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 رایزنی سه ساعته عراقچی و ریابکوف
 در تهران

معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران در 
نشستی که حدودا سه ساعت به طول انجامید درباره 
آخرین تحوالت برجام و مس��ائل دوجانبه و منطقه به 

رایزنی پرداختند.
س��رگئی ریابکوف با حض��ور در محل وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران با سید عباس عراقچی 
معاون سیاس��ی وزی��ر خارجه ای��ران ابع��اد مختلف 
مناس��بات دوجانبه و به ویژه تح��والت برجام را مورد 
بحث و بررس��ی قرار داد. س��رگئی ریابک��وف معاون 
وزیر امور خارجه روس��یه روز شنبه چهارم خرداد ماه 
خواس��تار برگزاری فوری نشست کمیسیون مشترک 

برجام شده بود.  باشگاه خبرنگاران 

 گفت وگوی وزیران خارجه آمریکا 
و مصر درباره ایران
وزارت امورخارج��ه آمری��کا در اطالعی��ه ای ک��ه 
روی وب س��ایت ای��ن وزارتخانه قرار گرفته اس��ت از 
گفت وگوی تلفنی مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا 

با سامح شکری همتای مصری اش خبر داد.
در این اطالعیه آمده اس��ت ک��ه دو طرف در این 
گفت وگ��وی تلفنی درباره ادامه همکاری در مس��ائل 
امنیت��ی منطقه و همچنین مقابله با آنچه فعالیت های 
پر خطر ایران خوانده اند، رایزنی کردند. آنها همچنین 
درباره روابط دوجانبه و لزوم دس��ت یافتن به راه حلی 

سیاسی در لیبی گفت وگو کردند.  ایسنا 

 ایران از عراق خواستار میانجیگری 
با آمریکا نشده است

معاون س��فیر جمهوری اس��المی ایران در عراق 
با اش��اره به عدم درخواس��ت ته��ران از بغ��داد برای 
میانجی گری بین ایران و آمریکا تأکید کرد که شروط 

واشنگتن برای تهران ظالمانه است.
موسی طباطبایی تأکید کرد: مواضع اخیر دولت و 
ملت عراق در قبال ایران، حسن نیت زیادی از این ملت 
را ثاب��ت کرد؛ خصوصا پس اینکه ملت ایران در معرض 

محاصرانه ظالمانه ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت.
پایگاه خبری المس��له عراق ب��ه نقل از طباطبائی 
گ��زارش داد ک��ه این محاص��ره، معل��ول تحریم های 

اقتصادی است فارس  

اخبار

 معامله قرن آمریکایی 
را باید شرم قرن نامید

س��فیر ایران در مسکو با اشاره به اینکه خط مشی 
سیاس��ت خارجی آمریکا در ح��ال ازبین رفتن و مملو 
از قضاوت  های س��اده لوحانه اس��ت، گفت: حل مشکل 
عمیق و گس��ترده فلس��طین با چنین طرح بی ارزشی 

نتیجه ای نداشته و توهین به ملت فلسطین است.
مهدی س��نائی معتقد اس��ت که طرح به  اصطالح 
معامله قرن که آمریکا برای حل وفصل مناقشه فلسطین 
اسرائیل پیشنهاد داده، در واقع شرم قرن باید نام بگیرد 

و چنین طرحی هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
این دیپلم��ات بلندپایه در جری��ان میزگردی در 
مس��کو گفت: معامله قرنی که از آن صحبت می شود، 
از قبل نش��ان داده که در واقع ش��رم قرن است، برای 
اینک��ه بس��یار کوته بینانه اس��ت اگر تص��ور کرد که 
موضوع��ی چنین عمیق و چنین گس��ترده را می توان 
با چنین طرح بی ارزش��ی و با پرداخ��ت چند میلیارد 
دالر حل وفص��ل کرد. این ط��رح آمریکایی توهینی به 
مردم فلسطین است و مس��لماً هیچ نتیجه ای نداشته 

و سرانجامی ندارد.
س��نائی اف��زود: اقدامات دولت آمری��کا در عرصه 
بین المللی نش��ان داده اس��ت که خط مش��ی سیاست 
خارجی واشنگتن در حال از بین رفتن است و مملو از 

قضاوت  های ساده لوحانه و کوته بینانه است.
س��فیر ایران در روس��یه یادآور ش��د که مناقشه 
فلسطین اس��رائیل را تنها از طریق مذاکرات صادقانه 

