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 اتحاد نظامی -مالی  نابرابر  پاکستان 
و عربستان سعودی

فقط شش هفته پس از انتصاب ژنرال امیر منیر به عنوان رئیس 
ســتاد نیروهای مسلح پاکستان، او در پنجم ژانویه برای دیدار با وزیر 
دفاع و ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان راهی عربستان سعودی 
شــد. چهار روز بعد، ژنرال امیر منیر با محمد بن زاید النهیان، رئیس 
دولت امارات متحده و مشــاوران امنیت ملی او نیز دیدار کرد. سفر 
شتاب زده امیر منیر به پادشــاهی وهابی پس از انتصابش تصادفی 
نیست. مدیر کل سابق ISI، سازمان اطالعاتی پاکستان، از اوایل دهه 
۲۰۰۰ میالدی وابسته نظامی ســفارت پاکستان در عربستان بود و با 
توجه به روابط دیرینــه اش با ریاض، از میزان همکاری نظامی میان 

دو کشور به خوبی مطلع است.
بنا بر اظهارات رســانه های ســعودی هدف از این سفر «تأکید بر 
استحکام و دوام روابط دوجانبه بین دو کشور برادر و نیز بحث درباره 
همکاری هــای فی مابین در امور دفاعــی و راهکار های تقویت آن و 
همچنین بحث درخصوص مســائل منطقه ای و بین المللی مربوط 
به هر دو کشور» بوده است. این بیانات به خوبی خطوط کلی روابط 
پاکستان و عربستان سعودی را خالصه می کند، با این تفاوت که یکی 
از شناخته  شده ترین و مخفی ترین جنبه های آن را عمدا پنهان می کند. 
واقعیت این است که پاکستان از سال ۱۹۹۹ قدرت هسته ای و ارتش 
پیشرو از نظر قابلیت های عملیاتی در جهان اسالم به حساب می آید. 
از دهه ۱۹۷۰ میالدی پاکستان به طور غیررسمی زرادخانه هسته ای 
خود را در ازای تأمین مالی برای برنامه های هسته ای خود در عوض 
حق استفاده از تسلیحات تولیدشده در اختیار عربستان سعودی قرار 

داده است.
بیش از ۲۰ ســال است که پویایی روابط دیپلماتیک بین دو کشور 
به ویژه در حوزه مســائل دفاعی این حمایت بســیار خــاص را تأیید 
می کند. شکی نیست که هدف امیر منیر از سفر به ریاض اطالع رسانی 

به مقامات سعودی درباره گستردگی این زرادخانه بوده است.
روابط پاکستان و عربستان سعودی در جهان اسالم منحصربه فرد 
اســت. پاکستان که خود را «سرزمین پاکان» معرفی کرد، در ابتدا به 
دلیل جمعیت بســیار زیاد مسلمان ســنی، موقعیت استراتژیک آن 
بین آســیا و خاورمیانه، پویایی جامعه سیاسی، حکومت جمهوری 
اسالمی و مهارت های نظامی یک رقیب نگران کننده برای پادشاهی 
وهابی به حساب می آمد. اما پاکستان همچنان قربانی سیاست های 
عمومی مخاطره آمیز و توسعه ســتیزی اســت که کشور را در اختیار 
قدرت های خارجی ثروتمند قرار داده و عربســتان ســعودی از دهه 
۱۹۶۰ میالدی بــه  خوبی با اهداف ایدئولوژیــک پنهان این نقش را 
بــر عهده گرفته اســت. عالوه بر این، هزینه خدمــات بهترین ارتش 
جهان اســالم نیــز پرداخته می شــود. در حال حاضر اســالم آباد با 
بحران های متعددی مواجه اســت و پول بیــش از هر زمان دیگری 

یکی از انگیزه های اصلی همکاری بین پاکستان و عربستان است.
بحران اقتصادی پاکســتان با کاهش رشــد و تورم ۲۰ درصدی، 
کاهش شدید ارزش روپیه و بدهی خارجی ۱۳۸ میلیارد دالری، طبق 
گفته صنــدوق بین المللی پول، که نزدیک به ۴۰ میلیارد آن به چین 
مربوط می شود، رو به وخامت گذاشته است. این بحران اقتصادی با 
بحران پولی نیز همراه شــده است، زیرا در آغاز سال ۲۰۲۳ این کشور 
واقعا توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد. ذخایر ارزی پاکستان 
به پایین ترین حد خود یعنی حدود شش میلیارد دالر رسیده که تنها 
برای ســه هفته واردات کشور کفایت می کند و این موضوع به نوبه 
خود منجر به بحران انرژی شده است. در سوم ژانویه دولت طرحی 
را به منظور کاهش مصرف برق ارائه کرد، زیرا واردات نفت و گاز به 

