
ش��كافي كوچ��ك در دي��وار بي اعتم��ادي 
منطقه اي كه در س��ه س��ال اخي��ر باالتر هم 
رفته است. حس��ن روحاني، رييس دولت يازدهم صبح روز 
چهارشنبه پس از گذش��ت چهارس��ال از حضور در قدرت 
درحالي كه پيش از اين تنها يك بار به كشور همسايه عمان 
سفر كرده بود، راهي مس��قط و پس از آن كويت شد. هيات 
عاليرتبه ايراني كه به كاخ العالم رسيدند، گارد ويژه 21 گلوله 
به نشانه استقبال رسمي و شايان توجه از مهمان ايراني شليك 
كردند. رسانه هاي كشور ميزبان حضور حسن روحاني در كاخ 
سلطنت نش��ين عمان را زنده پوشش دادند. سلطان قابوس 
براي اس��تقبال از مهمان ايراني خود به بيرون از ساختمان 
آمد. س��لطان قابوس از آوريل 2016 كه براي مداوا به آلمان 
رفته و بازگش��ته بود تنها يك بار در مألعام ظاهر شده بود و 
استقبال از رييس جمهور ايران تعداد اين حضور را به دو مورد 
رس��اند. بررسي راهكارهاي توس��عه روابط همه جانبه ميان 
ايران و عمان و كويت، سرفصل رسمي است كه در رسانه هاي 
منطقه اي از داليل سفر حسن روحاني به اين دو كشور مطرح 
شده است اما ناگفته پيداست كه سرفصل هاي غيررسمي كه 
در اين ديدارها مطرح مي شود يا جرقه بحث هاي آتي درباره 

آنها زده مي شود از اهميت بيشتري برخوردار است. 
 عمان در ذهن ايراني ها كشوري است كه ميزباني مذاكرات 
محرمانه ايران و امريكا در س��ال 2013 را بر عهده داش��ت؛ 
مذاكراتي كه در نهايت به توافق هسته اي ميان ايران و 5+1 
در جوالي 2015 منتهي شد. زماني كه حسن روحاني سكان 

دولت يازدهم را در دس��ت گرفت، سلطان قابوس نخستين 
مقام از كشورهاي عربي بود كه به ايران سفر كرد. امير كويت 
نيز در ژوئن 2014 به ايران س��فر كرده بود. حس��ن روحاني 
پيش از اين در آخرين نشست خبري خود با اصحاب رسانه 
اعالم كرده بود كه كويت يكي از چندكشوري است كه در يك 
سال گذشته پيش��نهاد ميانجي گري ميان تهران و رياض را 
داشته است. در حالي كه رابطه عمان با ايران همواره متفاوت 
از رابطه تهران با ديگر اعضاي شوراي همكاري بوده است اما 
زماني كه عربستان در سال 2016 رابطه با تهران را قطع كرد، 
كويت، قطر و امارات متحده عربي نيز سفراي خود را به نشانه 
همبستگي با رياض از تهران فراخواندند اما عمان در ميان اين 
حلقه از چنين برخوردهاي انتحاري سر باز زد. به نظر مي رسد 
ك��ه گفت وگوهاي ميان اي��ران و كوي��ت در جريان حضور 
چندساعته هيات ايراني به رياست حسن روحاني در اين كشور 
جهت گيري بيشتري به سمت ش��كل گيري گفت وگوهاي 
ميان تهران و ش��وراي همكاري خليج فارس داش��ته باشد. 
درحال حاضر چندفاكتور بر رابطه ميان ايران و اعضاي شوراي 
همكاري سايه انداخته و به نوعي مي تواند اين رابطه را تحت 
تاثير قرار ده��د: 1- حضور دونالد ترامپ، رييس جمهور تازه 
نفس امريكا در كاخ س��فيد با ديدگاه هاي متناقض كه ابعاد 
ضدايراني آن تا حدودي خيال متحدان سنتي واشنگتن در 
منطقه را راحت كرده اس��ت اما از سوي ديگر هنوز به اندازه 
كافي اطمينان دهنده نيست. 2- اختالف در پرونده سوريه كه 
در حال حاضر برخي ابعاد آن در نشست هاي متفاوت آستانه 
چكش كاري مي شوند اما در سطح كالن راه بسياري تا حل 
اختالف هاي بازيگران منطقه اي باقي مانده است. 3- پرونده 

يمن كه عربستان اخيرا دست در دست دولت جديد امريكا آن 
را به بهانه اي جديد براي متهم كردن فعاليت هاي منطقه اي 
تهران بدل كرده اس��ت. 4- همكاري هاي امنيتي و سياسي 
وسيع روس��يه و ايران كه به نوعي پاي مسكو را به معادالت 
خاورميانه باز كرده و اين مساله همواره مورد مخالفت هرچند 
پنهان كشورهاي عضو شوراي همكاري بوده است. 5- رابطه 
با اسراييل كه عربستاني ها در چندسال اخير قبح آن را از بين 
برده ان��د و اخبار پراكنده از همكاري هاي مخفي دو طرف در 
بسياري از حوزه ها خبر مي دهد. 6. حضور و فعاليت ايران در 
عراق كه از همان سال 2003 ميالدي مورد انتقاد عربستان 
بوده است. 7.- رابطه ايران و تركيه كه همواره در سايه روابط 
كج دار و مريز آنكارا با رياض و ديگر همراهانش در ش��وراي 
همكاري بوده است. 8- بحث اختالف هاي شيعه و سني كه 
رياض از آن به عنوان ابزاري براي ترويج پروژه ايران هراس��ي 

