
دادستان تهران:
کیفرخواست فائزه هاشمی

صادر شد
علی صالحی، دادستان عمومی و انقالب تهران 
از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام 
فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر 
داد و گفت: »در رابطه با این پرونــده، قرار جلب به 
دادرسی صادر شده اســت.« وی افزود: »دادستان 
به عنوان مدعی العموم پرونــده را پیگیری کرده و 
پرونده در جریان است.« بیستم اردیبهشت بود که 
سخنگوی قوه قضائیه از ورود دستگاه قضا به اظهارات 
فائزه هاشمی خبر داد و گفت: »این شخص توسط 
دادستان تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای 
 در دادســرای عمومــی و انقالب تهران تشــکیل 

شده است.«
    

الپید: 
ایران بزرگ ترین تهدید

علیه اسرائیل است
به نوشــته روزنامه تایمز آو اسرائیل، یائیر الپید، 
نخســت وزیر دولت انتقالی رژیم صهیونیستی در 
اولین ســخنرانی خود از زمان انتصاب در این پست 
تاکید کرد که ایران بزرگ ترین تهدید برای اسرائیل 
است. الپید در بخشی از سخنان خود گفت که او برای 
جلوگیری از دســتیابی ایران به ظرفیت تسلیحات 
هســته ای و ورود ایران به مرزهای ســرزمین های 
اشغالی هر کاری الزم باشــد انجام خواهد داد. وی 
با بیان اینکه مقابله با ایران یکی از چالش های پیش 
روی اسرائیل اســت، تصریح کرد: از غزه تا تهران، از 
سواحل لبنان تا سوریه! ما را آزمایش نکنید. اسرائیل 
از قدرت خود در برابر هر تهدید و دشمنی استفاده 

خواهد کرد.
    

حقیقت پور:
باید کینه های مردم علیه اسرائیل را 

باز کنیم
منصور حقیقت پور، فعال سیاسی اصولگرا به ایلنا 
گفت: ما چه توافق بکنیم چه نکنیم، تضاد بین ما و 
اسرائیل جاری خواهد بود. قطعا با آنها مشکل داشته 
و خواهیم داشت. اگر روزی احساس کنیم با اسرائیل 
مشــکل نداریم روز افول جمهوری اسالمی است. 
پس ما باید آماده یک تقابل همــه جانبه نرم، نیمه 
سخت و سخت با اسرائیل باشــیم. وی با بیان اینکه 
باید کینه هایی که در دل مردم علیه اسرائیل است را 
باز کنیم، تصریح کرد: رهبر انقالب، تاریخی را برای 
سقوط اسرائیل اعالم کرده و باید تالش کنیم تا آن 

تاریخ این کار تحقق پیدا کند.
    

ورود نفتکش جدید ایرانی به سوریه
پایگاه خبری العهد از ورود یک نفتکش جدید 
ایرانی به بندر بانیاس در شمال غرب سوریه در عصر 
روز شنبه، خبر داد. به گفته منابع آگاه، مواد نفتی 
که توسط این نفتکش به ســوریه رسیده حاصل 
فعال سازی خط اعتباری میان دمشق و  تهران است. 
العهد در ادامه گزارش داد که این نفتکش همزمان با 
سفر حسین امیرعبدللهیان وزیر امورخارجه ایران 
به سوریه به بانیاس رسیده و این سومین نفتکشی 

است که طی هفته های اخیر وارد  سوریه می شود.
    

امیرعبداللهیان: 
نگرانی های امنیتی اردوغان را

به بشار اسد منتقل کردم
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به دیدار اخیرش 
با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در دمشق نوشت: 
»در این دیدار نگرانی های امنیتی ترکیه که رئیس 
جمهور و وزیر خارجه این کشور در سفر چند وقتم 
به آنکارا، با من در میان گذاشتند به آقای اسد منتقل 
کردم و با صراحت گفتم موضع جمهوری اسالمی 
ایران، حل مسائل از راه گفت وگو و همکاری است و 
مخالف توسل به زور و هرگونه عملیات نظامی علیه 
سوریه خواهیم بود.« به نوشــته وی اسد آمادگی 
کشورش برای اســتقبال از هرگونه راه حل مبتنی 
بر گفت وگو و با کمک جمهوری اســالمی ایران را 

اعالم کرده است.
    

