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یادداشت

در مقاله نخســت راجع به دالیل ســقوط متروپل مختصری از دیدگاه مرسوم گفته شد. 
در قســمت دوم و سوم برای تبیین پرده ها و قطعات استاندارد هر حکمرانی خوب، ماهیت 
سیاست عملی را از منظر نتایج عینی و ملموسی که قادر است مبنای به وجود آمدن مفاهیمی 
مانند جامعه (گزلشافت) در برابر اجتماع (گمنشافت)، منافع ملی، وحدت ملی، اقتصاد و... 
شود، بحث می کنیم. مبانی که دولت را در مفهوم متعارف قدرتی خواهد بخشید تا اقتصاد، 
سیاست، جامعه، فرهنگ و مناســبات اجتماعی را به بهترین وجه از طریق ایجاد تعادل در 
منافع متعارض با تصویب قوانین، در جایگاه شایسته خود منظم و قابل پیش بینی کند. تنها 

پس از عبور از این مرحله می توان برای توسعه پایدار و پیشرفت کشور برنامه ریزی کرد.
 پرده ۱- سیاســت: هنگامی که برای نخستین بار از «پروژه به  ســوی دموکراسی مستقیم» 
(Project Toward Direct Democracy, ۱۹۹۶) در کنفرانــس  «دسترســی بــه اطالعات 
دولتی: کلیدی برای توسعه اقتصادی و دموکراسی الکترونیکی» ۱۹۹۶ استکهلم  به عنوان 
بخشــی از پروژه بزرگ تر دولت آنالین (پدر دولت الکترونیکی) پرده برداری شد، هم باعث 
تحســین همگان بود و هم باعث شد تا پرســش های پی درپی درمورد آینده این شیوه نوین 
حکمرانی به وجود آید. انجام این پروژه پنج ســال  به طول انجامید و به وســیله آزمایشگاه  
ملی  ارتباطات  فنی  دانشگاه  آتن در سه شهر یونان، فرانسه و مقدونیه آزمایش شد. این  طرح  
مشــتمل بر تعدادی  پایانه  بر اساس  عوامل  انسانی  و جغرافیایی  بود که در مناطق مختلف  
جامعــه  تعبیه و به  کامپیوتر مرکزی  وصل  بودند. کار بــا این  پایانه ها هیچ  تخصص  ویژه  یا 
آشــنایی  با کامپیوتر نمی خواست. این  سیستم  طوری  طراحی  شده  بود که  اشخاص  معلول  
نیز بتوانند به آســانی  به  آن  دسترسی  پیدا کنند. شهروند با گذرواژه مخفی  خود که  در کارت  
پالستیکی  تعبیه  شده  و مراجع  صالحیت دار آن  را صادر کرده اند، به  وسیله  سیستم  شناسایی  
می شد. پایانه  این  قابلیت  را داشت که  رأی دهندگان  را بدون  شناختن  نام  آنها شناسایی  کند 
تا زمینه های  سوءاستفاده  کامال از بین  برود. رأی گیری  برای  زمان  معین، مثال یک هفته  اعالم  
می شــود و پایانه ها همیشــه  آماده اند تا هر رأی دهنده  موضوع  مورد عالقه  خود را انتخاب  
کند. مهم ترین  مســئله  این  است  که  هر شــهروند می تواند هر موضوعی  را که  خواست  به  
فهرست  رأی گیری  اضافه  کند، به  محض  آنکه  تعداد شهروندان  حمایت کننده  از این  موضوع ، 
به  حد نصاب رســید، به طور خودکار در فهرست  موضوعات  قابل  رأی گیری  رؤیت  می شود. 
هنگامی   که  زمان  رأی گیری  منقضی  شود، در همان  پایانه  نتایج  آن  اعالم  خواهد شد. کامپیوتر 
مرکزی  این  قدرت  را داشت که  نتایج  رأی گیری  را بر اساس  مشخصات  جغرافیایی  و هر معیار 
دیگر جمع آوری  و طبقه بندی  کند؛ ُکد سیستم  پریکلس بود . مرحله  دوم  این  سیستم  همین  
امکانات  را از طریق  چند رســانه ای (متن ، صدا و تصویر) در دســترس  می گذاشــت که  به  
تبعه امکان  می داد با گروه های  رقیب  در موضوع  مشــخص  بحــث  و گفت وگو کند... . این  
سیستم  به  شهروند قدرت  می دهد که  در تصمیمات  حکومت  مستمرا شرکت  کرده  و به طور 
مستقیم  شهروند را به  منابع  قدرت  وصل  کند. اساسا منابع  قدرت  شهروندانی  می شوند که  
پیوسته  تصمیم  خود را ظاهر می کنند. این  روش  به  مردم  می آموزد که  درمورد مسائل خود 
حساس  باشــند و در تصمیم گیری ، نه  هر از گاه ، بلکه  به  طور مستمر مشارکت  کنند... . اینها 
مفروضاتی بود که سیاســت مداران با همکاری بهترین تکنوکرات ها در پی ساختن جهانی 
بهتر از طریق تشویق مشارکت مستمر مردم خود تالش می کردند. در تئوری تردیدی نیست 
که فناوری های جدید اطالعات و ارتباطات و فضای ســایبر قادر اســت  شرایط  بهتری برای  
کامیابی  دموکراسی (شرایط  مادی  دموکراسی ، شرایط  مبتنی  بر قانون  اساسی، شرایط  فکری ، 

