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حشمتاللهفالحتپیشه:

نقش ایران در نگرانیهای آمریکا کمرنگ میشود
ی��ک مق��ام وزارت خارج��ه ای��ران از س��فر نماین��ده وی��ژه ب��ا ن کیم��ون،
دبی��رکل س��ازمان مل��ل ،ب��ه ته��ران خب��ر داد و مح��ور ای��ن س��فر را رایزن��ی درب��اره
رئیسجمه��وری آین��ده لبن��ان اع�لام ک��رد .ب��ه گ��زارش ایس��نا ،ای��ن مق��ام آگاه
در وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران ب��ا اع�لام ای��ن مطل��ب اظه��ار ک��رد« :س��فر دیری��ک
بالمبل��ی ،نماین��ده وی��ژه دبی��رکل س��ازمان مل��ل ب��ه ته��ران هفت��ه آین��ده ص��ورت
میگی��رد و ای��ن س��فر ب��ا محوری��ت لبن��ان و منطق��ه اس��ت ».دیپلماته��ای
لبنان��ی اع�لام کردن��د ی��ک روز پ��س از س��فر مع��اون وزی��ر خارج��ه ای��ران ب��ه
عربس��تان ،بالمبل��ی در چارچ��وب تکمی��ل ماموریت��ش ک��ه از نیوی��ورک،
واش��نگتن و پاری��س آغ��از ش��ده اس��ت ب��ه ری��اض س��فر ک��رده ب��ود .ای��ن
دیپلماته��ا افزودن��د« :س��فر نماین��ده وی��ژه س��ازمان مل��ل تالش��ی در جه��ت
ایج��اد فرص��ت ب��رای تعیی��ن رئیسجمه��وری لبن��ان در س��ایه ش��کافی اس��ت ک��ه
قبال در این باره بین ایران و عربستان وجود داشته است».

