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* دستگاه های قضایی و امنیتی با رسانه ها وافرادی که به التهاب افکنی در 
بازار مبادرت می ورزند باید به شدت برخورد کنند . باید رسانه و میدان را 
برای این طیف ناامن کرد که به راحتی نتوانند به التهاب آفرینی دامن بزنند.
خسروی
* تحوالت این چند ماه درعرصه اقتصاد کشور باز هم نشان داد که اختالل 
در بازار و اقتصاد کشور طبیعی نبوده و بلکه توطئه ای حساب شده از سوی 
دشمنان علیه ایران اســالمی و مردم عزیز کشورمان تدارک دیده شده 
است. در چنین شرایطی باید مشخص باشد که اتاق جنگ ما کجاست و 
دولت و مسئولین چه آرایشی در این جنگ گرفته اند. در صورت داشتن 
برنامه عملیاتی از سوی دولت تردیدی نیست که مردم بزرگ ایران مثل 
همیشه بابصیرت و شور انقالبی به میدان آمده و دشمن را در تحقق اهداف 

شیطانی خود ناکام خواهند گذاشت.
ریاضتی
*بارسانه های مجازی که به نرخ سازی ارز و سکه اقدام کردند باید برخوردی 

عبرت آموزصورت  گیرد.
کریم پور 
* دشــمن که در اغتشاشات اخیر شکست ســختی خورده تالش کرد 
ســناریوی دیگری را پیاده کند و جمهوری اســالمی ایــران را مخالف 
تحصیالت دختران نشان بدهد. اقتدار نظام در پیدا کردن عامالن جنایت 

مسمومیت دختران دانش آموز  آب سردی بر این فتنه شوم جدید بود.
شکرنابی
* اگر مسئولین اجرای سیاست های کلی اقتصادی ابالغی از سوی رهبر 
معظم انقالب را به عنوان یک دستور دائمی در اتاق جنگ اقتصادی قرار 
دهند، اقتصاد کشــور از چاله ای که غرب مســتکبر برای آن حفر کرده 
  اســت نجات می یابد و سیاســت ناامیدســازی مردم با شکست مواجه

خواهد شد.
بصیری
* درکنارکاروان های راهیان نور ، راهیان پیشرفت هم باید راه اندازی شود 
و خیلی از مردم به ویژه جوانان از نزدیک با پیشرفت های حاصل شده در 

عرصه های مختلف آشنا شوند.
امینی
* یادآوری رهبری درباره  نامه نوشته شده به  رئیس جمهور وقت در دهه 
60 و لب پرتگاه و در آستانه سقوط و فروپاشی نشان دادن نظام و کشور 
به نامه ای با امضای 90 نفر از افراد موســوم به ملی- مذهبی  بود که در 
دولت بازرگان در اول انقالب به قدرت رسیدند ولی بعد از 8 ماه در نیمه 
آبان 1358 بعد از تصرف النه جاسوســی آمریکا توسط دانشجویان پیرو 
خط امام از قدرت خارج شدند . انگیزه آنان از نوشتن این نامه بیشتر به 

خاطر ناامیدی از بازگشت به قدرت بود. 
جهانی
* معتقدم در بحث حجاب باید بیشتر از راه فرهنگی و تشویق ، این حکم 
الهی را در جامعه ترویج کرد. روش های سلبی باید در موارد خاص و در 
حد ضرورت باشد. چنان که در القاب پیامبران الهی نیز عنوان بشیر جلوتر 

از نذیر آمده است.
حجازی
* جای امیدواری است که در این دولت خیلی از موانع از سر راه برگزاری 
کنســرت ها در کشور برداشته شــده است. در گذشته برای صدور مجوز 
اجرای کنسرت مشکل داشتیم. خوشحال هستیم که نگاه ها به هنر  بهتر 

شده است.
تذری 
* آمریکای مســتکبر یک ســری زباله های خود را به عنوان کمک برای 
زلزله زدگان ترکیه و سوریه ارسال کرد و با این کار خوی خباثت آلود خود 

را در معرض دید جهانیان قرار داد.
طبسی
* کشــورهای منطقه مثل ایران، ترکیه و ســوریه که زلزله خیز هستند 
می توانند با دســتیابی به تکنولوژی کشــور های دارای تجربه و تخصص 
در زمینه مهندسی ساختمان های ایمن در برابر زلزله مثل ژاپن تلفات و 
خسارت کمتری به هنگام وقوع زلزله ببینند و شاهد فجایع بزرگ اخیر 

نباشیم.
یاوری
* با رســیدگی هرچه ســریع تر به قضیه مسمومیت دختران دانش آموز 
در چند شــهر و  برخورد با عامالن آن نباید گذاشــت بیگانگان و عوامل 
ضدانقالب در خارج در پی القای اهداف شیطانی و شوم خود که به هم زدن 

آرامش در جامعه است باشند.
بابلی
* اگر مشــکالت و بحران ها در زندگی وجود نداشت انسان نیز رشد پیدا 
نمی کرد. بنابراین موانع و چالش ها در مسیر زندگی را باید فرصتی برای 
بهبود وضعیت دید و همین ها است که به زندگی معنا می بخشد. بر همین 
اساس معتقدم در مدارس باید به دانش آموزان، هنر اندیشیدن و تفکر کردن 
یاد داده شود ولی متاسفانه فقط به یک سری محفوظات نمره داده می شود.
بهاری
* مــردم برای حل مشــکالت به این دولت اعتماد کردند از مســئولین 
کشور می خواهیم قدردان ولی نعمتان خود یعنی مردم باشند و قدم های 

محکم تری را برای بهبود وضعیت بازار و معیشت افراد جامعه بردارند.
خداوردی
* برخــی بنکداران مواد غذایی و خشــکبار به وســیله بازاریان در حال 
التهاب آفرینی برای خرید و ذخیره  سازی آن به وسیله مغازه داران خرد و 
افزایش قیمت ها هستند . امثال آنها هستند که باعث ایجاد جو روانی در 

بازار می شوند. ضروری است با این متخلفان برخورد شود.
ساجدی
* قیمت خشکبار را طی چند روز اخیر بیش از 80-۷0 درصد برای شب 
عید افزایش داده اند . متولیان امر با کسانی که این گونه با قیمت ها بازی 

می کنند برخورد کنند.
اسدپور
* چرا با فروش کتب ضاله و منافی عفت در خیابان انقالب برخوردی صورت 
نمی گیرد؟ ده ها کتابفروش در اطراف دانشگاه تهران بساط این گونه کتب 

را پهن کرده اند و هیچ کس هم احوالی از این افراد نمی پرسد! 
احمدی باوفا
* برخی  از مسافران مترو ساعت ها در بیرون از منزل هستند و یا مسافران 
شهرســتانی هستند. نبودن سرویس های بهداشتی در ایستگاه های مترو 
مشکالتی را برای شهروندان به وجود آورده است مسئوالن باید برای حل 