در پی وقوع زلزله هرمزگان ارسال شد:
پیام تسلیت مقامات امارات به رئیسی 
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رســمی 
امارات)وام(، محمد بن زائد، رئیس امارات در پیامی 
به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران جان باختن 
چند شهروند ایرانی در پی زلزله هرمزگان را تسلیت 
گفت و برای مصدومان این حادثه آرزوی شفای عاجل 
کرد. همچنین شــیخ محمد بن راشد، نخست وزیر 
این کشور و حاکم دبی در پیامی جداگانه به ابراهیم 

رئیسی این حادثه را تسلیت گفت.
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گذاشتن نام خالد اسالمبولی، قاتل 
انور ســادات روی یکی از خیابان های 
تهران از آن دســت ســنگ هایی بود 
که چهــار دهه پیش عــده ای به چاه 
انداختند و هنوز کسی نتوانسته آن را 

بیرون آورد. 
ایــن روزها مصطفــی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق ظاهــرا داوطلب 
درآوردن این ســنگ شــده اســت. 
الکاظمی که به دنبال نقشــی جدید 
برای عراق در مناســبات منطقه ای 
است، مدتی است کشورش را میزبان 
مذاکرات ایرانی- ســعودی البته در 
ســطح امنیتی-  اطالعاتــی کرده و 
امیدوار اســت بتواند با میانجی گری 
میان ایران و عربستان و پایان بخشیدن 
به خصومت سنتی و قدمت دار این دو 
کشــور مهم منطقه، وجهه سیاسی 

عراق را دگرگون کند.
در عین حال فواد حســین، وزیر 
خارجــه او همیــن چنــد روز پیش 
خبر داد که نه تنهــا مذاکرات ایران و 
عربســتان در عراق صورت می گیرد، 

بلکه گفت وگوهای جداگانه ای میان 
ایران با مصر و ایران با اردن نیز در بغداد 

در جریان است. 

ایران، مشتاق آشتی
نکته مهمی که فواد حسین به آن 
اشاره کرد این بود که »ایران ایده ایجاد 
مجاری ارتباطی با مصری ها را مطرح 
کرده است.« با اســتناد به این گفته 
او می تــوان تصریح کرد کــه ایران به 
ضرورت آشتی با مصر و ممانعت از سوق 
دادن مصر به ســوی ائتالف عبری- 

عربی علیه ایران پی برده است. 
حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
خارجه کشورمان دیروز در حالی که در 
نشست رهبران گروه های فلسطینی 
مستقر در سوریه به ســر می بُرد، در 
خصوص این گفت وگوها مورد سوال 
قرار گرفت و تاکید کرد: »روابط طبیعی 
و رو به توسعه تهران- قاهره را به نفع دو 

کشور، دو ملت و منطقه می دانیم.«
او درباره مذاکرات ایران با مصر در 
بغداد گفــت: »ما هنــوز مذاکره ای را 
برای پیشرفت و توسعه روابط به طور 
مستقیم با طرف مصری نداشته ایم، اما 

برخی تالش ها در جریان است که در 
چارچوب همکاری های بین کشورهای 
اسالمی، تهران و قاهره هم روابط شان 

به حالت طبیعی برگردد.«

 مقاومت مصر  در برابر 
وسوسه های عبری- عربی

سوال اساسی در این میان این است 
که چقدر می توان به این گفت وگوها 
برای بازگشــت روابط عادی دو کشور 
با یکدیگر امیدوار بود و موانع پیش رو 

کدام هستند؟
ســه ســال پیش، احمد القاعود، 

نویسنده و پژوهشگر مصری در رأی 
الیوم طی یادداشتی با موضوع ضرورت 
ازسرگیری روابط ایران و مصر، نوشت: 
»مصر امروز وضعیــت جالبی ندارد 
و مجبور اســت تابع اراده منطقه ای 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس یا 
ایاالت متحده باشد. امروز توپ در زمین 
تهران اســت که می تواند به صراحت 
خواستار ازسرگیری روابط طبیعی با 
مصر شود و نمایندگی سیاسی خود در 
مصر را تا حد سفیر باال ببرد و پروازهای 
هوایی میان دو کشــور را برقرار کند و 
راه ایران را برای گردشــگران مصری 

