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اخبار
آمریکا نگران شکست خود در
صحنه دیپلماسی است

محمدجواد ظریف در دیدار با اعضای
فراکسیون دیپلماسی مجلس گفت :فشار
آمریکا به ایران به دلیل قوت و قدرت
کشورمان است نه ضعف.
وزیر امور خارجه کشورمان عصر دیروز در
این دیدار افزود :آمریکا نگران شکست خود
در صحنه دیپلماسی است .وی در بخشی
دیگر از صحبت های خود در این دیدار با
بیان این که ایران در صحنههای میدانی
منطقهای و بینالمللی موفق بوده است،
تصریح کرد :فشار آمریکا به ایران به دلیل
قوت و قدرت کشورمان است نه ضعف .بر
اساس این گزارش در این دیدار رئیس و
اعضای فراکسیون دیپلماسی مجلس شورای
اسالمی ضمن قدردانی از زحمات مسئول
سیاست خارجی کشور ،اقدام آمریکا در
تحریم رئیس دیپلماسی کشور را تقبیح و
محکوم کردند.

دومین تظاهرات مخالفان دولت
در مسکو

حدود  ۴۰هزار نفر از مخالفان والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهوری روسیه روز گذشته
برای چهارمین هفته پیاپی در مسکو،
پایتخت این کشور تظاهرات کردند.
شرکتکنندگان در این تظاهرات به
جلوگیری از شرکت نامزدهای مستقل در
انتخابات محلی روسیه اعتراض کردند.
تظاهرات روز گذشته در حالی برگزار شد
که تقریبا هیچکدام از رهبران مخالف
دولت در این اعتراض شرکت نداشتند.
اکثر رهبران مخالف والدیمیر پوتین هم
اکنون در زندان به سر میبرند .معترضان
در جریان تظاهرات روز شنبه پالکاردهایی
در دست داشتند که بر روی آن نوشته
شده بود« :به ما حق رای بدهید!» آخرین
تظاهرات مخالفان دولت روسیه روز  29تیر
برگزار شده بود .بیش از  ۲۰هزار نفر در آن
تظاهرات شرکت کرده بودند.
گزارشها حاکی است که نیروهای پلیس
در جریان تظاهرات قانونی روز شنبه حضور
پررنگی داشتند .موج اعتراضات اخیر
در روسیه از سال  ۲۰۱۲و انتخاب مجدد
والدیمیر پوتین به ریاستجمهوری روسیه
بیسابقه توصیف شده است .انتخابات
محلی روسیه قرار است روز هشتم سپتامبر
( ۱۷شهریور) برگزار شود.

