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حسن هانی زاده، کارشناس مسائل غر ب آسیا تشریح کرد
 اهداف چندگانه سفر امیرقطر

به تهران
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر پنجشــنبه در 
رأس هیأتی به تهــران آمد و بــا رهبرمعظم انقالب و 
رئیس جمهور ایران دیدار و گفت وگو کرد؛ ســفری که 
کارشناسان معتقدند با رایزنی درباره طیف متنوعی از 
مسائل منطقه ای و بین المللی همراه بوده است. حسن 
هانی  زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، معتقد است با 
توجه به تحوالت اخیر در سطح منطقه و همچنین محیط 
بین المللی، سفر امیرقطر به تهران در حوزه هایی مانند 
مذاکرات وین، امنیت منطقه ای، تقویت محور مقاومت و 
همکاری های اقتصادی، به ویژه در حوزه انرژی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و می تواند راهگشای بسیاری 
از چالش های کنونی باشــد. گفت وگوی همشهری با 

هانی زاده را در ادامه می خوانید.

با توجه به تحوالت منطقه ای و جهانی، سفر امیرقطر 
به تهران در شــرایط کنونی از چه جنبه هایی دارای اهمیت 

راهبردی است؟
قطر یکی از 6کشور عضو شــورای همکاری خلیج فارس محسوب 
می شود که در طول 4دهه گذشته روابط قابل قبول و متعادلی را با 
جمهوری اسالمی ایران برقرار کرده و با وجود فشارهای منطقه ای و 
بین المللی، تالش ویژه ای را برای حفظ مناسبات هوشمندانه خود 
با ایران به کار گرفته اســت. به همین دلیل هم تاکنون در بسیاری 
از بحران ها و مشــکالت منطقه ای و حتی بین المللی نقش مثبتی 
برعهده داشــته و در برخی مواقع نیز سیاســت ها و اقدام های این 
کشور توانسته راهگشا باشد. با توجه به این موضوع، سفر امیرقطر به 
تهران در حوزه هایی ازجمله »مذاکرات هسته ای در وین«، »مسائل 
منطقه ای«، » تقویت محور مقاومت« و »همکاری های اقتصادی و 

به ویژه در حوزه انرژی« از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در بن  بست کنونی به وجود آمده در گفت وگوهای 
هسته ای در وین، قطر تا چه اندازه می تواند درمسیر گره گشایی 

از مذاکرات نقش آفرینی کند؟
باید درنظر داشــت که قطــر به دلیل برخورداری مناســبات کامال 
حســنه و خوب با آمریکایی ها و به ویژه تروئیکای اروپایی، می تواند 
در بن بست  شــکنی از مذاکرات هســته ای میان ایران و 1+4 نقش 
مثبتی ایفا کند. کما اینکه در گذشــته نیز شاهد بودیم قطری ها در 
مقاطعی اقدام های مؤثــری را در نزدیک   کردن دیدگاه های طرفین 
در گفت وگوهای هسته ای انجام دادند که بعضا راه گشا نیز بوده است. 
بنابراین معتقدم این ســفر می تواند در روند مذاکرات هسته ای در 
وین گشایشی ایجاد و مسیر دستیابی به توافق مثبت را هموار کند. 
به نظر می رسد در شــرایط کنونی امیر قطر این آمادگی را دارد که 
حلقه اتصالی باشــد برای لغو بخش مهمی از تحریم هایی که  علیه 
ایران اعمال شده است. در جریان مذاکرات هسته ای سال2015 نیز 
2کشور قطر و عمان نقش آفرینی مؤثری داشتند و در نزدیک کردن 
دیدگاه ها برای حصول توافق موفق عمل کردند. بنابراین اکنون هم 
با توجه به مناسبات رو به توسعه قطر با آمریکا و همچنین تروئیکای 
اروپا، دوحه می تواند در ایجاد زمینه مناسب برای رفع اختالف های 

به وجود آمده در وین کمک کند.

