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هدفگذاری تجارت  30میلیارد دالری ایران و ترکیه
رؤسای جمهوری دو کشور برای مبارزه با افراطگرایی و تروریسم توافق کردند
صفحه 2

اول دفتر

تفرقه افکني
جاده صاف کن تروريسم و صهيونيسم

سیدرضا صالحی امیری

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

دولت تدبير و اميد روزهــاي پرکاري را در عرصه
تعامالت ديپلماتيک و روابط بينالملل ميگذراند که
بدون شــک ميتوان آن را متأثر از به فرجام رسيدن
مذاکرات ايران و قدرتهاي غربي دانست .به بيان ديگر
يکي از دستاوردهاي قابل مشاهده «برجام» ،افزايش
تعامالت بينالمللي ايران با کشورهاست که براي نمونه
فقط در همين روزهاي اخير با تراکم ديدارهاي بينالمللي مقامات کشورمان با
همتايان خارجي خود مواجه بوده و هســتيم .آغاز هفته گذشــته با سفر رئيس
جمهوري قزاقستان به کشورمان آغاز شد و متعاقب آن هيأت بلندپايه ايتاليايي
مذاکرات فشــرده و گستردهاي با مسئوالن کشورمان داشتند و در نهايت هفته
پرکار ديپلماســي همه جانبه رئيس جمهوري با سفر آقای روحانی به ترکيه و
سخنراني در نشست سازمان همکاريکشورهاي اسالمي پايان يافت.
توگو و اولويت يافتن آن در دکترين ديپلماسي
در اين ميان باز شدن باب گف 
دولت تدبير و اميد ،فرصت ارزشــمندي اســت که نميتوان به ســادگي از کنار
آن گذشت .ترديدي نيســت که آنچه موجب موفقيت برجام شد ،باز شدن باب
توگو و پذيرفتن حل مشــکالت در چارچوب مذاکره ميان ايران و قدرتهاي
گف 
جهاني بود و در اين فرآيند ،مشخص شد که تصوير جعلي «ايران هراسي» اصالت و
توگو» خط بطالن بر اين نقش مجعول کشيده شد.
اعتباري ندارد و از رهگذر «گف 
رئيس جمهوري از فرصت گردهم آمدن سران کشورهاي اسالمي هم نهايت
بهره را برد تا به کشورهاي مسلمان بگويد الگوي ابطال «ايران هراسي» ميتواند
توگو ،تعامل و تفاهم کشورهاي اسالمي ميتوان گام مؤثري
تکرار شــود و با گف 
در جهت «اســام هراسي» برداشت .امروز درد مشترک جهان اسالم شبح زشت
تروريسم و افراطيگري است که منجر به «اسالم هراسي» در سطح جهان شده
است و بايد با وحدت و همدلي ملل مسلمان براي درمان اين درد دست به کار شد.
سياســت شــفاف جمهوري اســامي ايران در منطقه ،از ابتدا بر حمايت از
مظلومان و مقاومت در برابر تجاوز و دخالتهاي بيگانگان بوده و در اين مســير
صادقانه گام برداشته و اصول و معيارهاي خود را وجهالمصالحه ارتباطات پشت
پرده نکرده اســت .متأســفانه يکي از نقاط ضعف برخي سردمداران کشورهاي
اســامي ،اعمال معيارهاي دو گانه در برخورد با پديده شــوم تروريسم و جنگ
اســت .واقعيتي که رهبر معظم انقالب هم در ديدار رئيس جمهوري قزاقستان
بــر آن تأکيد کردند و فرمودند« :برخي قدرت هاو بويژه امريکا در ادعاي مبارزه
با تروريســم صادق و جدي نيســتند ...و براي توجيه برخوردهاي دوگانه خود،
تروريسم را به دو نوع خوب و بد تقسيم ميکنند».
بايد توجه کنيم کــه نفوذ گفتمان مقاومت جمهوري اســامي نه فقط در
قدرت ســخت و بازدارنده آن ،که در قــدرت نرم و رفتار صادقانه ايران در مقابل
افراطيگري بوده است .بر خالف تقسيم بندي «تروريسم خوب و بد» جمهوري
اســامي در اين زمينه و حمايت از مظلومان منطقه سياســت و معيار واحدي
داشته و همين مسأله موجب گسترش نفوذ گفتمان جمهوري اسالمي شده است.
پيام روحاني هم براي کشــورهاي مســلمان شــفافيت در سياستگذاري و
گســترش همبستگي از طريق اخوت اسالمي بود .يعني به جاي توقف در نقاط
افتــراق و اختالف نظرها ،با تأکيد بر اشــتراکات و تعميق آن بتوان پيام صلح و
دوستي را از سوي کشورهاي مسلمان به جهانيان منعکس کرد.
هويت اســامي ما مبتني بر دين ،تاريخ و فرهنگ مشــترک ،امروز نيازمند
بازســازي و نوآفريني است .هويت نوين جهان امروز بايد «صلح و مذاکره» باشد
و اگر کشورهاي مسلمان بتوانند هويت ديرين خود را در روزگار جديد سازگار با
اين خواست جهاني ،بازتعريف کنند ،ميتوان به مبارزه با خشونت و افراطيگري
اميدوار بود .واقعيت آن اســت که کانون و خاستگاه افراطي گري و خشونت
ورزي ،امروز مدارس و حوزههاي وهابيت است که به جاي صرف درآمدهاي
سرشــار نفتي در مسير مقابله با تروريســم ،آن را در جهت تقابل با قدرت
منطقهاي ايران و تنش آفريني و باج دهي به کشــورهايي ميکند که عليه
ايران موضعگيري کنند و اين سياست غلط دقيقاً در راستاي منافع مخالفان
اسالم ،بويژه صهيونيست هاست.
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یادداشت

