
تحلیلگران مسائل بین الملل بررسی کردند

تنش در یک رابطه عاشقانه!

»من و کیم عاشق یکدیگر شدیم« این را دونالد ترامپ بعد از دیدار خود با 
رهبر کره شمالی مطرح کرد. اما حاال به نظر می رسد این رابطه عاشقانه دچار 

مشکالتی شده است و موانعی بر سر ادامه این مسیر به وجود آمده است.
بعد از کش و قوس های فراوان در روند مذاکرات ایاالت متحده آمریکا با کره شمالی 
حاال به نظر می رسد فرایند دست یابی به یک توافق جامع با مشکالتی مواجه شده است. 
ماجرا از نتایح تحقیقات مرکز راهبردی مطالعاتی واشنگتن آغاز شد که حاکی از این 
بود که کره شمالی دارای پایگاه های پنهان موشکی است. این گزارش تصریح می کند؛ 
کره شمالی از این پایگاه ها برای مخفی کردن موشک های بالستیک و بعضاً دارای توان 
هسته ای که سیار هستند، بهره می گیرد. آن ها معتقدند که شمار پایگاه های اعالم نشده 

کره شمالی ممکن است به ۲۰ مورد برسد.
این در حالی است که کره شمالی از زمانی که کیم جونگ اون رهبر این کشور با دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سنگاپور دیدار کرد تاکنون هیچ آزمایش موشکی و 
هسته ای انجام نداده، اما آمریکا کماکان سخت ترین تحریم ها را علیه این کشور اعمال 
کرده است. ویکتور چا از مسئوالن مرکز راهبردی مطالعاتی واشنگتن که درباره کره 
شمالی تحقیق می کند، گفت: ما روی کره شمالی متمرکز هستیم تا مبادا ترامپ توافق 
بدی با این کشور انجام دهد. وی افزود: کره شمالی یک سایت موشکی به ما معرفی کرده 

و برخی آزمایش ها را متوقف کرده است و از ما پیمان دایمی صلح می خواهد.
در همین راستا هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد دیدار مایک 
پامپئو، وزیر امور خارجه با مقام های کره شمالی که قرار بود طی روز های آتی در نیویورک 
صورت گیرد به زمان دیگری موکول شده است. او بدون ذکر جزییات بیشتر یا دلیل این 
تعویق دیدار گفت که این دیدار در زمان دیگری که برنامه ها اجازه دهد انجام خواهد شد، 

اما مذاکرات میان دو طرف ادامه خواهد داشت.
آمریکا می خواهد کره شمالی را رام کند

در همین خصوص محسن جلیلوند مدرس روابط بین الملل طی گفتگو با فرارواظهار 
کرد: »به عقیده من نه تنها اتفاق خاصی در رابطه میان آمریکا و کره شمالی رخ نداده، 
بلکه در آینده هم روند مذاکرات میان دو کشور قطع نخواهد شد. زیرا رهبر کره شمالی 
به خوبی متوجه شده که نیازمند این مذاکرات است. به همین دلیل به این راحتی 
حاضر نخواهد شد، زیر میز مذاکره بزند. آمریکا هم این را به خوبی می داند و برای اینکه 
بتواند امتیازات بیشتری دریافت کند سعی می کند این مذاکرات را به گونه ای پیش ببرد 
که بتواند کره شمالی را بیشتر تحت فشار قرار دهد و امتیازات بیشتری دریافت کند؛ 
بنابراین هر آنچه االن رخ می دهد شک نکنید که در نهایت با میانجی گری کره جنوبی 

حل خواهد شد.«
بیشتر بخوانید: استراتژی ترامپ درباره کره شمالی و ایران موفق می شود؟

وی ادامه داد: »اینکه برخی معتقدند رابطه میان آمریکا و کره دچار تنش شده، اصال 
درست نیست. زیرا حالت تنش در اصول بین المللی تعریف خاص خود را دارد و هیچ 
شواهدی مبنی بر بروز تنش دوباره میان دو کشور دیده نمی شود. هرآنچه شاهد هستیم 
صرفا ترفند های مذاکره است که طرفین معموال از آن استفاده می کنند. موضوع این 
است که آمریکا به دنبال آن است که بتواند کره شمالی را مهار کند. یعنی همان کاری 
که با شوروی انجام داد. به این معنی که اگر بعد از مدتی مذاکرات به نتیجه رسید و دو 
کره تصمیم به اتحاد گرفتند نتوانند اقدام خاصی انجام دهند و تبدیل به بازیگران مهم 

