
روحانی و زوما روز یک شنبه در تهران 
دیدار می کنند

جاکوب زوما رئیس جمهــوری آفریقای جنوبی 
فردا در راس یک هیات بلندپایه سیاسی و اقتصادی 

برای اولین بار به تهران سفر می کند.
به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی 
عصر روز شنبه به دعوت حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان وارد کشور 
می شود و در روز یکشــنبه مورد استقبال رسمی 

حسن روحانی قرار خواهد گرفت.
در جریان دیدار روسای جمهوری ایران و آفریقای 
جنوبی چندین سند اقتصادی و تجاری بین مقامات 
دو کشور به امضا خواهد رسید سپس زوما در ضیافت 
ناهار همتای ایرانی خود حضور خواهد یافت. از دیگر 
برنامه های زوما در سفر به تهران دیدار با مقامات ارشد 
نظام اســت. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز 
دوشنبه برای بازدید از شهر اصفهان عازم این شهر 

خواهد شد.

سومین کمیسیون مشترک ایران و 5+۱ 
درباره برجام

سومین کمیسیون مشترک ایران و ۱+5 درباره 
برجام آغاز شد.به گزارش ایســنا، عباس عراقچی 
و هلگا اشــمید معاونان ظریف و موگرینی، پس از 
دیدار دو جانبه در روز جمعه،  در نشست کمیسیون 
مشترک برجام با حضور مدیران و معاونان سیاسی 
کشورهای ۱+5 و ایران در هتل کوبورگ وین حاضر 
شدند. این سومین کمیسیون مشترک ایران و 5+۱ 
درباره برجام است که پس از توافق هسته ای برگزار 
می شود.این نشســت در حالی برگزار شد که ایران 
نسبت به اجرا نشدن برخی از تعهدات به ویژه از سوی 
آمریکا در برداشــتن تحریم ها انتقادات جدی را به 

طرف مقابل وارد کرده است. 

نگرانی یک سناتور آمریکایی از 
افزایش فروش تسلیحات به عربستان

یک ســناتور آمریکایی به اوباما در مورد افزایش 
فروش تســلیحات نظامی به عربستان سعودی در 
جهت ممانعت از تلطیف روابط با ایران پس از توافق 

هسته ای هشدار داد.
به گزارش ایســنا به نقل از پایــگاه خبری هیل، 
کریس مورفی، ســناتور  دموکرات کنگره آمریکا 
گفت: یکــی از نگرانی های مشــترک من و برخی 
دیگر از سناتورها  آن است که توافق هسته ای ایران 
باعث افزایش صادرات تسلیحات نظامی به عربستان 
سعودی بدون هرگونه قید و شرط است که می تواند 

به افزایش جنگ نیابتی با ایران در منطقه شود.
این ســناتور آمریکایی ادامــه داد: نگرانی اصلی 
من این اســت که با تالش برای ایجــاد رضایت در 
سعودی ها نسبت به توافق هسته ای با ایران، شرط ها 
در حمایت از فعالیت های نظامی آنها )سعودی ها( در 

منطقه کاهش یابد. 

وال استریت ژورنال: آمریکا از ایران 
آب سنگین می خرد

یک روزنامه آمریکایی به نقــل از مقام های این 
کشــور ادعا کرد که دولــت باراک اوبامــا با هدف 
محافظت از توافق هسته ای با ایران، قصد دارد 32 

تن آب سنگین از این کشور خریداری کند.
به گزارش ایرنــا از پایگاه اینترنتــی روزنامه وال 
استریت ژورنال ، سه مقام آمریکایی گفتند آمریکا 
نگرانی دارد که ایران توانایی کاهش ســریع ذخیره 
آب سنگین خود مطابق با توافق هسته ای را نداشته 
باشــد و به این دلیل وزارت انرژی آمریکا قصد دارد 

