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رایزنی سفیر ایران و دبیر کل نَُجباء 
سفیر ایران در بغداد، در دیدار با دبیر کل جنبش 
النجب��اء، سیاس��ت ها و عملکرد این جنب��ش را مایه 

افتخار ملت عراق دانست.
این دیدار ب��ه منظور تبادل نظ��ر درباره تحوالت 
اخیر عراق و بررس��ی روابط متقابل دو کش��ور ترتیب 

داده شد.
ش��یخ »اکرم الکعب��ی« ضم��ن خوش آمدگویی، 
حمایت جمهوری اس��امی از دولت عراق و گروه های 
مقاوم��ت در مبارزه علیه مجموعه های تروریس��تی را 
ارزشمند توصیف کرد و با اشاره به تحرکات مذبوحانه 
بقایای داعش در عراق و سوریه، بر لزوم نابودی کامل 

آنها تأکید کرد.
 "ایرج مس��جدی" نیز با تمجی��د از نقش آفرینی 
اثربخش مقاومت اس��امی الُنَجب��اء در منطقه به ویژه 
عراق و س��وریه، سیاس��ت ها و عملکرد این جنبش را 

مایه افتخار ملت عراق دانست.  فارس

 رایزنی ظریف
با کمیسیونر مهاجرت اتحادیه اروپا 
کمیس��یونر مهاج��رت اتحادیه اروپا ب��ا وزیر امور 

خارجه ایران در تهران دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار در خصوص مسائل مختلف از جمله 
گفت وگوهای ای��ران و اروپا، آخرین وضعیت برجام، و 
منطقه، مبارزه با تروریس��م و افراطی گری گفت وگو و 
تبادل نظر ش��د. از سوی دیگر فیصل مقداد قائم مقام 

وزیر امور خارجه سوریه با ظریف دیدار کرد.
در این دیدار طرفین در خصوص آخرین وضعیت 
میدانی و راه حل سیاس��ی بحران س��وریه و نیز سایر 
مس��ائل منطقه ای و بین المللی گفت وگو و تبادل نظر 

کردند.  ایرنا 

اخبار

مسئوالن برجام زده نباشند
رئیس پیش��ین س��ازمان انرژی اتمی با اشاره به 
خ��روج آمریکا از برج��ام با تاکید بر اینک��ه آمریکا از 
ابتدا در برج��ام نبوده که بخواهد از آن خارج ش��ود، 
گف��ت: آمریکا و اروپایی ه��ا در حال نقش بازی کردن 
هستند و قرار شده که آمریکایی ها تحریم های خود را 
بیشتر کنند، انگلیسی ها مسئول موضوع یمن، بحرین 
و خلیج فارس ش��ده و فرانسه مس��ئول امور مربوط به 
منطقه و موشکی جمهوری اسامی ایران شده است.

فری��دون عباس��ی درب��اره تاکیدات مق��ام معظم 
رهب��ری مبنی ب��ر لزوم حف��ظ وح��دت در داخل و 
جلوگیری از بروز اختاف به ویژه بعد از خروج آمریکا 
از برج��ام با تاکی��د بر اینکه اخت��اف هیچ گاه خوب 
نیس��ت، اظهار کرد: ممکن اس��ت در داخل سلیقه ها 
مقداری با یکدیگر تفاوت داشته باشد که این اشکالی 
ندارد و مس��یری مطلوب اس��ت که س��لیقه ها به نقد 
گذاش��ته ش��ود و بهترین راه برای اداره جامعه، حفظ 

عزت مردم و افزایش رفاه آنها انتخاب شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه باید در تراز انقاب اس��امی 
حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: اگر سلیقه های مختلف 
سیاسی و جناحی به اصل انقاب اسامی چنگ بزنند 
و خود را با آن تنظیم کنند، در سیاست های داخلی و 
خارجی اختاف چندانی به وجود نمی آید اما اگر آنها 
اصل انقاب را فراموش کنن��د و با پیگیری الگوهایی 
به ویژه غربی بخواهند جامعه را اداره کنند باعث بروز 

اختاف در کشور خواهند شد.
رئیس پیشین س��ازمان انرژی اتمی معتقد است: 
در کش��ور ما یک جن��اح لجباز داریم ک��ه زمانی که 
از اصل انق��اب فاصله می گیرند،  دموکراس��ی را علم 
می کنند و با علم کردن آزادی و رای مردم می خواهند 
نظرات دیکتاتورمابانه خود را در جامعه اش��اعه دهند. 
آنها اصل نقد و هم اندیش��ی و تفک��ر درباره اینکه چه 
چیز به نفع جامعه است را قبول ندارند و می گویند یا 
حرف من یا اگر غیر از این باشد شلوغ بازی می کنیم و 