خود استفاده كرده است. 
حمايت ايران از اصل پيام شوراي همكاري خليج فارس 

حس��ن روحاني پيش از عزيمت به عمان درباره اهداف اين 
س��فر به خبرنگاران گفت: ايران خواس��تار ارتقاي روابط با 
كشورهاي منطقه و همسايه و تقويت ثبات، امنيت و توسعه 

در كل منطقه است. 
س��فر منطقه اي روحاني در حالي صورت مي گيرد كه كمتر 
از يك ماه پيش امير كويت پيامي را به نمايندگي از ش��وراي 
همكاري خليج فارس توسط وزير امورخارجه اين كشور به 
رييس جمهور ايران رسانده بود. به همين مناسبت روحاني با 
اشاره به پيام كشورهاي حوزه خليج فارس مبني بر اراده اين 
6 كش��ور براي ارتقاي و روابط بهتر با ايران و همچنين حل و 

فصل سوءتفاهمات از طريق گفت وگو و مذاكره بين طرفين، 
گفت: ما از اصل اين پيام اس��تقبال مي كنيم و در جريان اين 
س��فر نيز در خصوص ارتقاي همكاري ها، ديدار و گفت وگو 
خواهيم داشت. سياس��ت خارجي ايران حسن همجواري با 
همسايگان و حفظ امنيت خليج فارس است و ايران هيچگاه 
به دنبال تجاوز، مداخله در امور داخلي ساير كشورها و تحميل 
عقايد ديني، مذهبي و سياسي نيست و همكاري مشترك با 
كشورهاي دوست اسالمي و همسايه در اولويت است. امنيت 
منطقه بايد توسط كش��ورهاي منطقه تامين شود و حضور 
خارجي، تاثيري نداش��ته و مضر است و كشورهاي منطقه از 

بلوغ كافي در اين زمينه برخوردار هستند. 
دكتر روحاني با تاكيد بر اينكه امروز همه بايد به فكر وحدت 
بيشتر با يكديگر باش��يم و اختالفاتي كه برخي قدرت هاي 
جهاني ايجاد كرده اند، جعلي و مصنوعي است، افزود: سني 
و ش��يعه در طول قرن ها همزيستي مسالمت آميز داشتند و 
ايران هراسي، شيعه هراسي، سني هراسي و همسايه هراسي، 
مجع��ول و س��اخته و پرداخت��ه بيگان��گان اس��ت و قطعا 

سوءتفاهمات، با مذاكره حل و فصل مي شود. 
 ايران و عمان  نگاهبانان تاريخي تنگه هرمز هستند 

مسقط، نخستين ميزبان حس��ن روحاني در سفر يك روزه 
به عم��ان و كويت ب��ود. ميزباني اي كه تنها چندس��اعت به 
طول انجاميد. روحاني و پادش��اه عم��ان در ديدار دوجانبه و 
در نشست مش��ترك هيات هاي عاليرتبه دو  كشور، راه هاي 
توس��عه روزافزون روابط تهران - مسقط و مهم ترين مسائل 
منطقه اي را مورد بحث و تبادل نظر  ق��رار داده و بر ضرورت 
همكاري دو كشور در تقويت توسعه منطقه اي و برقراري صلح 
و امنيت پايدار در  منطقه تاكيد كردند. رييس جمهور در ديدار 
سلطان قابوس با اشاره به  روابط برادرانه و ديرينه دو كشور در 
طول تاريخ، گفت: روابط تهران – مس��قط همواره صميمانه 
و پايدار بوده و در اين مس��ير، رويكرد حكيمانه و تالش هاي 
خيرخواهانه و  برادرانه پادش��اه عمان بسيار موثر بوده است. 
  امروز ش��رايط بسيار مناسبي براي توس��عه و تحكيم هرچه 
بيش��تر روابط ايران و عمان فراهم آمده است و اين  آمادگي 
وج��ود دارد كه براي فعال س��ازي ظرفيت ه��اي اقتصادي، 
علم��ي، فرهنگي و روابط مردم دو كش��ور،  گام هاي جديد و 

