
نگاه روزيادداشت گزارش روز

نمايش��گاه بين الملل��ي كت��اب 
لن��دن با حض��ور بي��ش از هزار 
ناشر و موسسه علمي، فرهنگي 
و رس��انه اي و 25 ه��زار فع��ال 
فرهنگ��ي از سراس��ر جه��ان 
در روزه��اي دهم ت��ا دوازدهم 
آوري��ل/ 22 ت��ا 24 فروردي��ن 
مانند چند س��ال اخير برگزار ش��د كه حتي يك ناشر 
و موسس��ه خصوصي يا دولت��ي ايران��ي در آن حضور 
نداشتند. نمايشگاه لندن اگرچه در مقايسه با نمايشگاه 
فرانكفورت از نظر كمي داراي اهميت كمتري اس��ت، 
ولي از نظر توجه نويس��ندگان، موسس��ات انتشاراتي، 
تعامل و گفت وگوهاي فرهنگي، كارگاه هاي تخصصي 
و برگزاري نشس��ت هاي عمومي و تخصص��ي درباره 
وضعيت كنوني و راهبردهاي صنعت نشر جايگاه بسيار 
مهمي در جهان انتش��ارات دارد. در اين سه روز، سواي 
آش��نايي ها و ارتباطات مس��تقيم و مذاكرات ناشران، 
مولفان، توزيع كنندگان، موسسات واسطه انتشاراتي، 
موسس��ات س��ينمايي و تلويزيوني و فضاي ديجيتال 
و نشريات مختلف، مهم ترين ش��ركت هاي انتشاراتي 
و رس��انه اي كاغذي و ديجيتال به ارايه دس��تاوردهاي 
خود و ارايه رويكردها و راهبردهاي آينده دنياي نش��ر 
پرداختند. در گذش��ته نه چندان دور، ناشران دولتي و 
خصوصي ايراني حضور فعالي در اين نمايشگاه داشتند، 
ولي اكنون به داليل مختلفي، خبري از هيچ نماينده اي 
از ايران در اين رويداد مهم بين المللي فرهنگي نيست. 
اين در حالي است كه اغلب كشورهاي كوچك و بزرگ 
و به خصوص همسايگان ايران، نه تنها حضور فعالي در 
اين نمايشگاه داش��تند كه بعضا با بهانه ها و انگيزه هاي 
مختلف، در موضوعاتي مانند هويت منطقه اي، مسائل 
مش��ترك فرهنگي، هويت ايران، خليج فارس، آسياي 
مركزي، جهان اس��ام و منافع منطقه اي و بين المللي 
ايران، بي دردس��ر و بدون حضور نمايندگان كشورمان 
به تبليغ مواضع و دعاوي بعضا ضدايراني خود مشغول 
بودند. نبود عزم جدي در بين مسووالن فرهنگي، نبود 
يك سياست واحد و ش��فاف درباره تعامات فرهنگي 
بين المللي، نبود يا كم كاري نمايندگان رسمي فرهنگي 
ايران در غرب، معضات اقتصادي ناش��ران و مشكات 
مربوط به اخذ ويزا، از جمله عواملي هستند كه موجب 
انزواي فرهنگي ايران و غيبت از اي��ن گونه رخدادها و 
گردهمايي هاي مهم و تاثيرگذار هس��تند. با اين همه، 
بايد اعتراف كرد كه س��واي همه مس��ائل و موانع ذكر 
شده، در طول دست كم 13 س��ال اخير، نوعي نگاه در 
ايران قوت گرفته كه با استفاده از تجربيات كشورهايي 
مانند كره ش��مالي، بايد درهاي فرهنگ��ي و ارتباطات 
علمي كش��ور را روي دنيا بست يا دس��ت كم به شدت 
تحت كنترل و فيلتر درآورد. اين نوع نگاه پيشدستانه 
و پيش��گيرانه البد از نظر سياس��ي، امنيتي و فرهنگي 
براي ايران منافعي داشته، ولي زيان هاي كوتاه مدت و 
راهبردي قطعي آن در ان��زواي جهاني و ناديده گرفتن 
و دور زدن ايران در مس��ائل مهم فرهنگي و بين المللي 
جهان، به مراتب بيشتر بوده اس��ت. براي صاحب اين 
قلم، قدم زدن در چنين نمايش��گاهي با حضور فعاالنه 
همس��ايگان ايران و برگزاري مراسم و برنامه هاي واقعا 
يا ظاهرا فرهنگي، در جهت گسترش مناسبات جهاني، 
قبوالندن مواض��ع بعضا ضدايراني آن��ان و تاش براي 
فرهنگ و هويت و تاريخ سازي براي خود، بسيار ناگوار 
و تلخ بود. اگر در اين رويداد بين المللي، نام و يادي هم از 
ايران بود، توسط آثار ناشران تخصصي ناشر آثار مربوط 
به مطالعات باستان شناسي، سياسي، امور خاورميانه، 
آس��ياي مركزي و جهان اس��ام بود. آث��اري كه بعضا 
ارزش��مند و بعضا ضعيف يا حتي مغرضانه بودند. بايد 
توجه داش��ت كه همه جريان ها و موسسات فرهنگي 
و انتشاراتي در جهان، دش��من يا بدخواه ايران نيستند 
و فرصت هاي بالقوه و بالفعل ناش��ي از مشاركت در اين 
گونه گردهمايي هاي جهاني، به مراتب بيش از خطرات 
انزوا و گوش��ه گيري ايران از چرخ��ه تعامات جهاني 
اس��ت. اين نگاه كودكانه كه با غيبت ما از جريان هاي 
فرهنگي جهاني، چ��رخ اين گونه تاش ه��ا از گردش 
خواهد ايستاد يا دشمنان و رقباي ايران بايد و موظفند 
كه با مرام و معرفت و بزرگواري ح��ق را به حقدار داده 
و در غياب اي��ران، به جاي توجه و دف��اع از منافع خود 
حافظ و ضامن حقوق ما باشند، اگر هم روزگاري قابل 
توجه بوده، اكنون سال هاس��ت كه ناكارآمدي خود را 
ثابت كرده است. واقعيت اين است كه در شرايط بسيار 
حساس و سرنوشت ساز كنوني، مساله فراتر از موضوع 
