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اتهام ضد ایرانی وزارت کشور تاجیکستان 
وزارت کشور تاجیکس��تان درحالی حزب نهضت 
اس��امی و جمه��وری اس��امی ای��ران را در حادث��ه 
تروریستی این کشور متهم کرده که داعش مسئولیت 
این حمله را برعهده گرفته و گفته مهاجمین، سربازان 

خافت اسامی داعش بوده اند.
البت��ه پیش  بین��ی این موضوع ب��رای تحلیلگران 
عجی��ب و دور از انتظار نبود، چرا که در تحوالت اخیر 
این کشور موردی نبوده که در آن دولت حزب نهضت 
اس��امی و جمهوری اس��امی ای��ران را متهم نکرده 

باشد.
در گزارش این وزارتخانه بدون ارائه هیچ اطاعاتی 
و یا اس��ناد و مدارکی اش��اره کرده ک��ه رهبری گروه 
مهاجم حس��ین عبدالصمداف 4 س��ال پیش در شهر 
ق��م و مازندران ایران آموزش ایدئولوژیک و خرابکاری 
دیده و در آنجا از طریق ش��خصی ب��ه نام ناصرخوجه 
عبیداف، با حزب نهضت اس��امی تاجیکس��تان بیعت 

کرده است.  تسنیم 

 نشست چهارجانبه
 کشورهای ضامن روند آستانه 
نشست چهار جانبه نمایندگان عالی ایران، روسیه 
و ترکیه و دی میس��تورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان 

ملل در امور سوریه در سوچی برگزار شد.
در این نشست نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد در امور س��وریه، گزارش��ی از برگه غیر رسمی 
تهیه ش��ده پیرامون کمیته قانون اساس��ی س��وریه و 
همچنی��ن روند تعیی��ن و معرفی نماین��دگان دولت، 
معارض��ه و جامعه مدنی س��وریه در این کمیته ارائه و 
مذاکره کنندگان ارش��د سه کشور ضامن روند آستانه 
دیدگاه ه��ا و ماحظات خ��ود را در خصوص آن اعام 

کردند.
در نشست س��ه جانبه  دو شب گذش��ته با حضور 
مذاکره کنندگان ارش��د سه کشور ضامن روند آستانه 
در سوچی، پیش نویس بیانیه پایانی دهمین کنفرانس 

بین  المللی صلح سوریه بررسی شد.  ایسنا

 مردم ایران ژست تبلیغاتی نتانیاهو
را جدی نمی گیرند

روزنام��ه هاآرت��ص با اش��اره به درخواس��ت های 
مکرر  نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی ب��رای تحریم 
ایران، تحلیل کرد که کلیپ های ویدئویی جدید او در 

حمایت ظاهری از مردم ایران بی اثر است.
در ابت��دای این یادداش��ت با اش��اره ب��ه تناقض 
ویدئوه��ای نتانیاهو با توئیت های تند »دونالد ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا علیه دول��ت و ملت ایران، آمده 
اس��ت که س��نجش اینکه مردم ایران این ابراز نگرانی 

نتانیاهو را می پذیرند یا نه، دشوار است.
هاآرتص اما نوشت که تحلیلگران موضوع ایران در 
فلسطین اشغالی، کمپین نتانیاهو را اقدامی هماهنگ 
ش��ده با دولت ترامپ جهت بیش��ینه کردن فش��ار بر 

دولت ایران برای آمدن پای میز مذاکره می دانند.
»راز زیم��ت« محقق اندیش��کده مطالعات امنیت 
داخلی رژیم صهیونیس��تی )INSS( ب��ه این روزنامه 
گف��ت: ارزیابی دولت آمریکا این اس��ت که فش��ارها 
روی رژی��م ای��ران رو ب��ه افزای��ش اس��ت، وضعی��ت 
)کش��ور( بدت��ر ش��ده و فرص��ت خوبی ب��رای ایاالت 
متحده و اسرائیل فراهم ش��ده تا فشار بیشتری برای 
 فاصل��ه انداختن بین مردم و دول��ت ایران وارد کنند. 