دموكراسي و حقوق بشر
ي اسالمي
غايب بزرگ سازمان همكار 

نادر صديقي

کارشناس مسائل خاورمیانه

از پاکستان تا ترکیه دیپلماسی جهان اسالمی روحانی خط روشنی در ترمیم
زخم تفرقه و احیای وحدت اســامی به نمایش گذاشته که به نوبه خود میتوان
آن را بازگشــتی تازه به آرمانهای انقالب اسالمی و اجراییسازی خطوط تعيین
شده قانون اساسی درخصوص سیاست خارجی کشور نامید .روحانی در پاکستان
خطاب به طیف متنوعی از علمای اســام که با وجود همه گرایشهای گوناگون
پای ســخنان او نشســته بودند ،گفت« :چرا باید مسلمانان به جان هم بیفتند و
صهیونیستها خندان شوند و چرا باید در خاورمیانه ،صهیونیستها زندگی آرامی
داشته باشند و مسلمانان خون یکدیگر را بریزند و چرا باید سوریه و عراق تخریب
و یمن نابوده شود».
این شــیوه سخنگویی ،زبانی است که جهان اســام با وجود همه تفرقههای
موجود هنوز هم آن را میفهمد اما جهان اسالم متأسفانه فاقد فضایهای مشترک
گفتوگویی اســت که در آن شهروندان ،ســازمانهای مدنی و دولتها براساس
مجموعهای از قواعد مشــترک به بحث و مجادله با یکدیگر بپردازند .روحانی در
ی اسالمی در استانبول بســط تازهای به گفتمان جهان
نشســت سازمان همکار 
اســامی خود داد« :باید به اولویت گفتوگــو و اتخاذ راهحلهای دیپلماتیک در
میان کشــورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،برای حل همه اختالفات وفادار
ماند تا ســوء ظنهای سیاســی و تاریخی و غفلــت از مداخلهها و نقشآفرینی
قدرتهای بزرگ و صهیونیسم اولویت گفتوگو را تحتالشعاع تصمیمات شتابزده
و آرایشهای خاص سیاسی قرار ندهد».
تصمیمهای شتابزده و مرزبندیهای انحرافی که در قلمروهای تاریک آگاهی
جا خوش کرده ،بحث از زمینهها و علل جامعهشناختی ظهور تروریسم را به محاق
اولویت مبارزه کور با تروریسم میبرد و در پیامد نسنجیده خود به سود تروریسم
عمل میکند .معجزه گفتوگو میتواند معرفتی تازه درباره جنگها و مداخلههای
برون منطقهای و نسبت آن با رشد تروریسم تولید کند که متأسفانه جهان اسالم
در شرایط کنونی فاقد آن است .آنچه را که روحانی در نشست استانبول به مثابه
انتقاد درونی و جهان اسالمی بیان کرده ،در یک سطح دیگر ،یعنی در مناسبات
همان جهان با جهان غرب نیز صدق میکند که پیشتر در نامه رهبری خطاب به
جوانان قید شده بود« :ب ه هر حال این شما هستید که باید الیههای ظاهری جامعه
