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رایزنی ریابکوف در سفر به تهران
سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تایید 
کرد که امروز  برای دیدار با مقام های ایرانی به تهران 

سفر می کند.
ریابک��وف گفت قرار اس��ت در این س��فر درباره 

وضعیت توافق هسته ای با ایران، رایزنی کند.
روس��یه به عن��وان یک��ی از اعضای گ��روه ۵+۱، 
در واکن��ش ب��ه تصمیم ای��ران برای عب��ور از برخی 
محدودیت های توافق هسته ای، برگزاری جلسه فوری 
کمیسیون مشترک برجام را خواستار شده است. هنوز 

تاریخی برای برگزاری این نشست اعالم نشده است.
 اردیبهش��ت ماه امس��ال جمهوری اسالمی ایران 
در س��الگرد خروج یکجانبه آمریکا از توافق هس��ته ای 
و در واکن��ش به بی عمل��ی اعضای برج��ام در تالش 
برای تحقق عواید وعده داده ش��ده ای��ن توافق، اعالم 
ک��رد برخ��ی محدودیت های توافق هس��ته ای را کنار 

می گذارد.  باشگاه خبرنگاران

کنایه مقام سابق آمریکایی به ترامپ 
س��فیر اس��بق آمریکا در روس��یه از تغییر موضع 
ناگهان��ی دول��ت آمریکا علی��ه ایران و عقب نش��ینی 
رئیس جمه��ور این کش��ور از ۱۲ ش��رط اعالمی برای 

مذاکره با ایران انتقاد کرده است.
مایکل مک ف��اول، در واکنش به س��خنان جدید 
ترامپ که گفته تنها از ایران می خواهد به دنبال سالح 
هسته ای نباشد، نوشته است: »یک دقیقه صبر کنید! 
من فکر می کردم دلیلی که ترامپ از برجام خارج شد 
این بود که نگران ۱۲ مس��ئله دیگری غیر از مس��ئله 
س��الح های هسته ای بود که مایک پامپئو وزیر خارجه 
آمریکا مطرح کرد؟ چرا سیاست ترامپ در قبال ایران 

ناگهان تا این حد تغییر کرده است؟ تسنیم

اخبار

 طرح معامله قرن 
بیشتر شبیه یک بازی است
یک کارش��ناس مس��ائل غرب آس��یا گفت: طرح 
معامله قرن بیش��تر ش��بیه یک بازی است و متناسب 

با واقعیت های منطقه نیست.
نص��راهلل تاجیک با بیان این ک��ه طرح معامله قرن 
یک اش��تباه ب��رآوردی از س��وی تیم دونال��د ترامپ، 
رییس جمه��ور آمریکا اس��ت، اظهار ک��رد: تیمی که 
اقدام به طراحی این طرح کرده با شرایط خاورمیانه و 

واقعیت های آن آشنایی کاملی ندارد.
وی با بیان این که هس��ته اصلی طرح معامله قرن 
مبتنی بر تحرک اقتصادی و یا توسعه اقتصادی است، 
خاطر نش��ان کرد: این در حالی است که مساله اصلی 
فلس��طین مش��کل اقتصادی نیس��ت نه این که مردم 
فلسطین مشکل اقتصادی نداشته باشند، بلکه در حال 
حاضر مساله اصلی آنها مسائل سیاسی و امنیتی است 
و تا این دو موضوع حل نشود و مردم فلسطین به حق 
و حقوق واقعی خود نرسند هرگونه طرح اقتصادی در 

این چارچوب خوش خیالی است.
وی با بیان این که همان طور که اشاره شد محوریت 
اصلی طرح معامله قرن مس��ائل اقتصادی است، اظهار 
ک��رد: این طرح بیانگر ع��دم تجانس و هماهنگی بین 
دو رویکرد اس��ت که آیا مساله اول  فلسطین در حال 
حاضر  مس��اله سیاس��ی و امنیتی و یا اقتصادی است 
و این موضوع باعث ش��ده که رونمایی از این طرح به 

