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از  اقتصاد: دولت صد درصد  خاندوزی، وزیر 
این ایده که باید اصالحات اقتصادی از بخش 
عمومی کشــور به ویژه از درون دولت شــروع شود، 
موافق اســت. اتفاقا دولت بیشترین سخت گیری را در 
زمینه کنترل کســری بودجه و هزینه های دستگاه های 
اجرائی، حتی در زمینه بخش هایی از حقوق و دستمزد 
که جامعه توقعات بحقی داشت، آغاز کرد. به عبارتی 
می تــوان گفت دولــت از خودش ایــن اصالحات و 

جراحی را شروع کرده است

پنجشنبه
۹ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۶

اخـبـار  بـرگـزیـده

رئیسی در ششمین اجالس سران کشورهای ساحلی دریای خزر:
همکاری کشورهای ساحلی خزر 

اهمیت فزاینده ای یافته است
رئیس جمهوری گفت: همکاری های کشــورهای ساحلی خزر به خصوص با 
توجه به تحوالت بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته اســت و این تعامل نه تنها 
موجب رونق اقتصــادی و افزایش رفاه ملت های ما می شــود بلکه به تقویت 
صلــح و ثبات منطقه ای و حل مســائل حــوزه خزر صرفا از طریق کشــورهای 
ساحلی می انجامد. سید ابراهیم رئیسی بعد ازظهر چهارشنبه در ششمین اجالس 
ســران کشورهای ساحلی خزر در عشق آباد با اســتقبال از ابتکارات ارائه شده از 
سوی رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر برای توسعه همکاری های 
اقتصــادی در حوزه های مختلف گفت: جمهوری اســالمی ایــران، دریای خزر 
را دریای صلح و دوســتی و عامل پیونــد و نزدیکی مردم منطقه می داند و برای 
همکاری های همه جانبه بر اســاس احترام و منافع متقابل آمادگی خود را اعالم 
می کند. رئیســی خطاب به ســردار بردی محمدوف، الهام علی یف، قاســم جو 
مارت توکایف و والدیمیر پوتین افزود: مایلم مراتب خرســندی خود را از حضور 
در ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر زیبای عشق آباد 
و دیدار با دوستان و همکاران گرامی، رؤسای جمهور محترم ابراز کنم. همچنین 
الزم می دانم از میزبانی گرم و صمیمانه دوست و برادر عزیزم آقای سردار بردی 
محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان، سپاســگزاری کنم. او اظهار کرد: امروز 
ما در شــرایطی در ششمین نشست ســران خزر در شهر عشق آباد حضور داریم 
که از نشســت قبلی سران در عشق آباد در ســال ۲۰۰۲ تاکنون راهی طوالنی را 
پیموده ایم. با تدوین اســناد متعدد، مبانی حقوقی مناســبی بــرای همکاری و 
بهره مندی از مواهب این پهنه آبی ایجاد کرده ایم. زبان مشترکی برای تأمین منافع 
متقابل یافته ایم. چشم انداز روشنی برای ادامه راه به تصویر کشیده ایم. همه این 
دستاوردها نتیجه تالش، درایت، دوراندیشی، جامع نگری و در نظر گرفتن حقوق و 
منافع متقابل کشورهای ماست. رئیس جمهور خاطر نشان کرد: دریای خزر، میراث 
و سرمایه مشترک ما کانون پیوند و دوستی و منشأ خیر و برکت برای بیش از ۲۷۰ 
میلیون نفر جمعیت کشورهای ساحلی آن است که پنج کشور را در آینه یک پهنه  
واحد آبی انعکاس می دهد. همان گونه که پدران تمدن ساز و مادران فرهنگ پرور 
ما برای هزاران ســال در این ســواحل و مناطق از آرامــش و نعمت برخوردار 
بوده اند، ملت های ما نیز به عنوان همســایگان ابدی حاشیه  این دریا باید با نگاه 
بلندمدت به دریای خزر به عنوان دریای دوستی و همکاری بنگرند تا به مسئولیت 
خود در قبال نســل کنونی و نســل های آینده نیز عمل کرده باشیم. از این منظر، 
