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قاسم غفوری

محمد ج��واد ظریف وزی��ر خارجه جمهوری 
اس��امی ایران برای حضور در نشس��ت بازسازی 
عراق راهی کویت ش��ده است. این سفر در حالی 
صورت می گیرد که محافل رس��انه ای و سیاس��ی 
غربی تاش کرده اند تا این حضور را نوعی هزینه 
کردن منابع اقتصادی کش��ور در ع��راق عنوان و 
به زعم خود سیاس��ت منفی سازی افکار عمومی 
کش��ور در برابر این اق��دام را دنبال کرده اند. حال 
این س��وال مطرح می ش��ود که آیا ضرورتی برای 
چنین حضوری وجود دارد و یا اینکه ایران باید به 
جای توجه به سایر کشورها به عرصه داخلی خود 

پرداخته و صرفا نگاهی درون گرا داشته باشد؟
ه��ر چند که معط��وف بودن به مش��کات و 
کاس��تی های اقتصادی کش��ور، اولویت هر دولتی 
را تش��کیل می دهد ام��ا باید در نظر داش��ت که 
هدف سیاس��ت خارج��ی ورای این اص��ل نبوده 
و تامی��ن مناف��ع و امنیت ملی اولویت و اس��اس 
کارکرد دس��تگاه دیپلماس��ی را تشکیل می دهد. 
حال این سوال مطرح می شود که این حضور چه 
دستاوردهایی می تواند داشته باشد و نقش آن در 

تحقق مطالبات اقتصادی مردم چه خواهد بود؟
 نخستین مسئله ای که باید در نظر داشت آن 
اس��ت که فضای نابس��امانی اجتماعی و اقتصادی 
از مولفه های ش��کل گیری تروریسم است. با توجه 
ب��ه هزینه های بس��یاری که ایران ب��رای مقابله با 
تروریسم در داخل کشور و منطقه پرداخته است، 
حضور در بازس��ازی منطقه مولف��ه ای مهم برای 

مقابله با احیای تروریسم خواهد بود. 
دوم آنکه این نکته را باید در نظر داش��ت که 
در این نشستها وقتی صحبت از کمک به بازسازی 
کشور می ش��ود به صورت باعوض نبوده بلکه در 
قالب حضور شرکت ها و بخش خصوصی و دولتی 
در روند بازسازی بود و در اصل نوعی رقابت میان 

کشورها برای گرفتن پروژه ای اقتصادی است. 

بر این اساس نشست کویت را می توان عرصه 
رقابت کش��ورها دانس��ت که حضور پررنگ تر در 
عراق را طلب می کنند. نکته بس��یار مهم آنکه در 
طول س��الهای اخیر جمهوری اسامی ایران برای 
امنیت عراق و منطقه تاش های بس��یاری داشته 
اس��ت. در این میان بس��یاری از کشورهای غربی 
و حت��ی عربی که نقش��ی در مبارزه با تروریس��م 
نداش��ته اند و حت��ی حامی آن ب��وده اند، اکنون 
برآنند تا از مس��ئله بازس��ازی برای پنهان سازی 
پرونده سیاه خود را در حمایت از تروریسم پنهان 
س��اخته و هم نقش ای��ران در مقاومت در امنیت 

عراق و منطقه را به حاشیه می راند.
 در اص��ل غرب و مهره ه��ای منطقه ای آن با 
ورود به عرصه بازس��ازی برآنند تا دس��تاوردهای 
منطقه ای ایران را در س��بد خود ریخته و ایران را 
از یک فاتح به یک بازنده مبدل س��ازند. هر چند 
ک��ه ملت عراق و س��وریه همواره ای��ران را حامی 
خود دانس��ته و نس��بت به آن ادای دین دارند اما 
به هر حال بعد از گذش��ت س��الها آنچه در اذهان 
می مان��د نام آنانی اس��ت که آبادانی و بازس��ازی 
ویرانه ها و چالش��های اقتصادی را رقم زده اند لذا 
حضور فعال در نشس��ت کویت و روند بازس��ازی 
منطقه مولفه های مهم برای مقابله با این طراحی 

