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نيمنگاه

ایران یک دموکراسی جعلی نیست

جدیدترین تحقیق دانشگاه کالیفرنیا :ایران برخالف ادعاهای رئیسجمهوری آمریکا یک دموکراسی جعلی نیست

ديپلماسی
فردا

گروه بینالملل جامعه فردا -این تحقیق جدید
که براس��اس نظرس��نجی بیش از  5هزار ایرانی
انج��ام و نتایج آن در پایگاه خب��ری مجله «فارن
پالیسی» منتشر ش��ده ،نتیجهگیری کرده است
که ایران برخالف نظر بس��یاری از اعضای هیأت
حاکمه آمریکا کشوری با یک بدنه سیاسی دارای
حد و مرز ،اما فعال اس��ت .در این نظرس��نجیها
ب��ا ط��رح پرس��شهایی از  5005ایرانی تالش
شده اس��ت نظر افکار عمومی س��نجیده شده و
ارتباطات سیاسی بین گروه ها ،قومیتها و احزاب
سیاسی مختلف بهدست آورده شود.
بهنظر میرسد «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
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آمریکا و بس��یاری از قانونگذاران واشنگتن گمان
میکنند ایران یک دموکراس��ی دروغین اس��ت
که مردم عصبانی و تحت س��رکوب آن به دنبال
از بی��ن ب��ردن طبقه مس��تبد حاکمه هس��تند؛
تا جاییکه ترام��پ خود اخیرا در اظهاراتی گفت
مردم ایران میخواهند تاری��خ ،فرهنگ و تمدن
افتخارآمیزشان را از رژیم سلطه طلب این کشور
بازپس گیرند.
فارن پالیس��ی این تص��ور دولت آمریکا را اش��تباه
توصیفکرده و نوش��ته اس��ت :باید توجه داشت با
وج��ود اینکه ایران ب��ا اس��تانداردهای غربی یک
مهد دموکراسی نیس��ت ،اما آنچنانکه بسیاری از

سیاستمداران آمریکایی فکر میکنند از نظر سیاسی
یکپارچه و دروغین نیس��ت؛ زیرا یک نظرس��نجی
جدید انجام ش��ده توس��ط دانش��گاه کالیفرنیا در
لسآنجلس ،نشان دهنده یک بدنه سیاسی و جامعه
مدنی دارای حد و مرز اما فعال اس��ت .این تحقیق
همچنین نش��ان میدهد که رأیدهندگان ایرانی
نسبت به مبارزات انتخاباتی و تغییرات ایجاد شده
در افکار عمومی حساس هستند.
«کوان هریس» مدیر این تحقیقات در دانش��گاه
کالیفرنیا در توصیف نتایج نظرس��نجیها گفت:
من قصد ندارم انضباط سختگیرانه دولت انقالبی
ای��ران را انکار کن��م؛ اما میخواهم نش��ان دهم

اگر من جای ظريف بودم

پس اعتقاد دارم مش��کالت بیرون��ی را باید کنار
گذاشت تا مشکالت درون منطقهای را حل کنیم.
ما در منطقه دو دسته مش��کل داریم؛ یکسری
موانع س��اختاری و یکس��ری موانع مفهومی .ما
دلیل به عقبماندگی سیاسی و اجتماعی و عدم
توازن توس��عه و زیر ساخت نتوانستهایم گفتمان
سازی کنیم و دیالوگ بسازیم.البته ما نوسان هم
داش��تهایم ،مثال تغییر دولتها مؤثر بوده بر این
دیالوگسازی؛ مثال هاشمی به پاکستان میرود
و با ملک فهد مسئله حجاج ایرانی را حل میکند.
اینها کوتاه مدت است و البته مقطعی .ما نیازمند
گفتوگوی مس��تمر و بلند هس��تیم و باید آن را
جاری س��ازیم .منطقه باید حول گفتمان منافع
مش��ترک بلندمدت و الگوی توس��عه بومی شده
منطقهای حرک��ت کند .در این مدل ترس��یمی
توس��عه همه منافع دارند و منافع یکی بر دیگری
ارجحیت وتضاد ندارد و کشورها میتوانند مصالح
ملی خود را براساس الگو رقم بزنند.