رفراندوم برگزار شود. 
عباس��ی ادام��ه داد: در این زم��ان در جامعه دو 
قطبی ایجاد می شود بنابراین ما باید جلوی ایجاد این 
دو قطبی را بگیری��م و آنها را به وحدت دعوت کنیم. 
م��ن به جناح های لجباز در جامعه توصیه می کنم اگر 
می خواهن��د وحدت تحق��ق پیدا کند، نمی ش��ود که 
بگویند فقط حرف ما صحیح اس��ت و بقیه باید حرف 

ما را بزنند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه نباید موضوعات را به جایی 
بکشانیم که رهبری درباره هر چیزی موضع بگیرند و 
مس��تقیم به دس��تگاه های دولتی دستور دهند، اظهار 
کرد: دستگاه های دولتی خود باید کارها را انجام دهند 
و نباید به گونه ای رفتار کنند که راس نظام به مسائل 
جزئ��ی وارد ش��ود و بخواهد آنها را اص��اح کند. این 
فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد:  اگر به دنبال وحدت 
هستیم، این وحدت باید همه جانبه باشد و همه به آن 
گوش دهند نه اینکه یک نفر طرف مقابل را به سمت 
خود بکشد و بگوید که رای من حاکم است و بخواهد 

که در جامعه آشوب ایجاد کند.  ایسنا

دیدگاه

 دیدار سفرای چهار کشور اروپایی با دستیار ظریف
دس��تیار وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در دی��دار با مس��ئوالن هیئت های 
دیپلماتیک فرانس��ه، انگلیس، ایتالیا و آلمان، درباره وضعیت اسفبار انسانی یمن 

و همکاری ایران برای حل بحران گفت وگو و تبادل نظر کرد.
حس��ین جابری انص��اری تاکید کرد راه حل نظامی ب��رای بحران یمن وجود 

نداش��ته و حل ای��ن بحران تنها از طریق گفت وگو، توافق سیاس��ی و مش��ارکت 
طرف های مختلف یمنی امکان پذیر است.

وی با انتقاد از ادامه فروش تس��لیحات نظامی کش��ورهای غربی به متجاوزان یمن، 
افزود نمی توان از حل سیاس��ی و صلح و حقوق بش��ر س��خن گفت اما همزمان توافقات 

میلیاردی با کشورهای مشارکت کننده در جنگ علیه یمن امضا کرد.
سفرای اروپایی نیز در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به شرایط انسانی در یمن، بر 

پیگیری راه حل سیاسی برای حل بحران این کشور تاکید کردند.  تسنیم

گفتمان
به دنبال همکاری  در زمینه انرژی سبز با ایران هستیم

 سفیر اتریش در ایران از همکاری های کشورش و ایران در زمینه انرژی سبز 
مانند انرژی های بادی خورشیدی و مشابه آن خبر داد.

 اس��تفان شولتز ضمن بازدید از مجتمع ایزوایکو در هرمزگان اظهار کرد: با 
تمدن هرمزگان و پیشرفته بودن آن در حوزه صنایع دریایی در ابعاد بین المللی 

آش��نا شدم و خوشحالم که مجموعه  بزرگی همچون ایزوایکو اقداماتش در زمینه 
ساخت و تعمیر انواع شناور با محیط زیست سبز و صنعت سبز کامًا سازگار است.

وی احداث شهرک بین المللی صنایع دریایی را در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی 
که مس��ئولیت آن برعهده ایزوایکو اس��ت را فصل مش��ترک صنایع قطعه ساز دریایی در 

اتریش و صنعت دریایی ایزوایکو دانست.
ش��ولتز گفت: در حوزه انرژی س��بز مانند انرژی های بادی خورشیدی و مشابه آن با 

ایران همکاری های گسترده ای خواهیم داشت.  باشگاه خبرنگاران

دیپلمات
رد درخواست »خاویر سوالنا« برای سفر به آمریکا 
یک س��امانه دولتی آمریکا درخواست دبیرکل اسبق ناتو برای سفر به آمریکا 

را به دلیل سفری که او قبًا به ایران داشته رد کرده است.
"خاویر س��والنا"، مس��ئول اسبق سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و دبیر کل 
اس��بق »ناتو« به دلیل س��فری که قبًا به ایران داش��ته برای رفتن به آمریکا با 

مش��کل مواجه شده و با درخواست او برای سفر بدون روادید به این کشور موقتاً 
مخالفت شده است. 

