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دعوت مصر از هنیه برای سفر به قاهره

مصر از رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی )حماس( برای 
سفر به قاهره دعوت کرده است.

به گزارش ایسنا، یک منبع آگاه در گفت وگو با »عربی ۲۱« تأکید کرد 
که جنبش حماس درخواست سفر خارجی اسماعیل هنیه را به سازمان 

اطالعات مصر ارائه داده است.
منبع مذکور که نخواست نامش فاش شود، افزود که سازمان اطالعات 
مصر وعده داده که به درخواست حماس رسیدگی کند و همزمان از هنیه 
برای سفر به قاهره برای بحث و گفت وگو در مورد این درخواست و پاره ای 

مسائل مرتبط با آرام سازی اوضاع در غزه دعوت کرده است.
این منبع اشاره کرد که زمان دقیق سفر خارجی هنیه و این که به چه 

کشورهایی سفر خواهد کرد، هنوز دقیق مشخص نشده است.
این در حالی است که یکی از رهبران جنبش مقاومت اسالمی حماس 
در گفت وگو با »دار الحیاه« اعالم کرده بود که رئیس دفتر سیاسی این 

جنبش به زودی راهی سفر خارجی خواهد شد.
این منبع عنوان کرد که سفر هنیه به چندین کشور اسالمی و عربی قرار 
بود چند ماه پیش انجام شود اما مصر به دالیلی اجازه انجام این سفر را 
نداد و چندین مرتبه این سفر به تعویق افتاد که البته اکنون مسئوالن 

مصری وعده داده اند که به زودی سفر خارجی هنیه انجام خواهد شد.
منبع مذکور اشاره کرد که دلیل تعویق سفر هیأت حماس به ریاست 

هنیه، اوضاع امنیتی در شبه جزیره سیناء بوده است.

سنای آمریکا فروش تسلیحات به عربستان را محدود می کند

 سناتورهای آمریکایی قصد دارند طرحی را ارائه کنند که قراردادهای 
جاری و آینده فروش تسلیحات به عربستان را متوقف یا محدود می کند.

شبکه خبری ان بی سی بامداد دوشنبه گزارش داد »تاد یانگ« سناتور 
جمهوریخواه ایالت ایندیانا به همراه »کریس مورفی« سناتور دمکرات 
ایالت کنکتیکت قصد دارند روز دوشنبه به وقت واشنگتن طرح را برای 

محدود کردن فروش تسلیحات به عربستان ارائه کنند.
این دو سناتور این طرح را که از حمایت هر دو حزب جمهوریخواه و 
دمکرات برخوردار است، برای به رأی گذاشتن قراردادهای جاری و آینده 
فروش تسلیحات به عربستان سعودی ارائه می کنند تا به گفته آنها راه 
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دور زدن کنگره در فروش 
تسلیحات بسته شود. سناتور مورفی در این باره گفت که این طرح به 
کنگره اجازه می دهد که نه تنها به موضوع قراردادهای تسلیحاتی، بلکه 
به کلیات موضوع روابط امنیتی آمریکا با عربستان ورود کند. این دو 
سناتور آمریکایی به همراه گروهی دیگری از سناتورهای هر دو حزب هفته 
گذشته بیش از ۲۰ قطعنامه را برای رأی گیری برای چندین قرارداد فروش 
تسلیحات به عربستان، امارات و اردن به ارزش کلی ۸.۱ میلیارد دالر ارائه 
کردند. دولت ترامپ ماه گذشته برای فروش این میزان تسلیحات به این 
کشورها بدون نیاز به تأیید کنگره، از اعالم وضعیت فوق العاده استفاده 
کرد. اما این طرح مورفی و یانگ نه تنها قراردادهای تسلیحاتی اعالم شده 
در ماه گذشته را به رأی کنگره می گذارد، بلکه راه را برای دولت ترامپ برای 

