سخنگو

احضار سفیر پاکستان به وزارت خارجه

وزارت خارجه کش��ورمان سفیر پاکس��تان را به وزارت امور خارجه احضار و
مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران را به این کشور اعالم کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم خبر فوق گفت :در پی حادثه
تروریستی  24بهمن ماه در جاده خاش زاهدان خانم رفعت مسعود سفیر پاکستان
توسط دستیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی به وزارت امور خارجه احضار شد.
قاسمی افزود :در این مالقات ضمن اشاره به افزایش اقدامات تروریستی از داخل
خاک پاکس��تان ،از جمله حادثه تروریس��تی اخیر اعتراض کشورمان ابالغ و با صراحت
تاکید ش��د ایران از دولت و ارتش پاکس��تان انتظار دارد با قاطعیت و جدیت الزم علیه
پایگاهها ،تحرکات و اس��تقرار گروهکهای تروریس��تی فعال در مناطق مرزی این کشور
با ایران برخورد کند و اجازه ندهد این گروهکهای تروریس��تی بیش از این با اقدامات
صداوسیما
تروریستی خود موجبات تشدید ناامنی بین دو کشور را فراهم نماید.

درحاشیه

معادله

وین و واشنگتن در مسئله برجام نظرات متفاوتی دارند

صدر اعظم اتریش در آس��تانه س��فر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این
کشور اعالم کرد که وین و واشنگتن در مسئله برجام نظرات متفاوتی دارند.
سباس��تین کورس ،سیاست خارجی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا را
سیاستی بعضا موفق و فعال دانست.
وی که در مصاحبه با روزنامه "دی پرسه" سخن می گفت همچنین اقدامات
ترامپ برای اس��رائیل و در مناقش��ات با کره ش��مالی را تمجید کرد .به گفته کورس
ایاالت متحده در گذشته توجه کمی به اتریش کرده است اما در حال حاضر مهم ترین
ش��ریک اقتصادی ما بعد از آلمان اس��ت .وی مناسبات کش��ورش با روسیه را هم از نظر
سنتی خوب ارزیابی کرده و ترامپ را قدرتمندترین مرد جهان نامید .به گفته وی رئیس
جمهور آمریکا ش��دن در هر حال یک ش��رایط ویژه اس��ت .گفتنی اس��ت؛ اروپا هنوز به
فارس
تعهدات خود عمل نکرده است.

دیپلمـاسی
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پرونـــــده

وقتی موگرینی برای حفظ توافق هستهای طلبکارانه حرف میزند

گروه دیپلماسی

عقب گرد اروپا در برجام
دکتر سید رضا صدرالحسینی گفت :با بررسی

گامهای رو به عقب اروپا در برجام

ایسنا

حکایت دس��ت پیش گرفتن
برای پس نیفتادن ،حکایت این روزهای اروپاییها
اس��ت که بعد از خروج آمریکا از توافق نامه برجام،
به بهانههای مختلف از ارائه ضمانتهای الزم س��ر
باز زدند و حاال مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپ��ا در گفتوگویی با ط��رف ایرانی طلبکارانه از
حفظ توافق هستهای توس��ط سه کشور انگلیس،
فرانسه و آلمان دفاع میکند وگویا ملت ایران بابت
ماندن آنها در برجام باید تشکر کند!
نکته قابل تامل اینکه اروپا بعد از 9ماه کانال
مال��ی معروف به اینس��تکس را به می��دان برجام
آورده که نه تنها محتوای مش��خصی و قابل قبولی
برای آنچه که باید در قب��ال تعهدات برجام انجام
دهند ،ندارد بلکه ش��رط اجرای آن را با پیوس��تن
ایران به اف.ای.تی.اف مطرح کردند!
به تازگی و به نقل از شبکه خبری بی .بی .سی
یکی از اعضای هیئت ایرانی در نشست امنیتی مونیخ
از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا میپرس��د به نظر میرسد ،در ارتباط با آمریکا
بر س��ر ایران ضعیف عمل میکند و آمریکا در حال
تحقیر اروپا است ،موگرینی پاسخ داده است؛ اکنون
فکر میکنید چه کسانی توانستهاند توافق هستهای
را حفظ کنند ،اگر ما نبودیم ،اگر کش��ورهای بزرگ
اتحادیه اروپا (انگلیس فرانسه و آلمان) نبودند برجام
همان یک سال پیش لغو میشد!
اظهارات قابل تامل فدریکا موگرینی در حالی
اس��ت که این سوال مطرح میش��ود ،آیا این اروپا
بوده است که توافق هستهای را حفظ کرده است؟
و آی��ا اگر آنها این تواف��ق را حفظ کردهاند به نفع
اروپا بوده است یا ایران؟
آنچه از لحن طلبکارانه موگرینی تعبیر میشود
اینکه گویا اروپا برای خارج شدن از برجام و حفظ
توافق هس��تهای منت بر س��ر ملت ایران گذاشته
است؛ در واقع به دلیل عدم اجرای تعهدات برجام،
این جمهوری اس�لامی ایران است که باید طلبکار
باش��د ،اما اروپاییه��ا مصداق مثال دس��ت پیش
گرفتن برای پس نیفتادن شده است!

