
ناظران سیاسی بر این باورند؛ امروز عربستان راهی جز بازگشت 
از مس��یر غلط خویش ندارد و ش��اید با بازخوانی شکست های 
متعدد در طول 5 س��ال گذش��ته این کش��ور بتواند به جایگاه 
ریاض و همس��ایگان خویش از جمله جمهوری اسالمی ایران 
پ��ی ببرد و در گام اول از یمن مظلوم خارج ش��ود، خس��ارات 
جنگ را جبران کند و مس��ئولین عالی رتبه این کشور به  نیاز 
واقعی این کش��ور که همانا برقراری و گسترش روابط با ایران 

است اقرار نمایند.
اخیرا عبداهلل المعلمی، نماینده عربستان در سازمان ملل متحد 
در سخنانی در مقر س��ازمان ملل در نیویورک گفت کشورش 
به دنبال جنگ با ایران نیست و زمان آن فرا رسیده که جنگ 

یمن فروکش کند و به پایان برسد.
عبداهلل المعلمی در گفت وگو با خبرنگاران تصریح کرد: عربستان 
خواهان جنگ ب��ا ایران چه در یمن و چه در هر جای دیگری 
نیس��ت. نماینده عربستان در س��ازمان ملل گفت تماس هایی 
با تهران در جریان نشس��ت کنفرانس اس��المی که در مکه در 
ابتدای ژوئن برگزار شد، برقرار گردید. او توضیحات بیشتری در 
این خصوص نداد. معلمی با بیان اینکه کش��ورش آماده تعامل 
دیپلماتیک با ایران اس��ت، افزود: این مسأله زمینه ای مشترک 
نیاز دارد. تاکید عربس��تان بر تعامل دوباره ایران در حالی است 
که ناظران سیاس��ی بر این باورند؛ س��ران س��عودی ابتدا باید 
مطالبات تهران در خصوص مشخص شدن مسببان حادثه منا 
و مجازات آنها اقدام کند و با احترام به جایگاه تهران در منطقه 

برای تعامل مجدد پیش قدم شود. 
عربستان به برقراری روابط با تهران نیاز دارد 

دکتر س��یدرضا صدرالحس��ینی کارش��ناس مس��ائل سیاست 
خارجی در گفت وگو با سیاس��ت روز در مورد پیش��نهاد اخیر 
عربس��تان برای تعامل مجدد با ای��ران گفت:  در نگاهی دقیق 
به روندهای منزطقه ای و بازیگران اصلی آن اخیرا به تحوالت 
ویژه ای روبرو ش��ده این بخش��ی از این تحوالت شامل خروج 
بخش��ی از نیروه��ای اماراتی از یمن، کاهش نس��بی نیروهای 
متج��اوز آمریکایی از منطقه و تغییرات ش��کلی و نه محتوایی 
این نیروها در عراق، ابراز تمایل امارات به نزدیکی با جمهوری 
اس��المی، افزایش اخت��الف امارات و عربس��تان در یمن، بروز 
اختالف بین عربس��تان و کویت بر س��ر موضوعات منطقه ای و 
مرزی، تشدید اختالفات قطر و عربستان و ابراز تمایل عربستان 
به شروع روابط دیپلماتیک عربستان و ایران که این مورد اخیر 
با توجه به افزایش مشکالت پدیده آمده از گرداب خودساخته 
عربستان دریمن می باشد و نماینده این کشور در سازمان ملل 
ابراز می دارد ما عالقه مند به روابط دیپلماتیک با تهران هستیم 
و هی��چ عالقه ای به جنگ با ایران در م��ا وجود ندارد از جمله 
این تحوالت اساسی است که پیرامون مسائل منطقه و بازیگران 
آن مش��اهده می گردد. وی افزود: به نظر می رس��د می توان به 
بخشی از دالیل اظهار نظر رسمی مقامات عربستان در سازمان 
مل��ل دال برعالقه مندی به از س��ر گی��ری روابط با جمهوری 
اس��المی ایران بپردازیم و مهمترین دالیل ان را بیان کنیم؛ به 
نظر می رس��د جهت گیری های اشتباهی که از زمان روی کار 
آمدن بن سلمان در حوزه های داخلی و منطقه ای گریبان نظام 
قبیله ای و دولت غیر دموکراتیک عربس��تان را گرفته است این 
می باشد که ملک سلمان همه اختیارات حوزه های منطقه ای، 