بلندي برداشته شود.  
دكتر روحاني با اش��اره به زمينه هاي گس��ترش همكاري 
تهران – عمان در بخش هاي مختلف از جمله اقتصاد،  حمل 
و نق��ل، گاز، انرژي، بنادر، صنعت و تجارت و خدمات فني و 
مهندس��ي، گفت: تعميق روابط بانكي مي تواند زمينه ساز 
ش��تاب در  توس��عه روابط اقتصادي تهران – مسقط باشد 
و اميدواري��م مس��ووالن بانك��ي دو كش��ور در جريان اين 
س��فر، روابط مالي و  بانكي تهران و عمان را هرچه بيش��تر 
توسعه دهند.  اراده سياسي دو كشور، تحكيم هرچه بيشتر 
مناسبات دوستانه اس��ت و در اين  مسير بايد سازوكارهاي 

اجرايي فعال شوند.  
رييس جمه��وري در ادامه نقش ايران و عم��ان را در امنيت 
منطقه بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: ايران و عمان  نگاهبانان 
تاريخي تنگه هرمز به عنوان مسيري امن و آزاد براي تجارت 
بين المللي هس��تند و همكاري دو كش��ور  در تامين ثبات و 
توسعه منطقه اي بسيار حايز اهميت است.  تهران همواره از 
گسترش روابط دوجانبه و منطقه اي  با همسايگان استقبال 
مي كند و هرگاه كش��ورهاي منطقه با مش��كالت مختلف از 
جمله تروريسم مواجه شدند، آنها را  ياري كرده است و پس از 
اين هم اگر هر كدام از اين كشورها، به ويژه در برابر تروريست ها 
با مشكلي مواجه ش��وند و از تهران  درخواست كمك داشته 
باشند، حتما به آنها كمك خواهيم كرد. تهران همواره منادي 

حل  و فصل مشكالت و اختالفات از طريق گفت وگو بوده است 
و قدرت نظامي ايران نيز  صرفا دفاعي و پشتوانه اي مستحكم 
براي امنيت منطقه اس��ت.  براي تامين امنيت منطقه هيچ 
راه حلي اساسي  تر از مس��ووليت پذيري كشورهاي  منطقه و 
همكاري هاي درون منطقه اي وجود ندارد، لذا كش��ورهاي 
منطقه باي��د در كنار يكديگر براي امني��ت و  ثبات پايدار در 

منطقه با يكديگر همكاري و مشاركت داشته باشند.  
 يادآوري وضعيت وخيم مردم يمن در مسقط 

روحاني در ادامه لزوم رس��يدگي و چاره انديشي به وضعيت 
بس��يار نامطلوب مردم يمن را مورد تاكيد ق��رار  داد و گفت: 
امروز وضعيت بس��يار وخيمي براي مردم مظلوم يمن ايجاد 
ش��ده است و همه ما به عنوان كش��ور هاي مسلمان منطقه، 
وظيفه  داريم اقدامات جدي و انسان دوستانه اي را براي ياري 
مردم اين كشور انجام دهيم.  برقراري آتش بس و كمك هاي 
انسان دوستانه و انجام مذاكرات سياسي يمني –  يمني براي 

حل و فصل مشكالت مردم مظلوم يمن، ضروري است. 

تحكيم روابط منطقه اي به نفع توسعه و امنيت همه 
است 

س��لطان قابوس، پادش��اه عمان نيز در اين ديدار ضمن ابراز 
خرس��ندي از حضور دكتر روحاني در عمان بر  تقويت بيش 
از پيش روابط دو كش��ور تاكيد ك��رد و گفت: عمان به دنبال 
تقوي��ت و تحكيم همكاري ها و  مناس��بات خ��ود در تمامي 
عرصه هاي سياس��ي، اقتص��ادي و فرهنگي با ايران اس��ت. 
 تحكيم روابط ايران و كشورهاي منطقه به نفع توسعه، امنيت 
و ثبات  منطقه اس��ت.  ترديدي وجود ندارد كه تامين امنيت 
منطقه مسووليت اصلي كشورهاي منطقه  است، لذا رايزني 
و همفكري كش��ورهاي منطقه براي حل و فصل مس��ائل و 

مشكالت، بسيار ضروري است.  
اميدواريم سفر روحاني به گفت وگو با كشورهاي شوراي 

همكاري منتهي شود 
حسن روحاني پس از ترك مسقط راهي كويت شد. پيش از 
حضور رييس جمهور ايران در كويت، خالد الجار اهلل، معاون 
وزير امور خارجه اين كش��ور با اش��اره به سفر دكتر »حسن 
روحاني« گفت: كويت از اين سفر استقبال مي كند و اميدوار 
هس��تيم كه اين س��فر در حمايت از تمايل م��ا براي تحقق 
گفت وگو بين كش��ورهاي حوزه خليج فارس و ايران سهيم 
باشد به خصوص اينكه وزير خارجه كويت اخيرا به ايران سفر 
كرد و حامل پيامي از جانب شوراي همكاري خليج فارس بود. 
روزنامه القبس كويت به نقل از الجاراهلل نوش��ت كه اساس 
اين گفت وگو كه در پيام ارايه ش��ده به ايران نيز ذكر ش��ده 
بود، مبتني بر عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي عضو 
شوراي همكاري خليج فارس، احترام به حاكميت و تمايل 
براي داش��تن روابط حسن همجواري اس��ت كه در منشور 