دیپلامسی
مثلثشرقیرهاوردتحریمهایغربی

تحریمهای��ی ک��ه ای��ن روزه��ا از س��وی دولته��ای غرب��ی علی��ه روس��یه
اعم��ال میش��ود ،ناگزی��ر ،ای��ن ق��درت منطق��های را ب��ه س��وی جس��توجوی
ش��رکای قاب��ل اعتم��اد در آس��یا س��وق میده��د .روس��یه ط��ی ماهه��ای اخی��ر
تمای��ل بیش��تری ب��رای پیمانه��ای اقتص��ادی در ش��رق از خ��ود نش��ان داده
اس��ت ک��ه ای��ن تغیی��ر موض��ع میتواند ب��ه تش��کیل ی��ک ژئوپولتی��ک ت��ازه در دنیا
منج��ر ش��ود .هرچ��ه ای��ران ،چی��ن و روس��یه بیش��تر در ک��وره رواب��ط بلندم��دت
میدمند ،این ژئوپولتیک تازه به واقعیت نزدیکتر میشود.
یک��ی از آخری��ن نمونهه��ای ای��ن رواب��ط مس��تحکم ،ق��رارداد نفت��یای
اس��ت ک��ه بی��ن ای��ران و روس��یه منعق��د ش��د؛ ق��راردادی ک��ه هم��کاری دو کش��ور
در زمین��ه نف��ت و گاز را در کن��ار تب��ادالت اقتص��ادی افزای��ش میده��د.
یک��ی از اه��داف درنظرگرفت��ه ش��ده ب��رای ای��ن ق��رارداد ،کم��ک روس��یه ب��رای
بهب��ود زیرس��اختهای ان��رژی ای��ران از طری��ق خری��د نف��ت و گاز ای��ن کش��ور؛
همچنی��ن رف��ع نیازه��ای واردات��ی کاال مانن��د گن��دم ،چ��رم و گوش��ت ب��رای ای��ران
اس��ت .ق��رار اس��ت مذاک��رات نهای��ی درب��اره ای��ن ق��رارداد  9و  10س��پتامبر (18
و  19ش��هریور) در ته��ران ب��ا موض��وع جزئی��ات ق��رارداد توس��ط کمیس��یون
همکاریهای مشترک دو کشور انجام شود.
رواب��ط می��ان ای��ران و روس��یه ف��راز و نش��یبهای زی��ادی را ط��ی س��الیان
طوالن��ی تجرب��ه ک��رده و ب��ا نوس��ان می��ان هم��کاری و اخت�لاف ی��ک رابط��ه
پیچی��ده را ش��کل داده اس��ت .یک��ی از اختالف��ات اساس��ی می��ان ته��ران و
مس��کو ،مس��اله دری��ای خ��زر اس��ت ک��ه از زم��ان فروپاش��ی ش��وروی ت��ا ام��روز
دیپلماس��ی دو همس��ایه را تی��ره ک��رده اس��ت( .در زم��ان ش��وروی س��ابق
ط��ی قرارداده��ای  )1300( 1921و  )1322( 1940حق��وق ای��ن
دری��ا می��ان ای��ران و ش��وروی ب��ه ص��ورت مش��اعی م��ورد امض��ا ق��رار گرف��ت ک��ه
معن��ی دیپلماتی��ک ای��ن واژه در ادبی��ات بینالملل��ی ح��ق  50-50اس��ت،
همچنی��ن آخری��ن توافق��ات طرفی��ن ای��ن دری��ا را غیرنظام��ی اع�لام میک��رد).
پ��س از فروپاش��ی ش��وروی در اوای��ل ده��ه  1990می�لادی ( ،)1370تع��داد
همس��ایگان خ��زر از دو ب��ه پن��ج افزای��ش یاف��ت ک��ه در جه��ت ش��مال ش��امل
کش��ورهای روس��یه ،آذربایج��ان ،قزاقس��تان و ترکمنس��تان میش��ود .ای��ن پن��ج
کش��ور از آن روز ت��ا ب�� ه ح��ال نتوانس��تهاند ب��ر س��ر ی��ک فرم��ول مش��ترک ب��رای
اس��تفاده از مناب��ع و حق��وق دری��ای خ��زر بهتواف��ق برس��ند و همی��ن موض��وع
موج��ب تیرگ��ی در رواب��ط دوجانب��ه آنه��ا ش��د ه اس��ت .دری��ای خ��زر دارای مناب��ع
نف��ت و گاز اثباتنش��ده عظیم��ی اس��ت .مس��اله مه��م دیگ��ر ک��ه تاثی��ر منف��ی
در رواب��ط ته��ران و مس��کو داش��ته ،همراه��ی روسه��ا ب��ا قطعنامهه��ای ص��ادر
ش��ده در ی��ک ده��ه اخی��ر ب��ر علی��ه برنام��ه هس��تهای ای��ران اس��ت ک��ه ضرره��ای
هنگفتی به اقتصاد ایران وارد ساخته است.
ب��ا وج��ود ای��ن ،دو کش��ور همچن��ان مناف��ع مش��ترک اس��تراتژیک در
منطق��ه دارن��د ک��ه حمای��ت از بش��ار اس��د در س��وریه ب��رای مب��ارزه ب��ا نیروه��ای
تح��ت حمای��ت غ��رب یک��ی از ای��ن مواض��ع مش��ترک اس��تراتژیک اس��ت.
دیگ��ر زمین��های ک��ه روس��یه میتوان��د از دوس��تی ب��ا ای��ران در آن س��ود بب��رد
هم��کاری ب��ا ای��ران و اس��تفاده از نف��وذ ای��ن کش��ور در منطق��ه آس��یای میان��ه و
قفق��از بهمنظ��ور بازگردان��دن ثب��ات ب��ه ای��ن منطق��ه اس��ت .در منطق��ه قفق��از
هس��تههای تروریس��تی افراط��ی زی��ادی فع��ال هس��تند ک��ه مس��تقیما و
بهش��دت ب��ا س��ازمان اطالع��ات مرک��زی آمری��کا (س��یا) ،در ارتب��اط هس��تند.
س��یا ب��ا اس��تفاده از ای��ن هس��تههای مس��لح و خش��ن س��عی میکن��د ح��وزه نف��وذ
روسها را ناامن کند.
مهمتری��ن عام��ل عمی��ق ب��ودن رواب��ط می��ان ای��ران و روس��یه ،ذخای��ر عظی��م
نف��ت و گاز ه��ر دو ق��درت اس��ت ک��ه میتوان��د همپیمان��ی ته��ران و مس��کو
را ب��رای مقابل��ه ب��ا تحریمه��ای غ��رب ب��ه باالتری��ن ح��د خ��ود برس��اند .ای��ران
چهارمی��ن ذخای��ر نف��ت خ��ام ش��ناخته ش��ده روی ک��ره زمی��ن را ب��ه هم��راه دومین
ذخای��ر گاز طبیع��ی ش��ناخته ش��ده ب��ر ای��ن س��یاره در آغ��وش خ��ود دارد و ب��ا
دارا ب��ودن س��ومین جمعی��ت منطق��ه (خاورمیان��ه) ،از ی��ک اقت��دار ذات��ی در
خاورمیان��ه برخ��وردار اس��ت .روس��یه نی��ز ب��ه لح��اظ ذخای��ر نفت��ی رتب��ه هش��تم و
نخستین رتبه در ذخایر گاز جهان را دارد.
پ��س از دومی��ن دور تحریمه��ای آمری��کا و اتحادی��ه اروپ��ا علی��ه ای��ران ک��ه
در س��ال  2011-2012می�لادی ب��ه وق��وع پیوس��ت ،روس��یه ب��ه یک��ی از
مش��تریان اس��تراتژیک ب��رای نف��ت ای��ران تبدی��ل ش��د .اقتص��اد نفت��ی ای��ران پ��س
از تحریمه��ا آس��یبهای ج��دی را ش��اهد ب��ود ک��ه ب��رای مث��ال در س��ال مال��ی
 2012-2013ص��ادرات ای��ن کش��ور براس��اس آم��ار جهان��ی چی��زی ح��دود
 63میلی��ارد دالر ب��وده ک��ه در مقایس��ه ب��ا س��ال قب��ل از آن یعن��ی 116میلی��ارد
دالر47 ،درص��د کاه��ش نش��ان میده��د .در ای��ن ش��رایط روس��یه پیش��نهاد
س��اخت خطآه��ن می��ان رش��ت ،ش��هر س��احلی ای��ران در دری��ای خ��زر و باک��و،
پایتخت جمهوری آذربایجان را مطرح کرده است.
از س��وی دیگ��ر تحریمهای��ی ک��ه از م��اه م��ارس س��ال ج��اری می�لادی
(فروردی��ن) از س��وی غ��رب علی��ه روس��یه اع�لام ش��ده ای��ن کش��ور را بی��ش از
گذش��ته ب��ه س��مت آس��یا و هم��کاری در ای��ن منطق��ه ران��ده اس��ت .افزای��ش
تمای��ل روس��یه ب��ه تج��ارت ب��ا اعض��ای بریک��س (برزی��ل ،هن��د ،چی��ن ،روس��یه و
آفریق��ای جنوب��ی) و پیم��ان همکاریه��ای اقتص��ادی اوراس��یا ازجمل��ه نتای��ج
ای��ن تحریمهاس��ت .ق��راردادی ک��ه در م��اه می(خ��رداد) می��ان روس��یه و چی��ن
بس��ته ش��د و از س��وی کارشناس��ان «ق��رارداد ده��ه» ن��ام گرف��ت ،ی��ک تواف��ق برای
ف��روش گاز ب��ه م��دت  30س��ال اس��ت ک��ه ارزش آن بال��غ ب��ر  400میلی��ارد دالر
ب��رآورد میش��ود .در کن��ار آن ای��ران و چی��ن ی��ک برنام��ه ب��رای افزای��ش مب��ادالت
تج��اری ب��ه می��زان پن��ج براب��ر مق��دار فعل��ی آن ،ت��ا س��ال  2024در دس��تور کار
دارن��د ک��ه رق��م مب��ادالت تج��اری دو کش��ور را ب��ه 200میلی��ارد دالر میرس��اند.
ته��ران یک��ی از بزرگتری��ن تامینکنن��دگان نی��از نف��ت خ��ام پک��ن اس��ت ک��ه
درخواس��تش ه��ر روز افزای��ش مییاب��د .چی��ن س��پتامبر پارس��ال توانس��ت
ای��االت متح��ده را در خری��د نف��ت خ��ام پش��ت سرگذاش��ته و ب��ه بزرگتری��ن
شبکه سفارش نفت خام در جهان تبدیل شود.
ت��داوم ای��ن رواب��ط دوس��تانه و تش��کیل مثل��ث روس��یه ،ای��ران و چی��ن
میتوان��د موج��ب ش��کلگیری ی��ک هژمون��ی ت��ازه در ق��اره آس��یا ش��ود ک��ه نف��وذ
تاریخی انگلو-آمریکایی در جهان را به چالش بکشد.
منبع :مرکز تحقیقات جهانیسازی