اخبار

«ابتکار» از احتمال چرخش سیاست خارجی عربستان نسبت به ایران گزارش میدهد

اختالف پمپئو و بولتون بر سر
تحریم ظریف

گمانهزنی تا واقعیت تنشزدایی میان تهران و ریاض
پس از این ماجرا و در حالی که گفته میشد،
سعودیها از چرخش احتمالی امارات به سمت
ایران ابراز نارضایتی کرده و حتی شبکههای اجتماعی
عربستان به شدت نسبت به امارات موضعگیری
کردهاند ،سایت عربی  21از تعهد ابوظبی به تهران
درخصوص جنوب یمن خبر داد و سفیر عربستان
در آمریکا نیز در مواضعی کامال ً متغایر با محمد
توگو و تنشزدایی با ایران
بن سلمان از لزوم گف 
یاد کرد .حاال در تازهترین گزارشها از این دست،
روزنامه فرامنطقهای رایالیوم به نقل از چند منبع
از قصد عربستان برای آغاز مذاکرات جدی با ایران
درخصوص امنیت دریانوردی خبر داده و اعالم
کرده است که این مسئله میتواند راهگشای آغاز
توگوهای دو کشور در سایر موارد باشد .در
گف 
ادامه این گزارش با اشاره به واگرایی میان امارات و
عربستان در جنگ یمن آمده است که سعودیها
قصد توقف جنگ در این کشور را دارند و به همین
دلیل از طریق کانالهایی این پیام را به تهران منتقل
کردهاند که پایان جنگ باید به گونهای رقم بخورد
که عربستان شکست خورده به نظر نرسد و شرط
توگوها با تهران نیز با محوریت
ریاض برای آغاز گف 
این موضوع خواهد بود .این روزنامه همچنین از این
کانالهای سری انتقال پیام خبری دقیقی منتشر
نکرده اما در ادامه بهترین شخص برای میانجیگری
و شروع فرآیند تنشزدایی میان تهران و ریاض را
والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون روسیه عنوان کرده
است.
موضوع امارات با عربستان متفاوت است
آنچه مشخص است ،در طول سالهای گذشته
و به خصوص پس از تشدید تنشها میان تهران
و ریاض که درنهایت حدود  4سال قبل منجر به
قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور شد ،ایران
و عربستان حداقل در زمین سوریه و یمن جدالی
نیابتی داشته و سعودیها در طول سالهای
اخیر ،تحرکات خود را به منظور افزایش فشارها
بر روی ایران از طریق ایاالت متحده و حتی
ائتالفسازیهای منطقهای گسترش دادهاند.
با وجود این ایران بارها توسط وزیر خارجه خود
محمدجواد ظریف و برخی دیگر از مقامات برای
گفتوگو و مذاکره با سعودیها اعالم آمادگی
کرده است .اخیرا ً حدود دو ماه قبل ظریف در
سفر خود به عراق پیشنهاد امضای یک پیمان
عدم تعرض را با کلیه کشورهای حاشیه خلیج
فارس مطرح کرده و پیش از آن نیز از لزوم
تشکیل یک مجمع گفتوگوی منطقهای سخن
گفته بود .امری که با توجه به شرایط منطقه و نیز
نحوه مواجهه میان تهران و واشنگتن ،عربستان و
متحدانش نسبت به آن بیاعتنایی کردهاند .حال
با توجه به تحوالت کنونی و هنگامی که واگراییها
به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری تشدید
شده باشد ،علت گردش عربستان به سمت ایران
چه دلیلی میتواند داشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال الزم است که ساختار و
چارچوب مفهومی سیاست خارجی دو کشور و
نحوه حضور آنها در معادالت جهانی را مورد بررسی
قرار داد .به طور کلی پارادایم سیاست خارجی دو
کشور فاصله معناداری را با یکدیگر دارند؛ این امر
به خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
و پایان جنگ سرد ،با میدان دادن آمریکا به متحدان
خود در مناطق مختلف دنیا موجبات واگرایی بیشتر

جنگ نیابتی میان ابوظبی و ریاض

محمدرضاستاری

همزمان با تشدید تنشها میان ایران و آمریکا در خلیج فارس و پس از برگزاری دو نشست مکه توسط عربستان سعودی با محوریت ایران ،اکنون برخی
از منابع رسانهای که اغلب عرب زبان هم هستند ،از تالش عربستان برای تنشزدایی با ایران خبر میدهند .در بحبوحه این تحوالت و قبل از آنکه
مقامات امارات طی جلسهای در ابوظبی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی تاکید و هیئتی از گارد ساحلی خود را پس از  6سال برای انجام مذاکرات
روانه ایران کنند ،یک شبکه تلویزیونی لبنانی با انتشار خبری ،اعالم کرد که اکنون عراق و مصر توسط کانالهای دیپلماتیک خود تالشهایی را به منظور
توگو میان ایران و عربستان صورت دادهاند .در همان زمان کارشناسان معتقد بودند که درمورد تالش عراق به منظور میانجیگری بین تهران
ایجاد گف 
و ریاض مسائلی وجود دارد که بغداد از آنها منتفع شده و به همین دلیل ،برنامه عراقیها برای میانجیگیری و تنشزدایی معقول و منطقی به نظر
میرسد ،اما درمورد مصر با توجه به نوع روابطش با ایران و نزدیکیهایی که میان قاهره و ریاض وجود دارد ،به نظر نمیرسد که چنین گمانهزنیهایی
از چارچوبی منطقی برخوردار باشد.

