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محل طرح اختالف مسئوالن جلسات 
خصوصی است نه تریبون های عمومی

امورخارجه  وزیــر  ظریــف  محمدجــواد 
جمهوری اســامی ایران در سفری دوره 
ای راهی جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
گرجستان، روسیه و ترکیه شده است. در 
باب این ســفر دوره ای چنــد نکته قابل 
توجه است. نخست آنکه کشورهای مذکور 
از ظرفیت  ها و ملوفه  هــای اقتصادی قابل 
توجهی به ویــژه در حوزه صادرات کاالها 
و دانش فنی و مهندســی ایران برخوردار 
هستند. هر چند که دســتگاه دیپلماسی 
طرح  هــای متعددی در باب دیپلماســی 
اقتصادی مطرح کرده اســت اما در عمل 
این حوزه چندان فعال نبوده اســت. نکته 
مهم آن اســت که جمهوری اســامی با 
داشــتن 15 همســایه آن هم با مرزهای 
زمینی و دریایــی می تواند از ظرفیت  های 
اقتصــادی منطقه برخوردار شــود که در 
عمل چنین نبوده و خــود مولفه ای برای 
عدم اســتفاده از ظرفیت  های منطقه برای 

بی اثر کردن تحریم  ها شده است. 
ســفر کنونی آقای ظریف می تواند گامی 
اقتصاد  ســازی طرح  هــای  اجرایی  برای 
مقاومتــی در قالب دیپلماســی اقتصادی 
باشد به شرط آنکه توافقات صورت گرفته 
در این ســفرها روی کاغــذ باقی نمانده و 
برای اجرای آنها گام  های عملی برداشــته 
شــود. تقویت نقــش آفرینــی در پیمان 
اوراسیا حلقه تکمیلی این فرآیند می تواند 

باشد.
 دوم آنکه جمهوری اسامی ایران همواره 
نقشــی اساســی در امنیت منطقه داشته 
است. این رویکرد در قالب مقابله مستقیم 
با تروریســم نظر آنچه در عراق و ســوریه 
صورت گرفت که حمایت از جبهه مقاومت 
در برابــر رژیم صهیونیســتی و مداخات 
بیگانــگان در امور منطقــه حلقه تکمیلی 
آن بوده اســت. در همین سال جمهوری 
اسامی نقشی فعال در میانجی گری برای 
حل اختافات در منطقه داشــته است که 
فعالیت ایران در مناقشه اخیر قره باغ میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنســتان نمودی 
از آن است.ســفر ظریــف درحالی صورت 
گرفته اســت که از یک ســو روابط میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان 
شکننده است و روســیه و گرجستان نیز 
روابطشــان با اختافاتی همراه اســت از 
ســوی دیگر ترکیه نیز با برخی تصورات 
امنیتی و سیاسی به حمات نظامی علیه 
ســوریه و عراق ادامه می دهدکه تهدیدی 
بــرای امنیــت منطقه اســت. جمهوری 
اســامی با ایفای نقش میانجی در میان 
کشورهای مذکور می تواند در کنار اجرای 
بعــد جدیدی از نقــش آفرینی در امنیت 
منطقــه از این ظرفیت برای تحقق اهداف 
اقتصادی و سیاســی بهره گیــرد. این امر 
زمانی قوت می گیرد که مناقشــات اخیر 
در قفقاز نشــان داد که کشورهای غربی و 
رژیم صهیونیســتی به دنبال ناامن سازی 
منطقــه با اعزام تروریســت و ایجاد تنش 
در مناســبات کشــورهای منطقه هستند 
که همگرایی همسایگان برای مقابله با این 