روزنامه اس��پانیایی »الپاییس« گزارش داد سامانه ایکه به طور خودکار واجد شرایط 
بودن اتباع کش��ورهای دارای ق��رارداد معافیت از روادید با آمریکا را بررس��ی می کند با 
درخواست سیاستمدار اس��پانیایی برای سفر به واشنگتن جهت سخنرانی در اندیشکده 
»بروکینگز« مخالفت کرده اس��ت. گفتنی اس��ت؛ این خبر تنها  از سوی یک منبع آگاه 

مطرح شده است. مهر

درحاشیه 

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

سخنگوی وزارت امور خارجه  کش��ورمان گفت: ایران سعی سخنــــگو
می کند صدای مظلومی��ت قربانیان مظلوم یمن از 
جنایات عربس��تان به گوش مردم جهان برس��د و 
کمک های انسان دوستانه هرچه زودتر به مردم این 

کشور برسد.
بهرام قاس��می در پاسخ به سوال سیاست روز 
مبنی بر ادامه عملیات های سنگین هوایی و دریایی 
از س��وی متجاورزین علیه یمن تاکنون جمهوری 
اسامی ایران برای حمایت از مردم مظلوم و مقاوم 
یمن چ��ه اقداماتی انجام داده اس��ت، گفت: یمن 

وارد یک بحران و فاجعه بشری شده  است.
وی افزود: سیاست ایران در قبال بحران یمن 
از ابتدا روش��ن بوده و تغییر مواض��ع درباره یمن 
نداری��م، تجاوز ائتاف را محکوم کرده و امیدواریم 
جامعه جهانی این ش��رایط دش��وار م��ردم یمن را 
بیش از گذشته درک کند و در جهت توقف تجاوز 

به این مردم تاش کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه بیان داش��ت: ایران 
س��عی ک��رده در تماس ب��ا س��ایر دول و مجامع 
بین الملل��ی صدای این مظلومیت و قربانیان تجاوز 
عربس��تان را منتقل کند و به دنبال راهکاری است 
ک��ه تجاوز متوق��ف و کمک های انساندوس��تانه و 

امدادی برای مردم یمن ارسال شود.

 برگزاری نشست دادگاه الهه
برای بررسی شکایت ایران از آمریکا

وی درب��اره دادگاه اله��ه و ش��کایت ایران از 
آمری��کا گفت: براس��اس ش��کایت ای��ران به خاطر 
توقیف غیرقانونی دو میلی��ارد از دارایی های بانک 
مرکزی توسط دولت آمریکا شکایتی را نزد دیوان 
بین المللی دادگس��تری الهه مطرح کرده و حدود 
هش��تم یا دوازده��م اکتب��ر دادگاه برای جلس��ه 
استماع تشکیل می ش��ود و پس از جلسه استماع 
باید ببینی��م روند به کجا می رس��د و دولت ایران 

احقاق حقوق کشور را دنبال خواهد کرد.
وی درب��اره جنگ تج��اری آمری��کا و اروپا و 
اینک��ه این مس��ئله ایران را به اروپ��ا نزدیک کند، 
گفت:  کش��ورها تعامل خود را با کش��ورهای دیگر 
براساس منافع خود دنبال می کنند. ما امروز شاهد 
پیچیدگی هایی در روابط آمریکا با دیگر کش��ورها 
هس��تیم. نباید موضوعات را ب��ه هم گره زد و یک 
پیوس��تگی ذهن��ی ایجاد ک��رد. ولی ب��ه هر حال 
وضعیت جدید بین اروپا و آمریکا واقعی اس��ت که 
وجود دارد. م��ن االن نمی توانم االن اظهار نظری 
درباره اینکه این موضوع چه تاثیری بر روابط دیگر 

کشورها خواهد داشت، داشته باشم. 
وی درخصوص بس��ته اتحادی��ه اروپا به ایران 
و اینکه آیا روس��یه و چین در بخش��ی از رایزنی ها 
هستند یا نه، گفت: بعد از خروج غیرقانونی آمریکا 
از برجام، با توجه به عاقمندی دیگر شرکای ما در 
برجام که ش��امل 1+4 می شود، مباحثی آغاز شد 
مبنی بر اینکه چگونه می شود برجام را بدون آمریکا 
حفظ کردد. بنابر این مذاکراتی با اروپا، روس��یه و 
چین ش��روع شد. ما نباید سه کشور اروپایی را نام 

ببری��م و روس��یه و چین را نام نبریم. هر بس��ته و 
پیش��نهادی که بخواهد به ایران ارائه شود، و ایران 
بعد از دریافت این بس��ته تصمیم بگیرد، این باید 
بس��ته ای باش��د که مورد قبول روسیه و چین هم 
باش��د. باید به مجموع بسته توجه کرد و نمی تواند 
جدای از رفتار روسیه و چین در نظر گرفته شود .