دقی��ق روند پرون��ده توافق برجام ب��ه این نتیجه
میرس��یم که آمریکاییها از ابتدا بدعهدی نموده
و ب��رای انج��ام ن��دادن تعهدات خ��ود گام به گام
بهانههایی را تراش��یدند تا در نهایت برجام را پاره
کرده و بیتعهدی خود را نسبت به توافقات موجود
در توافق نامه برجام به اثبات رساندند.
وی افزود :اما اروپا با شیوهای نرم و تاثیر گذار
بر روی جمهوری اس�لامی ایران مس��ئله برجام را
به صورت دو فاکتو قب��ول نموده و علی رغم عدم
اجرای آن با اعالم پایبندی به این توافق جمهوری
اس�لامی ایران را از اتخ��اذ تصمیم نهایی منصرف
نمودند.
این استاد دانشگاه بیان داشت :با توجه به این
حرکت اروپاییها جمهوری اس�لامی ایران حدود
9ماه صبوران��ه به وعدههای اروپ��ا اعتماد نمود و
تالش کرد با گفتوگو به نقطهای نائل آید تا منافع
هستهای آن مورد توجه قرار گیرد؛ تا باالخره چند
روز پیش اینستکس از جانب اروپایی مطرح و قرار
شد کانال ارتباطی فی مابین دو طرف برقرار شود،
با احتس��اب ایام اخیر ایران 9ماه از پیش صبوری

منصوری آرانی:

 آمریکا شکست بزرگی در ورشو خورد
یک عضو س��ابق کمیسیون امنیت ملی و
نظــــ�رگاه
سیاس��ت خارجی مجلس ب��ا بیان اینکه
کنفرانس ورش��و شکس��ت بزرگی ب��رای آمریکا ب��ود ،گفت:
کش��ورهایی که آمریکا فکر میکرد ،در نشس��ت ورشو شرکت
نکردند یا در س��طح بسیار پایینی حضور داشتند ،در نتیجه از
منظ��ر آمریکاییها و تحلیلگران سیاس��ی ،آمریکا شکس��ت
بزرگی را در ورشو خورد.
عباسعلی منصوری آرانی درباره نتایج نشست ورشو اظهار
کرد :آمریکا طی چند دهه گذشته همواره سعی کرده با ایجاد
یک نشس��ت و جنگ روان��ی فوقالعاده گس��ترده ،به مواضع
جمهوری اس�لامی ایران تهاجم و حمله کند و هم پیمانانی را
برای خودش دست وپا کند.
وی تصری��ح کرد :بعد از اینکه آمریکا به طور یکجانبه از
برجام خارج ش��د ،فضای عمومی جهان و بینالملل به سمتی
گرایش پیدا کرد که حق را به جمهوری اسالمی ایران دادند و
ایران را کشوری که پایبند به تعهداتش و معاهدات بینالمللی