اندازه کافی برای راه اندازی نیروگاه ها امکان ندارد.
در نهایت، بحران اساسی زیست محیطی و اجتماعی را که بدون 
شک مهم ترین چالش پاکستان در ســال های آینده است، نمی توان 
نادیده گرفت. موقعیت جغرافیایی پاکســتان با قرارگرفتن در دامنه 
یخچال های طبیعی هیمالیا، این کشــور را به ویــژه در برابر تأثیرات 
تغییرات آب وهوایی، ذوب شــدن یخچال ها و ســیل های ناشــی از 
رودخانه ســند و شاخه های آن آســیب پذیر می کند. در حال حاضر، 
پاکستان حتی منابع الزم را برای بازسازی پس از سیل ویرانگر تابستان 
گذشــته که تقریبا یک سوم کشور را زیر آب برد و بیش از ۳۳ میلیون 
نفــر را تحت تأثیر قــرار داد و هزارو ۷۰۰ نفر قربانــی گرفت، ندارد. 
فرانســه ۳۶۰ میلیون یورو به بازســازی این کشور کمک کرده است 
که در مقایســه با تعهد ۲۰ میلیارد دالری عربستان برای حمایت از 
اقتصاد پاکستان در چهار سال و وام دو میلیارد دالری امارات متحده 
عربی همراه با تمدید یک میلیاردی برای جلوگیری از نکول پرداخت، 
حمایت ناچیزی محسوب می شود. صندوق بین المللی پول متعهد 
به پرداخت وام هفت میلیارد دالری شده است، اما تنها نیمی از آن 
به اسالم آباد پرداخت شده و دولت پاکستان تمایلی به رعایت شرایط 
این نهاد برای کاهش یارانه های بخــش انرژی و افزایش مالیات بر 

درآمد ندارد.
در این میان، اهداکنندگانی نیز هســتند که با درخواست کمتر، به 
آنچه پاکســتان می تواند ارائه دهد، عالقه بیشــتری نشان می دهند. 
عربستان ســعودی از توسعه روابط بین پاکســتان و چین که تانک، 
جت های جنگنده و ناوچه های موشکی را در اختیار ارتش پاکستان 
قرار می دهد، سود می برد. حتی اگر کیفیت تسلیحات چینی را نتوان 
با تجهیزات آمریکایی مقایسه کرد، اتحاد پاکستان با چین به ویژه برای 
اهداف حکومت های نفتی خلیج فارس که به حمایت امنیتی ایاالت 
متحده امیدوار نیســتند و به دنبال جایگزین های منطقه ای هستند، 

بسیار جالب توجه است.
با این حال، تعهد متقابل بین پاکســتان و عربســتان ســعودی 
همچنان مبهم اســت. مسلما پاکستان به حکومت های نفتی عرب 
و سنی بســیار نزدیک است، با این وجود این کشور هرگز روابط خود 
را بــا ایران قطع نکرده اســت. با وجود اینکه پادشــاهی عربســتان 
ســعودی به ارتش پاکســتان نیاز دارد و فعالیت های آن از یک سو 
نشــان دهنده نوعی تب و تاب در مواجهه با ایران هســته ای اســت 
که به روســیه نزدیک تر می شــود و از ســوی دیگر برای مواجهه با 
اسرائیل که توســط برتری  طلبان اداره می شود، حمایت این کشور از 
اسالم آباد به خصوص در مورد کشمیر که ریاض همواره از قراردادن 
آن در دستور کار ســازمان همکاری اسالمی خودداری کرده، نسبی 
است. در مواجهه با چالش های ژئوپلیتیکی، همبستگی اسالمی نیز 

محدودیت های خاص خود را دارد.

