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 ادعای پمپئو مبنی بر انتقال سالح
 از ایران به یمن

وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعای بی اس��اس 
خ��ود مبنی بر حمایت تس��لیحاتی ای��ران از حوثی ها 
گفت که آمریکا دیگر نخواهد پذیرفت که موش��کی از 

یمن به سمت عربستان پرتاب شود.
مایک پمپئو در یک جلس��ه پرس��ش و پاسخ در 
دبیرس��تانی در ایال��ت آیووا در جواب این س��وال که 
چرا واش��نگتن همچنان به فروش سالح به عربستان 
ادامه می ده��د درحالیکه تأثی��ر آن را بر غیرنظامیان 
یمنی می بیند، به تکرار ادعاهای بی اس��اس و نخ نمای 
خ��ود علیه کش��ورمان پرداخت و عربس��تان را متحد 

استراتژیک آمریکا در منطقه خواند.
وی در ادام��ه با طرح این ادع��ای واهی که ایران 
س��امانه های تس��لیحاتی در اختیار حوثی ها قرار داده 
اس��ت، گفت: یمن جای بسیار پیچیده ای است. ایران 
به حوثی ها سامانه های تسلیحاتی داده است و اکنون 
موش��ک هایی در آنجا )یمن( ساخته شده است که در 
عربستان س��عودی فرود می آیند. نه، ما این مسئله را 

برای بار دوم نخواهیم پذیرفت. ایسنا 

 گستاخی رئیس مجلس عربستان
 علیه ایران

رئیس مجلس شورای عربستان جمهوری اسالمی 
ای��ران را ب��ه حمایت از تروریس��م و دخال��ت در امور 

داخلی کشورهای عربی متهم کرد.
عبداهلل آل ش��یخ، در بیس��ت و نهمین نشس��ت 
اتحادی��ه پارلمان های عربی که در امان پایتخت اردن 
برگزار شد، مدعی شد: نمی توان در رابطه با تروریسم 
و مس��اله حمایت از تروریسم صحبت کرد بدون اینکه 
در رابطه با منبع و حامی رس��می و ستون فقرات آن 

یعنی ایران اشاره کرد. باشگاه خبرنگاران 

اخبار

 سربلندی ایران
 در آزمون ۴۰ساله تحریم ها

عضو پارلمان ع��راق تأکید کرد که تهران و بغداد 
نق��ش غیر قاب��ل ان��کاری در مقابله ب��ا گروهک های 

تروریستی �� تکفیری در منطقه دارند.
احمد حاج رش��ید در خصوص س��فر قریب الوقوع 
رئیس جمهوری اس��المی ایران به بغداد گفت: نقش و 
جایگاه مهم جمهوری اسالمی ایران در منطقه بر کسی 
پوشیده نیست و بر این اساس انتظار داشتیم این سفر 
زودتر انجام می ش��د تا بر اساس اش��تراکات فراوان و 
مرزهای طوالنی مش��ترک، زمینه توسعه روابط تهران 
�� بغداد فراهم ش��ود، بنابراین چنین س��فری دارای 
تأثیرات مثبتی اس��ت که به عن��وان پارلمان عراق هم 

از آن استقبال می کنیم.
وی گفت: عراق با کش��ور جمهوری اسالمی ایران 
دارای منافع مشترکی است که مهمترین آن به نقش 
و مشارکت دو کشور در تأمین امنیت منطقه و مقابله 
با گروهک های تروریس��تی �� تکفیری برمی گردد. از 
سوی دیگر، تحقق منافع اقتصادی مشترک در تحکیم 

روابط دوجانبه تأثیرگذار خواهد بود.
این عضو پارلمان عراق تأکید کرد: با حمایت های 
جمهوری اس��المی ای��ران، عراق از مرحل��ه تهدیدات 
داعش به مرحله بازسازی گام می نهد و در این راه باز 
هم نیازمند حمایت ها و استفاده از تجربیات این کشور 
هستیم. حاج رش��ید تأکید کرد که جمهوری اسالمی 
ای��ران نقش مهمی در مرحله بازس��ازی عراق خواهد 
داش��ت، زیرا س��ربلندانه از آزمون 40س��اله تحریم ها 
بیرون آمده و با وجود دشمنی های شماری از کشورها 

