www.iran-newspaper.com

سال بیست و دوم شماره 6191
یکشنبه 29فروردین 1395

editorial@iran-newspaper.com

ظریف و موگرینی بررسی کردند

فدريكا موگريني با مســئوالن بلندپايه
كشورمان در شــرايطي برگزار ميشود
كه مسئول سياســت خارجي اتحاديه
اروپا تالش ميكند تا پس از تالشهايش
به نمايندگي از كشــورهاي قاره ســبز
براي حل و فصل چالش هســتهاي ،در
فصل جديد مناســبات ايران و جهان و
ازســرگيري همكاريهــا در حوزههاي
مختلف سياسي و تجاري نقش بسزايي
ايفا كند .موگريني بعد از عملياتي شدن
برجام بارها بر لزوم توجه به جايگاه جديد
ايران و نقشي كه ميتواند در حل و فصل
بحرانهاي دامنهدار خاورميانه از جمله
موضوع سوريه داشته باشد ،تأكيد كرد.
اين در حالي است كه اتحاديه اروپا هم به
عنوان مجموعه كشورهاي تأثيرگذار قاره
سبز كه از موقعيت سياسي و اقتصادي
خاصي در جهان بهرهمند است ،همواره
مورد توجه مقامات كشــورمان بوده و با
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مقام ارشد سياست خارجي اتحاديه
اروپا براي دومين بار از زمان دســتيابي
ايــران و كشــورهاي  5+1بــه توافــق
هســتهاي بــراي ديــدار و گفتوگو با
مقامــات بلندپايه كشــورمان به تهران
سفر كرد .سفري كه به صدور يك بيانيه
مشترك مبني بر تفاهم براي گسترش
همكاريهاي مختلف در زمينه سياسي
و اقتصادي ميــان ايران و اروپا ،حمايت
اتحاديه اروپا از عضويت ايران در سازمان
تجارت جهاني و همچنين گشايش دفتر
نمايندگــي اتحاديه اروپــا در پايتخت
كشورمان انجاميد .موگريني در اين سفر
همچنين ضمن تأكيــد به عالقهمندي
بانكهاي اروپايي براي ســرمايهگذاري
در ايران در دوره پس از اجرايي شــدن
برجام به تالش كشورهاي اروپايي براي
رفع موانع و مشــكالت بعــد از اجرايي
شــدن برجام نيز اشاره كرد .رايزنيهاي

افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران

وجود رابطه پر فراز و نشــيبي كه تحت
تأثير پرونده هســتهاي ميــان ايران و
جهان شــكل گرفته بود ،سهم بااليي از
تجارت و همکاری اقتصادی کشــورمان
را تشــکیل میداد .حاال دو طرف بعد از
بسته شدن پرونده هستهاي ميخواهند
بــا انجام مذاكرات جديــد كه از آن به

عنوان «گفتوگوهاي ســطح باال» ياد
ميشود ،موجب تقویت روابط تجاری و
صلح منطقهای شوند .چه آنكه موگريني
كمي قبل از ســفر اخيرش به تهران در
يادداشــتي تحت عنوان«چرا گفتوگو
بــا ايران اهميــت دارد؟» هدف ســفر
قریبالوقوع خود به ایران را احیای روابط

دیگه چه خبر
شکایت شرکت نفت علیه امین اموال بابک زنجانی

دوجانبه اتحادیه اروپا و ایران عنوان کرده
است .مســئول سياست خارجي اتحایه
اروپا را در سفر به تهران هفت کمیسیونر
اتحادیه اروپا از جمله كميسيونر اتحاديه
اروپا از جمله کمیســیونر تغییرات آب
و هوایی و انرژی ،کمیســر بازار داخلی،
صنعــت ،کارآفرینــی و شــرکتهای
کوچک ،کمیســر تحقیقــات ،علوم و
نوآوری ،کمیسر کمکهای بشردوستانه
و مدیریت بحران ،کمیسر حمل و نقل،
کمیسر محیط زیســت ،امور دریایی و
شــیالت و کمیســر آموزش ،فرهنگ،
جوانان و ورزش همراهی كردهاند .او در
تهران با وزير امور خارجه ،دبير شــوراي
عالي امنيت ملي و رئيس مجلس ديدار
و گفتوگو كرد.
ëëحمايت از عضویت ایران
در سازمان تجارت جهانی
مسئول سياســت خارجي اتحاديه

