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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

کار ما با اعراب به کجا خواهد کشید؟ 
بیش از یک سال است که محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجــه ایران برای 
برقراری یک دیپلماسی موفق با اعراب 
و کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، 
پیشــنهاد معاهده عدم تعرض را داده 
اســت تا بدین وســیله، این کشورها 
اطمینان حاصل کنند کــه خطری از 

سوی ایران متوجه آنها نیست. 
ایران همواره نیز برای مذاکره با این 
کشورها و به ویژه عربستان سعودی در 
هر زمان و مکانی اعــام آمادگی کرده 
است. همین اواخر حسین دهقان، مشاور 
نظامی رهبر انقــاب در گفت وگویی 
با شبکه »الجزیره« قطر اعام کرد که 
ایران بدون هیچ پیش شــرطی آماده 

مذاکره با عربستان است. 
اما ظاهرا هیچ یک از این پالس های 
مثبت در عربستان و دوستان منطقه ای او 
اثر نکرده است تا جایی که پس از نشست 
روز شنبه شورای امنیت، این کشورها 
بعد از آمریکا، بیشترین نگرانی را از پایان 
تحریم تسلیحاتی ایران اعام کرده اند. 
برخورد سرد با تب تند واشنگتن

نشســت دو روز گذشــته شورای 

امنیت یکی از مهمترین جلسات برای 
تصمیم گیری پیرامون تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران بود که نشریه آمریکایی 
»فارین پالیســی« دیروز با بیان اینکه 
»دیپلمات ارشد آمریکا در این نشست 
با سرزنش موکد دوســت و دشمن به 
دلیل خروج از توافق هســته ای مواجه 
شد«، نوشت: »در روزی که اتحادیه اروپا 
آمریکا را از »فهرست ایمن« کشورهایی 
که شهروندانش اجازه سفر به این بلوک 
۲۷ کشوری را دارند، حذف کرد، برخورد 
سرد با پامپئو، تصویر انزوای روزافزون 
آمریکا را کامل و احترام ناچیز کشورهای 
دیگر به دولت ترامپ را که در آســتانه 
رقابت های انتخاباتی سختی قرار دارد، 

نمایان کرد.«
شاهد مثال گزارش فارین پالیسی، 
اظهــارات »کریســتف هاســگن«، 
نماینــده دائــم آلمان در ســازمان 
ملل اســت که برجام را شــاهکاری 
دیپلماتیک دانست و با لحن انتقادی 
واضحی واشــنگتن را به دلیل خروج 
از توافق هســته ای، به نقض قوانین 
بین المللی متهم کرد و گفت که آمریکا 
هیچ حقی برای بازگرداندن تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران ندارد.
نماینده انگلیس هم همزمان با ابراز 

نگرانی درباره برداشته شدن تحریم های 
تســلیحاتی ایران، از خروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران ابراز 

تاسف کرد.
اوالف اسکوگ، نماینده اتحادیه اروپا 
نیز از دســت دادن برجام را به معنای از 
دســت دادن پروتکل الحاقی دانست و 
اذعان کرد که »ما به عادی سازی روابط 

تجاری ایران و جهان متعهد هستیم.«
نماینده بلژیک نیز یادآوری کرد که 
تحریم های آمریکا و ضربه به برجام، مانع 
از اجرای تعهدات اعضای شورای امنیت 

برای اجرای قطعنامه ۲۲31 شد. 
در نهایت هم سخنرانی مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمریــکا و تب تند او 
برای تمدید تحریم تســلیحاتی ایران 
با مخالفت شــماری از کشورها به ویژه 
روسیه، چین، آلمان و فرانسه مواجه شد. 
بیشتر نگرانی ها از این بود که با تمدید 
تحریم تسلیحاتی، ایران از برجام خارج 
شود و بدین ترتیب برجام به طور کامل 
از دست برود؛ از این رو اغلب حاضران در 
نشست بسیار با احتیاط با موضوع تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران رو به رو شدند.
 رایزنی ریاض با پکن و مسکو 

علیه تهران
در مقابل اما کشورهای عرب منطقه 

که ایران همواره سعی در جلب نظر آنها 
داشته، مشی دیگری در پیش گرفته اند. 
سرنخ تحرکات دیروز آنها را میتوان در 
سفر اخیر نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران به ریاض، ابوظبی و منامه ســراغ 
گرفت. او در سفر سه روزه خود در آستانه 
نشست شورای امنیت، در حال رایزنی 
علیه تهران و مشــخصا جلب حمایت 
کشــورهای خاورمیانه بــرای تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران بود. 
عبــداهلل المعلمی، نماینــده دائم 
عربستان در سازمان ملل پیرو همین 
رایزنی ها و البته سیاست سنتی سعودی 
علیه ایران، در نشســت روز سه شنبه 
شــورای امنیت، به صراحت گفت که 
»موضع عربستان همچنان مخالفت با 