هم گرایی فرهنگی کشورهای ساحلی خزر یکی از اولویت های اساسی است که 
همکاری و دوســتی را در بلند مدت تضمین و در دل ملت ها مستحکم می کند. 
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد می دهد که با نهادسازی و برگزاری برنامه های 
مشترک فرهنگی- اجتماعی این میراث معنوی حفظ و تقویت می شود. رئیسی 
تأکید کرد: ما به عنوان کشورهایی که از طریق دریای خزر به هم پیوند خورده ایم و 
همسایه هستیم و با استفاده از قلمرو یکدیگر به دیگر کشورها و مناطق دسترسی 
پیدا می کنیم، در قبال این پهنه آبی و همچنین کشــورهای ساحلی آن، حقوق و 
تکالیف زیادی داریم. حفاظت از محیط زیست شکننده، استفاده معقول از منابع 
زنده، فعالیت های مسئوالنه برای بهره مندی از منابع معدنی دریای خزر با هدف 
توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه و امنیت مردمان مان و احترام به حاکمیت، حقوق 
حاکمــه و صالحیت یکدیگــر در این پهنه آبی، بخشــی از این حقوق و تکالیف 
است. رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه همکاری های خوب و سازنده ای بین 
کشورهای ساحلی دریای خزر در حوزه های مختلف به ویژه حمل ونقل، تجارت، 
مدیریت منابع زنده، حفاظت از محیط زیســت، تأمین امنیت و مقابله با عوامل 
ناامنی و جرائم در اشکال مختلف در جریان است. به این  منظور در طول سال های 
گذشــته اسناد زیادی تدوین شده و مبنای همکاری قرار گرفته است. او گفت: در 
نشســت قبلی سران کشورهای ســاحلی خزر در آکتائو در سال ۲۰۱۸ پس از دو 
دهه مذاکره، کنوانســیون وضعیت حقوقی دریای خزر به عنوان سندی که مبین 
حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی و اصول اساسی فعالیت در دریای خزر تلقی 
می شود، نهایی و امضا شد. قطعا اجرائی شدن آن می تواند زمینه ساز همکاری-
 های بیشتر کشورهای ساحلی و همچنین فعالیت  های گسترده  تر در دریای خزر را 
فراهم آورد. طبیعتا دستیابی به این نقطه مستلزم تحدید حدود منصفانه مناطق 
ِاعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صالحیت کشــورهای ســاحلی درخصوص 
بخش های بســتر و زیربستر دریا، سطح و ســتون آب و همچنین فضای فوقانی 
دریای خزر است. در این راستا نهایی شدن «موافقت نامه چگونگی ترسیم خطوط 
مبدأ» حائز اهمیت اســت و جمهوری اسالمی ایران همواره از جمله در اعالمیه 
تفسیری پس از امضای کنوانسیون، تصریح کرده است که این مسئله برای ایران 
به عنوان کشــوری که «شکل ساحل آن آشــکارا در وضعیت نامساعدی است»، 
اهمیتی چشــمگیر و تعیین  کننده دارد. امیدواریم بــا ادامه مذاکرات نمایندگان 
کشورهای ساحلی در آینده نزدیک، این موافقت نامه نیز نهایی شده و راه را برای 
تصویب کنوانســیون رژیم حقوقی دریای خزر هموار کند. رئیس جمهور افزود: 
عدالت یکی از بنیان های اساسی شکل دهنده سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایران است. بر اســاس این برقراری روابط عادالنه به صورت دوجانبه و همچنین 
شــکل دهی به نظم عادالنــه  چندجانبه جزء جهت گیری های اصلی سیاســت 
خارجی ایران اســت. طبیعتا یکی از فواید نظم عادالنه، گسترش روابط دوستانه 
بین بازیگران به خصوص همسایگان است که تأمین کننده منافع متقابل آنها نیز 
خواهد بود. او خاطر نشان کرد: دریای خزر دریای همکاری است و این همکاری ها 

به خصوص با توجه به تحوالت بین المللی اهمیت فزاینده ای یافته است.

