
وزیر امور خارجه: 

هیچ زیاده خواهی را در مذاکرات 
نمی پذیریم

محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، بعد از ظهر دیروز در نشست خبری 
مش��ترک با وزیر خارجه آفریقای جنوبی در پاسخ 
به س��والی درباره مصوبه اخیر سنای آمریکا درباره 
تواف��ق جام��ع اظهار داش��ت: احس��اس می کنم 
تع��دادی از جناح های سیاس��ی در داخل و بیرون 
از آمریکا، خواهان حل موضوع هس��ته ای نیستند 
و ب��ه دنبال ایج��اد مانع می باش��ند، اما جمهوری 
اس��المی با جدیت مذاکرات را دنبال می کند و اگر 
دول��ت آمریکا بخواهد با رعایت احت��رام به مردم و 
دولت جمهوری اس��المی، مذاکرات را ادامه دهد و 
به نتیجه برساند، وظیفه هماهنگی با کنگره و رفع 
مش��کالت داخلی برعهده دولت آمریکاست. وی 
خاطرنش��ان کرد: ما در امور داخل��ی دولت آمریکا 
وارد نمی شویم. آنچه اهمیت دارد که مجدداً تأکید 
شود این است که ما دولت آمریکا را مسئول اجرای 
تعهداتی می دانیم که این تعهدات را در صورتی که 
توافق به نتیجه برسد، برعهده خواهد گرفت. وی در 
پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات سیدعباس 
عراقچی مع��اون وزیر خارجه ای��ران درباره این که 
مصوبه سنا اجرای توافق را دو ماه به تأخیر می اندازد، 
عنوان کرد: ما چون دولت آمریکا را مسئول اجرای 
توافقات می دانیم، از نظر ما طرح کنگره و تصویب 
سنای آمریکا هیچ تعهدی را از دوش دولت آمریکا 
برنمی دارد بلکه تعهد دولت آمریکا را س��نگین تر 
می کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: دولت 
آمریکا باید نش��ان دهد با جدیت و تعهد آنچه را در 
صحنه بین المللی به عنوان تواف��ق احتمالی ایران 
و 1+5 که به تأیید ش��ورای امنیت خواهد رس��ید 
انجام خواهد داد. وی ادامه داد: تأثیری که س��نای 
آمریکا که احتماالً به تأیید مجلس نمایندگان هم 
خواهد رس��ید، خواهد داشت تأخیری است که در 
روند اجرای توافق ایجاد می کن��د و از نظر ما تأثیر 
دیگری ندارد. اگر تأثی��ری دارد دولت آمریکا باید 
براساس تعهدات بین المللی آن تأثیر را خنثی کند 
و لذا آنچه آقای عراقچی گفتند یک تأخیر حداکثر 
2ماهه ایجاد می کند که این یک تأثیر واقعی است 
که اگر به توافق برسیم دولت آمریکا باید این مرحله 
را طی کند، قبل از این که ما اطمینان حاصل کنیم 

که می توانیم عملیات اجرایی توافق را شروع کنیم.

 واکنش سخنگوی وزارت خارجه
 به ورود نخست وزیر ترکیه به خاک سوریه 

وزارت خارجه ایران ورود داوود اوغلو، نخست وزیر 
ترکی��ه به خاک س��وریه را تحریک آمی��ز خواند و 
احترام به حاکمیت کش��ورها را خواس��تار شد. به 
گزارش ایس��نا، مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت 
امورخارجه در پاس��خ به س��وال خبرنگاران درباره 
ورود نخس��ت وزیر ترکیه به خاک سوریه به بهانه 
زیارت قبر س��لیمان شاه گفت:  جمهوری اسالمی 
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها تأکید دارد 
و این اقدام را گام خطرناکی برای منطقه دانس��ته 
که می تواند اوضاع را به س��مت پیچیدگی بیش تر 
س��وق دهد. افخم افزود:  متاسفانه برخی کشورها 
نسبت به روند تحوالت و شرایط منطقه اشتباهات 
محاسباتی دارند. س��خنگوی وزارت امور خارجه 
با تأکید بر پرهی��ز از هرگونه اق��دام تحریک آمیز 
خاطرنشان کرد: رعایت قوانین بین المللی و احترام 
به حاکمیت کشورها اصل شناخته شده ای است که 

الزم است از سوی همه کشورها رعایت شود.

