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  پیش از ورود به بحث ســفر رئیسی به ازبکســتان و حضور در اجالس سران شانگهای   .
به بررســی یک نکته انحرافــی بپردازیم. به تازگی در طیفی از رســانه های داخلی بر پایه 
دوقطبی سازی، سفر رئیسی به سمرقند در برابر سفر رئیس جمهور به نیویورک گذاشته شده 
اســت. آیا شما قائل به این دوگانگی هستید؟ آیا اساسا سفر به سمرقند منافاتی با حضور 

رئیسی در نیویورک دارد؟
خیر، من قائل به این دوگانگی نیســتم و معتقدم ســفر رئیسی به سمرقند منافاتی با 
حضور او در نیویورک ندارد؛ کما اینکه ســخنرانی رئیس جمهور در نشســت ساالنه سران 
کشورها در سازمان ملل هم تضادی با دستاوردهای او در سفر به ازبکستان ندارد. هر دو 
ســفر در جایگاه خود دارای اهمیت ویژه برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
هســتند. به هر حال ۱۹ کشور در نشست سمرقند شــرکت می کنند که حدود ۱۰ کشور از 
مجموعه اعضای دائم و ناظر سازمان همکاری شانگهای در سطح سران حضور خواهند 
داشــت؛ بنابراین نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که چنین نشستی برای ما اهمیت 
دارد. از آن طرف نشســت ساالنه سران کشورها در مقر سازمان ملل هم اهمیت دارد. به 
هر حال مقامات بلندپایه همه یا بیشــتر کشــورهای جهان در نیویورک گرد هم می آیند و 
رئیس جمهور ایران هم فارغ از اینکه چه دولتی و چه جریانی در کشــور روی کار باشــد، 
می تواند از ظرفیت حضور در نیویورک در ســایه دیدار با ســران بیشتر کشورهای جهان، 
زمینه الزم برای تقویت و پیشــبرد مناســبات ایران و تحرک بیشتر در سیاست خارجی را 
فراهم کند. پس نمی توان دو سفر را کم ارزش دانست یا یکی را فدای دیگری کرد. به ویژه 
آنکه هیچ کدام از این سفرها با دیگری تضاد ندارد. البته با وجود برخی احتماالت تاکنون 
خبر رسمی از زبان سخنگوی دولت یا سخنگوی وزارت امور خارجه دال بر سفرنکردن و 

حضورنداشتن رئیسی در نشست ساالنه سران در نیویورک نشنیده ام.

 مسئله اساســا به حضورنداشــتن باز می گردد؛ چون با وجود فشار برخی جریان های   .
رادیکال در آمریکا به دولت بایدن برای ندادن روادید به رئیس جمهور، تأکید برخی  افراد در 
داخل این است که نباید رئیسی در آمریکا حضور پیدا کند. در همین راستا برخی جریان های 
سیاسی و رســانه ای در داخل با یک دوقطبی سازی ســعی دارند اساسا رئیس جمهور را 
از حضور در ســازمان ملل منصرف کنند؛ چرا که از نگاه آنان نه تنها ســفر به نیویورک هیچ 
دستاوردی برای کشور ندارد؛ بلکه حضور رئیسی در آمریکا می تواند به هزینه و حاشیه برای 