از  را  اقتصادی  اصالحات  که  است  موافق  دولت  درصد  صد 
درون آغاز کند

خاندوزی، وزیر اقتصاد، از جمله افرادی بود که با « شرق» 
گفت وگوی کوتــاه اختصاصی داشــت. احســان خاندوزی 
در توضیــح اینکه برخــی معتقدند دولت قبــل از جراحی 
اقتصادی قیمت ها باید دســت به جراحی درون ســاختاری 
می زد، به « شــرق» گفت: «دولت صد درصــد از این ایده که 
بایــد اصالحات اقتصادی از بخش عمومی کشــور به ویژه از 

درون دولت شروع شود، موافق است».
او افزود: «اتفاقا دولت بیشــترین سخت گیری را در زمینه 
کنترل کسری بودجه و هزینه های دستگاه های اجرائی، حتی 
در زمینه بخش هایی از حقوق و دستمزد که جامعه توقعات 
بحقی داشــت، آغاز کرد. به عبارتی می تــوان گفت دولت از 

خودش این اصالحات و جراحی را شروع کرده است».
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر بیان کرد:  «کنترل بانک های 
دولتی و انتشــار صــورت مالی همه بانک ها و شــرکت های 
وابســته به نهادهای عمومــی دولت و نهادهــای عمومی 
غیردولتی نشان می دهد پیش از آنکه دولت بخواهد جامعه 
را برای تغییرات اقتصادی خطاب قرار دهد، خودش را اولین 

مخاطب اجرای سیاست های اقتصادی قرار داده است».
خانــدوزی همچنیــن در پاســخ بــه اینکه دولــت برای 
حمایت از بازار ســرمایه که از وعده های رئیس جمهور بود، 
چــه اقداماتی را در دســتور کار دارد؟ توضیح داد: «اعضای 
هیئت رئیسه بورس در ســازمان بورس و اوراق بهادار زمانی 
که قبول مســئولیت کردند، برنامه مفصــل چند بعدی ای را 
در زمینه گســترش و تســهیل ورود به بازار، افزایش رقابت، 
کاهش انحصارها، مسائل صدور مجوز کارگاه های اقتصادی 
از کارگزاری ها تا تأمین سرمایه ها که شاکی بودند، وعده داده 
بودند. اکنون گزارش عملکرد نشــان می دهد سرعت اجرای 

آن وعده ها و مجوزها بهبود پیدا کرده است».

وزیر اقتصاد ادامه داد: «البته همچنان در شــورای عالی 
بورس شاهد این موارد هســتیم اما به محض اینکه گزارش 
عملکرد اولین سال سازمان بورس را دریافت کنیم، حتما آن 
را به صورت رسمی منتشر خواهیم کرد تا از فعاالن حرفه ای 
گرفته تا ســهامداران خرد و همه مــردم از جزئیات عملکرد 
ســازمان بورس مطلع شــوند؛ چرا کــه ما مــردم را محرم 

می دانیم».
دولت ایران در مسیر مذاکرات شفاف است

عــالوه بر وزیر اقتصاد، علی بهادری جهرمی، ســخنگوی 
دولــت نیــز در حاشــیه حیــاط دولت، پاســخ گوی ســؤال 
اختصاصی «روزنامه شرق» بود. بهادری جهرمی در پاسخ به 
این ســؤال که آیا دولت اراده ای برای به نتیجه رساندن برجام 
و امضای توافقات دارد یا خیر، گفت: «دولت شــفاف مســیر 
احقاق حــق قانونی مردم را در چارچــوب اصل عزت پیش 
می برد و هرگــز ایران ترک کننده میز مذاکــرات و برهم زننده 

توافقات قبل نبوده است».
ســخنگوی دولت ادامه داد: «دولت همیشــه با جدیت 
پیگیــر حقــوق ایــران و مقابله بــا تحریم هــای ظالمانه و 
غیر قانونی بوده و هســت و پا به پای خنثی ســازی تحریم ها 

پیش رفته است».
بهادری جهرمــی ادامه مذاکرات برجامــی در قطر را در 
راســتای اســتمرار مذاکرات قبلی ایران دانست و تأکید کرد:  
«این مذاکرات در راستای همان مذاکرات قبلی است و ایران 
می کوشــد مذاکرات را به صورت مستقیم با اتحادیه اروپا در 

دوحه ادامه دهد».
ســخنگوی دولت اضافه کــرد: «امیدواریم با عبور دولت 
جدید آمریکا از شیوه ترامپ که پایبندی به حقوق بین الملل 
و پایبندی به توافقات گذشــته را رعایــت نمی کرد و حقوق 
حقــه ملت ایــران را در نظر نمی گرفت، بتــوان به توافقات 

مثبت و قابل قبولی دست یافت».

او توضیحات بیشــتر در این زمینه را به سخنگوی وزارت 
خارجه واگذار کرد.

