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نحوه مذاکرات با مقامات عربستان سعودی
برای حضور ایرانیان در مراســم حج ،امسال از
دو جهت خبرساز شد :اول مرتضی رکنآبادی،
برادر سفیر سابق ایران در لبنان که در فاجعه
منا جــان باخته بود ،عنوان کرد که اســناد و
منابع موثقــی دارد که نشــان میدهد ایران
برای باز شــدن راه حج ،توافقنامهای را امضا
کــرده کــه در آن پذیرفته مقصــر فاجعه منا
ایرانیها بودهاند؛ و دوم ،اعالم شــد که امسال
هم ،علیرغم افزایش شــدید قیمت گوشــت،
گوشــتهای قربانی متعلق بــه حجاج ایرانی
به کشــور بازنمیگردد .عالوه بر این ،مشخص
شده که عربســتان نه تنها دیه جانباختگان
فاجعه منا را پرداخت نکرده ،بلکه دیه ایرانیان
شهید شده در مسجدالحرام نیز پرداخت نشده
است .مســئوالن پیشین و کنونی سازمان حج
و زیــارت ادعای رکنآبــادی را رد کردند؛ اما
آیا خواســتههای ایــران در مذاکرات با طرف
عربستانی تأمین شده است؟
بــه گــزارش «مــردم ســاالری آنالین»،
حساسیتها نسبت به نحوه مذاکره با مقامات
عربستانی برای حضور ایرانیان در مراسم حج،
بعــد از آن باال رفت که مرتضــی رکنآبادی،
بــرادر شــهید غضنفــر رکنآبــادی ،در یک
گفتگــوی تلویزیونی ادعــای بزرگی را مطرح
کرد .برادر دیپلمات جانباخته ایران در فاجعه
منا گفت« :واقعا تعجبآور اســت مســئوالن
جمهوری اسالمی سال گذشته توافقنامهای را
در مذاکرات حج امضا کردند که براســاس آن
پذیرفتهانــد آنچه در منا اتفاق افتاد مقصرش
ایرانیها بودند تــا بتوانند راه حج را باز کنند.
به این وسیله راه حج باز شد یعنی روی خون
شهدای منا پا گذاشته شد .اطالع دقیقی دارم
و بــه موقع ،منبع را اگر نیاز بود ،حتما معرفی
میکنم».
بعد از این اظهــارات رکنآبادی ،برخی بر
این نکتــه تأکید کردنــد وزارت امور خارجه،
مســئول مذاکره با طرف عربســتانی در مورد
فاجعه منا نبوده و این مذاکرات توســط «نهاد
دیگری» انجام شده است.

حجتاالســام ســیدعلی قاضیعســکر،
سرپرست پیشین حجاج ایرانی ،خیلی زود به
اظهارات رکنآبادی پاسخ داد و این اظهارات را
«یک دروغ مسلم» خواند .وی گفت« :این یک
دروغ مسلم است .نه نظام و نه مسؤوالن نظام
هرگز حاضر نیستند عزتشان را با هیچ چیزی
معاوضه کنند».
علیرضا رشــیدیان ،رئیس ســازمان حج و
زیارت امروز در حاشــیه مراســم بزرگداشت
شــهدای منا و مســجدالحرام ،بــا رد ادعای
مطرح شــده از ســوی برادر شــهید غضنفر
رکنآبادی گفت« :این ادعا ،دروغ محض است.
تفاهمنامههای سازمان حج و زیارت امضاشده
و کامال روشــن و شــفاف اســت و هیچ نکته
پنهانی ندارد .نخستین بند همه تفاهمنامههای
ما ،حفظ عزت ،کرامت ،آرامش و امنیت زائران

وزیر امــور خارجه ایران با اشــاره به عوامل
بیثباتــی خاورمیانه بر لزوم همــکاری و اتحاد
همسایگان در منطقه تاکید کرده و موضع ایران
را راجع به کاهش تنشهای موجود اعالم کرد.
«محمدجواد ظریف» در گفتوگو با شــبکه
الجزیره ،که مشروح آن دیروز منتشر شد ،گفت:
ما باور داریــم بهترین کاری که آمریکا میتواند
بــرای حفاظت از حملونقل دریایی انجام بدهد
این اســت که به کســی کاری نداشــته باشد؛