گسترش مناسبات تهران – دوحه در مقطع کنونی 
در حوزه مسائل منطقه ای از چه اهمیتی برخوردار است؟

با توجه به اینکه قطر عضو شــورای همکاری خلیج فارس اســت، 
می تواند سبب نزدیک  شــدن دیدگاه های اعضای این شورا و ایران 
شود و در بسیاری از چالش  های منطقه ای راه گشا باشد و به ایجاد 
ثبات و امنیت روزافزون در منطقه کمک قابل توجهی کند. ازسوی 
دیگر اکنون دوحه با بهبود مناســبات خود با کشــورهای عربی، 
از آمادگی الزم بــرای تغییر فضای موجود میان ایران با 3کشــور 
عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و بحرین برخوردار است و 
می تواند در این زمینه هم نقش آفرینی مؤثری داشته باشد و سبب 

ایجاد فضای بهتر در روابط ایران با این 3کشور شود.
 این ســفر چه تأثیری بر تحوالت محــور مقاومت به همراه

 خواهد داشت؟
 این کشور برخالف برخی کشورهای عربی که درمسیر عادی سازی 
روابط خود بــا رژیم صهیونیســتی گام برداشــتند، دراین حوزه 
هوشــمندانه عمل کرد و درگیر این توطئه نشد. با توجه به ویژگی 
سیاست منطقه ای قطر که برمبنای عقالنیت و تعادل استوار شده، 
ســفر امیرقطر به تهران درنهایت می تواند به تقویت و پیشــبرد 

آرمان های محور مقاومت کمک کند.
حضور امیرقطر در تهــران در حوزه اقتصادی چه 

دستاوردهایی به همراه خواهد داشت؟
در شــرایط کنونی همکاری های اقتصادی ایــران و قطر، به ویژه در 
حوزه انرژی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه 2کشور در 
خلیج فارس حوزه های مشترک نفتی و گازی دارند و تقویت مناسبات 
در این حوزه، به ارتقای 2کشور در بازار انرژی جهان منجر می شود. 
باید درنظر داشت که تحوالت اوکراین فضای ملتهبی را بر بازارهای 
بین المللی انرژی حاکم کرده است و احتمال قطع کامل صادرات انرژی 
روسیه به اروپا نیز وجود دارد، بنابراین جمهوری اسالمی ایران و قطر 
می توانند به صورت مشترک نقش ویژه ای در تأمین انرژی موردنیاز 
اروپا برعهده بگیرند. سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به تهران در این 

حوزه در آینده نزدیک بسیار راهگشا خواهد بود.

خبرهای کوتاه

گفت وگوهسته ای

رهبرمعظم انقالب در دیدار امیر قطر و هیأت همراه :

 توقع از جهان عرب
 ایستادن مقابل صهیونیست هاست

   عملیات ارتش علیه دزدان دریایی
تفنگداران نیروی دریایی ارتش صبح دیروز مانع ربوده شــدن یک 
کشتی تجاری ایرانی توسط دزدان دریایی شدند. ناوگروه 80نیروی 
دریایی ارتش بامداد دیروز  با دریافــت پیامی مبنی بر حمله دزدان 
دریایی ناشــناس به کشــتی تجاری ایرانی در خلیج عدن با دزدان 
دریایی درگیر شد. با ورود تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش به منطقه 
و تبادل آتش بین دوطرف، دزدان دریایی متواری و کشتی تجاری 

ایرانی با سالمت کامل درحال عزیمت به سوی مقصد است./ ایسنا

   این دولت صداقت دارد
خطیب نمازجمعه تهران در خطبه های روز گذشته گفت: منصفانه 
بپذیریم که اقتصاد کشور بیمار اســت و این را همه افرادی که در 
اقتصاد کار کرده اند، معترف هستند. در عرصه بانکی، نظام مالیاتی، 
ساختار بودجه، فضای کسب وکار، توزیع کاالها، وابستگی اقتصادی 
کشور به نفت و سایر حوزه ها مشکالتی وجود دارد. سیداحمد خاتمی 
گفت: این بیماری برای یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست 
بلکه سابقه نیم قرن دارد. مشکالت اقتصادی از دهه 50شروع شد 
و دولت ها بعد از انقالب تالش کردند این مسائل را برطرف کنند که 
چندان موفق نبودند، اما دولت ســیزدهم همت کرده و تالش دارد 
که آرام آرام این بیمار را از بیمــاری در بیاورد، این دولت صداقت را 
پیشه کرده و در پیشانی دولت صداقت نوشته است. این جای تشکر 