دفاعی و سیاسی را به محمد بن سلمان سپرده است  و این فرد 
بی تجربه و جاه طلب بدون در نظر گرفتن جایگاه کش��ورهای 
همسایه در منطقه تالش نمود یک شبه ره صد ساله رود و به 
اصطالح عربس��تان را به قدرت اول منطقه برساند و بدون طی 
نمودن مراحل رش��د و پیش��رفت و احترام ب��ه قواعد و قوانین 
منطقه ای و بین المللی عربس��تان را به جایگاهی برس��اند که 
در خواب و خیال می دید. این اس��تاد دانش��گاه اظهارداش��ت: 
البته این جایگاه توهمی فقط با افزایش وابستگی به کشورهای 
فرامنطق��ه و در راس آنان آمریکا به خیال محمد بن س��لمان 
بوجود می آمد؛ با گذشت حدود 5 سال از این اقدامات بی ثمر و 
افزایش نفرت منطقه ای از این کشور پس از قتل و مثله نمودن 
جمال خاش��قچی، عقالی این کشور را کمی تا حدودی به سر 
عقل آورد که این مس��یر نمی تواند به سر منزله مقصود برسد 
و باید کاری اساس��ی انجام داد. وی گف��ت: در این مرحله نیز 
خطای راهبردی صورت گرفت و با وجود توهین های مستمر از 
جانب رئیس جمهور آمریکا سکوت همراه با رضایت دولتمردان 
عربستان افزایش یافت و این گاو شیرده آمریکا شیر بیشتری را 
تحویل سرمایه داران و صاحبان کارخانه نظامی آمریکا داد و در 
عین حال درخواس��ت حضور مستقیم آمریکا در جنگ با ملت 
یمن را مطرح نمود که با مصوبه کنگره این تیر شلیک شده نیز 
به خطا رفت.  صدرالحسینی خاطرنشان کرد: بر اساس مطالب 
گفته شده  امروز عربستان  راهی به جز بازگشت از مسیر غلط 
خویش ندارد و شاید با بازخوانی شکست های متعدد در طول 5 
سال گذشته این کشور بتواند به جایگاه عربستان و همسایگان 
خویش از جمله جمهوری اسالمی ایران پی ببرد و از این مسیر 

بازخوانی تالش در جهت جبران کاستی ها نموده و با شجاعت 
و جسارت بیشتر شکست را بپذیرد و در گام اول از یمن مظلوم 
خارج ش��ود، خس��ارات جنگ را جبران کند و مسئولین عالی 
رتبه این کش��ور به  نیاز واقعی این کش��ور که همانا برقراری و 

گسترش روابط با ایران است اقرار نمایند. 
مطالبات تهران از سوی عربستان برآورده شود 

محمد صادق کوش��کی کارشناس مسائل سیاست خارجی نیز 
در این رابطه به سیاست روز گفت: در ابتدا اینکه قطع رابطه از 
سوی عربستان با جمهوری اسالمی ایران صورت گرفت، آن هم 
به دلیل تجمع مردم در مقابل سفارت عربستان بعد از حوادث 
تلخ منا و ریختن خون حجاج ایرانی در عربستان سعودی. وی 
افزود: علی رغم اینکه تعدادی از حجاج ما مظلومانه به شهادت 
رسیدند اما سران سعودی به قطع روابط با تهران اقدام کردند. 
وی با تاکید بر اینکه س��ران سعودی باید تکلیف حادثه منا را 
مشخص و مس��ببان این حادثه را مجازات کنند، تصریح کرد: 
اگر ریاض برای از س��ر گیری روابط با تهران مصمم است نباید 