خود را بشکافید ،گرهها و کینهها را بیابید و بزدایید .شکافها را به جای تعمیق،
باید ترمیم کرد .اشتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم ،واکنشهای عجوالنهای است
که گسستهای موجود را افزایش دهد».
مبارزه با تروریسم چه در «مولن بک» بلژیک و چه در «رقه» سوریه مستلزم
ت هالهپوشی و به
بعدی جامعهشــناختی است که واکنشهای عجوالنه در خدم 
محاق ســپردن آن و لذا تعمیق همان شکافهایی است که جنگها و مداخالت
برون منطقه و اشغالگری صهیونیســتی از یکسو و تروریسم تولد یافته در بستر
همان اشغالگریها از دیگر سو ،زمینهساز آن بودهاند .اردوغان آنجا که فقدان عدالت
اجتماعی و ناامیدی جوانان جوامع مسلمان نسبت به برقراري عدالت را بسترساز
عضوگیری ســازمانهای تروریستی دانســت ،تا حدودی به بعد جامعهشناختی
تروریسم نزدیک شد اما به دالیلی معین نتوانست سخنان خود را تا منتهی منطقی
آن بسط دهد .آنچه را که اردوغان نگفت ،میتوان به روشنی در گزارشی تحلیلی
دریافت که از قضا یک اتاق فکر نزدیک به حزب حاکم ترکیه درباره آسیبپذیری
ی اسالمی منتشر کرده .تنیک تنک «ستاو» میگوید پاشنه آشیل
سازمان همکار 
سازمان که مانع عرضه یک «دیدگاه جامعهشناختی -فرهنگی» میشود در «منابع
مالی» آن نهفته است:
ی اسالمی آن است که از
«یکی از مهمترین بنبســتهای سازمان همکار 
یکسو میکوشد برای مسائل مشترک کشورهای اسالمی چارهیابی کند و از
دیگر سو برخی از کشورهایی که تأمین کننده عمده منابع مالی آن هستند،
به ســبب محذوریتهایی که درخصوص دموکراســی و حقوق بشــر دارند،
موضوعهای اصلی را از دســتور کار و بحث خارج میکنند .ســازماني که به
کمک مالی کشورهایی مثل عربستان سعودی ،کویت و امارات وابسته است،
دشوار بتواند حقوق اساسی و آزادیهای بنیادی را به شکل مقتضی در دستور
کار قرار دهد».
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راز طول عمر و سبک زندگی «مرد صلح»

بازمانده ارگ قدیم بم
 128ساله شد

عکس :ایرنا

استقبال گرم آنکارا از روحانی

مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 7 :کمیسیونر اتحادیه
از حوزههــای مختلفــی مثل حمل و نقل ،انــرژی و اقتصاد
همراه من به ایران ســفر کردند تا بستر الزم براي گسترش
هر چه بیشتر همکاریها فراهم شود
اتحادیه اروپا از عضویت ایران در ســازمان تجارت جهانی
حمایت میکند
صفحه 3
گفتوگوی «شوک» با دختری که تصمیمی عجیب گرفت