مرسی از دانشگاه اخراج شد 
ایس�نا|  وزیر آموزش عالی مصر اعالم کرد که 
محمد مرسی به دلیل آن که از زمان برکناری اش 
از سمت ریاس��ت جمهوری هیچ گونه فعالیت و 
تدریسی در دانشگاه نداش��ته، اخراج شد. احمد 
عبدالخالق، وزیر آموزش عال��ی مصر اعالم کرد 
که مدیریت دانشگاه »الزقازیق« تصمیم گرفته 
محمد مرسی، رئیس جمهوری س��ابق مصر را از 
شغلش به عنوان استاد دانشگاه اخراج کند؛ چراکه 
وی از زمان خلع شدن از منصبش در سوم ژوئیه 
2013 هیچ گونه فعالیت و تدریس��ی در دانشگاه 
نداشته اس��ت. به گفته عبدالخالق اخراج مرسی 
هیچ ارتباطی با صدور حکم 20 سال حبس برای 
وی ندارد و تنها به این دلیل که هیچ گونه فعالیتی 

نداشته، اخراج شده است.

 نامه وزیر دفاع عراق
 به آیت اهلل »سیستانی«

فارس: وزیر دفاع عراق در سفر به نجف اشرف، 
ط��ی نام��ه ای از مرجعیت عالی ش��یعیان عراق 
خواست تا از نیروهای مسلح کشور حمایت کند 
.خالد العبی��دی وزیر دفاع عراق، روز گذش��ته به 
نماینده مرجعیت عالی شیعیان در استان »نجف« 
نامه  ای تحوی��ل داد و طی آن خواس��تار حمایت 
مرجعیت از نیروهای مسلح عراق در نبرد با داعش 
ش��د. وزیر دفاع عراق دیروز وارد استان نجف شد 
و ب��ه محض ورود ب��ا »عدنان الزرفی« اس��تاندار 
نجف دیدار و گفت وگو کرد ت��ا اوضاع امنیتی در 
این اس��تان را بررسی کند. وی س��پس در دیدار 
با نماینده آیت اهلل سیس��تانی، نامه ای را به ایشان 
تحویل داد. براساس بیانیه وزارت دفاع عراق که در 
پایگاه خبری»السومریه نیوز« منتشر شد، خالد 
العبیدی دیروز پیش از دیدار با نماینده مرجعیت، 

به زیارت مرقد امام علی)ع( نیز رفت.
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س��یدعباس عراقچی، عض��و تی��م مذاکره کننده 
هسته ای ایران روز گذش��ته با حضور در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس توضیحاتی 
را درباره روند نگارش متن توافق جامع به نمایندگان 
مجلس ارایه کرد . به گفته س��خنگوی کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این نشست 
عباس عراقچی اعالم کرد که دخالت سنا، اجرای توافق 
را حدود دو ماه به تأخیر می اندازد، از طرف دیگر قطعا 

هیچ کس نمی تواند از اماکن نظامی ما بازدید کند.
به گزارش ایسنا، سیدحس��ین نقوی حسینی در 
تشریح نشس��ت کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفت: در این جلسه با حضور عراقچی 
عضو ارش��د تیم مذاکره کننده آخرین وضع و شرایط 
مذاکرات به همراه قشقاوی معاون وزیر خارجه مورد 
بررسی قرار گرفت، در این جلسه عراقچی گفت که بعد 
از بیانیه لوزان طرفین متونی را به عنوان پیش نویس 
تهیه ک��رده بودند که طی مذاک��رات اخیر این متون 
به کار گرفته ش��د و تقریبا به یک متن واحدی دست 
یافته ایم که پرانتزهای زیادی داشت. بخشی از مسائل 
کامال روشن ش��ده و پرانتزها حذف شده ولی بخش 
دیگری همچنان باق��ی مانده اس��ت. بنابراین هنوز 
مذاکرات س��ختی داریم. تا این جا حدود 20 صفحه 
تهیه شده که بعد از مقدمه، بخشی مربوط به فعالیت 
هسته ای و بخشی مربوط به لغو تحریم ها و بخشی هم 
جدول زمانی آن است. از دو روز آینده مجددا کار روی 
متن را شروع می کنیم. البته در ضمائم هنوز اختالفی 

داریم. 
وی افزود: عراقچی همچنین گفت که آنچه به نظر 
می رس��د این اس��ت که ما توافق را در متن مذاکرات 