روند امری ضروی است.
ســوم آنکه جمهــوری اســامی ایران از 
ظرفیت  های فنی و مهندسی و علمی قابل 
توجهی برخوردار اســت که بهره گیری از 
ایــن ظرفیت ها با تکیه بر بخش خصوصی 
می توانــد بــه مولفــه   ای در دیپلماســی 
اقتصــادی و حتی ارتقاء جایــگاه منطقه 
ای ایران منجر شــود. یکی از نکات مطرح 
در ســفر ظریف به باکو و ســپس ایروان، 
طــرح نقش آفرینــی ایران در بازســازی 
ویرانه  های برجای مانده از جنگ اخیر دو 
کشــور از جمله در قره باغ است. چنانکه 
ظریف هم تاکیــد کرده اســت، ایران از 
ظرفیت  هــای الزم برای تحقــق این مهم 
برخوردار اســت در حالی که الزمه تحقق 
این امر دیپلماســی فعال بــرای نزدیک 
ســازی بخش خصوصــی و فعاالن بخش 
اقتصای کشور برای فعالیت در ارمنستان 
و جمهــوری آذربایجان اســت. بعد دیگر 
این فعالیت در ســوریه و عــراق نیز برای 

ظرفیت  هایی که 
باید احیا شود
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22 بهمن 1۳5۷ نســیم تازه ای بود که ســوی بهشت می وزید تا عاوه بر 
طراوت بخشــیدن به ســرزمین ایران  بارقه امیدی باشد در دل شیعیان 
و اهل ســنت و حتی جهانیان که در آغاز دو کشــور عراق و سوریه را به 
این ترنم درآورد و فرصت بخشــید تا اپوزیسیون های علوی بار دیگر خود 
را یافته و به جســتجوی هم رزمانی به منظور اعتای  کشورشان بپردازند.  
اگرچه یاســر عرفات تا آن لحظه باور نداشــت ایران می تواند به تنهایی ازاین پس پرچم دار مبارزه با صهیونیست 
جهانی باشد اما  حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه  به سرعت این واقعیت  شیرین را پذیرفت  و تاش خود را 
به منظور عادی کردن مبادالت سیاسی بین دو کشور آغاز کرد  تا در کمترین زمان ممکن  به مراودات اقتصادی 
و اجتماعی و حذف محدودیت های ترانزیتی  بینجامد  و  پروازهای  زیارتی ســیاحتی برقرار شوند. به طوری که 
در یک مقطع از زمان  ده ها هتل در شــهرهای دمشق و حلب تأسیس و زوار ایرانی توانستند اقتصاد این کشور 
محصور  و فقیر علوی را  شکوفا سازند. اما بغداد همچنان در بند حزب بعث بود چشم به اتحاد جماهیر شوروی 
داشت که این امر دولت های در سایه را که از نجف و کربای  سامرا و کاظمین نشأت می گرفتند  ترغیب می کرد  
تا به صورت کامًا محرمانه آمادگی خود را برای یک قیام اســامی اعام کنند و جرقه ایجاد یک مثلث وحدت 
میان سه کشور ایران، عراق و سوریه  زده شود و لبنان را نیز تشوین کرد تا با ایجاد سازمانی مستقل از دل  اتحاد 
امل به جامانده از امام موسی صدر و چمران به بدنه این سه ضلعی منتقل شود.  اگرچه  شوروی سابق و همچنین 
زیاده طلبی های آمریکا ایجاد این اتحاد را برنمی تابید اما هیچ کدام از این دو ابرقدرت مطرح  نمی توانستند سدی 
در مقابل اراده معمار انقاب و این سیل عظیم باشند زیرا به مرورزمان زمزمه ها در لبنان و دیگر کشورهای منطقه 
ازجمله بحرین و یمن  که شیعیان نقش تعیین کننده را در آن ها داشتند به فریاد تبدیل می شد و از سویی اهل 
سنت هم خواهان استقال  واقعی بودند  که نامه تاریخی امام خمینی »ره« به گورباچف صدر هیئت رئیسه اتحاد 
جماهیر شوروی آخرین میخ را به تابوت  کمونیست در منطقه می کوبید  و موریانه ها را به جان بنیان های پوسیده 

