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پیشنهاد مجید نصیرپور، نماینده ادوار مجلس به قالیباف
 نمایندگان باید نسبت به تصمیمات  خود پاسخ گو شوند

شــرق: نایب رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس هشــتم گفته 
نمایندگانی که به وزرا رأی اعتماد می دهند، یا نسبت به عملکرد آنها 
شناخت دارند یا ندارند، اگر شناخت دارند که باید فرصت الزم را به 
آنها بدهند و قبل از یک سالگی آنها را به استیضاح نکشانند، اما اگر 
شــناختی ندارند و رأی اعتماد می دهند، باید نسبت به این تصمیم 
غلط خود پاســخ گو باشــند. او دراین باره از قالیباف خواســت راهکاری برای پاسخ گوکردن 
نمایندگان نسبت به تصمیمات غلط خود پیدا کند. مجید نصیرپور،  نماینده ادوار مجلس، درباره 
تالش برخی نمایندگان برای استیضاح وزرای ضعیف دولت سیزدهم به ویژه وزیر صمت به 
«شــرق» گفت: «استیضاح یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که ریشه در قانون اساسی 
دارد و از اختیارات بسیار مؤثر نهاد قانون گذاری است». او استیضاح را حق نمایندگان دانست 
و درعین حال افزود: «وقتی به قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی توجه می کنیم، در ذات 
استیضاح یک اختیاری گذاشته شده است با این عبارت که نمایندگان «می توانند» وزیری را مورد 
استیضاح قرار دهند! یعنی هیچ «اجباری» در کار نیست که از این ابزار نظارتی به عنوان یک 

وسیله روزمره استفاده کنند». این نماینده ادوار توضیح داد:  «در آیین نامه داخلی مجلس موارد 
متعددی برای اعمال نظارت وجود دارد و اگر این ابزارها به درستی مورد استفاده قرار گیرند، 
هیچ یک از مطالبات نمایندگان به استیضاح ختم نمی شود». نصیرپور «استیضاح» را در مثل 
حکم طالق دانست و اضافه کرد: «مثال در زندگی خانوادگی در اولین اختالف بحث طالق را 
وسط نمی کشیم. پس بهتر است برای وزرای کابینه هم این زمان الزم داده شود و پیگیری های 
قبلی انجام شود؛ در نهایت استیضاح را به عنوان راهکار آخر مورد استفاده قرار دهیم. پس از 
آنجایــی که از نظــر زمانی وزرا هنوز فرصت الزم را نداشــته اند که خودشــان را ثابت کنند، 
نمایندگان نباید دراین باره عجله کنند». نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم با تأکید 
بر اینکه «مشکالتی در نظامات مدیریتی ما وجود دارد و نمی توانیم این مشکالت را انکار کنیم»، 
تصریح کرد: «بنابراین به نظر من گذشــت کمتر از یک ســال از زمان مدیریت یک وزیر، زمان 
مناسبی برای بررسی عملکرد و استیضاح او نیست؛ چراکه زمان کافی و الزم را نداشته است تا 
به برنامه هایش جامه عمل بپوشاند». این سیاست مدار اصالح طلب در مخالفت با استیضاح 
وزرای دولت سیزدهم در زمان کمتر از یک سال، تأکید کرد: «ما باید موضوع را اصولی و اساسی 

پیگیری کنیم. ســؤال اینجاست که آیا مشکالت فعلی کشــور صرفا ناشی از عملکرد وزیر و 
وزارتخانه تحت اداره اوست یا مشکالت ساختاری و بیرونی و داخلی دیگری وجود دارند که بر 
رفتــار وزارتخانه تأثیر دارند؟». نصیرپور اضافه کرد:  «در واقع شــرایط بین المللی و اقتصادی 
حاکم بر بازار و روابط ما با سایر کشورها همگی از عواملی هستند که بر عملکرد وزارتخانه ها 
اثر دارند. پس اگر این موارد را در نظر نگیریم، انصاف را رعایت نکرده ایم». او بیان کرد: «من به 
شــخص وزیر فعلی صمت کاری ندارم و حرفم ناظر به واقع بینی شرایط کشور است. دولت 
هنوز زمان الزم را ســپری نکرده، اصالحات ساختاری نداشته و شرایط بین المللی ما تغییری 
نکرده اســت. تکالیف متعددی هم در قوانین عادی و روزمره قوانین بودجه به وزارتخانه ها 
تکلیف می کنیم که تهیه ســازوکار آنها بسیار زمان بر است. اما همه ناکارآمدی ها را به وزیر و 
وزارتخانه تحت امرش ارتباط می دهیم». این نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: «اکنون که 
بحث استیضاح وزرا در مجلس داغ است، صرف نظر از اینکه مجلسی ها درخواست استیضاح 
را پس می گیرند یا نمی گیرند، اســتیضاح انجام بشود یا نشود، بد نیست نمایندگان صادقانه 
جواب بدهند چقدر آقای فاطمی امین را می شــناختند که به او برای وزارت صنعت، معدن و 