پس از تشدید
تنشها در
خلیج فارس،
اکنون برخی از
منابعرسانهای
عرب زبان
گمانهزنیهایی
را د رخصوص
قصدعربستان
شزدایی
برایتن 
با ایران مطرح
میکنند

میان ایران و عربستان را فراهم کرد .به عقیده برخی
از کارشناسان اختالفات ایدئوژیک و ژئوپلتیک و حتی
ترکیبی از این دو عامل و نیز نظام ادراکی نخبگان
دو کشور نسبت به یکدیگر موجبات تعمیق واگرایی
میان تهران و ریاض را فراهم کرده و در این میان
تداوم الگوی تعارض در سوریه ،بحرین و یمن باعث
بروز تنش و حتی بحران در روابط دو کشور شده
است.
در همین راستا ،عربستان طی سالهای گذشته
تالشهای مشخص و علنی را در جهت تشدید
فشارها علیه ایران صورت داده است .به عنوان مثال
در گرماگرم مذاکرات هستهای میان ایران و  5+1به
ناگهان سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان
با یک هواپیمای اختصاصی به وین رفت و پس از
مالقات وی با جان کری وزیر خارجه آمریکا ،اعالم
توافق چند روز به تعویق افتاد .برخی از منابع مطلع
درخصوص علت این دیدار توضیح دادند که سعود
الفیصل به جان کری التماس کرده بود که حداقل
توافق هستهای را یک سال و نیم به تاخیر بیندازند
تا از این رهگذر ظرفیتهای استراتژیک ایران تحلیل
رفته و تمام شود.
از سوی دیگر نحوه تعامالت خارجی دو کشور عالوه
بر تعارضات منطقهای سبب شده تا عربستان اکنون
به عنوان یکی از محورهای مهم آمریکا برای تشدید
فشارها علیه ایران در نظر گرفته شود .به همین دلیل

بنا بر گزارشها کرهشمالی بار دیگر در واکنش به رزمایش کرهجنوبی و آمریکا دو موشک
احتماال کوتاهبرد آزمایش کرد .این خبر را رسانههای کرهجنوبی به نقل از
مقامات نظامی این کشور منتشر کردهاند.
منابع خبری به نقل از رئیس ستاد مشترک ارتش کرهجنوبی
گزارش دادهاند که کره شمالی بامداد روز گذشته دو موشک جدید

آزمایش کرده که در دریای شرق که به دریای ژاپن مشهور است
فرود آمدهاند.

چرخش امارات به سمت ایران را نمیتوان دلیلی بر
چرخش عربستان دانست .هر چند دو کشور در
یمن به اختالف خورده ،امارات بخش قابل توجهی از
نیروهای خود را از آنجا خارج کرده و حتی دو روز قبل
شبه نظامیان طرفدار دو کشور به صورت گستردهای
با یکدیگر درگیر شدهاند ،اما پیشبرد جنگ در یمن
به عهده عربستان است و نیروهای اماراتی با وجود
تعداد زیادشان بیشتر در موارد فنی فعال هستند.
همچنین امارات بر پایه سیاست خارجی خود که
بسیار عملگرایانهتر از عربستان است و از ساختار
سنتی سیاسی در عربستان تبعیت نمیکند به عنوان
مصرف کننده امنیت ،ناچار است که در شرایط
کنونی برای در امان ماندن از تحوالت ناخواسته به
سمت ایران گرایش پیدا کند.
عربستان در دو صورت با ایران مذاکره خواهد کرد
اما سعودیها به عنوان شریک استراتژیک آمریکا
در منطقه بعید به نظر میرسد که بدون توافق با
ایاالت متحده قصد تنشزدایی جدی و اساسی با
ایران داشته باشند .البته به گفته ناظران در مواردی
مانند مسئله امنیت دریایی و نیز اضطرار امنیتی
سعودیها و همچنین جنگ یمن ممکن است
که قصد بر تعامل و توافق وجود داشته باشد ،اما
درصورت تداوم وضعیت فعلی دورنمای تغییر
سیاست خارجی تهاجمی عربستان نسبت به ایران
مثبت به نظر نمیرسد.