توگو
گف 

ما ،ترکیه باالی
مدار 36درجه
علی خ ّرم

سفیر اسبق ایران
در سازمان ملل

خب��ر کوتاه ب��ود ،اما انگار یک ش��ر ب��زرگ از
س��ر منطقه کنار رفته است .مس��عود بارزانی
میخواهد از قدرت کنار برود .کردستان همواره
یکبحثپیچیدهوبحثبرانگیزاست.مردمکرد
یک قرن با یک آرزوی تاریخی زندگی کردهاند.
در تقسیمبندیهای سرزمینی بعد از فروپاشی
عثمانی ،کردها گمان میکردند همانطور که
اعراب سرزمینی را به دست آوردهاند ،آنها نیز به
دولتی مستقل و یک س��رزمین رؤیایی دست
مییابند ،وقتی درباره آرزوها صحبت میکنیم،
همه چیز احترامبرانگیز است ،اما وقتی درباره
سرنوشت جوامع میخواهیم نظر بدهیم ،باید
حواس��مان را جمع کنیم ،زیرا ممکن اس��ت
یک آرزو یک فاجعه تاریخی را با خود به همراه
داشته باشد .بریتانیا در طی سالهای  1914تا
 1918بهدنب��ال اخراج یهودیانی بود که از آنها
احساس رضایت نمیکرد ،و چون انگلستان بر
فلسطین قیومیت داشت ،آنها را به منطقه کوچ
داد و در ط��ول زمان اتفاقاتی ش��کلگرفت که
حاال ملتهای مسلمان ،اسرائیل را هدف قرار
دادهاند .اگر به کردها بازگردیم و اگر این آرزوی
متالطم و پیچیده عملی میش��د ،میتوانست
در آین��دهای نه چندان دور برای همس��ایگان
دولت کردستان داستانی تراژیک رقم بزند .اگر
رفراندوم کردستان شکل میگرفت ،حاال کردها
در ایران ،سوریه ،ترکیه ،ارمنستان ،روسیه متأثر
از این اتفاق بودند .تهییج احساسی میتوانست
حوادثی بد ایجاد کن��د .جالب اینکه همزمان
در اسپانیا هم کاتاالنها بهدنبال جدایی بودند
و هم در عراق و هم در اس��پانیا قانون اساس��ی
اجازه خروج را نمیدهد .آنها ادعا میکنند که
تحت ظلم و ستم تاریخی قرار دارند ،اما از سال
 1990تا بهحال ظرف  26س��ال آنها وضعیت
بهتری نسبت به ش��یعیان و حتی اهل تسنن
داشتهاند ،زیرا در س��ایه حمایت آمریکا و ناتو
توانس��تهاند باالی مدار  36درجه خودمختار
ش��وند .اگر بخواهیم قضاوت کنیم فشارهای
رومانتیک بر کردها صحت ندارد ،کردها در طی
چند سال گذشته دوش��ادوش دولت مرکزی
با تروریسم افراطی جنگیدهاند ،اما نگاه دولت
بغداد آن اس��ت که کردها هم مانند شیعیان و
سنیها وظیفه ملی خود را انجام دادهاند ،و این
دلیلیبرایاستقاللخواهینیست؛برایهمین
دولت مرکزی با همه توان خود وارد شد و آنها را
جارو کرد .دولتهای منطقه هم کنار عراقیها
قرارگرفتند؛ آنها نگران یک غده سرطانی جدید
هستند ،زیرا آنها تجربه اسرائیل را دارند.
ایران و ترکیه به سرعت وارد تحوالت کردستان
ش��دند ،ام��ا ای��ن ورود اتفاق تازهای نیس��ت.
ایران و ترکیه از س��ال  1990و زمانی که بحث
خودمخت��اری بهوجود آمد .کمیس��یون ویژه
امنیت��ی تش��کیل داده و همواره کردس��تان
را رص��د کردهاند .ای��ن ورود و برخ��ورد ،وجه
ضد کردی برای آنها ندارد و یک واکنش طبیعی
است؛ البته ظریف میتوانس��ت بهتر ماجرا را
مدیریت کند .میتوانستیم این موضوع را بیان
کنیم که کردستان و رفراندوم آن توجهات را از
داعش و تروریس��م دور کرد و داعش فراموش
شد .ایران میتوانس��ت افکار داخلی و جهانی
را دقیقتر نس��بت به کردستان مدیریت کند.
وجه کرد ستیزی را نیز باید هدایت میکردیم.
در خبرها آمد به س��فارت ایران در اربیل حمله
شده است .چرا به سفارتخانههای دیگر که اتفاقا
مخالفرفراندومبودندآسیبیواردنشد؟باوجود
آنکه کردها در ایران همواره محبوب بودهاند؛
ما آنها را ایرانی اصیل میدانیم .در طول تاریخ،
کردس��تان مرکز ایران بوده ،حاال آنها معضلی
امنیتی شدهاند.
ازآنسوترکهاحتیتبلیغاتوسیعترینسبت
به کردستان نشان دادند ،اما اقدامی انجام ندادند
و وارد غائل��ه نگردیدند .با وج��ود آنکه خطر
امنیتی کردس��تان برای ترکیه ب��ه مراتب در
درجات باالتری قرار دارد ،ترکیه و کردس��تان
 20میلیارد حج��م روابط دارند .ترکها همراه
یک ش��رکت نروژی پیمانکار نفت کردستان
محسوب میشوند ،برای ترکیه منافع مهم تر از
هر چیزی است؛ اما ایرانیها پایبند به تعهدات
امنیتی خود به دولت عراق بودند و احس��اس
میکردند اگر واکنشی نش��ان ندهند ،بارزانی
احس��اس میکند به همه چیز میتواند دست
یابد .کردس��تان در باالی مدار  36درجه برای
ما مهم است و باید مانند گذشته دوباره روابط
خود را در آنجا ترمیم ،و از زاویه حمایت منافع و
امنیت را تضمین کنیم.