صفحه 13

جزئيات ازدواج يك دختر
با مرد اعدامي در زندان

صفحه 11

در بیانیه مشترک تأکید شد

ارتقای همکاریهای اقتصادی ،بانکی و دیپلماتیک ایران و اروپا

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپــا و وزیر
امــور خارجه كشــورمان به دنبال مالقــات دوجانبه و
گفتوگوهاي ســازنده در تهران بیانیه مشترکی صادر
کردند .طرفيــن در این بیانیه ضمن اســتقبال از روز
اجرای برجام به عنوان کمک کننده به باز شــدن فصل
جدید در روابط ،اجرای برجام ،توسعه همکاریها برای
کمک به توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش مردم ،افزایش
صلح و ثبات و امنیت منطقهای و حل و فصل صلحآمیز
اختالفــات را به عنوان اهداف مشــترک برشــمردند.
طرفین برای تسهیل همکاریها و آمادهسازی گشایش
نمایندگی اتحادیــه اروپا در آینده براســاس قوانین و
مقررات ایران توافق کردند و مقرر شد در همین خصوص
تیم رابط اتحادیه به تهران اعزام شود .دو طرف در بحث
مشورتهای سیاســی بر گفتوگوی سیاسی در سطح
وزیر بطور ساالنه و همچنین گفتوگوهای سطح باالی
منظم تأکیــد کردند .در زمینه همکا ریهای اقتصادی،
ضمن ورود به گفتوگــو در مباحث اقتصادی و مالی،
همکاری مالی ،بانکی ،طرفین بر همکاری و مشــارکت
در مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی تروریســم تأکید
کردند ،همچنین جســتوجوی راههــای ارائه امکانات
مالی ،بانک سرمایهگذاری اروپا ،گفتوگو و همکاری در
زمینه جهانگردی ،صنعت ،ســاخت و ساز ،نساجی و...
کمک و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط ،تبادل
هیأتهای کاری ،توســعه همکاری برای تقویت بخش
خصوصی و تقویت حضور در بازارهای دو طرف از دیگر
زمینههای مورد گفتوگو بوده است.
درخصوص همکاریهای تجــاری ضمن گفتوگو
در زمینه تجارت و ســرمایهگذاری ،بــر تبادل هیأت،
رســیدن به یک چارچوب حقوقی قراردادی به عنوان
هدف گفتوگوهــا و کمک اتحادیه اروپا به الحاق ایران
به سازمان تجارت جهانی  WTOتأکید شد .در زمینه
کشــاورزی ،همکاری در زمینه کشاورزی و مواد غذایی

و اســتفاده از روشها و فناوریهــای تولید ،کمک به
دسترسی محصوالت ایران به بازار اروپا مورد توافق قرار
گرفت.
درخصوص حمل و نقل ،همکاری در توســعه حمل
و نقــل و افزایش ایمنی آن ،تالش برای رفع محدودیت
پروازهای ایران ایر ،صدور مجوز پرواز برای شرکتهای
ایرانــی؛ همکاری فنی ،تبادل نظر راجع به امکان انعقاد
موافقتنامه هوایی ،ایمنی حمل و نقل ریلی ،همکاری در
حمل و نقل جادهای و شــهری مورد توافق طرفین قرار
گرفت .در مبحث انرژی نیز بهبود شرایط سرمایهگذاری
و تبادل تکنولوژی اجرای ابتکارات برای تقویت امنیت
عرضه انرژی ،همکاری در عرصههای چندجانبه ،تقویت
سرمایهگذاری و تبادل تکنولوژی ،تسهیل سرمایهگذاری
در پروژههای باالدســتی و پائین دستی ایران و شروع
گفتوگوی انرژی مورد تأکید قرار گرفت.
در زمینه همکاری هســتهای غیر نظامی ،طرفین
بر اجرای ضمیمه شماره  3برجام و اجرای اولین پروژه
ایمنی هســتهای ،تبادل تجربه در مورد تســت فشار
تأسیســات ،پژوهشهــای مشــترک در زمینه جوش
هستهای و گداخت هستهای تأکید کردند و درخصوص
برگزاری کنفرانس منطقهای ایمنی هستهای و «مجمع
کسب و کار هستهای» ،طرفین بر تقویت چارچوبهای
مقررات ایران و همســو کــردن آن با اســتانداردهای
بینالمللی از طریق الحاق به کنفرانسهای بینالمللی
مذاکره کردند.
در بخش محیط زیست ،همکاری در زمینه آلودگی
هــوا و آب ،مدیریت منابع آب ،حفــظ طبیعت ،تنوع
زیستی ،مبارزه با بیابانزایی و مدیریت دفع زباله ،تبادل
تجربه درخصوص سیاستگذاریها همکاری در مجامع
بینالمللی مــورد تأکید قرار گرفت .در مبحث حفاظت
غیر نظامی نیــز طرفین بر شناســایی و جلوگیری از
فجایع از جمله در ســطح منطقهای و تبادل تجربه در