محدودي به نام نمايش��گاه كتاب لندن است. تا زماني 
كه نگاه واحد و مصممي در ايران درباره حضور س��الم، 
قوي و مس��تمر در محيط هاي مختلف بين المللي در 
جهت دفاع راهبردي از منافع و مصالح ملي ايران وجود 
نداشته باشد و هرگونه تعامل و تاش مستقل جهاني 
در اين راه ب��ا نگاه ايذاي��ي و حذفي توام با س��وءظن و 
پرونده سازي وجود دارد، نمي توان توقع و انتظار داشت 
كه در جامعه جهاني جايگاه بهتر از وضع كنوني داشته 
باش��يم. كش��ورهاي مختلف حاضر در حريم امنيتي 
ايران، نه تنها فعاالنه در نهادهاي فرهنگي، سياس��ي، 
مطالعاتي و راهب��ردي منطقه اي و جهاني مش��اركت 
دارند، بلكه خود نيز به نام هاي مختلف بومي، موسسات 
مطالعاتي، انديش��كده و گروه هاي البي از اين دست را 
اداره و حمايت مي كنن��د. هرچند كه اغلب عرصه هاي 
راهبردي بين المللي فرهنگي در دنياي امروز، خارج از 
تاش هاي رسمي انجام مي شود، متاسفانه بايد گفت 
كه بخش هاي فرهنگي دولتي از وزارت خارجه گرفته 
تا رايزني هاي فرهنگ��ي نيز در اين مس��ير ناكارآمد و 
فاقد صاحيت و عزم جدي ب��وده و حتي بعضا مخالف 
فعاليت هاي مستقلي از اين دست هستند. اگر تا پيش 
از اي��ن حضور اي��ران در عرصه ه��اي فرهنگي جهاني 
اقدامي مفيد ب��ود، اكنون ب��ا فش��ارهاي روزافزون به 
كشورمان، نيازمند يك بازنگري جدي و پوست اندازي 
همه جانبه در عرصه ديپلماسي مردم محور هستيم و 
بي توجهي به اين نياز به منافع ملي اي��ران لطمه وارد 
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نگراني ها، دغدغه ه��ا و اولويت ها به جه��ان عرب ديكته 
مي ش��وند. اس��تقال نظر، همبس��تگي جهان اسام و 
برت��ري دادن اصل همجواري مس��المت آميز به واژگاني 
غري��ب در جهان امروزعرب بدل ش��ده اند. روز گذش��ته 
عربستان سعودي ميزبان 22 كش��ور عضو اتحاديه عرب 
بود؛ ميزباني كه مظلوم نمايي را حت��ي در انتخاب محل 
برگزاري نشست نيز به اوج خود رس��اند و ادعا كرد كه به 
دليل ناامني در نتيجه حمات موشكي حوثي هاي يمن 
ترجيح مي دهد نشست را در ش��هر ظهران برگزار كند تا 
تهديدي متوجه جان مهمان ها نشود. شهر ظهران غول 
نفتي عربس��تان آرامكو را در خود ج��ا داده و البته فاصله 
160 كيلومتري با ايران دارد. نشست هاي اتحاديه عرب 
معموال بدون هيچ گونه حصول نتيج��ه الزم االجرايي به 
پايان مي رسد. آخرين باري كه اين اتحاديه توانست بر سر 
يك تصميم اجرايي به توافق برسد به سال 2011 و زماني 
كه عضويت سوريه در اين اتحاديه معلق شد بازمي گردد 
و البته كه عضويت سوريه همچنان نيز معلق باقي مانده 
اس��ت. نمايندگان 22 كش��ور عربي در حال��ي مهمان 
محمد بن س��لمان، وليعهد و عما همه كاره عربس��تان 
سعودي شدند كه نوار غزه در فلس��طين در آتش خشم 
اسراييلي ها مي سوزد. روزانه صدها زخمي نتيجه يورش 
اسراييل به تظاهرات مس��المت آميز فلسطيني ها است 
و البته آمار كشته ها نيز هر روز سير صعودي خود را طي 
مي كند. در حالي كه در نشست مقدماتي روز پنجشنبه، 
وزراي خارج��ه كش��ورهاي عضو اعام كردن��د خواهان 
ممانعت از انتقال پايتختي رژيم اسراييل به قدس هستند 
اما ديدگاه هاي محمد بن س��لمان نس��بت به اس��راييل 
عما اين اعام موضع س��اير كش��ورهاي عضو اتحاديه 
عرب را بي اثر مي كند. محمد بن س��لمان در جريان تور 
چند روزه خود به امريكا در گفت وگو با نشريه آتانتيك 
ادعا ك��رد كه اس��راييلي ها نيز مانند فلس��طيني ها حق 
اس��تفاده از زمين خود را دارند. وي به صراحت اعام كرد 
كه عربستان سعودي و اسراييل منافع مشترك بسياري 
دارند و اگر صلح خاورميانه به نتيجه برسد، فضاي بسيار 
زيادي ب��راي همكاري ش��وراي هم��كاري خليج فارس 
و اس��راييل وجود خواهد داش��ت.  اعضاي اتحاديه عرب 
در حالي دور هم جمع ش��دند كه گفته مي ش��ود سوژه 
از پيش تعيين ش��ده براي اين نشس��ت چگونگي مهار 
ايران اس��ت و البته س��وژه جديد حمله مشترك امريكا، 
بريتانيا و فرانسه به چند هدف مش��خص، نيز به ليست 
اضافه شده اس��ت. هرچند كه برخي منابع سعودي ادعا 
مي كنند كه مس��اله اعام قدس به عنوان پايتخت رژيم 
اسراييل از سوي امريكا نيز در دس��توركار قرار دارد اما به 
نظر نمي رس��د كه اتحاديه عرب به خصوص در شرايطي 
كه محمد بن سلمان، وليعهد سعودي رابطه تنگاتنگي را 
با دونالد ترامپ، رييس جمهور اي��االت متحده آغاز كرده 
آبي از اين نشست براي دلواپسي فلسطيني ها از تصميم 