فروش سالح به عربستان در آینده نیز می بندد.
از  ائتالفی  قالب  در  سال ۹۴  فروردین  ششم  از  امارات  و  عربستان 
چند کشور عربی و با کمک آمریکا، حمالت گسترده ای را علیه یمن آغاز 
کردند که طی آن تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار یمنی از جمله ۸۵ هزار کودک 
جان خود را از دست داده اند. انتقاد از فروش تسلیحات آمریکایی به 
عربستان به ویژه پس از کشته شدن »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 
در  این کشور  کنسولگری  در  آل سعود  عوامل  توسط  منتقد سعودی 
استانبول شدت گرفت. دولت ترامپ بدون توجه به این انتقادها، افزون 
بر خودداری از اتخاذ موضع شدید علیه عربستان در موضوع خاشقچی، 
بر روابط راهبردی خود با ریاض تاکید و به فروش سالح ادامه داده است. 
بی توجه دولت ترامپ به کنگره انتقاد هر دو حزب این نهاد قانونگذاری را 

در پی داشته است.

 وزیر خارجه قطر:
تهران و واشنگتن راهی برای تعامل پیدا کنند

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: ایران چهل سال است که با تحریم زندگی 
می کند و از آن جان سالم به در برده است.

به گزارش به نقل از رویترز، »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر امور 
خارجه قطر با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران گفت که در حال 
حاضر فشار زیادی روی اقتصاد ایران تحمیل شده است اما از طرفی ایران 
چهل سال است که با تحریم زندگی می کند و از آن جان سالم به در برده 
است. وزیر امور خارجه قطر با بیان اینکه نه ایران و نه آمریکا خواستار 
جنگ نیستند، تاکید کرد: دو کشور باید به تعامل بپردازند چراکه این 
وضعیت نمی تواند همیشگی باشد. تهران و واشنگتن باید راهی برای باز 

کردن درهای تعامل پیدا کنند.
وی با اشاره به طرح موسوم به معامله قرن یادآور شد: »اگر این طرح از 
سوی یکی از طرف ها رد شود به این معنای ناعادالنه و غیرواقع بینانه آن 
است نباید فراموش کنیم که هرگونه طرح تحمیلی بر فلسطینیان از سوی 

هیچ  کشوری قابل پذیرش نیست.«
وزیر امور خارجه قطر با اشاره به اختالف کشورش با چند کشور حوزه 
خلیج فارس اظهار داشت که تا زمانی که یک طرف به دنبال بازی با حاصل 

جمع صفر باشد، چیزی تغییر نخواهد کرد.
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هایکو ماس در تهران

وپا در فکر هدایت مذاکرات ایران و آمریکا ار

رئیس مجلس مؤسسان ونزوئال: 

بین مخالفان تفرقه افتاده است

موضوعات سفر ماس به تهران نشان می دهد که اروپا 
یک رویکرد دو محوری در برابر ایران طراحی کرده است 
که بر ترغیب ایران به حفظ توافق هسته ای و آغاز مذاکرات 
جدید با آمریکا استوار است. اخیرا بخش دوم این رویکرد، 

یعنی مذاکرات جدید، برجسته تر شده است.
ترغیب  و  بر حفظ وضعیت موجود  فرارو- در تالشی 
ایران به گفتگو با آمریکا، رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان 
به چندین کشور در خاورمیانه سفر می کند تا به آرام کردن 

تنش ها در منطقه کمک کند.
به گزارش فرارو، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در 
یک سفر چهار روزه به خاورمیانه سفر و با مقامات چندین 
کشور دیدار و گفتگو کرده است. این سفر هنوز ادامه دارد 
و امروز ماس به تهران آمد. سفر ماس از این منظر مهم 
است که نخستین سفر یک وزیر خارجه کشور اروپایی 
عضو توافق هسته ای پس از تعیین مهلت دو ماهه ایران 