رفع تحریم های تسلیحاتی علیه تهران 
است.«

او اظهار کرد: »عربستان با روسیه و 
چین در تماس است تا قطعنامه سازمان 
ملل در رابطه با ایران را بررســی کند و 
رایزنی های متعددی در رابطه با مسئله 
تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران 

انجام خواهد شد.«
المعلمی همچنین با طرح این ادعا 
که بیش از 60 قایق که در حال قاچاق 
اسلحه ایرانی بودند کشف و ضبط شدند، 
ادامه داد که »عربستان در مقابله با آن چه 
اقدامات تحریک آمیز ایران می خواند، 
بیشترین حد خویشتنداری را در پیش 
گرفته اســت. جامعه بین المللی نباید 
رفتارهــای ایران در منطقــه را نادیده 

بگیرد.«
 شورای امنیت مردد، 
اعراب منطقه مصمم

گذشــته از این اظهــارات نماینده 
عربستان در سازمان ملل، روز گذشته 
هر سه کشور بحرین، عربستان و امارات 
با توجه به جو مردد شورای امنیت برای 
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، دست به 

دامن نامه نگاری شدند.
عربســتان ســعودی در نامه ای به 
شورای امنیت ســازمان ملل در رابطه 
با نشست روز سه شــنبه، هدف تهران 
از رفتارهایش را ایجاد بی ثباتی نه تنها 
در منطقــه خاورمیانه بلکــه در تمام 
جهان خواند و مدعی شــد که ایران به 
حو ثی ها ساح می دهد و آنها تاکنون 
1659 حمله علیــه اهداف غیرنظامی 

انجام داده اند.
ســعودی دیروز با تاکیــد بر اینکه 
عربستان اجازه نمی دهد به مرزهایش 
تعرض شــود یا امنیت ملی اش آسیب 
ببیند، خواسته که تحریم تسلیحاتی 

ایران تمدید شود. 
به دنبال آن امارات هــم نامه ای به 
شورای امنیت نوشــت و اعام کرد که 
از عدم تمدید تحریم های تسلیحاتی 
ایران و همچنین تقض برجام توســط 

ایران نگران است. 
عاوه بر این ابــراز نگرانی، ابوظبی 
تاکید کرده که امنیت امارات جزئی از 

امنیت عربستان است.
بحریــن هم بــه عنوان ســومین 
کشــوری که هوک در آستانه نشست 
شورای امنیت به آن سفر کرده بود، از 
قافله عقب نماند و با اشــاره به گزارش 
روز سه شنبه آنتونیو گوترش مبنی بر 
دست داشتن ایران در حمات انصاراهلل 
یمن به عربســتان، بیانیه داد که »این 

گزارش شــفاف حقایق را روشن کرد 
و نقش مخرب و خطرناک ایران برای 
ایجاد ناامنی و بــی ثباتی در منطقه را 

نشان داد!«
وزارت خارجــه بحریــن نیز عاوه 
بر ادعاهایــی درباره حمایــت مالی، 
تسلیحاتی و آموزشی ایران از گروه های 
تروریستی، دست روی موضوع تحریم 
تسلیحاتی ایران گذاشت و تاکید کرد: 
»جامعه بین المللی و شــورای امنیت 
باید تحریم های تسلیحاتی علیه ایران 
را تمدید کنند تا این کشــور سیاست 

جنایتکارنه خود را تغییر دهد.«
تقویت روابط اعراب و اسرائیل

بدین ترتیب به نظر می رسد تکاپوی 
این دسته از اعراب منطقه برای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران بسیار بیشتر از 
اروپا و دیگر اعضای شورای امنیت و البته 
همگام و هم قدم با ایاالت متحده است؛ 
کشورهایی که در نزدیکی ایران دست 
دوستی ایران را پس می زنند و در عوض 
دست در دست دور آمریکا در آن سوی 
زمین می گذارند و دیپلماسی ایران برای 
تغییر رویه آنها هم تاکنون نتیجه نداده 
اســت.  روزنامه صهیونیستی تایمز آو 
اسرائیل هم دیروز به نقل از برایان هوک 
نوشت که »روابط اسرائیل و کشورهای 
عربــی به دلیــل وجــود نگرانی های 
مشترک پیرامون ایران، تحکیم شده 
است.« تمامی اینها در حالی است که در 
ماه های اخیر نشانه هایی از بهبود روابط 
ایران و امارات به چشم می آمد و حتی بعد 
از شیوع کرونا در جهان و همکاری های 
دو کشــور در این زمینه، برخی کرونا را 
عاملی مزید بر علت برای بهبود روابط 
تهران و ابوظبی قمداد کردند اما موضع 
اخیر او در خصوص تحریم تسلیحاتی 
ایران، بار دیگر نشان داد که دیپلماسی 
با اعراب به این سادگی ها نیست و اساسا 
مشخص نیست که دست آخر کار ما با 

