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مشاورمقاممعظمرهبریدراموربینالملل:
یه در این کشور حضور دارد ایران با دعوت دولت سور

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: ایران با 
دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد.

به گزارش مه��ر، علی اکبر والیتی اظهار داش��ت: ایران با 
دعوت دولت قانونی سوریه در این کشور حضور دارد؛ بنابراین 

اف��رادی باید از س��وریه بیرون بروند که ب��دون دعوت قانونی 
دولت سوریه به این کشور آمده اند.

وی در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر دیدار ب��ا مقام معظم 
رهبری افزود: خبر مربوط به این دیدار باید از سوی دفتر مقام 

معظم رهبری اعالم شود.
مش��اور مقام معظم رهبری در امور بین الملل عنوان کرد: 
توقع ما این اس��ت که اساتید بسیجی عالوه بر تسلط بر علوم 

تخصصی، برای ایجاد تمدن جدید اسالمی هم تالش کنند.

یککارشناسآمریکایی:
رهبراناروپامتقلبهستند

مأمور س��ابق سازمان سیا با اشاره به اینکه آمریکا اطالعات 
درس��تی از ایران ندارد گفت: آنچه از سیاس��ت هس��ته ای دیــــدگاه

جدی��د آمری��کا خطرناک تر اس��ت، متقلب ب��ودن رهبران 
اروپایی است.

دول��ت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا روزهای گذش��ته از دکترین 
جدید هس��ته ای خود رونمایی کرد، سندی راهبردی که از سال ۲۰۱۰ میالدی 
به این س��و دس��ت  نخورده باقی مانده بود و حاال هم به گونه ای مبهم و س��وال 

 برانگیز دستخوش تغییر شده است.
برای رفع ابهامات دکترین هسته ای ترامپ، مهر گفت وگویی با»رابرت دیوید 
استیل« از جاسوسان پیشین سازمان سیا و بنیانگذار مؤسسه »فعالیت اطالعاتی 

سپاه دریائی« در آمریکا انجام داده است.
دکترینهسـتهایجدیدآمریکاچندروزپیشمنتشرشد.اینسنداز
سـال۲۰۱۰تاکنونتغییرنکردهوحاالهمبهگونهایمبهموسـوالبرانگیز

دستخوشتغییرشدهاست.دالیلتغییراتجدیدآنچیست؟
رئیس جمهور یا دروغ گفته یا رش��وه گرفته یا به زور خواسته اش را برآورده 
نموده اس��ت. دکترین هس��ته ای جدی��د در مورد قرض گرفت��ن و هزینه کردن 
 صده��ا میلیارد دالر اس��ت ک��ه فقط به جیب ی��ک درصد از جمعی��ت آمریکا 

خواهد رفت.
مهمترینتفاوتدکترینجدیدودکترینپیشینچیست؟

تفاوت آن این اس��ت که مقدار پولی که می خواهد صرف تولید تس��لیحات 
ش��ود دو برابر شده است - تس��لیحاتی که هیچ کس نمی خواهد از آنها استفاده 
کند و ممکن اس��ت اصال به کار گرفته نشوند. در واقع این دکترین روشی برای 
گرفت��ن پ��ول از فقیر و واریز آن ب��ه جیب ثروتمندان یعن��ی همان یک درصد 

جمعیت آمریکاست.
دردکترینجدیداسـتفادهازتسلیحاتهستهایدرشرایطفوقالعاده
مجازاسـت.برخیابهاماتدرمورداینمادهوجوددارد.دقیقاچهشرایطی

فوقالعادههستند؟
آمریکا در طوالنی مدت نمی تواند پیروز جنگ ها ش��ود. استفاده از تسلیحات 

هسته ای آخرین گزینه برای احمق ها و دیوانه هاست.
آمریـکاحملهاولرادرارتباطباروسـیهمجازمیدانـدبهاینمعناکه
روحجنگسـردبردکترینجدیدحکومتمیکند.چراآمریکااینرویکرد

