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? صفحه زندگی که گفتگو با پزشکان و
متخصصان اســت ،موجب اطالعرسانی و
از کارهای خوب و تولیدی روزنامه آفتاب
یزد بســیار مفید و به روز اســت که جای
قدردانی دارد .فرخیپور
? ویزیتور خوش برخورد؛ به این وسیله از
محمد حسنی ،یکی از ویزیتورهای جوان،
متعهــد ،مودب و خوش برخورد شــرکت
خوشگوار کوکاکوال ،نســبت به کاسبان،
قدردانی میکنم و از مدیرعامل شــرکت
تقاضای تشــویق نامبرده را داریم .ســوپر
گلنام و سعید حاج احمدی
? استعالم موجودی حساب از بانکهایی
کــه مشــتریان از دســتگاههای همــان
بانکهایی که حساب دارند ،کارمزد کسر
میشــود .در حالی که قبال این طور نبود.
این چه بساطی اســت راه انداختهاند و به
مردم از هر طریقی اجحاف میکنند .چرا
هیچ مســئولی هم جلو این گونه تخلفات
را نمیگیــرد و موجب نارضایتی صاحبان
حسابها میشــوند .آیا این است معنای
بانکداری اســامی؟ بیتفاوتی مسئوالن
بیشتر حساسیت ایجاد میکند و شایسته
کشور و نظام نیست .ع .فرقانی
? شــتاب در کار صفحهبنــدی برخــی
اوقات باعث میشــود تصویر یا تصاویری
که همراه متن به روزنامه ارسال میشود،
بدون عکس کار شــود .یکی از نمونهها را
میتوان بــه پیامی که با عنوان «دور زدن
قانون» ،مورخه  ۲۵آبان در ســتون روی
خط آفتاب چاپ شد ،نام برد .من در هوای
ســرد پاییزی یک ساعت وقت گذاشتم تا
بتوانم عکس بگیرم و آنها را که به عنوان
سند و مدرک قانونی ارسال کنم.
? چرا برخیها به بینظمی و شــلختگی
عادت کردهانــد و با این کارشــان باعث
نارضایتی اطرافیانشان میشوند؟ رعایت
برخی مســائل از جمله بهداشــت فردی،
آراســتگی ،نظم و انضبــاط ،موجب باال
رفتن اعتماد به نفس و خوشنودی دیگران
میشوند .لطفا از خود و کارهایتان غافل
نباشــید! البته احتمال دارد اهل مطالعه
نباشــد ،اما دســت انــدرکاران تلویزیون
میتوانند آن را در قالب طنز  ۵دقیقه ای،
آموزش دهند .علی از تهران
? محبــت بــه حیوانــات؛ تصویری که
مشــاهده میکنید ،ساعت  ۹صبح جمعه،
 ۵آذر ،در پارک شــکوفه ،واقع در خیابان
شــکوفه منطقه چهارده تهــران گرفتم.
گوشهای از محبت به حیوانات ،توسط یک
شهروند است .علی اکبر از تهران

? عرفان از تهران :این قدر که شــهردار
منطقــه دوازده به فکر باغچــه در میدان
شهدا است ،به فکر ساخت میدان و ایمنی
عابران نیســت! صبح روز جمعه کارگران
در محل مشــغول تخریب سنگفرش برای
آمادهســازی باغچه بودند .آقای شهردار!
لطفا کمی هم به فکــر ایمنی و نصب Ù
برای پیشگیری از تردد موتورسیکلتها به
پیاده روهای اطراف میدان شهدا باشید.
? بیکار نیســتم ،وظیفه شناسم؛ شنیدم
یکی از نایبهای شــهرداری منطقه دوازده
گفته که مــن بیکارم و درباره مشــکالت
نواحی مینویســم و آنان باید به مشکالت
رســیدگی و پاسخگو باشــند! در پاسخ به
ایشان باید بگویم من شهروند وظیفهشناسم
و با دقت و حساســیت آنچــه میبینم یا
میشنوم ،مینویسم .علی از تهران
? میگویند همســر حمید مصدق «الله
خانم» روی در ورودی ســالن خانهشــان
با خط درشــت نوشته بود :حمید بیماری
قلبــی دارد .لطفا مراعات کنید و بیرون از
خانه سیگار بکشید .خود حمید مصدق هم
میآمد بیرون سیگار میکشید و میگفت :به
احترام الله خانم است! /ناهید داالیی
? پیشنهاد من به گروه مذاکره کننده در
رویاروئی با طرف آمریکائی اینه که ما قبول
میکنیم رفع تحریــم تا زمان دولت بایدن
باشه به شرطی که به محض شروع تحریم
ماهم با فشار حداکثری غنیسازی را شروع
میکنیم با تعیین درصدی که صالح بدونیم.
? چرا سازمان ترافیک شهرداری منطقه
دوازده تهران از ســاخت میدان در میدان
شهدا خودداری میکند؟
? بسیاری از خانوادهها و کاسبها نسبت
به افزایش قیمت بــرق اعتراض دارند .به
عنوان نمونه بــرای برخی مغازه ها ،قبض
چهار میلیون تومانی صادر شده است.
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گزارش

