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رئیسی در سفری  یک روزه به مسقط می رود
کارشناسان از آخرین ایستگاه احیای دیپلماسی هسته ای سخن می گویند/ موتور عمانی ها هم روشن شد

چشم برجام به عمان
عبدالرحمن فتح الهی: عمان، مقصد پنجمین ســفر خارجی ســیدابراهیم رئیسی طی  ۹ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم خواهد بود. قرار است امروز دوشــنبه رئیس جمهور ایران به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان در رأس هیئتی بلندپایه به 
این کشــور سفر کند؛ سفری که اولین حضور رئیس جمهور ایران به این کشور در دوره ســلطان جدید عمان خواهد بود. اگرچه در محافل کارشناسی و رسانه ای دالیل متعددی برای حضور رئیسی در مسقط مطرح شده است، اما گمانه زنی ها بیشتر حول تالش های 
میانجیگرانه عمان برای ازسرگیری مذاکرات وین و احیای برجام می چرخد. در این بین مسائل دیگری مانند رایزنی بر سر تبادل زندانیان دوتابعیتی و آزادسازی پول های بلوکه شده ایران و مهم تر از آن تالش رئیس جمهور ایران در جهت بازگرداندن بدهی قدیمی 
بریتانیا که گفته می شــود بعد از آزادی نازنین زاغری و انوشــه آشوری کماکان در عمان مانده، وجود دارد که رئیسی را عازم مسقط کرده است. اما اینکه کدام یک از این دالیل می تواند موتور این سفر رئیس دولت سیزدهم به عمان را روشن کرده باشد، محور اصلی 

گفت وگوی «شرق» با محمدجواد جمالی نوبندگانی است. در این گپ و گفت با نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم سعی بر آن شده است که این سفر از ابعاد مختلف واکاوی شود.

 قرار است امروز دوشنبه سید ابراهیم رئیسی طی سفری یک روزه   .
وارد عمان شود. اگرچه می توان اهداف و دالیل متعددی را برای 
این مهم تصور کرد، اما ســه محور رایزنی هــا ی دیپلماتیک برای 
احیای برجام، احتمال مذاکره بر ســر تبادل زندانیان دوتابعیتی و 
همچنین تالش برای بازگشت پول های بلوکه شده که بعد از آزادی 
نازنین زاغری و انوشــه آشــوری در عمان مانده است را می توان 
دالیل حضور رئیس جمهور ایران در مســقط دانست. از نگاه شما 

کدام یک از این دالیل می تواند موتور محرکه این سفر باشد؟
 هر سه مسئله می تواند جزء اهداف و دالیل سفر سید ابراهیم 
رئیســی به عمان باشد. چون هیچ کدام نافی دیگری نیست. البته 
باید در نظر داشــت که این ســفر ســید ابراهیم رئیسی به عمان 

می تواند دربردارنده چند هدف مهم و عمده دیگر هم باشد.
  مانند؟  .