دست یافتنی می دانیم. البته بیرون از مذاکرات البی 
صهیونیست، سعودی ها و داخل آمریکا تالش هایی 
می کنند که توافق انجام نش��ود. یک��ی از اعتراضات 
نماین��دگان کنگره آمریکا و مقاالتی که سیاس��یون 
منتش��ر کردند این اس��ت که توافق ایران را به عنوان 
یک قدرت صاحب فناوری هس��ته ای به رس��میت 
می شناس��د. باالخره این که طرح اخیر به س��نا آمد 
مبنی بر این که اوال کنگره در مت��ن تغییری ندهد و 
دیگر این که کنگره به اعالم مخالفت رأی دهد )و این 
یعنی عدم قبول( و س��وم این که دولت فقط گزارش 
صحت اجرا را به کنگ��ره بدهد. در چنین صورتی چه 

حالت هایی پیش می آید و کنگره س��کوت می کند. 
کنگره اعالم مخالفت می کند که رئیس جمهوری آن 
را وتو می کند و شکست وتوی رئیس جمهوری هم دو 

سوم آرای کنگره را می خواهد که امکانپذیر نیست. 
نقوی حس��ینی ادامه داد: معاون وزیر خارجه افزود 
که تنها اثر دخالت سنا، اجرای توافق را حدود 2 ماه به 
تأخیر می اندازد واال اثر دیگری ندارد. حاال فرض کنیم 
کنگره وتوی رئیس جمهوری را شکس��ت، چه کسی 
ضرر می کند؟ قطعا آمریکایی ها ضرر می کنند. چون ما 
به راه خود ادامه می دهیم درحالی که وحدت1+5 دچار 
شکست می شود، تحریم ها متزلزل می شود، شورای 

امنیت تواف��ق را تأیید کرده و نتای��ج حاصله به ایران 
می رسد و اروپایی ها با ایران همراه شده اند، تحریم های 
آمریکایی به این شکل لغو می ش��ود که تحریم های 
دولت آمریکا لغو می شود. تحریم های کنگره توسط 
دولت متوقف می ش��ود. تحریم های مالی- اقتصادی 
اروپا لغو می شود و تحریم های شورای امنیت هم لغو 
می شود، ما به دنبال همزمانی اقدامات طرفین هستیم 

و در این زمینه به راه حل هایی هم رسیده ایم. 
وی در گفت وگ��و با خانه ملت گف��ت:  عراقچی در 
پاس��خ به این س��وال که چرا کنگره بعد از لوزان وارد 
عمل شد، گفت که چون تا بیانیه لوزان چیزی روشن 
نشده بود، وقتی که ما عضو آژانس و ان پی تی باشیم، 
بازرسی های آن را خواهیم داشت و وقتی که پروتکل 
الحاقی را پذیرفتیم، بازرس��ی های آن را پذیرفته ایم، 
بنابراین بازرسی همیشگی است، مگر این که پروتکل 
را نپذیریم یا از ان پی تی خارج شویم. در قالب پروتکل 
الحاقی دسترسی مدیریت شده نمونه برداری محیطی 
است و چیز دیگری نیست. بنابراین طرح این موضوع 
که بازرس��ی، دسترس��ی به اماکن نظامی را ممکن 
می سازد درست نیست و هیچ کس نمی تواند از اماکن 
نظامی م��ا بازدید کند. نمونه برداری ه��م معنا دارد و 

کامال تعریف شده است. 
نقوی حسینی گفت: عضو ارشد تیم مذاکره کننده 
گفت که بین بازرسی و دسترسی تفاوت وجود دارد. 
نمونه ب��رداری محیطی با بازرس��ی ف��رق دارد، حق 
حاکمیت هیچ کش��وری را نمی شود محدود کرد. هر 
کشوری در هر لحظه ای اراده کند، می تواند از تعهدات 
خارج ش��ود اما توافقات براس��اس هزینه- فایده بین 

طرفین صورت می گیرد. 