این موضوع راه حلی ارائه نمایند.
عطیفه
* فشار افزایش قیمت  کاالهای های خوراکی و پوشاکی در این ایام پایان 
سال را قشر مســتضعف باید متحمل شود. خوب است دولت بسته های 

حمایتی برای اقشار ضعیف و دهک های پایین درنظر بگیرد.
حاتمی
* در فروشــگاه های زنجیره ای دیده می شود که کاالهای خرید قبلی را 
با وجود درج قیمت قبلی روی کاال به قیمت جدید می فروشند. سازمان 

تعزیرات چه برنامه ای برای این گرانفروشی ها و اجحاف ها دارد؟
روغنی 
* افتتاح خط 2 قطار شهری کرج را به شهروندان این شهر تبریک عرض 
می کنــم و از متولیان و دســت اندرکاران متروی این شــهر که با تالش 
شبانه روزی برای آسایش و آرامش مردم تالش می کنند متشکرم. ان شاءاهلل  
به زودی شاهد فعالیت و راه اندازی قطار شهری در تمام استان های بزرگ 

کشور باشیم.
حسین نژاد
*  از مســئولین امر درخواست می شود نسبت به پرداخت حقوق اسفند 
تسریع نمایند تا خانواده ها بتوانند خریدهای ضروری خود را قبل از پایان 

سال تهیه نمایند.
داود الهی -دامغان

واکنش بهت زده نتانیاهو
به توافق ایران و عربستان

نتانیاهو در واکنشــی منفعالنه و شوک زده به توافق ایران و عربستان گفت: 
تاریخ بی رحم است و به سود قدرتمندان عمل می کند.

به گزارش رادیو فرانسه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با روزنامه 
»رپوبلیکا« و درباره توافق مذکور گفت: »تاریخ بی طرف و بی رحم است و هرگز 
نه به ســود انســان های بافضیلت عمل می کند و نه به ســود انسان هایی که از 

نظر اخالقی برتر از دیگران هستند. تاریخ به سود قدرتمندان عمل می کند.«
وب سایت رادیو فرانسه می افزاید: گزارشگر روزنامه اقتصادی »له زه اکو« در 
اورشــلیم )بیت المقدس( توافق ایران و عربســتان را ضربه سختی برای راهبرد 
منطقه ای اســرائیل ارزیابی کرده و نوشــته است »نزدیکی ایران و عربستان به 
یکدیگر ضربه ســختی به امید بینامین نتانیاهو اســت که قصد داشت توافقات 
ابراهیم را به عربستان نیز گسترش دهد و این هدف را یکی از اولویت های دولت 

جدید خود اعالم کرده بود«. 
انتخاب ایران از سوی عربستان، به نوشته روزنامه اقتصادی فرانسوی، راهبرد 
نخست وزیر اسرائیل را زیر سؤال می برد که پس از روی کار آمدن مهار ایران و 
گسترش توافقات ابراهیم را دو هدف اصلی سیاست خارجی خود معرفی کرده بود.
»له زه اکو« می نویســد« اطرافیان نخست وزیر اســرائیل به طور غیررسمی 
می گویند که توافق ایران و عربســتان اهمیتی ندارد، اگر غرب در مبارزه اش با 
جمهوری اسالمی قوی تر و مصمم تر باشد. با این حال، نفتالی بنت، نخست وزیر 
پیشین اسرائیل، این توافق را برای اسرائیل خطرناک و پیروزی ای برای ایران و 
همچنین ضربه ای سنگین به تالش های اسرائیل برای ساختن ائتالفی منطقه ای 

علیه جمهوری اسالمی« خوانده است.
گزارشگر »له زه اکو« یادآور می شــود که بیست وچهار ساعت پس از اعالم 
توافق ایران و عربســتان در پکن، وزیر دفاع آمریکا، لوید آستین، دور سفر پنج 
روزه خــود را به منطقه در اســرائیل به پایان بــرد، در حالی که موضوع اصلی 
گفت وگوهای او با رهبران منطقه از جمله مصر، اردن، عراق و اســرائیل مسئله 

»امنیت خاورمیانه در مقابل تهدید ایران« بود.
بنیامین نتانیاهو که در این فاصله در ایتالیا به ســر می بُرد در مصاحبه با 
روزنامه »رپوبلیکا« گفت: »تاریخ بی طرف و بی رحم اســت و هرگز نه به ســود 
انســان های بافضیلت عمل می کند و نه به ســود انسان هایی که از نظر اخالقی 

برتر از دیگران هستند. تاریخ به سود قدرتمندان عمل می کند.« 
لوموند: معنای توافق با تهران

فاصله گیری ریاض از آمریکاست
نشریه فرانسوی لوموند نوشت: توافق تهران و ریاض چرخشی ژئوپولتیکی 

و موفقیتی برای دیپلماسی چین در غیبت آمریکا است.
گزارشگران لوموند نوشته اند قطع مناسبات سیاسی میان عربستان و ایران 
طی بیش از هفت سال، خاورمیانه را در ورطۀ سقوط قرار داد و آنچه حیرت آور 
است این است که ریاض و تهران در دهم مارس گذشته ازسرگیری مناسبات خود 
را در پکن اعالم کردند و به این ترتیب چین در واقع در غیبت آمریکا و خروج 
این کشور از منطقه خود را به عنوان عامل راهبردی در خاورمیانه معرفی کرد.
به گمان لوموند کاهش تنش در مناســبات ریاض و تهران می تواند سرآغاز 
چرخشــی ژئوپولیتیکی باشد و دو کشور بعد از  بازگشایی سفارتخانه های خود 
توافقات امنیتی و اقتصادی پیشین را از نو فعال می کنند.  حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجۀ جمهوری اســالمی، عادی شدن مناسبات عربستان و ایران را 
ســرآغاز حل برخی منازعات منطقه از جمله در ســوریه و لبنان نیز دانسته و 
مشاور امنیت ملی عربستان ابراز امیدواری کرده است که توافق امضاء شده میان 
دو کشور به بهبود ثبات و امنیت منطقه بر اساس ُحسن همجواری کمک کند.
لومونــد می افزاید: توافق پکن میان تهــران و ریاض به منزلۀ فاصله گیری 
بیشتر عربستان از آمریکا است آن هم در حالی که دو کشور سرگرم مذاکره بر 
سر ضمانت های امنیتی در منطقه هستند. توافق میان تهران و ریاض به منزلۀ 
تردید عربستان دربارۀ نقش آمریکا در تضمین امنیت منطقه و مهار تهدیدهای 
جمهوری اســالمی ایران است. به گمان کارشناسان توافق پکن به عربستان و 
ایران امکان می دهد که تنش های دو جانبه و مهم خود را بهتر مدیریت کنند.