رادرپیشگرفتهاست؟
تبلیغ��ات و حماقت را ب��ا هزینه کردن یکی نکنید. سیاس��ت واضح آمریکا 
هزینه کردن اس��ت نه ایجاد جنگ. این تنها مورد خوب و جدیدی اس��ت که ما 

در این زمینه داریم.
دکترینجدیدآمریکادرارتباطباایرانراچگونهارزیابینمودهونکات

جدیددرموردایرانچیست؟
آمری��کا یک جامع��ه اطالعاتی کاربردی نداش��ته و در م��ورد جهان واقعی 
اطالعاتی ندارد. صهیونیست ها سیاست امنیت ملی آمریکا را با استفاده از تهدید 
و رشوه خواری کنترل می کنند. )برای مثال جفری اپساین و مسئله سوء استفاده 

جنسی از کودکان و رشوه دادن وی به اعضای کنگره(. 
در ای��ن دکترین نکته جدی��دی در ارتباط با ایران وجود نداش��ته و آمریکا 
در طی ۴۰ س��ال حکومت جمهوری اس��المی هنوز چیزی ف��را نگرفته و مانند 
یک کودک عقب مانده در حال رش��د اس��ت که بدون اینکه آگاهی داشته باشد 
و یا در مورد جهان واقعی و عواقب س��وء رفتار خود اطالعی داش��ته باشد بیشتر 

خطرناک می شود.
»زیگمارگابریل«وزیرامورخارجهآلماننگرانیعمیقخودراازدکترین
هسـتهایجدیدآمریکاابرازنمودهومیگویداسـتراتژیترامپسـیگنال
اشتباهارسـالمیکندهمانطورکهدرطیروزهایجنگسردارسالکرده
بـودوچالشجدیبرایاروپاایجـادخواهدکرد.درواقعنگرانیهایخاص

اتحادیهاروپاچیست؟
اتحادی��ه اروپا هرگز یک اتحادیه نبوده و همیش��ه یک کارتل بوده اس��ت. 
رهبران اتحادیه اروپا به همه ش��هروندان اتحادیه با انعقاد توافق بارسلونا خیانت 
کرده اند. به نظر می رس��د رهبران کشورهای عربی به رهبران اتحادیه اروپا رشوه 
داده اند. تنها چیزی که خطرناک تر از سیاس��ت هس��ته ای آمریکاس��ت، متقلب 

بودن رهبران اروپایی است.
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هیچ امکانی برای مذاکره مجدد درباره برجام 
وجود ندارد

معاون سیاس��ی وزارت امور خارجه، گفت: تعامالت 
دیگ��ران با آمریکایی برای م��ا اهمیتی ندارد، موضع ما 
روش��ن اس��ت. برجام بدون یک کلمه کم و یک کلمه 
زیاد باید اجرا ش��ود و هیچ امکانی برای مذاکره مجدد، 

اصالح یا الحاقیه به برجام وجود ندارد.
 به گزارش میزان، عباس عراقچی موضوع مذاکرات 
با »س��رگئی ریابکوف« همتای روس را خود را »برجام 
و تحوالت ناش��ی از سیاست های آمریکا« عنوان کرد و 
گفت: تعام��الت دیگران با آمریکایی ب��رای ما اهمیتی 
ندارد، موضع ما روش��ن اس��ت. برجام بدون یک کلمه 
کم و یک کلمه زیاد باید اجرا ش��ود و هیچ امکانی برای 

مذاکره مجدد، اصالح یا الحاقیه به برجام وجود ندارد.
عراقچی تاکید کرد: هیچ امکانی برای باز شدن مذاکره، 
مذاکره مجدد، اصالح برج��ام و یا الحاقیه به برجام و هر 
تعبی��ری که به کار می برند وجود ندارد. وی تصریح کرد: 
برجام یک تعهد روشن بین المللی برای همه کشورهایی 
است که در آن مشارکت دارند و این تعهد توسط شورای 

