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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

قطر کوچک بــا 11 هــزار و 586 
کیلومتر مربع مساحت و جمعیت دو 
نیم میلیونی، تنها همسایه خود که با 
آن مرز زمینی دارد، یعنی پادشــاهی 
عربستان ســعودی با وسعت حدود 
دو میلیون و 150 هزار کیلومتر مربع 
و جمعیت نزدیک به 35 میلیون نفر، 
چنان به ستوه آورد که ولیعهد سعودی 
بعد از نزدیک به چهار سال تحریم قطر، 
محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی 
عربستان اواســط ماه گذشته تمیم 
بن احمد آل ثانی، امیر قطر را در شهر 
العالی عربستان در آغوش گرفت؛ آن 
هم بدون اینکه دوحه در این چهار سال 
تحریم، تن به شروط همسایه سعودی 

و متحدانش داده باشد. 
تحریم قطر هم از آن اتفاق هایی بود 
که دونالد ترامپ با ورودش به کاخ سفید 
در منطقه خلیج فارس رقم زد. درست 
پس از اولین سفر ترامپ به عربستان و 
وقتی به قول جو بایدن، عربستان فکر 
کرد که آن چک سفید امضا را از رئیس 
جمهور جمهوریخواه آمریکا گرفته، 
در پنجم ژوئن 2017، عربستان، مصر، 
امارات و بحرین قطع روابط دیپلماتیک 
خود با قطر را رسما اعالم و آن را تحت 

تحریم های همه جانبه قرار دادند. 
نه تنها این چهار کشور، بلکه با فشار 
سعودی ها، لیبی، یمن، مالدیو، سنگال، 
موریتانی، چاد، کومور، نیجر و گابن هم 
با قطر قطع رابطه کردند. اردن هم در 
ششم ژوئن همان سال اعالم کرد که 

سطح مناسبات دیپلماتیک خود با قطر 
را کاهش می دهد.

بخش اعظمی از این تحریم، ناشی 
از خشم ریاض بابت روابط قطر با ایران 
بود. اما قطعا ریــاض آن زمان فکرش 
را نمی کرد که این تحریم چهارســاله 
نه تنها دوحه را از تهــران دور نخواهد 
کرد، بلکه این دو را به یکدیگر نزدیک تر 

خواهد کرد. 
سرکشی های همسایه کوچک

اختالفات ریاض و دوحه بســیار 
ریشه دار است و با توجه به اینکه کشور 
کوچک اما ثروتمند قطر تنها مرز خاکی 
خود را با عربستان دارد، این اختالفات 
در بستر تاریخی بیش از هرچیز مربوط 
به تنازعــات ســرزمینی و مداخالت 
عربستان در امور سلطنتی قطر و تالش 
برای تســط بر آن اســت. برای نمونه 
می توان به ادعای مالکیت عربســتان 
بر 37 کیلومتر از ســواحل قطر اشاره 
کرد. عالوه بر ریاض، ابوظبی نیز نسبت 
به اراضی جنوب شرقی قطر ادعاهایی 

دارد.  
قطــر امــا بــه عنــوان یکــی از 
ثروتمندترین کشورهای جهان، همواره 
کوشیده تا استقالل و تمامیت ارضی 
خود را حفظ کند. یکی از روش هایش 
برای حفظ موقعیت خود نیز نزدیکی 
به تهران به عنوان جبهه مقابل ریاض 

بوده است. 
از این روســت که قطــر بر خالف 
سایر اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس، همواره نه تنهــا روابط خود با 
ایران را حفظ کرده، بلکه آن را وسعت 

نیز بخشیده اســت. قرارداد دوحه با 
تهران در سال 2010 در زمینه مبارزه 
با تروریســم و افزایش همکاری های 
امنیتی یا اجرای پروژه مشترک کریدور 
گازی شمال- جنوب قطر تنها دو نمونه 