مقداری از این مواد را از ایران خریداری کند. 
بر اساس شــروط توافق هســته ای ماه جوالی 
گذشته )تیر 94( ، ایران باید ذخایر آب سنگین خود 
را در سال های ابتدایی اجرای توافق پایین تر از ۱30 
تن و در مراحل آتی نیز پایین تر از 90 تن نگاه دارد. 
در این حال ، مقام های آمریکایی می گویند که ایران 
به دنبال یافتن خریدارانی در بازار بین المللی است و 
ممکن است میزان ذخایر ایران باالتر از سطح تعیین 

شده برود. 
به نوشته وال استریت ژورنال ، آمریکا امیدوار است 
که اقدام این کشور در خرید آب سنگین از ایران به 
سایر کشــورها نیز برای خرید این مواد در سالهای 

آینده ، اطمینان بدهد. 
انتظــار می رود این قــرارداد کــه ارزش آن 8.6 
میلیون دالر برآورد می شود ، روز جمعه بطور رسمی 

به امضای مقام های ایران و آمریکا برسد. 

سفیر ایران در ورشو با وزیر اقتصاد 
دریایی لهستان دیدار کرد

سفیر ایران در ورشو با گروبارچیک وزیر اقتصاد 
دریایی لهستان دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایســنا، زمینه های همکاری دو کشور 
در حوزه کشــتیرانی، حمل ونقل دریایی، شیالت 
و ســاخت انواع کشــتی ها از جمله کشتی های 
ماهیگیری و صیــادی در این دیــدار مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
 معرفــی پروژه هــای جدید همــکاری با هدف 
سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های ایرانی و 
لهستانی، امور تجاری مربوط به بنادر، جابجایی کاال 
با استفاده از خطوط کشتیرانی و مزیت های حمل 
و نقل دریایی از جمله مسائلی بود که در این دیدار 
به آن پرداخته شد.مارک گروبارچیک وزیر اقتصاد 
دریایی لهســتان در این مالقات از آمادگی وزارت 
اقتصاد دریایی لهســتان برای دعــوت از وزیر راه و 
شهرسازی کشورمان برای سفر به لهستان به منظور 

آغاز گفت وگوها و همکاری های دوجانبه خبر داد.
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اخبار رسانه ها در مورد مذاکرات روزهای اخیر میان 
جواد ظریف و جان کری، وزرای امورخارجه ایران و 
آمریکا درباره نحوه اجرای برجام حاکی از آن است که 
پیشرفت هایی در این مذاکرات صورت گرفته است. 
البته جواد ظریف، وزیــر امورخارجه ایران می گوید 
وزارت خزانه داری آمریکا در راســتای اجرایی شدن 
توافق هسته ای گام هایی برداشته »اما فکر نمی کنم 

این اقدامات کافی بوده باشد.«
ایــران بر این عقیده اســت کــه آمریکایی ها در 
اجرای تعهدات خود برطبق برجام آنگونه باید عمل 
نمی کنند و هیچ تالشی در مسیر تسهیل مسیرهای 
دسترســی ایران به اموال خود صــورت نمی دهند. 
محمدجــواد ظریف وزیــر امورخارجه ایــران روز 
چهارشــنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز 
اعالم کرد مقامات آمریکایی در اطمینان دادن به دیگر 
کشورها دراین باره که آنها می توانند بدون مواجه شدن 
با خطر مجازات، با ایران مراودات تجاری داشته باشند، 

باید »بسیار فعاالنه تر« عمل کنند.
ظریف در گفت وگو با نیویورک تایمز گفت: ما هرگز 
خواستار دسترسی به نظام مالی آمریکا نشدیم. آنچه 
ما خواســتار آنیم، اجرای توافق هسته ای است که 
مستلزم آن اســت که آمریکا به موسسه های مالی 

اروپایی درباره مراوده با ایران اطمینان خاطر دهد.
درهمین حال، منتقدان ایران در آمریکا می گویند، 
اتهامات ایران بهانه ای برای گرفتن امتیازات بیشتر 
اســت که مهم ترین آنها دسترســی به نظام مالی 
آمریکاست که این اقدام سبب خواهد شد ایرانی ها 
بتوانند با دالر معامله کنند. برخی منتقدان می گویند 
آمریکا در نتیجه همه اهرم های اقتصادی خود را در 
قبال ایران از دست خواهد داد. کری پس از گفت وگو 
با ظریف در گفت وگــو با خبرنگاران در ســازمان 
ملل متحد اعالم کرد، دوطــرف در تالش برای ابراز 
اطمینان از این موضوع هستند که »توافق هسته ای 
دقیقا اجرا خواهد شــد و همه طرف ها می توانند از 