مس��یرهای ارتباطی دولت با جامعه ایران بسیار
متنوع و گسترده هستند .استدالل غالب در ایاالت
متحده این است که در ایران نیز مانند کشورهای
عربی منطقه و یا ونزوئال در دوران «هوگو چاوز»
رأیدهندگان ایرانی به سازمانهای رفاه دولتی
وابسته هستند و دستگاه سیاسی دولتی ایران با
همان شیوهها و توسل به توزیع پول نفت در بین
مردم حمایت آنها را بهدست میآورد.
این استاد دانشگاه کالیفرنیا ادامه داد :با این وجود،
چنین وضعیتی در م��ورد ایران صدق نمیکند و
بدنه سیاسی این کشور بس��یار پیچیدهتر است؛
زیرا هی��چ ارتباطی میان دریاف��ت کمک دولتی
و وابستگی حزبی یا ش��رکت در انتخابات وجود
ندارد .مردم ایران از ه��ر گروهی در فعالیتهای
مدنی پایهای ش��رکت میکنند و این مش��ارکت
ربطی بهنحوه ارتباط آنها با دولت ندارد.
رهب��ران آمریکا تفک��ری کلیش��های از وضعیت

پس به س�ود ایران و عربس�تان اس�ت
ک�ه دیال�وگ مش�ترک ش�کل بگیرد و
تنشزدایی شود؟

عکس :ایندیپندنت

روایت نصرتاهلل تاجیک از دیالوگسازی منطقهای

تندروها گفتوگو را برهم زدند
ما نیازمند
گفتوگوی
مستمر و بلند
هستیم و باید
آن را جاری
سازیم
گـــــــزارش