دیپلماس��ی هس��تهای ای��ران
محمدرضااحمدینیا
ک��ه اکن��ون وارد ده��ه دوم
حی��ات خ��ود ش��ده اس��ت از
زمانیک��ه دول��ت یازده��م ب��ا ش��عار تدبی��ر و امی��د س��کان
ام��ور را در دس��ت گرف��ت تغیی��رات زی��ادی در روشه��ا و
نتیجهه��ا داش��ته اس��ت .تغییرات��ی ک��ه تواف��ق اولی��ه ژنو را
رق��م زدن��د و اکن��ون مس��یر خ��ود را بهس��وی تواف��ق جامع
ب��ا کش��ورهای  5+1ط��ی میکن��د .ام��ا از آنج��ا ک��ه در
عل��وم سیاس��ی ب��رای تحلی��ل ه��ر فرآین��د و پیشبین��ی
آین��ده بای��د عوام��ل مختل��ف تاثیرگ��ذار در آن فرآین��د را
درنظ��ر گرف��ت ،وقای��ع و عوامل��ی ک��ه خ��ارج از موض��وع
اصل��ی گفتوگوه��ا (برنام��ه هس��تهای ته��ران) ب��ر رون��د
آن تاثی��ر میگذارن��د نی��ز اهمی��ت قابلتوجه��ی دارن��د.
ط��ی چن��د م��اه گذش��ته کنشه��ا و واکنشه��ای زی��ادی
در جه��ان و بهوی��ژه در منطق��ه خاورمیان��ه بهوق��وع
پیوس��تهاند ک��ه میتوانن��د مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم ب��ر
فعالیته��ای دیپلماتی��ک ای��ران تاثی��ر داش��ته باش��ند.
بح��ران سیاس��ی -نظام��ی اوکرای��ن ،جنگه��ای داخل��ی
در ع��راق و س��وریه و تغیی��ر ف��از در رواب��ط ای��ران و
عربس��تان س��ه عام��ل مهم��ی هس��تند ک��ه ب��ه ص��ورت
مس��تقیم ی��ا غیرمس��تقیم ،همچنی��ن علن��ی ی��ا پش��ت
پ��رده ،سیاس��ت کش��ورهای حاض��ر در مذاک��رات
هس��تهای می��ان ای��ران و  5+1را درگی��ر مع��ادالت
ت��ازهای میکنن��د .درب��اره ای��ن محاس��بات ت��ازه و تاثی��ر
آنه��ا ب��ر مذاک��رات پی��ش رو ،ب��ا حش��متالله
فالحتپیش��ه ،نماین��ده س��ابق مجل��س ای��ران در
دورهه��ای هفت��م و هش��تم ک��ه در دوره نمایندگ��ی
عضوی��ت کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی و
ریاس��ت کمیت��ه رواب��ط خارج��ی مجل��س را برعه��ده
داش��ته اس��ت ،گفتوگ��و کردی��م .فالحتپیش��ه ک��ه از
دانش��گاه تربی��ت م��درس در مقط��ع دکت��رای رش��ته عل��وم
سیاس��ی فارغالتحصی��ل ش��ده اس��ت پ��س از پای��ان
فعالی��ت در مجل��س هش��تم ،ب��ه تدری��س در دانش��گاه
عالمه طباطبایی اشتغال دارد.
باتوج��ه ب��ه مناس��بات ت��ازه ش��کلگرفته می��ان
ای��ران و روس��یه ک��ه در واکن��ش ب��ه اختالف��ات روس��یه
و غ��رب پی��ش آم��ده اس��ت و ق��رارداد نف��ت در براب��ر کاال
می��ان دوکش��ور ،ت��ا چ��ه ان��دازه ای��ن مناس��بات را در
آیندهمذاکراتهستهایایرانموثرمیدانید؟
وخام��ت اوض��اع و رواب��ط سیاس��ی می��ان روس��یه
و کش��ورهای غرب��ی و بهوی��ژه آمری��کا منج��ر ب��ه ش��کل
گرفت��ن رواب��ط ت��ازه می��ان ای��ران و روس��یه ب��ا ه��دف دور
زدن تحریمه��ا ش��ده اس��ت ام��ا ای��ن رفت��ار ی��ک رفت��ار
پای��ا و پش��توانه محک��م نیس��ت .روسه��ا در گذش��ته
بهط��ور معم��ول رواب��ط خ��ود ب��ا کش��ورهای در ح��ال
توس��عه مانن��د ای��ران را در حاش��یه مناسباتش��ان
ب��ا غ��رب درنظ��ر گرفتهان��د و بعض��ا دیدهای��م ک��ه
تبانیهای��ی ضدای��ران ص��ورت گرفت��ه اس��ت ک��ه نمون��ه
آن رای ضدای��ران در ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل و
پن��ج قطعنام��های اس��ت ک��ه در ای��ن ش��ورا ب��ه ص��ورت
ناعادالن��ه درب��اره ای��ران تصوی��ب ش��ده اس��ت .اکن��ون
م��ا عک��س ای��ن رون��د را میبینی��م ک��ه روسه��ا ب��ا ای��ران
ق��راردادی را امض��ا میکنن��د ک��ه براس��اس آن ای��ران
میتوان��د روزان��ه  500ه��زار بش��که نف��ت اضاف��ه
بفروش��د و در ازای آن کاالهای��ی را از روس��یه دریاف��ت
کن��د .البت��ه ای��ن ق��رارداد دقیق��ا ق��رارداد نف��ت در براب��ر
کاال نیس��ت چ��ون اختیارات��ی در آن ب��ه جمه��وری
اس�لامی ای��ران داده ش��ده اس��ت ک��ه منافع��ی را عای��د
کش��ور میکن��د .ب��ا ای��ن هم��ه معتق��دم پیون��د زدن
مذاک��رات ای��ران و  5+1ب��ه رواب��ط ت��ازهای ک��ه می��ان
ای��ران و روس��یه ش��کل گرفت��ه کار درس��تی نیس��ت
چراک��ه مناس��باتی ک��ه در مذاک��رات ای��ران و 5+1
ش��کل گرفت��ه اس��ت خ��اص موض��وع هس��تهای اس��ت و
جمه��وری اس�لامی بای��د از فض��ای مثبت��ی ک��ه ش��کل
گرفت��ه اس��ت ،به��ره بب��رد ت��ا از موض��وع هس��تهای
تهدیدزدایی شود.
قرارداده��ای حاش��یهای ت��ازه مانن��د تامی��ن م��واد
غذای��ی بهمنظ��ور حمای��ت از روس��یه در مقاب��ل
تحری��م غ��رب چ��ه تاثی��ری ب��ر موض��وع روس��یه در
مذاکراتمیتواندداشتهباشد؟
رواب��ط ت��ازه می��ان ای��ران و روس��یه در جری��ان

