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ترامپ: ما برای مذاکره با ایران آماده ایم
 مکرون: در بیشتر مسائل ایران، مواضع ما با آمریکا 

یکسان است

ترامپ گفت: »ایران کشوری است که به بست می خورد، زیرا تحریم ها 
پرقدرت بوده اند. اما آمریکا می تواند این وضعیت را تغییر دهد. من درک 
می کنم که آن ها می خواهند مذاکره کنند. ما برای مذاکره با ایران آماده ایم، 

اما آن ها نباید به تسلیحات اتمی دست یابند.«
فرارو- رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا که برای شرکت در مراسم 
هفتاد و پنجمین سالگرد پیاده سازی نیرو های متفقین در پایان جنگ 
جهانی دوم در فرانسه به سر می برد گفت که در زمینه پرونده هسته ای 

ایران با همتای فرانسوی خود اشتراک نظر دارد.
به گزارش یورونیوز؛ دونالد ترامپ، روز پنج شنبه ۱۶ خرداد در شهر کان 
در شمال غربی فرانسه در حضور میزبان خود امانوئل ماکرون گفت: »فکر 
نمی کنم که ]درباره پرونده هسته ای ایران[ اختالف نظری داشته باشیم. 

هیچ یک از ما نمی خواهیم که ایران سالح هسته ای داشته باشد.«
بیان کرده است  را  آمریکا در حالی چنین سخنانی  رئیس جمهوری 
ایران بارها تاکید کرده است بر اساس مبنای خود به دنبال تولید  که 
سالح هسته ای نیست. ترامپ گفت: »ایران کشوری است که به بست 
می خورد، زیرا تحریم ها پرقدرت بوده اند. اما آمریکا می تواند این وضعیت 
را تغییر دهد. من درک می کنم که آن ها می خواهند مذاکره کنند. ما برای 

مذاکره با ایران آماده ایم، اما آن ها نباید به تسلیحات اتمی دست یابند.«
ماکرون: در مورد ایران با آمریکا هم نظریم

از  جلوگیری  که  گفت  میهمان خود  در حضور  نیز  ماکرون  امانوئل 
دستیابی ایران به سالح هسته ای »هدف مشترک« فرانسه و آمریکاست. 
رئیس جمهوری فرانسه نیز این سخنان را در حالی بیان کرد که همگام با 
شرکای اروپایی دیگر خود با خروج آمریکا از برجام و تحریم های اقتصادی 

جاری علیه ایران مخالفت کرده است.
هسته ای  سالح  به  ایران  دستیابی  از  »ممانعت  کرد:  تأکید  ماکرون 
هدف مشترک فرانسه و آمریکاست و برای تأمین این هدف باید مذاکرات 

بین المللی انجام شود.«
وی همچنین بدون نام بردن از برجام گفت: »هدف آن بوده که ایران تا 
سال ۲۰۲۵ به سه مورد عدم تولید سالح هسته ای، توقف فعالیت موشکی 

و توقف تحرکات منطقه ای پایبند باشد.«

پامپئو گزارش واشنگتن پست را رد کرد، تردیدش در 
قبال معامله قرن را نه

وزیر امور خارجه آمریکا گزارش واشنگتن پست از نشست غیررسمی 
را رد کرده و عنوان داشت  با رهبران سازمان های یهودی آمریکا  وی 
اینکه طرح صلح دولت ترامپ برای خاورمیانه را طرحی یکجانبه و به 

نفع اسرائیل بدانیم برداشتی "نادرست" است.
به گزارش ایسنا به نقل از تایمز اسرائیل، روزنامه واشنگتن پست با 
استناد به یک فایل صوتی از نشست محرمانه مایک پامپئو با رهبران 
یهودی گزارش داد، وزیر خارجه آمریکا اطمینانی ندارد که طرح صلح 

فلسطین-اسرائیل دولت ترامپ موسوم به "معامله قرن" موفق شود.
وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با گروه رسانه ای سینکلیر به 
پست  واشنگتن  سوی  از  شده  منتشر  اظهارات  درباره  سازی  شفاف 