تعویق بیفتد.
سفیر پیشین ایران در اردن با بیان این که مقامات 
آمریکایی به اش��تباه تصور می کنن��د که با یک طرح 
اقتصادی می توانند موضوع فلس��طین را حل کنند در 
حالی که واقعیت امر اینگونه نیس��ت، گفت: آنها تصور 
بر این دارند که می توانند از طریق پول س��عودی ها و 
س��رمایه  گذاری محدود خودش��ان  یک مدل توسعه 
اقتصادی برای فلس��طینی ها تدوین کنند و با موضوع 
توسعه مش��کل فلسطین حل می ش��ود، در حالی که 
همان طور که اش��اره شد مس��اله اصلی  فلسطین یک 

مساله سیاسی و امنیتی است.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان این که از 
داخ��ل این طرح نیز چیزی بیرون نمی آید و این طرح 
بیشتر شبیه یک بازی است، ادامه داد: این طرح نیز به 
مانند طرح هایی که طی 70 سال گذشته مطرح شده 
و بدون توجه به حقوق مردم فلس��طین تالش داشته 

مساله فلسطین را حل کند،  به نتیجه نمی رسد.
تاجی��ک همچنین با اش��اره به حمای��ت صریح و 
آش��کار دولت فعلی آمریکا از جمله رییس جمهور این 
کشور از نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خاطر نشان کرد: 
دولت آمریکا ب��ا انتقال پایتختش از تل آویو به قدس و 
به رسمیت شناختن اشغالگری صهیونیست ها بر منطقه 
جوالن اش��غالی  از حالت بی طرفی که در مورد موضع 
فلسطین ادعا می کرد خارج شده و دیگر نمی تواند برای 
حل این مس��اله به عنوان نقش میانجی عمل کند. وی  
اظهار کرد: در حالی که منطقه در دوران پساداعش با 
مشکالتی روبه روست ترامپ تالش دارد که از نیازهای 

کنونی منطقه سوء استفاده کند.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

انتقاد یک سناتور ارشد آمریکایی به سیاست های ترامپ 
یک سناتور ارش��د آمریکایی با افزایش یافتن تنش های اخیر میان آمریکا و 
ای��ران از دونالد ترامپ انتقاد کرد و گفت که وی از رویدادهای پیش��ین در این 

باره درس نگرفته  است.
برنی س��ندرز در این باره گفت: اگر باورتان ش��ود، ترامپ و افراد کابینه اش 

به وضوح چیزی از جنگ هولناک مهیب عراق نیاموخته اند و کس��انی مانند جان 
بولتون و افرادی دیگر وجود دارند که درباره ضرورت جنگ با ایران حرف می زنند.

وی در ادام��ه گفت که اگر فکر می کنید جنگ عراق یک فاجعه بود، من به ش��دت 
معتق��دم که جنگ با ایران، بس��یار بدتر خواهد بود. نه تنها جنگ ب��ا ایران یک فاجعه 
خواهد بود بلکه غیرقانونی نیز هست.  در مدتی که با اظهارات ضد و نقیض دونالد ترامپ 
درباره احتمال بروز تنش های بیش��تر میان آمریکا و ایران به راه افتاده است، انتقادهای 

بسیاری به این رویکرد کابینه کنونی آمریکا وارد شده است.  ایسنا 

راهبرد 
اروپا نباید اجازه می داد آمریکا برجام را نقض کند

س��فیر ایران در فرانس��ه با بی��ان اینکه اروپا نباید اجازه م��ی داد که آمریکا 
برج��ام را نقض کند، تصریح کرد: آمری��کا باید بیاموزد با ملت بزرگ ایران نباید 

به درشتی سخن گوید.
بهرام قاسمی اعالم کرد: سالح هسته ای هیچگاه در دکترین دفاعی جمهوری 

اس��المی ایران قرار نداش��ته و این موضوع عالوه بر اینکه مس��تند به فتوای رهبر 
معظم انقالب می باش��د، با توافق برجام نیز که اجرای تعهدات ایران ۱۴ بار از سوی 

آژانس بین المللی هسته ای مورد تایید قرار گرفته است، به اثبات رسیده است.
وی اضافه کرد: استفاده از دانش هسته صلح آمیز که در برجام نیز مورد تاکید قرار 
گرفته است از حقوق بدیهی ایران و موضوعی کامال روشن و شفاف است. قاسمی گفت: 
آماده تعامل، گفت وگو و رفع س��وء تفاهمات با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس بوده 

و خواهیم بود.  فارس 

دیپلمات
نشست های مکه برای مقابله با رفتار ایران است

نماینده دائم عربس��تان سعودی در سازمان ملل، ضمن بیان اینکه کشورش 
مرد جنگ است، از فشارهای مختلف آمریکا بر ایران ابراز خرسندی کرد و گفت 
نشست های فوق العاده مکه در آخر ماه رمضان، برای مقابله با رفتار ایران است.

