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عــدهای از کارشناســان اعتقاد دارند کــه دولت در
سیاســت خارجی گفتمان ندارد .ایــن گزاره غلط
اســت .دولت به صراحت چند کلیدواژه در حوزه
سیاست خارجی دارد که از طریق این کلیدواژهها
میتــوان سیاســت خارجی دولــت را تئوریزه کرد.
یکی از کلیدواژههای بســیار مهــم دولت در حوزه
روابط بینالملل ،رابطه متوازن است .یعنی توازن
در روابط خارجی .دولت قبل سیاســت خودش را
مبتنی بــر گرایش و نگرش به غرب گذاشــته بود.
اینکه اگــر ما بتوانیم با غرب کنار بیاییم و مســأله
برجــام و ســایر مســائل را حــل کنیــم میتوانیــم
پیشــرفت و توسعه کشــور را داشــته باشیم .لیکن
دولــت جدیــد زمانــی کــه زمــام امــور را در اختیار
گرفت ،سیاســت خارجی ما در شــرایط نامناسبی
بــه ســر میبــرد بویــژه بــا توجــه بــه تحریمهــای
بینالمللــی و اقداماتــی که امریکاییهــا علیه ما
انجــام داده بودند و بیاعتمادی که در روابط ما و
غرب وجود داشــت ،اتفاقاً سیاست خارجی ایران
را تئوریزه کرد و آن نظریه را ما میتوانیم سیاست
خارجی متوازن بنامیم.
در سیاســت خارجــی متوازن ،شــما بــه هر دو
بخش مهــم در روابــط بینالملل ،یعنــی هم در
اصطالحی که در غرب معروف شــده توجه دارید
به ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهایی
نظیــر آنهــا و همزمان به شــرق کشــورهایی مثل
چین ،روســیه ،هند و کشــورهایی که قابــل اعتنا و
مهــم در ســطح روابــط بینالملل هســتند توجه
دارید .در روابط متوازن شما تمام منافع خودتان
را در گرایــش بــه یکــی از ایــن قطبهای شــرق و
توجو نمیکنید ،سعی میکنید طوری
غرب جس 
منافــع ملی خودتان را پیــش ببرید که به بهترین
نحو ممکن بتوانید از غرب و شــرق استفاده کنید.
زمانی که دولت آقای رئیسی زمام امور را در اختیار
گرفــت ،یکی از اقدامات بســیار مهمــی که انجام
داد ،بحــث احیــای برجام بــود .در بحــث احیای
برجام چه کســی بدقولی کرده بود؟ امریکاییها.
چــه کســانی بــه قولهایــی کــه داده بودنــد عمل
نکردنــد یــا تــرک فعــل کردنــد؟ اروپاییهــا .این
دولت آمد و گفت من حاضرم بر ســر منافع ملی
با نمایندگان اتحادیه اروپا و کشــورهای غربی پای
میز مذاکره بنشینم  -که روسیه و چین هم حضور
داشــتند ،ولی بیشــترین مشــکل با امریــکا و اروپا
توگــو کنیم تا منافع ملی تأمین بشــود.
بــود -گف 
امــا حاضر نیســتیم کل منافع ملی خودمــان را با
غــرب ببندیم .چــون همین اتفاقــی خواهد افتاد
کــه بعد از خــروج امریکا از برجام افتاد و کشــور با
ن شــدید اقتصادی مواجه شد.
یک تالطم و بحرا 

همزمان با این مسأله ،دولت توجه به شرق را هم
مدنظر قرار داد .بحث قرارداد راهبردی 25ســاله
با چین ،بحث قرارداد راهبردی 20ســاله با روسیه
که پس از ســفر آقای رئیسی به روسیه امکانپذیر
شد و مراحل اجرایی خودش را طی میکند و هم
عضویت ایران در ســازمان همکاری شــانگهای -
که یکی از قدرتمندترین ســازمانهای منطقهای
در ســطح جهان محسوب میشــود  -اینها نشان
میدهد که اوالً دولت در سیاست خارجی برنامه
دارد و دوم اینکه ،دولت در سیاست خارجی اتفاقاً
تئوری دارد .نمیآید تمام منافع خودش را در گرو
رابطه با شــرق یا تمام منافــع را در رابطه با غرب
تعریــف کند .لــذا سیاســت خارجی متــوازن یک
ی است که این دولت دارد پیگیری
سیاست خارج 
میکند در سطح بینالملل.