منافع توافق بهره مند شوند.«
کری اعالم کــرد، دوطرف قرار اســت روز جمعه 

بار دیگر دیدار کننــد. ظریف اذعان کــرد، وزارت 
خزانه داری آمریکا که بــر قوانین پیچیده مرتبط با 
تحریم های مالی آمریکا نظارت دارد، در راســتای 
اجرایی  شدن توافق هسته ای گام هایی برداشته است؛ 
»اما فکر نمی کنم این اقدامات کافی بوده باشــد«. 
ظریف گفت: »آنها باید رویکردی بســیار فعاالنه تر 
اتخاذ کنند و سبب شوند افراد بدانند معامله با ایران 

سبب مجازات آنها نخواهد شد.«
درعین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از رسانه های 
خبری ژاپن نوشــت: پیشــرفت های قابل توجهی 
میان ایران و آمریکا در مذاکــرات مربوط به اجرای 
برجام حاصل شده اســت. »ژاپن تودی« می نویسد 
که درهمین ارتباط دوکشــور گفت وگوهایی را در 
ســطوح مختلف داشــته اند و وزیر خارجه آمریکا 
می گویــد، در مذاکراتــش با همتــای ایرانی خود 
درخصوص چند مسأله بسیار مهم بحث و تبادل نظر 
شــده و پیشــرفت های خوبی هم به دســت آمده 
است. رســانه های ژاپنی همچنین درگزارش های 

خود آورده اند: ایران به آمریکا تاکید کرده اســت، به 
تعهداتش به طور کامل عمل نکرده و این موضوع در 
رفتار برخی از بانک های غربی جهت عادی ســازی 

تجارت با ایران خود را نشان می دهد.
ازسوی دیگر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در 
گزارشی نوشت، سیاست های ضدایرانی کاخ سفید 
حتی موجب افزایش ســرخوردگی سیاستمداران، 
دیپلمات ها و تاجران اروپایی شــده اســت. روزنامه 
نیویورک تایمز در مقاله ای به قلم توماس اردبرینگ 
نوشــت: اروپایی ها از این که مقررات آمریکا آنها را از 
دادوســتد با ایران بازداشته است، ناراحت هستند و 
سه ماه بعد از لغو بسیاری از تحریم ها، سرخوردگی 
سیاستمداران، دیپلمات ها و تاجران اروپایی به این 
علت که نمی توانند ده ها قرارداد درحوزه های نفت،  
هوانوردی و ساخت وساز خود با ایران را نهایی کنند، 

افزایش یافته است.
مقاله نویس نیویــورک تایمز در ادامــه افزود: با 
نهایی شدن توافق هسته ای ایران و بازشدن بازارهای 

این کشــور، تاجران اروپایی انتظار یــک ثروت باد 
آورده را داشــتند اما ســه ماه بعد از لغو بسیاری از 
تحریم ها، سرخوردگی سیاستمداران، دیپلمات ها 
و تاجــران اروپایــی را فراهــم کــرده . اروپایی ها 
می گویند، مانــع اصلی در این مســیر، متحد آنها 
 یعنی آمریکا عامل اصلی پشــت توافــق تاریخی

 هسته ای است.
بانک های اروپایی که نگــران تحریم های جدید 
واشنگتن ضدایران به علت برنامه موشکی و اتهامات 
واهی مربوط به حمایت این کشــور از تروریســم 
هستند، از پشتیبانی مالی این قراردادها خودداری 
می کنند. ماریت ســاکی رئیس هیأت پارلمان اروپا 
در روابط بــا آمریکا گفت: اروپا گروگان سیاســت 
آمریکاســت. ما با هم توافق را به نتیجه رساندیم اما 
حاال آمریکا مانع اجرای آن می شود. شرکت های نفتی 
اروپا تا وقتی وزارت خزانه داری آمریکا مجوز استفاده 
از دالر را در خریدوفروش های نفت ایران صادر نکند، 
هیچ قراردادی امضا نمی کننــد. فدریکا موگرینی 
مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته در 
ســفر به تهران تالش کرد، این موانع را رفع کند اما 
بانک های اروپایی مجبورند مقررات آمریکا را رعایت 

