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◾

خبر
ويژه

ایران باید در
شکلگیرینظم
جدیدجهانی
نقشآفرینیکند
امیر سرتیپ امیر
حاتمی ،مشاور
فرماندهی کل
نیروهای مسلح در
امور ارتش جمهوری
اسالمی ایران در جمع
دانشجویان دانشگاه
فرماندهی و ستاد
ارتش در باب وقوع
«نظم جدید جهانی»
با تأکید بر اینکه ایران
در نظم نوین جهانی
با توجه به موقعیت
راهبردی و استقالل
مثال زدنیاش
بایستینقشآفرین
باشد ،ادامه داد:
محافظت از استقالل
و منافع و امنیت ملی
کشور عزیزمان،
آینده بهتری را برای
ملت بزرگ ایران رقم
خواهد زد.

خبـر

◾محکومیتجنایتصهیونیستها
در پی هدف قرار دادن تعمدی خانم «شیرین ابوعاقله»
خبرنگارشبکهالجزیرهتوسطنیروهایرژیمصهیونیستی
در سرزمینهای اشغالی ،سعید خطیبزاده سخنگوی
وزارت امــور خارجه ایــن اقــدام جنایتکارانه را به شدت
محکوم کرد و شهادت این خبرنگار ارشد را به خانواده او،
شبکه الجزیره و خبرنگاران متعهد به آرمان فلسطین و
قدس شریف در سراسر جهان تسلیت گفت.

صدای مردم

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000

«جیمبنکس»
قانونگذار جمهوریخواه
و تندروی آمریکایی
و تعدادی از مقامات
گذشته دولت ترامپ در
نامهای خطاب به وزیر
خارجه و وزیر امنیت
داخلی این کشور،
خواستار توضیح آنها
درباره چرایی صدور
روادید آمریکا برای
بازیگر ایرانی شدند.
به نظر میرسد کنگره
آمریکا پس از ناکامی در
سیاستگذاری در قبال
مسائل کالن ایران مجبور
شده سطح خودش را تا
تبدیل شدن به بلندگوی
جریانهای مخالف
جمهوری اسالمی تنزل
دهد .گفتنی است چند
روز پیش ،برخی عناصر
سلطنتطلببههمراه
چند نفر از اعضای
گروهک تروریستی
منافقین و طرفهای
سمپات آنها در مراسم
اکران یک فیلم در آمریکا
مجادلهای با «پرویز
پرستویی» و چند بازیگر
ایرانی دیگر داشتند.

 9150000375متأسفانه بیش از آنکه گرانی واقعی
بر زندگی مردم اثر بگذارد جو روانی که ناشی از اخبار
پیرامونی است باعث تشویش در بازار میشود .قیمت
واقعی یک کاال یک تومن باال میرود جو روانی و
فضاسازی دشمنان به حدی است که در بازار قیمت آن تا

 10تومن گران میشود .دولت اگر میخواهد هدفمندی را
به درستی مدیریت کند برای این فضای سمی فکری کند.
 9220000239هرچه قدر تعداد داروهای تحت پوشش
بیمههاازجملهتأمیناجتماعیهمباسهمبیمهرایگان
وهم پولی بیشتر شود به همان مقدار باری از مشکالت

اقتصادی بیمه شدگان که بیشتر از طبقات کارگری و
حقوق بگیران حداقلی و درصدی هم مصرف کنندگان دائم
هستند برداشته خواهدشد .وزارت بهداشت به این مورد
بیش ازحد مهم توجه و نظر ویژه داشته باشد.
 9050000621حقوق را افزایش دادند چه شد ،فقط کارگران

