تحلیل
نکاتی پیرامون دیپلماسی که باید
دانست!

مذاکرات برای تعیین سرنوشت
یک ملت

یورونیوز :وزیر خارجه فرانسه روند مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای باقیمانده در توافق هستهای در وین را «بسیار
کند» توصیف کرد« .ژان ایو لودریان» که پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که زمان رسیدن به توافق میان طرفهای مذاکره
«واقعگرایانه» باشد ،گفت :مذاکرات در جریان است اما «روند آن کند ،بلکه بســیار کند» است .وزیر خارجه فرانسه همچنین
گفت که «کند» بودن مذاکرات «احتمال رســیدن به توافقی که در آن منافع همه رعایت شــود و در یــک زمان قابل قبول به
دست بیاید را بهخطر میاندازد ».لودریان با اشاره به اینکه طرفهای گفتوگو «در اواخر ماه دسامبر پیشرفتهایی کوچکی»
داشتند گفت که برای رسیدن به توافق نهایی «راه درازی باقی است ».ایران همواره هرگونه ضرباالجل برای رسیدن به توافق را
رد کرده است.

ایسنا :وزارت امور خارجه کره جنوبی اعالم کرد :دفتر کنترل داراییهای وزارت خزانهداری آمریکا با صدور یک مجوز ویژه برای
دولت سئول ،به آن اجازه داده است خسارت یک شرکت ماشینسازی ایرانی را بپردازد .وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز اعالم
کرد آمریکا به دولت کره اجازه داده است خسارت معوقهاش را تحت معاهده حل و فصل اختالفات سرمایهگذار و دولت ( )ISDSبه
شرکت ایرانی ماشینسازی بزرگ دیانی پرداخت کند .طبق بیانیه وزارت امور خارجه کره جنوبی ،دفتر کنترل داراییهای وزارت
خزانهداری آمریکا ( )OFACروز  ۶ژانویه یک «مجوز ویژه» صادر کرده است که به دولت سئول اجازه میدهد خسارت این شرکت
سرمایهگذار ایرانی را بابت خریداری ناموفق سهام شرکت «دِوو الکترونیکس» در سال  ۲۰۱۰بپردازد .پیشتر نهاد بینالمللی
حل و فصل اختالفات سرمایهگذار و دولت به دولت سئول گفته بود خسارت حدود  ۷۳میلیارد وونی شرکت دیانی را بپردازد.
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نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱خبر داد:

موافقتمشروطباحذفارزترجیحی
نسل فردا /گروه پارلمانی

news@ naslefarda.net

«موافقت با حذف ارز ترجیحی منوط به
ارائه برنامه مکتــوب دولت و جلوگیری
از فشــار مضاعف بر مردم است» .نایب
رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۱با تاکید بر این نکته خواستار
شد :دولت باید سناریوهای خود را برای
حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بــه صورت
مکتوب به مجلس ارائه کند.
نایب رئیس کمیســیون تلفیق الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱با بیان این که دولت
باید ســناریوهای خــود را برای حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانی به صــورت مکتوب
به مجلس ارائه کنــد اما تاکنون این امر
محقق نشــده اســت ،گفت :دولت در

برنامه مکتوب خود باید درباره اثر تورمی
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانــی و راهکارهای
جبران آن توضیحات الزم را ارائه کند تا
مجلس بتواند درباره آن تصمیم بگیرد و
موافقت مجلس با حــذف ارز ترجیحی
مشروط به شفاف شدن راهکاهای جبران
و جلوگیری از فشــار مضاعف بر مردم
است .سیدمحسن دهنوی درباره حذف
ارز ترجیحی در الیحــه بودجه ،1401
گفت :در کمیســیون تلفیق مقرر شد
دولت ســناریوهای خود را برای حذف
ارز  4200تومانــی به صــورت مکتوب
به مجلس ارائه کند که تاکنون این امر
محقق نشده است .نماینده مردم تهران،
شمیرانات ،ری ،اسالمشهر و پردیس در
مجلس شورای اسالمی افزود :دولت در