اردوان امیراصالنی

شــرق: ساعت ۲۳:۳۰ شامگاه هشــتم بهمن  برخی 
منابــع محلــی در اســتان اصفهان از شنیده شــدن 
صدای انفجــار در محدوده خیابان «خانه اصفهان» 
خبر دادنــد و محل دقیــق وقوع این انفجــار را در 
یکــی از مراکــز نظامی وابســته بــه وزارت دفاع و 
پشــتیبانی نیروهای مســلح اعالم کردند. با انتشــار 
ایــن خبــر در رســانه های محلــی و بازنشــر آن در 
شبکه های اجتماعی، محمدرضا جان نثاری، معاون 
سیاسی - امنیتی استانداری اصفهان در گفت وگویی 
با شبکه خبر سیما علت وقوع این انفجار را حمله ای 
به مرکز نظامی وابســته به وزارت دفاع اعالم کرد و 
افزود: خوشــبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته 
اســت؛ اما خســارات وارده در دست بررسی و علت 
و عوامل آن در حال شناســایی اســت. ساعتی بعد 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح جزئیات 
بیشــتری از این حادثه به دســت داد که در آن علت 
انفجار «حمله ناموفق با استفاده از ریزپرنده» به یکی 
از مجتمع های کارگاهی این وزارتخانه اعالم شد که 
طبق این اطالعیه با تکیه بر تمهیدات پدافندی، یکی 
از ریزپرنده هــا مورد اصابت پدافنــد هوایی مجتمع 
قــرار گرفت و دو فروند دیگر نیز در تله های پدافندی 
گرفتار و منفجر شدند. وزارت دفاع در بخش دیگری 
از این اطالعیه با تأکید بــر اینکه این تهاجم ناموفق 
تلفات جانی نداشــته اســت، درباره میزان آســیب 
واردشده به این مرکز نظامی، اعالم کرده است: «این 
حادثه آســیب جزئی به ســقف کارگاه وارد کرده که 
به فضل الهی خللــی در تجهیزات و مأموریت های 
مجموعــه ایجاد نکرده اســت. در فضــای مجازی 
هم انتشــار کلیپی با عنــوان «وضعیت فعلی محل 
انفجار در اصفهان»، نشــان دهنده برقراری شرایطی 
آرام و عــادی در محل اســت؛ در برخــی کانال  های 
خبــری نیز تصویری با شــرح عکس ماهــواره ای از 
محلی که مورد حملــه ناموفق پهپادی قرار گرفت، 
منتشــر شد که مؤید واردشدن آســیب جزئی به این 
مرکز نظامی اســت».  البته حســین امیرعبداللهیان، 
وزیــر خارجه ایران نیز دیروز (یکشــنبه) و در جریان 
نشست مطبوعاتی مشترکش با همتای قطری خود 
در پاسخ به ســؤالی درباره اتفاق شنبه شب در یکی 
از مجتمع هــای وزارت دفاع در اصفهان و مســائل 
مطرح در ارتبــاط با آن از جمله تأثیرش بر مذاکرات 
رفع تحریم ها تصریح کرد: «در راســتای انجام برخی 

از اقدامات برای ناامن ســازی ایران، این اقدام بزدالنه 
انجام شد. دســتگاه های امنیتی ما در راستای تأمین 
امنیت حداکثری کشــور تالش و فعالیت می کنند». 
وی همچنیــن گفت: «چنیــن اقداماتــی نمی تواند 
در نیــت و اراده متخصصان ما برای پیشــرفت های 

صلح آمیز هسته ای کشور تأثیری بگذارد».
افزون بر آن یک عضو هیئت رئیســه کمیســیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی از ســفر هیئتی از این کمیسیون به اصفهان 
در پی انفجار شب گذشته خبر داد. یعقوب رضازاده 
در گفت وگویی، اظهار کرد: «کمیســیون امنیت ملی 
در جلســه خود دو موضوع انفجار در یکی از مراکز 
نظامی وابســته به وزارت دفاع و همچنین حمله به 
ســفارت آذربایجان در تهران را بررســی می کند». او 
افزود: «در این راســتا قرار است هیئتی از کمیسیون 
به اصفهان جهت بازدید از محل انفجار سفر کرده و 
گزارش خود را به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند».

در تبیین این حمله ناموفق به تأسیســات نظامی 
و دفاعــی ایــران، محمدعلی ســلیمی بــر این باور 
اســت که «ابعاد امنیتی آن بیش از ابعاد سیاسی و 
دیپلماتیک باید ارزیابی شود». برای تشریح بیشتر این 
موضوع، مفســر حوزه سیاست خارجی به ذکر چند 
نکته و جزئیات این حملــه می پردازد و به دنبال آن 
یک تحلیل امنیتی را به «شرق» ارائه می دهد؛ اینکه 
در حمله ناموفــق اصفهــان از ریزپرنده ها به جای 
پهپاد استفاده شده است و حادثه هم در طول شب 
صورت گرفته، نه روز، دو پارامتری اســت که هر کدام 
هدف مشــخصی را دنبال می کند؛ چون به نظر این 
کارشــناس، انفجار و آتش ناشــی از حمله در طول 
شب ممکن اســت تأثیر روانی بیشــتری روی افکار 
عمومی داشته باشد. با این خوانش، تحلیلگر مسائل 
بین الملــل اعتقاد دارد هدف اصلــی این حمله، نه 
ایجاد تخریب و هزینه گســترده به تأسیسات نظامی 
و دفاعی ایران، بلکه شکل گیری یک شوک روانی در 
افکار عمومی مبنی بر ناتوانی پاســخ گویی ســامانه 
پدافندی بوده اســت. به همین دلیل ایــن بازه زمانی 

