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اخـبـار  بـرگـزیـده

مراسم ترحیم مرد مهربان اعتدال   
 مراسم یادبود ســومین روز از درگذشت سیدمحمود دعایی، 
مدیر مؤسســه اطالعات عصر روز گذشته در مسجد نور فاطمی 
برگزار شد. مراســم ترحیم حجت االسالم سیدمحمود دعایی، 
مدیرمســئول فقید روزنامــه اطالعات و یار دیریــن امام (ره) و 
روحانــی بااخالق و معتدلی که از هر جریان سیاســی، افرادی 
دل در گرو او داشــتند، عصر روز گذشــته با حضور جمع کثیری 
از اهالــی فرهنگ و هنر و سیاســیون در مســجد نــور فاطمی 
تهران برگزار شــد. افراد و شخصیت های سیاسی و برجسته ای 
چــون: محمد مخبر، سیدحســن روحانی، سیدحســن خمینی، 
آیت اهللا ســیدمحمد موســوی بجنوردی، علی الریجانی، هادی 
خامنــه ای، اســحاق جهانگیــری، محمدمهدی اســماعیلی، 
محمدجــواد ظریــف، اســماعیل قاآنی، محســن هاشــمی، 
ســیدرضا صالحی امیــری، محمدرضا عارف، حجت االســالم 
ســیدعلی اکبر ابوترابی فــرد، ســیدعبدالواحد موســوی الری، 
محمــد شــریعتمداری، ســیدمحمدعلی ابطحــی، غالمرضا 
انصاری، قدرت اهللا علیخانی، حســین مرعشی، محمود واعظی، 
مرتضی الویری، مســیح مهاجری، حجت االسالم محقق داماد، 
علی بهادری جهرمی، مصطفی کواکبیــان، محمد نعیمی پور، 
پیروز حناچی، غالمحسین کرباســچی، بهرام قاسمی، علی اکبر 
صالحی، محسن حاجی میرزایی، حسینعلی امیری و جمعی از 
اهالی فرهنگ، رســانه و سیاست در این مراسم حضور داشتند. 
حجت االسالم سیدمحمود دعایی، مدیرمؤسسه اطالعات ایران 
ظهر یکشــنبه ۱۵ خردادماه در ۸۱ سالگی بر اثر ایست قلبی دار 
فانی را وداع گفت. گفتنی است طبق حکم رهبری، سیدعباس 
صالحــی به عنــوان نماینده ولی فقیه و مدیرمســئول روزنامه 

اطالعات منصوب شد.

 سیدعباس صالحی مدیر مسئول 
روزنامه اطالعات شد

بــا حکــم رهبــر معظــم انقــالب ســید عباس صالحی، 
مدیرمسئول روزنامه اطالعات شد. به گزارش خبرگزاری فارس، 
با حکم حضرت آیت اهللا خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، 
ســید عباس صالحی، وزیر ســابق فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 

مدیرمسئول روزنامه اطالعات شد.
متن حکم رهبر معظم انقالب به این شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
جناب آقای سید عباس صالحی دامت توفیقاته

روزنامه کهنسال اطالعات در دوران نظام جمهوری اسالمی 
همــواره نماینده و نمایشــگر یکی از اضالع نظــام و انقالب و 
ســخنگوی قشــرهایی از مردم عزیز بوده که غالبا ســخن آنان 
بیش از هر جای دیگر در این روزنامه انعکاس می یافته اســت. 
چند وجهی بودن نگاه ها و ســالیق سیاسی در میان نخبگانی که 
در اعتقاد راســخ به انقالب و نظام اســالمی مشترک اند، وجود 
روزنامه ای با این خصوصیت را مفید و شــاید الزامی می کرده و 
اکنون نیز آن چنان است. برادر انقالبی و پسندیده خصال مرحوم 
حجت االســالم دعایی که عالوه بر افتخار نمایندگی از ســوی 
امام عظیم الشــأن در آن روزنامه، از سوی این جانب نیز سال ها 
این مأموریت را بر عهده داشــتند، به گونه ای شایســته توانسته 
بودند جهت گیری مزبور را رعایت کنند. اکنون پس از درگذشت 
تأسف بار ایشان جناب عالی با سوابق درخشان علمی و مبارزاتی 
و انقالبی و تصدی مســئولیت های خطیــر در نظام جمهوری 
اســالمی، در صدر فهرســت افراد مناســب برای اجــرای این 
مأموریت می باشــید. لذا این جانب شما را به نمایندگی خود در 
مؤسسه و روزنامه اطالعات و مدیر مسئول آن روزنامه منصوب 

می کنم و توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.
   