این اعراب به کجا خواهد کشید!

پیام های خصمانه ریاض، ابوظبی و منامه علیه ایران به شورای امنیت؛

کار ما با اعراب به کجا خواهد کشید؟

خبر

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان گفت: با توجه 
به اینکه آقای عارف در انتخابات مجلس کاندیدا نشد، تلقی من 
این است که ایشان در انتخابات 1۴00 کاندیدا هستند و خودشان 
هم هیچ وقت این مسئله را منکر نشده و تکذیب نکردند؛ البته 

شاید هنوز در این خصوص تصمیم قطعی نگرفته باشند.
علی صوفی در گفتگو بــا ایلنا، در خصوص مطرح شــدن 
کاندیداتوری محمدرضا عارف در انتخابات آتی ریاست جمهوری، 
افزود: اما همه شواهد و قرائن اینگونه است که احتماال آقای عارف 

به عنوان کاندیدا در انتخابات آینده حضور داشته باشند.
دبیرکل حزب پیشــروی اصاحات در خصوص ســخت 
بودن کار در انتخابات آینده برای اصاح طلبان اظهار داشت: در 

انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 گزینه اصاح طلبان، یک فرد 
غیراصاح طلب نخواهد بود، این راهبردی است که شورایعالی 
در اسفند ماه تصویب کرد و بعد از آن هم بیانیه  مرتبط با انتخابات 
مجلس منتشر شد مبنی بر اینکه با توجه به نداشتن کاندیدا در 

انتخابات مجلس قادر به ارائه فهرست نیستیم.
وی ادامــه داد: این رویکــرد در انتخابات آینــده هم ادامه 
خواهد داشت و من فکر نمی کنم اساســا اصاح طلبان مجال 
حمایت از گزینه  غیراصاح طلب را داشــته باشــند، چرا که 
مردم هم دیگر به ســادگی از ما نمی پذیرند که از هر گزینه ای 
حمایت شــود و حتی اگر گزینه  جریان اصاحــات یک فرد 
تمام عیار اصاح طلب باشــد، اصاح طلبان راه و کار ســختی 

 برای جلب نظــر و اعتمــاد مردم و کســب پیــروزی دارند. 
صوفی همچنین درخصوص کاندیدا شدن افرادی که در گذشته 
مسئولیت داشتند، بیان داشــت: با توجه به اینکه در سال های 
اخیر شاهد افزایش میزان نارضایتی مردمی از مجموعه ارکان 
حاکمیت هستیم، این نارضایتی در انتخابات و پای صندوق رأی 
علی الخصوص در خصوص کسانی که در گذشته مسئولیت هایی 

داشتند، بروز و ظهور خواهد داشت.
وی همچنین درباره استعفای عارف از ریاست شورای عالی 
سیاســتگذاری اصاح طلبان گفت: هیات رییسه  شورایعالی 
سیاســتگذاری اصاح طلبان از ابتدا تاکنون از ریاست و نایب 
رییس ثابت یعنی آقایان عارف و موسوی الری برخوردار بود، اما 
هر کدام از این آقایان در اثر شرایطی، این سوال برایشان ایجاد شده 
بود که »آیا ادامه بدهند یا ندهند«، خب آقای موسوی الری بنا 
به دالیلی استعفا دادند و آقای دکتر عارف هم می بایست شرایط 

را مشخص می کرد.

وی افزود: در خصوص آقای عارف هم اگرچه ایشان به صورت 
رسمی و علنی استفعا نداده بود اما دیگر به عنوان رئیس شورایعالی 
فعال نبود و فقط تا انتخابات حضور داشت و پس از آن هم فعالیتی 
نداشت. با توجه به اینکه باید در فاصله اسفندماه تا امروز انتخابات 
هیات رییسه برگزار می شد، داوطبی ایشان برای کرسی ریاست 

به اراده خودش بر می گشت.

