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گزارش روز

تالش براي انزواي اي��ران از هيچ جبه��ه اي جواب 
نمي ده��د. قريب ب��ه بيس��ت روز پي��ش هياتي از 
اتحادي��ه اروپا به سرپرس��تي هلگا اش��ميد، معاون 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا ب��ه ايران 
سفر كرد و در ديدارهاي مجزا در تهران واصفهان از 
عزم قاره سبزنشين ها براي توسعه رابطه همه جانبه 
سياس��ي – اقتصادي و امنيتي با ايران سخن گفت. 
ايران، روسيه و تركيه در سوچي روسيه با هم ديدار 
كردند و كليد نقش��ه راه جديدي براي صلح و ثبات 
در سوريه را در قفل چرخاندند. محمد جواد ظريف، 
وزير خارجه كش��ورمان در تازه ترين دور سفرهاي 
خود به ارمنس��تان و آذربايجان و روس��يه سفر كرد 
و در تمام اين مقاصد شعار تمايل تهران براي تعامل 
بيش��تر با بازيگران منطقه اي و فرامنطق��ه اي را در 
دستور كار قرار داد. حس��ن روحاني، رييس جمهور 
كش��ورمان روز يكش��نبه خود را در بندر چابهار به 
اتفاق رهبران چند كشور همسايه گذراند تا يكي از 
مهم ترين پروژه ه��اي ترانزيتي چنددهه اخير ميان 
ايران و كشورهاي همس��ايه را كليد بزند. تمام اين 
تحوالت در ش��رايطي رخ مي دهد كه دونالد ترامپ، 
رييس جمهور يكه تاز اياالت متحده، كنگره نشين ها 
را وادار كرده تا نيمه دس��امبر )ده روز ديگر( تكليف 
باقي ماندن يا نماندن واش��نگتن در توافق هسته اي 
ايران ب��ا 1+5 را مش��خص كنند. جه��ان اما منتظر 
كارشكني هاي كاخ سفيد و كرش��مه هاي سياسي 
كنگره اياالت متحده باق��ي نمي ماند. تهران از غرب 
تا قلب آسيا، از حاش��يه خليج فارس تا ساحل خزر 
محل ارجاع و مورد مشورت بازيگران منطقه اي قرار 

گرفته است. 
طرح توس��عه بندر چابه��ار با افتتاح ف��از يك طرح 
توسعه بندر و اس��كله شهيد بهشتي با حضور حسن 
روحان��ي و مقام هاي عاليرتبه هند و افغانس��تان در 
رس��انه هاي مهم بين المللي با واكنش هاي بسياري 
روبه رو ش��د. خبرگزاري رويترز پس از انجام مراسم 
افتتاحيه در چابهار نوشت: تهران اميدوار است كه با 
توس��عه چابهار بتواند به مسير ترانزيتي به سرزمين 
محصور افغانستان و آس��ياي ميانه بدل شود. البته 
مي توان گفت كه اين پروژه تا ح��دودي در رقابت با 
بندر گوادر در پاكس��تان است. س��رمايه گذاري اين 
پروژه كه حسن روحاني افتتاح آن را برعهده داشت 
رقمي بالغ بر يك ميليارد دالر را ش��امل مي شود كه 
هندوستان در آن 235 ميليون دالر سرمايه گذاري 
كرده اس��ت. هند در مجموع رقم 500 ميليون دالر 
در چابهار و در بخش ش��مالي عمان سرمايه گذاري 
كرده اس��ت كه نزديك ترين مسير ايران به اقيانوس 
هند به حس��اب مي آيد. با اين پروژه ايران مي تواند 
پاكستان را كه در اين حوزه مهم ترين رقيب تهران به 
حس��اب مي آيد، دور بزند. هرچند هندي ها از پروژه 