گزارش

نگرانیه��ای آمری��کا روزب��هروز کمرنگت��ر میش��ود.
ی��ک بح��ران گ��ذرا ش��کل گرفت��ه اس��ت و البت��ه ای��ن
آمری��کا ام��روز ب��ا اف��ول هژمون��ی خ��ود در مقاب��ل
همکاریه��ا می��ان دو کش��ور مح��دود هس��تند ول��ی
قدرته��ای نوظه��وری مانن��د چی��ن روبهروس��ت و
ای��ن ب��ه معن��ای ش��کلگیری راهب��رد مقابل��ه ب��ا تحری��م
دغدغ��ه حری��م کش��ورهای مش��ترکالمنافع در مقاب��ل
می��ان ای��ران و روس��یه نیس��ت .روسه��ا اص�لا ن��گاه
روسه��ا نمون��های از دغدغهه��ای ج��دی آمریکاس��ت،
راهب��ردی ب��ه رابط��ه ب��ا ای��ران ندارن��د ،ب��ه همی��ن دلی��ل
بنابرای��ن ای��ران تنه��ا بخش��ی از دغدغهه��ای ام��روز غ��رب
هن��وز آث��ار تحریمه��ا علی��ه ای��ران وج��ود دارن��د .موضوع
را تش��کیل میده��د .ب��ا وج��ود ای��ن در ای��ران بخش��ی از
هس��تهای ای��ران موضوع��ی اس��ت ک��ه نبای��د گرفت��ار
سیاس��تمداران و تحلیلگ��ران ب��ه «خ��ود هدفپن��داری»
رواب��ط پرنوس��ان روس��یه و آمری��کا بش��ود ،چ��ون در
ع��ادت کردهان��د ،در نتیج��ه ای��ران را بهعن��وان ه��دف
گذش��ته جمه��وری اس�لامی ای��ران از ای��ن نوس��انات
تعری��ف میکنن��د و همی��ن خودهدفپن��داری باع��ث
آس��یب دی��ده اس��ت .حت��ی در دوران جن��گ س��رد ه��م
میش��ود رواب��ط تنگنظران��ه دنب��ال و ب��ه تاب��و تبدی��ل
ای��ن نوس��انات ب��ه ضرر ای��ران تم��ام میش��د و اکن��ون هم
شوند.
ک��ه روسه��ا در مس��یر مقابل��ه ب��ا غ��رب ق��رار گرفتهان��د،
پی��ش از تواف��ق ژن��و ،نارضایت��ی کش��ورهای
ب��از چن��دان بهنف��ع ای��ران تم��ام نمیش��ود .م��ن معتق��دم
ش��اخصهای جدیت��ری ب��رای آزم��ودن روسه��ا
عرب��ی ح��وزه خلی��ج ف��ارس از رون��د مذاک��رات و
وج��ود دارد ک��ه میت��وان ب��ا اس��تفاده از
نتیج��ه آن یک��ی از موضوعات��ی ب��ود
آنه��ا صداق��ت روسه��ا را در همراه��ی
ک��ه ب��رآورد میش��د در دش��وار ک��ردن
ب��ا ای��ران ب��رای مقابل��ه تحریمه��ا آزم��ود؛
رس��یدن ب��ه تواف��ق تاثی��ر داش��ت؛
در ایران بخشی
ازجمل��ه پذی��رش قطع��ی ای��ران در پیم��ان
س��فر امیرعبداللهی��ان ب��ه عربس��تان
از سیاستمداران
ش��انگهای ی��ا پذی��رش ای��ران در گ��روه
براس��اس اظهارنظ��ر ه��ر دو ط��رف،
و تحلیلگران به
بریک��س متش��کل از کش��ورهای برزی��ل،
نتای��ج مثبت��ی داش��ته اس��ت؛ ای��ن نتای��ج
«خود
روس��یه ،هندوس��تان و آفریق��ای جنوب��ی
مثب��ت میتوان��د رس��یدن ب��ه تواف��ق
هدفپنداری»
ک��ه 24درص��د گ��ردش پول��ی دنی��ا را
جامعراتسهیلکند؟
در خ��ود دارد و درصورتیک��ه ای��ران
کش��ورهای عرب��ی مواض��ع یکس��انی
عادت کردهاند،
بتوان��د وارد ای��ن اتحادی��ه ش��ود ،برت��ری
در قب��ال مس��ائل مختل��ف دنی��ا ندارن��د
در نتیجه ایران را
نس��بی ب��رای مقابل��ه ب��ا تحریمه��ا پی��دا
و گذش��ته از آن ،ای��ن روزه��ا ب��ا توج��ه
بهعنوان هدف
میکن��د .همچنی��ن میت��وان ت�لاش
ب��ه اتفاق��ات منطق��ه ،جای��گاه راهب��ردی
تعریف میکنند و
روسه��ا در ش��ورای امنی��ت س��ازمان
مواض��ع اع��راب ب��رای کش��ورهای غرب��ی
همین
مل��ل و هم��کاری ب��ا ای��ران ب��رای کاه��ش
ه��م زی��ر س��وال رفت��ه اس��ت .مش��خصا
خودهدفپنداری
ب��ار ناعادالن��ه تحریمه��ا را در ای��ن زم��ره
کش��ورهای عرب��ی موضعگیریه��ای
باعث میشود
ق��رار داد .بنابرای��ن معتق��دم ش��اخص و
تن��د و احساس��ی و رادیکال��ی را متاث��ر از
مصادی��ق بیش��تر و جدیت��ری میت��وان
ش��رایط سیاس��ی بع��د از بی��داری اس�لامی
روابط تنگنظرانه
ب��رای س��نجش ن��گاه راهب��ردی روسه��ا
اتخ��اذ میکنن��د ک��ه در ای��ن وض��ع ای��ران
دنبال و به تابو
ب��ه رابط��ه ب��ا ایران پی��دا ک��رد و آنه��ا را باید
نمیتوان��د رابط��ه پای��داری ب��ا کش��ورهای
تبدیل شوند
مورد توجه قرار داد.
عرب��ی ایج��اد کن��د .ن��وع تحوالت��ی ک��ه در
آی��ا روس��یه از تصمی��م دوب��اره ب��رای
ماهه��ای اخی��ر ش��کل گرفت��ه اس��ت ،مانن��د
دع��وت س��عود الفیص��ل وزی��ر ام��ور خارج��ه عربس��تان
ف��روش س��امانه موش��کی اس 300 -ب��ه ای��ران ب��رای
س��عودی از محمدج��واد ظری��ف ،س��فر مع��اون وزی��ر
مقابلهباغرباستفادهمیکند؟
ام��ور خارج��ه ای��ران ب��ه عربس��تان و اب��راز امی��دواری
رابط��های ک��ه اکن��ون روسه��ا در ص��دد توس��عه
دوط��رف درب��اره کاه��ش تنشه��ا ناش��ی از موضوع��ات
آن هس��تند ،در ح��وزه اقتص��ادی اس��ت چ��ون آنه��ا
ثال��ث اس��ت ن��ه مناس��بات دوجانب��ه .مس��ائلی مانن��د
میدانن��د ک��ه در ح��وزه نظام��ی ،آمری��کا و نات��و
رش��د تروریس��م در منطق��ه و خاکس��تری ش��دن رواب��ط
حساس��یت وی��ژهای روی رابط��ه ای��ران و روس��یه دارن��د و
عربس��تان ب��ا غ��رب و آمری��کا در ای��ن ب��اره موثرند .ب��ا این
از ای��نرو تاکن��ون ب��ه هی��چ رابط��ه راهب��ردی نظام��یای
ح��ال دو ط��رف میتوانن��د در گام اول از ای��ن موقعی��ت
ب��ا ای��ران وارد نش��دهاند؛ هرچن��د ب��ه میزان��ی ک��ه رواب��ط
ب��رای جلوگی��ری از گس��ترش تن��ش در روابطش��ان
روس��یه ب��ا غ��رب دچ��ار مش��کل ش��ود احتم��ال اس��تفاده
اس��تفاده و بهگون��های عم��ل کنن��د ک��ه تنشه��ا کاه��ش
از این ابزار نیز وجود دارد.
پی��دا کن��د و در گام دوم ب��ه س��مت از بی��ن ب��ردن
ح��ال اگ��ر از زاوی��ه مقاب��ل ب��ه ای��ن پرس��ش ن��گاه کنی��م
تنشه��ا حرک��ت کنن��د .معتق��دم اکن��ون ن��وع رواب��ط
ای��ن س��وال مط��رح میش��ود ک��ه آی��ا ای��ران میتوان��د
می��ان ای��ران و اع��راب و بهط��ور خ��اص عربس��تان بس��یار
مانن��د مناقش��ه اوکرای��ن ،ب��ه ی��ک اب��زار ب��رای مقابل��ه
متف��اوت از ن��وع ای��ن رواب��ط در ده��ه  1990می�لادی
میانغربوروسیهتبدیلشود؟
ی��ا ده��ه  1370شمس��ی اس��ت ک��ه طرفی��ن وارد ف��از
معتق��دم ک��ه نبای��د ای��ران را مح��ور هم��ه مش��کالت
تنشزدای��ی ش��دند .هن��وز طرفی��ن بای��د ب��ا حس��ن نی��ت
روس��یه و آمری��کا بدانی��م .می��ان روس��یه و آمری��کا
گامه��ای مثب��ت در ای��ن مس��یر بردارن��د .تنه��ا مانع��ی
مش��کالت و مس��ائل زی��ادی وج��ود دارد و از س��وی
ک��ه اکن��ون در راه ارتب��اط می��ان ای��ران و عربس��تان
دیگ��ر آمری��کا ه��م ام��روز ب��ا نگرانیه��ای جدیت��ری
وج��ود دارد ای��ن اس��ت ک��ه هن��وز ایرانیه��ا حس��ننیت
روب��هرو اس��ت ک��ه در نتیج��ه نق��ش مح��وری ای��ران در