کنند.
درحالی که ایــران به  شــدت از عمل نکردن و 
کاخ ســفید به تعهداتش انتقاد می کند، در آن سو 
جمهوریخواهان اعالم کرده انــد جان کری نباید 
تغییراتی را در تحریم های آمریکا ضدایران اعالم 
کند. نشست جان کری و ظریف در نیویورک باعث 
به وجود آمدن نگرانی هایی میان جمهوریخواهان 
آمریکا شد. جمهوریخواهان دراین باره اعالم کردند 
کری نباید تغییراتی را در تحریم های آمریکا اعالم 
کند. مقامات آمریکایی دراین بــاره اعالم کردند، 
نگرانی های جمهوریخواهان، بی مورد اســت. آنها 
همچنین از گمانه زنی دراین  خصوص خودداری 
کردند. علت به وجود آمدن این نگرانی ها، تا حدی 
اظهارات کری است که اوایل هفته کنونی مطرح 

شد.

جواد ظریف در گفت وگو با نیویورک تایمز: اخبار    دیپلماسی

اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا کافی نیست

شهروند| عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، 
امارات متحده عربی و عمان، به عنوان 6 کشور عضو 
شورای همکاری خلیج فارس، اواخر هفته گذشته در 
ریاض گرد هم آمدند تا درباره مهم ترین موضوعات 
منطقه ای، تبادل نظر و رایزنی کننــد. باراک اوباما 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا، نیز در سفری 
از پیش تعیین شــده، به جمع شیوخ 6 کشور عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس آمد و بــا آنها درباره 
موضوعات مورد توافق طرفین گفت وگو کرد. منابع 
آمریکایی پیش از سفر اوباما، پیش بینی کرده بودند؛ 
»او احتماال در سفر به عربستان، درباره ایران، جنگ 
یمن، مسائل سوریه با ملک سلمان، پادشاه عربستان 
گفت وگو و تالشــی جدید برای شکســت داعش 
پی ریزی کند«. اوباما که اواخر هفته گذشته به ریاض 
سفر کرده بود، گفت که هیچ کشوری هیچ سودی از 

درگیری با ایران نخواهند برد. 
رئیس جمهوری آمریکا در بخــش دیگری از این 
سفر، در نشست خبری با حضور خبرنگاران شرکت 
کرد و در پاســخ به ســوالی درباره رابطــه آمریکا و 
عربستان گفت: این کشور در وقایع مهمی چون لیبی 
متحد نزدیک آمریکا بوده است. او از برقراری آتش بس 
در یمن، اظهار خوشــحالی کرد و افزود: دریمن ما 
شاهد آتش بس هستیم و امیدواریم که این آتش بس، 
دوام داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش 
دیگری از این نشســت خبری، به توافق هسته ای با 
ایران اشاره کرد و گفت: ما شاهد بودیم که به واسطه 

این توافق، ایران از سالح هسته ای دور شد.
بــه گــزارش ایســنا، وی در بخش دیگــری از 
صحبت های خود ادامه داد: بدون اعضای شــورای 
همکاری نمی توانســتیم به توافقنامه هسته ای با 
ایران دست پیدا کنیم، البته دستیابی به توافقنامه 
هســته ای با ایران به معنای نادیده گرفتن اقدامات 
بی ثبات کننده این کشور در منطقه نیست. اوباما به 

این موضوع هم اشاره کرد که ایران به تعهدات خود 
براساس توافقنامه هسته ای عمل می کند. 