پرداخت.
ممکن  که  هستم  متوجه  کرد:  خاطرنشان  گفت وگو  این  در  پامپئو 
است برخی افراد بدون داشتن اطالعات درباره واقعیت های این طرح 
نسبت به آن نگرانی هایی داشته باشند و تصور کنند که این طرح اساساً 
یکجانبه خواهد بود. من فقط این موضوع را بازگو کردم، زیرا اساساً 

واقعیت نداشت.
پمپئو اظهار کرد: فکر می کنم چیزهایی در این طرح است که بسیاری 
از افراد آن را خواهند پسندید و من همانطور که گفته ام اطمینان دارم 

در این طرح چیزی هست که همه متوجه آن خواهند شد.
ادامه  و  نگاه  یک  ارائه  ما  ایده  کرد:  بیان  آمریکا  امور خارجه  وزیر 
فعالیت ها به سمت پایان دادن به یک وضعیت بسیار بسیار دشوار 

است.
با این حال وزیر امور خارجه آمریکا از ابراز تردیدی که در اظهارات 
اولیه خود در قبال میزان قابل اجرا بودن این طرح نشان داده بود عقب 
نشینی نکرده است. طرح موسوم به معامله قرن آمریکا تا کنون چند 
بار به عقب افتاده و اظهارات قبلی پامپئو تنها یک روز پس از شکست 
مذاکرات برای تشکیل دولت ائتالفی در رژیم صهیونیستی مطرح شد. 
تحوالت اخیر در اسرائیل مطرح شدن معامله قرن از سوی آمریکا را 
عربی  که کشورهای  است؛ طرحی  کرده  دچار چالش  پیش  از  بیش 
نیز به طور غریب به اتفاق اعالم کرده اند که از آن حمایت چندانی 

نخواهند داشت.

شورای امنیت سازمان ملل امروز درباره خارطوم 
نشست دارد

انگلیس و آلمان خواستار برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت 
درخصوص رخدادهای خونین خارطوم شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، با درخواست انگلیس و آلمان 
برای برگزاری نشست شورای امنیت درباره حوادث خارطوم، پایتخت سودان 
امروز )سه شنبه( برگزار خواهد شد. استفان دوجاریک،  این نشست   ،
سخنگوی سازمان ملل اعالم کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان 
خشونت و گزارش های مرتبط با اقدامات خشونت آمیز نیروهای امنیتی 
سودان علیه غیرنظامیان را به شدت محکوم کرد. در صبح روز دوشنبه 
نیروهای امنیتی سودان به میدانی در مقابل مقر فرماندهی کل نیروهای 
مسلح در خارطوم یورش بردندو با استفاده از باتوم و شلیک گاز اشک آور و 
همچنین تفنگ سعی در متفرق کردن تحصن کنندگان کردند که در نتیجه 
آن بیش از ۳۰ تن کشته شدند. پیشتر، سفارت آمریکا در خارطوم در 
واکنش به یورش نیروهای امنیتی سودان به تحصن کنندگان در مقابل مقر 
فرماندهی ارتش این کشور، اعالم کرد که شورای نظامی مسئول اتفاقات 

رخ داده در محل برگزاری تحصن شهروندان سودانی است.
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 رئیس مرکز عربی مطالعات ایران:

دفاع عراق از تهران برای عربستان گران تمام شد

در خواست فلسطین از جامعه جهانی برای توقف شهرک سازی ها

 قطر خطاب به عربستان سعودی: شما به دین خود، ما به دین خود

در  قرن  معامله  عنوان  کردن  درج  جرأت  حتی  اعراب 
بیانیه های نشست مکه را نداشتند و این حکایت از عقیم 