تجارت رأی اعتماد دادند؟». نصیرپور ادامه داد: «اگر او را می شناختند و مناسب وزارت صمت 
می دانســتند، پس باید زمان الزم را بــه او بدهند بعد عملکردش را به نقد بکشــند. اما اگر 
کوچک ترین اشتباهی در رأی اعتماد رخ داده که ناشی از عدم شناخت از عملکرد و توانایی او 
یا هر شاخصه دیگری بوده است، باید مجلس پاسخ گوی رأی اعتماد خود به او یا سایر وزرای 
ضعیف که این روزها صحبت از استیضاح آنها مطرح است، باشد». این نماینده اصالح طلب 
مجلس هشتم همچنین بیان کرد: «آیا مجلس مسئولیت مشترکی در دادن رأی اعتماد به وزرا 
در شــرایط فعلی دارد یا ندارد؟ درباره مســئولیت این بخش چه کسی پاسخ گو است؟». این 
سیاست مدار اصالح طلب در پیشنهادی به قالیباف گفت:  «رئیس محترم مجلس یازدهم با 
تمرکزی که این روزها روی موضوع استیضاح و موارد متعدد حوزه عملکردی مجلس دارند، 
بهتر اســت برای پاسخ گوکردن نمایندگان راهی پیدا کنند و مکانیسمی را تعریف کنند که اگر 
مسجل شد تصمیم نماینده  مجلس اشتباه بوده است، هزینه اش را خود او بپردازد». نصیرپور 
موضوع دیگری را که بر شرایط امروز کشور و وزارت صمت اثر داشته است «گستردگی و تنوع 

مأموریت هایی» دانست که به این وزارتخانه سپرده شده است.
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۷

     فارغ از نتیجه نشســت دو روزه دوحه بسیاری تغییر مکان مذاکرات احیای برجام از   .
اتریش به قطر را از ابعاد مختلف حائز اهمیت می دانند. در این رابطه دو دیدگاه وجود 
دارد؛ برخی بر این باورند که دوحه به واسطه میزبانی جام جهانی و سرمایه گذاری های 
کالن دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری و... به دنبال آن اســت که تــا زمان برگزاری این 
رویداد مهم نوعی ثبات را در کل منطقه خاورمیانه و به خصوص در حوزه خلیج فارس 
ایجاد کند؛ ازاین رو می کوشــد با میانجیگری یا تسهیلگری به احیای برجام و رفع تنش 
تهران - واشــنگتن کمک کند. اما در مقابل برخی معتقدند قطر اساســا به دنبال تداوم 
تنش «مدیریت» شــده بین ایران و ایاالت متحده اســت تا بتواند در گرو این وضعیت 
متشتت و پیچیده منافع خود را به خصوص در حوزه های اقتصادی و انرژی کسب کند، 
کمااینکه در کشــاکش اعمال تحریم های آمریکا و محدودیت عملکرد دیپلماسی انرژی 
جمهوری اســالمی ایران، قطری ها قراردادهای بسیار گسترده ای با شرکت های توتال 
فرانسه، اکسون موبیل و کونوکو فیلیپس آمریکا، انی ایتالیا و... برای توسعه میدان های 
گازی در دســتور کار قرار داده اند و در این رابطه نیم نگاهی جدی به منابع و میدان های 
گازی مشــترک با ایران به خصوص پارس جنوبی (گنبدشمالی) هم دارند. حال به باور 

شما قطر را باید دوست ایران در نظر گرفت یا رقیب؟
 اگرچــه در تحوالت منطقه ای و جهانی همه کشــورها به دنبال منافع خود هســتند، 
بااین حال من اساسا دیدگاهی منفی نسبت به تحرکات دیپلماتیک قطری ها به خصوص 
در قبال جمهوری اســالمی ایران با محوریت پرونده هســته ای ایــران و میزبانی اخیر 

دوحه از مذاکرت تهران – واشنگتن ندارم.
    ولــی جناب ربانی واقعیات جاری و نیز عمق و بطن تکاپوهای دوحه چیز دیگری را   .

