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یکا ینی با درخواست آمر  مخالفت موگر
 برای افزایش فشار بر ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد درخواست 
آمریکا برای افزایش فشارها بر ایران گفت که این اتحادیه هیچ 

برنامه ای برای بررسی تحریم های جدید علیه تهران ندارد.
به گزارش ایس��نا، موگرینی با بی��ان اینکه برنامه ای برای 

تحری��م  جدی��د ایران وج��ود ندارد، گف��ت: ما نه ام��روز و نه 
هفته گذش��ته درباره تحریم های بیشتر از طرف اتحادیه اروپا 
علی��ه ایران صحبت نکردیم. دول��ت آمریکا که پس از بازبینی 
سیاس��ت های خود درقب��ال ایران رویک��ردی خصمانه ترعلیه 

ته��ران اتخاذ ک��رده اس��ت، در هفته های اخیراز کش��ورهای 
اروپای��ی خواس��ته تا با واش��نگتن در اعمال هزین��ه بر برنامه 
موش��کی بالستیک ایران و آنچه واشنگتن دامن زدن تهران به 

اختالفات در منطقه می خواند، همراهی کنند.

ی��ک مقام وزارت خارجه آمریکا می گوید 
ح�اش�یه واش��نگتن رایزنی با متحدان اروپایی اش در 

را برای اجرای راهب��رد جدید دولت این 
کشور علیه ایران آغاز کرده است.

به گزارش تسنیم، یک مقام وزارت خارجه آمریکا می گوید 
این کش��ور رایزنی با شریکان و متحدانش برای اجرای راهبرد 

جدید دولت این کشور علیه ایران را آغاز کرده است. 
وال اس��تریت ژورنال ب��ه نقل از ای��ن مق��ام آمریکایی که 
اشاره ای به نامش نکرده می نویسد: »ایران تهدیدی جدی علیه 

ایاالت متحده و متحدان ما در اروپا به شمار می رود.«
وی با اشاره به اعالم راهبرد جدید از سوی »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران گفت: »حمایت متحدانمان در 
سراسر جهان از اهمیتی حیاتی برای اجرای راهبرد مطرح شده 

توسط رئیس جمهور برخوردار خواهد بود.«
دولت آمریکا بعد از بررسی سیاست هایش در قبال ایران از 
اعالم پایبندی تهران به توافق هسته ای برجام خودداری کرده 
و از متحدانش خواسته فشارها بر ایران را بابت برنامه موشکی 

و فعالیت های منطقه ای این کشور افزایش دهند.
مق��ام وزارت خارج��ه آمریکا همچنین تصری��ح کرد: »ما 
رایزنی ه��ا با بس��یاری از ش��ریکان و متحدانم��ان درباره این 
موضوعات را آغاز کرده ایم و مش��تاق هس��تیم در اس��رع وقت 

پیش برویم.«

روزنامه وال اس��تریت ژورنال علی رغم اظه��ارات این مقام 
آمریکایی به نقل از فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا نوش��ته این اتحادیه برنامه ای برای رایزنی درباره 

اعمال تحریم های جدید علیه ایران ندارد. 
مقام های اروپایی گفته اند برای افزایش فشارها علیه ایران 
در موضوعات موش��کی و منطقه ای با واشنگتن همراه خواهند 
شد، اما آنها در عین حال در تالش هستند آمریکا را به ماندن 

در توافق هسته ای با ایران ترغیب کنند.
موگرینی، بعد از نشس��ت ش��ورای وزیران خارجه اتحادیه 
اروپ��ا درباره اعم��ال تحریم های جدید علیه ای��ران گفت: »ما 
نه امروز، نه هفته گذش��ته ]در سفر واش��نگتن[ درباره اعمال 
تحریم های بیش��تر از جانب اتحادیه اروپ��ا علیه ایران صحبت 
نکردی��م.« علی رغم این اظهارات مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا، روز دوش��نبه س��خنگوی وزارت خارجه فرانسه 
گفته بود اتحادیه اروپا ممکن اس��ت تحریم های جدیدی علیه 

ایران اعمال کند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه گفت: »همان طور که 
می دانید اتحادیه اروپا همین ح��اال تحریم های علیه نهادهای 
ایرانی دخیل در برنامه بالس��تیک وضع کرده است. در صورت 

لزوم می توان تحریم هایی جدید اعمال کرد.«
موگرینی، علی رغم این گفت که موش��ک های بالس��تیک 

جزو توافق هسته ای ایران نیستند. 