امنیت تبدیل به یک تعهد بین المللی شده است.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفت: همه موظف 
هس��تند تعهدات خود را اجرا کنند و اگر اجرا نکنند به 
ناچار باید تبعات تصمیمی را که خواهند گرفت، بپذیرند. 
عراقچی خاطرنشان کرد: روسیه همواره از حامیان جدی 
برجام بوده، هم در ط��ول مذاکرات کمک زیای کرده و 
هم بعد از اجرایی ش��دن آن حامی توافق بوده است . ما 
امیدواری��م با رایزنی هایی که بین دو طرف در س��طوح 
مختلف در جریان است، بتوانیم منافع هر دو کشور را به 

نحو احسن در چند ماه آینده تامین کنیم.

وحانی خصوصی نبود حضورم در ضیافت شام ر
نماینده دموک��رات مجلس نمایندگان آمریکا درباره 
گزارش های اخیر درب��اره دیدارش با رئیس جمهور ایران 
در سال ۲۰۱3 گفت که این دیدار خصوصی نبوده و برای 

پیگیری چند مساله در این مراسم حضور یافته است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری جی تی ای، 
کیت الیسون معاون رئیس کنگره ملی حزب دموکرات 
آمریکا می گوید که برای پیگیری وضعیت آمریکاییهای 
بازداش��ت ش��ده در ایران و همچنین موضوع هسته ای 
ایران در یک نشس��ت در س��ال ۲۰۱3 با حضور حسن 

روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت کرده است.
وی در این زمینه گفت: به عنوان بخش��ی از نشست 
مجمع عمومی س��ازمان ملل و به خاطر در جریان بودن 
مذاکرات هس��ته ای من در یک نشس��ت با رئیس جمهور 
ایران که 5۰ نفر دیگر از رهبران مسلمان آمریکا نیز حضور 
داشتند شرکت کردم. این یک ضیافت شام خصوصی نبود 
و قبلش نمی دانستم چه کس��انی آنجا حضور دارند. وی 
همچنین گفت که ش��رکت من در این نشست به معنای 

تایید دیدگاه های افراد شرکت کننده دیگر نبود.
هفته گذش��ته روزنامه وال اس��تریت ژورنال مدعی 
ش��ده بود که الیسون به همراه دو تن دیگر از نمایندگان 
آمریکایی در یک ضیافت شام خصوصی با حسن روحانی 

شرکت کرده اند. 
ادعایی که بالفاصله از س��وی دفتر رئیس جمهوری 
ایران نیز رد ش��د. پرویز اس��ماعیلی معاون ارتباطات و 
اطالع رس��انی دفتر رئیس جمهور ط��ی بیانیه ای ادعای 
»مالقات و ش��ام محرمانه« س��ه نف��ر از اعضای کنگره 
امریکا با رئیس جمهور در سفر سال ۲۰۱3 به نیویورک 

را بی اساس و کذب محض دانست.

نشس��ت بین المللی بازسازی 
مذاکـره ع��راق در حال��ی در کوی��ت میز

برگ��زار ش��د ک��ه جمهوری 
اس��المی ایران نقش اصلی و اساسی را در نابودی 

داعش در این کشور داشت.
جمه��وری اس��المی ایران همس��ایه عراق که 
ظرفیت حضور و مش��ارکت در بازسازی این کشور 
را دارد هیئتی سیاسی و اقتصادی را به سرپرستی 
محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه راهی کویت 

کرد.
بازسازی عراق فرصتی است که ایران می تواند 
با فعال کردن ظرفیت های خود پیروزی بر داعش 
را تکمیل کند. ضمن اینکه از این فرصت می توان 
در راستای درآمدزایی استفاده کرد و اعتماد طرف 