اروپا در نخســتين برنامه ســفرش به
تهران بــا محمدجواد ظريــف ديدار
و گفتوگــو كرد .موگرينــي پس از
ديــدارش با ظريف كه بــا صدور يك
بيانيه مشــترك همراه بــود ،بر لزوم
گســترش روابط سياســي -اقتصادي
ايران و اروپا در دوره پس از دســتيابي
به برجام تأكيد كرد.
وي در جريان اين نشســت خبري
با اشــاره به هيأت همراهــش در اين
سفر اظهار كرد« :سفر قبلی من که در
ماه جوالی بــود ،تنها چند روز پس از
اجرای برجام انجام شد اما در این سفر
 7کمیسیونر اتحادیه اروپا از حوزههای
مختلفــی مثل حمل و نقــل ،انرژی و
اقتصاد همراه من به ایران سفر کردند
تا بســتر الزم براي گســترش هر چه
بیشتر همکاریها فراهم شود».
ëëادامه در صفحه 21

گام های اروپا برای تسریع همکاری با ایران
فريدون مجلسي

كارشناس مسائل بينالملل

فدريــكا موگرينــي ،مســئول
سياســت خارجي اتحاديه اروپا در
حالي بــراي دومين بــار به تهران
ســفر كرده اســت كه بــه عنوان
يك سياســتمدار ايتاليايي تالش
زيادي ميكند تا ارتباطات ايران و
كشــورهاي اروپايي را كه تحت تأثير پرونده هستهاي دچار
خدشه شده بود ،بازســازي و احيا كند .اهميت مراوده ميان
ايران و اروپا از آنجا مورد توجه قرار ميگيرد كه طي ماههاي
اخيــر بخش زيادي از رفت و آمدهــاي ديپلماتيك مقامات
بلندپايه كشور با مسئوالن ارشد اروپايي بوده است .چه آنكه
سفر رئيس جمهوري به دو كشور ايتاليا و فرانسه و بازدیدهای
متقابل نخســت وزیران و سران ایتالیا و فرانسه و چند کشور
اروپایی همراه با تیمهای اقتصادی و بازرگانی نشــان دهنده
آن اســت که اروپا مایل است ایران را به عنوان شریکی مهم
از دســت ندهد و به طور متقابل منتفع شــود .اين در حالي
اســت كه اروپاييها هم احياي رابطه با تهران را از دو منظر
اقتصادي و سياســي مورد توجه قرار دادهاند .موگريني طي
هر دو سفري كه به ايران داشته است ،عالوه بر همراه كردن
هيأتهايي در زمينههاي مختلف تجاري ،آموزشي ،تحقيقات
و محيط زيســت و ساير اموري كه دو طرف ميتوانند در آن

همكاريهاي متقابل داشته باشند ،بر اهميت نقش سياسي
ايران در مناسبات جهاني و منطقهاي هم تأكيد ويژهاي داشته
است.
از منظر همكاريهاي اقتصادي ،بايد به اين نكته اشــاره
داشــت كه اهمیت ایران بــراي اروپا فقط به دلیل موقعیت
اســتراتژیک و قرار گرفتن در مسیر کالسیک ابریشم میان
شرق و غرب نیست .در شرایطی که اروپا از روسیه نگرانیها
و رنجشهایی دارد و مایل نیست نیازش به گاز روسیه جنبه
انحصاری داشته باشــد ،ایران میتواند در عرضه گاز به اروپا
منبع قابل اتکاي دیگری به شمار رود .همچنین اروپا میتواند
در توسعه صنایع پتروشیمی ایران با کیفیت باال همکاری کند.
از طرفی ایران بازار سنتی صنایع اروپایی بوده است که اروپا
امیدوار اســت در پرتو برجام بازارهایی را که به چین و کره
جنوبی و هند واگذار کرده اســت ،حتیالمقدور مسترد دارد.
ايران نيز در مقابل ،در راســتای بهرهگیری از نفوذ اقتصادی
اتحادیه اروپا در اقتصاد و تجارت بینالملل ،استفاده از قدرت
سیاسی و بینالمللی آن در حل بحرانهای بینالمللی ،جذب
ســرمایهگذاریهای خارجی اروپا با توجه به نیازهای کشور،
استفاده از تکنولوژیهای جدید و دانش نوین اعضای اتحادیه
اروپا در مســائل گوناگون و بهرهگیری از قدرت اقتصادی آن
در مقابل امریکا اســت .از اين رو سفر موگريني در شرايطي
كه هنوز برخي بانكها و مؤسسههاي خصوصي اروپايي بيم
نزديك شدن به تهران را دارند ،ميتواند زمينهساز حضور پر
رونق سرمايهگذاران خارجي در ايران باشد.