برنامه مکتوب خود باید درباره اثر تورمی
حذف ارز  4200تومانــی و راهکارهای
جبــران آن توضیحــات الزم را ارائــه
کند.
وی اضافه کرد :مقرر شــد پس از ارائه
برنامه مکتوب دولت ،کارگروه مشترکی
از کمیســیون تلفیق بودجــه  1401و
ســازمان برنامــه و بودجه تشــکیل
و ســناریوهای مختلف جبــران حذف
ارز ترجیحــی مانند یارانــه ،کاالبرگ
الکترونیکی و ...مورد بررسی قرار گیرد
اما نکته مهم در این مســیر ارائه برنامه
مکتوب برای حذف ارز ترجیحی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه
منتظر هستیم که دولت برنامه خود را
برای حذف ارز  4200تومانی ارائه کند،

عکس  :ایرنا

داســتان تحریمها؛ فرض کنید که فرد قوی
هیکل قلتشنی سنگهای بزرگی را در کوچه
روبهروی در منزل ما انداخته و مســیر عبور
و مرور آن را مختل کرده اســت .چند وقتی
داد و فریادی کردهایم و تهدیدهایی و برخی
همســایهها را هم نگران اما قلتشن گوشش
بدهکار نیســت .پنجه زورآوری هم ته خط
نداریم گرچه ظاهر را حفظ میکنیم .باالخره
به این نتیجه میرسیم که با صحبت و مماشات
او را راضی کنیم که الاقل برخی ســنگها را
بردارد .تا اینجا مشابه بســیاری موارد است
که انســانها ،جوامع و دولتها با آن روبهرو
میشوند .گرچه مصداق سنگ و قلتشن جنبه
تمثیل دارد .حال برای شــروع مذاکره فرد یا
افرادی را تعیین میکنیم و پیک میفرستیم
که این مهم را انجام دهــد .برخی موارد این
فدوی را برای درک مســائل پیچیده ،ساده
میکنم و به عناصر اولیه ساده کاهش میدهم
و روابط را بین این عناصر مشــاهده میکنم.
این را ما همه اهــل دروس جدیده از دکارت
فیلسوف فرانسوی قرن هفده آموختهایم.
اول ،اگــر حاضر به صحبت با طــرف در گیر
نشویم به چه معنی اســت؟ این که بخواهیم
برخی دوســتان صمیمی قلتشن حرف ما را
بشــنوند و برخی را به میل خود و برخی را به
ضرورت واسطهگری با تغییراتی به گوش او
برسانند .آیا به جز نیت دفع الوقت از این شیوه
نتیجهای برداشت میشود؟
دوم ،پیک ما با کسانی قرار است صحبت کند،
همان واسطهها که زبان آنان را نمیداند .در
این مواقع اصوالً صراحت و ســرعت و دقت
مذاکــره از اهمیت خاص برخوردار اســت،
یافتن ترجمان و عدم امــکان ایجاد ارتباط
مســتقیم خود به چه معنی است؟ این که نه
ما میخواهیم دقیقاً بدانیم طرف چه میگوید
و نه او.
عبید زاکانی ،مغفور طنزپرداز قرن هشتم گفته
که«روباه را پرســیدند در گریز از سگ چند
حیلت دانی ،گفت از هزار افزون است اما از همه
بهتر این که نه او مرا ببیند و نه من اورا ».این
نوع دیپلماسی کارساز نیست و در دیپلماسی