می توان حل وفصل کرد.
میزگرد ترتیب داده شده در مجموعه رسانه ای روسیه 
الیوم برای جذب سرمایه گذاری در اقتصاد فلسطین در 
کران��ه باختری رود اردن و نوار غزه و با ش��رکت وزرای 
دارایی کش��ورهای عالقه مند و سیاس��تمداران و تجار 

منطقه ای و جهانی در مسکو برگزار شد.
پی��ش از این، س��رگئی الوروف وزیر امور خارجه 
روس��یه از نگرانی مس��کو درباره محتوای معامله قرن 
پیش��نهادی آمریکا که هنوز روش��ن نیست خبر داده 
اعالم کرد که حل وفصل مناقش��ه فلس��طین اسرائیل 
صرفاً باید بر اس��اس حقوق شناخته ش��ده بین المللی، 
از جمله قطعنامه های سازمان ملل و ابتکارعمل صلح 

اعراب صورت بگیرد.
واس��یلی نبنزیا نماینده دائم روس��یه در سازمان 
ملل نیز درب��اره این طرح تأکید کرد که هیچ تصمیم 
آماده  شده ای نباید برای مناقشه فلسطین و اسرائیل به 

طرفین تحمیل شود.  مهر

از نگاه دیگران 

تحریم ها به همبستگی بیشتر ایرانیان منجر شده است
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در جمع ایرانیان 
مقیم نروژ گفت: بر خالف نظر افراطیون حاکم بر واش��نگتن، تحریم ها منجر به 

همبستگی ایرانیان و مدیریت بهتر تحوالت شده است.
حش��مت اهلل فالحت پیش��ه گفت: فرهیختگی و نفوذ و به ویژه نوع دوس��تی 

ایرانیان مقیم خارج از کش��ور در ش��رایط تحریم های ظالمانه فرصت بزرگی برای 
جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود.

وی افزود: بر خالف نظر افراطیون حاکم بر واشنگتن، تحریم ها منجر به همبستگی 
ایرانیان و مدیریت بهتر تحوالت ش��ده اس��ت. هیات پارلمانی جمهوری اس��المی ایران 
همچنی��ن در دی��دار با رئیس و اعضای کمیس��یون  سیاس��ت خارج��ی مجلس نروژ در 
خص��وص مهمترین مس��ائل و تحوالت بین الملل��ی و همکاری ه��ای  پارلمانی فیمابین 

جمهوری اسالمی ایران و نروژ با همتایان نروژی خود گفت وگو کردند.   ایسنا

دیدگاه 
تکذیب یک ادعا از سوی موسوی 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ادعای بولتون درب��اره دخالت ایران در حادثه 
فجیره را به شدت رد کرد و طرح چنین ادعای مضحکی را امر عجیبی ندانست.

س��ید عباس موس��وی در واکنش به ادعای جان بولتون مشاور امنیت ملی 
دولت آمریکا در س��فر به ابوظبی در خصوص دس��ت داشتن کشورمان در حمله 

چندی پیش به چند کش��تی در بندر فجیره امارات، این ادعا را ش��دیدا رد و آن 
را ناشی از برنامه های ذهنی و سیاست های مخرب تیم ضد ایرانی بی خواند و گفت: 

طرح چنین ادعای مضحکی در دیدار دو نفر از اعضای آن تیم که رویکردهای ضدایرانی 
آنها سابقه ای طوالنی دارد امر عجیبی نیست. 

موس��وی اف��زود: اما آقای بولت��ون باید بداند ک��ه صبر راهبردی، هوش��یاری باال و 
آمادگی کامل دفاعی ایران که برخاس��ته از اراده ملتی بزرگ و مقاوم اس��ت، مانع تحقق 

خواسته های شوم آنها برای برای ایجاد هرج و مرج در منطقه خواهد شد.  فارس 

سخنگو
ایران آماده گفت وگو با همسایگان است

وزارت خارج��ه قطر با صدور بیانیه ای اعالم ک��رد که عباس عراقچی معاون 
سیاس��ی وزی��ر خارجه ایران در دی��دار با محمد بن عبدالرحم��ن آل ثانی وزیر 
خارج��ه قطر بر آمادگی کش��ورش برای گفت وگو با کش��ورهای عضو ش��ورای 

همکاری خلیج فارس در خصوص ثبات و امنیت منطقه تأکید کرد.
وزارت خارج��ه قطر در س��ایت خود با اعالم خبر دی��دار عراقچی و آل ثانی، 

