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پیام کتبی ظریف به وزیر خارجه قطر
یک رس��انه قطری از پیام وزیر خارجه جمهوری 

اسالمی ایران برای همتای قطری اش خبر داد.
روزنام��ه الرایه قطر نوش��ت محمد ج��واد ظریف 
وزیر خارجه ایران در پیام کتبی برای ش��یخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر به مس��ائلی که 
برای دو کش��ور ایران و قطر در سطح منطقه ای و بین 
المللی اهمیت دارد و روابط دوجانبه اشاره کرده است.

بر اس��اس این گزارش، ظریف در پیام کتبی خود 
بر ضرورت توسعه روابط دوجانبه میان قطر و ایران در 

تمام زمینه ها تاکید کرده است.
بر اساس گزارش الرایه، محمد علی سبحانی سفیر 
ایران در قطر، پیام کتبی ظریف را تقدیم س��لطان بن 
سعد المریخی وزیر مشاور در امور خارجی قطر کرده 

است.  ایسنا 

 ادعای کمیته موسوم به کمیته یمن 
علیه ایران

کمیت��ه چهارجانب��ه متش��کل از وزی��ر خارج��ه 
انگلیس، وزیر خارجه امارات، وزیر مش��اور عربس��تان 
در امور خارجه و دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در امور 
خ��اور نزدیک ادعاهای بی اساس��ی علی��ه جمهوری 

اسالمی ایران مطرح کردند.
کمیته چهارجانبه موس��وم ب��ه "کمیته یمن" که 
متش��کل از جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس، عبداهلل 
بن زائد وزیر خارجه امارات، عادل الجبیر وزیر مش��اور 
امارات در امور خارجه و دیوید سترفیلد، دستیار وزیر 
ام��ور خارجه آمری��کا در امور خاور نزدیک اس��ت در 
بیانیه ای به مناس��بت نشست لندن در روز ۲۶ آوریل 
در رابطه با یمن ادعاهای بی اساس��ی علیه جمهوری 

اسالمی ایران مطرح کردند. فارس 

اخبار

 اول اسرائیل، اصل حاکم 
بر سیاست خارجی آمریکا است
سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: 
اص��ل حاکم بر سیاس��ت خارجی آمری��کا، به ویژه در 
دولت کنونی این کش��ور، »اول آمریکا« نیس��ت، بلکه 

»اول اسرائیل« است.
مجی��د تخت روانچی گفت: در مس��ائل مرتبط با 
اس��رائیل، اصل حاکم بر سیاس��ت خارجی آمریکا، به 
ویژه در دولت کنونی این کش��ور، اول آمریکا )ش��عار 
انتخاباتی ترامپ( نیست، بلکه »اول اسرائیل« است و 
آمریکا حاضر است حتی با نقض اصول بنیادین حقوق 

بین الملل و قواعد آمره نیز به آن پایبند بماند.
س��فیر و نماینده دائم جدید جمهوری اس��المی 
ایران در س��ازمان ملل، در اولین س��خنرانی خود در 
شورای امنیت این س��ازمان، در این نشست که برای 
بررس��ی بحران فلسطین برگزار ش��ده بود، گفت: این 
بحران با اشغال یک سرزمین آغاز شده و فقط با پایان 

اشغال آن نیز خاتمه می یابد.
وی با یادآوری مس��ئولیت حقوقی شورای امنیت 
در زمین��ه حفظ صلح و امنیت بین المللی و اینکه تنها 
اقدام این نهاد در هفت دهه گذشته، تصویب قطعنامه 
هایی بوده که عماًل اثری در احقاق حقوق فلسطینی ها 
نداش��ته است، افزود: این ش��ورا باید رژیم اشغالگر را 

وادار کند تا به اشغال فلسطین پایان دهد.
نماین��ده کش��ورمان همچنین با اش��اره به اینکه 
طی این مدت، هر وقت ش��ورای امنیت قصد داش��ت 
قطعنام��ه ای را برای تحت فش��ار قرار دادن اس��رائیل 
ص��ادر کند، آمریکا آنها را وت��و کرد، گفت: نتیجه این  
وضعیت جسورتر ش��دن رژیم صهیونیستی در اجرای 
سیاس��ت های توس��عه طلبانه و اقدامات غیرمشروع و 
نی��ز انجام مس��تمر کلیه جنایات بین المللی، ش��امل 
نسل کش��ی، جنایات جنگی، جنایات علیه بش��ریت و 

