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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

چند هفته ای بیشــتر از زمانی که 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد و 
کشورهای اروپایی روی آمریکا و شماری 
از کشــورهای عربی در موضوع تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران و همینطور 
فعال ســازی مکانیزم ماشــه را زمین 
انداختند، نمی گذرد کــه آمریکا حاال 
برگ آس خــود را با بــازی عرب ها رو 

کرده است. 
همزمان کــه ترامپ تالش می کرد 
سایر اعضای شورای امنیت را راضی به 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران کند، 
اعضای شورای همکاری خلیج فارس 
هم نامه ای به شورای امنیت نوشتند و 
خواستار ممانعت از دسترسی ایران به 

سالح شدند. 
شورای امنیت سازمان ملل نپذیرفت 
و حاال توافق کشورهای عربی با اسرائیل 
همچون زلزله ای، عالم سیاست را لرزانده 
است و هر بار که کشور عربی تازه ای به این 
دومینو می پیوندد، پس لرزه دیگری رخ 
می دهد. جالب آنکه این توافق از سوی 
کشــورهای عربی صورت می گیرد اما 
این دونالد ترامپ اســت که خبر آن را 
اعالم می کند؛ آن هم در حالی که داماد و 

معاونش در دو طرفش ایستاده اند. 
تحلیلگران معتقدند که او اینگونه 
افتخار این آشتی میان اعراب و اسرائیل 

را ماننــد مدالی بزرگ به ســینه خود 
می آویزد تا چند هفتــه دیگر در حالی 
که این مدال را بر سینه دارد، وارد گود 

انتخابات شود. 
سایرین در صف اند

پس از عادی سازی روابط بحرین و 
امارات با اسرائیل پیش بینی می شود 
که نوبت بــه عمان، ســودان، مصر و 
عربستان برسد. مصر فارغ از اینکه در 
کجای این صف توافق ایستاده است، از 
این زلزله سیاسی استقبال کرده است. 
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری 
مصر پس از اعــالم توافــق منامه - 
تل آویو، در صفحه شــخصی خود در 
توئیتر نوشت: »من این گام مهم برای 
برقراری ثبات و صلــح در خاورمیانه 
را که صلح و ســازش عادالنه و دائمی 
برای مسأله فلسطین محقق می کند، 
ارج می نهم و از تمامی عامالن اجرای 

این اقدام تاریخی تشکر می کنم.«
مقامات عمان هم دیــروز از توافق 
عادی ســازی روابط میان اســرائیل و 

بحرین استقبال کردند.
عربستان سکوت کرده است، اما 
ســکوت او از آن دسته سکوت هایی 
است که به رضایت تعبیر می شوند. 
تحلیلگران سیاسی تاکید می کنند 
که امــارات و بحرین قطعــا بدون 
چراغ سبز ریاض دســت به چنین 

اقدامی نمی زدند. 

 عادی سازی روابط 
فلسطین و اسرائیل؟

تیم عادی ســازی روابط با اسرائیل 
حتی به سراغ »فلسطین« هم رفته اند! 
آنها می خواهند فلسطین را که اساسا 
دعوای اعراب و اسرائیل بر سر آن بوده 
نیز به ســوی روابط عادی با اســرائیل 

سوق دهند. 
روز گذشــته روزنامه اســرائیلی 
Globes نوشــت: »در ماه هــای 
اخیــر مذاکــرات محرمانــه ای میان 
امارات و عربســتان، بحریــن و مصر 
با محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلسطین و محمد اشتیه، 
نخست وزیر فلســطین صورت گرفت 
تا رهبری فلســطین با عادی ســازی 
روابط با اســرائیل موافقت کند.« این 
روزنامه نوشــت که امارات و عربستان 
پیشــنهادهای مالی وسوسه انگیزی 
برای این منظور به فلســطین داده اند؛ 
از جمله ســرمایه گذاری های کالن در 
زیرساخت ها، ایجاد کانال های تجاری 
مســتقیم، فروش نفت و گاز با قیمت 
بســیار پایین، ایجاد مناطق صنعتی 
پیشرفته، به کارگیری ده ها هزار مهندس 
فلسطینی در شرکت های کشورهای 
شــورای همکاری خلیج )فــارس( و 