 تالش برای پایه ریزی مجدد روابط عمان و ایران. باالخره هیثم 
بن طارق آل ســعید، ســلطان جدید عمان از دی ســال ۹۸ روی 
کار آمده اســت و مدت زیادی از پادشــاهی وی نمی گذرد و هم 
از آن طرف دولت ســید ابراهیم رئیســی نیز تنها ۹ ماه است که 
عنان کار را به دســت گرفته اســت؛ بنابراین به نظرم اولویت این 
ســفر رئیس جمهور ایران نوعی تالش برای تبیین هرچه دقیق تر 
روابط دو کشــور خواهد بود. به دلیل آنکه، هم ســلطنت عمان 
و هم دولت رئیســی تازه نفس هستند. پس لزوم پایه ریزی مجدد 
روابط دو کشــور بسیار ضروری اســت. در نتیجه آقای رئیسی در 
این ســفر شــاید به دنبال برنامه ریزی برای پایه ریزی روابط جدید 
بین دو کشور باشــد. در این بین حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه که مدتی هم معاون عربی - آفریقایی وزارت امور خارجه 
بوده  و اشراف کاملی به اقتضائات کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس دارد با کمک بدر بن  حمد البوسعیدی، همتای عمانی خود 
می توانــد در این زمینه نقش کلیدی داشــته باشــند. البته هدف 
دیگری که می توان برای سفر رئیسی به عمان متصور بود، تالش 
برای یارکشی در شورای عالی همکاری خلیج فارس است. چون 
روابط ایران با قطر و عمان مثبت اســت و روابط حســنه ای هم 
با کویتی ها وجــود دارد. بنابراین تهران ســعی می کند که با این 
ســفرها و تالش برای تقویت مناســبات خود از یکدستی مواضع 
شــورای همکاری خلیج فارس علیه خود جلوگیری کند. در کنار 
آن مسئله دیگری که می تواند موتور سفر آقای رئیسی به عمان را 
روشــن کرده باشد به تحوالت منطقه بازمی گردد. بعد از سپتامبر 
ســال ۲۰۲۰ و امضای پیمان ابراهیم شــاهد گســترش تحرکات 
سیاســی، دیپلماتیک و حتی نظامی و امنیتی رژیم صهیونیســتی 
در کشــورهای حاشــیه خلیج فارس با محوریت بحرین و امارات 
متحده عربی هســتیم؛ بنابراین جا داشــته و دارد که ایران برای 
موازنه ســازی دیپلماتیک در برابر تل آویو این سفر را به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس داشته باشد؛ ازاین رو نباید حضور رئیسی فقط 
به عمان محدود شــود. جمهوری اسالمی ایران باید تا می تواند، 
چه در ســطح سران، چه در ســطح وزرا و چه در سطح معاونان 
وزرا و حتی مدیر کالن وزارتخانه ها از وزارت امور خارجه تا وزارت 
نفت و دیگر وزارتخانه ها به خصوص در حوزه تجاری و اقتصادی 
ســفرهای مکرر، مداوم و پی درپی را به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس داشــته باشــد. اینها عالوه بر آن اســت که آقای رئیسی از 
ابتــدای عمر دولتــش عنوان داشــته بود که بازســازی روابط با 
همســایگان جزء اولویت های سیاســت خارجی دولت سیزدهم 
اســت. با چنین شعار، نگرش و رویکردی در حوزه دیپلماسی باید 
این دســت سفرها در دستور کار قرار گیرد تا دولت بتواند سیاست 
منطقه ای خود را تقویت کند. ضمنا تالش برای ارتقای دیپلماسی 
اقتصادی هم می تواند از اهداف این سفر باشد. اتفاقا در زمانی که 
دونالد ترامپ بعد از خروج از برجام سیاســت فشــار حداکثری و 
تحریم های بی سابقه را علیه ایران اعمال کرد، شاهد کم کاری های 
اماراتی هــا در تداوم روابــط تجاری با ایــران بودیم، به خصوص 
اینکه یکی از منابع اصلی بازار ارزی کشــور بــه دوبی و ابوظبی 
بازمی گردد؛ بنابراین در همــان زمان در مجلس دهم مطرح بود 
که عمان پتانســیل بســیار باالیی برای جایگزینی امارات متحده 
عربی دارد. اکنون که شــاهد صدور دستور ســلطان عمان برای 
ارتقای روابط تجاری، اقتصادی و دریایی این کشــور با جمهوری 
اســالمی ایران هســتیم و به موازاتش ســفر وزیر نفت را هم به 
عمان می بینیم این مهم یک پالس مثبت از سوی مسقط به تهران 
هم زمان با ســفر آقای رئیســی به عمان اســت که در کنار روابط 
سیاســی و دیپلماتیک بتوان موتور مناســبات تجاری و اقتصادی 
بین دو کشــور را هم به شــکل جدی تر از قبل روشن کرد. به ویژه 

آنکه دولت رئیسی نیم نگاه بسیار پررنگی برای ارتقای دیپلماسی 
اقتصادی در تقویت روابط منطقه ای خود با همســایگان دارد. در 
این بین باید همکاری های الزم بین ایران و عمان در بنادر دو کشور 
تقویت شــود، به خصوص بندر «خصب» در عمان که بســیار به 

ایران نزدیک است و می تواند جایگزین اماراتی ها باشد.
 نکاتی که فرمودید کامال درســت است و می تواند جزء اهداف   .