جنایت تجاوز بود.
تجاوز به همه همس��ایگان خود و نیز اعمال بیش 
از ی��ک دهه محاصره غیرانس��انی علیه غ��زه، از دیگر 

جنایات اسرائیل بود که وی به آنها اشاره کرد.
روانچی در عین حال گفت: مس��ئله به اینجا ختم 
نمی شود چون در دولت کنونی آمریکا وضعیت به صورت 
جدی تغییر کرده و خود این کشور آشکارا قطعنامه های 
ذیربط شورای امنیت را نقض می کند که نمونه بارز آن، 
انتقال سفارت خود به بیت المقدس و شناسایی حاکمیت 

این رژیم بر جوالن اشغالی سوریه است.
وی ضم��ن محکومیت ش��دیداللحن این اقدامات 
آمریکا و غیرقانونی و بالاثر خواندن آنها، گفت: سیاست 
70 س��ال گذشته این کش��ور در مورد فلسطین ثابت 
می کند که به هیچ وجه نباید به پیش��نهادات آمریکا، 
از جمله در ارتباط با به اصطالح »معامله قرن« اعتماد 
ک��رد. روانچی در پایان گفت: جامع��ه جهانی باید در 
مقابل تالش های آمریکاو بعضی از ش��رکایش از جمله 
اسرائیل و عربستان سعودی برای تغییر ماهیت تهدید 
در خاورمیانه از مس��ئله فلس��طین به سایر تهدیدات 
ساختگی که با هدف انحراف افکار جهانیان از واقعیات 

صورت می گیرد، مقاومت کند.  مهر 

از نگاه دیگران 

استقبال ایران از هر گفت وگویی در راستای صلح در افغانستان
سخنگوی وزارت خارجه درباره گشایش لویی جرگه صلح گفت: ایران از هر 
روند و گفت وگویی که به نفع صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانس��تان باش��د، 

استقبال و حمایت می کند.
س��ید عباس موس��وی با اشاره به گش��ایش لویی جرگه صلح در کابل اعالم 

کرد: جمهوری اس��المی ایران از هر رون��د و گفت وگویی که به نفع صلح، ثبات و 
امنیت پایدار در افغانس��تان باشد، اس��تقبال و حمایت می کند. لویه جرگه مشورتی 

صلح افغانستان از دیروز )دوشنبه( با حضور صدها تن از نمایندگان مردم مناطق مختلف 
افغانستان با سخنرانی اشرف غنی رئیس  جمهور به  مدت 4 روز کار خود را آغاز کرد.

محمدعمر داودزی رئیس ش��ورای عالی صلح افغانستان در ابتدای این مراسم گفت: 
ای��ن لویه جرگه بزرگترین لویه جرگه تاریخ افغانس��تان اس��ت ک��ه 3۲00 عضو و 300 

مهمان دارد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت.  صداوسیما 

سخنگو
صبر ایران در اجرای برجام ستودنی است

وزارت خارجه روس��یه یک بار دیگر بر ضرورت تداوم اجرای توافق هسته ای 
ای��ران تأکی��د کرد و صبر ایران و پایبندی این کش��ور به ای��ن توافق را با وجود 

اقدامات تحریک آمیز آمریکا ستود.
سومین جلس��ه کمیته تدارکات کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش 

تس��لیحات هسته ای  در سال ۲0۲0 روز گذشته در نیویورک و مقر سازمان ملل 
برگزار ش��د. هیأت دیپلماتیک روسیه در بیانیه خود در این زمینه تأکید کرد: صبر و 

خویشتنداری ایران و اتخاذ رویکردی مسئوالنه در پایبندی به تعهدات خود ذیل توافق 
هسته ای با وجود اقدامات تحریک آمیز مستمر شایسته تقدیر و احترام است«.

این بیانیه می افزای��د: ما همچنین از رویکرد بی طرفانه و حرفه ای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در انجام بازرس��ی ها در ایران به عنوان بخش��ی از تعهدات ذیل برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( استقبال می کنیم.  فارس 

دیدگاه
جایگزین کردن نفت ایران به این سادگی نیست

وزیر خارجه هند در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود گفته، برای دهلی 
نو جایگزینی نفت ایران آنطور که آمریکا فکر می کند، کار راحتی نیست.