آورده اس��ت که در این دیدار تحوالت منطقه بررس��ی ش��د و دو ط��رف از تنش ها 
و مش��کالت موج��ود در منطقه اب��راز نگرانی ک��رده و اهمیت گفت وگو ب��رای حل این 
مش��کالت را مورد تأکید قرار دادند. طبق گزارش ش��بکه الجزیره، عراقچی گفت که از 
طریق س��ازوکارهایی همانند امضای معاهده عدم تجاوز و تش��کیل مجمع گفت وگوهای 
منطقه ای در ش��ورای همکاری خلیج فارس، می توان زمینه جلب اعتماد و تعامل سازنده 

بین کشورهای همسایه را فراهم کرد.  تسنیم 
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بــه  ژاپـــن  گ���و گفت و
نتیجه 
تالش های خود اطمینان دارد 

تنش  دایره  تشدید  کنار  در 
آمریکا  متحده  ایاالت  مناسبات  در 
حتی  که  ایران  اسالمی  جمهوری  با 
پیش  هم  نظامی  جنگ  به  تهدید  تا 
کشورهای  از  برخی  است  رفته 
عراق،  مانند  خاورمیانه  منطقه 
بازیگران  کنار  در  عمان  و  کویت 
آسیای  تا  اروپا  از  فرامنطقه ای 
جداگانه  صورت  به  شرقی  جنوب 
برای  را  خود  دیپلماتیک  تالش های 
میانجیگری میان تهران و واشنگتن 
ایرانی  دیپلماسی  داده اند.  انجام 
تالش های  این  تاثیر  بررسی  برای 
دیپلماتیک بر میزان موفقیت پروسه 
میانجیگری و به تبع آن کاهش تنش 
گفت و  آمریکا،  و  ایران  روابط  در 
موسوی  مرتضی  سید  با  را  گویی 
خلخالی، دیپلمات اسبق و کارشناس 
مسائل بین الملل صورت داده است 

که در ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د هدف  عربستان سعودی از دعوت به برگزاری معادل�����ه
دو اجالس فوق العاده س��ران عرب و سران شورای همکاری 
در مکه، تش��کیل جبهه مشترک عربی علیه ایران است. اما 

چقدر موفق خواهد بود؟
س��لمان بن عبدالعزیز  ش��اه عربستان س��عودی، شنبه 
بیست وهش��تم اردیبهش��ت م��اه )هجدهم می(، از س��ران 
کش��ورهای عربی و ش��ورای همکاری خلیج فارس خواست 
در دو اجالس فوق العاده در تاریخ سی اُم می در مکه شرکت 

کنند.
یک مقام مسئول در وزارت خارجه عربستان همان روز 
اع��الم کرد که دعوتنامه برای برادران در ش��ورای همکاری 
و س��ران کشورهای عربی ارسال می ش��ود تا در دو نشست 
فوق العاده سران در روز پنجشنبه سی ماه می برای بررسی 
تجاوزها و پیامدهای آن بر منطقه، حاضر ش��وند. این مقام 
مس��ئول گفت،  شاه قصد دارد در سایه حمله به کشتی های 
تجازی در آب های منطقه ای امارات و اقدام حوثی های یمن 
و م��ورد حمایت ایران به حمله به دو ایس��تگاه پمپاژ نفت، 
پیامدهای این اتفاقات را بر صلح و امنیت منطقه با س��ران 

عربی و شورای همکاری بررسی کند. 
حال س��وال این است که عربس��تان با برگزاری این دو 
نشست در سطح سران به دنبال چیست؟ برخی کارشناسان 
سیاسی در منطقه معتقدند همانطور که ریاض اعالم کرده، 
قطعاً هدف نخس��ت برگزاری این دو نشست، اتخاذ رویکرد 
ضد ایرانی و تشدید وضعیت علیه تهران است. اما سؤال این 
است که تا چه می تواند جبهه ای ضد ایرانی تشکیل بدهد؟

سالم الیامی تحلیلگر سعودی در این خصوص به شبکه 
روس��یا الیوم گفت، کش��ورهای عربی امروز دچار اختالف و 

دودستگی هس��تند و نیاز است که کسی آنان را جمع کند 
و گرد هم آورد. عربس��تان همه تالش خود را کرده، ناامید 
نیس��ت و عربستان هنوز بر خالف همه اختالفات، مأموریت 
به دوش کشیدن جهانی عربی را دارد. سالم الیامی نشست 
مکه را فرصتی برای مش��ورت و رایزنی جهت اصالح روابط 
عربی دانس��ت و گفت، غیر از ای��ران چالش هایی دیگر مثل 
اقتص��اد و امنیت وجود دارد. اما ش��اید تهدیدهای ایران در 