در ســطح منطقــهای هــم این دولــت برنامه
دارد .دولــت هدفگــذاری کــرده کــه بتوانــد از
پتانســیل بازارها و رابطه با کشورهای همسایه که
چیزی بین  550تا  600میلیون نفر بازار را شامل
میشود و بازار بسیار مهمی است که ما در بحث
ســاخت وســاز ،در بحثهای عمرانــی ،در بحث
صــادرات مواد غذایــی ،در بحث صادرات برخی
از صنایــع ،حتی صنایع نظامی هــم در بازارهای
همســایه میتوانیــم تأثیرگــذار باشــیم ،لــذا در
بحث منطقه هم دولت سیاست همسایگی را به
عنــوان اولویت خودش قرار داد و برنامه خودش
را مبتنــی بــر تنشزدایــی با کشــورهای همســایه
قــرار داد .همان طور که مطلع هســتید امیر قطر
بــه ایران ســفر کرد ،آقای رئیســی به عمان ســفر
خواهد کرد ،ســفرهایی که وزیر خارجه جمهوری
اسالمی ایران به کشورهای همسایه داشته ،اینها
همه نشان میدهد که دولت برنامه دارد و تئوری
دارد و اینکه برخیها معتقدند که دولت در حوزه
سیاســت خارجــی بــدون برنامه و بدون داشــتن
تئــوری حرکــت میکنــد بــه اعتقــاد من درســت
نیست.
بحــث ســوم ایــن اســت کــه از همــان ابتــدا
شــخص رئیس جمهــور اعالم کرد بحــث ایجاد
پیونــد بین سیاســت خارجــی و اقتصاد بــرای ما
بســیار مهم اســت .لذا یکی از تکالیف مهم وزیر
امــور خارجه بر ایــن قرار داده شــده که معاونت
اقتصــادی وزارت خارجه هم در راســتای تحقق
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی و هم در راستای
توسعه وپیشرفت صادرات و در عین حال روابط
متقابل دیگــر در حوزه اقتصادی تقویت بشــود.
بنابراین برنامه دولت در حوزه سیاست خارجی
هم استفاده از تمام توانمندیها و پتانسیلهای
این بخش برای توســعه روابط اقتصــادی بود و
قرار دارد و طبق برنامهها و اخباری هم که وجود

دارد ،در ســفرهایی کــه رئیــس محتــرم جمهــور
انجــام میدهنــد و یــا وزیــر امــور خارجــه انجام
میدهنــد ،یکــی از اولویتهــای نخســت ،بحث
اقتصاد است.
در بحــث رفع تحریمهــا دولــت دارای برنامه
بوده اســت و بخش مهمی از پولهای بلوکه شده
ایــرانآزاد شــده و در بحــث ارتبــاط بیــن اقتصاد
و سیاســت خارجــی ،بخــش مهمــی از تولیــدات
نفت که قبالً به فــروش نمیرفت در حال حاضر
در حــال فروش اســت بــا کمــک وزارت خارجه و
همــکاری وزارت نفــت .لــذا دولت برنامــه دارد و
تئوری هم دارد.
سیاســت خارجــی متــوازن و توازنگــرا عنوان
تئوریای اســت کــه روی سیاســت خارجی دولت
در ســطح بینالملــل میتوان گذاشــت .توســعه
سیاســت همســایگی در حــوزه منطقــهای جــزو
اولویتهــای دولــت اســت و برنامههایــش هــم
برنامــه اســتفاده کامل از سیاســت خارجــی برای
تحقــق منافــع ملی بویــژه حل و فصل مســائل و
مشکالت اقتصادی است.
