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آینده بحران عربی در گفت و گوی «ایران» با جعفر حق پناه کارشناس مسائل منطقه :

فشار به قطر ،خط و نشان عربستان علیه کشورهای مستقل عرب است

عکس :علی محمدی /ایران

ëëدالیل غایی که منجر به تصمیم مشترک
برخیکشــورهایعربیبــرایقطعرابطهبا
قطرشــدچهبــود؟بههرحــالمیدانیمکه
اختالفاتــی در موضوعــات مختلــف میان
قطر با دو کشــور متحدش یعنی عربســتان
و امارات وجود داشــت ،اما تــا این حد حاد
نبود.چهعواملیسطحتنشرابهایننقطه
رساند؟
طبیعتــاً میشــود ســطوح تحلیلــی
مختلفــی بــرای این واقعــه قائل بــود .اما
یکــی از ســطوح تحلیلــی قابــل توجــه که
کاربرد بهتری دارد ،توجه به سطح تحلیل
منطقهای اســت .زیرا رفتار واحدی توسط
چند کنشــگر منطقــهای مانند عربســتان،
امارات ،یمن ،لیبــی و مصر صورت گرفته
اســت .به طور کلی منطقه خلیــج فارس
منطقــهای بشــدت بینالمللــی شــده و
نفوذپذیــر در برابــر مداخــات خارجــی
اســت و ترتیبــات امنیتی و نوع مناســبات
کنشــگران آن بشدت از پویشهای محیط
بین المللــی و منطقهای تأثیــر میگیرد و
در شــبکه نفوذ قدرتهای بــزرگ متعدد
قرار دارد .از این زاویه میبایســت به نقش
متغیرهــای بینالمللــی در حادثــهای که
برای قطر پیش آمده است ،توجه کنیم.
قطر کنشگری است که سعی میکند در
مجموعه امنیت منطقــهای خلیجفارس
نقــش آفرینــی متفاوتــی از عربســتان و
امــارات داشــته باشــد .قطــر نقــش بــرادر
بزرگتر سعودیها را نمیپذیرند .این در
حالی اســت که در منطقــه دچار دوقطبی
شــدید ،امکان بازیگری مستقلتر از سوی
قطر توســط عربســتان ســعودی پذیرفته
نمیشــود .تــا پیــش از وضعیــت جدیــد
منطقه،قطرازامکاننقشآفرینیمستقل
در حوزه روابطش با ایران ،نفوذ در مســأله
فلســطین و ارتبــاط با گروههای اســامی و
همینطورقدرتنرمحاصلازنفوذشبکه
الجزیــره برخــوردار بــود .ناهمراهی نظام
بینالملل با هژمونیگرایی و برتریطلبی
ســعودیها نمیگذاشــت عربســتان
منویــات خودش را بــه قطر دیکته کند .اما
بــه نظر میآیــد که بعــد از ســفر ترامپ و
تغییــر ظاهــری روابط امریکا و عربســتان،
مقامــات ریاض فکــر کردند کــه میتوانند
نقش هژمون و ژاندارم منطقه را به عهده
بگیرند .به نظر میرسید قطر یکی از موانع
اجرایی شدن این خواســت باشد .کشوری
که میتوانســت در مواقعی موازنه ایران و
عربستان را به زیان سعودیها برهم بزند.
بنابرایــن آتش نهفته که در گذشــته وجود
داشــت به یکباره فوران کرد و ما شــاهد آن
هستیم که عربستان تالش کرد با یارگیری
از قدرتهــای کوچکتر منطقــهای مانند
لیبی ،امارات و همیــن طور قدرت مهمی
ماننــد مصــر از طریق منزوی کــردن قطر،
هــم هزینه رفتار حاکمان دوحه را باال ببرد
و هم خط و نشــانی برای قدرتهای نسبتاً
بیطــرف و مســتقل دیگــر ماننــد عمان،
کویت و حتی لبنان بکشــد تا آنها احساس
کننــد قاعده بــازی در منطقه عوض شــده
اســت .تلقیــن احســاس حمایــت دولت
ترامــپ از ســعودیها در ازای خریدهــای
هنگفت و قراردادهای نفتی نیز سبب شد
که سعودیها نوعی حاشیه امن احساس
کننــد و فکر کنند میتواننــد پرونده را علیه
قطر پیش ببرند.
ëëاینتصورهاومحاسباتتاچهحدواقعی
وکارسازاست؟