 باشگاه خبرنگاران
 

 نمی توانیم ایران را مجبور به خروج
از سوریه کنیم
س��فیر روسیه در س��رزمین های اشغالی گفت که 
مس��کو نمی تواند ایران را مجبور به خروج از س��وریه 

کند.
"آناتول��ی ویکت��وروف" در مخالف��ت با خواس��ته 
طوالنی مدت اسرائیل مبنی بر اینکه ایران باید به طور 
کامل از سوریه خارج شود، گفت که نمی توان ایران را 

مجبور به خروج از سوریه کرد.
وی از حضور ایران در سوریه دفاع کرد و گفت: ما 
می توانیم با ش��رکای ایرانی مان بسیار صریح و بی پرده 
گفت وگ��و و آنه��ا را متقاعد کنیم ک��ه کاری را انجام 
دهن��د یا ندهند اما نمی توانیم آنها را ملزم به خروج از 

سوریه کنیم.   رویترز

رایزنی ظریف با رئیس جمهور سریالنکا
رئیس جمهور س��ریانکا در دیدار ظریف با اشاره 
به اراده کش��ورش برای تقویت هر چه بیش��تر روابط 
دوجانبه با ایران گفت: هیچ مانعی بر س��ر راه توسعه و 

تعمیق روابط دو کشور وجود ندارد.
در این دیدار "ماتریپاال سریسینا" با اشاره به روابط 
دوس��تانه و قدیمی ایران و سریانکا و یادآوری دیدار 
مفید و س��ازنده سال گذشته خود از ایران و گفت وگو 
با مقامات کش��ورمان، ب��ه زمینه ه��ای همکاری های 
دو کش��ور به وی��ژه در بخش انرژی اش��اره و بر اراده 
کشور خود برای تقویت و توسعه هر چه بیشتر روابط 
دوجانب��ه و همراهی و همکاری در مجامع بین المللی 
تاکی��د کرد و افزود: هیچ مانعی بر س��ر راه توس��عه و 

تعمیق روابط دو کشور وجود ندارد.  مهر

اخبار

واکنش قاسمی برای حمله به گردشگران خارجی 
 قاس��می در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: ما هرگونه اقدام تروریستی در 
نقاط مختلف دنیا، از جمله حادثه اخیر علیه گردشگران خارجی در تاجیکستان 

را محکوم می کنیم.
"بهرام قاس��می" در پاس��خ به س��والی در خصوص حمله اخیر انجام شده به 

گردش��گران خارجی در تاجیکس��تان که به کشته و مجروح شدن شماری از آنها 
انجامید، ضمن ابراز تاس��ف از این حادثه و محکوم کردن آن گفت: ما هرگونه اقدام 

تروریس��تی در نق��اط مختلف دنیا، از جمل��ه حادثه اخیر علیه گردش��گران خارجی در 
تاجیکستان را محکوم می کنیم. 

وی با انتقاد از مطالب خاف واقع در بیانیه وزارت داخله تاجیکستان علیه ایران افزود: 
جمهوری اسامی ایران هرگونه ارتباط با این حادثه و وجود هر گونه پایگاه جهت آموزش 

اقدامات خرابکارانه در خاک خود را به شدت تکذیب می کند.   خبرگزاری صداوسیما

سخنگو
وزیر خارجه عمان حامل پیام ایران نبود

وزیر خارجه عمان اعام کرد در س��فر اخیر ب��ه آمریکا حامل هیچ پیامی از 
جانب کسی از جمله ایران نبوده است.

»یوس��ف بن عل��وی« گفت: ما پیام��ی از کس��ی از جمل��ه ایرانی ها برای 
آمریکایی ه��ا نیاوردیم. معتقدیم که می ش��ود گفت وگو را ش��روع کرد. دو طرف 

وس��ط این همه مش��غولیت نیاز دارند فرصتی پیدا کنند تا وارد درگیری نشوند، 
درگیری که نه برای منطقه نه برای کسی هیچ فایده ای ندارد.

او در س��فر یک هفته ای خود به آمریکا با مقامات این کش��ور از جمله جیمز متیس 
وزیر دفاع و مایک پامپئو وزیر خارجه این کش��ور دیدار کرد اما به الجزیره گفت که در 

سفر خود حامل پیامی از جانب کسی برای آمریکا نبوده است.
به تازگی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفته، وزیر خارجه عمان روز »جمعه« 

به تهران نمی آید. تسنیم

دیپلمات 
ترامپ عاشق مالقات برای مالقات است

رئیس ش��ورای راهبردی روابط خارجی ایران در واکنش به پیشنهاد ترامپ 
برای ماقات با روحانی گفت: ترامپ عاشق ماقات برای ماقات است و به نتایج 

ماقات هایش و سخنان متناقض خود چندان نمی اندیشد.
س��ید کمال خرازی افزود: ما با توجه به تجربه تلخی که از مذاکره با آمریکا 

و نقض مکرر تعهدات دولت مردان آن داش��ته ایم طبیعی اس��ت که ارزشی برای 
پیشنهاد وی قائل نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: ترامپ باید قبل از هر چیز خروج آمریکا از برجام را جبران کند 
و نشان دهد که برای تعهدات اساف خود و قوانین بین المللی احترام قائل است.