واشنگتن:

رایزنی آمریکا با اروپا برای اجرای راهبرد ترامپ علیه ایران 
دول��ت انگلی��س قص��د دارد پرونده یک 

ش��هروند ای��ن کش��ور را که ب��ه جرائم معادل�����ه
امنیتی در ایران بازداش��ت ش��ده، از یک 
مس��ئله کنس��ولی عادی خارج کرده و آن را به یک مناقش��ه 

حقوقی رسمی میان تهران و لندن تبدیل کند.
ب��ه گزارش تس��نیم، »بوریس جانس��ون«، وزی��ر خارجه 
انگلیس که به دلیل افش��ای ناخواسته بخشی از مأموریت یک 
شهروند انگلیسی بازداشت شده در ایران تحت فشار قرار گرفته 

بود سرانجام عذرخواهی کرد. 
جانسون چهارش��نبه دو هفته پیش در اظهاراتی متناقض 
با جنجال های تبلیغاتی رس��انه های انگلیس گفته بود »نازنین 
زاغری« ش��هروند ایرانی-انگلیس��ی که به جرائ��م امنیتی در 
ایران بازداش��ت ش��ده در زمان دس��تگیری در ح��ال آموزش 

روزنامه نگاران در ایران بوده است. 
این اظهارات جانسون در حالی بیان می شد که رسانه های 
انگلی��س در تبلیغات خود در ماه های گذش��ته همواره تأکید 
کرده اند نازنین زاغری برای گذراندن تعطیالت به ایران س��فر 
کرده بود. این رسانه ها، جانسون را برای تصحیح آنچه به گفته 

آنها »اشتباه« بوده، تحت فشار قرار دادند.   
فشارها روی جانسون تا حدی باال گرفت که سیاستمداران 
این کش��ور از جمله رهبر حزب کارگر انگلیس و شهردار لندن 

از وی خواستند بابت این گاف از سمتش استعفا کند.

مدیر عامل ش��رکت رس��انه های گروهی تامس��ون رویترز 
هم در بیانیه ای دوش��نبه هفته گذش��ته اظهارات »جانسون« 
را »اش��تباهی ج��دی« توصی��ف کرد و از وی خواس��ت آن را 
تصحیح کند. وی مدعی شد: »]زاغری[ برای مالقات دخترش 
گابریل با پدربزرگ و مادربزرگش به ایران س��فر کرده بود که 

در فرودگاه تهران دستگیر شد.«
جانسون دوشنبه در جلسه ای در پارلمان این کشور در این 
باره گفت: »من اش��تباه کردم. باید حرفم را روش��ن تر می زدم. 
من باب��ت آزردگی و ناراحتی که احتماالً ب��رای خانم زاغری و 
خانواده اش ایجاد ک��ردم عذرخواهی می کنم. اولویت ما اکنون 
این اس��ت که بتوانیم او را بر اس��اس زمینه های بشردوستانه از 
ایران خارج کنیم.« س��اعاتی قبل تر، دولت انگلیس اعالم کرده 
بود در راستای تالش برای آزادی نازنین زاغری در حال بررسی 

راهکارهایی برای اعطای »محافظت دیپلماتیک« به او است. 
خبرگزاری رویترز نوش��ته مش��خص نیس��ت که انگلیس 
چگونه می تواند به صورت عطف به ماسبق به زاغری محافظت 
دیپلماتی��ک اعطا کن��د و یا اینکه آیا چنی��ن اقدامی می تواند 
به آزادی وی از زندان منجر ش��ود یا خیر، اما یک س��خنگوی 
دولت انگلیس گفت که این اقدام یکی از گزینه های در دس��ت 

بررسی است.  
گاردی��ن نوش��ته اعطای محافظ��ت دیپلماتی��ک به یک 

شهروند با مصونیت دیپلماتیک تفاوت دارد. 

در ادامه سیاست های ضدایرانی

انگلیس  درصدد اعطای »محافظت دیپلماتیک« به زاغری

یف از پیام تسلیت های خارجی قدردانی ظر
وزیر خارجه کش��ورمان با قدردانی از ابراز تسلیت 
مقامات خارجی عنوان کرد: در حال حاضر می توانیم با 
استفاده از منابع خودمان اوضاع را مدیریت کنیم. بابت 
تمام پیشنهادهای کمک بس��یار سپاسگزاریم و شما را 

در جریان قرار می دهیم.
به گ��زارش فارس، محم��د جواد ظری��ف در پیام 
توییت��ری خ��ود ضمن قدردان��ی از پیام های تس��لیت 
مقامات خارجی و اعالم آمادگی س��ایر کش��ورها برای 
ارسال کمک به زلزله زدگان غرب کشور نوشت: تصاویر 
خسارات زلزله و جانباختگان در کرمانشاه )و در عراق( 
دلخراش است. از ابراز همدردی  جهانی و پیشنهادهای 
کمک  آنها سپاس��گزاریم. وی در ادام��ه افزود: در حال 
حاضر می توانیم با اس��تفاده از منابع خودمان اوضاع را 
مدیریت کنیم. بابت تمام پیش��نهادهای کمک بس��یار 

سپاسگزاریم و شما را در جریان قرار می دهیم.