دارد./ فارس

   در مبانی اصالح یارانه ها تردید ندارم
رئیس شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی گفت: در صحیح  بودن 
مبانی اصالح یارانه ها تردید ندارم و در زمان دولت قبل هم متوجه 
شدیم که ارز ترجیحی فساد می آورد و هنوز هم تکلیف میلیاردها 
دالر تخصیص ارز ترجیحی در دولت قبل مشــخص نشــده است. 
غالمعلی حدادعادل در نشست حزب نسل نو افزود: جریانات سیاسی 
در داخل خانواده اصولگرایی هستند که مبنای کار سیاسی خود را بر 
تضاد گذاشته اند و برای جلوه دادن خودشان، فرد یا جریان دیگری 
را سیبل می کنند و به جای اینکه خودشان بگویند ما چه عرضه ای 
داریم و هنرمان چیست، همه بدنامی ها، تهمت ها و فشارها را متوجه 
یک نفر مي کنند و موجودیت خود را با تخریب یک عده دیگر اثبات 

مي کنند و اینها باعث تفرقه است./ فارس 

 ابهام خروج مذاکرات هسته ای
از بن بست 

جوزف بورل، مســئول سیاســت  خارجی اتحادیــه اروپا، 
پس از پایان ســفر انریکه مورا، معاون خود بــه ایران، اعالم 
 کرد: مذاکرات هســته ای از بن بست خارج شــده   و از سر

گرفته می شود.
به  گزارش همشهری، این درحالی  اســت که اخبار منتشر 
شــده از گفت وگوهای انریکه مورا، معاون مسئول سیاست 
 خارجی اتحادیه اروپــا در تهران، از پیشــبرد مذاکرات در 
فضایی مثبت همراه با روند و پیشرفت خوب حکایت دارد و 
گفته می شود گفت وگوها تقریبا به مراحل نهایی خود رسیده 
 است؛ موضوعی که مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا هم 

آن را تأیید کرده  است.
بورل در حاشیه نشست ســران »گروه 7« در آلمان با بیان 
اینکه پنجره مذاکرات متوقف شده هسته ای دوباره باز شده 
 اســت، اظهارکرد: مذاکرات به بن بست رســیده بود و حاال 
بن بست رفع شده و به این ترتیب چشــم اندازی از رسیدن 
به یک توافق وجود دارد. وی درعین حال تأکید کرده  است 
که اختالف های موجود در مسیر احیای برجام را نمی توان 

»یک  شبه« حل کرد.
دومین سفر مورا به تهران از زمان اعالم تنفس در مذاکرات 
درحالی بــود که قریــب به اتفــاق کشــورهای حاضر در 
گفت  وگوها، خواهان جمع بندی سریع تر مذاکرات هستند، 
اما دستیابی به توافق نهایی در انتظار تصمیم های سیاسی 

آمریکا درباره چند موضوع باقیمانده مهم و کلیدی است. 
در چنین شرایطی وزیر امورخارجه کشــورمان نیز پس از 
سفر مورا در توییتی در این باره نوشت: »در توافق با جوزف 
بورل، سفر انریکه مورا به تهران و گفت وگوهایش با همکارم 
علی باقــری، فرصت مجددی بود تا بر ابتــکارات برای حل 
موضوع های باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم. توافق 
خوب و قابل اتکا در دســترس اســت؛ اگر آمریکا تصمیم 
سیاسی خود را بگیرد و به تعهداتش پایبند باشد. تماس ها 

ادامه دارد.«

رهبرمعظم انقالب عصر پنجشنبه در 

دیدار شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر رهبری
قطر و هیأت همراه با تأکید بر افزایش 
همکاری های سیاســی و اقتصادی 
2کشور، راه حل مســائل منطقه را گفت وگوي بدون 
 دخالت عوامل خارجی دانستند و با اشاره به استمرار 
جنایات رژیم صهیونیســتی علیه مردم فلســطین، 
گفتند: توقع از جهان عرب، ورود صریح به میدان عمل 

سیاسی در مقابل این جنایت های آشکار است.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم 
رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای در ایــن دیدار، 
اســتحکام و پایداری روابط ایران و قطر را به نفع هر 
دو کشور دانســتند و افزودند: سطح کنونی ارتباطات 
اقتصادی 2کشور بسیار پایین اســت و باید چندبرابر 
شــود، همچنین در مسائل سیاســی نیز زمینه برای 
تبادل نظرهای بیشتر وجود دارد که امیدواریم این سفر 

مبدا جدیدی برای گسترش همکاری ها باشد.
رهبرمعظــم انقالب با تأیید ســخنان امیــر قطر در 
محکومیــت جنایــات رژیــم صهیونیســتی، ظلم 
چند10 ساله صهیونیست های خبیث به مردم فلسطین 
را واقعیتی تلــخ و ضربه ای به دنیای اســالم و جهان 
عرب خواندند و گفتند: در مقابل این جنایت ها، توقع 
جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب ورود صریح به 

میدان عمل سیاسی است.
ایشان با اشــاره به ســخنان امیر قطر درباره حوادث 
سال گذشته محله شیخ جّراح، خاطرنشان کردند: در 
آن قضیــه، حمایت برخی کشــورهای عربی از مردم 
فلســطین حتی به اندازه بعضی اروپایی ها هم نبود و 
هیچ گونه موضع گیری نکردند که اکنون نیز همین گونه 

عمل می کنند.