برای حمله از سوی طراحان انتخاب شده است.
در فرازی مهم تر، ســلیمی به اهمیت استفاده از 
ریز پرنده به جای پهپاد اشاره کرده و در این باره اذعان 
دارد که تهیــه و به کارگیری ریزپرنده هــا راحت تر از 
پهپاد اســت؛ بنابراین شناسایی آن از سوی نهادهای 

امنیتی، نظامی و دفاعی برای مقابله سخت تر خواهد 
بــود. در ُبعد دیگر چون کنترل این ریزپرنده ها باید در 
محدوده هــای چند کیلومتری انجام شــود، از این رو 
مفســر حوزه سیاست خارجی، ســناریوی دخالت یا 
استفاده سرزمینی کشــورهای همسایه در انجام این 
حمله را مردود می داند؛ در عین حال ســلیمی تأکید 
دارد که به همین دلیل (اهمیت اســتفاده از ریز پرنده 
به جــای پهپــاد) باید نســبت به مســئله نفوذ در 
داخل کشور حساســیت جدی تری داشت؛ چون این 
کارشــناس با مانور روی این پرسش که چگونه چند 
ریزپرنــده تهیه شــده و مواد انفجــاری در آن به کار 
رفته اســت؟ و مهم تر از همه چگونه تیم تروریستی 
توانسته آن را در نزدیکی اماکن نظامی و دفاعی مورد 
استفاده قرار دهد؟ به «شرق» از اهمیت فوق العاده 
باالی جواب این ســؤال ها می گویــد؛ چرا که به باور 
او این پاســخ ها، پارامتری اســت که به شکل جدی 
بــا مقوله امنیت ملــی در ارتباط اســت. از دید این 
تحلیلگر فرقی نمی کنــد کدام نهاد امنیتی و نظامی 
مســئول رســیدگی باشــد؛ باید مجموعه نهادها در 
یک ســینرژی روی این اتفاق بررسی دقیق تری انجام 
دهند که چه فرد، جریان، گروه یا کشــور منطقه ای و 
فرامنطقه ای مســئول این اتفاق بوده است؟ چون با 
تأکید مجدد سلیمی، هدف اصلی این حمله ناموفق 
در اســتان اصفهان صرفا ایجاد یک شوک روانی در 
افکار عمومی بوده اســت. اینکه مردم نگران شوند 
یــک ریز پرنده در مرکــز ایران بتواند نقــاط نظامی و 

دفاعی کشور را هدف قرار دهد، باید با حساسیت باال 
پیگیری شــود و بدون مماشات و در کمترین فرصت 

ممکن با عوامل آن برخورد صورت بگیرد.
 یک   واکنش

وزیر مشاور امارات در امور خارجه تنها به فاصله 
چند ساعت به حمله ناموفق به یکی از مجتمع های 
کارگاهی وزارت دفاع در اســتان اصفهان که شــب 
گذشــته اتفاق افتاد، واکنش نشــان داد و گفت این 
اتفاقات به ســود منطقه نیســت. انور قرقاش، وزیر 
مشــاور دولت امــارات در امور خارجــه، در صفحه 
توییتر خود نوشــت که تنش هــای خطرناک منطقه 
کــه به تازگــی شــاهد آن در چند نقطه هســتیم؛ از  
جمله انفجاری که در اصفهان اتفاق افتاد، به ســود 
منطقه و آینده آن نیســت. او نوشت: «با وجود اینکه 
مشکالت منطقه پیچیده اســت؛ اما هیچ جایگزینی 
برای گفت وگو و راه حل های سیاســی برای دورشدن 
از تنش ها نیســت». قرقاش تأکید کرد که رسیدن به 
راه حل های سیاســی می تواند تنش هــای منطقه را 

کاهش و ثبات و امنیت منطقه را حفظ کند.
پرویز شــاکری در تبیین این واکنش توییتری انور 
قرقاش به سیاست خارجی امارات متحده عربی در 
توازن بخشــی دیپلماتیک بین تهران و تل آویو اشاره 
می کند. در تشــریح این توازن بخشــی، مفسر مسائل 
خاورمیانه یادآور می شود که امارات متحده عربی در 
کنار بحرین دو کشــوری بودند که به صورت رسمی، 
روابط دیپلماتیک خود را با اســرائیل برقرار کردند و 

