دیپلمات

دیدگاه

هیچ کشوری حق ندارد در روابط ایران و عراق دخالتی کند

در حاشیه

همکاری ایران و عراق الگویی برای همکاریهای درونمنطقهای

وزی��ر امور خارج��ه با بیان اینکه هیچ کش��ور دیگری حق ن��دارد در روابط
تاریخی ایران و عراق دخالتی کند ،گفت :با دخالتهایشان زمان خود را به هدر
میدهند و نمیتوانند روابط ایران و عراق را با این دخالتها متاثر کنند.
محمدجواد ظریف گفت :این سفر فرصت خوبی است که قبل از سفر رئیس
جمه��ور درباره موضوعات مختل��ف روابط دوجانبه هماهنگیه��ای الزم را انجام
دهیم تا سفر تاریخی رئیس جمهور به عراق یک فرصتی برای تفاهمهای جدی بین
دو کش��ور باش��د .ظریف با یادآوری این نکته که بحثهایی که ما در این س��فر خواهیم
داش��ت ،بحثهای سیاس��ی روابط دو کشور اس��ت ،عنوان کرد :در حوزه همکاریهای
اقتص��ادی درباره ترانزیت ،انرژی و همکاریه��ای صنعتی گفتوگو خواهیم کرد.گفتنی
اس��ت ،قرار است آقای روحلنی رئیس جمهور کش��ورمان به عراق سفر و با مقامات ابن
کشور دیدار کند .تسنیم

به نتایج سفر دکتر روحانی به عراق امید بسیار داریم

وزیر خارجه عراق گفت :روابط میان ایران و عراق راهبردی و ریش��ه دار در
تاریخ و فرهنگ اس��ت و ما امیدهای بسیاری به نتایج سفر دکتر روحانی رئیس
جمهوری اسالمی ایران به عراق داریم.
محمدعل��ی الحکیم گفت :دیروز گفتوگوی خوبی با آقای ظریف داش��تیم
و مس��ائل اساس��ی را بحث کردیم .هم در خصوص مسائل دو جانبه و هم مسائل
منطقهای گفتوگوی خوب و ثمربخشی با هم داشتیم.
وی گفت :مس��ائل اصلی و محورهایی که در دیدارهای حسن روحانی مطرح خواهد
شد مورد بحث قرار گرفت و تفاهمات خوبی وجود داشت .وزیر امور خارجه عراق گفت:
روابط راهبردی دو کشور را به هم پیوند میدهد و این روابط بسیار عمیق و برخاسته از
تاریخ مشترک ،همسایگی و منافع مشترک است.گفتنی است ،عراق بارها از حمایتهای
ایرنا
تهران از کشورش در قبال تروریست های تکفیری قدردانی کرده است.

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی مجلس معتقد اس��ت ن��وع همکاری با
عراق میتواند پایلوتی برای همکاریهای آتی ایران با س��ایر کشورهای همسایه
و منطقه باشد.
کمال دهقانی فیروزآبادی با اش��اره به س��فر قریب الوقوع رئیس جمهور به
کش��ور عراق ضمن جامع دانستن این س��فر در راستای همکاری های دوجانبه با
عراق ،گفت :روابط دو کش��ور در کلیه زمینهها از مسائل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی
و امنیتی گرفته تا مسائل مربوط به محیط زیست و حتی فعالیت های مشترکی که برای
منافع دو طرف در عرصه بین المللی در حال پیگیری اس��ت ،دست به دست هم داده تا
اهمیت این سفر دوچندان شود .نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی بر
همین اساس تصریح کرد :از جمله مسائل مهم دیگر پیگیری سرمایه گذاریها در بخش
خانه ملت
خصوصی و به صورت متقابل در دو کشور ،است.
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پرونـــــده

برهم صالح:

گروه دیپلماسی

ثبات منطقه بدون ایران ممکن نیست

عراق نقشی محوری در این مرحله ایفا میکند.
حقیقت این اس��ت که روابط اس��تثنایی ما با
ای��ران اهمیت بس��زایی به نقش ع��راق در منطقه
میده��د .این نقش حکیمان��ه و متوازنی که عراق
در منطقه ایفا میکند میتواند برای منطقه بسیار
موثر باشد.

