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 واکنش الجبیر به نقش  سعودی ها 
در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان
وزیر مش��اور در امور خارجی عربستان سعودی به 
نقش آفرینی این کش��ور در حمله انتحاری به اتوبوس 
حامل نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی واکنش 

نشان داد.
عادل الجبیردر واکنش به ش��واهد نش��ان دهنده 
نقش آفرین��ی کش��ورش در ای��ن حادثه تروریس��تی، 
ایران را حامی اصلی تروریس��م« توصیف کرد و گفت: 
عربس��تان س��عودی، قربانی تروریس��م بوده است. ما 
در تعقیب تروریس��ت ها و کس��انی که از آنها حمایت 
و تأمی��ن مالی می کنن��د، بی رحمانه عم��ل کرده ایم. 

کماکان این رویه را ادامه می دهیم.
ش��اه محمود قریش��ی، وزیر خارجه پاکستان در 
گفت وگو با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به او 
اطمینان خاطر داد اسالم آباد در خصوص تحقیقات به 
اتوبوس حامل اعضای س��پاه پاسداران انقالب اسالمی 

همکاری های کامل را انجام خواهد داد.  ایرنا 

 حمایت سناتور دموکرات
 از توافق هسته ای 
یک س��ناتور دموک��رات آمریکایی ضمن مخالفت 
با اظه��ارات اخیر معاون رئیس جمه��ور آمریکا که از 
کش��ورهای اروپایی خواسته بود از برجام خارج شوند، 

گفت: من از این توافق هسته ای حمایت می کنم.
جین شاهین درباره درخواست اخیر معاون رئیس 
جمه��ور آمریکا از کش��ورهای اروپایی ب��رای خروج از 
برج��ام با ایران گفت: من از این توافق حمایت می کنم. 
من  فکر می کنم که این یک توافق مهم بود که هم اروپا 
و هم آمریکا به نحوی در آن مشارکت داشتند که ایران 

را از توسعه تسلیحات اتمی بازدارند.   تسنیم 

اخبار

هرگز عامل ایجاد ناامنی برای ایران نخواهیم بود
وزیر خارجه پاکس��تان ضمن محکوم کردن حادثه تروریس��تی زاهدان اعالم 

کرد: برای هرگونه همکاری با ایران آماده هستیم.
شاه محمود قریشی تصریح کرد: ایران همسایه ما است و هرگز اجازه ایجاد 
مشکل برای ایران را نخواهیم داد، ما قصد نداریم خود عامل نگرانی ایران باشیم. 

وی اظهار داش��ت: اس��الم آباد خود را موظف به حفظ امنیت کشورهای همسایه 
می دان��د و اج��ازه نخواهد داد از خاک این کش��ور برای ناامن کردن دیگر کش��ورها 

اس��تفاده شود. وزیر خارجه پاکس��تان گفت: ما برای مبارزه با تروریسم لحظه ای درنگ 
نمی کنیم و بین گروه های تروریستی نیز تفاوتی قائل نیستیم.

معاون حزب تحریک انصاف خاطرنش��ان کرد: تمامیت ارضی ایران و امنیت در این 
کش��ور برای ما اهمیت بسیاری دارد و می دانیم که تهران نیز همین دید را نسبت به ما 

دارد.  صداوسیما 

درحاشیه 
شنا کردن علیه موج یکجانبه گرایی آمریکا نیاز به جرأت دارد

وزیر امور خارجه ایران گفت: ش��نا کردن علیه م��وج عظیم یکجانبه گرایی 
نظامی آمریکا، نیاز به سرمایه گذاری، خطر کردن، شجاعت و جرأت دارد و باید 

ببینیم چقدر اروپا این آمادگی را دارد.
محمدج��واد ظری��ف در اظهاراتی درباره ش��کاف بین آمری��کا و اروپا گفت: 

طبیعتا ش��کافی که بین اروپا و آمریکا و بین آمریکا و بقیه دنیا پیدا ش��ده، یک 
شکاف واقعی است.

وی توضی��ح داد: ب��ه خاطر اینکه دولتی در آمری��کا روی کار آمده که می خواهد با 
زور و ارعاب سیاست های غیر موجهش را، حاال اگر سیاست عاقالنه بود یک بحثی بود، 
سیاس��ت هایی که خیلی از مردم آمریکا، همه مردم اروپا و بقیه مردم دنیا معتقدند که 
عاقالنه نیس��ت و حتی در جهت منافع آمریکا نیس��ت را می خواهد به همه دنیا تحمیل 

کند.  فارس 

دیپلمات 
تاکید اتریش بر لزوم پایبندی به توافق هسته ای

وزی��ر امور خارجه اتریش توافق هس��ته ای را موفقیتی بزرگ در زمینه خلع 
سالح ارزیابی کرده و بر لزوم پایبندی به آن تاکید کرد.