? تصویری که مشاهده میکنید ،ساعت
 ۸:۳۰پنجشــنبه ،مورخه چهارم آذر ،در
خیابان پیروزی ،خیابان شــهید اسپندی،
مقابل فروشگاه اتکا گرفتهام که نشاندهنده
تــاش پاکبانهــای شــهرداری منطقه
ســیزده ،ناحیه یک ،برای نظافت ،الیروبی
و شستشــوی نهر اســت .علی  -خبرنگار
اجتماعی آفتاب یزد

? دیدن معتادان خیابــان مولوی و محله
هرندی تهران در وضع اسفبار ،جایز نیست.
برخی مسئوالن میگویند پاکسازی هرندی از
وجود معتادان ،کار یک شبه نیست .در حالی
که پارســال با تالش عوامل بسیج و نیروی
انتظامی به خوبی پاکسازی شد ،اما ضعفهای
مدیریتی باعث شــد دوباره شــاهد حضور
گسترده معتادان در مناطق یادشده باشیم.
? بیتوجهی به مطبوعات؛ روابط عمومی
سازمان تامین اجتماعی چرا به پیامهایی
که درباره سرقت طالهای یکی از بیماران
فوت شده در یکی از بیمارستان بندرعباس
وابسته به آن سازمان اتفاق افتاد ،رسیدگی
نشــد؟ بیتوجهی به مطبوعــات موجب
نارضایتــی خانواده متوفی شــده اســت.
علیاکبر از تهران
? تصویــری کــه مشــاهده میکنیــد
چهارشنبه ،ســوم آبان ،سرهنگ جلینی
سرکالنتر ششم ،سرهنگ حیدری رئیس
کالنتری  ۱۱۰شــهدا و یکی از افســران
راهــور منطقه دوازده تهــران ،در خیابان
پیروزی ،خیابان شکوفه ،برای مراسم هفته
مقدس در محل حضور دارند.

? یکی از غیرمســئوالن که از کارمندان
اداره ثبت احوال هم نیست و بسیار بداخالق
هم است ،بیشتر روزها پشت میز و صندلی
مسئول اطالعات ثبت احوال شرق واقع در
تهران ،بزرگراه شهید محالتی مینشیند و
به اصطالح پاسخگوی مراجعان است .چه
دلیلی دارد وقتی ایشــان در ثبت و احوال
منطقه شــرق هیچ جایــگاه قانونی ندارد،
موجــب نارضایتی مراجعان میشــود؟ از
مسئوالن اداره ثبت احوال مرکزی تقاضای
رسیدگی فوری به این موضوع را دارم .الزم
به یادآوری اســت ،دوربینهای مداربسته،
بهترین وســیله برای ادعای اعالم شــده
میباشد .علی از مراجعهکنندگان
? تهیــه داروهای گــران قیمت که جزو
بیمه هم نیســت ،برای بیماران کم درآمد
مشکل ساز شده است .چرا داروهای ایرانی
شامل بیمه نیســت؟ بیمه شدگان تامین
اجتماعی هــر ماه مبلغ قابل توجهی بابت
استفاده از مزایای بیمه میپردازند ،اما هیچ
خدماتی دریافت نمیکنند.
? چرا خط آهن استان گلستان به مشهد
مقدس ،راهاندازی نشد؟
? میدان امام حسین (ع) ،به ویژه اطراف
فروشــگاه زنجیرهای و خیابان مازندران به
محل معتادان و فروشندگان اجناس دست
دوم و مسئلهدار تبدیل شده است .ساکنان
و کاســبان محل از رئیس کالنتری ۱۰۶
شــهید نامجو تقاضای جمعآوری آنان را
دارند .اکبر از تهران
? آیا دکتر عطااهلل مهاجرانی؛ وزیر سابق
فرهنگ و ارشــاد اســامی ،ممنوع القلم
شــدهاند؟ به دلیل این که یادداشتهای
ایشان سابق در مطبوعات چاپ میشد ،اما
مدتهاست غیر فعالند.
? هیــچ وقت بــرای افــرادی که ارزش
دوســتی ،اعتبار و لیاقت ندارند و از همه
بدتر بد حساب اند ،ضمانت آنها را نکنید.
علی از تهران
? چــرا برخــی ســرمایه داران ،جذب
تبلیغات شــبکههای ماهواره میشــوند و
خارج از کشور ســرمایهگذاری میکنند؟
آیا هیچ ضمانتی برای این کار وجود دارد؟
? چرا بســیاری از متخصصان از پذیرش
بیماران با دفترچه بیمــه تامین اجتماعی
خودداری میکنند و ویزیتشان آزاد است؟
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