رهبر انقالب اسالمی گفتند :این نسل با این هدف
بسیار بــزرگ باید دارای هویت ایرانی -اسالمی،
اعتقادات محکم و عمیق ،دارای اعتماد به نفس،
خودساخته ،هوشیار در برابر تمدنهای منسوخ
شــده شــرق و غــرب ،دانشمند و کــارآمــد باشد تا
بتواند آن تمدن ب ــزرگ را شکل ده ــد .حضرت
آیــت هللا خــامـنـهای بــا اش ــاره بــه تربیت عناصر
برجسته در آمـ ــوزشوپـ ــرورش ِ پــس از انقالب
افــزودنــد :به برکت تــاش معلمان در چهار دهه
اخیر ،عناصری کارآمد در عرصههای مختلف رشد
یافتهاند اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا،
باید اینگونه پرورشها فراگیر شود.
ایشان فرصت  12ساله آمــوزشوپــرورش را برای
تربیت چنین نسلی ،بینظیر برشمردند و گفتند:
سازمان ِ گسترد ه آموزشوپرورش در همه شهرها
و روستاها ،زمینه مناسبی دارد تا در پرتو تالش و
شهــا و آرمانهای انقالب
مجاهدت معلمان ،ارز 
را بهدرستی به د لهــا و گوشهای آمــاد ه فرزندان
ملت منتقل ،و هویت اسالمی -ایرانی را در آنها
نهادینهکند.

بیکار شدند و از سوی دیگر با افزایش قیمت کاالها فشار بر
مردم دوچندان شد .آقای رئیسی فرد دغدغه مندی است
ولی دادن یارانه و اضافه حقوقهای بیمنطق کارگران
و کارمندان بدون اینکه باال سر کارخانههای مواد غذایی
ناظری بگذارید ،آب در هاون کوبیدن است.

«تمیم» در تهران؛
اهداف سفر چیست؟

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارجمعیازمعلمان ،مأموریتمهمآنهاراتبیینکردند

تربیت نسل آینده تمدن ایرانی اسالمی

◾

◾از امروز ِآموزشوپرورش میتوانیم فردای کشور
را حدس بزنیم

رهبر انقالب ،وزارت آموزشوپرورش را دستگاهی
بسیار بــزرگ و آیندهساز خواندند و افــزودنــد :از
امــروز ِآمــوزشوپــرورش میتوانیم فــردای کشور را
حدس بزنیم .ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از
زحماتمعلمانافزودند:البتهبرایرسیدنبهوضع
مطلوب ،مشکالت موجود باید با تدبیر ،دانایی،
همت ،مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آی ـتهللا خامنهای در تشریح مسائل
الزم ب ــرای حــل مـشـکــات ،بــه تــدویــن متنهای
مناسب آموزشی و تأمین کمّی معلم ِمــورد نیاز
آمــوزشوپــرورش اشــاره کردند و افزودند :کیفیت
معلم و تدی ّن ،اخالق و مهارتهای او بسیار مهم
است و نباید بهگونهای باشد که رتبههای پایین
کنکور سراغ معلمی بروند ،البته امروز هم مانند
برهههای مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم
نداریم.

◾

◾ان ـ ـت ـ ـقـ ــاد از نـ ــاآش ـ ـنـ ــایـ ــی دانـ ـ ـ ـشآم ـ ـ ــوزان
با افتخارات کشور

رهـ ـب ــر انـ ـق ــاب در بـ ـی ــان چ ـنــد ن ـک ـتــه درب ـ ــاره
آمــوزشوپــرورش گفتند :دان ـشآمــوز باید دارای
هویت ملی باشد و در کنار اهتزاز پرچم علم ،با
اعتماد به نفس ،پرچم «هویت ملی و پر افتخار
اسالمی ایرانی» را هم به اهتزاز در آورد .ایشان با
انتقاد از ناآشنایی دانشآموزان با افتخارات کشور
از جمله عناصر پر تالش پس از انقالب ،بیاطالعی
آنان از افکار راهگشای امام خمینی(ره) و آرمانهای
سرنوشتساز انقالب و ناآگاهی آنان از حوادث
انقالب گفتند :معلمان عالوه بر آگاه کردن نسل
نوجوان و جوان ،باید اینگونه مسائل را با دل و جان
آنان آمیخته سازند .ایشان درک ارزش ایستادگی
و مقاوم بــودن را از دیگر نیازهای دان ـشآمــوزان
دانستند و افــزودنــد :در جهانی که هر کس ،چه
شرق چه غرب ،زور میگوید نسل آینده باید ارزش
و اهمیت ایستادگی را از هماکنون بیاموزد تا در
پرتو این آموزهها تمدنساز شود و ملت و کشور را
عزتمند سازد.
رهبر انقالب ،وزارت آموزشوپرورش را به تفکیک