ضدایرانی غرب است.
س��وم آنکه دولت دوازده��م در حالی آغاز به 
کار کرد که دس��تگاه سیاست خارجی در تعریف 
کارکرده��ای راهب��ردی خ��ود مولفه ای ب��ه نام 
دیپلماس��ی اقتصادی را تعریف و حتی ساختاری 
بر اس��اس آن طراحی کرده است. در کنار روابط 
دو جانب��ه و حضور در اتحادیه ه��ای منطقه ای و 
فرامنطقه ای آنچه می تواند نقش��ی در این عرصه 
داش��ته باش��د حضور در عرصه بازس��ازی منطقه 

است. 
س��اختار نظامی و امنیتی کش��ور توانس��ته 
در حوزه امنیت منطقه کارکرد بس��یاری داش��ته 
باش��د که حتی زمینه ساز اعتماد فزاینده ملتهای 
منطقه به جمهوری اس��امی شده است. هر چند 
که مس��ئله برج��ام و اقدام برای محقق س��اختن 
اه��داف و منافع اقتص��ادی آن از جمله در قالب 
روابط با اروپا می تواند از جمله مولفه های رفتاری 
دولت باش��د اما با توجه ب��ه بدعهدی های آمریکا 
و اروپا و سیاس��ت باج خواهان��ه آنها قطعا باید به 
دنب��ال مولفه های جدید برای تحقق دیپلماس��ی 
اقتصادی بود. حضور در بازسازی منطقه می تواند 

مولفه ای مهم در اجرای این مهم باشد. 
اوال این حضور ش��رایط مثبت��ی برای بخش 

خصوص��ی ایران فراه��م می کند که در اش��تغال 
زایی و کسب درآمد برای کشور سهم مهمی دارد. 
ثانی��ا یکی از راهبردها ب��رای جلوگیری از تحریم 
و پیامدهای اقتصادی آن، وابس��ته س��ازی سایر 
کشورها به اقتصاد کش��ور میزبان عنوان می شود 
و با این دی��دگاه نیز رویکرد به توافق اقتصادی با 

سایر کشورها در دستور کار دولت بوده است.
رویکردی ک��ه به دلیل بدعهدی و از س��وی 
دیگر نگاه کاس��بکارانه غرب، هزین��ه آور و حتی 
تهدیدآمیز برای اقتصاد کشور است به ویژه اینکه 
غرب همواره به دنبال حذف صنایع ملی کشورها 

و وابسته سازی است.
 مش��ارکت فعال در بازسازی منطقه می تواند 
در چارچ��وب گره زدن اقتص��اد منطقه با اقتصاد 
ایران باش��د ک��ه خود مولف��ه ای ب��رای مقابله با 
تحریم ه��ا و البت��ه باج خواهی غ��رب خواهد بود. 
نکته مهم آنکه نگاه منفی ملتها به سیاس��ت های 
س��لطه گرمابانه غرب و اعتمادی که در سال های 
اخیر به جمهوری اس��امی ایجاد شده اصلی مهم 

در تحقق این ا مر خواهد بود. 
در ای��ن میان باید توجه داش��ت که از اهداف 
دستگاه دیپلماسی اعتماد سازی منطقه ای بوده که 
در قالب گفت وگوی منطقه ای عنوان ش��ده است. 
مش��ارکت در بازس��ازی منطقه نقشی مهم در این 
اعتماد سازی خواهد داشت که دستگاه دیپلماسی 

می تواند آن را در دستور کار داشته باشد.
در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می توان 
گفت که حضور ظریف در نشست کویت و در پی 
آن نقش فعال ایران در بازسازی منطقه، می تواند 
دس��تاوردهای بسیاری برای دستگاه دیپلماسی و 
کش��ور به همراه داشته باش��د که بخش مهمی از 
آن مقابله با تحریم و فش��ارهای اقتصادی آمریکا 

و اروپا خواهد بود.
 برای��ن اس��اس ادع��ای محافل رس��انه ای و 
سیاسی غربی و برخی کشورهای منطقه که سعی 
دارن��د این حضور را خروج س��رمایه های ایرانی و 
خرج شدن برای سایر کشورها عنوان کنند صرفا 
فرافکنی برای محروم سازی ایران از دستاوردهای 
این حضور اس��ت که در چارچوب سیاست تحریم 
و دورس��ازی ای��ران از مع��ادالت منطقه صورت 
می گی��رد. آینده منطق��ه یعنی حض��ور در روند 
بازس��ازی و کش��وری می توان��د در منطقه ایفای 
نقش داشته باش��د که در این عرصه حضور فعال 
داش��ته باش��د که قطعا ایران ظرفیت باالیی برای 
تحق��ق این مهم دارد که بای��د از بالفعل به بالقوه 

تبدیل شود.

در دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات 
دولت میانمار مطرح شد

متهم ردیف اول
برنده جایزه صلح نوبل

دادگاه مردمی بررس��ی جنای��ات دولت 
یک گ�زارش 

گروه سياست
میانمار برگزار شد.

روز گذشته برای نخستین بار دادگاه 
نمادین به منظور رسیدگی کیفری علیه جنایات دولت میانمار 
بر ضد کشتار بی رحمانه مردم مسلمان روهینگیا و آواره کردن 
آنان در تهران و در راس��تای افشای ماهیت ضد حقوق بشری 
دولت میانمار و بررسی ابعاد حقوقی اقدامات ضد بشری دولت 
میانمار با هدف تهیه اظهارنامه و تنظیم کیفرخواست از دولت 
میانم��ار جهت تعقی��ب و مجازات آن��ان در مجامع و نهادهای 

بین المللی در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاس��ت روز، در ابت��دای این دادگاه 
نمادین، نژن��دی من��ش دادس��تان دادگاه بین المللی مردمی 
برای میانمار کیفرخواس��ت تنظیم ش��ده در ح��د یک دادگاه 
کیف��ری واقعی را ارائه ک��رد و گفت: متهمان اصلی این پرونده 
خانم س��وچی مش��اور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل 
 و مته��م دوم، ژن��رال مین  آن��گ هلینگ فرمان��ده کل ارتش 

میانمار است.
وی اف��زود: ژنرال می��ن  هانگ هلینگ فرمان��ده نیروهای 
مسلح )ارتش میانمار( به عنوان مافوق نظامی دارای مسئولیت 
کیف��ری در قبال اقدامات مجرمانه زیردس��تان خود )نیروهای 
مس��لح، نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس( اس��ت و همچنین 
خانم س��وچی مشاور دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل به 
موجب ماده 25 اساس��نامه دادگاه بین المللی کیفری به دلیل 
مش��اوره هایی که ارائه کرده و نقش��ی که در پیش��برد فعالیت 
مجرمانه و اهداف مجرمانه داش��ته، متهمان پرونده هس��تند و 

باید محاکمه شوند.
وی اف��زود: اتهامات وارد ش��ده تحت عنوان نس��ل زدایی، 
جنایات علیه بشریت )شامل تجاوز جنسی علیه زنان، شکنجه 
مردم روهینگیا، قتل و نابود سازی انسان ها، آزار و اذیت، انتقال 
اجباری و اخراج مردم روهینگیا از ایالت راخین( و پاکس��ازی 
قومی اس��ت که انتظار م��ی رود قضات محت��رم دادگاه مورد 

رسیدگی قرار دهند.

متهم ردیف اول برنده جایزه صلح نوبل
برابر این گزارش، پس از قرائت کیفرخواس��ت توس��ط نماینده دادستان، وکیل 
مدافع س��ان س��وچی متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: خانم س��وچی نه 
فرمانده نظامی است و نه قدرتی بر ارتش دارد و موکلم مشاور دولت است. سکوت 
خانم سوچی مبنای محکومیتش نیست بلکه سکوت وی دلیلی بر نداشتن قدرتش 

است.
پس از آن قضات دادگاه از وکیل مدافع خانم سوچی خواستند که مدارک الزم 

را به دادگاه ارایه دهد و وکا نیز الیحه دفاعی خود را به دادگاه ارایه دادند.
براس��اس این گزارش، در جلس��ه دادگاه، تیم حقوقی از اس��اتید و دانشجویان 
رش��ته حقوق و گروه 7 نفره قضات دادگاه که 5 نفر از آنها ایرانی و یک نفر از آنها 

ایتالیایی و یک نفر قاضی از بنگادش بود حضور داشتند.
الزم به اشاره است رأی صادرشده در این دادگاه قرار است به دبیرکل سازمان 
ملل متحد، دیوان بین المللی کیفری، دولت میانمار و مجموعه های حقوق بش��ری 
فعال در دنیا و رسانه ها ارسال شود، همچنین رای صادره شده به نهادهای حقوقی 

ارسال خواهد شد. 

رهبر معظم انقالب:

 شیعه و سنی در جمهوری اسالمی
در دشوارترین میدان ها کنار یکدیگرند

نهیبی که رهبری در پیام تشکرشان از مردم به مسئوالن زدند
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