گزارشــگران لوموند افزوده اند: حمالت مســتقیم و غیرمســتقیم ایران به 
زیرساخت های عربستان و نفتکش های این کشور در خلیج فارس طی سال های 
گذشته هم شکنندگی دولت عربستان را نشان دادند، هم این نگرانی را در نزد 
مقامات ریاض تشدید ساختند که جنگ با جمهوری اسالمی، ویرانگر خواهد بود.
لوموند با اشــاره به پنج دور مذاکرۀ ایران و عربســتان در دو ســه ســال 
گذشــته در عراق و عمان افزوده اســت که این مذاکرات در دســامبر گذشته 
به حال تعلیق درآمدند و ایران رســانه ها و شــبکه های تلویزیونی عربستان را 
عامل گســترش اعتراض های خیابانی معرفی کــرد. مقامات ایرانی گفته اند که 

بســته شدن این رســانه ها یکی از موارد توافق میان تهران و ریاض بوده است. 
به گمان لوموند جنگ یمن که به باتالقی برای عربســتان تبدیل شده و دولت 
ریــاض را به نزدیکی و مذاکره با تهران ســوق داده اســت. فیصل بن فرحان، 
وزیر امور خارجۀ عربســتان، پنجشــنبۀ گذشته در مســکو گفت که اولویت 
عربســتان برقراری یک آتش بس پایدار در یمن اســت و از تابســتان گذشته 
 عربســتان و حوثی های یمن گفت وگوهای خود را برای رســیدن به این هدف

از سر گرفته اند.
»نتانیاهو را راحت نمی گذاریم«؛

تدارک تظاهرات 500 هزار نفری در تل آویو
روزنامه تایمز اســرائیل می گوید: معترضان صهیونیســت که در تظاهرات 
ســیصدهزار نفری روز شــنبه علیه نتانیاهو شــرکت کرده بودند، این بار برای 

تظاهرات 500 هزار نفری در روز پنج شنبه فراخوان داده اند.
تایمز اسرائیل نوشت: معترضان علیه تغییرات قضایی مد نظر نتانیاهو، پس 
از حضور 300 هزار تن در راهپیمایی ها، برای تشدید اعتراضات فراخوان دادند. 
شنبه شب بیش از 300 هزار نفر در اسرائیل و در دهمین هفته متوالی تظاهرات 
علیه دولت نتانیاهو شرکت کردند. برگزارکنندگان از تظاهرات نیم میلیون نفری 
در تظاهرات اعتراضی خبر می دهند و پنجشنبه را »روز تشدید مقاومت« اعالم 
کرده اند؛ دولت ائتالف بنا دارد الیحه های جنجالی را از طریق کمیته کنست به 
تأیید برساند. اعتراضات در حالی برگزار شد که دولت ائتالف پیشاپیش با تمام 
قوا برای باز سازی بسیار مناقشه برانگیز نظام قضایی آماده می شود و تاکنون همه  
درخواســت هایی که برای ترک الیحه فعلی، از جمله از سوی اسحاق هرتزوگ 
مطرح شــد تا به جای آن، با صبر و حوصله مذاکراتی برای حصول مصالحه ای 

وسیع تر انجام گیرد را رد کرده است.
برگزارکنندگان گفتند اگــر دولت الیحه اصالحات را معوق نکند، واکنش 
شــدیدتر نشــان خواهند داد و روز پنجشــنبه را »روز تشدید مقاومت« اعالم 
کردند. پنجشــنبه گذشته معترضان نمایش بی ســابقه ای از اعتراض و اختالل 
برپا کردند، بزرگراه کلیدی در مرکز اســرائیل را به مدت دو ســاعت مســدود 
کردند و راه هایی که به فرودگاه بن گوریون منتهی می شــد را بند آوردند و در 
سراسر اسرائیل راهپیمایی، اعتصاب، انسداد و با انواع فعالیت ها در سراسر کشور 

اختالل ایجاد کردند.
روز شنبه برگزارکنندگان گفتند همان طور که آخر هفته گذشته کوشیدند 
سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به رم را با دشواری مواجه کنند، و اتومبیل ها 
با سرعت الک پشــتی در خیابان های منتهی به فرودگاه راه بندان ایجاد کردند 
و او ناچار با هلیکوپتر به فرودگاه رفت، روز چهارشــنبه نیز خواهند کوشید در 
سفر برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به برلین اختالل ایجاد کنند.

برگزارکنندگان در بیانیه ای گفتند »هفته های در پیش، از حســاس  ترین 
هفته ها در راســتای حفظ دموکراســی از دست کسانی است که در راه نابودی 
آن می کوشــند و هر اسرائیلی که نگران شرایط است، روز پنجشنبه با قدرت و 

شجاعت به خیابان بیاید.«
شما که پز ناکارآمدی می دادید

حاال نگرانش شده اید؟!
یــک روزنامه زنجیره ای می گوید؛ اپوزیســیون داخلی که ناکارآمدی را در 

کشور تزریق می کند، خطرناک تر از اپوزیسیون خارجی است.
روزنامه اعتماد در تحلیلی به قلم »محمد-م« سردبیر خبرگزاری خبرآن الین 
نوشت: »به محض اینکه نشستي از اعضاي اپوزیسیون در گوشه اي از دنیا تشکیل 
مي شود یا راهپیمایي راه مي افتد، جماعت دلواپس داخلي بوق هاي شان را دست 
مي گیرند و به آنها حمله مي کنند و با آب و تاب به افشــاگري مي پردازند. مثال 
یک فیش پرداختي به دســت مي آورند که فالني از فالن ســازمان غربي فالن 

مبلغ پول مي گیرد و...
حــاال اگر یکي- دونفر هم با مقامات سیاســي کشــورهاي اروپایي دیدار 
داشته باشند، الم شنگه اي به راه مي اندازند که نگو و نپرس. این جماعت متوجه 
نیســتند که کارشان نه تنها مبارزه با اپوزیســیون نیست بلکه دارند براي آنها 

رایگان تبلیغ مي کنند.
از بخت هاي بلند جمهوري اسالمي این است که اپوزیسیون آن در خارج از 
کشــور بي اعتبار و ضعیف و در برخي موارد سخیف است. این بدان معنا نیست 
که ایرانیان مقیم خارج از کشور با نظام سیاسي داخل موافقند. شاید بسیاري از 
آنها مخالف هم باشند اما یا انگیزه اي براي مبارزه براندازانه ندارند یا اگر چنین 

قصدي داشــته باشــند از توش و توان کافي بهره مند نیستند. بدتر اینکه افراد 
و گروه هایي که بتوان نام »اپوزیسیون شریف« بر آنها گذاشت بسیار نادرند. 