به مسیر پیشرفت و توسعه خود ادامه داده است.
وی گفت: معتقدم که نقش و همکاری ایران برای 
عراقی ها بیش��تر از هر کش��وری خواهد بود منوط به 
آنک��ه روابط تهران �� بغ��داد در چارچوبی راهبردی و 

قابل اجرا تعریف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق به موضوع 
تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ملت ایران هم اشاره 
کرد و گفت: قانون اساسی عراق به صراحت تأکید کرده 
اس��ت که خاک و امکانات این کشور نباید علیه هیچ 
کشوری استفاده شود، با وجود تصریح قانون اساسی، 
دولتمردان و کمیس��یون های مختلف پارلمان عراق بر 
این نکته اتفاق نظر دارند که کش��ورهای همس��ایه و 
تداوم روابط موجود بر اس��اس اش��تراکات فراوان یک 

اولویت غیر قابل انکار است.
احمد حاج رش��ید در عین حال گف��ت: عراق در این 
مرحله از پروسه سیاسی ضمن اینکه بر عدم پایبندی به 
تحریم های آمریکا علیه ایران تأکید کرده اس��ت، اما به 
داش��تن روابط با دیگر کشورهای منطقه و جهان هم بر 
اس��اس اصول سیاست خارجی و کسب جایگاه شایسته 

خود معتقد است. 
عضو پارلمان ع��راق اعالم کرد: منافع عراقی ها برای 
دولت و پارلمان این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است 
و بخش زیادی از تحقق این هدف به داشتن روابط حسنه 

با کشورهای همسایه وابسته است.  تسنیم

از نگاه دیگران 

اروپا برای حفظ برجام هزینه بپردازد
مع��اون سیاس��ی وزارت خارجه افزود: تنها وجود اراده سیاس��ی برای حفظ 
برج��ام کافی نیس��ت و اروپا باید برای حف��ظ آن اقدامات عمل��ی انجام دهد و 

هزینه بپردازد.
فلی��پ اکرم��ان مدیرکل منطق��ه ای وزارت امور خارجه آلم��ان در دیدار با 

س��ید عباس عراقچی ضمن اشاره به اهمیت برجام به عنوان نشانه ای از موفقیت 
دیپلماس��ی و همچنین انتقاد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، اراده کش��ورش 

برای ادامه حمایت از توافق هسته ای را مورد تاکید قرار داد.
وی اظهار داش��ت: عالقه مندی ش��رکت ها برای کار با ایران بعد از تشکیل سازوکار 
جدید بیش��تر ش��ده و تالش برای اجرایی کردن آن در اولویت برلین قرار دارد. عراقچی 
با اظهار ناخرس��ندی از تصمی��م دولت آلمان برای تعلیق پرواز ه��ای هواپیمایی ماهان، 

ضرورت بازنگری در این خصوص را مورد تاکید قرار داد.  ایرنا  

راهبرد
روابط خیلی خوب با ایران به مصلحت عراق است 
رئیس جمهور عراق با مهم توصیف کردن س��فر روحانی به این کشور، تأکید 
کرد به هر کش��وری سفر کردم، عمدا تکرار کردم که روابط خیلی خوب با ایران 

به مصلحت عراق است.
برهم صالح گفت: مطمئنا س��فر رئیس جمهور روحانی به بغداد، سفر مهمی 

خواهد بود. من چندی پیش به تهران رفتم و گفت وگوهای عمیقی با سران ایران 
در خصوص بسیاری از پرونده ها داشتم و روابط با ما با ایران، روابطی مهم است.

برهم صالح توضیح داد، در سفر به هر کشوری، همواره تأکید کرده که منافع عراق 
در برق��راری روابط خوب با ایران اس��ت. صالح گفت: به هر کش��وری که رفته ام، این را 
گفتم که مصلحت عراق در این اس��ت که روابطی خیلی خوب با ایران داش��ته باشد. من 
عامدان��ه این عبارت را تکرار می کردم. ما به عنوان عراق، به مصلحت مان اس��ت که این 

رابطه را تقویت کنیم.  فارس

معادله
روابط ایران و عراق علیه هیچ کس نیست

وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران از س��فرش به دمش��ق در آینده 
نزدیک خبر داد و گفت: روابط ایران و عراق علیه هیچ کس نیست.