بودن این پروژه دارد.
»محمدصالح صدقیان« رئیس مرکز عربی مطالعات ایران 
در تشریح انتقاد سه کشور عراق، قطر و پاکستان از بیانیه 
نشست مکه در گفت وگو با خبرنگار ایلنا عنوان کرد: قبل 
از آنکه به دالیل انتقاد سه کشور مذکور بپردازیم، در ابتدا 
الزم است ابعاد نشست مکه را مورد تحلیل قرار دهیم. هر 
سه اجالسی که در مکه برگزار شد بر پایه دو محور اصلی 
۱-مساله فلسطین و ۲-موضع گیری علیه ایران استوار بود. در 
مورد فلسطین باید متوجه بود که طرح معامله قرن اگرچه 
به درخواست اسرائیل نوشته شده اما راهبری آن با ایاالت 
متحده است و از این منظر ترامپ از عربستان سعودی و 
شخص پادشاه قول گرفته تا در خصوص اجرا شدن این پروژه 
مساعدت الزم صورت گیرد. به عبارتی دیگر سعودی ها تعهد 
داده اند تا در این مسیر واشنگتن را همراهی کنند. در محور 
دوم، بحث اصلی ارتباط گیری ایران با کشورهای منطقه و 

همچنین تقویت محور مقاومت از سوی تهران است.
مذکور  محور  دو  هر  بهتر  درک  برای  داد:  ادامه  وی 
)خصوصاً مساله ایران(، الزم است تا مقایسه ای سطحی میان 
»نشست ورشو« و »نشست مکه« صورت بگیرد. در نشست 
ورشو ستون فقرات و مساله اصلی، ایران بود و حتی در آنجا 
برچسب های نادرست تروریستی به تهران زده شد که نباید 
در اوضاع و احوال فعلی از آن متعجب بود. اما آنچه در 
نشست لهستان باعث تعجب شد، حضور بنیامین نتانیاهو 
و اعراب در یک محفل بود. در آنجا کامالً مشخص شد که 
کشورهای  مقام های  دیدار  ورشو،  نشست  اصلی  مبحث 
عربی و حاشیه خلیج فارس با نتانیاهو است و مساله ایران در 
اصل یک موضوع پوششی و حاشیه ای قلمداد شد. معتقدم 
که اعراب قصد داشتند شمشیر خود را به دست نتانیاهو 
دهند تا با ایران مقابله کند؛ چراکه وزیر خارجه عربستان و 
همتایان وی در خلیج فارس در نشست ورشو حضور داشتند 
و این نشان از وجود یک سناریوی مشترک علیه ایران با قصد 

و رغبت از پیش تعیین شده دارد.
این تحلیلگر مسائل منطقه با بیان اینکه هدف نشست 
مکه تا حد زیادی همسو با نشست ورشو بود، گفت: در سه 
اجالس مکه فلسطین )معامله قرن( و ایران محور گفت وگو 
و تبادل نظر است. تمام دنیا می دانند زمانی که اعراب از 

فلسطین بعالوه ایران سخن می گویند، یعنی اینکه منافع 
اسرائیل در میان است. اگر به بیانه دو اجالس )به غیر از 
اجالس شورای همکاری خلیج فارس( نگاه کنید به خوبی 
می فهمید که مساله معامله قرن برای آنها بسیار اهمیت 
دارد اما هیچ جمله یا پاراگرافی در بیانیه وجود ندارد که رسماً 
عنوان »معامله قرن« در آن ذکر شده باشد. این بدان معنا 
است که اعراب حتی جرات درج عنوان معامله قرن را ندارند. 
درست است که داماد ترامپ به عنوان یک یهودی االصل، 
پیمانکار پرونده معامله قرن شده اما او هم نمی تواند خارج از 

کانال های موجود گام بردارد.
مجموعه  در  که  مهمی  بسیار  نکته  افزود:  صدقیان 
عراق  جمهور  رئیس  انتقاد  افتاد  اتفاق  مکه  نشست های 
و مقامات قطر از بیانیه و مواضع عربستان در مورد ایران 