دولت منجر شود.
 شعر معروفی از حافظ اســت که می گوید به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا 
را، اما قرار نیست جمهوری اســالمی ایران، سمرقند را به خال هندوی نیویورک ببخشد. 
نیویورک داســتان خود را دارد و نشســت سمرقند هم داســتان خود را؛ با این وضعیت 
موجود در کشــور و شرایطی که دولت ســیزدهم در آن قرار دارد، رئیس جمهور باید یک 
نگاه همه جانبه و متوازن را برای سیاســت خارجی خود اجرا کند. اگرچه رئیســی از ابتدا 
عنوان کرده است که محور سیاست خارجی دولت سیزدهم، ارتقای روابط با همسایگان و 
تقویت دیپلماسی منطقه ای است؛ اما باید برای تقویت دیپلماسی از ظرفیت همه کشورها 
و همه نشســت ها استفاده کند. نباید یک نشست را در مقابل دیگری قرار دهیم. فقط به 
صرف اینکه یک نشســت در نیویورک یا اروپا برگزار می شــود، نباید در آن شــرکت کرد و 
نشستی چون در چین، روسیه و کشورهای همسایه برگزار می شود، باید در آن حضور یافت، 
چندان منطبق با منطق دیپلماسی نیست. ما باید این نگاه صفر و صدی و دوقطبی سازی 
در سیاســت خارجی را کنار بگذاریم. البته دیپلمات های بعد از انقالب که در چهار دهه 
گذشــته در سیاست خارجی ایران فعال بوده اند، اعتقاد دارند که جمهوری اسالمی ایران 
باید در همه نشســت ها در همه کشورها حضور پیدا کند تا به تحرک و پویایی دیپلماسی 
کشــور منجر شــود. عدم حضور، قطع کردن روابط، قهر کردن، حذف کردن و دامن زدن به 
تنش دیپلماتیک صرفا به انزوای ما در جامعه جهانی منجر می شــود. ما باید هر چه در 
توان داریم به کار بگیریم تا با تعداد بیشــتری از کشورهای جهان تعامل مثبت و سازنده 
برقرار کنیم. ســازمان ملل هم یکی از نهادهای بین المللی مهم در جامعه جهانی است 
کــه فرصت الزم را برای دیدار رئیس جمهور ایران با همتایانش در دیگر کشــورها فراهم 
می کند و اتفاقا تریبون بسیار خوبی است که رئیسی بتواند سیاست خارجی خود را به طور 
کامل و شــفاف تبیین کند. البته این بستگی به آقای رئیسی و دولت سیزدهم دارد که چه 
انتخابی داشته باشد. هرچند دولت سیزدهم نشست سمرقند را مهم تر از نشست ساالنه 
سران کشورها در نیویورک می داند، اما هر کدام از این نشست ها بخشی از ظرفیت و پتانسیل 
سیاست خارجی ایران را درگیر خواهند کرد و می توانند به تحرک، پویایی و تعمیق روابط 
ایران با همسایگان و کل جامعه جهانی منجر شود. به نظر من نشست نیویورک می تواند 
ســنگ  محک و معیار خوبی برای ســنجش توان دیپلماتیک رئیس جمهور و سیاســت 

خارجی دولت سیزدهم باشد، چون عیار این دولت را روشن می کند.

 تا در همین وادی دوگانه ســازی سمرقند و نیویورک هستیم، آسیب شناسی عمیق تری   .
درباره این مســئله داشــته باشیم. شما هم ســفیر جمهوری اســالمی ایران در اتریش 
بوده اید و اروپا را به خوبی می شناســید و هم سفیر در هندوســتان بوده اید، بنابراین به 
ظرفیت های شرق و جنوب شرق آسیا واقف هستید، خصوصا که معاونی آسیا، اقیانوسیه و 
مشترک المنافع وزیر امور خارجه در دوران آقای ظریف را هم در کارنامه دارید. یعنی در کل 
شرق و غرب را در دوران حضور دیپلماتیک خود دیده اید. حال با چنین تجربه ای این سؤال 
را باید پرسید که آیا اساســا ادبیات ساری و جاری در برخی از جریان های سیاسی داخلی 
مبنی بر دوگانه سازی، دوقطبی سازی و بلوک بندی شرق و غرب و اصرار بر اینکه جمهوری 
اسالمی ایران همراه با روسیه و چین در برابر غرب با محوریت آمریکا قرار دارد تا چه اندازه 
به سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران صدمه زده است؟ اساسا این ادبیات تا چه حد 
با واقعیات حال حاضــر جامعه جهانی و نظم روابط بین الملل انطباق دارد؟ این ادبیات 

ایدئولوگ در سیاست خارجی دستاوردی برای کشور خواهد داشت؟
من قصد دارم ســؤال شما را از ُبعد دیگری پاســخ دهم. به باور من کارنامه سیاست 
خارجی هر دولتی از هر جریان سیاسی نهایتا باید در اقتصاد و معیشت مردم خود را نشان 
دهد. زمانی که اقتصاد، معیشت و روابط ما در منطقه و جهان با چالش و مشکل مواجه 
است طبیعتا یک جای کار سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران می لنگد. من اینجا 
به طور مشخص تنها روی سخنم به دولت رئیسی نیست. به هر حال دولت سیزدهم تنها 
یک سال است که روی کار آمده و نمی توان کارنامه این دولت را سنجید. اما شما می توانید 