بهادری جهرمــی همچنیــن در توضیــح این ســؤال که 
مجلس برای اســتیضاح وزرا دســت به کار شــده است  اما 
برخــی معتقدنــد با توافقــات صورت گرفته میــان مجلس 
و دولــت قرار اســت به جــای اســتیضاح وزرای ضعیف در 
مجلس، دولت خودش دســت به اصالح ساختاری بزند، از 
نظر دولت این تغییر ســاختار در چــه زمینه ها و حوزه هایی 
احســاس می شــود؟ بیان کرد: «اطالعی از این توافق میان 

مجلس و دولت برای اصالح ساختار دولت ندارم».
ســخنگوی دولت در عین حــال در توضیح تفکیک وزارت 
بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: «درباره 
تفکیک وزارت بازرگانــی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
هم این نکته ضروری است که تشکیل وزارت بازرگانی الیحه 
دولت سیزدهم نیست، طرح مجلس دهم در سال ۹۷ بوده 
و دولت نهایتا با کلیات آن موافقت کرده اســت  اما فعال باید 
دیــد مجلس یازدهم بــرای تشــکیل وزارت بازرگانی به این 

شکل طرح دارد یا خیر».
 احتمال معرفی دوباره فاطمی امین برای وزارت صمت

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در 
حاشــیه حیاط دولت در گفت وگویی اختصاصی با « شــرق» 
درباره سخنان اخیر قالیباف مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی 
از صمت طــی الیحه دولــت و معرفی دو وزیــر در دو ماه 
آینــده به مجلس گفت: «برای تشــکیل وزارت بازرگانی باید 
اول قانون مربوطــه در قالب طرح یا الیحه تصویب شــود. 
البتــه مجلس طرحی را بــرای تفکیک ایــن وزارتخانه ها با 
عنــوان وزارت تجارت و خدمات بازرگانــی دارد که در حال 
رفع اشــکال شورای نگهبان هســتند. مجلس نظر دولت را 
خواســت و دولت هــم نظر موافق خــود را در این باره اعالم 

کرده است».

معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری ادامــه داد:  «آنچه 
خواست مجلس است و آقای قالیباف بیان کرد، این است که 
مجلس در این باره الیحه بدهد و این دو وزارتخانه را تفکیک 
کنــد. در این صورت، وظایفشــان معلوم خواهد شــد و نام 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت عوض می شــود و به وزارت 
صنایع و معادن تغییــر خواهد یافت. یا اینکه برخی وظایف 
که به وزارت کشاورزی اضافه شده است، خارج می شود و به 

وزارت بازرگانی محول می شود».
حســینی در پاســخ به اینکه وزیر مربوطــه چه زمانی به 
مجلس معرفی خواهد شــد، توضیح داد: «قطعا وقتی این 
موضوع در مجلس تصویب شــود و به تأیید شورای نگهبان 
برســد، وزیر مربوطه نیــز معرفی خواهد شــد. درباره زمان 
تدوین الیحه هم باید گفت قبال وزارت بازرگانی داشــته ایم و 
نوشتن برنامه آن زمان بر نخواهد بود و در این مدت دو ماهه 

که اعالم کرده اند، دولت می تواند این کار را انجام دهد».
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره گزینه احتمالی این 
وزارتخانه ها نیــز گفت فعال گزینه و پیشــنهاد خاصی برای 
وزارت بازرگانی و صمت معرفی نشــده اســت یا اینکه او در 

جریان امر قرار ندارد.
حســینی توضیح داد: «دولت با احیــای وزارت بازرگانی 
موافقت کرده اســت؛ چرا که بحث بازار بســیار مهم است. 
البته معاون اول رئیس جمهور جلســات تنظیم بازار را اداره 
می کند  اما بایــد وزارتخانه خاصی موضوعات را دنبال کند و 
کنترل بازار بیش از قبل انجام شود؛ چرا که یکی از گالیه های 
جدی مردم است و نوسانات قیمت ها و تأمین کاالهای مورد 