و تاثیرگذار شوند.« 
او تصریح کرد: »آمریکایی ها همیشه به دنبال آن هستند که بتوانند مدیریت بازی را 
در اختیار بگیرند به همین دلیل است که سعی می کنند طرف مقابل را حتی در زمان 
مذاکره هم تحت فشار قرار دهند. نمونه آن را قبال هم دیدیم. اگر خاطرتان باشد در اوایل 
مذاکرات یک بار قرار بود مایک پمپئو به کره برود، اما ترامپ مانع از این سفر شد و دوباره 
بعد از مدتی اجازه سفر را صادر کرد. کره ای ها هم به خوبی می دانند که آمریکا قصد چه 
بازی را دارد، اما شرایطشان به گونه ای نیست که از مذاکرات خارج شوند و می دانند چنین 

تصمیمی به شدت برایشان هزینه ساز خواهد بود.«
جلیلوند در پایان گفت: »این ها صرفا سیاست های کاخ سفید نیست. زیرا همانطور که 
می دانید سیاست های کالن ایاالت متحده نه از کاخ سفید طرح ریزی می شود و نه از سنا. 
البی های قدرتمند و ثروتمندی در آنجا فعال هستند که سیاست های آمریکا را سمت و 
سو می دهند. ترامپ االن صرفا یک مجری است و سیاست کالن ایاالت متحده این است 
که تا جایی که می توانند کره شمالی را رام کنند و به زیر بلیط خودشان ببرند و در این 
راه هم موفق خواهند بود؛ لذا من فکر می کنم که با وجود این قطع و وصل ها، مذاکرات 

ادامه پیدا کند و اتفاق خاصی رخ ندهد.«
کره شمالی دیگر انعطاف نشان نخواهد داد

همچنین جواد منصوری سفیر پیشین ایران در چین در گفتگو با فرارو عنوان کرد: 
»رفتار دولت ایاالت متحده در یکی دوسال گذشته برای هیچ یک از دولت های دیگر 
شرایط قابل قبولی را برای مذاکره و تعهدات بلندمدت ایجاد نکرده است. به این دلیل کره 
شمالی علی رغم شعار ها و درخواست های کاخ سفید برای مذاکره و قبول آن به دلیل 
بی ثباتی تصمیم گیری ها و نقض تمامی تعهدات که حتی بعضا قبل از این دولت انجام 
شده بود به این نتیجه رسیدند که دولت آمریکا قابل اعتماد نیست و بحث فعال کردن 
مجدد پایگاه های موشکی خود را مطرح کرد.« وی ادامه داد: »عالوه بر این کره شمالی 
خیلی عالقه مند بود که با کره جنوبی روابط مناسبی را آغاز کند و تنش های موجود 
میان دو کره را رفع کند. این عالقه در میان مقامات کره جنوبی هم وجود داشت، اما 
آمریکایی ها با برگزاری یک مانور مشترک نظامی عمال کره شمالی را در موقعیتی قرار 
دادند که نتواند روند عادی سازی رابطه میان دو کره را پیش ببرد. البته کره جنوبی هم 
با این تصمیمات آمریکا اصال موافق نیست، اما کاری از دستشان بر نمی آید و مجبور 
هستند سکوت کنند. زیرا تمام حاکمیت و بخش های مختلف این کشور در اختیار و زیر 
نظر ایاالت متحده است و آن ها نمی توانند بدون رضایت کاخ سفید تصمیم خاصی اتخاذ 
کنند.« او تصریح کرد: »البته بخشی از این رفتار ها و سیاست های ایاالت متحده مربوط 
به این است که آن ها نتوانستند از چین امتیازات مورد نظر خود را دریافت کنند تا بتوانند 
از این طریق و با کمک چین، نظرات خود را به کره شمالی تحمیل کنند. مجموع این ها 
موجب شد که کره شمالی که طی این مدت انعطاف بسیاری از خود نشان داده بود االن 
دیگر حاضر نباشد در برابر آمریکا کوتاه بیاید؛ لذا حاال می بینیم که با وجود اینکه ترامپ 
خیلی به مذاکرات امیدوار بود، اما االن شرایط میان دو کشور تا حدود زیادی نسبت به 
چند ماه گذشته تغییر کرده است.« این تحلیلگر مسائل بین المللی در واکنش به صحبت 
جلیلوند مبنی بر اینکه کره شمالی در نهایت مجبور است با شرایط آمریکا کنار بیاید و 
نمی تواند از مذاکرات خارج شود، گفت: »سوابق نشان می دهد که کره شمالی با توجه 
به تجربیاتی که از روابط خود با ایاالت متحده دارد، به سادگی تسلیم فشار های آمریکا 
نخواهد شد. کسانی که فکر می کنند که کره شمالی باالخره تسلیم می شود اشتباه 
می کند. ضمن اینکه االن آمریکا هم با توجه به شرایط موجود مجبور است مالحظه 
کشور های شرق آسیا به ویژه کره جنوبی را بکند لذا نمی تواند یک تصمیم خارج عرف 
اتخاذ کند.« منصوری در پاسخ به این سوال که اگر قرار نباشد کره شمالی کوتاه بیاید، 
چه اتفاقی برای این مذاکرات رخ خواهد داد و چه آینده ای در انتظار دو کشور است، اظهار 
کرد: »به نظر می رسد وضعیتی که طی ۱۰ سال گذشته میان دو کشور حاکم بوده ادامه 
پیدا کند. آن ها ۱۰ سال پیش هم در زمان مذاکرات ۱+۵ که برای مذاکره با کره شمالی 
تشکیل داده بودند هم مداوم در درگیری به سر می بردند و در نهایت هم هیچ اتفاقی رخ 
نداد و دستاوردی نداشت. موضوع این است که ترامپ بعد از این ماجرا ها فکر می کرد 
شرایط تغییر کرده است و می تواند تصمیمات بزرگ بگیرد، اما ماجرا آنطور که او فکر 