تمــام دولت های بعد از انقالب اســالمی را در حوزه تأثیرگذاری دیپلماســی بر اقتصاد و 
معیشت مردم با همدیگر مقایسه کنید و ببینید چه دولت هایی کارنامه قابل قبول تری از 
خود ارائه کرده اند. ما حتی می توانیم یک بررسی جزئی تر هم داشته باشیم و دولت های 
اول و دوم هر رئیس جمهور را پیرامون تأثیر گذاری سیاست خارجی آنها در حوزه اقتصاد 
و معیشــت بررسی کنیم. اصال نیازی نیست در این خصوص شعار داده شود. شعاردادن 
به احزاب سیاســی داخلی باز می گردد، نه سیاست خارجی؛ چون آمارها کامال گویاست و 
به راحتی می توان این مقوله را مورد ســنجش قــرار داد. با آمار و ارقام می توان به   خوبی 
مشــخص کرد کــدام دولت و کدام رئیس جمهور موفق عمل کرده اســت و کدام دولت 
و رئیس جمهور کشور را به ســمت تحریم،   انزوا، تنش، درگیری، حاشیه و قطع نامه های 
شــورای امنیت کشاند و با درآمدهای هنگفت و بی سابقه نفتی هیچ فایده و سودی عاید 
مردم نکرد. بدون تردید سیاست خارجی تأثیر مستقیمی بر روی اقتصاد و معیشت کشور 
دارد. بنابراین دولت ها باید اولویت و محوریت سیاست خارجی خود را به نحوی تعریف 
کنند که ضمن برقراری روابط سازنده با همه کشورهای شرق و غرب، عمال تأثیر مثبت این 
دیپلماسی با بهبود نفوذ و جایگاه ایران در مناسبات جهانی بر اقتصاد و معیشت خود را 
نشان دهد. دیپلماسی باید به رشد تولید، رشد کارایی، رشد اقتصادی و رشد رفاه مردم ایران 
کمک کند. مستلزم چنین دیپلماسی آن است که ما یک نگاه حداکثری را در برقراری، تداوم 
و تقویت روابط با همه کشورها داشته باشیم. قطعا این نوع نگاه بلوک بندی و قطبی بندی 
شــده اکنون نمی تواند جوابگوی نیازهای ما باشــد؛ چون هیچ کشوری نتوانسته است با 
محدودکردن، انزوای دیپلماتیک و دل بستن به یک یا دو کشور خاص یک سیاست خارجی 
قوی، پویا و کارآمد که بتواند اقتصاد و معیشــت را هم بهبود بخشد، محقق کند. ما باید 
از اقتصاددانان و دیپلمات ها برای تبیین برنامه ای درســت در این زمینه استفاده کنیم که 
در چه زمینه هایی کوتاهی کردیم تا در آن حوزه جبران مافات بکنیم و در چه زمینه هایی 

موفق بوده ایم تا آن را تقویت کنیم.

 به ســفر امروز چهارشنبه رئیســی به سمرقند برای حضور در نشســت سران سازمان   .
همکاری شانگهای بپردازیم. در این بین ما با دو روایت مواجهیم. پیش تر عنوان شده بود که 
جمهوری اسالمی ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شده است، در حالی که ناصر 
کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه و مهدی صفری، معاون اقتصادی دستگاه دیپلماسی 
صراحتــا عنوان کرده اند که مــا در حال طی مراحل پذیرش دائمی در ســازمان همکاری 

شانگهای هستیم. این سفر می تواند به عضویت دائم ایران منجر شود؟
چیزی که مشخص است، این است که فعال جمهوری اسالمی ایران عضو دائم سازمان 
همکاری شــانگهای نشده است و سعی دارد مراحل عضویت در این سازمان همکاری را 
طی کند. البته عضویت دائم ما در سازمان همکاری شانگهای ارتباطی به نشست سمرقند 

در ازبکستان ندارد.

 چرا؛ چون برخالف این نکته شــما مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه   .
دیروز سه شــنبه در سخنانی عنوان کرد که رســمیت عضویت ایران در سازمان همکاری 
شــانگهای در این سفر مشخص می شــود چراکه ایران ۴۰۰ تا ۵۰۰ قرارداد دارد که در این 

مدت وزارت خارجه آنها را آماده کرده و تحویل داده است؟
من باز هم تأکید می کنم مشــکل عضویت دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان 
همکاری شــانگهای ارتباطی به طرف مقابل یعنی اعضای این ســازمان همکاری ندارد، 

بلکه توپ در زمین ماست.