عب��د اهلل بن یحیی المعلمی گفت، هم��ه امیدوارند جنگی رخ ندهد اما این 
به رفتار ایران بس��تگی دارد. امیدوارم به س��مت جنگ نرویم چون به س��ود هیچ 

کس نیس��ت. من اطمینان دارم که سران عربستان سعودی تمایلی به جنگ ندارند. 
اما اگر تحمیل شود »ما مرد جنگ هستیم همانطور که این حرف از سعود الفیصل وزیر 

خارجه فقید نقل شده است. 
طبق ادعای نماینده سعودی، عنصر مشترک در همه اتفاقات کنونی و تنش کنونی 
منطقه، رفتار ایران در منطقه است. این رفتاری که از سال ۱979 )سال پیروزی انقالب 

اسالمی( با هدف سلطه جویی و صدور انقالب آغاز شده است.  صداوسیما

درحاشیه

س
فار

چن��د مق��ام آمریکایی ب��ه خبرگزاری  رویت��رز گفته ان��د، نگران هس��تند که معادلـــــه
تنش های اخیر با ایران و حضور در غرب آسیا، واشنگتن را 

از رقابت با چین و روسیه غافل کند.
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی با موضوع س��فر پیش 
روی پاتریک شاناهان وزیر دفاع موقت آمریکا به کشورهای 
آس��یایی، به نقل از چند مقام و کارشناس آمریکایی نوشته 
اس��ت که این نگرانی وجود دارد که تمرکز بر ایران، آمریکا 
را از رقاب��ت قدرت ه��ای بزرگ و تالش ب��رای مهار چین و 

روسیه غافل کند.
در س��ند راهبرد دفاع ملی ایاالت متحده که در س��ال 
۲0۱7 منتش��ر ش��د، دولت کنونی آمری��کا بر خالف دولت 
پیش��ین این کشور که مبارزه با تروریسم را اولویت نخست 
عنوان می کرد، رقابت با چین و روس��یه را به عنوان اولویت 
اصل��ی آمریکا معرفی ک��رده و دوران حاضر را »عصر رقابت 

قدرت های بزرگ« توصیف کرده است.
شاناهان در روز نخس��ت فعالیتش به عنوان وزیر دفاع 
موق��ت هم به کارکنان پنتاگون گف��ت فقط بر چین، چین 
و چین متمرکز باش��ند. با این وجود، تنش های لفظی اخیر 
با ای��ران و اعزام ناوگروه، بمب افکن، س��امانه های پدافندی 
و چند صد نظامی بیش��تر به غرب آس��یا، این نگرانی را در 
برخی از کارشناس��ان و مقام های آمریکایی ایجاد کرده که 

واشنگتن از رقابت با پکن و مسکو غفلت کند.
مارا کارلین از مقام های س��ابق پنتاگون و کارش��ناس 
کنونی اندیشکده بروکینگز می گوید: عمده ترین راه برای از 
بین بردن راهبرد دفاع ملی و تمرکز آن بر رقابت بلندمدت 
و آمادگ��ی ب��رای احتمال درگیری با چین و روس��یه، آغاز 

جنگی دیگر در خاورمیانه است.
ب��ه گفته کارلین، حتی برنامه ری��زی و افزایش آمادگی 
برای درگیری در غرب آس��یا هم کافی اس��ت تا پنتاگون از 

مأموریت محوله در اسناد باالدستی خود غافل بماند.

یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود، گفته 
یکی از دغدغه های س��ران پنتاگون، آثار درگیری نظامی با 
ایران بر وضعیت رقابت با چین و روسیه است. به گفته وی، 
واش��نگتن امیدوار بوده با انجام اقدامات بازدارنده از جمله 
اع��زام ناوهواپیمابر به خلیج فارس، خطر درگیری نظامی با 

ایران کاهش یابد.
آبراهام دنمارک معاون سابق دستیار وزیر دفاع آمریکا 
در امور آس��یای شرقی می گوید متحدان آسیایی آمریکا به 
ش��دت به میزان تمرکز واشنگتن بر چین حساس هستند و 