سازمان ملل نيز بر آن تاكيد شده است. 
وي در ادامه گفت: ما تمايل داريم سفر روحاني و آغاز گفت وگو 
بين ايران و شوراي همكاري خليج فارس به حمايت از امنيت، 

ثبات و شكوفايي در منطقه كمك كند. 
استقبال امير كويت از روحاني در فرودگاه 

حس��ن روحاني هنگام ورود به كويت در فرودگاه بين المللي 
پايتخت از س��وي شيخ صباح احمد جابر الصباح امير كويت 
مورد استقبال رسمي قرار گرفت. در مراسم استقبال رسمي 
عالوه بر امير كويت، وليعهد، نخست وزير، همه وزراي كابينه 
دولت و جمع ديگري از مقامات ارشد حضور يافته بودند. در 
مراسم استقبال رسمي سرود ملي جمهوري اسالمي ايران و 
كويت نواخته شد و اعضاي هيات هاي عاليرتبه دو كشور به 

حسن روحاني و امير كويت معرفي شدند. 

خليج فارس

نگاه روز 1

اين سفر 
مي تواند راه 

گفت وگو ميان 
تهران و ديگر 

كشورهاي 
عربي را كوتاه تر 

از قبل بكند

ديپلماسي 10
اردوغان بيش از هركسي به نقش سازنده ايران در منطقه آگاه است

بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به سخنان رييس جمهور تركيه در بحرين در خصوص نقش ايران در عراق گفت: اظهارات اردوغان احتماال تحت  تاثير فضاي هيجاني خاصي صورت پذيرفته باشد؛ اردوغان بيش از هركسي 
به نقش سازنده و ثبات آفرين ايران در منطقه به ويژه در عراق آگاه است. او به مقامات تركيه يادآور شد: ثبات و امنيت، اولويت اصلي ايران در منطقه است و اين مهم جز با درك صحيح شرايط و بازشناسي كنشگران ثبات ساز از بازيگران 

هرج و مرج طلب و حامي تروريست ها ميسر نخواهد شد. آنچه مايه نگراني و تداوم بي ثباتي در منطقه است، حمايت از گروه هاي تروريستي و استفاده ابزاري از آنها و عدم احترام به حاكميت ملي و تماميت ارضي كشورهاي همسايه است. 
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سياست خارجي 
ايران چيست؟

سياس�ت خارج�ي ايران 
ب�ا  همج�واري  حس�ن 
همسايگان و حفظ امنيت 
خليج فارس است و ايران 
هيچگاه ب�ه دنبال تجاوز، 
مداخل�ه در ام�ور داخلي 
ساير كش�ورها و تحميل 
عقاي�د دين�ي، مذهبي و 
سياسي نيست و همكاري 
مش�ترك با كش�ورهاي 
دوست اسالمي و همسايه 
در اولويت اس�ت. امنيت 
توس�ط  باي�د  منطق�ه 
كشورهاي منطقه تامين 
ش�ود و حض�ور خارجي، 
تاثي�ري نداش�ته و مضر 
است و كشورهاي منطقه 
از بلوغ كافي در اين زمينه 

برخوردار هستند.

 پيام ايران
به منطقه

 هنگام�ي ك�ه آق�اي 
روحاني به عمان و كويت 
س�فر مي كند، مهم ترين 
پيامي كه به ديگر كشورها 
مخابره مي شود، پيام صلح 
و دوستي ايران و آمادگي 
كش�ورمان ب�راي انج�ام 
گفت وگو با ديگران است. 
اين س�فر تاكيدي بود كه 
ايران تهديدي عليه هيچ 
كش�وري نيس�ت و قصد 
مداخل�ه در ام�ور داخلي 

كشورهاي ديگر را ندارد.
 نفوذ اي�ران در منطقه، 
نفوذي اس�ت كه با پول و 
مداخله نظامي در كشورها 
ب�ه دس�ت نيام�ده بلكه 
نش�ات گرفته از حمايتي 
اس�ت كه از آرمان ملت ها 
و مقاوم�ت آنه�ا در برابر 
زورگوي�ي و تج�اوز رژيم 
صهيونيس�تي ب�ه وجود 

آمده است.

انتظار معجزه 
نداشته باشيم

 اگر قرار باشد تغييري در 
سياس�ت يكي از طرفين 
صورت بگيرد، اين تغيير 
از جانب ايران نيست بلكه 
از طرف مقابل است چراكه 
سياس�ت اي�ران مبتني 
ب�ر ايجاد آرام�ش، ثبات، 
گفت وگو، ع�دم مداخله 
در امور داخلي كش�ورها 
و مبارزه با تروريسم است.
گذش�ته  روز  س�فر   
رييس جمه�ور ب�ه عمان 
و كوي�ت مي تواند س�فر 
باش�د  موفقيت آمي�زي 
هرچند ك�ه نباي�د از آن 
انتظار معجزه هم داش�ت 
ام�ا مي توان�د بهانه ها را 
از كش�ورهايي ك�ه قصد 
دارند با مط�رح كردن نام 
ايران و اتهام زني به ايران، 
پ�ول كش�ورهاي منطقه 
را تصاحب كنن�د، بگيرد 
و ادعاه�ا را در نطفه خفه 
بكند. اين س�فر مي تواند 
مقدم�ه اي ب�راي فراهم 
كردن زمينه هاي گفت وگو 

باشد.