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خود گف��ت: می توانم 
تاکی��د کن��م که م��ا روزانه و ب��ه ط��ور مرتب با 
مجموع��ه کش��ورها ]و[ اتحادیه اروپ��ا در تماس 
هس��تیم. کارشناس��ان ما تماس دارند. دو نشست 
علنی داش��تیم که آخ��ری در تهران بود. به عنوان 
دیپلمات امیدوار و خوش بین هستیم و امیدواریم 
ک��ه اتحادی��ه اروپا بتوان��د خواس��ته های ایران را 
درخص��وص تامین منافع خود از برجام به دس��ت 
بی��اورد و امیدوارم علیرغم کن��دی که وجود دارد 
اتحادیه اروپا بتواند با س��رعت بیشتری و در زمان 
کمتری این بس��ته پیشنهادات را بتواند ارائه کند. 
ایران پس از دریافت آنها تصمیمات الزم را مبتنی 

بر مصالح کشور اتخاذ خواهد کرد.
قاس��می درب��اره اظهارات عراقچی که نش��ان 
می دهد که پیش��رفت در مذاکرات با اروپا حاصل 
نشده، گفت:  ما بدبین نیستیم. در حال کار هستیم 
و تاش می کنیم. توقع و انتظار ما از دیگر طرف ها 
به خصوص اتحادیه اروپا این اس��ت که انتظارات ما 
را در قالب یک بسته منظم در مدت زمات مناسب 
تهی��ه کند. امیدواری��م که اتحادی��ه اروپا و طرف 
مقابل بتواند رضایت ایران را جلب کند. تماس های 
روزانه در جریان است. امیدوارم که در آینده بسیار 
نزدیک این اتفاق بیفتد )بسته به ایران تحویل داده 

شود( و ایران تصمیم الزم را بگیرد .

اروپا توان برآورده کردن انتظارات ایران را دارد
وی در ادامه درباره اظه��ارات عراقچی درباره 
بس��ته پیش��نهادی اروپ��ا ب��رای حفظ برج��ام، و 
طوالنی ش��دن روند آن گفت:  زم��ان برای ما مهم 
اس��ت. از ابتدا ب��ه آنها گفتیم ک��ه فرصت زیادی 
وجود ندارد. نباید زمان را از دست دهیم. اتحادیه 
اروپا توانمن��دی برآورده کرده انتظ��ارات ایران را 
دارد. گفت وگوها ادامه دارد. روی برخی موضوعات 
مشخص کار می کنیم و توسط کارشاسان دو طرف 
و ن��ه الزاما وزارت خارجه، کارها انجام می ش��ود و 
تماس ها در جریان است. خیلی هم فرصت نداریم 
و تصورم��ان این اس��ت که اتحادی��ه اروپا هر چه 

سریع تر بتواند پاسخگوی ایران باشد. 

برجام، استحکام دارد
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه درخصوص 
اظهارات مقامات ایرانی درباره برجام مبنی بر اینکه 
در آی سی یو اس��ت، گفت:  برجام، برجام است. هر 
نگاهی و دیدگاهی را می ش��ود به آن داش��ت و از 
زاویه ای به آن نگاه کرد. فکر می کنم همه دیدگاه ها 
و تعابیر درست باش��د. من هم نگاه خودم را دارم 
و منافات��ی با دیگر دادگاه ها ن��دارد.  من برجام را 
همچنان مس��تحکم می دانم و آنقدر پایدار اس��ت 
ک��ه علیرغم خروج آمریکا همچنان پابرجا اس��ت. 
و تاش ب��رای ادامه و حفظ آن ب��دون آمریکا در 
جریان اس��ت. فکر می کنم چیزی که حال خوشی 
ندارد ش��خص آقای ترامپ و سیاست های آمریکا 
است که نتوانست برجام را تحمل کند و به صورت 
یکجانبه خارج ش��د با این نیت که ایران را مجبور 
به خروج کند . مذاکرات ما با سایر اعضا ادامه پیدا 

خواه��د کرد تا آنها بتوانن��د رضایت ایران را جلب 
کنن��د و برجام ادامه پیدا کنن��د. فکر می کنم که 

برجام استحکام دارد .
قاسمی درباره وظایف س��فارتخانه ها در قبال 
برج��ام گف��ت:  ما بع��د از خروج آمری��کا از برجام 
برنامه ریزی ه��ای الزم و کافی را در وزارت خارجه 
داش��ته ایم و تمامی س��فارتخانه های ما در جهان 
دستورات الزم را برای تماس با مقامات کشورهای 
متوقف فیه دریافت کرده اند. یک تاش همه جانبه 
ب��رای بیان و تبیین مواضع و ش��رایط ایران وجود 
دارد. بخش��ی از آنها انجام شده و بخش دیگر هم 