«علم نافع» از «علم غیرنافع» در برنامه درسی
دان ـشآمــوزان توصیه کردند و گفتند :علم نافع
علمی است که استعدادهای نوجوان و جــوان را
شکوفا میکند و با سرمایهسازی بــرای آینده او،
موجب پیشرفت و تعالی کشور میشود .ایشان
در این زمینه افزودند :بعضی مطالب در برنامه
درســی کنونی ،صرفا ًمحفوظاتی است که بدون
هیچ سودی برای حال یا آینده دانشآموزان به ذهن
آنها سرازیر میشود که باید این موارد شناسایی و
از آموزشها حذف شود.
حضرت آیتهللا خامنهای با تأکید بر اختصاص
ساعاتی به آموزشهای مهارتی بهجای مطالب
غیرنافع گفتند :مسائلی همچون سبک زندگی
اسالمی ،تعاون و همکاری اجتماعی ،مطالعه و
تحقیق ،فعالیتهای جهادی ،مبارزه با آسیبهای
اجتماعی و نظم و قانونگرایی از جمله مهارتهایی
است که باید در مدرسه آمــوزش داده و از دوران
کودکی و نوجوانی در افراد نهادینه شود.

◾

◾م ـیــزان تحقق سـنــد ت ـحــول آم ــوزشوپ ــرورش
خرسندکنندهنیست

ایشان میزان تحقق سند تحول آموزشوپرورش را
خرسندکنندهندانستندوگفتند:باگذشتبیش
از ۱۰سال از تنظیم سند و رفتوآمد وزیران متعدد
که البته این تعدد مدیریتها نیز نوعی آسیب و
آفت اســت ،به این سند بهعنوان یک مجموعه
کامل و بههم پیوسته عمل نشده اســت .رهبر
انقالب اسالمی افزودند :اگر سند نیاز به اصالح
و تکمیل دارد ،مسئوالن این کار را انجام دهند،
ضمن اینکه برای سنجش پیشرفت سند نیز باید
شاخصهای کمّی معیّن شود.
حضرت آیـتهللا خامنهای سپس در بیان چند
نکته درباره مسائل معلمان ،سنگینی بار اجرای
مسائل مهم نظام تعلیم و تربیت را بیش از همه
بر دوش معلمان دانستند و گفتند :معلمان عزیز
که در مقاطع مختلف همچون دوران انقالب ،دفاع
مقدس و حوادث گوناگون سیاسی با نقشآفرینی
درست خود ،نوجوانان و جوانان را هدایت میکردند
امروز نیز باید بیش از همیشه متوجه نقش مهم
و مسئولیت بزرگشان باشند و مسائلی همچون

مشکالت معیشتی نباید موجب خسته و ملول
شدن یا تحقیر و کوچکانگاشتن کار بزرگ آنها
شود .ایشان ،نوجوانان و جوانان را دُردانههای کشور
و امانتهایی بــزرگ در دست معلمان خواندند
و افزودند :این امانتهای گرانسنگ باید در اثر
تربیت معلمان ِ دینباور و دینمدار ،به افــرادی با
ارزشافزود ه باالتر ِعلمی ،اخالقی و رفتاری تبدیل
شوند.
رهبرانقالبدانشگاهفرهنگیانوهمهمراکزتربیت
معلم را دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت
همهجانبهدانستندوگفتند:اینمراکزبایدازلحاظ
امکانات سختافزاری ،مدیریت ،اساتید ،متون
آموزشی و فعالیتهای تربیتی بهگونهای تقویت
شوند که بتوانند «معلم مطلوب» تربیت کنند.