نگاهبان تاريخي 
تنگه هرمز

ايران و عم�ان  نگاهبانان 
تاريخ�ي تنگ�ه هرمز به 
عنوان مسيري امن و آزاد 
براي تج�ارت بين المللي 
هس�تند و هم�كاري دو 
كش�ور  در تامي�ن ثبات و 
توس�عه منطقه اي بسيار 
حايز اهميت است.  تهران 
همواره از گسترش روابط 
دوجانب�ه و منطق�ه اي  با 
اس�تقبال  همس�ايگان 
مي كند و هرگاه كشورهاي 
منطقه با مشكالت مختلف 
از جمله تروريسم مواجه 
ش�دند، آنها را  ياري كرده 
اس�ت و پس از اين هم اگر 
هر كدام از اين كشورها، به 
ويژه در برابر تروريست ها 
با مشكلي مواجه شوند و 
از تهران  درخواست كمك 
داشته باشند، حتما به آنها 

كمك خواهيم كرد.

گروه ديپلماسي

آغازي براي گفت وگوهاي منطقه اي 
حسن روحاني در سفر به عمان و كويت از عزم ايران براي حل اختالف ها سخن گفت 

سفر روز گذش��ته حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحاني، رييس جمهوري اس��المي 
اي��ران به عمان و كوي��ت در حالي صورت گرف��ت كه به نظر 
مي آيد اهميت آن بيش از هر مس��اله ديگ��ري، به تحوالت 
رخ داده منطقه اي به ويژه تحوالت مربوط به س��وريه، عراق، 
لبنان و يمن، مرتبط است. در س��وريه، با آزادسازي حلب از 
دست گروه هاي تروريستي، روند سياسي جديدي براي حل 
مسالمت آميز بحران شروع شده است كه در اين روند جديد، 
جمهوري اسالمي ايران به همراه روسيه و تركيه نقش مهمي 
را تاكنون ايف��ا كرده اند. در يمن نيز در حالي كه عربس��تان 
نزديك به دو س��ال است كه به اين كش��ور كوچك مسلمان 
حمله كرده اما ملت يمن با وجود همه فشارها، محاصره ها و 
تنگناها، ايستادگي كرده و از خود مقاومت نشان داده اند. اخيرا 
نيز ش��اهد بوديم كه ارتش و نيروهاي يمني به دستاوردهاي 
جديدي دست يافته و توانس��تند در مقابل حمالت ناوهاي 
جنگي عربستان، ايستادگي كرده و با موشك هاي شان ناوهاي 
ارتش سعودي را مورد هدف قرار دهند. از سويي، برد موشكي 
يمني ها تا رياض افزايش يافته و همين مساله موجب ايجاد 
يك هراس شديدي در ميان مسووالن عربستاني شده است. 
هم اينك بحران در يمن به گونه اي است كه عربستان روز به 
روز در حال فرورفتن بيش��تر در باتالقي است كه خود براي 
خود ايجاد كرده. شرايط بحراني اس��ت و از آنجايي كه ثابت 
شده ادامه جنگ و درگيري، مساله اي را حل نخواهد كرد، بايد 
تمامي طرفين درگير در بحران به سمت و سوي راهكارهاي 
سياس��ي روي بياورند. عربستان س��عودي، قطر و امارات به 
عنوان سه كشوري كه بيشترين نقش را در ايجاد بحران هاي 
منطقه اي داشته اند، بايد قانع شوند كه به روندهاي سياسي 
براي حل بحران ها پيوسته و دست از حمايت تروريست ها و 

ارسال كمك به آنها برداشته و به مداخالت شان در امور داخلي 
كشورها پايان دهند. 

تحول مهم ديگري كه در هفته ه��اي اخير رخ داده و به نظر 
مي آيد در ماه هاي آينده نيز تش��ديد ش��ود، اين اس��ت كه 
كش��ورهايي كه دچار بحران اقتصادي هستند، عزم شان را 
براي ورود به منطقه خليج فارس جزم كرده اند و مي خواهند 
بار ديگر به اين منطقه پر از چالش و بحران بازگردند. آنها براي 
انجام اين كار و پيدا كردن توجيه، به موضوع ايران تمس��ك 
جس��ته اند و با مطرح كردن ادعاهايي درب��اره فعاليت هاي 
منطقه اي ايران و تهديد نشان دادن كشورمان تالش مي كنند 
تا كشورهاي نفت خيز عربي حاشيه خليج فارس را سركيسه 
كنند. در اين راس��تا، ش��اهد بوديم كه ترزا مي، نخست وزير 
انگليس در ماه هاي گذش��ته به منطقه آمد و از تهديد بودن 
ايران در برابر ش��وراي همكاري خلي��ج فارس صحبت كرد. 
طبيعي اس��ت كه خانم مي با توجه به مش��كالت اقتصادي 
انگليس در آس��تانه خروج از اتحاديه اروپا، نياز دارد تا براي 
رفع مشكالتش، تسليحات به اعراب بفروشد و دالرهاي نفتي 