نصیرایی خبر داد 
مأموریت قالیباف به نماینده طبس 

و کمیسیون عمران برای بازدید از 
حادثه قطار مشهد-یزد

 نماینده مردم طبس در مجلس، از مأموریت رئیس مجلس 
به او و کمیســیون عمران برای بازدید از محل حادثه خروج از 
ریل قطار مشــهد-یزد و تهیه گزارش از جزئیات فنی و حقوقی 
آن خبر داد. مجید نصیرایی در گفت وگو با خانه ملت گفت: ما 
به نمایندگی از رئیس مجلس شــورای اسالمی مأموریت داریم 
کــه از محل وقوع ایــن حادثه بازدید کــرده و در جریان آخرین 
وضعیت برنامه ها و اقدامات مجموعه های مختلف امدادی در 
منطقه قرار بگیریم، همچنین از خانواده های داغدار این حادثه 

و مسافران این قطار دلجویی کنیم.

اطالعیه قدردانی ستاد مرکزی 
بزرگداشت امام خمینی (س)

ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی (س) طی اطالعیه ای از 
مردم، مسئولین و دست اندرکاران بزرگداشت امام خمینی (س) 
مراتــب قدردانی خود را اعالم کرد. در بخشــی از متن اطالعیه 
ســتاد بزرگداشــت امام خمینی (س) آمده اســت: «...سپاس 
بیکــران به درگاه خــدای متعال که با لطــف و عنایت خویش 
اسباب برگزاری پرشــکوه سی وسومین سالگرد بزرگداشت رهبر 
کبیر انقالب اســالمی و بنیان گذار نظام جمهوری اسالمی ایران 
حضرت امام خمینی (ســالم اهللا علیــه) را دگرباره و پس از دو 
سال وقفه فراهم ساخت...». در ادامه این اطالعیه آمده است: 
«...شــکرانه پیوند معنوی و گسســت ناپذیر ملت ایران با نام و 
یاد خمینی کبیر، تأکید و مداومت در تبیین اندیشــه عزت آفرین؛ 
و بازخوانــی مداوم گفتمان دینی، عقالنی و انقالبی تمدن ســاز 
اوســت». در بخش دیگر این متن نوشــته شده است: «... آنچه 
این مراســم را تحت الشــعاع خویش قرار داد و کام دوســتان 
انقالب را تلخ کرد و آب به آســیاب دشــمن ریخت و باعث شد 
که رهبر انقالب نیز در پایان سخنان خود، نارضایتی و مخالفت 
صریح خود را بیان فرمایند و آن را محکوم کنند، حرکت غلط و 
موهن گروهی بود که خود را منافقانه در زمره نیروهای انقالب 
جا زده بودند و با تالش در مسیر به هم زدن نظم جلسه و توهین 
به یادگار امام خمینی، سعی داشتند تا مراسم را به اهداف پلید 

خود آلوده کنند».

 پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبری: 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی صبــح دیروز 
(چهارشــنبه) در دیــدار دســت اندرکاران حج 
امسال، حج را ستون زندگی انسان و دربردارنده 
پیام ها و درس های مهمــی برای ابعاد مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی انســان دانســتند و بر 
لــزوم تأمین امنیــت همه زائران به ویــژه زائران 
ایرانی به عنوان مطالبه جدی جمهوری اسالمی 

از دولت میزبان تأکید کردند.
ایشــان حج را برنامه مدبرانه الهــی با زوایا 

و ابعاد و گســتره ای متفاوت از سایر برنامه های 
دینــی خواندند و گفتند: قرآن کریم حکمت حج 
را در یــک جمله کوتــاه «قیامًا للنــاس» یعنی 
ستون زندگی بشــر بیان می کند. حج دربردارنده 
تعالیم و تمرین هایی است که به بشر و نسل های 
پی در پی می آمــوزد چگونه ارکان زندگی خود را 

انتخاب کند.
«تعلیــم  خامنــه ای  آیــت اهللا  حضــرت 
همزیستی»، «ساده زیستی» و «اجتناب از گناهان 
و امــور در دســترس اما نیازمنــد مراقبت» را از 