شــرایط  روان شناختی  و شرایط  حفاظتی مهیا کند (کوهن، ۱۳۷۸)؛ چون بیشتر این  عوامل، 
یعنی شرایط  دشوار تحقق  نظام  پارلمانی  هم  از جهت  عوامل  مادی  رأی گیری  و هم  از جهت  
تحقق  واقعی  نمایندگی  افکار مردم  و هم  از جهت  استمرار سالمت  این  نهاد، تا حدود زیادی 

تضمین خواهد شد... .
 اما با شــگفتی تمام، این پروژه در عمل و در مواجهه با سیاســت عملی در کشورهای 
مرفه شکســت خورد؛ نه تنها به هیچ یک از اهداف خود نرســید  بلکه تجربه ای برای همه 
نظام های سیاســی شــد تا حکمرانان وقــت و انرژی خــود را برای کارهــای مهم تری در 
تعمیق مشــارکت مردم/بهروزی مردم صرف کنند (نسل های جدید دولت الکترونیکی در 
مقاالت مربوط به تحلیل طرح صیانت و مبانی حقوق ســایبر). شــاید جالب باشد بدانیم 
که موفق نبودن این پروژه نه به دلیل کوتاهی دولت ها  بلکه عمدتا به دلیل عدم اســتقبال 
مردم اتفــاق افتاد!! در این کنفرانــس دولت های اروپایی-آمریکایی ســرگرم بحث درباره 
تبعات و آثار دموکراســی الکترونیکی و موانع تحقق آن بودنــد. موانعی مثل پیدایش دو 
طبقه  متمایز از دارندگان اطالعات (The have) و ندارندگان اطالعات (The have nots) که 
پیوسته در حال شکل گیری است و محتوای  جدیدی  به  واژه های  فقیر و غنی   بخشیده و قادر 
اســت فعل مشارکت  الکترونیکی  شهروندان  را در عمل  مختل کند. پارادوکس دموکراسی  
الکترونیکی  و استبداد الکترونیکی  که ظاهرا دو روی  یك  سکه بوده و  همان قدر که  فناوری  
جدید در ایجاد زمینه های  مشــارکت  مســتقیم، عالی  عمل  می کند، به  همان  نسبت  ممکن  
است  به  سخت ترین  و بی رحمانه ترین  شــکل ، استبدادی  پیچیده  به وجود آورد. افراد دارای  
امکانات  جدید می توانند در سیاســت گذاری  شــرکت  کنند و به سرعت  منابعی  از اطالعات  
را دارا شــوند که  از نظر طبقاتی  نســبت  به  کســانی  که  دیرتر به  این  وســایل  دسترسی  پیدا 
می کنند، جزء اغنیای  اطالعاتی  محســوب  شــده و بسیار محتمل  است  که  نخبگان  جامعه  
از طریق  واســط های  جدید نیات  و خواســت های  خود را به عنوان  خواســت  ملت  مطرح  
کــرده و زمــام  امور را در عمل  به دســت  گیرند و عده ای  قلیل  به جــای  همه  صحبت  کنند 
(p ۱۹۹۲ ,Times. ۲۰). بــه عــالوه، تــا چه  میزان  می تــوان  به  صداقــت  متولیان  کلیدی  
سیســتم  اطمینان  حاصل  کرد که با تلفیق هوش مصنوعی و نســل جدیــد پردازنده های 
ژنتیکــی و کوانتوم جعــل حکمرانی را جایگزیــن تقلب حکمرانی نکننــد؟...  اما در متن 
این مباحث پیچیــده در مورد حکمرانی نوین، موضوع اصلی که سیاســت مداران معتقد 
به دموکراســی و طبقه روشــنفکر از آن غافل بودند، روان شناســی جامعــه و انگیزه های 
مشــارکت بود. اینکه، از نظر روان شــناختی  اصوال چه  نســبتی  از جامعه  مایل  اســت  در 
سیاســت  دخالت  کند؟ درک ایــن موضوع در همان کنفرانس راجع به مشــارکت معدود 