دخالت نکنــد .ظریف دربــاره تالشهای اخیر
آمریــکا برای بــه راه انداختن ائتالفــی با بهانه
حفاظت از کشــتیرانی در خلیــج فارس ،اظهار
کرد :این اساســا یک اقــدام خصومتآمیز علیه
ایران بوده و من معتقدم که هیچ تاثیری به جز
ناامنی ندارد.
وی همچنیــن دربــاره به فروش رســیدن
تسلیحات آمریکا در خاورمیانه گفت :اگر درباره
تهدیدهایی که از منطقه ناشی میشود صحبت

گزارش «مردم ساالری آنالین» از دیه قربانیان حج سال ۹۴
تا عدم بازگشت گوشتهای قربانی به کشور

پیدا و پنهان مذاکرات حج

ایرانی اســت و همــواره آن را طلب کردهایم.
کسی که برای زائرین عزت و کرامت را دنبال
میکند ،آیا از حقوق شهدای خود میگذرد و
با آن معامله میکند؟» مرتضی رکنآبادی که
از اســناد و منابع معتبر حرف میزد ،هنوز به
این تکذیبیهها واکنش نشان نداده است.
از عدم پرداخت دیه جانباختگان تا
ماجرای گوشتهای قربانی
قاضیعسکر نماینده سابق ولی فقیه در امور
حج و زیارت و سرپرست پیشین حجاج ایرانی
امروز در یــک برنامه تلویزیونــی عنوان کرد
که عربستان نه تنها مســئولیت فاجعه منا را
برعهده نگرفته ،بلکه هنوز دیه شهدای حادثه
مسجدالحرام را نیز پرداخت نکرده است.
هر دو این حادثهها در ســال  ۹۴روی داد:
در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام۱۴ ،

ایرانی شــهید و  ۶۸ایرانی مجروح شــدند .در
فاجعه منا نیز  ۴۶۵ایرانی در ازدحام جمعیت،
جان باختند.
عربســتان هیچگاه مســئولیت فاجعه منا
را برعهده نگرفت ،اما به گفته قاضیعســکر،
پادشــاه عربســتان پذیرفتــه بــود که یک
میلیــون ریال ســعودی به هــر جانباخته
حادثه مسجدالحرام پرداخت کند .سرپرست
پیشــین حجاج ایرانــی به صراحــت امروز
در یــک برنامــه تلویزیونی گفــت که دولت
عربســتان هنوز دیه شــهدای حادثه سقوط
جرثقیل در مســجدالحرام را پرداخت نکرده
و به پیشنهادات شــفاف ایران ،پاسخ روشنی
نداده اســت .حتی ایران ،بهعنوان یک گزینه
به عربســتان پیشنهاد داده که در مراسم حج
عمره از خانوادههــای قربانیان دعوت کند و

مســتقیماً مبلغ دیه به آنان پرداخت شــود،
که عربســتان ،این پیشنهاد ایران را بیپاسخ
گذاشته است.
آن چیزی که مشخص است این است که
در مذاکرات ســازمان حــج و زیارت با طرف
عربستانی ،هنوز مســأله جانباختگان فاجعه
منا و حادثه مســجدالحرام حل نشده و حتی
دیه  ۱۴ایرانی شهیدشــده در مسجدالحرام
پرداخت نشــده اســت .آنطور کــه انتظار
میرفت و خانوادههای قربانیان این حادثهها
انتظار داشــتند ،حقوق ایرانیها در این موارد
هنوز تأمین نشده است.
حج امســال از جنبه دیگری نیز خبرساز
شــد .عربســتان بازهم زیر بار نرفت و حاضر
نشــد گوشــتهای قربانی متعلق به حجاج
ایرانــی را به ســازمان حج و زیــارت تحویل
دهد .به گفته رئیس ســازمان حج و زیارت،
در مجموع  ۸۶هزار و  ۵۰۰رأس دام ،امسال
توســط زائران ایرانی قربانی شــده است .به
گفته علیرضا رشیدیان ،گوشت قربانی حجاج
ایرانــی در منا به همراه ســایر گوشــتهای
قربانی حجاج کشورهای اسالمی به  ۲۷کشور
محروم ارسال میشود!
حجتاالسالم قاضیعسکر پیشتر گفته بود
که مذاکراتی با طرف عربستانی انجام شده تا
گوشتهای قربانی متعلق به حجاج ایرانی ،به
کشور بازگردانده شــود و «در مراکزی مانند
بهزیستی و کمیته امداد توزیع شود» .حاال که
مقرر شده که این گوشتها به  ۲۷کشور دیگر
بروند و به ایران نیایند ،مشــخص شــده که
این مذاکرات هم بینتیجه بوده و عربســتان
رضایت نداده که گوشتهای متعلق به حجاج
ایرانی را به صاحبان اصلی آنها تحویل دهد.
شاید اکنون وقت مناسبی باشد که کارنامه
مذاکــرات با طرف ســعودی در معرض افکار
عمومی قرار گیرد و مســئوالن سازمان حج و
زیارت به صورت شفاف به مردم گزارش دهند
که در کدام حوزهها خواستههای طرف ایرانی
تأمین شده و در کدام حوزهها طرف سعودی،
حاضر نشده از مواضع خود عقبنشینی کند.

