
توطئهایبینالمللی
یک��ى از توطئه ه��ای دش��منان ب��رای تضعیف وح��دت ملى و 
یکپارچگى ملت همین جوك هایى است كه گروه های قومى و زبانى 
و دینى را بباد مس��خره مي گیرند و به این ش��کل به مرور آنها را در 
براب��ر یکدیگر قرار مي دهند و تخم كینه بین آنها مى پاش��ند و یك 
پارچگ��ى ملى را تضعی��ف مي كنند تا از این راه بتوانن��د راه را برای 
اهداف خود هموار س��ازند. متاس��فانه توطئه ای بین المللى از سال ها 
قبل ایجاد شد تا اتحاد ملى ایران را كه سال های زیادی استوار مانده 
و در س��ال های جنگ به اوج خود رسیده را به حالت شکننده ای در 
بیاورد. هرچقدر اقوام ایرانى اصیل تر، ساده تر، پاكتر و بى ادعاتر باشند، 
مورد هجمه بیش��تری قرار مى گیرد. ی��ك روز آذری های غیور، روز 
بعد مردم با اصالت كرد، و روز دیگر قوم پرافتخار لر و خراسانى های 
تاریخ س��از، گیالنى ها، مازندرانى های پهلوان و مبارز، خوزستانى های 
عزی��ز و مهرب��ان، بلوچ ها و سیس��تانى های دلپ��اك و اصفهانى ها و 
یزدی های پركار و زحمتکش... هموطنان از هر اقلیت زبانى و مذهبى 
كه هس��تند باید بدانند كه همه با هم برابرند و س��ر زمین كشور به 
آنه��ا تعلق دارد و باید در حفظ آن بکوش��ند. اندوه اینکه تاكنون در 
س��ایه غفلت نهادهای فرهنگى و اجتماعى دارای بودجه های كالن، 
برنامه های دش��من ایران زمین در حال اثرگذاری اس��ت. این هجمه 
فرهنگ��ى كه در قالب آثاری چون ش��وخى های كثیف و توهین های 
هدفمند در قالب جوك و سرگرمى هدایت شده است در برخى موارد 

چنان در افکار مردم ریشه دوانده كه متاسفانه به الیه سطحى از باور 
رسیده است. باید ریشه تمسخر اقوام خشکانده شود ایران مال همه 
ما هست نباید با این حرف های بى ارزش خاطر هموطنانمان را مکدر 

و اتحاد ملى را تضعیف نماییم. همه در این زمینه مسئولیم.
حسینی

آفتخودخواهیوسهمخواهی
ش��واهد نشان مى دهد هستند برخى از جریان های اصولگرا كه 
نمى خواهن��د نظر جمع را بپذیرند. مطمئن��ا اگر اصولگرایان با یك 
نماینده وارد رقابت انتخاباتى نش��وند بازنده هس��تند و نمى توانند 
برابر آقای روحانى شانس��ى داشته باشند. خودخواهى، سهم خواهى 
و غرور آفت هایى است كه دامن اصولگرایان را در انتخابات گذشته 
بخصوص س��ال 92 گرفت و متاس��فانه این آف��ت همچنان در بین 

جریان های اصولگرا وجود دارد.
ناشناس

آفتاشرافیگری
یکى از آفت هایى كه دولت سازندگى به وجود آورد و ادامه دارد 
آفت اش��رافى گری است. متاس��فانه از زمان دولت سازندگى فاصله 
طبقاتى ش��روع به رش��د كرد و اش��رافى گری عده ای كه متاسفانه 
اكثرا از رانت بیت المال ارتزاق مى كردند به اوج خود رس��ید. امروز 

در همین تهران عده ای ماش��ین های یك میلیاردی سوار مى شوند. 
خانه هایى دارند كه مانند كاخ های سلطنتى مجهز شده است.

نعمتی

خودشانراچسباندنبهآقایروحانی
نامزد اصالح طلبان در س��ال 92 آقای عارف بود. اصالح طلبان 
وقتى دیدند عارف در انتخابات شانس��ى ن��دارد به زور او را مجبور 
به بركناری كردند و خودش��ان را چس��باندن به آقای روحانى. بعد 
از انتخاب آقای روحانى، اصالح طلبان مدام به دنبال س��هم خواهى 
از روحان��ى هس��تند و مدعى اند حمای��ت انها باعث ش��د روحانى 
رئیس جمهور ش��ود. سوال اینجا اس��ت كه اگر اصالح طلبان اقبال 
عمومى دارند و رای دارند چرا یك نامزد مستقل معرفى نمى كنند؟ 
در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری دوباره اصالح طلبان مدعى 
داش��تن رای هستند و خودش��ان را به روحانى چسبانده اند. خوب 

است این جریان فکری بیش از این با خودش را كوچك نکند.
حسنی

باعثتاسفاست
كش��ور تركی��ه از ه��ر زمانى ب��رای تضیی��ع حقوق ای��ران و 
دشمن س��ازی بر علیه كش��ورمان كوتاهى نکرده بعد عده ای برای 
گ��ردش و تفری��ح س��االنه میلیون ها دالر پول را به جیب دش��من 

كشورش��ان مى ریزند و انگار نه انگار كه ایرانى هس��تند؛ هیچ عقل 
سلیمى دشمن خود را تقویت نمى كند. واقعا باعث تاسف است.