وزیرخارجه عربس��تان با تأکید بر این که پادشاه این کشور در مذاکرات 
کمپ دیوید شرکت نمی کند، اعالم کرد: محمد بن نایف، ولیعهد عربستان 
به جای پادشاه، ریاس��ت هیأت ریاض در این نشس��ت را برعهده دارد. به 
گزارش ایسنا، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان دلیل این اقدام پادشاه 
را همزمانی نشست کمپ دیوید با آتش بس پنج روزه در یمن اعالم کرده 
و گفت:  از آنجایی که امدادرسانی به یمن برای پادشاه بسیار اهمیت دارد، 
او شخصاً این عملیات را رهبری می کند و راهی واشنگتن نمی شود. عالوه 
بر ولیعهد محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان نیز در 
نشست کمپ دیوید شرکت می کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا 
چندی پیش از رهبران ش��ورای همکاری خلیج فارس خواس��ت تا برای 

بررس��ی مذاکرات با ایران درخصوص پرونده هس��ته ای و برخی مسائل 
دیگر به آمریکا بروند و مذاکراتی را در این باره داش��ته باش��ند. به احتمال 
زیاد کس��الت یا عدم توانایی ملک سلمان که از بیماری های مختلفی رنج 
می برد، عامل اصلی عدم حضور وی در نشست با اوباماست و ریاض ترجیح 
داده تا محمد بن نایف و پسر ملک س��لمان را که جوان تر هستند در این 
نشست شرکت کنند. در همین حال یک مقام به شرط فاش نشدن نامش 
به نیویورک تایمز گفت که برداشت او این است که پادشاه عربستان احتماال 
برای نش��ان دادن نارضایتی اش از دولت آمریکا سفرش را لغو کرده است. 
عالوه بر عربس��تان بحرین و امارات نیز اعالم کردند که کسانی به نیابت از 
رهبران آنها در نشست کمپ دیوید مش��ارکت خواهند کرد. این درحالی 

اس��ت که امارات تاکنون نماینده خود را در این نشست اعالم نکرده است. 
به این ترتیب تا این جا تنها دو تن از ش��ش رهبر کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس ریاست هیأت اعزامی کشورشان به واشنگتن برای 
شرکت در نشس��ت 14 مي جاری با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا 
را برعهده خواهند داشت. کویت رسماً اعالم کرد که صباح األحمد الجابر 
الصباح، امیر این کشور به آمریکا می رود و دوحه نیز تأکید کرده که تمیم 
 بن حمد آل ثانی، امیر قطر، این کشور را برای مشارکت در نشست سران 
کمپ دیوید ترک خواه��د کرد. عمان اعالم کرد ک��ه فهد بن محمود آل 
سعید، معاون نخست وزیر)سلطان قابوس نخست وزیر عمان نیز هست( 

ریاست هیأت عمانی را در نشست کمپ دیوید برعهده خواهد داشت.

اخبار   دیپلماسی

اخبار   جهان

ممکن است اجرای توافق 2 ماه به تأخیر افتد
خبرعراقچی در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

رئیس جمهوری در دیدار وزیر روابط
 و همکاری های بین الملل آفریقای جنوبی:

  باید در برابر ویروس خطرناک 
خشونت دست به دست هم دهیم

ایرنا| رئیس جمهوری در دی��دار وزیر روابط و 
همکاری های بین الملل آفریقای جنوبی بر لزوم 
مبارزه مش��ترک با تروریس��م و خشونت تأکید 
کرد و گفت:  ویروس خشونت و تروریسم درحال 
سرایت به همه نقاط جهان اس��ت و همه باید در 
برابر این ویروس خطرناک دس��ت به دست هم 

دهیم.
حسن روحانی در دیدار با خانم انگوانا ماشابانه با 
تأکید بر این که جمهوری اسالمی ایران به خوبی 
نش��ان داده اس��ت که برای حل وفصل موضوع 
هسته ای از طریق مذاکره از اراده جدی برخوردار 
است، تصریح کرد: مبنای ما در مذاکرات احترام 
و رعای��ت مق��ررات بین الملل��ی و در عین حال 
بهره برداری و فعالیت صلح آمیز در عرصه فناوری 
هسته ای در مسیر توسعه اس��ت. روحانی افزود:  
جمهوری اس��المی ایران همواره تأکید کرده که 
مسیر فشار و تحریم های اقتصادی مسیر غلطی 
است که جواب نمی دهد و به زیان همگان خواهد 
ب��ود. وی به روابط بس��یار مناس��ب و نزدیک دو 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ایران عالقه مند 
به گس��ترش روابط اقتصادی با پرتوریاس��ت و 
معتقدیم باید تحرک و شتاب اقتصادی مناسبی 