کارین کنایسل، درباره لغو توافق موشک های میان برد هسته ای ابراز نگرانی 
کرده و تاکید کرد که اتریش به عنوان کش��وری که از جنگ س��رد آسیب دیده 

و بین دو بلوک قرار دارد عالقه زیادی به مس��ئله خلع س��الح هسته ای دارد. وی 
همچنین از بی زبانی و عدم گفت وگو و فقدان اعتماد در گفت وگوهای بین المللی بین 

غرب و روسیه گله کرد. وزیر امور خارجه اتریش تصریح کرد که اتریش می خواهد کمک 
کند که این اعتماد دوباره ایجاد شود.

وی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عنوان تشکل مناسبی برای مذاکرات روسیه 
با آمریکا و اروپا ارزیابی کرده و گفت: این تشکل گفتگو باید دوباره بیشتر به کار گرفته 

شود.  تسنیم  
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سخنگوی وزارت امور خارجه  گف��ت: برای م��ا قابل تحمل سخنــــگو
نیس��ت که دولت و ارتش پاکستان نتوانند از این 
نوع شرارت ها و اقدامات تروریستی از درون خاک 

خودش نسبت به ایران جلوگیری کنند.
بهرام قاسمی قاسمی درباره حادثه تروریستی 
سیس��تان و بلوچس��تان و در پاس��خ به این سؤال 
که به نظر می رس��د پاکستان به دنبال پیوستن به 
ائتالف  ضد ایرانی که عربس��تان و اسرائیل در حال 
راه انداختن آن هستند، می باشد و واکنش دستگاه 
دیپلماسی به این اقدامات دولت پاکستان چیست، 
به سیاس��ت روز گفت: بعد از حادثه تلخ سیستان 
و بلوچستان که به ش��هادت عزیزان ما انجام شد، 
اقدام��ات اولیه الزم چه در اس��الم آب��اد و چه در 
تهران دنبال ش��د، در تماس تلفن��ی وزیر خارجه 
پاکس��تان ب��ا ظریف این حادث��ه را محکوم کرد و 
درباره همکاری های بیشتر که مانع چنین اقدامات 

ناگواری شود، صحبت هایی شده است.
وی ب��ا بیان اینکه مالقات ه��ای متعددی را در 
اس��الم آباد و تهران داش��تیم، خاطرنشان کرد: این 
موض��وع با جدیت دنبال خواهد ش��د. برای ما قابل 
تحمل نیس��ت که دولت و ارتش پاکس��تان نتوانند 

از این نوع ش��رارت ها و اقدامات تروریستی از درون 
خاک خودش نس��بت به ای��ران جلوگیری کنند و 
امیدواریم این ماجرا با اراده بیشتر و تصمیم جدی تر 
در اس��الم آباد حل و فصل ش��ود و ما شاهد افزایش 

این نوع تنش ها در مرزهای شرقی خود نباشیم.
قاس��می اضافه کرد: من فعال درباره پیوستن 
پاکس��تان ب��ه ائتالف  ی��ا ائتالف های��ی در منطقه 
صحب��ت نمی کنم، م��ا  منتظ��ر ن��وع اقدامات و 
بیان راه حل هایی که قرار اس��ت دولت پاکس��تان 
ارائه کند، هس��تیم و در نهایت تصمیمات خود را 
خواهیم گرف��ت. عالقه مندی ما این بوده و خواهد 
بود که مرزهایمان با پاکستان مرز دوستی باشد و 
این نوع اقدامات با مرزهای صلح آمیز مغایر است. 
امید من این است که نهایتا دولت پاکستان بتواند 
و بخواهد بر این روایت تلخ یک نقطه پایان بگذارد 

و شاهد این نوع وقایع نباشیم.
س��خنگوی وزارت خارج��ه همچنی��ن درباره 
همراه��ی اروپ��ا با ای��ران در بحث س��ازوکار مالی 
اینستکس گفت: فشارهای آمریکا ادامه دارد و این 
کشور به دالیل مختلف مخالف ادامه روابط ایران و 
اروپا و همکاری ایران با این مجموعه از کشورهاست 
و همچنان به کارشکنی های خود ادامه خواهد داد. 
ولی آنچه که در اروپا بیان شده بود اراده  و خواستی 

برای انجام این سازوکار است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ت��ا ثبت این س��ازوکار ما 
موفقیت الزم را از سوی اروپا ندیدیم، اظهار داشت: 
ثبت این ساز و کار با کندی بسیار پیش رفت، ثبت 
این س��ازوکار ابتدای کار اس��ت و خواست و توقع 
ما از اروپا اجرایی کردن هر چه س��ریعتر آن است. 