شفیعی

سرانفتنهانگلهستند
س��ران فتن��ه انگل هایى هس��تند كه ب��ا رافت اس��المى زنده 
مانده اند. خیانت س��ران فتنه بخشیدنى نیست و كسانى كه از آنها 
حمایت مى كنند یا نادان هستند یا فتنه گر. كسانى كه به مقدسات 
مردم ایران در روز عاش��ورا بى حرمتى كردن��د، به بنیانگذار انقالب 
بى حرمتى كردند، به نصیحت های رهبری بى توجه بودند و به مردم 

و انقالب خیانت كردند قابل بخشیدن نیستند.
تاجیک

زندگیمجللبرخیمسئوالن
وقت��ى مردم مى بینند ك��ه برخى مس��ئوالن در چه خانه های 
مجهزی زندگ��ى مى كنند، وقتى مردم مى بینند برخى مس��ئوالن 
و خانواده هایش��ان چه زندگى مجللى دارند به عملکرد مس��ئوالن 
بى اعتماد مى ش��وند. متاسفانه رویه ای كه برخى مسئوالن در پیش 
گرفته اند آس��یب های زیادی به اعتماد عمومى مى زند و برای نظام 

بسیار خطرناك است.
عبدالهی

هر گز به سعادت و خوشبختی نرسد ملتی که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشودبدون لكنت
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مخاطب شماييد!

سربازان گمنام

کسانی که امروز طرف دار گرایش به غربند 
عقلشان را باخته اند

این کسانی که امروز طرف دار گرایش به غربند، 
ب��ه نظر م��ن عقلش��ان را باخته اند، تعّق��ل نمیکنند. 
اینهایی که میگویند برای پیشرفت کشور باید به غرب 
تکیه بکنی��م و به غرب پناه ببریم و با آنها رفاقتمان 
را تش��دید بکنیم، به نظر من عاقالنه حرف نمیزنند. 
خب غرب به ما تجربه هایی داده. اّولین کاری که عقل 
میکند ]این است که[ باید از تجربه ها استفاده کند. 
رضاخان را غربی ها بر ما تحمیل کردند، بیست سال 
آن اس��تبداد و دیکتات��وری عجیب وغریب و بی نظیر؛ 
بعد غربی ها محّمدرضا ش��اه را بر این کش��ور تحمیل 
کردند، مردم که نقش��ی نداشتند، غربی ها نشستند 
و گفتند ایشان به جای پدرش باشد؛ بعد غربی ها به 
او کمک کردند تا بتواند یک حکومت ملّی را سرنگون 
کند، غربی ها خودش��ان مس��تقیماً در بیست وهشتم 
م��رداد حکومت مصّدق را -که یک حکومت ملّی بود، 
کاری به اعتق��ادات مصّدق ن��دارم، باالخره حکومت 
ملّی بود - س��رنگون کردند؛ غربی ها در این کش��ور 
س��اواک را راه انداختند ]به عنوان[ وسیله ای برای 
س��رکوب عجیب وغریب هر فکر مخالف! من یک وقتی 
گفت��م؛ یک نفر با م��ن هم زندان ب��ود در قزل قلعه، 
جرم��ش ای��ن بود ک��ه در تقویم بغلی اش یک ش��عر 
خیلی چرند - یعنی واقعاً از لحاظ ش��عری سطح پایین 

- ]نوشته بود[؛ شعرش این بود:
همه برگویید از برنا و پیر
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انگلیس در اجرای برجام بدعهدی می کند
سخنگوی كمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
ش��ورای اسالمى با بیان اینکه بدعهدی انگلیس در قرارداد فروش 

9۰۰ تن كیك زرد به خالف موافقنامه برجام است، گفت: بدعهدی 
انگلیس را در كمیسیون امنیت ملى مجلس بررسى مى كنیم.