دیدار چند عضو اپوزیســیون با مقامات برخي کشــورها به چه معناست؟ 
واقعا رییس جمهور فرانســه یا مقامات کشــورهاي دیگــر آن قدر ناپخته اند که 
براي مبارزه با جمهوري اســالمي به اینها دل ببندند؟ این مقامات هم ظرفیت 
اپوزیســیون را مي دانند و هم توان جمهوري اســالمي را. پس منظورشان این 
نیســت که آنها را داراي قابلیت براندازي مي دانند. اگر خوب دقت کنیم سران 
آن کشورها با هدف تحقیر ما، مخالفان را تحویل مي گیرند. هر چه اپوزیسیوني 
که بادش مي کنند کم مایه تر باشــد، چنین القا مي شود که طرف مقابلش )که 

ایران باشد( کم مایه است...
اما آیا باید خیال مان براي ابد از اپوزیسیون راحت باشد؟ قطعا نه... اپوزیسیون 
)در اینجا به معني برانداز( الزم نیســت در خارج از کشــور باشد یا به صورت 
گروهک ها بروز پیدا کند. اپوزیســیون، ناکارآمدي نظام سیاســي و اقتصادي 
کشــور است. این ناکارآمدي هزاران برابر بزرگ تر از ضدانقالب خارجي است و 
کنار گوش مان هم هســت. به جاي حرف و تبلیغ، عمل مي کند. جلوي برجام 
مي ایستد؛ در مقابل گفت وگوي مقتدرانه با دنیا مقاومت مي کند و از ملت ایران، 
ملتي ترسو و فراري از گفت وگو معرفي مي کند؛ تحریم ها را مي ستاید؛ با آزادي 

بیان و اندیشه مي جنگد؛ از عزتمندي مردم ناخرسند مي شود و...
این اپوزیسیون داراي قدرت فوق العاده سیاسي و اقتصادي هم هست و توان 

براندازي نظام را هم دارد، اما مردم تاکنون اجازه اش را نداده اند!
دوربین هایي را که براي رصد ضدانقالب خارجي در دست گرفته ایم، زمین 
بگذاریم . ضدنظام و ضدانقالب را در میان کســاني جست وجو کنیم که لباس 

دوست پوشیده اند. چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟«.
این نوشــته در روزنامه اعتماد در حالی منتشــر شــده که همین روزنامه 
چند هفته قبل تر، در گزارشــی، اصالح طلبان را به عنوان »اپوزیسیون داخلی« 
معرفی کرد و نوشــت: سکوت اپوزیسیون داخل کشور، زمین بازی را کاماًل در 
اختیار اپوزیســیون برانداز خارج نشین قرار داد و آنها به اتکای موج رسانه ها به 

موج اعتراضات سوار شدند.
اوالً افراطیــون مدعــی اصالحــات در همراهی و هم آوایی با اپوزیســیون 
خارج نشــین در ماجرای اغتشاشــات هیچ کم نگذاشتند، چنان که اغتشاشات 
کلید خورده از سوی شبکه وابسته به اسرائیل و آمریکا و انگلیس را اعتراضات 
وانمود کرده و با وجود مشاهده جنایات و شرارت های کم نظیر اغتشاشگران، به 
اقدامات آنان ضریب داده و سعی در شعله ور نگه داشتن آتش اغتشاشات بودند.
ثانیاً ایــن همراهی و هم آوایی در حالی بود که دولت های بدنام غربی علناً 
و رســماً از مزدوران اپوزیسیون خارجی حمایت کرده و با آنها عکس یادگاری 
می گرفتند و بنابراین اقتضای عقل و شــعور سیاسی این بود که طیف خاتمی 
و مدعیــان اصالح طلبــی با جنایات و شــرارت ها و تجزیه طلبی و آتش افروزی 
که ترور و ارعاب آشــوبگران فاصله گذاری کنند اما بیانیه ها و تحلیل ها برجای 
 مانــده از مدعیان اصالح طلبی، اصرار بر هیزم کشــی جریان برانداز را نشــان 

می دهد.
ثالثاً برخالف تحلیل القایی روزنامه اعتماد، عکس یادگاری سران انگلیس و 
فرانسه و آلمان و برخی مقامات آمریکایی با عناصر ورشکسته اپوزیسیون، خالی 
بودن دست غرب در مقابل ایران قدرتمند را نشان می دهد و این ننگ همراهی 

اصالح طلبان با غرب و جریان برانداز را دوچندان می کند.
اما درباره مســئله ناکارآمدی و کمک آن به اپوزیسیون برانداز، کافی است 
کارنامه ســیاه مدیریت اشرافی غربگرا در طول 8 سال ریاست روحانی را مرور 
کنیم که چگونه تمام شــاخص های اقتصادی را منفی کرد و موجب نارضایتی 
مردم شــد. این مدیریت فاجعه بار به حدی روشن بود که نیما زم مدیر معدوم 
کانال آمدنیوز، در گفت وگو با یکی از کانال های ماهواره ای در خارج از کشــور 
گفتــه بود: »مجموعه ما در انتخابات 96 تحلیل امنیتی داشــت. به این نتیجه 
رسیدیم که باید برویم پشت سر فردی مثل روحانی. کشور باید به نقطه جوش 
می رســید.« ضمناً ســردبیر خبر  آن الین نباید از یاد برده باشد که خبرگزاری 
متبوعش بهمن 92 درباره توزیع تحقیرآمیز ســبد کاال، یادداشت گستاخانه ای 
منتشــر و تأکید کرد. توزیع بد کاال با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق و نه 
عملی که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی باشد. او دقیقاً 
همین ازدحام، دعوا و مرافعه و احیاناً له شدن زیر دست و پا را پیش بینی می کرد 
و اصاًل برای پیشــبرد استراتژی خارجی خود الزم داشت؛ اینکه مردم حاضرند 
برای چند کیلو مرغ و برنج با هم درگیر شــوند درســت است که روش توزیع 
چندان مناســب نبود اما اگر بتوان جایزه فستیوال جهانی را به خود گرفت، به 

تحقیر چند روزمان که با دیگران شدند، می ارزید«!
همچنین برخی اصالح طلبان )مانند ســردبیر نشــریه صــدا( بارها تأکید 
کرده انــد که روحانی در ماجرای 3 برابر کــردن قیمت بنزین و ناراضی کردن 

مردم تعهد داشت.

ریاض در »پکن« پذیرفت که رابطه سیاسی با تهران را از سر بگیرد. 
این موضوع غرب و به خصوص آمریکا و رژیم موقت اسرائیل را »نگران« 
کرد. واشنگتن اعالم کرد در جریان توافق سه جانبه میان ایران، عربستان 
و چین قرار دارد و از هر رفع تنش در منطقه استقبال می کند. مقامات 
تل آویو سکوت کردند اما رهبران اپوزیسیون - بنت و الپید - این توافق 
را برباددهنده روند عادی  سازی عربی - اسرائیلی خواندند و نتانیاهو را 
ســرزنش کردند. در عین حال در اکثر رسانه ها توافق سه جانبه میان 
مقامات ارشــد امنیتی ایران، عربستان و چین را پیروزی مهمی برای 
ایران دانسته و به شرح و بیان آن پرداختند. اما گفتنی های این رخداد: 
1- حدود هفت سال پیش و یک سال پس از آغاز جنگ چندجانبه 
عربی - غربی علیه مردم مظلوم یمن، عربستان سعودی روابط سیاسی 
خود با تنها کشوری که در کنار مظلوم قرار گرفت، قطع کرد و البته بهانه 
آن را آتش ســوزی - مشکوک - سفارت خود در تهران اعالم کرد که 
صدالبته واقعی نبود چراکه نظام جمهوری اسالمی پیش از دیگران این 
رویداد را محکوم کرد. کما اینکه در دنیا هم نمونه های آن اتفاق افتاده و 
منجر به قطع روابط دیپلماتیک نشده بود. کامالً واضح است که عربستان 
سعودی در اعتراض به جانبداری ایران از مردم مظلوم یمن در این جنگ 