یکــی از اتفاقــات نادرســتی کــه در دولت قبل
افتــاد ،ایــن بود کــه دولت قبل معتقد بــود که اگر
مــا بتوانیم بــا امریکا و غــرب کنار بیاییــم خود به
خود کشــورهای منطقه خلیجفارس و خاورمیانه
هــم با ما کنار خواهند آمــد و روابط ما ،یک روابط
مناسبی خواهد شد .بنابراین از سیاست منطقهای
غفلت کرد .به این معنا که معتقد بودند با توجه
به نوع وابســتگیای کــه حکومتهای پادشــاهی
منطقه به ایــاالت متحده امریکا دارنــد ،اگر ما در
برجام به نتیجه مشــخصی برســیم خود به خود
این کشورها از امریکا تبعیت میکنند و ما مشکلی
در حوزه مســائل منطقهای نخواهیم داشــت .در
حالی که شــاید مهمترین مســأله و مشکلی که ما
در منطقــه خودمان ،بخصــوص در خلیجفارس
ی تاریخیای بود که اینها نســبت
داشــتیم ،بدبینــ 
به ما داشــتند .این البته مربوط به دوره جمهوری

در روابط متوازن شما
تمام منافع خودتان را
در گرایش به یکی از این
قطبهای شرق و غرب
جست و جو نمیکنید
سعی میکنید طوری
منافع ملی خودتان را
پیش ببرید که به بهترین
نحو ممکن بتوانید از
غرب و شرق استفاده
کنید .زمانی که دولت
آقای رئیسی زمام امور
را در اختیار گرفت ،یکی
از اقدامات بسیار مهمی
که انجام داد ،بحث
احیای برجام بود
اســامی ایــران هــم نیســت و از دوره پهلــوی هم
وجود داشت و بعد از انقالب با تبلیغات منفیای
کــه امریکاییهــا و صهیونیســتها انجــام دادنــد
تشــدید شد و در بعضی مواقع بهبود پیدا میکرد
ولــی بعــداً دوبــاره تحــت تأثیــر برنامه هســتهای
جمهوری اســامی ایــران ،مجدداً ایــن بدبینی تا
حدود زیادی برگشت.
یکــی از اقداماتــی کــه باید انجــام میگرفت با
کشــورهای حوزه خلیجفارس ،اعتمادسازی بین
آنها بود .این اعتمادســازی در دیپلماسی و روابط
بینالمللــی بیــش از اینکــه در ســخنرانی اتفــاق
بیفتــد و یا در بیانیهها صورت بگیرد ،در مذاکرات
و مالقاتهــای دو و چندجانبــه اســت کــه اتفــاق

میافتد که شما در این مالقاتها وقتی به صورت
چهــره بــه چهــره ،بــا مقامــات همپایــه خودتان
توگــو میکنیــد و اعتمــاد و اطمینــان الزم را
گف 
بــه آنهــا میدهید ،بســیار تأثیرگــذار اســت .ما در
دولت قبلی کمترین مراوده را با کشورهای حاشیه
خلیجفارس داشــتیم کــه البته عوامــل مختلفی
در ایــن مســأله دخیــل بودنــد از جملــه تغییــر و
تحولــی کــه در امریــکا صــورت گرفــت و ترامــپ
رئیس جمهور امریکا شــد و اساساً او هم با خروج
از برجــام ،بــر این مســأله بدبینی بین کشــورهای
خلیجفارس با ما افزود.
