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مقامات دولت اوباما خواستار خویشتنداری 
ایران در برابر ترامپ شدند

پایگاه خبری دیلی بیست در گزارش ادعایی خود 
آورده اس��ت که در پی افزایش تنش ه��ا میان تهران 
و واش��نگتن چند تن از مقام ه��ای دولت باراک اوباما 
)رئیس جمهور پیش��ین آمریکا( در تماس های خود با 
مقامات دولت ایران، ش��امل محمد جواد ظریف وزیر 
امورخارجه از تهران خواس��ته اند تا وارد بازی با رئیس 

جمهور ترامپ نشود و خونسردی خود را حفظ کند.
بنا بر ادعای دیلی بیس��ت، گفت وگو میان مقامات 
دولت اوباما و مقامات دولت ایران از نوامبر ۲۰۱۶ ادامه 
داشته است و ظریف که هر سال برای شرکت در مجمع 
عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر می کند، به طور 
معم��ول با قانونگذاران، اندیش��کده ها، روزنامه نگاران و 

مقامات سابق آمریکایی دیدار می کند.
در ادامه این گزارش ادعا شده است: اما تماس های 
اخیر که به طور ش��خصی و تلفن��ی و در طول دو ماه 
اخیر بوده اس��ت در حالی ص��ورت گرفته که خطوط 
ارتباطی میان تهران و واشنگتن از طریق واسطه هایی 

در اروپا و نقاط دیگر ضعیف شده اند.
چند مقام پیش��ین آمریکای��ی در گفت گو با دیلی 
بیس��ت تاکید کردند که گفت وگوهایش��ان با مقام های 
دولت ایران کاماًل نرمال بوده است اما به گفته یک دستیار 
کنگره، این تماس ها می تواند هشداری برای دولت دونالد 
ترامپ و پیام هایش به دولت ایران باش��د.عباس موسوی 
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران اخیراً درباره اظهارات 
متناقض ترامپ درباره روابط ایران و آمریکا و صحبت های 
او در دیدار با نخس��ت وزیر ژاپن ک��ه بار دیگر از تمایل 
کش��ورش جهت مذاکره با ایران سخن گفته بود، اظهار 
داشت: همان طور که پیش از این نیز اعالم کرده ایم ایران 

به لفاظی ها توجهی ندارد. فارس 

از نگاه دیگران 

آلمان باید اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد
وزیر خارجه آمریکا با ادعای اینکه ایران تهدیدی برای جهان است، از آلمان 

خواست که اقدامات بیشتری علیه تهران انجام دهد.
مای��ک پامپئو طی مصاحبه با روزنامه آلمانی بیل��د گفت: امیدواریم آلمان 
اقدامات بیشتری انجام دهد. رژیم )ایران( یک حکومت دینی توسعه طلب است. 

دموکراس��ی های آزاد وظیفه دارند که جه��ان را از تهدید )ایران( حفظ کنند.وی 
در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان اینکه آمریکا فش��ارها بر متحدان غربی اش 

در جنگ فرسایش��ی با ش��بکه های اطالعاتی نس��ل جدید را افزای��ش داده، تهدید کرد 
کش��ورهایی که به ش��رکت چینی هوآوی اجازه دهند زیرس��اخت های مخابراتی آنها را 

ایجاد کند، از شبکه اطالعات آمریکا قطع خواهند شد.
وی با انتقاد از عدم هزینه کرد ۲ درصد از درآمد ملی آلمان گفت: عواقب جدی این 

کار را مردم آلمان خواهند دید.  مهر 

درحاشیه 
معامله قرن طرحی شکست خورده است

سفیر ایران در مسکو معامله قرن را طرحی شکست خورده و قدس را متعلق 
به همه مسلمانان خواند.

مهدی س��نایی عن��وان کرد: موضوع فلس��طین نه تنها مس��ئله اول جهان 
اس��الم است، بلکه اکنون به مس��ئله همه عدالتخواهان جهان تبدیل شده است. 

وی سیاس��ت جمهوری اس��المی ایران را حمایت از ملت فلسطین و همبستگی 
همیش��گی با مردم فلسطین عنوان و خاطرنش��ان کرد: طرحی که علی رغم مخالفت 

گروه های مختلف فلس��طینی و مردم فلسطین به عنوان معامله قرن مطرح شده طرحی 
شکست خورده است و قدس متعلق به مسلمانان است و با پول قابل واگذاری نیست.

سنایی همچنین نیاز کنونی امت اسالمی را وحدت و همبستگی عنوان و بر ضرورت 
وحدت مسلمانان در شرایط کنونی تاکید کرد. سفیر فلسطین نیز داشت: امروز اسرائیل 

راه حضور مسلمانان در مسجداالقصی را مسدود کرده است.  فارس 

دیپلمات
استقبال عراق از عقب نشینی ترامپ مقابل ایران

وزی��ر خارج��ه عراق از س��خنان اخیر رئیس جمه��ور آمریکا درب��اره اینکه 
واشنگتن دنبال جنگ با ایران نیست، استقبال کرد.