ظریف:

آمریکا در جایگاهی نیست که برای اقدامات دفاعی ما
خطوط قرمز تعیین کند
میکنید[ ،بهتر اســت بگوییــم] که تهدیدها از
جانب آمریکا و متحدانش ناشــی میشــوند که
اسلحه به منطقه سرازیر و آن را به بشکه باروتی
آماده انفجــار تبدیل میکنند .وزیر امور خارجه
ایران در این گفتوگــو تاکید کرد :آمریکاییها
در جایگاهی نیســتند تا بــرای کارهایی که ما
برای دفاع از خودمــان انجام میدهیم ،خطوط
قرمــز تعیین کننــد .وی در ادامه با اشــاره به
عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی گفت :من
فکــر میکنم که آمریکا منبــع بیثباتی در این
منطقه اســت و فکر میکنم که متحدان آمریکا
نیز متاسفانه منبع بیثباتی بودهاند».
ظریف همچنیــن موضع ایــران را در قبال
ایــن تنشها بیان کرده و گفــت :چیزی که به
شــدت واضح است ،این اســت که ما به دنبال
جنگ نیســتیم ،ما به دنبال تقابل نیســتیم ،ما

جبل الطارق دنبال کاهش تنش با ایران
دولت منطقهای جبلالطارق اعــام کرد که به دنبال
کاهش تنش با تهران از زمان توقیف نفتکش حامل نفت
ایران در این منطقه است.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگــزاری رویترز،
ســخنگوی دولت منطقهای جبلالطارق امروز (سهشنبه)
با ادعای اینکه توقیف نفتکــش حامل نفت ایران در این
منطقه در ماه ژوئیه قانونی بوده اســت ،گفت :ما به تالش
بــرای کاهش تنش با ایران در پی توقیف نفتکش گریس
 1ادامه میدهیم.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد که فرمان کنونی توقیف
گریس 1شنبه شب آینده ( 26مرداد) منقضی میشود.

خواهان پیشــرفت مردممان بوده و میخواهیم
منطقهمــان پیشــرفت کند .وی افــزود :ما در
اینجا[خاورمیانه] احتیاج به ثبات داریم و ثبات
باید برای همگان باشــد .نمیشود که عدهای در
ثبــات بوده و دیگران در بیثباتی باشــند .الزم
است که تمام کشورها درمنطقه در ثبات باشند
و ما آمادهایم تا از ثبات برای تمامی کشــورهای
منطقه و برای کســانی که بــه منطقه ما تکیه
دارند ،حفاظت کنیم .ظریف درباره تعهد مستمر
ایران به توافق هستهای و قابلیت تداوم آن گفت
کــه «این بهتریــن توافق ممکن بــود» اگرچه
میگوید که با مخالفت مواجه شد.
وزیــر امور خارجه ایران با توجه به این ادامه
داد :ایــن توافق بیعیبو نقص نبود .هیچ توافق
بیعیب و نقصی وجود نــدارد اما اگر به رئیس
جمهور آمریکا مشاوره درست داده شود ،او قادر

خواهد بود تا اساسا این واقعیت را بپذیرد که این
بهترین توافق بــوده و ما میتوانیم پیش برویم.
ظریف گفت براین عقیده اســت که این توافق
میتواند تا زمانی که شــرکای باقیمانده در آن،
موافق به اجرای تعهداتشــان باشند ،حتی بدون
مشارکت آمریکا نیز ادامه پیدا کند .وی در این
باره میگوید :چیزی که ما از آنها میخواهیم و
از آنها انتظار داریم که انجام بدهند این اســت
که متعهــد بمانند و ما هم تــا زمانی که آنها
چنین کنند ،متعهد خواهیم ماند.
وی باتوجــه به عملکرد آمریــکا در این باره
میگوید :من فکر میکنم که این نشــانه مهمی
اســت که آمریکا نه به خاطر کاری که ما کرده
باشــیم ،بلکه به خاطر کاری که خودشان انجام
میدهند ،بیشتر و بیشتر در حال منزوی شدن
است.

