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روی موج کوتاه

امیر قطر با پرونده ایران وارد جده شد؛

دوحه؛ کاتالیست آشتی تهران-ریاض

محبوبه ولی

«امیر قطر با پرونده ایران وارد جده
شد» و این نمونهای موفق از سیاستی
اســت که ایران و قطر طی ســالهای
گذشتهدربارهیکدیگردرپیشگرفتند.
ژوئن  ،2017عربســتان به همراه
ســه متحد منطقهای خــود یعنی
امارات ،مصــر و بحریــن ،تحریم و
فشارهای ســنگین بر دوحه را کلید
زدند .به دنبــال این چهار کشــور با
فشار ســعودی ،لیبی ،یمن ،مالدیو،
ســنگال ،موریتانی ،چــاد ،کومور،
نیجــر و گابن هم رابطه خــود با قطر
را قطــع کردند .اردن هم در ششــم
ژوئن همان سال اعالم کرد که سطح
مناســبات دیپلماتیک خود را با قطر
کاهش میدهد.
کشور کوچک و ثروتمند قطر تنها
مرز خاکی خود را با عربستان دارد و دو
کشــور در طول تاریخ منازعات مرزی
و ژئوپلتیکی بسیار داشتهاند .گذشته
از ریاض ،ابوظبی هم نســبت به اراضی
جنوب شرقی قطر ادعاهایی دارد .این

اختالفات مرزی بــه انضمام دعواهای
سیاسی ،منجر به این شد که درنهایت
عربستان با تشکیل ائتالفی ،بکوشد تا
قطررادرمنطقهدچارانزواکند.
عربستان به همراه سه متحد خود،
 13شرط برای قطر تعیین کردند که
یکی از اساسیترین آنها تعطیل کردن
ســفارت ایران در دوحه و همچنین
سایر کنسولگریهای ایران در دیگر
نقاط قطر بود .همکاری نظامی میان
ایران و قطر نیز باید پایان میپذیرفت.
قطرزیربارقطعرابطه
باایراننرفت
برای عربســتان کــه آن زمان علم
عناد با ایران را بیش از هر وقت دیگری
افراشته بود ،قطع رابطه دوحه با تهران
اهمیت بسیار داشت؛ قطر اما زیر بار این
شروطنرفتوحاالچهارسالپسازآن
شرط و شروطها ،امیر آن در شرایطی
وارد عربستان شــده که نه تنها ریاض
آغوش خود را به سوی دوحه باز کرده،
بلکه دست دوستی به سوی تهران نیز
درازکردهاست.
گرچه همگی اینها بیش از هر چیز

نتیجــه تغییر و تحــوالت در صحنه
سیاســی آمریکا ،کنار رفتن دونالد
ترامپ و آمدن جو بایدن است؛ اما به
هر حال حفظ روابط ایران و قطر طی
چهار سال گذشته نیز سهم بسزایی در
رویکرد تازه عربستان سعودی دارد .در
تمام چهار سالی که قطر تحت تحریم
کشــورهای عربی منطقه بود ،ایران
از آن حمایت کــرد .تحریمکنندگان
مرزهای زمینی و هوایی و دریایی خود
را به روی قطر بستند ،اما ایران تمامی
مرزهای خود را به سوی آن گشود .پنج
فروند هواپیما حامــل مواد غذایی به
قطر فرستاده است .سه بندر بوشهر،
بندرعباس و بندر لنگه نیز در اختیار
قطر قرار گرفت و پروازهای شــرکت
هواپیمایی قطــر به اروپــا از طریق
آسمان ایران انجام شد.
حتی رسانههای آمریکایی اعالم
کردند که قطــر ســاالنه میلیونها
دالر به ایــران پرداخــت میکند تا
هواپیماهای قطــری از حریم هوایی
ایران عبور کنند ،چراکه کشــورهای
ائتالف چهارجانبه عربــی با تحریم

نکتهمهمتوجهبهاینامر
که سیاستهای درست
منطقهایمانندآنچهقطرو
ایران در خصوص یکدیگر
اتخاذ کردند،چگونه
میتواند در بزنگاههای
حساسبهکمکسیاست
خارجیومنافعملیبیاید
ومنجربهشکلگیریصلح
شود