محمدجواد ظریف با تأکید بر اینکه ما هرگز برای حذف عربس��تان سعودی 
از منطقه تالش نمی کنیم، گفت: پنج س��ال پیش آماده س��فر به عربستان بوده 

اس��ت و هر موقعی که برای آنها مناسب باشد، ایران آماده تعامل است. ظریف در 
س��فر هفته آینده حس��ن روحانی به بغداد او را همراهی می کند. این نخستین سفر 
روحانی به عراق در دوران ریاست جمهوریش در دولت های یازدهم و دوازدهم است. 

رئیس دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اس��المی ایران دی ماه سال جاری نیز سفری 
پنج روزه به عراق داش��ت و ضمن رایزنی با مقامات عراقی در بغداد به اربیل و سلیمانیه 
نیز س��فر کرد و با مقامات اقلیم کردستان عراق دیدار داشت و پس از آن هم به نجف و 

کربال رفت.  صداوسیما 

دیپلمات

یم
سن
ت

روسیه:
یکا به برجام برگردد  آمر

سفیر روس��یه در آمریکا در نشستی در واشنگتن گفت  عاقالنه خواهد بود که آمریکا در تصمیمش برای خروج میـز مذاكـره
از برجام تجدیدنظر کرده و به این توافق هسته ای برگردد.

آناتولی آنتونوف، در پاس��خ به س��وال مجری برنامه مبن��ی بر اینکه آیا 
آینده ای برای برجام وجود دارد گفت: صادقانه بگویم، س��وال بسیار دشواری 
اس��ت. من وقتی که آمریکا تصمیم گرفت از این توافق خارج ش��ود، بس��یار 
متأسف شدم. من چندین سال، در مذاکرات بر سر این توافق شرکت داشتم، 

چون در مسکو مسئول پرونده کنترل تسلیحاتی و خلع سالح بودم.
او در ادامه گفت: خراب کردن چیزها خیلی آس��ان اس��ت، اما س��اختن 
دشوار اس��ت. یک ضرب المثل ژاپنی هس��ت که می گوید خراب کردن قصر 

خیلی آسان است اما باال بردن قصری جدید سه سال زمان می برد.
س��فیر روس��یه با بیان اینکه نگرانی ه��ای آمریکا درباره ای��ران را درک 
می کند، گفت: درباره مسئله هسته ای سالیان متمادی بحث شد و در نهایت 
مصالحه ای بس��یار دشوار و حساس میان 6 کشور حاصل شد. درک من این 
اس��ت که باید اجازه داد برجام باقی بماند و اگ��ر آمریکا نگرانی های دیگری 

دارد می توانند با ایران در خصوص آن مسائل تعامل کنند.
روس��یه گفت: ما باید بیشترین تالش را انجام دهیم تا این توافق را زنده 
نگاه داریم و ش��اهد باش��یم که ایران و همه طرف های دیگر تمامی مفاد این 

توافق را اجرا می کنند.  صداوسیما 

رئی��س دفتر سیاس��ی جنبش  فلس��طین دوردســـت اس��المی  مقاوم��ت 
)حم��اس( با بیان اینک��ه، روابط ما با مصر وارد عمق 
استراتژیک خود شده است، تاکید کرد هیچ تناقضی 
میان پیش��رفت و تح��ول در روابط ما با مصر و میان 

روابط ما با ایران وجود ندارد .
اس��ماعیل هنی��ه رئیس دفتر سیاس��ی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( اعالم کرد روابط 
حماس با جمهوری عرب��ی مصر بدون هرگونه موانع 
یا ش��روطی یا بهاهایی که پرداخته شود، وارد عمق 

استراتژیک خود شده است.
هنی��ه در نشس��تی با خبرن��گاران فلس��طینی 
در دفت��رش در غ��زه اعالم کرد هی��چ تناقضی میان 
پیش��رفت و تحول در روابط ما با مصر و میان روابط 
ما با ایران وجود ندارد چرا که راهبرد ما بر گش��ایش 

و انعطاف پذیری در برابر همه مبتنی است .
وی تصری��ح کرد س��فر اخی��رش ب��ه قاهره در 
چارچوب ارتباط مس��تمر با کش��ورهای همس��ایه و 
برادران عرب به ویژه مصر انجام شد و روابط با مصر،  

مثبت و دارای تاثیر عمیق است.
هنیه خاطر نش��ان کرد ملت فلسطین به رایزنی 
بیش��تر با کش��ورهای محوری و مه��م منطقه برای 