این شیوه کارگر نمیافتد.
سوم ،این شیوه دیپلماسی بدیع است و حتماً
ناکارآمد .این فدوی در سالهای اولیه انقالب
در برخی ســفرهای دولتی به خارج از کشور
حضور داشتم .وضعیت کره شــمالی را هم
میشناختم با آن همه شعار و مخاصمهجویی.
اما در کنفرانسهای بینالمللی شگفت زده
میشــدم از درجه مهارت نماینــدگان آنان
در صحبت به زبان خارجی و تســلط به زبان
ادبیات محاوره و دانش امــور روز جهانی .با
جوانی و ناپختگی آن زمــان این قدر متوجه
شدم که اگر کشوری بر حق یا نا حق بخواهد
تأثیر ایجاد کند و کارش را پیش ببرد چنین
دیپلماتهایی الزم دارد .نه کســی که با ایما
و اشــاره و حالت چهره یا مترجم بخواهد به
محاوره و تبادل نظر بپردازد.
چهارم ،دیپلماسی یعنی گفتوگو در سطح
جهان ،تبادل نظر و تفاهم .دستگاه دیپلماسی
یعنی تشــکیالتی که انســانهایی با چنین
قابلیتهایی در بر داشته باشد.
پنجم ،اینجانب هر چه گشتهام موردی نیافتم
که در امور حیاتی یک ملت مذاکرات تعیین
کننده از طریق واســطه انجام شــود .بعضاً
مذاکرات اولیه از طریق واسطه انجام میشود
اما وقتی مرحله حســاس چانهزنی پیرامون
منافع است مذاکرات الجرم باید مستقیم و رو
در رو باشد .یک مورد زمان جنگ ویتنام بود
که ویتکونگ ها حاضر نبودند با آمریکا صحبت
کنند .فرانسه واسطه شــد .بعد از مذاکرات
غیرمستقیم قرار شد مذاکرات تعیین کننده
مستقیم باشد .ویت کنگها گفتند ما رو در
رو با آمریکا نمینشنیم .فرانسویها یک میز
نعل اسبی شکل فراهم کردند که طرفین در
دوطرف نشســتند و مذاکرات را ادامه دادند.
در سالهای اخیر هم گرچه طالبان و آمریکا
دستشــان در خون یکدیگر بــود اما در قطر
مستقیماً مذاکره میکردند.
در اوج جنگ سرد و زمانی که آمریکا و شوروی
سابق در مرحله جنگ هستهای بودند آنقدر
درایت فــی مابین بود که جــان اف کندی،
رئیسجمهوری آمریکا و نیکیتا خروشچف،
نخستوزیر شوروی در وین مالقات و مذاکره
کردند .سپس خروشچف هم به آمریکا سفر
کرد برای مذاکره.
خالی از لطف نیســت که یک حاشــیه این
ســفر را عرض کنم .هواپیمای خروشــچف
غول پیکر بود و بزرگتــر از جثه هواپیماهای
آمریکا .در نتیجه نردبــان روی باند فرودگاه
به در هواپیما نمیرســید و کوتاه بود .مدتی
طوالنی هیئت شــوروی در هواپیما ماند تا
آمریکاییها یک پلــه کان روی پله متعارف
جوش دادند و مشــکل حل شد .در تصویر به
دایره قرمز توجه کنید .به دلیل این ماجرا تا
ماهها بعد از آن در روزنامههای آمریکا بحث از
ناشیگری دولتی آمریکا و در نشریات شوروی
از توطئه امپریایســم در مقابل کمونیســم
صحبت بود.
منبع :دیپلماسی ایرانی