ظالمانه، روابط ریاض - تهران را قطع کرد. 
۲- روند جنگ در این 8 سال، هیچ گاه به نفع سعودی ها پیش نرفت. 
برخالف توقع ریاض، جنگ از یمن به جغرافیای عربســتان و امارات 
سرایت نمود و به بنادر، ذخایر نفت و تأسیسات و نفتکش های سعودی 
و امارات خسارات زیادی وارد کرد و در یک مقطع توانست جریان نفت 
سعودی را متوقف گرداند. هزینه های این جنگ هم ذخایر ارزی سعودی 
را دچار افت شدید نمود و در واقع سه چهارم آن را نابود کرد. هزینه ها و 
خسارات امارات هم بسیار زیاد بود. از آن طرف یمنی ها در طول جنگ 
توانستند سیستم نظامی و قدرت تسلیحاتی خود را باز سازی کرده و 
به نقطه شگفت آوری برسانند. ساخت موشک های بالستیک با برد بیش 
از 1000 کیلومتر در داخل یمن و مانور اخیر تسلیحاتی دولت نجات ملی 
یمن باعث وحشت جنگ افروزان شد و لذا مقامات امنیتی ریاض وادار 
شــدند در مسقط با رهبران یمن مالقات کرده و به آتش بس در جنگ 
تن دهند. یمنی ها در دوره حدود یک ســاله آتش بس بر قدرت خود 
افزودند و هزاران نیروی جدید رزمنده جذب کردند. مانور تسلیحاتی 
و مانور انسانی دولت نجات ملی تردیدی برای ریاض باقی نگذاشت که 
روند نظامی به ضرر آن پیش رفته است. ضمن آنکه در این مدت اتحاد 
عمل نیروهای وابسته به عربستان و امارات هم دچار فروپاشی گردید. 
نیروهای تجزیه طلب طرفدار امارات در جنوب رودرروی نیروهای متحد 
عربستان قرار گرفتند. دولت وابسته به عربستان در عدن سقوط کرد، 
منصور  هادی کنار گذاشته شد و کشورهایی که با پول و فشار به ائتالف 
ضدیمن پیوســته بودند، پس از حدود یک سال از ائتالف کناره گیری 
کردند و هرچه جلوتر آمد، عربستان تنهاتر شد. از عبارت »جو بایدن« 
رئیس جمهور بیمار آمریکا، پس از توافق سه جانبه در پکن برمی آید که 

عربستان پایان دادن به جنگ یمن را پذیرفته است. 
3- این توافق در »پکن« صورت گرفته و غربی ها اهمیت مکانی توافق 
را از باز سازی رابطه عربستان و ایران مهم تر می دانند. عربستان و ایران 
در طول ده ها سال گذشته با هم نجنگیده اند ولی در محیط منطقه ای، 
بارهــا در دو وضعیت متفاوت و گاهی هم رودررو قرار گرفته اند که دو 
وضعیت متفاوت ایران و عربســتان در منطقه را می توانیم در تحوالت 
 عراق، یمن، سوریه، لبنان، فلسطین و افغانستان نشان دهیم. این جنگ ها 
علیه ایــران نبوده اند بلکه علیه دولت ها و یا جنبش های انقالبی مورد 
حمایــت ایران صورت گرفته و دلیل آنها عدم بردباری عربســتان از 
پیدایی یک دولت مستقل یا یک جنبش انقالبی مردمی در این کشورها 

بوده است. 
تحمل انجام توافق عربســتان در پکن برای غرب به اندازه کافی 
سخت است چراکه عربستان یک عضو مهم باشگاه منطقه ای آمریکاست 
و مســائل اساســی آن مثل جنگ یمن باید در واشنگتن رتق و فتق 
می شــد نه در پایتختی که اسناد جامعه اطالعاتی آمریکا )NIC( آن 
را رقیب شــماره یک واشنگتن قلمداد کرده  و نه با کشوری که همین 
اســناد NIC آن را »دشمن« واشنگتن خوانده اند. به همین جهت در 
بعضی از رسانه ها - در تحلیل هایی که فارغ از اغراق هم نبود - توافق 
عربستان در پکن به عنوان عالمتی از واگرایی میان ریاض و واشنگتن 
ارزیابی شد. نطفه این توافق هم در سفر شی جین پینگ در ریاض بسته 
شد. رئیس جمهور چین در آن سفر توانست لحن عربستان و دولت های 
همراه آن در شورای همکاری خلیج فارس را نسبت به ایران پایین بیاورد. 
کمااینکه بیانیه پایانی میان عربستان و چین این تغییر ادبیات را منعکس 
کرد. غربی ها اگر می توانستند، جلوی توافق ایران و عربستان در پکن 
را می گرفتند. به همین جهت بعضی از رسانه ها و محافل سیاسی غربی 
نوشتند این یک رخداد با پیامدهای خطرناک برای غرب و نشانه ورود 

جهان به عصری تازه است. 
4- برای تحلیل دقیق توافق اخیر پکن، از یک ســو دسترسی به 
جزئیات الزم است و از سوی دیگر به گذشت زمان نیاز است تا معلوم 
شود عربستان سعودی واقعاً در پی فعال  سازی رابطه با ایران و خروج از 
رویه امنیتی قبلی است. آنچه قیمت واقعی توافق پکن را معلوم خواهد 
کرد، التزام طرفین به بندهای آن است. در همان حال می توان گفت از 
آنجا که توافقات اخیر تابعی از تحوالت بزرگ تر در ســطح بین الملل و 
در سطح منطقه و تابعی از جمع بندی های انجام شده در پایتخت هاست، 

می توان به اجرایی شدن توافقات مزبور اعتماد کرد.
5- پشــتیبانی یکپارچه جریانــات انقالبــی در منطقه اعم از 
فلسطینی ها، لبنانی ها، یمنی ها، عراقی ها و... توافقات ایران و عربستان 
در پکن دو موضوع را به خوبی نشــان داد؛ یکی ضرورت توافق تهران 
و ریــاض و دیگری تأثیر مثبت آن بر روند مقاومت در منطقه. البته در 
سطح دولت ها نیز استقبال کاملی صورت گرفت. از این رو دو کشور باید 
ایــن فضای مثبت مردمی و حاکمیتی را قدر بدانند و در جهت تحکیم 
توافقات حرکت نمایند. از این فراتر، استقبال از مذاکرات پکن، تمایل 
منطقه به ثبات و توافق در فضایی مسئوالنه را نشان داد. ملت ها مایلند 
آالم کشورهای منطقه از فلسطین تا لبنان و از سوریه تا یمن از طریق 
»تفاهم درون منطقه ای« حل وفصل شود و راه  مداخله قدرت هایی که به 
اختالفات بین کشورهای منطقه به عنوان سرمایه سیاست خارجی خود 