رييس جمهور امريكا درباره قدس گرم شود. در بسياري 
از اخبار مربوط به پوشش اين نشست در همان سطرهاي 
ابتدايي تاكيد ش��ده كه ايران و چگونگي برخورد با آن در 
منطقه و جهان عرب سوژه اصلي خواهد بود. 48 ساعت 
پس از حمله مشترك بريتانيا، امريكا و فرانسه به مواضع 
مش��خصي در س��وريه، 22 نماينده عرب دور هم جمع 
مي ش��وند تا هم به نوعي حمايت خود از حمله به كشور 
عرب و مسلمان نشين سوريه را علني كنند و هم به ظن 
خود راهكارهايي براي پايان يافتن بحران در سوريه بيابند. 
همان بحراني كه عربستان س��عودي و فرزندخوانده هاي 
آن در جهان عرب در آغاز آن ب��ا تغذيه گروه هاي افراطي 
و علم كردن آنها مقابل بشار اسد، س��وداي بيرون راندن 
رييس جمهور سوريه از قدرت در همان ماه هاي نخست 
بحران را در س��ر مي پروراندند. امروز همان س��ران عرب 
در حالي از راهكاري براي س��وريه س��خن مي گويند كه 
در ميدان عمل دس��ت عربستان س��عودي كوتاه مانده و 
اين ايران، تركيه و روسيه هس��تند كه در قالب مذاكرات 
سه جانبه موسوم به رايزني هاي آس��تانه در حال افزودن 
بر ش��عاع دايره مناطق كاهش تنش هستند و در آخرين 
دور گفت وگوها در تركيه نيز س��ه طرف از عزم خود براي 
برقراري آتش بس پايدار و فراگير در سوريه سخن گفتند. 
همزمان برخاف آنچه اياالت متحده و متحدان سعودي 
و اس��راييلي اش در منطقه ادعا مي كنند حمله روز شنبه 
به س��وريه نيز از تواناي��ي كافي براي ايج��اد تغييرات در 
ميدان تحوالت س��وريه برخوردار نبوده و تنها به ژستي 
امريكايي براي نشان دادن قدرت نظامي در سوريه شبيه 
 بود. در چنين شرايطي سخن گفتن عربستان سعودي-  
به عنوان رييس جديد دوره اي اتحاديه-  از يافتن راهكاري 
سياسي براي پايان دادن به جنگ در سوريه در حالي كه 
رياض از سه سال قبل به ش��كل بي وقفه براي رسيدن به 
آمال و آرزوهاي خود در يمن دس��ت به ساح شده و تن 
به هيچ راهكار سياسي نمي دهد، بي معنا است. رسانه هاي 
متعلق به عربس��تان س��عودي ادعا كرده ان��د كه رياض 
به عن��وان ميزبان نشس��ت روز يكش��نبه از 21 نماينده 
ديگر جهان ع��رب مي خواهد ك��ه بر ميزان فش��ارها بر 
دولت مركزي س��وريه براي بركناري بشار اسد بيفزايند. 
مساله حضور ايران در س��وريه و حمايت نظامي ايران از 
حوثي هاي يمن نيز دو پرونده  ادعايي س��عودي هستند 
كه در نشس��ت روز گذشته به شدت از س��وي عربستان 
تقويت ش��دند. پيش از آغاز اين نشست، س��فير اردن در 
عربستان سعودي كه كشورش رياس��ت دوره اي اتحاديه 
در سال 2017 را برعهده داشت به خبرنگاران اعام كرد 
كه تمام سوژه هاي روز جهان عرب از سوريه تا يمن و البته 
مساله فلسطين در دستوركار قرار دارند. عربستان سعودي 
از جمله كش��ورهايي اس��ت كه از حمله اياالت متحده، 
بريتانيا و فرانسه به سوريه اس��تقبال كرده است. مساله 
ايران در نشس��ت مقدماتي اتحاديه در روز پنجشنبه نيز 
به شدت پررنگ بود و در بيانيه اين نشست كه وزراي امور 
خارجه كشورهاي عضو در آن ش��ركت كرده بودند، ادعا 