عراقی را برای ادامه کار جلب کرد. 
البت��ه با برگزاری نشس��ت بازس��ازی عراق در 
کویت، این پرس��ش مطرح می ش��ود که چرا کویت 
برای برگزاری چنین نشس��تی پیشقدم شده است 
در حال��ی ک��ه جمهوری اس��المی ای��ران به خاطر 
کم��ک به دولت و ملت ع��راق در مبارزه با داعش و 
تروریست های تکفیری وهابی اهمیت بیشتری دارد 
ضمن اینکه مرزهای طوالنی ایران با عراق و حس��ن 
همجواری و دوستی میان دو ملت و دو دولت باعث 

شده است تا روابط دو کشور گسترش یابد. 
اکنون ک��ه زمان بازس��ازی عراق فرارس��یده 
اس��ت، با وجود کشورهایی همچون کویت و حتی 
عربستان سعودی که تنها به کمک های مالی اکتفا 
می کنند، س��هم ایران در روند بازس��ازی عراق به 
چه میزان اس��ت؟ ایران ب��ا دارا بودن ظرفیت های 
صنعت��ی و تولیدی خود می تواند س��هم زیادی در 

بازسازی داشته باشد. 
وزیر ام��ور خارجه ایران که برای ش��رکت در 
نشس��ت بازس��ازی عراق به کویت س��فر کرد، در 

نخس��تین روز سفر خود با برخی از مقامات حاضر 
در این نشست دیدار و رایزنی کرد.

ظریف با امیر کویت دیدار کرد
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در ادامه برنامه 
کاری خ��ود در کویت، با امیر این کش��ور دیدار و 

گفت و گو کرد.
به گ��زارش خبرنگار اعزامی سیاس��ت روز به 
کویت، ظری��ف با جابر االحمد الصباح، امیر کویت 

پشت درهای بسته دیدار و گفت و گو کرد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان که روز سه شنبه 
برای ش��رکت در نشست بین المللی بازسازی عراق 
ب��ه کویت رفته بود، با وزیر خارجه کویت و فدریکا 
موگرینی مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 

دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف در نخستین روز حضور خود در کویت 

با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفت  وگو کرد.
طرفین در این دی��دار درباره آخرین تحوالت 

روابط دوجانب��ه و اوضاع منطقه گفت وگو و تبادل 
نظر کردند. 

ظری��ف همچنی��ن اجالس بازس��ازي عراق به 
میزبان��ي کوی��ت را حای��ز اهمیت دانس��ت و ابراز 
امیدواري کرد عراق به کمک کش��ورهاي همسایه 
و جامعه جهاني بتواند هر چه سریع تر ویرانه هاي به 

بار آمده از سوی تروریست ها را ترمیم کند. 
صب��اح خالد احم��د صباح وزیر ام��ور خارجه 
کویت نی��ز ضمن قدرداني از مش��ارکت جمهوري 

اسالمي ایران تأکید کرد؛ مشکالت و اختالفات بین 
کشورهاي منطقه و همسایگان باید از راه گفت وگو 

و روش هاي دیپلماتیک حل و فصل شود.

رایزنی ظریف و موگرینی
ظریف همچنین با فدریکا موگریني مس��ئول 
سیاس��ت خارجي اتحادیه اروپا دیدار کرد. در این 
دیدار طرفین درباره بازسازي عراق و اجراي برجام 

گفت وگو کردند.
وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان، همچنین در 
آخرین روز حضور خود در کویت با حیدر العبادی 
نخست  وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد. دو طرف 
در این دیدار، مسائل دوجانبه و تحوالت منطقه ای 

را بررسی کردند.