وزیر امور خارجه کش��ورمان
د يپلمـــا ت
درباره برنامه دفاع موش��کی
پرس��ید :همین آیا کس��ی به ما سالح میفروشد؟
آیا کس��ی ب��ه ما جنگن��دهای برای دف��اع از خود
میفروشد؟ اگر مورد حمله قرار بگیریم ،قرار است
با شمشیر از خود دفاع کنیم؟
محمدج��واد ظری��ف در کنفران��س امنیت��ی
مونیخ طی اظهاراتی عنوان کرد :دوش��نبه گذشته
میلیونه��ا ایرانی ب��ا ش��رکت در راهپیماییهای
گسترده چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
را جش��ن گرفتند که چنان زلزلهای ستون سلطه
آمریکا در غرب آسیا را نابود کرد.
وی اف��زود :البته ایاالت متح��ده هرگز با این
واقعیت که ایران از حق ابتدایی تعیین سرنوش��ت
برای خود اس��تفاده ک��رد ،کنار نیامده اس��ت .به
همین دلیل برای مدت طوالنی اس��ت که به طرز
بیم��ار گونهای بر روی ایران متمرکز ش��ده و یک
اشتغال ذهنی وس��واس گونه نسبت به ایران پیدا
کرده است که تاکنون نیز ادامه یافته است.
ظریف گفت :مش��وه کردن چهره کش��ور من
سیاس��ت در دسترس��ی بوده که توسط  7رئیس
جمهور قبلی آمریکا مورد بهره برداری قرار گرفته
اس��ت ،سیاس��تی که در دولتهای اقماری آمریکا
خود را در پش��ت آن مخفی کردهاند .آمریکا بسیار
پیشتر از این میبایست این بیماری بدخیم خود
را م��داوا میک��رد  ،چرا که ام��روز تبدیل به یکی
از بزرگترین خط��رات حتی برای منافع خودش و
البته صلح و امنیت بینالمللی شده است.

نشان داد تا شاید بخش��ی از منافع خویش دست
یابد.
صدرالحسینی اظهارداش��ت :حتی در حاشیه
کنفرانس مونیخ که در روزهای گذشته برگزار شد
اروپاییه��ا قول قطعی برای خرید نفت و واگذاری
پ��ول آن به ایران را ندادند و هنوز قطرهای از نفت
ایران توسط اروپا به طور رسمی خریداری نشده و
کانال مالی مورد توافق در ماههای گذشته اجرایی
نشده است.
وی اف��زود :در ای��ن ارتباط گل��ه مندیهایی
از جانب مقامات مس��ئول دس��تگاه وزارت خارجه
مس��تقیم و غیر مستقیم به اروپاییها رسیده است
ام��ا ،از جانب آنان به جز وع��ده هنوز چیزی عاید
جمهوری اسالمی ایران نشده است.
این اس��تاد دانشگاه تصریح کرد :شایان گفتن
اس��ت ،حتی در مورد اینستکس ابهام جدی وجود
دارد که آیا اینس��تکس فروش نفت در مقابل غذا
میباشد یا خیر! که در این مورد تعبیر کارشناسان
ایرانی و اروپایی کامال با یکدیگر متناقض اس��ت و
همه اینها توقف در اجرای برجام اروپایی است.

است ،دانستند ،حتی کش��ورهای اروپایی که معموالً همراهی
کرده و متحد بالمنازع آمریکا بودند ،درباره مواضع آمریکا علیه
ایران ،با آمریکا همراهی نکردند.
این کارش��ناس مس��ائل بینالملل افزود :بنابراین آمریکا
چاره را در این دید تا کنفرانس��ی را در لهس��تان برگزار کند،
دالیل مختلفی هم برای این کار داش��ت ،ش��رایط لهستان به
گونهای ب��ود که نیازمند به کمکهای آمری��کا بود ،اگرچه ما
در یک وقفهای از تاریخ روابط خوبی با لهس��تانیها داش��تیم،
در واق��ع آنها یک بدهکار تاریخی نس��بت به ما هس��تند ،اما
س��عی کردند ای��ن کنفرانس را در آنجا برگ��زار کنند و وزیر
خارجهشان با س��فر به کشورهای مختلف به دنبال این بود تا
سطحی عالی از مسئولین کشورهای مختلف را پای کار بیاورد
که بتوانند در بیانیه پایانی و مباحثی که آنجا مطرح میشود،
مواضع ایران را تضعیف کنند ،لذا این مس��اله میتوانست برای
ترامپ و دولتش مفید باشد به ویژه بعد از انزوایی که در خروج
از برجام به دست آورده بود.
این عضو س��ابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس همچنین بیان ک��رد :در نتیجه تالش خیلی زیادی را
انجام دادند ،جنگ روانی زیادی را در دس��تور کار قرار دادند،