شده بود كه از صلح و امنيت در منطقه تا زماني كه ايران 
به دخالت هاي خود در امور داخلي كشورهاي عربي ادامه 
دهد، خبري نخواهد بود. خبرگزاري فرانسه در گزارشي 
درباره اين نشست تاكيد كرد كه عربستان سعودي از تمام 
توان خود براي جلب حمايت كشورهاي عربي در تشديد 
فشار بر ايران استفاده خواهد كرد. البته اين تشديد فشار بر 
تهران ديگر به مساله و پرونده هسته اي مربوط نمي شود 
بلكه رياض ترجيح مي دهد اين بار فعاليت هاي منطقه اي 
اي��ران را مخرب اع��ام ك��رده و در اين زمينه ب��ه دنبال 

يارگيري در ميان كشورهاي عربي باشد. 
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 بحران ميان قطر و عربستان سعودي همچنان ادامه دارد 
و به نظر مي رسد كه نه دوحه و نه رياض خيال كوتاه آمدن 
و كنارگذاشتن اختاف ها را ندارند. مهم ترين نشانه اين 
مساله نيز در عدم ش��ركت قطر در سطح باال در نشست 
روز گذش��ته اتحاديه عرب در عربستان نهفته بود. ژوئن 
س��ال 2017 بود كه عربستان س��عودي، امارات متحده 
عربي، بحرين و مصر رابطه خود با قطر را به بهانه حمايت 
اين كشور از تروريسم قطع كردند. دوحه در همان زمان 
نيز اين ادعا را تكذيب و اعام كرد كه عربستان سعودي 
و همراهان��ش در اين مس��اله به دنبال زيرس��وال بردن 
استقال قطر هس��تند. درحالي كه امير قطر يك هفته 
پيش در سفر به اياالت متحده با دونالد ترامپ ديدار كرد 
و به نظر مي رس��يد كه شايد واش��نگتن اين بار در مسير 
اختاف زدايي از رابطه دوحه و ري��اض موفق تر از پيش 
عمل كند اما دوحه اعام كرد كه نماينده اين كش��ور در 
اتحاديه عرب در نشس��ت روز يكشنبه شركت مي كند 
و از حضور امير قطر در خاك عربس��تان سعودي خبري 
نخواهد بود. اين امتناع امير قطر از حضور در نشست در 
حالي صورت گرفت كه به نظر مي رسد سطح نشست روز 
گذشته به نسبت نشست هاي مشابه باالتر بوده و قريب 
به اتفاق كشورها در س��طح رييس دولت در آن شركت 
كردند. در نشست سال 2017 اتحاديه عرب كه ميزباني 
دوره اي آن برعهده اردن بود شيخ تميم بن حمدآل ثاني، 
رهبر قطر شخصا ش��ركت كرده بود. امير قطر روز شنبه 
از سفر به واشنگتن بازگشت و در حالي كه دونالد ترامپ 
در ابتداي بح��ران ميان دوحه و ري��اض ترجيح داد كنار 
س��عودي ها و اماراتي ها بايس��تد اما دستگاه ديپلماسي 
امريكا در چندماه اخير تمام تاش خود را براي حل بحران 
ميان دو متحد خود در منطقه به كارگرفته است. يكي از 
اصلي ترين اهداف دولت ترام��پ از اين تاش دوركردن 
دوح��ه از ايران اس��ت. درحالي ك��ه بحران در ش��وراي 
همكاري خليج فارس طوالني شده اما عادل الجبير، وزير 
خارجه سعودي در نشست روز پنجشنبه تاكيد كرد كه 
مساله اختاف با قطر در نشست س��ران مطرح نخواهد 
شد. پيش از اين نشست نيز چهار كشوري كه دست در 
دست هم اقدام به بايكوت قطر كرده بودند، تاكيد داشتند 
كه ش��روط اوليه  اي كه براي دوحه تعيين شده بود بايد 

بي كم وكاست عملي شود. 