به تازگی رئیس جمهوری آمریکا در کاخ س��فید و در کنفرانس خبری مش��ترک با 
»جوزپه کنته« نخس��ت وزیر ایتالیا از آمادگی خود برای دیدار با حسن روحانی هر زمان 

و بدون پیش شرط خبر داد.  فارس 

دیدگاه

یک روزنامه فرامنطقه ای ضمن تشریح  رس�انه از ب�ازي  توطئه های آمریکایی- صهیونیستی 
تقوی��ت پ��روژه ای��ران هراس��ی ن��زد کش��ورهای منطقه، 
کش��ورهای عربی و بخصوص حاش��یه خلیج ف��ارس را به 

امضای توافق صلحی با ایران دعوت کرد.
روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« در یادداشتی به قلم 
»احم��د فهیم« و با عن��وان اینکه »آیا تش��دید تهدیدهای 
آمریکا مقدمه امضای توافق صلحی با ایران است« به تحلیل 
وضعیت سیاسی کنونی منطقه در سایه تشدید تنش میان 

ایران و آمریکا پرداخت.
در ای��ن یادداش��ت آمده اس��ت: تنش می��ان تهران و 
کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج )فارس( به نحوی ش��تاب 
گرفت��ه که فقط به نفع قدرت های بزرگ اس��ت که از ادامه 
دادن این مناقش��ات به لحاظ سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی 

سود می برند.
واشنگتن در تهدیدهای خود و جنگ لفظی علیه تهران 
جدی نیست؛ چرا که از این کشور یک مترسک ساخته برای 
تحریک منطقه، باج گیری و دوش��یدن منابع کشورهای آن 
و احیای مس��ابقه تس��لیحاتی به نحوی که تنها در راستای 

خدمت به منافع ایاالت متحده است.
ما با چش��م خ��ود دیدیم که چگونه دالل کاخ س��فید 
در اوایل س��ال جاری میادی در دیدار ب��ا یکی از رهبران 
کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج )فارس( لیس��ت اجناس 
کسادش��ان را ب��ه هم��راه قیمت هایش به یک��ی از رهبران 

کش��ورهای عربی خلیج )فارس( ارائه داد، گویی برای دارو 
و تجهیزات پزش��کی یا دس��تگاه های ویژه توسعه صنعتی و 
کشاورزی و نه برای بمب ها و هواپیماهای مرگ و ساح های 

کشتار جمعی بازار یابی می کند.
اما از لحاظ سیاسی واشنگتن توانست با استفاده از پروژه 
ایران هراسی کشورهای عربی را به عادی سازی روابط خود با 
اسرائیل وادار کند به گونه ای که در ازای آن این کشورها از 
حمایت های سیاسی و امنیتی آمریکا در مقابله با نفوذ ایران 
بهره مند شوند تا جایی که می توانیم قاطعانه بگوییم که این 

مهم ترین پرونده در چارچوب معامله قرن است.
ترامپ همین خط مش��ی را در پی��اده کردن دو وعده 
انتخابات��ی خود، یکی انتقال س��فارت کش��ورش به قدس 
اش��غالی و لغو توافق هس��ته ای با ایران بکار گرفت و به هر 

نحوی درصدد نابودی آرمان های فلسطینی برآمده است.
اما از لحاظ امنیتی و در چارچوب همان سیاس��ت باج 
گیری، آمریکا به ایران فرصت داد تا با افزایش نفوذ خود در 
منطقه موازنه های قوا را به نفع خود تغییر دهد تا کشورهای 

منطقه از این وضعیت احساس خطر و بی ثباتی کنند .
اگر آمریکایی ها بخواهن��د مبنا را بر زورگویی بگذارند، 
طبیعی اس��ت که نیروهای مسلح ایران در راستای حفاظت 
از مناف��ع مل��ت ای��ران از توانمندی ه��ا و قابلیت های خود 
بهره ب��رداری کنند. اگر کس��انی بخواهن��د منافع جمهوری 
اسامی ایران را به خطر بیاندازند، ایران هم منافع آنها را با 