یکا  صدور مجوز اجرایی شدن منع مهاجرت آمر
علیه ایران 

شعبه نهم دادگاه تجدید نظر آمریکا مجوز اجرایی 
شدن بخش��ی از فرمان منع مهاجرت دولت این کشور 

علیه اتباع ایران و پنج کشور دیگر را صادر کرد.
ب��ه گزارش تس��نیم، حک��م جدید که ش��عبه نهم 
دادگاه تجدی��د نظ��ر ایاالت متحده، مس��تقر در ش��هر 
»سانفرانسیس��کو« ایاالت متحده ص��ادر کرده به دولت 
ترامپ اجازه می دهد از ورود بخشی از اتباع شش کشور 
مسلمان به آمریکا که اصطالحاً فاقد »ارتباطات اصیل« با 
اشخاص یا نهادهای این کشور هستند، جلوگیری کند. 

حکم ای��ن دادگاه در پی درخواس��ت دولت ترامپ 
برای اعالم نظر درباره تصمیم یک دادگاه سطح پایین تر 
در هاوائی ص��ورت گرفت. قاضی ف��درال ایالت هاوائی 
اجرای فرمان دولت علیه اتباع ش��ش کش��ور را متوقف 

کرده بود. 
هیئ��ت قضایی ش��عبه نه��م دادگاه تجدید نظر در 
حکم جدید اعالم کرده هر یک از اتباع ش��ش کش��ور 
ایران، س��ومالی، س��ودان، یمن، لیبی و چاد که دارای 
خویش��اوندانی در آمری��کا هس��تند و ی��ا ب��ا نهادهای 
آمریکایی نظیر ش��رکت ها یا دانش��گاه ها ارتباط دارند 

می توانند وارد آمریکا شوند. 

 درخواست فرانسه
یم های جدید علیه ایران   برای اعمال تحر
وزارت خارجه فرانس��ه پیش��نهاد داده اس��ت تا در 
ص��ورت لزوم تحریم های جدی��دی علیه ایران به خاطر 

برنامه موشک بالستیک اعمال شود.
به گزارش مهر، اگنس روماتت اس��پاگنه سخنگوی 
وزارت خارجه فرانسه در سخنانی گفت: همان طور که 
می دانید، اتحادیه اروپا پیش از این تحریم هایی را علیه 
ش��رکت های ایرانی که در برنامه موشک های بالستیک 

نقش داشته اند، اعمال کرده است.
وی ای��ن اظه��ارات را در پاس��خ به س��والی درباره 
اظه��ارات مک��رون در جریان س��فر هفته گذش��ته به 
ام��ارات متحده عربی درباره چش��م اندازهای مربوط به 
تحریم های احتمالی علیه فعالیت های موش��کی ایران، 

بیان کرده است.
س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه افزود: اگر الزم 

باشد، تحریم های جدیدی را می توان اعمال کرد.
ایاالت متحده مدعی ش��ده است که ایران موشکی 
را که یمن در ماه جوالی به عربس��تان سعودی شلیک 
کرده، در اختیار آنها قرار داده است و خواستار پاسخگو 
کردن تهران به خاطر نقض دو قطعنامه ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل ش��ده اس��ت. س��خنگوی وزارت خارجه 
فرانس��ه اظهار داش��ت: گفت وگوی سیاسی بین فرانسه 
و ایران فعال اس��ت و این مس��اله را ممکن می سازد تا 
همه موضوعات و مس��ائل را حل و فصل کنیم، از جمله 

مسائل راهبردی و منطقه ای را.
وزارت خارجه فرانس��ه همچنین اعالم کرده است 
که این یک شرط مهم برای ثبات منطقه است که ایران 

در امور داخلی لبنان دخالت نکند.

 افشای سندی از وزارت خارجه عربستان 
درباره »صلح« با اسرائیل

ی��ک روزنامه لبنانی نوش��ت، به س��ندی از وزارت 
خارجه عربس��تان دس��ت پیدا کرده ک��ه وزیر خارجه 
خط��اب به ولیعه��د س��عودی، درباره ش��رایط صلح با 

اسرائیل سخن گفته است.
به گزارش فارس، روزنامه االخبار لبنان این س��ند 
متعلق ب��ه وزارت خارجه عربس��تان و در حقیقت نامه 
رس��می »عادل الجبی��ر« وزیر خارجه ب��ه »محمد بن 