 از پيام پوتين تا حضور موگريني 
يكي از حاشيه هاي قابل توجه نشس��ت روز گذشته پيام 
والديمير پوتين، رييس جمهور روس��يه به اين نشس��ت 
بود. رييس جمهور روسيه در اين پيام براي همكاري با اين 
كش��ورها به منظور تضمين امنيت منطقه اعام آمادگي 
كرد. رييس جمهور روسيه در اين نامه ابراز اميدواري كرد 
كه كشورش و كش��ورهاي عضو اتحاديه عرب بتوانند در 
مرحله پساداعش به يك اندازه در فرآيند فعال سازي راه حل 
سياسي و بازسازي و حل مش��كات جدي در كشورهاي 
عراق و سوريه مشاركت داشته باشند. پوتين در پيام خود 
خواس��تار ادامه مبارزه با گروه هاي تروريس��تي با احترام 
زياد به حاكميت و تماميت ارضي كش��ورهاي عربي شد. 
رييس جمهور روس��يه به درگيري ميان فلس��طيني ها و 
صهيونيست ها اش��اره كرد و گفت كه عادي سازي اوضاع 
در غرب آس��يا به ش��يوه اي پايدار بدون يافت��ن راه حلي 
ريشه اي براي مساله فلسطينيان غيرممكن است. وي در 
پايان بر مواضع ثابت روس��يه مبني بر حل تمام مسائل به 
ويژه وضعيت اراضي فلس��طيني از جمله قدس و از طريق 
مذاكرات مستقيم فلسطيني -  اسراييلي تاكيد كرد. پيام 
پوتين به كش��ورهاي عربي يك روز پس از حمايت برخي 
از آنها از حمله امريكا به سوريه صورت گرفت. در حالي كه 
عربس��تان س��عودي از نقض حاكميت و تماميت ارضي 
سوريه توس��ط بريتانيا، امريكا و فرانسه خش��نود است، 
رييس جمهور روسيه در پيام خود به نشستي كه سعودي 
ميزباني آن را برعهده دارد، تاكي��د مي كند كه همزمان با 
مبارزه با تروريس��م، احترام به حاكميت و تماميت ارضي 
كش��ورها نبايد فراموش ش��ود. براي ايران و تركيه نيز در 
پيام پوتين به نشست اتحاديه عرب پيامي نهفته است. در 
حالي كه عربستان س��عودي و قريب به اتفاق كشورهاي 
عربي از معادله سياسي س��وريه بيرون مانده اند، پوتين از 
آمادگي روسيه براي كمك به حضور فعال و سازنده آنها در 
اين روند سخن مي گويد. روس��يه از مدت ها پيش رابطه با 
كشورهاي عربي رقيب ايران در منطقه را به موازات افزايش 
زمينه هاي همكاري ميان تهران و مسكو پيش برده است. 
عبدربه منصور هادي رييس جمهور مستعفي يمن، محمود 
عباس رييس تشكيات خودگردان فلسطين و فائز السراج 
رييس ش��وراي رياس��تي دولت وفاق ملي ليبي، محمد 
بن راش��د آل مكتوم معاون حاكم امارات، فهد بن محمود 
آل سعيد معاون نخست وزير عمان و عبدالقادر بن صالح، 
رييس مجلس االمة الجزاير از جمله حاضران در نشس��ت 
روز گذشته در عربستان بودند. از مهم ترين غايب هاي اين 
نشست نيز خليفه بن زائد آل نهيان حاكم امارات، عبدالعزيز 
بوتفليقه رييس جمهوري الجزاير و نيز قابوس بن س��عيد، 
پادشاه عمان بودند. آنتونيو گوترش دبيركل سازمان ملل، 
فدريكا موگريني مسوول سياس��ت خارجه اتحاديه اروپا، 
موسي فكي رييس كميسارياي اتحاديه آفريقا و نيز استفان 
دي ميستورا، فرستاده ويژه س��ازمان ملل به سوريه نيز از 
جمله چهره هاي غيرعربي بودند كه از سوي اتحاديه عرب 