 در حالی که روابط ایران و عربس�تان با یکدیگر قطع ش�ده اس�ت ،سفارت س�وئیس از این پس حافظ منافع ایران و عربس�تان خواهد بود .نصراهللتاجیک ،س�فیر س�ابق ایران در اردن اعتقاد دارد« :دو کش�ور فاقد یک گفتمان با یکدیگر هس�تند ،ب�رای همین هر بار دچار س�وءتفاهم با یکدیگر
میگردند ».البته وضعیت در عربس�تان در حال تغییر اس�ت ،رفورم در ش�به جزیره آغاز شده و نس�یم تغییرات در حال وزیدن است ،در ریاض خبر
از حرکت بهس�وی اسلام اعتدالی است و آنها میخواهند یک پوس�تاندازی بزرگ را آغاز کنند .محمد سلمان در اندیش�ه ایدئولوژیزدایی است و
البته مفتیها و س�اختارهای بس�ته مذهبی که در برابر رفورم مقاومت میکند؛ حتی خبر میرس�د که آرامکو ،غول نفتی دولتی عربستان میخواهد
 5درصد از سهام خود را واگذار کند .نصراهلل تاجیک معتقد است رفورم در عربستان جدی است .نباید گمان کنیم یک سری اصالحات آمریکایی قرار
است انجام شود ،اما این رفورم روی تیغ است و خطراتی زیادی هم برای عربستان و هم برای منطقه دارد.
مرتضی سیمیاری
روزنامهنگار

حس�ن روحانی پس از به ثمر رس�یدن
توافق هستهای از برجام منطقهای گفت،
او در دی�داری ک�ه در کویت با پادش�اه

آن کش�ور داش�ت ،خیلی صری�ح ایده
گفتوگوی منطقهای را مطرح کرد .شاید
بد نباشد از این نقطه بحث را شروع کنیم
که چرا این مدل گفتوگو در خاورمیانه
شکل نمیگیرد؟

حفظ برجام و آخرین تالشهای آژانس

«آمانو» سایت هستهای ایران را ندید
جامعه فردا -دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی در رأس هیأتی برای انجام سفری کوتاه به
تهران آمد که هدف برجام بود .قاسمی ،سخنگوی
وزارت خارجه میگوید :او آمده است تا برجام را
مورد بررس��ی قرار دهد .تقریبا دو ماه از آخرین
گزارش آژانس گذش��ته یوکیو آمانو در گزارش
هشتم بر پایبندی ایران بر برجام تاکید کرده بود.
آمریکاییها معتقدند ایران برجام را رعایت نکرده
و یا حداقل تنها از لحاظ تکنیکی به آن پایبند بوده
است .ترامپ موضوع برجام را به کنگره ارائه داده
و دو سناتور جمهوریخواه یعنی «باب کورکر»
و «تام کاتن» طرحی را آماده کردهاند که ایران را
در محدودیت بیشتر قرار دهند.
علیاکبر صالحی ،رئیس س��ازمان انرژی اتمی،
گفت که یوکیا آمانو ،مدیرکل آژانس بینالمللی،
درخواستی برای بازدید از سایتهای هستهای
ایران نداشت .رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه
داد ،که «آقای آمانو به درخواست خودشان و با

توجه به شرایط اهمیت برجام و مسائلی که اخیرا
در آمریکا اتفاق افتاده اس��ت ب��ه ایران آمدند».
آمانو نی��ز در رابطه ب��ا مواضع دونال��د ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،درقبال برجام در سخنان
خود در تهران و در جمع خبرنگاران گفت« :در
مورد صحبتهای آقای ترامپ حرفی ندارم» و
افزود« :ما تا کنون به برج��ام نظارت کردهایم و
میگوییم ایران کامال به تعهداتش در چارچوب
برجام عمل کرده اس��ت ».آمانو در دیدارش از
تهران با حس��ن روحانی و محمدجواد ظریف، ،
نیز دیدار کرده است ،رس��انههای بینالمللی با
توجه به موضعگیریه��ای اخیر دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا و کنگره این کشور در قبال
برجام ،اعتقاد دارند دیدار آمانو از تهران اهمیت
ویژهای پیدا میکند.
صالحی در س��خنان خود گفته است که «ایران
نمیخواهد برجام به هم بخورد؛ اما اگر بدعهدی
صورت گیرد ،طی یک س��ال و نیم به  ۱۰۰هزار