صدرالحس��ینی با بیان اینکه برخی از مقامات
اروپای��ی در گفتهه��ای خویش بگون��های از برجام
اروپایی سخن میگویند که گویا سه کشور اروپایی
بر س��ر ملت ایران منت داشته و ایرانیان باید از این
اقدام آنان تقدیر و تشکر ویژه نمایند ،اظهارداشت :بر
این اساس به نظر میرسد مهلت اعالم شده از جانب
مقامات ایران��ی به طرف اروپایی ک��ه خانم فدریکا
موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا
رس��الت آنان را بر عهده دارد مدتی است تمام شده
است وخانم موگرینی در وقت اضافه به سر میبرد.
وی در پای��ان گفت :ابه��ام در برجام اروپایی
به ش��دت وجود دارد و نمیتوان بر روی تعهداتی
که اروپا به نمایندگان ملت ایران دادهاند حس��اب
باز کرد ،براین اس��اس شماره معکوس برای اتخاذ
تصمیمات عاجل و فوری فرا رس��یده است و ملت
ایران منتظر اقدام شایس��ته به همراه تامین منافع
ملی خویش از جانب نمایندگان دستگاه دیپلماسی
خود هستند.
اروپا با اینستکس ایران
را در برزخ برجام نگه میدارد
یک کارشناس مسائل بینالملل گفت :سازوکار
مالی اعالمی از سوی اروپا را میتوان به عنوان یک
صداخفه ک��ن تعبیر کرد تا همچن��ان ایران را در
برزخ برجام نگه دارد.
محمد حس��ن آصفری در گفتوگو با مهر ،در
خصوص اعالم س��ازوکار مالی اینستکس از سوی
اروپا و اینکه آیا این سازوکار ضعیف شده میتواند
پاس��خگوی منافع ملی ایران باش��د یا خیر ،اظهار
داش��ت :س��ازوکار جدید اعالمی از س��وی اروپا را
میت��وان به عنوان ی��ک صداخفهکن تعبیر کرد تا
همچنان ایران را در حالت برزخ پس از برجام نگه
دارد و فرصت اقدام و عمل مناس��ب را در شرایط
پسابرجام از مسئولین ما سلب کند.
وی گفت :علیرغم انجام تعهدات خود در قبال

مذاک��رات زیادی انجام ش��د ،اما در حقیقت ی��ک دوئل بین
سیاستهای ما و آمریکا بود ،در ارتباط با اینکه این کنفرانس
به اهدافش برس��د یا نرسد اگر کنفرانس به اهدافش میرسید
از نظ��ر وجهه بینالمللی ایران را تحت تأثیر قرار میداد اما در
غیر اینصورت ،آمریکا بود که شکست میخورد.
منص��وری آرانی ادام��ه داد :اتفاقاً همی��ن اتفاق رخ داد و
برخالف تصور آمریکا ،کش��ورهای زیادی از ابتدا سعی کردند
مخالف��ت کنن��د ،هر کدام دلیل��ی برای عدم ش��رکت در این
کنفرانس آوردند و آنچه که طی دو هفته گذشته شاهد بودیم،
این ب��ود که کنفرانس شکس��ت بزرگی ب��رای آمریکا خواهد
ب��ود ،همین طور هم ش��د ،دیدی��م در دو روزی که کنفرانس
برگزار شد اوالً وزرای خارجه زیادی شرکت نکردند دوماً خود
لهستان هم سعی کرد با فرستادن نمایندهای به کشورمان این
اطمینان را بدهد که موافق نیس��ت که در خاکش علیه ایران
اقدامی صورت گیرد یا مطلبی گفته شود.
وی اظه��ار ک��رد :بنابرای��ن در این نشس��ت مواضعی که
لهس��تانیها داش��تند ،به گونهای تند نبود که علیه ما باش��د،
ضمن اینکه س��ایر کش��ورهایی هم که آمری��کا فکر میکرد،
ش��رکت نکردند یا در سطح بس��یار پایینی حضور داشتند ،در

اگر مورد حمله قرار بگیریم قرار است با شمشیر از خود دفاع کنیم؟
وارثان مردمی که در ت��ورات به پاس نجات دادن
یهودیان ،مس��یح خوانده شده ،مضحک و در عین
حال خطرناک است.
وی گف��ت :این تمرکز بیمار گونه و وس��واس
فکری بدخیم نس��بت به ای��ران هزینههای زیادی
را بر بقیه و به ویژه منطقه  ،که برای  40س��ال از
پیامدهای ناش��ی از اصرار آمریکا بر انتخابات های
غلط آن آسیب دیده  ،تحمیل کرده است.
ظریف ادامه داد :آمری��کا مبتنی بر این تمرکز
بیمارگونه و وس��واس روان پریش��انه خودش ،برای
مدت طوالنی مشوق ماجراجویی مخرب و یاغیگری
دولته��ای اقماری خودش بوده اس��ت :از تس��لیح
صدام حس��ین بر جنگ ب��ر ضد ای��ران تا حمایت
از افراط گ��ری؛ از کمک و معاون��ت در جرم ویران
کردن سوریه و بمباران بیگناهان در یمن تا سرپوش
گذاش��تن بر حبس یک نخس��توزیر و مثله کردن
یک خبرن��گار .همزمان ،ایاالت متح��ده به صورت
سیستماتیک تجاوزهای دائمی و شرم آور اسرائیل بر
ضد فلسطینیها را موجه جلوه داده و بر نقض جدی
حاکمیت لبنان و سوریه س��رپوش گذاشته است و
همه به بهانه «مهار ایران» انجام شده است.
وی گفت :بنابراین  ،چه کس��ی واقعا ناامنی را
ب��ه منطقه صادر میکند؟ و چ��ه چیزی منطقه را
بیشتر تهدید میکند؟
ظریف ادامه داد :موش��کهای بیش��ماری که