مهراوه خوارزمی

 10روز از آغــاز تنــش در روابــط سیاســی کشــورهای عضو شــورای همکاری
خلیج فارس و قطع رابطه عربستان و امارات با قطر میگذرد .در این مدت
رســانهها اظهارات «تمیم بــن حمد بن خلیفــه آل ثانی» ،مبنــی بر اینکه
«ایرانقدرتی بزرگو ضامنثباتدرمنطقهاست»رایکیازدالیلاساسی
بــروز این تنــش عنوان کردنــد .تحلیلی که وزیر امــور خارجه قطــر آن را رد
کرده و معتقد اســت رابطه کشــورش با ایران در مقایسه با رابطه امارات که
دومین شــریک تجاری ایران به شــمار میرود ،نمیتواند دلیلی برای قطع
رابطه دیپلماتیک بعضی کشــورهای عربی باشــد .این در حالی اســت که
واقعیتهای تاریخی و سیاسی حاکم بر مناسبات سه کشور قطر ،امارات و
عربستاننیزحکایتازآنداردکهاختالفاتگازیمیاندوحهوریاضونیز
اختالفاتعمیقناشیازحمایتقطرازجریانسیاسیاخوانالمسلمین
از زمینــه ســازهای اصلــی اوج گرفتــن تنشهایی بــوده که پیشتــر وجود
داشــتهاند .با این حال برای تحلیلگران منطقهای همچنان بررســی تأثیر و
تأثر ایران در میانه این میدان قابل چشمپوشی نیست .برای بررسی بیشتر
این دیدگاههای مختلف با جعفر حقپناه ،کارشناس مسائل منطقه درباره
دالیلودورنمایقطعرابطهکشورهایعربیباقطرگفتوگوکردیم.
بــه بــاورم ،تــوان بازیگری ســعودیها
محدوداستونمیتوانندبیشازاینادامه
دهند .اصوالً سعودیها در ائتالفسازی تا
یک حدی میتوانند در منطقه کارهایشان
را پیش ببرند .این حدی است که در رابطه
با بحران یمن و نیز ماجرای قطع رابطه با
ایران خودش را نشان داد .ظرفیت منطقه
برایتنشزاییبیشترمهیانیست.عالوهبر
اینکه اقدامات انجام شده علیه قطر خیلی
واکنشی و شــتابزده است و به نظر میآید
فضاسازیها در همین دو هفته پس از سفر
ترامــپ انجام شــده اســت .معلوم اســت
کــه آمادهســازیهای الزم صــورت نگرفته
اســت .این در حالی است که قطر از قدرت
واکنشــی نســبتاً خوبــی برخــوردار اســت.
قدرت مالی و شرایط رسانهای خوبی دارد.
اقدامات امارات و عربستان در واقع نوعی
تحریم مردم قطر را هم دنبال میکند و در
نتیجه از مقبولیت چندانی در جهان عرب
برخوردار نخواهد بود.
به همین دلیل به نظر میرســد نوعی
میانجیگــری و حرکــت بــه ســمت ســاز و
کارهای ســنتی که بر اســاس آن پادشاهان
دیگــر عــرب نقشآفرین میشــوند پیش

خبر
تکذیب دوباره وزارت امور خارجه
درخصوص خرید خودروهای لوکس قاچاق

روابط عمومی وزارت امور خارجه بار دیگر اعالم کرد که
خبر مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق شده به
ایران ،توسط این وزارتخانه به هیچ وجه صحت ندارد.
بــه گزارش ایران ،براســاس ایــن اطالعیــه ،وزارت امور
خارجه در دولت یازدهم جز  7پژو پارس برای مصارف
خود آن هم از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای
فرســوده ،هیچ خودروی دیگری و تحت هیچ شرایطی
خریداری نکرده اســت .روابط عمومــی وزارت خارجه
افزود« :اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس در
گفتوگو بــا یکی از خبرگزاریها درخصوص پیشــنهاد
خرید سمند به وزارت امور خارجه نیز مربوط به دولت
دهم بوده که آنها برای برگزاری اجالس سران جنبش
عــدم تعهد ،تعداد زیادی خــودرو بنز خریداری کردند
و لــذا نیــازی به خریــد یا وارد کــردن خودرو تشــریفاتی
دیگــری وجود نداشــته اســت ».روابط عمومــی وزارت
خارجــه در پایان عنوان کرد« :در صورت لزوم ،چنانچه
پیشنهاد مشــخصی از سوی شــرکتهای داخلی برای
فــروش خــودروی تشــریفاتی ســاخت داخــل دریافت
شــود ،ایــن وزارتخانــه بررســی و پاســخ الزم را اعــام
خواهد کرد».