نگاه می کنند، بسته شود. 
جالب این است که چین در این مذاکرات بیش از نقش »کمک کننده« 
و »تسهیل کننده« نداشت و آنچه توافق شد حاصل مذاکرات دوجانبه 
میان ایران و عربستان سعودی بود. این در حالی است که مدل مذاکراتی 
که با حضور یا میزبانی آمریکا و یا انگلیس برگزار می شد، مبتنی بر جدول 
و دستورکار تنظیمی خود آنان و نه کشورهای اصلی طرف مناقشه بود. 
6- چین در این صحنه به عنوان یک قدرت »سامان بخش« جلوه کرد. 
مذاکرات بین ایران و عربستان در پکن با فاصله کمی از ارائه طرح دوازده 
ماده ای چین برای توقف جنگ اوکراین شکل گرفت و این موضوع برای 
غرب معنای خاص خود را دارد. مدل حکومت چین متمرکز است، با این 
وجود در صحنه بین المللی، نقش تسهیل »توافق« را برعهده گرفته است 
و این برخالف مدل آمریکا و اروپا می باشد که در داخل، فدرالیته است 
و در عرصه بین الملل با »گرای اجبار« کار می کند. این تفاوت نظام های 
 شــرقی و غربی و تفاوت راه حل های شرقی از راه حل های غربی است. 
وجه مشترک کشــورهای قدرتمند آسیا، ثبات و استمرار سیاسی در 
داخل و کمک به حل مسائل ملت های دیگر در محیط بین الملل می باشد. 
کمااینکه عملکرد حمایتی ایران از روی کار آمدن دولت های دموکراتیک 
در عراق، ســوریه، لبنان و فلسطین الگوی جدیدی از تعامالت سطح 
بین المللی ارائه داد. قدرت های آسیایی با این دست فرمان می توانند 
منطق حاکم بر نظام بین الملل را تغییر داده و به ســمت جلب رضایت 
طرف های مختلف ببرند و این همان معادله برد - بردی است که غرب 

از آن اجتناب می کند.

افق توافق ایران و عربستان 
در پکن  

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
دو شنبه 22 اسفند ۱۴۰۱
2۰ شعبان ۱۴۴۴ - شماره 2۳2۶۳

ادامه واکنش ها به توافق ایران و عربستان 

نیویورک تایمز: توافق ایران و عربستان
نشانه به حاشیه رفتن آمریکاست

الکاظمی: 

آیت اهلل خامنه ای تأكید داشتند 
كه به سیاست آمریکا اعتمادی نیست

سرویس سیاسی-
توافق  نوشت:  تایمز  نیویورک 
ایران و عربستان، واشنگتن را به 
حاشیه می راند و اسرائیل درمی یابد 
یک  تشکیل  به  امیدهایش  که 
عربستان  با  ضدایرانی  ائتالف 
آب  بر  نقش  آشکارا  سعودی، 

می شود.
توافق روز جمعه ایران و عربستان 
که با استقبال کشورهای منطقه و فراتر 
از منطقه مواجه شد، همچنان بازتاب 
گسترده ای دارد و نقل محافل سیاسی 

و رسانه ای داخل و خارج است.
دیپلماتیک  روابط  ازسرگیری 
و  نه ها  ت خا ر سفا یی  گشا ز با و 
که  عربستان  و  ایران  نمایندگی های 
تحلیلگران،  و  کارشناسان  به زعم 
صهیونیست ها،  برای  بزرگی  شکست 
داخلی  پادوهای  برخی  و  آمریکایی ها 
غرب قلمداد می شود، از روز جمعه به 

ترند اول خبرها و تحلیل ها بدل شد.
جمعه 19 اسفندماه 1۴01، ایران 
و عربستان پس از گفت وگوهای فشرده، 
شفاف و همه جانبه در پکن توافق کردند 
که پس از ۷ سال، روابط دیپلماتیک 

خود را از سر بگیرند.
از آن 5 دور  گفتنی است، پیش 
به  عربستان  و  ایران  اولیه  مذاکرات 
میزبانی عراق و عمان انجام شده بود 
و به دنبال سفر اخیر آیت اهلل رئیسی 
رئیس جمهور به چین، علی شمخانی 
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
از روز دوشنبه 15 اسفندماه در شهر 
سفر  توافقات  پیگیری  هدف  با  پکن 
را  فشرده ای  مذاکرات  رئیس جمهور، 
موضوعات  نهایی  حل وفصل  به منظور 
فی مابین ایران و عربستان سعودی با 

همتای سعودی خود آغاز کرده بود.
مشترک  نیه  بیا ز  ا بخشی  در 
سه جانبه میان ایران، عربستان و چین 
است:  آمده  شد،  صادر  پکن  در  که 
انجام شده،  گفت وگوهای  نتیجه  »در 
پادشاهی  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
عربستان سعودی توافق کردند ظرف 
دیپلماتیک  روابط  ماه،  دو  حداکثر 
خود را از سر گرفته و سفارتخانه ها و 

نمایندگی ها را بازگشایی کنند.
کشور  دو  خارجه  امور  وزرای 
انجام  و  تصمیم  این  اجرای  جهت 
با  سفرا  تبادل  برای  الزم  تمهیدات 
و  جمعه  می کنند.«  مالقات  یکدیگر 
شنبه، بسیاری از کشورهای منطقه و 
»عمان«،  »عراق«،  ازجمله  فرامنطقه 
»ترکیه«، »قطر«، »امارات«، »بحرین«، 
»اردن« و.... »اتحادیه عرب«، »چین«، 
»روسیه« و »اتحادیه اروپا« و همچنین 
و  »لبنان«  مقاومت  مانند  گروه هایی 

»یمن«، »حماس«، و »جهاد اسالمی« 
فلسطین«  خودگردان  »تشکیالت  و 
از  خود  پیام های  و  بیانیه  مواضع،  در 
توافق ایران و عربستان ابراز خرسندی 
کردند و رسانه های داخلی و خارجی در 
بخش های اصلی و صفحات اول خود به 
انتشار گزارش و تحلیل و بررسی این 

توافق پرداختند.
رسانه های  در  توافق  این  بازتاب 
مقامات  و  دولت ها  واکنش  و  خارجی 
»مصر«،  »کویت«،  جمله  )از  خارجی 
»تونس«، »لیبی«، »لبنان«، »ونزوئال« 
صورت  به  نیز  یکشنبه  دیروز  و...( 