سفر رئیسی باشــد؛ اما ُکمیت تحلیل از آنجا می لنگد که چون سفر 
یک روزه است، به نظر نمی رسد اهداف بلند مدت و نیمه راهبردی 
مدنظر حضرت عالی جزء دســتور کار رئیس جمهــور ایران در ۲۴ 
ســاعت حضورش در عمان باشد. احتماال مســئله ضروری تر و 
اورژانسی تری پای رئیســی را به مسقط باز کرده است. آیا احیای 
برجام در میان نیســت؛ هرچند ماهیت این ســفر در تضاد با این 
مهم قرار دارد؛ چــون اگر بحث میانجیگری عمــان برای احیای 
برجام بود، باید طرف عمانی مانند امیر قطر به ایران سفر می کرد، 

نه اینکه رئیس جمهور ایران بخواهد با پادشاه عمان دیدار کند؟
 اوال این ســفر به دعوت رسمی آل ســعید پادشاه عمان بوده 
اســت. در ثانی همان گونه که اســتحضار دارید، از گذشته عمان 
همواره نقش میانجیگر و واسط را در تنش های منطقه ای داشته 
است. عمان برای دهه های متمادی است که سیاست بی طرفی را 
در منطقه و جهان پیش گرفته اســت. برای مثال در زمان امضای 
پیمان کمپ دیوید تنها کشــور عربی کــه روابط دیپلماتیک خود 
را بــا مصر قطع نکرد، همین عمان بــود. مضافا بعد از محاصره 
اقتصادی و تجاری امارات متحده عربی، بحرین، مصر و عربستان 
ســعودی و قطع روابط سیاســی- دیپلماتیک این چهار کشور با 
قطر کماکان شاهد تداوم روابط مسقط با دوحه بودیم. مشابه این 
سیاســت اکنون در قبال جمهوری اسالمی ایران هم وجود دارد. 
به خصوص در ســایه تنش بین تهران و واشنگتن در پرونده های 
متعدد با محوریت حوزه هســته ای، عمان همواره نقش واسط را 
داشته اســت؛ کما اینکه مذاکرات محرمانه دولت احمدی نژاد با 
آمریکایی ها و مذاکرات اولیه دولت روحانی پیش از برجام همگی 
در عمان بوده اســت؛ بنابراین نمی توان این مهــم را هم رد کرد 
که تالش میانجیگرانه ای از جانب مسقط برای مجاب کردن ایران 
درخصوص ازسرگیری مذاکرات وین و حصول هرچه زودتر توافق 

در دستور کار دیدار رئیسی و آل سعید نباشد.
  ولی قرار است رئیسی به عمان سفر کند، این در تضاد با ماهیت   .

تالش میانجیگرانه مسقط نیست؟
همان گونه که قبال اشــاره کردم، این ســفر به دعوت رســمی 
پادشــاه عمان صورت گرفته اســت؛ بنابراین عمان سعی کرده با 
دعوت از ایران به این کشــور تالش میانجیگرانه خود را این گونه 
اجرائی کند. در این بین مهم نیست که عمانی ها به ایران سفر کنند 

یا برعکس، رئیس جمهور ایران به این کشور سفر کند.
 ذیل گفته های تان چنین به نظر می رسد که موتور عمانی ها هم   .

به موازات تالش های دیپلماتیک قطر برای از ســرگیری مذاکرات 
وین و احیای برجام روشن شده است.

خیر.
 چرا؟  .

چون من معتقدم خیلــی پیش تر از قطری ها موتور عمانی ها 
روشــن بود؛ اما در ماه های اخیر دوحه سعی کرده است به شکل 
پررنگ تری تحــرکات دیپلماتیکش را در حوزه پرونده هســته ای 
ایران با تالش های میانجیگرانه بین تهران و واشــنگتن در دستور 
کار قــرار دهد؛ وگرنه پیرو نکات قبلــی ام بر این باورم که قبل تر از 

دوحه تالش های مسقط برجام را شکل داد.
 با توجه به همین نکته شما این گزاره تحلیلی تا چه اندازه نزدیک   .