پیشنهادهای دیگر. 
تکلیف ایران و آرمان »فلسطین«

ظاهــرا فلســطین تاکنــون این 

پیشنهادها را رد کرده، اما آیا ممکن است 
خود فلسطین نیز به این دومینو بپیوندد؟ 
در این صورت تکلیف ایران، روز قدس 
و »آرمان فلســطین« چه خواهد شد؟ 
آســیب پذیری امنیتی که با نزدیکی 
اسرائیل به مرزهای ایران ایجاد می شود 
را چه باید کرد؟ لبنان دیروز اعالم کرد 
که از فرود یک فرونــد هواپیمای باری 
ترکیه به فرودگاه بیروت به دلیل عبور از 
آسمان اراضی اسرائیل جلوگیری کرده 
است. همزمان اما جرد کوشنر، داماد و 
مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا هفته 
پیش خبر داد: »عربستان و بحرین به 
شرکت های هواپیمایی اسرائیل اجازه 
دادند تا از حریم هوایی این دو کشــور 
برای عبور به ســمت شــرق قاره آسیا 

استفاده کنند.«

او حتی ادعا کرده اســرائیل متعهد 
شــده به مســلمانان اجازه زیــارت از 

مسجداالقصی و اقامه نماز بدهد!
بدین ترتیــب اعرابی کــه رابطه 
با اســرائیل را موکول بــه حل موضوع 
فلســطین کرده بودند، حاال اما آغوش 
خود را به سوی اســرائیل باز کرده اند و 
در این میان مشــکل اصلی برای ایران 
این اســت که آغوش آنها در نزدیکی 

ایران است. 
ایران همچنان بر موضع خود 

استوار است
ایران بارها این پیام را به عربســتان 
داده که آغوشش برای مذاکره و دوستی 
با ریاض باز است. طی دو سال اخیر نیز 
محمدجواد ظریف، مکرر پیشــنهاد 
خود مبنی بــر امضــای معاهده عدم 
تعرض میان ایران و کشورهای عربی را 
پیشنهاد داده، اما استقبال چندانی از آن 

نشده است. 
علی رغــم ایــن پیام هــای گرم، 
شــماری از کارشناسان و تحلیلگران 
سیاســی معتقدند که سیاست ایران 
در قبال جهان عرب، به گونه ای عمل 
کرده کــه در میان اعراب سیاســتی 

ضدعربی تعبیر می شود. 
سیدهادی برهانی، استاد مطالعات 
اســرائیل دانشــگاه تهران دیروز طی 
یادداشتی در همین خصوص نوشت: 
»ایران ســابقه ای طوالنی در محکوم 
کردن اقدامات این چنینی و فشــار بر 
کشورهای عربی دارد. تقریبا همه این 
سابقه تعامل با موضوع از زاویه ای سلبی 
اســت. بعد ایجابی این سیاست ظاهرا 
طنین چندانی در سیاست عربی ایران 
ندارد. همین امر موجب شده سیاست 
رســمی ایران سیاســتی ضدعربی به 

نظر برسد.«
در همین راستا می توان به پژوهش 
دو سال پیش  مرکز عربی پژوهش ها و 
مطالعات سیاسی در دوحه قطر اشاره 
کرد که طی یک نظرسنجی 64 درصد 
شرکت کنندگان سیاســت خارجی 
ایران در جهان عــرب را منفی ارزیابی 

کرده بودند.
حال باید دید با این تغییرات در میان 
جهان عرب و اسرائیل، سیاست ایران در 
قبال اعراب چه تغییری خواهد کرد؟ تا 
به اینجای کار واکنش ایران بسیار تند 
و صریح بوده است. دستگاه دیپلماسی 
ایران به عنوان تریبون رسمی سیاست 
خارجی کشور، این توافق ها را خفت بار و 

ننگین خوانده است.
تهدید مستقل سپاه

اما فــارغ از این تریبون رســمی، 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
نیــز دیــروز بــا صــدور بیانیــه ای 

 واکنشــی جداگانــه نشــان داد. 
ســپاه پاســداران در بیانیــه خــود 
با محکومیت شــدید برقراری روابط 
دیپلماتیــک بیــن بحریــن و رژیم 
صهیونیستی، تاکید کرد: »حاکم جالد 
بحرین در انتظار انتقام سخت مجاهدان 
آزادی قدس و ملت مسلمان و غیرتمند 

این کشور باشد.«
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: »مسببان و بانیان این خیانت ها 
و خباثت هــا را آماج خشــم مقدس و 
انتقام سخت امت اسالمی به ویژه مردم 
شیعه بحرین که این روز ها با برافراشتن 
بیرق »لبیک یا حسین )ع(« در محرم 
حسینی؛ طنین »هیهات من الذله« سر 
داده اند قرار داده و طومار ننگین کسانی 
که با خلق ظلم، وحشــت، خشــونت، 
کشــتار، جنگ و ناامنی، تهدید دائمی 
امنیت در غرب آســیا و جهان اســالم 