ای��ن موضوع قاب��ل توجه اس��ت .البت��ه ایران و
عربستان مستثنی نیستند؛ آنها بازیگران مقتدر
منطقه هس��تند و هر کدام ابع��اد و ویژگیهای
خاص��ی دارند که با یکدیگر متفاوت اس��ت .بین
دو کشور علیرغم مشترکات ،فضایی ایجاد شده
که نگاه امنیتی وج��ود دارد؛ هر دو فکر میکنند
که از حیات خلوتشان و خط قرمزهای آنها عبور
میشود و هر عملی را امنیتی میبینند .باید یک
ظرفیتسازی جدید به وجود بیاید و در شرایطی
قرار بگیریم که دیالوگ مستمر و مشترک تنشها
را برط��رف کن��د و دغدغهه��ای امنیتی کناری
گذاشته شود.
در دوران بهار عربی بهدلیل الگوی خاص منطقه و
بیرون آن متأسفانه شرایط این دیالوگ را از دست
داده و وارد دوران بحرانزا ش��دهایم .عربس��تان
میخواس��ت بدون تغییر داخلی بهار عربی را رد
کند ،اما آنها در گس��ل قرار دارن��د و هر ضربهای
میتواند زلزله بزرگی ایج��اد کند .ما به نیازهای
عربس��تان توجه نکردیم .معموال نگاه آکادمیک
به دیپلماس��ی نداریم؛ بهخص��وص طرف ایرانی
مباح��ث تحلیل��ی و مفهومی را کمتر به س��طح
دستگاه اجرایی میآورد و آنها را به صورت منقطع
و گسسته استفاده میکند .باید درک میکردیم
که عربستان روی گسل است و الگوی رفتاریاش
عوض شده است ،اما دقتهای الزم صورت نگرفت
و عربستان به دنبال ظرفیتسازی فرهنگی رفت
تا بتواند برابر ایران بازیسازی درستی انجام دهد.
اتفاقات تلخی ه�م در ایران روی داد؛ به
ج�ای گفتوگو ،باز از دیوار س�فارتخانه
عربس�تان عدهای باال رفتند ،درست در
روزهایی که برجام منطقهای داش�ت از
جنیناش شکل میگرفت؟

میخواستند این دیالوگ شکل اجرایی نیابد که
موفق هم بودند و مش��کالت بین دو کشور را هم
افزایش داد .اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان
در تهران و مش��هد تلخ بود و ض��روری هم نبود.
میگفتند از اعدام رهبر شیعیان عربستان دلگیر
هستند ،اما عربستان که محکوم بزرگ این اتفاق
بود ،وجه مظل��وم هم پیدا ک��رد و از آنجا به بعد
دیگر بازی از دس��ت همه خارج شد و آن جو آرام
هم رخت بر بست .تندروهای دو طرف نبض را در
دست گرفتند و بازی را برهم زدند.

ما مش��کالت زیادی در منطقه داری��م که در دو
دس��ته درون و برون منطقهای تقسیم میشود.
در بیرون منطقه دخالتهای خارجی باعث شده
ت��وازن ژئوپولوتیکی منطقه به ه��م بخورد .من
معتقد به فلس��فه اصالت درونی مالصدرا هستم،

عربس�تان یک فرآیند اصالحات را نیز
آغاز کرده اس�ت .میگوین�د ما طرفدار
اسالم میانه رو هستیم؛ یعنی یک تفکر
برداشت شده اخوانی که اتفاقا عربستان
با آن تا بهحال مخالف بوده است ،در حال
شکلگیری است .آیا پنجرهها برای نفس

«س��و» میرس��یم و این یک توانمندی بالقوه
برای ماس��ت که وجود دارد .ما امیدواریم از این
سناریوها استفاده نکنیم».
صالح��ی همچنین تأکید کرده اس��ت که ایران
میتواند «طی چهار روز غنیسازی  ۲۰درصدی
در فردو» را شروع کند.
صالح��ی همچنی��ن ب��ا اش��اره به بن��د «ت»
در توافقنام��ه هس��تهای گف��ت ک��ه
در این باره ب��ا آژانس صحبت ش��ده و مقامات
وزارتخارجه ایران مواضع ایران را نیز به آژانس
اعالم کردهاند که بند «ت» مشمول بازرسیهای
خاصی نمیشود .در این بند تعهداتی داوطلبانه
پذیرفته شده است که ایران متعهد به انجام آن
است .بند «ت» برجام به «طراحی و توسعه یک
وسیله انفجاری هستهای» اشاره میکند و ایران
را از تالش برای دستیابی به فناوریهای خاصی
که میتواند در تهیه سالح هستهای کاربرد داشته
باشد ،بازمیدارد .فناوریهایی چون« :سیستم
چاش��نی انفجاری چن��د نقط��های ،مدلهای
کامپیوتری ویژه شبیهس��ازی وس��ایل انفجار
هستهای ،سیستمهای تش��خیص انفجار نظیر
دوربینهای سرعت باال یا اشعه ایکس و توسعه
ساخت دس��تیابی و یا اس��تفاده از چشمههای