اين كشورها را كسب كند. 
همچنين رجب طي��ب اردوغان، رييس جمه��ور تركيه در 
روزهاي گذشته به س��ه كشور بحرين، عربستان و قطر سفر 
كرده است. تركيه در طول سال هاي گذشته دچار بحران هاي 
شديدي شده است و پس از كودتاي نافرجام ماه هاي گذشته 
و بازداش��ت هزاران نفر، انجام حمالت تروريس��تي و وقوع 
انفجاره��ا، مهم ترين منبع درآمد اين كش��ور يعني صنعت 
گردشگري با چالش هاي شديدي روبه رو شده است. به همين 
دليل، اردوغان براي جبران زيان هاي خود به اين منطقه روي 
آورده است و در سفري كه رييس جمهور تركيه به كشورهاي 
اين منطقه داش��ته، از تهديد ايران سخن مي گويد و مدعي 
مي ش��ود تركيه در برابر تهديدات و مداخالت ايران در كنار 
آنهاست و از شوراي همكاري خليج فارس محافظت مي كند. 
در اي��ن فضا، هنگامي ك��ه آقاي روحاني ب��ه عمان و كويت 

س��فر مي كند، مهم ترين پيامي كه به ديگر كشورها مخابره 
مي شود، پيام صلح و دوستي ايران و آمادگي كشورمان براي 
انجام گفت وگو با ديگران اس��ت. اين س��فر تاكيدي بود كه 
ايران تهديدي عليه هيچ كش��وري نيس��ت و قصد مداخله 
در ام��ور داخلي كش��ورهاي ديگر را ندارد. به ديگر س��خن، 
رييس جمهور ايران اين پيام را براي كشورهاي منطقه ارسال 
كرد كه ايران درصدد داش��تن بهتري��ن روابط در عالي ترين 
سطوح با همسايگان خود است و مي خواهد روابطي نزديك 
براساس دوستي و حسن همجواري با ديگر كشورها داشته 
باشد. حسن روحاني در سفر خود به مسقط و كويت و رايزني 
با مسووالن اين دو كشور، تالش كرد تا بهانه هايي كه امريكا، 
انگلي��س و تركيه عليه ايران براي چاپيدن ملت هاي منطقه 
استفاده مي كنند را خنثي كرده و بي واسطه مواضع و نظرات 
جمهوري اسالمي ايران را در رابطه با مسائل دوجانبه، تحوالت 
منطق��ه اي و رويدادهاي جهاني تش��ريح ك��رده و به اطالع 

مقامات كشورها برساند. 
البته سفر رييس جمهور به كويت، از يك زاويه ديگر نيز داراي 
اهميت اس��ت. وزير امور خارجه كويت در هفته هاي پيش 
به تهران آمده ب��ود و پيامي را براي آقاي روحاني آورده بود. 
آن پيام، به اهميت س��فر رييس جمهور به كويت مي افزايد 
زيرا كويتي ها تاكيد داش��تند كه بگويند حامل پيام شوراي 
همكاري خليج فارس براي گفت وگو با ايران هستند. البته 
جمهوري اس��المي ايران هميش��ه تاكيد ك��رده كه آماده 
گفت وگو با همسايگان براي حل اختالفات، فشردن دست 
آنها و آغاز همكاري اس��ت. اي��ران در روابط دوجانبه با هيچ 
كشوري مشكلي ندارد. اگر تنش��ي نيز ميان ايران و برخي 
از كشورهاي اين منطقه وجود دارد، به دليل مداخله برخي 
از كشورهاي اين منطقه به ويژه عربستان، قطر و امارات در 
كش��ورهاي ديگر اس��ت كه نمونه اي از اين دخالت ها را در 
سوريه، عراق، لبنان و يمن در حمايت از تروريست ها مشاهده 
مي كنيم. روابط تهران با مس��قط و كويت، بسيار دوستانه و 

صميمي اس��ت و مي تواند الگويي براي روابط تهران با ديگر 
كشورها باشد. 

