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 سفیر پیشین ایران در عراق با اشاره به موانع مذاکرات 
میان تهران و ریاض، تغییر شــرایط و رفــع این موانع و 
همچنین تغییر موازنه قدرت در منطقه به نفع ایران را در 

تحلیل خود مورد بررسی قرار داد. .
»حسن دانایی فر« تحلیل گر ارشد مسائل جهان عرب 
در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون مذاکرات ایران و 
عربستان در حالی که گفته می شــود این گفت وگوها 
با چراغ سبز آمریکا به ســعودی ها انجام شده است، اما 
ایران هنوز به صورت رسمی آن را نپذیرفته است، اظهار 
داشت: ســعودی ها نیز روز اول این خبر را رد کردند اما 
مهم نیست، چراکه این موضوع به عنوان یک خبر به طور 
متواتر در نقاط مختلف منطقه و بین الملل مطرح شده 
اســت و صرف نظر از اینکه اتفاق افتاده است یا نه، اصل 
موضوع همواره مورد اهتمام جمهوری اســامی ایران 

بوده است.
این کارشناس مسائل بین الملل یادآور شد: دو سال و 
نیم پیش رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اعام آمادگی 
کرد که ایران و عربســتان موضوعات خودشان را حل 
کنند، پس از آن نیز طرح صلح هرمز ارائه شد. روح همه 
این طرح ها همزیســتی و تفاهم با همسایگان به ویژه با 

عربستان سعودی بوده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ســعودی ها بــه دو دلیل 
عاقه ای از خودشان برای رابطه با ایران نشان نداده اند، 
افزود: یک دلیل اینکه فشار حداکثری آمریکایی ها روی 
آنها بود. ترامپ و وزیر خارجه او، به ویژه پمپئو اصرار بر 
این امر داشتند و این فشــارها را وارد می کردند. یکی از 
مولفه های فشــار حداکثری و به انزوا کشــاندن ایران، 
محدود کردن روابط بین الملــل  و منطقه ای ایران بود؛ 
آنها به عراق نیز فشــار می آوردند تا روابطش  با ایران را 
کاهش دهد، اما عراقی ها با ســعودی ها فرق می کردند 

و نمی توانستند.
این کارشناس ارشد مسائل منطقه ای با بیان اینکه 
یک ســال و نیم پیش، از یکی از مقام هــای عالی رتبه 
عراق شنیدم که ولیعهد عربســتان به او گفته بود »ما 
انگیزه داریم تا با ایران مذاکره کنیم اما آمریکایی ها نظر 
مخالف دارند«، گفت: اکنون می توانیم بگوییم که یکی از 
دستاوردهای پساترامپ موضوع مذاکره ایران و عربستان 
است. موضوع دومی که وجود دارد این است که ما همواره 
ابراز تمایل به احیای روابط با عربســتان می کردیم، اما 

آنها رد می کردنــد، اختاف موجــود در هیات حاکمه 
سعودی ها است.

دانایی فر با بیــان اینکه دو نظر در دســتگاه حاکم 
سعودی ها راجع به ارتباط با ایران وجود دارد، گفت: یک 
نظر این اســت که آنها در تفاهم با ایران چیزی به دست 
نمی آورند و ایران چیزی به آنهــا نمی دهد و اگر با ایران 
تفاهم کنند به ایران امتیاز داده اند. معموال دیدگاه غالب 
همین بوده است و سعودی ها حتی اگر ما به سمت آنها 

رفته ایم به دالیل مختلفی پس زده اند و ادامه نداده اند.
وی افزود: اکنون به نظر می رسد که دیدگاه دوم که 
ضرورت تفاهم با ایران را مــورد تاکید قرار می دهد، در 
حال قوت گیری در عربستان است؛ دالیل مختلفی هم 
دارد که یکی از دالیلش موضوع یمن است. شرایط یمن از 
لحاظ تبلیغاتی، روانی، انسانی و هزینه های جنگی فشار 
زیادی به سعودی ها وارد می کند و سعودی ها احساس 
می کنند بدون همزیســتی و تفاهم با ایران، نمی توانند 

موضوع یمن را حل کنند.
این تحلیل گر مسائل ژئوپلتیک منطقه با بیان اینکه 
موضوع بسیار مهم بعدی گفتمان بایدن در دوره کمپین 
انتخاباتی اش است که نگاه خوبی به سعودی ها نداشت، 
)JASTA( »یادآور شــد: هنوز احتمال اینکه »جستا

اجرای عدالت در مورد قربانیان ۱۱ سپتامبر« به عنوان 
قانونی که بعد از ماجرای یازده سپتامر در آمریکا تصویب 
شد و براســاس آن قانون، مجازات بســیار زیادی برای 
سعودی ها در نظر گرفته می شــود، اجرا شود و ممکن 