می کرد نیست و به احتمال زیاد اوضاع دوباره به قبل از مذاکرات برمی گردد.«

وزیر خارجه کشورمان گفت: اروپایی ها هنوز آمادگی اجرای 
تعهد سیاسی را هم زمان با دادن بهای اقتصادی ندارند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف در گفت وگو با روزنامه قطری 
العربی الجدید چاپ لندن در پاسخ به این سوال که آیا همانطور که 
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران می گوید تحریم های اقتصادی 
روی شما تاثیر نگذاشته است، اگر اینگونه باشد چرا شما در تمامی 
سطوح تالش می کنید تا شرکایی پیدا کنید که با تحریم ها مخالفت 
کنند، گفت: طبیعتا تحریم ها تاثیرات اقتصادی به دنبال دارند اما بر 
سیاست ما تاثیری نگذاشته است و دور دوم تحریم ها چیز جدیدی 
نداشت. ما نتایج تحریم ها را از شش ماه پیش یعنی از زمان خروج 
آمریکا از برجام و بلکه از اکتبر گذشته وقتی که فعاالن اقتصادی 
فهمیدند دونالد ترامپ این تصمیم را اتخاذ می کند لمس کردیم. از 
آن زمان تبعات آن روی اقتصاد تاثیر گذاشت و مردم را هدف قرار 
داد و آمریکایی ها امید داشتند که این فشار موجب می شود ملت 
به دولت فشار بیاورد تا سیاستش را تغییر دهد و یا حتی تمام نظام 

را تهدید کند.
وی در پاسخ به این سوال که تاریخ ۵ نوامبر به پایان رسید و 
علیرغم وعده ها هنوز در رابطه با سازوکار مالی اروپایی ها چیزی 
اعالم نکردید و اتحادیه اروپا تا کنون حتی جایی برای قرار دادن 
سیستم اقتصادی)spv( پیدا نکرده است تا چه میزان به هدف و 
نیت اروپایی ها در مقابله با تحریم ها اعتماد دارید گفت: حیات 
توافق با هدف کسب مزایای اقتصادی آن باید حفظ شود و اروپایی ها 
برای حفظ آن برخی تعهدات را اجرا و حتی در محافل سیاسی اعالم 
کردند، اما در عرصه اجرا و عمل، موانعی بر سر راهشان قرار گرفت 
و ما می دانیم که  اروپایی ها هنوز آمادگی اجرای تعهد سیاسی را 
هم زمان با پرداخت هزینه اقتصادی ندارند، آن ها تالش می کنند تا 
بدون پرداخت هیچ هزینه ای دستاوردهای شان را حفظ کنند. این 
سیاست در طوالنی مدت به سود اروپایی ها نخواهد بود بلکه هزینه 
بیشتری متحمل خواهند شد با این حال ما ارتباط مداوم با شرکای 
اروپایی ، چین و روسیه داریم و تالش می کنیم تا راه هایی برای 
مقابله با تحریمها و یا کاهش آنها پیدا کنیم. درست است که آمریکا 
قدرت اقتصادی زیادی دارد اما علیرغم نگرانی برخی شرکت ها تمام 