توصیه ای به کشورهای عربی
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: این رویکرد 

کشــورهای عربی اگر از ترس رژیم صهیونیستی یا از 
روی طمع به آن است، باید بدانند امروز رژیم اشغالگر 
نه در شرایطی است که می توان به او طمع داشت و نه 

از او ترسید.
ایشان راه حل مســائل منطقه را به دست کشورهای 
منطقه و از طریق گفت وگو دانستند و افزودند: مسائل 
ســوریه و یمن نیز با گفت وگو قابل حل اســت. البته 
گفت وگو نبایــد از موضع ضعف باشــد، درحالی که 
طرف های مقابــل، یعنی عمدتاً آمریــکا و دیگران به 

قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
رهبرمعظم انقــالب با تأکید بــر اینکه بــرای اداره 
منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیســت، گفتند: 
صهیونیست ها هرجا پا می گذارند، فساد ایجاد می کنند 
و هیچ قــدرت و امتیازی نیز نمی توانند به کشــورها 
بدهند، بنابراین ما کشورهای منطقه هرچه می توانیم 
باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت 
کنیم. ایشان با اشاره به قرارهای تعیین شده بین ایران 
و قطر، تأکید کردند: این قرارها در زمانبندی معین و 
مشخص، عملیاتی شود. در این دیدار که رئیس جمهور 
کشورمان نیز حضور داشت، امیر قطر با ابراز خرسندی 
از دومین ســفر خود به ایــران، به جایگاه برجســته 
رهبرمعظم انقالب در جهان اسالم اشاره کرد و گفت: 
جنایات رژیم صهیونیســتی در فلسطین ناگوار است 

و همه باید در برابر حوادث فلسطین ایستادگی کنیم.
امیر قطر با اظهار تأســف از شــهادت یــک خبرنگار 
زن در جنین به دســت نظامیان صهیونیســت افزود: 
صهیونیست ها با خونسردی تمام این جنایت را انجام 
دادند. شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی همچنین راه حل 
مسائل کشورهای منطقه ازجمله سوریه، عراق و یمن 
را گفت وگو دانست و درباره روابط اقتصادی ایران و قطر 
نیز خاطرنشان کرد: کمیته اقتصادی بین 2کشور فعال 
شده و امیدواریم تا سال آینده همکاری های اقتصادی 

ارتقاي قابل توجهی پیدا کند. 

همسویی ایران و قطر در بسیاری از مسائل منطقه ای 

سفر پنجشــنبه امیر قطر به تهران در 
پاسخ به دعوت اسفندماه سال گذشته 
سیدابراهیم رئیسی در اجالس گازی 
قطر، یک بار دیگر تأکید مقامات 2کشور 
بر اجرای توافقات قبلی و گســترش 
مناسبات همسایگی را به همراه داشت. 
پایان جنگ یمن، برقراری صلح و ثبات 
و امنیت در افغانســتان و محکومیت 
حمالت رژیم صهیونیستی در منطقه 

جزو نقطه نظرات مشترک دیدار رئیسی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بود. رئیسی در دیدار 
خود با امیر قطر با اشاره به سفر قبل عید خود به این کشور بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری بین ایران و قطر تأکید کرد و گفت: بخشی از توافقات ما در سفر به قطر اجرایی شده و 
در این دیدار برای تحقق حداکثری آن گفت وگو و تصمیم گیری می کنیم. توسعه همکاری های 
2کشور به ویژه در حوزه های گردشگری، ترانزیت، همکاری های بندری و دریایی، انرژی و نیز 
افزایش همکاری های تجاری و سرمایه گذاری در ماه های اخیر نشان دهنده عزم و اراده تهران 