 یعنی چه توپ در زمین ماست؛ آیا در داخل چالش و مانع تراشی در این خصوص وجود   .
دارد؟

ببینید ما هنوز در داخل نتوانســته ایم برای رسمیت بخشــیدن به عضویت دائم ایران 
در ســازمان همکاری شانگهای کارهای الزم را پیش ببریم. در این بین نهادهای مربوطه، 
مشخصا خود رئیس جمهور و بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه 
نتوانســته اند این مسئله را با مجلس شــورای اسالمی نهایی کنند. به هر حال ایران برای 
عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای باید اسناد متعدد و فراوان و شروط بسیاری را 
بپذیرد که باید بند به بند این شروط توسط کشور اجرائی شود، مانند FATF؛ اکنون دولت، 
نهادهای حقوقی ذی ربط، مجلس شــورای اســالمی و دیگر ارگان ها در حال بررسی این 
اســناد، شــروط و بندها برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای هستند. 

اما مســئله مهم تر اینجاســت که عالوه بر عدم هماهنگی بین نهادها و قوا در پیشــبرد 
هرچه ســریع تر پروســه عضویت دائم ایران به نظر من جمهوری اسالمی همان گونه که 
در مســئله FATF نخواست یا نتوانست همه شروط را بپذیرد، به نظر من درباره سازمان 
همکاری شــانگهای هم مشــابه آن روی خواهد داد. چون برخی بندها و شــروط برای 
عضویت ایران در ســازمان همکاری شــانگهای برخالف باور و منافع جریان رادیکال در 
داخل است. یعنی بندهایی برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای وجود دارد 
که من بعید می دانم جمهوری اســالمی ایران بتواند یا بخواهد همه آنها را پیاده و امضا 
کند. حال در این شــرایط قطعا وضعیت  ایران در سازمان همکاری شانگهای به گونه ای 
اســت که نمی تواند آن درجه از انتظارات و دستاوردهای مدنظر دولت رئیسی را محقق 
کند. چون با حلوا حلوا گفتن دهان شــیرین نمی شود. اکنون ادعای تالش برای عضویت 
دائم در سازمان همکاری شانگهای مطرح است، ولی فعال تا رسیدن به آن نقطه فاصله 
زیادی وجود دارد و من بعید می دانم جمهوری اســالمی ایران و جریان رادیکال برخی از 
مفاد، بندها و شروط برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای را به راحتی بپذیرند؛ بله 
سازمان همکاری شانگهای حضور ایران را پذیرفته است. هرچند تالش برای تبدیل شدن از 
عضو ناظر به عضو دائم از اواخر عمر دولت روحانی شروع شده بود. یعنی در دورانی که 
بنده در وزارت امور خارجه حضور داشتم این مسئله از طرف سازمان همکاری شانگهای 
به ما ابالغ شد و در دوره آقای رئیسی بروز کرد و علنی شد. به محض آنکه دولت رئیسی 
آغاز به کار کرد، با سفر به تاجیکستان برای حضور در نشست شانگهای مسئله عضویت 
دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به ایران ابالغ شد. پس ما فعال تا عضویت دائم 
در ســازمان همکاری شانگهای فاصله داریم. بعد از گذشــت یک سال از دولت رئیسی 
ما هنوز عضو دائمی ســازمان همکاری شانگهای نیســتیم. البته اگر ایران عضو دائمی 
شانگهای هم نباشد دلیلی ندارد که ما این سفر را انجام ندهیم، چون همان گونه که گفتم 
و دوباره تأکید می کنم اساسا سفر رئیس جمهور به سمرقند و حضور در چنین نشست هایی 

برای ما مفید است.