باشگاه خبرنگاران

رئی��س جمه��ور ع��راق در
جمع خبرنگاران ایرانی گفت :س��فر رئیس جمهور
روحان��ی به بغداد بس��یار مهم اس��ت و در فضای
بس��یار مهمی هم انج��ام میش��ود .اوال و قبل از
هرچیز این سفر برای تعمیق روابط میان دو کشور
و دو ملت صورت میگیرد .من حدود سه ماه پیش
در ته��ران بودم و در آنج��ا رئیس جمهور روحانی
و مقام معظم رهب��ری و دیگر مقامهای جمهوری
اس�لامی از من استقبال کردند و ما گفت وگوهای
طوالنی و دقیق درباره اوضاع عراق و روابط ایران و
عراق و وضعیت منطقه داشتیم.
برهم صالح با بیان اینکه س��فر رئیس جمهور
روحانی برای تکمیل گفتوگوهای ایران و عراق و
پیشبرد مذاکرات میان دوکشور خواهد بود .گفت:
امیدواریم این مذاک��رات بتواند اقدام مهمی برای
تعمیق روابط میان دو کش��ور از جمله در مس��ائل
اقتصادی و تاکید بر اش��تراکهای موجود میان دو
کش��ور و مسائل امنیتی و سیاس��ی و همچنین از
لحاظ رویکرد ما به منطقه باشد.
رئی��س جمهور عراق با بی��ان اینکه ما و ایران
مرز مش��ترک طوالنی در حدود  ۱۴۰۰کیلومتر با
یکدیگر داری��م ،اظهار کرد :همچنین دو کش��ور
مش��ترکات فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی و دینی با
هم دارند .ما منافع مش��ترک بسیاری با هم داریم.
منافع سیاسی میآیند و میروند ،اما اصول تاریخی
و اجتماعی و فرهنگی و منافع مش��ترک ما ایجاب
میکن��د که به فکر روابط��ی طوالنیتر و عمیقتر
با یکدیگر باش��یم .م��ا درباره مرزه��ا که مرزهای
طوالنی هم اس��ت و دیگر مش��ترکات فرهنگی و
سیاس��ی گفتوگو خواهیم کرد .همچنین درباره
روابط اقتصادی و مشترکات موجود میان دو کشور
و دو ملت مذاکره خواهیم داشت.
برهم صال��ح در خصوص تحریمه��ای آمریکا
علیه تهران و چگونگ��ی پرداخت بدهیهای عراق
ب��ه ایران اظه��ار کرد :ع��راق بخش��ی از منظومه
تحریمهای یکجانبه امریکا علیه ایران نخواهد بود.
ش��کی نیست که ما از این تحریمها متاثر خواهیم
ش��د اما قطعا جزئی از آن نخواهی��م بود .عراق بر
اینکه منافع ملت ایران کش��ور دوس��ت و همسایه
ما تامین ش��ود اص��رار دارد .ما تم��ام تالش خود
را میکنی��م و ه��ر آنچه را در ت��وان داریم به کار
میبریم تا از س��طح تنشها در این رابطه کاسته و
آزارهایی که به ملت دوست ایران میرسد کاهش
یابد .عراق مایل است که به ملت ایران کمک کند
ت��ا آزار و اذیتی ک��ه از تحریمها میبینند کاهش
پیدا کند .ع��راق و منطقه از ای��ن تحریمها متاثر
میش��وند ،اما ما براس��اس دادههای موجود تالش
میکنی��م ک��ه از آزار و اذیت ملت ای��ران در این
زمینه کاسته شود.
صال��ح با اش��اره به اینکه ای��ران در کنار ملت
ع��راق برای مبارزه با دیکتاتوری صدام حس��ین و
اس��تبداد ایستاد ،افزود :بسیاری از عراقیها در آن
زمان به ای��ران آمدند و ایران با آغوش باز از آنها
اس��تقبال کرد .ایران در دوره گذش��ته در مبارزه
ب��ا داعش در کنار ما ایس��تاد و م��ا هیچ چیز جز
اینکه به ایران بگوئیم از شما متشکریم نمیتوانیم
بگوئیم .آنها واقعا در روزهای س��ختی در کنار ما
ایس��تادند .درباره اینکه م��ا بتوانیم به ایران کمک
کنیم بخش��ی از آن به این مساله باز میگردد که
بتوانیم واکنش��ی مهم و اجمال��ی به این تحریمها
نشان بدهیم .ما دو کشوری هستیم که مشترکات
فرهنگ��ی ،اجتماع��ی و تاریخی بس��یار عمیقی با