دولــت جدیــد وقتــی زمــام امــور را در اختیــار
گرفــت ،یکی از اولویتهای اصلیاش باید بر این
قــرار میگرفت که با همســایهها وارد حل و فصل
اختالفــات بشــود .ما بــا عربســتان در دولت قبل
دچــار اختالفاتــی شــدیم کــه یکــی از موضوعات
اختــاف یمن بــود ،یکی از اختالفــات فاجعه منا
بود ،یکی از بحثها بسته شدن سفارت عربستان
در ایران بود .دولت جدید به این نتیجه رســید که
اگر بتواند با بزرگ کشورهای حاشیه خلیجفارس
یعنی با عربســتان سعودی مشکل را حل کند ،به
احتمال فــراوان با بقیه کشــورها هم حل و فصل
توگو و
مشــکل قابل انجامتر اســت .بنابر این گف 
مذاکره با کشورهایی مثل عربستان  ،قطر ،عمان و
کویت آغاز شد .البته بحث بحرین هم در روابط ما
با عربستان از جایگاه مهمی برخوردار بود .همین
طــور بحث ســوریه ،بحــث دیگری بود که مســأله
سوریه پروندهاش خاتمه پیدا کرد و بحث بحرین
و یمن و فاجعه منا و تعطیلی ســفارت عربستان
جزو موضوعاتی اســت که همچنان برقرار است.
این مذاکرات صورت گرفته و ما زمانی میتوانیم
سیاســت همســایگی خودمان را بــه بهترین نحو
ممکــن اجــرا کنیــم کــه اوالً یــک منطقــه امــن و
باثبات داشته باشیم و دوم اینکه بتوانیم مسائل و
مشکالت خودمان را با همسایگانمان حل کنیم و
تنشزدایی و اعتمادسازی انجام بگیرد.

پاسخ به تداوم طرح «دروغ رسانهای حذف اسناد از سایت معاونت امور زنان و خانواده»

چه کسانی کم حافظهاند؟

پیــرو تکــرار برخــی ادعاهــای سیاســتزده در
ارتباط با دروغ رســانهای «حذف اســناد از ســایت
معاونت امور زنان» برخی فعاالن فضای مجازی
نظیــر خانم ابتــکار و خانم مــوالوردی در اقدامی
هماهنگ و در پاسخ به مطلب «دروغهای آشنا»
مطالبی را منتشــر کردند که اگرچه چندان درخور
پاســخ نیســت ،اما بــدان جهت که ممکن اســت
عدم پاســخ به این اظهارات ،شــائبه صحت آنها
را به وجود آورد ،این پاسخ کوتاه منتشر میگردد.
در این مطلب قصد پاسخ مفصل نیست ،اما تنها
به چنــد مورد متناقض در اظهارات مرتبط با این
دروغ رســانهای اســتناد میگردد که خواندن آنها
برای خوانندگان خالی از لطف نیست.
در توئیــت حســامالدین آشــنا بــرای تعــداد
تکنگاشــتهای حذف شــده ،عدد  ۵۰ذکر شده
که این تعــداد در گزارش شــهیندخت موالوردی
به  ۲۵عدد تقلیل یافته است .بر اساس گفتههای
کارشناســان معاونــت امــور زنــان و خانــواده۵۰ ،
تک نگاشــت مربوط بــه دولتهای نهــم و دهم
بودهوتعدادتکنگاشتهایمرتبطبادولتهای
یازدهم و دوازدهم بســیار کمتر اســت کــه در این
مــورد ،ادعــای ذکــر شــده مبنی بــر اینکــه دولت
قصد داشــته اســناد مرتبط با دولتهای یازدهم
و دوازدهــم را حــذف کند ،حتــی در حافظه کوتاه
مــدت و به فاصلــه کم نیــز دچار تناقــض و عدم
تطابق شده اســت .نکته جالب دیگر آن است که
عبارت «هزاران صفحه» در توئیت آشنا تبدیل به
«صدها صفحه» در پاسخ موالوردی شده است!
همچنین ایشان ادعای دیگری مطرح نموده
اســت که در تماسی که با روابط عمومی معاونت
زنان داشتیم معلوم شد که اساساًلینک دسترسی
به محتوای ســایت دولت دهم در سایت طراحی
شده توسط دولت یازدهم ایجاد نشده بود.