ايران با قطر در مس��ائل دوجانبه مش��كلي ندارد. همچنين 
با وج��ود اختالفاتي كه مي��ان ايران و ام��ارات درخصوص 
موضوعات سياسي وجود دارد، دو كشور در مسائل اقتصادي 
همكاري هاي گسترده اي با يكديگر دارند. روابط ايران تنها 
با دو كش��ور بحرين و عربستان س��عودي داراي تنش است. 
بحرين ايران را متهم به دخالت در امور داخلي خود مي كند. 
مردم اين كشور، چندين سال است كه نسبت به شرايط خود 
و وابستگي شان به عربستان و كش��ورهاي غربي معترضند 
و خواس��تار مش��اركت در قدرت هس��تند. درخواست عدم 
وابستگي و مشاركت در قدرت، درخواست هاي زيادي نيست 
ولي از آنجايي كه حكومت بحرين، تابع حكومت عربس��تان 
اس��ت و اين كش��ور هم توسط ارتش س��عودي اشغال شده 
اس��ت، از خود اختياري ندارد و مردم اين كش��ور را سركوب 
مي كند. آنها براي توجيه اقدامات شان به اتهام زني عليه ايران 
روي آورده ان��د در حالي كه ايران در امور داخلي اين كش��ور 
مداخله اي نداشته است. تنش هاي اصلي در منطقه از سوي 
عربس��تان است كه به شكل غيرمعقولي، سياست خود را در 
جهت مقابله با ايران قرار داده اس��ت. نفوذ ايران در منطقه، 
نفوذي است كه با پول و مداخله نظامي در كشورها به دست 
نيامده بلكه نشات گرفته از حمايتي است كه از آرمان ملت ها 
و مقاومت آنها در برابر زورگويي و تجاوز رژيم صهيونيس��تي 

به وجود آمده است. 
ايران آماده گفت وگو در راس��تاي دس��تيابي به توافق براي 
هم��كاري ميان ملت ها اس��ت و اگر قرار باش��د تغييري در 
سياس��ت يكي از طرفين صورت بگيرد، اين تغيير از جانب 
ايران نيست بلكه از طرف مقابل است چراكه سياست ايران 
مبتني بر ايجاد آرامش، ثبات، گفت وگو، عدم مداخله در امور 
داخلي كشورها و مبارزه با تروريسم است. البته شرايط كنوني 
به گونه اي است كه امكان تداوم سياست هاي مداخله گرايانه 

عربستان هم ممكن نيس��ت. اگر شرايط اقتضا بكند و طرف 
مقابل به اين مهم برسد كه سياست هايش به جايي نمي رسد 
و آن سياست، موجب ويراني بيشتر خواهد شد و شعله هاي 
اين ويراني مي تواند خودشان را فرابگيرد، در نهايت ناچار به 

گفت وگو و مذاكره خواهد شد. 
من فكر مي كنم س��فر روز گذش��ته رييس جمهور به عمان 
و كوي��ت مي تواند س��فر موفقيت آميزي باش��د هرچند كه 
نبايد از آن انتظار معجزه هم داش��ت اما مي تواند بهانه ها را از 
كشورهايي كه قصد دارند با مطرح كردن نام ايران و اتهام زني 
به ايران، پول كش��ورهاي منطقه را تصاحب كنند، بگيرد و 
ادعاها را در نطفه خفه بكند. اين سفر مي تواند مقدمه اي براي 
فراهم كردن زمينه هاي گفت وگو باشد. ايران براي گفت وگو 
آماده است و اگر اين تمايل در شوراي همكاري خليج فارس 
نيز وجود داشته باشد، آغوش تهران براي گفت وگو باز است. 
از آنجايي كه كشورهاي عربي از نظر امنيتي وابسته به امريكا 
يا كشورهاي غربي هستند، هم اكنون اين سوال مطرح است 
كه آيا كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مي توانند سياست 
مستقلي را از خود در پيش بگيرند؟ من در گفت وگو با بسياري 
از صاحب نظران و انديشمندان عربي به اين نتيجه رسيده ام 
كه اعراب نيز متوجه شده اند سياست كشورهاي غربي چنگ 
انداختن به دالرها است و تهديد نشان دادن ايران، يك بهانه 
توخالي است اما از آنجا كه زير فشار غربي ها هستند، چاره اي 

جز پذيرش غرب ندارند. 
البته س��فر به عمان و كويت بس��يار كوتاه برنامه ريزي شده 
بود و هم��ه آنها در ي��ك روز انجام ش��د و از آنجايي كه اين 
س��فر پس از مدت ها صورت مي گرفت، بهتر بود طوالني تر 
باشد و رييس جمهور ديدارهاي بيشتري با اعضاي پارلمان، 
انديشمندان، اهل قلم و فعاالن سياسي اين دو كشور به ويژه 
كويت داشته باش��د. انجام اين كار، به پربارتر شدن اين سفر 
كمك بيش��تري مي كرد و در از بين بردن و ايجاد شكاف در 

فضاي خصمانه  عليه ايران موثرتر بود. 