چابهار منتفع مي ش��وند اما همزمان رابطه دهلي نو 
- واشنگتن نيز در حال توسعه اس��ت و از اين منظر 
دهلي نو نگراني هايي درب��اره فرجام پروژه هاي خود 
با تهران در س��ايه سياس��ت هاي تند و تيزتر اياالت 
متحده در قبال اي��ران دارد. البته اي��ن خوف و رجا 
تاكنون مانع از نزديك شدن هند به ايران و پيشبرد 
پروژه هاي مش��ترك ميان دو كش��ور نش��ده است. 
هند در ماه اكتبر نخس��تين محموله گندم خود به 
افغانستان از مسير چابهار را منتقل كرد و عمال با اين 
اقدام بندر گوادر در پاكس��تان كه به همت چيني ها 

تاسيس شده را دور زد. 
رسانه هاي هندي نيز با انتشار عكس هايي از حسن 

روحاني در چابهار به اس��تقبال اين پروژه مشترك 
رفتند. تايمز هند در اين باره نوش��ت: ب��ا افتتاح فاز 
يك چابهار، هند و افغانس��تان اكن��ون مي توانند از 
س��د پاكس��تان عبور كنند. اين بندر براي هندي ها 
از اهمي��ت فوق الع��اده اي برخوردار اس��ت چرا كه 
توانستند بدون نياز به پاكستان به خاك افغانستان و 
آسياي ميانه دسترسي پيدا كنند. ايران، افغانستان 
و هندوستان تعهد خود به اجرايي كردن اين پروژه 
را اعالم كرده اند و به نظر مي رسد كه همه چيز طبق 
برنامه ريزي در حال پيشروي اس��ت. اين همكاري 
س��ه جانبه مي تواند به توس��عه اقتصادي و تجاري 
سه كش��ور منتهي ش��ود و البته اين مس��اله جدا از 

فرصت سازي جغرافيايي اس��ت كه اين پروژه براي 
افغانس��تان محصور به وجود مي آورد. در نتيجه اين 
پروسه، افغانستان مسيرهاي فرعي براي دسترسي 
به بازارهاي منطق��ه اي و جهاني پيدا كرد. مقام هاي 
هندوستان اعالم كردند كه هر سه كشور در جريان 
نشست هاي مش��ترك در دو روز گذشته در چابهار 
توافق كرده اند كه بر كيفيت و كميت تالش ها براي 
افزايش اتصال هاي منطق��ه اي بيفزاين��د و در اين 
مسير متصل شدن بيش��تر جغرافيايي سه كشور به 
هم، چابهار از اهميت فوق العاده اي برخوردار اس��ت. 
هرچند اي��ن پروژه باي��د به تصويب مجل��س ايران 
و پارلمان هندوستان برس��د اما به نظر مي رسد كه 

در مس��ير اين تصويب گ��ره خاصي وج��ود ندارد و 
گام ها طبق روال برداش��ته خواهند ش��د. بسياري 
از تحليلگران مس��ائل منطقه اعتق��اد دارند كه اين 
پروژه طرح بسيار هوش��مندانه و استراتژيكي است 
و مي تواند ب��ا انحصارطلبي هاي مش��ترك چين و 
پاكستان مقابله كند. ايران، افغانستان و هندوستان 
در ح��ال كار بيش��تر ب��راي اس��تعداد يابي هاي 
گسترده تر از اين بندر هس��تند تا ببينند كه چگونه 
مي توانند به اشكال متفاوت از آن بهره برداري كنند. 
رييس جمهور ايران در س��خنراني افتتاحيه فاز يك 
تاكيد كرد كه كش��ورهاي اين منطق��ه بايد از تمام 
مس��يرهاي ممكن زميني، درياي��ي و هوايي به هم 

پروژه چابهار نماد روند رو به رشد اقبال تجاري به ايران 

جهان منتظر كنگره امريكا نمي ماند 

نظرات خود را برای ما 
پيامک کنيد
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ش�رکت حمل و نقل گنجینه پردیس در نظر دارد عملیات حق العمل�کاری حمل جاده ای 
حدود 200/000 تن س�نگ آه�ن از معدن گهر زمین س�یر ج�ان به مقصد ش�رکت فوالد 
خوزستان براساس برنامه تنظیمی ماهیانه کارفرما را تا پایان س�ال 1396 به شرح ذیل از 
طریق مناقصه به یکی از شرکتهایی که دارای امکانات کافی ، منابع انسانی مناسب، سوابق 