سیدحسین نقوی حسینى در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
بدعهدی انگلیس درباره فروش 9۰۰ تن كیك زرد به ایران، اظهار 

داش��ت: موضوع عدم فروش كیك زرد به ایران از سوی انگلیس 
در كمیس��یون امنیت ملى به عنوان كمیسیون تخصصى پیگیری 
مى شود. وی با بیان اینکه اقدام انگلیس در عدم فروش كیك زرد 
به ایران به خالف برجام است، تصریح كرد: براساس توافق برجام، 

جمهوری اس��المى ایران مى تواند از بازار جهانى كیك زرد تهیه 
كند. وی با بیان اینکه انگلیس دنبال روی سیاست های آمریکا در 
اجرای برجام و تعهداتش در توافقات هسته ای است، گفت: دیگر 

اعضای 1+5 چنین اقداماتى را تکرار نکنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
هیات نظارت ارزیابی کند که 
برجام نقض شده است یا نه

رئیس كمیسیون امنیت ملى مجلس تاكید 
ك��رد: در ح��ال حاض��ر باید ای��ن ارزیابى پارلمــــان

صورت بگیرد كه آیا برجام نقض شده است 
یا خیر؛ این انتظاری اس��ت كه افکار عمومى نیز از هیأت نظارت 

بر اجرای برجام دارند.
عالءالدین بروجردی در گفت وگو با مهر، درباره نقض برجام از 
سوی دولت آمریکا در ماه های اخیر و اقدام ضروری كشورمان در 
حال حاضر، اظهار داش��ت: در مقابل ما ۶ كشور با هم امضاكننده 
برجام هستند و اگر كشوری مانند آمریکا نقض كننده برجام باشد، 
طبیعتاً یك مس��یر انحرافى خارج از مسیر هفت كشور )ایران و ۶ 

كشور طرف مقابل( را در پیش گرفته است.
وی افزود: این بدان معنا نیست كه دیگر كشورها مانند چین، 
روسیه و برخى از كشورهای اروپایى كه برجام را اجرا نمى كنند.

رئیس كمیس��یون امنی��ت ملى و سیاس��ت خارجى مجلس 

شورای اسالمى تصریح كرد: ما نیز معتقدیم كه جمهوری اسالمى 
نقض كننده برجام نخواهد بود، اما قطعاً آمریکا در این میان مقصر 

است و حركت او مورد مخالفت دیگر كشورها قرار دارد.
بروجردی تأكید كرد: صورت مسئله تمام تبعات اقدامات آمریکا 
در نقض برجام به خودش برخواهد گش��ت؛ بنابراین، این مس��ئله 

نیازمند یك تصمیم گیری در سطح شورای عالى امنیت ملى است.
وی در پاسخ به این سؤال كه مطابق بند دوم فرمان مشروط رهبر 
معظم انقالب برای اجرای برجام، آیا نباید اجرای برجام از سوی ایران 
در حال حاضر متوقف ش��ود، اظهار داش��ت: برجام هم در آغاز و هم 
در مسیر مذاكره و هم در تصمیم گیری نهایى به عهده شورای عالى 

امنیت ملى بوده اس��ت؛ ورود مجلس نیز با دستور و نظر مقام معظم 
رهبری در مقطعى صورت گرفت و مجلس نظرات خود را اعالم كرد.

رئیس كمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس شورای 
اسالمى تصریح كرد: به همین دلیل هیات نظارت بر اجرای برجام 
در ش��ورای عالى امنیت ملى تش��کیل ش��د، نه در مجلس؛ بر این 
اساس رصد كردن میزان تخلفات و اینکه آیا به مرحله ای رسیده ایم 

كه اجرای برجام را متوقف كنیم، قطعاً برعهده این شوراست.
بروجردی گفت: قطعاً در حال حاضر باید این ارزیابى صورت 
بگیرد كه آیا برجام نقض شده است یا خیر؛ این انتظاری است كه 

افکار عمومى نیز از هیأت نظارت بر اجرای برجام دارند.

تخریب ها در انتخابات را مدیریت می کنیم
وزی��ر اطالعات با بیان اینکه در انتخابات تا جایى كه 
بتوانیم تخریب ها را مدیریت خواهیم كرد و امنیت كامل 
را ایجاد مى كنیم، گفت: دستگاه اطالعاتى را برای بگیر و 
ببند درس��ت نکرده اند بلکه این دستگاه برای آن ساخته 

شدند كه ریشه های ناامنى را بسوزاند.
به گزارش فارس، حجت االسالم سیدمحمود علوی در 
همایش »انتخابات 9۶، مشاركت همگانى، وحدت و همدلى، 
امنیت پایدار« با اشاره به دو محور امنیت و انتخابات اظهار 
كرد: س��المت و امنیت نعماتى اس��ت كه مردم قدر آن را 
نمى دانند و بعد كه این دو نعمت را از دست مى دهند تازه 
قدر آن ها را مى شناس��ند. وی افزود: امروز ایران اس��المى 
م��ا از نعمت امنیت بى بدیلى برخوردار اس��ت در حالى كه 
كشورهای منطقه بى ثبات و ناامن هستند؛ امنیت حاكم بر 
جمهوری اسالمى حق مردم است و البته این وظیفه نظام 