محمد علی الحکیم با انتشار بیانیه ای که صفحه توییتر وزارت خارجه عراق 
آن را منتشر کرد، در این خصوص گفت: موضع عراق مقابل بحران کنونی میان 

آمریکا و جمهوری اسالمی ایران روشن و صریح است، موضع عراق، آرامش و منع 
بروز درگیری در منطقه ماست. 

وزی��ر خارجه ع��راق ضمن بیان اینکه »موضع عراق با س��خنان اخیر رئیس جمهور 
آمریکا تطابق دارد و آن آرامش در منطقه و عدم قصد برای جنگ اس��ت گفت: سخنان 
اخیر ترامپ مهم و دقیق و گامی در مسیر درست برای آرام کردن اوضاع منطقه است. 
اخیرا دونالد ترامپ در دیدار با ش��ینزو آبه نخست وزیر ژاپن اعالم کرد که کشورش 

برای تغییر رژیم در ایران تالش نمی کند.  تسنیم 
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کارش��ناس مس��ائل سیاست  پیشنهاد پرونـــــده درخصوص  خارجی 
وزیرخارجه کش��ورمان به سعودی ها اظهارداشت؛ 
اگر سران س��عودی رویکردشان را در قبال منطقه 
تغیی��ر و پرونده ش��هدای منا تکلیفش مش��خص 
ش��ود، از رواب��ط دوجانبه با عربس��تان اس��تقبال 
می کنی��م و البته به س��فر آقای ظری��ف به ریاض 
نیازی نیس��ت، بلکه می توانیم از مقامات سعودی 

برای حضور در تهران دعوت کنیم. 
به تازگی  وزیرخارجه کش��ورمان در مصاحبه 
با العالم اعالم کرده اگر "دولت سعودی آمادگی را 
داش��ته باشد که سیاس��ت خود را تغییر بدهد من 

فردا می توانم در ریاض باشم."
ظری��ف در خصوص پیش��نهاد ع��دم تجاوز به 
کشورهای همسایه نیز گفت: متأسفانه این عربستان 
بود که بعد از این که حس��ن روحان��ی به پیام امیر 
کویت پاسخ مثبت دادند، محمد بن سلمان اعالم کرد 
ک��ه ما هیچ گفت وگویی با ایران نداریم وجنگ را به 
داخل خاک ایران می کشانیم. دوستان ما در برخی از 
این کشورها تاریخ را فراموش کرده اند و فکر می کنند 
که این پیشنهادها تازه مطرح شده، پیشنهاد پیمان 
عدم تعرض را من در همان مقاالت به آن اشاره کردم 
و گفتم که مجمع گفت وگوهای منطقه خلیج فارس 
می توان��د حتی به پیمان عدم تع��رض هم منتهی 
شود. ٌخب دوستان ما به اینها دقت نکردند یا این که 
نخواستند دقت کنند چون امیدشان را جای دیگری 
گذاشته بودند. فکر می کردند که ایاالت متحده نعوذ 
باهلل خداس��ت که آنها را می تواند از همه مشکالت 
رهایی ببخش��د و به قول آمریکایی ها حاضر بودند تا 

آخرین سرباز ایاالت متحده با ما بجنگند.
پیش��نهاد وزیرخارجه کش��ورمان در حالی به 
س��ران س��عودی مطرح ش��ده ناظران سیاسی بر 
ای��ن باورند بیانیه های پایانی دو اجالس فوق العاده 
سران عرب و سران شورای همکاری خلیج فارس، 
س��خنان سلمان ش��اه س��عودی در آن، همچنین 

مقدمات اجالس، مثل نمایشگاهی از ادوات جنگی 
ارتش یمن و بقایای موش��ک های ش��لیک شده و 
پهپادهای ارس��ال ش��ده ب��ه داخل عربس��تان در 
فرودگاه جده، جهت بازدید س��ران هنگام ورود به 
عربستان، نشان داد که ریاض در حال تهییج افکار 
عمومی کش��ورهای عربی و اس��المی علیه ایران و 

مظلوم نمایی خود در جنگ یمن است.
از س��ویی دیگ��ر درحالی جمهوری اس��المی 
ایران در راس��تای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و 
ایجاد وحدت میان کشورهای اسالمی و همچنین 
ریشه کن کردن تروریسم تالش های فراوانی کرده 
اس��ت، عادل الجبیر بار دیگر ادعاهای واهی خود 