در تــداوم دروغ رســانهای مذکــور بایــد گفــت
کسانی که سخن از حذف برخی کتابها میزنند،
توجو
حتــی حاضــر نیســتند وب ســایت را جســ 
کنند و احتماالً با اســتناد به لینکهای نادرســت،
مدعیــات خــود را تکرار میکنند .بــا یک مراجعه
ساده و سریع به وب سایت ،بیپایه بودن ادعاهای

مطرح شده توسط نامبردگان نیز روشن میگردد
و ایــن افــراد میتوانند بســیاری از فایلهایی را که
ادعای حذف شدن آنها را میکنند ،در وب سایت
مشاهده کنند .البته ممکن اســت طرح ادعاهای
مذکــور به دلیــل عدم آگاهی از شــیوه اســتفاده از
مطالب وب سایت باشد که در این مورد میتوانند
ازکارشناساناستفادهکنند.اینافرادکافیاستبه
بخش انتشــارات سایت جدید معاونت مراجعه
کننــد تا مالحظه نماینــد که کتاب فــوق در پرتال
موجوداست.
مطلب منتشــر شــده در روزنامــه ایران جهت
بررسی صحت و سقم ادعای مطرح شده از سوی
آقای آشــنا مبنی بر حذف تاریخچه ،تک نگاشت
موضوعــی و ...از ســایت معاونــت امــور زنــان و
توگو
خانواده ریاستجمهوری بوده که پس از گف 
با مقامات مســئول در معاونت ،تنظیم و منتشر
شده و در روند تهیه پاسخ تحلیلی متداول نیست
کــه با طــرف دعوی هم صحبت شــود .جالب آن
است که این افراد ،در حالی خواهان آن هستند که
قبل از نوشتن هر مطلبی با آنها تماس گرفته شود
که خود آنها نه تنها با مسئوالن هیچ گونه تماس
رسمی نگرفتهاند ،بلکه حتی وقتی روابط عمومی
اعالم نمود که این نسخه آزمایشی است و آرشیو
 30ساله و نه  8ساله بارگذاری خواهد شد ،باز هم
سخن غلط خود را تکرار کردند و تأسف برانگیزتر
از این ،آن اســت که حتی زحمت مشــاهده دقیق
ســایت را هم به خود نمیدهنــد؛ این افراد ظاهراً
هنوزمطلعنشدهاندکهفعالیتدولتقبلیتمام
شــده اســت و گویا هنــوز انتظار دارنــد که مطالب
قدیمی در صفحه اصلی باقی بماند و نام دولت
متبوعشــان تا ابدالدهر در صفحه اول وب سایت
نمایانباشد!
از جملــه مباحــث دیگــری که طــرح آن جای
تأمل و تعجب بســیار دارد و به نوعی بیانگر عدم
آشــنایی معاونتهــای ســابق بــه حداقلهــای
الزامــات فنــی و ســایت اســت ،این ادعاســت که
شرکتخصوصی،عهدهداروبسایتدولتهای
نهــم و دهم بــوده و معاونت زنــان در دولتهای
بعد ،نتوانستهاند نسخههای پشتیبان بگیرند؛ در

حالــی که ایــن گونه نبــوده و وب ســایتی که ماهها
در اختیــار آنــان بــوده ،امکان پشــتیبانی گرفتن از
محتــوای آن و انتقــال آن بــه ســایت جدیــد را بــا
کمترین زحمت فراهم کرده بود .حتی اگر چنین
هم نمیبود ،باز هم میتوانستند با شرکت مزبور
تماس گرفته و مشــکل را مطــرح کنند .هماکنون
نیــز مســئوالن شــرکت عنــوان کردند مــا آمادگی
همه گونــه همکاری را داشــتهایم ولــی هیچگونه
درخواســتی از سوی مسئوالن سابق این معاونت
صورتنگرفتهاست.