در هفته های گذشته و در روزهای آینده مذاکرات 
کارشناسی فشرده متشکل از وزارت خارجه و سایر 
دس��تگاه های اقتصادی را با کارشناس��ان اروپایی 
دنبال می کنیم. امیدوارم توقعی که وجود داش��ت 
و تاخی��ری که ص��ورت گرفت در مرحل��ه عمل با 
سرعت و درایت بیشتری پیش برود و اروپا بپذیرد 
برای این نوع همکاری ها باید تالش بیشتری کند و 
نمی تواند با صرف زمان و از دست دادن زمان توقع 
داشته باشد که همه خواسته های خودش و توقعات 

خودش از جانب ایران اجرا شود. 
وی گفت: به صراحت به اروپا اعالم کردیم مردم 
و دولت ما صبر و تحملشان تا حدی است و به آنها 
تأکید شده در این مرحله الزم است این موضوع را 

با سرعت و جدیت بیشتری به پیش ببرند.

س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
ب��ه س��ؤالی درب��اره برنام��ه وزارت خارج��ه برای 
عملیاتی کردن بخش های سیاست خارجی بیانیه 
گام دوم انق��الب هم گفت: در ح��دود 15 توصیه 
در سیاس��ت های جدیدی که توس��ط رهبر معظم 
انقالب اعالم و گام دوم نامیده شد، درباره سیاست  
خارجی مطرح شده است. تصورم این است بخش 
عمده ای از آنها از گذش��ته و در گذش��ته در حال 
اجرا بوده و باید با جدیت بیش��تری و نگاه عمیق و 

دقیق تری این موارد پیگیری شود. 
بهرام قاس��می همچنین در پاس��خ به سؤالی 
درب��اره اینس��تکس گفت: انتقاد ما از کش��ورهای 
اروپایی پابرجاس��ت و تاخیر داشتند، بحث اف.ای.

تی.اف هیچ ارتباطی با سازوکار اینستکس ندارد و 

ایران کش��وری نیست که ش��رطی بپذیرد و شرط 
پذیر نیس��ت و در بیانیه اروپا هم پیوس��تن به این 
کنوانس��یون به عنوان ش��رط مطرح نشده و آنچه 
مطرح ش��ده توصیه اس��ت و نمی توانن��د در این 

خصوص شرطی را برای مطرح کنند.
وی گف��ت: درباره اف.ای.تی.اف و لوایح س��ه 
گان��ه و پالمرو ما نظرات کارشناس��ی خ��ود را به 
عن��وان وزارت خارجه مثل مجل��س و مثل دیگر 
ارگان های دولت��ی و دولت با صراحت بیان کردیم 
و تک��رار می کنیم که تصویب ای��ن لوایح بدون در 
نظر داش��ت سازوکار مالی و بدون هیچ ارتباطی با 
بحث برجام به نفع کشور و مصالح مردم و اقتصاد 
و اقتصاد خارجی جمهوری اس��المی ایران است و 
امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز 
بای��د در این مورد تصمی��م بگیرد و به هر دلیلی و 
علیرغم همه دلسوزی ها، تعهدات و افراد متعهدی 
که در آنجا هستند و عالقه مند به سرنوشت کشور 
هس��تند، تاکنون نتوانس��تند به جمع بندی الزم 
دس��ت یابند، نهایتا تش��خیص درس��تی را در این 
مجمع تشخیص داشته باشند و هر آنچه مصلحت 

مردم و کشور است را سریع تر تصویب کنند.
وی درب��اره س��فر کوتاه وزی��ر خارجه هند به 
تهران و اینک��ه آیا ایران و هند در زمینه مبارزه با 
گروه های تروریستی در پاکستان همکاری خواهند 
داشت؟ گفت: روابط ما با کشورهای منطقه روابط 
مستقلی است و ما با هر کشوری براساس تاریخ و 
نوع روابط سیاست خارجی خود را دنبال می کنیم 
و اینه��ا را در ه��م ادغام نکرده و به یک ش��کل و 

یکسان برخورد نمی کنیم.

قاسمی در پاسخ به سیاست روز 

قابل تحمل نیست پاکستان نتواند مانع اقدامات تروریستی در مرزها شود