است.
سفر ماس در حالی صورت می گیرد که صبر ایران در 
برابر تحرکات آمریکا کمتر شده و کمتر از یک ماه دیگر 
برنامه  در  باقیمانده  اعضای  به  آن  روزه   ۶۰ اولتیماتوم 
جامع اقدام مشترک )برجام( به پایان می رسد. افزون بر 
لغو معافیت های  پی  ماه مه گذشته، در  اوایل  از  این، 
فروش نفت ایران به هشت کشور، تنش ها میان تهران و 
واشنگتن جنبه نظامی به خود گرفته و کاخ سفید تجهیزات 
و نیرو های نظامی جدیدی برای مقابله با ایران به خلیج 

فارس اعزام کرده است.
همزمان با قدرت نمایی نظامی آمریکا در خلیج فارس، 
ماس روز شنبه در سفری اعالم نشده وارد بغداد شد و 
با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، و برهم صالح، 
رئیس جمهور عراق، درباره تنش های فزاینده میان ایران و 
آمریکا گفتگو هایی انجام داد. ماس در بدو ورود به بغداد 
گفت: »خطر واضحی در زمینه )وقوع( سوء محاسبات، 
سوء تفاهمات و اقدامات تحریک آمیز وجود دارد که در 
یک منطقه بشدت تنش آلود به تبعات غیرقابل پیش بینی 

منجر می شوند.«
ماس قبل از عراق به اردن سفر کرده بود و گفته می شود 
که به امارات هم سفر می کند. ولی ظاهرا مهمترین بخش 
تور خاورمیانه ای ماس، سفر به تهران خواهد بود. جایی 
ایران و  او برای حفظ برجام و برقراری گفتگو میان  که 

آمریکا تالش خواهد کرد.
دو  مهلت  از  کردن  صرفنظر  به  ایران  کردن  متقاعد 
ماهه، تالش برای برقراری گفتگو میان تهران و واشنگتن 
و همچنین درخواست مهلت بیشتر جهت فعال  سازی 
مهمترین  )اینستکس(  تجاری  تبادالت  از  حمایت  ابزار 

محور های سفر ماس به تهران هستند.
دیپلمات ارشد آلمان در بغداد گفت: »تشدید تنش 
اخیر ایجاب می کند که ما به عنوان همسایگان اروپایی به 
نفع تنش زدایی و همزیستی مسالمت آمیز مداخله کنیم. 

ما نمی توانیم فقط خواهان گفتگو باشیم، ما باید آن را 
هدایت کنیم، خصوصا جایی که اختالفات، رام نشدنی به 

نظر می رسند و منازعات دیرپا عمیق هستند.«
به گفته منابع آلمانی ماس سفر خود را با بریتانیا و 
فرانسه هماهنگ کرده و به وزیر خارجه آمریکا هم در 
سفر اخیرش به برلین اطالع داده است. چند هفته پیش، 
یانس پلوتنر، مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به ایران 
سفر کرده بود تا برای سفر روز دوشنبه ماس به تهران 

زمینه سازی کند.
شبکه  وبگاه  به  سبز  حزب  از  آلمانی  قانونگذار  یک 
ایران  کرد  خواهد  تالش  ماس  است  گفته  دویچه وله 
را متقاعد کند که گفتگو با آمریکا »تن ها راه اجتناب از 
درگیری نظامی« است. هفته گذشته، مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آلمان، در سفری به سوئیس اعالم کرده بود که 
آمریکا آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است. اما، 

ایران این پینشهاد را رد کرد.
محور دیگر سفر ماس، حفظ برجام است که پس از 
تعیین مهلت ۶۰ روزه از جانب ایران، آینده آن در هاله ای 
از ابهام قرار گرفت. ماریا آدبار، سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان، گفته است برلین خواهان »حفظ توافق هسته ای 
است، چون ما معتقدیم این توافق خوبی است که ایران را 

از دستیابی به تسلیحات هسته ای منع می کند.«

ماس نیز گفته است اروپایی ها معتقدند ارزشش را دارد 
که برای حفظ برجام هر کاری انجام شود.