به واقعیت اســت که قطر در تالش اســت که نقش میانجیگرانه 
عمان در تنش ایران و آمریکا را به گروگان بگیرد تا خود به عنوان 

تنها میانجیگر عمل کند؟
من این گزاره را درســت نمی دانم؛ چون هرکدام از کشورهای 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای بــه تناســب نقــش، وزن و جایگاه 
خود تالش هــای دیپلماتیک شــان را برای ازســرگیری مذاکرات 
وین داشــته اند؛ کما اینکــه در دوره دونالد ترامپ هــم از ژاپن تا 
سوئیس، عراق، عمان، کویت، قطر و دیگر کشورهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای ســعی کردند نقش میانجیگر و واسط را بازی کنند. 
پس االن هم، چــه عمان، چه قطر یا برخی کشــورهای اروپایی 
یا حتی اتحادیه اروپا یا افرادی مانند شــیخ تمیم، ســلطان هیثم، 
انریکه مورا، جوزف بورل و... ســعی می کنند به تناسب جایگاه و 
وزن خــود تالش هایی را برای میانجیگری دیپلماتیک بین ایران و 

آمریکا با هدف احیای برجام داشته باشند.

 پس به باور شــما دوحه و مسقط در کنار اتحادیه اروپا نوعی از   .
موازی کاری دیپلماتیک را در دستور کار قرار داده اند؟

 این نگاه تا اندازه ای می تواند درست باشد.
 چکش کاری مختصری روی کلیدواژه «موازی کاری دیپلماتیک»   .

داشــته باشــیم. آن گونه که مرسوم اســت که عمانی ها همواره 
نماینده سیاســت های بریتانیا در منطقه خاورمیانه بوده و هستند 
و اکنون قطر هم به عنوان متحد استراتژیک ایاالت متحده در غرب 
آســیا عمل می کند. با این تفاســیر آیا دوحه و مسقط در جایگاه 
نمایندگان واشــنگتن و لندن نوعی موازی کاری دیپلماتیک را در 

برابر تهران اجرائی می کنند؟
 اگرچه کســی نمی توانــد نفوذ جدی بریتانیا بر سیاســت ها و 
ساختار سیاسی عمان را منکر شود؛ اما این مسئله لزوما به معنای 
آن نیســت که مســقط به عنوان نماینده مختص لنــدن در برابر 
تهران عمل می کند؛ چون عمان برای دهه های متمادی با نوعی 
استقالل سیاســی، انعطاف دیپلماتیک و اجرای راهبرد برقراری 
روابــط با همه بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای ســعی کرده 
اســت از وابستگی سیاســی و دیپلماتیک به کشور خاصی دوری 
گزیند. به همین دلیل کشــورهای اروپایی مانند انگلســتان و حتی 
آمریکا هم عمان را بهترین گزینه برای میانجی و وساطت با ایران 
برای سال ها قرار داده اند. پس این گونه نیست که فقط انگلستان 
بخواهد نقش عمان را به گروگان بگیرد. مشــابه همین وضعیت 
برای قطر هم وجود دارد؛ بنابراین دوحه و مسقط هیچ کدام لزوما 
به عنوان نماینده خاص یک کشور در برابر ایران عمل نمی کنند. به 
واقع عمان و قطر و کسانی مانند شیخ تمیم و سلطان هیثم سعی 
می کنند کماکان کانال های دیپلماتیک ایران باز بماند تا از تصاعد 
تنش و بحران و به دنبالــش تأثیرات مخرب آن بر امنیت و ثبات 

منطقه خاورمیانه جلوگیری کنند.
  همان گونه که در سؤال نخست اشاره شد عالوه بر مسئله احیای   .