پیمان ابراهیــم را امضا کردند؛ اما به باور شــاکری، 
ابوظبی در عین حال تنها کشــوری اســت که پس از 
حمله به ســفارت عربســتان ســعودی در تهران و 
کنســولگری این کشــور در مشــهد روابط خود را با 
جمهوری اســالمی ایران در سطح ســفیر هم احیا 
کرد و ســفیر خود را به تهران بازگرداند. این دو اقدام 
اماراتی ها از منظر تحلیلگر حوزه سیاســت خارجی 
به معنای آن اســت که امارات متحده عربی در یک 
هوشــمندی و انعطاف دیپلماتیک سعی دارد با یک 
توازن بخشــی از برگ های برنده خــود ذیل تداوم و 
تشــدید روابط با جمهوری اسالمی ایران و هم زمان 
با آن اســرائیل نهایت استفاده را ببرد. به همین دلیل 
انور قرقاش به فاصله چند ساعت از حمله ناموفق 
بــه مراکز دفاعی و نظامی ایران در اســتان اصفهان 
دست به توییت می شود و اظهار نگرانی می کند. این 
در حالی است که تحلیلگر مسائل حوزه عربی نقبی 
بــه واکنش چند روز قبــل اماراتی ها درباره عملیات 
استشــهادی در سرزمین های اشــغالی می زند که از 
سوی ابوظبی محکوم شــد.  در تشریح این دوگانگی 
در موضع گیری سیاســت خارجی امارات، شــاکری 
تأکید دارد که ابوظبی از یک ســو بــا اظهار نگرانی 
در قبال حمله به تأسیســات دفاعی ایران و در سوی 
دیگر محکوم کردن عملیات های استشهادی درصدد 
اســت بال های سیاســت خارجی را، هــم در تهران 
و هم در تل آویو بگســتراند. به خصوص آنکه مفسر 
تحوالت غرب آسیا معتقد است متهم ردیف اول در 
هرگونه حمله پهپادی، ترور، جاسوسی و خرابکاری 
هسته ای و نظامی در خاک ایران فقط و فقط اسرائیل 
اســت. به همین دلیل کارشناس مســائل بین الملل 
در پایــان بخش گفت وگوی خود با «شــرق»، اظهار 
نگرانی توییتــری قرقاش را همان تالش برای تطهیر 

و توازن بخشی تعبیر می کند.
 نکتــه پایانی پرویــز شــاکری از آن نظر اهمیت 
دارد کــه در تبین ایــن واقعیت اظهارنظــر توییتری 
محمد مرندی نیز سیبل اتهامات را به سمت تل آویو 
چرخانده اســت. مشاور رســانه ای تیم مذاکره کننده 
هســته ای دولت رئیسی با اشــاره به حمله پهپادی 
ناموفق در اصفهان هشدار داد که این گونه اقدامات 
بدون پیامــد نخواهد بود. محمد مرنــدی در پیامی 
در صفحه توییتر خود با اشــاره به عملیات ناموفق 
پهپادی شب گذشــته در نزدیکی اصفهان نسبت به 
عواقب چنین اقداماتی هشــدار داد و نوشت: «هفته 
خوبی برای رژیم آپارتاید (صهیونیستی) چه در داخل 
و چه در خارج نیســت. با این حال، حتی اگر نتانیاهو 
و متحدان تروریستی تحت حمایت غرب او در شمال 
عراق شکســت خورده باشند، عواقبی در انتظارشان 
خواهد بــود. هر دو آنها باید یــاد بگیرند که تنبیه با 

شکست نیز همراه است».

«شرق» حمله ناموفق  به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع در استان اصفهان را بررسی می کند