موقع  رأی گیری  در یکی از شــهرهای هلند توســط گزارشــگر ملی این کشــور مطرح شد 
ایــن  در  پرســید  و   (۱۹۹۶-۱۹۹۴  ,Government Information in the Netherlands)
صورت، آیا باید پذیرفت  که  نهاد تصمیم گیری  با یک بحران  مواجه  شــده  است ؟ در تحلیل 
ایــن پدیده، نتایج جالبی اخذ شــد در اینکه: گرایش خاص و محــدود افراد یك جامعه به 
سیاســت البته طبیعی و الزم است. اما بیشــتر مردم  ترجیح  می دهند که  به  دیدن  دوستان  
و اقوام خود بروند، برنامه  تلویزیونی تماشــا کنند، کنسرت بروند موسیقی بشنوند، کنار دریا 
باشــند، تفریح  کنند  یا به تعبیر رمزی کالرک، دادســتان اسبق آمریکا در تبیین فلسفه حریم 
خصوصی (مقاالت حقوق سایبر دوشنبه ها) «سخنان  ابلهانه ، چرت  و پرت بگویند و...» و به 
«غایت»  یك  «انسان عادی» اما «خوشحال» باشند. جوانان  و حتی  سالخوردگان نیز به دنبال  
عالیق  خاص  خود هســتند که  اغلب  غیرسیاسی  اســت . بحث شد به محض آنکه گرایش 
به سیاســت جنبه عام پیدا می کند، باید سریعا به علل روان شــناختی و آسیب شناسی آن 
توجه کرد و به آن به عنوان یك بیماری خطرناک اجتماعی نگریست؛ یعنی به هر اندازه که 
۱- امور جامعه هموار و بسامان باشد و ۲- اشتغال به مسندهای حکومتی توأم با مسئولیت 

و درآمد کنترل شده باشد- به همان میزان از رغبت سیاسی مردم کم خواهد شد. 
ادامه در صفحه ۵

عصر سرعت و نشانه ها (۲)
سیاست عملی در آینه حکمرانی خوب

وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه
سیامک قاجار قیونلو

شــرق: با برگزاری اولین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه، درحالی که امید بسیاری است که 
مذاکرات به توافق منجر شــود، احتماال در چند دور ادامه یابد تا به نتیجه نهایی برســد. توافقی که می تواند 
دوحه را به وین وصل کند و برای ایرانیان خاطره ســاز شــود. هرچند رسانه اصولگرای تسنیم به نقل از منابع 
آگاه مدعی شکست مذاکرات شده است و در گزارشی نوشته که نشست دکتر علی باقری، مذاکره کننده ارشد 
ایران، با انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در قطر که قرار بود هفتم و هشتم تیرماه 
برگزار شــود، در همان روز نخســت به پایان رسیده است. براســاس این گزارش که یادآور تکرار ساز مخالف 
برخی رســانه های داخلی برابــر مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین اســت «که روزانه اخباری مبنی بر شکســت 
مذاکرات مخابره می کردند و باری می شــدند بر دوش تیم مذاکره کننده تا زمان بگذارند و این اخبار جعلی را 
تکذیب کنند»، اکنون هم یک منبع آگاه دیگر مدعی شــده کــه در جریان این دور از گفت وگوها که به صورت 
غیرمستقیم بین ایران و آمریکا برگزار شده است، مذاکرات آغاز نشده، شکست خورده و آن چیزی که مانع از 
به نتیجه رسیدن این دور از گفت وگوها شده، «پافشاری طرف آمریکایی بر متن طرح پیشنهادی خود در وین ۷ 
است که شامل «تضمین برای انتفاع اقتصادی ایران» بوده است. خبری که بالفاصله توسط سخنگوی جدید 