برجام دو محور کلیدی تر دیگر یعنی مذاکره احتمالی بر ســر تبادل 
زندانیان دوتابعیتی با هدف آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در 
سایر کشورها و همچنین تالش برای بازگرداندن پول های انگلستان 
که بعد از آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری در عمان مانده است، 
می تواند رئیسی را راهی مسقط کرده باشد؛ به ویژه آنکه این سفر یک 

سفر فوری و یک روزه است. شما چنین باوری دارید یا خیر؟
از گذشــته تالش هــای میانجیگرانه عمان فقــط معطوف به 
حوزه پرونده هسته ای نبوده بلکه در سایر حوزه ها هم سعی شده 
است حتی المقدور اختالفات و تنش ها بین ایران و آمریکا کاهش 
یابــد؛ بنابراین تبادل زندانیــان دوتابعیتی و آزادســازی پول های 
بلوکه شــده ایران هم از دیگــر محورهای وســاطت عمان بوده 
اســت. کما اینکه بعد از سفر اسفند سال گذشته وزیر امور خارجه 
عمان تالش ها برای تبادل زندانیان دو تابعیتی و بازگرداندن بدهی 
قدیمی انگلستان به ایران بر ســر خرید تانک های چیفتن تقویت 

شد که درنهایت شاهد این مهم بودیم.
 چند هفته پیــش بود که خبرهایی درباره احتمال آزادســازی   .

سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز مطرح شد که خیلی 
زود این خبر به حاشیه کشیده شد. 
اکنون هم اعدام احمدرضا جاللی 
در دســتور کار اســت و به همین 
دلیــل احتمال تبــادل وی هم با 
حمید نوری مطرح شده است. آیا 
تالش های عمان می تواند در این 

چارچوب هم تعریف شود؟
عمان  گفتــم،  همان طور کــه 
پرونده هســته ای  بر حوزه  عالوه 
ایران، تالش جدی هم برای تبادل 
زندانیان دوتابعیتی یا آزادســازی 
پول های بلوکه شده ایران در سایر 
کشورها داشته است. اما این نکته 
مهم را هم باید مدنظر قرار داد که 
پرونده نمازی ها و مراد طاهباز با 
احمدرضا جاللی به کلی متفاوت 

است.
 چه تفاوتی؟  .

احمدرضا جاللــی یک متهم 

درجه یک امنیتی اســت کــه نقش وی در همکاری با ســرویس 
جاسوســی موســاد، دادن اطالعات حیاتی هســته ای کشــور به 
اســرائیل یا تالشــش برای ترور برخی از دانشــمندان هســته ای 
غیرقابل انکار اســت. حتی بنا به اســتنادات همکاری همسر وی 
هم مطرح اســت. به همین دلیل پرونــده احمدرضا جاللی یک 
پرونده بســیار پیچیده و عمیق امنیتی و قضائی اســت که به تبع 
آن بر خــالف نمازی ها و مراد طاهباز حکم جاللی اعدام اســت؛ 
بنابراین حتی اگر در یک سناریوی احتمالی مسئله تبادل زندانیان 
دوتابعیتی در ســفر رئیســی به عمان هم مطرح باشد، حداقل از 
جانب ایران مســئله تبادل احمدرضا جاللی مطرح نیست. البته 
کوتاه عرض کنم که این مسئله ربطی هم به دادگاه سوئد و حمید 

نوری ندارد.
 جناب نوبندگانی به توافق ابراهیم و برقراری روابط سیاســی،   .

دیپلماتیک و حتی نظامی و امنیتی ابوظبی و منامه با تل آویو اشاره 
داشتید اما بر کسی پوشیده نیست که پیش از امارات متحده عربی 
و بحرین این عمانی ها بودند که در دوره ســلطان قابوس، پادشاه 
فقید این کشور موتور آشکارسازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل را 
روشــن کردند. هنوز سفر چهارم آبان ۹۷/ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۸ بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل به عمان و دیدارش با سلطان 
قابوس فراموش نشــده اســت که از آن به «انقــالب در روابط 
اسرائیل و کشورهای عربی» یاد کردند. با این تفاسیر اتفاقا استارت 
شکل گیری توافق ابراهیم را عمانی ها زدند؛ اگرچه خود عمانی ها 

