
سفیر عراق در ایران اعالم کرد که قرار است دولت متبوعش 
پیام تهران در ارتباط با امضای پیمان عدم تعرض با کشورهای 
حوزه خلیج فارس را به مقامات عربســتان، امارات و بحرین 
منتقل کند و برهم صالح که به مکه سفر کرده اقداماتی را در این 

زمینه انجام داده است.
سعد عبدالوهاب جواد قندیل، در گفت وگو با ایسنا در ارتباط 
با پیشنهاد اخیر وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در ارتباط 
با آمادگی ایران جهت امضای پیمان عدم تعرض بین تهران و 
کشورهای حوزه خلیج فارس و اینکه آیا به نظر وی علت خاصی 

داشته که ظریف این پیشــنهاد را در عراق مطرح کرده است، 
گفت: همانطور که اشاره کردید آقای ظریف در جریان آخرین 
سفر خود به عراق این پیشنهاد را مطرح کردند، مسئوالن عراقی 
نیز از این موضوع استقبال کرده و اعالم کردند که این پیشنهاد 
را به کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص کشورهایی که با 
ایران ارتباط ندارند از جمله عربستان و بحرین منتقل می کنند.
این دیپلمات ارشــد عراقی در تهران خاطرنشان کرد: بر 
اســاس اطالعاتی که من دارم همزمان با سفر آقای ظریف به 
عراق، آقای سید عباس عراقچی نیز به سه کشور کویت، قطر و 

عمان سفر کرده است، و پیشنهاد ایران را با مقامات این کشورها 
در میان گذاشته و تاکید کرده است که ایران آمادگی دارد که 
توافقنامه عدم تعرض بین تهران و کشــورهای حوزه خلیج 

فارس امضا شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به آنچه که شما مطرح 
کرده اید آیا می توان این برداشت را کرد که قرار است عراق به 
عنوان واسطه پیام ایران در این زمینه را به مقامات کشورهای 

عربستان و بحرین و امارات منتقل کند، گفت: بله.
قندیل همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به این 

موضوع آیا عراق تاکنون اقدامی برای انتقال این پیام انجام داده 
است یا نه؟ ادامه داد: آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق برای 
شرکت در کنفرانس سران کشورهای عربی به عربستان سفر 
کرده بودند و توقع این است که ایشان در جریان این سفر این 

پیشنهاد را به مقامات این کشورها منتقل کرده باشند.
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محبوبه ولی

غفلت از دیپلماسی منطقه ای در 
گذشته، در این زمانه پرتنش به پاشنه 

آشیل ایران تبدیل شده است.
ایــن روزها ترافیــک دیپلماتیک 
در منطقه بیداد می کند؛ ســفرهای 
غیرمنتظره و بی سابقه مقامات از این 
سوی منطقه به آن ســوی منطقه، از 
این کشــور به آن کشــور و از روبروی 
دوربین ها به پشــت درهای بســته. 
ترافیک و روزهای پــرکاری که برای 
جبــران روزهای کــم کاری بــه راه 

افتاده اند. 
تور عربستان در آب گل آلود

در ایران ظریف و معاونانش مدام یا 
میهمان  کشورهای منطقه هستند یا 
میزبان مقامات کشورهای مسلمان و 
عرب. البته اگر سیاست خارجی دولت 
در ســال های قبل، به همان اندازه که 
وقت و انرژی صرف برجــام کرد، هنر 
دیپلماتیک خرج روابط منطقه ای نیز 
می کرد، اکنون نیاز به سفرهای کمتری 
بود و ایران متحدان منطقه ای بیشتری 
در آستین داشــت اما آن غفلت باعث 
شد تا سعودی در ســایه تقابل دولت 

ترامپ با ایران، تور گسترده ای در آب 
گل آلود منطقه پهن کنــد و مترصد 
ماهی های بزرگ باشــد؛ غافل از آنکه 
ماهی های این آب گل آلود نیز گل آلود 
و متعفن خواهند بود.  اجالس سه روزه 
مکه، مبین همین تــور بزرگ و تالش 
سعودی برای اتحاد جهان عرب و فراتر 
از آن جهان اسالم علیه ایران است؛ از 
امتناع عربستان برای دعوت از ایران در 
این اجالس تا نشست های اضطراری 
در حاشــیه این اجالس و بیانیه های 
ضدایرانی اش که همگــی به رهبری 