در هفته های دیگر ادامه پیدا خواهد کرد .
و  اقتص��ادی  دیپلماس��ی  درب��اره  قاس��می 
راهکارهای اقتصاد ایران گفت: ما برای ش��کوفایی 
اقتصاد کش��ور و رش��د و پیش��رفت ایران نیازمند 
اتکا به مناب��ع داخلی و نیروی انس��انین خردمند 
و هوش��مند خود هس��تیم. و تا از عناصری که در 
کشور وجود دارد استفاده نکنیم، نمی توانیم با اتکا 
بر دیگری به پیشرفت برسیم. باید با جهان هم در 
حوزه فناوری و صنعت کار کنیم. اما برای پیشرفت 

باید به خود اتکا کنیم و به خود بازگردیم. 
قاس��می، درباره توییت مای��ک پامپئو درباره 
اینکه ایران خش��م جه��ان را برخواهد انگیخت و 
اظه��ارات نتانیاه��و و اینکه اف��کار عمومی چگونه 
آگاه ش��وند، گفت:  اینکه چطور می ش��ود مردم را 
قانع کرد، نیاز به زمان مبس��وط دارد، اما نکته این 
اس��ت که آمریکا با توجه به سیاست های خصمانه 
خودش ک��ه دیرپا هم هس��ت در دوران ترامپ با 
شدت بیش��تری علیه منافع ایران و مردم ایران به 
ابزارهای مختلفی روی آورده است. و از جمله آنها 
جنگ روانی و فشار اقتصادی است. به هر حال این 
اقدامات با خروج آنها از برجام با ش��دت بیش��تری 
ادامه پیدا می کند و س��عی می کنن��د با اطاعات 
غلط و دروغ در فضای جامعه ایران ایجاد تش��تت 
و س��وال کنند. با توجه به سیاست های آمریکا در 
دهه های گذشته آمریکا، فکر می کنم سیاست های 
آمری��کا و آقای پامپئو برای آنه��ا حاصلی نخواهد 
داش��ت و باید برگردند و روش ه��ای خود را مورد 
ارزیاب��ی ق��رار دهن��د. توییت کردن کار س��اده ای 

اس��ت و می توان آن را انجام داد ولی مهم محتوای 
آن هس��ت. اینکه محفل خاص��ی در درون آمریکا 
این اطاعات غلط را در اختیار مقامات این کش��ور 
قرار می دهند و با هدف تشدید جنگ روانی شکل 

می گیرد.  

 شاهد خبرسازی هایی
با هدف ایجاد فشار روانی علیه ایران هستیم

قاس��می درخصوص انتقادات مطرح در زمینه 
برجام گف��ت:   آنهایی که رفتار خصمانه با دولت و 
مردم ایران داش��ته اند، مثل آمریکا و رژیم اشغالگر 
قدس و اندک کش��ورهای دیگر، مدتی اس��ت که 
س��عی کرده اند با ایجاد یک فضای روانی یا جنگ 
روان��ی مطالبی را مطرح کنند ک��ه در مردم ایران 
تردید و ش��ک وگمان هایی را ایجاد کنند. آنچه که 
درباره مقامات ایرانی با آن عدد و رقم و سرمایه ای 
که در آنجا وجود داش��ته باش��د،   من فکر می کنم 
آقای ظری��ف دیروز به موقع و به جا اش��اره کردند 
که ما ش��اهد خبرسازی های مختلف هستیم و این 
اخبار توسط برخی آژانس های خبری و خبرگزاری 
مط��رح می ش��ود و صحب��ت از خروج ش��رکت ها 
می کنند. وقتی بررس��ی می ش��ود می بینیم برخی 
کش��ورها در ایران حضور نداشتند. این فشار روانی 
که اهداف خاصی را دنبال می کند، کاما مش��هود 
اس��ت. آنچه که ما به آن تکیه داریم، افکار عمومی 
ملت ایران اس��ت که این خبرسازی ها را با توجه به 
تجارب خود نخواهند پذیرفت. همه دس��تگاه های 
دولتی و غیردولتی و آحاد مردم و همه دستگاه های 
حاکمیت��ی بای��د بتوانند در قبال ای��ن تاش های 
مذبوحان��ه کانون هایی که علیه مل��ت ایران اقدام 
می کنن��د، باید بتوانند افکار عمومی را تنویر کنند. 
آزموده را آزمودن خطاس��ت. باید شناخت کافی از 

دالورمردی های مردم ایران باید داشته باشند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در 
پاسخ به پرسشی درباره درباره اخراج دو دیپلمات 
ایران��ی در هلند، گفت:   م��ن در مورد این موضوع 
صحبت��ی ندارم، اطاع دقیقی ن��دارم. این موضوع 
را ن��ه تایی��د و نه رد می کنم. بای��د این موضوع را 
پیگیری کنم. در روابط کشورها موضوعات بسیاری 
می تواند وجود داشته باشد. مثل روسیه و چین که 
اشاره شد. در خیلی از موضوعات می توان به تفاهم 
نظر رس��ید. نمی توانیم بگوییم که اگر اقدامی هم 
اتفاقی افتاده باش��د، الزاما به معنای پایان روابط و 
همکاری ها و رفت و آمدها باش��د. باید وسیعتر به 
منافع کش��ورها توجه کرد و بین همه کش��ورهای 

نقاط مثبت و منفی وجود دارد. 