است تا امنیت را برای مردم فراهم سازد.
وزی��ر اطالعات گف��ت: وظیفه سیس��تم حکومتى در 
حکومت اس��المى برقراری امنیت در كنار آرامش و س��رور 
اس��ت؛ اگر امنیت باش��د ولى لبخند بر لبان مردم نباش��د، 
 خی��رات و بركات امنی��ت در جامعه نیز اث��ر نخواهد كرد. 
وی تصریح كرد: با برقراری آرامش بر دل انسان های با ایمان، 
ایمان بر ایمان آنان افزوده خواهد ش��د، بنابراین امنیت باید 
برای جامعه فراهم باشد اما فضای جامعه نباید امنیتى باشد.

علوی ادام��ه داد: امنیت بیش از آنکه برون زا باش��د 
باید درون زا باش��د تا كرامت مردم حفظ شود، كرامتى كه 
خداوند به بندگان خود اعطا كرده است و اجازه سلب آن 
را از انس��ان نخواهد داد. وی بیان داش��ت: هرچه كرامت 
و حرمت انس��ان ها باالتر رود، امنی��ت درون زا در جامعه 
نیز افزایش پیدا خواهد كرد و ناهنجاری ها پایین مى آید؛ 
ریشه ناهنجاری های جامعه ناشى از عقده ها و آسیب هایى 

است كه در مردم ایجاد مى شود.
وزیر اطالعات یادآور ش��د: اگر شخصیت آحاد جامعه 
آس��یب نبیند به س��مت زورگویى و تکبر نخواهند رفت؛ 
اسالم شکس��تن و تحقیر شخصیت دیگران را حرام كرده 
بنابراین ش��خصیت هیچ كس��ى را نباید كوچك بشماریم 

چراكه جامعه آسیب مى بیند.
وی عنوان داش��ت: هر چیزی به امنیت روانى جامعه 
آسیب برساند ممنوع است چراكه آحاد جامعه باید امنیت 
روانى را احساس كنند؛ همچنین امنیت نرم افزاری، امنیتى 

درون زاست كه با اراده مردم به وجود خواهد آمد.
علوی متذكر شد: وزارت اطالعات با بنیه علمى باال این 
رویکرد س��خت افزاری را در پیش نخواهد گرفت؛ دستگاه 
اطالعات��ى را برای بگیر و ببند درس��ت نکرده اند بلکه این 
دس��تگاه برای آن ساخته ش��ده كه ریش��ه های ناامنى را 
بس��وزاند و بتواند بحران ها را مدیریت كند. وی تأكید كرد: 
امنیت باید هم افزا باش��د تا در برابر دش��من انسجام وجود 
داش��ته باشد و امروز در جمهوری اس��المى همه نیروها و 

دستگاه ها با یکدیگر هماهنگ بوده و منسجم هستند.
وزیر اطالعات اظهار داش��ت: ثمره هم افزایى به وجود 
آمدن امنیت بى بدیل است تا در مسیر عقالنیت قرار گرفته 
تا دس��تاورد بیشتر و هزینه كمتر برای نظام داشته باشیم. 
وی ابراز داش��ت: نباید، چارچ��وب امنیت حریم خصوصى 
افراد باید اس��ت و اس��الم اجازه ورود ب��ه حریم خصوصى 
م��ردم را نمى دهد، این كار معصیت اس��ت و معصیت نیز 
ما را به جایى نخواهد رساند. علوی یادآور شد: نیت خوانى 
ممنوع اس��ت و نباید با آبروی مردم بازی شود چراكه این 

عمل از بدترین اعمال برای آزردن یك مؤمن است.

تن��وع در سیاس��ت خارجى، 
موضوع��ى اس��ت ك��ه هم به دست بـه نقد

سیاست خارجى، قابلیت عمل 
در حوزه ه��ای متع��دد مورد عالقه ی یك كش��ور را 
مى دهد و هم پتانس��یل های یك كش��ور در سطوح 
متع��دد را ش��کوفا مى كن��د. یك سیاس��ت خارجى 
كارآم��د، سیاس��ت خارج��ى ای اس��ت ك��ه در آن 
حوزه های متعددی از نفوذ وجود داشته باشد. تمركز 
ص��رف بر یك محیط در سیاس��ت خارجى، س��بب 