سوش��ما س��وآراج روز شنبه در تماس��ی تلفنی با مایک پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا بر نیاز هند به تداوم خرید نفت ایران تاکید کرده است.

در ای��ن رایزنی تلفن��ی تاکید کرد که آمریکا باید به هن��د برای واردات نفت 
ایران زمان بیش��تری بدهد و در زمینه تحریم های نفتی ایران، انعطاف بیش��تری به 

خرج دهد.
وزی��ر خارجه هند به همتای آمریکای��ی تاکید کرد، جایگزی��ن واردات نفتی ایران 
ب��رای هن��د از منبعی دیگر در کوتاه مدت میس��ر نخواهد بود. گفتنی اس��ت که آمریکا 
و متحدانش با اهداف مغرضانه به دنبال به صفر رس��اندن نفت جمهوری اس��المی ایران 

هستند.  تسنیم 

درحاشیه

وی
ی. 

س ت
پر

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت  ت یپلمـــا ام��ور خارجه کش��ورمان در س��ومین د
اج��الس کمیته مقدمات��ی کنفرانس بازنگ��ری پیمان منع 
گسترش س��الح های هسته ای ۲0۲0 تأکید کرد سالح های 
هسته ای رژیم صهیونیستی صلح و امنیت منطقه و فراتر از 

آن را تهدید می کند.
غالمحس��ین دهقانی در س��خنرانی خود در س��ومین 
اج��الس کمیته مقدمات��ی کنفرانس بازنگ��ری پیمان منع 
گسترش سالح های هس��ته ای ۲0۲0، سالح های هسته ای 
رژیم صهیونیس��تی را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه و 

فراتر از آن خواند.
مع��اون امور حقوق��ی و بین المل��ل وزارت امور خارجه 
کش��ورمان در این سخنرانی اظهار داش��ت: انتخاب شما را 
به عنوان رئیس این جلسه مهم تبریک می گویم و اطمینان 
می دهم با ش��ما همکاری کاملی خواهیم داشت. همچنین 
حمایت هیئت ایران را از بیانیه جنبش عدم تعهد که توسط 
ونزوئال ایراد ش��د، اب��راز می دارم. جمهوری اس��المی ایران 
قاطعانه از اهداف پیمان منع گس��ترش سالح های هسته ای 

و اجرای کامل آن دفاع کرده است.
استمرار و اعتبار این پیمان به عنوان یک کمک مهم به 
صلح و امنیت بین المللی به حفظ توازن الزامات آن بستگی 
دارد، همان طور که س��اختار اصلی ان پی تی بر اساس آن بنا 
ش��ده است؛ یعنی تعهد کشورهای غیرهسته ای که به دنبال 
دس��تیابی به س��الح هس��ته ای نباش��ند و در مقابل تعهد 

کشورهای هسته ای برای پیگیری خلع سالح هسته ای.
به ج��ز تعداد اندکی از کش��ورهای زیر چتر هس��ته ای 
در اروپا که س��الح های هس��ته ای آمری��کا را در خاک خود 
جای داده اند، بقیه کش��ورهای غیرهس��ته ای ب��ه تعهدات 
عدم اش��اعه ای خود همچنان متعهد بوده ان��د. با وجود این، 
کش��ورهای هس��ته ای به تعهد خود برای پیگیری مذکرات 
در م��ورد اقدامات مؤثر برای خلع س��الح هس��ته ای پایبند 
نبوده اند. آنها زرادخانه های هسته ای خود را امحاء نکرده اند. 
عدم پایبندی به ماده ش��ش ان.پی.تی در مورد خلع س��الح 
هس��ته ای یک تهدید جدی برای ای��ن معاهده با پیامدهای 
وس��یع می باش��د. کش��ورهای هس��ته ای باید بدانند هیچ 
زمین��ه ای برای پایبندی انتخابی و یا مش��روط نس��بت به 

تعهدات معاهده وجود ندارد.
کاهش سالح های هسته ای نباید با اقدامات خلع سالح 
هسته ای مؤثر اشتباه گرفته ش��ود. کاهش در بیشتر موارد 
منجر به حذف واقعی س��الح های هسته ای نمی شود. چنین 
کاهشی که عمدتاً بر اساس مفاهیم جنگ سرد برای توازن 
قدرت اس��تراتژیک شکل گرفته اس��ت هم اکنون از طریق 
توسعه س��الح های هسته ای پیش��رفته تر با قدرت تخریبی 
بیشتر دنبال می شود. با این اقدامات دنیا به سمت یک عصر 