بین دو کشور سامان یابد. 
رئیس جمهوری به همکاری های دو کشور برای 
دفاع از حقوق کشورهای درحال توسعه اشاره کرد 
و اظهار داش��ت:  متاس��فانه هنوز هم کشورهای 
قدرتمندی در دنیا وج��ود دارند که می خواهند 
علم، دانش و فناوری را در انحصار خودش��ان قرار 
داده و از آن به عنوان وسیله ای برای سلطه استفاده 
کنند. وی همچنین بر ض��رورت و اهمیت یاری 
رساندن به ملت هایی که گرفتار مسائلی ازجمله 
جنگ داخلی و حمله به کشورشان هستند، به ویژه 
مردم یمن تأکید کرد و گفت:  راه حل مشکالت 
داخلی کشورها حمله نظامی نیست و باید فرصت 
داده شود تا گروه های مختلف با یکدیگر مذاکره 
و گفت وگو کنند و از س��وی دیگر ش��رایط امنی 
برای امدادرسانی به مجروحان و آسیب دیدگان 
ایج��اد ش��ود.روحانی، عالقمن��دی جمهوری 
اس��المی ایران ب��رای روابط نزدیک ت��ر اتحادیه 
آفریقا با کش��ورهای عضو جنبش غیرمتعهد را 
یادآور ش��د و افزود:  به عنوان رئیس جنبش عدم 
تعهد آمادگی داریم که رواب��ط این دو مجموعه 
 بزرگ را برای همکاری های بیشتر تسهیل کنیم.

یادداشت

دیپلماسی خونسردانه ایران در منطقه

بپذیریم یا نه؟خیلی تفاوتی نمی کند »روابط 
ایران و کش��ورهای عرب خلیج ف��ارس همچون 
داستان های هزارویک ش��ب، به رابطه ای رویایی 
در س��رزمین آرزوهای ش��رقی تبدی��ل نخواهد 
ش��د«. بهتر اس��ت این واقعیت را قب��ول کنیم. 
ام��ا آنچه امروز در منطقه مش��اهده می ش��ود و 
موجب نگرانی و کامال بی س��ابقه است. به همین 
دلیل تحلیل و برخ��ورد کارآمد با بحران کنونی، 
نه تنها برای تحلیل گران سیاس��ی بلکه به تصور 
من برای مسئوالن دیپلماس��ی شمال و جنوب 
خلیج فارس نیز بسیار مشکل ساز و پیچیده شده 
است. بیش��تر از آن جهت که مس��ائل میان آنها 
تنها محدود و مربوط به خود آنها نیست و دامنه 
وس��یعی از موضوعات منطقه ای و بین المللی را 
دربرگرفته است. از این که حتی یک مسأله فرعی 
بتواند ش��رایط را از کنترل خ��ارج و منطقه را به 
نقطه بی بازگشتی بکشاند باید نگران بود. امنیت 
خلیج فارس نقطه تعادل ثبات بین المللی است. 
سیاست خارجی دوس��ویه اعراب و ایران نسبت 
به ه��م، به رغم پ��اره ای فرازو نش��یب ها در طول 
50 سال گذشته، تحت تأثیر یک دوگانگی جالب 
توجه و عجیب قرار داشته است. از یک سو تهران 
پیش از  سال 1979 به رغم وجود اختالفاتی جدی 
با اعراب خلیج فارس خصوصا عربس��تان بر س��ر 
موضوعاتی مانند استخراج، فروش و قیمت گذاری 
نفت، تأسیس امارات متحده و استقالل بحرین در 
سال های 1969 تا 1970 و نیز عمق مایل ساحلی 
کش��تیرانی و حفاری های دریایی و نهایتا منافع 
استراتژیک ایران در خلیج فارس، دریای عمان و 
شمال اقیانوس هند، با سایر دول خاورمیانه عربی 
روابطی به صمیمانه داش��ت. اریک رولو یک بار از 
این رابطه دوگانه و متناقض ب��ا عبارت »تعادلی 
برای خندیدن« یاد کرده ب��ود. این نمونه ها را به 
این دلیل مطرح کردم تا به این نکته اش��اره کنم 
آنچه هم اکنون میان تهران و کش��ورهای عربی 
خلیج فارس در جریان است، هرچند در نقطه ای 
بحرانی و خطرناک قرار گرفته، اما ماهیتا اموری 
نیستند که تازه سر برآورده باشند و عموما برگرفته 
از نوعی رقابت سنتی در منطقه است. به درستی 
نمی دانم، اما فکر می کنم تالش هایی که صورت 
می گیرد تا نقاط مش��ترک و احیانا مفاهمه ای را 
که تناس��بی با اختالفات ماهیتی دوطرف ندارد 
به صورتی رویای��ی برای تحقق یک آرمانش��هر 
رویایی طبقه بندی ش��وند، یک��ی از علت هایی 
است که تاکنون مانع از حل بسیاری از مشکالت 
دوطرف ولو به صورت تاکتیکی ش��ده چراکه در 
بررس��ی موقعیت هایی اینچنین به خودی خود 