برود .چنان که شنیده شد امیر کویت برای
میانجیگــری اقدام کرده اســت .در نتیجه
فکــر میکنم غائله با نوعی عقبنشــینی
از جانــب قطــر و همراهســازیهای دیگــر
مدیریت خواهد شد.
ëëآنچــه پس از ســفر ترامپ به ریــاض القا
شــد ،این بود که قطر بــه رفتارهای تحریک
آمیز دســت زده اســت .چه نگاهی سبب
شــد که حاکمیت قطر دیدگاهش نســبت
به موقعیت ایــران در منطقه و تمایلش به
تقویتروابطباتهرانراعیانکند؟
رابطــه قطر بــا ایران به صورت ســنتی
همواره خوب بوده است .ایران و قطر هیچ
گاه رابطه تنشآلودی نداشتهاند .میشود
گفت بعد از عمان بهترین رابطه ایران در
منطقه خلیج فارس از آن قطر بوده است
که شــاید تا حدود زیادی متأثــر از نیازهای
متقابــل دو طــرف و درهــم تنیدگیهــای
اقتصــادی ماننــد حــوزه مشــترک گازی
اســت .چنانکــه شــاهد بودیــم در اوپــک
گازی ایــران موضع قطر را حتی به روســیه
ترجیح داد .همچنین رابطه نســبتاً خوب
قطــر با حزباهلل و حمــاس را باید در نظر
گرفــت .این مؤلفههــا به قــدرت نرم قطر

بازمیگردد .قطر کشــوری اســت که ناچار
اســت در منطقه بــرای حفظ خــودش در
برابر بــرادر بزرگتری به نام عربسســتان
ســعودی بــا کشــورهای بزرگتــری مانند
ترکیــه یا ایــران رابطه نســبتاً دوســتانه ای
را دنبــال کنــد و ایــن امر جدیدی نیســت.
اما مســأله این اســت که شدت حساسیت
ســعودیها دربــاره ایــن موضوع نســبت
بــه گذشــته افزایــش پیدا کــرده و آســتانه
تحریکشان پایین آمده است.
ëëاثرات طوالنی مدت این تنــش در روابط
آتیاینکشورهاراچگونه تحلیلمیکنید؟
عربستانناتویعربیراپیگیریمیکردوبه
دنبالایجادیکائتالفعربیقدرتمندبود.
آیا این تنش شــکلگیری آن ائتالف را برای
همیشهباتردیدمواجهنمیکند؟
بعــد از حملــه عــراق بــه کویــت و
همراهــی کشــورهای عربــی بــا ائتــاف
امریکایــی علیه یک کشــور عربــی یعنی
عــراق ایــن واقعه ســومین شــوک بزرگی
هســت که به جهــان عرب وارد میشــود
و مســائلی مانند همگرایــی جهان عرب
وامت واحده عربی را کامالً تحتالشعاع
قرار میدهد .به نظر میرســد که تبعات
ایــن اقــدام ســعودیها بــر جهــان عرب
پایدار خواهد بود و بر نگاه عمومی جهان
عرب نســبت بــه عربســتان و امــارات اثر
منفــی خواهــد گذاشــت .خصوصــاً اگــر
قطریها بتوانند این موضع را جا بیندازند
که اقدامات انجام شــده از سوی امارات و
عربســتان و کشــورهای همراهشان بیش
از هر چیز اقدامی علیه مردم قطر است.
رفتــار ســعودیها را فقــط یــک جــور
میتوان توجیه کرد؛ اینکه بگوییم آنها فکر
میکنند که اقداماتشان علیه قطر خیلی
زودبازده است.
اما اگر سعودیها احساس کنند که این
مسأله مانند بحران یمن طوالنی و مزمن
میشــود و عواقبش دامنگیــر؛ باید با حزم
و احتیــاط بیشــتری رفتــار کننــد .البته این
احتمال وجود دارد که عربستان کشورهای
دیگــری ماننــد ســودان ،جیبوتــی و ...را با
خود همراه کند تا از مشــروعیت بیشــتری
برخوردار شود و اثر منفی تصمیمات خود
را کمرنگ کند.
ëëپیش بینیهای متعــددی از ادامه یافتن
این تنش ســخن گفتهاند .طبیعتــاً اگر این
بحران ادامه پیدا کند ،الزامات کشــورداری
ایجــاب میکنــد کــه دولــت قطــر نزدیکی
بیشــتری با ایران و ترکیه ایجاد کنــد .این در
حالیاست کهایرانبرخالفتصورنسبت
بــه این تنــشو تبعــات آن ابراز خشــنودی
نکردهاســتوبالعکستالشداردبهمهار
تنش کمک کند .به باور شــما رفتار مطلوب
ایــران در مواجهه با تمایــل قطر به نزدیکی
بیــش از پیش و بازی مناســب در زمینی که
فراهمشدهاست،چیست؟
برخــاف تصور عموم ،قطر بیشــتر به
ترکیــه نزدیــک میشــود .کمــا اینکــه طی
ســه چهــار ســال گذشــته هم همیــن طور
بوده اســت .تا آنجا که ترکیه در قطر پایگاه
نظامیدارد.حتیمسألهاخوانالمسلمین
هــم به عنوان یکــی از دالیــل اصلی تنش
پیش آمده کمک میکند که قطر به ترکیه
نزدیکتر شود .فقط برخی اختالف نظرها
درباره بحران ســوریه شاید بینشان وجود
داشته باشد .مقصودم این است که ترکیه
میتواند نیازهای قطــر را در کوتاه مدت و
میــان مدت پوشــش دهد .ایــران جزئی از