الزم به ذکر است که سرور وب سایت معاونت
در دولتهای نهم و دهم در اختیار شــورای عالی
انقــاب فرهنگــی بــوده اســت و افــراد فوقالذکر
میتوانستند اطالعات مورد نظر خود را که ادعای
عدم دسترســی به آنها داشتهاند ،از آنجا دریافت
کنند ولی نه تنها تالشی برای به دست آوردن این
اطالعات نکردهاند ،بلکه اطالعات موجود را هم
امحــا نمودهانــد .ایــن ادعا که شــرکت خصوصی
عمل پشتیبانی را برعهده داشته و به همین دلیل
مسئوالن سابق معاونت ،نتوانستهاند محتواها را
منتقل کنند ،بیش از هر چیز بیانگر عدم آشنایی
آنها با امور فنی بوده و نشــاندهنده آن اســت که
حتــی قبــل از پاســخ دهی ،مشــورت اولیــه را هم
نمیگیرنــد .چرا که اگر با اهل تخصص مشــورت
میکردند مشخص میشد که در همان هفتههای
اول اســتقرار دولت دوازدهم ،قابلیت پشــتیبانی
گرفتــن و حفظ محتــوا و انتقال آن به وب ســایت
جدید وجود داشته است.
طبق اســتعالم از کارشــناس ســایت و بررسی
دقیــق آرشــیو درگاههــای ایجــاد شــده در ســایت
قدیــم ،اساســاً ادعــای عدم پاســخگویی شــرکت
پشــتیبان که در مطالــب افراد نامبرده ذکر شــده،
حقیقت نداشــته و دالیل مســتند آن هــم در پنل
حفظ شده موجود میباشــد .ضمناً وقتی ارتباط
کاری و فنی با شرکت پشتیبان سایت دولت دهم
هنوز هم برقرار اســت ،چگونه میتوان این ادعا را
پذیرفت که شرکت پشتیبان ،در سال  92پاسخگو
نبودهاست؟!
مجدداً تأکید میشود شرکت پشتیبان ،صرفاً

مشرق

طــی هفتههای اخیــر زنجیــرهای از اقدامات ضدایرانی از ســوی
امریکا و ســه کشور اروپایی فرانسه ،انگلیس و آلمان صورت گرفته که
از تحریمهــای یکجانبــه جدیــد امریکا تا گزارش مغرضانه گروســی
و صــدور قطعنامــه در شــورای حــکام و ...را در بر میگیــرد .در همین
حال رســانههای وابســته به غرب در هیاهوی رسانهای دست به کارند
تا فضایی ســیاه و غیرقابلاصالح از ایــران بویژه در حوزه اقتصادی به
نمایــش گذارنــد تا نــور امید و نشــاط را از جامعه ایرانــی بگیرند .آنها
مأموریــت دارنــد تــا در جنگ ادراکــی و نبــرد روایتها ،بــه زعم خود
جامعه ایران را دچار یأس و مسئوالن را گرفتار سرخوردگی سازند تا به
جای دل بســتن به اراده و توان داخلی ،چشم به گرهگشایی مشکالت
با نســخه خارجــی داشــته باشــند .در این شــرایط این ســناریو مطرح
اســت کــه منظــور بــورل از بیــان زمــان تصمیمگیری همان سیاســت
قدیمــی غرب اســت که فشــار و مذاکــره را همزمان اجــرا میکردند و
در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه میرســاندند که راهکار خروج
از ایــن مشــکالت تنهــا در گــرو مذاکــره و پذیــرش زیادهخواهیهــای
غرب خواهد بود .حاصل این ســناریو برای غرب آن اســت که در کنار
تحمیل زیادهخواهیها به ایران ،چهرهای شکستخورده از جمهوری
اســامی بــرای جهان به نمایش بگــذارد تا به زعــم خویش به جهان
نشــان دهــد که محور مقاومت در برابر غرب در نهایت تســلیم شــده
و ســایرین نیز گزینــهای جز تکرار چنین رویکردی نخواهند داشــت .از
سویی ،طی ماههای اخیر ایران به رفتارهای غیرسازنده غرب واکنشی
منطقی داشــته ،چنانچــه در ازای تحریمها در کنــار اجرای اصالحات
گســترده اقتصادی به توســعه مناســبات سیاســت خارجــی پرداخته
که برگزاری نشســتهای متعدد منطقهای در تهران و ســفر مقامات