عربس��تان در قب��ال مس��ائلی مانن��د تروریس��م س��لفی
در منطقه را باور نکردهاند.
مناقش��ات منطق��های ع��راق و س��وریه از زم��ان
آخری��ن مذاک��ره ای��ران و  5+1در  29تی��ر تغیی��رات
مه��م و گس��تردهای داش��ته اس��ت .پیش��رویهای
گ��روه تروریس��تی داع��ش ب��ه ای��ران و غ��رب را برخ�لاف
گذش��ته در ی��ک موض��ع مش��ترک ق��رار داده اس��ت و
دو هفت��ه پی��ش رهب��ران اروپای��ی از ای��ران ب��رای حض��ور
در ائت�لاف برض��د تروریس��م دعوته��ای پیاپ��ی
داش��تند؛ آی��ا ای��ن آرای��ش جدی��د سیاس��ی در جه��ان
میتوان��د اث��ر راهگش��ایی در مذاک��رات ای��ران و 5+1
داشتهباشد؟
داع��ش کابوس��ی ب��رای کش��ورهای منطق��ه و
بازیگ��ران فرامنطق��های ایج��اد ک��رده اس��ت .تس��لیح
داع��ش ب��ه س�لاحهای س��نگین در ای��ن م��دت کوت��اه
باع��ث میش��ود ب��رآوردم ای��ن باش��د ک��ه در ص��ورت
س��رکوب ی��ا تضعی��ف نش��دن آن ،ت��ا س��ال 2025
میتوان��د ب��ه س�لاحهای کش��تارجمعی دس��ت پی��دا
کن��د .ای��ن گ��روه از امکان��ات مال��ی ،جس��ارت تروریس��تی
و رواب��ط پنه��ان ب��ا کش��ورهایی ک��ه قب�لا در ای��ن زمینهها
نق��ش منف��ی بازیکردهان��د ،برخ��وردار اس��ت و مجم��وع
آنه��ا از گ��روه بعث��ی -تکفی��ری داع��ش ی��ک کاب��وس
میس��ازد ک��ه پیش��رویهای روزان��ه ای��ن گ��روه نی��ز آن
را جدیت��ر میکن��د .نگران��ی کش��ورهای اروپای��ی ب��ه
دلی��ل نزدیکت��ر ب��ودن منطق��ه تح��ت نف��وذ داع��ش
ب��ه مرزه��ای اروپ��ا بیش��تر از نگرانیهاییاس��ت ک��ه
آمریکاییه��ا در اینب��اره دارن��د .از س��وی دیگ��ر هن��وز
رواب��ط پنهان��ی برخ��ی اع��راب ب��ا ای��ن گ��روه انکارناپذی��ر
اس��ت .آمری��کا نی��ز هن��وز در مب��ارزه ب��ا داع��ش بهصورت
گزینش��ی برخ��ورد میکن��د و نمیت��وان گف��ت راهب��رد
انه��دام کام��ل گ��روه ترویس��تی داع��ش را در پی��ش
گرفت��ه اس��ت ک��ه ای��ن رویک��رد ه مراس��تا ب��ا موض��ع ایران
نیس��ت .ب��ا وج��ود ای��ن ،همکاریه��ای مش��ترک در
مب��ارزه ب��ا تروریس��م گروهه��ای تکفی��ری در منطق��ه
میتوان��د تاثی��ر روان��ی مثبت��ی ب��ر مذاک��رات هس��تهای
داش��ته باش��د .البت��ه مش��کلی ک��ه در ای��ن می��ان وج��ود
دارد ای��ن اس��ت ک��ه ای��ران تجرب��ه خوب��ی از هم��کاری ب��ا
آمری��کا در س��الهای  2001و  2003ن��دارد .در م��ورد
اول ک��ه پ��س از س��رنگونی طالب��ان رخ داد ،هم��کاری
ای��ران ج��ز اع�لام نام��ش بهعن��وان یک��ی از س��ه مح��ور
ش��رارت از س��وی ج��رج ب��وش رئیسجمه��وری وق��ت
آمری��کا پاس��خی نگرف��ت و در س��ال  2003نی��ز ک��ه
ای��ران در س��رنگونی ص��دام هم��کاری ک��رد ،تحریمه��ا
علی��ه ای��ران بیش��تر ش��د .ای��ران اکن��ون بیش��تر ب��ه دنب��ال
تضمی��ن ب��رای هم��کاری اس��ت چ��ون حت��ی دعوت��ی
ک��ه وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا از ای��ران ب��رای مب��ارزه
علی��ه داع��ش داش��ت ،بیش��تر ب��رای مص��ارف داخل��ی
آمری��کا ب��ود .از آنج��ا ک��ه م��ردم آمریکا از س��ربریده ش��دن
خبرن��گار آمریکای��ی بهش��دت خش��مگین ش��ده بودن��د،
دولتم��ردان ب��ه دنب��ال نش��ان دادن جدی��ت در مب��ارزه ب��ا
ای��ن گ��روه بودن��د .با ای��ن پیشزمین��ه ای��ران هنوز ب��ا دیده
تردید به دعوت آمریکا نگاه میکند.
کش��ورهای اروپای��ی عض��و  5+1هن��وز در م��ورد
تحریمه��ای ت��ازه علی��ه ای��ران موضع��ی نگرفتهان��د،
چرا؟
بح��ث هس��تهای عم�لا ب��ه موضوع��ی بی��ن ای��ران و
آمری��کا تبدی��ل ش��ده اس��ت و از پارس��ال ای��ن مس��اله
بهص��ورت ایرانی-آمریکای��ی در ح��ال بررس��ی اس��ت.
ه��رگاه ای��ن دو ط��رف قص��د محکم��ی ب��رای رف��ع
اختالف��ات داش��ته باش��ند ،آنه��ا ح��ل خواهن��د ش��د .ج��ان
ک��ری ه��م در مصاحب��ه خ��ود گفت��ه ب��ود ک��ه در مالق��ات
اول ب��ا محمدج��واد ظری��ف گفت��هام ک��ه مس��ئولیت
قان��ع ک��ردن دیگ��ر اعض��ای 5+1را برعه��ده میگی��رم.
در ای��ن فض��ا نبای��د منتظ��ر واکن��ش اروپاییه��ا ،اع��م از
مثب��ت و منف��ی ب��ه مناس��بات دوجانب��ه ای��را ن و آمری��کا
چ��ه در قال��ب تواف��ق و چ��ه در قال��ب تحریم مان��د .بهطور
کل��ی ای��ن تحریمه��ا ب��ا وج��ود اص��رار ای��ران ب��ر مذاک��ره
میتوان��د ب��ه فض��ای مثب��ت ای��ن نشس��تها ضرب��ه بزن��د
و تردیدهای��ی را ایج��اد کن��د و چن��د تردی��د از ای��ن ن��وع
در کن��ار ه��م نی��ز میتوانن��د مج��ددا منج��ر ب��ه شکس��ت
مذاکرات شوند.