جدید از مسابقه تسلیحات هسته ای بازگشته است.
برنامه ه��ای بس��یار وس��یع و جاه طلبانه آمری��کا برای 
نوسازی س��الح های هسته ای در نقض آش��کار روح و متن 

ان پی تی یک مثال روشن است.  باشگاه خبرنگاران 

معاون وزارت خارجه:
 سالح های هسته ای رژیم صهیونیستی تهدیدی برای جهان

رئیس شورای اجرایی جنبش نَجباء:
 در تمام مشکالت کنار ایرانیم

رئیس شورای اجرایی جنبش  نَجباء تصریح کرد: همانطور که راهبـــــرد
جمهوری اسالمی ایران در همه مشکالت کنار ما بود، 
ما هم در تمام سختی ها کنار ایران خواهیم بود، ما 
معتقدیم که سرنوشت مشترک و هدف یکسان داریم.

نصر الش��مری که چندی پی��ش در رأس کاروان 
امدادی این جنبش برای کمک رس��انی به سیل زدگان 
ایرانی وارد کشور شده بود، در توضیح اهداف نیروهای 
عراق��ی از این اقدام بشردوس��تانه خاطر نش��ان کرد: 
گذشته از آنکه یاری رس��انی به برادران مسلمان، یک 
واجب دینی و تکلیف ش��رعی است؛ ما به دنبال نشان 
دادن اتحادم��ان با ملت و نظام جمهوری اس��المی و 
همچنین مقابله ب��ا تصمیمات ظالمان��ه آمریکا علیه 

ملت مسلمان ایران هستیم.
الش��مری درباره میزان کمک ه��ای اهدایی نَُجباء 
گفت: ارزش مادی کمک ها قابل عرض نیس��ت و نگاه 
ما بیشتر به ارزش معنوی آن در راستای اثبات برادری 
و وحدت بین مس��لمانان بود؛ اما به طور کلی ش��امل 
مواد غذایی، اقالم پزش��کی، البس��ه، فرش و چیزهای 
دیگر است. وی  افزود: همانطور که جمهوری اسالمی 
در همه مشکالت کنار ما بود، ما هم در تمام سختی ها 
کنار ایران خواهیم بود گفتنی اس��ت ایران بیش��ترین 
حمایت را از دولت و ملت عراق در برابر تروریس��ت ها  

داشته است.  ایرنا 

در راستای روابط ایران و کره شمالی 
بی توجهی ماتیس به دستورات ترامپ 

مش��هور  خب��ری  رس��انه  ی��ک  آمریکای��ی فاش کرده اس��ت که معادلـــــه
وزیر دفاع س��ابق این کشور از اجرای دستورات ترامپ 
در خصوص ایران و کره شمالی خودداری کرده است.

نش��ریه نیویورکر گ��زارش داده اس��ت که جیمز 
ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا از اجرای فرمان های 
دونال��د ترام��پ در قبال ایران و کره ش��مالی س��رباز 
زده اس��ت یا گزینه های وی را با تالش های گوناگون 
محدود کرده است تا مانع از تشدید تنش در روابط با 

ایران، کره شمالی و سوریه شود.
یک مقام سابق امنیت ملی آمریکا در این باره گفت: 
رئی��س جمهور آمریکا بلند فکر می کند. آیا ش��ما این 
مساله را به عنوان یک دستور در نظر می گیرید؟ یا این 
مساله را به عنوان بخشی از یک روند مذاکرات طوالنی 
تر در نظر می گیرید؟ ما با این مساله به عنوان بخشی از 

یک روند مذاکرات طوالنی تر برخورد می کنیم. 
آزمایش های موش��کی کره شمالی موجب شد تا 
ترامپ به پنتاگون دستور دهد تا خانواده های پرسنل 
نظام��ی آمریکا را از کره جنوب��ی خارج کند ولی یک 
مقام آگاه و رس��می گفته اس��ت که ماتیس از اجرای 
این دس��تور چشم پوش��ی کرده و این دستور را اجرا 
نکرده است. ماتیس دس��امبر گذشته یک روز پس از 
تصمیم ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از 
خاک سوریه، از سمتش استعفا کرده است. ایسنا 