از شروع مذاکرات تا تقسیم کابینه و رونمایی از سند چشمانداز دولت برای چهار سال آینده

چشمانداز بلندپروازانه دولت آینده در آلمان
محمد زارعی ،کارشناس مسائل آلمان و اروپا

پس از گذشت دو ماه از انتخابات پارلمان آلمان ،سه حزب که مذاکرات
خود را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرده بودند ،با هم به توافق رسیدند.
با توجه به نتایج انتخابات ،ابتکار عمل برای شروع مذاکرات به دست دو
حزب کوچکتر یعنی حزب سبزها و لیبرال دموکراتها رسید و آنها نیز
تصمیم گرفتند تا مذاکرات را با سوسیال دموکراتها آغاز کنند .حزب
سوسیال دموکرات که بیشــترین درصد از آرا را به خود اختصاص داده
بود ،از شکافهای درون حزبی و کاهش شدید محبوبیت اردوگاه رقیب
سنتی خود یعنی احزاب مسیحی استفاده کرد و با رهبری اوالف شُ لتس
(کاندیدای صدراعظمی خود) مسئولیت پیشبرد مذاکرات با دو حزب دیگر
(حزب ســبزها و لیبرال دموکرات ها) را بر عهده گرفت .پس از توافقات
نهایی در مذاکرات ،سرانجام طبق سنت همیشگی در آلمان از سندی که
برنامه و چشمانداز کلی احزاب موتلفه را معرفی میکند ،رونمایی شد.
این سند  ۱۳۷صفحهای عالوه بر مقدمه ،به ترتیب شامل هشت سرفصل
کلی زیر میباشــد .۱ :نوآوری و دولت مدرن  .۲اقتصاد بازار اجتماعی با
تاکید ویژه بر محیط زیست  .۳احترام ،برابری و امنیت اجتماعی در بازار
کار مــدرن  .۴ایجاد فرصت برای کودکان و تقویت خانواده و همچنین
آمــوزش  .۵آزادی و امنیت و همچنین تنوع و برابری در دموکراســی
مدرن  .۶مسئولیت آلمان در برابر اروپا و جهان  .۷سرمایهگذاری برای
آینده ،تأمین منابع مالی پایدار و  .۸تقسیم کار در دولت و نحوه عملکرد
فراکسیونهای سه حزب.
اکنون هر سه حزب حدودا دو هفته فرصت دارند تا این سند را در بین
اعضای خود به رأی بگذارند .همچنین قرار است گزینههای پیشنهادی
برای وزارت خانهها معرفی شوند .طبق توافق صورت گرفته وزارتخانه به
صورت زیر بین احزاب تقسیم شده اند:
حزب سوسیال دموکرات:
نهــاد صدراعظمــی ،وزارت کار ،وزارت دفاع ،وزارت کشــور ،وزارت
بهداشت و سالمت ،وزارت مســکن و همچنین وزارت همکاریهای
اقتصادی و توسعه.
حزبسبزها:
وزارت خارجه ،وزارت اقتصاد ،وزارت خانواده ،وزارت کشاورزی و وزارت
محیطزیست.
حزب لیبرال دموکرات:
وزارت دارائی ،وزارت دادگســتری ،وزارت راه و ترابری و وزارت آموزش
و پژوهش.
> تحوالت اقتصادی و اجتماعی بزرگ؛ از رویا تا واقعیت!