بود که به نظرم نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد. موضع 
»برهم صالح« رئیس جمهوری عراق به هیچ وجه از سوی 
او قابل پیش بینی نبود و هیچ کس  عربستان و متحدان 
انتظار چنین برخوردی از سوی وی را نداشت. او به بیانیه 
پایانی و همچنین مواضعی که علیه ایران گرفته شد اعتراض 
کرد و به خوبی نشان می دهد که بغداد نمی خواهد روابطش 
این کشور  با تهران متزلزل شود. در مورد قطر و مواضع 
نسبت به بیانیه پایانی هم همین موضوع صدق می کند اما 
مقامات این کشور پس از ورود به خاک دوحه این مواضع 
را اتخاذ کردند؛ اما به هر حال این دو اتفاق طی سال های 

اخیر بسیار نادر بود.
وی در پایان تصریح کرد: قطر به دنبال نقره داغ کردن 
عربستان است و به خوبی می داند که هدف ریاض از 

برگزاری این سه اجالس، قدرتنمایی در سطح منطقه و 
درست کردن اجماع علیه ایران است. بر این باور هستم 
که قطر و عراق توانستند ماهیت و وجاهت اجالس های 
مکه را زیر سوال ببرند. از سوی دیگر ویدئویی در فضای 
مجازی در حال دست به دست شدن است که نشان 
با  و بش  از خوش  پاکستان پس  می دهد نخست وزیر 
پادشاه عربستان با بی اعتنایی از کنار او عبور می کند که 
این مساله را اگر در کنار رفتار قطر و عراق قرار دهیم 
به خوبی می فهمیم که ایران در نشست مکه تنها نبود. 
درست است که روابط ایران و پاکستان با یکدیگر بهبود 
پیدا کرده اما باید متوجه بود که اسالم آباد همچنان به 
کمک های مالی سعودی ها نیاز دارد اما مجموع این رفتارها 

برای سعودی ها بسیار گران تمام شد.

»محمد اشتیه« نخست وزیر فلسطین در بیانیه ای از 
جامعه جهانی خواست تا مانع از شهرک سازی ها در 

قدس اشغالی شوند.
العربی،  القدس  روزنامه  چهارشنبه  روز  نوشته  به 
تصمیم  است:  آمده  فلسطین  وزیر  نخست  بیانیه  در 
رژیم اسرائیل برای احداث بیش از ۸۰۰ واحد مسکونی 
جدید در قدس اشغالی و تداوم حمالت به نمازگزاران 
در مسجد االقصی نشان دهنده طرز تفکر استعماری 
و تالش برای از بین بردن فرصت های باقی مانده ی 

روند سیاسی است.
اشتیه از جامعه جهانی خواست تا با فشار بر تل اویو ، 
مانع از این اقدامات استعماری که مغایر با دیدگاه جامعه 

جهانی و قوانین بین المللی است، شود.
کشور  تا  خواست  جهان  کشورهای  از  همچنین  وی 
فلسطینی بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس 

رژیم  تهدیدات  خصوص  در  و  بشناسند  رسمیت  به  را 
صهیونیستی در زمینه الحاق کرانه باختری به سرزمین 

های اشغالی هشدار داد.
نخست وزیر فلسطین گفت: باید اسرائیل را به احترام 
قوانین بین المللی و توقف اقدامات تحریک آمیز مانند 
شهرک سازی در اراضی قدس شرقی و حمله به نمازگزاران 

ملزم کرد.
اشتیه هشدار داد که حمله به اماکن مقدس و ملی 

پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
امور  وزیر  معاون  موریسون«  »آندرو  تر  پیش 
خارجه انگلیس تاکید کرده بود که احداث شهرک های 
صهیونیستی در قدس شرقی مغایر با قوانین بین المللی 

است.
وزارت شهرک سازی رژیم صهیونیستی به تازگی از آغاز 
برگزاری مناقصه ساخت ۸۰۵ واحد مسکونی در قدس 

اشغالی خبر داده بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال 
۲۰۱۶) آذر ۹۵( از رژیم صهیونیستی خواست برنامه های 
تل آویو  دهد.  پایان  را  اشغالی  مناطق  در  شهرک سازی 
تاکنون بارها با حمایت امریکا و استفاده از حق وتو این 
کشور در شورای امنیت سازمان ملل درخواست ها از سوی 
طرف های مختلف از جمله اتحادیه اروپا را برای پایان دادن 
به توسعه طلبی ها و جنایت های خود علیه مردم فلسطین 

را نادیده گرفته است.
قدس  در  اخیر  تحوالت  به  واکنش  در  اروپا  اتحادیه 
شرقی بیانیه ای را صادر کرده و در آن گفته است: سیاست 
شهرک سازی و گسترش آن در قدس شرقی امکان عملی 
شدن تشکیل دو دولت )فلسطین و اسرائیلی( را که تنها 
راه حل واقعی تحقق صلح پایدار و منصفانه است، از بین 

می برد.