ارشــد کشــورهایی همچون قطر ،تاجیکســتان ،ترکمنســتان ،ونزوئال و
قزاقســتان به ایران نمودی از این اقدامات اســت .در حوزه واکنش به
رفتارهای غیرمســئوالنه آژانس نیز جمهوری اسالمی در کنار استمرار
غنیســازی ،اقــدام بــه برچیــدن دوربینهــای فراپادمانی کــرده و در
پاســخ به تهدیدات امنیتــی غرب نظیر ربودن نفتکش ایرانی توســط
یونــان بــه فرمــان امریکا نیــز دو نفتکــش یونانــی را در خلیــج فارس
متوقف ساخت تا درس عبرتی باشد برای آنانی که علیه منافع ایران
اقــدام میکننــد .در این شــرایط این ســناریو مطرح اســت کــه منظور
بورل درباره زمان تصمیمگیری آن است که غرب باید از واکنشهای
ایران به سیاستهای خصمانه درس گرفته و دریافته باشد که تهران
حاضر به عقبنشــینی از حقوق و منافع خویش نیســت و تنها گزینه
در قبــال ایــران مذاکره اســت .هــر کدام از این دو ســناریو کــه در ذهن
بورل درباره طرح واژه «زمان تصمیمگیری است» وجود داشته باشد
تفــاوت چندانی در اصل موضوع نــدارد و آن ماهیت تصمیمگیرنده
اســت .ایــران از همان روز آغازیــن دور هفتم مذاکــرات یعنی از زمان
حضــور دولت ســیزدهم ،چهارچوبها و محورهــای تصمیم خویش
را بــا محوریت لغــو تحریمها ،راســتیآزمایی این لغو از ســوی ایران،
تضمین دادن غرب مبنی بر تکرار نشــدن بدعهدیهای گذشته و نیز
عدم بازگشــایی پروندههای موشکی و منطقهای عنوان داشته و غرب
نیز رسماً به عنوان ابتکار عملی سازنده این امر را پذیرفته و مذاکرات
نیز بر همین اســاس آغاز شــد .بر این اســاس تصمیمگیرنده در روند
مذاکرات نمیتواند طرف ایرانی باشد و لذا یقینا طرف غربی است که
باید تصمیم بگیرد ،آیا به دنبال توافقی خوب و پایدار است یا به دنبال
استمرار توهمات و زیادهخواهیهای گذشته است .غرب نمیتواند از
یکســو به سیاست فشار و تهدید هســتهای ،حقوق بشری ،اقتصادی
و ...دلبسته باشد و از سوی دیگر در زبان شعار مذاکره سر دهد .بورل
به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محور مذاکرات ،باید
تصمیــم بگیرد که آیا میخواهد به همان روند یکی به نعل و یکی به
میــخ ادامه دهــد یا اینکه به اصــاح رفتار پرداختــه و در جهت تغییر
رفتــار طرفهای غربی برجــام با محوریت تعهدپذیرســازی آنها گام
بــردارد .اکنون چنانچه بــورل گفته زمان تصمیمگیری اســت اما نه از
جانب ایران بلکه از جانب غرب و شــخص بورل که باید انتخاب کند،
همچنان به دنبال تکرار همان راههای شکســتخورده و غیرســازنده
فشــار و مذاکــره حرکــت کنــد یا اینکــه از این مســیر انحرافی بــه جاده
صحیــح پذیرش ابتکارعملهای ایــران ورود کرده و در جهت توافقی
توگو با
پایدار و خوب گام بردارد .چنانچه وزیر امور خارجه ایران در گف 
بورل نیز گوشــزد کرده؛ جمهوری اسالمی از حقوق ملت عقبنشینی
نمیکنــد و اگــر طرف غربی به رفتار غیرســازنده ادامه دهد ،با پاســخ
متناســب ایران مواجه میشــود و در صورت تغییر رفتاری ملموس و
ســازنده ،ایران آماده برداشــتن گامهای مثبت در جهت توافق خوب
اســت .جمهوری اســامی هیچــگاه از میز مذاکره فاصلــه نگرفته و به
همیــن دلیل همواره در گفتوگوها ،ابتکارات مهمی را برای رســیدن
بــه توافــق مطلــوب ارائه کــرده ،اما بایــد مذاکره نتیجهبخش باشــد و
پنجره مذاکرات قطعاً تا ابد برای غرب باز نخواهد ماند.
