سرمقاله

توان فنی و مهندسی خود را در اختیار برادران آذربایجانی قرار میدهیم
رئیس جمهور بــا بیان اینکه جمهوری اســامی ایران به برکت
انقالب اسالمی به تواناییها و قدرت باالیی در عرصههای مختلف
دســت یافته اســت ،اظهار کرد :ایران این آمادگــی را دارد که
توانمندیهای فنی و مهندسی خود را در عرصههای مختلف در
اختیار برادران آذربایجانی قرار دهد .سید ابراهیم رئیسی در دیدار
«ذاکر حســناف» وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با بیان اینکه
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رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه با تمرکز بر
نهاد خانواده بسیاری از مشکالت جامعه حل میشود،
گفت :باید رابطه منزل ،مسجد ،محله و مدرسه برقرار
باشد و اگر بتوانیم در حکمرانی میان این موارد ارتباط
برقرار کنیم مشکالت اقتصادی حل میشود و آن زمان
فرزند زمانه خویش خواهیم بود .محمدباقر قالیباف در
نشستی با رؤسای دادگاههای خانواده کشور با بیان
اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانیه گام دوم
انقالب گفتهاند باید ایران قوی بسازیم ،اظهارکرد :ایران
قوی بدون جامعه قوی ساخته نمیشود و باید احکام و
فرهنگ قرآن و اهل بیت (ع) را ببینیم تا خانواده کامل
شود و باید ایمان داشته باشیم که زن محور خانواده
است ،اما متأســفانه برای حفظ جامعه به همه چیز
به جز خانواده توجه کردهایم .رئیس مجلس شورای
اســامی بیانکرد :در صحن علنی به خانم خزعلی
معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده نیز گفتم
که قانون دو مسئولیت به شما داده؛ اول راهبری حوزه
خانواده و دوم شاخصگذاری برای تحول؛ مسئولیت
حوزه آسیبهای اجتماعی نیز از سوی قانون بر عهده
وزارت کشور قرار داده شده است و این وظایف باید به
دقت انجام شود تا شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی
و تحکیم بنیان خانواده باشیم.وی با تأکید بر اینکه
اگر بر نهاد خانواده متمرکز شویم بسیاری از مشکالت
جامعه حل میشود ،عنوان کرد :از زمانی که شهردار
بودم بر این موضوع تأکید داشتهام که باید رابطه منزل،
مسجد ،محله و مدرسه برقرار باشد و اگر در حکمرانی
یاد گرفتیم میان این موارد ارتباط برقرار کنیم حتماً
مشکالت اقتصادی را نیز حل کرده و آن زمان فرزند
زمانه خویــش خواهیم بود.رئیس مجلس شــورای
اسالمی با بیان این که پلتفرم ازدواج و تشکیل خانواده
اگر مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی باشد میتواند

خبر روز

روابط تهران و باکو صرفاً روابط مرسوم دوجانبه بین دیگر کشورها
نیســت ،گفت :ایران و آذربایجان نه تنها خویشاوند هستند؛بلکه
روابط موجود ،رابطه عمیق دو ملت است که بر پایه عقیده و باور
مردم دو کشور به مبانی دینی مشترک شــکل گرفته و در طول
تاریخ قوام یافته و اســتوار شده اســت.رئیس جمهور با اشاره به
دیدار خود با رئیسجمهور آذربایجان در حاشــیه اجالس اکو در
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رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست رؤسای دادگاههای خانوادهاظهار کرد:

حلمشکالتجامعه
باتمرکز برنهادخانواده

موفقیتهایی را ایجاد کند ،تصریــح کرد :زمانی که
برای راه انــدازی پلتفرم همدم حضــور پیدا کردم،
مورد انتقاد قرار گرفتم ،امــا امروز میبینیم از همان
طریق حدود  ۲۰۰هزار خانواده در حال همســریابی
به سبک ســنتی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی هستند؛

لذا توجه به مسائل خانواده نیازمند تحول است.وی با
اشاره به مشکالت اقتصادی کشور تاکید کرد :براساس
 ۴۳ســال تجربه در عرصههای مختلف میگویم که
اکنون باوجود مشکالت اقتصادی ،هم در یک قدمی
حل مشکالت قرار داریم و هم در یک قدمی شکست