نیاز اهمیت دارد».
او تأکید کرد:  «درســت اســت که وزارت صمت و جهاد 
در این باره فعال هســتند  اما باید ســاماندهی بیشتری انجام 
شــود». معاون پارلمانــی رئیس جمهوری در پاســخ به این 
ســؤال کــه فاطمی امیــن در معــرض اســتیضاح مجلس 
قــرار دارد، چقــدر احتمــال دارد دوبــاره رئیس جمهور او 
را به عنــوان وزیــر صمت بــه مجلس معرفــی کند؟ گفت: 
«فاطمی امین در حال حاضر وزیر اســت و تا جایی که اسامی 
اســتیضاح کنندگان در اختیار ما قرار گرفته بود، بعد از جلسه 
روز دوشــنبه کمیســیون، اســتیضاح کنندگان از توضیحات 
فاطمی امین قانع شــدند و اســتیضاح به نصــاب زیر ۱۰ نفر 
رســید و سیستم دولت نوشت که اســتیضاح بایگانی شود و 
از حدنصاب افتاده اســت؛ بنابراین احتمــال معرفی دوباره 

فاطمی امین برای وزارت صمت وجود دارد».
او یادآور شــد: «البتــه رأی اعتماد دوبــاره فاطمی امین 
از مجلــس نیاز به بحث حقوقی دارد. ممکن اســت برخی 
بگوینــد چــون وزارت بازرگانــی از صنعــت و معــدن جدا 
شــده اســت، صرفا باید یک وزیــر بازرگانی معرفی شــود و 
فاطمی امین می تواند به کار خودش ادامه دهد  اما برداشت 

رئیس مجلس این بود که باید دو وزیر معرفی شود».
حســینی در پایــان با تأکید بــر اینکه با توجــه به تعداد 
امضاهای باقی مانده اســتیضاح وزیر صمــت، فاطمی امین 
شــرایط شــکننده ای در مجلس ندارد، اظهار کــرد: «از نظر 
ما افرادی که اســتیضاح وزیــر صمت را دنبــال می کردند، 
در کمیســیون از توضیحات وزیر قانع شــدند  اما بعداز ظهر 
دوشــنبه باز اسامی جدیدی مطرح شد که ما با آنها صحبت 
نکرده بودیم و اگر از قبل اســامی آنها را در اختیار داشــتیم، 

آنها هم قانع می شدند».
او افزود: « در نهایت ۱۷ امضا باقی ماند که با توجه به تعداد 
آنها، آقای فاطمی امین شــرایط شکننده و متزلزلی در مجلس 
ندارد. البته سؤاالت و ابهاماتی درباره بازار خودرو وجود دارد 
که باید به آنها پاســخ دهــد  اما به نظر ما بــا تفکیک وزارت 
بازرگانی از وزارت صمت، مســئولیت او ســبک تر می شــود». 
حســینی البته ادغام اولیه چهار وزارتخانه در یکدیگر را که در 
دولت احمدی نژاد صورت گرفته بود، کار اشــتباهی دانست و 
تأکید کرد پس از تفکیک این وزارتخانه ها، فاطمی امین بیشــتر 

می تواند به بخش صنعت و معدن توجه کند.

  ناکامــی و موفقیت در دیپلماســی به عنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاســت 
خارجی درنهایت توســط یک عامل اساسی مشخص می شود و آن تأمین، تضمین 
و تثبیت منافع ملی اســت. به بیان دیگر هرچند کیفیت فرایند دیپلماســی، الزمه 
تحقق اهداف سیاست خارجی است اما حصول نتیجه مطلوب است که کفایت آن 
را نشان می دهد. بدین ترتیب رفت وآمدها و گفت وگوهای دیپلماتیک هرچند مکرر 
تا زمانی که به تأمین منافع ملی و اهداف سیاست خارجی منجر نشود یا آن را در 
بلندمدت تضمین و تثبیت نکند، نمی توان از آن فعالیت و موفقیت دیپلماســی را 
برداشت کرد. بدون شک در شرایط فعلی مهم ترین مسائل کشور در حوزه سیاست 
خارجی رفع تحریم ها، تنش زدایی و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی منطقه ای 
و بین المللی است و دیپلماســی مهم ترین ابزار دولت در تأمین این اهداف است. 
بر همین مبنا و همچنین درنظرگرفتن مواعید انتخاباتی دولت ســیزدهم در اقدام 
فوری برای لغو تحریم ها و در مقام مقایســه با دولت قبل، پس از گذشت نزدیک 
به یک ســال، کارنامه و عملکرد دولت در عرصه دیپلماســی و سیاست خارجی 