این پیمان را امضا نکردند. غیر از این است؟
 نکته شــما کامال درست اســت و کســی هم نمی تواند سفر 
نتانیاهو به عمان و دیدارش با سلطان قابوس را فراموش کند اما 
نباید این نکته باعث شــود که ما به جای تالش برای بهبود روابط 
منطقه ای روی نقاط اختــالف و خطوط قرمز تمرکز کنیم. در این 
شرایط منطقی ترین رفتار آن است که به جای ایجاد حساسیت در 
مناســبات منطقه ای و فرامنطقه ای یا دست گذاشتن روی خطوط 
قرمز و موارد اختالفی به ســمت هم گرایی، تقویت مناســبات و 
بهبود روابط با عمان و دیگر کشــورها پیش برویم. تأکید بر اینکه 
عمان چه روابطی با اسرائیل دارد یا نقش این کشور در شکل گیری 
پیمان ابراهیم چه بوده اســت، در این شــرایط کمکی به ارتقای 
روابط تهران و مســقط نمی کند. مضافا نمی توان برای یک کشور 
مستقل تعیین تکلیف کرد که سیاست خارجی اش براساس منافع 
تهران را چگونه تنظیم کند. به اضافه اینکه عمان از نظر تاریخی 
همیشــه نقش ایران در جنگ ظفار برای پایان دادن به اختالفات 
خونین در این کشــور را ستوده اســت و نوعی احساس ِدین به ما 
دارند؛ بنابرایــن عمانی ها همواره برای پرداخت این ِدین ســعی 
کرده اند در کنار بهبود و ارتقای روابط سیاسی و دیپلماتیک نوعی 

میانجیگری را به کار بگیرند که منافع ایران هم تأمین شود.
 در ســؤال نخســت به لزوم برنامه ریزی برای پایه ریزی مجدد   .

روابط ایــران و عمان اشــاره کردید. به نظر شــما باوجود آنکه 
عمان همواره یک سیاســت مثبت را در برابر ایران در پیش گرفته 
و هم زمان با آن، تهران هم رابطه حســنه ای را با مســقط داشته 
اســت، فقدان ســلطان قابوس و خأل حضور یوســف بن علوی 
به عنوان وزیر امور خارجه سابق عمان تا چه اندازه می تواند مؤثر 

باشد؟
به هر حال نمی توان فراموش کــرد که معمار و پایه ریز اصلی 
روابــط حســنه عمان بــا ایران به خصــوص در ســال های اخیر 
تالش های یوســف بــن علوی، وزیــر امور خارجه ســابق عمان 
و مهم تر از آن شــخص سلطان قابوس اســت. من زمانی که در 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم بودم، 
بارهــا هم در ایران و هم در عمــان و در دیگر دیدارها تالش های 
مجدانه آقای بن علوی برای ارتقای روابط تهران - مسقط را شاهد 
بودم. درســت اســت با روی کار آمدن هیثم بن طارق آل ســعید، 
سلطان جدید عمان یا بدر بن  حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه 
تازه نفس این کشــور کماکان همان سیاست های سلطان قابوس 
در برابر ایران با قوت پی گرفته می شود  اما به هر حال واقعیت امر 
آن اســت که نقش افراد نیز در اجرای هرچه بهتر این سیاست ها 
بسیار مؤثر است. ضمن اینکه کاریزمای شخصیتی سلطان قابوس 
و هوشــمندی دیپلماتیک یوسف بن علوی را نمی توان انکار کرد. 
اتفاقا به دلیل همین هوشمندی سیاسی بن علوی بود که بعد از 
مرگ سلطان قابوس برخی احتمال جانشینی وی را مطرح کردند.
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یـادداشـت

 نگاه به مسقط از  منظری دیگر

 