وزارت امور خارجه به شدت تکذیب شد.
ناصر کنعانی، ســخنگوی  وزارت امور خارجه، روز گذشــته درباره گزارش منتشرشــده در یکی از رسانه ها 
مبنی بر پایان مذاکرات اظهار کرد: مذاکرات دو روزه هنوز به انتها نرســیده و عصر امروز «چهارشنبه» نشست 
دیگری میان دکتر باقری، مذاکره کننده ارشــد جمهوری اســالمی ایران و انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی 
گفت وگوها، برگزار خواهد شــد. ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: گفت وگوهــا در دوحه از ابتدا دوروزه 
برنامه ریزی شــده بود و در طول رایزنی های دو روز گذشــته طرف ها دربــاره موضوعات باقی مانده به تبادل 
پیشــنهادها و دیدگاه های خــود پرداختند. کنعانی تأکید کرد: مذاکــرات دوروزه دوحه در فضایی حرفه ای و 

جدی در حال برگزاری است.
در همین راستا به گزارش خبرگزاری کویت، پیتر استانو، سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
با اشــاره به برگزاری مذاکرات غیرمســتقیم برجامی میان تیم های مذاکره کننده ایران و آمریکا در قطر، گفته 
است: مذاکرات احیای توافق هســته ای از وین به جای دیگری منتقل نشده است. استانو دراین باره بیان کرد: 
آنچه در حال حاضر در قطر در حال رخ دادن اســت، مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا با تسهیلگری 
اتحادیه اروپاســت. این چیزی اســت که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شــنبه گذشته در سفرش به 
تهران اعالم کرد و گفت ما توانســتیم مانع را از ســر راه برداریم و پیش خواهیم رفت. او افزود: به عنوان گام 
اول در این مرحله، مذاکرات نزدیک را داریم که به معنی مذاکرات غیرمســتقیم میان ایران و آمریکا در زمینه 
پیداکردن راهی برای پیش رفتن اســت تا آمریکا در نهایت بتواند به برجام ملحق شــود. سخنگوی سرویس 
سیاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد: مباحثات میان شرکای توافق درباره برجام که هماهنگی آن 
بر عهده جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاست، هنوز قرار است در وین برگزار شود. استانو 
همچنین گفت: مذاکرات در دوحه با تسهیلگری جوزپ بورل آغاز شد که انریکه مورا، معاونش، به نمایندگی 
از او در آنجا حضور دارد. او در پاســخ به این ســؤال که مذاکرات وین چه زمانی از سر گرفته می شود، گفت: 
ما همیشه می گوییم فرصت موجود به نفعمان نیست و باید به سرعت پیس برویم، اما تعیین کردن زمان آن 
به جوزپ بورل، نماینده ارشــد اتحادیه اروپا بســتگی ندارد، چون همه چیز به اراده شرکای مذاکرات بستگی 