شکست ریز پرنده های مهاجم

شــرق: وزیر امور خارجه قطر، روز گذشته با حسین امیرعبداللهیان، 
همتــای ایرانی خــود در تهــران دیــدار و رایزنی کــرد. محمد بن 
عبدالرحمــن آل ثانی طی این ســفر بــه گفت وگو درباره مســائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی پرداخت اما آن گونه که از نشســت 
خبری دو وزیر پیدا بود اهمیت این ســفر بــه نقل و انتقال پیام های 
تهران و واشنگتن از کانال دوحه بازمی گردد. حسین امیرعبدالهیان در 
نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه قطر با بیان اینکه از دیدگاه 
قطر برای ترویــج گفت وگوهای منطقه ای اســتقبال می کنیم و این 
دیدگاه می تواند نقش بسیار مؤثری در سرعت بخشیدن به رفع برخی 
از سوءتفاهم ها، مشــکالت و تنش ها در منطقه داشته باشد، گفت: 
«ایران همواره از گفت وگوی منطقه ای اســتقبال کرده و ما مذاکره و 
مســئولیت پذیری را مقدمات ضروری برای رسیدن به همکاری های 
قوی و پایدار بین یکایک کشورهای منطقه می دانیم و از این موضوع 
استقبال می کنیم». وی همچنین در ادامه با تشکر از تالش های قطر 
برای اینکه مذاکرات لغو تحریم ها به نتیجه برسد تصریح کرد: «قطر 
تاکنون برای بازگشــت طرف های برجامی به ایــن توافق و حصول 
توافق نهایی تالش های زیادی کرده اســت و امــروز نیز پیام هایی را 
از طرف هــای مقابل این مذاکرات از طریق وزیر خارجه قطر دریافت 
کردیــم». وی در بخش دیگــری از صحبت های خــود به موضوع 
اوکراین نیز اشــاره کرد و افزود: «در دیدار امروز وزیر خارجه قطر در 
خصوص بحران اوکراین و مســائل مرتبط بــا آن ایده هایی را مطرح 
کردند. همان طور که پیش از این گفته شــده دور اول گفت وگوها بین 
ایران و اوکراین درخصوص برخی از مســائل ادعایی در کشور عمان 
برگزار شــده و ما در پاســخ به تالش ها و ابتــکارات قطر از هرگونه 
اقدامی بــرای برگــزاری دور دوم گفت وگوها بین تهــران و کی یف 
استقبال می کنیم». در ادامه امیرعبداللهیان افزود: «در دیدار با وزیر 
خارجه قطر در ارتباط با تحوالت افغانســتان نیز صحبت کردیم. ما 
اگرچه ســطحی از مناســبات را با هیئت حاکمه موقت افغانستان 
برقرار کرده ایم اما بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان برای 
بازگشت ثبات و آرامش به این کشور تأکید داریم». او در بخش دیگری 
از صحبت های خود در پاســخ به پرســش مطرح شده، تصریح کرد: 
«معتقدیم در شرایطی قرار داریم که از مرحله گفت وگوها می توانیم 
بــه خوبی عبور کنیــم و باید وارد مرحله بعــدی که همکاری های 
پایدار است شــویم». وزیر خارجه ایران همچنین در پاسخ به سؤال 
دیگری درباره اتفاق شب گذشته در یکی از مجتمع های وزارت دفاع 
در اصفهان و مســائل مطرح شــده در ارتباط با آن از جمله تأثیر آن 
بر مذاکرات رفع تحریم ها تصریح کرد: «در راســتای انجام برخی از 
اقدامات برای ناامن ســازی ایران این اقدام بزدالنه دیروز انجام شد. 
دستگاه های امنیتی ما در راستای تأمین امنیت حداکثری کشور تالش 
و فعالیت می کنند». وی همچنین گفت: «چنین اقداماتی نمی تواند 
در نیت و اراده متخصصان ما برای پیشرفت های صلح آمیز هسته ای 
کشــور تأثیری بگذارد».  در آن ســو وزیر امــور خارجه قطر هم طی 
نشست خبری مشترکش با امیرعبداللهیان با ابراز خرسندی از حضور 
در تهران و انجام گفت وگو و رایزنی با مقامات ایران، گفت: «در دیدار 
امروز با آقای امیرعبدالهیان بر اهمیت گسترش همکاری های تجاری 