تالش پمپئو برای انسجام غربیها علیه ایران

نیروی دریایی انگلیــس روز چهارم ژوئیه ،یعنی بیش
از یک مــاه پیش یک نفتکــش حامل نفت ایــران را با
ادعای اینکه به مقصد ســوریه در حرکت بوده در منطقه
جبلالطارق توقیف کرد که با انتقاد شــدید ایران مواجه
شد .به گزارش ایســنا ،مقامات کشورمان توقیف نفتکش
گریس 1را کامال خالف قوانین بینالمللی و مصداق دزدی
دریایی دانســتهاند .این در حالی است که دولت انگلیس
تاکنــون اقدامی برای آزادی ایــن نفتکش نکرده و حتی
مدعی است که بهطور قانونی دست به این کار زده است.
توقیف این نفتکش به اختالفات میان ایران و انگلیس
دامن زده است.

وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی ضدایرانی ســعی
کرد متحدان واشــنگتن را برای پیروی از سیاست آن در
برابر تهران ،ترغیب کند.
به گزارش ایسنا ،مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا
در پیامی توییتری با انتشار یک شمارش معکوس ،نوشت:
زمان در حال سپری شدن است .این زمانی است که پیش
از به اتمام رســیدن مهلت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل
برای ایران و ممنوعیت ســفر قاســم سلیمانی باقی مانده
اســت .ما از متحدان و شــرکایمان میخواهیم فشار بر
حکومت ایران را افزایــش داده و رفتار بیثباتکننده آن
را متوقف کنند.

به گزارش ایســنا ،دولــت آمریکا با خــروج از توافق
هستهای[برجام] در ماه مه سال  ۲۰۱۸با تکیه بر ادعاهایی
علیه ایران از جمله دنبال کردن هدف دستیابی به سالح
هســتهای و حمایت از تروریســم ،عالوه بــر بازگرداندن
تحریمهای پیشــین بر ایران در راستای رویکردی موسوم
به فشار حداکثری ،تحریمهای جدیدی نیز بر ایران اعمال
کرد.
در این میان ،دولت آمریکا با تکرار ادعاهای یاد شــده
علیه ایران ،ســعی داشــته اســت متحدان اروپاییاش را
ترغیب به پیروی از سیاســتهای یکجانبه واشنگتن در
برابر تهران کند.

در راستای اقدامات ایران برای کاهش تعهدات برجام صورت میگیرد

اخذ نظر رهبری درباره گام سوم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

میزان اورانیوم غنی شده ایران به  ۳۷۰کیلو افزایش یافت
سخنگوی سازمان انرژی اتمی از اضافه شدن  ۶۰تا  ۷۰کیلو به ذخایر
اورانیوم غنی شــده خبر داد و گفت :در حال حاضر میزان اورانیوم غنی
شده ایران  ۳۶۰تا  ۳۷۰کیلوگرم است.
بهــروز کمالوندی در حاشــیه مراســم آغاز عملیات احــداث مرکز
تحقیقات ملی جداسازی و توسعه کاربرد ایزوتوپهای پایدار درخصوص
آخرین وضعیت اورانیوم غنی شــده و آب سنگین گفت :وقتی ما سطح
غنی ســازی را به بیش از  ۳.۶۷افزایش دادیم نگاه کردیم بینیم نیازمان
چیست.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی افزود :باتوجه به ضرورت مدنظر قرار
دادن ســوخت نیروگاهی این ســطح باید  ۴.۲درصد باشد ولی ما ۴.۰۵
درصد باال رفتیم چرا که وقتی شــما اورانیوم  ۴.۵درصد تولید میکنید
اگر هم زمانی محصول  ۴درصد داشتید و بنا به مقتضیات وقتی اینها را
به هم مخلوط میکنید به عدد مورد نظر میرسید.
کمالونــدی عنوان کــرد :ما االن با ظرفیت خوبــی تولید میکنیم و