و تجارب اجرایی مرتبط ، کد اقتصادی و گواهی صالحیت معتبر می باشند ، واگذار نماید.
لذا از کلیه داوطلبان ش�رکت در مناقصه دعوت می ش�ود با رعایت موارد ذیل در ساعات 
اداری جهت اقدام مقتضی به آدرس : اهواز - کیانپارس ، خیابان 12 غربی پالک 19/1 تلفن : 

3391970-061 با ارائه معرفی نامه معتبر مراجعه نمایند.
1(ضمن کس�ب اطالع�ات الزم و آمادگی ، می بایس�ت مدارک ش�رکت خ�ود را تا تاریخ 
96/9/18 ارائه نماین�د . یا در صورت عدم ام�کان مراجعه حضوری م�ی توانند به /آدرس 

اینترنتی ganjinepardis@gmail.com ارسال و رسید دریافت نمائید.
2(دریافت اس�ناد مناقصه ) پس از تأیید ارزیابی فنی پیمان�کاران ( در تاریخ 96/9/21 در 
قبال ارائه اصل رس�ید واریز مبلغ 1/000/000 ریال ) غیر قابل اس�ترداد ( در وجه ش�رکت 

گنجینه پردیس.
3(تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 96/9/25

4(تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت مورخ 96/9/27
5(مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 6/300/000/000 ریال 

6(نوع تضمین : الف ( 50% ضمانت نامه معتبر بانکی . ب( 50% چک تضمینی و یا واریز مبلغ در 
وجه شرکت گنجینه پردیس ) چک از بابت تضمین که با امضاء و مهر معتبر شرکت باشد .(

7(شماره حساب واریز وجه : 01008588852004 بانک ملی شعبه فوالد خوزستان .
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روابط عمومی شرکت حمل و نقل گنجینه پردیس

شرکت حمل و نقل گنجینه پرديس

متصل شوند. در حالي كه پاكس��تان اجازه استفاده 
هند از خاك خ��ود را نمي دهد اين مس��ير مي تواند 
به راحتي س��ه كش��ور را به هم متصل كن��د. هند و 
افغانس��تان در چندس��ال اخير كار مش��ترك براي 
مقابله با سنگ اندازي هاي اسالم آباد در مسير هاي 
تماس دهلي نو با آس��ياي ميانه و افغانستان را آغاز 

كرده اند. 
رس��انه هاي پاكس��تاني در پوش��ش خبري افتتاح 
فاز يك بندرچابه��ار ترجيح دادند ك��ه به احتمال 
بازگش��ت تحريم هاي ايران توس��ط كنگره اياالت 
متحده بيش��تر تمركز كنند تا ذات پروژه مشترك 
سه جانبه. يك رسانه پاكس��تاني در اين باره نوشت: 
مراس��م افتتاح فاز يك بندر چابه��ار در حالي انجام 
گرفت كه كنگره امريكا بايد تا چند روز ديگر درباره 
سرنوشت برجام در اين كشور به اجماع برسد. با اين 
وجود در مراس��م افتتاح فاز يك، 60 نماينده از 17 
كشور از جمله سه كش��ور اصلي پروژه يعني ايران، 
افغانستان و هندوس��تان حضور داشتند. ايران پس 
از آنكه توافق هس��ته اي با جهان را در س��ال 2015 
به س��رمنزل مقصود رساند موفق ش��د پروسه ورود 
به بازارهاي جهاني و پيش��برد پروژه هاي نيمه كاره 
مانده يا جديد را آغاز كند. با اين وجود سياست هاي 
دولت جديد اياالت متح��ده در عدم تاييد پايبندي 
تهران از يك س��و و واگذار كردن س��رانجام پرونده 
به كنگره از س��وي ديگر ب��ر حجم ابهام ها نس��بت 
به عادي س��ازي كامل رابط��ه اقتص��ادي جهاني با 
ايران افزوده اس��ت. با برداشته ش��دن تحريم ها كه 
از ژانوي��ه 2016 عمل��ي ش��د، اروپا، چي��ن، هند، 
روسيه و ساير كش��ورها و بلوك هاي بين المللي روند 
بازگش��ت به ايران و بازار اين كش��ور را آغ��از كردند. 
در قريب به دو س��ال گذش��ته از عمر اجراي برجام، 
قراردادهايي ب��ه ارزش چند ميليارد دالر و همچنين 
س��رمايه گذاري هاي كالن از س��وي كمپاني ه��ا و 
نهادهاي متف��اوت هندي، چيني، روس��ي و اروپايي 
و حتي امريكايي در ايران صورت گرفته اس��ت. با اين 
وجود در ماه اكتبر، وزارت خزانه داري امريكا بر ليست 
تحريمي افراد حقيقي و حقوقي كه در ارتباط با سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي ايران هستند، افزود. سپاه 
در فعاليت هاي ايران در بنادر س��هم مهمي را به خود 
اختصاص داده اس��ت و قرارگاه خاتم االنبيا در پروسه 
ساخت و ساز بندر چابهار س��هم دارد. با اين وجود به 
نظر مي رسد كه هندوستان در پروژه چابهار بي گدار 
به آب ن��زده اس��ت و از امريكا چراغ س��بز الزم براي 
حركت كردن ايمن در اين مسير س��رمايه گذاري را 
دريافت كرده اس��ت. ركس تيلرس��ون، وزير خارجه 
اي��االت متحده در س��فر م��اه اكتبر به هندوس��تان 
در دي��دار با مقام هاي كش��ور ميزبان اع��الم كرد كه 
واش��نگتن به دنبال دخالت در تجارت هاي قانوني با 
تهران نيس��ت چه طرف اين تجارت هند باشد و چه 