بوده اند را در هم خواهند پیچید.«
عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه 
بحرین اما مواضع ایــران را دخالت در 
امــور داخلی بحرین خوانــده و تاکید 
کرده: »بحرین کشوری مستقل است و 
دخالت های خارجی در امور داخلی خود 

را نمی پذیرد.«
او قرار اســت فردا، 25 شــهریور به 
همراه »عبداهلل بن زایــد آل نهیان«، 
همتای اماراتی خود برای امضای توافق 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

در کاخ سفید حضور خواهد یافت.  
پس از آن مشــخص نیست ترتیب 
حضور وزیر خارجه دیگر کشورها پای 
میز توافق با اسرائیل چگونه باشد اما به 
هر حال به نظر می رســد طی روزهای 
آینده رفت و آمدها پای این میز به قدری 
افزایش یابد که عادی ســازی روابط با 
اســرائیل به امری »عادی« در منطقه 

تبدیل شود. 
آن زمــان دیگــر گذشــته از این 
واکنش های تند، دیپلماســی با اعراب 
برای ایران به چالشی سخت تر از گذشته 

بدل خواهد شد. 

عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل دومینووار پیش می رود؛

ایران در مسیر تقابل با جهان عرب

خبر

جلسات اســتماع صالحیت دیوان الهه در پرونده شکایت 
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می شود.
به گزارش ایســنا، جمهوری اســالمی ایران در 25 تیر ماه 
ســال ۱۳۹۷ در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال مجدد 
تحریم های غیرقانونی یک جانبه علیه ایران، شکایتی را علیه 
این کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹55 مودت، روابط 
اقتصادی و حقوقی کنسولی میان دو کشور نزد دیوان بین المللی 

دادگستری مطرح و ثبت کرد.
دولت جمهوری اسالمی ایران همزمان با ثبت این شکایت 
از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار 
مخرب زیان بار و جبران ناپذیر این تصمیم دولت آمریکا در اعمال 
و تشدید تحریم های یک جانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات 

عهدنامه ۱۹55 به شمار می آیند، با صدور قرار موقت خطاب به 
آمریکا، این دولت را ملزم به توقف اجرای تصمیم غیرقانونی خود 
تا زمان صدور رأی نهایی کند؛ بنابراین با توجه به برگزاری جلسات 
دادگاه، با صدور حکم علیــه تحریم های یکجانبه و قرار موقت، 

دادگاه الهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد.
در واقع دیوان بین المللی دادگستری دستور موقتی را صادر 
کرد و برای حفظ حقوق کشــورمان ایاالت متحده را ملزم کرد 
که نســبت به رفع موانع صادرات آزاد دارو و تجهیزات پزشکی، 
محصوالت کشاورزی و قطعات و تجهیزات یدکی هواپیما های 
مسافرتی از جمله تعمیرات و گارانتی و بازرسی الزم برای ایمنی 
هوانوردی را رفع کند. در صدور مجوز مبادالت مالی و انتقال پول 
مرتبط با اقالم فوق الذکر نباید هیچ مانعی ایجاد شود. اما عمال 

آمریکا به این دستور موقت تاکنون عمل نکرده است.

همچنین پیش از این دیوان اعالم کــرده بود که ایران حق 
دارد از پیمان مودت برای شکایت علیه تحریم های واشنگتن 

استفاده کند.
اقدامات آمریکا علیه ایران خالف تعهدات آن کشور مطابق 
عهدنامه ۱۹55 مــودت در مورد رفتار منصفانــه و عادالنه و با 
اتباع و شرکت های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت برای تبادالت 
مالی، خودداری از محدودسازی صادرات و واردات کاال و تعهد به 

تضمین آزادی تجارت میان دو کشور است.
سفارت کشــورمان در هلند نیز اعالم کرده بود که جلسات 
استماع مربوط به صالحیت بین المللی دادگستری )ICJ( در 
خصوص پرونده شکایت حقوقی جمهوری اسالمی ایران علیه 
آمریکا در قضیه نقض عهدنامه مودت ۱۳۳4 طی روز های 24 

لغایت ۳۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.