سعودی ها انجام می شوند. 
 چالش ایران 

برای اثبات حسن نیت
به رغم تمام رفتارهــای خصمانه 
ســعودی، از ســرنای ایران همچنان 
صدای وحدت و گفتگو بیرون می آید؛ 
صدایی که عربستان به خیال پشتگرمی 
به ایاالت متحده گوش خود را به روی 
آن و در عین حال باب هر مذاکره ای را 

بسته است.
با این حال ظریف در گفتگوی اخیر 
خود با شبکه العالم باز هم تاکید کرد که 
»آغوش ما برای همه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس باز است.« او اوایل خرداد در 

سفرش به بغداد هم برای پایان دادن به 
اختالفات منطقه ای پیشنهاد امضای 
»معاهده عدم تجاوز« با کشــورهای 

خلیج فارس را مطرح کرد. 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
واکنشی رسمی به این پیشنهاد دیده 
نشد اما آنچه در رسانه های عرب دیده 
شد، واکنشــی تند و توام با سوء نیت با 
پیشنهادی بود که آن را »پروژه ظریف« 
خوانده بودند. روزنامه کویتی »القبس« 
نوشــت: »ما کبک نیستیم که سر زیر 
برف کنیم و چیزی نبینیم و آن اندازه 
هم که ظریف و عراقچی فکر می کنند، 

ساده لوح نیستیم.«
روزنامه اماراتــی »گلف نیوز« هم 
مقاله ای نوشت با عنوان »نه، متشکریم 
آقــای جوادظریف، پیشــنهاد ایران 
غیرقابل قبول اســت.« ایــن روزنامه 
در مقاله خــود خطاب بــه دیپلمات 
ارشد ایران نوشــت: »نه آقای ظریف، 
ما صحبت تکراری »همسایه خوب« 
شما را نمی خریم. ما مجبور خواهیم بود 
دعوت شما را رد کنیم. چون به لحاظ 
تاریخی کشــور های خلیج )فارس( 
هرگز به ایران حمله نکرده و در آینده 

قصدی برای حمله ندارند.«

روزنامه سعودی الشرق االوسط هم 
با طرح اینکه »پیمان عدم تجاوز ایران 
هیچگونه ضمانت اجرایــی ندارد«، 
در حســن نیت ظریف تشکیک کرد. 
تحلیلگر ارشد سعودی در این روزنامه 
پیشــنهاد ظریف را به پیشنهاد صدام 
پیش از حمله به کویت تشــبیه کرد. 
پیشــنهاد امضای پیمان عدم تجاوز 
صدام به عربستان مربوط به سال 1989 
است که بعدها مشخص شد صدام برای 
اشغال کویت برنامه ریزی می کرده و 
قصد داشته عربســتان را از طریق این 

معاهده بی طرف نگه دارد. 

دو دستگی در خلیج فارس
مهمتر از این واکنش رســانه ای، 
اتفاقاتی بود که در سه روز گذشته در 
مکه رخ داد. پادشاه سعودی کشورهای 
عرب و حاشیه خلیج فارس را جمع کرد، 
خارج از سالن استقبال نمایشگاهی از 
ادوات نظامی به راه انداخت که مدعی 
بود سالح های ایرانی در یمن هستند 
و بعد هم بیانیه های ضد ایرانی توأم با 
ستایش از آمریکا! صادر شد. هرچند 
که در میان آن میهمانان، کشورهایی 
مانند قطــر همچنان دل خوشــی از 
ســعودی ندارند و عراق و سوریه نیز از 
در مخالفت با بیانیه های پایانی سران 
عرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
درآمدند اما در عین حال چالش بهبود 
روابط منطقه ای برای ایران، خود را در 