 با نگاهی به ماهیت سازمان همکاری شانگهای، این سازمان همکاری دارای اقتضائات،   .
مشخصات و امتیازات خاص خود است، اما در عین حال ما شاهد اختالفات و گسل های 
جدی در سازمان همکاری شانگهای هستیم. از تقابل هندوستان و پاکستان تا هندوستان و 
چین، افغانستان (عضو ناظر) و هندوستان، تقابل تاجیکستان با افغانستان، تقابل پاکستان 
و تاجیکستان و...؛ مضاف بر اینکه ایران به دلیل تحریم عمال نمی تواند از فرصت سازمان 
همکاری شانگهای به صورت کامل استفاده کند. حال با توجه به این نکات، ظرفیت سازمان 

همکاری شانگهای را تا چه اندازه جدی می دانید؟
ما باید بتوانیم از ظرفیت و پتانســیل هر ســازمان و ســازمان همکاری بین المللی و 
منطقه ای در جهت تقویت و پویایی دیپلماســی اســتفاده کنیم. نکاتی که گفتید درست 
است و اتفاقا عالوه بر ایران، حتی خود اعضای دائم و اصلی سازمان همکاری شانگهای 
یعنی چین و روسیه هم تحت تحریم هستند. در کنارش افغانستان و تا حدودی پاکستان 
هم با تحریم مواجه هســتند. البته سازوکار تحریم چین متفاوت از روسیه است؛ بنابراین 
سازمان همکاری شانگهای فی نفسه محدودیت هایی دارد، اما در عین حال ظرفیت ها و 
پتانسیل های باالیی را هم در خود دارد. شما به دوقطبی ها، تنش و گسل برخی از اعضای 
ســازمان همکاری شانگهای اشــاره کردید. اگر ایران این هوشمندی را داشته باشد اتفاقا 
می تواند به عنوان بازیگری با یک سیاست خارجی منطقی و منعطف رفتاری را در پیش 
بگیرد که با تک تک این اعضا روابطی خوب، ســازنده و متوازن را برقرار کند تا از ظرفیت 
هرکدام از این کشورها نهایت استفاده را ببرد. قرار نیست مثال در درگیری و تنش پاکستان و 
هندوستان، ایران به شکل صریح و آشکار جانب یک کشور را بگیرد یا در تقابل هندوستان 
و چین، ایران از یک طرف دفاع کند، چراکه ما باید با نگاهی کالن تر و راهبردی تر به سازمان 
همکاری شانگهای از ظرفیت همه اعضا استفاده کنیم. خصوصا آنکه به دلیل عدم احیای 
برجام و لغونشدن تحریم ها، ایران با محدودیت های گسترده ای برای برقراری روابط تجاری 
و اقتصادی با همه کشورهای دنیا مواجه است. پس زمانی که ما با چنین محدودیت هایی 
مواجهیم باید برای جبران مافات و پرکردن خألهای ناشی از محدودیت تحریم ها به شکل 

جدی تر از ظرفیت سازمان همکاری هایی مانند شانگهای نهایت استفاده را ببریم.

 معنای این جمله شــما آن اســت کــه مذاکرات وین را کنار گذاشــته و به ســازمان   .
همکاری هایی مانند اکو و شانگهای دل خوش کنیم؟

به هیچ عنوان. من در سؤاالت قبلی هم عنوان کردم ایران زمانی می تواند از سیاست 
خارجی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تولید، اشتغال و رفاه در کشور استفاده کند که 
یک نگاه متوازن، درست، هوشمند و منعطف به همه کشورها، نهادها، سازمان ها و سازمان 
همکاری های بین المللی داشــته باشــد. باز هم تکرار می کنم سیاست حذف، قهرکردن، 
محدودکردن، حضورپیدانکردن، ســفرنکردن و در کل نگاه گزینشی نمی تواند به تقویت 
دیپلماسی کمک کند. باید توسعه روابط با همه کشورها و همه سازمان همکاری ها را به 
شکلی متوازن و همه جانبه پیش ببریم. البته این کار آسان نیست و به بندبازی حرفه ای در 
سیاست خارجی نیاز دارد، چون این حرکت روی لبه تیغ است. شما باید با همه کشورها و 
همه بازیگران از هر طیف و بلوک و به خصوص ابرقدرت ها روابط متوازن را پیش ببرید تا 

منافع و در عین حال امنیت جمهوری اسالمی ایران تأمین شود.