همچنین دادگاه بین المللی الهه در بیانیه ای اعالم کرد که 
استماع اولیه به اعتراض مطرح شده از سوی آمریکا اختصاص 
خواهد یافت. این جلســه به دلیل وجود بیماری کووید-۱۹ به 
صورت ویدیویی برگزار خواهد شــد و از طریق پایگاه اینترنتی 
دادگاه الهه و شبکه اینترنتی سازمان ملل به صورت زنده پخش 
می شود. این در حالی اســت که اعضای دادگاه در روند جلسه 
شفاهی در دیوان الهه حضور دارند و نمایندگان طرف های این 

پرونده آنالین در این جلسه شرکت می کنند.

امروز؛ 
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»ندای ایرانیان« خطاب به نمایندگان مجلس:
 »جمهوریت« نظام را 

تضعیف نکنید
حــزب نــدای ایرانیان در جلســه شــورای 
سیاستگذاری خود، ضمن بررســی طرح اصالح 
قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، تاکید 
کرد: انتخابات در ایران دارای ایرادات قابل  توجهی 
است که نیاز به اصالح و بازنگری دارد؛ با این حال طرح 
جدیِد ضعیِف نمایندگان مجلس کمکی به اصالح 
این روند نخواهد داشــت؛ طرحی غیردقیق و کلی 
و با اشکاالت فراوان که تنها محدودکننده آزادی و 
حقوق مردم است و تنها خروجی آن تضعیف جایگاه 
ریاســت جمهوری خواهد بود. اعضای این حزب 
تصریح کردند: نمایندگان مجلس در تهیه طرح های 
خود »جمهوریت« نظام را مدنظر داشته باشند و آن 

را تضعیف نکنند.
    

به دلیل برخی تعلل ها؛
قرارداد ایران و چین همچنان در 

مرحله پیش نویس است
سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دیدار با جمعی از مســئولین بسیج های 
دانشجویی دانشگاه های تهران، با اشاره به همکاری 
ایران و چین برای عقد قرارداد 25ساله، گفت: به دلیل 
برخی تعلل ها و عدم تشخیص درست اولویت ها، 
این طرح پس از گذشت چند سال هنوز در مرحله 
پیش نویس است. وی درباره روابط ایران در حوزه 
بین الملل گفت: تعامل گسترده و سازنده جزء اصول 
سیاست خارجی جمهوری اســالمی ایران است و 
البته رژیم صهیونیستی و آمریکا از جمله استثنائاتی 
هستند که بر مبنای یک منطق صحیح از این دایره 

خارج شدند.
    

نامه فرزند امام خمینی به برخی 
سران کشورهای اسالمی

زهرا مصطفوی، دبیرکل جمعیت دفاع از ملت 
فلسطین و فرزند امام خمینی در نامه ای به برخی 
رؤسای کشورهای اســالمی نسبت به تالش های 
برخی کشــورها برای عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی هشدار داد و نوشــت: »این انتخابی 
است که احساسات امت اسالمی را جریحه دار کرده 
و موجد اعتراضات ملت های مسلمان و نیز اقدامات 
شدیدتر در میان ملل اسالمی علیه خائنان به آرمان 
آزادسازی فلسطین و قدس شــریف خواهد شد و 
کسانی که این انتخاب اشتباه را کرده اند تاوان سختی 
را نیز باید پرداخت کنند. سرنوشت تلخ انور سادات 

نباید فراموش شود.«
    

صالحی:
هزار و ۴۴ سانتریفیوژ در فردو 

غنی سازی می کنند
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
در واکنش به اظهــارات برخی از نمایندگان مبنی 
بر عدم اجرای گام چهــارم کاهش تعهدات برجام 
در سایت هسته ای فردو، گفت: سیاست های گام 
چهارم کاهش تعهدات برجام از ســوی جمهوری 
اسالمی ایران کامال اجرا شده است. بر همین اساس 
ما یک بال را در فردو فعال کردیم. وی اظهار کرد: بنابر 
گام چهارم سیاست های کاهش تعهدات برجام، یک 
هزار و 44 سانتریفیوژ در فردو غنی سازی می کنند؛ 
بنابراین ما به عنوان مجری این سیاست ها کامال به 

وظیفه خود عمل کردیم.
    

گمرک:
همه مرزهای ایران و عراق باز شد

به گــزارش ایلنا از گمرک ایــران، طبق آخرین 
دستورالعمل صادر شــده از سوی شــورای عالی 
بهداشت و ایمنی ملی عراق، مقرر شد از هفته جاری 
تمام گذرگاه های مرزی مشترک ایران در جنوب عراق 
جهت مبادالت تجاری به حالت عادی خود بازگردند. 
البته تردد اتباع عادی به عنوان مســافر امکان پذیر 
نیســت و تنها شــامل گروهی از افــراد من جمله 

دانشجویان، تجار و سرمایه گذاران عراقی می شود. 
    