عضو شورای عالی اصالح طلبان مطرح کرد؛

احتمال حضور عارف در انتخابات ۱۴۰۰
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واکنش فرانسه به احکام صادر 
شده برای زم وعادل خواه 

وزارت امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه ای 
در اظهاراتی مداخله جویانه درباره حکم  صادر 
شــده برای فریبا عادل خواه یک شهروند دو 
تابعیتی ایرانی- فرانسوی که اتهاماتی علیه او 
مطرح بود، مدعی شد: »ما این تصمیم مقامات 
ایران را که تنهــا به خاطر اهداف سیاســی و 
بدون وجود هرگونه مدرک یا شــواهد جدی 
بر نگه داشتن خانم فریبا عادل خواه پافشاری 
می کننــد، محکــوم می کنیم.«  ایــن بیانیه 
می افزاید: »ما دربــاره اطمینان حاصل کردن 
از آزاد شــدن هم وطنمان هنــوز هم مصمم 
هستیم.« این وزارتخانه همچنین حکم اعدام 
برای روح اهلل زم را »ضربــه ای جدی به آزادی 

بیان و آزادی مطبوعات در ایران« خواند.
    

موسوی:
ورود فرانسه به پرونده قضائی 

ایران موضوعیت ندارد
عباس موســوی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه در واکنش به موضع اخیــر مقامات 
فرانســوی در خصــوص دو تــن از مجرمان 
ایرانی گفت: »رســیدگی و صــدور احکام در 
خصــوص جرایم اتباع ایرانــی در یک فرآیند 
دادرســی عادالنه و در چارچــوب مقررات و 
حقوق شهروندی در جمهوری اسامی ایران 
در صاحیت محاکم قضائی ایران است و خانم 
عادلخواه و روح اهلل زم متناسب با جرایم ارتکابی 
محکوم شــده و در حال گذراندن محکومیت 
خود هستند. ورود وزارت امور خارجه فرانسه 
در پرونده قضائی ایران فاقد هرگونه موضوعیت 
و وجاهت اســت و جمهوری اســامی ایران 
هیچ گونه مداخلــه در امور داخلــی خود را 

نمی پذیرد.«
    

نامه قالیباف به گوترش و رئیس 
اتحادیه بین المجالس جهانی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسامی در آستانه سیام ژوئن روز بین المللی 
بزرگداشت پارلمانتاریسم به روسای مجالس 
جهان، آنتونی گوترش دبیرکل ســازمان ملل 
متحد، خانم گابرئیا کوئــواس بارون رییس 
اتحادیه بین المجالس جهانی، محمد قریشی 
نیاس دبیرکل اتحادیه مجالس کشــورهای 
عضو سازمان همکاری اســامی، محمدرضا 
مجیدی دبیرکل مجمع مجالس آســیایی و 
یوســف العثیمین، دبیرکل سازمان همکاری 
اسامی، به صورت جداگانه پیام داد و بر مواضع 
قاطع مجلس شورای اسامی برای توقف فوری 
اقدامات اشغالگرانه، تحریک آمیز، غیرقانونی و 
ناقض صلح و امنیت بین المللی از سوی رژیم 
صهیونیستی و حمایت از حقوق مردم مظلوم 

فلسطین، تاکید کرد.
    

یکشنبه آینده؛
 »صالحی« به نمایندگان 
گزارش هسته ای می دهد

ابوالفضل عمویی، ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
این کمیســیون روز یکشــنبه هفتــه آینده 
میزبان علی اکبــر صالحی، رئیس ســازمان 
انرژی اتمــی خواهد بود. وی افــزود: صالحی 
به دعوت کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، گزارشی از روند فعالیت های 
ســازمان انرژی اتمــی و مباحــث مرتبط با 
همکاری هــای ما بــا آژانس ارائــه می کند و 
نظر به اهمیــت و ضرورت اطــاع مجموعه 
نمایندگان مجلس از مباحث مرتبط با وزارت 
امــور خارجه، محمدجــواد ظریــف نیز روز 
 یکشنبه در صحن علنی مجلس به نمایندگان 

گزارش خواهد داد.
    