وعده کمک یک میلیارد دالری کویت به عراق
امیر کویت در نشس��ت بین المللی بازس��ازی 
ع��راق گفت: ی��ک میلی��ارد دالر به ع��راق برای 

بازسازی این کشور کمک خواهد کرد.
جابر االحمد الصباح، این سخنان را در سومین 
روز این نشست که سطح آن به وزرای شرکت کننده 

در اجالس ارتقا پیدا کرده است، بیان کرد.
در این اجالس از بیش از 7۰ کش��ور، نماینده 
و وزی��ر حض��ور دارند ت��ا برای بازس��ازی عراق در 
پروژه ه��ای زیربنایی که مقامات این کش��ور ارایه 

داده اند سرمایه گذاری کنند.
در این نشس��ت عالوه ب��ر وزیر ام��ور خارجه 
کش��ورمان، فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه 
اروپا در زمینه امور خارجی، آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان ملل متحد، حیدر العبادی نخست  وزیر عراق 

و امیر کویت حضور دارند.
در اج��الس کوی��ت ۱75 پروژه ب��ه ارزش 85 

میلیارد دالر تعریف و ارائه شده است.

برگزارینشستبینالمللیبازسازیعراقبهمیزبانیکویت

سهم ایران در بازسازی عراق چقدر است

اعترافجامعهاطالعاتیآمریکابهقدرتنظامیایران
جامع��ه اطالعات��ی آمری��کا در گزارش موس��وم به »ارزیاب��ی تهدیدهای 

جهانی« به قدرت نظامی ایران اعتراف کرده است.دوردســـت
به گزارش تس��نیم، رئیس آژان��س امنیت ملی آمریکا، رئیس س��یا، 
رئیس اف ابی ای و مدیر اطالعات ملی آمریکا روز سه ش��نبه در یک نشس��ت استماع در کمیته 
منتخب اطالعاتی س��نا از گزارش س��االنه موس��وم به »ارزیابی تهدیده��ای جهانی پیش روی 
آمریکا« رونمایی کردند. در این گزارش، از ایران به عنوان یکی از تهدیدهای پیش روی آمریکا 
در زمینه های س��ایبری، منطقه ای و موشکی یاد شده است. جامعه اطالعاتی آمریکا در یکی از 

سرفصل ها به قدرت نظامی ایران اعتراف و از آن ابراز نگرانی کرده است. 
در این گزارش آمده است: »ایران به توسعه توانمندی های نظامی خود، به نحوی که تهدیدکننده 
نیروهای آمریکا و متحدانش در منطقه باشد، ادامه خواهد داد؛ ضمن آنکه مرادوات غیرحرفه ای و 

ناایمن ایران تهدیدی علیه عملیات های نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس خواهد بود.«
این گزارش می افزاید: »ایران به توس��عه و ارتقاء مجموعه ای از توانمندی های جدید نظامی 
برای هدف قرار دادن تجهیزات نظامی آمریکا و متحدانش در منطقه ادامه می دهد که از میان آنها 
می توان به پهپادهای مسلح، موشک های بالستیک، مین های دریایی پیشرفته، قایق های انفجاری 
بدون سرنش��ین، زیردریایی و اژدرهای پیشرفته، موش��ک های کروز ضد کشتی اشاره کرد. ایران 
صاحب بزرگترین نیروی موش��ک های بالستیک در خاورمیانه است و می تواند از مرزهای خود به 
اهدافی با فاصله تا ۲۰۰۰ کیلومتر حمله کند. تحویل سامانه های اس 3۰۰ توسط روسیه به ایران 

در سال ۲۰۱6 باعث تجهیز این کشور به پیشرفته ترین سامانه پدافند هوایی شده است.«
در بخش دیگری از این گزارش از عملیات های س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی به عنوان 
تهدیدی برای نیروی دریایی آمریکا یاد ش��ده اما اعتراف ش��ده که اکثر رویارویی  های س��پاه با 

کشتی های آمریکایی حرفه ای هستند.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: »عملیات های س��تیزه جویانه نیروهای دریایی س��پاه پاس��داران 
انقالب اسالمی در خلیج فارس و تنگه هرمز، نیروی دریایی آمریکا را با خطر مواجه می کنند. اکثر 
رویارویی های سپاه با کشتی های آمریکایی حرفه ای هستند، اما نیروی دریایی از میانه ماه اکتبر اقدام 

به ثبت ۱۴ مورد موارد رویارویی که آنها را »غیرایمن و یا غیرحرفه ای« هستند کرده است.«