قابل ذکر است. 
خشمی که دوحه را رام نکرد

پس از آن همــه اختالفات مرزی و 
ژئوپلتیکی، این نزدیکی قطر به ایران، 
خشــم ریاض را برانگیخت. در جریان 
آن خشــم و تحریم، تمامــی راه های 
زمینی، دریایی و هوایی عربســتان و 
کشورهای متحد آن با قطر بسته شد. 
هدف انــزوای قطر و تــن دادن آن به 
13 شرط عربســتان سعودی بود؛ 13 
شرطی که نام ایران در میان آنها بسیار 

جلب توجه می کرد. 
چهار کشور متحد عربی به دوحه 
اولتیماتوم دادند که ظرف 24 ساعت 
سفارت ایران در دوحه و همچنین سایر 
کنسولگری های ایران در دیگر نقاط 
قطر را تعطیل کند. همچنین عوامل 
سپاه پاســداران را که در قطر حضور 
دارند، اخــراج کنــد و همکاری های 

نظامی تهران و دوحه متوقف شود.
قطر اما زیر بار نرفــت. ایران نیز در 
همان ابتدای تحریم از سوی چهار کشور 
همزبانش، مرز هوایــی خود را بر روی 
شرکت های هوایی قطر گشود و ارسال 
مواد غذایی به دوحه را آغاز کرد تا قطر با 

مشکل غذایی مواجه نشود. 
شــرکت هواپیمایی ایــران ایر در 
11 ژوئن 2017 اعالم کــرد که پنج 
فروند هواپیما حامل مــواد غذایی به 

قطر فرستاده اســت. سه بندر بوشهر، 
بندرعباس و بنــدر لنگه نیز در اختیار 
قطر قرار گرفت و پروازهای شــرکت 
هواپیمایی قطر به اروپا از طریق آسمان 

ایران انجام شد.
مدتی بعد رسانه های آمریکایی اعالم 
کردند که قطر ساالنه میلیون ها دالر به 
ایران پرداخت می کند تا هواپیماهای 
قطری از حریم هوایی ایران عبور کنند، 
چراکه کشورهای ائتالف چهارجانبه 
عربی با تحریم قطر، هواپیمایی آن را 
برای اســتفاده از آسمان خود محروم 

کرده اند.
 دوحه رو به تل آویو 
و پشت به تهران؟! 

هرچه زمان گذشت، قطر به ایران 
نزدیک تر شد و سعودی از اهداف خود 
دورتر. ناکامــی در دور کردن دوحه از 
تهران، با رفتن ترامپ تلخ تر شد. حال 
تحریمی که با آمدن دونالد ترامپ برای 
قطر آغاز شده بود، با رفتن او پایان یافت. 

ریاض و به تبع سه کشور متحد او ماه 
گذشته آشتی با قطر را اعالم کردند. 

فیصل بــن فرحان، وزیــر خارجه 
عربســتان هم اوایل همین هفته به 
صراحت اعالم کرد که ظرف چند روز 
سفارت عربستان در دوحه را بازگشایی 

خواهند کرد. 
در ایــن میان برخی این ســوال را 
مطرح کردند که آیا آشــتی ریاض و 
دوحه به ضرر ایران تمام خواهد شد و 
ریاض حاال با این ترفند سعی خواهد 

کرد که دوحه را از تهران دور کند؟ 
شــیخ محمد بن عبدالرحمان آل 
ثانی، وزیر امور خارجه قطر در پاســخ 
به این سوال به روزنامه فایننشال تایمز 
گفت که این توافقــات بر روابط دوحه 
با هیچ کشوری از جمله ایران و ترکیه 

تاثیر نخواهد داشت. 
عبدالرحمــان آل ثانــی اما جمله 
دیگری هم گفت که جای تامل است. 
او اضافه کرد که تمــام طرف ها در این 
توافقات برنده هستند اما »سازش کلی 