خبر ویژه

سفیر ایران در قطر تأیید کرد:

وزیر امور خارجه قطر در راه تهران
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران سفر میکند .وزیر خارجه قطر
در جریان این سفر با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانی خود دیدار و رایزنی میکند .بر اساس برنامه پیش
بینی شده دیدار وزیران امور خارجه ایران و قطر در تهران انجام میشود .وزیران امور خارجه ایران و قطر با یکدیگر
به صورت تلفنی رایزنی کرده بودند .سفیر ایران در قطر با اشاره به گفتوگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و
قطر در توییتی به اهمیت این گفت و گوی تلفنی اشاره کرد و نوشت :روابط که نزدیک باشد ،تحوالت که سریع
باشد ،موضوع که مهم باشد ،در یک شب دو تماس تلفنی برقرار میشود .بر اساس گزارشها ،وزیر خارجه قطر نیز
عالوه بر گفتوگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران با بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به صورت تلفنی گفت وگو
کرده بود .محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر در تماسی تلفنی با آنتونی بلینکن ،همتای آمریکایی
خود درمورد آخرین تحوالت مذاکرات وین درخصوص برنامه هستهای ایران و همچنین آخرین تحوالت پرونده
افغانســتان رایزنی کردند .دو طرف در این گفتوگو درخصوص روابط دوجانبه و آخرین تحوالت منطقهای و
بینالمللی نیز رایزنی کردند.
فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه دیپلماسی مقاومت
مرز نمیشناسد ،گفت :شهید ایرلو مردم یمن را تنها
نگذاشت درحالی که اگر با رویکرد اداری میخواست
عمل کند ،میتوانســت هزار بهانه اداری و کارمندی
برای شانه خالی کردن از مسئولیت پیدا کند.
حجتاالسالم علیرضا پناهیان،در مراسم بزرگداشت
چهلمین روز درگذشت شــهید حاج حسن ایرلو که
در امام زاده صالح (ع) تجریش برگزار شد ،اظهار کرد:
برخی از شهدا بیشــترین تأثیر با کمترین شهرت را
داشتند .برخی هم مثل شهید سردار سلیمانی حسن
شهرتشان باعث شده بود که قبل از شهادت رسمی
شهید شوند .برخی از شهدا هم خیلی غریب و مظلوم
بودند .مانند شهید حســن ایرلو که اتفاقاً خیلی مورد
محبت و عالقه شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
فعال سیاسی اصولگرا افزود :شــهید ایرلو که نقشی
کلیدی در رســاندن دارو و غذا به مردم و بهخصوص
کودکان جنگ زده یمن داشت ،خودش بر اثر نرسیدن
دارو به شهادت رسید .همه اقدامات این شهید از روی
اخالص بود و خودش هــم مانند آن کودک و مجروح
یمنی که بر اثر نرســیدن دارو به شهادت رسیدند ،به
شهادت رسید.
وی خاطرنشان کرد :مردم یمن با مقاومت خود در تاریخ
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قطعی هستیم که نتیجه آن به اراده ما بستگی دارد،
اما متأسفانه یاد گرفتهایم حل مشکالت را پاسکاری
کنیم و نه به خدا ،نه به مردم و نه خودمان ایمان نداریم
و سنتهای الهی برای ما موضوعیت ندارد و به دنبال
حلمشکالتباسازوکارهایدولتیهستیم.همچنین
در این نشست فاطمه قاســم پور ،رئیس فراکسیون
زنان مجلس ،بحث زنان و خانواده را یکی از مســائل
مهم جامعه دانست و افزود :با تصویب قانونی در باب
حمایت از خانواده تالش شد تا بخشی از این چالش
برطرف شود ،اما هم اکنون این قانون نیازمند بازنگری
است.نماینده مردم تهران ،شمیرانات ،ری ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :مرکز
پژوهشهای مجلس پیش از آغاز به کار مجلس فعلی
این کار را آغاز کرده و جلسات مشترکی نیز بعد از آن
داشتهایم تا موضوع مهریه ،حضانت و غیره در مجلس
یازدهم جدیتر پیگیری شود.وی در ادامه اختالف
رویکردی را یکی از مسائل جدی دانست که موجب
شده مســائل حوزه خانواده هیچ گاه به جمع بندی
نرسد و افزود :ما قصد داریم تالشها را اثربخش کنیم
از این رو کمیسیون اجتماعی جلسهای با رئیس قوه
قضاییه داشته که ایشان هم اعالم کردند از حقوق زنان
و کرامت آنها حمایت خواهند کرد.قاسم پوراذعان
کرد :جلســه دیگری نیز با اژهای در قالب فراکسیون
زنان داشتیم و آمار پروندههای طالق بررسی شد و در
نهایت مقرر شد کارگروه مشترکی میان دو قوه برای
حل موضوعات شکل بگیرد.رئیس فراکسیون زنان
مجلس با بیان اینکه به دنبال ارتقای جایگاه معاونت
حقوقی قوه هستیم،ابرازکرد :انتظارداریم مشکالت
نظام خانواده از نزدیک شنیده شده و نظرات قضات
منسجم شود که در نهایت منجر به قانونگذاری به
نفع مردم شود.