جمله درس های مهم حج برشمردند و در بیان 
چنــد توصیه افزودند: همــه حجاج و همچنین 
مســئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را بدانند و 
قدردانی آن هم عبارت است از نیت قربت برای 
خداونــد و انجام امور به صورت محکم، متقن و 

همراه با ابتکار.
ایشــان حجاج را بــه ایجاد آمادگــِی درونی 
برای این ســفر معنوی بســیار مهــم و پرهیز از 
امور ناپسندی همچون بازارگردی سفارش مؤکد 
کردند و گفتند: سوغاتی واقعی سفر حج، قرائت 

قرآن، نماز و طواف در مســجدالحرام اســت و 
نباید وقــت گران بها را برای کارهای بیهوده هدر 

داد.
حضرت آیت اهللا خامنه ای با اشــاره به اینکه 
حج مظهر اتحاد امت اسالمی است، گفتند: باید 
همه تالش به  کار گرفته شــود تا هیچ خللی به 
موضوع اتحاد مســلمانان وارد نشود زیرا ایجاد 
اختالف به خصوص اختالف میان شیعه و سنی 

از ترفندهای انگلیسی هاست.
رهبر انقالب اســالمی، تماس هــای خوب و 
روشنگرانه با زائران کشــورهای دیگر و استفاده 
از قــرآن و ُقــّراء خــوب را از جملــه زمینه های 
افزایــش اتحاد برشــمردند و با تأکیــد بر اینکه 
صهیونیســت ها بالی فوری و نقد جهان اسالم 
هســتند، افزودنــد: افشــای توطئــه و طراحی 
صهیونیست ها از کارهای ضروری در حج است 
و دولت هــای عربــی و غیرعربی کــه برخالف 
خواســت ملت ها و بــرای خواســت آمریکا، به 
سمت عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 

رفته اند، بدانند این نشســت و برخاست ها هیچ 
نتیجــه ای نخواهد داشــت جــز اســتثمار آنها 

به وسیله رژیم صهیونیستی.
حضرت آیت اهللا خامنه ای به وظایف سنگین 
دولت میزبان و لزوم عمل این دولت براســاس 
مصالح دنیای اســالم نیز اشــاره کردند و گفتند: 
تأمیــن امنیت همه زائران به ویــژه زائران ایرانی 
و جلوگیری از تکرار فجایع گذشــته و همچنین 
تجدیــد نظــر در افزایش هزینه هــا، از مطالبات 

جدی جمهوری اسالمی است.
ایشان در پایان از مســئوالن حج درخواست 
کردند موضوع کاهش ایام حج را در دســتور کار 

خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.
در ابتدای این دیدار، حجت االسالم والمسلمین 
نــواب، نماینده ولی  فقیه در امــور حج و زیارت 
و آقای حســینی، رئیس ســازمان حج و زیارت، 
گزارشــی از تــدارکات و برنامه هــای در نظــر 
گرفته شــده برای برگزاری مراســم حج امســال 

ارائه کردند.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دست اندرکاران مراسم حج:
رژیم صهیونیستی دولت هایی را  که 
می کند استثمار  آن رفتند  به سمت عادی سازی روابط با 

   .  در آســتانه صــدور قطع نامه احتمالی 
شورای حکام علیه فعالیت های هسته ای 
ایران بسیاری از کارشناسان و قاطبه فضای 
رســانه های داخلی و خارجی از شکست 
مذاکرات و بن بســت کامل تالش ها برای 
احیای برجام ســخن گفته اند. به همین دلیــل امید جامعه جهانی و 
کشــورها برای حصول توافق به پایین ترین حد خود رسیده است. با 
این حال قطر و عمان برخالف رویه منفی کنونی تحرکات دیپلماتیک 
خود را برای ادامه مذاکرات و میانجیگری بین تهران و واشــنگتن به 
شکل جدی تری در دستور کار قرار داده اند؛ از سفر انریکه مورا، معاون 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، به عمان و تالش مشترک با 
مســقط برای حل مشکالت مربوط به مذاکرات وین گرفته تا ادعای 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر که از تکاپوهای 
دوحه برای تســهیل گفت وگوها بین ایران و آمریکا و از ســرگیری 
مذاکرات وین می گوید. با این تفاسیر باید پرسید درست در فضایی که 
بسیاری معتقدند موتور مذاکرات وین خاموش شده است، چرا موتور 