یکدیگر داریم .پس چگونه میتوانیم با ملت ایران
همصدا نباش��یم و با آنها اب��راز همدردی نکنیم؟
ای��ن حقیقتی اس��ت که به نفع همه اس��ت که از
شدت تنشها در منطقه بکاهیم .این تنشها نه به
منطقه و نه به عراق کمک میکند.
میخواهیم عراق عرصهای برای توافقات
منطقهای باشد
رئیس جمهور عراق در پاسخ به این سوال که
برنام��ه عراق برای حفظ اس��تقالل و ایجاد توازن
در منطق��ه چیس��ت ،اظهار کرد :عراق بخش��ی از
ای��ن منطقه اس��ت و روابط ما با ای��ران واقعا مهم
اس��ت .ما روابط بس��یار مهم��ی با ترکی��ه داریم.
روابط ما با عمیق ملت عرب نیز بس��یار مهم است.
این جغرافیای سیاس��ی ما اس��ت و ای��ن میتواند
نه فقط به س��ود ع��راق بلکه به س��ود کل منطقه
باشد .ما میگوئیم در گذشته عراق عرصهای برای
رویارویی سیاس��ی منطقهای بوده اس��ت ،اما االن
ما میخواهیم ک��ه عراق عرصهای برای توافقهای
منطقهای باشد .برای همین عراق نباید جایی برای
هرگونه عمل خصمانه علیه هیچ کدام از کشورهای
همسایه اش باشد .قانون اساسی ما چنین اجازهای
ب��ه ما نمیدهد و منافع ما ه��م چنین اجازهای به
م��ا نخواهد داد .روابط ما با کش��ورهای همس��ایه
میتوان��د به کاهش تنشها در منطقه کمک کند.
همچنی��ن روابط ما با آمری��کا و اروپا هم برای ما
مهم اس��ت .اینکه در اینجا برای شما میگویم در
هم��ه جا گفته ام؛ م��ا نمیخواهیم عراق عرصهای
برای رویارویی و عملی خصمانه علیه هیچ کدام از
کشورهای منطقه و همسایه ما باشد .ما وارد هیچ
محوری علیه هیچ کش��ور دیگری نمیشویم .مثال
میخواهیم ارتباطهای ریلی ما با ایران برقرار شود
و این ش��بکه به ترکیه و کش��ورهای خلیج فارس
امت��داد یابد .این برای ع��راق و ایران و کل منطقه
مفید است.
وی با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد مناطق آزاد
تجاری و صنعتی مش��ترک با اردن ،ایران ،کویت و
ترکیه هس��تیم ،تاکید کرد :ما میخواهیم عراق به
ج��ای اینکه گذرگاهی ب��رای رویارویی و درگیری
کشورهای منطقه باشد گذرگاه اقتصادی و تجاری
مش��ترک باش��د .کس��انی هس��تند که میگویند
موقعیت جغرافیایی عراق برای رس��یدن به چنین

هدفی سخت است ،بله سخت است ،اما فرصتهای
بس��یاری هم وجود دارد .روابط استثنایی عراق با
ایران و طبیعت رابطه عراق با کش��ورهای منطقه،
عرب��ی و ترکیه همه اینه��ا میتوانند عاملی برای
تسهیل امور در منطقه باشد.
بره��م صالح اف��زود :عراق نیاز به بازس��ازی و
ایجاد فرصتهای ش��غلی برای جوان��ان بیکار این
کشور دارد .ایران هم نیاز به فرصتهای اقتصادی
و تجاری برای جوانان ایرانی دارد .این مش��ترکات
ماس��ت که باید بر آن تمرکز کنیم .عراق نقش��ی
مهم در ای��ن موض��وع دارد بنابرای��ن باید بگویم
ک��ه منطقه ب��ه راه حلهای منطق��های نیاز دارد.
عراق بای��د محور این راه حلها باش��د .منطقه به
ی��ک منظومه اقتصادی ،سیاس��ی و امنیتی جدید
نیازمند اس��ت .چنین منظومهای ب��دون ایران به
وج��ود نخواهد آم��د .جایگاه ترکیه و کش��ورهای
منطقه نیز در این معادله بسیار مهم است .جایگاه
مرک��زی عراق ایجاب میکن��د در قلب این محور
باش��د .یقینا منظومه بس��یار باثباتی در منطقه به
وجود نخواهد آمد اگر ایران جزئی از آن نباشد.
صالح در پاس��خ به این سوال که چه ابزارهایی
ب��رای اجرایی کردن این منظومه در اختیار دارید؛
گفت :اساس��ا باید بگویم ای��ن نقش جدیدی که
عراق در حال ایفای آن اس��ت بس��یار مهم است.
ارزیابی ما این اس��ت که منطقه ب��ه یک منظومه
کامل اقتص��ادی نیاز دارد .ما درباره خطوط ریلی،
مناطق مش��ترک صنعت��ی و مناطق آزاد تجاری و
رفع موانع تجاری میان کش��ورها صحبت میکنیم
مش��ترکات منطق��ه ب��ه طور کل��ی در مب��ارزه با
تروریس��م ،ن��ه فق��ط تروریس��م و به ط��ور کلی
افراطیون و این فکر انحرافی مسائل مشترکی است
که میتوانیم براس��اس آنها به توافق برسیم .این
درگیریهای بیهوده در یمن و س��وریه رو به پایان
اس��ت .به همین دلیل ما بر منافع مش��ترک ملت
هایمان برای رفع معضل بیکاری و منافع مشترک
اقتص��ادی و دیگر منافع ملت هایمان توجه کنیم.
این مس��ائل منافع مش��ترکی برای همه ملتهای
منطقه است .جزئیات سیاسی قابل بحث و مناقشه
اس��ت و تمام میش��ود ،اما آنچه که باقی میماند
همین منافع کالن اقتصادی و ملی است .من فکر
میکنم همه کش��ورهای منطق��ه به هردلیلی و به
هر ش��کلی همگی بر این نکته اتفاق نظر دارند که