دارد کــه مســیر رو به جلو را در زمینه تدابیر نهایی پیدا کنند». این مقــام اتحادیه اروپا همچنین مطرح کرد: 
بنابراین، ما مایلیم به ســریع ترین شــکل ممکن پیش برویم اما بگذارید قدم به قدم پیش برویم، همان طورکه 
همیشه در دیپلماسی این کار را می کنیم. بگذارید ببینیم که نتیجه این مذاکرات در دوحه چه می شود و بعد 
امیدوار باشیم که امکانش وجود داشته باشد شرکا برای ازسرگیری مذاکرات در وین به سرعت گرد هم بیایند.
اظهارات این ســخنگوی اتحادیه اروپا در پی این مطرح می شود که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا، روز سه شــنبه در صفحه توییترش از آغاز مذاکرات غیرمســتقیم برجامی میان ایران و آمریکا 
خبر داد و نوشــت: تیم من پس از رایزنی هایم در تهران از امروز به دوحه رفته تا تبادل نظرات غیرمســتقیم 
میان مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی را هماهنگ و تســهیل کنند. او افزود: هدف مذاکرات پیشــبرد کارها 
درخصوص بازگشت به حالت کامال عملیاتی و اجرائی برجام است. عالوه بر این، روز گذشته، مذاکرات علی 
باقری، مذاکره کننده ارشــد کشــورمان، برای رفع تحریم ها و احیای برجام با «انریکــه مورا»، هماهنگ کننده 

مذاکرات رفع تحریم ها و نماینده اتحادیه اروپا در دوحه برگزار شد.
در همین رابطه وزیر امور خارجه کشــورمان نیز با اشــاره به برگزاری دور جدید مذاکرات رفع تحریم ها در 
دوحه قطر گفت: ما در مذاکرات برای تأمین منافع حداکثری ملت ایران جدی هستیم و از خطوط قرمز خود 
به هیچ وجــه عبور نخواهیم کرد. حســین امیرعبداللهیان، در جمع کارکنان و خانواده های اعضای ســفارت 
جمهوری اســالمی ایران در ترکمنستان در بخشی از سخنان خود درخصوص روند تحوالت گفت وگوها برای 
رفع تحریم ها با بیان اینکه ما برای رســیدن به یک توافق خوب، پایــدار و قوی آمادگی داریم و در این زمینه 
جدی هستیم، گفت: با وجود اینکه آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا مرتبا از کانال های مختلف پیام هایی 
را برای ایران ارسال می کند و تأکید می کند که من اراده جدی دارم برای اینکه به توافق برسیم، ولی ما هنوز 
در عمل چیزی جز رفتارهای مبتنی بر فشــار حداکثری دوره ترامپ در آمریکا شــاهد نیستیم. وی ادامه داد: 
با وجود اینکه لســان و زبان آقای بایدن متفاوت اســت  ولی در مرحله عمل باید ببینیم که در این مرحله از 
گفت وگوها چه مقدار ادعای آنها نسبت به داشتن نیت و اراده جدی واقعی است. وزیر امور خارجه تصریح 
کرد: ما جدی هستیم و از خطوط قرمز خود به هیچ وجه عبور نخواهیم کرد. خطوط قرمزی که در مذاکرات در 
ســطح سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور ترسیم شده، مبتنی بر تأمین حداکثری منافع ملی کشور است 
و این موضوعی اســت که نســل های بعدی نیز درباره آن قضاوت می کنند. وی تأکید کرد: معتقدم اگر طرف 
آمریکایی نیت جدی داشــته باشد و واقع بینانه برخورد کند، توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در 
دســترس اســت. در موضوعات محتوایی توافق هم طبعا ایران کامال منطقی و مستدل در مذاکرات حضور 
پیدا می کند، با دســتور کار مشخص. امیرعبداللهیان افزود: ما در نهایت این آمادگی را داریم چنانچه این دور 
از گفت وگوها با واقع بینی آمریکا و ســه کشــور اروپایی «انگلیس، فرانســه و آلمان» همراه باشد، بتوانیم به 
نتایج مورد نظر همه طرف ها و بازگشــت همه طرف ها به اجرای تعهداتشــان در قراردادی که ســال ۲۰۱۵ 
میالدی امضا شــد، برگردند. امیرعبداللهیان در همین ارتباط تصریح کرد: البته همچنان از برخی تشکل های 
مرتبط با غرب اظهارات و مواضع غیرســازنده ای را می شــنویم که این نشان می دهد هنوز طرف های مقابل 
در مسیر واقع بینی حرکت نمی کنند. وی تأکید کرد: شرط موفقیت در مذاکرات، واقع بینی همه طرف هاست. 
امیرعبداللهیان همچنین در ادامه گفت: بعد از صدور قطع نامه، آقای جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا، با من تماس گرفت و درخواســت کرد که برای خروج از بن بســت مرحلــه کنونی راهکاری 