نشان می دهد؟
ببینید قطری ها طی یک دهه اخیر یک پوســت اندازی جدی را در حوزه سیاســت 
خارجی تجربه کرده اند. دوحه در ســایه این پوست اندازی سعی می کند به یک وزن و 
جایگاه مهم دیپلماتیک در منطقه و جهان دست پیدا کند. در این رابطه تحریم برخی 
از همسایگان قطر با محوریت عربستان سعودی و تحمیل ۱۳ شرط از جانب ریاض به 
دوحه برای متزلزل کردن جایگاه قطر سبب شد دوحه دیپلماسی هوشمند، منعطف و 
در عین حال پویا و همه جانبه ای را در دســتور کار قرار دهد که بیشترین سود و کمترین 
هزینه را داشته باشد. همین پوست اندازی دیپلماتیک، هم در دیپلماسی عمومی، هم 
در دیپلماسی انرژی و هم در ســایر ابعاد و شئون دیپلماسی قطری ها به شکل جدی 
بروز و ظهور پیدا کرد. در همین راســتا دوحه برنامه  جدی برای پیگیری روابط متوازن، 
عمیق و جامعی را با تمام همســایگان خود و به خصوص جمهوری اسالمی ایران در 

نظر دارد.
   من در این رابطه خوش بین نیستم. واقعا دوحه چنین توان و تمایلی دارد؟  .

ببینید نکته مثبت قطر این است که با وجود آنکه کشوری بسیار کوچک است، اما از 
نظر مدیریت سیاست خارجی و از نظر سابقه برخورداری از حسن شهرت به جایگاهی 
رســیده است که ســعی دارد از این جایگاه نوین خود برای بازکردن فضای دیپلماسی 
در داخل قطر نهایت اســتفاده را ببرد. به همین دلیــل قطری ها این جرئت را در خود 
پیــدا کرده اند که بتوانند در پرونده های حســاس و مهم منطقه ای و جهانی نقش یک 

میانجیگر یا تسهیلگر را ایفا کنند.
   هوشمندی یا فرصت طلبی؟  .

من آن را هوشمندی می دانم. برای پی بردن به هوشمندی قطری ها کافی است که 
به جنگ یمن نگاه کنیم. دوحه در ابتدا از حامیان تجاوز بود، اما خیلی زود مسیر خود را 
از سعودی ها جدا کرد، چراکه می دانست جنگ یمن به باتالقی برای کشورهایی مانند 

عربستان، امارات و سایر کشورها و حتی خود قطر بدل خواهد شد ؛ ازاین رو پای خود را 
از جنگ یمن بیرون کشیدند. واقعیت امر آن است که قطری ها بعد از اتفاقات سخت، 
تحریم های عربســتان و شــرایطی که در منطقه برای آنها پیــش آمد، به یک پختگی 
سیاسی و دیپلماتیک رســیده اند؛ بنابراین سعی دارند دیپلماسی هوشمند، منعطف و 

همه جانبه را با همه کشورهای منطقه و جهان در دستور کار قرار دهند.
   درخصوص ایران چطور؟ این دیپلماســی هوشــمند، منعطف و همه جانبه دوحه   .

درخصوص تهران هم صدق می کند؟
اتفاقا این دیپلماسی بیشتر از سایر همسایگان قطر در رابطه با ایران نمود پررنگ تری 

پیدا کرده است.
   چرا؟  .