اگر عربستان در این
وهلهبهموفقیت
قابل توجهی دست
پیدا کند ،امکان اینکه
این الگوی رفتاری
را درباره کویت و
عمانهمپیگیری
کند ،وجود دارد.
اماپیشبینیام
این است که خیلی
بخت با سعودیها
یار نیست .زیرا اساساً
این گونه رفتار ،رفتار
هنجارمندی در نزد
نظام بین الملل و
افکارعمومیجهان
به نظر نمیآید و
همراهینمیشود

دعوا اســت و یکی از دالیل انزوای قطر .به
همین دلیل نوعی احتیاط هم در تهران و
هــم در دوحه وجــود دارد .ضمن اینکه ما
بایــد بدانیم که برای حمایــت ویژه از قطر
با محدودیتهایی مواجهیــم .برای ایران
آنچــه مهــم اســت ،نگرانــی از مداخــات
خارجی در منطقه و نیز هژمون شدن یکی
از رقبای منطقهای یعنی عربستان است.
از ایــن جهت طبیعتاً بیشــتر بایــد به فکر
این باشــد که از مردم قطــر حمایت کند و
ایــن در موضعگیری آقــای ظریف هم به
چشــم میخورد .مــا در این شــرایط اقدام
ویــژهای را متصور نیســتیم .همین دعوت
به خویشــتنداری و ابراز تمایل برای ارسال
کاالها و اعمال حمایتهایی که به سخت
نشــدن زندگی مردم قطــر کمک میکند،
اقدامهــای درســتی اســت کــه بایــد ادامه
داشتهباشد.
ëëتأثیــر این اتفاقــات بر سیاســت خارجی
منطقهایرانچهخواهدبود؟
به هر حــال این مســأله کمک میکند
که ایران بهتر بتواند روند مشروعیتزدایی
از اقدامــات یکجانبهگــرا و برتریجویانــه
عربستان سعودی را دنبال کند و به نوعی
حقانیت مواضع خود را نشان دهد؛ اما این
بیشتر علیه عربستان است تا بنفع قطر.
متهــم کــردن قطــر بــه حمایــت از
تروریســم و ایجــاد بــی ثباتــی در منطقــه
همان مواضعی بود که پیشتر علیه ایران
مطرح میشــد .در عین حال که عربستان
خــود یکــی از متهمان اساســی بــود .بعد
ترامــپ بــا اســتدالل مقابله با کشــورهای
حامــی تروریســم از تحریــم قطــر و قطــع
رابطه اعراب با آن حمایت میکند.
این مسائل برمیگردد به تعریفهای
مختار و موردی که هر کشــوری از تروریسم
و ضــد تروریســم در منطقــه دارد .بــه این
دلیل هر کشوری براحتی اقدامات خودش
را جنــگ بــا تروریســم معرفــی میکنــد و
اقدامات رقبایش را حمایت از تروریســم.
بــرای عربســتان و امــارات مســأله ارتباط
قطــر با اخوانالمســلمین خیلی ســنگین