وزیر خارجه فرانسه :تا توافق با ایران راه درازی در پیش است

مجوز ویژه آمریکا به کره برای پرداخت خسارت یک شرکت ایرانی

ادامه داد :دولت در الیحه بودجه ســال
 1401ارز ترجیحی را حذف کرده است
اما باید به این نکته توجه کرد که مجلس

نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه:

شانس مکرون در برابر پکرس در دور دوم  ۵۰به  ۵۰است
نتایج یک نظرسنجی نشان از ریزش آرای امانوئل
مکرون در دور اول انتخابات ریاســت جمهوری
فرانسه دارد .طبق این نظرسنجی که به سفارش
شبکه خبری ب.اف.ام.تیوی با مشارکت شبکه
مخابراتی اس.اف.آر توسط موسسه «الَب» انجام
شده آقای مکرون در مواجهه با دو زن کاندیدای
جناح راســت یعنی مارین لوپن (جبهه ملی) و
والری پکرس (جمهوریخواهــان) ریزش آرای
قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
امانوئل مکرون که هنوز بهطور رســمی نامزدی

خاورمیانه

در انتخابــات آتــی را اعــام نکرده اســت در
نظرسنجیهای اخیر با یک ریزش سه درصدی
بین  ۲۲.۵تا  ۲۳درصد آرا را از آن خود خواهد کرد
ولی کماکان پیشتاز دور اول خواهد بود .البته این
مسئله تا حدودی زیادی به حضور یا عدم حضور
نهایی کریســتین توبیرا ،نامزد سوسیالیستها
ارتباط دارد.
این درحالیســت که پیشبینی میشود مارین
لوپن و والری پکرس هر کدام با کسب  ۱۷درصد
آرا در موقعیتی برابر قرار خواهند گرفت .در این

بررسی آخرین تحوالت مذاکرات وین نشان میدهد؛

دستانداز غربی در مقابل کاتالیزور ایرانی
در مذاکرات وین

میان ســهم اریک زمور ،چهره جنجالی راســت
افراطی تنها حدود  ۱۳درصد خواهد بود .هرچند
طبق دادههای این نظرســنجی حضــور یا عدم
حضور خانم توبیرا در نهایــت موجب تفاوت در
ترکیب دور دوم نخواهد شد ولی بدون او ،شانس
ژان لوکمالنشون (فرانسه تسلیمناپذیر) حدود
 ۹.۵درصد آرا خواهد بود و این درحالیســت که
یانیک ژودا ،نامزد ســبزها  ۷درصد و ان ایدالگو،
شــهردار پاریس تنها  ۳.۵درصد آرا را به دست
خواهند آورد .حضور کریســتین توبیرا موجب

جهان

حذف ارز ترجیحی را مشروط بر شفاف
شدن راهکارهای جبران و جلوگیری از
فشار مضاعف بر مردم میپذیرد.

ریزش آرای والری پکرس ،یانیک ژودا و ان ایدالگو
نیز خواهد شد.
امــا در دور دوم ،مکرون به احتمال بســیار زیاد
نمیتواند از پیشتازی نسبتاً با فاصله خود در دور
اول استفاده الزم را ببرد .در صورتی که رقیب او
والری پکرس باشد ،شانس هر دو نفر برابر و  ۵۰به
 ۵۰خواهد بود .این درحالیست که رئیسجمهور
فعلی فرانســه در رقابت با مارین لوپن همچنان
و همانند انتخابــات  ۲۰۱۷میالدی از شــانس
بیشتری برای پیروزی برخوردار است.
دور نخست انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه
 ۱۰آوریل ( ۲۱فروردین) و دور دوم  ۲۴آوریل (۴
اردیبهشت) برگزار خواهد شد.