باراک اوباما که برای حضور در نشســت ســران 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس به 
ریاض آمده بود، درجمع ســران کشــورهای عضو 
شورای همکاری خلیج فارس سخنرانی کرد و گفت: 
از ایران می خواهیم با اصالح رفتار بین المللی خود، به 

جامعه جهانی بپیوندد.
عربستان اما همچنان می تازد

نشست شــورای همکاری خلیج فارس با حضور 
باراک اوباما، که یکی از اعضای کشــورهای ۱+5 در 
توافق هسته ای با ایران اســت، مواضع تندی علیه 
جمهوری اسالمی ایران نیز به همراه داشت. مواضعی 
که مانند نشست ســران ســازمان همکاری های 
اسالمی در اســتانبول، در بیانیه پایانی و در بندهای 

ضدایرانی، جای گرفته است.
»العربیه« درباره این موضوع که در رســانه های 
داخلی بازتاب یافت، گزارش داد: کشــورهای عضو 

شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خود در 
نشست ریاض از برگزاری رزمایش نظامی مشترک با 
همکاری آمریکا خبر دادند و بر لزوم آمادگی دفاعی 
در مقابل ایران تأکید کردند. دربیانیه پایانی نشست 
ریاض، آمده است: رزمایش مشترک در سال 20۱۷ 
به منظور برخورد با تهدیدهای خارجی ازجمله ایران 

انجام خواهد شد.
کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس بار دیگر 
با تکرار ادعاهای برخی کشــورها مانند عربستان، با 
تروریست نامیدن حزب اهلل لبنان، ایران را به حمایت 

از این گروه شیعی لبنانی متهم کردند.
شورای همکاری خلیج فارس بر لزوم تشکیل یک 
نیروی دفاعی در مقابل خطر مشترکی تأکید کردند 
که به طور ضمنی ایران را محــور آن خطاب کردند. 
شیخ نشــین های خلیج فارس اعتقاد دارند ایران در 

امور داخلی آنها دخالت می کند.
ســازمان همکاری های خلیج فــارس اعالم کرد: 
باید درمقابــل تهدیدهای خارجــی قدرت نظامی 

خــود را افزایش دهند. این ســازمان دربیانیه خود 
آورد: درصورتی که ایران دست از دخالت های خود 
در منطقه بکشد، شــورای همکاری با ایران روابط 

دیپلماتیک برقرار می کند.
به هر روی، خط و نشان های عربستان سعودی و 
برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج  فارس 
درحالی ادامــه دارد که این کشــورها با خریدهای 
تســلیحات، رقابتی را برای تبدیل کردن منطقه به 
انبار مهمات آغاز کرده اند. حمایت کشورهای عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس از تروریســت های  
سوری، حمایت از دولت ســاقط شده یمن و حمله 
هوایی به این کشور، کم کاری عربستان درمقابله با 
داعش و انتشار گزارش 28 صفحه ای درباره احتمال 
دخالت داشتن برخی مقامات سعودی در عملیات ۱۱ 
سپتامبر، همه و همه دالیلی است که عربستان و دیگر 
کشورهای عرب منطقه را در مظان اتهام قرار می دهد 
اما به نظر می رسد آنها با اتخاذ مواضع تند علیه ایران، 

سیاست فرار به جلو را انتخاب کرده اند!  
آمریکا و عربستان سعودی متحدان دیرین هستند؛ 
اما اخیرا موارد مختلفی ازجمله توافق هسته ای با ایران 
در روابط دوکشــور تنش هایی به وجود آورده است. 
باراک اوباما از عربستان به خاطر این که برای شکست 
داعش اقدام کافی نکرده، انتقاد کرده است. همچنین 
 لغو تحریم ها علیــه ایران باعث نگرانی عربســتان 

شده است.
مذاکــرات روز چهارشــنبه مقامــات آمریکایی 
درعربستان، با گفت وگوها در نشست 6 کشور عضو 
شــورای همکاری خلیج فارس ادامه می یابد. سفر 
باراک اوباما به ریــاض درحالی صورت می گیرد که 
شماری از قانونگذاران آمریکایی خواستار علنی شدن 
گزارش 28 صفحه ای شــده اند که احتماال در آن از 
نقش عربستان در حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر 

200۱ سخن گفته شده است.