با تشکیل یک تیم عراقی صورت می گیرد؛
 مذاکره برای حل مشکالت آب 

با ایران و ترکیه
کمیسیون روابط خارجی عراق در پارلمان این 
کشور از تشکیل تیم مذاکره برای حل مشکالت آب 
با ایران و ترکیه خبر داد. اقبال عبدالحسین، نماینده 
پارلمان عراق گفت: وزارت خارجه به ما اعالم کرد که 
به دستور مصطفی الکاظمی هیأتی مذاکره کننده به 
ریاست مهدی رشید الحمدانی، وزیر منابع آبی برای 
حل مشکالت آب با ایران و ترکیه تشکیل داده است. 
این تیم تالش خواهد کرد تا راه حل های جدی برای 
حل مشــکالت آب و جلوگیری از ساخت سدهای 
بیشتر پیدا کند زیرا ساخت سدها منجر به تبدیل 

شدن برخی مناطق عراق به بیابان می شود. 

مشخص نیست ترتیب 
حضور وزرای خارجه سایر 

کشورها پای میز توافق با 
اسرائیل چگونه باشد، اما 
به هر حال به نظر می رسد 
طی روزهای آینده رفت و 

آمدها پای این میز به قدری 
افزایش یابد که عادی سازی 

روابط با اسرائیل به امری 
»عادی« در منطقه تبدیل 

شود

سپاه پاسداران در 
بیانیه ای با محکومیت 
شدید برقراری روابط 

دیپلماتیک بین بحرین و 
رژیم صهیونیستی، تاکید 

کرد: حاکم جالد بحرین 
در انتظار انتقام سخت 

مجاهدان آزادی قدس و 
ملت مسلمان و غیرتمند 

این کشور باشد

قائم مقام حــزب اتحاد ملــت تاکید کرد: 
هنوز هیچ بحــث و  جمع بنــدی در مجموعه 
اصالح طلبــان در مورد نــوع و  چگونگی ورود 
به انتخابات و یا مصادیــق آن صورت نگرفته 
است، اما آنچه روشن اســت این است که بعید 
اســت اصالح طلبان بدون حضــور کاندیدای 
اختصاصی خود در انتخابات پیش رو مشارکت 

جدی داشته باشند.

آذر منصوری در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
حضور اصالح طلبان در انتخابات ریاســت 
جمهــوری پیــش رو و اینکه آیــا جریان 

اصالحات وارد مصداق کار انتخاباتی 
شده است، گفت: اصالح طلبان 

همواره نسبت به انتخابات 
رویکرد ایجابی داشته و 

علی القاعده از این 

به بعد هم این نگاه نســبت به انتخابات 
وجود خواهــد داشــت. وی توضیح 
داد: ایجابی به ایــن معنی که آنجا 
که احســاس کنند حضورشان در 
انتخابــات در تقویت منافع 
ملی، دور کردن تهدیدهای 
منطقه ای و بین المللی از 
کشور و نیز تامین 

نظر و خواست مردم اثرگذار است، با همه توان 
خود در انتخابات مشارکت می کنند.

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که 
اسامی این روزها مطرح می شود مانند آقایان 
الریجانی، سعید محمد، فتاح و ...، فکر می کنید 
رئیس جمهور آینــده ایران متعلــق به کدام 
جناح اســت، بیان کرد: یک قاعده، انتخابات 
ریاست جمهوری را با انتخابات دیگر متفاوت 

ساخته است و آن هم این است که در نهایت یک 
دوقطبی بین کاندیداها شکل خواهد گرفت؛ 
این دوقطبــی تقریبا در همــه انتخابات های 
ریاست جمهوری چه انتخابات یک مرحله ای 

و چه دو مرحله ای اتفاق افتاده است.
منصوری ادامه داد: حتی اگر اصالح طلبان 
کاندیدای اختصاصــی خــود را در انتخابات 
۱4۰۰ نداشــته باشــند، شــکل گیری این 
دوقطبی محتمل اســت، اما این دوقطبی در 
نهایت ســطحی از مشــارکت انتخابات ۹۸ را 
تکرار خواهد کرد و موجــب حرکت رأی های 

خاکستری نخواهد شد.

منصوری:

حضور اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ بدون کاندیدای اختصاصی بعید است