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دولت سیزدهم چگونه رویکرد توازنگرایی را
در سیاست خارجی خود به کار بسته است؟

بورل باید در چهارچوب وین
تصمیمگیریکند
اخیــراً بــورل ،مســئول و هماهنگکننــده
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه
عناصر و شــرایط اساســی برای بازگشت به
برجــام و اجــرای کامل آن روی میز اســت،
محمد قادری
خواســتار تصمیمگیــری در ایــن خصــوص
روزنامهنگار و
شد.
کارشناس حوزه
او در سخنرانی خود در شورای امنیت
بینالملل
ســازمان ملل متحــد درباره مذاکــرات رفع
تحریمهــا اظهــار داشــت با همــه طرفهــا در تماس اســت و افزود:
عناصر و شــرایط اساســی برای انجام این کار شناخته شده و روی میز
است .زمان تصمیمگیری اکنون است.
در همیــن حــال او شــنبه شــب در گفتوگــوی تلفنی با حســین
امیرعبداللهیــان ضمن ابــراز تمایل برای تداوم ایفــای نقش مثبت
در رســیدن بــه توافق نهایــی اظهار داشــت :راه برونرفت از شــرایط
کنونی ،پیگیری دیپلماســی و اجتناب از اقدامات غیرســازنده اســت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اذعان به اراده سازنده ایران
برای دســتیابی به توافق خوب و پایدار ،گفت :تا رســیدن به توافق در
ویــن فاصله زیادی نداریم و اکنون نیز زمان آن اســت که گفتوگوها
مجــدداً و بــا ســرعت از ســر گرفته و تــاش شــود تــا از افزایش تنش
جلوگیری شود.
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در تداوم دروغ رسانهای
مذکور باید گفت کسانی
که سخن از حذف برخی
کتابها میزنند ،حتی
حاضر نیستند وب
سایت را جستوجو
کنند و احتماالً با
استناد به لینکهای
نادرست ،مدعیات خود
را تکرار میکنند .با یک
جست وجو و مراجعه
ساده و سریع به وب
سایت می توان بیپایه
بودن ادعاهای مطرح
شده توسط نامبردگان را
روشن کرد

نقــش طــراح و پشــتیبانی فنی ســایت را برعهده
داشــته و محتوا و اطالعات روی سرورهای شورای
عالــی انقــاب فرهنگــی (کــه یک نهــاد معتمد،
معتبر و فراقوهای است) موجود بوده و پشتیبانی
شــده اســت؛ بــا یــادآوری این نکتــه کــه از ایجاد و
فعالیت سایت خبری سه زبانه و نوپای معاونت
تنهــا یک ســال زمان گذشــته بود و حذف ســایت
و طراحی ســایت جدید با هیــچ منطق مدیریتی
سازگارنیست.
الزم به ذکر است که در سایت جدید معاونت
بخشهایــی از وب ســایت نیــز به منظــور ارتقای
سطح مدیریت فنی و محتوایی آن ،ب ه روزرسانی
شــدهاند و الزم اســت کــه بــرای دسترســی محتوا
به لینکهای موجود در ســایت مراجعه نمایند.
جالب آن است کسانی که مدعی ادبیات ،اخالق و
ادب هستند با وجود داشتن مسئولیتهای باال در
دولتهای یازدهم و دوازدهم ،چنان توئیتهایی
با گوشه و کنایه و تمسخر و تحقیر میزنند که کمتر
نشــانهای از اخالق و ادب میتــوان در آنها یافت.
اما زمانی که پاسخ آنها با استدالل آورده میشود،
فریاد وا اخالقا سر میدهند!