حدود یک ماه پیش، ایران در پاسخ به بی عملی اروپا 
در تامین منافع اقتصادی اش، یک ضرب االجل ۶۰ روزه 
تعیین کرد. بیش از یک ماه از این مهلت گذشته است، 
ولی اروپا کاری برای جبران خسارت های جمهوری اسالمی 
انجام نداده است. به همین دلیل، یک ماه دیگر، ایران 
احتماال اجرای برخی از تعهدات کلیدی برجام را متوقف 
اروپا را نگران کرده است. یک  امر،  خواهد کرد. همین 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است ماس در تهران 
خواستار »آرامش، خرد و تنش زدایی« خواهد شد. افزون 
پیگیری  از  را  ایران  این، ماس تالش خواهد کرد که  بر 

اولتیماتوم خود برای کشور های اروپایی منصرف کند.
برای  اروپایی ها احساس می کنند وقت کمی  در واقع 
حفظ برجام دارند. ایران از آن ها خواسته است که هر 
چه زودتر برای تامین مناقع اقتصادی اش اقدامی انجام 
دهند. اما اروپایی ها هنوز هم بعد از یک سال نتوانسته اند 
قرار  این سازوکار  کنند.  عملیاتی  را  اینستکس  سازوکار 
بود به تسهیل تجارت مشروع میان ایران و اروپا کمک 
کند. اما اخیرا معلوم شد که اینستکس فقط تجارت اقالم 
غیرتحریمی را شامل می شود. این در حالی است که یکی 
از درخواست  های اصلی ایران همواره این بود که اینستکس 

شامل فروش نفت ایران بشود.
برای  تهران،  در  ماس  می گویند  آلمانی  خبری  منابع 
درخواست  بیشتری  مهلت  اینستکس،  شدن  عملیاتی 
خواهد کرد. اما مشکل این است که حتی اگر اینستکس 
اجرایی شود، ماس نمی تواند شرکت های آلمانی را به انجام 
دادوستد با ایران مجبور کند. شرکت ها معموال از جریمه 

شدن توسط آمریکا نگران هستند.
نشان  تهران  به  ماس  موضوعات سفر  حال،  هر  به 
می دهد که اروپا یک رویکرد دو محوری در برابر ایران 
طراحی کرده است که بر ترغیب ایران به حفظ توافق 
هسته ای و آغاز مذاکرات جدید با آمریکا استوار است. 
جدید،  مذاکرات  یعنی  رویکرد،  این  دوم  بخش  اخیرا 
برجسته تر شده است. ایمانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
خود،  آمریکایی  همتای  با  اخیرش  دیدار  در  فرانسه، 
رویکرد  این  درباره  بیشتری  وضوح  با  ترامپ،  دونالد 
برجام،  حفظ  بر  تاکید  ضمن  او  است.  کرده  صحبت 
گفته است اروپا و آمریکا اهداف مشترکی درباره ایران 
فرا  مسائل  درباره  جدیدی«  »مذاکرات  باید  و  دارند 
برجامی آغاز شود. ماکرون حداقل چهار هدف )آینده 
ایران  بالستیکی، فعالیت  توافق هسته ای، موشک های 
آینده  مذاکرات  برای  خاورمیانه(  در  صلح  منطقه،  در 

تعیین کرده است. ایران، اظهارات ماکرون را رد کرد.

در حالی که رهبر مخالفان ونزوئال از توقف مذاکرات 
با دولت در نروژ خبر داد، رئیس مجلس مؤسسان این 
کشور اعالم کرد که مخالفان دچار تفرقه شده اند و فاقد 

رهبر هستند.
مجلس  رئیس  کابلو،  دیوسدادو  ایسنا،  گزارش  به 
مؤسسان در یک نشست خبری در شهر کاراکاس گفت، 
تالش های دولت آمریکا برای بی ثبات کردن ونزوئال با 
شکست روبرو شده است. او در عین حال با حمله به 
مخالفان، اعالم کرد که آن ها »بدترین لحظات« خود را 

تجربه می کنند.
رئیس مجلس مؤسسان ونزوئال از سوی دیگر تاکید کرد 
بین مخالفان تفرقه ایجاد شده است و آن ها فاقد رهبر 