خون شهدای منا پایمال شود.
کوشکی با اش��اره به اینکه برای از سرگیری روابط با عربستان 
مش��کل بنیادی نداریم، اظهارداشت: سیاست های اخیر سران 
س��عودی در منطقه مشکالت فراوانی را رقم زد؛ هم اکنون نیز 
این سعودی است که به برقراری روابط مجدد به تهران نیاز دارد 
و از همین رو خودش نیز پیشنهاد از تعامل دوباره به تهران را 
مطرح کرده است.  وی خاطرنشان کرد: سعودی ها برای تعامل 
دوباره با تهران ابتدا باید مطالبات جمهوری اس��المی ایران در 

حادثه منا و خون ریخته شده حجاج ایرانی را برآورده کنند.
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تأکید شورای همکاری خلیج فارس 
بر حمایت از سیاست های ضد 

ایرانی آمریکا

مع��اون دبیرکل ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس در 
امور سیاس��ی و مذاکرات، ای��ران را به اجرای اقدامات 
تحریک آمیز در منطقه متهم و تأکید کرد که این شورا 

از سیاست های آمریکا علیه ایران حمایت می کند.
عبدالعزیز حمد العویش��ق ایران را به دست داشتن در 
حمل��ه اخیر به نفتکش ها مته��م کرد و افزود که طی 
چند روز گذش��ته نیز ایران تع��دادی از نفتکش ها را 
متوقف و به س��مت آب های این کش��ور هدایت کرده 
که نقض آش��کار قانون بین المللی اس��ت چرا که این 
کش��تی ها در آب های بین المللی یا آب های منطقه ای 

کشورهای همسایه بوده اند.
وی همچنی��ن مدعی ش��د که با وجود ای��ن اقدامات 
تحریک آمی��ز ای��ران، آمریکا و کش��ورهای حاش��یه 
خلیج ف��ارس از ورود ب��ه جن��گ نامح��دود ب��ا ایران 
خ��ودداری ک��رده و بر دفاع و حف��ظ امنیت منطقه و 

ثبات آن تمرکز کرده اند.
وی تصری��ح ک��رد ک��ه موض��ع ش��ورای هم��کاری 
خلیج فارس در نشست مکه در ماه می ۲۰۱۹ به طور 
روش��ن اعالم و بر همبستگی این کشورها در برابر هر 
گونه تعرض به کش��ورهای عضو تأکید شد همچنانکه 
ماده ۲ توافقنامه دفاع مش��ترک بر واحد بودن امنیت 
کشورهای عضو شورا و پایبندی به اقدام جمعی برای 

مقابله با هر گونه تعرض خارجی، تأکید دارد.
وی همچنی��ن هدف از تصمیم عربس��تان س��عودی 
ب��رای میزبانی نیروهای آمریکایی را باال بردن س��طح 
اقدام مش��ترک برای دفاع از امنیت منطقه و ثبات آن 

برشمرد. تسنیم

اخبار یادداشت

نخست وزیر بعدی ما باید سریعًا به کارشناس ایران تبدیل شود
معاون س��ابق وزیر خارجه انگلیس در امور غرب آسیا در یادداشتی در یک هفته 
نامه نوشته نخست وزیر بعدی این کشور باید سریعاً خودش را به یک کارشناس 

امور ایران تبدیل کند.
آلیس��تر برت حل و فصل مس��ائل پیرامون برگزیت، مس��ائل داخلی انگلیس و 

بح��ران تمام عیار بین الملل��ی را چالش های پیش روی نخس��ت وزیری بعدی این 
کش��ور خواس��ته و حل و فصل آنها را آزمونی برای مهارت دیپلماتیک نخست وزیری 