برج��ام چه پیش و چه پس از خروج آمریکا ،امروز
شاهد این مس��ئله هستیم که اروپا و آمریکا نقش
پلیس خوب و بد را در قبال ما بازی میکنند.
آصف��ری اف��زود :به نظ��ر من اج��رای کامل
سیاس��ت های ابالغ��ی اقتصاد مقاومتی از س��وی
رهبری در دستگاههای مختلف حکومتی و دولتی
میتوان��د منافع ما را حداکث��ری تامین کرده و ما
میتوانیم بدون وابس��تگی به بیگان��گان و با تکیه
بر توان و تخصص داخلی منافع اقتصادی کش��ور
را تامین کنیم.
این کارش��ناس مسائل بینالملل تصریح کرد:
دول��ت همچنان به بهانه س��اکت کردن منتقدین،
حامی برجامی اس��ت که خروج��ی آن برای ملت
ای��ران هیچ بوده و ما تحولی را در معیش��ت مردم
ش��اهد نیس��تیم .وی با بیان اینکه به اعتقاد من
اینکه ما بخواهیم به بهانه س��اکت کردن منتقدین
و مخالفین خ��ود ،همچنان مدافع برجام باش��یم
نمیتواند متناس��ب با منافع ملی ایران باشد ،ادامه
داد :دول��ت برای انج��ام کاره��ای تبلیغاتی خود
مصلحت کش��ور را رعای��ت نمیکند .آصفری بیان
ک��رد :ما باید ب��ا عزمی جدی و بس��یار محکم در
مواضع خود از غربیها بخواهیم که به تعهداتشان
در قالب برجام متعهد باش��ند و ب��ا انجام اقدامات
الزم منافع ایران را در قالب آن تأمین کنند.
عضو سابق کمیس��یون امنیت ملی و سیاست
خارجی گفت :ما مطمئن هس��تیم که انس��جام و
اتحادی میان اروپا و آمریکا برای افزایش فش��ارها
ب��ر ایران وج��ود دارد و به دنبال این هس��تند که
مجدد مل��ت ایران را پای میز مذاکره کش��انده تا
موضوعات دیگری از جمله موشکی ،حقوق بشر و
مسائل منطقه را با ایران مطرح کنند.
وی افزود :تا تکلیف برجام به طور کامل روشن
نش��ده و آمریکاییها و اروپاییها به تعهداتشان در
قالب آن عمل نکردند ،پذیرفتن هر ش��رط و تعهد
دیگری از سوی ما به مصلحت منافع ملی نیست.
آصف��ری در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد :قطعا
جمهوری اس�لامی ایران با تجربه ای که به دست
آورده ب��ه اروپا و آمریکا اعتماد نخواهد داش��ت و
بدون توجه به تصمیمات و اقدامات آنها در مس��یر
پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر و تامین حداکثری
منافع ملی خود گام بر میدارد.

نتیج��ه از منظ��ر آمریکاییها و تحلیلگران سیاس��ی ،آمریکا
شکست بزرگی را در ورشو خورد.
این کارش��ناس مس��ائل بینالملل ابراز کرد :فکر میکنم
نتیجه این کنفرانس از پیش هم مش��خص بود ،به علت اینکه
شرایط جمهوری اسالمی ایران در صحنه منطقهای و بینالمللی
به گونهای مقتدرانه است که سایرکشورها حاضر نیستند روابط
خودشان را با ایران کاهش دهند ،آنها ایران را بهعنوان بازیگر
بزرگ منطقه و بینالمللی در صحنه سیاسی میشناسند.
منصوری آرانی همچنین بیان کرد :به طور کلی در بحثهای
بینالملل��ی ،کش��ورهایی ک��ه در اینگونه موارد حس��اب آنها
دوئلگونه اس��ت ،اینکه شکست بخورد یا پیروز شود ،به اقتدار و
توان بازیگران بر میگردد ،لذا فکر میکنم ایران توان بازیگری در
صحنههای بینالمللی را دارد و به خوبی نقش ایفا میکند.
وی در پای��ان با بی��ان اینکه ایران بازیگ��ر خیلی خوب
منطقهای و بینالمللی است ،گفت :در همین مورد شاهد بودیم
که نشست خوبی در سوچی برگزار شد ،روند همکاریهای سه
جانبه ایران ،روس��یه و ترکیه به خوبی مشهود و موفقیت آمیز
بود .لذا به نظر میرسد ترامپ دستپاچه شده تا درباره داعش
ایسنا
مطلبی را منتشر کند.