قطر ،هواپیمایی آن را برای استفاده از
آسمان خود محروم کردهاند.
تمیم بنحمد آلثانــی امیر قطر
همان زمــان در گفتوگو با شــبکه
سیبیاس نیوز گفت« :ایران همسایه
ماســت ،ما بیش از آنها (کشورهای
محاصرهکننده قطر شامل عربستان،
امارات ،بحرین و مصر) با ایران اختالف
نظر و روابــط خارجی زیــاد داریم،
اما اجازه دهید یــک چیزی را بگویم
زمانی که آن کشورها ،برادرانمان همه

الکاظمی:

ایرانیها ثابتکردندکه از دولت
کنند
عراق حمایت می

چیز را محاصره کردنــد ،دارو و غذا را
محاصره کردند تنها راه ما برای تامین
غذا و دارو برای مردممــان از طریق
ایران بود».
صلحدراوجناامیدی
درنهایت زمســتان پارسال محمد
بن سلمان ،ولیعهد پادشاهی عربستان
ناامید از چهار ســال تحریم و در حالی
که با رفتن ترامپ دیگر پشتش به کاخ
سفیدگرمنبود،تمیمبناحمدآلثانی،
امیر قطر را در شــهر العالی عربستان
در آغوش گرفت و به قطع رابطه با قطر
پایانداد.
آن زمــان برخی تحلیلگــران این
دوستی را پشت کردن دوحه به تهران
قلمدادکردند.قطراماچنینتحلیلهای
را با قطعیت رد و تاکید کرد عادی شدن
رابطه با عربستان نه تنها به معنی تغییر
دررابطهباتهراننیست،بلکهقطرآماده
میانجیگیریمیاندوکشوراست.
طی هفتههای اخیــر با پالسهای
مثبتیکهریاضبرایتهرانمیفرستد
و اخبار مذاکرات هیأتهــای ایرانی و
عربستانیدربغداد؛قطرباردیگرموضوع
میانجیگریخودرامطرحکردهاست.
از این رو به نظر میرسد همزمان که
محمد الکاظمی در عراق میکوشد با
آشتیدادنتهرانوریاضهمصلحرادر
منطقهبرقرارکندوهمبراعتبارووجهه
سیاسی خود بیفزاید؛ قطر نیز در تالش
است تا هرچه زودتر روابط میان ایران و
عربستانعادیشود.
دوحهوبغدادمشوقانآشتی
اوایل هفته پس از آنکه بن سلمان،
ولیعهدسعودیازمواضعتندخودعلیه
ایران عقب نشست و ابراز امیدواری کرد
که کشورش رابطه خوبی با ایران داشته
باشد ،محمد بن عبدالرحمن آل ثانی،
وزیر خارجــه قطر گفــت «از هرگونه
گفتوگو ،تــاش و روحیه مثبتی که
به روابط بین ایران و کشــورهای حوزه
خلیج(فارس)بهویژهعربستانبازگردد،
اســتقبال و از این تالشهــا حمایت
میکنیمومعتقدیمکهگفتوگوگامی
سازندهدرمسیرثباتمنطقهاست».

گزارشها حاکی است که در
سفرامیرقطربهعربستان،
ایران یکی از موضوعات
اصلی است و قطر با توجه به
مناسباتی که درچهارسال
تحریم با ایران داشته ،در
گفتوگوبامقاماتسعودی
آنان را تشویق به توافق با
ایران خواهد کرد
در همین راســتا ،گزارشها حاکی
است که در سفر امیر قطر به عربستان،
ایران یکی از موضوعات اصلی اســت.
شــیخ تمیم بنحمد آلثانی به دعوت
سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه سعودی
به عربستان رفته است .شاهزاده فیصل
بن فرحان ،وزیر امور خارجه عربستان
هشتمماهجاریبهدوحهرفتواینپیام
دعوت را تسلیم شیخ تمیم کرد .به باور
کارشناسان این دعوت و سفر به معنای
تقویتبیشتررابطهایاستکهدوکشور
با یکدیگر آغاز کردهانــد و قطر با توجه
به مناســباتی که در چهار سال تحریم
با ایران داشــته ،در گفتوگو با مقامات
سعودی آنان را تشویق به توافق با ایران
خواهدکرد.
در واقع بــا اظهاراتی که از ســوی
ریاض به گوش میرسد ،مقدمات رفع
اختالفات میان ایران و عربستان فراهم
شده و کشــوری چون قطر که روابط
خوبی با ایران دارد و اکنون نیز مشغول
رایزنیهای سیاسی در باالترین سطح
خود در ریاض اســت ،میتواند اندک
موانع موجــود را نیز برطرف ســازد .از
آن سو بغداد نیز تســهیلگر دیگر این
گفتوگوهاست.
نکته مهم در این میــان اما توجه به
این امر اســت که سیاستهای درست
منطقهای مانند آنچه قطــر و ایران در
خصوص یکدیگر اتخاذ کردند ،چگونه
میتوانددربزنگاههایحساسبهکمک
سیاســت خارجی و منافع ملی بیاید و
منجربهشکلگیریصلحشود.