◾

◾به مسائل معیشتی معلمان توجه ویژه شود
ایشان با توصیه به هماهنگیِ رشته تحصیلی
مـعـلـمــان ب ــا ت ــدری ــس آ نهـ ــا ت ــا حـ ـدّ امـ ـک ــان ،به
دش ــواریه ــای آم ــوزش در دوره کــرونــا و زحمات
معلمان نیز اشاره و خاطرنشان کردند :در این دوره،
زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص
بایدصمیمانهازهمهمعلمانتشکرکنیم.حضرت
آیتهللا خامنهای با تأکید بر سفارش همیشگی
خود به بهبود معیشت معلمان ،افزودند :با وجود
تامکاناتدولتی،امابهمسائلمعیشتی،
مشکال ِ
بیمه ،بازنشستگی و درمــان معلمان توجه ویژه
شــود .ایشان در پایان سخنانشان ،به معلمان
توصیه کردند با وجود انتظارات زیادی که از وزارت
آموزشوپرورش برای عمل به وظایفش وجود دارد،
منتظر تحقق آن توقعات نمانند و با ابتکارهای
شخصی و روحیه خیرخواهی و دلسوزی خود،
برنامههای تربیتی دانشآموزان و کارهای بزرگ را
پیش ببرند.در ابتدای این دیدار ،آقای نوری وزیر
آموزشوپرورش گزارشی از اقدامات و برنامههای این
وزارتخانه در خصوص اجرای سند تحول ،استفاده
از ظرفیت فضای مجازی و فناوریهای نوین در
عرصه تعلیم و تربیت ،توسعه عدالت آموزشی،
مهارتآموزی ،پــرورش استعدادهای درخشان،
رتبهبندی و معیشت معلمان و تحول در منابع
درسی بیان کرد.

مدافعانامنیت

اقتداردفاعی

وزارت اطالعات خبر داد

حمله توپخانهای سپاه به مراکز تروریستها در کردستان عراق

بازداشت دو اروپایی سازماندهنده آشوب
وزارت اطــاعــات از بــازداشــت
دو فرد اروپایی سازمان دهنده
آشوب و بی نظمی در کشور خبر
داد .در بیانیه وزارت اطالعات که
به این منظور صادر شده ،آمده
است :دو فرد اروپایی که با هدف سوءاستفاده
از مطالبات بحق برخی از صنوف و اقشار کشور
و تغییر جهت مطالبات ع ــادی بــه آشــوب،
بینظمیاجتماعیوبیثباتسازیجامعهوارد
کشور شده بودند ،توسط سربازان گمنام امام
زمان(عج)شناساییوبازداشتشدند.درادامه
بیان شده :توطئهگران بیگانه که از سناریوهای
متعددومتنوعسالهایاخیرخویشعلیهاین
ملکوملتطرفینبستهبودند،باهدفاجرای
طرحیترکیبیازروشهاینویننرموسخت،دو
مأمور با تجرب ه خود (از اتباع یک کشور اروپایی)
رابهایراناعزامکردهبودند.اینافرادسازماندهی
شده توسط سرویسهای جاسوسی مأموریت
داشتند بــا توجیه ،هــدایــت ،شبکهسازی و

◾

◾زمان توافق با ایران فرا رسیده است
نماینده مسلمان دموکرات کنگره آمریکا خواستار لغو
تحریمها علیه ایران و احیای برجام شد« .ایلهان عمر»
نمایندهایالتمینهسوتاضمنتاکیدبرضرورتدستیابی
فوری به توافق در مذاکرات برچیدن تحریم ها در پیامی
توییتری نوشت :زمان ما برای برقراری صلح در خاورمیانه
(غرب آسیا) و اجتناب از جنگ رو به اتمام است .زمان
نهایی شدن توافق با ایران فرا رسیده است.

