��یخ عبداهلل بن زای��د وزیر امور خارجه و 
همکاریهای بی��ن المللی دولت امارات، روند همکاری های 
دوجانب��ه و موضوعات مش��ترک منطق��ه ای مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
در این گفتگو طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاریها 
در زمینه های مختلف در راس��تای منافع مش��ترک مورد 

تاکید قرار دادند.
ظریف با یادآوری شرایط حساس منطقه بر ضرورت گفتگو 
و همکاری های فیمابین تاکید کرد و اظهار داشت: دیگران 
ممکن اس��ت از ش��رایط کنونی در جهت بی ثباتی منطقه 
بهره برداری کنند، ولی ما به عنوان همسایه باید در اندیشه 

ثبات منطقه باشیم.
ط��رف اماراتی نیز در این گفتگو هم��کاری ایران و امارات 
را در منطق��ه ضروری دانس��ت و بر اس��تمرار رایزنی های 

فیمابین و تبدیل چالش ها به فرصت ها تاکید کرد.
محم��د جواد ظری��ف پس از این گفت وگ��و تاکید کرد: با 
آقای عبداهلل بن زاید وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، 
گفتگوی ویدئویی بسیار جدی، صریح و دوستانه ای داشتم 
و درب��اره کرون��ا و همچنین مس��ائل دوجانب��ه، منطقه ای 
و جهان��ی رایزن��ی کردیم. تواف��ق کردیم که ب��ا توجه به 
چالش های س��خت و انتخاب های سخت تری که منطقه با 
آن روبرو اس��ت، ب��ه گفت وگو بر مبنای ای��ده ابتکار صلح 

هرمز ادامه دهیم.
این گفت وگ��و از دو حیث اهمیت دارد؛ یکی گفت وگو با 
اماراتی که روابط سردی در این چند سال با ایران داشته و 

دوم اعالم تداوم گفتگو بر اساس ابتکار صلح هرمز.
گفت وگوهای امارات با ایران در خصوص مس��ائل امنیتی 
خلی��ج فارس متعاقب انفجارهای صورت گرفته در الفجیره 
در اردیبهش��ت سال ۱3۹8 شمسی به ش��کل جدی آغاز 
ش��ددر واقع گفتگوهای امارات با ایران در خصوص مسائل 
امنیتی خلیج ف��ارس متعاقب انفجارهای صورت گرفته در 
الفجیره در اردیبهشت سال ۱3۹8 شمسی به شکل جدی 
آغاز ش��د. در انفج��ار الفجیره، ام��ارات متحده عربی حتی 
موضوع را به ش��ورای امنیت سازمان ملل نیز کشاند که به 
خاطر نبود شواهد متقن ادعاهای آن در خصوص ایران بی 

نتیجه و ناکام ماند.
ام��ا امارات بعد از اتهام زنی بی اس��اس به ایران لحن خود 
را تغیی��ر داد و در تیرماه ۱3۹8 عبداهلل بن زاید آل نهیان 
وزیر خارجه امارات گفت: صادقانه )می گویم( ما نمی توانیم 
کش��وری را )در خص��وص حمله به نفتکش ه��ا( به عنوان 
متهم معرفی کنیم، چرا که هیچ شواهدی در دست نداریم. 
اگر کش��وری چنین ش��واهد و مدارکی را در اختیار دارد، 

مطمئن��م که جامعه بین المللی به آن گوش خواهد داد اما 
می بایس��ت مطمئن شویم که چنین شواهدی دقیق و قانع 
کننده هس��تند. ما در منطقه ای حساس و مهم برای جهان 
قرار داریم و تمایلی به تنش بیشتر در این منطقه نداریم.