نشست خبری
خطیبزاده:

آمریکالغوبخشعمدهایازتحریمها را پذیرفته است

ســخنگوی وزارت خارجه با اشــاره به اینکه
گفتوگوهادرباره تحریمهاوارد فازنگارش شده،
بیانکرد:ایاالتمتحدهدرچارچوبتعهداتخود
بخشعمدهایازآنچیزیکهبایدانجامدهدوما
آنراالزم،ضروریوالزامآوربرایآمریکامیدانیم
قبول کرده و ما اعالم کردهایم که همه مواردی که
در لیست ایران اســت و مانع عدم انتفاع ایران از
برجام و باعث از بین بردن برجام میشود فارغ از
اینکه بخشی ،گروهی و بخشی از اشخاص باشد
و یا با برچسبهای مختلف اعمال شده باشد باید
برداشتهشود.
ســعید خطیبزاده در نشست خبری دیروز
خود گفت :اختالفات جــدی در این حوزه داریم
و با کمیسیون مشترک برجام در حال گفتوگو
هســتیم و در تهران نیز در حال بررسی موضوع

هســتیم .این مقام وزارت خارجه تاکید کرد که
شمذاکراتهرروزدرتهرانبررسیمیشود
گزار 
وهرروزمواضعبهاطالعتیممذاکرهکنندهمیرسد
وآنهاکارهاراپیگیریمیکنند.
مشکلاصلیدرمذاکراتوین
وی در پاســخ به اینکه در حال حاضر مشکل
اصلی در مذاکرات وین چیســت و چه موضوعی
مانع رســیدن به توافق اســت ،گفت :تصمیمی
باید در واشنگتن گرفته شــود و آن این است که
آیا آمریکاییهــا می خواهند بــه برجام متعهد
باشند یا اینکه میراث شوم ترامپ را حفظ کنند.
این یک تصمیم سیاسی اســت که دولت بایدن
در مورد آن باید تصمیمگیری کند؛ در حوزه فنی
نیز گفت وگوها از ســختیهای خاص خودش
برخورداراست.

دراینخصوصافزود:مسیربسیارقابلتوجهی
در راستای تفاهم و توافق برداشته شده است و از
نظر ما آنچه که باقی مانده میتواند سخت و سهل
باشد .ســخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد :در
حوزه رفع تحریمهای هستهای اختالفاتی داریم
که با اتخاذ این تصمیم سیاســی در واشــنگتن
بسیاری از آنها قابل حل اســت .وی توضیح داد:
ســخت خواهد بود اگر آمریکا تصمیم سیاسی
خود را در واشنگتن نگیرد و سهل خواهد بود اگر
آمریکا یک بار برای همیشه تصمیم خود را بگیرد
وازسیاستشکستخوردهترامپفاصلهبگیرد.
اظهارنظرهایذوالنوریبامذاکراتوین،
زاویهجدیدارد
این دیپلمات ارشد کشــورمان همچنین
در مورد اظهارات مجتبــی ذوالنوری ،رئیس

سفیر عراق به وزارت خارجه
احضار شد

مهدی هنردوست ،مدیرکل تشــریفات وزارت
امور خارجه ایران در پــی حمله معترضین عراقی به
سرکنسولگریاینکشوردرکربال،بااحضارسفیرعراق،
اقدامانجامشدهعلیهنمایندگیایراندرکربالرامحکوم
کرد.بهگزارشمرکزاطالعرسانیوزارتخارجه،ویدر
اینمالقات،خواستارحفظتدابیروتمهیداتامنیتیاز
سویجهاتذیربطدولتعراقبرایمحافظتازاماکن
دیپلماتیک ایران به موجب کنوانسیون  1963وین
شد .سفیر عراق نیز در این مالقات گفت :دولت عراق
بهعنواندولتپذیرندهدرخصوصتضمینامنیتو
ایمنیاماکننمایندگیهامتعهداست.
وزیر کشور:

مصوبه انتخاباتی شوراینگهبان را
کنیم
اجرا می

عبدالرضارحمانیفضلی،وزیرکشورباحضوردر
شوراینگهبانتاکیدکرد:قطعاوزارتکشورمصوبه
اخیر شورای نگهبان را که ثبتنامهای داوطلبان
ریاستجمهوریراساماندهیمیکند،اجراخواهد
کرد .وی گفت :ما در وزارت کشور برای همکاری با
شورای نگهبان ،مدارکی که شورای نگهبان اعالم
کردهراازداوطلباندریافتخواهیمکرد،البتهصداو
سیماورسانههابایدکمککنندکهموارداینمدارک
به داوطلبان منتقل شــود تا داوطلبان این مدارک
را همراه خود داشــته باشند البته معاونت حقوقی
ریاست جمهوری هم در حال بررسی موضوع است
ولیقطعاماباشوراینگهبانهمکاریخواهیمکرد.
معاون اول رئیسجمهور در جبهه اصالحات
ایران حاضر شد؛

افزایش احتمالکاندیداتوری
جهانگیری

اسحاقجهانگیری،کاندیدایاحتمالیانتخابات
ریاستجمهوری ۱۴۰۰برایارائهبرنامهپیشنهادی
خود در جبهه اصالحات ایران حاضر شــد .حسن
رسولی ،عضو حقیقی جبهه اصالحات ایران در این
باره گفت :ایشان در جلسه مجمع حضور داشتند،
ولیوقتنشدکهبرنامهانتخاباتیخودراارائهبدهند.
به نظر میرسد با حضور جهانگیری در جلسه ارائه
برنامهبهجبههاصالحاتایراناحتمالکاندیداتوری
او را در انتخابات افزایش یافته و گویا او مجددا برای
ارائهبرنامهدرنشستجبههاصالحاتحضوریابد.

دست گذاشتن ظریف روی قرآن
را تکذیب میکنم

کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس مبنی بر اینکه اظهــارات اخیر ظریف
در فایل صوتی منتشر شده باعث شده که چین
و روسیه در مذاکرات وین پشت ایران را خالی
کنند ،تأکید کرد :آقای ذوالنوری اظهارنظرهای
شــخصی خود را مطرح کردنــد و این نظرات

کند
رئیسی عیدفطر اعالمکاندیداتوری می

نماینده پیشــین مجلس و یک فعال سیاســی اصولگرا
گفت :رئیسی عزم خود را برای ورود به عرصه انتخابات جزم
کرده و احتماال به جهت سیادتشــان در روز عید فطر اعالم
کاندیداتوری میکنند و روز جمعه هم که روز بزرگی اســت
برای ثبت نام به محل وزارت کشور تشریف میآورند.
به گزارش برنا ،حســین نقوی حسینی در پاسخ به اینکه
یعنی او اذن رهبری را اخذ کرده است ،اظهار کرد :وقتی که
او اراده برای حضور در صحنه انتخابــات را دارد به این معنا
است که مقدماتش را فراهم کرده است .مقام معظم رهبری
همیشه در گفتگو با داوطلبان فرمودند نفیا و اثباتا در زمینه
ورود داوطلبین به عرصه انتخابات اظهارنظری نمیکنند و
همه چیز را به عهده خود فرد گذاشتهاند ،ولی چون او رئیس

در پیحمله به کنسولگری ایران در کربال؛

رضایی:

نقوی حسینی:

قوه قضائیه است و منصوب مقام معظم رهبری حتما باید با
هماهنگی پا به عرصه انتخابات بگذارند ،حتما این هماهنگی
صورت گرفته که عزم برای ورود فراهم شده است.
او در پاسخ به این سوال که فکر میکنید با حضور رییسی
وضعیت کاندیداهای دیگر چگونه شود ،بیان کرد :در جبهه
نیروهای انقالبی با آمدن آقای رئیسی یک وحدت و اجماع
شــکل میگیرد و همه نامزدهایی که حداقل در فهرســت
نیروهای انقالبی و اصولگرایی و جبهــه والیتمدار حضور
دارند به کمک آقای رئیسی خواهند آمد حاال کمک صرفا به
معنای انصراف نیست ،ممکن است کمک به این شکل باشد
که نامزدها کنار او باشند.
این نماینده مجلس دهم توضیــح داد که در مناظرهها و