اما از منظر سياســي ،سفر موگريني در شرايطي از اوضاع
منطقه صورت گرفت كه رئيس جمهوري به تازگي از اجالسي
منطقهاي به تهران بازگشته است كه در آن عربستان سعودي
به واسطه بهرهبرداري از ابزارهاي اقتصادي تالش زيادي كرده
اســت تا آرايش سياسي منطقه را به ضرر ايران ترسيم كند.
فضايي كه طي آن بحران تروريســم و فعال شــدن بيش از
پيش جريانهــا و گروههاي تروريســتي ذيل حمايتهاي
مالي ،تسليحاتي و معنوي برخي كشورهاي منطقه از جمله
عربستان ،بحراني را رقم زده است كه دامنه آن به كشورهاي
اروپايي هم تســري يافته است .از اين رو موضوعات الينحل
منطقه از جمله مسأله سوريه و ملموس شدن خطر تروريسم
براي غرب به اندازهاي به دغدغه كشــورهاي اروپايي تبديل
شــده اســت كه حاال مقامات اروپايي براي حل و فصل آن
به نقش ايران به عنوان يك كشــور خواهــان صلح و ثبات
كه توانسته در بحبوحه آشــوبهاي منطقهاي ايمن بماند،
نگاه ويژهاي دارند .در چنين شــرايطي در حالي كه ايران با
ســناريوهاي ضد ايراني كشورهاي منطقهاي چون عربستان
دست و پنجه نرم ميكند ،ميتواند از طريق توسعه ارتباطات
همراه با احترام متقابل با طرفهای سنتی و تاریخی تجاری
و اقتصادی خود در اروپا و شــرق دور كــه خواهان افزايش
همكاريهاي اقتصادی و سياســي با ايران هســتند ،اهداف
كوتاه مدت و بلندمــدت خود را پيش ببرد .كما اينكه ايجاد
كانالهاي مستقيم ديپلماتيك از جمله گشايش نمایندگی
اتحادیه اروپا در ايران ميتواند كمك مؤثري به اين اهداف از
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پيش تعريف شده باشد.
اين اهــداف سياســي و اقتصادي در فضايــي عملياتي
ميشود كه ايران و اروپا به تعهدات متقابل خود در چارچوب
برجام متعهد بمانند .در اين راســتا مقامات اروپايي نبايد در
حواشــي اجرايي شــدن برجام از جمله طرح ادعاهايي كه
عليه برنامههاي موشكي ايران از سوي مسئوالن امريكايي و
برخي از كشورهاي عربي منطقه مطرح ميشود ،خواستههاي
نامعقولي از ايران داشته باشند.
در این شرایط ســفر موگرینی که حتماً او نیز حرفها و
پیامهایی به همراه مــيآورد ،موقعیتی را فراهم ميكند که
می تواند توقعــات نامعقول مخالفان ايران را خنثی و اروپا را
به تســریع در همکاریهای فنی و اقتصادی با ایران ترغیب
و تشــویق کند و البته فرصت دیگری اســت تا به اروپا اين
اطمینان داده شــود که ایــران در زمینههای نظامی نیز جز
بــه تقویت قدرت دفاعــی و بازدارندگی خود نمیاندیشــد
و در قرون اخیر هرگز به کشــوری حملــه و تجاوز نکرده
اســت و چنین خیالی نیز ندارد .ايجاد ثبات و توسعه روابط
دوجانبــه و چندجانبه اقتصادی و صنعتی نــه فقط با اروپا
بلکه باهمسایگان و سایر کشورها ضامن ايجاد صلح و پيگيري
اهداف استراتژيك كشور در بلندمدت خواهد بود .این فلسفه
و سیاســتی بود که اروپای جنگزده بعد از جنگ جهانی دوم
را نیز دور هم جمع کرد و به شــكلگيري اتحادیه بزرگي در
اروپا انجاميد كه حاال خانم موگرینی مسئوليت روابط خارجی
آن را برعهده دارد.

وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران میگوید این شرکت علیه «قدرت تُنجل» امین
امــوال بابک زنجانی در ترکیه اقامه دعوا کرده اســت .غالمرضا مهدوی در گفتوگو با
«تســنیم» با اعالم این خبر اظهار داشت« :شکایت شرکت نفت علیه امین اموال بابک
زنجانی در شرکت «اُونر ایر» در محاکم ترکیه مطرح است و دادگاه ترکیه مشغول بررسی
موضوع است ».وی افزود« :در حال حاضر پرونده به کارشناس ارجاع شده است تا دفاتر
شــرکت را بررسی کنند ».مهدوی درباره فرجام پرونده بابک زنجانی نیز گفت «:برای
شرکت نفت مطلوب این اســت که پول به خزانه بازگردد و مایل هستیم پولهایی که
به ناحق از بیتالمال برده شــده ،برگردد ،در حکم صادره نیز حکم به رد مال داده شده
است».