اولویت بحث ها باشد. 
الیام��ی گف��ت، هر چند عربس��تان در پی گ��رد آوردن 
کشورهای عربی است اما حتما از آنان نخواهد خواست که در 
اقدامی نظامی نقش ایفا کنند. عربستان این کشورها را جمع 
نمی کند ک��ه بگوید فردا می خواهد به می��دان جنگ تهران 
برود... بیشتر به نظر می رسد که چنین اجالسی بیشتر برای 
بیان خطر اتفاقاتی اس��ت که دارد می افتد. عادل الجبیر وزیر 
مش��اور دولت سعودی در امور خارجه هم گفته که عربستان 

تالش می کند که شبح جنگ را از منطقه دور کند. 
محج��وب الزویری رئی��س مرکز مطالع��ات الخلیج در 
دانشگاه قطر معتقد است »تجربه های گذشته چه در سطح 
منطقه چه در سطح بین المللی نشان از تشکیل جبهه موفق 
علیه ایران نمی دهد. اگر می خواهید بدانید که نشست سران 
در مکه چقدر علیه ایران موفق خواهد بود، ش��ما به نشست 
اخی��ر ضد ایرانی در لهس��تان نگاه کنید ک��ه چه نتیجه ای 
داش��ت«. او به ش��بکه روس��یا الیوم گفت، من فکر می کنم 
ایده تش��کیل ائتالف علیه ایران یک مش��کل ریشه ای دارد. 
اعض��ای ائتالف هر کدام برداش��ت های مختلفی از اقدامات 
ایران دارند. برخی آن را تهدید، برخی آن را چالش و برخی 
آن را نه تهدید و نه چالش بلکه اقدامات یک بازیگر منطقه 
در کشاکش رقابت های سیاسی منطقه می دانند. فارس 

اجالس فوق العاده سران در مکه:
جبهه مشترک عربی علیه ایران شکل می گیرد؟

روزنامه مصری االهرام در گزارش��ی به  رس�انه قلم محمد الس��عید إدری��س با عنوان ب�ازي 
»دس��تاورد سیاست بازدارنده متقابل واش��نگتن و تهران« 
نوش��ت: آمری��کا در مقابل سیاس��ت مقابله ب��ه مثل ایران 

مجبور به عقب نشینی شد.
السعید ادریس نوشت: ایران و آمریکا همزمان با شدت 
بخش��یدن به تنش تاکید دارند که خواهان جنگ نیستند، 
اما ب��رای آن آمادگی دارند. آمریکا امیدوار اس��ت ایران در 
مرحله خاصی از فرآیند تنش زایی احساس خطر کرده و از 
مواضع خود عقب نش��ینی کن��د و امتیاز بدهد، اما برخالف 
می��ل "دونال��د ترامپ" تهران نیز از ت��وان بازدارندگی قوی 
و محکم��ی برخوردار اس��ت و نظام حاکم ب��ر ایران با عقب 
نش��ینی نمی خواهد اعتبار خود را از دس��ت بدهد. در این 
ش��رایط اس��رائیل به عن��وان عامل بحران کنونی س��کوت 

مشکوکی« در پیش گرفته است.
گزارش��گر االهرام از ش��کل گیری تشکیالت ناتو عربی 
و پیش��برد معامله قرن و ق��رار دادن فلس��طین در اختیار 
اس��رائیلی ها به عن��وان اهداف پنهانی سیاس��ت ضد ایرانی 
کنون��ی ترام��پ ن��ام ب��رد. وی از کاهش ش��مار نیروهای 
آمریکایی در نظر گرفته ش��ده جهت اع��زام به خاورمیانه و 
مأموری��ت دفاع��ی آنان به عنوان نش��انه عقب رفت مواضع 
واشنگتن در برابر تهران یاد کرد. در این گزارش آمده است: 
به رغ��م ابهام های موجود در بح��ران فزآینده کنونی میان 
تهران و واش��نگتن با توجه ب��ه رویکرد نظامی گری عمدی 
آمری��کا در خلی��ج فارس، می توان گفت ک��ه تقریباً به طور 

حتم و یقین دو طرف متخاصم خواستار آرامش هستند. 
رئیس جمهوری آمریکا خواس��تار شدت بحران نیست 
و به وخامت اوضاع و پیامدهای آن برای منافع این کش��ور 

و همپیمانان و ش��رکای واش��نگتن در منطقه خلیج فارس 
آگاه است.