فروددربندرعباس،جنجالدرآمریکا
هواپیم��ای مس��افری متعل��ق ب��ه ی��ک
ش��رکت امارات��ی ب��ه ن��ام ف�لای دوبی ک��ه در
اج��اره نیروه��ای ائت�لاف در افغانس��تان،
ب��ه رهب��ری آمری��کا ب��ود ،عص��ر جمع��ه
گذش��ته ب��ا دس��تور ب��رج مراقب��ت ای��ران،
ناگزی��ر ب��ه ف��رود در ف��رودگاه بندرعب��اس
ش��د .ای��ن هواپیم��ا ک��ه  141مس��افر و
هف��ت نف��ر خدم��ه داش��ت در مس��یر خ��ود
از قنده��ار ب��ه دوب��ی دچ��ار انح��راف مس��یر
و ب��ه حری��م هوای��ی ای��ران وارد ش��د ک��ه
نهایت��ا در بندرعب��اس ب��ه زمی��ن نشس��ت.
ب��ه دنب��ال ای��ن ف��رود اخب��ار گوناگون��ی
درب��اره ماهی��ت نظام��ی ای��ن هواپیم��ا ی��ا
مس��ائل امنیت��ی مرتب��ط ب��ا اه��داف ای��ن
پ��رواز در رس��انهها مط��رح ش��د ک��ه البت��ه
از س��وی ش��رکت فرودگاهه��ای کش��ور رد
ش��د .ب��ه گفت��ه مع��اون هوان��وردی س��ازمان
هواپیمای��ی کش��ور ،دلی��ل اصل��ی ف��رود
ای��ن هواپیم��ا در ف��رودگاه بندرعب��اس
تناق��ض اظه��ارات ای��ن خلب��ان ب��ا ط��رح
پ��رواز و البت��ه شناس��ه پ��رواز و مج��وز
صادرشده بوده است.
پ��س از آش��کار ش��دن ای��ن موض��وع
مس��ئوالن هوای��ی ای��ران از خلب��ان
درخواس��ت کردهان��د ب��ار دیگ��ر ب��ه حری��م

هوای��ی افغانس��تان ب��از گ��ردد ک��ه ب��ه دلیل
کمب��ود س��وخت خلب��ان ترجی��ح داد در
فرودگاه بندرعباس بنشیند.
ای��ن هواپیم��ا در س��اعت  18:57روز
جمع��ه در ف��رودگاه بندرعب��اس ب��ه زمی��ن
نشس��ت و پ��س از انج��ام هماهنگیه��ای
الزم و مذاک��ره صورتگرفت��ه ب��ا ش��رکت
فرودگاهه��ا مش��کالت آن ح��ل و
س��وختگیری ب��رای ادام��ه س��فر آن انج��ام
ش��د ،ام��ا خلب��ان ب��ه دلی��ل تم��ام ش��دن
س��اعات مج��از پ��روازش از ادام��ه س��فر س��ر
ب��از زد و ش��رکت ف�لای دوب��ی ی��ک بویین��گ