نیازمند زمان بیشتری است.«
اشــاره او به »زمان بیشــتر برای 
سازش کلی«، همان اشاره ای است که 
تحلیلگران درباره محتاط شدن دوحه 
دارند. آنها تاکید می کنند که این تحریم 
چهارساله و عداوتی که ریاض در حق 
دوحه به خرج داد، قطر را بسیار در برابر 
آن محتاط کرده از آن رو ساده اندیشی 
است اگر گمان کنیم که با این توافقات 
قطر تن به خواســت هایی مانند قطع 
رابطه با تهران یا عادی سازی روابط با 

تل آویو بدهد. 
درخواست دوحه از همسایگان 

پس از یک تحریم چهارساله
قطر اما در این میــان در قالب یک 
پیروز تمام عیار رفته است؛ پیروزی که 
دارای چنان وجهه و اعتبار سیاسی است 
که پیشنهاد میانجی گری میان طرفین 
دعواهای متعدد را مطــرح می کند؛ 
میانجی گــری میان ریــاض و آنکارا، 
ریاض و تهران، تهران و سئول و حتی 

تهران و واشنگتن. 
وزارت خارجه کره جنوبی پنجشنبه 
گذشته اعالم کرد که خواستار حمایت 
دوحه برای رفع توقیف سریع نفتکش 
کره جنوبی در ایران شده است. دو روز 
پیش وزیر خارجه قطر در گفت وگویی 
با بلومبرگ از آمادگــی دوحه در این 
خصوص خبر داد و گفت: »پاسخ ما به 
دوستانمان در کره  جنوبی این است که 
ما هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم 

داد.«
 محمدبن عبدالرحمن آل ثانی که 

مدتهاست خواهان برگزاری نشست 
میان رهبران شــش عضو شــورای 
همکاری خلیج فــارس و جمهوری 
اسالمی ایران است، در این گفت وگو 
همچنین از همســایگان عرب حوزه 
خلیج فارس خواســت که با ایران وارد 

گفت وگو شوند. 
او حتی درباره مذاکرات بالقوه میان 
ایران و آمریکا نیز تصریح کرد که قطر در 
صورت درخواست طرفین مذاکرات را 
تسهیل می کند و از هر کسی که برای 
این کار انتخاب شــود هم پشتیبانی 

خواهد کرد. 
پس از این اظهــارات، محمدجواد 
ظریف که در تمام سال های مسئولیتش 
در وزارت خارجــه نشــان داده کــه 
بی صبرانه مشتاق مذاکره با کشورهای 
عرب منطقه و حل اختالفات اســت، 
در توئیتر نوشــت که »ایران از دعوت 
برادرم محمد بــن عبدالرحمن برای 
گفت وگوهای فراگیــر در منطقه مان 

استقبال می کند.«
از واکنش ریاض امــا هنوز خبری 
نیســت. بعید هم به نظر می رسد که 
خبری باشــد چراکه اساسا اختالفات 
عربســتان با ایران بســیار عمیق تر و 
بنیادی تر از آن است که با میانجی گری 
قطر خاتمــه پیدا کند اما دســت کم 
آنچه تــا اینجای کار از آشــتی قطر و 
تحریم کنندگانش برمی آید این است 
که قطر بیــش از آنکــه بخواهد برای 
خوشایند ریاض سیاست خاصی را در 
پیش گیرد، در پی این است که عربستان 
را با سیاســت های خود همسو کند؛ 
سیاستی که بخشی از آن به رسمیت 

شناختن ایران در منطقه است. 
 حال این کنش و واکنش های ریاض 
و سایر بازیگران است که نشان خواهد 
داد این آشتی تا کجا دوام می آورد و دوام 
آن چه تاثیری بر دیگران از جمله ایران 

خواهد گذاشت. 