ظریف:

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان خاطرنشان
کرد :طی دو س��ال گذشته ایاالت متحده دشمنی
خ��ود بر ضد ایران را به یک س��طح افراطی جدید
رسانده است که بهترین مثال آن نقض یک جانبه
و غیرقانون��ی تعهدات��ش در ذی��ل برجامی که به
س��ختی مذاکره ش��ده و با اجماع به تایید شورای
امنیت رسید.
وی بی��ان کرد :ایاالت متحده اکنون در تالش
ب��رای وادار کردن بقیه به نقض قطعنامه ش��ورای
امنیت اس��ت که به صورت آشکارا خواستار عادی
سازی روابط اقتصادی با ایران شده است.
وزیر خارجه کش��ورمان ادامه داد :در نشست
اخیر «افراد بی عالقه» و «آشکارا مجبور شده» در
ورشو  ،معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا
ه��ر دو اروپا را حتی برای تالش در جهت عمل به
تعهدات��ش ذیل برجام و قعطنامه  2231ش��ورای
امنی��ت – بدون آنکه موفقی��ت عملی زیادی را به
دست آورده باشد – مورد سرزنش قرار دادند.
وی اضاف��ه ک��رد :دی��روز در همی��ن مونیخ ،
پن��س معاون رئیس جمهور آمریکا این مضحکه را
مج��ددا تکرار کرد و گردن کش��انه عنوان کرد که
اروپا میبایس��ت به آمریکا پیوسته و بدون در نظر
گرفتن امنیت خود را تعهدات برجامیاش را نقض
کند .اتهامات نفرت آمیز وی به ایران ،به ویژه اتهام
جاهالنه وی در نس��بت دادن یهودی س��تیزی به

از ایران سپاسگزاریم

وزیر امورخارجه قطر با تاکید بر اینکه ایران و قطر مرز مشترک دارند ،درباره
روابط با ایران و ترکیه گفت :ما بر اس��اس نیازهای مردم خود تصمیم میگیریم
با چه کشوری ارتباط داشته باشیم.
محمد ب��ن عبدالرحمان آل ثانی در کنفرانس امنیت��ی مونیخ درباره روابط
کش��ورش با ایران و ترکیه پس از آنکه کش��ورهای عربی قط��ر را تحریم کردند،
گفت :ایران همس��ایه ماس��ت .م��ا با ایران مرز مش��ترک داریم .م��ا در ذخایر گاز و
مرزهایمان با ایران ش��ریک هس��تیم .این جغرافیا است .ما پس از تحریم قطر به فضای
پروازی و مسیر تجاری نیاز داشتیم ،آنها مرز هوایی خود را به روی ما باز گذاشتند و ما
از این مس��ئله سپاسگزاریم .وی گفت :اگر اختالف نظری هم با ایران وجود دارد باید از
طریق گفتگو حل شود .ما از اختالف ایران و عربستان ناراحتیم و امیدواریم که مسائل
ایسنا
میان آنها هرچه زودتر حلوفصل شود چراکه برای ما و منطقه خوب است.