نوترونی هدایتکننده انفجار».
در همین رابطه اخیرا  13سناتور کنگره آمریکا
در نامهای به نیکی هیلی ،س��فیر ایاالت متحده
در س��ازمان ملل متحد ،از نگرانیهای خود در
زمینه نظام بازرسیها و تأیید پایبندی ایران به
برجام از سوی آژانس بینالمللی انرژی نوشتهاند
و خواس��تار تقویت این بازرسیها شدهاند .چند
روز پی��ش ه��م خبرگزاریه��ای آمریکایی از
دسترسی به پیشنویس طرحی خبر دادند که
س��ناتور باب کورکر و سناتور تام کاتن ،مشغول
تهیه آن هس��تند و در صورت تصویب به آمریکا
اجازه میدهد در صورتی که ای��ران به هرگونه

سیاسی ایران داش��ته و گمان میکنند حکومت
این کشور تنها سه یا چهار نامزد مورد تأیید خود
را در انتخابات در براب��ر مردم قرار میدهد و رأی
دهندگان واقعا حق انتخابی در این میان ندارند.
هریس ب��ا ابراز حیرت از میزان مش��ارکت مدنی
ایرانیان در مبارزات سیاس��ی اف��زود :نامزدهای
انتخابات در ایران تالش بس��یاری برای افزایش
حضور م��ردم و جلب حمایت آنه��ا در انتخابات
میکنن��د؛ زی��را انتخاباته��ا بس��یار رقابتی و
پراضطراب اس��ت؛ درحالیکه در خارج از ایران
کمتر به این موضوعات توجه میشود.
هریس ادامه داد :با این وجود گروههای سیاس��ی
هم��واره پیام خ��ود را به روز کرده و بهش��یوهای
بیسابقه از فرهنگ مردمی و رسانههای اجتماعی
اس��تفاده میکنند ،بهاعتقاد من همه این مسائل
مثبت بوده و نش��انهای از نهادینه ش��دن رقابت
سیاسی در ایران هستند.
کشیدن باز شده است؟

مدل توسعه هر کشوری بومی است ،نمیتوانیم
نس��خه واحد برای همه جا بدهی��م .من معتقد
هستم حکام جدید عربستان ویژگیهای جدیدی
دارند .دوران گذشته در عربستان تمام شده است و
تفکرات سابق کنار رفته است ،نسل جدید جهان را
میشناسد و میداند منافع عربستان در هم آوایی
با جهانی شدن است و سعی میکند که فناوری و
توسعه زیرساختی را جلب کند.
ایران چگونه باید با اصالحات عربستان
برخورد کند؟

نویدبخش اس��ت و نباید از آن دوری کنیم .ایران
باید از اصالحات در عربستان استقبال کند .من
فکر میکنم ایران و عربستان متأسفانه جایی برای
شنیدن نقطهنظرات هم باقی نگذاشتهاند؛ البته
ظریف پیش��نهاداتی داشت و سوئیس وارد شده
است ،اما هنوز هر کدام نگاه خودشان را دارند .باید
دو طرف مصالح هم را بشناسند و سود و زیانهای
هم را با نگاهی کالن توجه کنند.
در ایران این تحلی�ل اتفاقا جدی بود که
اصالحات عربس�تان ش�بیه اصالحات
کارت�ر در ای�ران اس�ت .یعن�ی ترامپ
به عربس�تان م�یرود و دس�تور اصالح
میدهد؟