در تاریخ ۷۲ساله آلمان (پس از جنگ جهانی دوم) برای اولین بار است
که کابینه دولت از ترکیب چراغ راهنما یا احزاب سوســیال دموکرات،
سبزها و لیبرالها تشکیل میشود .البته این نوع ائتالف در پارلمانهایی
چون براندنبورگ ،برمن ،نوردراین وستفالن ،راینلندفالتس و غیره سابقه
حکمرانی دارد ،اما در سطح فدرال تاکنون چنین دولتی وجود نداشته
است .این موضوع جای شگفتی ندارد ،چرا که شعار حزب لیبرال با دو
حزب دیگر چه در زمینههای اجتماعی و چه در حوزههای اقتصادی از
زمین تا آســمان با یکدیگر فاصله دارد .به هر حال فضای سیاسی در
آلمان این سه حزب را به یکدیگر نزدیک کرده و آنها قصد دارند با شعار
«شــهامت برای پیشرفت بیشتر؛ اتحادی برای آزادی ،عدالت و توسعه
پایدار» سکان هدایت بزرگترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد جهان
را به دست گیرند.
پس از ۱۶سال سیاست با ثبات و بدون اراده برای تغییر تحت صدراعظمی
آنگال مرکل ،ائتالف چراغ راهنما در سند خود از شعارهای بلندپروازانه
در خصوص «افزایش ســرمایهگذاری در زیرساخت ها ،کنار گذاشتن
سوختهای فسیلی و همچنین حمایت از تنوع فرهنگی و اجتماعی در

جامعه و غیره» سخن به میان آورده است .هر چند حکمرانان در سراسر
جهان با شعار «تغییرات گسترده» روی کار میآیند ،اما در طول دوره
کاری خود کمتر به سمت این نوع سیاستها حرکت میکنند .در چهار
دوره اخیر آنگال مرکل به هیچ وجه سیاستهای رادیکال و تحول خواه را
دنبال نکرد .برای آنگال مرکل «ثبات» از هر موضوع دیگری با اهمیتتر
بود .به همین دلیل نه تنها در سیاستهای داخلی ،بلکه در سیاستهای
خارجی نیز شاهد تحوالت بزرگ از سوی آلمان نبودیم.
اکنون بزرگترین سوالی که پیش روی این سند وجود دارد ،این است که
دولت آینده هزینههای این «تغییرات گسترده» و «سرمایهگذاریهای
عظیم» را چگونه میخواهد تامیــن کند .ائتالف فعلی همزمان قصد
دارد ضمن کاهش بدهی ،سرمایهگذاری را نیز افزایش دهد .بسیاری از
کارشناسان اقتصادی در آلمان با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد جهانی،
نگاه دولت شُ لتس به اقتصاد را به آرزویی بزرگ تشبیه کردند.
در زمینههای اجتماعی نیز به وعدههای چالش برانگیزی اشــاره شده
است .این دولت قصد دارد سن رأی دهندگان را به  ۱۶سال کاهش دهد
(در نظر بگیرید که حدود  ۳۵درصد از جمعیت زیر  ۲۵سال در آلمان،
دارای پیشینه مهاجرتی هستند) .همچنین قرار است مصرف محدود
حشیش نیز قانونی شود .در زمینه مهاجرت تحول بزرگتری نیز در راه
است؛ قرار است قوانین پذیرش تابعیت برای شهروندان مهاجرتبار آسانتر
گردد .این سند برای دگرباشان یا همجنسگرایان نیز وعدههای بزرگی
در نظر گرفته است .تمام این مسائل کامال در مقابل ایدهها و شعارهای
سیاسی احزاب مسیحی و حزب آلترناتیو برای آلمان قرار دارد و میتواند
شکافهای سیاسی و اجتماعی گذشته مانند بحران پناهجویان در سال
 ۲۰۱۵را دوباره ایجاد کند یا به آنها قوت بخشــد (فراموش نکنید که
آنگال مرکل شخصا به قانون به رسمیت شناختن ازدواج همجنس گرایان
رای منفی داد).
ذکر این نکته نیز مهم است که ائتالف چراغ راهنما با سد بزرگی به نام
«شورای فدرال» روبرو است .این شورا متشکل از نمایندگان دولتهای
حاکم در ایالتهای شانزدهگانه آلمان است .در این محل احزاب مسیحی
از اکثریت برخوردارند .بنابراین دولت آینده حتی اگر با تکیه بر اکثریت
خود در بوندستاگ (پارلمان فدرال) موفق به تصویب قوانین شود ،ممکن
اســت نهاد باالتر از آن یعنی بوندس-رات (شــورای فدرال)  -که آنجا
احزاب مسیحی اکثریت را در اختیار دارند  -با مشکل روبرو شود.
> گام بلند دولت آینده به سوی «فمینیسم» در سیاست خارجی