كشورهاي اروپايي. 

سارا معصومي

در تاريخ پنجم ژوئن 2017 )15 
خرداد 1396( دول��ت رياض در 
اقدامي پيش بيني نش��ده، روابط 
ديپلماتيك خود ب��ا دولت دوحه 
را به ط��ور كامل قط��ع و تمامي 
راه هاي زمين��ي، دريايي و هوايي 
خود ب��ا اين كش��ور را مس��دود 
كرد. همزمان س��ه كش��ور امارات متحده عربي، مصر و 
بحرين اقدامات مشابهي را در رابطه با قطر در دستور كار 
قرار دادند. اندكي ديرتر نيز بيش از 10 كش��ور عربي يا 
مراودات خود را با اين كشور متوقف كردند يا سطح روابط 
خود را با دول��ت دوحه كاهش دادند. آل س��عود مبناي 
اتخاذ چنين تصميمي را مواضع دولت قطر در قبال ايران 
و گروه هاي سياسي-نظامي تحت امر جمهوري اسالمي 
اعالم ك��رد. از طرفي، با توجه به س��فر دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده، به شبه جزيره عربستان، كه 
طي آن بر گسترش روابط دوجانبه اين كشور با عربستان 
تاكيد شد، بس��ياري از تحليلگران مس��ائل خاورميانه 
معتقد بودند كه اِعمال فشار دولت رياض بر قطر با چراغ 
سبز امريكا صورت گرفته است و حتي تجاوز نظامي به 
خاك قطر و س��قوط دولت اين كشور را بعيد ندانستند. 
ش��واهد امر نيز حاكي از آن بود كه تنش بين دو كشور 
رفته رفته بغرنج تر خواهد شد. از اين رو تمامي رسانه هاي 
خبري جهان نگاه خود را به اين مساله معطوف كردند. 
همزمان صف ه��اي طويل��ي در مب��ادي خروجي اين 
كشور ايجاد شد و فروشگاه ها از مواد غذايي تهي شدند. 
اما برخالف آنچ��ه كه پيش بيني مي ش��د نه تنها دولت 
قطر مقهور تصميمات رياض نشد، كه با گذشت زمان و 
اطمينان رهبران قطر از عدم توفيق آل سعود در اهداف 
تعيين ش��ده خود، از موضع قدرت با دول طرف تخاصم 
وارد مذاكره شد و عمال تصويري پيروزمندانه از خود در 
اذهان عمومي بر جاي گذاشت. حال پرسش اينجاست 
كه چگونه كشور قطر با كمتر از سه ميليون نفر جمعيت 
و مساحتي معادل يك دويستم خاك عربستان توانست 
سربلند از اين منازعه بيرون آيد؟ در ادامه به چهار دليل 
اصلي كه به باور نگارنده منجر به ناكامي عربستان در اين 