چون در اثنای تحریم ها و فشــار همه جانبه همسایگان قطر، این جمهوری اسالمی 
ایــران بود که مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خــود را به روی دوحه باز کرد و از قطر 
حمایتی همه جانبه به عمل آورد. این مسئله یک نقطه عطف در روابط دوحه - تهران 
بود که تاکنون هم ادامه دارد؛ بنابراین به باور من دوحه با حسن ظن و با نیت کمک به 
برون رفت ایران و آمریکا از این بن بست در احیای برجام سعی کرده است با میزبانی از 
مذاکرات غیرمستقیم تهران - واشنگتن به نوعی نقش میانجیگر یا تسهیلگر را ایفا کند 

تا هرچه زودتر شاهد احیای برجام و رفع تنش و تخاصم باشیم.
   اگرچه تحلیل ها و ارزیابی های مختلفی وجود دارد؛ ولی از نگاه شما به واقع چرا قطر   .

سر از پرونده هسته ای ایران درآورده است؟
احیای برجام تا اندازه ای به رفع نگرانی های قطر و افزایش امنیت منطقه ای کمک 
می کنــد و این یکی از دالیــل نقش آفرینی قطری ها در مذاکرات هســته ای و میزبانی 
از گفت وگوهــای غیرمســتقیم ایران و آمریکاســت؛ بنابراین مذاکرات هســته ای، چه 
در دوحه قطر، چه در وین اتریش یا هر شــهر و کشــور دیگری بایــد یک جا به نتیجه 
برســد. به همین دلیل کشورهای حاشــیه خلیج فارس، اعراب و دیگر همسایگان ایران 
بارها درخواســت داشتند که به عنوان میانجیگر، تسهیلگر یا میزبان مذاکرات هسته ای 
نقش آفرینی داشــته باشند تا بتوانند به خروج هرچه ســریع تر از این بن بست و کمک 
به بهبود امنیــت منطقه ای جهانی که در نهایت به ارتقــای امنیت خود آنها خواهد 
انجامیــد، کمک کنند. از ایــن رو تغییر مکان مذاکره از وین به دوحه نوعی چراغ ســبز 
جمهوری اســالمی ایران و حســن نیت تهران برای واردکــردن بازیگران منطقه ای به 

پرونده مذاکرات هســته ای بود تا بتوانند به اندازه خــود در حل وفصل آن نقش آفرین 
باشند.
   با توجه به نکاتی که عنوان کردید و دیپلماســی هوشــمند دوحه به نظر می رسد که   .

اکنون قطر، هم به دنبال  گرفتن نقش عمان در مذاکرات هســته ای و میانجیگری تنش 
ایران و ایاالت متحده آمریکاســت و هم در دیگر سو ســعی دارد در مذاکرات تهران - 
ریاض با مرکزیت بغداد هم نقش آفرینی داشته باشد تا بتواند بیش از پیش نقش و وزن 
دیپلماتیک خود را در صحنه منطقه ای و جهانی افزایش دهد. با این اوصاف قطر را باید 

مرکز ثقل حاشیه خلیج فارس تلقی کرد؟
همان گونه که در پاســخ به ســؤال نخست اشاره کردم، هر کشــوری در تحوالت، 
منازعات و کشــمکش های منطقه ای و جهانی سعی می کند رفتار و سیاستی را اتخاذ 
کند که بیشــترین منفعت و در عین حال کمترین هزینه را برایش به دنبال داشته باشد. 
در چنین شــرایطی قطر هم تالش دارد در سایه همان دیپلماسی هوشمند، منعطف و 
همه جانبه ای که اشــاره کردم، به خصوص با همســایگان خود رفتاری را بروز دهد که 
ضمن توازن بخشــی با قدرت های منطقه ای مانند جمهوری اسالمی ایران و عربستان 
ســعودی بتواند منافع خود را هم تأمین کند؛ پس اگرچه عربســتان سعودی، امارات 
متحده عربی، بحرین و... در سال های اخیر با تحریم و بستن مرزهای خود بر روی قطر 
چالش ها و فشــارهای جدی را برای دوحه ایجاد کردند؛ اما اکنون قطر سعی می کند 
با پختگی دیپلماتیک شــرایط را به ســمتی پیش ببرد که عالوه بر احیای هرچه بهتر 
روابط با این کشورها بتواند وزن، جایگاه و نفوذ خود را هم در میان آنها افزایش دهد. 
به همین دلیل روابط خود را با جمهوری اســالمی ایران نیــز به صورت موازی تقویت 
می کند تا از پتانســیل های بالقوه و بالفعل هر دو طرف به نحو شایســته ای در راستای 

منافع خود استفاده کند. این یک هوشمندی سیاسی است.
   اجازه دهید بی پرده و صریح تحلیل شــما را زیر سؤال ببرم، از این بابت که بسیاری   .