یک مقام سازمان ملل:

تحریمهای آمریکا خارج از روند سازمان ملل است
گزارش��گر اقدامات ی��ک جانبه قهری
دوردس�ــت
س��ازمان ملل متحد با بیان اینکه اروپا
تحریمه��ای یک جانبه علی��ه ایران را قبول ن��دارد ،گفت:
تحریمهای خارج از روند س��ازمان ملل ،هم نامشروع و هم
غیر قانونی هستند.
ادریس جزایری گزارش��گر اقدامات ی��ک جانبه قهری
س��ازمان ملل متحد در تشریح این نشس��ت ،افزود :آمریکا
گفته اس��ت این تحریمها بدترین در تاریخ خواهد بود و در
ش��رایط تحریم س��وییفت که انتقال کاالهای بشر دوستانه
مختل میشود ،میتوان گفت تحریم باعث مرگ میشود.
وی در این نشس��ت جانبی که توس��ط سازمان دفاع از
قربانیان خش��ونت برگزار شد ،اظهار داش��ت :مشکل دیگر
تحریم این اس��ت که فضای ترس ایجاد میکند و باعث می
ش��ود ش��رکتهای تجاری به دلیل ترس از تنبیه شدن از
ارتباط تجاری با کشور تحریم شده اجتناب کنند.
گزارش��گر تحریمهای س��ازمان ملل ادامه داد :اتحادیه
اروپا و کش��ورهای غربی تحریم را قبول ندارند و اینستکس
را ابداع کرده اند اما معلوم نیس��ت ش��رکت هایی که از این
اب��زار اس��تفاده می کنند تنبیه نش��وند .البته ش��اید بتوان
ش��رکتهایی را پیدا کرد که به تج��ارت با آمریکا عالقمند
نباشند و با ایران رابطه تجاری برقرار کنند.
جزایری در ادامه درخصوص تحریمهای فرامرزی علیه
ایران با اب��راز نگرانی از این تحریمها تصریح کرد :ش��رایط
ایران شرایط محاصره اقتصادی است و من همواره گفته ام

که ب��رای حمایت از غیرنظامیان تحت محاصره باید مطابق
کنوانس��یونهای چهارگانه ژنو عمل شود .تحریمهای خارج
از روند سازمان ملل ،هم نامشروع و هم غیر قانونی هستند.
اروپا هم این تحریمها را غیرقانونی میداند.
گزارشگر تحریمهای سازمان ملل درباره تحریمها توصیه
های پیش��ین خود را ارائه کرد که از مجمع عمومی خواسته
تا از دیوان بین المللی دادگس��تری بخواهد درباره تحریمها
نظر مشورتی ارائه کند و تاکید کرد که دبیرکل سازمان ملل
باید در خصوص تحریم ها نماینده ویژه تعیین کند.
وی همچنین پیش��نهاد کرد تا یک کار گروه تش��کیل
ش��ود که روی تحریم کار کرده و به دبیرکل س��ازمان ملل
گزارش کند.
جزایری درخصوص نقش س��ازمان های غیردولتی در
ح��وزه تحریم گفت :س��ازمانهای غیردولتی بزرگ تاکنون
برای قربانیان تحریم قدمی برنداشتهاند.
گریگوار ماالرد اس��تاد دانشگاه ژنو و عضو شبکه تحریم
مؤسسه مطالعات بین الملل و توسعه نیز در ادامه این نشست
گفت :بانکها مایل به همکاری با ایران نیستند چون از تالفی
آمریکا و قدرت های بزرگ میترس��ند .وی درباره س��ازوکار
مالی یا کانال ارتباط مالی مس��تقل از س��وییفت توضیحاتی
ارای��ه کرد و افزود :اس پی وی یک راه حل تکنیکی اس��ت
که به شرکت ها کمک میکند بدون نیاز به مجوز اوفک کار
کنن��د اما تا زمانی از این مجوز بی نیاز خواهند بود که فقط
دارو و مواد غذایی مبادله کنند .ایرنا