س��فیر جمه��وری اس��المی 
گف��ت: دیپلمـــات روس��یه،  در  ای��ران 

تحریم ه��ای غرب علیه ایران 
و روس��یه و همچنین دکترین جدید اتمی آمریکا 

از جمله تهدیدهای مشترک دو کشور است.
به گزارش مهر، مهدی سنایی در نشست »روابط 
ایران و روسیه، 3۹ سال پس از انقالب اسالمی« در 
دومای کشوری روسیه، گفت: همکاری ما با روسیه 
تبدیل به یک سنت شده و آرام آرام درحال تبدیل 
ش��دن به یک تجربه غنی تاریخی است، امیدواریم 

که این نشست ها ادامه یابد.
وی ب��ا بیان اینک��ه برنامه های��ی در برخی از 
زمینه ها از جمله اقتصادی داشته ایم که باید دنبال 
کنیم، افزود: بسیاری از این برنامه ها مورد توجه و 
حمایت ژیریونفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات 
قرار گرفته اس��ت، اخیرا در همی��ن محل پارلمان 
مالقات مفصلی با ایش��ان داش��تم و طی آن روابط 
فی مابی��ن را مرور نمودیم. حتما تالش می کنیم تا 

همکاری ها در سال ۲۰۱8 توسعه یابد.
س��نایی با اش��اره به حضور جوانان در جلسه 
آن را نویدبخ��ش گس��ترش روابط خوان��د و ادامه 
داد: پاسداش��ت پیروزی انقالب اس��المی ایران که 
3۹ س��ال از آن می گذرد، پاسداش��ت مبارزه برای 
آزادی و امنی��ت اس��ت. در واقع پی��روزی انقالب 
اسالمی، پیروزی مبارزات طوالنی مردم ایران برای 
دستیابی به استقالل و آزادی بود که به واسطه آن 

مردم ساالری دینی شکل گرفت.

وی افزود: بعد از انقالب اس��المی و با فروپاشی 
ش��وروی در دهه ۹۰ میالدی، روابط دو کشور شکل 
دیگری پیدا کرد و بنیان های دیگری پایه ریزی شد و 
با وجود فراز و نشیب ها روابط دو کشور شکل خوبی 
پی��دا کرد. البته در طول ۴ س��ال گذش��ته و هرچه 
 جلوتر آمدیم، به ویژه طی ۲ سال اخیر همکاری های 
فی مابین دو کشور در ابعاد مختلف از جمله دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی افزایش یافته است، به گونه ای 
که شاهد تبادل هیات های عالی رتبه زیاد در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و رایزنی هایی بین 

دو کشور در زمینه های مهم بوده ایم.
سفیر ایران در روسیه تصریح کرد: برای مردم 
ایران و روسیه مشهود است که روابط شکل و ابعاد 
جدی��دی پیدا کرده اس��ت؛ بخش��ی از مبانی این 
همکاری ه��ای ویژه، از تهدیدها و منافع مش��ترک 

پیش روی دو کشور نشات می گیرد.
س��نایی در ادامه به تهدیدها و منافع مشترک 
ای��ران و روس��یه پرداخت و گفت: م��واد مخدر در 
منطقه ما که متاسفانه در طول ۱5 سال گذشته و 
بع��د از حضور ناتو به جای آنکه کاهش یابد، تولید 
آن ۴۰ براب��ر ش��ده یکی از تهدیدهای دو کش��ور 
اس��ت، همچنین تروریس��م به منزل��ه یک تهدید 
بزرگ اس��ت، البته تهدید جهانی است، ولی ایران 

و روس��یه صادقانه با هم در مبارزه با آن همکاری 
کرده اند و به پیروزی هایی نیز دست یافته اند.