و اقتصادی دو کشــور تأکید کردیم، فرصت خوبی بود که در ارتباط 
بــا گفت وگوهای منطقه ای و تحوالت بین المللی رایزنی و گفت وگو 
کنیــم». این دیپلمات عالی رتبه قطری ادامــه داد: «دوحه در ارتباط 
با موضوع توافق هسته ای نیز همه طرف ها را تشویق می کند که به 
این توافق بازگردند». وزیر خارجه قطــر با بیان اینکه امروز در مورد 
افزایــش امنیت منطقه ای و کاهش تنش ها در منطقه نیز گفت وگو 
و رایزنی کردیم، گفت: «قطر بر عدم دخالت کشورها در امور داخلی 
یکدیگر و حسن  همجواری تأکید می کند». وی با اشاره به تالش قطر 
برای تعامل با کشــورهای همسایه و منطقه بیان کرد: «در این دیدار 
فرصت داشــتیم که در مورد تحوالت اوکراین نیز رایزنی و گفت وگو 
کنیــم. برای رفع برخی ســوءتفاهم های اخیر در خصوص مســئله 
اوکراین طرفین را تشــویق و دعوت به مذاکــره و گفت وگو می کنیم 
تا ســوءتفاهم ها برداشته شود». البته این دیپلمات عالی رتبه قطری 
همچنین در پاســخ به ســؤال یک خبرنگار ایرانی درمورد سفر چند 
هفته پیش رئیس بانک مرکزی ایران به قطر و نتایج این سفر، گفت: 
«ایران کشــور همسایه ماست. چالش هایی درباره سیستم بانکی در 
ایران وجود دارد. ما امیدواریم که توافق هســته ای صورت بگیرد و 
تحریم ها برداشــته شود. سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به قطر 
نیز برای گفت وگو درباره ســاز و کارهای مناســب با توجه به شرایط 
کنونی بود و تالش ها در این راســتا که همکاری های دو کشور در این 

ارتباط افزایش پیدا کند».
وزیر خارجه قطر همچنین در پاســخ به این سؤال که از سوی چه 
کشــورهایی امروز به ایران پیام منتقل کرده ایــم و آیا پیامی از طرف 
آمریــکا در جریان ســفر امروز بــه مقامات تهران منتقــل کرده ایم؟ 
اظهار کرد: «این پیام ها از سوی طرف های متعدد و مختلف در مورد 
موضوعات مختلف بود. از دیدگاه ما اکنون فرصت مناسبی است که 
مشــکالت در خصوص توافق هســته ای حل وفصل شود و شرایطی 

برای بازگشت طرفین به این توافق ایجاد شود. در کنار اینکه حرف ها 
و نگرانی های همه طرف ها نیز در نظر گرفته شود». وزیر خارجه قطر 
ادامه داد: «آمریکایی ها نیز یک ســری پیام به مــا داده اند تا آن را به 
ایــران منتقل کنیم. درخصوص موضوعی که مرتبط با توافق اســت 
و شــاید به صورت مســتقیم با این موضوع مرتبط نباشد». در ادامه 
این نشســت وزیر خارجه قطر در پاســخ به ســؤال دیگری مبنی بر 
اینکــه با توجه به نقش قطر در انتقال پیام بین ایران و آمریکا و دیگر 
طرف های مذاکره کننده مذاکره رفع تحریم ها آیا احتمال دارد که قطر 
میزبان گفت وگوهای ایران و آمریکا در آینده باشــد، گفت: «ما کارمان 
را بر اساس خوش بینی انجام می دهیم و در همین چارچوب تا جای 
ممکن تالش می کنیم دغدغه ها و ترس های موجود بین طرفین توافق 
از بین برود و محیط مناسبی برای گفت وگو حاصل شود. جدا از اینکه 
گفت وگوها کجا انجام می شود. ما به دنبال ثبات در منطقه و حصول 
توافق هسته ای هستیم؛ چراکه آن را عامل مهمی برای افزایش ثبات 
در منطقه می دانیم». وزیر خارجه قطر در همین ارتباط تصریح کرد: 
«متأسفانه در هفته ها و ماه های گذشته شاهد شرایط مناسب و مثبتی 
نبوده ایم و تالش می کنیم اوضاع آرام تر و سوءتفاهمات برطرف شود 

که آمادگی برای حصول توافق فراهم شود».
یک  سفر   با  اندیشه  احیای   برجام

در تبیین اهمیت و میزان موفقیت ســفر وزیر امور خارجی قطر 
به ایران برای احیای برجام، محســن قائمی مهر نگاهی نه چندان 
خوش بینانه دارد و در همین راستا به «شرق» از عدم موفقیت این 
سفر می گوید. این تحلیلگر تأکید دارد: «با وجود آنکه قطر به عنوان 
یک کشور کلیدی در حاشیه خلیج فارس در سال های اخیر توانسته 
است با پوســت اندازی اقتصادی و سیاســت خارجی به یک وزن 
قابل توجه دیپلماتیک در تحوالت منطقه ای و فرامنطقه ای دست 
پیدا کند تا جایی که نشست دوحه را بین ایران و آمریکا در تابستان 