ایران کشوری بود که در روزهای سخت
در کنار ما ایستاد
وی در خص��وص اقدامات برخی کش��ورها در
ایج��اد تهدی��دات منطقهای گفت :بای��د این نکته
را دریابی��م ک��ه دس��تورالعملهای متفاوت��ی در
منطق��ه وجود دارد .وظیفه ما در عراق این اس��ت
که اس��تقالل خود را حفظ کنی��م و حافظ امنیت
ملی خود باش��یم و اجازه ندهیم که تروریس��تها
به اراضی ما بازگردند .همکاری بسیار خوبی میان
عراق و س��وریه ب��رای تامین امنی��ت مرزها وجود
دارد .ما با کش��ورهای تاثیرگ��ذار منطقه از جمله
ایران همکاری نزدیک داریم تا مش��کالت موجود
در س��وریه پایان یابد .هرگونه تهدید امنیتی ایران
برای ما غیرقابل قبول اس��ت .امنیت عراق و ایران
مشترک است و قابل س��ازش نیست .منطقه باید
هوش��یار باش��د که بازی با برگ تروریس��م بسیار
خطرناک اس��ت و انگشتان کس��انی را که با این
آتش ،بازی میکنند میس��وزاند .درباره تحریمها
باید بگویم که دستگاههای مربوطه با دقت در این
رابطه با هم همکاری دارند.
هرآنچه که در توانمان باشد انجام میدهیم تا
آزار کمتری متوجه مردم ایران شود و این حداقل
چیزی اس��ت که م��ا میتوانیم انج��ام بدهیم و به
نفع منافع خود عمل کنیم .کمترین چیزی اس��ت
که برای همس��ایه عزیزمان ایران میتوانیم انجام
بدهیم .ایران کشوری بود که در روزهای سخت در
کنار ما ایستاد و ما باید در کنار آن در تمامی این
روزهای سخت بایستیم.
صال��ح در پاس��خ به این س��وال که ش��ما به
کشورهای منطقه از جمله س��عودی سف ر کردید؛
آیا پیام خاصی از س��عودی به ایران داش��تید؟ به
این سؤال پاسخ نمیدهم .اما در همه جا در ایران،
اردن ،عربستان ،امارات و حتی در شرمالشیخ حرف
م��ا یک کالم بود :همین حرفی که در اینجا من به
ش��ما بهروشنی گفتم ما در همه جا میگوییم که
بدون تردید روابط ما با ایران بس��یار مهم اس��ت،
همانطور که روابط ما با جهان عرب برای ایران و
ترکیه مهم است با یک سیاست متوازن این روابط
را مدیری��ت میکنیم و به کاه��ش تنش و راهحل
سیاسی در سوریه کمک میکنیم.
مش��کل س��وریه باید براس��اس خواست ملت
سوریه حل شود ،سوریه باید در مبارزه با تروریسم
مش��ارکت داش��ته باش��د و باید رواب��ط اقتصادی
حقیقی میان کش��ورهای منطق��ه بهوجود آید .بار
دیگر میگویم تصور کنید خط ریلی مش��ترک از
ایران به عراق و کش��ورهای خلیج فارس ،ترکیه و
اردن وجود داشته باشد ،ببینید این خط ریلی چه
منافع اقتصادی میتوان��د ایجاد کند .ما باید برای
رس��یدن به این هدف تمام موانع را برداریم .اآلن
دیگر زمان تحریم نیس��ت ،زمان تحرک ،پیشرفت