براي شركت در نشست الظهران دعوت شدند. 

جمهوري  خارج��ي  سياس��ت 
اس��امي اي��ران ب��ر معيار هاي 
اس��ام، تعهد برادرانه نس��بت 
به هم��ه مس��لمانان و حمايت 
بي دريغ از مستضعفان جهان و 
نيز نفي هرگونه س��لطه جويي و 
س��لطه پذيري، حفظ استقال 
همه جانبه و تماميت ارضي كش��ور و دف��اع از حقوق 
همه مس��لمانان، ع��دم تعه��د در براب��ر قدرت هاي 
سلطه گر و روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب 
اس��توار اس��ت. اين مفاد نقش��ه راه سياست خارجي 
جمهوري اسامي ايران است كه در آن ديپلماسي به 
عنوان وسيله تحقق سياست خارجي بايد براي نيل و 

تحقق آن برنامه اي مدون و فعال داشته باشد. 
حمايت از هم پيمانان اس��تراتژيك و جلوگيري از 
ظلم و ستم به ملت هاي مسلمان و ملل ستمديده 
اگرچ��ه از اصول مندرج در قانون اساس��ي اس��ت 
ليكن اين اصل در قالب و چارچ��وب منافع ملي و 
مصالح كشور تدوين و منظور شده بنابراين اجراي 
مدلول اين اص��ل نمي توان��د و نبايد ب��ه گونه اي 
باش��د كه زياني را به وجود آورد يا منفعتي را زايل 
كند. در نتيجه موضع گيري م��ا الزاما بايد در برابر 
وقايع و اعمال اي��ن اصل از اصول قانون اساس��ي 
دربرگيرنده سياس��تي مدون، منظ��م و هدفمند 
باش��د نه موضع گيري هاي مقطعي و موقت عاري 

از عمل. 
حمله ب��ه خاك س��وريه كه اكنون دولت مس��تقر 
در آن حكمراني مي كند، به وضوح اصول منش��ور 
ملل متحد و قواعد مسلم حقوق بين الملل را نقض 
مي كند اما اين نقض آش��كار نه نخس��تين مرتبه 
است كه رخ مي دهد و يقينا آخرين آن هم نخواهد 
بود ولي مهم مواجهه كش��ور جمهوري اس��امي 

ايران با اين واقعه تلخ است. 
س��ه كش��ور اي��االت متح��ده امري��كا، بريتانيا با 
همراهي فرانس��ه در اقدامي مس��بوق به سابقه با 
اتخاذ تصمي��م براي حمل��ه به خاك س��وريه، در 
عمل خ��ود را جايگزين ش��وراي امنيت س��ازمان 
مل��ل متحد ب��ه عن��وان تنها رك��ن صال��ح براي 
تصميم گيري براي ام��ور بين الملل كرده و در اين 
مورد به خصوص مانند گذشته با اس��تفاده از زور 
و توس��ل به نيروي قهريه و نظامي بيش از پيش به 
اعتبار اين ارگان مهم بين المللي لطمه وارد كردند 
و با اقدام به حمله نظامي به جاي ملل متحد اقدام 
كردند و اينگون��ه جامعه جهان��ي را در برابر عمل 
انجام ش��ده اي قرار دادند ك��ه مي تواند به پيچيده 
شدن اوضاع و وخيم تر شدن تنش هاي موجود در 