است بایدن و دموکرات ها بخواهند به آن دامن بزنند.
مذاکرات وین شرایط ایران در منطقه را تغییر داد

وی خاطرنشان کرد: شرایط ایران نیز در منطقه تغییر 
کرده است. مذاکرات وین و برگشــت آمریکا به برجام، 

شــرایطی را برای ســعودی ها رقم می زند که احساس 
می کنند به نوعی انزوا دچار می شوند و موضع ایران در 
قوت و قدرت قرار می گیرد. »طرح ابراهیم«)طرح آشتی 
بین رژیم صهیونیســتی با برخی از کشــورهای عربی( 
نیز آنچنان نتوانســت خودش را نشــان دهد، هر چند 
که امارات و بحرین ارتباط برقرار کردند اما نتوانســتند 
اهدافی را که دنبال می کردند، به دست بیاورند. از سویی 
اسرائیلی  ها نتوانستند لبنانی ها، فلسطینی ها و عراقی ها 

را متقاعد کنند.
دانایی فر تصریــح کرد: این چند دلیل باعث شــده 
است که ســعودی ها عاقمند باشند که برای گفت وگو 
و گفتمان به ســمت ایران بیایند؛ ایران جدی اســت و 
امیدواریم که عربستان نیز جدی باشد. ایران برای این 
موضوع خط قرمزی ندارد به شرطی که سعودی ها برای 

ادامه دادن این روند تمایل داشته باشند.
میانجی گری عراق بر اساس منافع ملی آنهاست

وی درباره اینکه آیا میانجی قرار گرفتن یک کشــور 
برای مذاکرات ایران و عربســتان درســت است، اظهار 
داشت: رابطه، چالش ها و مشــکات ایران و عربستان 
فراتر و بزرگ تر از میانجیگری کشورهای منطقه است، 
اما دولتمردان عراق نه در شرایط کنونی بلکه در گذشته 
نیز این نگرانی را داشــتند که چالش هایی بین ایران و 
عربستان اثر سلبی و منفی در درون عراق برجا بگذارد. 
عادل عبدالمهدی حرکت هایی را در این زمینه شــروع 
کرد و حتی روزی که سردار دل ها شــهید سلیمانی به 
شهادت رســید، عبدالمهدی در مورد ضرورت تفاهم با 

سعودی ها به طور جدی تاکید کرد.
ســفیر پیشــین ایران در عراق گفت: آن چیزی که 
عراقی هــا را بــرای ورود و میانجیگری میــان ایران و 
عربستان جدی می کند، این اســت که تنش میان دو 
کشور باعث می شود مشکاتی در داخل عراق برایشان 
ایجاد شود، آنها حتی تاش می کنند بین آمریکا و ایران 
نیز میانجیگری کنند چرا که تنش میان ایران و ایاالت 

متحده نیز اثر سلبی در عراق دارد.
وی گفت: اختاف ها و تنش ها فراتر از این اســت که 
یک میانجی آن را حل کند اما اشکالی ندارد که عراقی ها 
با توجه به ضرورتی که خودشان تشخیص داده اند و برای 
منافع ملی خودشان عاقمند به این کار هستند، به این 

موضوع ورود کنند.

معاون دفتر رئیس جمهــوری در واکنش بــه تقطیع و 
تحریف بخشــی از صحبت های روحانی در مراســم افتتاح 
طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی گفت: جریان تحریف 

سخنان رئیس جمهوری مخل آرامش روانی مردم است.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولــت، علیرضا معزی 
با انتقاد از بازنمایــی مغرضانه اظهــارات رئیس جمهور در 
مراســم افتتاح طرح های وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
روحانی در بخشی از مراسم که مربوط به افتتاح ۱۵۰ طرح 
شیات بود، در توضیحاتی مرتبط با طرح های افتتاح شده، از 
ارجحیت استفاده از گوشت آبزیان به گوشت قرمز بر اساس 
استانداردهای سامت ســخن گفت و ابراز امیدواری کرد 
عادت مصرف مردم به ســوی این فرآورده های مغذی تر و 

مفیدتر تغییر یابد.
وی افــزود: رئیس جمهــوری پیش و پــس از بیان این 

جمات، صریحاً تاکید کرد که اگر فرآورده ها با قیمت مناسب 
و به اندازه کافی عرضه شــده و در اختیار مــردم قرار گیرد، 
می توان انتظار چنین تغییری را داشت. وی تاکید کرد: با این 
حال جریان تحریف از دیروز با تقطیع جمات رئیس جمهور 
و حذف بخش هایی که مربوط به ضــرورت عرضه آبزیان به 
قیمت مناسب بوده است،  محتوای سخن را طوری بازنمایی 
می کنند که انگار روحانی در پی گرانی گوشــت و مرغ و به 
عنوان راه حل، از مردم خواسته ماهی و میگو استفاده کنند. 
معزی با تقبیح این رویکــرد جریان تحریــف، آن را مخل 
آرامش روانی مردم و زایل کننده اعتماد عمومی برشــمرد و 
خاطرنشان کرد: جالب است که مخالفان داخلی و خارجی 
دولت یک بار دیگر به موضع مشترکی در خصوص یک مسئله 
رسیده اند و با ارائه اطاعات ناقص، سعی در وارونه جلوه دادن 

جمات روحانی دارند.