تك بعدی شدن آن و متعاقباً ضعف آن خواهد شد.
 ب��رای مث��ال، آمریکایى ها حوزه ه��ای عالقه ی 
خ��ود را، هم به محیط های امنیت��ى، هم اقتصادی، 
ه��م سیاس��ى و هم حقوق��ى در فض��ای بین الملل 
تسری مى دهند و در این حوزه ها دست به بازیگری 
و كارگردان��ى مى زنن��د. ع��الوه ب��ر ای��ن حوزه ها، 
توانایى های خود در مناطق را نیز گسترده مى كنند 
و این گونه نیس��ت ك��ه توجه خود را صرف��اً بر اروپا 
متمركز كنند یا توجه را صرفاً به سمت شاخص های 
اقتصادی سیاس��ت خارجى س��وق دهن��د. در یك 
محیط منطقه ای، س��طوح مختلف را مورد پیگیری 
قرار مى دهند. برای مثال، در محیط منطقه ای غرب 
آسیا و شمال آفریقا، سطوح متعدد سیاست خارجى 
در حوزه های امنیتى، اقتصادی، سیاسى، فرهنگى و 
حتى حقوقى را مورد پیگیری قرار مى دهند و تالش 
مى كنند منافع ملى آمریکایى ها در تمام این سطوح 
را به منصه ی ظهور برس��انند. شاید تصور عمومى بر 
این باش��د كه آن ها برای مثال، در محیط منطقه ای 
ش��رق آس��یا، صرفاً اه��داف اقتص��ادی را پى جویى 
مى كنن��د، اما واقعیت این اس��ت ك��ه آن ها در آن 
محیط كاماًل اقتصادی نیز اهداف امنیتى، سیاس��ى 
و فرهنگى خ��ود را پى مى گیرند. برای آمریکایى ها، 
سیادت فرهنگى و هژمونى فرهنگى در ژاپن و كره ی 
جنوبى به مراتب بیش��تر از انتفاع اقتصادی آن ها در 

مالزی و شرق آسیاست.
ب��ه همین ترتیب، در حوزه های منطقه ای دیگر 
مثل اروپا و اروپای ش��مالى نیز آن ها اهدافش��ان را 
صرفاً به مس��ائل فرهنگى، مطابقت و اشتراك منافع 
صرف در حوزه ی سیاس��ى خالص��ه نمى كنند، بلکه 
به مس��ائل اقتصادی، نظامى و سیاسى نیز به عنوان 
حوزه ه��ای نف��وذ و هم��کاری خ��ود ب��ا اروپایى ها 
مى اندیش��ند و این اندیش��ه را نیز ب��ه عمل تبدیل 
مى كنند. بنابراین سیاس��ت خارج��ى یك مقوله ی 
متنوع در حوزه های متعدد مورد عالقه است. از مثال 
آوردن از آمریکا به دنبال تصدیق سیاست خارجى و 
اهداف سیاس��ت خارجى این كشور نیستیم. در این 
تمثیل صرفاً به دنبال تقریب به ذهن مسئله ی تنوع 
و تعدد عالئق و موضوعات در سیاس��ت خارجى در 

حوزه های عدیده هستیم.
بنابراین یك سیاس��ت خارجى صحیح، سیاست 
خارجى تك بعدی نیس��ت. سیاس��ت خارجى ای در 
مس��یر صحیح منافع ملى یك كشور گام برمى دارد 
كه به اهداف متعدد بنگرد. خالصه كردن سیاس��ت 
خارجى در یك موضوع، از بین بردن پتانس��یل های 

یك كشور را به دنبال دارد.

مسئلهتکبعدیبودنسیاستخارجیایران
سیاس��ت خارجى ایران در زمان هایى تك بعدی 
بوده است. برای مثال، سیاست خارجى در دولت فعلى 
تك بعدی است. عالئق كشور در حوزه های متعدد در 
محدود كردن توانایى های كش��ور برای نزدیك شدن 
ب��ه اروپا و آمریکای ش��مالى خالصه ش��د. موضوعى 
ك��ه با تغییر رویک��رد آمریکایى ها از ب��اراك اوباما به 
دونالد ترامپ، یك بار دیگر مسئله ی تك بعدی بودن 

حوزه های سیاست خارجى را زیر سؤال برد.
از منظر موضوعى نیز سیاست خارجى ایران در 
دوره ی دولت فعلى، در پرونده هسته ای و به سرانجام 
رساندن آن خالصه ش��د. موضوعى كه تمام تمركز 
دس��تگاه سیاست خارجى و حتى دستگاه اجرایى را 
به خود معطوف كرد. به دلیل محدود كردن سیاست 
خارجى به این موضوع خاص، توانایى های كشور در 
حوزه های دیگر مورد توجه قرار نگرفت و متعاقباً به 
شکوفایى نرس��ید. همین توجه سبب شد تا اطراف 
دیگر تعامل با ایران، كه به ش��دت به دنبال تحدید و 
تهدید ایران و همچنین مهار منطقه ای تهران بودند، 
به این اندیش��ه فروروند كه آس��یب پذیری ایران در 
این زمینه بس��یار باالس��ت و به همین سبب، وقت 
و هزینه ی بیش��تری را از دس��تگاه سیاست خارجى 