رويداد شد خواهيم پرداخت. 
1- ثروت و درآمد سرانه باال

قطر داراي سومين ذخاير گاز جهان و البته بزرگ ترين 
صادركننده آن بوده و بدين طري��ق ثروت هنگفتي را از 
ِقبل درآمدهاي حاصل از فروش گاز مايع گردآوري كرده 
است. به عالوه اين كش��ور با وجود ذخاير نسبتا محدود 

نفتي، توانس��ته اس��ت به عنوان يك عضو تاثيرگذار در 
اوپك، درآم��د خوبي را از فروش نفت و مش��تقات آن به 
دست آورد. مضافا اينكه به واس��طه درايت روساي اين 
كش��ور، س��رمايه گذاري هاي عظيم��ي در عرصه هاي 
مختلف صنعتي، تجاري و خدمات��ي صورت گرفته كه 
عوايد بسياري را براي اين كش��ور به همراه داشته است. 
از طرفي، قطر با سرانه درآمد ناخالص ملي )GNI( باالي 
صد هزار دالر در سال، كه در 10 سال گذشته نيز مسير 
رو به رش��د آن را حفظ كرده اس��ت، حتي با اس��تناد به 
سخت گيرانه ترين داده هاي آماري، توانسته است خود را 
در زمره 5 كش��ور پردرآمد جهان قرار دهد. سرانه توليد 
ناخالص داخلي )GDP( اين كش��ور نيز در سال 2016 
بيش از شصت هزار دالر بوده و اين كش��ور را در جايگاه 
ششم جهان نشانده است. در خصوص شاخص توسعه 
انس��اني نيز، با وجود نوپا بودن روند توس��عه اين كشور، 
قطر توانسته است در سال هاي اخير خود را تا حدود رتبه 
30 تا 35 جهان باال بكش��د. بر اين اس��اس، قطر يكي از 
ثروتمندترين كش��ورهاي جهان بوده و همين مس��اله 
اين كش��ور را به يكي از بازيگران مهم منطقه اي تبديل 
كرده است. بنابراين تحريم  عربستان و متحدانش گرچه 
در كوتاه مدت ُش��ك رواني قابل توجهي بر اقتصاد قطر 
وارد كرد اما در دراز مدت اين نه فقط قطر، كه عربستان 
سعودي نيز از قطع همكاري با اين كشور متضرر خواهد 

شد. 
2- قدرت منطقه اي و جايگاه بين المللي قطر

دولت دوحه هم به واس��طه ذخاير عظي��م گازي و هم 
به جهت توان اقتصادي باال، توانس��ته اس��ت خود را نه 
فقط به مثابه ي��ك قدرت منطقه اي، ك��ه به عنوان يك 
عضو موثر در جامعه جهاني مطرح كند. سرمايه گذاري 
قطري ها در كش��ورهاي متع��دد و عرصه هاي مختلف، 
اين كش��ور را در رابطه هم وابستگي با جهانيان قرار داده 
اس��ت. در خصوص وضعيت ژئواستراتژيكي اين كشور، 
قطر به دليل قرار گرفتن در درون آب هاي خليج فارس، 
و همچنين اس��تقرار نيروهاي امري��كا در پايگاه هوايي 
الُعدي��د از موقعيت بس��يار مهمي برخوردار اس��ت. به 
لحاظ قدرت منطقه اي، اين كش��ور به پشتوانه اندوخته 
ارزي خود جنگ هاي نيابت��ي را به واس��طه گروه هاي 
شبه نظامي مورد حمايت خود صحنه گرداني مي كند. در 
ُبعد بين المللي، قطر بخش عمده صادرات گاز خود را به 
شرق آسيا و مشخصا به چهار كش��ور كره جنوبي، ژاپن، 
هند و چين معطوف كرده اس��ت و بدين واسطه يكي از 
شاهرگ هاي حياتي اين كشورها را در كنترل خود دارد. 