امکاناتی که دارد، به خطر می اندازد.  فارس 

رأی الیوم:
 اعراب باید فتیله تنش با ایران را پایین بکشند

اندیش��کده  آمریکای��ی  کارشناس��ان  »ش��ورای آتانتیک« تأکی��د کردند با نظ�����رگاه
توجه به اقدامات خصمانه ای که طی ماه های گذشته دولت 
آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته، حس��ن نیت »دونالد 

ترامپ« برای گفت وگو با ایرانی ها زیر سوال رفته است.
رئیس جمه��ور آمریکا که از همان روزهای نخس��ِت به 
قدرت رس��یدن در کاخ س��فید، کارزاری همه جانبه را علیه 
ایران و مردم این کش��ور آغاز کرده، روز گذشته )دوشنبه( 
در کنفرانس خبری با »جوزپه کنته« نخست وزیر ایتالیا در 
واشنگتن مدعی شد که حاضر است بدون هیچ پیش شرطی 
ب��ا ایرانی ها دیدار کن��د. وی در عین ح��ال گفت که همه 

کشورها را به افزایش فشار بر ایران تشویق می کند.
اما این اظهارات رئیس جمه��ور آمریکا نیز واکنش های 
بس��یاری را در میان مقامات و کارشناس��ان این کش��ور و 
سراسر دنیا به دنبال داش��ته است. »شورای آتانتیک« در 
گزارش��ی، نظر چند نفر از کارشناس��ان این موسسه درباره 

اظهارات ترامپ را منتشر کرده است.
»متئ��و کروئنی��گ« مدیر مرک��ز اس��تراتژی و امنیت 
»اس��کوکرافت« در ش��ورای آتانتیک در ای��ن مورد گفته 
اس��ت، تمایل ترام��پ برای دیدار با ایرانی ه��ا، به کارگیری 
»اس��تراتژی فش��ار و تعاملی اس��ت که آمریکا س��ال ها در 

مواجهه با کشورهای سرکش« دنبال کرده است.
وی در ادام��ه تأکید کرد، ترامپ همزمان که وعده های 
گفت وگو با ایران را مطرح کرده، فشار اقتصادی و نظامی بر 

ایران را افزایش خواهد داد.
»باربارا اس��اوین« مدیر ابتکار عمل »آینده ایران« در 
ش��ورای آتانتیک نیز در این رابطه گفت: »در اصل، چنین 
دیداری فوق العاده خواهد بود، اما این سوال مطرح است که 
آی��ا رئیس جمهور آمریکا واقعا مایل به انجام این کار اس��ت 
یا حتی می تواند این کار را انجام دهد و با حس��ن نیت وارد 
مذاکره با ایران ش��ود آن هم پس از آنکه یکجانبه از توافق 
هس��ته ای ایران خارج ش��د و منع صدور ویزا برای ایرانی ها 

را صادر کرد«.
»هولی داگرس« عضو غیرمقیم در مرکز اس��کوکرافت 
در ش��ورای آتانتیک و دبیر وباگ »ایران سورس« نیز در 
واکنش به این اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا نیز تأکید 
ک��رده که با تم��ام اقداماتی که دونال��د ترامپ طی ماه های 
گذش��ته درباره ایران انجام داده، مسئله حسن نیت واقعی 
رئیس جمهور آمریکا در گفت وگو با ایران یک س��وال جدی 
و بزرگ است. وی تأکید کرده که »ایرانی ها به گفت وگو بر 
اس��اس احترام متقابل اعتقاد دارند. و تاکنون دولت ترامپ 
ثابت کرده که یک بازیگر غیرقابل اعتماد است و این مسئله 

با خروج واشنگتن از برجام به اثبات رسید.«
وی در ادامه گف��ت: »رئیس جمهور آمریکا هیچ اقدامی 
برای اعتمادسازی انجام نداده و دولت وی نیز تا به حال اثبات 
نکرده که به وعده هایش پایبن��د خواهد ماند. ترامپ مجبور 
خواهد بود ت��ا پیش از آنکه ایرانی ها نیز اعام کنند مایل به 