مصطفیالکاظمی،نخستوزیرعراقدرگفتوگو
با شبکه الجزیره تاکید کرد :تالش میکنیم که عراق
را به مکان دیدار رقیبان ،فضای صلح و گفتوگوهای
منطقهایتبدیلکنیم.ماازهرفرصتیبرایایجادثبات
درمنطقهحمایتمیکنیم.الکاظمیدربخشیازاین
مصاحبهگفت:ایرانیهاثابتکردندکهواقعگراهستند
و تالش میکنند که از دولت (عراق) حمایت کنند و
همچنینتالشمیکنندکهازتضعیفدولتتوسط
شبهنظامیانممانعتکنند.ویهمچنینجنایتهای
رژیمصهیونیستیعلیهملتفلسطینرامحکومکرد.

گفتگوها و تبیین مواضع الزم اســت که افرادی کنار نامزد
اصلی باشند و بخشی از این تبیینها و گفتگوها را آنها انجام
دهند تا دولت انقالبی شکل بگیرد.
نیکزادوجلیلیدرانتخاباتکناررئیسیخواهندبود
او مطرح کرد :نیکزاد و جلیلی از چهرههای هستند که
در انتخابات در کنار آقای رئیسی خواهند بود و به او کمک

شخصی زاویه جدی با آنچه که با وین در جریان
است ،دارد.
وی همچنین در این نشست در مورد انتشار
برخی اخبار از مذاکرات وین به نقل از منابع آگاه
گفت :مــا در وزارت خارجه هیــچ منبع آگاهی
نداریم.مواضعماصریحاست.

خواهند کرد؛ آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس است و قبال
رئیس ســتاد انتخاباتی آقای رئیسی بوده و سابقه خیلی
خوبی دارد و وجهه مثبتی که آقای نیکزاد دارد هیچ کدام
از این نامزدها ندارند.
نقوی حسینی درباره اینکه آیا جبهه پایداری بخواهد
در کنار اصولگرایان همکاری و ائتالفــی را انجام بدهد،
اظهار کرد :اگر آقای رئیســی نامزد انتخابات شود جبهه
پایداری هم به جمع اصولگرایان خواهد پیوست و متحد
خواهند شــد ،ولی اگر کســی غیر از آقای رئیسی نامزد
انتخابات شود ،جبهه پایداری نامزد مستقل خود را خواهد
داشــت .ســعید جلیلی کاندیدای مورد حمایت جبهه
پایداری خواهد بود.
گفتنی است روز گذشــته منوچهر متکی ،سخنگوی
شــورای وحدت اصولگرایان نیز طی گفتوگویی تاکید
کرد« :امروز و در این لحظه حضور رئیســی در انتخابات
بیش از همیشه محتمل است».

ابراهیم رضایی ،عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاستخارجیمجلسدرگفتوگوباایسنادرباره
شایعاتیمبنیبراینکهظریفدرکمیسیونامنیت
ملیدسترویقرآنگذاشتهوگفتهکهدرانتخابات
کاندیدا نمیشود ،گفت :به هیچوجه چنین چیزی
نبوده است و کامال آن را تکذیب میکنم .وی اظهار
کرد:آقایظریفتوضیحدادکهبرایشحجتنشده
کهکاندیداشود.همچنیناینراهمبیانداشتکه
هیچ گاه خطی و اصالحطلب نبوده؛ حتی گفت «به
اصالحطلبانبگوییددستازسرمبردارند.آنهاقبال
همسراغمنآمدهبودند.هشتسالپیشهمآمدند
وبهآنهاگفتمکهیکنفردیگرراپیداکنید».
کرباسچی مطرح کرد؛

 ۵گزینه حزبکارگزاران برای
انتخابات ریاستجمهوری

به گزارش تسنیم ،غالمرضا کرباسچی ،دبیرکل
حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگویی از آقایان
ظریف ،محسن هاشــمی ،جهانگیری ،پزشکیان و
شریعتمداری به عنوان کاندیدای مدنظر این حزب
یادکردکهبهجبههاصالحاتنیزمعرفیشدهاند.وی
بابیاناینکهاعالمآمادگیاینافرادبرایحزبکامال
مشخص نیست ،گفت :غیر از آقای پزشکیان هنوز
هیچکدام از این افراد به طور رسمی اعالم حضور در
انتخاباتنکردهاند.