هرگونه تحول مرتبط با این موضوع را رصد می کنند.
ب��ه گفت��ه دنم��ارک، آن ه��ا ب��ه دق��ت لح��ن م��ا، 
س��رمایه گذاری های م��ا، و اس��تقرار نیروهای م��ا خارج از 
مح��دوده آس��یا را رصد می کنن��د و میزان پای��داری تعهد 

آمریکا به آسیا را مورد سؤال قرار می دهند.
به نوشته رویترز، قرار است این هفته شاناهان با حضور 
در اجالس س��االنه دفاعی شانگری ال س��نگاپور، چشم انداز 
آمریکا برای منطقه آس��یا پاسیفیک و رویکرد واشنگتن در 
قبال چین را تشریح کند. این سخنرانی در شرایطی صورت 
می گیرد ک��ه آمریکا و چی��ن درگیر یک جن��گ تعرفه ای 
هس��تند و در عین حال هر دو برای افزایش نفوذ در منطقه 

آسیاپاسیفک تالش می کنند.
به گفته ی��ک مقام ارش��د پنتاگون، ش��اناهان در این 
س��خنرانی بر پایدار بودن تعهد ای��االت متحده به متحدان 

آسیایی خود تأکید می کند.
وی می گوید: چیزهای زیادی هست که ما به عنوان یک 
قدرت جهانی امکان مشارکت در آن را داشته باشیم. اما این 
س��فر، بیشتر برای نمایش دادن اس��ت. شاناهان در این تور 
منطقه ای که اولین س��فر او به ش��رق آسیا به شمار می آید، 
عالوه بر سنگاپور، به اندونزی، کره جنوبی و ژاپن هم می رود. 
انتظار می رود شاناهان در حاشیه اجالس شانگری ال با وزیر 

دفاع چین هم مالقاتی داشته باشد. فارس 

کارشناسان آمریکایی:
تنش با ایران، ما را از رقابت با چین غافل می کند

نخس��ت وزی��ر اس��بق ع��راق و رهبر  فراکس��یون الوطنیه در پارلمان عراق نظـــــرگاه
تاکید کرد که از پیش��نهاد وزیر امور خارجه ایران مبنی بر 
گف��ت و گ��و و همکاری منطق��ه ای جهت کاه��ش تنش ها 

حمایت می کند.
ای��اد عالوی با انتقاد تلویحی از سیاس��ت های خصمانه 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران گفت که تضعیف ایران 
به منزله تضعیف کل منطقه و جهان اس��ت و این مطلب را 

به اطالع آمریکایی ها نیز رسانده است.
وی از فراخوان جمهوری اس��المی ایران برای گفت وگو 
با کش��ورهای منطقه اس��تقبال کرد و افزود ک��ه فراخوان 
جمهوری اس��المی ایران ب��رای گفت وگو بین کش��ورهای 
منطقه باهدف کاهش تنش ها، مس��ئله جدیدی اس��ت و از 

آن حمایت می کند.
رهبر فراکسیون الوطنیه در پارلمان عراق در پاسخ این 
سوال که از نظر شما  با توجه به ارتباطات دوستانه ای که با 
طرف دیگر دارد، چرا آنها تاکنون به پیشنهادها برای گفت و 
گو و حل مش��کالت منطقه پاسخ مثبت نداده است، از این 

امر اظهار بی اطالعی کرد.
ای��اد عالوی گفت: اطالعاتی در این خصوص برای ارائه 
ندارد اما فراخوان ایران را برای گفت وگوی منطقه ای امری 
پس��ندیده می داند و از حامیان آن اس��ت. این سیاستمدار 
ش��اخص عراق��ی گفت: م��ا هم��واره در گفت وگوهایمان با 
برادران ایرانی و عرب و همچنین ترکیه و دیگر کش��ورهای 
اسالمی تاکید داریم که کش��ورهای منطقه خودشان برای 

آرامش در منطقه تالش کنند.
نخس��ت وزیر اسبق عراق تاکید کرد: کشورهای منطقه 
باید س��عی کنند که خودش��ان مس��وولیت دفاع از خود را 
برعهده بگیرند و برای دفاع از خود، به خارج متکی نباشند. 
عالوی با اش��اره ب��ه اینکه برخی جریان ها هس��تند که در 
داخل، منطقه و خارج از آن به دنبال تنش آفرینی هستند، 