و حرکت رو به جلو اس��ت .ش��ما اروپ��ا را ببینید
ش��هروندان از کشوری به کش��ور دیگر بدون هیچ
مانعی حرک��ت میکنند .در آنج��ا دیگر خبری از
درگیری نظامی نیست ،ولی ما همچنان در دنیای
دیگری زندگی میکنیم .من در تمام دیدارهایم از
اروپا تا کش��ورهای منطق��های همواره بر این نکته
تأکید کردهام نمیتوان ثبات به منطقه آورد بدون
آنکه یک منظومه اقتصادی سیاس��ی و امنیتی به
وجود آید که ایران جزئی از آن نباشد و کشورهای
س��احلی خلی��ج فارس ه��م باید ب��ا آن در تعامل
باشند.
صالح افزود :جایگاه رئی��س جمهور در قانون
اساس��ی عراق کامال تعریف ش��ده اس��ت ،رئیس
جمهور با هماهنگی نخست وزیر میتواند سفرهای
بین المللی انجام دهد.
رئیس جمهور عراق در خصوص احتمال سفر
به سوریه گفت :هر کاری که از عراق خواسته شود
تا برای حل مشکل سوریه کمک کند و به مشکالت
و سختیهای ملت سوریه پایان دهد مورد استقبال
عراق قرار خواهد گرفت .فعال برنامهای برای س��فر
به سوریه نیس��ت ،اما هماهنگیها در سطح عالی
میان حکومت س��وریه و عراق در جریان اس��ت و
هیاتهای عالی رتبه دو کشور دائما در حال رفت
و آمد هستند.
ارتباط رژیم صهیونیستی با عراق
به هیچ وجه صحت ندارد
صال��ح در خص��وص محل اختف��ای البغدادی
گفت :سازمان امنیت عراق فرماندهان داعش را به
صورت مستمر زیر نظر دارد .جنگ نظامی با داعش
به زودی به پایان میرسد ،اما خطر داعش همچنان
باق��ی خواهد ماند .این مس��ئله ایجاب میکند که
تالشهای امنیتی و اطالعاتی ادامه یابد.
وی در پاس��خ به این س��وال که موضع عراق
نس��بت به اقدامات برخی کش��ورهای عربی برای
عادی س��ازی روابط با اس��رائیل چیس��ت؛ افزود:
در نشس��ت ورش��و نمونههای��ی از این نشس��ت و
برخواس��تها را شاهد بودیم .اینکه بعضی از افراد
اینگونه مط��رح میکنند که هیات��ی از عراق به
اسرائیل سفر کرده یا اس��رائیل ممنوعیت تجارت
با ع��راق را برای نخس��تین بار لغو نموده اس��ت؛
به هیچ وجه قابل تایید نیس��ت .اینکه اس��رائیل
همکاریهای تجاری با عراق را آزاد اعالم کرد قابل
توجه نیست.
امیدواریم به زودی روادید سفر عراق
به طور کامل لغو شود
صالح در پاس��خ مبنی بر اینکه ایران خواستار
لغو کامل روادید اس��ت ،اما طرف عراقی خواستار
تسهیل روادید است .گفت :در حال حاضر اقدامات
ما بیش از تس��هیل روادید شهروندان ایرانی است
و امیدوار هس��تیم به زودی به این هدف برس��یم
که روادید به طور کامل لغو ش��د .برخی مس��ائل
قانونی است که باید انجام شود و موانع موجود رفع
ش��ود .براس��اس مذاکراتی که در حال انجام است
تس��هیالت ویژهای برای ایرانیه��ا در نظر گرفته
خواهد شد.
وی در خصوص قرارداد مرزی  ۱۹۷۵الجزایر
میان دو کشور ایران و عراق گفت :به نظر مهمترین
اتفاق راه اندازی کش��تیرانی در شط العرب است.
ای��ن منافع مش��ترک میان ایران و عراق اس��ت و
بس��یار اهمیت دارد .االن مذاک��رات فنی میان دو
طرف در جریان است.