كشور در این زمینه گرفتند.
تك بعدی ش��دن سیاس��ت خارجى در دوره ی 
فعلى س��بب ش��د تا حوزه های مورد عالقه ی دیگر 
ایران در نظام بین الملل، دس��تخوش فراموشى قرار 
گیرد. برای مثال، ط��ى یك دهه ی اخیر، عالئقى از 
ناحیه ی ایران در منطق��ه ی آمریکای التین صورت 
گرفته بود كه س��بب اش��تراك منافع ایران و برخى 
كش��ورهای آمریکای التین ش��ده بود. موضوعى كه 
ه��م اهداف و منافع ملى ایران را پوش��ش مى داد و 
هم اصول سیاس��ت خارجى ای��ران، یعنى مبارزه با 
تك قطبى گرای��ى آمری��کا را پیگی��ری مى ك��رد. اما 
بااین حال به دلی��ل تمركز صرف بر تك قطبى كردن 
سیاس��ت خارج��ى به س��مت موضوع هس��ته ای و 
منطقه ی اروپا و آمریکای شمالى، به كلى از اقتصاد و 
منافع ملى ایران و اصول سیاس��ت خارجى ایران در 

آمریکای التین چشم پوشیده شد.
مثال دیگ��ری كه مى توان در ای��ن زمینه بیان 

كرد، غرب آسیا و شمال آفریقاست.
بع��د از انقالب های بیداری اس��المى در س��ال 
2۰11 و متعاقب��اً انقالب ه��ای مص��ر، تونس، یمن، 
بحرین و حتى قیام مردم در عربستان، عالئقى برای 
نزدیکى به ایران در این كشورها و در منطقه ی غرب 

آس��یا و شمال آفریقا ش��کل گرفت كه نشان مى داد 
این قیام ه��ا به دنبال برپایى الگویى از همگرایى بین 
ایدئولوژی مردم س��االری دینى موج��ود در ایران و 
پتانس��یل های داخلى كش��ورهای خودشان در این 
عرصه ها بودن��د. اما با روی كار آم��دن دولت فعلى 
و تعویض تمایالت به س��مت »ترمیم چهره ی ایران 
در س��طح بین المللى«، ش��اهد تغییر در استراتژی 
سیاس��ت خارجى كش��ور به س��مت مفاهیمى مثل 
»ع��زت ملى و نگاه بین المللى« بوده ایم. مس��ئله ای 
كه س��بب از بین رفتن یا حداقل كم توجهى به سایر 
تمایالت ایران در سطح بین المللى شده است. برای 
مث��ال، در این دولت ش��اهد هیچ تالش جدی برای 
حض��ور در حیاط خلوت پیش��ین آمریکایى ها، یعنى 
منطقه ی آمریکای التین نبوده ایم یا مسئله ای مثل 
توجه به هژمونى منطق��ه ای ایران به طور كلى مورد 

بى مهری و بى توجهى قرار گرفته است.
هری��ك از ای��ن بى مهری ها س��بب از بین رفتن 
تالش ها و هزینه هایى خواهد ش��د كه پیش تر توسط 
دولت های پیش��ین صرف شده و هدفى جز گسترش 
حوزه ی نفوذ ایران در ابعاد دیگر نداشته است. مسئله ی 
بازگشت به سمت موقعیت ها و موفقیت ها در سیاست 
خارجى بس��یار موضوع دشوار و هزینه بری است و به 
این دلیل كه دولت ها ریس��ك پذیر هس��تند و كمتر 
حاضر به پرداخت هزین��ه ای فراتر از برنامه های خود 
برای مسائل بین المللى هس��تند، ممکن است برخى 
از حوزه ه��ای نفوذ و موضوعى ایران دیگر به مرحله ی 
قبلى برنگردد. بنابراین یکى از نتایج موضوع تك قطبى 
كردن سیاست خارجى، همین مسئله ی عدم توجه یا 
كم توجهى به حوزه های مورد عالقه ی پیشین است كه 