منطقه منجر شود. 
تجاوز اين سه كشور نه تنها قواعد حقوق بين الملل 
را يكس��ر ناديده انگاش��ته بلكه قواعد داخلي اين 
كشور ها نيز نقض شده اس��ت، حمله نظامي بدون 
اج��ازه مراجع ذي ص��اح داخلي ي��ادآور اقدامي 
مش��ابه در حمله نظامي به عراق اس��ت اما در اين 
گيرو دار ادامه يك ديپلماس��ي نامس��نجم مبتني 
بر تكذيبيه ه��اي تكراري از س��وي اي��ران نه تنها 
تامين كنن��ده منافع ما و هم پيمانان نيس��ت بلكه 
معموال منج��ر به غافلگي��ري مي ش��ود. بنابراين 
فرصت بهره گي��ري از ظرفيت هايي ك��ه مي توان 
به آنها اتكا كرد از دس��ت مي رود چنانكه در مورد 
مساله و مناقش��ه مهم س��وريه با وجود اينكه اين 
كشور براي جمهوري اسامي ايران محور مقاومت 
محسوب مي شود، ايران نمي تواند و نتوانسته نه از 
پتانس��يل هاي بين المللي و نه از ديپلماسي فعال 

بهره مند شود. 
واقعي��ت عيني در خص��وص موضوع س��وريه اين 
است كه خواس��ت كش��ورهاي ايران و روسيه در 
بس��ياري موارد با آنچه جامعه جهان��ي در طرح و 
برنام��ه دارد يا تعارض ي��ا مغاي��رت )صرف نظر از 
بررسي درس��تي يا نادرستي خواس��ت دو طرف( 
دارد اما اين س��خن بدان معنا نيس��ت ك��ه آنچه 
ايران به هم��راه روس��يه در ارتباط با س��وريه در 
نظر دارند ام��ري ناحق و مذم��وم و مطالبه جامعه 
جهاني الزاما صحيح و درس��ت اس��ت بلكه سخن 
بر س��ر نحوه مواجهه با اين قضيه است مانند انكار 
حضور نظامي ايران در س��وريه و پذيرش با تاخير 
حضور مستشاري در حالي كه مساله دفاع از حرم 
و ش��هداي مدافع حرم عما هر ادعايي جز حضور 

نظامي مستقيم در سوريه را مردود مي كند. 
اين تعارض ولو ناخواسته، نش��انه يك ديپلماسي 
انفعالي و نامنس��جم در برابر يك حض��ور نظامي 
موثر و كارآمد است كه بي ش��ك انفكاك بين اين 
دو اگر س��بب از بي��ن رفتن منافع نش��ود، موجب 
آسيب ديدن و دس��ت نيافتن به منافع حداكثري 

است. 
همه آنچه به تحليل بيان ش��د در حالي اس��ت كه 
حضور نظامي ايران با اجازه حاكميت مس��تقر در 
كشور س��وريه انجام پذيرفته و حمله سه كشور به 
مواضعي در خ��اك جمهوري س��وريه بدون اذن و 
مج��وز مراج��ع بين المللي ذي صاح انجام ش��ده 
اس��ت. كيفيت حضور ايران ايجاب مي كند كه نوع 
و ميزان اين دخالت مأذون، به طور متناسب اعام، 
تش��ريح و تبيين ش��ود اقدامي كه به دليل تعلل، 
اكنون در حالت تبديل ش��دن به پاش��نه آش��يل 

سياست هاي ايران در قبال سوريه است. 
اين نح��وه برخ��ورد مبتني ب��ر موضع گيري هاي 
متكي ب��ر تكذيبيه هاي مكرر نه ت��وان جلوگيري 
از ايجاد يك اتح��اد يا اجماع مقابل اي��ران را دارد 
و نه تناس��بي دارد با آنچه ايران در س��وريه و نزاع 
و مخاصمه تمام عي��ار در آن در نظر دارد. مش��ي 
و روي��ه اي كه در عم��ل پتانس��يل هاي الزم براي 
تثبيت حقوق��ي موضع اي��ران را مخ��دوش و در 
مقاب��ل، زمينه ه��اي حقوق��ي مقابله با اي��ران را 
براس��اس معيار هاي حقوقي آمره و جهانش��مول 