سلمان« ولیعهد سعودی است.
در این نامه خالصه گفت وگوها، بحث ها و توصیه ها 
درباره طرح برقراری روابط عربستان با اسرائیل است که 
قرار است بر اساس توافق شراکت راهبردی عربستان با 

آمریکا شکل بگیرد، ذکر شده است. 
این سند برای اولین بار پرده از همه اخبار درز کرده 
در این خصوص بر می دارد. این تالش برای عادی س��ازی 
روابط با اس��رائیل از زمان س��فر اخی��ر دونالد ترامپ به 
عربس��تان در ماه می  گذش��ته افزایش پیدا کرده است. 
این س��ند همچنین از حجم امتیازهایی که عربستان در 
خصوص مسئله فلسطین به طرف اسرائیلی می دهد پرده 
برمی دارد ت��ا در مقابل آن از دغدغه خود مقابل افزایش 

قدرت ایران و مقاومت و در رأس آن حزب اهلل بکاهد. 

 تاکید مسکو بر قانونی بودن حضور ایران
یه  در سور

وزیر خارجه روسیه بر این باور است که مسکو قول 
نداده اس��ت تا خ��روج نیروهای م��ورد حمایت ایران از 

سوریه را تضمین کند.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، سرگئی الوروف 
تاکید کرد: حضور ایران در سوریه مشروع و قانونی است. 
آمریکا، روسیه و اردن اخیرا توافق کرده اند تا یک منطقه 
کاه��ش تنش در جنوب س��وریه و در نزدیکی مرزهای 
اردن و س��رزمین های اش��غالی فلس��طین ایجاد کنند. 
گفتنی اس���ت، آمریکایی ها ب��ه دنبال حذف جمهوری 

اسالمی  ایران از معادالت منطقه ای هستند.

ناظران سیاسی  از  بس��یاری 
معتقدند تا زمانی که  سران پرون�����ده

سعودی در زیر بیرق آمریکا 
و اس��رائیل ب��ه حی��ات خ��ود ادام��ه می دهند و 
دالره��ای خود را در راس��تای اه��داف آنان خرج 
می کنن��د، هرگونه مذاکره ب��رای تغییر موضع این 
کش��ور درقبال جمهوری اسالمی و تالش برای از 
س��رگیری مناس��بات با تهران و همس��و شدن با 
مواضع اصولی و صلح جویانه جمهوری اسالمی در 

منطقه بی فایده است.
تقوی��ت مواضع جمه��وری اس��المی ایران و 
پررنگ ش��دن نق��ش مثبت کش��ورمان در عرصه 
منطقه از جمله سوریه و عراق بسیاری از معادالت 
سران س��عودی را بر هم زده است و سیر صعودی 
گس��تاخی روزهای اخیرش��ان نیز حکایت از عجز 

آنها در برابر اقتدار جمهوری اسالمی است. 
ناظران سیاس��ی ب��ر این باورن��د وضعیت در 
منطق��ه خلیج فارس به علت اختالف��ات در روابط 
رژیم  آل س��عود و جمهوری اسالمی ایران به حالت 
هش��دار رسیده است و ممکن است این شرایط رو 

به وخامت بگذارد.
 آنطور که برخی محافل سیاس��ی و رسانه ای 
معتقدن��د، مقامات ریاض اعالم کرده اند که پس از 
حمله موش��کی نیروهای انصاراهلل یمن به فرودگاه 
بین الملل��ی در نزدیکی ریاض، آمادگی آن را  دارند 
که جبهه دومی برای جن��گ با ایران ایجاد کنند، 
س��عودی ها با اشاره به لبنان تلویحا اشاره کرده اند 
که ممکن اس��ت این کش��ور جبه��ه دوم در برای 

مقابله با ایران باشد.
 روابط آل سعود با ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶ 
و بعد از اعدام رهبر ش��یعه آیت اهلل نمر شکننده تر 
ش��ده و در نهای��ت روابط دیپلماتی��ک فی ما بین 
متوقف ش��د، اما بعد از گذشت چند ماه اوضاع در 
رواب��ط ریاض و تهران نس��بتا آرام گرفت تا اینکه 
جدیدا م��وج لفاظی های جنگ افروزانه و خصمانه 
مقامات اجیر ش��ده آل س��عود علیه ایران از س��ر 
گرفته ش��ده و آنها ادعاهایی را علیه تهران مطرح 
کرده ان��د که واکنش های داخلی و خارجی فراوانی 

را در برداشته است.
س��ران س��عودی ک��ه چن��د س��الی اس��ت 
دش��منی های خود را با ایران افزایش داده و عیان 
کرده اند، روز به روز بر طبل دش��منی می کوبند و 
رفتاره��ای تحریک آمیز همراه با تهدید علیه ایران 
از خود نش��ان می دهند. از ش��واهد امر پیدا است، 
حکام س��عودی در پی بهانه و فرصت هس��تند تا با 
رفتاره��ا و مواضع غیراصول��ی و غیرعقالنی خود، 
جنگ��ی را بپا کنند که جز نابودی برای برایش��ان  