طبق شواهد موجود قرار است وزارت خارجه آلمان به خانم آنا لنا بربوک
از حزب ســبزها رسد .هایکو ماس ،وزیر خارجه فعلی آلمان به همین
مناسبت در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت« :برای اولین بار پس در
تاریخ ۱۵۱ساله آلمان (از تاریخ تشکیل رایش در سال  )۱۸۷۱قرار است
یک زن وزارت خارجه را هدایت کند .نمایندگی آلمان در دنیا همزمان

یک افتخار اســت و یک چالش» .هایکو ماس در حالی وزارت خارجه
را ترک میکند که طی ســه سال گذشته انتقادهای زیادی نسبت به
عملکرد او وارد شد .این وزیر خارجه در طول دوره کاری خود با ریاست
جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا مواجه بود .از این جهت دولت آلمان
تصمیم گرفت تا برنامه اصلی خود را بر «چندجانبه گرایی در سیاست
بینالملل» قرار دهد .پیش از هایکو ماس زیگمار گابریل و فرانک والتر
اشتاین مایر سکان هدایت سیاست خارجی در آلمان را بر عهده داشتند.
از سال  ۲۰۱۴آلمان گفتمان جدیدی تحت عنوان «مسئولیت بیشتر»
در سیاســت بینالملل مطرح کرد که دوره کاری اشتاین مایر (تا سال
 )۲۰۱۷به موفقیتهای نسبی نیز رسید .اما پس از این دوره ،سیاست
خارجی آلمان بر سر دو راهی همیشگی ،یعنی تغییر و مسئولیت بیشتر
یا پیوستگی  continuityخود قرار گرفت.
حزب سبزها که خانم بربوک آن را نمایندگی میکند ،پیش از انتخابات
بر شــعارهای زیر تأکید میکرد« :عدم ارســال ســاحهای آلمانی به
حکومتهای دیکتاتور و مناطق جنگی»« ،سیاست جهانی آب و هوا به
عنوان هسته اصلی روابط با اتحادیه اروپا و امریکا»« ،سهم  ۵۰درصدی
برای زنان در مذاکرات بینالمللی»« ،بازسازی مجدد ناتو بدون در نظر
گرفتن قانون پرداخت  ٪۲از بودجه برای هزینههای دفاعی کشورهای
عضو» و «جبران بیعدالتیها در دوره استعمار» .طبق سندی که منتشر
شــده ،بسیاری از برنامه حزب سبزها در دستور کار دولت آینده آلمان
نیز خواهد گرفت .بســیاری از کارشناسان سیاست خارجی سبزها را
«سیاست خارجی فمینیســتی» تلقی میکنند .اکنون سبزها پس از
۲۱سال دوباره وزارت خارجه آلمان را در اختیار گرفته و فرصت این را
دارند که ایدههای خود را در آن پیاده کنند.
ایده سیاست خارجی فمینیســتی تقریبا از سال  ۲۰۱۴توسط دولت
سوئد مطرح شــد .هدف ابتدایی این رویکرد استفاده بیشتر از نیروی
زنان در سیاست خارجی و نهادهای حکومتی سوئد بود .در سند ۱۰۰
صفحهای که دولت ســوئد منتشر کرد ،مسائل و حقوق زنان به شدت
مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود .در سال  ۲۰۱۶حدود  ۴۰درصد از
سفارت خانههای سوئد توسط زنان هدایت میشدند ،در حالی که تنها
۱۳درصد از سفیران آلمان زن بودند .دامنه سیاست خارجی فمینیستی
طی سالهای اخیر گسترش یافته و مسائل متعددی غیر از زنان را در
بر میگیرد .مســائلی چون حقوق اقلیت ها ،جوانان ،رشــد و نوآوری،
فرصتهــای برابر در آموزش ،تغذیه و غیــره که همگی تحت عنوان
کلی «حقوق بشــر» شناخته میشوند ،نیز ذیل ایده سیاست خارجی
فمینیست مورد بحث قرار میگیرند .هر چند ایده حمایت از حقوق زنان
و غیره در حقوق بینالملل سابقه طوالنیتری دارند ،اما آلمان با تکیه بر
این اصول طی دو سالی که در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان عضو
غیر ثابت حضور داشت ،سعی کرد این مسئله را با جدیت بیشتری دنبال
کند .طرح حمایت از سیاست خارجی فمینیستی ابتدا در فوریه ۲۰۱۹
در پارلمان آلمان مطرح شد و پس از آن دولت و وزارت خارجه از تمام
کشــورهای دنیا خواستند تا قطعنامه  ۱۳۲۵سازمان ملل که در سال
 ۲۰۰۰منتشر شده بود ،را جدی بگیرند .این قطعنامه با عنوان «زنان،
صلح و امنیت» تصویب شده بود.
بسیاری معتقدند خانم بربوک طی سالهای آینده در مسئله حقوق زنان،
اقلیتها و برابری ابتکار عملهای بیشتری در اختیار خواهد گرفت .او
وعده داده تا در مقابل اقدامات ضد حقوق بشری چین و روسیه بایستد
و در برابر متحدان آلمان در سایر نقاط جهان ،مانند عربستان نسبت به
حقوق زنان و اقلیتها کوتاهی نکند .بربوک تحصیالت کارشناسی خود
را در زمینه علوم سیاسی و حقوق عمومی در دانشگاه هانوفر گذراند و
مدرک کارشناســی ارشد خود را در رشته حقوق بینالملل عمومی از
دانشکده اقتصاد لندن دریافت کرده است.