 در سایه همین آسیب شناسی شما ایران طی چهار دهه گذشته نتوانسته است از ظرفیت   .
حضور در برخی ســازمان همکاری ها مانند اکو که ایــران از اعضای اصلی و بانیانش بوده 
است به نحو شایسته و مطلوب استفاده کند. در چنین شرایطی و با درنظرگرفتن مشکالت 
ناشی از تحریم ها، دولت سیزدهم نیم نگاهی به عضویت در سازمان همکاری مانند بریکس 
دارد. آیا در سایه این واقعیات و نکاتی که عنوان داشتید می توان عضویت ایران در بریکس 
را جدی دانست؟ اساسا اعضای سازمان همکاری بریکس با عضویت ایران با این میزان از 

چالش و تحریم موافقت می کنند؟
فعال مســئله عضویت ایران در ســازمان همکاری بریکس در حد یک درخواست از 
سوی رئیس جمهور است. اینکه درخواست ایران مورد پذیرش اعضا قرار بگیرد باید منتظر 
اتفاقات و نشســت های بعدی بریکس بود. اما حتی اگر عضویــت ایران در بریکس هم 
رنگ واقعیت به خود بگیرد باید پرســید ظرفیت و توان ایران در قامت سازمان همکاری 
مانند بریکس اســت یا خیر؟ به هر حال االن کشــور با انبوهی از چالش ها، مشــکالت و 
بحران های داخلی در حوزه اقتصادی و معیشــتی مواجه است. رکود در تولید، بی کاری، 
تورم، سطح پایین رفاه عمومی هم هر روز تشدید پیدا می کند؛ نرخ رشد اقتصادی ایران هم 
که وضعیتش کامال ناامیدکننده است. با این وضعیت اقتصادی به نظر نمی رسد توان ایران 
در حد کشورهای عضو بریکس باشد. در ضمن آیا به واقع ایران می خواهد از ظرفیت های 
این عضویت استفاده کند؟ برای مثال ایران عضو سازمان ملل است، اما وقتی که برخی در 
داخل اصرار دارند که رئیس جمهور سفر به نیویورک را کنار بگذارد، بدیهی است که ایران 
نمی تواند از امتیاز عضویت در ســازمان ملل در جهت تحقق اهداف و منافعش استفاده 
کند. ببینید تالش برای عضویت در یک ســازمان همکاری یک مقوله اســت و استفاده از 
ظرفیت هــا، امتیازات و دســتاوردهای این عضویت هم مقوله ای کامال جداســت. اتفاقا 
بعد از تالش برای عضویت در یک ســازمان همکاری ما باید برنامه ای کامال جدی، دقیق، 
منســجم، مدون و منطبق با واقعیات برای اســتفاده از تمام ظرفیت های عضویت ایران 
در یک ســازمان همکاری را تبیین، تعریف و اجرائی کنیم. خوشبختانه ایران ظرفیت های 
الزم را برای اســتفاده از عضویت در سازمان همکاری شانگهای دارد که مهم ترین امتیاز 
ما به امتیازات ژئوپلیتیک کشور بازمی گردد. ایران اکنون میزبان و کشور کلیدی در کریدور 
شمال - جنوب و همچنین کریدور شرق – غرب است. همین نکته باعث شده است برخی 
از اعضای کلیدی ســازمان همکاری شانگهای مانند چین و هندوستان برنامه جدی برای 

استفاده از ایران داشته باشند.

 ولی به نظر می رسد هندی ها به عنوان عضو دائم سازمان همکاری شانگهای مشخصا در   .
بندر چابهار کامال به صورت عکس عمل کرده اند؟