«علی اکبرصالحی» در مراسم آغاز عملیات
احداث مرکــز تحقیقات ملی جداســازی و
توســعه کاربرد ایزوتوپهای پایدار در پاسخ
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا درباره گام سوم
کاهــش تعهدات هســتهای تصمیمی گرفته
شده اســت ،گفت :هیات نظارت بر برجام در
این خصوص تشــکیل جلسه داده و مشورت
میکند و نظر رهبری هم اخذ میشود.
وی اظهــار داشــت :من هــم اکنون در
شرایطی نیســتم که درباره گام سوم صحبت
کنــم و اظهار نظر من هــم در حد حدس و
گمــان خواهد بــود اما ما به عنــوان مجری
دستورات سناریوهای مختلفی را ارائه کردیم.
وی افزود :این سناریوها بررسی شده است
اما اینکه تا به حال دستوری در این خصوص
صادر شــده اســت یا خیر ترجیــح میدهم
صحبت نکنم و هر موقع مســئولین تصمیم
الزم را اتخاذ کنند ســازمان آمادگی دارد آن
تصمیمات را در اسرع وقت عملیاتی کند.

موجودی مان هم حداقل  ۶۰تا  ۷۰کیلو بیش از  ۳۰۰کیلوگرم اســت و
میزان آن هم به ســرعت افزایش مییابد .سخنگوی سازمان انرژی اتمی
همچنین درباره تولید آب ســنگین در کشور خاطرنشان کرد :همانطور
کــه رئیس جمهوری گفت مــا تعهدی در قبال اینکه بیشــتر از عرضه
 ۱۳۰تن آب ســنگین نداریم از طرفی ما اجازه داریم بازارهای متنوعی
که گرفته ایم که را از دســت ندهیم .کمالوندی بیان کرد :گرچه مقادیر
آب سنگین ما خیلی بزرگ نیست ولی بازارهای ما متنوع است و شامل
کشورهای اروپایی و غیراروپایی میشود.
وی خاطرنشــان کرد :ما امروز نه فقط آب ســنگین بلکه محصوالت
دیگر مثل دوترهها و اکســیژن  ۱۸را صادر میکنیم و این نوید میدهد
که ایران میتواند صادرکننده کاالهای دارای تکنولوژی باال باشد.
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد :ما نباید هیچ بازاری را
از دســت بدهیم ضمن اینکه هیچ تعهــدی در قبال اینکه باالی  ۳۰تن
نرویم را نخواهیم داشت.

رئیس ســازمان انرژی در پاسخ به سوال
دیگری درباره تمدید معافیتهای هســته ای
ایران از ســوی آمریکا و اینکه آیا بازه زمانی
این تمدیدها مشــکلی در همکاری هسته ای
ایجاد نمیکند اظهار داشت :همکاریهای ما
در چارچــوب برجام با اروپا ،روســیه و چین
ادامه دارد.
صالحی ادامه داد :ســاخت واحدهای  ۲و
 ۳بوشــهر به خوبی پیش مــیرود و ما حتی
از برنامه هم جلوتر هستیم ضمن اینکه نباید
فراموش کــرد بحث تامین مالــی این پروژه
هم بحث مهمی اســت اما در مجموع از زمان
بندی پیش بینی شده جلوتر هستیم.
وی یادآور شــد :پــروژه اراک هم تا امروز
به خوبــی پیش میرود هر وقت مســاله ای
باشد ما با صداقت با مردم درمیان میگذاریم
حدود یک ســال پیش هم زمانی که وقفه ای
از طرف دوســتان چینی دیدیــم هم اطالع
رســانی کردیم اما االن پروژه به خوبی پیش

مــیرود و مشــکلی نداریم .رئیس ســازمان
انرژی خاطرنشان کرد :در این پروژه قدمهای
بلندی برداشــته شده است که ضرورت اعالم
آن االن وجــود ندارد اما ما در اراک به بخش
ســاخت تجهیزات رسیدیم و مراحل طراحی
را پشت سر گذاشته ایم که من وارد جزئیات
نمیشــود اما ملت بدانند که مسائل به خوبی
پیش مــیرود .صالحی اظهار داشــت :بحث
همکاری بــا اروپا در مرکز نظام ایمنی هم به
پیش میرود و یک آزمایشــگاهی برای تست
فشــار با همکاری اروپا در دست اجراست که
اتحادیه اروپــا در این پروژه  ۲۰میلیون یورو
متعهد شدهاست که بخشی از آن به فعالیت
درآمدهاست.
معــاون رئیس جمهــوری افــزود :برجام
تاکنون به خوبی پیش مــیرود اما اینکه در
آینده چه اتفاقی میافتد را باید ببینیم ضمن
اینکــه ما با امکانات خودمان میتوانیم کار را
پیش ببریم هر چند ممکن اســت در بعضی