 737را بهعن��وان هواپیم��ای جایگزی��ن
ب��ه بندرعب��اس فرس��تاد ت��ا اینک��ه مس��افران
ای��ن هواپیم��ا س��رانجام در س��اعت 2:42
بام��داد ش��نبه ای��ران را ب��ه مقص��د دوب��ی
ترک کردند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،ی��ک مق��ام آگاه
در ش��رکت فرودگاهه��ای کش��ور درب��اره
بحثه��ای مط��رح ش��ده ک��ه ای��ن هواپیم��ا
را ب��ا مس��ائل نظام��ی ارتب��اط م��یداد ،ب��ا
رد اخب��ار منتش��ر ش��ده درب��اره اس��کورت
نظام��ی هواپیم��ای م��ورد نظ��ر و نش��اندن
اجب��اری هواپیم��ا در بندرعب��اس،

سکوندرمواضع
هستهایمسکو

 ...غ��رب پی��ش آم��د ،زمین��ه دیگ��ری ب��رای
نزدیک��ی فراه��م آورد .غ��رب در ای��ن بح��ران در
س��ه نوبت روس��یه را تحری��م و متقابال روس��یه
نی��ز تحریمه��ای واردات��ی را متوج��ه اتحادی��ه
اروپ��ا و غ��رب ک��رد .بر اث��ر تحریمهای روس��یه
ک��ه ش��امل واردات می��وه و محص��والت
لبن��ی و حت��ی ماه��ی س��اردین از ن��روژ،
لهس��تان ،بلغارس��تان و فنالن��د میش��ود،
طبیع��ی اس��ت ک��ه روس��یه بای��د ب��رای تامی��ن
کااله��ای م��ورد نی��از خ��ود ب��ه س��مت ترکی��ه
و ای��ران و دیگ��ر کش��ورهای منطق��ه ب��رود.
اگرچ��ه روس��یه در مواض��ع خ��ود در قب��ال
س��وریه ب��ا ترکی��ه اختالفات��ی داش��ت ،در
زمین��ه نف��ت و گاز همکاریه��ای زی��ادی را
ب��ا یکدیگ��ر ترتی��ب دادن��د و البت��ه ای��ن قبیل
همکاریه��ا ب��ا ای��ران نی��ز رو ب��ه گس��ترش
اس��ت .از ن��وع رفت��ار روس��یه اینط��ور
برداش��ت میش��ود ک��ه عام��ل تعیینکنن��ده
در رفت��ار مس��کو بی��ش از آنک��ه تعام��ل ب��ا
ای��ران باش��د ،ن��وع تعامل��ش ب��ا غ��رب اس��ت
ک��ه چ��ون در آنج��ا دچ��ار مش��کالت ش��ده ب��ه
س��وی ای��ران و دیگ��ر کش��ورها گرای��ش پی��دا
ک��رده اس��ت .الکس��اندر ریابک��وف ،مع��اون
وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه نی��ز در یک��ی از
اظهارنظره��ای اخی��رش گفت��ه اس��ت« :م��ا
ت��ازه متوج��ه ش��دهایم ای��ران در ای��ن س��الها
متحم��ل چ��ه فش��ارهایی از ناحی��ه تحریمه��ا
ش��ده اس��ت» ،ک��ه نوع��ی اظه��ار هم��دردی
ب��ا ای��ران اس��ت .ای��ن روزها ب��ه نظر میرس��د
روس��یه آم��اده تقاب��ل ج��دی ب��ا غرب میش��ود
ام��ا در م��ورد موض��وع هس��تهای هنوز ش��اهد
تغیی��ر چش��مگیری در مواض��ع مس��کو
نبودهای��م ک��ه ش��اید عل��ت آن ه��م موض��ع
مش��ترک روس��یه ب��ا غ��رب در ای��ن زمین��ه
باش��د .روس��یه از ابت��دای مذاک��رات هم��واره
ح��ق تحقی��ق و توس��عه را ب��رای ای��ران قائ��ل
ش��ده و تاکی��د داش��ته اس��ت ک��ه راهح��ل
نظام��ی را نمیپذی��رد .ای��ن کش��ور از آنج��ا
ک��ه خ��ود صادرکنن��ده اورانی��وم غنیش��ده ب��ه
ای��ران و س��ایر کشورهاس��ت ،ب��ا غنیس��ازی
اورانی��وم در س��طح صنعت��ی از س��وی ای��ران
مخال��ف اس��ت و هن��وز تغیی��ر خاص��ی در
نظ��ر روسه��ا دی��ده نش��ده اس��ت .ام��ا ب��ر
رواب��ط ته��ران – مس��کو در زمین��ه اقتص��ادی
و رفتوآمده��ای سیاس��ی وض��ع دیگ��ری
حاک��م اس��ت .اج�لاس ش��انگهای در 20
ش��هریور برگ��زار میش��ود ک��ه در حاش��یه آن
مالقات��ی بی��ن روحان��ی و پوتی��ن برنامهری��زی
ش��ده اس��ت .همچنی��ن اج�لاس س��ران
کش��ورهای حاش��یه خ��زر ک��ه در مهرم��اه
امس��ال در آس��تاراخان برگ��زار میش��ود ،ب��ا
حض��ور روحان��ی برنامهری��زی ش��ده اس��ت
ک��ه قطع��ا مالقاتهای��ی ب��ا مقام��ات بلندپایه
روس نی��ز در حاش��یه آن ص��ورت خواه��د
گرف��ت .از س��وی دیگ��ر اگ��ر واقعبی��ن باش��یم،
میپذیری��م ای��ران ب��ا تجرب��ه س��الهای اخی��ر
خ��ود تم��ام تخممرغه��ای خ��ود را در
ی��ک س��بد نمیری��زد؛ یعن��ی در زمان��ی ک��ه
ته��ران ب��ه دنب��ال بهب��ود رواب��ط ب��ا اتحادی��ه
اروپاس��ت ،همزم��ان رواب��ط س��ابق خ��ود
ب��ا روس��یه و چی��ن را نی��ز تقوی��ت میکن��د.
دول��ت روحان��ی ی��ک سیاس��ت معق��ول
چندجانبهگرای��ی را دنب��ال میکن��د ک��ه در
آن ه��م رواب��ط گس��ترده ب��ا هن��د و چی��ن و
روس��یه خواه��د داش��ت و ه��م اتحادی��ه اروپ��ا
و اگ��ر بش��ود رف��ع تن��ش ب��ا آمری��کا در برنامه
دول��ت ق��رار دارد .روس��یه نی��ز باتوج��ه ب��ه
اختالف��ات ج��دی ک��ه ب��ر س��ر مس��ائل س��وریه
و اوکرای��ن ب��ا غرب پی��دا کرده اس��ت ب��ه دنبال
گس��ترش رواب��ط اقتص��ادی ب��ا ای��ران اس��ت
ام��ا در مواض��ع هس��تهای روس��یه تغیی��ر
خاص��ی دی��ده نمیش��ود چراک��ه آن ی��ک
سیاست راهبردی برای مسکو است.