برای وحشت یمن به کار رفتهاند؟ و یا موشکهای
دفاعی ایران که تنها و صرفا بر ضد داعش در دفاع
مشروع از خود استفاده شدهاند؟
وی پرس��ید :آیا این ایران اس��ت که تهدید به
ناب��ودی به دیگ��ران میکند و ی��ا نتانیاهو رئیس
همه چوپانهای دروغگو اس��ت که آشکارا تهدید
به کش��ور من را کرده اس��ت ،آن هم زمانی که در
کنار کارخانه ساخت بمبهای هستهایش ایستاده
است ؟ اینجا هیچ تئاتری – از جمله آنچه نمایش
پنس معاون رئیس جمهور آمریکا بازی کرده است
– نمیتواند حقیقت را مشوه کند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ادامه داد :در واقع
هر روز ملتهای بیش��تری مواض��ع صریح خود در
خصوص این واقعیت را آش��کار میکنند که ایاالت
متحده اکن��ون به تنهایی بزرگترین منبع بی ثبات
کننده در منطقه ما اس��ت .در حالی که ما در اینجا
جمع ش��دهایم قانونگذاری عراق��ی خروج نیروهای
آمریکای��ی را مطرح کر دهاند و پ��س از بیش از 17
سال شکست در افغانستان ،ایاالت متحده اکنون در
حال مذاکره با طالبان است تا عقب نشینی کند.
وی بیان کرد :در مقابل ،ایستادگی ما در کنار
مردم عراق و س��وریه برای مقابله با تروریس��تها
را داع��ش را در مرز کامل محو قرار داده اس��ت و
این در حالی اس��ت که این دو کش��ور برخوردار از
سطحی از صلح و ثبات شده اند که طی سالهای

اخیر شاهد آن نبودهایم.
ظریف افزود :من پس از مذاکرات سوچی وارد
مونیخ شدهام ،شهری که در آن جناب آقای رئیس
جمه��ور روحانی گفتوگوهای خود را با همتاهای
روس��ی و ترک را برای ارتقا صلح در سوریه ادامه
داد .پی��ش از آن نیز طی دیدار از عراق و لبنان به
م��دت  7روز با مقامات دولتی ،رهبران سیاس��ی،
اجتماعی و اقتصادی این کشوها برای کار مشترک
به منظور تقویت ثبات وارتقا فرصت های اقتصادی
دو جانبه در منطقه ما گفتگو داشتهایم.
وی گف��ت :ام��ا اش��تغال ذهن��ی و تمرک��ز
بیمارگونه و سرکش��انه آمریکا ب��ر علیه ایران ،این
پیروزیهایی که به س��ختی به دست آمده است را
به خطر انداختهاند.
ظریف ادامه داد :در جبهه دیگر نیز اجرای کامل
برجام از س��وی ایران که به رغم خروج آمریکا ادامه
یافته اس��ت  ،نقش اصلی در کاهش تنش و افزایش
ثبات منطقه ای و جهانی ایفا کرده اس��ت .اما ایران
نمیتواند به تنهایی هزینههای دستاوردهای جهانی
را بپردازد؛ چه توافق هس��تهای باش��د و یا مبارزه با
قاچاق مواد مخدر و یا قاچاق انس��ان .اروپا نیز الزم
است سرمایه گذاری کند .بسیاری در دنیا و به ویژه
در ای��ن قاره ب��ه گونهای زیبا در م��ورد چند جانبه
گرای��ی صحبت میکن��د .اما اکنون الزم اس��ت در
مسیری دیگر قدم بگذارند .وی بیان کرد :در حالی
که ما عالقمندی خود را به تعامل نشان دادهایم اما
برای امنیت ،ثبات ،رشد و پیشرفت خود وابسته به
صدا و سیما
دیگران نیستیم.
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اخبار
گفتوگوی تلفنی ظریف
با همتای پاکستانی

وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با ظریف از
اعزام یک هیأت تخصصی از پاکس��تان به ایران در پی
اقدام تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان خبر داد و
گفت :اس�لام آباد آماده هرگونه همکاری برای بررسی
این حادثه است.
شاه محمود قریشی در تماس تلفنی با محمدجواد
ظریف ضمن ابراز همدردی ،تس��لیت و محکوم کردن
ش��دید حادثه تروریس��تی اخیر در شرق کشور اظهار
داش��ت :یک هیات تخصصی امروز ب��رای گفتوگو با
مقامات ذیربط به ایران اعزام خواهند شد.
وی افزود :پاکس��تان آماده هرگونه همکاری برای
بررس��ی این حادثه تاس��ف ب��ار و مبارزه مش��ترک با
باشگاه خبرنگاران
گروههای تروریستی است.