در همین راستا به گفته کارشناسان در دو صورت
ممکن است که عربستان سعودی در شرایط کنونی
مبادرت به تغییر ساختاری سیاست خود در قبال ایران
کند .نخست اینکه وضعیت داخلی این کشور پس از
قدرت گرفتن محمد بن سلمان ثباتی نسبی به خود
بگیرد و تمامی هرم قدرت از تشتت موجود رهایی پیدا
کند .صورت دوم این است که سعودیها پی به یک
تغییر نظم و درافتادن روندی جدید با محوریت ایران
در منطقه برده باشند و به موازات این امر سعی کنند
که از متحد خود یعنی امارات برای تغییر راهبردها
و نیز تنشزدایی در منطقه عقب نمانند .از سوی
گفتوگوها هر چند

دیگر الزم به ذکر است که صرف
میتواند به میزان زیادی از تشدید تنشها جلوگیری
کرده و پنجره دیپلماسی را پس از چند سال باز نگه
دارد ،اما اگر در این میان توافق و راهکارهای عملی
از سوی دو کشور به خصوص عربستان به منظور
تنشزدایی وجود نداشته باشد ،با توجه به تحوالت
سریع و دامنهدار منطقه ،امکان دور شدن بیش از
پیش هر دو کشور از یکدیگر کامال ً متحمل است.
امری که درمورد بحران سوریه باعث شد تا عدم
همکاری و جناحبندی کشورهای عربی علیه ایران و
سوریه سبب باز شدن پای قدرتهای فرامنطقهای به
زمین سوریه شود و ابتکارعمل را به میزان بسیار زیادی
از بازیگران منطقهای از جمله ایران و عربستان بگیرد.

امارات عدن را تصرف کرد

سرانجام چهار روز پس از شروع جنگ نیابتی عربستان و امارات ،کاخ «معاشیق» مقر دولت
عبد ربه منصور هادی رئیسجمهوری دولت مستعفی یمن ،دیروز سقوط کرد.
به گزارش فارس ،خبرگزاری رویترز گزارش داد که کاخ «معاشیق» مقر دولت مستعفی یمن
به ریاست عبد ربه منصور هادی در چهارمین روز درگیریهای عدن (جنوب یمن) سقوط کرد.
رویترز به نقل از منابع محلی در عدن نوشت ،کاخ ریاست جمهوری «معاشیق» به تصرف
«شورای انتقالی جنوب یمن» (تحت حمایت امارات) درآمده است.
شورای انتقالی اکنون این کاخ را الیمامه نامیده است .پایگاه خبری الیمن العربی هم در
این رابطه گزارش داد که نیروهای «شورای انتقالی جنوب یمن» که تحت حمایت امارات قرار

آزمایش دو موشک پس از ارسال نامه زیبا!

mrezasattari62@gmail.com

دارند ،عصر روز شنبه پس از درگیری چند روزه با عناصر وابسته به دولت مستعفی یمن
(تحت حمایت عربستان) ،موفق شدند وارد کاخ مزبور شوند.
الیمن العربی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «نیروهای جنوب یمن پس از تصرف
معاشیق در داخل و اطراف کاخ مستقر شده و مواضع خود را در ساختمانهای حومه تثبیت
کردند».
منابع نزدیک به شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات تاکید کردند که «نیروهای
جنوب یمن پس از اخراج نیروهای گارد ریاست جمهوری وابسته به دولت منصور هادی وارد
کاخ معاشیق شدند».