گسترده ای ادامه داشت.
توافق ایران و عربستان 

نشانه به حاشیه رفتن آمریکاست
نیویــورک تایمــز در مطلبی به 
قلم پیتــر بیکــر Peter Baker به 
توافــق ایران و عربســتان پرداخت و 
نوشت: »ســرانجام شاهد صلحی نادر 
در خاورمیانه هستیم، نه بین اسرائیل 
و عربها بلکه میان عربستان سعودی و 
ایران که دهه هاســت پا بر گلوی هم 
دارنــد؛ آن هم صلحی که نه توســط 
ایــاالت متحده بلکه بــا میانجیگری 
چین حاصل شــد. این توافق در زمره 
باالترین تحوالتی اســت که کســی 
نمی توانســت تصور کند؛ چرخشــی 
که برای پایتخت هــای اطراف جهان، 
شوک آور بود. اتحادها و هماوردی هایی 
که برای چندین نســل بر دیپلماسی 
حاکم بود، دســت کم فعال وارونه شده 

است. 
توافقی که در گفت وگوهای پکن 
برای از ســرگیری رابطه میان تهران 
و ریاض به دست آمد، دست کم نشان 
از یــک بازآرایی موقــت در اتحادها و 
رقابت های معمول دارد و واشنگتن را 

به حاشیه می راند.«
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، 
»آمریکایی هــا، که برای ســه چهارم 
یک قــرن، بازیگران کانونی خاورمیانه 
بودند و همیشــه در چنین مواردی در 
اتاق حضور داشتند، اکنون خود را در 
حاشیه می بینند آن هم در لحظه یک 

تحول چشمگیر. 
چینی ها، که سالها در این منطقه، 
تنها نقشی دست دوم داشته اند، ناگهان 
خود را به جایگاه یک بازیگر تازهِ قدرت 
رسانده اند و اسرائیلی ها، که سعودی ها 
را علیه یک دشمن مشترک در تهران 
به کار گرفته بودند، اکنون حیرانند که 

کجای کار هستند. «
»آمی هاوترون  افزود:  گزارش  این 
Amy Hawthorne، معــاون مدیر 
پژوهش در پروژه دموکراسی خاورمیانه 
که یک گروه غیرانتفاعی در واشنگتن 

اســت، می گوید: این یک توافق بزرگ 
است. نمی شــود آن را نادیده گرفت. 
آمریــکا در حال حاضر نمی توانســت 
چنیــن توافقــی را به ویژه بــا ایران 
میانجیگری کند چرا که با این کشــور 
رابطه ای ندارند. اما در یک نگاه وسیع تر، 
کار درخشــان چین، این کشور را وارد 
یک باشگاه دیپلماتیک تازه می کند و 
هرآنچه را آمریکا قادر بود از زمان روی 
کارآمدن بایدن در خاورمیانه به دست 

آورد، در سایه قرار می دهد.«
بر اساس این نوشته، »کاخ سفید، 
علنا از برقراری دوباره روابط دیپلماتیک 
میان عربستان سعودی و ایران استقبال 
کرد و نگرانی آشکاری از نقش چین در 
آشتی این دو ابراز نکرد، اما دستیاران 
بایدن در خلوت این ایده را رد می کنند 
که این توافق نشان از هر گونه زوالی در 

نفوذ منطقه ای آمریکا باشد.
توافق ایران و عربستان 

می تواند جنگ یمن را به پایان برساند
مورنینگ  چاینا  »ساوت  روزنامه 
پیرامون  گزارشی  در  چین  پست« 
توافق ایران و عربستان نوشت: به طور 
گسترده انتظار می رود توافق بین ایران 
ازسرگیری  برای  سعودی  عربستان  و 
هفت  وقفه  از  پس  دیپلماتیک  روابط 
ساله تنش ها در سراسر منطقه غرب 

آسیا را کاهش دهد.
به نوشته این رسانه انگلیسی زبان 
مستقر در هنگ کنگ، گرچه جزئیات 
پنج  مذاکرات  طول  در  که  توافقی 
روزه در پکن حاصل شد، علنی نشده، 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند شامل 
تفاهمی درباره پایان جنگ هشت ساله 

در یمن می شود.
تحلیلگران  گزارش،  این  طبق 
رقیب  دو  این  بین  روابط  شدن  گرم 
در  بزرگ  »تحول  را  نه  خاورمیا
دیپلماسی منطقه ای« توصیف کردند.

به نوشته این گزارش، »تحلیلگران 
این  بین  تنش ها  کاهش  می گویند 
ایران  همچنین  می تواند  رقیب  دو 
با  که  وادارد  را  سعودی  عربستان  و 
توافق بر سر یک قطعنامه آبرومندانه 

به خصومت ها در یمن پایان دهند.«
سیاست  متخصص  ریزوی  وقار 
خاورمیانه در تیم بین المللی مطالعات 
امنیت ایتالیا گفت: »از لحاظ داخلی، 
ایران  برای  بزرگ  پیروزی  یک  این 
که  گفته اند  همیشه  ایرانی ها  است... 
وحدت بین شیعه و سنی و ملت های 
سیاسی  اختالفات  مسلمان صرف نظر 
باشد،  داشته  وجود  است  ممکن  که 

اولویت آنها است.«
بر اساس این گزارش، تحلیلگران 
انتظار دارند که تنش زدایی  همچنین 

جنگ زده  سوریه  بر  مثبت  تاثیری 
داشته باشد.

پیام امیر کویت به تهران و ریاض 
پس از توافق پکن

»نواف االحمد« امیر کویت دیروز 
سلمان  ملک  به  پیامی  در  یکشنبه 
رئیسی  ابراهیم  و  عربستان  پادشاه 
رئیس جمهور ایران به مناسبت توافق 
تبریک  کشور  دو  این  میان  دوجانبه 
تبریک  پیامی،  در  کویت  امیر  گفت. 
بیانیه  مناسبت  به  را  خود  صمیمانه 
مشترک مبنی بر توافق ایران و عربستان 
بر از سرگیری روابط دیپلماتیک میان 
بازگشایی سفارتخانه های  و  دو کشور 

یکدیگر ابراز کرد.
از اشتیاق دو کشور و تالش  وی 
مشترک آنها که در این توافق سازنده 
و مهم ظهور پیدا کرده، قدردانی کرد.