گفت وگو هستند، شکاف وسیعی را پر کند«.   تسنیم

شورای آتالنتیک:
 ترامپ غیر قابل اعتماد است

صدرالحسینی درباره تاش برخی در داخل 
ب��رای فراه��م کردن فض��ای مذاکره ب��ا آمریکا 
گف��ت: پس از یاوه گویی های غیرقابل دفاع وزیر 
امورخارجه آمریکا که سخنانی را در مورد ملت 
و دول��ت ایران اظهار داش��ت، ناظران سیاس��ی 
ب��ا تعجب موضع "دونالد ترامپ" را در نشس��ت 
خبری مش��ترکبا نخس��ت وزیر ایتالیا مش��اهده 
کردند که گفته بود "من ش��خصا آمادگی دارم 
در ه��ر مکان و هر زمان با مس��ئوالن جمهوری 
اس��امی ایران ب��رای به توافق رس��یدن توافق 

جدی��د گفت وگ��و" کن��م. 
وی اف��زود: ای��ن هم��ه ماجرا نبود تاس��ف 
بیش��تر ماجرا از آن جایی اس��ت ک��ه برخی از 
سیاس��یون داخلی پس از شنیدن جمات اخیر 
ترام��پ و پمپئ��و با عجله تمام و سراس��یمه در 
ش��رایطی که آب از دهانش��ان جاری بود دست 
ب��ه قلم ب��رده و تویی��ت زدند ک��ه می توان در 
"قال��ب دیپلماس��ی ب��رد ب��رد ب��ا امریکایی ها 

مذاک��ره" نم��ود. 
وی گف��ت: این اف��راد توهین های ترامپ و 
پمپئ��و به خود و ملتش��ان را فراموش کرده اند، 
اما آیا می توان افرادی را سیاس��تمدار دانس��ت 
که س��خنان این مقام��ات را در کمتر از 5 روز 

فرام��وش می کنن��د؟ 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه اظهار داش��ت: پس 
بهتر اس��ت آنان را نه سیاس��تمدار بلکه وابسته 
بدانیم، چرا که حت��ی حاضر نبودند توهین های 
به عمل آمده از جان��ب مقامات آمریکا را یکبار 
با غیرت ملی نگاه کنند و به آن پاس��خ دهند. 

او ب��ا تأکید بر اینکه آنان گفت وگوی تلفنی 
روحانی –اوباما را فراموش کرده و نمی خواهند 
نق��ض عهد ترام��پ در پاره ک��ردن توافق نامه 
برج��ام را ک��ه هنوز چند ماهی از آن نگذش��ته 
اس��ت بخاطر داشته باش��ند، تصریح کرد: اینان 
کاس��بان گفت وگو و مذاک��ره بی ثمر بین تهران 
و واش��نگتن هس��تند که با کمتری��ن آگاهی از 
اص��ول دیپلماس��ی فقط کاس��بی گفت وگوها را 

می س��نجند.
صدرالحس��ینی در ادامه بیان داشت: اینان 
فرام��وش کردند حت��ی گفت وگوهای "ترامپ و 
اون" نیز پس از گذش��ت چن��د ماه ثمری برای 

ملت کره نداشته و ادبیات سلطه جویانه آمریکا 
افزایش یافته اس��ت؛ این افراد تصور می کنند با 
بیان دیپلماس��ی برد - برد می توانند به ماشین 
عملی��ات روانی آمریکا کمک نم��وده و به نیت 
آنان تس��ریع نمایند و تاش آمریکا برای ایجاد 
فاصله بین ملت و دولت ایران را در این شرایط 
اقتص��ادی افزایش دهند و در اعتراضات مردمی 
ش��عارها را به س��مت مذاکره ب��ا آمریکا برده تا 
خوراک مناسبی برای رس��انه های عبری، عربی 

و غرب��ی ایج��اد کنن��د. 
وی با طرح این پرس��ش که آی��ا این افراد 
حاضرن��د پاس��خ این س��وال را به مل��ت ایران 
بدهن��د که کدام یک از تعه��دات دولت آمریکا 
در طول 5 س��ال گذش��ته نه فق��ط برای مردم 
ای��ران بلک��ه ب��رای مردم جه��ان عمل��ی بوده 
اس��ت؟ تصریح کرد: برای توافقی که 12 س��ال 
آن به گفت وگوی های مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
گذش��ت آیا می توان به دولتی که آن را به هیچ 

می ان��گارد و ب��دون دلیل منطق��ی از آن خارج 
می ش��ود اعتماد کنیم؟ پاس��خ س��واالت فوق و 
ده ها س��وال دیگر از این دست برای ملت ایران 
کامًا روش��ن اس��ت اما، تعجب است از کسانی 
که خود را سیاس��تمدار می دانند و این سواالت 