حقوق بشري تمهيد و فراهم مي كند. 
حقوقدان 

مضرات ديپلماسي يك سويه 

مجيد  تفرشي

مهرداد  پشنگ پور 

سارا   معصومي

نمايشگاه كتاب لندن و تداوم 
فرصت هاي از دست رفته ايران

حمايت فرمايشي از فلسطين
دعوت به تنش آفريني با تهران

به دنبال مواضع قوي ضدايراني!
ملك سلمان، شاه عربستان سعودي كه بسياري 
از وخامت حال جس�ماني وي در يك سال اخير 
خبر مي دهن�د در نشس�ت روز گذش�ته نيز به 
سختي توانست به عنوان ميزبان و رييس دوره اي 
اتحاديه عرب جمالت خود را صحيح ادا كند. وي 
در اشاره اي كوتاه و بي هزينه به مساله فلسطين 
گفت: »مساله فلس�طين براي ما در اولويت قرار 
دارد و تصميم دول�ت امريكا در انتقال س�فارت 
به قدس را محكوم مي كنيم. قدس ش�رقي بايد 
پايتخت فلسطين باشد.« مردي كه كشورش از 
سه سال قبل جنايت هاي بي سابقه اي را در يمن 
ب�ه راه انداخته در س�خنراني خود ادع�ا كرد كه 
عربستان از جامعه جهاني مي خواهد همه راه ها 
براي ورود كمك هاي انسان دوس�تانه به يمن را 

فراهم كند. 

مل�ك س�لمان رفتاره�اي اي�ران در منطقه را 
خطرن�اك توصيف ك�رد و اتخاذ مواض�ع قوي و 
محكم س�ازمان ملل علي�ه رفتارهاي اي�ران در 
منطقه را خواستار شد. شاه سعودي تصريح كرد: 
»ما حمايت موشكي ايران از حوثي ها را محكوم و 
دخالت هاي اين كش�ور در امور كشورهاي عربي 
را رد مي كني�م.« نكت�ه قابل توج�ه در اظهارات 
ملك س�لمان اين بود كه وي در س�خنراني خود 
كوچك ترين اشاره اي به مس�اله سوريه و حمله 
نظامي امريكا، بريتانيا و متحدانش به اين كشور 

نكرد. 
تقليد دبيركل از ملك سلمان 

احمد ابوالغيط، دبيركل اتحاديه عرب نيز با تكرار 
ادعاهاي ملك س�لمان درباره اي�ران، اعالم كرد 
كه دخالت هاي ايران در جه�ان عرب را محكوم 
مي كنيم. وي گفت: ايران از قانون شكنان در يمن 

براي تهديد امنيت عربستان حمايت كرده است 
و ما بايد براي حفظ امنيت عربستان، با اين كشور 
هم�كاري كنيم. اع�راب بايد اقدام�ات مخربانه 
ايران از طريق حوثي ها را محكوم كنند. دبيركل 
اتحاديه عرب در ادامه مدعي شد كه ايراني ها از 
ناامني در يمن سوءاستفاده و عليه دولت قانوني 

كودتا   كردند. 
دفاع موگريني از فلسطين 

فدري�كا موگريني، مس�وول سياس�ت خارجه 
اتحادي�ه اروپا ضمن ش�ركت در اي�ن اجالس به 
مساله سوريه و مساله حمالت شيميايي اخير در 
اين كش�ور اش�اره كرد و گفت: بايد كساني كه از 
سالح هاي شيميايي در س�وريه استفاده كردند، 
مجازت شوند. فرآيند سياسي بحران سوريه بايد 

به مسير خود بازگردد. 
وي همچنين به مس�اله فلسطين اش�اره كرد و 

گفت: اتحاديه اروپا همواره ب�ر راه حل دو دولتي 
و تشكيل دولت مس�تقل فلسطين به پايتختي 
قدس ش�رقي تاكيد دارد و مذاك�رات صلح بين 

فلسطين و اسراييل بايد از سر گرفته شود. 
كنايه امير كويت به ايران 

امير كويت نيز طي س�خناني گفت: »امنيت در 
تع�دادي از كش�ورهاي عربي، همچن�ان دور از 
دسترس به نظر مي رسد و اعراب بايد همه تالش 
خود را براي حل بحران هاي منطقه به كار بگيرند. 
براي نقش آفريني ش�وراي امنيت سازمان ملل 
جهت حل مس�ائل منطقه ت�الش خواهيم كرد. 
تصميم واش�نگتن درباره انتقال س�فارتش به 
قدس، خالف موازين بين المللي اس�ت.« وي در 
پايان سخنراني خود از ايران خواست كه به اصول 
قوانين بين المللي پايبند باشد و از دخالت در امور 

كشورهاي منطقه اجتناب   ورزد. 

AFP