پیشبینی تحلیلگر سرشناس جهان عرب از :۲۰۲۲

سالی پر التهاب در پیش است

شنیدههای خبرنگار سیاست خارجی ایرنا حکایت از این دارد
معصومه پورصادقی  /کارشناس بینالملل
که تیم ایرانی با هدف تســریع در روند ،کمــاکان ابتکارها و
news@ naslefarda.net
پیشنهادهای سازنده را در مذاکرات ارائه میکند ،اما طرفهای
غربی با وجود بهبود نسبی و اندک ،همچنان منفعالنه عمل میکنند .مقامات و رسانههای کشورهای غربی مدام
از کوتاه بودن زمان و پیشرفت اندک در مذاکرات سخن گفتهاند ،اما در عین حال بر روند رو به جلوی گفتوگوها
تاکید کردهاند .یکی از نمونههای آن اظهارات «ژان ایو لودریان» ،وزیر امور خارجه فرانسه بود که گفت متقاعد
شده است که میتوان به توافق دست یافت .تناقض در روایت غربی بیانگر این است که طرف مقابل از عنصر زمان
برای جنگ روانی و رسانهای استفاده میکند .ضمن اینکه ،هر گونه پیشرفت در مذاکرات نه فقط محصول عملکرد
تیم ایرانی ،بلکه تابعی از رویکرد و ایفای نقش همه طرفها از جمله تیمهای مذاکره کننده اروپایی و آمریکایی
است .از طرفی ،تیم ایرانی از آغاز گفتوگوها به صورت فشرده در جلسات متعدد در سطوح مختلف شرکت کرده
است .کما اینکه طرف ایرانی برای صرفهجویی در زمان و شتاب بخشیدن به روند با متون و پیشنهادهای مکتوب
در مذاکرات حاضر شــد .اما این تمارض طرفهای اروپایی و آمریکایی بود که با گذشــت چند روز در دور اول
گفتوگوها با تیم جدید ایرانی ،خواستار ایجاد وقفه و بازگشت به پایتختها شدند .همچنین ،در موارد زیادی
جلساتی به صورت همزمان برگزار شده تا بتوان موضوعات باقیمانده را به موازات هم و در سریعترین زمان پیش
برده و حل و فصل کرد .در این دور از مذاکرات همزمان بر روی چهار موضوع رفع تحریمها ،راستیآزمایی ،دریافت
تضامین و موضوعات هستهای گفتوگو صورت میگیرد .شنیدهها حکایت از این دارد که روز چهارشنبه عالوه بر
نشستهای رؤسای هیئتها و کارشناسان ،کارگروه سوم نیز با هدف ارزیابی و بررسی پیشرفتهای حاصلشده
در موضوع ترتیبات اجرایی تشکیل جلسه خواهد داد.هیئت ایرانی در تمامی موضوعات باقیمانده ،راهکارهای
ابتکاری ،ساز و کارهای عملیاتی و پیشنویس ارائه کرده است .اما در نقطه مقابل ،خصوصاً سه هیئت اروپایی،
عمدتاً نقشی منفعل ایفا کرده و به جز اعالم نظر در مورد طرحهای پیشنهادی ایران ،هیچ ایده یا ساز و کار تازهای
برای کاهش و حل و فصل موضوعات باقیمانده ارائه نکردهاند .عالوه بر این ،برخی تالشهای طرفهای غربی برای
تجدید نظر در موضوعات تفاهمشده یا طرح خواســتههای جدید در مذاکرات نیز به کاهش سرعت پیشرفت
مذاکرات دامن زده اســت .تعطیالت پایان ســال طرفهای غربی ،تغییر مذاکرهکنندگان کشورهای اروپایی،
محدودیتهای کرونایی و بعضاً غیبتهای مذاکرهکنندگان ارشد تروئیکا نیز مزید بر علت شده است  .اما با این
وجود ،گفتوگو درباره موضوعات اختالفی و جدی در وین همچنان ادامه دارد .علی باقری ،رئیس تیم مذاکره
کننده ایران ،با انریکه مورا ،هماهنگ کننده کمیسیون مشترک دیدار کرد .او سپس دیدار مشترکی را با روسای
تیمهای سه کشور اروپایی برگزار کرد که به جلسهای دو ساعته تبدیل شد.