را نمی خواهند پاس��خ دهند. 
این کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
اظهار داش��ت: اینان حتی ش��روط پمپئو برای 
آغ��از یک مذاک��ره ب��دون پیش ش��رط را هم 

نادی��ده می گیرند، وزیر امورخارج��ه آمریکا به 
تازگی اع��ام نموده؛ در صورت��ی رئیس جمهور 
با ایرانی ها پای میز مذاکره خواهد نشس��ت که 
آن��ان متعهد به اعمال تغییرات در نحوه رفتار با 
مردم کشورش را نش��ان دهد، از رفتار بد خود 
بکاهن��د و بپذیرن��د که وارد توافقی هس��ته ای 
شوند که در عمل مانع اش��اعه تسلیحاتی شود. 
وی اف��زود: این وابس��تگان داخلی حتی به 
انداره تلویزی��ون آلمان که می گوید ترامپ پس 
از چم��اق؛ هویچ را به ایران نش��ان داد متوجه 
واقعیت های��ی که خودش��ان ب��ه نام رئالیس��م 

سیاس��ی از آن دفاع می کنند، نیس��تند.
ش��بکه خبری ARD آلم��ان در تحلیلی از 
پیش��نهاد گفت وگوی ترامپ ب��ه مقامات ایرانی 
ب��ه عنوان "هویچ" و کنایه به سیاس��ت "چماق 

و هوی��ج" ن��ام ب��رد.
صدرالحس��ینی گف��ت: ترامپ ک��ه از زمان 
آغاز دوره ریاس��ت جمهوری خ��ود توافق غرب 
ب��ا ای��ران را مورد انتق��اد ق��رار داده بود بدون 
هی��چ پیش اعامی در م��اه می  میادی به طور 
یکجانبه از توافق هس��ته ای با ایران خارج شد. 
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: همان زمان 
دو موع��د را برای اعمال تحریم های گام به گام 
علیه کش��ورمان تعیین ک��رد که عاوه بر ایران 
کشورهای اروپایی و آسیایی همکار ایران را نیز 
هدف قرار می داد اکنون ترامپ در نش��ان دادن 
چماق در صدد نش��ان دادن هوی��چ به مقامات 
کش��ورمان برآمده است، وی به دنبال روزنه ای 
ب��رای "گفت وگو"، "مذاکره ب��رای گفت وگو" با 
مقامات کش��ورمان اس��ت، این ب��ار ملت اجازه 

فری��ب ب��ه هی��چ مقام��ی نخواه��د داد.
وی در پایان گفت: آنچه مس��لم است امروز 
خائنی��ن به کش��ور که همه اس��تقال و آزادی 
را زیر پا گذاش��ته و مج��ددا صحبت از مذاکره 
با دش��من س��لطه خواه و زیاده طل��ب می کنند، 
دستش��ان برای اکثریت مردم آشکار شده است 
و تعطیلی بخش های بزرگی از کش��ور در قالب 
افزای��ش تحریم های آمریکا برعهده آنان اس��ت 
و مطمئن��اً مل��ت ای��ران علی رغم هم��ه کرامت 
و بزرگ��واری خوی��ش انتقام تاریخ��ی را از این 

جریان وابس��ته خواهد گرفت. 

ارزیابی صدرالحسینی از اینکه چرا برخی باز هم می گویند برویم با آمریکا گفت وگو کنیم:

برخیفقطکاسبیگفتوگوهارامیخواهند
این بار ملت اجازه فریب به هیچ مقامی نخواهد داد

گ���و هدی دهقان بذرافشان  رئیس جمهوری آمریکا  که اردیبهشت ماه سال جاری با خروج از برجام، به گفت و
جامعه جهانی دهن کجی کرد؛ به تازگی و البته برای دومین بار طی یک 
مقامات  با  مذاکره  و  دیدار  برای  خود  آمادگی  از  گذشته  هفته 

کشورمان سخن گفته است!
با»جوزپه  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  که  ترامپ"  "دونالد 
کونته« نخست وزیر ایتالیا حاضرشده بود،درپاسخ به سوالی در این 

رابطه گفت که »در هر زمان« و »بدون هرگونه پیش شرطی« 
حاضر به گفت وگو با مقام های ایرانی است. نکته جالب توجه 
رئیس جمهور  شرط  بدون  ادعای  این  ساعت  چند  تنها  اینکه 
برای  ترامپ،  ژست  از  سفید  کاخ  و  آورد  دوام  آمریکی 