ادریس ادامه داد: ایران نیز خواهان ادامه بحران نیست، 
زی��را از نتایج ادامه آن بخوبی اطالع دارد. بر همین اس��اس 
نقطه اش��تراک دو ط��رف در حال حاضر آن اس��ت که هر 
دو می گوین��د ما خواهان ادامه بحران نیس��تیم ولی اگر بر 
م��ا تحمیل ش��ود، در آن وارد خواهیم ش��د. وی افزود: اگر 
موضوع از این قرار است پس چرا این همه شاهد تنش زایی 

هستیم و این بحران تا کجا ممکن است، پیش برود.
نویس��نده االهرام اضافه کرد: فرآین��د بحران به وضوح 
نش��ان می دهد که آمریکا گزینه »سیاست بازدارنده« را به 
عنوان ابرازی جهت تحقق بخش��یدن ب��ه اهداف مورد نظر 
خود در پیش گرفته اس��ت. به عبارت دیگر آمریکا به دنبال 
آن اس��ت تا بحران را به اوج خود برساند که از آن به عنوان 
لبه پرتگاه نام برده می شود و معتقد است که طرف مقابلش 
به طور حتم در یکی از مراحل خطر مجبور به عقب نشینی 

و ارائه امتیازات خواهد شد.
وی نوشت: چنین گزینه ای شبیه یک اقدام ماجراجویانه 
است. البته ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بازار معامالت 
با بکارگیری چنین اقدامی به خوبی آش��نا است که ناشی از 
تجربه حرفه ای او اس��ت، اما از بد شانس��ی وی این موضوع 
در بس��یاری از رویارویی های راهب��ردی نتیجه متفاوتی به 
همراه دارد، زیرا سیاس��ت بازدارنده با توس��ل به زور ممکن 
اس��ت کارآی��ی خود را از دس��ت بدهد و اگر ط��رف مقابل 
یعن��ی ایران از نی��روی بازدارنده دردناک و ت��وان بازدارنده 
و ترس��اندن خصم برخوردار باش��د و یا اگر تهران بداند در 
صورت عدم ایس��تادگی و عقب نش��ینی از مواضعش، با چه 

خطر گسترده ای مواجه خواهد شد. ایرنا 

االهرام مصر:
آمریکا در مقابل ایران مجبور به عقب نشینی شد

به موازات اوج گیری تنش ایاالت متحده آمریکا 
ب�ا جمه�وری اس�المی ای�ران ش�اهد موجی از 
تالش ه�ای دیپلماتیک میانج�ی گرانه برخی از 
کش�ورهای منطق�ه ای و فرامنطق�ه ای از عراق، 
کویت، عم�ان تا س�وئیس و ژاپن هس�تیم. در 
بس�تر این تالش ها آیا می ت�وان به کاهش تنش 
میان تهران و واش�نگتن امیدوار ب�ود؟ آیا این 
تعدد پروسه میانجیگری به تشتت در این رابطه 

نخواهد انجامید؟
در این س��وال مهم شما چند نکته بسیار مهم 
وج��ود دارد که باید به صورت ج��دی مدنظر قرار 
گیرد تا بتوان به جواب درستی رسید. نکته مهم و 
ابتدایی به ورود کشور ژاپن به عرصه میانجیگری در 
تنش ایران و ایاالت متحده آمریکا بازمی گردد. یقیناً 
با حضور توکیو در این تنش، ش��رایط و تحوالت به 
مرحله و صفحه تازه ای وارد شده است. چرا که اگر 
چه کش��ورهای منطقه مانند عراق، کویت و عمان 
به صورت جدی عرصه مذاکره و میانجیگری را در 
پیش گرفته اند، اما این بازیگران نس��بت به نتیجه 
و موفقیت تالش های دیپلماتیک آگاهی و اشرافی 
ندارند، در صورتی که نقطه تفاوت و در واقع امتیاز 
ژاپ��ن به این مهم باز می گ��ردد که توکیو تا زمانی 
که ب��ه این یقین نرس��د که در س��ایه تالش های 
دیپلماتی��ک خود می توان��د، موفقیت های حداقلی 
را در کاهش تنش تهران – واش��نگتن کسب کند، 
دس��ت به اقدامی نخواهد زد. لذا حضور شینزو آبه، 
نخس��ت وزیر ژاپن، آن هم بعد از ۴۰ سال به ایران 
می تواند گویای این واقعیت باشد که این کشور به 
نتیجه تالش های خود به منظور کاهش حساسیت 
در روابط ایران و آمریکا واقف است. به خصوص که 
مواض��ع متفاوت دونالد ترام��پ در توکیو در قبال 
ایران و نیز عدم حضور جان بولتون در این سفر که 
بسیاری سیاس��ت های جنگ افروزانه کاخ سفید را 
ناشی از نگاه او می دانند، می تواند کدها و پالس های 