هستند.
وی افزود: ایاالت متحده هم اکنون متوجه شده است که 

انتخاب رهبر خود در ونزوئال اشتباه بوده است.
این سخنان کابلو به یکی از آخرین گزارش های روزنامه 
واشنگتن پست اشاره دارد. این روزنامه اعالم کرد به یک 
فایل صوتی دست پیدا کرده است که در آن مایک پامپئو، 
وزیر خارجه آمریکا از آشفتگی و چنددستگی مخالفان 

دولت ونزوئال گالیه می کند.
بر اساس این گزارش واشنگتن پست پامپئو گفته بود، 
کنار هم نگه داشتن مخالفان ونزوئال بسیار دشوار است؛ 
چرا که بیش از ۴۰ نفر از رهبران مخالفان معتقدند که 

پس از مادورو، رئیس جمهور برحق این کشور هستند.
رئیس مجلس مؤسسان ونزوئال همچنین تصریح کرد که 
این کشور برای گفت وگو با گروه لیما، کانادا یا هر کشور 

دیگری آمادگی دارد.
گروه لیما در سال ۲۰۱۷ در پایتخت پرو از ۱۳ کشور 
به  کمک  منظور  به  کانادا  همراه  به  التین  آمریکای 
شدت  به  گروه  این  شد.  تشکیل  ونزوئال،  بحران  حل 
گوآیدو  شخص  به ویژه  و  مادورو  نیکالس  مخالفان  از 

حمایت می کند.
را  این گفت وگوها دو شرط  برای  در عین حال  آکابلو 
تعیین کرد که یکی احترام به حاکمیت ونزوئال و دیگری 

احترام به مقام های قانونی این کشور عنوان شده است.
از سوی دیگر خوان گوآیدو، رهبر مخالفان ونزوئال روز 
جمعه هفت ژوئن گفته بود که اپوزیسیون در حال حاضر 
برنامه ای برای شرکت در دور جدید مذاکرات در نروژ با 

نمایندگان رئیس جمهوری این کشور ندارد. وی روز شنبه 
این  کاراکاس  اطراف  حاشیه ای  محله  یک  از  بازدید  در 
موضوع را تکرار کرد و از توقف مذاکرات در نروژ خبر داد.

مذاکرات صلح در تاریخ ۲۹ مه در اسلو برای رسیدن 

به یک توافق سیاسی آغاز شد. مخالفان در این مذاکرات 
خواستار استعفای مادورو و اجازه دادن به دولت انتقالی 
جدید  انتخابات  برگزاری  در  هماهنگی ها  انجام  برای 

ریاست جمهوری شدند.

سفر آبه به تهران؛ چرا باید پالس مثبت به جهان مخابره شود؟
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه، تاکید کرد: ایران نباید اجازه 
دهد که نتیجه  سفر شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن به تهران همراه با نتایج منفی 

باشد و برداشتی منفی از نتایج این سفر به جامعه جهانی منتقل شود.
قاسم محبعلی در گفت وگو با ایسنا در مورد رفتار اخیر آمریکایی ها در قبال 
ایران از جمله پیشنهاد آنها جهت مذاکره بدون شرط با تهران و از دیگر سو 
افزایش تحریم ها علیه کشورمان، اظهار کرد: آمریکایی ها از زمانی که دونالد 
ترامپ، روی کار آمد، خواستار مذاکره با ایران برای رسیدن به توافق جدید 
فراتر از برجام بودند و می خواستند از نگاه خودشان در این توافق جدید دیگر 

مسائل مناقشه آمیز نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: آنها در این چارچوب مدتی برای پیشبرد این سیاست 
خود صبر و در راستای استراتژی گام به گام عمل کردند.  وقتی دیدند که 
پیشنهاد آنها با واکنش منفی ایران روبرو شد تصمیم گرفتند که از برجام 
خارج شوند بعد از اینکه از برجام خارج شدند مدتی صبر کردند که واکنش 
ایران را در این زمینه مشاهده کنند و پس از آن نیز در فاز بعدی تحریم ها را 
باز گرداندند و در حال حاضر نیز در راستای استراتژی گام به گام خود در کنار 
اینکه فشارها را علیه ایران افزایش می دهند و حتی نام "سپاه" را در لیست 