ریاض به پیشنهاد دوحه برای گفت وگو با ایران تن خواهد داد؟

قطر و رویای پایان یک دشمنی کهن

خبر

وزیر امور خارجه کشــورمان اخبار مربوط به مذاکره مجید 
تخت روانچی، نماینده ایران در ســازمان ملل با تیم جو بایدن، 

رئیس جمهور جدید آمریکا را تکذیب کرد.
روز گذشــته جرج ملبرونو، خبرنگار ارشــد فیگارو به نقل 
از منبعی در تهران نوشــت که »مجید تخت روانچی و یکی از 
فرستادگان تیم بایدن از سه هفته پیش در نیویورک مخفیانه 
گفتگو ها برای بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته ای را آغاز 
کرده اند که هدفش زمان بندی اعالم بازگشت همزمان دو طرف 

به برجام است.«
محمدجواد ظریف اما دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت 
ضمن تکذیب این خبر، گفت: خیلی جالب اســت که خبرنگار 

فیگارو چک نکرده است که آقای روانچی در سه هفته گذشته 
ایران بوده است و روز دوشــنبه به تازگی به نیویورک بازگشته 
است. آنهایی هم تازه برمی گردند یک هفته ای در قرنطینه هستند 

بنابراین بی حساب صحبت کرده است.
وی همچنین تاکید کرد: ما یک توافق مستحکم داریم، نکاتی 
که در این توافق هست و یا نیست با توافق انجام شده و امکان ندارد 

که دوباره مذاکره کنیم.
ظریف با بیان اینکه توپ در زمین آمریکاست، عنوان کرد: 
قرار نیست دولت جدید آمریکا به کسی باج دهد، فقط قرار است 
تعهدات خود را امضا کند. ما برای امضا و اجرای تعهدات دیگران 
به آنها باج نخواهیم داد. به دنبال باج گیری از کسی هم نیستیم. 

آنها تعهداتی دارند، خساراتی به ملت ایران وارد کرده اند. ما باید 
ببینیم که چقدر آنها آمادگی دارند که به تعهدات شان عمل کنند.
وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوال دیگری در خصوص 
انتقادات از تیم مذاکره کننده و اینکه ما در دوره بعد بهتر مذاکره 
می کنیم و آیا می شد بهتر از این مذاکره کرد، گفت: ما ایرانی ها 
اصطالحی داریم که می گوییم امالی نوشته نشده غلط ندارد. 
آقایانی که این صحبت ها را می کنند به من نشان بدهند دو صفحه 

با یک نفر توافق نوشتند نه 200 یا 150 صفحه.
وی ادامه داد: توافق یعنی اینکه و آنچه که شما می خواهید 
و آنچه که طرف مقابل می خواهد ایــن یعنی توافق در غیر این 
صورت تسلیم می شود. دوستان ما اگر بخواهند چنین توافقی 

انجام بدهند، خیلی باید زحمت بکشند نمی گویم نمی توانند ولی 
خیلی باید زحمت بکشند اگر روزی از این بهتر را نوشتند بنده در 
مقابل آنها تعظیم می کنم و دستشان را می بوسم و برای خدمتی 
که به مردم ایران کردند تشکر خواهم کرد. امیدوارم آنها هم اگر 

نمی خواهند ما را تحسین کنند از پشت به ما خنجر نزنند.

ظریف دیدار عراقچی با تیم  بایدن را تکذیب کرد
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وزیر خارجه جو بایدن: 
به دنبال توافق قوی تر با ایران هستیم

به گزارش یورونیــوز، نتونی بلینکن، گزینه جو 
بایدن برای احراز مقام وزارت خارجه آمریکا گفت 
که واشــنگتن در صورت اجرای تعهدات ایران در 
چهارچوب برجام آماده بازگشــت بــه این توافق 
هسته ای است. وی با تاکید بر اینکه به دنبال یک توافق 
قوی تر با ایران هستیم، افزود: بازگشت به برجام در 
صورت پایبندی ایران به تعهداتش تنها »سرآغازی« 
برای »یک توافق مستحکم تر و بادوام تر« خواهد بود. 
وی همچنین هشــدار داد که مدت زمانی که ایران 
برای »تولید سالح هسته ای« نیاز دارد از بیش از یک 

سال به سه تا چهار ماه کاهش یافته است.
    