مثبتی را در پی داشته باشد. 
نکته بعدی در پاسخ به قسمت دوم سوال شما 
که بس��یار حائز اهمیت اس��ت بر هم پوشانی و به 
تبعش شکل گیری سینرژی تالش های دیپلماتیک 
عراق، کویت، عمان، س��وئیس در کنار میانجیگری 
ژاپن تاکید دارد. در این راستا اگر مجموعه تحرکات 
توکیو ب��رای میانجیگری میان تهران و واش��نگتن 

ب��ه هر دلیلی با کاس��تی هایی روبه رو ش��ود، یقینا 
کوش��ش های بغداد، کویت، مسقط و برن می تواند 
این کاستی ها را پوشش دهد. به عبارت دیگر برای 
کس��ب موفقیت پررنگ توکیو ب��ه تالش های دیگر 
کش��ورهای یاد ش��ده نیز نیاز مبرم دارد. یعنی این 
تالش ه��ای در طول هم قرار دارن��د، نه در عرض 
هم. با این وصف می توان انتظار داشت که در نهایت 
یک برآیند جدی را در قبال مقوله میانجی گری با 

حضور همه این کشورها شاهد باشیم. 
اگرچه در نکات ش�ما مس�ئله عدم حضور جان 
بولت�ون در ژاپ�ن مطرح ش�د، اما ب�ه موازاتش 
ش�اهد س�فر مش�اور امنی�ت ملی کاخ س�فید 
ب�ه امارات متح�ده عربی پیرامون مناس�بات و 
تح�والت منطقه ای و ب�ه م�وازات آن مواضعی 

در خصوص متهم کردن ته�ران در انفجار بندر 
فجیره بودیم، آیا این س�فر و سخنان بولتون در 

تعارض با نکات شما قرار ندارد؟
خی��ر، چون پیش از آن ما ش��اهد س��فرهای 
منطقه ای س��ید عباس عراقچی، معاون سیاس��ی 
وزارت ام��ور خارجه به کویت و دیگر کش��ورهای 
منطق��ه حاش��یه خلیج فارس بودی��م و به موازات 
آن س��فرهای دیپلماتیک محمد ج��واد ظریف به 
پاکس��تان، عراق، آذربایجان ش��کل گرفته اس��ت. 
یعنی مجموعه و برآیند این تالش های دیپلماتیک 
ایران می تواند تا اندازه ای فضاس��ازی های مد نظر 
جان بولتون در س��فر به ام��ارات را خنثی کند. اما 
نکت��ه مهمی که در رس��انه ها به ش��دت مغفول 
مان��ده و من بر آن تأکید دارم س��کوت معنادار دو 
کشور چین و روسیه اس��ت. اگرچه می توان برای 
این س��کوت پکن و علی الخصوص مس��کو دالیل 
متعددی را برش��مرد، اما در پس تمام این تحلیل 
ها به نظر می رس��د ک��ه وجود یک ن��گاه فرصت 
طلبان��ه کرملین به ش��رایط موجود در تنش ایران 

و آمریکا بیش از همه پررنگ باشد.
به کوشش های ژاپن اشاره داشتید. اساسًا دالیل 
حضور توکیو در مناقش�ه تهران - واشنگتن که 
به نظر می رس�د تبعات آن در منطقه غرب آسیا 

و خاورمیانه خواهد بود، چیست؟
اتفاق��ا نکته مهم به ای��ن واقعیت باز می گردد 
که یکی دیگر از تبعات س��وء تداوم تنش تهران - 