 خبر پیروزی اردوغان
برای ما بسیار خوشایند است

وی درب��اره پیروزی رجب طی��ب اردوغان، در 
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه گفت:   خبر بسیار 
خوشایندی اس��ت برای ما. من از فرصت استفاده 
می کنم و به آق��ای اردوغان تبریک می گویم و به 
م��ردم ترکیه که در یک انتخاباتی پرش��ور فراگیر 
ش��رکت کردند. این حضور پرش��ور می تواند پایه 
و اساس��ی برای ثبات و امنیت و توس��عه اقتصادی 
بیشتر کش��ور دوست و همس��ابیه ما ترکیه باشد. 
فک��ر می کنم باید ب��رای دولتی ک��ه متخب مردم 
هس��ت آرزوی موفقیت کرد. فکر می کنم در آینده 
می توان��د وضعیِت جدید، نوید دیگری باش��د برای 
م��ا به عنوان ایران که بتوانیم با ترکیه در س��طوح 
مختلف، همکاری ها را سامان دهیم و این می تواند 

درخصوص صلح و امنیت در منطقه موثر باش��د و 
امیدواریم در زمینه ثبات و صلح همکاری های خود 
را افزایش دهیم و بتوانیم در زمینه بازگشت ثبات 

به سوریه همکاری داشته باشیم. 
قاس��می درخصوص ادعاهای صهیونیس��ت ها 
و تحوالت س��وریه و ادعای خروج ایران از سوریه 
گفت:   اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی چه در 
مورد سوریه، روسیه و ایران، بخشی از جنگ روانی 
اس��ت که درباره آن صحبت کردی��م. آنها در این 
زمینه هم س��خن پراکنی می کنند تا روبط ایران را 
با کش��ورهای منطقه تحت تاثیر ق��رار دهند. این 
س��خنان نامربوط را بخشی از جنگ روانی می دانم 
و س��خنانی نادرس��ت می دانم که قابل اتکا نیست 
و م��ا ب��ا دروغ پردازی های مقامات صهیونیس��تی 
آش��نایی داریم.  همکاری ما با روس��یه درخصوص 
سوریه ادامه دارد. هفته آینده نشست روند آستانه 
را خواهیم داش��ت. هفته گذش��ته در ژنو نشست 
درباره سوریه داشتیم. ادعای پایگاه نادرست است، 
ما از ابتدا به درخواس��ت دولت س��وریه با توجه به 
هجوم تروریست ها و اشغال سوریه، به کمک دولت 
س��وریه رفتیم و این کمک های مستش��اری وجود 
دارد و تا حضور تروریس��ت ها ای��ن کمک ها ادامه 
خواهد داش��ت و ت��ا زمانی که دولت س��وریه این 
کمک ها را بخواهد ما به این کمک ها ادامه خواهیم 
داد. طی چند سال گذشته با این حضور در زمینه 

اخراج تروریست ها نقش موثری داشتیم. 
وی درباره خبر توافق آمریکا و روس��یه درباره 
س��وریه و اینک��ه نیروه��ای مقاوم��ت در جنوب 
س��وریه نباش��ند، گفت:   اینها ش��اید نوشتارهایی 
یا گفته هایی اس��ت که بیش��تر در رسانه ها مطرح 
ش��ده اند و قرینه ای برای صحت آنها وجود ندارد. 
ما ارتباطات تنگاتنگ مش��ورتی خ��ود را با دولت 
روس��یه داریم. دیدار مفصلی را در مسکو اخیرا با 
دولت روس��یه داش��تیم. قرینه ای برای اثبات این 
ادعا وجود ندارد. و فکر می کنم ش��اید بحث همان 

جنگ روانی االن بیشتر مطرح باشد. 