معتقدند تغییر مکان مذاکره از وین به دوحه قطعا به معنای چراغ ســبز و آغاز مسیری 
برای دخالت کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در مذاکرات خواهد بــود؛ آن هم در 
شرایطی که اعضای شورای همکاری خلیج فارس عمال در بیانیه های خود بارها خواستار 
حضور مستقیم در گفت وگوهای وین و گنجاندن مالحظات و نگرانی های غیرهسته ای 
آنان با محوریت توان دفاعی و نفوذ منطقه ای در گفت وگوها بوده اند. غیر از این است؟
قبل تر گفتم واکنش مثبت جمهوری اسالمی ایران برای نشست دوحه اقدامی مثبت 
بود؛ چون کشــورهای همسایه ایران هم سعی دارند برای تقویت امنیت منطقه ای به 
حل وفصل زودتر این مذاکرات کمک کنند؛ پس قطر هم با حسن نیت میزبان مذاکرات 
غیرمســتقیم دو روزه ایران و آمریکا بود. البته پیش تر از آن شــاهد ســفر امیر قطر به 
آمریکا و تالش برای ایفای نقش دوحه در تنش تهران - واشــنگتن با هدف اســتفاده 
از فرصت های دو طرف (ایران و آمریکا) در راســتای منافع قطری ها بودیم؛ بنابراین در 
این مســئله نمی توان شــک کرد که دوحه به دنبال منافع خود است و من در سؤاالت 
قبلی به آن تأکید داشتم؛ اما این نگاه لزوما به معنای آن نیست که قطری های یا دیگر 

بازیگران نقش مخربی در پرونده فعالیت های هسته ای یا مذاکرات خواهند داشت.
   به چه دلیل چنین باوری دارید؟  .

چــون اگر قطر بخواهــد مذاکرات را با نقش منفی و مخــرب خود دچار چالش یا 
توقــف کند، بیــش و پیش از همه آثار و عواقب آن دامن خود این کشــورها را خواهد 
گرفــت. به هر حال در پاســخ به ســؤاالت قبلی اشــاره کردم کــه حل وفصل هرچه 
ســریع تر پرونده مذاکرات و احیای برجام در وهله اول به امنیت منطقه و امنیت خود 
این کشــورها خواهد انجامید؛ بنابراین باید با یک نگاه مثبت و حســن نیت به میزبانی 
و میانجیگــری قطری ها، عمانی ها، عراقی ها و... نگاه کــرد. ضمن اینکه ما پیش تر از 
این هم شاهد نقش آفرینی کشــورهایی مانند عمان در مذاکرات هسته ای بوده ایم که 

توانست با نقش مثبت خود به حل وفصل تنش ها کمک کند.
   قدری هم روی دیپلماســی انرژی تمرکز کنیم. همان گونه که در سؤال نخست اشاره   .

شد، قطری ها به واسطه تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی نهایت 
سوء اســتفاده را در توسعه منابع گازی از میدان های مشــترک با ایران برده اند. حال با 
توجه به این شرایط نباید در حسن نیت قطری ها شک کرد؟ به هرحال حضرتعالی سفیر 
جمهوری اســالمی در قطر بودید و به خوبی از نزدیک با سیاســت های دوحه آشنایی 

دارید؟
اتفاقا یکی از ابزارهایی که باعث شــده قطر بتواند به پختگی سیاسی و دیپلماتیک 
حال حاضر دست پیدا کند، برخورداری از منابع انرژی به خصوص در حوزه گازی است. 
در کنار این مســئله، بروز و ظهور برخی تحوالت و تنش ها مانند جنگ اوکراین نیز این 
فرصت ویــژه را در اختیار دوحه قرار داده که جای روس هــا را برای تولید و صادرات 
انرژی به اروپا بگیرد. به همین دلیل است که قراردادهای کالن با چهار شرکت اروپایی 
و آمریکایی بســته اســت تا بتواند ظرفیت تولید و صادرات گاز را افزایش دهد. به تبع 
همین هوشــمندی دیپلماتیک، طبیعتا قطری ها در راستای منافع خود سعی می کنند 