کشورهای جهان مخالف تحریم های آمریکا هستند.
محمدجواد ظریف در پاسخ به این سوال که آیا روابط شما با 
چین، ترکیه و هند برای حفظ اقتصاد ایران کافی است گفت: اقتصاد 
ایران قدرت رشد و پیشرفت دارد و روابط با کشورهای دیگر یکی 
از دالیل این امر است ، ما توان های داخلی داریم ؛ توان انسانی، 
طبیعی ، علمی و فنی و همه آنها بر آینده اقتصاد تاثیر می گذارند. 
روابط خارجی بسیار مهم است اما تنها راه پیشرفت و گسترش 
اقتصاد نیست  و این مساله باعث شده است که ایران متفاوت تر 
از دیگر کشورهای منطقه باشد که اگر روابط شان با دیگر کشورها 
نبود نمی توانستند مقاومت کنند. این مساله نه تنها ما را در مقابله 
با تحریم ها کمک کرد بلکه در عبور از آنها نیز به ما کمک می کند.

از  با معافیت برخی کشورها  وزیر خارجه کشورمان در رابطه 
تحریم های نفتی گفت: ما پیش از این گفتیم که آمریکا نمی تواند 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند و این همین چیزی است که 
به دست آمد و به دست می آید ، آمریکا نمی تواند صادرات ما را به 
طور گسترده کاهش دهد. ایران توان صادرات نفت خود را دارد و 
بازار جهانی به آن نیاز دارد و به همه ثابت خواهد کرد که با قدرت 

در آینده در بازار حضور پیدا می کند.
وی در پاسخ به این سوال که خبرها حاکی از آن است که لبنان 
و ترکیه به هواپیماهای ایرانی سوخت نداده اند ، حقیقت این امر 
چیست و چگونه می توانید از این مساله عبور کنید گفت: راه های 
زیادی برای تداوم پروازهای مان وجود دارد و آنها را به کار خواهیم 
گرفت ما قبال این راه ها را به کار گرفتیم و االن نیز این مساله را 
تکرار خواهیم کرد . آمریکا توان توقف پروازهای هوایی و یا حرکت 

کشتی ها در دریا را ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر به این معناست که 
تحریم ها را دور می زنید گفت: به روش های زیادی روی خواهیم 

آورد نه تنها دور زدن.
محمد جواد ظریف در پاسخ به این سوال که حتی با برخی 
طرف های اروپایی دشمنی هایی دارید و برخی می گویند که شما  
از طریق فعالیت های منطقه ای و اصرار بر برنامه موشکی اقدامات 
الزم برای تسهیل روند مقابله با سیاست خارجی آمریکا را انجام 
نمی دهید و حتی رئیس جمهور فرانسه که پایبند به برجام است 
و قرار بود به تهران سفر کند این سفر را انجام نداد، نظر شما در 
این رابطه چیست آیا به نظر شما این سیاست های ایران روابط تان 
با اروپا را پیچیده نمی کند، گفت: با اروپایی ها در برخی مسائل 
توافق نظر داریم و در برخی مسائل اختالف نظر داریم، در بخش 
منطقه ای ما به عنوان جزئی از منطقه مطمئن هستیم که سیاست 
ما منطقی تر و واقعی تر از سیاست غرب است. اگر به تاریخ رجوع 
کنیم به بسیاری از سوال ها پاسخ می دهیم؛ چه کسی از صدام دفاع 
کرد سپس مجبور شد در برابر آن بایستد؟ چه کسی از گروهک 
القاعده در برابر شوروی حمایت کرد سپس مجبور شد با آن مبارزه 
کند؟ کدام کشورها طالبان را یک سازمان رسمی به حساب آوردند؟ 
کدام کشورها به داعش و النصره کمک کردند؟ کدام کشور نخست 
وزیر کشور دیگری را بازداشت کرد؟ کدام کشورها قطر را محاصره 
کردند؟  در مقابل ایران در تمام این پرونده ها نقش مثبت ایفا کرد 

و عربستان که مورد حمایت غرب است را از موفقیت در حصر قطر 
منع کرد. بنابراین سیاست های ما موجب به وجود آمدن مشکالت 
در منطقه نشده است بلکه سیاست های دوستان آمریکا و غرب 