مســئله بندر چابهار نیازمند یک تحلیل کامال جداگانه است. اگرچه طبق برخی اخبار 
و حواشی درباره اینکه هندوستان سعی می کند با استفاده از ظرفیت بندر گوادر پاکستان، 
چابهار را دور بزند، اما مطمئنا هندوستان در میان مدت نمی تواند ظرفیت های بندر چابهار 
را نادیده بگیرد. چون برتری ژئوپلیتیک بندر چابهار تقریبا کم نظیر است، اگر نگوییم بی نظیر 
اســت. با درنظرگرفتن این مسئله هندوستان مجبور است برای کاهش هزینه های ارسال 
محصوالت خود به اروپا از ظرفیت بندر چابهار و کریدور شــمال - جنوب یا شرق- غرب 
برای رســیدن به بازارهای اروپا و قفقاز اســتفاده کند. در این بین به نظر من دو مشــکل 
اساسی یعنی تحریم و سوءمدیریت داخلی باعث شده است که هندوستان در کوتاه مدت 
تالش برای بهره برداری از بندر چابهار را به حاشیه ببرد. درباره تحریم باید گفت که اگرچه 
هندوســتان سعی کرد با رایزنی دیپلماتیک با ایاالت متحده، بندر چابهار را از تحریم های 
آمریکا مستثنا کند، اما این مستثناشدن و معافیت تحریمی برای بندر چابهار نهایتا نتوانست 
به اســتفاده تمام و کمال از ظرفیت این بنــدر کمک کند. چراکه تبعات دیگر تحریم های 
آمریکا بر ایران عمال آثار خود را در عقب نشــینی هند برای استفاده از بندر چابهار داشته 
اســت. به هرحال شــرکت ها و کمپانی های هندی اکنون رفتار دســت به عصایی را برای 
همکاری با ایــران در بندر چابهار دارند. به خصوص آنکه هندی ها برای ســرمایه گذاری 
در بندر چابهار انتظار ســود کالن دارند. اما مســئله مهم تر متأســفانه به ناهماهنگی و 
موازی کاری های داخلی در کشــور باز می گردد. یعنی نبود مدیریت و ســوء مدیریت برای 
اســتفاده از بندر چابهار سبب شده اســت ظرفیت های این بندر مغفول بماند. متأسفانه 
دیگر نهادها، ارگان ها و وزارتخانه ها هماهنگی، همکاری و حمایت الزم را از وزارت امور 
خارجه برای اســتفاده از این بندر ندارند. ما باید بتوانیم با یک انســجام و کار گروهی بین 
برخــی وزارتخانه ها، نهادها و ارگان ها به شــکل جدی اســتفاده از بندر چابهار را به یک 

اولویت ملی بدل کنیم.

گفت وگوی «شرق» با معاون پیشین وزیر امور خارجه درباره سفر رئیسی به ازبکستان

از سمرقند تا نیویورک
عبدالرحمن فتح الهی: رئیس جمهور ایران به دعوت رســمی همتای ازبکســتانی خود امروز و در رأس هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی، به منظور دیدار رسمی دوجانبه و نیز شرکت در بیست و دومین اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای، به شهر تاریخی سمرقند سفر می کند. سیدابراهیم رئیسی در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور ازبکستان، مالقاتی خصوصی با شوکت میرضیایف خواهد داشت و مقامات دو کشور در حضور رؤسای جمهور چند سند 
همکاری امضا خواهند کرد. رئیسی همچنین ضمن شرکت و سخنرانی در بیست و دومین اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه در سمرقند برگزار خواهد شد، با سران کشورهای شرکت کننده در 
این اجالس نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد. در همین راستا مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، اظهار کرد که رسمیت عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در این سفر مشخص می شود؛ چون ۴۰۰ تا ۵۰۰ قرارداد دارد 
که در این مدت وزارت خارجه آنها را آماده کرده و تحویل داده است. پیش از صفری، ناصر کنعانی هم تصریح کرد که در نشست سال گذشته سران این سازمان موضوع عضویت دائم ایران در این سازمان به تصویب سران کشورهای عضو رسید 
و گام های اجرائی برای عضویت رســمی ایران در این ســازمان در حال طی شدن است. کنعانی در ادامه گفت که عضویت ایران در حال تکمیل شدن است و در نشست آتی این سازمان سند روند ترکیبات اجرائی الحاق ایران به این سازمان از 
سوی وزیر خارجه امضا می شود. از این منظر «شرق» در گفت وگو با محمدابراهیم رحیم پور به بررسی اهمیت سفر رئیسی به سمرقند پرداخته است. در ادامه گپ و گفت با معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزیر امور خارجه و سفیر سابق 

ایران در اتریش و هند، تأثیر حضور رئیس جمهور ایران در ازبکستان بر عضویت جمهوری اسالمی در سازمان همکاری شانگهای و مسائل مربوطه واکاوی شده است که در ادامه از نظر می گذرانید.