در شــرایطی که جمهوری اسالمی ایران با تحریم های آمریکا دست و پنجه نرم می کند 
از منابع و میدان های گازی مشترک با ما نیز نهایت استفاده یا به نحوی سوء استفاده را 
ببرند. اما این رفتارها لزوما به معنای آن نیست که جمهوری اسالمی چشم خود را بر 
روی رفتارهای قطر خواهد بست؛ یعنی این شرایط نمی تواند باعث شود قطر از بحران 
پیش آمده برای ایران در راســتای منافع خود سوءاستفاده کند. شاید قطر بتواند در گرو 
جنگ اوکراین، با اســتفاده از ظرفیت قراردادی خود با شرکت های اروپایی و آمریکایی، 
ظرفیــت درخور توجهی برای تولید و صادرات گاز بــه اروپا بر جایگزینی روس ها پیدا 
کنــد، اما این رفتار توجیه کننده آن نیســت کــه دوحه بخواهــد از میدان های گازی با 
جمهوری اســالمی ایران در راستای منافع خود سوءاستفاده کند. قطعا تداوم و تشدید 
این سیاســت های اشــتباه قطر می تواند واکنش جدی تهران را به دنبال داشته باشد؛ 
چرا که ایران هم نمی تواند در قبال نادیده گرفتن منافع و تاراج منابع خود سکوت کند. 
قرار نیســت رفتار مثبت و سازنده قطر در مذاکرات هسته ای و میزبانی از گفت وگوهای 
غیرمستقیم ایران و آمریکا و دیگر تالش های میانجی گرایانه یا تسهیل گرایانه قطری ها 
سبب شود ایران چشم خود را بر دیگر رفتارهای غلط دوحه ببندد. بنابراین اگر چه من 
در پاســخ به سؤاالت قبلی شــما نگاه مثبت و حسن نیت به رفتارهای قطر داشتم، اما 
این لزوما به معنای آن نیست که ما همه رفتارهای قطری ها را تأیید کنیم. اتفاقا یکی از 
مقوالتی که جای نگرانی و انتقاد بسیار دارد، همین سوءاستفاده از منابع گازی مشترک 
اســت و باید جمهوری اسالمی ایران در مناسبات خود با قطری ها این مسئله را به جد 
پیگیری کند. به هر حال باید سهم ایران در میدان های گازی مشترک حفظ شود و قطر 

اجازه دست اندازی به آنها را ندارد.
   جناب ربانی آیا آن گونه که مطرح اســت، قطر با ایــن قراردادها می تواند به هاب   .

جهانی برای تولید و صادرات گاز بدل شود؟
من بعید می دانم قطر حتی با این قراردادها به هاب تولید و صادرات گاز در جهان 
بدل شــود. همان گونه که پیش تر گفتم، به واســطه جنگ اوکرایــن یک فرصت ویژه، 
اســتثنائی و کم نظیر در اختیار قطر قرار گرفته اســت که ظرفیت خود را برای تولید و 
صــادرات گاز به اروپا افزایش دهد. اکنون اروپایی ها و آمریکا به کشــورهای جایگزین 
بــرای تولید و صادرات انرژی به خصوص در حوزه گازی نیاز جدی دارند و قطر هم به 
دنبال بهره برداری هر چه بهتر از این فضاســت، اما این نکته به معنای آن نیســت که 
قطر می تواند به هاب تولید و صادرات گاز جهانی بدل شود. نکته مهم تر اینجاست که 
این مسئله نشان می دهد قطر باید یک تجدید نظر جدی در رفتارهای خود با جمهوری 

اسالمی ایران در حوزه دیپلماسی انرژی داشته باشد.
   چطور؟  .