سودی نخواهد داشت.
این حکام دیکتاتور در حدود س��ه سال است  

مردم بی گناه یمن را زی��ر آماج حمالت خود قرار 
داده اند و در مقابل این مردم مقاومتی ستودنی در 
برابر همه تجاوزات سران سعودی و متحدانشان به 
خرج داده ان��د حاال برای فریب افکار عمومی ایران 
را ب��ه دخالت در منطقه و یم��ن متهم می کنند و 
گستاخی های آنان مثل سریال تلویزیونی ادامه دار 

شده است. 
بس��یاری از ناظران سیاسی معتقدند تا زمانی 
که  سران س��عودی در زیر بیرق آمریکا و اسرائیل 
به حیات خود ادامه می دهند و دالرهای خود را در 
راستای اهداف آنان خرج می کنند، هرگونه مذاکره 
برای تغییر موضع این کش��ور درقب��ال جمهوری 
اس��المی و و تالش برای از س��رگیری مناسبات با 
تهران و همسو شدن با مواضع اصولی و صلح جویانه 

جمهوری اسالمی در منطقه بی فایده است.

 ریاض با القائات اسرائیل و آمریکا
درصدد ایجاد ناامنی در منطقه است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس اعتقاد دارد عربستان بعد از شکست داعش 
در منطقه، خودش را مغل��وب این عرصه می بیند 
ل��ذا با القائات رژی��م صهیونیس��تی و آمریکایی ها 

درصدد ایجاد ناامنی در منطقه است.
مرتضی صف��اری نطنزی در گفت و گو با خانه 
ملت با اش��اره به تنش های اخی��ر بوجود آمده در 
منطق��ه خاورمیانه توس��ط عربس��تان و ارزیابی از 
روابط کش��ورمان ب��ا س��عودی ها در آینده، گفت: 
متاس��فانه عربس��تان بع��د از شکس��ت داعش در 

منطقه، خودش را مغل��وب این عرصه می بیند لذا 
با القائات رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها درصدد 

ایجاد ناامنی در منطقه است.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه هم اکنون عربستان سعودی 
حتی عرف های دیپلماتیک در دنیا را زیر پا گذاشته 
است، اظهار کرد: وقتی یکی از مسئوالن کشور لبنان 
را محاصره می کنند بیانگر نداشتن نگاه مناسب از 

وضعیت منطقه و حوزه دیپلماسی است.
وی ضم��ن تاکید بر اینکه جمهوری اس��المی 
ایران بر خالف سعودی ها، خواهان آرامش، صلح و 
ثبات است، ادامه داد: کشورهای منطقه در شرایط 
ثب��ات امنیتی می توانند پیش��رفت کنند از این رو 
عربستان باید به دنبال ایجاد روابط مناسب با ایران 

و سایر همسایگان باشد.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس با اش��اره به 
اینکه بر همگان واضح است که عربستان به دنبال 
جنگ افروزی در منطقه اس��ت، تصریح کرد: باید 
یادآور ش��د که بر خالف بیانه ض��د ایرانی ائتالف 
عرب��ی، اتهام و ادعای عربس��تان علیه ایران اعالم 
جن��گ تلقی می ش��ود اما ای��ران هیچ��گاه دنبال 
تنش و درگیری نیس��ت. عضو کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اسالمی 
با اشاره به اینکه می توان از ظرفیت دیپلماسی در 
شرایط نامناسب کنونی بین کشورمان و عربستان 
بهره برد تا وضعیت بدتر نش��ود، خاطرنشان کرد: 
مسئوالن کش��ور عربستان باید بدانند که اقدامات 
جنگ طلبان��ه به نتیج��ه نخواهد رس��ید لذا نباید 

چنین سیاستی را پیگیری کنند.

 سیاست های خام سعودی ها در منطقه
با شکست مواجه شد

نایب رئیس کمیس��یون شوراها و امور داخلی 
کش��ور مجلس گفت: سیاس��ت های عربستان در 
منطق��ه مانند حمایت از داع��ش، تفرقه افکنی در 
لبن��ان، تجاوز ب��ه یمن و غیره با شکس��ت مواجه 
ش��ده و مسئوالن سعودی ایران را عامل این ثبات 

می دانند.
امیر خجس��ته با اش��اره به موضوع گیری های 
اخیر عربس��تان بر علیه جمهوری اسالمی ایران و 
همراهی با کشورهای غربی در مواجه با کشورمان، 
گف��ت: مس��ئوالن س��عودی کش��ورمان را عامل 
بیداری ملت ها در مقابل سیاس��ت های یکجانبه و 
خصمانه ش��ان می دانند لذا اق��دام به اتخاذ مواضع 