باز کند.«
البته برخالف آنچه که القاعود نوشته 
بود، مصر بــه دفعات نشــان داده که 
می کوشــد در خصوص ایران، چندان 
تابع اراده کشــورهای عرب منطقه و 
آمریکا نباشــد؛ بارزتریــن نمونه اش 
هم خروجش از »ائتالف استراتژیک 
خاورمیانــه« بود که دو ســال پیش 
دونالد ترامپ و وزیرش، مایک پمپئو 

خبر راه اندازی آن را دادند.
قرار بــود این ائتالف متشــکل از 
کشورهای شــورای همکاری خلیج 

فارس، مصر، اردن و به رهبری ایاالت 
متحده آمریکا برای تامین رفاه مشترک 
و ایضا مقابله با خطر ایران شکل بگیرد. 

مدتی بعد رویترز اعالم کرد که مصر 
از این ائتالف کناره گرفته است. نه تنها 
در این مورد، بلکــه در موقعیت های 
مشــابه دیگر نیز مصر ســعی کرده 
در همراهی بــا اظهــارات و اقدامات 
ضدایرانی دیگر مقامات عرب منطقه، 
جانب احتیاط را رعایت کرده و چندان 
تند و پرشــتاب به ورطــه خصومت و 

خشونت با ایران نیافتد. 
در پی همین سیاست مصر است که 
تحلیلگران سیاسی چند سالی است 
چشم دوخته اند به روابط ایران و مصر 
و منتظر هستند باالخره این سیاست 
آشــتی جویانه جواب دهد و یخ چهل 
ساله روابط دو کشور بشکند، اما هنوز 

خبری از پایان این انتظار نیست. 

 یک راه طوالنی
طوالنی شــدن روند این آشتی را 
باید در روابط ایران با کشورهای عرب 
منطقه، تحریم هــای آمریکا و به طور 
کلی شرایط خاص ایران جستجو کرد. 
سال گذشته با پایان تحریم قطر از سوی 
کشورهای شــورای همکاری خلیج 
فارس و اساسا آشتی میان اعضای این 
شــورا، همچنین رایزنی های قاهره و 
آنکارا برای ازســرگیری روابط، به نظر 
می رسید که آشتی تهران-  قاهره نیز 

جزئی از این تحوالت باشد. 
رســانه های عرب به نقل از منابع 
مصری نوشتند که تماس های بدون 
واســطه و میانجی بین تهران و قاهره 
برقرار شــده و زمزمه های آغاز روابط 
دیپلماتیک نیز بلند شد. حاال اما به نظر 
می رســد که این تالش ها دستخوش 
یارکشــی اســرائیل و اعراب منطقه 

شده است. 
مصر طی سال های گذشته چنان 
درگیر مســائل داخلی و بحران های 
اقتصادی خــود بوده کــه در تعیین 
معادالت منطقه ای و خارج از مرزهای 
خود تقریبا منزوی اســت. در ســایه 
این انزوا، آمریکا، اســرائیل، عربستان 

و دوستان تندرویش می کوشند تا به 
سیاست  خارجی مصر جهت داده و آن 
را با خود همراه کنند. گرچه مقاومت 
مصر در برابر این تالش مشهود است اما 
به هر حال این یارکشی، مسیر آشتی 

تهران- قاهره را ناهموار کرده است. 
رســانه های غربی هفته گذشته از 
نشســت محرمانه مقامات عالی رتبه 
نظامی اسرائیل، آمریکا و شش کشور 
عرب منطقه در شهر ساحلی شرم الشیخ 
مصر در کناره دریای سرخ خبر دادند و 
تاکید کردند که این اولین بار است که 
چنین طیفی از افسران نظامی اسرائیلی 
و عرب گرد هم می آیند و درباره همکاری 

نظامی به گفت وگو می پردازند. 
نمونه دیگر از تالش ها برای جذب 
مصر به ســوی ائتالف مخالفان ایران، 
اظهارات هفته گذشــته وزیر خارجه 
بحرین اســت. عبداللطیف بن راشد 
الزیانی در این اظهــارات به مذاکرات 
دوجانبه با همتای مصری خود اشاره 
کــرد و گفت کــه در ایــن مذاکرات 
»دخالت های ایران« بررســی شــده 