بعدی انگلیس دانسته است. او درباره ایران نوشته این کشور روابط پیچیده و دیرینه ای 
با کشورهای اطرافش دارد. کشوری شیعه است که در احاطه کشورهای سنی قرار گرفته 
و تحریم های اقتصادی مردمش را تهدید می کند. آلیس��تر برت در بخش دیگری از این 
یادداشت به توافق هسته ای )برجام( پرداخته و خروج آمریکا از آن را عامل شدت گرفتن 

تنش های امروزی میان ایران و کشورهای غربی دانسته است. فارس

تداوم تالش بغداد برای کاهش تنش بین واشنگتن و تهران
س��خنگوی وزارت خارجه عراق تأکید کرد که بغداد با کشورهای اتحادیه اروپا و 
برخی از کش��ورهای عربی در پی یافتن راهکارهای توافقی برای حل تنش بین 

ایران و آمریکا است.
احمد الصحاف خاطرنشان کرد که تالش عراق مبتنی بر یافتن راهکار بی طرفانه 

در جریان مذاکرات اس��ت، به گونه ای که این راهکار باعث شود که تنش افزایش 
نیابد و منطقه نیز از خطرات و پیامدهای جنگ، در امان بماند.

این در حالی اس��ت که نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاس��ت خارجی و امور امنیتی از 
حمایت این اتحادیه از پیشنهاد عراق برای برگزاری یک نشست منطقه ای خبر داد.

موگرینی ۲۲ تیر ماه جاری که در بغداد حضور داش��ت، تصریح کرد که اتحادیه اروپا از 
سیاست عراق در برقراری روابط حسنه با تمامی همسایگان قدردانی و حمایت می کند.

 باشگاه خبرنگاران 

باید کانال دیپلماسی با ایران را باز نگه داشت
وزیر خارجه آلمان با هشدار درباره متشنج شدن اوضاع در منطقه خلیج فارس، بر 

لزوم همکاری و پیگیری دیپلماسی هوشمندانه برای تنش زدایی تاکید کرد.
هایکو ماس گفت: مهم اس��ت که از وقوع جنگ جلوگیری ش��ود. به این منظور 

همه شرکای اروپایی و کشورهای منطقه در تالش هستند.
وزی��ر خارج��ه آلمان با اعالم اینکه اوضاع در منطقه خلیج فارس بس��یار جدی و 

خطرناک شده، از ایران خواست که از آنچه او لجاجت خواند، دست بردارد.
وی افزود: اکنون تهران باید مس��ئولیت پذیر باشد و به تنش دامن نزند. به منظور اینکه 
بحران از بین  برود، به دیپلماس��ی هوش��مندانه نیاز است تا کانال مذاکره باز نگه داشته 

شود و راهی برای ایجاد اعتماد پیدا شود.«
ماس تاکید کرد: در صورتی که دیپلماس��ی شکس��ت بخورد و یک درگیری نظامی رخ 

دهد، هیچکس پیروز نخواهد بود بلکه این وضعیت فقط بازنده دارد. مهر 

گاردین:

 بولتون عامل توقیف نفتکش ایران بود
 روزنامه گاردین نوشت این جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود که 
دول��ت انگلیس را تش��ویق کرد نفتکش حامل نفت ای��ران را در نزدیکی جبل 
طارق توقیف کند. این روزنامه با اش��اره به واکنش مملوء از خرسندی بولتون 
پس از اعالم توقیف کش��تی گریس۱، نوشته است که این واکنش »طوری بود 
که گویا او غافلگیر ش��ده است. اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
حقیقت چیز دیگری است و تیم امنیت ملی بولتون مستقیما در شکل دادن به 
رخداد جبل طارق، نقش داشته اند. این ظن وجود دارد که سیاستمداران حزب 
محافظه کار که به انتخاب یک نخس��ت وزیر جدید، حقه بازی برای رس��یدن به 