موجب مشکالت شده است.
وی افزود: در بخش نظامی نیز الزم است معادالت نظامی را 
مقایسه کنیم، من در رابطه با آمار و ارقامی که موسسات بین المللی 
منتشر کرده است صحبت می کنم؛ امارات به میزان ۲۲ میلیارد 
دالر سالح خرید، عربستان به میزان 67 میلیارد دالر اسلحه خرید 
و موشک هایی با برد ۲۵۰۰ کیلومتر دارد در مقابل حجم و میزان 
ایران بین ۱۲ تا ۱6 میلیارد دالر است و برد  تجهیزات نظامی 
موشک های آن بیشتر از ۲۰۰۰ کیلومتر نیست . خالصه قول این 
است که آمریکا منطقه را به یک انبار تسلیحاتی تبدیل کرده است 
و آن همان سالحی است که در جنگ یمن به کار گرفته می شود، 
آیا این سالح غربی نیست؟ کسی که باید سیاستش را عوض کند 

غرب است نه ایران.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که اروپایی ها اتهامات 
مکرری مبنی بر برنامه ریزی ایران برای هدف قرار دادن معارضان 
در خارج مطرح می کنند، آیا این مساله بر روابط ایران و اروپا در 
این شرایط حساس تاثیر نمی گذارد گفت: زمان این اتهامات مهم 
و قابل توجه است ؛ متهم کردن ایران به تالش برای منفجر کردن 
کنفرانس مخالفان در پاریس در ۲9 اکتبر و همزمان با سفر رئیس 
جمهور ایران به سوئیس و اتریش بود و دقیقا در روزی که قرار بود 
اروپایی ها مکانیزم اقتصادی اس پی وی را اعالم کنند شخصی به 
اتهام برنامه ریزی برای هدف قرار دادن معارضان اهوازی بازداشت 
شد. برخی حقایق نیز الزم است ذکر شوند ؛ برخی افراد که در 
اعالم کردند که  لندن   تلویزیون  از  زندگی می کنند  دانمارک 
مسئولیت حمله اهواز را برعهده می گیرند و برخی دیگر که در 
فرانسه زندگی می کنند پیش از این اعالم کردند که مسئو لیت 
کشته شدن ۱۵ هزار ایرانی در یک عملیات را برعهده می گیرند. 
کسانی که از تروریسم حمایت می کند اروپایی هایی هستند که 
تروریست ها را به خاک خود راه می دهند و باید در رابطه با این 
مساله تفکر کنند. ایران نمی خواهد اروپا را با هیچ تهدید امنیتی 
مواجه کند و ما به فرانسه و دانمارک اعالم کردیم که آماده هستیم 

برخی اطالعات در رابطه با این افراد رابه آنها بدهیم.
وی در پاسخ به این سوال که قتل جمال قاشقجی پروژه تاسیس 
ناتوی عربی برای محاصره ایران  را با شکست مواجه کرد و به نظر 
می رسد که آمریکا برای احیای این پروژه عجله دارد، آیا شما 
نگران آن نیستید یا اینکه این سبک شمردن جزئی از سیاست 
و دیپلماسی شما در جنگ روانی علیه دشمن است گفت: ما 
هیچ جنگ روانی را علیه کسی آغاز نکردیم و سعی می کنیم 
حقایق منطقه را ببینیم . ما براین باوریم که این سیاست ها به 
سود منطقه و امنیت آن نیست و پیش از این پیشنهاد تشکیل 
مجمع گفت وگوی منطقه ای و ایجاد همکاری میان کشورهای 
منطقه را داده ایم اما متاسفانه برخی از کشورها تالش می کنند 
که امنیت را بخرند و ما معتقد هستیم که امنیت خریدنی نیست 
بلکه باید به دست کشورهای منطقه ساخته شود ، همچنین ما بر 
این باوریم که آمریکا به دنبال باال کشیدن ثروت ها و منابع منطقه 
است و هزینه این سیاست های تخریبی را خود کشورهای منطقه 
پرداخت می کنند. از سوی دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش 
دارند مساله فلسطین را از چشم ها دور کنند و معادالت را تغییر 
دهند . همچنین برخی کشورهای منطقه تشویق به عادی سازی 
روابط با صهیونیست ها و دشمنی با ایران می کنند ، دوستانمان در 
کشورهای عربی باید به خوبی به قطب نمایی که درحال حرکت 