پایه ریزی و توسعه این روابط نیاز دارد.
بر اس��اس گزارش پایگاه خبری ش��هاب، وی به 
این نکته اش��اره کرد که طوالنی بودن مدت سفرش 
به مصر یک مس��ئله عادی است، زیرا ما می خواهیم 
ثابت کنیم که س��فرهای جنب��ش حماس به ویژه به 

مصر، موقت و گذرا نیست .
رئیس دفتر سیاس��ی حماس طوالنی بودن سفر 
اخی��ر هیئت حماس به ریاس��ت وی ب��ه قاهره را به 
خاطر بررس��ی پرونده های متع��دد با مقامات مصری 
و ش��خص عباس کامل رئیس سازمان اطالعات این 
کش��ور از جمله پرونده بازداش��ت ش��دگانی دانست 
که چن��د روز پیش در راس��تای اج��رای وعده های 
سابق)مصر( آزاد شدند. هنیه خاطر نشان کرد روابط 
با مصر وارد فضای بحث و جس��ت وجوی راهبردها و 
گفت وگوی راهبردی ش��ده و مرحله بررسی جزئیات 

را پشت سر گذاشته است.

وی درب��اره چه��ار جوان ربوده ش��ده هم اظهار 
داش��ت ب��رادران مص��ری مس��ئولیت ملی خ��ود را 
ب��رای آزادی آنها برعه��ده گرفت و ای��ن پرونده در 
تم��ام س��فرها و دیدارهای جنبش حم��اس از مصر 
مطرح می ش��د. هنیه افزود آزادی ای��ن چهار جوان 
دربرگیرنده عالئم و نش��انه های مثبت است و سطح 
و ماهی��ت روابط میان حماس و غزه و دولت مصر را 
نش��ان می دهد که اجازه  مرحله ای ک��ه با رایزنی و 
تفاهم فراوان است، می دهد. وی اظهار داشت پرونده 
امنیتی در تمام س��فرهای جنبش حماس به مصر و 
تالش هایی که دستگاه های امنیتی در نوار  غزه برای 
جلوگیری از هرگونه تالش برای ضربه زدن به امنیت 

ملی فلسطین و مصر مطرح بود.
هنیه درباره تفاهمات اخیر با اش��غالگران تاکید 
کرد مصر درصدد آن اس��ت تا بار دیگر اشغالگران را 
به اجرای تفاهم��ات و آنچه باید در دراز مدت انجام 
شود، ملزم کند. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس 
خاطر نشان کرد اش��غالگران عمال از تفاهمات شانه 
خال��ی می کنند و مقدمات مرحل��ه دوم تفاهمات را 
آغ��از نکرده اند بلکه ب��ه عملیات رخن��ه امنیتی در 
خان یونس دس��ت زدند که می رفت اوضاع با انفجار 

فراگیری روبرو ش��ود.  تسـنیم 

گروه دیپلماسی  اروپایی ه��ا در حال��ی با تمام پرونـــــده
توان سیاس��ت های آمریکا برای فش��ار حداکثری 
علی��ه ایران را دنبال و از س��ه ش��رط جدید برای 
ادام��ه همکاری با تهران خبر داده اند انگار نه انگار 
امضایی مشترک با تهران بر سر توافقی بین المللی 
را انج��ام داده اند؛البته باید بدانند ملت ایران تحت 
هیچ شرایطی با خواسته های نامشروع و غیرمنطق 
آمری��کا و غ��رب همراهی نخواه ک��رد. ملت ایران 
40س��ال است که با انواع و اقسام تحریم، تهدید و 
فشارهای ظالمانه بین المللی مقابله کرده و تسلیم 
نشده است و دشمنان انقالب اسالمی بدانند که از 

این به بعد هم تسلیم نخواهد شد.
 به تازگ��ی  روزنامه الشرق االوس��ط به نقل از 
منابع آگاه نوش��ته در ادعایی مطرح کرده اس��ت؛ 
چهار کشور بزرگ اروپایی آلمان، انگلیس، فرانسه 
و ایتالیا اخی��را دیدارهایی با نماین��دگان مقامات 
ایرانی داشته اند و سه شرط را برای ادامه همکاری 

مطرح کرده اند.
این روزنامه نوشته اس��ت: کشورهای اروپایی 
سه موضوع را مشخص کرده اند که رژیم ایران  باید 

آن ها را در نظر بگیرد. 
اول آنکه باید اقدامات بی ثبات کننده در منطقه 
از طریق حمایت از گروه های تحت حمات خود در 