مســائل کوتاهی شــود و زمان ما طوالنی تر
شــود و پروژه زمانبر شود اما فعال کارها طبق
تعهدات انجام میشود.
رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت :اگر ما
برجام را به  ۳بخش فنی ،اقتصادی و حقوقی
تقســیم کنیم در بخش فنی هیچ مشــکلی
نداریم و بخشهــای مختلف آن اعم از غنی
سازی اکتشاف ،استخراج ساخت نیروگاهها و
سایتهای جدید به خوبی پیش میرود و ما
به صورت طبیعی پیش میرویم و سرعت ما
هم متناسب با امکانات و الزامات کشور است.
صالحــی گفت :اگر هــم در بعد حقوقی و
سیاســی و اقتصــادی طرف مقابــل بدقولی
میکند ما میتوانیــم در بخش فنی واکنش
متناســب را بدهیم .و حــوزه فنی برجام این
قابلیت را دارد .ما فقط در یک مورد در پروژه
ایتر اعتراض داشــتیم که قرار شد اروپاییها
آن را به گونه دیگری جبران کنند.
برداشت اشتباه آیت اهلل یزدی
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به اظهارات آیــت اهلل محمد یزدی از اعضای
شــورای نگهبان گفت :ســوءتفاهمی پیش
آمده و حضــرت آیت اهلل یزدی که از اعضای
شورای نگهبان هستند درباره کنوانسیونی که
اخیرا در مجلس تصویب شــده تحت عنوان
کنوانســیون پســماندهای پرتوزا برداشــت
اشــتباهی رخ داده اســت به نحوی که گویا
ما به کشــورهای اســتکباری اجازه داده ایم

سوخت مصرفی خود را در ایران دفن کنند در
حالی که درست عکس این است و طبق مواد
 ۱۱و  ۱۲این الیحه هیچ کشــوری نمیتواند
کشــور دیگــر را وادار به دفن پســماندهای
خود کند.
رئیس ســازمان انرژی اتمــی بیان کرد:
امیدوارم شورای نگهبان مطالعه دقیق تری بر
روی این کنوانسیون داشته باشد کما اینکه ما
در  ۲.۵سال اخیر مشورتهای گسترده ای با
مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون امنیت
ملی و با بخشهاش حقوقی دولت داشــتهایم
تا این الیحه را منقح کنیم.
 15هزار پرسنل صنعت هسته ای
ایران
رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد :در
نطنز ،اراک ،اصفهان ،کارهای به خوبی پیش
میرود و امروز صنعت هســته ای با  ۱۵هزار
پرســنل با قدرت کار خود را پیش میبرد و
هیچ چیز متوقف نشــده است و هر وقت هم
به صالح دیده شــده و مسئوالن گفته اند به
فعالیتهایمان شــتاب دهیم دیدید که انجام
شده است.
صالحــی تصریح کــرد :هــر اراده ای که
مسوالن ارشد نظام داشــته باشند و صنعت
هسته ای متصور بشوند ما میتوانیم با فوریت
کامــل آن را محقق کنیم و مــردم مطمئن
باشند که این صنعت به خوبی فعالیتهایش
پیش میرود.
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راهکار کاهش تنش ایران و آمریکا از نگاه موسویان
سید حسین موسویان دیپلمات پیشین کشورمان در مقاله ای در پولتیکو نوشت:
از زمان انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا در سال  ،۲۰۱۶او با اتخاذ سیاست
بیمارگونه «فشار حداکثری» فشارهای همه جانبه و سختترین تحریمها را علیه
ایران اعمال کرده تا در مورد توافق جدید هسته ای ،ایران را به میز مذاکره بکشاند
که تاکنون موفق نبوده است .به گزارش ایسنا ،متن این مقاله به شرح زیر است:
این سیاســت نه تنها موجب «خصومت حداکثــری» در روابط ایران و آمریکا
شــده بلکه زمینه ســاز تنشها و اقدامات خصومت آمیز بیسابقه گردیده بگونه
ای که جامعه جهانی را درمورد احتمال بروز یک درگیری نظامی جدید ،بشــدت
نگران کرده اســت .اگر ترامپ سیاستهای جاری را ادامه دهد ،او نه تنها محکوم
به شکست است ،بلکه هیچ شانسی برای مذاکره وجود نخواهد داشت حتی اگر او
در انتخابات بعدی مجدد پیروز شــود .نتیجه این روند فاجعه بار خواهد بود .تنها
یک تغییر اساسی در سیاست ترامپ ،میتواند موجب مهار تنش روزافزون جاری
گردد .بدین منظور موانع کلیدی حل و فصل دیپلماسی مثبت بشرح زیر را باید از
سرراه بردارد .در تهران اکثرا معتقدند که شخص ترامپ جنگ نمیخواهد و حتی
تغییر رژیم هم برنامه جدی او نیســت .او با نابودی برجام ،خواست میراث اوباما را
نابود کند اما میخواهد به یک معامله جدید بعنوان «میراث ترامپ» برســد .اولین
و بزرگترین مشکل ترامپ این است که کارگزاران اصلی تیمش دیدگاه و اهداف
متفاوتی با او در مورد ایران دارند .حتی برای سیاســتمداران برجسته آمریکا هم
روشــن است که جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ مشتاق جنگ و یا حداقل
تغییر رژیم در ایران اســت .دومین مانع ترامپ متحدین کلیدی منطقه ای یعنی
اســراییل و عربستان هستند که اهداف بولتون را دنبال میکنند و نفوذ بی سابقه
ای در تعیین سیاســتهای جاری آمریکا علیه ایران دارند در حدی که بسیاری از
سیاستمداران در تهران به این نتیجه رسیده اند که اسراییل و عربستان عامل مهم
تشدید خصومتهای اخیر آمریکا با ایران هستند.
دیدگاه