عکس :ایرنا

ادامه از صفحه یک ...
بلکه با هدف اطمینان دادن به متحدان آمریکاست».
ایندرحالیستکهکرملین باتکذیب حملهبه خاک
اوکراین بر حق خود در جابهجا کردن نیروهایش در
داخل خاک خود تاکید کرده است .مسکو درعوض با
متهم کردن ناتو و اوکراین بر دمیدن به آتش تنشها
مدعی شــده که این اوکراین است که خود را برای
بازپسگیری مناطق شرقی خود که از سال ۲۰۱۴
تحت کنترل روسیه است ،آماده میکند.
چشم امید اوکراین به متحدان غربی
واقعیت این است که قدرت نظامی اوکراین
به مراتب از سال  ۲۰۱۴یعنی زمانی که روسیه شبه
جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد بیشــتر
شده اســت .تجهیزات نظامی به ویژه موشکهای
ضد تانکی که آمریکا در اختیــار کییف قرار داده
نمونهای از این افزایش قدرت است؛ ضمن این که
کییف روی حمایت اطالعاتی واشنگتن هم حساب
ویژهای باز کرده اســت .با این وجود هنوز با قدرت
نظامی روســیه فاصله زیادی دارد .به عنوان نمونه
تعداد تانکهای مسکو بیش از ســه برابر اوکراین
است .بیشــتر تحلیلگران بر این مسئله اتفاق نظر
دارند که درصورت جنگ ،استراتژی اوکراین بیشتر
دفاعیومبتنیبر«مقاومت»وهمچنینچشمامید
داشتن به متحدان غربیاش خواهد بود .در صورت
حمله روسیه ،اوکراین چارهای جز انتخاب گزینه ضد
حمله ،فرسایشی کردن و هزینه بر کردن جنگ برای
روســیه را در اختیار نخواهد داشت .در کنار چشم
امید اوکراین به حمایــت غرب ،کی یف باید توجه
داشته باشد که هر چند این کشور روابط نزدیکی
با ناتو دارد اما عضو رسمی این سازمان نیست .بدون
شک سران ناتو در این راستا بی گدار به آب نخواهند
زد؛ چراکه هر گونه تصمیم ناتو برای دفاع از اوکراین
میتواند حتی به جنگ مســتقیم با روســیه هم
بینجامد.واقعیتایناستکهایاالتمتحدهخواهان
رویارویی با روسیه و حتی چین نیست و نمیخواهد
وارد مرحله جنگ مستقیم شود .بایدن ،ضرورتی
نمیبیند قبل از انتخابات میاندورهای ،وارد بنبست
نظامی شود که بر بحرانها و مشکالت داخلی دامن
میزند و آینده ریاستجمهوریاش را تهدید کند.
هرچند جمهوریخواهان ،بایدن را برای رویارویی
مستقیم با مسکو تحت فشار قرار خواهند داد تا از
تبعاتآنبهرهمندشوند.بهنظرمیرسدآمریکاییها
تاآخرینلحظاتبرایجلوگیریازهرگونهتنشیکه
بهحملهروسیهبهاوکراینمنتهیشود،تالشکنندو
احتماالًکاخسفیدباعملیاتنظامیمحدوددرداخل
خاک اوکراین (در مناطق روسنشین) موافقت کند.
درنتیجه ،همه طرفها موافقت خواهند کرد به فکر
راهحلیجدیدباشند.ولیاگرمسکوبهسمتجنگی
فراگیر علیه کییف اقدام کند آمریکا و غرب به ارسال
تسلیحات جدید اکتفا خواهند کرد و اوکراینیها
در این جنگ تنها خواهند مانــد و آمریکاییها به
آنها خواهند گفت« :ما در حد توانمان به شــما