و فاقد هویت ایاالت متحده  می انداخت تا در نوبت انحطاط بمانند.
 پیروزی حق طلبانه  ایران پس از هشت سال دفاع مقدس  و سقوط  صدام و بعثی های وابسته به او که خود نیز 
مهره ای برای شرق و غرب بود توانست  به سرعت اپوزیسیون مسلمان و بخصوص شیعیان را به سوی ایران متمایل 
کند و از ســویی مساعدت های بی دریغ  برای  دفع تروریسم از عراق و سوریه فونداسیون این مثلث را محکم تر 
می کرد. حاال زمان به ســرعت  سپری می شــد و هرروز دنیا  شاهد  بود که  این  اتحاد با ریشه ای درهم تنیده و 
پرقدرت شیعه پایدارتر می شود تا جایی که سپاه قدس آن به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی ظرف کمتر از سه 
ماه بساط تروریسم را از وسعت این دو کشور و حتی منطقه برمی چیند تا فرار را بر قرار ترجیح داده و به واسطه 
بالگردهای اروپایی و آمریکایی ســرزمین های مقدس را تخلیه کنند و زمینه را برای هرچه متحدشدن این سه 
کشور شیعه نشین فراهم نمایند و توطئه آمریکا توسط مجریان حاشیه خلیج فارس کارساز نباشد و حتی جنگ 
نیابتی با فقیرترین کشور مسلمان جهان یعنی یمن هم نتواند خللی در اتحاد این مثلث ایجاد نماید. طی شدن 
چهار سال تسلط ترامپ بر آمریکا همچنانکه توانست زیرساخت های آن را منهدم کند اما قادر نبود تغییری در 
این معماری ۴2 ســاله ایجاد نماید بلکه روزبه روز شــاهد افزایش رهاوردهای آن بود تا دیگر امیر نشینان نگران 
حاشیه خلیج فارس را ناچار سازد به اسرائیل پناه ببرند.  امروز که با فرار خفت بار ترامپ ایاالت متحده به کشوری 
بحران زده تبدیل می شــود، نتانیاهو را ناچار می سازد تا دســت به دامان داعش شود و از او بخواهد که تیم های 
انتحاری خود را در بغداد و دمشق فعال سازند تا از بوق های تبلیغاتی چندملیتی به جنگ سرد با ایران پرداخته 
و رئیس جمهور جدید و فرتوت آمریکا را به ســوی خود جلب و جذب نمایند. غافل از این که اتحاد بزرگتر از آن 
است که به واسطه طرح های تاریخ مصرف گذشته غرب شکسته شود زیرا بر تدابیر خامنه ای ها، سیستانی ها و سید 

حسن نصراللهی ها و همچنین ایمان ملت ها و قدرت نظامی بی بدیل استوار است.
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مثلث وحدت

خانواده دانشــمند برجسته و ممتاز هسته ای و دفاعی کشور شهید 
محســن فخری زاده بــا رهبر معظم انقاب اســامی دیدار کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تجلیل از برجســتگی های 
علمی و فنی شــهید فخری زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند 
عالی مقام در میدان علم و عمــل، گفتند: علّو مقامی که خداوند با 
شــهادت به آن بزرگوار عطاء کــرد، مزد زحمات و اخاص کم نظیر 
او بود و این مقام با هیچ یک از مقام های دنیوی قابل مقایســه نیســت. رهبر انقاب اســامی، عظمت یافتن نام 
شــهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بســیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را 
از دیگر آثار اخاص شــهید دانستند. ایشان همچنین گفتند: همســران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از 
خداوند می خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دلهای شــما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود 
را متناســب با شأن شــهید ادامه دهید. در این دیدار، همسر و فرزندان شــهید فخری زاده با قدردانی از پیام 
محبت آمیز و روشــنگر رهبر انقاب اسامی پس از ترور شهید فخری زاده، تبیین جریان فکرِی شهدای جهاد 

علمی و الگوسازی از آنان را مورد تأکید قرار دادند.
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