است. 
وزیر خارجه بحرین کــه همواره 
در سیاســت های خود در قبال ایران، 
آشکارا تابع عربستان بوده است، ادامه 
داده که در دیدار با »ســامح شکری« 
بر ضرورت پایبندی ایران به حســن 
همجواری و خودداری از کشــایندن 
منطقه به رفتارهای بر هم زننده ثبات 

تاکید شده است. 
این دیدارها بــا چنین محتواهایی 
علیه ایران، ایران هراسی، فشارها برای 
تحریم ایران و مواردی از این دســت، 
گرفتن یک تصمیم قطعی و آنی برای 
برقراری رابطه با ایــران را برای مصر 
سخت می کند. از این رو می توان گفت 
که به نظر می رسد تالش های آغاز شده 
برای برقراری این رابطه، راه سخت، پر 
فراز و نشیب و در عین حال طوالنی را 

در پیش خواهند داشت. 

چرا روابط ایران و مصر عادی نمی شود؟

آشتیتهران-قاهرهدستخوشیارکشیهایمنطقهای
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محبوبه   ولی

روی موج کوتاه

ایران هراسی، فشارها برای 
تحریم ایران و به طور کلی 
موقعیت ناپایدار سیاسی 

ایران در منطقه، گرفتن یک 
تصمیم قطعی و آنی برای 
برقراری رابطه با ایران را 
برای مصر سخت می کند

فواد حسین، وزیر خارجه 
الکاظمی همین چند روز 
پیش خبر داد که نه تنها 

مذاکرات ایران و عربستان 
در عراق صورت می گیرد، 

بلکه گفت وگوهای 
جداگانه ای میان ایران با 

مصر و ایران با اردن نیز در 
بغداد در جریان است

یک کارشناس مسائل بین الملل در تحلیلی نسبت به روند 
مذاکرت هسته ای و آنچه درباره نتایج نشست دوحه مطرح 
می شود، گفت: مذاکرات شکست نخورده، تاکید می کنم 
مذاکرات ادامه دارد؛ البته نه آن مذاکراتی که در دوحه بود 

بلکه از طریق کانال های دیپلماتیک پیگیری می شود.
عماد آبشناس در گفت وگو با ایســنا افزود: نباید توقع 
داشته باشیم در یک جلسه مسائل بررسی و تمام شود، امروز 
با چالش های عدیده ای مواجه هســتیم، بایدن در داخل 
آمریکا با ضعف درونی مواجه اســت و در بسیاری از موارد 
تعلل می کنند. آمریکایی ها تالش دارند با جنگ رسانه ای 
فضاســازی کنند و از این طریق به ایران فشار آورند و از این 

کانال می خواهند ضربه وارد کنند؛ بنابراین شاهد هستیم که 
همه رسانه های دشمن ملت ایران االن بسیج شدند که جنگ 

روانی علیه ایران راه بیاندازند.
این کارشناس مســائل بین الملل تصریح کرد: واقعیت 
امر این اســت مذاکرات پشــت پرده در حال انجام است و 
آمریکایی ها مجبور هستند کوتاه بیایند. در حال حاضر در 
روند این مذاکرات روز به روز برگ های ایران قوی تر می شود 

و آمریکایی ها تالش دارند امتیاز کمتری بدهند.
وی خاطرنشان کرد: امروز شرایط برای ایران به گونه ای 
است که باید دنبال امتیاز حداکثری برود و تا جایی که امکان 
دارد تیم ایرانی تحریم های بیشــتری را بردارد زیرا ممکن 

است این شرایط در آینده دوباره پیش نیاید.
آبشناس ادامه داد: امروز قیمت نفت در جهان به صورت 
سرسام آوری باال رفته؛ شــرایط همه رهبرهای اروپایی و 
رئیس جمهور آمریکا بسیار فاجعه بار است، همه با مشکالت 
عدیده ای در درون کشورشان مواجه هستند. نظرسنجی ها 
نشان می دهد ادامه این روند می تواند موجب شورش و چه 

بسا سرنگونی در این کشورها شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: تنها راهی که 