ایران برای عضویت دائم در ســازمان همکاری شــانگهای باید 
اسناد متعدد و فراوان و شــروط بسیاری را بپذیرد که باید بند به 
بند این شــروط توسط کشور اجرایی شــود، مانند FATF؛ اکنون دولت، 
نهادهای حقوقی ذی ربط، مجلس شورای اسالمی و دیگر ارگان ها در حال 
بررســی این اسناد، شــروط و بندها برای عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری شانگهای هستند. اما مســئله مهم تر اینجاست که عالوه بر عدم 
هماهنگی بین نهادها و قوا در پیشبرد هرچه سریع تر پروسه عضویت دائم 
 FATF ایــران به نظر مــن جمهوری اســالمی همان گونه که در مســئله
نخواســت یا نتوانست همه شــروط را بپذیرد، به نظر من درباره سازمان 

همکاری شانگهای هم مشابه آن روی خواهد داد

مــا هــم نمی دانســتیم؛ امــا همه ادامه از صفحه اول
حساســیت ها و همه انرژی و دقت  
نظری که شــاخصه نهادی فرهنگی به نام کانون بود، به محیط و 
آثاری می انجامید که خوراک سالم و مغذی برای ذهن های گرسنه 
ما بود. آثاری که سال ها باید می گذشت تا مشخص شود چه تأثیری 
بر نســلی از فرزندان این ســرزمین گذاشته اســت. ما برای اینکه 

بفهمیم چه کســانی در کانون فیلم ساخته اند و چه کسانی کتاب 
منتشر کرده اند، باید بزرگ تر می شدیم. برای شنیدن نام امیر نادری 
و کیارســتمی و شــاپور قریب و مرور دوباره جاودانه های شان باید 
بزرگ تر می شــدیم؛ اما معجزه قبال اتفاق افتاده بود. جادوی کانون 
و فضای مهیایش، کار خودش را کرده بود. هرچه گذشت این جادو 
رنــگ باخت. با همه شــعارهایی که درباره فرهنگ داده می شــد، 
بچه ها و نیازهای شــان فراموش شــدند. تصور شد که محصوالت 
سفارشی، فرهنگ تبلیغاتی و ایدئولوژی زده کفایت می کند. کانون 
هم مثل بســیاری دیگر از نهادهای مؤثر فرهنگی به حاشیه رفت 

و آب رفت. دیگر نه از نام های بزرگ خبری بود و نه از شــاهکارها. 
فقط هم کانون نبود. در سال های گذشته، در میان انبوه هزینه های 
فرهنگی، سهم کودکان و نوجوانان ناچیزترین بوده است. نه نشریه 
و سینمای تأثیرگذار و ماندگاری برایشان تدارک دیده شده و نه نهاد 
و ارگانی توانســته رگ  خواب شــان را به دســت بگیرد. در این میان 
آموزش و پرورش را باید شکســت خورده ای تمام عیار به حســاب 
آورد؛ نهادی که اگر در تحصیل و دانش اندوزی هم نقشــی داشته، 
در ارتقای فرهنگی و تربیت نســل ها حرفی برای گفتن نداشته. در 
این وانفســا، جای تعجب و تأســف است که به جای هر تصمیم و 

سیاســتی، به جای هر انقالبی در حوزه تربیت و فرهنگ، می  گویند 
بــه آخرین میراث کانون هم قرار اســت چوب حراج زده و به نهاد 
کتابخانه های کشــور ســپرده شــود تا اضمحالل و سقوط سریع تر 
ادامه پیــدا کند. به بهانه بودجه هایی که انگار قرار اســت باز هم 
تحلیل برود، اگرنه، اگر کتابخانه های کانون زیان ده اند و هزینه برند، 
چه فرقی می کند که دســت چه کسی باشند. اگر قرار است رونقی 
به آنها داده شــود، چــرا کانون بانی اش نباشــد و آن را به دیگری 
بســپارد. شــگفت اینکه پشــت این تصمیم هم نام وزارت ارشاد 
شنیده می شود که باید متولی و دغدغه مند فرهنگ سازی در کشور 

باشد. جایی که باید بیش از همه به الواح سپید ذهن های کودکانه 
اهمیت دهد و متوجه باشد که آینده کجا ساخته می شود. حاال، به 
خاطر همه آن گذشــته پرنقش و نگار و سازنده و به امید روزهایی 
که در پی خواهد آمد، ملتمســانه از وزیر ارشاد می خواهیم که در 
تصمیم اخیر تجدیدنظر کند. عاجزانه درخواســت مان این اســت 
که با کانون مهربان باشــند، اگر نمی تواننــد آن را به روزهای اوج 
برگرداننــد، اگر توانایی این را در خــود نمی بینند که آن را به بازوی 
فرهنگــی قدرتمندی تبدیل کننــد، از حفظ و زنده نگه داشــتنش 

چشم پوشی نکنند.

جناب وزیر ارشاد  التماس می کنیم
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