بــه هر حــال همان گونــه کــه در در بخش های قبلی این گفت وگو اشــاره شــد، 
میدان های گازی مشترک بزرگی بین ایران و قطر وجود دارد. اگر قطری ها با حسن نیت 
به دنبال تعامل و ارتقای روابط در حوزه دیپلماسی انرژی با جمهوری اسالمی باشند، 
می توانند از ظرفیت دو کشور برای بهره برداری از منابع گازی در راستای منافع طرفین 
بهترین اســتفاده را ببرند و این نگاه مثبت به افزایــش ظرفیت تولید و صادرات گازی 
قطری ها نیز کمک چشــمگیری خواهد کرد. باید شــرایطی به وجود آید که نفت و گاز 
جمهوری اسالمی ایران به بازار جهانی بازگردد، ولی متأسفانه در این شرایط اروپایی ها 
و آمریکا اتکای جدی به قطر دارند. با این حال، دوحه در راستای همان سیاست خارجی 
و دیپلماسی هوشــمند، منعطف و همه جانبه باید جایگاه، ظرفیت و پتانسیل ایران را 
هم در نظر بگیرد و از رفتارهای اشتباه و به نوعی تک روی در حوزه دیپلماسی انرژی و 
سوءاســتفاده از منابع مشترک با جمهوری اسالمی ایران پرهیز کند. این رفتار یک رفتار 
مخرب و تنش زاســت که باید هرچه زودتر متوقف شود. من باز هم در این گفت وگو با 
شــما تأکید می کنم که جمهوری اســالمی ایران باید در دیپلماسی انرژی و دیپلماسی 
عمومی این مهم را به طرف قطری گوشــزد کند. ما نباید به واســطه رفتارهای مثبت 
و ســازنده قطر در حل وفصل پرونده فعالیت های هســته ای و مذاکرات، چشم خود را 
بر روی دیگر رفتارهای غلط دوحه ببندیم و به نوعی دچار رودربایســتی دیپلماتیک با 
قطری ها شــویم. منافع جمهوری اسالمی و منابع و ثروت مردم ایران چیزی نیست که 
بخواهیم بر ســر آن با هیچ کشوری تعارف کنیم. البته جا دارد این نکته را هم گوشزد 
کنم که اگرچه قطری ها اخیرا با شرکت توتال فرانسه، شرکت انی ایتالیا یا اکسون موبیل 
آمریکا قراردادهای بلند  مدت و گسترده ای بسته اند، اما آن گونه که قبال اشاره کردم، در 
راستای همان سیاست خارجی هوشمند، دست اندازی به منابع گازی مشترک با ایران را 
کلید نخواهند زد؛ چراکه قطر یک کشور آسیب پذیر در منطقه است و نمی تواند در برابر 
یکی از قدرت هــای بالمنازع خاورمیانه یعنی ایران قد علم کند. بنابراین با وجود آنکه 
دوحه ذیل قراردادهای گســترده و بلندمدت خود با شرکت های اروپایی و آمریکایی به 
دنبال افزایش صادرات گاز در ســایه جنگ اوکراین است، دوحه بدون  شک مالحظات 
تهران را هم در نظر خواهد داشــت. با این حال، تهران هم باید هشدارها و گوشزدهای 

الزم را داشته باشد.

بررسی نقش دوحه در مذاکرات احیای برجام در گفت وگوی «شرق» با سفیر پیشین ایران در قطر
قطر، دوست یا رقیب؟

اگرچه نشســت دوروزه و البته غیرمســتقیم ایران و آمریکا با میزبانی قطر نهایتا نتیجه و خروجی مثبتی به دنبال نداشــت و کماکان آینده برجام در 
ابهام به ســر می برد، اما بسیاری نقش دوحه و میزبانی این کشور از مذاکرات هســته ای را مهم تر از نشست مذکور دانسته اند. در این راستا طیفی از 
کارشناســان و تحلیلگران با یک ارزیابی مثبت، نقش آفرینی قطر را اقدامی ســازنده تلقی می کنند و در مقابل برخی هم تغییر مکان مذاکرات از وین 
به دوحه را با عینک بدبینی ارزیابی می کنند و در این رابطه معتقدند قطر با بهانه میانجیگری، تســهیلگری یا میزبانی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و 
آمریکا عمال خود را به گفت وگوهای هســته ای تحمیل کرده است که در ادامه می تواند مسیری برای دخالت های هرچه بیشتر دوحه ایجاد کند. پیرو 
این دو نگاه بود که «شــرق» برای بررسی هرچه بیشتر و دقیق تر دالیل، منافع و اهداف قطر از نقش آفرینی در مذاکرات هسته ای سراغ «محمدطاهر 
ربانی» رفت. آنچه در ادامه می خوانید ماحصل گفت وگو با سفیر پیشین ایران در قطر، سفیر و نماینده تام االختیار جمهورى اسالمی ایران در واتیکان 

و کارشناس ارشد حوزه معاونت عربی، خاورمیانه و مشترک المنافع است تا ارزیابی و نگاهش را دراین باره و نیز آینده مذاکرات جویا شویم.