لبنان، سوریه، عراق و یمن را متوقف کند.
دوم اینکه از برنامه خود برای تولید موشک های 
بالس��تیک، توسعه و به کارگیری این موشک ها در 
کشورهایی که در آنها نیروهای نظامی دارد،  دست 
بکش��د و مورد سوم دست کش��یدن رژیم ایران از 
تهدیدات خود برای موجودیت و امنیت اس��رائیل 

است.
نکت��ه جالب توجه این گزارش این اس��ت که 
چهار کش��ور اروپایی، مذاکرات با ای��ران را  برای 
ادام��ه هم��کاری را به قب��ول این ش��رایط منوط 
کرده ان��د. بع��د از خ��روج دونال��د ترام��پ رئیس 
جمه��ور آمری��کا از توافق هس��ته ای، اروپایی ها با 
ادعای ناخرس��ندی از آمریکا برای خروج از برجام، 
بارها بر حمایت همه جانب��ه از برنامه جامع اقدام 

مشترک تاکید داشتند و خواستار ماندن جمهوری 
اس��المی ایران در برجام شدند و در ازای آن وعده 
ارائه تضمین های الزم نس��بت ب��ه تعهدات برجام 
س��ر دادند و قرار ش��د ش��رایطی را برای مقابله با 
تحریم ه��ای ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران فراهم 
آورن��د که پس از 9 م��اه وقت کش��ی، باالخره از 
س��ازوکاری مالی با عنوان اینستکس در 11بهمن 
ماه سال جاری رونمایی شد که البته این سازو کار 

با شرط و شروط همراه بود!
در یک��ی از بندهای آن از جمهوری اس��المی 
ایران در خواس��ت شده هرچه س��ریعتر به اف.ای.
ت��ی.اف بپیوندد و در گام اول این س��ازوکار مالی 

نیازهای دارویی و غذایی را تامین می کند.
بعد از دو س��ال و نیم مذاکره و منتج ش��دن 
آن ب��ه یک توافق بین المللی، حاال اروپایی ها برای 

انجام تعهداتشان شرط می گذارند! 
جال��ب ت��ر اینکه بجز ش��رط و ش��روط برای 
اجرایی کردن اینس��تکس یا هملن سازوکار مالی 
چه��ار کش��ور اروپایی، آلمان، فرانس��ه، انگلیس و 
ایتالی��ا برای ادامه همکاری با ایران از ش��رط های 

جدید و قابل تامل خبر داده اند.
توان دفاع��ی ایران، موض��وع منطقه ای و نیز 
به رس��میت ش��ناختن مش��روعیت رژیم غاصب 
صهیونیستی شرط هایی است که دقیقا در راستای 
اهداف آمریکا و رژیم غاصب صهیونیس��تی تعریف 
ش��ده است و به بیان دیگر اروپا در زمین آمریکا و 
راس��تای اهداف این رژیم استعمارگر قدم برداشته 
اس��ت. تقال برای فش��ار حداکثری و پذیرش این 
س��ه ش��رط، یعنی حذف جمهوری اسالمی ایران 
از معادالت منطقه ای و بین المللی اس��ت، اما این 
کوته فکران بدانند ملت ایران تحت هیچ شرایطی 
با خواس��ته های نامش��روع و غیر منط��ق آمریکا و 
غرب همراهی نخواه کرد و حضور پر ش��کوه مردم 
درراهپیمایی 22 بهمن س��ال ج��اری نیز گواه بر 
همین عدم پذیرش است. ملت ایران 40سال است 
که ب��ا انواع و اقس��ام تحریم، تهدید و فش��ارهای 
ظالمانه بین المللی مقابله کرده و تس��لیم نش��ده 
است و دش��منان انقالب اسالمی بدانند که از این 

به بعد هم تسلیم نخواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معّظم انقالب 
در تی��ر ماه 1۳9۷ در دیدار هیئت دولت، با انتقاد 
از گره زدن مشکالت اقتصادی کشور به اموری که 
خارج از اختیار کشور خودمان است -مانند برجام 
و بس��ته اروپای��ی- چنین کاری را خ��الف منافع 

کشور دانستند.
ایش��ان فرمودند: ما مشکل اقتصادی کشور را 
به برجام موکول کردیم و برجام نتوانس��ت کمک 
قابل توجهی کند. نتیجه این ش��د که مردم نسبت 