بــود .حــال آنکه حداکثــر حمایــت قطر از
حــزباهلل اقداماتی بــود که در ســال 2010
شاهد بودیم و در استقبال گرم حزباهلل از
امیر ســابق قطر در سفر او به جنوب لبنان
دیــده شــد .آن حمایت معنوی بیشــتر به
ســود قطر بــود .چون خــودش را به عنوان
قدرت مستقلی که از نیروهای آزادیبخش
در جهــان عرب حمایــت میکند معرفی
کــرد .ولی حــزباهلل وابســتگی خاصی به
قطر نداشته و ندارد.
بنابــر ایــن اینکــه بــرای قطــر شــرط
میگذارنــد کــه رابطــهاش را بــا ایــران
قطــع کند ،بــرای این اســت که عربســتان
میخواهد قطر به سیادت و بزرگی ریاض
در همــه حوزهها ً
عمل و نظراً تمکین کند.
این لزوماً ربطی به ایران ندارد .عربســتان
بــه دنبــال این اســت کــه هژمــون منطقه
شــود و احساس میکند که یک مانع کوتاه
مدت به نــام قطر وجود دارد کــه اگر آن را
با خــودش همراه کنــد ،میتوانــد بر مانع
اصلی یعنی ایران راحتتر فائق بیاید .در
واقع سعودیها سعی کردند با این حرکت
مانع از توســعه شتابدار قطر در حوزههای
مختلــف سیاســی و اقتصــادی و فنــاوری
شــوند .ایران بهانه بــود .آنها معتقدند اگر
قطــر را با خــود همراه کننــد ،میتوانند در
برابر ایران دست باال را داشته باشند.
ëëدر نهایت به نظر شــما آیــا این یک تنش
کوتاهمدتخواهدبود؟
اگر عربســتان در این وهله به موفقیت
قابــل توجهــی دســت پیــدا کنــد ،امــکان
اینکــه این الگوی رفتــاری را دربــاره کویت
و عمــان هم پیگیری کند ،وجــود دارد .اما
پیشبینــیام ایــن اســت کــه خیلی بخت
بــا ســعودیها یار نیســت .زیرا اساســاً این
گونــه رفتــار ،رفتــار هنجارمنــدی در نــزد
نظــام بین الملــل و افــکار عمومی جهان
به نظر نمیآید و همراهی نمیشود .قطر
موقعیتهــای خودش را دارد .عربســتان
اما با موانع داخلی منطقهای و بینالمللی
مواجه است .تجربه اتکای صرف به قدرتی
ماننــد امریکا هم نشــان داده اســت که در
درازمــدت خیلی قابل اتــکا و اعتماد برای
یهانیست.
سعود 
ëëآیــا در اثر تنش عربــی ترتیبات منطقهای
ماننــد اتحادیــه عــرب و شــورای همــکاری
دستخوشتحولمیشوند؟
جــواب ایــن پرســش احتیــاج بــه
مشــخص شــدن رفتار ســعودیها دارد.
االن مــا در مرحلــه گذار به ســر میبریم
بنابــر ایــن نمیشــود خیلــی قطعــی
اظهــار نظــر کــرد .فعــاً هــم در شــورای
خلیج فارس هم در میان اتحادیه عرب
عربستان و تا حدودی مصر دست باال را
دارند و رقیب جدی در کار نیست.
اما مهــم این اســت که ببینیــم اینها
چقــدر آورده مطمئــن و نقــد بــرای
عربســتان بــه همــراه میآورنــد .زیــرا تا
کنون جز پروپاگاندا و تبلیغات برای اینکه
رفتار ســعودیها را مشــروع جلوه دهند
کاربرد دیگری نداشــتهاند .این شوراها و
اتحادیهها تا پیش از این هم در هیچ یک
از بحرانهــای منطقــهای و جهان عرب
کارساز نبودند .شاید برای همین است که
عربستان بار دیگر به سمت قدرتی چون
امریکا حرکت کرده است و میخواهد با
خرید امنیت از طریق ائتالف یا سیاست
دنبالــهروی از قدرت برتر به اهداف خود
دست پیدا کند.

نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

برای فروش مازاد آب سنگین در حال مذاکره با خریداران بالقوه هستیم
رضــا نجفــی ،ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اعالم حمایت
اکثــر کشــورهای عضــو شــورای حــکام از ادامــه
اجــرای برجــام گفــت« :موضــوع ایــران در این
جلسه شــورای حکام نســبت به جلسات قبلی
به صــورت خیلی کوتاه بحث شــد و تقریباً یک
ساعت طول کشید و این نشان میدهد که بحث
اجرای برجام در ایران به سهولت پیش میرود
و مشــکل خاصــی نیســت ».بــه گــزارش ایرنــا،
نجفــی در ارتبــاط با فــروش مقــداری از ذخایر
آب ســنگین ایران گفت« :موضــوع فروش آب
ســنگین در برجام آمده است و اگر ایران اضافه
بــر 130تــن آب ســنگین ذخیره داشــته باشــد،
موظف است آن را به بازار بینالمللی ارائه کند
البتــه قیمت پیشــنهادی خریــداران بایــد مورد
قبول ایران هم باشــد ».ســفیر ایــران در آژانس
افزود« :درگذشته به همین منوال عمل میشده
و ما آب سنگین اضافی را بستهبندی میکردیم
و در عیــن حال که در حال مذاکــره با خریداران
بالقوه بودیم ،آن را برای ارسال به مقصد آماده
مــی کردیــم .در گذشــته ایــن امــر رخ داده و ما
دهها تن آب سنگین را فروختیم و به کشورهای
مقصــد صــادر کردیــم وچــون بخشــی از ایــن