عقب نشینی بی سر و صدای بن سلمان مقابل تهران

روزنامه فرامنطقهای القدس العربی در یادداشتی تحت عنوان «عقب نشینی بی
سروصدای ریاض در مقابل ایران» نوشت :چهار سال پیش زمانی که جنگ یمن
آغاز شد رسانههای نزدیک به محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی انیمیشنی منتشر
کردند که در آن محمد بن سلمان به ایران حمله میکند و وارد تهران میشود اما
این گفتمان پیروزمندانه و اعتماد بنفس سعودی باتوجه به رخدادها در حال افول
است همانند افول گفتمان ریاض در پرونده سوریه .قبل از اینکه محمد بن سلمان
ولیعهد عربستان شود این کشور علیرغم دشمنی اش با برخی طرفها و خصوصا
ایران گفتمان سیاسی و نظامی بســیار معتدل در پیش گرفته بود اما زمانی که
محمد بن سلمان به دلیل بیماری پدرش ملک سلمان زمام امور را در دست گرفت
یک گفتمان نظامی در عربســتان پدیدار شد که همه طرفها را تهدید میکرد و
امور که بندر بن ســلطان و امثال آن بطور محرمانه علیه برخی کشورها از جمله
ایران انجام میدادند بن سلمان به طور علنی انجام داد.
در این یادداشــت آمده است :اعتماد به نفس عربســتان به دو دلیل بود؛ اول
دستیابی به سالحهایی که از نظر آنها پیشرفته و ضامن پیروزی بود زیرا این کشور
از نظر تسلیحاتی رتبه پنجم جهان را دارد و عامل دوم باور عربستان به این مساله
بود که آمریکا به ریاست دونالد ترامپ به ایران حمله خواهد کرد و پرونده هسته
ای را از بین خواهد برد .محمد بن سلمان علیرغم مشورتهایی که با کارشناسان
غربی داشــت در پیش بینی اوضاع سیاسی و درک واقعیت ناکام بود بنابراین به
بهانــه مقابله با نفوذ ایران جنگ علیه یمن را آغاز کرد اما تحوالت کامال متفاوت
شد تا جایی که ریاض خود را در وضعیت بی سابقه ای قرار داد .واقعیت ژئوپلتیکی
در وقت کنونی نشان میدهد که ایران به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است
و بدون لحاظ کردن این کشور اتخاذ هرگونه تصمیم استراتژیک در منطقه دشوار
خواهد بود ،همچنین حوثیهای یمن در حال کنترل جنگ هستند و احتمال این
وجود دارد که صنعت نفت عربستان را مورد هدف قرار دهند .از سوی دیگر ریاض
دیر متوجه شد که آغاز جنگ علیه ایران از سوی واشنگتن مساله دشواری است
زیرا پیامدهای فاجعه باری برای منطقه و برای خود آمریکا به دنبال خواهد داشت
و بعد از سرنگونی پهیاد آمریکایی توسط ایران ریاض از توان نظامی آمریکا مطلع
شد و با توقیف نفتکش انگلیس نیز از پافشاری تهران برای مقابله با هرگونه تهدید
در خلیج فارس آگاهی یافت.
نویسنده میگوید :هرکس تاریخ نظامی انگلیس را بداند متوجه شکست این
کشور پس از تو قیف نفتکشش توسط ایران خواهد شد؛ عملیاتی که در واکنش به
توقیف نفتکش حامل سوخت ایران در تنگه جبل الطارق انجام شد .انگلیسیها از
هر کشوری که حاکمیت دریایی آنها را هدف قرار دهد نمیگذرند و علیرغم منحل