موفق و مطلوب به نظر نمی رســد. از شــاخص های تئوریک این ناکامی می توان 
از غلبــه آرمان گرایی بــر واقع نگری و همچنین عدم تبعیــت از یک گفتمان واحِد 
سیاســت خارجی، عدم توازن در توجه به سه شاخص عزت، حکمت و مصلحت 
(با تســلط عزت گرایی) و نگاه به شــرق و غرب بر مبنای سیاست کلی نه شرقی و 
نه غربی (با تفوق شــرق گرایی) در اتخاذ مواضــع و رویکردها و همچنین ضعف 
در دیپلماســی عمومی و رسانه ای در جهت اقناع افکار عمومی در سطوح ملی و 
فراملی و از نشــانه های میدانی این عدم موفقیت، می توان از تأخیر طوالنی مدت 
در به نتیجه رســاندن مذاکرات هســته ای و تــداوم تحریم ها، ناکامی در پیشــبرد 
گفت وگوهای منطقه ای و کاهش تنش با همسایگان عرب خصوصا عربستان و در 
نتیجه جوالن و نفوذ تندروها ازجمله رژیم صهیونیستی در منطقه، اجماع مجدد 
مواضع اروپا و آمریکا در نتیجه عدم مذاکره مســتقیم بــا آمریکا، غفلت از اروپا و 
اتکای صرف به روسیه و چین در مذاکرات، فرصت سوزی در امتیازگیری از غرب در 
مذاکرات هسته ای در کشــاکش جنگ اوکراین، ادامه روند کاهش نفوذ منطقه ای 
ایران به خصوص در عراق، ســوریه و لبنان و عقب ماندن از کورس رشد اقتصادی 
در میان کشــورهای حوزه خلیج فارس یاد کرد که عمدتا به دلیل سیاست تحریم 
و فشــار اقتصادی در نتیجه تعلل در احیای برجام است. در تشریح زمینه های این 
ناکامی در وهله اول باید به آشفتگی گفتمانی در سیاست خارجی دولت پرداخت. 
بــه بیان دیگر دولت تابع یک گفتمان واحد و یکپارچه در حوزه سیاســت خارجی 
خود نیست. آنچه از سیاست خارجی دولت سیزدهم مکررا توسط رئیس جمهور و 

دستگاه دیپلماسی برجسته و عنوان می شود، گسترش روابط با همسایگان است که 
آن را نیز نمی توان تحت عنوان یک گفتمان در نظر گرفت. بدون شک بهبود روابط 
با همســایگان پیش زمینه حل مســائل بزرگ تر در عرصه جهانی است، اما در یک 
ارتباط متقابل وجــود تحریم ها نیز اثرات اقتصادی این روابط را به حداقل خواهد 
رســاند. همچنین این رویکرد تنها دربرگیرنده سیاست های منطقه ای دولت است 
درحالی که سیاســت خارجی نیازمند گفتمانی فراگیر در عرصه بین الملل است و 
درثانی تقریبا در همه دولت های پس از انقالب گســترش روابط با همسایگان مبنا 
قرار داده شــده است. عالوه براین، مهم ترین همسایگانی که در حال حاضر نیازمند 
بهبود روابط با آنها هستیم، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خصوصا عربستان 
ســعودی اســت که تنش در روابط طرفین همچنان متداوم اســت و گشایشی در 
این خصوص دیده نمی شــود. رویکرد نامتوازن در قبال شرق و غرب از علل دیگر 
ناکامی دولت در عرصه سیاســت خارجی اســت. از ابتدا سیاســت خارجی نظام 
جمهوری اسالمی ایران بر مبنای عدم تعهد و موازنه منفی نسبت به شرق و غرب 
بنا شــده است. بدعت در این سیاســت کلی از زمان دولت نهم و دهم با گرایش 
به شــرق با محوریت روســیه و چین آغاز شــد. اگرچه در دولت سابق تالش شد 
که این توازن مجددا برقرار شــود اما اکنون شــاهد عقبگرد به همان رویکردهای 
شــرق گرایانه گذشته هستیم. به خصوص در شــرایط کنونی که تنش میان روسیه 
و غرب با جنگ اوکراین مجددا باال گرفته اســت، آسیب این رویکرد به منافع ملی 
دوچندان می شــود. در این وضعیت آنچه عقالنیــت و مصلحت ایجاب می کرد، 