و دوحه برای توسعه ارتباطات بین 2کشور است.
 در عین حال، این سفر محور رایزنی مهم دیگری هم داشت. به دنبال گمانه زنی ها مبنی بر 
میانجیگری و نقش تسهیل گر امیر قطر برای باز شدن گره احیای برجام در رایزنی های دوجانبه 
با ایران و آمریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور اشاره 
گذرایی به مسئله برجام داشت و گفت: همواره نگاه مثبتی به گفت وگوهای وین داشته ایم، 
چون باور داریم که گفت وگو راه  حل و فصل این مسئله است. رویترز پیش از این سفر گزارش 
داده بود که امیر قطر قرار است در سفری فرامنطقه ای به ایران و سپس به آلمان، بریتانیا و 
دیگر کشورهای اروپایی برود. این خبرگزاری همچنین مدعی شده بود هدف سفر او به ایران 
و اروپا در راستای تالش ها برای احیای توافق برجام و رایزنی درباره امنیت انرژی در اروپا 
عنوان شده است. امیر قطر با بیان اینکه ایران و قطر در بسیاری از مسائل منطقه ای مواضع 
همسو و یکسان دارند، می گفت: »آماده ایم در زمینه مسائل سوریه، عراق، فلسطین، یمن و 

افغانستان به توسعه همکاری ها ادامه دهیم.«
رئیسی نیز در نشست خبری و در بازخوانی خود از دیدارش، با بیان اینکه 2کشور بر ضرورت 
حل و فصل مسائل منطقه توسط کشورهای منطقه تأکید داشتند، گفت: ایران و قطر بر این 
نکته که دخالت کشورهای خارجی و غربی ها در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست بلکه برای 
امنیت منطقه مضر نیز خواهد بود، اتفاق نظر دارند. رئیس جمهور افزود:  در گفت وگو با امیر 
قطر همچنین بر این نکته تأکید داشتیم که محاصره یمن باید هر چه سریع تر رفع شود. ایران 
و قطر باور دارند که این فقط مردم یمن هســتند که می توانند برای آینده کشور خودشان 
تصمیم بگیرند. دو طرف در گفت وگوهای خود تأکید کردند که مردم افغانستان باید دولتی 
فراگیر داشته باشند که بتواند همه گروه های سیاسی و همه قومیت ها را در بر گرفته و بتواند 
در افغانستان امنیت پایدار برقرار کند. به گفته رئیسی »در مذاکرات خود با امیر قطر بر آزادی 
فلسطین و قدس شریف تأکید داشتیم و تأکید کردیم که محاصره مردم غزه باید شکسته 
شود. همچنین جنایات هولناکی که توســط رژیم صهیونیستی انجام می شود، باید پایان 
بپذیرد. در همین رابطه شهادت خانم شیرین ابوعاقله را به خانواده ایشان و امیر قطر و دیگر 
همکاران ایشان در شبکه الجزیره تسلیت عرض می کنم. یقین داریم اینگونه جنایات به هیچ 
عنوان نمی تواند برای رژیم صهیونیســتی امنیت ساز باشد بلکه نفرت عمومی را نسبت به 
جنایات رژیم صهیونیستی بیش از پیش خواهد کرد.« شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با تسلیت به 
خانواده شیرین ابوعاقله، خبرنگار خبرگزاری قطری الجزیره که توسط نیروهای رژیم اشغالگر 
قدس به شهادت رسید، گفت: تأکید می کنیم که مرتکبان این جنایت باید مجازات شوند و 
جهان نباید با این حادثه براساس معیارهای دوگانه برخورد کند.امیر قطر در نشست خبری 
گفت: »طرفین در گفت وگوی خود تأکید کردند که درگیری هایی که در منطقه وجود دارد باید 
از طریق گفت وگوی سازنده و راه حل های عادالنه و جامع حل و فصل شود. موضوع اصلی بحث 

فلسطین بود، همچنان که درخصوص سوریه و عراق گفت وگو داشتیم.«

مکث

مکث

قدردانی امیر قطر از میزبانی ایران
امیر قطر در پیامی توییتری از میزبانی و استقبال گرم ایران در جریان سفرش به تهران 
تشکر کرد. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در این پیام آورده است: »از جناب آقای ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهور برای میزبانی و استقبال گرم در ســفر امروزم به تهران تشکر 
می کنم. در این سفر با ایشان درباره ابعاد همکاری های دوجانبه در زمینه های مختلف 
گفت وگو کردیم. همچنین پیرامون راهکارهای تقویت امنیت و ثبات منطقه با توجه به 

تحوالت کنونی جهان و منطقه تبادل نظر کردیم.«
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