لغو حکم مصادره ساختمان بنیاد علوی در نیویورک
یک دادگاه تجدیدنظر آمریکا رای دادگاهی دیگر را برای مصادره بنیاد علوی در منهتن رد
کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،یک دادگاه تجدیدنظر فدرال ،روز
جمعه حکم هیئت منصفه دادگاهی دیگر را رد کرد که این حکم به
دولت آمریکا اجازه میداد ساختمان بنیاد علوی را که ادعا میکرد
تحت کنترل ایران بود مصادره کند .این موضوع یک شکست برای
وزارت دادگستری آمریکا به حساب میآید که با امید فروختن این

الحیات ادعا کرد :دو ماه پیش ،مایک پمپئو
موفق شد تحریم ظریف را به تاخیر بیندازد .این
در حالی است که مشاور امنیت ملی آمریکا،
جان بولتون سعی در تعجیل تحریم ظریف
داشت .راهحل میانه آن بود که تردد وزیر
خارجه ایران در داخل شهر نیویورک ،در ماه
گذشته محدود شود.
به گزارش انتخاب ،فارس بن حزام در الحیات
نوشت :در دولت ترامپ اختالف نظر واضحی
در مورد سختگیریها علیه ایران وجود دارد؛
پس از تردیدهایی که در مورد وارد آوردن حمله
نظامی به ایران شنیده میشد ،اختالف کوچکی
در مورد تحریم ظریف نیز ظاهر شده است.
در ادامه این مطلب آمده است :دو ماه پیش،
دولت آمریکا ،رهبر ایران را تحریم کرد و این
امر ،مستلزم تحریم وزیر خارجه ایران ،محمد
جواد ظریف بود؛ امری که همتای ظریف،
مایک پمپئو موفق شد آن را به تاخیر بیندازد.
این در حالی است که مشاور امنیت ملی
آمریکا ،جان بولتون سعی در تعجیل تحریم
ظریف داشت .راهحل میانه آن بود که تردد
وزیر خارجه ایران در داخل شهر نیویورک ،در
ماه گذشته محدود شود .از نظر پمپئو ،ظریف
همتای مناسبی برای مذاکراتی است که آمریکا
بدان امیدوار است و تحریم او این فرصت را
از بین میبرد .اما زمان زیادی طول نکشید تا
اینکه چند روز پیش ،تحریمها در مورد پیشانی
سیاسی ایران ،محمدجواد ظریف نیز اعمال
شد .به این ترتیب ،دیگر نقطه مذاکرهای که
تهران را در برابر واشنگتن قرار دهد ،نیست.

فرانسه برای گفتوگو با ایران
نیازی به اجازه آمریکا ندارد

دولت فرانسه عنوان کرد که برای
گفتوگو با ایران نیازی به اجازه آمریکا
ندارد .به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری
آسوشیتدپرس ،فرانسه اعالم کرد که برای
گفتوگو با ایران نیازی به اجازه آمریکا
ندارد .فرانسه در واکنش به انتقادهای اخیر
«دونالد ترامپ» ،رئیسجمهوری آمریکا،
این اظهارات را مطرح کرد.
ترامپ روز پنجشنبه در پیامی توئیتری
اعالم کرده بود که افرادی چون «امانوئل
فرانسه،
رئیسجمهوری
ماکرون»،
«پیامهایی درهم» به ایران میدهند.
در واکنش به این اظهارات «ژان-ایو لو
دریان» ،وزیر خارجه فرانسه ،گفت که این
کشور «با استقالل کامل» حرف میزند و
متعهد به کاستن از تنشها در خلیج فارس
است .وی گفت« :فرانسه قویا متعهد به
حفظ و امنیت در منطقه است و در راستای
کاهش تنشها قدم برمیدارد .فرانسه برای
این کار نیازی به اجازه کسی ندارد».

کابل مفاد توافق صلح را تایید کرد
سخنگوی «محمد اشرف غنی» رئیسجمهوری افغانستان تایید کرد که کابل از مفاد توافقنامه
صلح میان آمریکا و طالبان آگاه است.
به گزارش ایرنا« ،صدیق صدیقی» روز گذشته گفت :دولت افغانستان
از همه جزئیات هشتمین دور مذاکرات صلح آگاه است اما تا کنون مفاد
توافقنامه نهایی نشده است .وی تصریح کرد به دلیل حسایتهای
موجود ،کابل نمیتواند جزئیات این توافقنامه را رسانهای کند .صدیقی
لزاد» پیش از آغاز هشتمین دور
همچنین اعالم کرد «زلمای خلی 