شرط عربستان برای پذیرش حجاج ایران

در پی حضور هیأت ایرانی در عربستان برای انجام مذاکرات درخصوص سرنوشت حج
سال جاری ،وزیر حج سعودی به هیأت ایرانی اعالم کرد برگزاری راهپیمایی یا تجمعات
در مکان های عمومی در زمان حج و یا باالبردن صدا هنگام دعا به منظور جلوگیری از
اذیت حجاج دیگر ممنوع است .به گزارش « باشگاه خبرنگاران جوان» به نقل از پایگاه
«الخلیج آنالین»« ،حاتم قاضی» ،سخنگوی رسمی وزارت حج عربستان در مصاحبه با
شبکه «الجزیره» گفت« :بندر حجار» ،وزیر حج سعودی روز پنجشنبه با هیأت ایرانی به
ریاست سعید اوحدی (رئیس سازمان حج و زیارت) در «جده» به منظور بررسی ترتیبات
حج سال جاری دیدار کرد.
در این دیدار وزیر حج ســعودی از هیأت ایرانی خواســت در صورت وجود مجالت
یا کتابهایی متعلق به بعثه رهبری درخصوص ادای مناســک حج ،ایران باید موافقت
وزارت فرهنگ و رسانه عربستان را جلب کند .وزیر حج عربستان همچنین بر مسأله آگاه
کردن حجاج پیش از ورود به سرزمین وحی و پایبندی آنها به برنامه حرکت در گروهها
و دستهبندیهای مشخص به منظورحفظ سالمت زائران تأکید کرد .وی در ادامه گفت:
«عربستان از تمامی حجاج و زائرانی که از تمامی کشورهای جهان میآیند ،از جمله ایران
استقبال میکند ».این نخســتین دیدار رسمی مسئوالن دو کشور از زمان قطع رابطه
ریاض و تهران است.

تحلیلی از عالقه ترکیه به ترمیم روابط با ایران

«آنکارا در حال تالش برای تقویت همزمان روابط خود با عربستان و رقیب دیرینهاش
ایران است تا موقعیت خود را در منطقهای بهبود ببخشد .کارشناسان سیاست خارجی
این رویکــرد تازه را همچنان در حال انجام میدانند که در صورت به نتیجه رســیدن
میتواند ترکیه را بار دیگر به بازیگر مؤثری در منطقه تبدیل کند ».به گزارش «انتخاب»،
«المانیتور» با انتشار این تحلیل افزود« :البته ترکیه همچنان از ایران برای حمایت از اسد
ناراحت است و ایران هم از ترکیه برای حمایت از گروههای مخالف اسد ناراضی است.
ترکیه همچنین از حمایت عربستان از «سیسی» بسیار ناراضی است که بارها از سوی
آنکارا برای پیگرد بی امان اعضای اخوانالمسلمین مورد انتقاد قرار گرفته است .اردوغان و
داوود اوغلو قرابت شخصی با اعضای اخوان دارند ».به نوشته این سایت خبری -تحلیلی،
«احتمال نمیرود ترکیه وارد اتحاد ســنی محوری شود که در تقابل با ایران قرار بگیرد.
سفر ناگهانی داوود اوغلو به تهران در اوایل مارس و بیانیههای مثبت اعالم شده در زمینه
روابط دوجانبه به عنوان نشانههایی از عالقه ترکیه به ترمیم روابط با ایران بودند».

نگرانی « کری» از سفر سردار سلیمانی به مسکو

وزیر خارجه امریکا در گفتوگو با همتای روس خود ،نسبت به سفر سردار سلیمانی
به مسکو ابراز نگرانی کرد .به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»« ،فاکس نیوز» در این
باره نوشــت :کری از روسیه درباره سفر سردار سلیمانی به مسکو پرسیده و مدعی شده
اســت این سفر قطعنامه سازمان ملل را نقض میکند .فاکس نیوز پیشتر مدعی شده
بود که سردار سلیمانی روز پنجشنبه به مسکو سفر کرده تا با «والدیمیر پوتین» ،رئیس
جمهوري روســیه و دیگر مقامات ارشد این کشــور دیدار کند .این در حالی است که
سخنگوی کاخ کرملین گزارشهای منتشر شده مبنی بر احتمال دیدار رئیس جمهوری
روسیه و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تکذیب کرد.