یادداشت

◾

◾منابع انسانی ،زیرساخت تمدنها
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسلهای
آینده خواندند و افزودند :هدف از دیدار با معلمان
برجسته شــدن نقش آنــان و تثبیت و ماندگار
شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم
معلم و خانوادهاش به شغل او افتخار کنند ،هم
جامعهبهمعلمبهچشمیکفردمفتخرنگاهکند.
رهبر انقالب در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی
گفتند :معلم به معنای تعلیمدهندگی ،ارزش
بسیار بزرگی است؛ زیرا خداوند به استناد آیات
قــرآن ،تعلیمدهنده است و پیامبر و همه حکما،
علما ،دانشمندان و شخصیتهای برجسته
نظیر استاد شهید مطهری نیز دارای این ارزش
بسیار واالی معلمی هستند .حضرت آیت هللا
خامنهای افزودند :در کاربرد دوم که منطبق با کار
آمــوزشوپــرورش است ،عالوه بر تعلیمدهندگی،
ارزش باالتری نیز وجــود دارد؛ ز یــرا مخاطب این
تعلیمدربهترینسنینتأثیرپذیریوتربیتپذیری
هستند و تعلیم آنها ،تأثیرگذاری بسیار بیشتری
از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ت ای ـجــاد
ایــش ــان ب ــا اش ـ ــاره ب ــه ه ــدف ب ـل ـنــدمــد ِ
تمدن نوین و شکوفای اســامــی گفتند :منابع
انسانی ،زیرساخت هر تمدنی به شمار میرود و
برپاکنندگانتمدننویناسالمینسلیهستندکه
اکنون دراختیار معلمان قرار دارند،بنابرایناهمیت
و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد.

◾

دغدغهجدید
قانونگذاران
آمریکایی!

حسین امیرعبداللهیان وزیــر امــور خارجه همزمان با
حضور «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا در تهران در توییتی با بیان اینکه دو مسیر
خنثیسازی و رفع تحریمها پیگیری میشود ،اعالم کرد:
مصونسازی کشور از مسیر تحول اقتصادی و توزیع
عادالنه نظام پرداخت یارانه راهبرد اصلی است و مذاکره
برایلغوتحریمهاهمدرمسیردرستشپیگیریمیشود.

◾

◾مردم در جریان الزامات اصالح اقتصادی قرار گیرند
حجت االســام والمسلمین رئیسی در جلسه هیئت
دولت ،توزیع عادالنه یارانهها را دستور کار مهم حال حاضر
دولت دانست و بر ضرورت تبیین دقیق مسئله و اقناع
افکار عمومی تأکید کرد .رئیسجمهور گفت :مردم باید در
جریان ضرورت اصالح نظام اقتصادی و تغییر رویکرد در
پرداخت یارانهها قرار گیرند و برای آنها توضیح داده شود
که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی
صـبــح روز گــذشـتــه در دی ــدار
صـ ــدهـ ــا تـ ــن از مــعــلــم ــان و
فرهنگیان ،آمــوزشوپــرورش را
تربیتکننده نسلی تمدنساز
خـ ــوانـ ــدنـ ــد و بـ ــا ت ـج ـل ـیــل از
تالشهای معلمان بهویژه در دوران کرونا و تأکید بر
بهبودمسائلمعیشتیآنانگفتند:نسلنوجوان
و جوان ،باید دارای هویت ملی و اسالمی -ایرانی،
معتمد به نفس ،مقاوم ،آگاه از اندیشههای امام و
آرمانها ،دانشمند و کارآمد پرورش یابد.

◾وظــیــف ــه مــه ــم ت ــربــی ــت ن ـس ـلــی ه ــوشــی ــار،
خودساخته و کارآمد

در حاشيه

◾

◾هر دو مسیر خنثیسازی و رفع تحری م پیگیری میشود
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مرتبطسازی افراد و شبکههای آلوده داخلی ،بر
مشکالتومطالباتاقشارشریفوزحمتکش
جامعه اشــراف پیدا کــرده و با منحرف سازی
مطالبات و مرتبط سازی گروههای متصل به
خود ،جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و
شرارت و ناامنی مواجه نمایند.
در ادامه آمده :وزارت اطالعات ضمن هشدار
جدیبهکانونهایتوطئهگربیگانهوپایگاههای
آلوده داخلی آنها اعال م مینماید در پاسداری
از امنیت و آرامش مردم کمترین چشمپوشی
را روا نمیداند .ضمنا ًدر اولین زمــان ممکن،
بخشی از مستندات صوتی و تصویری به
استحضارملتشریفایرانخواهدرسید.