بازگشت به آن مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
 

ایرانوتنوعدرحوزههایموردعالقه
الجرم ایران دارای حوزه های متنوع در سیاس��ت 
خارجى اس��ت. ایران یقیناً با كش��ورهایى مثل عراق، 
س��وریه، عربس��تان، یمن، قطر و... متفاوت است. این 
تفاوت نیز هم از ناحیه ی موقعیت جغرافیایى مش��تق 
مى ش��ود و هم از ناحی��ه ی توانایى ها. ع��الوه بر این، 
بخش��ى از این تعلقات مربوط به دامنه ی تفاوت ایران 
در حوزه ه��ای ایدئولوژیك و مس��ائل مربوط به اصول 
سیاس��ت خارجى اس��ت. به دلیل این تنوع در اصول، 
اهداف و ایدئولوژی است كه تفاوت ها تعریف مى شود. 
دولت ها نیز در ایران بایستى به این عالئق واقف باشند 
و به آن ها احترام بگذارند و آن ها را عملیاتى یا پى جویى 
كنن��د. حوزه ه��ای عالئق ایران، ه��م در موضوعات و 

هم در مناطق، بس��یار متنوع اس��ت. تك بعدی كردن 
سیاس��ت خارجى و محدود كردن آن به یك حوزه و 
منطقه ی خاص، نه تنها منافع كشور را تأمین نخواهد 
كرد، بلکه سبب خس��ران در تأمین و پیگیری منافع 
ملى نیز خواهد شد. موضوعى كه به راحتى مى توان آن 

را در سال های اخیر مشاهده كرد.
 

عمقاستراتژیک
ایران، منطقه ی غرب آس��یا و ش��مال آفریقا را 
منطق��ه ای م��ورد عالقه، ه��م به لح��اظ كاربردی و 
اقتصادی و هم سیاس��ى، فرهنگ��ى و حتى امنیتى، 
قلم��داد مى كند. رها ك��ردن این منطق��ه و امکان 
بازیگری در آن، موجب از بین رفتن حوزه های منافع 
ملى ایران خواهد شد. لذا توجه به این منطقه بسیار 
ضروری اس��ت. موضوعى كه در ای��ن دولت به دلیل 
سیاس��ت های صرفاً توس��عه محور و آن هم توسعه ی 
متناس��ب با مکانیس��م س��ازمان تج��ارت جهانى و 
سیس��تم اقتصادی جهانِى جهانى ش��دن، شاهد آن 
نبوده ای��م. این توجه ص��رف به مس��ائل اقتصادی، 
همان طور كه ذكر ش��د، تبدیل به پاش��نه ی آشیل 
دولت نیز ش��ده اس��ت؛ به گونه ای كه هم كشورهای 
ثروتمن��د از این موض��وع مطلع هس��تند كه ایران 
در این زمینه آس��یب پذیر اس��ت و هم سازمان های 
بین الملل��ى ت��الش مى كنند سیاس��ت های تعدیل 
س��اختاری را در ایران پیگی��ری كنند. موضوعى كه 
در معادالت و مبادالت س��ازمان تج��ارت جهانى و 
س��ازمان ها و وزارتخانه های اقتص��ادی ایران در این 
چند سال اخیر، آن را به خوبى مى توان مشاهده كرد. 
بنابرای��ن روی دیگر توجه به توس��عه گرایى و توجه 
صرف بر مسئله یا موضوع اقتصاد، حتى برای كشور 
آس��یب زا نیز بوده است؛ چراكه سبب گروگان گیری 
آن توس��ط س��ازمان های بین الملل��ى اقتص��ادی و 

كشورهای ثروتمند نیز شده است.
بى تردید مس��ئله ی ایران در س��طح بین المللى 
صرفاً اقتصادی نیس��ت. كمااینکه در طول تاریخ بعد 
از انق��الب نیز صرف��اً اقتصادی نبوده اس��ت. از اوان 
پیروزی انقالب به این س��و، مسائل ایران در حوزه ی 
سیاس��ت خارجى دامنه ای گسترده را دربرمى گرفته 
اس��ت. از حوزه ه��ای فرهنگ��ى گرفته تا سیاس��ى، 
اقتصادی و حت��ى بازدارندگى نظام��ى و حضور در 
حیاط خلوت قدرت های بزرگ كه سیاس��ت تضاد با 
جمهوری اس��المى را در س��طح منطقه ای در پیش 
گرفته ان��د. یک��ى از مهم ترین مس��ائلى ك��ه در این 
زمینه مى توان به آن اش��اره كرد، اشتراك نظر ایران 

با كش��ورهای حوزه ی آمریکای التین در سیاس��ت 
خارجى بوده و هس��ت. ایران از یك س��و از دامنه ی 
گسترده ای از مسائل در حوزه ی تمدنى فارسى زبان 
برخوردار است و از طرفى نیز در حوزه ی مشتركات 
انس��انى، با كش��ورهای منطقه ی آمریکای التین از 
مش��تركاتى برخوردار اس��ت. مش��تركاتى كه سبب 
شده اس��ت و س��بب مى ش��ود تا ایران الگوی نظم 
تحمیلى ایاالت متحده ی آمریکا و كش��ورهای غربى 
را در منطقه به چالش بکش��د و نظمى را ارائه دهد 
كه براس��اس مقبولیت مردمى ابتنا یافته است. این 
نظم نیز به دلیل همین خصیصه ی مردم محور بودن، 

مورد پسند مردم آمریکای التین قرار گرفته است.
 