گفت وگوی »بدون پیش شرط« با ایران عقب نشینی کرد
"گارت  بلومبرگ،  خبری  شبکه  وبگاه  نوشته  به 

مارکوئیس"، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا 
نحوی  به  را  رفتارش  ایران  حکومت  اگر  گفت: 
که مشخص کرده ایم عوض کند، ایاالت متحده 
آماده است برای برداشتن تحریم ها، برقراری 
روابط کامل دیپلماتیک و تجاری، دادن مجوز 

نظام  به  ایران  از پیوستن  ایران و حمایت  به  فناوری های پیشرفته 
اقتصاد بین الملل اقدام کند.

"مایک پامپئو"، وزیر خارجه آمریکا هم بعد از سخنرانی ترامپ برای 
ژست او برای گفت وگوی »بدون پیش شرط« با ایران شرط گذاشت. او 
بار دیگر متوقف شدن برنامه موشکی و  با سی ان بی سی  در مصاحبه 
فعالیت های منطقه ای ایران را شرط توافق جدید با این کشور دانست.

در همان ساعات اولیه برخی شیفتگان رابطه با آمریکا نسبت به این 
اقدام آقای ترامپ لبخند زدند و با شوری وصف ناپذیر سعی کردند 
که توئیت خود را به سمت مذاکره با کاخ سفید جهت دهند، البته 
این برخی ها پیشتر نیز خواهان گفت و گو با آمریکایی ها بودند 
اما توافق نامه برجام نشان داد تحت هیچ شرایطی نمی توان به 
آمریکایی ها اعتماد کرد! حاال دوباره می خواهند حل شدن همه 
نامالیمات بویژه مسائل اقتصادی کشور را به پای میز مذاکره 
با آمریکایی ها گره بزنند؛ باید پرسید از یک سوراخ 
دوبار گزیده شدن کافی نبود که باز می خواهید 
مصداق این مثال شوید. در این زمینه با دکتر 
مسائل  کارشناس  صدرالحسینی  سیدرضا 
و  نشسته ایم  گفت وگو  به  خارجی  سیاست 

نظرات او را جویا شدیم:

نمای نزدیک

تکراری  تاش��ی  در  ترام��پ  قصد دارد کشورهای عربی را معادل�����ه
علیه ایران متحد کرده و ناتوی عربی ش��کل دهد؛ 

اما در پس این تاش اهدافی نهفته است.
آمری��کا در تاش��ی جدید به دنبال تش��کیل 
ناتوی عربی متشکل از 6 کشور عربستان، امارات، 
قطر، عمان، اردن و مصر است؛ تاشی که رویکرد 
جدیدی از س��وی واشنگتن نبوده و در گذشته نیز 
تاش داشته سازمان نظامی میان کشورهای عربی 
همچ��ون ناتو ش��کل دهد تا بتوان��د در برابر نفوذ 

ایران بایستد.
پروژه ایران هراس��ی هیچ��گاه از راهبردهای 
آمری��کا ح��ذف نمی ش��ود و از رئیس جمهوری به 
رئیس جمهور دیگر منتقل می ش��ود چنانچه اوباما 
هم��واره از عبارت »خطر ایران« اس��تفاده می کرد 
و جرج بوش نیز عبارت »محور ش��رارت« را برای 

توصیف ایران برگزیده بود.
هدفی که آمریکا از پروژه ایران هراس��ی خود 
ب��ه خص��وص در منطق��ه و در میان کش��ورهای 
همس��ایه ایران دنبال می کن��د چیزی جز افزایش 

وابستگی امنیتی و نظامی کشورها به خود نیست. 
ترامپ با هر س��فری که به عربس��تان دارد حجم 
عظیمی از ساح و تجهیزات نظامی در این کشور 
به فروش می رس��اند و سایر کشورهای عربی را نیز 
وادار به خرید س��اح می کند چنانچه در سال های 
اخیر بیش از 150 میلیارد دالر از این طریق عاید 

ایاالت متحده شده است.
از آنجای��ی ک��ه دونال��د ترامپ سیاس��تمدار 
نبوده و فقط یک تاجر اس��ت که در مسند ریاست 
جمهوری نشس��ته اس��ت، ت��اش دارد از مباحث 
نظام��ی و امنیتی نی��ز بهره ب��رداری تجاری کند 
از ای��ن رو خیلی واضح از کش��ورهای عربی بارها 
خواس��ته اس��ت تا برای ادامه روند حمایت آمریکا 
از این کش��ورها، باید به آمریکا پول پرداخت شود. 
این موضوع به آن معنا اس��ت که ن��ه تنها آمریکا 
قصد فروش ساح در کشورهای عربی را دارد بلکه 
می خواه��د برای حضور نظامی خود در منطقه نیز 

شیره جان اعراب را بکشد.