عوامل اختالف برانگیز قدیمی و سنتی بالفاصله 
خود را می نمایاند و پروسه ایجادی را به شکست 
می کشاند. حداقل تاکنون که این گونه بوده است. 
ش��اید تمرکز دوطرف بر نقاط اختالف برانگیز و 
سوءتفاهمی و پذیرش رسمی آنها بتواند صورتی 
واقعی تر در برابر آنها ب��رای مدیریت آنچه بالقوه 
خطرناک است، قرار بدهد. بدیهی است تا زمانی 
که صورتی روشن از مسائل مناقشه برانگیز در برابر 
کشورهای منطقه خلیج فارس قرار نگیرد، مشکل 
بتوان به آن نقطه ای دس��ت یافت که مناسبات 

میان آنها حداقل خصمانه نباشد. 
البته پاره ای کارشناس��ان سیاس��ی و امنیتی 
منطقه با ای��ن دیدگاه چندان موافق نیس��تند و 
می گویند مسائل ایران و اعراب خلیج فارس بیش 
از ناش��ی شدن از گذش��ته، تحت تأثیر وقایع آتی 
مانند حل اختالفات ایران و آمریکا قرار دارد چراکه 
آنها مبتال به عادت دور بودن تهران–واش��نگتن 
در منطق��ه دارند و اینک که احس��اس می کنند 
باید این عادت را کنار بگذارند، مترصدند منطقه 
را با مش��کالتی بزرگ ش��بیه اقدامات جنگی و 
ضدحقوق بشری عربستان در یمن مواجه کنند 
و درنهایت سیاس��ت خارجی ای��االت متحده را 
همچن��ان در گروگان خود نگ��ه دارند. به همین 
دلیل تا تعیین تکلیف روابط تهران–واش��نگتن 
منازعات ادام��ه خواهد یافت. خ��ب، البته با این 
دیدگاه مخالف نیستم اما نمی توان گذشته و عادت 
مألوف عربی را دستکم گرفت. آنچه در این میان 
می تواند مهم باشد و قادر اس��ت بازی خطرناک 
کشوری مانند سعودی را به شکست بکشاند، رفتار 
تهران در برابر این هیس��تری نظامی سعودی ها 
و ائتالف کنار آنهاست. تهران تاکنون بازی بسیار 
زیرکانه ای از خود نشان داده که در کنترل بحران 
بسیار موثر بوده است. همین زیرکی، سعودی ها را 
عصبانی کرده است. تهران به رغم اتخاذ مواضعی در 
محکومیت اقدامات س��عودی ها در یمن تاکنون 
5اقدام بزرگ دیپلماس��ی کارب��ردی را به خوبی 
پیش برده است. 1-در دام بحران نظامی یمن خود 
را گرفتار نکرده اس��ت. 2-مذاکرات خود با ایاالت 
متحده را با جدیت دنبال می کند. 3-گفت وگو های 
هسته ای را با قدرت ادامه می دهد. 4- به سیاست 
 خارجی خود جنبه واقعگرایانه تری داده اس��ت.

 5- رئیس جمهوری روحان��ی و وزیر خارجه او به 
خوبی توانس��ته اند اعتماد بین المللی را به سوی 

ایران جلب کنند. 
تنها نکته مهم باقی مانده به باور من، سعی ایران 
برای تصحیح و توس��عه رابطه با سایر دول عربی 
خاورمیانه و شمال آفریقاست. اکنون با همه فضایی 
که بر منطقه حاکم اس��ت، تالش ته��ران در این 
زمینه باید افزایش یابد. این بهترین راه برای خلع 
سالح جنگ طلبان کینه توزی  است که حاضر به 
ترک عادت شرورانه »منطقه بدون ایران« نیستند. 

متین   مسلم
روزنامه نگار

ولیعهد عربستان به جای پادشاه در نشست کمپ دیوید شرکت می کند 
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