واکنش اردن به حمله تروریستی در ایران

وزارت خارجه اردن حمله تروریس��تی در اس��تان
سیستان و بلوچستان در جنوب غرب ایران را محکوم
کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه اردن به دولت ایران و به
خانوادههای قربانیان این حادثه تروریستی تسلیت گفت
و برای مجروحان نیز طلب شفای عاجل کرد .این سخنگو
اظهار داش��ت که اردن همواره در راس کشورهایی قرار
خواهد داشت که با تروریسم مبارزه میکند.
چهارشنبه شب گذشته در جاده خاش-زاهدان و در
حملهای انتحاری که با اس��تفاده از یک دستگاه خودرو
مملو از مواد منفج��ره در مجاورت اتوبوس حامل یکی
از یگانهای قرارگاه قدس نیروی زمینی س��پاه صورت
پذیرف��ت 27 ،نفر از حافظین مرزهای میهن اس�لامی
شهید و تعدادی نیز زخمی شدند .منبع گزارش

از نگاه دیگران
توان ایران در تصاحب صنعت موشک
باال رفته است

سفیر ترکیه در تهران ،گفت :توان ایران این اواخر
با به دس��ت آوردن صنعت موش��ک ،باال رفته است و
میگوی��د از این فناوری به عنوان یک ابزار بازدارنده و
نه یک ابزار تهاجمی استفاده میکند.
پروفس��ور دری��ا اورس ب��ه فعالیت ه��ای علمی،
اجتماع��ی ،فرهنگ��ی ،سیاس��ی و اقتص��ادی ترکیه
نسبت به سایر کش��ورهای منطقه اشاره کرد و گفت:
در س��الهای اخی��ر ،تع��داد زی��ادی تفاهمنامه بین
دانش��گاههای ایران و ترکیه به امضا رس��یده است .در
ترکیه بیش از  200دانشگاه دولتی و غیردولتی فعال
داری��م و اکثر این دانش��گاه ها ارتباطات مناس��بی با
دانشگاههای ایران دارند.
س��فیر ترکیه در ایران تاکید کرد :به عنوان سفی ِر
نوس��فر و تازه رس��یده به تهران می گویم که باید این
روابط را هر چه بیشتر و بیشتر کنیم .ایران و ترکیه به
عنوان دو کش��ور بزرگ و قدرتمند منطقه و دو کشور
نزدیک با اش��تراکات زیاد و دیرینه تاریخی ،اجتماعی
و عقیدتی هستند.
اورس با بیان اینک��ه ترکیه آماده پیش بردن این
اش��تراکات اس��ت بر اغماض نس��بت به اختالف های
جزئ��ی این دو کش��ور تاکید کرد و اف��زود :این روابط
دوس��تانه در زمینهه��ای اقتص��ادی ،فرهنگی و حتی
مسائل علمی باید ارتقاء یابد.
س��فیر ترکی��ه در ای��ران در مورد دس��تاوردهای
مش��ترک ای��ران و ترکی��ه در زمینه صنای��ع دفاعی،
اظه��ار کرد :در دهه اخیر ش��اهد هس��تید که ایران و
ترکی��ه در زمینه صنایع دفاعی دس��تاوردهای مهمی
کسب کردهاند چرا که این کشورها همیشه در تحریم
کشورهای پیشرفته و دارای فناوری پیشرفته بودند.
وی ادامه داد :این کش��ورهای پیشرفته همواره به
م��ا تاکید میکنند از ما خرید کنید اما قطعات یدکی
در اختیارم��ان ق��رار نمیدهند .قرار اس��ت در زمینه
فناوریهای دفاعی اس��تقالل تامی داشته باشیم و به
هیچ کش��ور دیگری وابس��ته نش��ویم تا به استقالل و
آزادی ایران و ترکیه و وابسته نبودن مان به کشورهای
دیگر کمک کند.
اورس تاکی��د کرد :قرار نیس��ت ای��ران و ترکیه با
هیچ کشوری بجنگند چون ما کشورهای صلح دوستی
هستیم و اقدامات صلح آمیز در منطقه انجام میدهیم
اما متاسفانه بحران های ایجاد شده در منطقه از خارج
به این دو کشور تحمیل شده است .وی تاکید کرد :قرار
است این تحمیلها را از پیش راه خود برداریم و بگوییم
این منطقه ،منطقه ما است و عناصر خارجی را در این
منطقه نمیخواهیم و باید به تکنولوژی دست یابیم.
به گفته سفیر ترکیه در ایران ،دست یافتن به این
امر به همکاری بیشتر کشورها نیاز دارد .وی افزود :ما
به عنوان کش��ور ترکیه و کشور دوست و برادر ایران،
آماده هستیم در تمام زمینههای فناوری و تکنولوژی
همکاری داشته باشیم.
اورس گف��ت :رواب��ط فناوری ،صنعت��ی ،علمی و
ایرنا
تکنولوژی ایران و ترکیه بسیار زیاد است.