گروه دیپلماسی  اخیرا محمدجواد ظریف وزیر پرونـــــده
خارجه کش��ورمان بیان داشته که به زودی به کره 
شمالی سفر خواهد کرد البته تاریخ این سفر هنوز 
مشخص نشده است، اعالم این خبر در حالی است 
که هفته گذشته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 
در مسکو با پوتین دیدار کرد. همچنین قرار است 
به زودی ظریف نیز برای رایزنی های دوجانبه عازم 
روس��یه شود. از این رو خبر سفر قریب الوقوع وزیر 
امور خارجه کشورمان به پیونگ یانگ مورد توجه 

ویژه محافل رسانه ای قرار گرفته است.
ناظران سیاس��ی بر این باورند که دولتمردان 
ایران در ۶ س��ال اخیر فری��ب وعده های آمریکا را 
خوردند اما، با توجه به عهدش��کنی های آمریکا به 
دنبال ارتباط و همکاری با دولت های مقابل آمریکا 
برآمده اند، کره ش��مالی ظرفیت عظیمی دارد زیرا 
در جنگ تحمیلی علیه ایران، اولین موش��ک های 
دوربُ��رد را در اختیار ما قرار داد در حالی که همه 

دنیا ایران را تحریم کرده بود.
س��فر مقام معظم رهبری در س��ال 13۶8 به 
عن��وان رئیس جمهور وقت به کره ش��مالی نقطه 
عطف��ی در تاریخ روابط ایران و کره ش��مالی بود، 
از این رو س��فر وزی��ر امور خارجه ی��ا حتی آقای 
روحانی به کره شمالی بسیار به جا و اثرگذار است، 
عالوه بر این ما می توانیم از ظرفیت هس��ته ای کره 
ش��مالی هم استفاده و غنی س��ازی اورانیوم را در 

کره شمالی پیگیری کنیم.
در صورتی که این سفر انجام شود، بسیاری از 
کشورهایی که از آمریکا هراس دارند، جرأت پیداه 
کرده و با جمهوری اسالمی همراه می شود، ما باید 
از دیپلماسی قوی برخوردار شویم و ارتباطات خود 
را با این کش��ورها افزایش دهیم. بنابراین از اقدام 
ظریف باید استقبال کرد، امیدواریم این نشست ها 

ادامه پیدا کند. برخ��ی تحلیلگران با ایجاد ارتباط 
بین س��فر برنامه ریزی ش��ده ظریف به مس��کو و 
س��پس پیونگ یانگ و از طرفی رایزنی های پوتین 
و اون، عن��وان می کنند که انتخ��اب زمان کنونی 
ب��رای مالقات میان ظریف و مقامات کره ش��مالی 

نمی تواند تصادفی باشد.
در همین راس��تا جواد منصوری س��فیر سابق 
ایران در چی��ن به میزان گف��ت: وزیرخارجه کره 
ش��مالی مرداد س��ال گذش��ته به ته��ران آمد و با 
مقامات عالی رتبه کش��ور دیدار کرد. از این لحاظ 
س��فر ظری��ف به پیون��گ یانگ یک اتف��اق عادی 
می تواند تلقی ش��ود ضمن آنکه این سفر بایستی 
زودتر انجام می شد. نکته مهم در این خصوص قرار 
داشتن دو کشور در جبهه واحدی در مقابل آمریکا 
است و لذا به نظر می رسد یکی از موضوعات مورد 
گفت وگ��و، مذاکرات هس��ته ای و نح��وه مقابله با 

فشار های آمریکا خواهد بود.
همچنی��ن در این خصوص نعم��ت اهلل ایزدی 
مدیر کل پیشین آسیای شرقی و اقیانوسیه وزارت 
امور خارجه با بیان اینکه سفر ظریف به کره شمالی 
رویدادی معمولی است، اظهار داشت: کره شمالی 
و ای��ران رواب��ط دیرینه ای دارند. ما مدت هاس��ت 
س��فری در این سطح به این کش��ور نداشتیم و از 
طرفی این یک س��فر عقب افتاده است که ظریف 

بنا دارد آن را انجام دهد.
وی تصری��ح ک��رد: در دوران دف��اع مقدس، 
کره شمالی بخش��ی از نیاز های تسلیحاتی، فنی و 
آموزش نظامی ما را تامی��ن می کرد. این کمک ها 
در این چهار دهه ادامه یافت و براین اس��اس ایران 
تالش دارد نشان دهد دوستان خود را در شرایطی 
که با مش��کل روبرو می شوند، فراموش نمی کند. با 
ای��ن حال به دلیل تفاوت و عدم س��نخیت در نوع 
مسائل هسته ای دو کش��ور، نمی توان گفت هدف 

ظریف از این سفر صرفا گفت وگو حول موضوعات 
هس��ته ای اس��ت؛ هرچند که ممکن است در این 

رابطه صحبت هایی انجام شود.