چکشکاری اینستکس؛ این بار در تهران:

کانال مالی یا خرید؟ معایب کجاست؟
ع�لاوه بر تاخیر ،یک��ی دیگر از معایب
راهبــــ�رد
اینستکس که از دید فعاالن سیاس��ی
ورسانهای در داخل کشور پنهان نمانده است؛ بحث محدود
و محصور بودن این مکانیزم اروپایی است.
روز چهارشنبه  ۱۵اسفند ،یازدهمین نشست کمیسیون
مش��ترک برجام با حضور نماین��دگان ایران و گروه  ۴+۱به
ریاس��ت س��ید عباس عراقچی مع��اون سیاس��ی وزیر امور
خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به مدت پنج ساعت در هتل پله کوبورگ شهر
وین برگزار شد.
پی��ش از برگزاری نشس��ت مزبور ،در روز جمعه س��وم
اس��فند آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای چهاردهمین بار
در چارچوب راستیآزمایی فعالیتهای هستهای ایران ذیل
برجام ،پایبندی کشورمان به این توافق را تایید کرده بود.
در جریان جلس��ه روز چهارشنبه  ۱۵اسفن ِد کمیسیون
مش��ترک برجام ،نمایندگان گ��روه  ،۴+۱بر رفع تحریمهای
ایران و عادیس��ازی روابط تجاری و اقتصادی کش��ورمان با
جهان خارج به عنوان یک بخش حیاتی برجام اذعان کردند.
س��ید عباس عراقچی ،پیش از آغاز یازدهمین نشست
کمیسیون مش��ترک برجام در وین ،طی مصاحبهای گفت:
در بحث رفع تحریمها با خروج آمریکا ،با موانع و مش��کالت
زی��ادی مواجه ش��دیم .یک��ی از مهمترین س��از و کارهای
پیشبینی ش��ده در این موضوع ،مکانیسم مالی اینستکس
اس��ت ک��ه البت��ه در ابتدای راه خ��ودش اس��ت و ما هنوز

نمیدانیم که این س��از و کار چگونه میتواند مش��کل گشا
باشد و چگونه کار میکند .نیاز است که جلسات کارشناسی
مفصلی داشته باشیم.
عراقچی در روز دوشنبه  ۱۳اسفند نیز در دیدار «فلیپ
اکرمان» مدیرکل منطقهای وزارت خارجه آلمان ،از طوالنی
شدن فرآیند تشکیل سازوکار «اینستکس» یا همان «بسته
اقتص��ادی اروپاییها برای حفظ برج��ام» انتقاد کرده بود و
خطاب به طرف اروپایی گفته بود :تاس��یس اینستکس تنها
بخش��ی از تعهدات طرف مقابل در اجرای برجام بوده است
و انتظار م��یرود طرف اروپایی برای نتایج عملی و ملموس
برجام و عملیاتی ش��دن هر چه س��ریعتر اینستکس ،تالش
جدتری به عمل آورد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز در
هم��ان مقطع طی پیامی در صفحه ش��خصی خود از لبریز
شدن کاسه صبر ایران گفته بود.
در جریان ،جلسه روز چهارشنبه  ۱۵اسفن ِد کمیسیون
مش��ترک برجام ،بصورت مفصل پیرامون اینستکس ،میان
اعضا بحث ش��د .به گفت��ه عراقچی ،ایران در این نشس��ت
از تاخی��ر اروپا در آغاز به کار این کان��ال مالی ،گالیه کرد.
همچنین «پر فیشر» مدیر آلمانی اینستکس نیز گزارشی از
اقدامات در حال انجام ارائه کرد.
در جریان جلسه مزبور ،در مورد پرداختها و دریافتها
و اینک��ه اینس��تکس و مکانیزم ناظر بر آن ،ب��ا نهاد موازی
میزان
ایرانی چگونه کار خواهد کرد.
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اخبار
ابراز تأسف قاسمی
از سانحه سقوط هواپیما

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
با ابراز تأس��ف از سانحه س��قوط هواپیمای مسافربری
اتیوپی که منجر به کش��ته ش��دن تمامی مسافران و
خدمه آن شد ،این حادثه را به دولت و ملت اتیوپی به
ویژه خانواده جان باختگان تسلیت گفت.
ی��ک فروند هواپیمای مس��افربری اتیوپی با ۱۵۷
سرنش��ین که در حال پرواز به مقصد کنیا بود سقوط
کرد.
رس��انههای اتیوپی گزارش دادند که این هواپیما
 ۶دقیقه پس از برخاس��تن از باند فرودگاه آدیسآبابا
پایتخ��ت اتیوپ��ی از رادار خ��ارج ش��ده و در منطقه
«بشفتو» واقع در فاصله  ۵۰کیلومتری جنوب شرقی
باشگاه خبرنگاران
آدیسآبابا سقوط کرده است.