 ظریف در مقابل قلب واقعیت منتقدان
از عملکرد خود دفاع کرد

قاس��می درباره اظهارات روز گذش��ته ظریف 
مبن��ی بر اش��اره به دلواپس��ان و همزم��ان تاکید 
بر وح��دت ملی، و اظهارات وزی��ر اطاعات درباره 
برج��ام مبنی بر اینکه بر مویی بند اس��ت، و اینکه 
آیا اظهارات ظریف خاف وحدت نیست، گفت: من 
چنی��ن تصوری ندارم. تصوری ک��ه از دکتر ظریف 
دارم ب��ه عنوان فردی که متخصص، کارش��ناس و 
وزی��ر خارج��ه ورزیده ش��ناخته می ش��ود. وزارت 
خارجه اصوال از صدر تا ذیل مجموعه ای فراجناحی 
است و باید فراجناحی و طبق منویات رهبری باشد 
و برای پیشبرد مصالح و منافع ملی تاش می کند 
و آنچه آق��ای ظریف بیان می کنند در این راس��تا 
هست. ش��خص وزیر خارجه سعی کرده از ورود به 
مسائل جناحی پرهیز کنند. ولی این منافاتی ندارد 
وقتی برخی از منتقدین ب��ا هر نیتی قلب واقعیت 
می کنند، وزارت امور خارجه پاسخگوی سیاست ها، 

اهداف و عملکرد خودش نباشد. 
منتشر شده درباره محمدرضا کاهی صمدی 
عامل بمبگذاری جلس��ه هیئ��ت دولت که از هلند 
پناهندگی گرفته اس��ت، گفت: درباره کس��ی که 
نام بردید اطاعی ندارم. اینکه این فرد چه کس��ی 
هس��ت، چه اتهام��ی دارد و چه ارتباط��ی با هلند 

دارد، باید پیگیری کنم و اطاع دهم. 

قاسمی در پاسخ به سیاست روز:

ایران به دنبال راهکاری است که تجاوز علیه مردم یمن متوقف شود

یک روزنامه آلمانی در گزارش��ی با اشاره  رسـانه به اینکه دونالد ترامپ در تشکیل ائتاف بـازي 
ضد ایرانی خود موفقیت چش��مگیری نداشته است، به بررسی 

دالیل این مسئله پرداخت.
روزنام��ه "تاگس اش��پیگل" آلم��ان در مطلبی نوش��ت: 
"دونال��د ترامپ"، رئیس جمهور آمری��کا می خواهد یک ائتاف 
ض��د ایرانی بزرگ را بس��ازد. البته تا به حال تنها اس��رائیل و 
برخی کشورهای عرب حاش��یه خلیج فارس در این پروژه وی 

را همراهی کرده اند.
این روزنامه آلمانی در ادامه این مطلب نوشت: کمی قبل 
از دی��دار تاریخی دونالد ترامپ ب��ا کیم جونگ اون، رهبر کره 
ش��مالی که هفته پیش برگزار شد، دولت ایران یک توصیه به 
رهبر کره ش��مالی کرد و اعام ک��رد وی پیش از آنکه توافقی 
با رئیس جمه��ور آمریکا را بپذیرد باید بداند که ایاالت متحده 
بارها و باره��ا توافقات بین المللی را لغو کرده و به قراردادهای 

منعقد شده خاتمه داده است.
ای��ن تحلیل ایران ب��ا توجه به خ��روج آمری��کا از برجام 
انجام ش��د. از این اظهارات تهران دلسردی عمیقی درباره این 
گونه سیاس��ت های آمریکا به چش��م می خورد. از سوی دیگر 
این اظهارات محتوی این س��وال اس��ت که همچنین متحدان 
اروپای��ی ترامپ هم مطرح می کنند مبن��ی بر اینکه دیگر چه 

کسی باید به ترامپ اعتماد داشته باشد؟
"تاگ��س اش��پیگل" در ادامه این مطلب نوش��ت: از )زمان 

خ��روج ترامپ از برجام( هرج و مرج ایجاد ش��ده در روابط دو 
سوی آتانتیک گشتن به دنبال یک توافق جدید در برخورد با 
ایران را فلج کرده اس��ت. بیش از یک ماه بعد از خروج آمریکا 
از توافق هس��ته ای با ایران از ائتاف ضد ایرانی ترامپ که وی 

امیدوار به تشکیل آن بود چیزی دیده نمی شود.
در ادامه این مطلب آمده است: سردرگمی ها درباره مسیر 
و اولویت های سیاس��ت خارجی آمریکا از زمان دیدار ترامپ با 
رهبر کره ش��مالی بیشتر شده است. در یک توافق نامه درباره 
خلع س��اح هسته ای کره ش��مالی به غیر از یک بیانیه مبهم 

چیز دیگری دیده نمی شود.
در مقابل، رئیس جمهور آمریکا توافق هسته ای با ایران را لغو 
کرد که این کشور را تحت کنترل دقیق بین المللی قرار داده بود. 
در ضمن ترامپ ش��رکت های اروپایی را در مناس��بات تجاری با 
تهران به تحریم هایی تهدید کرده است که از 8 آگوست اجرایی 
می ش��ود. در عین حال مذاکرات بی��ن اروپا و ایران درباره آینده 
توافق هسته ای با ایران هم بدون آمریکا به خوبی پیش نمی رود.