در آن هستند نگاه کنند .
ظریف در پاسخ به این سوال که ایران حتی در رابطه با مساله 

فلسطین نیز امروز با برخی سرزنش ها مواجه است و انتقاد ایران در 
رابطه با سفر نخست وزیر اسرائیل به عمان نسبت به برخی کشورها 
نرم تر بود، نظر شما در این رابطه چیست؟ در رابطه با نقش مسقط 
در معامله قرن چه اطالعاتی دارید؟ و چه بخشی از دیدار اسرائیلی 
–عمانی در رابطه با ایران بود گفت: ما با شفافیت دیدگاه هایمان را 
به همسایگان منتقل می کنیم ، دیدگاه های ما بر اساس واقعیت 
است و نمی خواهیم آنها را به کسی تحمیل کنیم. ایران مطمئن 
است که معامله قرن بدست نمی آید زیرا حقوق فلسطینیان را درنظر 
نمی گیرد . در این راستا موضع ما واضح است و آن را بدون هیچ 

تعارفی به کشورهای عربی همسایه منتقل می کنیم.
 وی افزود: در رابطه با بحث ایران در دیدار اسرائیلی -عمانی نیز 
مطمئنا رژیم صهیونیستی می خواهد برخی سیاست ها را تحمیل 
کند و میان ایران و کشورهای عربی دشمنی ایجاد کند و از این 
تالش متوقف نخواهد شد و کشورهای عربی باید تصمیمات مناسب 

اتخاذ کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مسقط شریک استراتژیک تهران 
است گفت: بله،  سلطنت عمان کشوری همسایه و شریکی خوب 
و استراتژیک است اما ما در روابط خارجی آن دخالت نمی کنیم 
در رابطه با ترکیه و روسیه نیز این مساله صدق می کند زیرا هردو 
با اسرائیل روابطی دارند ما رویکردمان را به دوستانمان در مسقط 
این  با  ایران  که  دانند  و کشورهای همسایه می  منتقل کردیم 

سیاست ها که به سود منطقه نیست مخالف است.
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا پیام جدیدی در رابطه با 
وساطت عمان میان ایران و اسرائیل و یا آمریکا به شما نرسید گفت: 

خیر ، نه از آمریکا نه از اسرائیل.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در آینده شاهد وساطت مسقط 
میان ایران و آمریکا خواهیم بود و آیا شما به میز گفت وگویی که 
ترامپ شما را به آن دعوت کرد می روید گفت: ما پیش از این 
اعالم کردیم که هر گفت وگویی مشروط به احترام متقابل است  نه 
اعتماد متقابل و این احترام باید از سوی طرف مقابل و پایبندی به 
تعهداتش باشد، هرگاه آمریکا این مساله را بپذیرد ما آماده گفت وگو 
خواهیم بود اما در وقت کنونی در رابطه با چه چیزی گفت وگو 
کنیم؟ سالها با آمریکا گفت وگو کردیم و به نتیجه ای رسیدیم که 
منجر به توافق هسته ای شد اما هیچ تضمینی نداریم که آمریکا 

دوباره همان رفتار را نکند و زیر تعهداتش نزند.
وی در رابطه با سفر فرستاده عربستان به تهران و گفت وگو در 
رابطه با مساله یمن گفت: در رابطه با صحت این موضوع هیچ 

اطالعی ندارم و به نظر من این مساله ممکن نیست.
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا ایران آمادگی استقبال از یک 
هیات سعودی را دارد و چه مسائلی را مطرح خواهید کرد گفت: 
برای عادی سازی روابط با عربستان هیچ مشکلی نداریم و این مساله 
به ریاض باز می گردد و به بازنگری در رفتار آنها که می تواند تنش 
منطقه را کاهش دهد، باز می گردد، همه این سیاست هایی که 
ایران ، سوریه ، عراق ، قطر و یمن را هدف قرار داده است از سوی 

عربستان است نه ایران.
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که اخبار جنگ 
الحدیده نشان می دهد اوضاع هم پیمان شما یعنی حوثی ها در 
شرایط بسیار خوبی نیست ، آیا ایران در حال از دست دادن  پرونده 
یمن است گفت: ما شاهد سیاست های تخریبی در این کشور بودیم 
که نتایج مصیبت باری برای ملتش به همراه آورد ، از همان روز اول 
ما برای حل بحران یمن اعالم آمادگی کردیم و از زمانی که ائتالف 
عربی یمن را بمباران کرد ما اعالم کردیم که گزینه نظامی به نتیجه 
نخواهد رسید . عربستان بر این باور بود که طی چند هفته می تواند 
پروند یمن را خاتمه دهد اما سال ها از آن گذشت و تا االن نیز به 
آن پایان نداد. تالش فراوانی کردند که تحوالت میدانی الحدیده را 