وی تصریح کرد: یکجانبه گرایی آمریکا منشاء 
بس��یاری از بی ثباتی ها در جهان است. تحریم های 
غ��رب علیه ایران و روس��یه و همچنی��ن دکترین 
جدی��د اتمی آمریکا از جمله تهدیدهای مش��ترک 
دو کشور هستند. س��نایی همچنین اظهار داشت: 
اما از منافع مش��ترکی که پیش روی دو کشور قرار 
دارد، می ت��وان به ثبات منطق��ه ای در خاورمیانه و 
اوراس��یا و همکاری های دوجانبه در حوزه انرژی و 
تثبیت قیمت انرژی، ترانزیت کاال از طریق کریدور 
ش��مال - جنوب و همچنی��ن همکاری ها در حوزه 

دریای خزر اشاره کرد.
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در روسیه در 
پایان با اش��اره به مجموعه همکاری ه��ای ایران و 
روس��یه، گفت: می توان همکاری های دو کشور در 
عرصه بین المللی در زمینه های کمیس��یون حقوق 
بشر، خلع سالح، حفظ توافقات بین المللی به ویژه 
برجام، راهکارهای دو و چندجانبه، مکانیس��م های 
چندجانب��ه ح��ل و فص��ل مس��ائل منطق��ه ای و 
همکاری های دو کشور در جهان اسالم از جمله در 
سازمان همکاری اس��المی که ایران عضو و روسیه 

عضو ناظر آن است را گسترش داد.

سفیرایراندرروسیه:
دکترینجدیداتمیآمریکاتهدیدیبرایایرانوروسیهاست

مع��اون وزی��ر خارجه روس��یه 
تأکی��د ک��رد، آمریکا ب��ا طرح گفتمــــان

اتهاماتی بی اساس علیه تهران، 
به دنبال بی ثبات کردن ایران است.

به گزارش فارس، »سرگئی ریابکوف« که به تهران 
سفر کرده پس از دیدار با معاون وزیر خارجه کشورمان 
تأکید کرد که آمریکا با مطرح کردن اتهاماتی بی اساس، 

عمدا به دنبال بی ثبات کردن ایران است.
بناب��ر ای��ن گ��زارش، ریابک��وف در گفت وگو با 
خبرگزاری »تاس« روس��یه گفت: »ما بس��یار نگران 
تالش های برخی کش��ورها به رهب��ری آمریکا برای 
مرتبط کردن موضوعات نامربوط به مباحثات درباره 

توافق هسته ای ایران )برجام( هستیم«.
این دیپلمات ارش��د روسیه در ادامه تأکید کرد: 

»برخ��ی از این اقدامات مطرح کردن اتهاماتی درباره 
نقش منفی ادعایی ایران در امور منطقه اس��ت بویژه 

در رابطه با برخی کشورهای خاورمیانه«.
مع��اون وزی��ر خارج��ه روس��یه ادام��ه داد: »ما 
معتقدی��م که این اتهامات منش��أ سیاس��ی دارد و با 

هدف بر هم زدن ثبات در ایران مطرح می شود«.
س��رگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که 
به تهران س��فر کرده، دیروز با س��ید عباس عراقچی 

معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و 
گفت وگو کرد. مسائل دوجانبه و آخرین روند اجرای 
برج��ام از جمله موضوعات مورد گفت وگوی دو مقام 

ایرانی و روسی بود.
دیپلمات های ارش��د دو کش��ور در ای��ن دیدار بر 
ضرورت همکاری های نزدیک میان مسکو و تهران برای 

حفظ برجام در میان تنش های اخیر تأکید کردند.
»دونالد ترام��پ« رئیس جمهوری آمریکا در ماه 
ژانویه اعالم کرد که برای آخرین بار تعلیق تحریم های 
ایران بر اساس برجام را تمدید می کند اما هشدار داد 
اگر تغییرات مدنظر کاخ سفید در متن برجام اعمال 
نشود، واشنگتن از این توافق خارج خواهد شد و این 
آخری��ن باری خواهد بود که تعلیق تحریم های ایران 

تمدید می شود.

معاونوزیرخارجهروسیه:

آمریکابهدنبال
بیثباتکردنایراناست