به برجام شرطی شدند.
همچنین معظم له بیان داش��تند؛ در روزنامه 
خوان��دم که ترامپ گفته من می خواس��تم به ترزا 
ِمی س��فارش کنم راجع به س��خت گیری نس��بت 
ب��ه ایران،اّم��ا او ب��ه من س��فارش ک��رد درباره ی 
سخت گیری راجع به ایران! اینها این جور هستند 
دیگر. آن وقت تلفن می زند به آقای دکتر روحانی 
و اظهار ارادت و اخالص هم به ایشان می کند. اینها 
را بایستی این جوری و با این چشم نگاه کرد؛ اینها 
بدند، اینها خیلی بدند. بنده یک سینه حرف دارم 
در زمین��ه  اروپایی ها �� نه به خاطر سیاس��ت های 
امروزش��ان  به خاطر ذات خبیثی که حکومت های 
اروپایی در طول این چند قرن از خودش��ان نشان 

داده اند؛ امروز نیز نشس��ت کمیس��یون مش��ترک 
برجام در وین برگزار می ش��ود؛ به نظر می رسد با 
توجه به تحوالت صورت گرفته پیرامون برجاِم در 
کما و بس��ته کم جاِن اروپایی و همچنین ش��دید 
ش��دن لحن انتقادی دولتمردان ایرانی علیه اروپا، 
نشست امروز کمیسیون مش��ترک برجام، آبستن 

حوادث و اتخاذ تصمیمات جدیدی باشد.
به هر حال همانطورکه رهبر عالی قدر انقالب 
نیز بارها تاکید کردند اروپایی ها قابل اعتماد نیستند 

و آنها نیز سیاست های آمریکا را پیاده می کنند. 
از س��وی دیگ��ر امروز در ش��رایطی نشس��ت 
کمیس��یون مش��ترک برجام ب��ا حض��ور مدیران 
سیاس��ی ایران و گروه 1+4 در وین برگزار می شود 
که مس��ئوالن دولتی بویژه دست اندرکاران وزارت 
ام��ور خارجه بر ش��دت لح��ن انتق��ادی خود به 
اروپایی ه��ا که در اج��رای تعهدات برجامی ش��ان 

کوتاهی می کنند، افزوده اند.
محمد ج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه ایران 
در پیام��ی در صفح��ه اجتماعی خود نوش��ت: بر 
خ��الف دروغ گویی های مداوم نتانیاه��و، ترامپ و 
همراهانش درباره ای��ران، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی یک بار دیگ��ر و برای چندمین بار، پایبندی 
ما را به گفته مان و به توافقی که آمریکا به صورت 

غیرقانونی نقض کرده تایید کرده است. به هر حال 
کاسه صبر ما دارد لبریز می شود.

اش��اره ظری��ف به گ��زارش روز جمعه س��وم 
اس��فند آژان��س بین الملل��ی انرژی اتم��ی بود که 
برای چهاردهمین بار در چارچوب راس��تی آزمایی 
فعالیت های هس��ته ای ایران ذیل برجام، پایبندی 

کشورمان به این توافق را تایید کرد.
آنطور که میزان نوش��ته؛ اما انتقاد از کم کاری 
اروپایی ه��ا در اج��رای تعه��دات برجامی ش��ان و 
راه اندازی کامل پروژه اینستکس تنها به مسئوالن 
دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ور منحصر نماند، بلکه 
محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نیز روز ش��نبه 11 اسفند در جریان نشست 
خب��ری خود، گفت: تعه��دات اروپایی ها در برجام 
ناظ��ر بر خرید نفت ایران و صدور مجوز راه اندازی 
شعب بانک های کارگزاری است؛ نه اینکه تصویب 
کنند یک شرکتی به صورت تهاتری ساالنه تنها تا 

یک میلیارد دالر با ایران مراوده داشته باشد.
در واقع کانال مالی اروپایی ها که آن ها با تبلیغات 
بسیار در روز پنجشنبه 11 بهمن بعد از حدود 2۷0 
روز تاخیر خبر راه اندازی اش را با مش��ارکت فرانسه 
و آلمان و انگلیس رسانه ای کردند، فعاًل فقط ثبت 
شده است و همان شرکت های کوچک اروپایی هم 
هن��وز نمی توانند در قالب اینس��تکس با ایران کار 
کنند و منتظر تضمین دولت های اروپایی مبنی بر 
اس��تقرار کامل این کانال مالی هستند. شاید اشاره 
ظریف به لبریز ش��دن کاس��ه صبر ایران اشاره ای 
ب��ه همین تاخیر دولت ه��ای اروپایی برای ضمانت 
اینس��تکس جهت آغاز مراوده شرکت های کوچک 