کمک کردیم و به شــما کمکهای تســلیحاتی
ارائه دادیم ولی شــما نتوانســتید از کشــورتان
دفاع کنید».
جنگ اوکراین؛ فرصتها و چالشها
برای ایران
باید گفت در صورت بروز جنگ در اوکراین ،شرایط
پیچیده نظام بین الملل برای ایران مانند شمشمیر
دولبه میشود که هم دارای فرصت است هم چالش.
در ارتباط با فرصتها باید گفت تالش برای موازنه
قوای منطقهای از سوی قدرتهای بزرگ و مخالفت
با ساختار تک قطبی نظام بین الملل از سوی روسیه،
منجر به افزایش اهمیت استراتژیک ایران میشود.
اینمسئلهبازیگرانمهمرابهتکاپومیاندازدکهایران
را به اردوگاه خود بکشانند که نزدیکی مواضع تهران
ـ مسکو و با توجه به منافع مشترک آنها محتملتر
اســت .بارزترین نمــود این همکاری سیاســت
خاورمیانهای روســیه در قبال بحران سوریه است
که میتوان آن را در پرتو بحران اوکراین و به عنوان
گروکشی روسها در برابر غرب ارزیابی کرد .از سوی
دیگر بحران اوکراین میتواند باعث برجسته شدن
جایگاه ایران به عنوان یک تولیدکننده انرژی شود
و ایران را به عنوان آلترناتیو روسیه در تأمین انرژی
کشــورهای اروپائی مطرح کند .برخالف روسیه،
ایران دارای اختالفات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک
با اروپا و مخصوصاً کشورهای اروپایی شرقی نیست.
براین مبنا تهران میتواند به عنوان یک شریک بلند
مدت اقتصادی در نظر گرفته شود .فرصتهای فوق
از دریچه بحران اوکراین پیشروی ایران قرار گرفته
است و یا حداقل از حالت بالقوه خارج و به وضعیت
عملیاتی نزدیکتر شده است .اما جنگ اوکراین برای
ایران چالش هم دارد ازجمله شــکلگیری الگوی
جدایی طلبی .باید گفت الحاق کریمه به روســیه
درصورتی که به یک رویه یا الگو تبدیل شود ،برای
کشورهایی که دارای تنوع قومی و زبانی هستند و
ادعاهای استقاللطلبی و رفتارهای گریز از مرکز
نیز وجود داشته باشد ،یک تهدید محسوب میشود.
مانند ایران که کشوری است با تنوع قومیتی باال و
حداقل در چهار منطقه مرزی این کشور (مناطق
ترکنشین ،کردنشین ،عربنشین و بلوچنشین)
برخیگرایشهایتجزیهطلبانهوگریزازمرکزوجود
دارد .چالش بعدی افزایش قدرت شرکای منطقهای
ناتو در پرتو بحران اوکراین است.
اقدامات روسیه در اوکراین انگیزههای جدیدی به ناتو
برای تقویت شدن داده است .اما به دلیل اختالفات
اساسی و بنیادینی که ایران با غرب دارد ،تقویت هر
چه بیشتر فلسفه و توان ناتو به رهبری آمریکا ،به
ضرر کشــور خواهد بود .اگر اوکراین به سمت ناتو
حرکت کند ،امکان اتخاذ سیاستهای غربگرایانه
توسط بعضی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
محتملتر است و این مســئله با توجه به مجاورت
مرزی ایران با این مناطق میتوانــد تهدیداتی را
متوجه ایران کند.