تقویت روابط دوستانه ایران و کره شمالی
سفیر سابق ایران در روسیه خاطر نشان کرد: 
کره ش��مالی کش��وری نیس��ت که بتواند در حل 
مش��کالت ما کاری انجام دهد و بر این اساس من 
تصمیم وزارت خارجه برای برنامه ریزی این س��فر 
را چندان مرتبط با مس��ائل روز نمی دانم. اقتصاد و 
تجارت کره ش��مالی نمی تواند راهگشای مشکالت 
ایران باش��د. زی��را صادرات ما مورد نی��از بازار این 
کش��ور نیس��ت و البته چین به عنوان اداره کننده 
اقتص��اد کره ش��مالی، رقیب ج��دی در این حوزه 
محس��وب می ش��ود و از این رو جای��ی برای ایران 
وجود ندارد. همچنین بعد مسافت نیز باید در این 

مساله مد نظر قرار گیرد.
بر این اساس ایزدی هدف کلی سفر ظریف به 
پیونگ یانگ را اقدامی در جهت حفظ دوستی بین 
دو کش��ور دانس��ت و تاکید کرد: تهران بنا دارد به 
دوستان خود نشان دهد در زمان عسرت و سختی 
که این کشور ها بدان دچار هستند، آن ها را فراموش 
نمی کن��د. با این حال برخی از تحلیلگران با ایجاد 
ارتباط بین سفر برنامه ریزی شده ظریف به مسکو 
و سپس پیونگ یانگ و از طرفی رایزنی های پوتین 
و اون، عن��وان می کنند که انتخ��اب زمان کنونی 
ب��رای مالقات میان ظریف و مقامات کره ش��مالی 
نمی تواند تصادفی باش��د. بعضی از کارشناس��ان از 
احتمال شکل گیری بلوک بندی جدیدی میان سه 

کشور علیه آمریکا سخن گفته اند.
در این رابطه اسماعیل بشری کارشناس مسائل 
شبه جزیره کره گفت: بلوک بندی به وجود نمی آید، 
اما می تواند باعث ایجاد جبهه مقاومت جدیدی علیه 

آمریکا ش��ود. در شرایطی که آمریکا در نظر دارد با 
تحت فشار گذاشتن س��ایر کشورها، صادرات نفتی 
ایران را صفر کند، جمهوری اسالمی هم سعی دارد 
با تقویت مناسبات دیپلماتیک این اقدامات را خنثی 
س��ازد. از این رو شاهد برنامه س��فر های ظریف به 

کشور های همسایه، روسیه و کره شمالی هستیم.
وی هدف ظریف از س��فر ب��ه پیونگ یانگ را 
تشویق مقامات کره شمالی برای ایستادگی در برابر 
فش��ار های دولت ترامپ در حوزه مسائل هسته ای 
دانس��ت و تصریح کرد: این دیدار می تواند مواضع 
کره ش��مالی را قوی ت��ر کند تا در نهای��ت آمریکا 
متوجه ش��ود نمی تواند با یکجانبه گرایی و سیاست 

فشار کشور ها را وادار به اطاعت از خود کند.
 ام��ا امیر محمدحس��ن نامی وابس��ته نظامی 
سابق کشورمان در کره شمالی که به مدت 4 سال 
و نی��م در پیونگ یان��گ حضور داش��ت، در همین 
زمینه گفت: سفر روز های آینده وزیر امور خارجه 
کشورمان به کره شمالی می تواند سفری راهبردی 
و نویدبخش یک بلوک بندی جدید در جهان باشد. 
بدون تردید تغییر دیپلماسی کره شمالی موقعیت 
جدی��دی را در عرصه بین الملل��ی ایجاد می کند. 
به نظر می رس��د به زودی باید ش��اهد شکل گیری 
ی��ک بلوک جدید در جهان باش��یم که این بلوک 
می تواند ش��امل کش��ور هایی مثل روس��یه، چین، 