علیه ایران را تکرار کرد.
عادل الجبیردر نشست خبری با طرح ادعاهای 
بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران، با بیان این 
که جهان اس��الم امروز با چالش ه��ای متعددی از 
جمله افراطگری، تروریس��م و فرق��ه گرایی مواجه 
اس��ت. جهان اسالم یک سوم بش��ریت را تشکیل 
می دهد و مس��احت زیادی از ک��ره زمین را گرفته 
و از مناب��ع طبیع��ی فراوان��ی برخوردار اس��ت. در 
جهان اس��الم افراد باسواد، طالب علم، مؤسسات و 
فرصت ه��ای زیادی وجود دارد ک��ه برای باال بردن 
سطح زندگی امت اسالمی باید از آنها استفاده کرد 
اما متأسفانه طرف هایی وجود دارد که این فرصت ها 

را خراب می کنند و برای ایجاد فرقه گرایی، حمایت 
از تروریسم، ارس��ال موشک های بالستیک و پهپاد 
به ش��به نظامیان تروریسم ودخالت در امور داخلی 

کشورهای اسالمی تالش می کنند.
وی با بیان این که دو نشس��ت سران اتحادیه 
عرب و س��ران ش��ورای همکاری خلیج )فارس( به 
طور روش��ن ایران را محکوم کردند، با وجود تاکید 
ایران بر دخالت نداشتن در ماجرای نفت کش های 
نفتی با تکرار سیاس��ت های مخرب گروه ب گفت 
که نشست س��ران س��ازمان همکاری اسالمی نیز 
رفتاره��ای ایران مانند آن چ��ه حمله به نفتکش ها 
در خلیج عمان و حمله به پمپاژهای نفت در وسط 

عربستان می خواند را محکوم کردند.
ادع��ای دخالت ای��ران در ام��ور داخلی دیگر 
کش��ورها درحال��ی مطرح می ش��ود ک��ه مقامات 
کشورمان همواره تاکید می کنند جمهوری اسالمی 
ایران به دنبال ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه 
اس��ت و برای حل بحران های منطقه مانند بحران 

سوریه و یمن پیشنهادات فراوانی داده است.

 سعودی ها باید رویکردشان
را در منطقه تغییر دهند

محمد صادق کوش��کی کارش��ناس مس��ائل 
سیاس��ت خارج��ی در گفت وگ��و با سیاس��ت روز 
پیرام��ون پیش��نهاد وزیرخارج��ه کش��ورمان ب��ه 
س��عودی ها گفت: البته سیاس��ت کل��ی جمهوری 
اس��المی ایران بر مبنای توسعه مناسبات و روابط 

دوس��تی با همس��ایگان با حفظ استقالل و احترام 
هویت دو کشور استوار است. 

وی افزود: در مورد س��عودی ها نیز این مسئله 
صدق می کن��د و تهران خواهان روابط دو جانبه با 
ریاض اس��ت اما، نکته اینجا است شیوه بیان آقای 
ظریف دیپلماتیک نیس��ت، اینکه او می گوید" اگر 
دولت سعودی آمادگی را داشته باشد که سیاست 
خ��ود را تغییر بدهد من ف��ردا می توانم در ریاض 

باشم"این حرف درست نیست!
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: اگر سران 
سعودی رفتارشان را نسبت به تحوالت منطقه تغییر 
دهند و بازیگر سیاس��ت خارجی منطقه ای آمریکا 
و رژیم غاصب صهیونیس��تی نباش��ند و بلکه منافع 
جهان اس��الم را در دستور کار قرار دهند، از داشتن 

روابط دو جانبه با عربستان استقبال می کنیم. 
وی ب��ا انتقاد از اینکه وزیر خارجه کش��ورمان 
در مصاحبه ای اع��الم کرده در صورت تغییر رفتار 
عربستان می توان ریاض باشم، باید بگویم نیازی به 
حضور مقامات کشورمان در عربستان نیست بلکه 
می توانیم از مقامات سعودی برای حضور در تهران 
دعوت کنیم چرا که در طول چهل س��ال گذشته 
این مقام��ات ایرانی بودند که ب��رای هر رایزنی به 
عربستان سفر می کردند و مقامات سعودی سفری 

به ایران نداشته اند.
کوش��کی در ادامه گفت: بنابرای��ن این موازنه 
باید با حفظ عزت جمهوری اس��المی ایران و ملت 
ایران رعایت شود ضمن آنکه این روابط دوجانبه در 
صورتی اتفاق خواهد افتاد که پرونده های میان دو 
کشور از جمله پرونده منا تکلیفش مشخص چرا که 

ملت ایران از خون شهدای منا نخواهند گذشت.
وی گف��ت: ت��ا زمان��ی که س��ران س��عودی 
رویکردش��ان را ب��ه منطقه تغییر ندهن��د، امنیت 
منطق��ه را اولویت قرار ندهن��د و در موضوع یمن 
درصدد جبران نباش��ند ام��کان گفت وگو و رایزنی 

میان طرف ایرانی و عربستانی وجود ندارد.

پیشنهاد وزیر خارجه کشورمان به عربستان از نگاه کارشناس مسائل سیاست خارجی: 

سران سعودی باید درصدد جبران باشند
شیوه بیان آقای ظریف دیپلماتیک نیست