در موضوع امنیت با کسی شوخی نداریم
نـیــروی زمینی سپاه پــاســداران
انقالباسالمیمقرگروهکهای
تروریستی در اربیل عــراق را با
تسلیحات توپخانهای هدف قرار
داد .به گــزارش تسنیم ،بر پایه این خبر روابط
عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) نیروی
زمینیسپاهروزگذشتهازدستگیریاعضاییک
تیم تروریستی در شمال غرب کشور و انهدام
پایگاهها و مقرهای تروریستهای مستقر در
اقلیم شمال عراق خبر داد .در این بیانیه آمده
است :در پی شرارتهای اخیر یک تیم مسلح
تروریستی ،در تور اطالعاتی رزمندگان قرارگاه
حمزهسیدالشهدانیرویزمینیسپاهقرارگرفت
وتمامیاعضایاینتیمتروریستیپنجنفرهدر
شهرستانبانهدستگیرشدند.بنابراینگزارش
درپی اعترافات اعضای این تیم تروریستی به
اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود علیه ایران
اسالمی ،روز گذشته مقرهای تروریستهای
مستقردراقلیمکردستاندرشمالعراقهدف

حمالت رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا
نیرویزمینیسپاهقرارگرفتومنهدمشدند.
گفتنی اســت پیش از ایــن نیز نیروی زمینی
سپاه در چند مقطع به مقرهای گروهکهای
تروریستی ازجمله حــزب دمــوکـرات در اقلیم
شمال عـراق حمله کــرده بــود .در آخرین مورد
اسفندماه سال گذشته نیز سپاه ،مقر موساد
در شهر اربیل عراق را با موشکهای نقطهزن
مورد هدف قرار داد .ایران بارها هشدار داده هرگز
حضور و فعالیت گروهکهای تروریستی در
جوار مرزهای شمالغرب کشور را برنمیتابند و
در صورت فعالیتهای ضدامنیتی ،پاسخهای
محکموکوبندهایبهآنهاخواهندداد.