توصیه اوباما درشورای همکاری خلیج فارس: 

هیچسودیازدرگیریباایراننمیبرید

یک ســازمان حقوق بشری مســتقر در لندن 
موســوم به »ریپریو« خاطرنشــان کرد: کمیته 
حقوق کودکان سازمان ملل از عربستان خواسته 
است تا حکم اعدام صادرشده در مورد سه نوجوان 
 بازداشت شــده به دلیل شــرکت در تظاهرات را 

لغو کند. 
به گزارش ایرنا، ســازمان یادشده اظهار داشت: 
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل فهرست مربوط 
به برخی از قربانیان را به دولت سعودی ارایه داده 
و تاکید کرده است که عربستان سعودی به منظور 
گرفتن اعتراف، این ســه نوجوان را مورد شکنجه 
قرار داده است. ریپریو این ســه نوجوان محکوم 
به اعــدام را »عبداهلل الزاهــر«، »داوود المرهون« 
و »علــی النمر )عکــس(« معرفی کرده اســت.  
سازمان ریپریو افزود: سازمان ملل همزمان با سفر 
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان، 
چنین درخواستی ارایه داد و از وی خواست تا این 
موضوع را با سران شــورای همکاری خلیج فارس 
در ریاض مطرح کند. ریپریو یادآور شد: تحقیقات 

به عمل آمده نشــان می دهد که ۷2 درصد افراد 
محکوم به اعدام در عربســتان، بــه  دلیل ارتکاب 
جرایم غیرخشونت آمیز محکوم شده اند. ازسوی 
دیگر، یک ســازمان مخالف اعدام در واشــنگتن 
موسوم به »گروه کدپینک« ضمن برگزاری یک 
گردهمایی نمادین در برابر کاخ ســفید از باراک 
اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواست تا موضوع 
سه نوجوان محکوم به اعدام را با مقامات سعودی 
مطرح کند.  گروه مزبور خاطرنشان کرد: این سه 
نوجوان به دلیل وجود یک رژیــم مخالف آزادی 
بیان براساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه و 
محاکمه ظالمانه با اعدام روبه رو هستند. کدپینک 
اظهار داشت: عربستان سرشار از نقض حقوق بشر 
است.  دراین کشور برگزاری گردهمایی و تأسیس 
احزاب ممنوع اســت و هرگونه مخالفت سیاسی 
جرم تلقی می شود. این گروه مخالف اعدام توضیح 
داد: اعدام آیت اهلل نمر به همراه سه فعال سیاسی 
در ژانویه گذشته، بیانگر ادامه تبعیض طایفه ای در 

عربستان است. 

سازمان ملل خواستار لغو حکم اعدام 3 نوجوان در عربستان شد

درحالی کــه باراک اوبامــا، رئیس جمهوری 
آمریکا درجریان سفر به ریاض و نشست با ملک 
سلمان بن عبدالعزیز ســعی کرد تا شکاف به 
وجود آمده اخیر در روابط ریاض- واشنگتن را 
بهبود ببخشد اما به نظر می رسد که با توجه به 
اظهارات اخیر ترکی فیصل، اوباما راه دشواری را 
پیش رو داشته باشد. به گزارش ایسنا، همزمان 
با ســفر روز پنجشــنبه باراک اوباما به ریاض 
برای حضور در کنفرانس ســران کشــورهای 
عضو شــورای همکاری خلیج فــارس که در 
راستای پرکردن شــکاف ایجاد شده در روابط 
دیپلماتیک عربســتان و آمریکا بود، اظهارات 
ترکی فیصل، شاهزاده ســعودی موجب شد 
تا بر شدت بحران ایجادشده در روابط ۷0ساله 
دوکشور افزوده شود.  دراین اظهارات فیصل که تا 
پیش از این سفیر عربستان در واشنگتن بود، در 
گفت وگویی بیان کرد که سران کشورهای عضو 
شورا به  زودی روابط خود با آمریکا و میزان تکیه و 