واشنگتن باشد عالوه بر خاورمیانه می تواند دامنگیر 
منطقه آسیای جنوب شرقی هم بشود. اگر شما به 
کش��ورهای درگیر در مقوله میانجیگ��ری ایران و 
آمریکا نگاهی بیندازید، م��ی بینید ما با بازیگرانی 
طرف هستیم که روابط جدی با هر دو کشور دارند. 
لذا در صورت تداوم و تشدید تنش می تواند تبعات 
سوء و آثار زیانباری برای این کشورها در پی داشته 
باش��د. پیرو این مس��ئله ژاپن عالوه بر مناس��بات 
بس��یار جدی و روابط راهبردیش با ایاالت متحده 
آمریکا به واردات نفت خام و دیگر بده بس��تان های 
تجاری با ایران هم نیاز دارد که متاس��فانه در سایه 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا، توکیو مجبور به 

عدم خرید نفت خام از ایران شده است. 
این مسئله آسیب هایی را به تولید در ژاپن زده 
است. مسئله دیگر تبعات منفی تداوم تنش ایران و 
آمریکا در مناسبات امنیتی آسیای جنوب شرقی، 
به خصوص افزایش تهدیدات امنیتی کره ش��مالی 
خواهد بود. لذا توکیو با احساس نگرانی از افزایش 
این تهدیدات س��عی دارد تالش ه��ای دیپلماتیک 
خود را برای میانجیگری در این تنش انجام دهد.

ب��ه عب��ارت دیگر توکی��و س��عی دارد با حل 
و فص��ل تنش ای��ران و آمریکا ان��رژی و نگاه کاخ 
سفید به سمت آسیای جنوب شرقی و مسئله کره 
شمالی معطوف شود. به هر حال جمهوری اسالمی 
ایران، علیرغم توان موش��کی و نفوذ منطقه ای که 
تهدیداتی علیه امنیت اس��رائیل و منافع امریکا در 

خاورمیانه است به بمب هسته ای دست پیدا نکرده 
و طبق فتاوا و نگاه نظام اساس��اً دستیابی به سالح 
هس��ته ای حرام اس��ت. لذا این تهدید )دس��تیابی 
ایران به س��الح هس��ته ای( از جانب تهران وجود 
ندارد، در صورتی ک��ه اکنون پیونگ یانگ در حال 
آزمایش سالح های مدرن هس��ته ای و اتمی است 
که بع��د از شکس��ت مذاکرات هان��وی در ویتنام 
میزان این آزمایش ها افزایش پیدا کرده اس��ت. لذا 
ژاپن با این پروسه مذاکرات می خواهد تنش ایاالت 
متحده با جمهوری اس��المی ایران پایان یابد و به 
تبع آن انرژی واش��نگتن صرف تقابل با تهدیدات 
هس��ته ای پیونگ یانگ در جنوب شرق آسیا شود، 
چ��ون یکی از اه��داف بالق��وه ای��ن آزمایش های 
هسته ای کره ش��مالی، متحدین منطقه ای امریکا 
در جنوب ش��رق آسیا اس��ت که یکی از مهمترین 

آنها ژاپن است.
اما نم�ی ت�وان منک�ر نگرانی های کش�ورهای 
خاورمیانه از وقوع جن�گ نظامی و تداوم تنش 

ایران و آمریکا هم بود، به خصوص عراق؟
بله یقینا مسئله تداوم تنش بین ایران و ایاالت 
متحده آمریکا بر کشورهای منطقه، به خصوص کشور 
عراق اثر ج��دی دارد، به همین دلیل اس��ت که ما 
عالوه بر دیپلماسی رسمی دولت بغداد شاهد هستیم 
که برخی از ش��خصیت ها و جریان های سیاسی این 
کشور هم تالش های خود را برای کاهش تنش میان 
تهران و واش��نگتن دارند. اما مس��ئله وزن و جایگاه 
عراق در قیاس با کش��وری مانند ژاپن اس��ت. به هر 
حال ژاپ��ن یکی از قدرت های بالمن��ازع اقتصادی 
و تکنولوژیک در جهان اس��ت و همین مسئله وزن 
سیاسی و دیپلماتیک آن را هم نسبت با کشورهایی 
مانن��د عراق افزایش می دهد. لذا اگرچه عراق هم به 
واسطه نگرانی های خود به دنبال انجام مذاکراتی در 
خصوص میانجیگری در تنش ایران و آمریکا اس��ت 
و قرار اس��ت در این می��ان آقای عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر عراق هم مانند آقای آبه سفری به ایران 
و آمریکا داش��ته باشد، اما این تالش ها زمانی موفق 
خواهد شد که سفر آقای ش��ینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپن به ایران دس��تاورد ملموسی داشته باشد. پس 
تا زمانی که س��فر آقای آبه به ایران صورت نگیرد و 
دستاوردهای حداقلی در این سفر انجام نشود، بقیه 

تالش ها در حاشیه خواهد بود.