به گزارش دویچهوله ،این موشکها از نزدیکی شهر هامهونگ
در شرق کرهشمالی پرتاب شدهاند .کرهشمالی به تازگی دستکم چهار

ساختمان سیوشش طبقه در خیابان ششصد و پنجاه منهتن و
بهای نزدیک به  1میلیارد دالر و تقسیم کردن مبلغ آن میان قربانیان

کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی که شخصا بر آزمایشهای موشکی روز سهشنبه نظارت
میکرد هدف از این اقدام را «ارسال هشدارهای الزم» به رزمایش همسایه جنوبی و آمریکا

شصت درصد از سهام مشارکت این بنا را داشت ،تحریمهای اعمال شده بر ایران را در سال
 1995نقض کرده بود؛ چرا که میدانست «آسا کورپ» که چهل درصد از مالکیت این بنا را

حکومت آینده افغانستان و تقسیم قدرت میان گروههای درگیر ،گفتوگو شود.
گفته میشود این توافقنامه در حضور نمایندگان سازمان ملل ،سازمان همکاریهای اسالمی و

تروریستی منتسب به ایران بود را رد کرد؛ این افراد به دنبال جبران خسارت از سوی بنیاد
علوی و شرکای آن بودند .این دادگاه اعالم کرد که قربانیان این حوادث میتوانند به چنین

مدت چهارماه افغانستان را ترک میکنند .در این توافقنامه ذکر شده است که هنگام خروج نظامیان
آمریکایی ،طالبان حق حمله به آنان را ندارد .دولت افغانستان نیز بر اساس توافقنامه موظف است
که پنج تا  10هزار زندانی طالبان را طی دو هفته از زندان آزاد کند .یکی از مفاد توافقنامه از طالبان
خواسته است روابط خود با شبکه القاعده را قطع کند.

موشک دیگر آزمایش کرده که پرتاب دو تای آن روز سهشنبه گذشته و یک روز
پس از آغاز رزمایش مشترک کرهجنوبی و ایاالت متحده آمریکا انجام شده است.

عنوان کرده بود .این رزمایش هر سال برگزار میشود و پیونگیانگ هر بار به آن واکنش
نشان میدهد.
تاکنون درباره مشخصات فنی موشکهای شلیکشده اخیر کرهشمالی خبر موثقی منتشر
نشده اما اغلب منابع گفتهاند که این موشکها کوتاه یا میانبرد بودهاند.

مطابق این گزارش پرتاب موشکها تنها چند ساعت پس از آن انجام شده که دونالد ترامپ
در جمع خبرنگاران از دریافت «یک نامه بسیار زیبا» از کیم جونگ اون خبر داده بود.

«بمبگذاریها و بقیه حمالت مرتبط با ایران» ،وارد روند دادرسی شد.
اعضای هیئت منصفه در ماه ژوئن سال  2017مطلع شدند که بنیاد غیردولتی علوی که

به عهده داشت ،در واقع پوششی برای بانک ملی ایران بود.
همچنین دادگاه تجدیدنظر ،حکم قاضی دادگاه پیشین که به نفع قربانیان حمالت

دعاوی در یک دادرسی مجدد رسیدگی کنند؛ چرا که این شرکت آنگونه که قاضی قبلی پرونه
نتیجهگیری کرده بود ،یک «دارایی کشور خارجی» به حساب نمیآید.

مذاکرات ،اشرف غنی را در جریان جزئیات توافقنامه صلح قرار داده است.
گفتوگوهای میان

وی تاکید کرد درخواست مهم اشرف غنی پیش از آغاز

افغانان در اسلو نروژ ،پذیرفتن آتشبس از سوی طالبان است .قرار است بعد از
توافق صلح میان آمریکا و طالبان ،نشست «میان افغانان» در اسلو نروژ برگزار و روی ساختار

نمایندگان کشورهای همسایه ،توسط نمایندگان طالبان و آمریکا در دوحه قطر به امضا میرسد.
منابع محلی میگویند ،بر اساس این توافقنامه ،در مرحله نخست پنج هزار نظامی آمریکا ،طی