ضدایرانی کرده اند.
نماینده م��ردم همدان و فامنی��ن در مجلس 
شورای اسالمی ضمن تاکید بر اینکه سعودی ها با 
اعمال سیاس��ت های خصمانه در شرایط بد داخلی 
و بین الملل��ی ق��رار دارد، اظهار ک��رد: باید اذعان 
کرد که رژیم قبیله ای س��عودی دیگر دوام نخواهد 
آورد زی��را نارضایتی ه��ای داخل��ی فراوانی در این 
کش��ور وجود داش��ته و در این میان نیز فشارهای 
بین المللی زی��ادی در حوزه جنایت های جنگی بر 

علیه عربستان وجود دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه سکانداری کشوری 
مانند عربستان در دس��ت جوانان خامی است که 
درک درس��تی از شرایط منطقه و قدرت جمهوری 
اس��المی ندارد، تصریح کرد: ولیعهد سعودی باید 
بدان��د که ایران نف��وذ مثبت در منطقه داش��ته و 

ملت ها کشورمان را با جان و دل دوست دارند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه 
عربستان آنقدر ناتوان اس��ت که نمی تواند مراسم 
حج را به درس��تی و بدون مش��کل برگ��زار کند، 
تصریح کرد: سیاست های عربستان در منطقه مانند 
حمای��ت از داعش، تفرقه افکنی در لبنان، تجاوز به 
یمن و غیره با شکس��ت مواجه ش��ده و مسئوالن 

سعودی ایران را عامل این ثبات می دانند.
نایب رئیس کمیس��یون شوراها و امور داخلی 
کش��ور مجلس ش��ورای اس��المی ضمن تاکید بر 
اینک��ه عربس��تان باید بداند که ای��ران هیچگاه به 
دنبال تنش و درگیری با کش��ورهای دنیا خصوصا 

همسایگان خود نبوده است، خاطرنشان کرد: البته 
باید یادآور ش��د که اگر کش��وری دست از پا خطا 
کند، حتما سیلی محکمی از سوی ایران، ملت ها و 

دوستداران جمهوری اسالمی خواهد خورد.

آمریکا صحنه گردان تنش آفرینی عربستان 
در منطقه

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس اعتقاد دارد عربس��تان به دنبال درگیری با 
ح��زب اهلل و پ��س از آن وارد کردن کش��ورمان در 

جنگ مستقیم است.
جلی��ل رحیم��ی جهان آب��ادی ب��ا اش��اره به 
تنش آفرینی س��عودی ها در منطقه و اتخاذ مواضع 
ض��د ایرانی، گفت: هم اکن��ون باید اذعان کرد که 
رواب��ط ای��ران و عربس��تان با توجه به ش��رایط به 
دوران تی��ره خ��ود رس��یده اس��ت و در این میان 
نی��ز آمریکایی ها صحنه گ��ردان اصلی این موضوع 
هس��تند. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سعودی ها 
باید درک درستی از منافع و شرایط منطقه داشته 
باش��ند، اظهار ک��رد: همگان اذع��ان می کنند که 
جمهوری اس��المی ایران به عن��وان یکی از عوامل 
ثبات در منطقه محس��وب می شود و دارای جایگاه 

خاصی است.
وی با اش��اره به اینک��ه ایران در بس��یاری از 
موضوعات مرتبط با عربستان مانند شهادت حجاج 
کشورمان در حج خویشتن داری انجام داده است، 
ادامه داد: بنابراین دیپلماس��ی کش��ورمان قدرت 
و متان��ت الزم برای کنترل بحرانی که عربس��تان 
در پی آن اس��ت را دارد؛ به عبارتی سعودی ها در 
پی درگی��ری با حزب اهلل هس��تند،  ازاین رو از این 
طریق می خواهند ایران را نیز وارد این درگیری و 

جنگ مستقیم کنند.
این نماین��ده مردم در مجل��س تصریح کرد: 
عربس��تان باید دست از انجام رفتارهایی که سبب 
آسیب دیدن منطقه خاورمیانه و وجهه کشورهای 

اسالمی می شود بردارد.
ب��ا اش��اره به اینک��ه ایاالت متحده و روس��یه 
ب��ه نح��وی درحال خط ده��ی به عربس��تان برای 
وارد ش��دن به جنگ هس��تند، ادامه داد: افزایش 
پایگاه های نظامی، افزایش نفوذ در منطقه، فروش 
س��الح و غیره از جمله منافع و دالیلی اس��ت که 
سبب می شود این کشورها در پشت پرده اقداماتی 

را انجام دهند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران و عربس��تان می توانند با گفت وگو و 
رایزنی به مش��کالت خاتمه دهند لذا س��عودی ها 

نباید در دام کشورهای دیگر بیفتند. 