رئیس جمهور در دیدار وزیر دفاع جمهوری آذربایجان؛

ترکمنستان افزود :سیاست جمهوری اسالمی همکاری گسترده
با همسایگان بهخصوص کشور آذربایجان در حوزه قفقاز است و
با توجه به تاکیدات صورت گرفته در آن دیدار از ســوی روسای
جمهور دو کشور ،روند توســعه تعامالت اقتصادی و تجاری و از
جمله تعامالت ترانزیتی دو کشــور با ســرعت بیشتری در حال
انجام است .رئیسی در بخش دیگری از ســخنان خود با تاکید بر
اینکه قدرت ایران در منطقه امنیتساز است ،تصریح کرد :حضور
نیروهای تکفیری و داعشــی در هیچ کجا به نفــع مردم منطقه
نیست .این گروهکها دستساخته آمریکاییها و صهیونیستها
هستند و در هر کجا که حضور داشتند ،اعمال جنایتکارانه انجام

دادهاند .آیتاله رئیسی خاطرنشان کرد :رژیم صهیونیستی دشمن
بشریت است و به هیچ وجه نمیتواند دوست ملتهای مسلمان
باشد و اشــغال و تجاوزگری صهیونیستها در منطقه و ضد ملت
فلســطین گواه این واقعیت اســت .رئیسجمهور،ابرازامیدواری
کرد با حضورو نقشآفرینی آگاهانه نیروهای مســلح آذربایجان
جریانهای تکفیری و کسانی که سر سازش با مسلمانان ندارند،
نتوانند جای پایی در منطقه پیدا کنند« .ذاکر حسناف» وزیر دفاع
جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ،مالقاتها و گفت و گوهای
خود با همتایان ایرانی را بسیار مفید ،پرثمر و راهگشا برای آینده
همکاریها توصیف کرد.

سفیر ژاپن در تهران؛

مدیریت منابع آب در ایران معضل جدی است

سفیر ژاپن در تهران با اشاره وضعیت آب در استان خوزستان گفت :مدیریت منابع آب در ایران معضل جدی است.
کازوتوشی آیکاوا ،سفیر ژاپن در تهران در سفر به استان خوزستان و در جریان بازدید از کمکهایی که دولتش
داشته ،اظهار داشت :در سفر به خوزستان در ایران این موضوع را کام ً
ال درک کردم که مدیریت منابع آب معضل
جدی است .دولت ژاپن از طریق آژانسهای سازمان ملل ،جایکا و سایر سازمانها از تالشها برای بهبود بهرهوری
آب در کشاورزی ،که بخش بزرگی از مصرف آب در ایران را تشکیل میدهد ،به منظور ایجاد اقدامات جایگزین
برای معیشت و حفظ منابع آب از طریق حفاظت از جنگلها حمایت میکند.
الزم به ذکر است سفیر آیکاوا از بیمارستان امام علی (ع) شهرستان اندیمشک در استان خوزستان بازدید کرد.
این بیمارستان یکی از  6بیمارستانی است که دولت ژاپن در ماه اکتبر گذشته تصمیم به اهدای دستگاه ام آر آی
گرفته است .در این دیدار کرمیان ،رئیس بیمارستان از دولت و مردم ژاپن قدر دانی کرد.
این بیمارستان یکی از بیمارستانهای ارائه دهنده مراقبتهای پزشکی در منطقه است و در خط مقدم مبارزه با
کووید  19قرار دارد.