صــادرات به امریکا بود و مــا رابطه دیپلماتیک
نداریم ،مواد را بســت ه بندی و به کشور عمان به
عنوان واســطه فرســتادیم ».نجفــی تأکید کرد:
«اکنون هم در حال مذاکــره با خریداران بالقوه
هستیم و به محض اینکه نتیجه مذاکرات منجر
به عقــد قرارداد بشــود ،آب ســنگین اضافی به
کشورهای مقصد فروخته خواهد شد .اطالعات
مربوط به مقصد و زمان جزو اطالعات پادمانی
و محرمانــه اســت و نمیتوانیــم آن را افشــا
کنیــم ».دومین گزارش آژانس دربــاره ایران در
ســال  2017با عنوان راستیآزمایی و نظارت در
جمهوری اســامی ایــران مطابق بــا قطعنامه
 2231شــورای امنیــت ســازمان ملــل ،جمعــه
 12خــرداد (دوم ژوئن) منتشــر شــد و در اختیار
اعضای شــورای حکام قرار گرفــت .این گزارش
بار دیگــر تأکید کــرد که فعالیتهای هســتهای
ایــران در چارچــوب توافــق هســتهای بــه پیش
مــیرود .یوکیــو آمانو ،مدیــرکل آژانس نیز ســه
روز پیــش تأیید کرد که  20تــن آب از ذخایر آب
ســنگین ایران در آینده نزدیک از ایران به خارج
منتقل میشود .در گزارش آژانس میزان ذخایر
آب ســنگین ایــران  128/2تــن اعالم شــده بود.
میزان مجاز طبق برجام  130تن است .نشست

فصلی شــورای حکام از روز دوشنبه آغاز شده و
تا روز جمعه ادامه دارد و موضوع های مختلفی
در ارتباط با کار آژانس مورد بحث و بررسی قرار
میگیرد.
ëëدرخواســت اتحادیــه اروپــا بــرای تصویــب
پروتکلالحاقی
اتحادیــه اروپا با صدور بیانیهای در نشســت
شــورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
ضمــن تأییــد اجــرای تعهــدات ایــران مطابق
بــا توافــق هســتهای برجــام بــار دیگر خواســتار
تصویب پروتکل الحاقی و ادامه همکاری برای
رســیدن بــه نتیجهگیری گســترده دربــاره ایران
شــد .به گــزارش ایرنا ،اتحادیــه اروپــا درابتدای
ایــن بیانیه تأکیــد کرده که معاهده منع اشــاعه
ســاحهای هســتهای ( )NPTرا بنیاد و اســاس
نظــام بینالمللــی منع گســترش میدانــد .در

ایــن بیانیه آمده اســت« :اتحادیه اروپا با اشــاره
به گذشــت یک ســال و نیم از روز اجرای برجام
کــه مصادف با اجــرای موقتی پروتــکل الحاقی
از ســوی ایــران و اجــرای کامل کد اصالح شــده
 3/1ترتیبــات اضافــی توافــق پادمانــی بــود ،از
ادامــه ارزیابیهای آژانس از اظهاریه های ایران
مطابقپروتکلالحاقیودسترسیهایتکمیلی
به سایتها وسایر اماکن در ایران استقبال کرده
و بار دیگر اظهار میدارد که تصویب زودهنگام
پروتکل الحاقی ضروری است».
رضا نجفی ،سفیر و نماینده ایران در آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در حاشیه جلسه شورای
حــکام در مــورد تأییــد عــدم وجــود تأسیســات
احتمالی اعالم نشــده گفت« :مقررات پروتکل
باید اجرا شــود و تالش میکنیم تا زمان گرفتن
«نتیجهگیری گسترده» از آژانس را تا حد ممکن
کوتاهترکنیم».
نجفی خاطرنشان کرد« :بر اساس استاندارد
آژانــس ،اجرای پادمــان منجر به این میشــود
کــه آژانــس بتوانــد تأیید کنــد تأسیســات اعالم
شــده صلحآمیز باقی ماندهانــد .در مورد عدم
وجود احتمالی تأسیسات اعالم نشده ،مقررات
پروتکل باید اجرا شود و این زمانبر است».