دوحه و مسقط تازه گرم شده است؟
 برای تبیین چرایی روشن ماندن موتور تالش های دوحه و مسقط 
بــا هدف احیای برجــام در بزنگاه صدور قطع نامه شــورای حکام 
بایــد ابتدا نگاه اروپا، آمریکا و ایــران را تحلیل کنیم. از منظر اروپا و 
ایاالت متحده، ایران اکنون به مرحله ای رســیده است که هر لحظه 
با کوچک ترین اتفاق داخلی و خارجی مســتعد ایجاد تنشی فراگیر 
اســت؛ بنابراین از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی تا حادثه 
متروپل و... به خوبی نشــان داد که جامعه تا چه اندازه حســاس و 
شــکننده شده اســت که در برابر کوچک ترین اتفاقی واکنش تندی 
نشــان می دهد. حال ارزیابی اروپایی ها و آمریکا از شــرایط داخلی 
این اســت که جمهوری اسالمی تحت فشار است؛ پس می توان با 
اقداماتی نظیر صدور قطع نامه علیه پرونده فعالیت های هسته ای، 
فشار را بر ایران تشــدید کرد. به معنای دقیق تر کلمه واشنگتن این 
باور را دارد که گسل های اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و سیاسی در 
کشــور به مرحله ای رسیده است که حتی اگر نتواند با فشار بیرونی 
آن را   فعــال کند حداقل می تواند باعث    اعتراضات مردمی شــود 
تا توان چانه زنی تهران کاهش یابد. در چنین شــرایطی برای دولت 
بایدن ســناریوی افزایش فشار بر جمهوری اسالمی ایران به مراتب 
محبوب تر از ســناریوی انفعال در برابر تهران اســت؛ بنابراین کامال 
منطقی است که در روزهای اخیر و همچنین روزهای پیش رو شاهد 
اقداماتی برای تشــدید فشار و تصاعد بحران با ایران باشیم. از فشار 
به آتــن برای مصادره محموله نفتی ایــران تا تصمیم قاطع بایدن 
برای عدم خروج سپاه از FTO تا دو دور تحریم علیه فروش نفت و 
اعضای ســپاه فقط در هفته جاری، مشارکت در رزمایش اسرائیل  و 

نهایتا تالش برای صدور قطع نامه شورای حکام.

  از منظر ایران شرایط چگونه تحلیل می شود؟  .
از نگاه ایران با روی کارآمدن دولت سید ابراهیم رئیسی و تحقق 
پروژه یکدست ســازی قــدرت، جریانی شــکل گرفته کــه به دنبال 
انتقام گیری سیاسی از هشت سال دولت روحانی است. این جریان بر 
گفتمان «چماق» در سیاست خارجی تأکید دارد. چون اساسا بن مایه 

فکری این جریان بر همین نگاه استوار است.

 این گفتمان چماق را قدری تشــریح می کنید؛ چه خاستگاه و چه   .
اهدافی دارد؟

این گفتمان بر همان نگاه رئالیســم کالســیک اســتوار است که 
معتقد اســت برای تحقق منافع ملی باید اقدامات قهرآمیز   انجام 
داد. از بســتن تنگــه هرمز تــا مصادره کشــتی ها، بازداشــت افراد 
دوتابعیتی به نام جاســوس، ترک مذاکرات وین، خروج از ان پی تی، 
افزایش سطح غنی سازی و...؛ این گفتمان عمال تحقق منافع ملی را 
از جنبه ســخت قدرت می بیند. فشار این جریان به قدری زیاد است 
که حســین امیرعبداللهیان در نشســت داووس رسما به آنها اشاره 
کرد. قدرت گیری جریان مذکور طی ۱۰ ماه گذشــته به قدری پررنگ 
بوده که ما در مراســم ارتحال امام شــاهد آن حاشیه سازی ها علیه 
خانواده بنیان گــذار انقالب بودیم که با واکنش  مقام معظم رهبری 
مواجه شد. اما این جریان با نادیده گرفتن مواضع حاکمیت کماکان بر 

طبل نگاه رادیکال خود می کوبد. کمااینکه دستگاه سیاست خارجی 
و شــخص وزیر امور خارجه دولت متبوعشان (رئیسی)، تالش های 
جدی برای احیای روابط با عربستان سعودی را ذیل نشست بغداد در 
دستور کار دارد، اما این جریان در مناسبت های مختلف شعار مرگ آل 
سعود را سر می دهد. بدیهی است در چنین شرایطی نگاه سوم یعنی 

کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز خودنمایی می کند.