کنایه حسام الدین آشنا به حمله کنندگان 
به ظریف:

در عزای ترامپ گریبان می درند
حســام الدین آشــنا، مشــاور فرهنگــی 
رئیس جمهوری، در واکنش به حمالت تند برخی 
جریان های سیاســی به ظریف، در حساب توییتر 
خود نوشــت: » در عزای  ترامپ گریبان می درند و 
 ظریف را بالگردان می کنند. آنانکه سرنوشت سیاسی 
و اقتصادی خود را به ترامپیسم گره زده اند، به همراه 
او   سقوط را تجربه می کنند. حالی درون پرده بسی 
فتنه می رود  تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند.«

    
سخنگوی ناجا: 

محل سکونت خاوری شناسایی 
شده اما کانادا او را نمی دهد

مهدی حاجیان، سخنگوی ناجا در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه چرا بر خالف شناسایی مخفیگاه خاوری 
در کانادا این متهم به کشور استرداد نمی شود، گفت:  
پلیس صد درصد به وظیفــه اش عمل کرده؛ محل 
ســکونت او را شناســایی کرده و کاماًل اشراف دارد 
که خاوری کجا زندگــی می کند. حتی حکم جلب 
بین الملل او از طریق پلیس اینترپل صادر شــده اما 
کشور کانادا اراده ای برای استرداد این فرد به جمهوری 
اسالمی ایران ندارد. وی تاکید کرد: استرداد یک مقوله 

و یک فرایند سیاسی، قضائی و پلیسی است.
    

آیت اهلل جنتی: 
دنیا باید از جمهوری اسالمی ایران 

الگو بگیرد
آیت اهلل احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان با بیان 
اینکه آمریکا سالهاست با بحران های عمیقی دست 
و پنجه نرم می کند اما عملکرد و رفتار ترامپ سرعت 
آن را بیشتر کرد، افزود: ترامپ تا توانست کشورهای 
وابسته به خود مثل عربستان که به گفته خودشان مثل 
گاو شیرده برای آنهاست را دوشید و از آنها باج گرفت 
و با بحرانی که در کشورش ایجاد کرد وضعیت اقتصاد، 
سیاست و شــکاف های اجتماعی و هویتی آمریکا را 
بغرنج تر کرد. وی تاکید کرد: دنیــا باید از جمهوری 
اسالمی ایران الگو بگیرد و به آمریکای بحران زده باج 

ندهد و سیاست مستقل خود را داشته باشد.
    

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
 شبکه امامت جمعه، 

امتداد دستگاه رهبری است
حجت االسالم حاج علی اکبری، رئیس شورای 
سیاســتگذاری ائمــه جمعه در جریــان امضای  
تفاهم نامه همکاری میان این شورا و مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه کشور، با بیان رهنمودی از مقام 
معظم رهبری گفت: نهاد پر برکت و رحمانی امامت 
جمعه، از برکات انقالب اسالمی بوده و جایگاه شبکه 
نورانی امامت جمعه در نــگاه مقام معظم رهبری، 

امتداد دستگاه رهبری در کشور است .
    

وزارت دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد؛
بازداشت یک استاد ایرانی در آمریکا

یک اســتاد ایرانی تبار در آمریکا بازداشت شد. 
وزارت دادگستری آمریکا اعالم کرد کاوه لطف اهلل 
افراسیابی، استاد علوم سیاسی به اتهام اینکه نماینده 
حکومت جمهوری اسالمی ایران در آمریکاست در 

ایالت ماساچوست بازداشت شده است.
    