این زمینه تأکید کردند .در زمینه تحقیقات ،طرفین بر
مشــارکت ایران در برنامه افق  2020و برنامه تکمیلی
آن درقالب اوراتوم ،شراکت هستهای تحقیقاتی ،تبادل
دانــش و تبادل محقــق ،مبادله تجربیــات در زمینه
تکنولوژی و ابداع ،صدور بیانیه تحقیقاتی توافق کردند.
در زمینه آموزش ،بر تقویت پوشــش برنامه اراسموس
برای دانشجویان ایرانی ،مشــارکت مؤسسات آموزش
عالی ایران در برنامه ژان مونه ،برگزاری نمایشــگاهها و
مراســم ،تقویت حضور دانشجویان ایران در برنامههای
اتحادیه اروپا مانند برنامه ماری کوری توافق به عمل آمد.
در بخش فرهنگ ،طرفین بر توسعه گردشگری ،حفظ
و بازگرداندن اشــیاي تاریخی ،همکاریهای فرهنگی و
برگزاری مراســم فرهنگی با اتحادیه اروپا و کشورهای
عضو برای شناســاندن فرهنگها و همکاری در ورزش
توافق کردند.
در زمینه حقوق بشر نیز دو طرف تأکید کردند وارد
گفتوگوهای حقوق بشری شــوند .در زمینه مبارزه با
مواد مخدر ضمن تأکید بــر تبادل تجربه تخصصی در
زمینههای عرضــه و تقاضا ،ترانزیت ،بر مقابله با عوامل
ریشهای مانند کاهش فقر و توســعه افغانستان ،اتخاذ
رویکــرد متــوازن در مبارزه با آن (در عیــن احترام به
حقوق بشــر) توافق کردند .در بحث مهاجرت ،طرفین
بر شــروع گفتوگو ،تبادل اطالعات در ســطح ملی و
منطقهای تأکید کردند .درخصوص موضوعات منطقهای
ضمن اشــاره به متزلزل بودن شــرایط منطقه ،با اشاره
به تهدیدات تروریسم ،افراطگرایی و خشونت ،بر نقش
ایران و همکاری در ارتباط با قطعنامه  WAVEتأکید
کردند .در امور بشردوستانه نیز بر ارتقاي هماهنگیها در
زمینه ارائه کمک به مردم سوریه ،عراق ،یمن و افغانستان
تأکید و از جمهوری اسالمی ایران به خاطر ارائه خدمات
بهداشتی آموزشی به افغانهای مقیم ،ادامه کمکهای
اتحادیه اروپا ،قدردانی شد.