پایان دهند اما مشکل برخی از کشورهای همسایه این است که به 
راه حل سیاسی ایمان ندارند و می خواهد با پوشش سیاسی مسائل 
را نظامی حل کنند که این مساله قابل تحقق نیست ، یک آتش بس 
فراگیر الزم است و درنهایت همه به این نتیجه خواهند رسید که 
عملیات نظامی باید متوقف شود ، به شهروندان کمک رسانی شود 
، یک دولت یمنی تشکیل شود و گفت وگوی یمنی –یمنی برگزار 

شود. ایران این چهار مساله را در آوریل ۲۰۱4 اعالم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که همانطور که شاهد گفت و گوی ایران 
در پرونده سوریه بودیم آیا شاهد گفت و گوی آن در پرونده یمن نیز 
خواهیم بود؟  و آیا شروطی برای گف وگوی حوثی- سعودی دارید 
گفت: هیچ شرطی نداریم ، ما می خواهیم این بحران پایان یابد و 
کشورها باید نقشی ایفا کنند که روند ایجاد راه حل را تسهیل کند 
نه خود راه حل را تحمیل کنند و ما در دو پرونده یمن و سوریه این 

کار را انجام می دهیم.
محمد جواد ظریف در رابطه با برنامه عربستان برای ترور  مقامات 
ایرانی گفت: در رابطه با این مساله اطالعاتی داشتیم ، عربستان 
سال هاست که از عناصر تروریستی در ایران حمایت می کند و 
ریاض پیش از این اعالم کرد که جنگ را به داخل ایران می کشد 
و ما بعد از آن شاهد افزایش فعالیت های مسلحانه و تروریستی در 
شرق کشور بودیم و یا عملیات داعش که مجلس را هدف قرار داد. 
این سیاست های عربستان جدید نیست و ما از آن مطلع هستیم 
، عربستان تالش می کند که سلطه خود را تحمیل کند و اخبار 
اخیر تمام ادعاهایی که می گویند ایران فعالیت هایی علیه ریاض 
انجام می دهد را نقض و عکس آنرا ثابت می کند ، عربستان است 
که از ایجاد تنش حمایت می کند تا ایران را هدف قرار دهد. مساله 
ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را منتشر کرد تا بخش کوچکی 
از رفتار عربستان علیه ایران است و امیدوارم که بقیه طرف ها نیز 
نسبت به اقدامات ریاض چشم هایشان راباز کنند ، ریاضی که قطر 
را محاصره می کند، یمن را بمباران ، نخست وزیر لبنان را بازداشت 
و جمال خاشقجی رابه قتل می رساند که ترکیه با جدیت این مساله 

را دنبال می کند.
ظریف در رابطه با روابط میان ایران و ترکیه گفت: روابط ما با 
ترکیه بسیار خوب بلکه استراتژیک است ولی این امر به معنای 
توافق نظر در همه مسائل نیست . در رابطه با برخی نقاط اصلی 
در سوریه اختالف نظر داشتیم  سپس به این نتیجه رسیدیم که 
تروریسم به ضرر همه است و گروه های جدایی طلب منطقه را به 
درگیری جدیدی خواهند کشید . هر دو خوب می دانیم که حمایت 
آمریکا از برخی طرف ها در سوریه و ایجاد درگیری های داخلی 
یک مشکل است و ما اجازه نخواهیم داد که در سوریه و عراق 
اختالفات قومی ایجاد شود این مساله بسیار خطرناک است.بله ما 
با ترکیه در رابطه با مساله تجزیه عراق توافق نظر داریم و در برابر 
برخی سناریوهای مشابه در سوریه می ایستیم و چه بسا در رابطه 
با ایجاد راه حل سیاسی در سوریه اختالفاتی داشته باشیم که این 
یک امر طبیعی است. ما دو کشور مهم هستیم و باید روند را تسهیل 
کنیم  ، سوری ها باید بر میز مذاکره بنشینند و سرنوشت خود را 

مشخص کنند.
وی در رابطه با خروج نیروهای ایرانی از جنوب سوریه گفت: 
نیرویی از ایران در آنجا وجود نداشت تا بخواهد خارج شود. نیروهای 
حزب اهلل  لبنان نیز در آنجا حضور ندارند و تنها برای جنگ با داعش 