اروپایی با ایران باشد.
از آن زمان تاکنون حدود 9 ماه گذشته است 
و اروپایی ها فعال ش��رکتی نیم بند به نام اینستکس 
را ب��رای مراوده با ای��ران صرفاً ثب��ت کرده اند؛ نه 
خب��ری از ارتق��ای روابط اقتصادی با ایران اس��ت 
و ن��ه اثری از تعهد اروپایی ه��ا به خرید نفت ایران 
مشاهده می ش��ود؛ به هر ترتیب ش��اید با نشست 
فردای کمیس��یون مش��ترک برجام، اوضاع تغییر 

کند؛ باید منتظر ماند!

3شرط جدید اروپا ادامه همکاری با ایران 

دستور کار جدید برای حذف ایران از همه معادالت جهانی 

هنیه: 
وابط حماس با مصر و ایران وجود ندارد تناقضی در توسعه ر

رحمان مل��ک نماینده حزب  م��ردم پاکس��تان در مجلس راهبـــــرد
س��نا به عنوان دومین حزب پیشروی سیاسی این 
کش��ور به مس��ائل مهم بین اس��الم آباد و تهران، 
هم��کاری ه��ای امنیتی و مرزی و بح��ران هند و 
پاکس��تان پرداخت و به عم��ران خان توصیه کرد؛ 

توسعه روابط با ایران را سرعت بخشد.
رحم��ان ملک افزود: زمانی ک��ه من به عنوان 
وزیر کش��ور عضو کابینه دولت پیش��ین پاکستان 
ب��ودم روابط کش��ورم با جمهوری اس��المی ایران 
در س��طح عالی قرار داش��ت و من مفتخر به انجام 

چندین سفر مهم به ایران نیز بودم.
این سیاس��تمدار 6۷ س��اله پاکس��تانی گفت: 
فرصت��ی ه��م ب��رای دیدار ب��ا حض��رت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر عالی ایران که زندگی ساده دارند و 

بسیار هوشمند هستند، داشت.
وی در خصوص همکاری های امنیتی و مرزی 
میان دو کش��ور گف��ت مقامات ایران��ی می دانند 
ک��ه وقتی آنان ب��ه دنبال منهدم ک��ردن گروهک 
تروریس��تی جنداهلل بودند، من در زمان مسئولیتم 
به عنوان وزیر کشور پاکستان، با ایران درخصوص 
شناس��ایی و بازداش��ت س��رکرده معدوم جنداهلل 
همکاری کردم. این س��ناتور پاکس��تانی به دولت 

اس��الم آباد توصیه کرد باید فرآیند توس��عه روابط 
با تهران را سرعت بدهد تا روابط دوستانه میان دو 

کشور به سطح عالی تر برسد.
وی با تمجید از سفر اخیر محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران به پاکستان پس از تشکیل 
دولت جدید اس��الم آباد افزود ما امیدواریم دولت 
پاکس��تان به اقدامات خود برای توس��عه روابط با 
کش��ور دوس��ت و برادر ایران ادامه دهد و نه تنها 
برای توس��عه روابط دوجانبه گام بردارد بلکه نقش 
مفیدی را جه��ت کمک به بهب��ودی روابط میان 

تهران و ریاض ایفا کند.
این نماینده مجلس س��نای پاکس��تان معتقد 
است ما باید به رغم برخی از اختالفات، مانند یک 
امت واحده عمل کنیم. وی درخصوص برنامه های 
صلح آمیز هسته ای ایران، توافق هسته ای و خروج 
یکجانب��ه آمریکا از این توافق گفت: زمانی که یک 
توافق پس از مذاک��رات پیچیده و عبور از مراحل 
سخت حاصل می شود خروج یکجانبه از آن هرگز 
تصمیمی عاقالنه ای نیست. هیچ توافق جهانی آن 

ط��ور که توافق هس��ته ای ایران از س��وی آمریکا 
نقض شد، نقض نشده بود.