کنایه مهاجری به آقاتهرانی؛
حاج آقا دنبال تمدید 

گرین کارت است
محمد مهاجری، فعال رســانه ای اصولگرا، 
در توئیتی در واکنش بــه اظهارات آقاتهرانی، 
نماینده مردم تهران درباره قرارداد ۲5 ســاله 
ایران و چین، نوشت: »آقای آقاتهرانی نوشته 
که مجلس نمی گــذارد قرارداد ۲5 ســاله با 
چین به برجام تبدیل شــود. نگاه واقع بینانه: 
او به آمریکایی ها سیگنال داده که ما هم مثل 
شــما مخالف رابطه ایران و چین هستیم. نگاه 
بدبینانه: حاج آقا دنبــال تمدید گرین کارت 
اســت. و نگاه خوش بینانه: او از دیپلماســی 

چیزی نمی داند.«

نماینده دائم عربستان در 
سازمان ملل: عربستان 

با روسیه و چین در تماس 
است تا قطعنامه سازمان 

ملل در رابطه با ایران را 
بررسی کند و رایزنی های 

متعددی در رابطه با 
مسئله تمدید تحریم های 

تسلیحاتی ایران انجام 
خواهد شد

روزنامه صهیونیستی 
تایمز آو اسرائیل دیروز 

به نقل از برایان هوک 
نوشت که روابط اسرائیل 

و کشورهای عربی به دلیل 
وجود نگرانی های مشترک 

پیرامون ایران، تحکیم 
شده است

رئیس جمهور گفت: ایران ضمن محکوم کردن هر گونه تحریم علیه ملت ها در جهان 
خصوصا سوریه تاکید می کند که به حمایت ها از دولت و ملت سوریه با قدرت بیشتری 
ادامه خواهد داد. حسن روحانی عصر دیروز در نشست فوق العاده مجازی روسای جمهور 
کشورهای ضامن صلح آستانه)ایران، روسیه و ترکیه( اظهار کرد: معتقدم روند آستانه به 
عنوان تنها روند موفق در کمک به حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه دستاوردهای 
بسیار زیادی کسب کرده است که حفظ و توسعه آن وظیفه سه کشور دوست و همسایه 

به عنوان ضامن های این روند است.
وی بیان کرد: مایلم در آغاز بر اصول اساسی و تغییرناپذیر مشترکاتمان در موضوع 

سوریه یعنی لزوم حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی و توجه به حاکمیت ملی و استقال 
سوریه و تعیین سرنوشت این کشور تنها به دســت مردم آنان از طریق گفتگوهای 

سوری-سوری و بدون مداخله خارجی تأکید کنم.
رئیس جمهور با اشاره به موضوع کمک به آوارگان داخلی و پناهجویان سوری برای 
بازگشت آنها به خانه خود، تصریح کرد: هرگونه مشروط نمودن کمک های انسانی به 
منظور تحقق اهداف سیاسی، این روند را مختل خواهد کرد. امروز با گذشت بیش از 9 
سال از آغاز بحران سوریه، جمهوری اسامی ایران معتقد است که تنها راه حل بحران 

سوریه، سیاسی است و راه حل نظامی نخواهد داشت.
روند آستانه عادی سازی شرایط در سوریه را تسهیل می کند

رئیس جمهور روسیه نیز در این نشست مجازی با قدردانی از ایران بابت برگزاری این 
نشست به صورت مجازی، اظهار کرد: با ارزیابی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 

برای تداوم همکاری ها در سوریه موافقم.
والدیمیر پوتین، با تاکید بر اینکه از طریق روند این نشست سه جانبه می توانیم 

گام های مهم تری در مسیر عادی سازی شرایط در سوریه برداریم، افزود: نشست های 
سه جانبه روند آستانه میزان خشونت در سوریه را کاهش داده است.

اولویت نخست ما حفظ وحدت سیاسی سوریه است
در این نشست همچنین رئیس جمهور ترکیه گفت: ما برای جلوگیری از تجزیه در 

سوریه دخالت کردیم.
رجب طیب اردوغان تصریح کرد: اولویت نخست ما، حفظ وحدت سیاسی سوریه 
و تمامیت ارضی آن کشور، تاسیس امنیت و آرامش در آن کشور و حل ماندگار مسایل 
است. اردوغان با اشاره به مداخله های نظامی ترکیه در سوریه مدعی شد: ترکیه برای 
مقابله با آرزوهای جدایی طلبی و ممانعت از انجام تراژدی انسانی در سوریه در صورت 

لزوم بطور عملی وارد میدان شده است.
 وی افزود: همکاری سه کشور ایران، ترکیه و روسیه، به عنوان کشورهای ضامن 
در تعیین آینده سوریه موثر خواهد بود و نشست امروز نیز می تواند گامی مهم در این 

راستا باشد.

روحانی در نشست مجازی سران روند آستانه:

ایران با قدرت بیشتری به حمایت  از سوریه ادامه خواهد داد