اعتماد به این »متحد« را مورد ارزیابی مجدد قرار 
خواهند داد. وی گفت که »روزهای خوب قدیم« 
با آمریکا بی هیچ بازگشتی به پایان رسیده و حال 
وقت آن رسیده تا منافع مشترک میان دوکشور 

مورد بررسی قرار گیرد.  
روشن اســت که ســخنان ترکی فیصل که 
درحال حاضر هیچ سمت رسمی ندارد، بیانگر 
مواضع مسئوالن ارشد سعودی است، آنچنان 
که کارمندان ارشــد دربار سلطنتی عربستان 
براین باورند که نظرات فیصل در سیاست خارجه 
در ریاض اثرگذار است. اخیرا خاندان سعودی، 
دولت اوباما و اعضای کنگره آمریکا را تهدید کرده 
بود که اگر الیحه ۱۱ سپتامبر را تصویب کنند، 
صدها  میلیارد دالر از دارایی های خودشــان در 
آمریکا را ارزان تر به فروش می رسانند.  این الیحه، 
دولت ریــاض را در دادگاه های آمریکا به دلیل 
 ایفای نقش در حمالت ۱۱ ســپتامبر مسئول

 قلمداد می کند.  

سفیر پیشین عربستان در آمریکا: 

روزهای خوش گذشته با واشنگتن تمام شده است 

یادداشت

چرا ایران سیستم دفاعی خود 
را تقویت می کند 

امورخارجه  وزیــر  ظریف  محمدجواد 
درمقاله ای که در روزنامه واشنگتن پست به 
چاپ رسید، به دفاع از سیاست های دفاعی 
ایران درمقایســه با کشورهای همسایه و 
اتفاقات گذشته پرداخت. خالصه ای از مقاله 

ظریف را پیش رو دارید: 

 نزدیک سه ســال پیش رئیس جمهوری تازه 
منتخــب ایران خواســتار تعامل ســازنده روی 
مســئولیتی خطیر شــد:  حل بحران هسته ای 
که ایران و غرب را جدا کــرده بود، حاصل 22ماه 
دیپلماسی بی سابقه- برنامه جامع اقدام مشترک 
یا برجام تاریخی- به طور رسمی در ماه ژانویه اجرا 
شد. با این حال با وجود این دستاورد مهم واقعیت 
نگران کننده این اســت که ما اکنون با چالشــی 

بزرگ تر روبه رو هستیم. 
کسانی که زمانی در پوشش بحران ساختگی بر 
سر برنامه هسته ای صلح آمیز کشورم پنهان شده 
بودند، ماجراجویی های مخــرب خود را افزایش 
داده اند. این افراد بر اثر ســرخوردگی به اقداماتی 
متوسل شــده اند که همه ما مجبوریم با آنها در 
سال ها یا احتماال ده ها  سال بعد زندگی کنیم. اجازه 
بدهید تا توضیح بدهم. برخی از افرادی که علیه 
برجام فعالیت کرده اند، وقیحانه تالش داشتند تا 
منطقه را به سمت جنگ فاجعه آمیز دیگری سوق 
دهند. هراس انگیز این که برخی نیز حمایت خود 
از افراط گرایی جنگ طلبانه را افزایش دادند، با این 
اعتقاد که این افراط گرایی می تواند به عنوان ابزاری 
 برای دســتیابی به اهداف سیاســی کوتاه مدت

 به کار آید. 
پیامدهای فاجعه بار چنیــن تالش هایی برای 
همگان آشکار است. این بازیگران با صرف مقادیر 
سرســام آور پول های نفتی مردمشان در انباشت 
تسلیحات، اکنون هم ســو با قیمت نفت شاهد 
افول دارایی های مالی و سیاسی خود هستند. در 
این میان، این افراط گرایان سرگردانی که قدرت 
یافته اند، دیگر فقط به ایجاد رعب و وحشت در این 
منطقه و به طور گسترده تر درجهان نمی پردازند 
 بلکه دست کســانی که آنها را تغذیه می کنند را 