برعک��س ای��ن ماجراس��ت .پی��ش از ای��ن هم
توصیههای زیادی برای اصالحات در عربستان از
سوی غرب شده بود ،ولی عربستان کار خودش را
میکرد .توجه داشته باشیم که عربستان عروسک
ترامپ نیست .عربستان منافع خودش را به صورت
متوازن دنبال میکند .اخیرا ملک سلمان سفری
به روسیه داش��ت و قراردادهای بزرگی هم امضا
ش��د؛ آنها میخواهند رفتار خود را تداوم دهند.
این نش��ان میدهن��د که عربس��تان میخواهد
بازیگری بزرگ باش��د و نه ابزار دست سایرین .ما
باید پیامهای هم را بهخوبی بشنویم.
عربستان پیامهای ایران را میشنود؟

حتما شنیده است ،اما همه چیز پیام نیست باید
فراتر از یک دعوت به دوس��تی باشد .عربستان و
ایران باید به دیالوگ برس��ند .باید به این نتیجه
برس��ند که دو کش��ور توس��عه یافته در زندگی
مسالمتآمیز برای هم مؤثرترند تا اینکه تندورها
کنار هم جمع ش��وند ،باید با آرامش از این گسل
عبور کنیم و بتوانیم شرایط یکدیگر را درک کنیم.
ایرانیها میگویند عربس�تان به دنبال
محدود کردن ماست .از آن سو عربستان
ایران را برهم زننده سکوت حیات خلوت
خود میداند ،مثال در قطر ایران وارد شد،
روز گذشته امیر قطر ایران را همسایهای
دانست که آنها را نجات داده است .آیا با
این س�طح از درگیری میتواند به سمت
تنش زدایی برود؟

ایرانه��ا باید متوجه باش��ند که گ��ول تعارفات
دیگران را نخورند،روحیه ما ایرانیها در سیاست
خارجی احساسی است ،ما باید به شدت از ورود
به این موارد خودداری کنیم ،ما میتوانس��تیم با
همه جهان در ارتباط باشیم بدون اینکه رابطه ما
بهم بخورد ،ما باید این موضوع را قبول میکردیم.
منافع ما در ثبات منطقه است.
یعنی ایران نباید کریدور هواییاش را در
اختیار قطر قرار میداد؟

تمام ابزاره��ای ما بای��د در جهت ثبات باش��د،
س��عودیها به رابط��ه دیگران با قطر حس��اس
هس��تند ،تحرکات سیاس��ی نباید رنگ امنیتی
بگیرد ،بهجز ایران بس��یاری با قطر همچنان در
ارتباط تجاری – سیاسی هستند ،اما سعودیها
گم��ان کردند حضور ایران آس��یب امنیتی دارد
برای همین روی استراتژی محدودسازی ایران با
آمریکا ورود کرد واال این حق ایران است که به هر
کشوری که میخواهد نزدیک شود.

آزمایش ،پرتاب ،تولید یا اس��تقرار موشکهای
بالستیک با قابلیت حمل کالهک جنگی اقدام
کند ،تحریمهای لغو ش��ده علیه این کش��ور را
دوباره به اجرا بگذارد.
موشک میسازیم و خواهیم ساخت

در بین این تحوالت حسن روحانی ،رئیسجمهور
نیز در اظهاراتی در مجلس بر ادامه توان موشکی
کشورش تأکید کرده است .روحانی که برای دفاع
از دو وزیر پیشنهادی کابینه به مجلس رفته بود،
در سخنانی گفت که «موشک ساخته ،میسازیم
و خواهیم ساخت ».رئیسجمهوری تأکید کرد
که «ما هر س�لاحی از هر نوعی که نیاز داش��ته
باشیم ،میسازیم و انبار میکنیم و هر زمان که
الزم باشد برای دفاع از خود از آن استفاده کرده
و تردیدی نمیکنیم .موشک ساخته ،میسازیم
و خواهی��م س��اخت ،زیرا با هیچی��ک از قوانین
بینالمللی یا قطعنامه  ۲۲۳۱در تضاد نیست».
قطعنامه  ( ۲۲۳۱در پیوست دوم) صرفا از ایران
«درخواست» کرده که هیچ فعالیتی در ارتباط
با موشکهای بالستیکی که «برای برخورداری
از قابلیت حمل س�لاحهای هس��تهای طراحی
میشوند» صورت ندهد.