این اجالس نشان داد. 
ظریف معتقد اســت این چالش 
مربوط به دو سه کشور در حاشیه خلیج 
فارس است که به گفته او راه دیگری را 
انتخاب کرده اند. او به العالم می گوید: 
»این راه، راه خطرناکی است و بیش از 
همه برای خود این کشورها خطر دارد.« 
ظریف در ادامه لحن مسالمت جویانه 
خود در برابر کشورهای منطقه افزود: 
»ما برای این کشــورها هیــچ گاه بد 
نخواسته ایم و هنوز هم بد نمی خواهیم، 
معتقدیم که ما همســایه هستیم و به 
حکم جغرافیا همواره همسایه خواهیم 
بود.«  ایران برای کنتــرل تنش زایی 
برخی از این کشورهای منطقه، به سراغ 
سازمان ملل هم رفته است. مجید تخت 
روانچی، نماینده جمهوری اســالمی 
در ســازمان ملل اخیرا طی نامه ای به 
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، 
اعالم کرد که »برخی محافل مشخص 
خارج از منطقه« با »تفرقه افکنی و ایجاد 
بدگمانی بیشتر« میان کشور های حوزه 
خلیج فارس، »منافع نامشروع« خود را 
دنبال می کنند. روانچی با این هشدار 
که »اگر وضعیت فعلی مهار نشود، دیر 
یا زود از کنترل خارج خواهد شــد«، 
خواستار »تعامل ســازنده و گفتگو« 
میان کشور های ساحلی خلیج فارس 
شد، اما در مقابل این کشورها معتقدند 
که تالش ایران در این مقطع زمانی برای 
این است که در کارزار تقابل با آمریکا 

برای خودش متحدان منطقه ای دست 
و پا کند. 

در این میان روســیه از پیشنهاد 
ظریف اســتقبال می کند. سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روســیه گفته 
اســت: »مــا می دانیم کــه برخی 
کشورهای شــورای همکاری خلیج 
)فارس( نه همه آنها آمادگی امضای 
معاهده پیشنهادی ایران را دارند.« او  
تاکید کرده که »موافقت بر مساله عدم 
تعرض به یکدیگر می تواند نخستین 
گام برای خاموش کردن آتش تنش ها 
باشد و به نظر ما این نوع برنامه درست 

است.«
اما در آن سوی ماجرا دسته دیگری 
از همســایگان خلیج هستند که ساز 
مخالف می زنند و اســباب باجگیری 
بیشــتر آمریکا را فراهم می کنند. این 
شرایط در حالی اســت که اگر دولت 
پیشــتر از اینها بــر بهبــود روابط با 
همسایگان منطقه ای متمرکز می شد 
و گره های رابطه با این کشــورها را باز 
می کــرد، امروز وضعیــت دیگری در 
دیپلماسی منطقه ای ایران حاکم بود.   

قطعا بهبود این روابط در شــرایط 
عادی ســهل تر صورت می گرفت تا 
شرایطی که ایران از همه سو تحت فشار 
است. با این حال ایران چاره ای ندارد جز 
اینکه همچنان تالش کند تا اشتراک 
منافع با کشــورهای خلیج فارس را به 
آنها بفهماند و به زحمت میخی که در 
پاشنه آشیل دیپلماسی اش فرو رفته 

را بیرون بکشد.

پاسخ کشورهای عرب به پیشنهاد تازه ظریف چه خواهد بود؟

پذیرش تنش زدایی یا دمیدن بر تنور اختالفات؟

خبر

سومین دادگاه رســیدگی به اتهامات سید 
محمدرضــا خاتمی صبح دیــروز 11 خرداد در 
ساختمان شماره دو قوه قضاییه برگزار شد. خاتمی 
نخستین بار 18 اسفند 9۷ به دلیل اظهاراتش در 
ارتباط با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم 
به دادگاه اظهار شد که به دالیلی دادگاه برگزار نشد. 
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی 

هم در تاریخ دهم اردیبهشت برگزار شد.
خاتمی پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران 
گفت: عنوان دادگاه علنی بود اما می توانست بهتر 
برگزار شود. رئیس دادگاه سعه صدر داشتند که 
قابل تقدیر است، آمدن آقای قطبی رئیس دادستان 
فرهنگ و رسانه هم نشان می دهد که ما در دادگاه 