اندیشــیده شود، از آقای بورل خواستم به تهران بیاید تا گفت وگوی بیشتری انجام دهیم، در همین چارچوب 
در شنبه همین هفته «چهارم تیرماه» میزبان آقای بورل در تهران بودیم و جلسات فشرده ای با ایشان داشتیم. 
جلســه خصوصی نیز در حدود یک ســاعت و نیم با حضور آقایان جوزف بورل، علی باقری و انریکه مورا در 
دفتر کارم داشــتیم. گفت وگوهای جدی و شفافی داشــتیم و در نهایت توافق کردیم از سه شنبه هفتم تیرماه 
مذاکرات در یکی از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس برگزار شــود. وی درباره نحوه انتخاب مکان برگزاری 
ایــن دور از مذاکرات نیز توضیح داد: برای این مرحله، قطر نســبت به فراهم کردن تســهیالتی در کشــورش 
برای برگزاری مذاکرات ابراز تمایل کرده بود و همچنین عمان، در نهایت در این مرحله دوســتان ما در قطر، 
هماهنگی برگزاری این نشســت را بر عهده دارند. وزیر امور خارجه گفــت: در حال حاضر آقایان علی باقری، 
انریکــه مــورا و رابرت مالی نماینده مذاکره کننده از ســوی آمریکا در دوحه هســتند و قرار بر این اســت که 

مذاکرات سه جانبه غیرمستقیم داشته باشیم.
آنچه از اخبار منابع رســمی تاکنون منتشر شده مذاکرات دوروزه دوحه طبق پیش بینی ها انجام شده؛ دور 
اول روال طبیعی خود را طی کرده اســت و با توجه سخنان منابع آگاهی که در تیم مذاکره کننده و در وزارت 
امور خارجه جایی ندارند و به شایعه پراکنی می پردازند هم می توان نتیجه گرفت نتایج مذاکرات مثبت بوده و 
احتمال احیای برجام تقویت شده که مخالفان رفع تحریم ها و احیای برجام این چنین دوباره به شایعه سازی 

روی آورده اند.

حین مذاکرات خبرهای غیر رسمی برای القای شکست برجام منتشر شد؛ سخنگوی وزارت خارجه تکذیب کرد

غبار در تهران یا دوحه
 امیرعبداللهیان: توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس است

 کنعانی: مذاکرات دو روزه دوحه در فضایی حرفه ای و جدی در حال برگزاری است 
 رسانه اصولگرا: مذاکرات قطر همان روز نخست شکست خورد و به پایان رسید

علی باقری، معاون سیاســی وزیر امور خارجه، صبح روز گذشته با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، 
معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار و درباره همکاری های دو کشــور و تحوالت منطقه گفت وگو 
کرد. در این دیدار، باقری دوســتی و برادری میان دو کشــور را ســرمایه ارزشــمندی برای ارتقای مناسبات 
همه جانبه میان تهران و دوحه دانســت و بر اراده جمهوری اســالمی ایران برای تحکیم روابط دو کشــور 
تأکید کرد. وزیر خارجه قطر نیز با اشاره به سفرهای متقابل رئیس جمهور ایران و امیر قطر، اجرای توافقات 
به عمل آمده در این سفرها را نشان دهنده اراده جدی رهبران دو کشور برای توسعه روابط در همه زمینه ها 
دانســت. مذاکره کننده ارشــد جمهوری اســالمی ایران، با تأکید بر حمایت ایران از نقش ســازنده قطر در 
عرصه های منطقه ای و بین المللی، میزبانی این دور از مذاکرات رفع تحریم ها توســط دولت قطر را نشــانه 

حسن نیت این کشور در ترویج گفت وگو و تعامل دانست.

دوستی و برادری ایران و قطر سرمایه ارزشمندی برای ارتقای 
مناسبات همه جانبه است