انور قرقاش وزیر مش��اور در امور خارجه امارات هم در آن 
زم��ان گفته بود: تنه��ا راه مهار تنش ه��ا در منطقه خلیج 
فارس راه سیاس��ی اس��ت و اولویت باید بر گفتگو و توقف 
تنش باشد. بحرانی که از مدتها قبل ایجاد شده، نیازمند به 
اهتمام جمعی برای کاهش تنش در وهله اول و دس��تیابی 

به راهکار سیاسی از طریق گفتگو و مذاکره است.
متعاق��ب همین بی ثباتی ها بود که طرح تش��کیل ائتالف 
دریای��ی آمریکایی و اروپایی ب��رای منطقه خلیج فارس در 
دستور کار قرار گرفت و مقر ائتالف دریایی اروپا به رهبری 

فرانسه در ابوظبی واقع شد.
ب��ه رغم این موضوع، امارات گفت وگو با ایران در خصوص 
امنیت منطقه خلیج فارس را آغاز کرد و ادامه داد و چندین 

دور گفتگو در این خصوص صورت گرفت.
ام��ارات روابط تجاری گس��ترده ای با ایران قبل از ش��روع 
تحریمهای جدید آمریکا داش��ت. این روابط اگرچه کاهش 
یافت��ه ولی هنوز تداوم دارد. امارات نیاز مبرمی به ثبات در 
منطقه خلیج ف��ارس دارد و تنگه هرمز ب��ه عنوان گلوگاه 
مس��یر ترانزیت��ی از دریای عمان به خلی��ج فارس اهمیت 

بسزایی برای این کشور دارد.
بندر الفجیره، تنها بندر کش��ور امارات در حاش��یه دریای 
عمان است و همین ویژگی موجب شده تا حاکمان امارات 
نگاه ویژه ای به این بندر داش��ته و برای کاستن از موقعیت 
ژئوپلتیک تنگه هرمز و مقابله با تهدید بس��ته شدن آن، با 
س��اخت یک خط لوله انتقال نفت از خلیج فارس به دریای 

عمان اقدام به دور زدن تنگه هرمز نمایند.
این خط لوله ش��امل ایس��تگاه های پمپاژ و ظرفیت ذخیره 
سازی اصلی هش��ت میلیون بشکه ای است که می تواند به 
۱۲ میلیون بشکه برسد. این خط لوله می تواند روزانه ۱.۵ تا 
۱.8 میلیون بشکه نفت منتقل کند که سه چهارم صادرات 
روزانه نف��ت امارات و ۱0 درصد از نف��ت عبوری روزانه از 
تنگه هرمز به بازارهای بین المللی را شامل می شود. عالوه 
بر این، بندر الفجیره دارای یک ایستگاه اصلی برای تأمین 

سوخت کشتی های تجاری است.
اگرچه امارات س��عی دارد تنگه هرمز را دور بزند اما حمله 
پهپادی نیروهای انصاراهلل به تاسیس��ات نفتی عربستان در 
ساحل دریای سرخ نیز نشان داد که دریای عمان و دریای 
س��رخ جایگزین خوبی برای تنگه هرمز نخواهند بوداگرچه 
امارات سعی دارد تنگه هرمز را دور بزند اما حمله پهپادی 
نیروهای انصاراهلل به تاسیس��ات نفتی عربس��تان در ساحل 
دریای س��رخ نیز نشان داد که دریای عمان و دریای سرخ 
جایگزی��ن خوبی ب��رای تنگه هرمز نخواهن��د بود، چرا که 

صدور نفت از این مناطق با ناامنی مواجه خواهد بود.
این موضوع در حالی است که امارات در رقابت با عربستان 
س��عی دارد در جنوب یمن بندری تجاری برای خود مهیا 
کند که وابس��تگی این کشور به تنگه هرمز کاهش یابد؛ در 

جایی که در تیررس انصاراهلل نیز هست.
بر اس��اس همین محدودیتها، منافع متقابل ایران و امارات 
و رقابته��ای عربس��تان و امارات در منطقه، امارات س��عی 
کرده روابط با ایران را حفظ کند و س��طح تنش را به مثابه 

عربستان باال نبرد.
از س��وی دیگر امارات در بلوک بندی عربس��تان، بحرین و 
کویت در منطقه قرار می گیرد و کاهش تنش این کش��ور 
با ایران می تواند به کاهش تنش این کش��ورها با ایران نیز 