گامهای «ایران و امارات» برای مدیریت روابط زیر سایه اختالفات سیاسی ،امنیتی و نظامی

در سالهای اخیر روابط ایران و امارات ،دوران پر از فراز و نشیبی را
طی کرده است چنان که گاهی رقابتها و اختالفات موجود بین دو
کشور به سمت خصومت سوق پیدا کرده است ولی به نظر میرسد
که در مدت اخیر مقامات دو کشور در تعامالت دیپلماتیک رسمی
و غیر رســمی ،خود تالش کردهاند برخــی از اختالفات را مدیریت
کنند .چنان که معاون سیاســی وزیر امور خارجه با اشاره به دیدار
اخیرش با تعدادی از مقامــات اماراتی در دوبی گفت :در این دیدار
توافق کردیم تا صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شود.
به گزارش ایسنا ،در پی قطع روابط ایران و عربستان در سال ،۱۳۹۴
امارات عربی متحده نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران طی
سالهای اخیر با هدف فشارهای سیاسی علیه ایران و تبعیت از برادر
بزرگتر خود در حوزه کشورهای خلیج فارس (عربستان) ،سطح روابط
سیاسی و دیپلماتیک خود را با تهران کاهش داد و این روابط از سطح
سفیر به کاردار تنزل پیدا کرد .این در حالی است که همواره کشور
امــارات فارغ از اختالفات ارضی بین دو کشــور و دیگر پروندههای
اختالفی در حوزههای سیاســی و امنیتی از جمله در موضوع یمن،
سوریه و همچنین عادیسازی روابط این کشور با اسرائیل و...برای
ایران نقش واسطهای را داشته و به دلیل زیرساختهای تجاری مانند
سرویسهای پولی ،خدمات ترانزیت و حمل و نقل بخش عمدهای
از کاالهای ترانزیتی که مربوط به ســایر کشــورها بوده را به سمت
کشورهای مبدا هدایت کرده است و بر اساس اعالم برخی از فعاالن
اقتصادی از جمله «فرشید فرزانگان» رئیس اتاق بازرگانی مشترک
ایران و امارات این کشور در زمان تحریمها یکی از شریانهای ایران
برای دورزدن تحریمها بوده و است.
بنا بر اعالم فرشــید فرزانگان در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها،
امارات در سالهای اخیر به یکی از مهمترین پایگاههای صادرات و
واردات مجدد کاال در منطقه تبدیل شده و بازرگانان ایرانی نیز از این
امکان برای صدور کاال به کشورهای دیگر استفاده میکنند .افزون
بر این امارات متحــده عربی در حال حاضر از مهمترین کانونهای
تبادل مالی ایران به شمار میرود که با توجه به تشدید تحریمهای
بانکی و مالی جمهوری اســامی چشمپوشــی از آن ساده نیست.
فرشــید فرزانگان همچنین در تیرماه ســال جاری در یک نشست
خبری در ستاد ملی اکسپو با اشاره به سطح روابط تجاری دو کشور
تصریح کرد :روابط ایران و امارات به تدریج در حال پیشــرفت است
رویکرد اماراتیها نیز افزایش مراودات تجاری با ایران اســت ،چنان
که پیشبینی میشــود در سال  ۲۰۲۲حجم مبادالت دو کشور به
 ۲۰میلیارد دالر و تا پنج سال بعد از آن به  ۳۰میلیارد دالر برسد.
عالوه بر افزایش مــراودات جاری و اقتصادی بین ایران و امارات در
مدت اخیر بنا بر ضرورتها و نیازهای دو کشــور ،به نظر میرســد
مقامات دیپلماتیک دو کشــور نیز با تغییــر برخی از رویکردها ،در
حال تالش هستند که سطح مراودات سیاسی از جمله رایزنیها بین
مقامات وزارت امور خارجه بین دو کشور را افزایش دهند و به صورت
صریح و جدی در مورد مســائل دو جانبه ،منطقهای و بینالمللی و
پروندههای اختالفی با یکدیگر رایزنی و گفتگو کنند که برای نمونه
میتوان به موارد زیر اشاره داشت .در حاشیه برگزاری نشست بغداد
در عراق در روز  ۶شــهریورماه  ۱۴۰۰حسین امیرعبداللهیان که به