 همین جا توقف کنیم. به باور شــما اگر خاستگاه جریان رادیکال   .
در داخل کشــور عمال هیچ گونه انعطافی را برنمی تابد، چرا دوحه و 

مسقط به دنبال احیای برجام اند؟
به دلیل همین نگاه رادیکال در داخل ایران؛ تبعات فکری جریان 
تندروی داخل کشــور دو طیف رفتاری را در میان کشورهای حاشیه 
خلیــج فارس به وجود آورده اســت. طیفی با محوریت عربســتان 
ســعودی و بحرین کــه با تالش هــای مجدانه در کنار اســرائیل از 

هیچ گونه اقدامی برای فشار به ایران فروگذار نمی کنند.

 حتی با وجود نشست بغداد؟  .
حتی با وجود نشست بغداد.

 چرا؟  .
چون نشست بغداد یک بازی سیاسی است تا عربستان بتواند با 
ایجاد فضای مناســب دیپلماتیک و همچنین خرید زمان، شرایط را 
در منطقــه و جامعه جهانی به نفع خــود بازتعریف کند. به همین 
دلیل تالش های عربســتان برای احیای روابط بــا ترکیه و نیز تالش 
برای ســفر بایدن به عربستان سعودی با هدف گرم شدن روابط سرد
 ریاض – واشنگتن می تواند در این چارچوب تعریف شود. کما اینکه 
در روزهای اخیر اقدام هم زمان عربستان، بحرین و آمریکا برای تحریم 
برخی از مقامات ســپاه در همین راســتا قابل ارزیابی است؛ بنابراین 
عربستان از یک سو با ژست انفعال در نشست بغداد، احیای روابط با 
ایــران را مطرح می کند و از طرف دیگر با خرید زمان و فضا به دنبال 
برقراری روابط با اســرائیل، آمریکا، ترکیه و... اســت تا به بازتعریف 
شــرایط منطقه به نفــع خود نائل آید. به مــوازات آن، طیف فکری 
دیگر که عمان و به طور اخص قطری ها نماینده اش هستند، درست 
برخالف سیاست عربســتان و بحرین با تندترشدن فضای کنونی در 
منطقه که احتماال بعد از صدور قطع نامه شــورای حکام تندتر هم 
خواهد شــد، ســعی می کنند موتور مذاکرات را کماکان روشن نگه 

دارند.

 به چه دلیل؟  .
قبل تــر گفتم، بــه دلیل سیاســت رادیکالی که در ایــران بعد از 

یکدست سازی قدرت شکل گرفته است.

 مسئله هنوز برای من مبهم است. قدری روشنگری می کنید؟  .
ببینید بعد از یکدست شــدن جریان قدرت در داخل کشور، ایران 
دیگر انعطاف دوره روحانی را در حوزه سیاست خارجی برنمی تابد؛ 
بنابراین عمال فضا به ســمت رادیکال شــدن پیش می رود. در چنین 
شرایطی قطری ها خود را برای مهم ترین رویداد تاریخ این کشور یعنی 
جام جهانی آماده می کنند. قطر برای میزبانی این رویداد مهم که شاید 

در ظاهر یک رویداد ورزشی باشد تمام سرمایه سیاسی، دیپلماتیک، 
امنیتی و اقتصادی اش را گرو گذاشــته اســت. بدیهی است دوحه 
به هیچ عنوان تمایل ندارد فضای منطقه به سمت شرایط رادیکال 
میل کند. چون قطر در شرایط حساس کنونی و در آستانه جام جهانی 
نســبت به هرگونه اقدام و تصمیمی از جانب ایران یا هر کشوری در 
منطقه کــه بخواهد فضا را رادیکال و ناامن کند به شــدت واکنش 
نشــان می دهد و ســعی می کند از تمام ظرفیت خود برای مدیریت 
آن اســتفاده کند تا فضا به سمت ثبات و آرامش پیش برود. بنابراین 
قطری ها و عمانی ها، هم به دلیل رشد، توسعه و پیشرفت داخلی و 
همچنین ترس از بی ثباتی و ناامنی در منطقه سعی در تولید گفتمان 

دیپلماتیک میانجیگرانه دارند.