به عالوه ش��ركت هواپيمايي قطر تنها به عنوان يكي از 
سرمايه گذاري هاي موفق اين كشور، اعتبار بين المللي 
ملموسي را براي اين كش��ور ايجاد كرده است. از طرفي، 
قطر با لغو رواديد خود براي 80 كشور جهان، كه امريكا 
و كشورهاي اروپايي از آن جمله هستند، در حال تثبيت 

خود به عنوان يك عضو فعال دهكده جهاني است. 
3- قدرت رسانه اي

شبكه الجزيره، وابس��ته به خاندان پادشاهي قطر كه در 
دوحه مستقر اس��ت، امروزه به عنوان يكي از مهم ترين 
ش��بكه هاي خبري جهان توانس��ته اس��ت ميليون ها 
مخاطب را چ��ه در مي��ان عرب زبانان، و چ��ه در ميان 
مخاطبين انگليس��ي زبان مجذوب خ��ود كند. گرچه 
انتقادات زيادي به سياست هاي اين شبكه در خصوص 
پخ��ش س��خنراني هاي ُاس��امه ب��ن الدن و همچنين 
ويدئوه��اي داعش صورت گرفته اس��ت ام��ا بر همگان 
مسجل شده است كه الجزيره آزادمنشانه ترين رويكرد 
را در ميان تمام ش��بكه هاي عربي داشته است. از سوي 
ديگر، اين ش��بكه با اس��تخدام خبرن��گاران حرفه اي و 
باسابقه، به ويژه براي بخش انگليسي زبان خود، كيفيت 
برنامه هايش را به وضوح ارتقا داده است. به واسطه همين 
قدرت رس��انه اي بود كه از سياس��ت هاي سخت گيرانه 
دولت رياض در قبال قطري ها پرده  برداشته شد و افكار 
جهاني را در ضديت با آل س��عود و به س��ود قطر ترغيب 

نمود. 
4- مسئله حقوق بشر و مشروعيت حكمرانان قطر

گرچه همه كش��ورهاي عربي حوزه خليج فارس هم از 
منظر حقوق بشري و هم از لحاظ سطح آزادي در مراتب 
پاييني قرار دارند ام��ا بين همين كش��ورها اختالفات 
فاحشي قابل تشخيص است. به عالوه برخي دولت ها با 
علم به اين نقصان و خطراتي را كه براي بقاي آنها ايجاد 
كرده است اصالحات اساس��ي را در دستور كار خود قرار 
داده و بدين طريق بر مقبوليت خود نزد شهروندان شان 
افزوده ان��د. از طرف��ي، قط��ر به عن��وان پناه��گاه امن 
مخالفين سياسي دولت هاي عربي شناخته شده است؛ 
به گونه اي ك��ه حتي دفتر نمايندگي طالب��ان در فاصله 
چند كيلومتري يكي از بزرگ تري��ن پايگاه هاي نظامي 
امريكا در اين كش��ور قرار دارد. مضاف��ا اينكه در جريان 
بهار عربي، اين كش��ور با قدرت رسانه اي و البته حمايت 
مالي مخالفين دول مس��تقر، در كنار توده ه��ا و احزاب 
اپوزوسيون عربي قرار گرفت و چهره اي مردمي از خود به 

منصه ظهور رساند. 
در مجموع و با عنايت به چهار فاكتور فوق الذكر عربستان 
نتوانست س��لطه خود را بر قطر تحميل كند. اين مساله 
در عقب نش��يني هاي بعدي آل س��عود به وض��وح قابل 
تشخيص است. دولت عربستان كه به ناكامي خود در اين 
خصوص پي برده است، هوشمندانه اصالحات گسترده 
اجتماعي و سياسي را در دستور كار خود قرار داده است 
تا ضمن ايجاد شرايط زيستن در فضايي جديد، ناكامي 
خ��ود را در قبال دول��ت دوحه كمرنگ تر جل��وه داده و 

جايگاه هژمونيك خود را در جهان عرب احيا كند. 
دانشجوي دكتراي علوم سیاسي

چرا قطر مغلوب عربستان نشد
نگاه  روز
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