عربستان  به  پیامی  ارسال  با  قطر  خارجه  امور  وزیر 
سعودی گفت چه کسی شما را وکیل کشورهای دیگر کرده 

است؟
بن  »محمد  الیوم،  روسیا  از  نقل  به  ایلنا  گزارش  به 
عبدالرحمن آل ثانی« وزیر امور خارجه قطر در مصاحبه 
با شبکه الجزیره در پاسخ به اظهارات »ابراهیم العساف« 
استقبال  بر  مبنی  عربستان سعودی  خارجه  امور  وزیر 

از مذاکره با دوحه به شرط تغییر رفتار و اتخاذ رویکرد 
عربستان  به  احترام  گفت: »ضمن  اصطالح درست  به 
این کشور که چنینن اظهاراتی  یا وزیر خارجه  سعودی 
را مطرح کرده اما باید بگویم که نمی  دانم چی کسی به 
آنها حق توصیه به دیگران برای بازگشت به راه درست یا 
افزود:  ادامه  نادرست خود را داده است؟« آل ثانی در 
»اگر موضوع ارزیابی سیاست  ها و ارزیابی درست و اشتباه 

باشد، عربستان سعودی و دیگر کشورهای تحریم کننده 
سیاست خود بسیار بیشتر اشتباه کرده  اند و جهان شاهد 
این اشتباهات فاجعه بار است و خدا را شکر تا کنون از قطر 
چنین خطاهایی سر نزده است. متأسفانه این اظهارات 
حتی درخور و شایسته پاسخ نیست، اگر موضوع بر اساس 
احترام است، که ما استقبال می  کنیم اما اگر برای دیکته 
کردن سیاست  های خود باشد، شما به دین خود ما به دین 

خود«. آل ثانی با اشاره به اینکه نشانه  هایی از حل بحران 
خلیج فارس وجود ندارد، تأکید کرد که ممکن است قطر تا 
ابد با تحریم و محاصره به سر برد. وزیر امور خارجه قطر 
ضمن ارسال این پیام به کشورهای تحریم کننده که انزوای 
قطر محال بوده و دوره دستور و فرمایش گذشته است، 
توضیح داد که چنین شکافی در شورای همکاری کشورهای 

خلیج فارس بر امنیت منطقه تأثیر می  گذارد.

هشدار کره شمالی به آمریکا
پیونگ یانگ: صبر ما اندازه دارد

روسیه پیش نویس بیانیه جانبدارانه شورای امنیت درباره ادلب را رد کرد

منابع خبری روز سه شنبه گزارش دادند که کره شمالی در بیانیه ای به 
آمریکا هشدار داده است تا سیاست خود در قبال پیونگ را تغییر دهد؛ در 

غیر این صورت توافق میان دو طرف به خطر خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه ای که خبرگزاری کره شمالی منتشر 
کرده به آمریکا توصیه شده تا شیوه خود را تغییر و به درخواست پیونگ یانگ 

به سرعت پاسخ دهد.
این بیانیه می افزاید، در صورتی که واشنگتن به فشارهای غیر قابل توجیه 
خود علیه پیونگ یانگ برای خلع سالح هسته ای ادامه دهد، بیانیه پایانی 
اجالس ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸ )۲۲ خرداد ۱۳۹۷(، مبنی بر تعهد سران دو کشور برای 
عاری سازی کامل شبه جزیره کره با تضمین امنیت کره شمالی، به خطر 
می افتد. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی که نامش ذکر نشده، گفت: 
توافق میان دو کشور ممکن است به خطر بیافتد، اگر که آمریکا از سیاست 