س��ناتور رحم��ان ملک گفت: با وج��ود اینکه 
پاکس��تان در جن��گ علی��ه تروریس��م و تحوالت 
منطقه ای از جمله جنگ در افغانستان با کشورهای 
غرب��ی از جمله آمری��کا همکاری کرد، ش��انس با 
ای��ن کش��ور یار نب��ود و تمامی معض��الت مربوط 
ب��ه همکاری با آمریکا و ناآرامی ها در افغانس��تان 
تبدیل به خطر جدی برای پاکستان شد. وی افزود 
از نظر من عدالت واقعی برای پاکستان مهیا نشد. 
این کشور ۷0 هزار نفر را در جنگ علیه تروریسم 
از دس��ت داد و کشورهای غربی باید تعهدات خود 

در قبال پاکستان را اجرا کنند.
رحم��ان ملک درب��اره امنیت مرزه��ای ایران 
و پاکس��تان و ض��رورت ب��ر جلوگی��ری از عناصر 
تروریستی در این مناطق گفت زمانی که من وزیر 
کش��ور بودم، ش��خصا از مناطق مرزی پاکستان با 
ایران بازدید کردم و متعجب بودم که چرا مرزهای 

ما با ایران حصارکشی نشده است.

وی معتقد اس��ت ایران و پاکستان باید قانون 
م��داری در مرزهای مش��ترک را افزایش دهند که 
هدف از آن اطمین��ان از عدم تردد غیرقانونی و یا 

خارج از عرف فعالیت های مرزی است.  
وزیر پیشین کش��ور پاکس��تان افزود ایران و 
پاکس��تان باید با همفکری و همکاری مشترک راه 
حل اساس��ی برای کنت��رل و امنیت مرزهای خود 
پیدا کنند. وی تاکید کرد وقتی پاکستان مرز خود 
را با افغانس��تان حصارکش��ی کرده چرا نباید این 
طرح را در نوار مرزی مشترک با جمهوری اسالمی 

ایران اجرا کند. 
س��ناتور رحم��ان ملک اظهار داش��ت: ایران و 
پاکستان در گذش��ته توافق کرده بودند که گشت 
مش��ترک نیروهای مرزی را افزایش دهند بنابراین 
در زمان فعلی نیز ما باید این رویکرد را ادامه داده و 

به یکدیگر برای تامین امنیت مرزها کمک کنیم.
وی در خصوص ظرفیت های پاکس��تان برای 
کم��ک به بهب��ود روابط میان جمهوری اس��المی 
ایران و عربس��تان سعودی گفت پاکستان از معیار 
و رویکرد مشابهی در روابط خود با کشورها پیروی 
می کند. ولیعهد س��عودی اخیرا به پاکستان سفر 
و ما از آن اس��تقبال می کنیم اما نمی توانیم سفر 
وزی��ر خارجه ایران به عنوان اولین مقام عالی رتبه 

یک کش��ور خارجی پس از تش��کیل دولت جدید 
پاکستان، به اسالم آباد را فراموش کنیم چون این 

برای ما مایه افتخار است.
رحم��ان ملک خط��اب به دولت عم��ران خان 
نخس��ت وزیر پاکس��تان گفت: ما باید بین ایران و 
عربس��تان مانند یک پُل باشیم. مالحظات تهران و 
ریاض را باید دید و سپس اسالم آباد می تواند نقش 

مثبتی را برای کمک به حل این مسائل ایفا کند.
این سیاس��تمدار پاکستانی با هشدار نسبت به 
رویکرد غربی ها برای بهره برداری از اختالفات میان 
امت اس��المی، معتقد اس��ت برقراری روابط خوب 
میان ایران و عربس��تان به نفع تمام جهان اس��الم 
است.  وی تاکید کرد مسلمانان باید در کنار یکدیگر 
قرار گرفته و باهم متحد شوند تا بتوانند با همفکری 

یکدیگر توسعه نسل آینده را تضمین کنند.
وزیر پیش��ین کشور پاکس��تان درباره تهدید 
حضور داعش در افغانستان و راه های مقابله با این 
معض��ل گفت حضور داعش در افغانس��تان تهدید 

جدی پیش روی تمام منطقه است.
س��ناتور رحمان ملک گفت م��ا انتظار داریم 
جمهوری اس��المی ایران به عنوان کش��ور دوست 
پاکس��تان، نقش موثری برای تن��ش زدایی میان 

اسالم آباد و دهلی نو ایفا کند. ایرنا 

سناتور پاكستانی: 
عمران خان توسعه روابط با ایران را سرعت دهد