این ها برای برون رفت دارند این اســت که با ایران به توافق 
برسند؛ چرا؟ به دلیل اینکه مطالعات مراکز مطالعاتی نشان 
می دهد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نمی توانند بیش 
از این چیزی که االن صادر می کنند صادرات داشته باشند.  
وی توضیح داد: گاز خلیج فارس اگر بخواهد به آمریکا یا 
اروپا برسد به سه برابر قیمت گاز روسیه است، اما در مقابل 
ایران لوله گاز مســتقیم از خلیج فارس تا اروپــا دارد که از 
طریق ترکیه می تواند نیاز اروپا را تامین کند؛ ضمن اینکه 
ظرفیت افزایش سریع تولید را هم دارد و می تواند بازار نفت 

را متعادل کند .
وی با تاکید بر اینکه امضای توافق با ایران بازارها را متعادل 
می کند، گفت: تا یک ماه دیگر شروع ثبت سفارش نفت برای 
زمستان را داریم تا آن موقع اگر به توافق نرسند پیش بینی 
می شود قیمت صعودی باال می رود. بایدن در سفر به منطقه 
دنبال این است کشورها افزایش تولید نفت داشته باشند در 

حالی که امکانپذیر نیست. 

یک کارشناس مسائل بین الملل:

مذاکرات شکست نخورده و ادامه دارد

گفت و گو

وزیر خارجه اردن اعالم کرد که این کشور بخشی از ائتالف عبری- عربی علیه 
ایران نخواهد بود و این مسئله اساسا مطرح نیست.

ایمن الصفدی، در حاشیه نشســت وزرای خارجه اتحادیه عرب در بیروت در 
گفت وگو با روزنامه النهار در پاسخ به سوالی در خصوص اختالفات با ایران گفت: 
همه ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم و برای تحقق این مسئله باید دالیل 
این تنش ها حل شود. وی تاکید کرد: ما بار دیگر از اینجا اعالم می کنیم که همواره 
خواهان گفت وگویی هستیم که تمام مسائل را شامل شــود تا به مرحله ثبات و 

همکاری برسیم.
صفدی در پاسخ به این ســوال که وزرای کشورهای عربی در این باره اختالف 
نظر ندارند، اظهار کرد: در خصوص اولویت ها اختالف نظری وجود ندارد؛ به این 
 معنا که همه ما در مسئله ثبات و امنیت در کنار خلیج)فارس( می ایستیم و امنیت 

خلیج )فارس( بخشی از امنیت ما است.
ایمن الصفدی خاطرنشان کرد: ما نمی گوییم که اختالفات ایرانی- عربی وجود 

ندارد بلکه وجود دارد اما همه ما مسئوالن عربی خواهان عبور از این اختالفات از 
طریق برگزاری گفت وگوهای صریح و شفاف هستیم به گونه ای که همه مسائل 
را روی میز قرار دهیم و برای حــل اختالفات رایزنی کنیم؛ در غیر این صورت این 

بحران ها ادامه خواهد داشت و منطقه بهای آن را پرداخت می کند.
وزیر خارجه اردن درباره تشکیل ناتوی منطقه ای و اظهارات پادشاه این کشور در 
این خصوص تاکید کرد: ملک عبداهلل این مسئله را مطرح نکرد بلکه در گفت وگویی 
در خصوص تشکیل مکانیزمی شبیه به ناتو در منطقه عربی از او سوال شد و ما موافق 
هر طرحی هستیم که در راستای همکاری های عربی باشد. بنابراین ما در کنار هر 
نوع طرحی هستیم که در مقابله با چالش ها و تروریسم و غیره باشد. اما چیزی که 
در رسانه ها اعالم شد مبنی بر طرح منطقه ای که اسرائیل بخشی از آن باشد به ما 
پیشنهاد نشده و ما به دنبال ایجاد ائتالف علیه کسی نیستیم بلکه به دنبال ایجاد 

مکانیزم های مشترک هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که برخی می گویند این یک طرح عربی -اسرائیلی برای 

مقابله با ایران است، گفت: این مسئله اساسا مطرح نشده و چیزی که در اردن اعالم 
شده است تشکیل یک ائتالف عربی مشترک برای مقابله با چالش های مشترک 
است. بنابراین ما بخشی از ائتالف عربی- اسرائیلی علیه ایران نخواهیم بود و این 
مسئله به ما پیشنهاد نشده است و در نشست سران عربی با جو بایدن، رئیس جمهور 

آمریکا که قرار است در عربستان برگزار شود نیز مطرح نخواهد شد.

اردن: 

بخشی از ائتالف عربی-اسرائیلی علیه ایران نخواهیم بود

خبر