گروه های تروریستی قرار داده اند دعوت به مذاکره می کنند.
اینکه درواقع از نظر  با اشاره به  این کارشناس مسائل سیاست خارجی 
آمریکایی ها موضوع مذاکره و بحث تحریم ها دو مقوله جدا است، خاطرنشان 
آنها می گویند که در حالی که تحریم ها حاکم است، حاضر  کرد: درواقع 
هستیم با ایران مذاکره کنیم و آنها این دو موضوع را دو مقوله جدا از یکدیگر 

می دانند.
از  دیگری  بخش  در  خارجه  امور  وزارت  خاورمیانه  پیشین  کل  مدیر 

صحبت های خود با اشاره به استقبال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، ادامه داد: شاید در ایران از این استقبال 
این برداشت اشتباه صورت گرفته شده باشد که آمریکایی ها از موضع قبلی 
خود علیه ایران و همچنین از تحریم ها عقب نشینی کرده اند در حالی که این 
موضوع اشتباه است و این موضوع نیز در راستای پیشبرد استراتژی گام به 

گام صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی ها معتقد هستند که با اعمال برخی 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران می توان سفر شینزو آبه را سفری از پیش 
شکست خورده عنوان کرد چرا که مقامات ژاپنی اعالم کرده اند که یکی از 

اهداف اصلی این سفر کاهش تنش بین ایران و آمریکا است، در این باره 
آنها  دارند.  آمریکایی ها  و  ایران  با  روابط خوبی  ژاپنی ها  کرد:  نشان  خاطر 
عالقه مند هستند که ثبات در خاورمیانه وجود داشته باشد و مثل برخی از 
کشورها تالش نمی کنند که از بحرانی که در بین ایران و آمریکا وجود دارد 
استفاده کنند و با آن بازی کنند. ژاپن در این رابطه فاقد منافع و اهداف خاص 
در برابر ایران و آمریکا است و در این چارچوب بیشتر به موضوع صلح در 
خاورمیانه و وجود امنیت در این منطقه در راستای امنیتش توجه دارد. در 
رابطه با سفر نخست وزیر ژاپن به تهران و چگونگی برخورد با آن باید دید که 
منافع و مصالح ما در چه سمتی قرار دارد. اگر می خواهیم در مسیر دیپلماسی 
حرکت کنیم، آقای شینزو آبه باید پیامی مثبت از این سفر به جامعه جهانی 
منتقل کند. این دیپلمات پیشین کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد: برخی 
از کشورهای منطقه که دارای منافع خاصی هستند و حتی به نظر من آقای 
ترامپ تمایل دارند که سفر شینزوآبه به تهران موفق نباشد، چرا که اگر این 
اتفاق رخ دهد از یک طرف موضع ژاپنی ها به آمریکایی ها در مورد ایران نزدیک 
می شود و از طرف دیگر آمریکایی ها در عرصه جهانی اعالم می کنند که ما 
خواهان گفت وگو و مذاکره بودیم و این ایرانی ها بودند که از این موضوع 
استقبال نکردند. بنابراین با توجه به این موضوع ما باید در رابطه با این سفر 
و نتایجی که از آن به جامعه جهانی منتقل می شود، هوشیار باشیم و سعی 
کنیم از این سفر  پالس های مثبتی به جامعه جهانی مخابره شود تا خواسته 

جنگ طلبان در منطقه برآورده نشود.
وی در پایان تاکید کرد: ایران نباید اجازه دهد که نخست وزیر ژاپن یک 
نتیجه منفی از سفر خود به تهران به جامعه جهانی منتقل و برداشت منفی 

در این زمینه داشته باشد.

روزنامه صبح ایران