میرتاج الدینی:
کمیسیون تلفیق بودجه را 

دوسطحی بسته است
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی، نائب 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی به مهر گفت: طبق مباحث مطرح شده در 
جلسه غیرعلنی مجلس، مجلس نرخ خاصی را برای 
ارز در بودجه تعیین نکرده، همچنین ارز دارو تغییر 
نکرده و مانند گذشــته خواهد بود.  وی افزود: طبق 
گفته نادران، کمیسیون تلفیق، بودجه را دو زمانی و 
دوسطحی بسته است به گونه ای که هم دولت فعلی 
بتواند به وظایف خودش عمل کند و هم دولت بعدی 

دستش بسته نباشد.

رسانه های آمریکایی 
اعالم کردند که قطر 

ساالنه میلیون ها دالر به 
ایران پرداخت می کند تا 

هواپیماهای قطری از حریم 
هوایی ایران عبور کنند، 
چراکه کشورهای ائتالف 

چهارجانبه عربی با تحریم 
قطر، هواپیمایی آن را برای 

استفاده از آسمان خود 
محروم کرده اند

قطر در قالب یک پیروز تمام 
عیار رفته است؛ پیروزی که 
دارای چنان وجهه و اعتبار 
سیاسی است که پیشنهاد 
میانجی گری میان طرفین 
دعواهای متعدد را مطرح 

می کند؛ میانجی گری 
میان ریاض و آنکارا، ریاض 
و تهران، تهران و سئول و 

حتی تهران و واشنگتن

رئیــس دفتــر رئیس جمهور خطــاب به 
نمایندگان مجلس گفت: شما اصالً در بازار بورس 
دخالت نکنید! مجلس ماموریــت خود را دارد و 
کارش قانونگذاری و نظارت است، اگر بخواهد در 
مسائل ریز اجرایی وارد شود یا سفر استانی بروند 
و به جای دولت تصمیم بگیرند و در داخل مجلس 
هم اگر کسانی می خواهند به دنبال مسائل اجرایی 

بروند، پس اشتباه کردند که در مجلس رفته اند 
باید وارد کار اجرایی می شدند.

محمود واعظی در حاشــیه جلســه هیأت 
دولت در جمــع خبرنــگاران در این خصوص 
افزود: از مجلس و کمیسیون هایش می خواهیم 
که آنقدر دخالت در بورس نکنند، می آیند یک 
جلسه درباره بورس می گذارند و یک مصاحبه 

می کنند و به محض اینکه بورس مثبت می شود 
می گویند دولت نتوانســت و ما آمدیم مشکل 
بورس را حل کردیم. اما بورس که منفی می شود، 

می گویند ما از اول تذکر داده بودیم. وی با بیان 
اینکه ما نمی پسندیم مجلس در کار های اجرایی 
و تصمیم گیری های دولت دخالت کند، گفت: 
اگر االن هم کمتر صحبت می کنیم به خاطر این 
است که نمی خواهیم اختالفی پیش آید وگرنه 
همان ادبیات سخیفی که برخی از نمایندگان 
علیه دولت و وزرا بــه کار می برند را طرف های 
مقابلشان هم می توانند به کار برند، اما ما این را به 
مصلحت کشور نمی دانیم. پس در مصاحبه ها و 

توییت زدن ها اخالق را رعایت کنیم.
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا نوسانات 

اخیر بازار بورس به دلیل اختــالف نظر وزرای 
اقتصادی دولت اســت، گفت: معلوم است که 
وزیر صمت ما بر اساس ماموریت خود یک هدف 
دارد و وزیر اقتصاد ما هم ماموریت دیگری. ستاد 
اقتصادی و جلســه هیئت دولــت برای همین 
درست شده است که وقتی اختالف سلیقه هایی 
است بیایند و حلش کنند؛ بنابراین هیچ موضوع 
نگران کننده ای وجود ندارد و اعتقاد ما به عنوان 
دولت این اســت که دخالت ها در این بازار کم 
شود و مســئولیت را به خود بورس و مسئوالن 

آن بسپاریم.

واعظی خطاب به نمایندگان:

شما اصاًل در بازار بورس دخالت نکنید