روحاني بهانه ها را از امريكا، انگليس و تركيه درباره ايران گرفت
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دومين سفر حسن روحاني، رييس جمهوري 
اس��المي ايران به عمان در حالي روز گذشته 
صورت گرفت كه تهران و مسقط در تمامي سال ها و دهه هاي 
گذش��ته، نه تنها از روابط نزديك، دوس��تانه و بدون تنش��ي 
برخوردار بوده اند بلكه روابط و مناسبات اين دو كشور به گونه اي 
است كه مي توانيم بگوييم كه داراي روابطي راهبردي هستند. 
از اين منظ��ر، روابط ايران و عمان به اين س��ابقه آنقدر داراي 
ظرفيت و توانمندي هايي است كه موجب مي شود ارتباطات 
و رايزني ها ميان مس��ووالن دو كشور در عالي ترين سطوح به 
صورت منظم برنامه ريزي و دنبال ش��ود. انجام اين س��فر در 

ش��رايط كنوني موجب تقويت روابط دوجانبه ميان تهران و 
مس��قط خواهد ش��د. در اين چارچوب، س��ران دو كشور روز 
گذشته ضمن بررسي سطح كنوني روابط و ميزان همكاري ها، 
به بررسي راه هاي جديد همكاري با يكديگر براي توسعه روابط 
و ارتقاي همكاري ها پرداختند. با اين حال، از اين دست سفرها 
و رفت و آمدها هميشه بوده و هست اما آنچه اين سفر را نسبت 
به سفرهاي پيشين متفاوت و اهميت آن را بيش از پيش كرد، 
اين است كه سفر مذكور، نخستين سفر رييس جمهور ايران به 
يكي از كشورهاي منطقه پرچالش و حساس خليج فارس پس 
از دستيابي به برجام و اجرايي شدن توافق هسته اي بود. توافقي 
هسته اي، توافقي است كه كشور عمان در به دست آمدن آن 
و نزديك كردن ديدگاه هاي كشورهاي حاضر در آن از جمله 
ايران و امريكا نقش اساسي ايفا كرد و اينك با لغو قطعنامه ها 

و رفع تحريم ها، الزم اس��ت كه تهران اين پيام را به دوس��تان 
روزهاي س��خت بدهد كه آنه��ا را فراموش نك��رده و قدردان 
دوس��تي هاي آنها در روزگار سخت پيش��ين است. انجام اين 
سفر و گفت وگو در عالي ترين سطوح مي تواند مسير دستيابي 
به راه حل  در جهت باز كردن گره هاي موجود در روابط دو جانبه 
را باز كند. به طور مثال، در اخبار آمده اس��ت كه ايران از زمان 
تحريم، مقداري پول را در بانك هاي عماني به صورت سپرده 
گذاش��ته اس��ت كه اينك عماني ها در بازپرداخت آن سپرده 
مشكالتي دارند و همين مساله اختالفي ميان برخي نهادهاي 
ايراني و عماني ايجاد كرده اس��ت. بي ترديد اين اختالف نظر 
درخصوص اين مساله حساس، نمي تواند بدون گفت وگو قابل 
حل باشد و زماني كه در عالي ترين سطح درخصوص مسائل 
اينچنيني رايزني ش��ود، هم امكان دستيابي به راه حل بيشتر 

است و همزمان دستيابي به آن راه حل، كوتاه تر مي شود. اين 
سفر مي تواند زمينه گفت وگوي طرفين درخصوص مسائل پر 
چالش و متنوع منطقه اي و بين المللي ميان تهران و مسقط را 
مهيا سازد. مسووالن ايراني در اين سفر حتما نظرات جمهوري 
اسالمي را در قبال مسائل مختلف براي مسووالن عماني تبيين 
كرده و كش��وري مانند عمان را درخصوص رفتارها و اقدامات 
ايران توجيه كرده اند. اين كار از جمله كارهاي ضروري و الزم 
اس��ت ما در شرايط كنوني بيش از پيش، از خود تحرك نشان 
داده و براي آگاه كردن كش��ورها از نظ��رات ايران اقدام كنيم. 
عمان كشوري است كه داراي ارتباطات و مناسبات گسترده 
و دوس��تانه  اي هم در عرصه منطقه اي و هم در عرصه جهاني 
است و آگاهي آنها از مواضع ما مي تواند به نوعي به ايران به ويژه 
در شوراي همكاري كمك كند. هرچند كه اين سفر به عمان 

انجام شد و در ادامه به كويت منتهي گرديد اما مي تواند خود 
حاوي يك پيام مهم براي كشورهاي ديگر اين منطقه نيز باشد؛ 
به عبارت ديگر، اين س��فر مي تواند نشانگر اين باشد كه ايران 
عالقه مند است تا با تمامي كش��ورهاي منطقه خليج فارس 
مناسباتي در عالي ترين سطح داشته باشد. اين سفر مي تواند 
خود زمينه ساز كاهش فشارها به ايران شود و هم مي تواند راه 
گفت وگو ميان تهران و ديگر كشورهاي عربي را كوتاه تر از قبل 
بكند اما نكته اي كه بايد دانس��ت اين است كه ما نبايد تنها به 
اين س��فرها اكتفا كنيم و اين تصور براي ما ايجاد شود كه كار 
باقي مانده اي وجود ندارد. همان طور كه ايران توانسته است تا 
با عمان و كويت روابط دوستانه و نزديكي داشته باشد، مي تواند 
همين رابطه را هم با عربستان و قطر داشته باشد و اين كار جز 

تمسك با ديپلماسي درماني ندارد. 

سفري براي كوتاه كردن مسير گفت وگو با اعراب خليج فارس
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