اول موثر عمل کردیم و برخالف آنچه تصور می شد 
دست خالی وارد دادگاه نشدیم و به گفته دوستان 

با ماشین حساب رفتیم.
نایب رئیس مجلس ششم گفت: درباره هشت 
میلیون تقلب در آرای انتخابات هم اســتنادات 
متقنی وجود دارد که من در دادگاه اول و دوم ارائه 
دادم اما بخش های مهمتــر از انتخابات 88 باقی 

مانده که شاید مهمتر از بخش های اول باشد.
وی ادامه داد: شاید در شــرایط فعلی کشور 
پرداختن به این مسئله صالح نباشد اما به هرحال 
قوه قضاییه تصمیم به رسیدگی علنی گرفته که ما 
هم استقبال می کنیم. هرچند اعالم عدم انتشار 
محتویات مطالب، علنی بودن دادگاه را مخدوش 

می کند. این فعال سیاســی اصالح طلب تاکید 
کرد: انتخابات سال 88 با سرنوشت همه جامعه 
و کشور گره خورده اســت و صالح نیست پس از 
1۰ سال این داستان محل دعوای نیروهایی باشد 
که می خواهند در داخل کشور فعالیت کنند. این 
باید خاتمه پیدا کند. نایب رئیس مجلس ششم 
خاطرنشان کرد: سعی می کنم در این دادگاه فتنه 
واقعی را نشان دهم و دامن نظام را از تقلب تبرئه 
کنم. باید دید که چه کسانی این دام را برای نظام 
پهن کردند. وی با بیان این که دفاع از حق و حقیقت 
برای من بسیار مهم است و در صورت توجه به این 
موضوع هیچ کس ضرر نخواهد کرد، درباره اعداد و 
ارقامی که در دادگاه ارائه داد؛ گفت: من به پشت 

پرده و غیبگو دسترسی ندارم. اما وقتی این پرونده 
تشکیل شد از اقصی نقاط کشور دنبال کنندگان 
این موضوع شــواهد و مدارک زیــادی برای من 
فرستادند که همه آنها اسناد و مدارکی است که در 

رسانه های رسمی کشور منتشر شده است.
این فعال سیاسی اصالح طلب گفت: چیزی 

که من به دست آوردم ظاهر امر و دستکاری های 
انجام شده در انتخابات است. اما پشت پرده را هم در 

جلسات بعد ارائه خواهم داد.
به گزارش ایرنا ســومین جلســه محاکمه 
محمدرضا خاتمــی روز ۲۲ خردادمــاه برگزار 

می شود.

محمدرضا خاتمی:

سعی می کنم در دادگاه فتنه واقعی را نشان دهم
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پیام رهبر انقالب در پی شهادت 
امام جمعه کازرون

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر 
انقــالب اســالمی در پیامــی شــهادت 
محمــد  م  ســال ال حجت ا نــه   ما مظلو
 خرســند، امــام جمعــه کازرون را تبریک 

و تسلیت گفتند. 
 متن پیام رهبر انقالب به این شــرح است: 
شــهادت مظلومانه  امام جمعه  فّعال و موّفق 
کازرون، جناب حجةاالسالم آقای حاج شیخ 
محمد خرسند رضوان اهلل علیه را به عموم مردم 
مؤمن و انقالبی کازرون به ویــژه ارادتمندان 
و مســتفیدان از آن عالم بزرگــوار و باالخص 
خانواده  گرامی و بازماندگان ایشــان تبریک و 

تسلیت عرض می کنم. 
ایشــان در شــب قدر و پس از ســاعاتی 
توّســل و تضّرع به لقاءاهلل پیوست و این نشانه  
پاداش بزرگ الهی بــه آن روحانی با اخالص 
و پرتالش است ان شــاءاهلل. از خداوند متعال 
 علو درجات و حشــر با اولیائش را برای ایشان 

مسئلت می کنم.
    