و به درخواست دولت قانونی آن کشور به آنجا رفته بودند.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد  در رابطه با حضور 
ایران در جنوب سوریه هیچ مشکلی با مسکو ندارید گفت: براساس 
اطالعات من در رابطه با برخی مسائل میدانی اختالف نظر وجود 
دارد اما من هیچ اظهار مخالفی در رابطه با نوع و شکل حضور ایران 

در سوریه نشنیدم.
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حریری حزب اهلل را به ممانعت از تشکیل دولت در لبنان متهم کرد
سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان با انتقاد از آنچه که موانع بر سر تشکیل دولت خواند، طرف های مختلف از جمله دبیرکل حزب اهلل را مسئول عدم تشکیل دولت خواند. به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز، سعد حریری در کنفرانس 

مطبوعاتی در بیروت در جمع اعضای حزبش و برخی سیاسیون گفت: تشکیل دولت با موانع بسیاری از جانب حزب اهلل روبروست هر چه به عنوان نخست وزیر مکلف تالش کرم تا دولت تشکیل دهم با مشکالت بیشتری مواجه شدیم. وی با متهم 
کردن دبیرکل حزب اهلل لبنان به طایفه گرایی گفت: کسی که خود یک طایفه در لبنان را به انحصار درآورده نمی تواند ما را به قبضه کردن سهمیه اهل سنت در کابینه متهم کند.

اخبار ظریف:برای عادی سازی روابط با عربستان مشکلی نداریم

از طرح عربستان برای ترور مقامات ایران اطالع داشتیم

اپوزیسیون عربستان خواهان اداره کشور به دست برادر پادشاه در دوره انتقالی شدند

مخالفان عربستانی خواستار اداره کشور توسط شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، 
برادر پادشاه کنونی شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خلیج آنالین، گروه های اپوزیسیون عربستانی در نخستین 

بیانیه  خود اعالم کردند از این که شاهزاده احمد بن عبدالعزیز بر مسند پادشاهی 
عربستان برای یک دوره انتقالی یک ساله تکیه بزند، حمایت می کنند تا در مرحله بعد 

مردم درمورد سرنوشت خود تصمیم گیری کنند.
گروه های اپوزیسیون عربستان اعالم کردند که دلیل این حمایت این است که 
شاهزاده احمد به نجات کشور تمایل دارد و به دنبال رسیدن به حکمرانی نیست و در 

نقض  حقوق بشر در دوره های پیشین دخیل نبوده است.
این گروه ها تاکید کردند که سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد 
کنونی عربستان شرایط الزم برای حکمرانی را ندارند و روش آن ها در اداره کشور، 

عربستان، مقدسات، ملت و منابع آن ها را در معرض استثمار قرار می دهد.
شاهزاده احمد، برادر پادشاه عربستان در اواخر ماه گذشته از لندن به ریاض بازگشت. 
وی چندین ماه در لندن ماند و بازگشت وی به عربستان پس از آن صورت گرفت 
که ضمانت هایی را از ایاالت متحده و انگلیس درباره مصون ماندن از گزند بن سلمان 

به دست آورد.
شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، مخالف سیاست های برادرزاده اش است و در سال 

۲۰۱7 میالدی زمانی که عضوی در شورای بیعت بود، با تعیین محمد بن سلمان به 
عنوان ولیعهد عربستان مخالفت کرده و با او بیعت نکرد.

وی در سپتامبر گذشته نیز  علناً از جنگ علیه یمن انتقاد کرد و پادشاه و ولیعهد 
عربستان را مسئول پیامدهای این جنگ دانست نه خاندان آل سعود.

در این گروه مخالف سعودی، شش جنبش سیاسی و هفت فرد مستقل از جمله: 
هارون امین احمد، عبد العزیز المؤید، خالد بن فرحان آل سعود، امین عبد االله علی، 

فیصل ناصر الرشیدان، علی العمار و حسن الکنانی حضور دارند.
 از سوی دیگر، شماری از شاهزادگان سعودی نیز از ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان خواستند تا محمد بن سلمان را جانشین خود نکند و از اختیارات 

وی بکاهد.
یکی از اشخاص نزدیک به خاندان حاکم اعالم کرد که گروهی از شاهزادگان سعودی 
علیه شاهزاده محمد بن سلمان وارد عمل شده اند و معتقدند وی با کشتن جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی و انجام عملیاتی خارج از حیطه دربار پادشاهی، 

جایگاه عربستان در جهان را در معرض خطر قرار داده است.