مورد احتمال شهادتش به او اطالع داده بود و خانواده
حجتاالسالم علیرضا پناهیان در مراسم بزرگداشت چهلمین روز درگذشت
شهید ایرلو هم از این موضوع خبر داشتند .شهید ایرلو
شهید حاج حسن ایرلو؛
دومین شهید دیپلماسی مقاومت اســت و قبل از او
شهید رکن آبادی به شهادت رسید و داستان دیپلماسی
مقاومت مفصل اســت .این فعال اصولگــرا ادامه داد:
دیپلمات مجاهد و دیپلمات مقاومت نمیتواند به عنوان
کارمند اداری حداقلی کار دیپلماسی خود را پیش ببرد.
این سنخ دیپلمات شــب و روز ندارد و باید از خودش
مایه بگــذارد که نمونه کامل چنیــن دیپلماتهایی
شهید ایرلو است .وی تصریح کرد :شهید ایرلو ،مردم
یمن را تنها نگذاشت درحالی که اگر با رویکرد اداری
میخواست عمل کند ،میتوانست هزار بهانه اداری و
کارمندی برای شانه خالی کردن از مسئولیت پیدا کند
و این رویکرد اولین مشــخصه دیپلماسی و دیپلمات
مقاومت است.
پناهیان بــا بیان اینکــه دیپلماســی مقاومت مرز
نمیشناســد ،اذعان کرد :تعبیری که اخیرا ً از دهکده
معاصر جهان معجزه آفریدند و تازه آغاز ماجراســت .با ائتالف شــیطانی مقابله کند و امروز میتواند قلب
جهانی میشــود و برخی روشــنفکران هم پُز آن را
آنهایی که جنگ را علیه یمن آغاز کردند پشــیمان شهرهای دشمنان دور و نزدیک خود را هدف بگیرد را
میدهند ۴۰ ،ســال قبل امام راحل بهآن اشاره کرد و
شدند و امروز نه راه پس دارند و نه راه پیش و منکوب باید از امثال شهید ایرلو پرسید.
فرمود که این گونه نیست اگر حادثهای در هر جایی رخ
خواهند شد و آینده آنها سرنوشت حزب بعث خواهد این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد :قبل از اینکه سردار
دهد ربطی به دیگر نقاط جهان نداشته باشد.
بود  .پناهیان افزود :اینکه چگونه انصاراله یمن توانست ایرلو به مأموریت یمن عازم شوند ،شهید سلیمانی در

دیپلماسی مقاومت مرز نمیشناسد

رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی و اعضای ستاد بزرگداشــت دهه فجر با آرمانهای
بنیانگذار انقالب سالمی تجدید پیمان کردند.
منبع :ایسنا

چانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در ایران با حضور در دفتر مرکزی این حزب با اسداله بادامچیان
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
منبع :ایرنا