editorial@iran-newspaper.com

21

ëëیادداشت«:معجزهفوتبال»؛ابوالقاسمقاسمزاده
معجــزه فوتبــال دیشــب در سراســر ایــران بــا ظهــور
دگرخوان
همبســتگی ملــی و شــادی و نشــاط اقشــار گوناگــون
مــردم ،بخصــوص جوانــان ،چنــد روز بعــد از حادثــه
تلخ تروریســم در تهران چنان در رســانههای خارجی
انعــکاس مثبــت داشــت کــه در قیــاس بــا گــزارش
خبــری -تصویــری صــدا و ســیما کــه تنها محصــور به
چنــد خیابــان در تهران شــده بود ،گزارشــی بینالمللی شــد .امــروز یکی از
روزنامههای امریکایی نوشــته اســت« :پیروزی فوتبال ملــی ایران و واکنش
مــردم آن در سراســر کشــور ،پیامیبه ترامپ داشــت که با مردم و کشــوری
مانند ایران نمیتواند همچون چند جزیره در حاشــیه جنوبی خلیجفارس
عمل کند!» دیشــب صدا و سیما با گزارشی از زاهدان ،کرمانشاه ،کردستان
(سنندج) ،ایالم ،بندرعباس ،اهواز و آبادان میتوانست بر این توهمسازی
دشــمنان که در این نواحی و در ســایر نواحی سکونت ایرانیان سنی مذهب
از طرفداران داعشاند ،خط بطالن بکشــد و ریشــه ســترگ فرهنگ ایرانی
و افتخار ایرانی بودن در سراســر این مرز و بوم را نشــان دهد .دیشــب صدا
و ســیما میتوانســت معجــزه فوتبــال را از طریــق ایجــاد معجــزه ملــی به
جهانیان نشــان دهد .در سراســر کشــور ،در مراکز اســتانها ،شهرســتانها و
حتی روســتاها ،جشــن و ســرور تا پاســی از شب گذشــته ادامه داشت و یک
شــعار ،اصلیتریــن فریــاد در پهن دشــت این ســرزمین کهن بــود« :ایران،
ایــران ،ایــران » ...معجــزه فوتبــال همــه را بــه صحنــه آورد تا مــردم ایران
یکپارچگــی ملی و میهنی خود را به جهانیان نشــان دهند .هنوز دیر نشــده
اســت ،جا دارد تا فیلمها و گزارشهای خبری -تصویری مراکز استانهای
صدا و سیما در یک برنامه بازپخش گردد و در سطح ملی نشان داده شود.
ëëیادداشت«:ضرورتفضایپساانتخاباتی»؛طیبهسیاوشی
پــس چگونــه اســت زمانی کــه ملــت ایران
چنیــن عقالنیتــی را با مشــارکت باالی خود
در انتخابــات مختلــف و پیاپــی در کشــور به
کار میبنــدد و موجــب حیــرت و احترام جهانیان میشــود ،چرا
برخی از مسئوالن و فعاالن سیاسی همچنان مشغول جدلهای
پســا انتخاباتی هستند؟ مردم ایران با شــناخت شرایط حساس
کشــور بــا عقالنیت بــه امنیــت ،آزادی و آرامــش رأی دادند تا به
آیندهای بهتر و ســعادتمندتر برســند و انتظار دارند مســئوالن و
فعاالن سیاســی هــم با پایانگرفتن فضای انتخاباتی ،دســت در
دســت یکدیگــر داده تــا بتوانند منتخــب مردم را در رســیدن به
اهداف و شــعارهای انتخاباتیاش یاری دهند .شــرایط حســاس
بینالمللــی و منطقــهای اینــک بیــش از هــر زمانــی همدلــی و
وحــدت و همبســتگی ملــی مــا را میطلبد .شایســته نیســت که
از رســانههای عمومــی و تریبونهــای رســمی بــه جــدل و بگــو
و مگوهــای غیرضــروری پرداختــه شــود .االن زمــان کشــاکش و
جدلهای سیاســی نیســت .کشــور نیازمند تقویــت وحدت ملی
اســت و مســؤالن باید در این مســیر خود الگوی جامعه باشــند و
با ســعه صدر و شــکیبایی ،جامعه را نیز به سمت آرامش بیشتر
هدایت کنند.
ëëسرمقاله«:بایدونبایدهایکابینهدوازدهم»؛صادقزیباکالم
کابینــه دولــت یازدهــم در شــرایطی انتخــاب و بــه
مجلــس معرفــی شــد کــه میتــوان آن را بــه نوعی
مصالحــه و ائتالفی نانوشــته میان آقــای روحانی و
اصولگرایان معتدل نامید ...اما در حال حاضر و برای چینش کابینه دولت
دوازدهــم این قید و بند ،تا حدی برداشــته و فضا بــرای آقای روحانی بازتر
شــده اســت .پیروزی قاطعی که آقای روحانی در انتخابات  ٢٩اردیبهشــت