بهره برداری از این فرصت به ســود منافع ملی با احیای توافق هســته ای بود که 
متأسفانه ابتکار و سرعت عملی در این خصوص از سوی دستگاه دیپلماسی دیده 
نشــد. دلیل دیگر این ناکارآمدی ها، کم توجهی به تخصص گرایی در چینش افراد 
و عدم اســتفاده از تیم مذاکره کننده ســابق در دســتگاه دیپلماسی است. هرچند 
علی رغم اختالف ســالیق در تعهد دیپلمات های ما به منافع ملی شــکی نیست، 
اما واقعیت امر نشــانگر نوعی عدول از تخصص گرایی در به کارگیری آنها نســبت 
به دولت گذشته، عدم استفاده از تجربه باالی تیم مذاکره کننده برجام و بالعکس 
اســتفاده مجدد از نظرات و افراد وابســته به جریانی اســت کــه ضمن مخالفت 
همیشگی با برجام، سابقا رفت وآمدهای بی نتیجه آنان در دولت های نهم و دهم 
حتــی صدای اعتراض مشــاور بین الملل رهبر انقالب را نیــز بلند کرد. عدم توازن 
میــان آرمان و واقع گرایــی از دیگر زمینه های ناکامی در همــه عرصه ها ازجمله 
سیاست خارجی است که لزوم توازن میان آنها بارها توسط رهبر انقالب نیز مورد 
تأکید قرار گرفته است. زمینه ســازی تحقق آرمان های انقالب در بلندمدت باید با 
توجه به واقعیات نظام بین الملــل در کوتاه مدت صورت پذیرد وگرنه آرمان گرایی 
صــرف نمی تواند تأمین کننده منافــع ملی و افزایش اقتدار بین المللی باشــد. در 
ایــن خصوص خروج از حالت تخاصم به حالــت رقابت و گفت وگوی انتقادی به 
جــای تبادل تنش با کشــورهایی که با آنها دچار تضاد منافع هســتیم و همچنین 
برجســته کردن اشتراکات دینی و تاریخی به جای اختالفات در نگاه به همسایگان، 

می تواند زمینه ساز دستیابی به آرمان های سیاست خارجی در بلندمدت باشد.

دیپلماسی آرمان گر یا واقع گرا

گفت و گو با وزیر اقتصاد، سخنگوی دولت و معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشیه جلسه کابینه

روزی خلوت در حیاط دولت
معصومه معظمی: اگر چه جلســات آخر هفته هیئت دولت و حضور وزرا در جمع خبرنگاران در دولت ســیزدهم با تأخیری چند ماهه برگزار شــد اما رفته رفته این سنت حسنه 
به روال ســابق برگشت و رسانه ها توانستند به صورت هفتگی به حیاط دولت بروند و در حاشیه جلســات هیئت دولت، سؤاالت خود را با وزرا در میان بگذارند. روز گذشته هم 
خبرنگاران طبق برنامه هفتگی در حیاط دولت حاضر شــدند، اما به دلیل بی نظمی یا بی برنامگی، اعضای کابینه با دو ســاعت و نیم تأخیر برای پاســخ گویی به سؤاالت به جمع 
خبرنگاران آمدند. نکته دیگر اینکه نشست سخنگوی دولت هم که پیش از این روزهای سه شنبه برگزار می شد، بالفاصله در همان حیاط دولت « که از خلوت ترین روزهای حیاط 

دولت در سال جاری بود»، بدون وجود حتی یک سایه بان برای خبرنگاران برگزار شد و علی بهادری جهرمی به پرسش رسانه ها پاسخ داد.
اعضای کابینه دوازدهم در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت وزیران، اگر چه با تأخیر و در شرایط کالفگی خبرنگاران از انتظار و گرمای هوا  اما باالخره به جمع خبرنگاران آمدند؛ 
جلسه ای که به دلیل غیاب سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، با یک ساعت تأخیر برگزار شده بود. بااین حال، بعد از انتظاری 
طوالنی، باالخره حدود ســاعت ۱۲:۳۰ مسعود میرکاظمی  رئیس ســازمان برنامه و بودجه،  صولت مرتضوی معاون اجرائی رئیس جمهوری، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و 
امور دارایی،  بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی،  علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت و محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با حضور در جمع 

خبرنگاران به سؤاالت آنها پاسخ دادند.

کارشناس ارشد روابط بین الملل
آرمان فرهادی 
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