اینک��ه ترامپ حاال برای متح��دان اروپایی خود تعرفه های 
گمرکی باال روی برخی محصوالت قرار می دهد و سیاست های 
اخیر وی در نشست جی هفت در قبال متحدان اروپایی اش هم 
اوضاع را بهتر نمی کند. در هر حال میل سران کشورهای اروپایی 

برای مشارکت در سیاست های ضد ایرانی ترامپ کم است.

اروپ��ا در عوض سیس��تم مقابله با تحریم ه��ای آمریکا را 
ب��ه میدان آورده اس��ت که به این ترتیب باید از ش��رکت های 
اروپای��ی در براب��ر تحریم هایی که از ط��رف آمریکا در صورت 
ادامه مناس��بات تجارت با ایران وضع می شود دفاع کند. با این 
وجود بس��یاری ازش��رکت های اروپایی می خواهند به دلیل در 
معرض خطر قرار گرفتن تجارت هایشان با آمریکا از مناسبات 

تجاری با ایران خارج شوند.
"تاگس اش��پیگل" در ادامه این مطلب نوش��ت: اینکه در 
مناس��بات مسموم دو س��وی آتانتیک فعلی یک خط و مشی 
مش��ترک در قبال ایران چگونه باید یافت شود موضوعی است 
که کس��ی نمی داند. وزیر امور خارجه آمریکا مذاکرات فشرده 
ب��ا اروپاییان در این ب��اره را اعام کرده اس��ت، اما هنوز هیچ 

پیشرفتی در این راستا مشخص نیست.
ایران هم در این شرایط برای مناسبات بهتر با کشورهای 
غرب��ی ت��اش می کند. حس��ن روحانی، رئیس جمه��ور ایران 
تصمیم دارد اوایل ماه جوالی به کش��ورهای سوئیس و اتریش 
س��فر کند. ترامپ هم در نشس��ت ناتو ک��ه 11 جوالی برگزار 
می شود احتماال مجددا اروپاییان را تحت فشار قرار می دهد تا 

آن ها را به مسیر مد نظر خود بیاورد.
در ادامه این مطلب آمده اس��ت: ب��ا این حال طرح دولت 
آمری��کا برای تش��کیل یک ائتاف گس��ترده که ته��ران را به 

مذاکرات درباره توافق هسته ای جدید مجبور کند تنها به دلیل 
مناقشات با اروپاییان سس��ت نشده است. همچنین مهم ترین 
خری��داران نفت ایران یعنی هند و چین هم هیچ تمایلی برای 

مشارکت با آمریکا در این گونه اقدامات ندارند.
وزی��ر تجارت چی��ن اخیرا اعام کرده اس��ت که ما روابط 
نرم��ال با ایران را درپیش خواهیم گرف��ت. واردات نفت چین 
از ایران حدود 700 هزار بش��که در روز و از هند حدود 500 
هزار بشکه در روز است. این مناسبات تجاری تقریبا حدود 80 

میلیون دالر درآمد روزانه را عاید ایران می کند.
در ادامه این مطلب آمده اس��ت: درپی تهدیدات تعرفه ای 
متقابل چین و آمریکا، پکن احتماال واردات نفت خود از آمریکا 
ک��ه به ارزش ح��دود یک میلیارد دالر در ماه اس��ت را کاهش 
می ده��د. در صورتی که واردات نفت چی��ن از آمریکا محدود 
شود، احتماال واردات نفت این کشور از ایران افزایش می یابد و 
این شرایطی است که ترامپ را به شدت عصبانی خواهد کرد.

البته این طور نیس��ت که رئیس جمهور آمریکا در مسئله 
ایران و سیاس��ت هایش در قبال این کش��ور کاما تنها باشد. 
عربس��تان س��عودی و برخی کش��ورهای عرب دیگر حاش��یه 
خلیج فارس مانند امارات هم بر این عقیده اند که از طرف ایران 
خطری بزرگ برای منطقه وجود دارد. کشورهای سنی منطقه 
سال هاس��ت که کمابیش ب��ا درماندگی نظاره گر این مس��ئله 
هستند که ایران به عنوان یک قدرت بزرگ شیعه نفوذ خود در 

منطقه را گسترش می دهد.  تسنیم

چرا پروژه تشکیل ائتالف ضد ایرانی ترامپ پیشرفتی نداشته است؟