 پس به همین دلیل اســت که قطر عالوه بر میانجیگری در روابط   .
ایران و آمریکا با هدف احیای برجام سعی دارد نقشی هم در احیای 

روابط ایران و عربستان داشته باشد؟
به نکته بسیار مهمی اشــاره کردید. اتفاقا قطری ها با اشراف به 
سیاســت عربســتان که تمایلی به برقراری روابط با ایران ندارد و به 
نام نشســت بغداد سعی در خرید زمان و فضا دارد، سعی می کند با 
میانجیگری در تنش ایران و عربستان، عمال ریاض را نیز مانند تهران 

کنترل و مدیریت کند؛ چراکه این مهم از عهده بغداد خارج است.

 با این فرض شما آمریکا سیاست چماق و هویج و پلیس خوب و   .
پلیس بد را با عمان و قطر علیه ایــران به راه انداخته اند تا تهران به 

دامان دوحه و مسقط پناه ببرد؟
مسئله به طریق اولی برای دوحه به قدری حیاتی است که حتی 
اگر اروپایی ها و آمریکایی ها چنین مأموریت میانجی گرانه ای را برای 
عمــان و قطر درباره ایران با هدف ازســرگیری مذاکرات وین تعریف 
نکرده باشــند، منافع و امنیت قطری ها باعث شده است که دوحه و 
مسقط رأسا برای خود این مأموریت را تعریف کنند تا به هرنحوی که 

شده با احیای برجام بی ثباتی را از منطقه دور کنند.

 پس اگر شاهد صدور قطع نامه باشــیم برنامه های دوحه به هم   .
خواهد خورد؟

خیر. اتفاقا دور تالش هایش تندتر می شود. چون قطر باید به  هر  
طریقی که شــده مانع از تصاعد تنش و بحران شود. به همین دلیل 
درست در فضایی که همگی احتمال صدور قطع نامه علیه ایران را 
قطعی می دانند دوحه و مسقط دم از تالش برای ازسرگیری مذاکرات 

بین ایران و آمریکا می زنند.

 با این تفاســیر ســفر پنج روزه هیئت تجاری کشورمان متشکل از   .
رئیس اتاق ایران، هیئت مدیره و اعضای اتاق مشترک ایران و قطر، 
کمیسیون های تخصصی، مدیران شرکت های صادراتی و تولیدی و 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی به همراه علی اکبر محرابیان، رئیس 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
ضمن اینکه اخباری درخصوص راه اندازی مرکز تجاری ایران در قطر 

هم مطرح شده است؟
تمام این تحرکات با برنامه ریــزی دوحه برای کنترل و مدیریت 
تهران اســت. اتفاقا اگر دقت کرده باشید همین سفر هیئت ایرانی 
به قطر بنا به دعوت شــیخ خلیفه بن جاســم بن محمد آل ثانی، 
رئیس اتاق بازرگانی این کشــور (قطر) صورت گرفت. ضمنا سقف 
مراودات ساالنه دوحه – تهران در سال، تأکید می کنم در سال کمتر 
از ۱۵۰ میلیون دالر است. شاید این رقم برای ایران در شرایط تحریم 
کنونی یک روزنه باشــد اما برای قطری ها شــوخی است. بنابراین 
خالصه بگویم که دوحه از هر فرصــت، روزنه و همه توش وتوان 
خود استفاده می کند که ایران را کنترل کند؛ خواه از طریق گسترش 
روابط اقتصادی و تجاری، خواه از مســیر تالش میانجی گرانه برای 
احیای برجام و... اینجا منافع قطــر ایجاب می کند که ایران کنترل 
شــود، همین و بس. متأسفانه مخرج مشترک تمام این کشورها از 
عربســتان و بحرین تا قطر و عمان این است که جمهوری اسالمی 
با یکدست شــدن قدرت در داخل باید کنترل شــود. چون منطقه 
در حال رشد، توسعه، پیشرفت و ترقی همه جانبه اقتصادی و تجاری 
بعد از افزایش بهای انرژی در بازارهای جهانی بعد از جنگ اوکراین 
اســت.   اینجا تنها تفاوت ناظر به نوع مدیریت این کشورها در قبال 
ایران اســت؛ ریاض، منامه و تل آویو زبان تهدید و فشار را بلدند اما 
دوحه و مسقط، تنش زدایی را در پیش رو دارند. متأسفانه رفتار  امیر 
و وزیر امور خارجه قطر از عربســتانی ها بدتر است. چون دوحه نیز 
مانند ریاض معتقد به تنش زایی و بی ثباتی رفتار تهران در منطقه 
است ولی ســعی دارد با نگاه دستوری همراه با ادبیات مشفقانه، 

ایران را در مسیر خود هدایت کند.