گامی  را  توافق  این  کویت  امیر 
ثبات  و  امنیت  تحقق  سوی  به  مهم 
و پیشرفت منطقه و جهان و افزایش 
همکاری میان دو کشور به گونه ای که 
به نفع تمام ملت ها و کشورهای منطقه 

باشد، دانست. 
مشعل االحمد، ولی عهد کویت نیز 
به پادشاه عربستان و رئیس جمهور ایران 
به مناسبت توافق صورت گرفته مبنی 
بر از سر گیری روابط میان دو کشور 

تبریک گفت.
بیانیه ریاست جمهوری مصر 

درباره توافق ایران و عربستان سعودی
رسمی  سخنگوی  فهمی،  احمد 
بیانیه ای  در  مصر  جمهوری  ریاست 
از  مصر  عربی  »جمهوری  کرد:  اعالم 
این گام مهم تقدیر می کند و رویکرد 
عربستان سعودی در این زمینه درجهت 
رفع تنش در روابط منطقه ای و تأکید 
بر اتکای خود به مبانی و اهداف منشور 
به  احترام  درخصوص  ملل  سازمان 
حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور 
داخلی آنها و نهادینه کردن مفاهیمی 
نظیر حسن همجواری و تقویت امنیت و 

ثبات در منطقه را ارج می نهد.«
اضافه  همچنین  فهمی  احمدی 
این  که  است  منتظر  »مصر  کرد: 
تحول انعکاس مثبتی بر سیاست های 
داشته  ایران  بین المللی  و  منطقه ای 
باشد و فرصتی باشد برای تأیید رویکرد 
ایران در اتخاذ سیاستی که دغدغه های 
نظر  در  را  منطقه  کشورهای  مشروع 
فرصت های  که  به نحوی  می گیرد؛ 
همکاری و تحکیم ارتباط مثبت میان 
تا  دهد  ارتقا  را  منطقه  کشورهای 
که  شود  ترسیم  روابط  برای  مسیری 
و  به شکوفایی  منطقه  ملت های  امید 

پیشرفت را در نظر بگیرد.«

نخست وزیر سابق عراق با اشاره 
به دیدار خود با رهبر انقالب، گفت: 
ایشان بر احترام به حاکمیت و حریم 
خصوصی عــراق و منافع و مصالح 
مردم تأکید داشته است اما در عین 
حال گفته است که به سیاست آمریکا 

اعتمادی نیست.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق 
عراق در گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط 
نکاتی را درباره توافق میان ایران و عربستان 
ســعودی بیان نمود و اظهار داشــت که 
احیای روابط دو کشــور به نظر او ســریع 

انجام خواهد شد.
کاظمی در گفت وگو با الشرق االوسط 
که قبل از اعالم رسمی توافق احیای روابط 
بین تهران و ریاض انجام شده است، گفت: 
گفت وگوی سعودی و ایرانی که در بغداد 

برگزار شد، صریح و فراگیر و مفید بود.
وی افزود: پیش بینی می کنم که روابط 
میان دو کشور به زودی از سر گرفته شود 
و ایــن به  نفع دو کشــور و نفع ملت های 
منطقه است. در گفت وگوهای بین ایران و 
عربستان سعودی به  میزبانی عراق پیشرفت 
حاصل شد و اولین پیشرفت زمانی حاصل 
شد که آنها رودررو با هم گفت وگو کردند 
و با صراحت موضوعات بیان شد. ایرانی ها 
دیدگاه های ســعودی ها و سعودی ها هم 
دیدگاه ایرانی ها را شنیدند، این گفت وگو 
مبتنی بر صراحت بود و توافق شد که در 
گام اول اعتماد ســازی شــود و سپس به 
گفت وگوی دیپلماتیک و بازگشت روابط 

روی آورده شود.
کاظمی تصریح کرد: به همه موضوعات 
از جمله یمن و لبنان هم در این گفت وگوها 

پرداخته شد. من در جلسات حاضر بودم 
و جلســات گفت وگو را که برخی مواقع 
پنج تا شش ســاعت به درازا می انجامید 
اداره می کردم. ایــن مذاکرات در مکانی 
سّری در بغداد برگزار می شد، دغدغه من 
برقراری امنیت آنها بود تا در معرض خطری 

قرار نگیرند.
وی درباره آینده مذاکرات نیز گفت: 
به نظر من این مهم اســت که گفت وگوی 
ســعودی ـ ایرانی ادامه دار باشد. ایران و 
عربستان کشورهای مهم در منطقه هستند 
و دو کشور مســلمان و منافع مشترکی 

زیادی میان آنها وجود دارد.
نخست وزیر سابق عراق همچنین به 
دیدار خود با رهبر معظم انقالب اسالمی 
ایران و رئیس جمهور کشورمان اشاره کرد 
و گفــت که در این دیدار ها به  صراحت به 
مواضع عراق مبنی بر اینکه عراق به توازن 
روابط و روابط مبتنی بر احترام متقابل نیاز 

دارد، تأکید شد.
به  گفته کاظمی، رهبر معظم انقالب 
در دیداری که نخست وزیر عراق با ایشان 
داشته است، بر احترام به حاکمیت و حریم 
خصوصی عراق و منافــع و مصالح مردم 
تأکید داشته است اما در عین حال گفته 
است که به سیاست آمریکا اعتمادی نیست.

به گزارش تسنیم، کاظمی همچنین 
در اظهارات خود ترور سردار قاسم سلیمانی 
را نقض حاکمیت عراق اعالم کرد و گفت: 
موضع دولت با محکوم کردن ترور سردار 
سلیمانی کامال روشــن بود. ترور سردار 
سلیمانی یک تصمیم کامال آمریکایی بود 
و هیچ گونه نفوذ و دخالتی از سوی عراق 

و کشورهای منطقه در آن وجود نداشت.

گفت و شنود

یه كفگیر خوردم!
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گفت: سایت های مدعی اصالحات موضع قبلی کیهان درباره رابطه با عربستان 
را روی دست گرفته و فریاد می زنند ایهاالناس ببینید کیهان که امروز از این توافق 

دفاع می کند قباًل با آن مخالف بود!
گفتم: ُخب بچه های دبستانی هم درک می کنند که آن روزها عربستان 
بدون اجازه آمریکا آب نمی خورد و برای برقراری روابط شــرط و شروط 
گذاشته بود و کیهان با آن مخالف بود ولی حاال که اوالً از آن پیش شرط ها 
دست برداشته و شروط ما را پذیرفته و ثانیاً به حذف آمریکا از مناسبات 

منطقه تن داده، طبیعی است که کیهان با توافق اخیر موافق باشد.
گفت: البته در همان روزها مدعیان اصالحات مثل همیشــه همسو با آمریکا 
اصرار داشتند که ایران به آن شروط تن بدهد و توافق کند! پس مدعیان اصالحات 
باید از مواضع خود شرمنده باشند که قصد داشتند منافع ملی ایران را فدای آمریکا 
و اسرائیل کنند و نه کیهان که مخالفت و موافقتش بر اساس منافع ملی بوده است. 
ظاهراً کفگیرشان بد جوری به ته دیگ خورده که این قدر گیج می زنند و ناخودآگاه 

به نفع کیهان تبلیغ می کنند!
گفتم: یارو میهمان داشت و پشت سرهم به آشپزخانه می رفت و به 
همسرش می گفت؛ زودباش غذا رو حاضر کن. خانمش عصبانی شد و با 
کفگیر زد پس کله یارو. هنگام صرف غذا، میهمانان به یارو گفتند؛ خودتان 
چرا میل نمی کنید؟ یارو گفت؛ شما بفرمائید! من قباًل یک کفگیر خوردم!