عبدالرحمــن فتح الهی: اگرچه با ســفر هفته گذشــته جوزف 
بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، به ایران و آغاز 
مذاکرات غیرمستقیم تهران - واشنگتن در دوحه، امیدها برای 
احیای برجام پررنگ شــد؛ اما نهایتا شکست مذاکرات دو روزه 
قطر را هم شــاهد بودیم تا کماکان سرنوشت احیای برجام در 
ابهام باقی بماند. در این بین وضعیت مشــترک نشســت وین و 
دوحه نشان داد که اختالفات ایران - آمریکا به قدری عمیق و 
پیچیده اســت که به این زودی ها احیای برجام و لغو تحریم ها 
محقق نخواهد شد. با وجود آنکه طرفین بعد از مذاکرات وین 

از لزوم تداوم گفت وگوها ســخن گفتند و به موازات آن مجید 
تخت روانچی، ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در 
نشست شــورای امنیت درباره اجرای قطع نامه ۲۲۳۱ و برجام 
اظهار کرد: «ایران به دیپلماســی چندجانبه متعهد اســت که 
نتیجــه آن بایــد تضمین کننده لغو مؤثر و قابل راســتی آزمایی 
همه تحریم های غیرقانونی باشــد»؛ اما کمــاکان طرفین توپ 
شکســت مذاکرات را در زمیــن همدیگر می اندازنــد؛ بنابراین 
آن گونه که از ظواهر امر پیداست، به نظر نمی رسد که برگزاری 
نشســت های بعدی هم بتواند گره کار را باز کند. پس با وجود 

اخباری از جانب بلومبرگ مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات 
غیرمستقیم برجامی میان ایران و آمریکا با تسهیلگری اتحادیه 
اروپا پس از ســفر جو بایــدن به خاورمیانه هــم نمی توان به 
رفــع اختالفات فی مابین امید چندانی داشــت. البته در این بین 
تحلیل ها و ارزیابی هــای مختلف و متنوعی درباره تغییر محل 
مذاکــرات از وین به دوحه نیز در فضای سیاســی و رســانه ای 
داخلی، منطقه ای و جهانی ارائه شــد. در همین زمینه برخی 
برگزاری نشســت در قطر را گامی مثبت برای رسیدن به توافق 
در نظــر گرفتنــد و برخی هم تأکید داشــتند ایــن تغییر محل 

مذاکــرات نمی تواند مثبت و ســازنده باشــد؛ کما اینکه نهایتا 
خروجی نشســت دوحه هم به بن بســت ویــن انجامید. با این 
حال بســیاری معتقدند باید اهمیت ویژه ای برای باز شدن پای 
قطر به مذاکرات هســته ای قائل بود و حضــور دوحه، چه در 
قالب میانجیگر یا تسهیلگر یا میزبان مذاکرات را به دقت مورد 
واکاوی قــرار داد؛ چرا که پیرو این نکته این ســناریو وجود دارد 
که دوحه در راستای ریل گذاری واشنگتن سعی دارد وضعیت 
پرونده هســته ای را در جهت منافع ایاالت متحده آمریکا پیش 
ببــرد و برخی هــم معتقدند به دلیل برگزاری مســابقات جام 

جهانی در قطر، این کشــور ســعی دارد بــا حل وفصل پرونده 
هســته ای و ایجاد ثبات و امنیت نســبی در منطقه خاورمیانه، 
شــرایطی را فراهم کند که میزبانی این رویداد مهم با کمترین 
هزینه انجام شود. حال اینکه چه عواملی، چه بازیگرانی و چه 
دالیلی باعث شکست مذاکرات دوحه شد، موضوع گفت وگوی 
«شرق» با تنی از سفرا، کارشناسان، تحلیلگران و ناظران است 
کــه از ابعــاد مختلف موضوع را بررســی کردند تــا به درکی 
درســت، عمیق و همه جانبه از آنچه در مذاکرات دو روزه قطر 

گذشت، نائل آییم.

«شرق» روند مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک در دوحه را  در گفت و گو با ۳ کارشناس بررسی کرد

 برجام، بدون راه حل جایگزین