سال جاری برگزار کرد، اما به باور این کارشناس مسائل خاورمیانه، 
دوحــه به تنهایی قدرت احیای برجام را ندارد، کما اینکه از نگاه او 
نشســت قطر برای احیای برجام هم به شکست رسید. در تأیید این 
گزاره، قائمی مهر یادآور می شود که اکنون شکاف و گسل بین تهران 
و غرب در همه مســائل به خصوص برجام به یک سطح بی سابقه 
رسیده اســت، به همین دلیل قطر نمی تواند صرفا با این سفر یک 
اقدام تمام کننده را در جهت ازسرگیری گفت وگوها و احیای برجام 
داشته باشــد. با چنین برآوردی، قائمی مهر به ذکر مشکالتی برای 
موفقیت دوحه می پردازد که مهم ترین آن الینحل ماندن اختالفات 
پادمانی اســت. البته تحلیلگر حوزه سیاســت خارجــی در ادامه 
ارزیابی خود به ســرفصل کلیدی تری ورود می کند و تأکید دارد که 
اکنون بــرای اروپایی ها و آمریکا در ظاهر احیای برجام در دســتور 
کار نیســت. چون از دیدگاه قائمی مهر، غرب ســعی دارد برخالف 
ادعاهای خود، توافق جدیدی را مطرح و آن را به ایران تحمیل کند. 
از این منظر کارشــناس مسائل بین الملل این احتمال را می دهد که 
قطری ها حامل پیامی از ســوی ایاالت متحده و اروپا برای ایران در 
جهت ترسیم مسیر توافق جدید باشند؛ توافقی که امتیازات بیشتری 
را از ایران مطالبه می کند و این موضوع خط قرمز ایران است. ازاین رو 
به باور قائمی مهر، تهران نیز ســعی دارد در یک اقدام تاکتیکی به 
لحــاظ دیپلماتیک دوباره مذاکرات را از ســر بگیرد. در حالت دوم 
قائمی مهر شــانس این را هم می دهد که ایران با توجه به شرایط 
توافــق را بپذیرد که در این صورت فقط برجام ســال ۲۰۱۵ خواهد 
بود نه توافق جدید. پیرو نکته مذکور این مفســر یادآور می شود که 
پیام های دیروز تهران به غرب از کانال قطری ها هم می تواند مبین 
آن باشد که ایران نیز به دنبال ازسرگیری مذاکرات است؛ مذاکراتی با 
همان بسته پیشنهادی جوزپ بورل که بدون هیچ گونه پیش شرطی 
از جانب تهران اســت، اما مشکل آنجاست که این تحلیلگر اعتقاد 
دارد اروپا و به خصوص آمریکا ســعی دارند با تداوم و تشدید فشار 
علیه تهران توافق جدید را به ایران تحمیل کنند.  در ادامه گفته های 
قائمی مهر، محمدرضا محمدی دیگر کارشناس در گپ وگفتش با 
«شــرق» از وضعیت پیچیده فعلی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و تهــران می گوید و در این رابطه اعتقاد دارد مســائل عدم احیای 
برجــام و به ویژه زیاده خواهی غرب از اهمیتی برخوردار اســت که 
ازسرگیری مذاکرات هم لزوما تضمینی برای حصول توافق نخواهد 
بود. البتــه این تحلیلگر ضمن تأکید بر ایــن نکته که افق مبهمی 
در زمینــه آغاز مذاکرات وجود دارد، تــداوم میانجیگری های قطر، 
عمان و همه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای را مثبت ارزیابی 
می کند. در ادامه تحلیلگر حوزه بین الملل خاطرنشــان می کند که 
اخیرا سناریوی مذاکرات چراغ خاموش و گفت وگوهای پشت پرده 
مطرح شده است. البته این تحلیلگر مسیر را بن بست نمی بیند و در 
عین حال معتقد است میانجیگری های قطر و دیگر کشورها در این 
شرایط به معنای گشایش کامل نخواهد بود، بلکه تالش هایی است 
که از تصاعد تنش جلوگیری خواهد کرد و از این منظر مؤثر است. 
اما اینکه چرا قطر در میانه بحران سیاست خارجی پیامی را از سوی 
غرب برای ایران ارســال کرده است؟ سؤالی است که این تحلیلگر 
مشابه با قائمی مهر در پاسخش به «شرق» از احتمال تالش دولت 
بایدن با هدف حصول توافقی با تهران که البته ذیل پیش شرط های 
جدید است، خبر می دهد و پیرو آن یادآور می شود واشنگتن از یک 
سو نمی تواند مسئولیت و تبعات مستقیم شکست رسمی مذاکرات 
را بپذیــرد و در عین حال دیگر به توافقی بــرای احیای برجام هم 

بسنده نمی کند.

گزارش «شرق» از سفر  وزیر  امور خارجه قطر  به ایران و نقل وانتقال پیام های تهران  و  واشنگتن
دوحه تالش دوباره 
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