باشگاه احزاب
تاکیدبراصالحسازوکار
انتخاباتیاصالحطلبان

بهدلیلتناقضاظهاراتخلبانپروازقندهار-دوبیصورتگرفت

گف��ت« :ای��ن موض��وع ب��ه هی��چ عن��وان
صح��ت ن��دارد و همانط��ور ک��ه ش��رکت
فرودگاهه��ا نی��ز اع�لام ک��رده اس��ت ب��ه دلیل
تناقض��ات مج��وز پ��رواز مجب��ور به بازرس��ی
ای��ن هواپیم��ا ش��دهاند و پ��س از انج��ام
بررس��یهای الزم مس��افران ای��ن پ��رواز ب��ه
مقصد رسیدند».
در همی��ن ب��اره م��اری ه��ارف،
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا
ش��ب گذش��ته ب��ا تایی��د اص��ل خب��ر گف��ت:
«هواپیمای��ی ک��ه ب��ه دلی��ل پ��ارهای
مش��کالت اداری روز جمع��ه مجب��ور ب��ه
ف��رود در بندرعب��اس ای��ران ش��ده ب��ود ب��ه
مقص��د خ��ود در دوب��ی رس��یده اس��ت».
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا ای��ن
خب��ر را ک��ه جته��ای ایران��ی ای��ن هواپیم��ا
را ت��ا مقص��د اس��کورت ک��رده بودن��د ،رد
ک��رد .پی��ش از ای��ن اظه��ارات ،روزنام��ه
آمریکای��ی واشنگتنپس��ت در خب��ری
ادع��ا ک��رده ب��ود ک��ه جته��ای جنگ��ی
ای��ران ای��ن هواپیم��ا را ب��رای بازرس��ی وادار
ب��ه ف��رود در ف��رودگاه بندرعب��اس کردن��د و
س��پس آن را ت��ا مقص��د اس��کورت کردن��د.
ای��ن روزنام��ه مب��دأ پ��رواز را به غل��ط پایگاه
بگرام اعالم کرده بود.

ادامه از صفحه اول

خبرگ��زاری تس��نیم ب��ه نق��ل از ی��ک
منب��ع آگاه ارتش��ی خب��ر تعقی��ب و
گری��ز هواپیم��ای آمریکای��ی توس��ط
جنگندهه��ای نی��روی هوای��ی ارت��ش
را تکذی��ب ک��رد و گف��ت« :خی��ر ،هی��چ
جنگن��دهای از ارت��ش اق��دام ب��ه ای��ن کار
نک��رده اس��ت ».وی اف��زود« :براس��اس
اطالع��ات ب��ه دس��ت آم��ده ای��ن هواپیم��ا
پ��س از ف��رود نی��از ب��ه س��وختگیری داش��ت
ک��ه در ف��رودگاه بندرعب��اس ای��ن کار انج��ام
شده است».
اس��تاندار هرم��زگان نی��ز ضم��ن تایی��د
خب��ر ف��رود هواپیم��ای آمریکای��ی در
بندرعب��اس ،عل��ت ای��ن ف��رود را تناق��ض
می��ان اظه��ارات خلب��ان ب��ا اطالع��ات
و مس��یر اولی��ه ثبتش��ده عن��وان ک��رد
و گف��ت« :پ��س از گفتوگ��و ب��ا خلب��ان
هواپیم��ا ،وی ب��ه اش��تباهات خ��ود اعت��راف
و امض��ا ک��رد که ب��ه ما اطالع��ات غل��ط داده
اس��ت ».وی اف��زود« :پ��س از آنک��ه م��ا از
خلب��ان پ��رواز خواس��تیم ب��ه مقص��د خ��ود
پ��رواز کن��د ،ب��ه م��ا گف��ت ک��ه م��دت زمان
بس��یاری از پ��روازش گذش��ته اس��ت و بای��د
گ��روه دیگ��ری بیاین��د و هواپیم��ا را ب��ه پرواز
درآورند».

دبی��رکل ح��زب اراده مل��ت ای��ران ب��ا
ی��ادآوری شکس��ت اصالحطلب��ان در
انتخاب��ات هیاترئیس��ه ش��ورای ش��هر
ته��ران تاکی��د ک��رد« :بای��د از ای��ن پ��س دقت
کنی��م ک��ه ب��ا روش��نتر ک��ردن س��ازوکار
فهرس��تبندی انتخابات��ی کس��ی ب��ا
عن��وان اصالحطل��ب وارد رقابته��ای
سیاس��ی ش��ود ک��ه متعه��د و پیگی��ر اه��داف
اصالحطلبان باشد».
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،احم��د حکیمیپ��ور
ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه کس��انی ک��ه تعه��د
تش��کیالتی ندارن��د و ضواب��ط مرب��وط
ب��ه کار جمع��ی را رعای��ت نمیکنن��د،
نبای��د وارد فهرس��تهای انتخابات��ی
اصالحطلب��ان ش��وند ،گف��ت« :اعض��ای
اصالحطل��ب در گذش��ته قب��ل از
برگ��زاری انتخاب��ات اف��زون ب��ر تعری��ف
ضواب��ط کار مش��ترک میثاقنام��های
امض��ا و ب��ر ل��زوم رعای��ت ای��ن ضواب��ط
تاکی��د میکردن��د؛ ام��ا متاس��فانه
ام��روز برخ��ی پ��س از اس��تفاده از ن��ام
اصالحطل��ب و رای آوردن دیگ��ر ب��ه
تعه��د خ��ود عم��ل نمیکنن��د ».وی
س��پس تاکی��د ک��رد ک��ه در تعیی��ن فهرس��ت
عالوهب��ر
اصالحطلب��ان
انتخابات��ی
گرای��ش سیاس��ی اف��راد ،بای��د تعه��دات
کار تیم��ی نی��ز م��ورد توج��ه و ارزیاب��ی قرار
بگیرد.