منجر شود.
علیرغ��م اینکه امارات، روابط نظامی و امنیتی گس��ترده با 
کش��ورهای آمریکا و فرانسه دارد و مقر ائتالف دریایی اروپا 
نیز در این کشور است اما بنا به گفته »محمد جواد ظریف« 
گفتگوه��ا با ایران را بر اس��اس ابتکار صلح هرمز دنبال می 
کند. حس��ن روحانی« رئیس جمهوری اس��المی ایران در 
سخنرانی خود در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی 
س��ازمان ملل، طرح ای��ران برای صلح و ثب��ات در منطقه 
خلی��ج فارس و تنگه هرمز را تح��ت عنوان »ائتالِف امید« 
 Hormoz Peace( یعنی »ابتکار صل��ح هرمز HOPE

Endeavor( ارائه کرد.
روحانی در س��خنرانی خ��ود اعالم ک��رد: دکترین امنیتی 
جمهوری اسالمی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس 
و تامین آزادی و امنیت کش��تیرانی در تنگه هرمز اس��ت. 
ح��وادث اخیر، این امنیت را به ش��کل جدی در خطر قرار 
داده اس��ت. امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و 
تنگه هرمز را با مش��ارکت کش��ورهای این منطقه می توان 
تأمی��ن کرد و جری��ان آزاد نفت و س��ایر مناب��ع انرژی را 
تضمین نمود، به ش��رط آنکه امنی��ت را چتری فراگیر در 

همه حوزه ها برای تمامی کشورها بدانیم.
نگاه��ی به طرح مذکور نش��ان از ای��ن دارد که ایران نقش 
س��ازمان ملل یا عبارت بهتر نقش اعضای دائمی ش��ورای 
امنیت را در طرح صلح خود به رس��میت ش��ناخته اس��ت. 
این موضوع در قطعنامه ۵۹8 ش��ورای امنیت مندرج است. 
بر اس��اس بند 8 قطعنامه ۵۹8 و به منظور مهار تنش های 
موج��ود در خلیج ف��ارس، تامین امنیت ان��رژی و ممانعت 
از بروز حوادث اتفاقی، زمینه س��از تقابالت نظامی، تشکیل 
»گروه تماس ۱3« شامل هشت کشور حاشیه خلیج فارس 
و پن��ج قدرت جهانی عض��و دائم ش��ورای امنیت ضروری 

است.
تف��اوت ای��ن طرح با دو طرح پیش��ین ای��ران در خصوص 
امنی��ت خلیج فارس یعنی »مجمع گفتگوی منطقه ای« و 
»پیمان عدم تجاوز«، همین قائل شدن نقش نظارتی برای 
اعضای دائم ش��ورای امنیت است که در طرحهای پیشین 

مطرح نبود.
دال متعال��ی ای��ن طرحها »درون زا ب��ودن« امنیت در آن 
اس��ت. به این معنا ک��ه امنیت از طریق کش��ورهای خود 
منطقه بدون اتکا به قدرتهای برون منطقه ای تأمین شود. 
ای��ن موضوع در س��خنرانی روحانی در خص��وص »امنیت 
هرمز« نی��ز منعکس بود »منطق ما منطق خلیج فارس��ی 
اس��ت که امنیت آن درون زا باش��د. امنی��ت خلیج فارس، 
دریای عمان و تنگه هرمز درون زاس��ت و نیروهای خارجی 

در این منطقه می توانند ناامنی و مشکل ایجاد کنند«.
تف��اوت این طرحها با طرح دیگر امنیتی ایران برای منطقه 
خلی��ج فارس به نق��ش نظارتی برای اعضای دائم ش��ورای 
امنی��ت باز می گردد. بر اس��اس این ط��رح و در چارچوب 
بن��د 8 قطعنامه ۵۹8 و به منظور مه��ار تنش های موجود 
در خلی��ج فارس، تامی��ن امنیت ان��رژی و ممانعت از بروز 
حوادث اتفاقی زمینه س��از تقابالت نظامی، تشکیل »گروه 

تماس ۱3« شامل هشت کشور حاشیه خلیج فارس و پنج 
قدرت جهانی عضو دائم شورای امنیت ضروری است.