 در پی سفر اخیر امیر قطر به تهران و دیدار های ایشان با مقامات 
جمهوری اســالمی ایران که بازتاب گسترده ای در رسانه های گروهی 
منطقه داشته و به ویژه پس از عزیمت شیخ تمیم امیر قطر به آمریکا 
که بعد از ســفر به تهران انجام شــد، نظرها و توجهات بســیاری در 
منطقه و فضای بین المللی به ســمت و ســوی مناســبات تهران و 
واشــنگتن و موضوع مذاکرات هســته ای وین ســوق داده شد. آقای 
رئیســی رئیس جمهوری اسالمی ایران امروز دوشنبه برای انجام یک 

سفر رسمی عازم مسقط پایتخت سلطنت نشین عمان شد.
با نظرداشت به سیاست های اعالمی دولت سیزدهم و مواضعی 
که از ســوی رئیس جمهور و وزیر امــور خارجه پیرامون توجه دولت 
جدید در راهبرد در دستور کار کشور در قبال کشورهای همسایه و به 
خصوص حوزه خلیج فارس اعالم شــده، مسلما سفرها و دیدارهای 
اخیر برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس به تهران یا سفر 
در حال انجام رئیس جمهور به مســقط، بخشی از تعریف عملیاتی 
راهبــرد نزدیکی با همســایگان را بازتــاب می دهد کــه تحرکات و 
گفت وگوهای چندین ماهه تهران – ریاض با وســاطت نخســت وزیر 
عــراق نیز می تواند شــاهد دیگــری بر مدعای مناســبات منطقه ای 

جمهوری اسالمی ایران قلمداد شود.
تجربه گذشــته های نه چندان دور حاکی از آن است که تالش و 
تعریف راهبرد برای تحرکات و مناسبات منطقه ای کشور زمانی نتیجه 
و بهره مندی مطلوب برای منافع کشور را به همراه خواهد داشت که 
چارچوب مناسبات منطقه ای و تعریف اهداف و تحرکات بین المللی 
خارجی و سیاست خارجی، اهداف و همسان سازی های خود را برای 

مناسباتی فراگیر با جهان پیرامونی مشخص کرده باشد.
مسلما مناسبات دوجانبه و مبادالت تجاری بازرگانی و اقتصادی 
با کشــورهای همســایه که می تواند یکی از اهداف عمومی این گونه 
سفرها در مناســبات منطقه ای باشــد، واقعیتی اجتناب ناپذیر برای 
روابط همســایگی اســت که با هر نوع تفکر و مالحظه ای که ممکن 
است در کشــورهای مختلف حاکم باشد روند بهبود روابط دوجانبه 

همواره در دستور کار قرار دارد.
البته آنچه مناســبات تهران - مسقط یا تهران – دوحه را از سایر 
مناسبات منطقه ای و همسایگی جمهوری اسالمی ایران با کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس متفاوت و متمایز می کند، رقابت 
آشکار و پنهانی است که قطر و سلطنت نشین عمان برای ایفای نقش 
میانجیگری خود در مناســبات تهران - واشــنگتن انجام می دهند و 
هریک از منظر اهداف و راهبرد مشــخص و تعریف شده در چارچوب 
منافــع ملی خود درصدد معرفی خود به عنــوان عنصری فعال در 

زمینه حل مشکالت مناسبات ایران و آمریکا هستند.
مذاکرات هســته ای جمهوری اســالمی ایران و گروه کشورهای 
چهار به اضافه یک و مشــارکت غیرمســتقیم ایــاالت متحده در این 
مذاکرات که پس از چند ماه وقفه و توقف کامل که تقریبا در آســتانه 
ورود به مرحله ناامیدی کامل طرف های ذی نفع قرار داشت، با سفر 
پرســروصدای انریکه مورا هماهنگ  کننده اروپایی مذاکرات هسته ای 
به تهران و اقامت نســبتا طوالنی وی در جمهوری اسالمی ایران در 
مقایسه با سفرهای قبلی و چندین ســاعته وی، پنجره هایی از بیم و 
امید مجدد را برای خروج از مذاکرات به بن بســت رسیده به نمایش 