تازگی مســئولیت وزارت امور خارجه ایران را بر عهده گرفته بود با
«شیخ محمد بن راشد» نخست وزیر امارات دیدار ورایزنی کرد .امیر
عبداللهیــان بعد از این دیدار در توییتی در صفحه شــخصی خود
نوشت« :در حاشیه اجالس همکاری و مشارکت در بغداد ،گفتگوی
مثبت و صمیمانهای با شــیخ محمد بن راشد نخست وزیر امارات
متحده عربی داشــتم .ایران و امارات میتوانند در مسیر همکاری و
تحقق سیاست و دیپلماسی همسایگی گامهای بلندی بردارند .در
این گفتگــو از نیات مثبت و اراده رهبران دو کشــور برای تحکیم
مناسبات سخن گفتیم و بر روابط برادرانه دو کشور تاکید کردیم .ما
برای پیشبرد مناسبات فی مابین و تحقق همکاریهای منطقه ای،
با همسایگان مشورت ،همدلی و همکاری میکنیم .کار با همسایگان
اولویت دولت سیزدهم است ».شیخ محمد بن راشد نیز بعد از این
دیدار در حساب توییتری خود نوشت« :در حاشیه نشست همکاری
بغداد با حســین امیر عبداللهیان ،وزیر خارجــه جدید ایران دیدار
کردم ،برای ایشان در مسئولیت جدیدش در توسعه روابط مثبت با
کشورهای همسایه و تحکیم روابط مبتنی بر حکمت و منافع ملتها
آرزوی موفقیت دارم .ســام و درود همیشگی ما به مردم دوست و
همسایه ایران».
چند روز بعد از این دیدار ،شــیخ عبداهلل بن زاید وزیر امور خارجه
و همکاریهــای بینالمللــی امارات عربی متحده و حســین امیر
عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی با یکدیگر رایزنی
و گفتگو کردند .در این گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران ضمن
مرور تحوالت منطقه بر اهمیت رایزنیهای دو کشــور در مســائل
دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی تاکید کرد .امیر عبداللهیان همچنین
با اشــاره به دیدار اخیر خود با شــیخ محمد بن راشد نخست وزیر
امارات ،نگاه مثبت رهبران دو کشــور در حمایت از توســعه روابط
فــی مابین را حائز اهمیت فراوان خواند .بر اســاس این گزارش در
 ۲۰آبانماه سال جاری نیز در ایامی که حسین امیر عبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان به خاطر ابتال به کرونا همچنان در قرنطینه
به ســر میبرد بار دیگر وزیران امور خارجه دو کشور ایران و امارات
به صورت تلفنی با یکدیگر در مورد برخی از مشــکالت پیش روی
روابط دو جانبه به خصوص در حوزه تبادالت تجاری رایزنی و گفتگو
کردند .در این گفتگوی تلفنی ،وزیر امور خارجه کشــورمان روابط
ایران و امارات را روابطی سنتی و مثبت توصیف و اظهار کرد :رابطه
تهران و امارات برای هر دو کشــور از اهمیت ویژهای برخوردار است
و اطمینان داریم روند خوب در بهبود روابط منجر به توســعه کامل
مناسبات فیمابین میشود.
امیر عبداللهیان حل برخی مشــکالت اجرایی میان دو کشــور را
موجب تسهیل و توسعه روابط تجاری دانست و ابراز امیدواری کرد با
همکاری میان دو دولت ،مشکالتی که در مبادالت مالی ایجاد شده
در سایه مناسبات فیمابین و حقوق بینالملل مرتفع شود .وزیر امور
خارجه امارات نیز در این گفتگو با اشــاره با مشــکالت در تبادالت
تجاری دو کشور ،اظهار کرد :مشکالت موجود از طریق کارشناسان
دو کشور در حال بررســی است و تالش برای رفع مشکالت ایجاد
شــده جریان دارد .امیرعبداللهیان در این گفتگو ،سفر وزیر خارجه
امارات به منطقه از جمله دمشق را گامی مثبت خواند .وزیران امور