رفت و آمدهای دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا

فیصل المقداد:
وز قدس به فرصتی برای تمام   ر

حامیان فلسطین تبدیل شده است
مع��اون وزیر خارجه س��وریه  اعالم کرد،  روز جهانی قدس نظ�����رگاه
ب��ه پدیده ای جهانی و یک فرصت تبدیل ش��ده تا 
همه حامیان مس��تضعفان به یاری مس��أله برحق 

فلسطین بشتابند.
فیصل المق��داد در خصوص روز جهانی قدس 
گفت: روز جهانی قدس به عنوان روزی تاریخی که 
امام خمینی رضوان اهلل علیه آن را نام گذاری کرد، 

به پدیده ای جهانی و فرصتی برای  تمام کس��انی 
تبدیل ش��ده که می خواهند اع��الم کنند در کنار 
یک مس��أله بر حق ایستاده اند و قضیه مستضعفان 

را یاری می کنند.
وی افزود، انقالب اس��المی ایران علیرغم تمام 
تهدیدات ناوگان ها و مداخالت خارجی در مسائل 
مهم منطقه همچنان پابرجاست و موضع حمایتی 
ایران از قدس و مس��أله فلسطین دلیل این حضور 

شوم آمریکا و مزدورانش در منطقه است.
وی در راستای همزمان شدن آزادسازی جنوب 
لبن��ان در 25 می 2۰۰۰ با روز جهانی قدس اعالم 
کرد: پیروزی مقاومت در لبنان درواقع یک پیروزی 

برای سوریه و جمهوری اسالمی ایران است همانطور 
ک��ه پیروزی برای تمام آزادگان در سرتاس��ر جهان 
است؛ بر پایه همین پیروزی، پیروزی های آینده در 
جوالن اش��غالی س��وریه و آزادسازی فلسطین را به 
خواس��ت خدا رقم خواهیم زد. المقداد در ادامه به 
ادل��ب پرداخت و گفت، نباید هی��چ نگرانی درباره 
آزادس��ازی ادلب وجود داشته باشد، این آزادسازی 

حتمی است و تنها موضوع زمان مطرح است.
مع��اون وزی��ر خارجه س��وریه گف��ت: ما در 
راس��تای انتخاب بهترین زمان ب��رای این پیروزی 
کار می کنیم، ادلب نیز مانند درعا، قنیطره، حومه 
دمش��ق و دیگر نقاط س��وریه آزاد خواهد شد؛ ما 

نسبت به نزدیک شد این روز تاریخی و آزاد شدن 
ه��ر ذره از خاک جمهوری عربی س��وریه بس��یار 

خوش بین هستیم.
فیص��ل المق��داد ادامه داد: ترکی��ه باید بداند 
زمانی ک��ه تصمیم درباره این بخش ارزش��مند از 
سوریه گرفته ش��ود، لحظه ای در این منطقه باقی 
نخواهد ماند. این س��رزمین ب��ا صلح یا جنگ آزاد 
خواهد ش��ود و ترکیه باید ای��ن صحبت را بفهمد. 
حمای��ت  ترکیه از تروریس��م بوی��ژه جبهه النصره 
آش��کار شده است، ترکیه بس��یار تالش کرده این 
موضوع را پنهان کند اما اقدامات و ائتالف های این 
کشور، رسوایش کرده اس��ت. ما به پیروزی ایمان 

داریم؛ مبارزه ما علیه تروریسم و حامیان تروریسم 
است همان کاری که اردوغان انجام می دهد 

اس��تان ادلب و بخشی از ش��مال استان حماه 
آخرین منطقه تحت تس��لط تروریست های سوری 
اس��ت و این درگیری ها در حالی صورت می گیرد 
که طبق توافق کش��ورهای ترکیه، روسیه و ایران 
اس��تان ادلب و ش��مال حماه ذی��ل توافق منطقه 
کاهش تنش تعریف می ش��وند. طب��ق این توافق 
ترکی��ه ۱2 پس��ت دیده بان��ی و ای��ران و روس��یه 
مجموعا هش��ت پس��ت دیده بانی در ادلب ایجاد 
کردن��د. ترکیه تعداد نقاط دیده بانی خود را به 2۰ 

مرکز افزایش داده است.  تسنیم 