بــه دســت آورد ،کمــک میکند کــه او اعضای دولــت خود را بهتــر انتخاب
کنــد .در عیــن حال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشــت که جریان تندرو
اصولگرا در تابســتان  ٩٦خیلی ضعیفتر از اصولگرایان تندرو در تابســتان
 ٩٢شــده اســت بخصوص که در مجلس شورای اسالمی به جز چند چهره،
اصولگرایــان تندرو جایی ندارند .تحول دیگری که به نفع آقای روحانی رخ
داده ،این است که حدود یک سوم از کرسیهای مجلس شورای اسالمی به
لیســت امید تعلق دارد .حضور لیســت امید به عالوه اصولگرایان معتدل
و میانــهرو در مجلــس شــانس آقای روحانــی را بــرای اینکه بتوانــد وزرایی
مطلوبتــر از دوره قبــل را انتخــاب کنــد ،بیشــتر میکنــد .همچنیــن امروز
شــکاف میان جریان تندرو و جریان اعتدالگرای طیف اصولگرا بیشــتر شده
است ...نباید فراموش کنیم که تعداد قابل توجهی از زنان به آقای روحانی
رأی دادهاند و انتظارات و توقعاتی از رئیس جمهوری منتخب دارند .آقای
روحانی باید به مسائل زنان رسیدگی کند و موجبات حضور زنان در عرصه
سیاســت را هر چه بیشــتر فراهم کند .همچنین ورود افرادی از اهل ســنت
را بــه کابینــه پیشــنهاد میکنم .آقای روحانی باید با ســعهصدر و ســنجش
تمامــی جوانــب ،وزرای خود را انتخاب کند .آنچه مســلم اســت این اســت
که انتظار زیادی از او وجود دارد که تغییراتی در دولت دوم به وجود آورد.
ëëسرمقاله«:بزرگترازآزادیحلب»؛سعداهللزارعی
امریــکا با درک شــرایط جدیــد در عراق
و ســوریه طرحــی را در نــوار مــرزی ایــن
دو کشــور بــه مرحلــه اجــرا گذاشــت که
مســئوالن و کارشناســان رژیــم صهیونیســتی آن را طراحی کرده
بودنــد .طــرح ایــن بود کــه در طــول مرز مشــترک میــان عراق و
ســوریه یک «منطقه امن» به عمق حــدود  80کیلومتر به وجود
آورنــد به گونــهای که نیروهای جبهه مقاومت در عراق و ســوریه
اجــازه ورود بــه این محدوده را نداشــته و هواپیماهــای نظامی و
غیرنظامی جبهه مقاومت هم اجازه عبور از آسمان این منطقه
را نداشته باشــند ...جبهه مقاومت به فرماندهی میدانی سردار
ســلیمانی در ایــن میانه و با درک حساســیت شــرایط عزم خود
را بــرای بــه شکســت کشــاندن سیاســت شــیطانی امریــکا جــزم
کــرد .در ایــن میــان اســتدالل جبهــه مقاومــت بــرای بهــم زدن
طــرح مداخلهگرانــه امریــکا خدشــهناپذیر اســت ...امریکاییها
در ایــن بیــن مثل همیشــه زبان به تهدید گشــودند و بــرای آنکه
طــرف مقابــل ،جدی بــودن تهدیــد را بــاور کند به طــور محدود
بــه واحدهایی از ارتش ســوریه حمله کردند امــا جبهه مقاومت
چنین تهدیدی را بر نتافت و ســر جای خود ایســتاد .از آن طرف
نیروهــای عراقــی که پیروزیهای درخشــانی در جنــگ واقعی با
داعش بدست آورده بودند با دستور حیدرالعبادی نخستوزیر
عــراق بــه ســمت مرزهــای غربی عــراق بــه حرکــت درآمدند و
بخــش زیادی از مناطق مرزی را به تســخیر خــود درآوردند و به
تهدیدات امریکا برای بازگشت به عقب توجه نکردند و در عمل
این الحاق اتفاق افتاد .امریکاییها در این صحنه ،باخت امنیتی
خود را پذیرفتند و این را نشــان دادند که نمیتوانند ریســک یک
درگیــری جدی با جبهه مقاومت را بپذیرنــد و تا آنجا که بتوانند
از آن پرهیــز میکننــد .ایــن در حالی اســت کــه -ماننــد آنچه در
پرونــده برجــام شــاهد بودیــم -انــدک عقبنشــینی ،پیشــروی
بیحــد و حصــر امریــکا را در پی مــیآورد و خطایی اســتراتژیک
شکل میگرفت ...بعضی از تحلیلگران نظامی ...این روزها بهم
خوردن طرح امنیتی نظامی امریکا در مرزهای شــرقی سوریه را
رخدادی مهمتر از آزادسازی حلب دانستهاند.