خارجه جمهوری اسالمی ایران و امارات با اشاره به اولویت همسایگی
دولت جدید ایران ،گفتگو و همکاری فزاینده اهل منطقه را مهم و
حائز اهمیت دانستند و بر ضرورت تقویت این روند تاکید کردند .در
این گفتگو وزیر خارجه امارات از وزیر امور خارجه کشــورمان برای
سفر به امارات دعوت کرد .امیرعبداللهیان نیز متقابال از وی برای سفر
به کشورمان دعوت بهعمل آورد.
در اواخر روزهای پایانی آبان ماه در واکنش به انتشار برخی از اخبار
مبنی بر سفر «شیخ طحنون بنزاید» مشــاور امنیت ملی امارات
متحده عربی به تهران در آینده نزدیک« ،نور نیوز» رســانه نزدیک
به دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی در مطلبی در این ارتباط و
روابط ایران و امارات نوشت« :برخی رسانههای غربی و عربی از جمله
«رویترز» امروز خبری را به نقل از یک مسئول ایرانی ناشناس منتشر
کرده و مدعی شدند که «شیخ طحنون بنزاید» مشاور امنیت ملی
امارات متحده عربی به زودی به تهران سفر خواهد کرد .نور نیوز تا
این لحظه به اطالعات موثقی پیرامون انجام قریب الوقوع این سفر
و یا زمان قطعی آن دســت پیدا نکرده است .صرف نظر از درست یا
غیر موثق بودن خبر اعالم شــده از سوی رسانههای غربی و عربی
مالحظات قابل توجهــی در حوزه روابط میان امارات عربی متحده
و جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که توجه به آن ضروری است.
پس از آشکارسازی و عادی نمایی روابط امارات با رژیم صهیونیستی
عمال یکی از مهمترین آرمانهای جهان اســام که حرمت رابطه با
رژیم اشــغالگر قدس است از ســوی این کشور نادیده انگاشته شد
و ابوظبی عمال در جایگاه پرچمدار عادیســازی روابط برخی حکام
عرب با اسرائیل قرار گرفت .ابوظبی اکنون به شدت زیر فشار افکار
عمومی جهان اســام درباره قبحزدایی از رابطه با رژیم کودککش
صهیونیســتی اســت و این شــرایط به هیچ وجه برای این کشور
مطلوبیت نداشته و به دنبال تعدیل آن است.
امارات برای عبور از این وضعیت در تالش است که خود را به عنوان
بازیگری مطرح کند که با همه طرفها به ویژه جمهوری اسالمی در
ارتباط بوده و روابطش با تلآویو نیز رابطهای عادی و مشابه مناسبات
با ایران است .این کشور اکنون تالش میکند با نزدیک شدن به ایران
و سوریه به عنوان کشورهای خط اول جبهه مقاومت و بهرهبرداری
رسانهای از آن ،بازی دو سر بردی را برای خود طراحی کند و خود را از
زیر بار فشار افکار عمومی جهان اسالم خارج نماید .این در حالی است
که دشمنی و خصومت ذاتی رژیم صهیونیستی با ایران امر پوشیدهای
نیست و طبعا گسترش روابط همهجانبه با اسرائیل قابل جمع با تداوم
روابط دوســتانه با ایران و حمایت از آرمان جهان اســام در آزادی
قدس شریف نیست .اگر اقداماتی از این دست ،پوششی برای پیگیری
راهبرد اصلی این کشور برای توسعه روابط امنیتی ،اطالعاتی و نظامی
با رژیم صهیونیســتی باشــد به طور قطع منطبق بر منافع و اصول
راهبردی جمهوری اسالمی ایران نیست .مهمتر اینکه؛ عالوه بر اصل
عادیسازی روابط امارات و اسرائیل ،حضور فعال مقامات صهیونیستی
در این کشور و فراهمسازی زمینه استقرار ایستگاههای جاسوسی و
عملیات سایبری تلآویو در منطقه به نوعی مبین تناقض رفتاری این
کشور در حوزه توسعه مناسبات منطقهای است.
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