بر اس��اس این ط��رح، نقش نظارت��ی برای س��ازمان ملل 
)اعضای دائم ش��ورای امنیت( برای تحقق امنیت درونزای 
خلیج فارس متصور می ش��ود. بر این اس��اس اگرچه هدف 
غایی تأمین امنیت منطقه توس��ط کشورهای خود منطقه 

است اما می تواند با نظارت سازمان ملل صورت گیرد.
این طرح به طور مشخص به دنبال ایجاد »شبکه امنیتی« 
است که بر اساس آن کشورهای منطقه برای تأمین امنیت 
منطق��ه دخیل هس��تند و در مغایرت با »ائتالف س��ازی« 
آمریکا اس��ت که مبتنی بر منطق حاصل جمع جبری صفر 

به معنای برد مقابل باخت ایران است.
بر اس��اس طرح ای��ران با عنوان ابتکار صل��ح هرمز، امنیت 
برای هم��ه یا هیچ تعریف می ش��ود و امنیت به اقتصاد و 
انرژی پیوند می خوردبر اس��اس طرح ای��ران امنیت برای 
هم��ه یا هیچ تعریف می ش��ود و امنیت به اقتصاد و انرژی 

پیوند می خورد.
ت��داوم گفتگوه��ای ایران و امارات بر اس��اس »ابتکار صلح 
هرمز« در حالی رقم می خورد که کشورهای حاشیه خلیج 
ف��ارس در ابتدا اس��تقبالی از این طرح نکردند و جدیتی از 
س��وی آنها مطرح نشد. اگرچه امارات دکترین امنیتی خود 
را با مش��ارکت کش��ورهایی چون آمریکا و فرانسه تعریف 
کرده است اما در روندی بلندمدت می توان به یک دکترین 
امنیت��ی در منطقه خلیج فارس دس��ت یافت که »امنیت 

همه« را تأمین کند.
امارات که در تالش بود خودش را محور اساسی در سیاست 
واشنگتن ضد تهران قرار دهد اما باد موافق برایش نوزید و 
اوضاع بر عک��س انتظاراتش پیش رفت. امارات دریافت در 
بی ثباتی در منطقه خلیج فارس این کشور است که متضرر 

می شود و نه آمریکایی ها.
از س��ویی عدم انعقاد پیمان امنیت دسته جمعی آمریکا با 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس از جمله امارات؛ عدم 
حمایت جدی ترامپ از عربس��تان در حمله صورت گرفته 
ب��ه آرامکو؛ ع��دم توفیق طرحهای امنیت��ی از جمله بیانیه 
دمش��ق )۶+۲(؛ ناتوی عربی؛ س��پر جزیره در قالب شورای 
همکاری و … نش��ان از این دارد ک��ه در منظومه امنیتی 
خلیج فارس تا ایران امنیت نداش��ته باش��د هیچ کش��وری 
امنیت نخواهد داش��ت و ورود کشورهای فرامنطقه ای در 
مناس��بات امنیتی منطقه نیز زمانی است که منافع آنها را 
تامین می کند نه کشورهای منطقه را. مقوله عدم حمایت 
جدی ترامپ از عربس��تان در مقول��ه حمله به آرامکو موید 

این موضوع است.
از س��وی دیگر ایران نیز با ارائه طرحی که نش��ان از نوعی 
واقعگرایی در سیاست خارجی این کشور است و از ایده آل 
گرای��ی در طرحهای امنیتی گذش��ته فاصله گرفته نگرانی 
های امنیتی کش��ورهای خلیج فارس را درک کرده و سعی 
در ایجاد گفتمانی فراگیر دارد که همه اعضای این »شبکه 
امنیتی« احس��اس امنیت کنند. رسیدن به این مطلوب از 
رهگ��ذر گفت وگوهای درون منطقه ای حاصل می ش��ود. 
این گفتگوها می تواند به ایجاد یک س��اختار امنیت دسته 
جمعی بومی متش��کل از کشورهای منطقه کمک کند و از 
سو گیری منطقه به سمت یک ائتالف با حضور کشورهای 

غیر منطقه ای فاصله بگیرد. مهر 

  دالیل گفتگوی اخیر 

ایران و امارات