تحلیل محافل رسانهای از گفتوگوی
تلفنی روحانی و عمران خان

پ��س از گفتوگوی تلفنی میان حس��ن روحانی
رئی��س جمه��ور کش��ورمان و عمران خان نخس��ت
وزیر پاکس��تان تمام رسانههای پاکس��تانی گسترش
همکاریه��ای اطالعاتی میان دو کش��ور را مهمترین
محور گفتگو دانستند.
رس��انههایی چون جیو ت��ی وی ،ای.آر.وای نیوز،
اکس��پرس نیوز و ..نیز با درج تیترهایی مش��ابه اعالم
کردند :اس�لام آباد و تهران برای گس��ترش همکاری
میان دستگاههای اطالعاتی خود به توافق رسیدهاند تا
از این طریق با تروریستها مبارزه کنند.
اهمیت گسترش روابط دو کشور در دیگر زمینهها
از جمل��ه موضوع اقتصادی نیز از چش��م رس��انههای
پاکستانی دور نماند و به تاکید آن در گفتگوی سران دو
کشور اشاره کردند .همچنین سفر قریب الوقوع عمران
خان ب��ه ایران از دیگر مواردی بود که برای رس��انهها
دارای اهمیت تلقی ش��د .در این گفتوگو عمران خان
شهادت  27پاسدار ایرانی را تسلیت گفته و اعالم کرد:
برای هرگونه همکاری با ایران آماده هستیم.
وی ایران را کش��وری برادر و دوس��ت دانست که
همیشه همراه پاکستان بوده است و در زمینه کشمیر
فارس
نیز تقریبا نظری مشابه پاکستان دارد.

حضور موسس بلکواتر
در نشستی در برج ترامپ با موضوع ایران

مؤس��س ش��رکت امنیتی بلک وات��ر پذیرفت که
دی��دارش با اعضای کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در
سال  ۲۰۱۶درباره سیاست ایران بوده است.
اریک پرینس پذیرفت ک��ه در اوت  ،۲۰۱۶یعنی
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا
در ب��رج ترامپ با اعض��ای کمپین انتخابات��ی دونالد
ترامپ ،ازجمله پس��ر ارش��د ترامپ و ب��ا حضور یک
کارش��ناس رسانه صهیونیستی و فرستاده دو شاهزاده
از عربستان سعودی و امارات دیدار داشته است.
وی پس از اصرارهای خبرنگار الجزیره س��رانجام
پذیرفت که برای گفتگو درباره سیاست درقبال ایران
ایسنا
به این نشست رفته بوده است.

ادعای معاون وزیر خارجه آمریکا
علیه ایران

مناب��ع نزدی��ک ب��ه مقام��ات ارش��د لبنان��ی به
شرقاالوس��ط گفتهاند ک��ه معاون وزی��ر امور خارجه
آمری��کا در امور خاور نزدیک به آنها گفته اس��ت که
تحریمها علیه ایران و حزباهلل ثمربخش بوده است.
این منابع خبر دادهاند که دیوید استرفیلد ،معاون
وزیر ام��ور خارجه آمری��کا در امور خ��اور نزدیک در
گفتوگوه��ای خود با مقامات ارش��د لبنانی ،به آنها
اطمینان داده اس��ت که نمیخواهد با تحریمهای ضد
ایرانی به بیروت آسیب بزند.
ای��ن دیپلمات آمریکایی که اخیرا ً به لبنان س��فر
کرده همچنین گفته اس��ت که واشنگتن نمیخواهد
که لبنان را در ای��ن تحریمها دخیل کند.او همچنین
مدعی شده اس��ت که تحریمها علیه ایران و حزباهلل
صدا و سیما
ثمربخش بوده است.

حضور هیات پارلمانی
در اجالس بینالمجالس جهانی در قطر

دبیرکل ش��ورای اجرایی اتحادیه بینالمجالس از
برگزاری اجالس در دوحه قطر در فروردینماه س��ال
آینده خبر داد.
محمدجواد جمالی ادامه داد :قرار بود این اجالس
در بوئن��وس آیرس آرژانتین برگزار ش��ود که با تالش
جمهوری اسالمی ایران به دوحه قطر منتقل شد .این
اجالس س��ال آینده برگزار میشود که بنده در آن به
عنوان دبیر کل بینالمجالس جمهوری اسالمی ایران
و سرپرست هیات حضور دارم.
ب��ه گفت��ه دبی��رکل ش��ورای اجرای��ی اتحادی��ه
بینالمجالس در این س��فر زاه��دی عضو کمیته امور
س��ازمان ملل ،کواکبیان عضو کمیت��ه صلح و امنیت،
پاپیزاده عضو کمیته توس��عه پای��دار ،زرآبادی عضو
کمیته زنان ،در آن حضور دارند .ایسنا