مذاکره برای تحمیل مصالحه با ایران!
سران سعودی حیات خود را در زیر بیرق آمریکا و اسرائیل می بینند

مشاور ارشد سابق کاخ سفید:
 ایران قدرت چیره منطقه است

مش��اور ارشد سابق کاخ س��فید به دنبال 
تحوالت اخیر منطقه و عربستان سعودی دی����دگاه

و اعالن اس��تعفای سعد الحریری نخست 
وزیر لبنان، در تحلیلی به ش��بکه تلویزیونی س��ی ان ان گفت: 
ایران هماورد عربس��تان سعودی و قدرت غالب و چیره منطقه 

است.
به گ��زارش ایرن��ا، س��ی ان ان از بروس ریدل ب��ه عنوان 
پژوهش��گر ارشد اندیشکده بروکینگزپرسید، شک و تردیدهایی 
درباره کناره گیری س��عد الحریری از مقام نخست وزیری لبنان 
و همانط��ور آزادی وی در عربس��تان وج��ود دارد، نظر ش��ما 

چیست؟
وی در پاس��خ گف��ت: ما می گوییم ک��ه تغییر عمده ای در 
سیاس��ت خارجی عربس��تان سعودی رخ داده اس��ت، زیرا این 

کشور به طور سنتی سیاست محتاطانه وکم مخاطره ای را دنبال 
می کرد، اما از زمان پادش��اهی ملک س��لمان )بن عبدالعزیز( و 
س��ر برآوردن محمد بن س��لمان ولیعهد وی، شاهد هستیم که 
سیاس��ت خارجی عربس��تان هرچه بیش��تر مداخله جویانه تر، 
بی پرواتر و در پاره ای موارد بس��یار خطرناک شده است. ریدل 
افزود: اکنون یمن و جنگی که در آن درگرفته، ش��اهد بدترین 
بحران بش��ری است، قطر با تحریم عربس��تان مواجه است که 
ناکام مانده و اکنون بیم آن می رود که ش��اهد همین سیاس��ت 

در لبنان باشیم.
سی ان ان درادامه از وی پرسید: عربستان با این اقدام خود 
می خواه��د چه کاری انجام ده��د، بویژه در این مورد بخصوص 
که نخس��ت وزیر لبنان را فرا می خواند و حال بصورت تشویق، 
ترغیب، اجبار و یا هر طوری که آن را بنامیم، وی در تلویزیونی 

عربستان اعالم استعفا می کند؟
مش��اور ارشد سابق کاخ سفید در پاس��خ گفت: همه اینها 
به خاطر حزب اهلل و ایران اس��ت، این گروه از س��ران عربستان 

بیش از اس��الف خ��ود، کنترل خود را در قبال ایران از دس��ت 
داده ان��د و دلیلی برای آن وجود دارد: در هماورد منطقه ای بین 
عربستان و ایران، این کشور )قدرت( غالب و چیره است. نگاهی 
به منطقه بیاندازید، چیرگی ایران در جنگ داخلی سوریه و در 
حمایت از بش��ار اسد )رئیس جمهوری سوریه(، در عراق شاهد 
تس��لط ایران هس��تیم که مدیون اقدام احمقان��ه کردها )همه 
پرس��ی جدایی از ع��راق( و همچنین تجاوز نظام��ی آمریکا به 

عراق در سال ۲۰۰3 است.
این پژوهشگر ارش��د موسسه بروکینگز در ادامه به سی ان 
ان گفت: عربستان با هزینه ای گزاف در باتالق یمن گرفتار شده 
اس��ت. واقعیت حزب اهلل نیز به عنوان سازمان و جناح قدرتمند 
سیاسی لبنان از مدت ها پیش به اثبات رسیده است و عربستان 
ناامیدانه برای مقابله با آن تالش می کند. س��ی ان ان از مشاور 
سابق کاخ سفید پرس��ید: با توجه به توئیت اخیر دونالد ترامپ 
)رئیس جمهوری آمریکا( که گفته عربس��تان دقیقا می داند چه 
می کند که به این صورت اختیار تام به ولیعهد آن می هد، ریاض 

چگونه می تواند این سیاست را پیش ببرد؟
پژوهش��گر ارشد موسس��ه بروکینگز در پاس��خ گفت: تنها 
موفقیت بزرگ عربس��تان در سیاس��ت خارجی این اس��ت که 
خوب می داند چطور دونالد ترامپ را بازی دهد، همانطور که در 
میزبانی ماه مه گذشته نشان داد که می داند چگونه به او )رئیس 
جمه��وری آمریکا( تملق بگوید و وع��ده دهد.ریدل در ادامه به 
س��ی ان ان گفت: من فک��ر می کنم آنچه در پ��س توئیت های 
رئیس جمهوری آمریکا باید دید، این اس��ت که دولت او عمیقا 