ایران و کره شمالی باشد.
وابسته نظامی س��ابق جمهوری اسالمی ایران 
در کره شمالی، تاکید می کند: من تا حدود زیادی 

با روحیات مردم کره شمالی آشنا هستم و اطمینان 
داش��تم که آن ه��ا هیچ��گاه ب��ا آمریکایی ها کنار 
نخواهن��د آمد. امروز کره ش��مالی متوجه قابل اتکا 
نبودن آمریکا شده است. کره شمالی فهمیده است 
ک��ه آمریکا ب��ه تعهداتش پایبن��د نمی ماند. امروز 
برای همگان اثبات ش��ده اس��ت ک��ه آمریکایی ها 
تابع مقررات نیستند و اغلب اوقات بر مبنای زور و 
قلدری و قدرت نمایی حرکت می کنند. آمریکایی ها 
زبان��ی را جز زبان زور نمی فهمن��د و این فرهنگ 
آن ها در فیلم های هالیوودی نیز نمایان اس��ت. ما 
در فیلم های هالیوودی می بینیم که وقتی یک نفر 
نیمه جان اس��ت، باز هم یکی از راه می رسد و تیر 

خالص را به او شلیک می کند.
 بنابرای��ن ب��ه نظر می رس��د افزایش تحرکات 
دیپلماتی��ک وزارت خارج��ه در هفته های اخیر و 
برنامه ریزی برای س��فر به مس��کو و پیونگ یانگ، 
عالوه بر تاکید بر مراودات دوجانبه با کش��ور های 
دوس��ت، اقدام��ی در جه��ت تقوی��ت مواضع ضد 
آمریکایی باشد. زیرا واشنگتن همانطور که با بهانه 
قرار دادن بحث هس��ته ای در حال تش��دید فشار 
بر ایران و کره ش��مالی است، در مساله سالح های 
اس��تراتژیک نیز با روسیه وارد تنش شده است. از 
این رو اگرچه نمی توان از تشکیل راهبرد مشترک 
در این حوزه س��خن گف��ت، اما احتم��اال یکی از 
اهداف ظریف از س��فر به کره ش��مالی، استفاده از 
شرایط موجود برای رسیدن به سیاست های همسو 

با پیونگ یانگ باشد.

وزیر خارجه کشورمان به زودی به کره شمالی سفر خواهد کرد

سفری راهبردی با رویکرد تقویت روابط 
تهران - پیونگ یانگ

مع��اون اس��بق وزرات ام��ور  تحریم نظـــــرگاه گفت:سیاست  خارجه 
برای کش��وری که 1۵ همس��ایه دارد، معنا ندارد؛ 
البته باید بدانیم که با چه س��ازوکاری می توانیم با 

این کشورها تعامل داشته باشیم.
محمد رض��ا باقری ، در خص��وص آینده روند 
گفت وگوهای آس��تانه، ب��ه عنوان تنه��ا و بهترین 
سازوکار حل سیاسی بحران در سوریه اظهارداشت: 
فعاًل بهترین ساز و کار سیاسی حل بحران در سوریه 
ادامه گفت وگوهای آس��تانه میان سه کشور ضامن 
ایران، روس��یه و ترکیه اس��ت ت��ا در آینده بتوانند 
راه ه��ای مناس��ب دیگری را هم ب��رای حل بحران 
سیاس��ی س��وریه در نظر گرفت. بنابراین به اعتقاد 

من باید این روند با قوت بیشتری ادامه یابد.
وی گفت: اختالفات موجود میان س��ه کشور 
ضامن در موضوع سوریه امری بدیهی است چرا که 
در عرص��ه بین الملل هر بازیگری منافع ملی خود 
را اولویت می داند و سیاس��ت هایش هم بر اس��اس 

آن تنظیم شود.