وزیر امور خارجه پاکســتان پس از ســفر به ایران در 
بیانیــه ای به موضوعــات مطرح شــده در مذاکراتش با 

مقامات ایران و نتایج این سفر پرداخت.  
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه دیلی تایمز پاکستان، 
شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان پس از سفر 
به ایران در بیانیه ای ویدیویی گفت که روابط دوســتانه 
میان دو کشور پس از ســفرش عمق بیشتری یافته است 
و در مسیر تاثیرگذاری و همکاری پیش می رود.  قریشی 
گفت که رئیس جمهور ایران تصدیق کرده است که روابط 

دوجانبه میان پاکستان و ایران طی دو سال و نیم گذشته 
به طرز چشمگیری بهبود یافته است. 

او گفت کــه دیدارهایــش با حســن روحانی رئیس 
جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسامی 
و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجــه ایران بر تقویت 
روابط دوجانبه و ارتقای روابط میان ملت های دو کشور 
متمرکز بوده است.  وزیر امور خارجه پاکستان همچنین 
گفت: موافقت شــد که مجلس ایران هم مانند پاکستان 
نقشــی در مقابله با جریان رو به رشــد اسام هراسی در 

غرب داشته باشد.  
او افــزود که تهــران و اســام آباد دربــاره وضعیت 
افغانســتان، اتفاق نظر بیشــتری درباره مسئله تاش 
ها در راســتای صلح و ثبــات دارند.  قریشــی عاوه بر 
این مطــرح کرد کــه ایــران او را در جریــان مذاکرات 
پیرامــون توافق هســته ای نیز گذاشــته اســت.  او در 
ادامه گفــت: تفاهم نامه امضا شــده میان پاکســتان و 
 ایران موجب گشــایش بازارچه هایــی در مناطق مرزی

خواهد شد.

خبرگفتوگو

خبر

سفیر پیشین ایران در عراق، در گفت وگو با ایلنا: 

 فشار ترامپ مانع بهبود روابط تهران و ریاض بود 
معزی در واکنش به تقطیع اظهارات روحانی درخصوص استفاده از آبزیان؛

 تحریف سخنان رئیس جمهوری، 
مخل آرامش روانی مردم است

وزیر خارجه پاکستان: 

روابط مان با ایران عمق بیشتری یافته است

طرح تشکیل وزارتخانه های »انرژی« و »آب و محیط زیست« در مجلس اعالم وصول شد؛

 بیم عریض و طویل تر شدن 
دولت در یک حوزه خطیر 

سياست 2

شهرنوشت 6

اسرائیل در رویارویی با ایران تنها خواهد ماند؟

تل آویو   در  تنگنای 
 »بی توجهی« 

اعراب   و آمریکا
»احتمال دوم، دســتیابی ایران به ساح 
هسته ای و انجام آزمایش هسته ای است که 
پس از آن جهان ســکوت کند تا جهان عرب 
وارد گرداب جدیدی شود و این در حقیقت 
گزینه ای است که هرگز آمریکا را در صورت 
ناتوانی در رام کردن ایران هسته ای، ناراحت 
نخواهد کرد. زیرا آمریکا آماده ترک منطقه 
خاورمیانه می شود تا آن را برای کسانی باقی 
بگذارد که تمایل دارند وارد آن شوند و آنها در 
مقابل مشکل تسلیح هسته ای قرار می گیرند 

که پیش بینی نتایج و پیامدهای آن دشــوار 
خواهد بود.«

آنچه خواندید بخشــی از تحلیل روزنامه 
سعودی الریاض است که سایت دیپلماسی 
ایرانی با تیتر »ایران هسته ای اگر اسرائیل را 
نگران می کند، اعراب را می ترساند« منتشر 
کرده است. این بخش از تحلیل الریاض ناظر 
به بازگشــت آمریکا به برجام بــدون توجه 
به منافع اعراب اســت. اما آیا آمریکا در این 

بازگشت، اسرائیل را نیز نادیده...

درگیری فلسطینی ها و نظامیان اسرائیل همزمان با احتمال لغو انتخابات فلسطین؛

چند قدم تا انتفاضه جدید 
جهان 5