یادداشت


رویکرد تازه تهران به روابط خارجی
چیست؟

نرمش ایران در مذاکرات
سوغات سفر به مسکو

میشــد پیشبینــی کرد کــه ســفر «ابراهیم
رئیســی» به مســکو به مثابه نقطه عطف تازه
درسیاســتخارجی جمهوری اســامی ایران
خواهد شــد .این اتفاق نه درتغییراصول انقالبی
«سیاســت موازنه منفی» میان دو بلوک شرق و
غرب که از دوران جنگ سرد باقی مانده ،بلکه در
اجبارهایی است که به هرحال تهران را به برخی
تغییرات در نگرشهای سیاســت خارجی خود
واداشته است .اندک زمانی پس از بازگشت رئیسی
از مسکو و گفتوگویش با «والدیمیر پوتین» که
شکل انجام آن پر ازحاشــیه بود ،به ناگاه تهران
رویکرد جدید خود را درمذاکرات وین تغییرداد.
وزیــر امورخارجه برخالف معمــول ،با صراحت
ازآمادگــی تهران برای گفتوگوی مســتقیم با
دولت ایاالت متحده آمریکا درصورت دستیابی
به یک توافق خوب و مطمئن خبر داد .او با اشاره
به «رویکرد جدید فعالیت هستهای» که در آن نه
تنها گفتوگوی مستقیم با آمریکا ،بلکه «مشورت
با همه همسایگان ایران درباره برجام» را نیزشامل
میشود ،چشم ناظران داخلی و خارجی را خیره
کرد .مهمتر اینکه «علی شمخانی» دبیر شورای
عالی امنیت ملی نیزاظهاراتی همسوبا «حسین
امیــر عبداللهیان» بیان کــرد .او گفت« :تهران
زمانی وارد گفتگوی مستقیم با آمریکا میشود
که یک توافق خوب در دسترس باشد ».شمخانی
با اشاره به مبادله نوشتار غیر رسمی با آمریکا که
در هفتههای اخیر در وین جریان داشت ،تصریح
کرده اســت« :این روش ارتباطی تنها زمانی با
روشهای دیگر جایگزین میشود که توافق خوب
در دسترس باشد».
رویکرد تهران بدون پاســخ ازســوی واشنگتن
نیزنبوده اســت« .ند پرایس» سخنگوی وزارت
امور خارجه آمریکا بالفاصله به مواضع تازه تهران
پاسخ گفت .او تأکید کرد« :ازگفتگوی مستقیم
با مقامهای ایرانی در باره این موضوع (هستهای)
و نیز موضوعات دیگر استقبال میکنیم ».جالب
اینکه برخالف دیگر سخنگویان دستگاه دولتی
آمریکا ،مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن را
خارج از توافقی دانست که در وین در حال انجام
است .اوبا هوشیاری و تجربه آنچه درتوافق سال
 ۲۰۱۵میــادی رخ داد ،ازهماکنون موضوعاتی
مانند مبادلــه زندانیان میان طرفیــن را امری
حاشــیهای و دور از متن مذاکرات جاری اعالم
کرد .دراین حال ســخنگوی وزارت امور خارجه
ایران نیز آزادی زندانیان دو تابعیتی را ازســوی
تهران ،فارغ از توافقات و بلکه امری انساندوستانه
خوانده است .حال همه درانتظار گشایشها و یا
نتایج مؤثر در روابط خارجی ایران هستند .مثلی
اســت معروف که میگوید :برای گفتن آنچه در
گذشته رخ داد ،همه آینده را وقت هست .حرف
حاال را باید حاال زد .از این رو ،مهم توافقی است که
بتواند ایران را با حفظ اعتبار و کرامتش به جامعه
جهانی بازگرداند .بنابراین هرگونه نقد ،مخالفت
و موافقت با آنچه در وین و در رویکرد تازه تهران
به سیاست خارجی الزم است را باید در کیفیت
توافق احتمالی در حال انجام دنبال کرد .توافقی
که خبر آن را «میخائیــل اولیانف» نماینده خبر
ساز روسیه در وین اعالم کرده است .او در توئیت
خود با خوشبینی نوشــته اســت« :نمایندگان
گروه  ۱+۴و ایران در جلســه دوشــنبه (چهارم
بهمــن  )۱۴۰۰به تدوین بخــش مهمی از متن
پایانی مذاکرات وین ادامه دادند .این یک تمرین
کموبیش موفق بود .»...به ایــن ترتیب میتوان
پیامد سفر پرحاشیه ابراهیم رئیسی را به مسکو در
آنیترین شکل درچند وجه ،چنین خالصه کرد:
نخست :پوتین نمایشی از تأثیر گذاری مسکو بر
مواضع تهران را به رخ رقیبان غربی خود کشید.
دوم :تهران سرانجام رویکرد تازهای را در نه تنها
فعالیت هستهای ،بلکه سیاستخارجی خود آغاز
کرده است .سوم :تهران براساس اظهارات وزیر
امور خارجه ،پذیرفته است که با همه همسایگان
خود دربــاره توافق هســتهای (برجــام) آینده
مشــورت کند .چهارم :نگرش سنتی سیاست
خارجی نه شــرقی و نه غربی ،ممکن اســت در
آینده دستخوش تغییراتی شــود که برخی آن
را گرایش به شــرق و برخی دیگر شروع رویکرد
موازنه مثبت در سیاستخارجی ایران پیشبینی
میکنند .پنجم :غالب مخالفتها و هواداریها
از رویکردهای سیاســی دولتهای مســتقر در
داخل ،متأثــر از منافع جناحی اســت و نه الزاماً
آنچه دغدغه منافع ملــی و ارزشهای اصولی و
ایدئولوژیک خوانده میشود .روزهای پر خبری
در پیش است.
منبع :دیپلماسی ایرانی