گاز می گیرند. 
در ســال ۱980، در نتیجه انقالب اســالمی، 
صدام حسین زمامدار عراق جنگی را علیه ایران 
راه انداخت که به طور گســترده ای مورد حمایت 
مالی و نظامی تقریبا همه همســایگان عرب ما و 
غرب قرار داشت. صدام حسین که نمی توانست 
پیروزی سریعی به دست آورد، علیه غیرنظامیان 
و سربازان ما از سالح شیمیایی استفاده کرد. غرب 
نه تنها برای جلوگیری از این اقدام تالشی نکرد، 
بلکه غرب صدام حسین را با سالح های پیشرفته 
تجهیز کرد. در همان حال فعاالنه از دسترسی ایران 
به ادوات اولیه و ضروری دفاعی جلوگیری کرد و 
درخالل این ســال های طوالنی که جنگ ادامه 
داشت، شورای امنیت سازمان ملل حتی یک بار نیز 
این تجاوز و هدف قراردادن عامدانه غیرنظامیان یا 

استفاده از سالح های شیمیایی را محکوم نکرد. 
این موضوع شاید ازســوی بسیاری از غربی ها 
فراموش شــده باشــد اما مردم ما آن را فراموش 
نخواهند کرد. آنها موشک باران، تصاویر دهشتناک 
زنان، مردان و کودکانی که با سالح های شیمیایی 
کشته شــدند و از همه مهم تر فقدان ابزار مدرن 
دفاعی را به  خاطر می آورند. این که ما توانایی های 
دفاعی بومی خود را توســعه می دهیم و آزمایش 
می کنیم برای مقابله با چنین زمینه هایی است. 
وقتی که ما با موانــع عمده ای در تأمین مایحتاج 
سخت افزار نظامی خود از خارج روبه رو هستیم، 
درصورتی که همسایگان ما چنین سخت افزاری را 
درمقیاسی قابل توجه به دست می آورند، ما چاره 
دیگری نداریم. درواقع با وجود هشــدار غرب در 
زمانی که ما سیستم جدیدی را آزمایش می کنیم، 
بودجه نظامی ما درمقایسه با آنچه همسایگانمان 
صرف می کنند، بخش ناچیزی است که از کسر 

ناچیزتری نسبت به قلمرو و جمعیت ما را دارند. 
ایران سعادتمند است. در زمانی که بمب ها در 
مکان های عمومی در سراسر خاورمیانه منفجر 
می شوند و جنگ در یک قدمی ماست، ما دارای 
محیطی باثبات، ایمن و سالم برای شهروندانمان 
و نیز افرادی که از ایران دیدار می کنند و به فعالیت 
تجاری با ما می پردازند، هســتیم. این موهبت به 
 دلیل هوشــیاری دولت و شــخصیت ملت ما به 
دست آمده اســت. ما از این که منابع مان به جای 
مصارف نظامی بیهوده صرف بهداشــت جهانی، 
آموزش و علم و فناوری پیشــرفته شود، افتخار 
می کنیم. مــردم ما خواهان چیــزی جز صلح و 
همکاری با همســایگانمان و در مقیاس وسیع تر 
جهان نیســتند. ما برای مدت بیــش از دوقرن 
آغاز کننده هیچ جنگی نبوده ایم و به تعهد صریح 
ادامه می دهیم که آغازگر چنین حماقتی نباشیم. 
ما همه بدگویانمان را- چه بزرگ و چه کوچک- 

برای انجام چنین تعهدی به چالش می کشیم. 
من از همتایانم در سراسر دنیا می خواهم تا به 
آنچه به جای تهدیدات، تحریمات و شیطان سازی 
از طریق دیپلماسی به دست آمده تفکر کنند. امروز 
ایران که برای چندین هزاره پلی حیاتی بین شرق 
و غرب بوده، همچنــان باثبات ترین، ایمن ترین 
و توقفگاه جذاب درطول مســیر جاده ابریشــم 
اســت. دولت من به تعامل ســازنده و طرح من 
برای اجالس گفت وگوی منطقه ای متعهد است. 
پنجره ای گشوده شده و ما امیدواریم همتایان ما 
فرصتی که فراهم شــده را درک کنند تا بتوانیم 
توجهمــان را به اهداف و چالش های مشــترک 

معطوف داریم. 
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