فرجامسخن
سیاس��ت خارجى جمهوری اس��المى در دوره ی 
اخیر به یك سیاس��ت خارجى تك بعدی تبدیل شده 
اس��ت كه محور اساس��ى آن مس��ئله ی هس��ته ای و 
منطقه ی مورد پسند آن نیز اروپای مركزی و آمریکای 
شمالى بوده است. در این سیاست خارجى تك بعدی، 
حوزه های دیگر سیاس��ت خارجى اع��م از حوزه های 
فرهنگى مورد تمایل جمهوری اسالمى و مناطق نفوذ 
جمهوری اسالمى، مورد پیگیری و اعمال نفوذ سیاست 
خارجى دولت قرار نگرفته است و به این ترتیب برخى 
از دستاوردهای جمهوری اسالمى در حوزه ی سیاست 
خارجى مورد بحث قرار گرفته است كه ضروری است 
مجدداً به آن ها توجه ش��ود تا پتانس��یل های ایران در 

حوزه ی سیاست خارجى مورد بى مهری قرار نگیرد.
هر ملتى دس��تاوردها و تجارب خود در حوزه ی 
سیاست ورزی را با پرداخت هزینه های بسیار به دست 
م��ى آورد. لذا برای نگهداری آن نیز باید تالش كند و 
برای پاس��داری از این دستاوردها، اقداماتى را ترتیب 
دهد. توجه صرف به سیاست خارجى و حل مسئله ی 
هس��ته ای در سیاست خارجى، س��بب شده است تا 
دولت سایر حوزه ها را به فراموشى سپرده و دستاوردی 
در حوزه های دیگر نداش��ته باشد یا اگر در موضوعات 
دیگر دستاوردی داشته، قابل اظهار نیست. در حوزه ی 
منطقه ای نیز على رغم اینکه بیان مى ش��د نخستین 
مح��ور تالش دولت، مس��ائل و مش��کالت منطقه ای 
اس��ت، مشاهده مى شود كه مس��ائل منطقه ای مورد 
بى مهری ق��رار گرفته اند و حتى مواردی كه در آن ها 
ایران در منطقه مزیت نس��بى داشته است نیز مورد 
بى مهری دولت قرار گرفته اس��ت. این موضوع نشان 
مى دهد كه برای دست یافتن به یك سیاست خارجى 
كه مجدداً محورها و مناطق مورد عالقه ی ایران را پى 
گیرد، بایستى تالش دولت متوجه سیاست های مورد 

عالقه ی جمهوری اسالمى قرار گیرد.
على رغم این تصور كه پنداشته مى شد با حل شدن 
مسئله ی هسته ای و باز ش��دن باب مذاكره با آمریکا، 
دولت خواهد توانست بسیاری از مشکالت خود را حتى 
در حوزه ی منطقه ای حل و رفع كند، به نظر مى رس��د 
برای رسیدن به »حل مشکالت، حتى در رابطه با غرب 
و آمریکایى ها«، كه بیشترین وقت و هزینه ی كشور را 
در این چند سال به خود اختصاص داده است نیز دولت 

موانع متعددی داشته و خواهد داشت.)برهان(

عواقب تک بعدی شدن سیاست خارجی

 دولت با تمرکز بر غرب
حوزه های عالقه  ایران را فراموش کرد

فراخوان ارزيابي کيفي مشاوران (٣٨-٩٥-٣)

شرکت سهامي آب منطقه اي سمنان در نظر دارد خدمات نقشه برداري سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود را به مهندسين مشاور واجد شرايط 

واگذار نمايد لذا از کليه مشاورين داراي گواهينامه تاييد صالحيت حداقل پايه ٣ رشته نقشه برداري زميني دعوت مي شود جهت دريافت اسناد ارزيابي 

کيفي به آدرس سايت شرکت آب منطقه اي سمنان (www.smrw.ir) قسمت مناقصات و مزايده ها مراجعه نمايند.

شرکت سهامي آب منطقه اي سمنان

ت دوم
نوب

 شرکت سهامي 
آب منطقه اي سمنان