گذاشت.
موضوع مطالبات جمهوری اســالمی ایران در زمینه خارج کردن 
سپاه پاسداران از لیست گروه های تروریستی ایاالت متحده و لغو کامل 
تحریم های مربوطه و متقابال مواضع و مالحظاتی که ایاالت متحده 
برای برآورده کردن حداقل بخشــی از مطالبــات طرف ایرانی مطرح 
کرده اســت، از جمله عوامل رســیدن مذاکرات وین به شرایط جاری 
اســت که بر پایه ادعای محافل رسانه ای در جریان سفر انریکه مورا 
به تهران پیشــنهاداتی مطرح شده است که انتظار خروج از بن بست 
و ازســرگیری مذاکرات را ایجاد و اظهارات ژوزف بورل نماینده عالی 
سیاســت خارجی و امنیتی مشــترک اتحادیه اروپایی متعاقب سفر 
معاونش به تهران و نیز گفت وگو های تلفنی جمعه گذشته نامبرده 
با وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران، جملگی در جهت 

فضاسازی های امیدوارکننده سفر تلقی شده است.
آنچه بعضا در رفتارشناســی مذاکره کنندگان هسته ای و سیاسی 
ایاالت متحده در قبال جمهوری اسالمی ایران بسیار مشهود و آشکار 
بوده و تجربه مذاکرات محرمانه قبلی مســئوالن تیم های هســته ای 
ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در عمان شاهدی 
بر آن است، ناظر بر این واقعیت است که آمریکایی ها در موضوعات 
حســاس و مهمی که در سیاســت خارجی آنها به خصوص در قبال 
تحوالت منطقه ای و در رأس آن موضوعات مربوط به مناسبات تهران 
- واشــنگتن مطرح است، ترجیح قطعی برای انجام مذاکره مستقیم 
و بدون واســطه، اعم از محرمانه و آشکار با جمهوری اسالمی ایران 
دارند و به هر قیمتی حاضر نیستند با واسطه هایی همچون اتحادیه 
اروپایی که به زعم آنهــا در انجام وظایف عمومی خود در مذاکرات 
هســته ای نیز ناتوان نشــان داده اند، به تأمین اهــداف خود مبادرت 
کنند. از همین منظر به نظر می رســد که کشــورهای عمان و قطر با 
اغتنام از فرصتی که احیای دوفاکتوی مذاکرات وین موجب آن شده، 
ابتکارات خود را برای تحقق اهداف میانجیگرانه شــان در دستور کار 
قرار داده اند و ســفر امیر قطر به تهران و دیدار ریاســت جمهوری از 
عمان در کنار ســایر اهــداف و مالحظات دوجانبه، ممکن اســت از 
دیدگاه میزبان مســقطی این دیدار ســایر موضوعات را نیز در دستور 
کار قرار داده باشد.البته نباید فراموش کرد که عالوه بر مذاکرات وین 
پیرامون مســائل هســته ای، موضوعات مربوط به زندانیان ایرانی در 
ایاالت متحده و برخی افراد دوتابعیتی دربند در جمهوری اســالمی 
ایران که با آزادی اخیر دو تبعه ایرانی - انگلیسی و مابازای آزادی آنها 
مطرح شد، از جمله دیگر موضوعاتی است که آمریکایی ها همواره به 
صورت علنی یا محرمانه تمایل خود را برای حل وفصل مشکالت آنها 
اعالم کرده اند.  در حال حاضر سفر ریاست جمهوری اسالمی ایران به 
مسقط که رسما در چارچوب راهبرد منطقه ای کشور و نزدیکی برای 
رفع کدورت های هر چه بیشــتر با کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس انجام می شود، فرصت مغتنمی است تا بازیگران عرصه 
دیپلماســی و سیاست خارجی کشور اهداف چندگانه و نحوه خروج 
از چنبره ای را که تنش ها و نامالیمات دوجانبه و منطقه ای گریبان گیر 
حضور مؤثــر جمهوری اســالمی ایــران در تحــوالت و کنش های 

منطقه ای شده، به نمایش بگذارند.

سفیر سابق ایران در فرانسه
ابوالقاسم   دلفی