«عبدالباری عطوان» اعتقاد دارد در روزهای نخست سال جدید میالدی چند رویداد مهم در خاورمیانه رخ
داد که حکایت از آغاز یک سال پرالتهاب دارد .به گزارش تحریریه« ،عبدالباری عطوان» تحلیلگر سرشناس
جهان عرب اعتقاد دارد سال  ۲۰۲۲میالدی سال پرالتهابی است و از همان روزهای نخست با تحوالتی مهم
آغاز شد .در روزهای نخست سال جدید چند رویداد مهم رخ داد؛ گذشته از توقیف کشتی اماراتی از سوی
انصاراله یمن ،نبرد میان عربستان سعودی و حزباله در شبکههای اجتماعی موضوع مهمی است که میتواند
به میدانهای جنگ هم سرایت کند .حملههای موشکی به پایگاههای آمریکا در شمال شرق سوریه و مرزهای
این کشور با عراق در کنار آمادهباش کامل حزباله لبنان در جنوب این کشور از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است.
عطوان گفت :یکی از تحوالت مهم در هفته نخست سال جدید نبردی تازه میان حزباله لبنان و عربستان
بوده است .اکنون تنشها میان این دو طرف به اوج خود رسید .علت این موضوع اظهارات مقامات آل سعود
علیه حزباله لبنان است .آنها به این حزب حمله کردند و با تروریسم خواندن آن از مردم لبنان خواستند که
به حضور این حزب در ارکان مختلف لبنان پایان دهند .این در حالی است که «سیدحسن نصراله» دبیر کل
حزباله در سخنرانی اخیر خود با قدرت پاسخ مقامات عربستانی را داد .او سردمداران آل سعود را تروریست
خواند و خطاب به آنها گفت :این شما بودید که در سوریه ،عراق ،یمن و لیبی جنگافروزی و بیگناهان را با
خاک و خون یکسان و این کشورها را ویران کردید .شما بودید که لبنانیها را گرفتار کردهاید .شما بودید که
با آمریکاییها همکاری میکنید.
عطوان اضافه کرد :علت اینکه ســعودیها علیه حزباله اظهار نظر میکنند این است که آنها در یمن در
تنگنای بدی گرفتار شدهاند .حکام سعودی لبنانیها را علیه حزباله تحریک میکنند و سفیر آنها در لبنان
در این راستا قدم بر میدارد .آنها تهدید میکنند که حزباله امنیت ملی عربی را تهدید میکند .این در حالی
است که خود سعودیها امنیت ملی کشورهای عربی را نادیده میگیرند .آنها اکنون باید در سیاستهای
خود بازنگری و از سیاستهای اشتباه گذشته خود چشمپوشی کنند .عطوان درباره حملههای موشکی اخیر
به پایگاه آمریکا در سوریه نیز اظهار داشت :به زودی دیگر خبری از نیروهای آمریکا در سوریه و عراق نخواهد
بود و آنها منطقه را ترک خواهند کرد .وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره تنشها در جنوب لبنان
نیز گفت :سیدحسن نصراله دبیر کل حزباله گفته اســت ما برای مقابله با تنشها در جنوب لبنان آماده
هستیم .برپایه اظهارات عطوان ،یک صد هزار نیروی حزباله در جنوب این کشور در حالت آمادهباش کامل
به سر میبرند .بیش از  ۱۵۰هزار موشک این حزب و بیش از یک هزار پهپاد آن آماده هستند .رسانههای رژیم
صهیونیستی از سرنگونی یک پهپاد حزباله در سرزمینهای اشغال شده سخن به میان آوردهاند .این موضوع
دارای رازهای بسیاری است .اکنون تنشهای بسیاری در جنوب لبنان در جریان است.

گفتوگوی پادشاه هلند با «مارک روته» نخستوزیر این کشور پیش از امضای احکام سلطنتی از
منبع POOL :
سوی پادشاه در کاخ «نوردیند» در الهه			.

رهبر کره شمالی در حال تماشای لحظه پرتاب و آزمایش موشک مافوق صوت کره شمالی.
منبع  :خبرگزاری رسمی کره شمالی