تکذیب نقل قول منتسب به سیف درباره بسته بودن سوئیفت

مدير روابط عمومي بانك مركزي گفت :ســفر رئيس
كل بانك مركزي به امريكا ســه ماه بعد از اجراي برجام،
سفر مهمي اســت و طبيعي اســت كه در داخل خاك
آن كشــور مباحث مربوط به موانع اجراي برجام به طور
جديتري پيگيري شود.
به گزارش روابط عمومــي بانك مركزي ،محمدعلي
كريمي با بيان اينكه موضع اصلي دكتر سيف در اجالس
ســاالنه صندوق بينالمللي پول اين اســت كه اقدامات
طرف مقابل در جريان اجراي برجام در برابر اقداماتي كه
ايران انجام داده كافي نيســت ،افزود :مخاطب اصلي اين
اظهارات ،امريكا و طرف غرب بوده و گفتههای دكتر سيف
با هدف وادار كردن امريــكا به انجام تعهدات حداكثري
خود بوده است.
كريمي با بيان اينكه در اظهارات ســيف در شــوراي
روابط خارجي امريكا ،ســخني از عدم فعاليت سوئيفت
نبوده اســت ،گفت :جالب اســت كه برخــي همكاران
رســانهاي از بازنشدن سوئيفت ســخن گفتهاند كه اين
موضوع پيش از اين روشــن شده كه مايه تعجب است و
روشن است كه سخن دكتر سيف ناظر بر همكاري نكردن
برخي بانكها به دليل ترس از اعمال جريمه توسط امريكا
و نيز صادر نشدن مجوز آنها براي انجام معامالت دالري

با بانكهاي ايراني بوده است .سامانه جهاني سوئيفت باز
اســت اما معامالت بر پايه دالر بواسطه تحريمهاي اوليه
امريكا همچنان ناممكن است و سخن بانك مركزي اين
است كه اين موضوع بايد به گونهاي حل شود .همانطور
كه رئيس كل هم اشــاره كرد در برجام آمده اســت كه
تعامالت مالي بينالمللي ايران بايد روان و تســهيل شود
و اكنون نظام مالي و بانكي امريكا مزاحم اين روند است،
كشورهاي  5+1كمك كنند اين مهم زودتر حل شود.
وي خاطرنشــان كرد :امید است این سفر آثار مثبتی
به همراه داشــته باشــد .کریمی افزود :انتظــار میرود
كشـــورهاي  5+1در تسريــع بــرقــراري روابط بانكي
و تسهيل مسير تعامالت بينالمللي بانكي تحرك بيشتري

از خود نشــان دهند؛ كما اينكه بالفاصله پس از سخنان
دكترسيف در شوراي روابط خارجي ،مسئوالن دفتر كنترل
داراييهاي خارجي وزارت خزانهداري امريكا ()OFAC
در جلســهاي با همكاران بانك مركزي ايران به بررســي
مســائل پيش رو به صورت جزئي و عملياتي پرداختند و
در همان جلسه مقرر شد اقداماتي فوري صورت گيرد .به
گفته وي ،بازتاب سخنان انتقادي رئيس كل بانك مركزي
در رســانهها و محافل اقتصادي امريكا اثرگذار و گسترده
بوده و با توجه به اشاره ايشان به مقاوم بودن اقتصاد ايران،
به اين سخنان از زاويه قدرت نگاه شده است.
کریمــی گفت :اقدام بانكهــاي خارجي در برقراري
روابط كارگــزاري با بانكهاي ايراني يــك امر زمانبر و
مطابــق با روال بانكداري بينالملل اســت و تاكنون نيز
بيش از  300رابطه كارگزاري ايجاد شــده است .طبيعي
به نظر ميرسد كه مقام ارشد بانكي ايران در اين سفر بر
پايبندي طرف مقابل بر تعهدات خود تأكيد و كاستيهاي
موجود را گوشزد كنند .وي تأکید کرد :اميدواريم رسانهها
و نمايندگان افكار عمومي نيز در راســتاي اين هدف از
اعالم مواضع رئيس كل بانك مركزي حمايت كرده و در
انتشار تحليلها و اظهارنظرها با مراجعه به منابع معتبر،
دقت كافي به عمل آورند.