قدرت و برگزیت سرگرم بوده اند، به دام آمریکایی ها افتاده اند.
گاردین می افزاید: تبعات مس��ئله جبل طارق تازه دارد روشن می شود. توقیف 
گریس ۱، مستقیما به توقیف یک تانکر بریتانیایی به نام "استنا ایمپرو" توسط 
سپاه پاس��داران انقالب ایران در تنگه هرمز منجر شد. هرچند ایران میان این 
دو موضوع ارتباط مس��تقیم ایجاد نکرده، اما این کش��ور قبال گفته بود راهزنی 

بریتانیا در جبل طارق را پاسخ می دهد. ایران حاال انتقام گرفته است.
این گزارش با اشاره به اینکه انگلیس اکنون درگیر انتخاب نخست وزیری جدید 
و برگزیت است، نوشته است که لندن اکنون درگیر بحرانی بین المللی شده که 

به هیچ وجه برای آن آماده نیست. 
در ادام��ه این گ��زارش آمده اس��ت: آوردن انگلیس کنار آمری��کا، یک نتیجه 
مطل��وب برای بولتون ب��ود. به همین دلیل، زمانی که ماهواره های جاسوس��ی 
ایاالت متحده که همسو با تحریم ها... مأمور کمک به ممانعت از صادرات نفت 
ایران شده بودند، گریس ۱ را ردیابی کردند که بر اساس ادعاها به سمت سوریه 

حرکت می کرده، بولتون فرصتی یافت.

گاردین س��پس به یک گزارش روزنامه ال پاییس به نقل از مقام های رس��می 
اس��پانیایی اس��تناد کرده اس��ت. در بخش��ی از گزارش ال پاییس آمده است: 
»گری��س ۱ که با پرچ��م پاناما حرکت می ک��رد، از ماه آوریل که در س��احل 
ایران لنگر انداخته بود، تحت نظر ماهواره های ایاالت متحده قرار داش��ت. این 
ابرنفتک��ش که ممل��وء از نفت خام بود، برای عبور از کانال س��وئز بیش از حد 

بزرگ بود و باید با دور زدن دماغه امید نیک به سمت مدیترانه می رفت.
بن��ا بر این گزارش، آمریکا ۴۸ س��اعت پیش از نزدیک ش��دن این نفتکش به 
اروپا، رس��یدن آن را به اس��پانیا اعالم کرده و نیروی دریایی اس��پانیا نیز آن را 
زیر نظر گرفته است، اما اقدامی برای توقیف آن انجام نداده است. این گزارش 
می افزاید: »به هر حال، بولتون به مادرید اتکا نکرده بود. ایاالت متحده بریتانیا 
را در جریان قرار داده بود. به نوشته گاردین، نهایتا پس از نزدیک شدن کشتی 
به جبل طارق، نیروهای ویژه ارتش انگلیس، »مش��خص نیست به دستور چه 
کس��ی در لندن«، به کش��تی حمله کرده اند. این روزنامه نوشته است که اقدام 
انگلیس، نه تنها ایران، بلکه اسپانیا را نیز خشمگین کرده است. چراکه از یکسو 
این اقدام در آب های جبل طارق صورت گرفته و از سوی دیگر، مادرید معتقد 
اس��ت که لندن با این کار، اس��پانیا را نیز درگیر یک مناقشه دیپلماتیک کرده 
اس��ت. به نوش��ته گاردین، پس از این حادثه، ایران سفیر اس��پانیا را نیز برای 

توضیح احضار کرده است. 
گاردین در ادامه نوشته است: اقدام تالفی جویانه ایران در توقیف استنا ایمپرو، 
انزوای دیپلماتیک و آس��یب پذیری اقتصادی و نظامی بریتانیا را بیش از پیش 
روشن کرد. دولت به کشتی های بریتانیایی توصیه کرده از عبور از تنگه  هرمز 
اجتناب کنند، که این خود اذعان به ناتوانی از حفاظت از آن هاست. فارس
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