سید رضا میرابیان تحلیلگر سیاسی
امــیــر قطر ق ــرار اســت ام ــروز در رأس هیئتی
بلندپایه سیاسی-اقتصاد ی به تهران سفر
کند .این اقدام پس از آن صورت می گیرد که
حجت االس ــام والمسلمین سید ابراهیم
رئیسی ،دوم اسفند  ۱۴۰۰به دعــوت رسمی
شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» به دوحه رفته
و ضمن شرکت در اجــاس ســران کشورهای
صادرکننده گاز ۱۴ ،سند همکاری بین ایران و
قطر به امضای مقامات دو کشور رسید.
امـ ــا ســفــر شــیــخ تــمــیــم در مــقــطــعــی انــجــام
می گیرد که منطقه و جهان تحوالت ویژه ای
را از سر میگذراند؛ بنابراین از ابعاد مختلف
حائز اهمیت اســت .مهمترین پیام حضور
امیر قطر در تهران را باید در راستای گسترش
هــمــکــاریهــای دوجــانــبــه جــس ـتوجــو ک ــرد.
نخستین نشست کمیته سیاسی مشترک،
بــه ریــاســت علی بــاقــری و «احــمــد بــن حسن
الحمادی» دبیرکل وزارت خارجه قطر سهشنبه
در تهران برگزار شد .پیگیری توافقات صورت
گرفته در سفر رئیسی بــه دوحــه و گسترش
رواب ــط تــجــاری طرفین مهمترین هــدف این
اجالس بود .در مقطع کنونی فعاالن اقتصادی
طــرفــیــن تــمــایــل زیـ ــادی دارنـ ــد تــا بــا یکدیگر
همکاری بیشتری داشته باشند .ضمن اینکه
با توجه به برگزاری جام جهانی آینده فوتبال
در قطر شــرایــط بــه گــون ـهای اســت کــه بخش
خصوصی جمهوری اسالمی میتواند در زمینه
گــردشــگــری ،ص ــادرات اقــام و مــواد و توسعه
تجارت میزبانی در کیش همکاریهای الزم را
داشته باشد.
در گام دوم اهمیـت ایـن سـفر بـه گسـترد هتر
شـدن دورنمـای همـکاری میـان کشـورهای
منطقـه بـاز مـی گـردد .نبایـد از یـاد بـرد در چنـد
سـال اخیـر و بهویـژه پـس از بحـران در روابـط
سیاسـی قطـر با چهـار کشـور عربـی ،عربسـتان
سعودی ،مصر ،امارات و بحرین ( ۵ژوئن ،)۲۰۱۷
ایـن کشـور روابـط تنگاتنگـی بـا دیگـر دول مهـم
منطقه از جمله ایـران و ترکیه برقـرار کرد .اکنون
هم توسـعه ایـن مناسـبات مـی تواند بـه کاهش
تنشهای منطقه و بهبود روابـط ایرانی  -عربی
منجر شود .حقیقت آن است در بحث امنیت
جمعـی منطقـه تهـران از چند وقـت پیـش ایده
طرح صلـح هرمـز را مطـرح کـرد .امـا در بحبوحه
جنـگ یمـن ایـن اقـدام بـا اسـتقبال مناسـبی از
سـوی محور سـعودی مواجه نشـد .حـال روابط
برخی طرفهای عربـی از جمله قطـر و امارات با
جمهوری اسالمی بهتر شده و همین مسئله با
وسـاطت دوحه میتواند محیط امنیت بهتری
بـرای سرتاسـر خاورمیانه فراهم کنـد .همچنین
نبایـد از یـاد بـرد دشـمنان فرامنطقـهای همـواره
به دنبـال اختالف افکنـی جغرافیـای خاورمیانه
هسـتند تـا منافـع خـود را تأمیـن کننـد ،پـس
حضـور امیـر قطـر در تهـران ،میتواند آغـازی بر
پایان بحـران منطقهای باشـد .با توجـه به اینکه
اولویـت سیاسـت خارجـی دولـت گسـترش
ارتباطـات بـا کشـورهای همسـایه مسـلمان و
غیرمعانـد اسـت؛ قطعـا ً روابطـی کـه در طـول
هشـت ماه گذشـته برقـرار شـده  ،بر اسـاس این
نقشـه راه بـوده و سیاسـت راهبـردی جمهـوری
اسلامی اسـت .در ایـن راسـتا گسـترش روابـط
سیاسـی ،اقتصـادی ،تجـاری و بـه ویـژه انـرژی
ایـران بـا قطر ،بـا توجـه بـه نفـوذی کـه طرفیـن در
جهـان اسلام دارنـد ،بـه خـودی خـود میتوانـد
در حفـظ و افزایـش صلـح و امنیـت منطقـه،
مؤثـر باشـد.
در نهایت اینکه برخی نیز این احتمال که در
موضوع مذاکرات هسته ای و بهویژه موضوع
آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده جمهوری
اسالمی ،مقام قطری حامل پیامی برای ایران
باشد را رد نمی کنند .به طور سنتی تا یکی
دو سال پیش پادشاهی عمان نقش مهم
پیا مرسانی میان ایران و آمریکا را بر عهده
داشت ،اما در چند وقت اخیر قطر هم به این
میدان وارد شده و به نقش آفرینی پرداخته
است .با وجود این مقامات کشورمان اینکه مقام
قطری حامل چنین پیامی باشد را به صراحت
رد کرده اند .با وجود این ،دوحه که به دنبال
تبدیل به یک میانجیگر مهم در منطقه است،
بدش نمیآید در زمینه آزادسازی این منابع
نقشآفرینی کند؛ اما باید چندی صبر کرد و دید
آیا تحقق چنین امری میسر است یا نه؟