در گفت و گو با احد رضایان قیه باشی، پژوهشگر
 پسا دکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران ارزیابی شد

راز میانجیگری قطری ها
عبدالرحمن فتح الهی: فارغ از لحن و محتوای قطع نامه احتمالی شــورای حکام، برخی از کارشناســان بر این 
باورنــد که صرف صدور قطع نامه و به دنبالش واکنش تهران، فضــا را به اندازه کافی رادیکال می کند؛ بنابراین 
عمال مذاکرات وین و احیای برجام به شکست کامل خود نزدیک شده است. حال در چنین شرایطی که امیدها 
روزبه روز و حتی ساعت به ســاعت کم رنگ تر می شود، قطر و عمان تحرکات دیپلماتیک میانجیگرانه خود را به 
شکل جدی تری نسبت به قبل پیش می برند؛ تحرکاتی که بر خالف فضای یأس کنونی برای ازسرگیری مذاکرات 
اتفاقا حکایت از نوعی خوش بینی دوحه و مســقط دارد. خاصه آنکه اخیرا ایاالت متحده، بحرین و عربســتان 
به طور هم زمان در چارچوب «مقابله با تأمین مالی تروریسم» اقدام به تحریم برخی اعضای نیروی قدس سپاه 
و اتهام زنی هایی علیه ایران کرده اند که فضا را تندتر از قبل کرده اســت؛ اما چرا عمانی ها و قطری ها به احیای 
برجام و ادامه گفت وگوها بین تهران و واشــنگتن در بحبوحه وزن کشــی ایران و آژانس بر سر صدور قطع نامه 
امیدوارند، سؤالی است که «شرق» پاسخ آن را در گفت وگویی با احد رضایان قیه باشی جویا شده است. آنچه در 
ادامه می خوانید، ماحصل گپ وگفت با این استاد دانشگاه، پژوهشگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران و 
تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، درخصوص ارزیابی او از این فضای متناقض کنونی است که به شکلی می تواند 

سیاست چماق و هویج را از سوی واشنگتن و دوحه به ذهن متبادر کند.

محورها

   از منظر اروپا و ایاالت متحده، ایران اکنون به مرحله ای رســیده اســت که هر لحظه با کوچک ترین اتفاق داخلی و خارجی مستعد   .
ایجاد تنشی فراگیر است

  ارزیابی آمریکا از شــرایط   داخلی این است که ایران  تحت فشار اســت؛ بنابراین می توان با اقداماتی نظیر صدور قطع نامه علیه   .
پرونده فعالیت های هسته ای، فشار را بر تهران تشدید کرد.

  با روی کارآمدن دولت ســید ابراهیم رئیســی و تحقق پروژه یکدست سازی قدرت، جریانی شــکل گرفته که به دنبال انتقام گیری   .
سیاسی از هشت سال دولت روحانی است.

  گفتمان چماق معتقد اســت برای تحقق منافع ملی باید اقدامات قهرآمیز   انجام داد. از بســتن تنگه هرمز تا مصادره کشــتی ها،   .
بازداشت افراد دوتابعیتی به نام جاسوس، ترک مذاکرات وین، خروج از ان پی تی، افزایش سطح غنی سازی و... .

  طیفی با محوریت عربســتان سعودی و بحرین که با تالش های مجدانه در کنار اســرائیل از هیچ گونه اقدامی برای فشار به ایران   .
فروگذار نمی کنند.

  نشست بغداد یک بازی سیاسی است تا عربســتان بتواند با ایجاد فضای مناسب دیپلماتیک و همچنین خرید زمان، شرایط را در   .
منطقه و جامعه جهانی به نفع خود بازتعریف کند.

  قطر در شــرایط حساس کنونی و در آستانه جام جهانی نسبت به هرگونه اقدام و تصمیمی از جانب ایران یا هر کشوری در منطقه   .
که بخواهد فضا را رادیکال و ناامن کند به شدت واکنش نشان می دهد.

  قطری ها با اشــراف به سیاست عربستان که تمایلی به برقراری روابط با ایران ندارد و به نام نشست بغداد سعی در خرید زمان و   .
فضا دارد، سعی می کند با میانجیگری در تنش ایران و عربستان، عمال ریاض را نیز مانند تهران کنترل و مدیریت کند.