ادامه از صفحه یک...
بانکی و تبــادالت ارزی و گمرکی از دیگر
پروندههای مورد گفتوگو بین مقامات ایران
و عمان است .یکی از پروندههای مهم بین
دو کشور مسئله صادرات گاز ایران به عمان
است تا عمان بتواند این گاز را به کشورهای
دیگر صــادر کند چنان کــه چندی پیش
وزیر نفت عمان عنــوان اعالم کرده بود که
این کشور حاضر است گاز ایران را به شرق
یمن ارسال کند .صادرات گاز ایران به عمان
پروندهای  ۱۵ساله است ولی به دلیل برخی
از کارشکنیها از جمله کارشکنیهای امارات
این موضوع تاکنون محقق نشده است .در
کنار مســائل اقصادی ،مسائل سیاسی هم
در این سفر مورد توجه دستگاه دیپلماسی
کشور است .عمان جزو کشورهایی بود که
دیر با تحریمهای آمریکا علیه ایران همراه
شــد و از رفع تحریمها علیه ایران استقبال
میکند حتی آنان در گذشته برای به نتیجه
رسیدن مذاکرات در قالب احیای برجام هم
در سطح چندجانبه و هم در ارتباط با برخی
از طرفهای غربی ایفای نقش میکردند .در
مقطعی کنونی که به نظر میرسد مذاکرات
وین در مسیر نتیجهدهی افتاده است شاید
سفر آقای امیرعبداللهیان به عمان ،دلیلی
جز تشکر از نقش میانجیگری مسقط در
مذاکرات نداشته باشد .مســئله دیگر این
است که ایران در راستای شخصیت بخشی
به همسایگان خود تالش کرده پروندههای
مختلف را به همســایگان خود واگذار کند
مانند این که عراق بــه عنوان مرکزی برای
حل پرونده اختالفات بین ایران و عربستان
انتخاب شده است و این احتمال وجود دارد
که در همین چارچوب پرونــده مهمی به
عمان واگذار شود که شــاید بتوان در این
زمینه به پرونده یمن اشاره کرد .گروههای
مختلف یمنی به عمــان رفت و آمد دارند و
در واقع به نوعی عمان پایتخت دوم انصاراله
محسوب میشــود ،شــاید یکی از دستور
کارهای سیاســی وزیر خارجه در جریان
ســفر به عمان گفتوگو بــا مقامات این
کشــور در ارتباط با آخرین تحوالت یمن
باشد.
ســفر به قطر با هدف توسعه
روابط با همسایگان
سفر وزیر امور خارجه کشــورمان به قطر
بیانگر اهمیت دادن جمهوری اسالمی ایران
به توسعه روابط با همســایگان است .این
سفر به دعوت رسمی همتای قطری صورت
گرفته که این مســئله اهمیت این سفر را
دوچندان میکند و بیانگر سطح خوب روابط
میان دو کشور است .هرچند در زمانهای
مختلف گاهی فراز و نشیبهایی در منطقه
رخ داده اما ارتباط دولت و مردم ایران و قطر
عمیق و مســتمر بوده که امری قابل تأمل
است .واقعیت آن اســت که دوحه در طول
سه سال گذشته توطئه و خیانت حاکمان
سعودی را با پوست و استخوان خود لمس
کرد .در همه این مدت هم این ایران بود که
با ایستادن در کنار قطر اجازه سوءاستفاده و
تحمیل اراده ریاض به این کشور را نداد .حال
دوحه که خود را مدیون جمهوری اسالمی
میداند در گام نخست تالش دارد روابط خود
با ایران را نیز در سطح عالی نگه دارد .در آن
سو جمهوری اسالمی ایران نیز در چارچوب
سیاست گسترش مناسبات خارجی همواره
تالش داشــته روابط خوبی با کشــورهای
اسالمی داشته باشد و پیرو همین رویکرد،
تهران به تقویت همه جانبه مناســبات با
همسایگان همت گماشت .مسئله دیگر مورد
توجه در این سفر این است که شاید اساس
رفت و آمدها در مقطع کنونی رایزنیهای
دوجانبه و بررسی مسائل منطقه و تحوالتی
است که در منطقه رخ داده است .ضرورت
مطلع شدن کشــورهای دوست در منطقه
(مانند قطر) از دیدگاه جمهوری اســامی
ایران و شــناخت دیدگاههــای آنها هم
علتهای دیگر این دیدارهاســت .منطقه
ناگزیر است به تحوالت منطقهای و جهانی
گوش بدهد و درســت تحلیل کند؛ چراکه
این تحوالت منافع کل کشورهای منطقه
را بدون اســتثنا تحت تأثیر قرار میدهد .با
توجه به اینکه سرعت تحوالت مذکور بسیار
باالســت ،قدرتهای بزرگ هم چندان به
منافع کشــورهای خاورمیانه توجه ندارند
و اولویت برای آنها حفــظ منافع غرب در
منطقه است .بنابراین کشورهای همسایه
ایران باید به فکر حفظ منافع خود باشند و
راههایی برای عبور از سنگاندازیها بیابند
و بتوانند خود را با این تحوالت وفق دهند.