نگران رخدادهای لبنان و همچنین داخل عربستان است. 
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به این مساله اشاره 
کرده و سیاس��تمداران آمریکایی نی��ز دراین باره عصبی و نگران 
هس��تند. مشاور ارشد سابق کاخ س��فید افزود: پیامی که دولت 
ترامپ باید به پادش��اه و ولیعهد جوان عربستان بدهد این است 
که مراقب باش��ید و بیشتر احتیاط کنید تا به دامی که ایرانی ها 
گس��ترانیده اند، نیافتید، مراقب جلوی رویتان باش��ید و درست 

بیندیشید و برای آخر کار راهبردی در ذهن داشته باشید.

گفت:  قاره  ش��به  کارشناس 
هب����رد ا کنفرانس ه��ای ر برگ��زاری 

به  دس��تیابی  زمینه  امنیتی 
گفتم��ان مش��ترک در قب��ال تهدی��دات را فراهم 

می کند.
ش��فیعی  در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به برگزاری نشس��تی تحت عنوان 
امنیت و توس��عه پایدار در ازبکس��تان، اظهار کرد: 
هر کشوری در دنیا نگران امنیت خود و منطقه ای 
است که در آن حضور دارد، کشور ازبکستان نیز از 
این امر مستثنی نیست  و در مرکز منطقه ای مهم  

و در عین حال نا امن  آسیای مرکزی  قرار دارد.

کارش��ناس ش��به قاره گفت: جنس تهدیدات 
امروزی فرا مرزی و فرا س��رزمینی است به عنوان 
نمون��ه داعش یک��ی از چنین مواردی اس��ت که 
می تواند منافع ملی کش��ورهای آسیای مرکزی را  

نیز تحت تأثیر آثار سوء خود  قرار دهد. 
 ش��فیعی افزود: امروزه کش��ورها ب��رای رفع 
دغدغه های امنیتی خود ناچارند به سمت همکاری 
با یکدیگر حرکت کنن��د و مقدمه این همکاری ها 
در  برگزاری نشست های امنیتی فراهم می شود، تا  

به یک گفتمان مشترک پیرامون تهدیدات امنیتی  
دست یابند.

ش��فیعی خاطر نش��ان کرد:کنفرانس امنیتی  
ازبکس��تان  به کش��ورها یادآوری می کند همه  با 
تهدیدات مش��ترکی روبه رو هس��تند و برای  رفع 
آنه��ا باید به دنبال همکاری های مش��ترک و موثر 

باشند.
وی با بیان اینکه بی��ن ایران و مناطقی مانند 
آس��یای مرکزی وابس��تگی امنیتی وج��ود دارد، 

تصریح کرد: ایران به عنوان همس��ایه کش��ورهای 
آس��یای مرکزی در مس��ائل امنیتی این بخش از 
جهان دخیل اس��ت به دلیل اینکه مسائل امنیتی  
م��ا و آس��یای مرک��زی  دارای تأثی��رات متقابل 

هستند. 
کارشناس شبه قاره بیان کرد: امروزه  امنیت، 
یک مقوله جامع اس��ت و  ش��امل ابعاد اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود و همین امر 
یکی از دالیل وابس��تگی متقاب��ل امنیتی بین ما و 

آسیای مرکزی است.
وی ادام��ه داد: ایران یک کش��ور تأثیرگذار و 
بازیگ��ر موثر در  عرصه منطقه ای اس��ت، بنابراین 

هم��کاری ایران با هر کش��وری در ح��وزه امنیت 
می تواند زمینه بسیار  موفقیت  آمیزی برای برون 

رفت از بحران های  امنیتی  را فراهم کند.
کارشناس ش��به قاره تأکید کرد: حضور ایران 
در چنین کنفرانس هایی از جنس امنیت به ارتقای 
جایگاه جمهوری اسالمی ایران  در مباحث امنیتی، 
اقتصادی و سیاسی منطقه  منجر می شود، چرا که 
اساس��ا برخی از رفتارهای کشورها  متاثر از حضور 
دیپلماتیک آنها در چنین کنفرانس هایی اس��ت و 
جایگاه ایران  با حضور در چنین نشس��ت هایی  به 
عنوان ی��ک قدرت منطق��ه ای و تأثیرگذار تثبیت 

می شود.

یک کارشناس مسائل بین الملل:
کنفرانس امنیتی ازبکستان یادآور تهدیدات امنیتی مشترک است