ترامپ برای اینکه همچنان منطقه را ناامن جلوه 
دهد زمانی داع��ش را تقویت و زمانی به ایران اتهام 
زنی می کند تا همواره اعراب ترس��ی از ایران داشته 
باش��ند و خود را نیازمند حمایت های آمریکا ببینند 
اما در این بین اگر اعراب بخواهند ائتافی ضد ایرانی 
تش��کیل دهند نه تنها باعث کاه��ش نفوذ ایران در 

منطقه نمی شوند بلکه دست به خودکشی زده اند.
در واقع وقتی ائتافی ض��د ایرانی از اعراب با 
سیاس��ت های آمریکایی تشکیل ش��ود رفته رفته 
به س��مت همکاری بیش��تر و عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیس��تی پیش خواه��د رفت و بعد از 
این فلس��طین از آن اسرائیلی ها شد، آنها به سمت 

همین کشورهای عربی حمله می شوند.
ت��ا کنون گفت و گوهای اولی��ه میان مقامات 
آمریکایی و 6 کشور عربی برای تشکیل ائتاف که 
در حال حاضر با نام »ائتاف راهبردی خاورمیانه« 
)MESA( ش��ناخته شده اس��ت، صورت گرفته و 
ترامپ این امیدواری را دارد تا اواخر مهرماه بتواند 

این تش��کیات را نهایی کند. ترامپ تصور می کند 
از این مس��یر می توان��د جمهوری اس��امی را به 

نحوی پای میز مذاکره بکشاند.
کاخ سفید تاش دارد این موضوع را در اذهان 
ج��ا بیاندازد که MESA در نق��ش دژی در برابر 
تجاوزها، تروریسم و افراط  گرایی  ایران خواهد بود 
و ثبات را به خاورمیان��ه بازخواهد گرداند. این در 
حالی اس��ت که مسئوالن کشورمان بارها ادعاهای 
مقامات غرب درباره حمایت ایران از تروریس��م را 
رد ک��رده و گفته اند آمریکایی ها و هم پیمانان آنها 
در منطقه ب��ه بهانه ایجاد ثب��ات در خاورمیانه به 

تنش ها دامن می زنند.
در همی��ن رابطه نمایندگان مجلس به تحلیل 
اه��داف آمریکا از تش��کیل ناتوی عرب��ی و نتیجه 

تاش های آنها پرداخته اند.

آیا درگیری با ایران به نفع اعراب است؟
جلیل رحیمی جهان آبادی، با اش��اره به تاش 

آمری��کا برای ایج��اد ائتاف امنیتی و سیاس��ی با 
کشورهای عربی هم پیمان برای جلوگیری از نفوذ 
ای��ران در منطق��ه، گفت: آمریکایی ه��ا همواره به 
دنب��ال این بوده اند که اعراب را به لحاظ سیاس��ی 
و نظامی ب��ا هم متحد کرده و جل��وی نفوذ ایران 

را بگیرند. 
ابوالفض��ل ابوترابی در واکنش به تاش دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تش��کیل ناتوی 
عربی، گفت: باید اذع��ان کرد هر چند وقت یکبار 
ائتاف هایی روی کاغذ و با دالرهای نفتی عربستان 
و همچنین زور سیاس��ی ایاالت متحده تش��کیل 
می شود اما زمینه دس��تیابی به اهداف پیش بینی 

شده هیچگاه محقق نمی شود. 
عاءالدی��ن بروج��ردی در واکن��ش به تاش 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تش��کیل 
نات��وی عرب��ی، گف��ت: بای��د اذعان ک��رد چنین 
طرح هایی هدف غایی سرکیس��ه کردن کشورهای 
عربی حاش��یه نشین خلیج فارس را دنبال می کند 
تا اینکه بخواهد تهدیدی برای کش��ورهایی مانند 

ایران باشد.  خانه ملت

هدف آمریکا از تشکیل ناتوی عربی؛ ایران هراسی یا دوشیدن اعراب؟