س��فیر اس��بق ایران در ترکیه با بیان اینکه ما 
باید با تکیه بر مش��ترکات و منافع جمعی، روسیه 
و ترکیه را در پرونده سوریه همچنان در کنار خود 
حفظ کنیم، اظهار داش��ت: از جمل��ه ویژگی های 
مش��ترک میان این سه کشور این است که هر سه 
از آمریکا زخم خورده هس��تند و دیگر آنکه امنیت 

و ثبات سوریه برای آنها مهم است.
باقری بیان کرد: مسئولین دستگاه دیپلماسی 
کش��ور باید با سفر به سه کش��ور روسیه، ترکیه و 
سوریه و دیدار با مقامات عالی رتبه آنها، دستاورد 
مهمی که نتیجه روند گفتگوهای آس��تانه است را 

حفظ کنند.
وی با اش��اره ب��ه احتمال اضافه ش��دن برخی 
بازیگران دیگر به روند گفت وگوهای آستانه تصریح 
کرد: در ش��رایط کنونی اضافه شدن بازیگران دیگر 

را به این گفتگوها مناسب و به مصلحت نمی بینم 
چرا که با توجه به سیاس��ت اصولی ایران، مس��ائل 
و مش��کالت منطقه باید توس��ط کشورهای همین 
منطق��ه حل و فصل ش��ود که نمونه ه��ای آن هم 
مذاکرات سوری سوری و مذاکرات یمنی یمنی بود 
که از پیش��نهادات دائمی ایران در س��ال های اخیر 

برای حل مشکالت منطقه ای به حساب می آمد.
معاون اس��بق وزیر ام��ور خارجه در خصوص 
س��فر رئیس جمهور س��وریه به تهران و تأثیر این 
سفر در ادامه روند آستانه نیز گفت: آن سفر برای 
تقدیر و سپاس��گزاری از ایران به ویژه ملت و رهبر 
انقالب و قدرشناسی از ایثار، فداکاری و جهاد آنها 
در حف��ظ کیان، تمامیت ارض��ی و حاکمیت ملی 

دولت و ملت سوریه بوده است.
باق��ری بیان کرد: از طرف دیگر پیامی که برای 

دشمنان داشت نیز بیانگر آن بود که سوریه امروز از 
یک ثباتی برخوردار شده به نحوی که رئیس جمهور 
سوریه که زمانی دش��منان می گفتند باید از قدرت 

کنار رود، اینک به کشور متحد خود سفر می کند.
وی تصری��ح کرد: از طرفی خروج آقای بش��ار 
اسد از پایتخت کشورش و سفر به یک کشور دیگر 
بیانگر نقط��ه قوت اقتدار تثبیت ش��ده دولت وی 
اس��ت. این نمایش قابل توج��ه، برای همه صاحب 
نظران سیاس��ی و امنیتی در جه��ان دارای معنی 

خاص خود بوده است.
سفیر اس��بق ایران در ترکیه افزود: آقای بشار 
اس��د در آن س��فر به پ��اس قدرشناس��ی از مقام 
معظم رهب��ری، دولت و آحاد مل��ت ایران، ضمن 
تاکید بر گس��ترش همکاری های دوجانبه در همه 
زمینه ها، پیشنهادات مناسبی را برای مشارکت در 
پروژه های گوناگون ساخت و ساز در کشور سوریه، 

به جمهوری اسالمی ایران ارائه کرد.
باق��ری گفت: اینک الزم اس��ت ش��رکت های 
فرص��ت  و  ش��ده  عم��ل  وارد  ایران��ی  مختل��ف 

همکاری ه��ای صنعتی تجاری با س��وریه را مغتنم 
بش��مارند. کش��ورهای همس��ایه و البت��ه برخ��ی 
بازیگران بین المللی درصدد مش��ارکت بیشتر در 
دوران بازسازی س��وریه هستند تا بلکه بتوانند در 
آینده آن کش��ور از نفوذ و توانی برخوردار باشند. 
لذا نتیجه حض��ور در این دوران صرف��اً نمی تواند 
اقتصادی باش��د و ثمرات سیاسی امنیتی برای ما 

به همراه دارد.
وی بیان کرد: از طرف دیگر، شکس��ت داعش 
و حامیان غربی، عربی و عبری آنها موجب تقویت 
جبه��ه مقاومت در منطقه ش��د. امروز، س��وریه و 
ش��خص بش��ار اس��د الگویی دیگر ب��رای مقاومت 

محسوب می شوند.
معاون اس��بق وزیر امور خارج��ه درخصوص 
رقابت های منطقه ای ترکیه با ایران و تالش آمریکا 
برای فش��ار به آن��کارا جهت محدود س��ازی توان 
ای��ران در منطق��ه گفت: پیش از پی��روزی انقالب 
اس��المی در ایران هم، ترکیه در برخی موارد با ما 

در حوزه هایی رقابت داشت.  مهر 

معاون اسبق وزارت خارجه 

تحریم برای کشوری با۱۵همسایه معناندارد