خود که اصرار بر کنار گذاشتن یک جانبه سالح اتمی است، عقب نشینی 
نکند. در این بیانیه آمده است که اگر آمریکا پیش از آن که خیلی دیر شود، 

اقدام جدیدی نکند، بیانیه سنگاپور تنها به برگه ای خالی تبدیل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، کره شمالی گفته است که پیونگ یانگ به پایبندی 
خود به بیانیه مشترک میان دو کشور تا زمانی که آمریکا درصدد ایجاد شیوه 

ای سازنده است، ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ و کیم جونگ اون ماه فوریه گذشته )بهمن ماه( نیز در هانوی 

نشست داشتند که این نشست نیز بدون نتیجه پایان یافت.
پس از شکست دومین دور گفت و گوهای سران دو کشور در ویتنام در 
ماه فوریه، مذاکرات به بن بست رسیده و کره شمالی در هفته های گذشته 
چندین بار اقدام به پرتاب موشک و راکت کرده و آمریکا نیز این پرتاب ها را 

تخطی از قطعنامه های سازمان ملل دانسته است.

هیئت دائم روسیه در سازمان ملل در بیانیه ای اظهار کرد، مسکو پیش نویس 
بیانیه شورای امنیت که طی آن خواستار آتش بس فوری در ادلب سوریه 
شده، را رد می کند زیرا این سند دارای رویکردی جانبدارانه در خصوص شرایط 

سوریه است.
به گزارش ایسنا، روسیه این ابتکار عمل سه جانبه بشردوستانه را که از 
سوی کویت، آلمان و بلژیک مطرح شده و خواستار بازگشت همه طرف ها 
به آتش بس اعالم شده از سوی ترکیه و روسیه در ادلب شده است، متوقف 

کرده است.
در این بیانیه آمده است: ما موافق نیستیم که وضعیت در شمال غرب 
که  متاسفیم  شود.  بررسی  سوریه  مناطق  دیگر  شرایط  از  فارغ  می تواند 
همکارانمان در شورای امنیت ترجیح داده اند رویکرد جانبدارانه خود را نسبت 

به شرایط موجود در سوریه حفظ کنند.
داد،  توضیح  باره  این  در  هیئت  این  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
پیش نویس شورای امنیت برای آتش بس در ادلب این واقعیت را که بیشتر 
مناطق این استان تحت کنترل "هیئت تحریر الشام" که گروهی وابسته به 

القاعده و تروریست های جبهه النصره است، نادیده گرفته است.
هیئت تحریر الشام پایبندی به توافق آتش بس ۲۰۱۸ را رد کرده و از اوایل 
سال جاری میالدی حمالت فزاینده ای را در ادلب، حماه و الذقیه صورت داده 
است. دولت سوریه اخیراً عملیاتی را علیه این گروه تروریستی در ادلب آغاز 

کرده است.
این بیانیه همچنین یادآور شده است که ارائه کنندگان این طرح در زمانی که 
باغوز و هجین زیر آتش حمالت هوایی ائتالف تحت سرپرستی آمریکا بودند، 

در این باره ابراز نگرانی نکردند.
هیئت دائم روسیه در سازمان ملل در این باره اظهار کرده است: این 
هنگام  در  می شود  خوانده  بشردوستانه  "سه گانه"  اصطالح  به  که  گروه 
ویرانی هجین و باغوز زیر آتش این ائتالف غیرقانونی که به سوریه اعزام 
شده، ابراز نگرانی نکرد. شهر رقه که آزاد شده است همچنان در ویرانی 

به سر می برد.
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از یک دیپلمات گزارش داد، روسیه از حق 
وتو برای عدم تصویب پیش نویس بیانیه شورای امنیت که در آن از طرف ها 

خواسته شده بود به توافقنامه های آتش بس پایبند باشند، استفاده کرد.
این منبع افزود، متن پیش نویس بیانیه نامتعادل بوده و در آن اشاره ای به 

تروریست های فعال در منطقه نشده بود.

روزنامه صبح ایران