شدن امپراتوری بریتانیا آنها هنوز بر این باورند که پادشاهان دریا هستند اما این بار
و در واقع برای اولین بار لندن مجبور شد که خوار شدن را بپذیرد .همزمان با آن
سعودیها نیز به این نتیجه رسیدند که تمام برنامههای آنها در یمن با شکست
مواجه شده است زیرا اتهاماتی همچون جنایت جنگی و هدف قرار دادن کودکان
و ســالخوردگان متوجه آنان است و کشــورهای دیگر شروع به توقیف معامالت
تسلیحاتی با آنها کردند ،مساله اساسی این است که آنها دیگر نمیتوانند قدرت
را به دولتی که آن را دولت قانونی یمن میخوانند بازگردانند و توان مقابله نظامی
با حوثیها را نیز ندارند و حوثیها حمالت زیادی به مناطق مختلف عربســتان از
جمله شــهر دمام ،فرودگاههای جنوب ،فرودگاه ابها ،منطقه جیزان و پایگاه ملک
خالد داشته اند و پدافند هوایی عربستان و خصوصا سامانه پاتریوت نتوانسته است
با این حمالت مقابله کند.
در ادامه این یادداشت آمده اســت که هدف کنونی سعودیها دیگر پیروزی
بر حوثیها نیســت زیرا این مساله اگر نگوییم غیرممکن شده است بسیار دشوار
شده است ،در واقع هدف کنونی آنها کم کردن حمالت ویرانگر حوثیها است که
با توجه به این تحوالت خطرناک پنتاون کارشناسان رادار و پاتریوت به عربستان
فرســتاده است تا با حمالت موشکی حوثیها مقابله کنند .واشنگتن میداند که
هرگونه پیروزی حوثیها در این جنگ به مثابه پایان حکومت آل سعود است زیرا
هم نیروهای نظامی و هم افکار عمومی سعودی این مساله را تحمل نخواهند کرد.
این نویسنده مغربی میگوید که در برابر این پیشروی حوثیها و تبدیل شدن
ایران به یک قدرت منطقه ای در خلیج فارس برای مقابله با پروژههای آمریکایی
انگلیسی و آگاهی عربستان از این مساله که نه واشنگتن ونه اسرائیل وارد جنگبا ایران نخواهند شــد ،ریاض سیاست عقب نشینی بی سروصدا در پیش گرفت.
موضع عربستان پیش از این در رابطه با سوریه رادیکالی بود و عادل الجبیر ،وزیر
خارجه پیشین عربستان بر این مساله تاکید میکرد که بشار اسد چه با صلح با با
جنگ باید از منصب خود کنار برود اما با گذشت زمان موضع ریاض تغییر کرد و
شروع به ارسال پیامهایی به نظام بشار اسد کرد.
در پایان این یادداشت آمده است :عقب نشینی که عربستان در مقابل سوریه
انجام داد در حال تکرار کردن آن بصورت بی صدا در مقابل ایران است؛ سعودیها
حمالت خود علیه حوثیها را کاهش دادند و دیگر حمالتی که منجر به کشتار
میشــد را انجام نمیدهد از سوی دیگر رســانههای سعودی نه تنها سیاست
توهیــن و حمله به ایران را متوقف کرده اند بلکه بعد از اینکه متوجه شــدند
«عمو ســام» آمادگی جنگ با ایران را ندارد سیاست رسانهای آنها به منظور
وارد شــدن به مرحله گفت وگو با مقامات تهران ،هوشــیارانه عمل میکند.
اماراتیها نیز متوجه این مســاله شدند و شروع به عقبنشینی کردند تا راه را
برای ریاض هموار کنند.
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