بازداشت دیپلمات های 
انگلیسی و هلندی در پارتی

تسنیم نوشت: یک دیپلمات انگلیسی و یک 
دیپلمات هلندی بامــداد جمعه در یک پارتی 
مختلط و فساد آلود در تهران بازداشت و پس از 
تحویل به پلیس امنیت احراز هویت شده و آزاد 
شدند. این پارتی با حضور تعدادی نسبتا زیاد 
و به صورت مختلط در منطقه ولنجک تهران 

برگزار شده بود.
    

موافقت مشروط با مصوبه 
مربوط به مادران

شورای نگهبان به صورت مشروط با الیحه 
اصالح قانون تابعیت تکلیف فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مــردان خارجی موافقت 
کرد. به موجب این الیحــه فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مــردان خارجی تا قبل از 
18 سالگی به درخواســت مادر و پس از آن به 
درخواســت خود می توانند تقاضای تابعیت و 

شناسنامه ایرانی کنند.
    

رئیس جمهوری دو قانون 
مصوب مجلس را ابالغ کرد

حســن روحانی، رئیس جمهوری، »قانون 
معافیــت وزارتخانه ها و موسســات دولتی از 
پرداخت هزینه های ثبتــی«را جهت اجرا به 
وزارتخانه های دادگستری، آموزش و پرورش 
و اقتصادی و دارایی و »قانون اصالح جزء )1( 
بند»پ« ماده )6۰ ( قانون برنامه پنجســاله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران« را به وزارتخانه های 
کشــور و راه و شهرسازی و ســازمان برنامه و 

بودجه کشور ابالغ کرد.
    

 خواسته مقامات دولت اوباما 
از ایران

پایگاه خبری دیلی بیست در گزارش ادعایی 
خود آورده است که در پی افزایش تنش ها میان 
تهران و واشنگتن چند تن از مقام های دولت 
باراک اوباما )رئیس جمهور پیشین آمریکا( در 
تماس های خود با مقامات دولت ایران، شامل 
محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه از تهران 
خواســته اند تا وارد بازی بــا رئیس جمهوری 
ترامپ نشود و خونســردی خود را حفظ کند. 
بنا بر ادعای دیلی بیست، تماس های اخیر به 
 طور شــخصی و تلفنی و در طول دو ماه اخیر 

بوده است.
    

محسن رضایی:
 بن سلمان در حال انجام 
یک خیانت بزرگ است

محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با اشــاره به دشــمنی های آل 
ســعود با ملت های مســلمان منطقه، گفت: 
آقای بن ســلمان در حال انجــام یک خیانت 
بزرگ به جهان اسالم است و با به راه انداختن 
ســر و صدا می خواهند افکار عمومــی دنیا را 
از خیانت هایــی که به آرمان ملت فلســطین 
و جهان اسالم روا داشــته اند، دور کنند. وی 
همچنین ضمن محکوم کردن اظهارات ترامپ 
و اقدامات دولــت آمریــکا در تحریم اقتصاد 
ایران، افزود: ما اطمینــان داریم که محاصره 
اقتصــادی آمریکا را خواهیم شکســت. بارها 
 ما بــا آمریکایی هــا در صحنه هــای مختلف 

زورآزمایی کرده ایم. 

ظریف در گفتگو با العالم: 
آغوش ما برای همه 

کشورهای حاشیه خلیج 
فارس باز است. متأسفانه 
دو، سه کشور در منطقه 

هستند که راه دیگری 
را انتخاب کرده اند، ما 

معتقدیم راهی که آنها 
انتخاب کرده اند راه مؤثری 

نیست، راه خطرناکی 
است و بیش از همه برای 

خودشان خطر دارد

هرچند کشورهایی مانند 
قطر همچنان دل خوشی 
از سعودی ندارند و عراق 

و سوریه نیز از در مخالفت 
با بیانیه های پایانی سران 
عرب و کشورهای حاشیه 

خلیج فارس درآمدند؛ 
چالش بهبود روابط 

منطقه ای برای ایران، خود 
را در اجالس مکه نشان داد

سفیر بغداد در تهران:

عراق پیام ایران را به عربستان، امارات و بحرین منتقل می کند