تاکی��د ک��رد که باید همه ای��ن جریان و نیروه��ا به تدریج 
منزوی ش��وند تا حکمت و عقل بر مناسبات بین کشورهای 

منطقه حاکم شود.
نخس��ت وزیر اس��بق عراق با اش��اره به دی��دار خود  با 
محمد جواد ظریف در بغداد افزود که گفت وگو با وزیر امور 
خارجه ایران بسیار ثمر بخش بوده و وی نیز پیشنهادهایی 

را برای حل تنش موجود هم مطرح کرده است.
عالوی گفت با روحیه ای که از محمد جواد ظریف سراغ 

دارد انتظار دارد که پیشنهادهایش جدی گرفته شود.
نخست وزیر اسبق عراق خاطرنشان ساخت که افزایش 
تن��ش در منطقه موجب نگرانی می ش��ود و برای توقف آن 
هم��ه باید دنبال راه��کاری برای گفت وگ��و و پایبندی به 
مس��ائل اساس��ی و مرکزی در روابط بین کشورها از جمله 
احترام حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی دیگران و 
تبادل و موازانه منافع بین کش��ورهای منطقه باشیم و برای 

تحقق آن تالش کنیم.
عالوی تصریح کرد: کشورهای منطقه خود بیش از هر 
کس دیگر، شایستگی حفاظت و پاسداری از ثبات و امنیت 
خ��ود و در پیش گرفتن گفت وگو برای پایان بخش��یدن به 
تنش ه��ای داخلی را دارن��د. وی ادام��ه داد که تنش های 
داخلی عامل ویرانی منطقه خواهد بود و ویرانی منطقه باعث 
بازش��دن پای خارجی به منطقه می ش��ود و خارجی وقتی 
ب��ه منطقه می آید به فکر حل مش��کالت از طریق آرامش و 
راه های مسالمت جو نیس��ت. نخست وزیر اسبق عراق ابراز 
امیدواری ک��رد که روند تحوالت جاری به س��مت رضایت 
بخشی پیش برود و به حل مسائل از طرق مسالمت آمیز و 
در راستای صلح و دوستی بیانجامد. گفتنی است: وزیر امور 
خارج��ه ایران برای اولین بار اع��الم کرد که تهران پیش از 
این پیشنهادات مختلفی برای امضای معاهده عدم تعرض با 
همه کشورهای منطقه خلیج فارس ارائه کرده است که این 

پیشنهادات همچنان روی میز است.  ایرنا 

نخست وزیر اسبق عراق: 
از پیشنهاد ظریف برای همکاری منطقه ای حمایت می کنم

هدی  دهقان  بذرافشان
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سخنگوی وزارت امور خارجه  اولین نشست سخنــــگو کش��ورمان در 
مطبوعاتی خود با خبرنگاران، اظهار کرد: در حال  
حاضر در مرحله میانجیگ��ری بین ایران و آمریکا 

نیستیم.
س��ید عب��اس موس��وی در پاس��خ به س��وال 
سیاس��ت روز مبنی بر سفر نخس��ت وزیر ژاپن با 
هدف میانجی گ��ری میان ای��ران و آمریکا، گفت: 
ممکن است که  کش��ورهای مختلف نگرانی هایی 
را در مورد وضعیت منطقه داش��ته باش��ند. ایران 
کش��ور بزرگی اس��ت و منطقه م��ا، منطقه حیاتی 
و اس��تراتژیک است. کش��ورهای مختلف از طریق 
منطقه ما اقتصاد خود را س��ر پا نگه داش��ته اند و 
طبیعی اس��ت ک��ه هر گونه تنش و ب��ی ثباتی در 
منطق��ه باع��ث ایج��اد نگرانی های��ی در برخی از 

کشورهای منطقه  و فرا منطقه شود.
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه  داد: من از 
لفظ "میانجی گ��ری" و اعالم آمادگی برای کاهش 
تنش نمی خواهم اس��تفاده کنم. ما ش��نونده نقطه 
نظرات کش��ورهایی که با حس��ن نیت و با دغدغه  

مسائل منطقه را دنبال می کنند، هستیم.
در  اظهارات��ش  از  دیگ��ری  بخ��ش  در  وی 
این نشس��ت در پاسخ به این س��وال که آیا ایران 
نق��ش میانجی گری برخی از کش��ورها بین تهران 
و واش��نگتن را قبول می کند ی��ا خیر؟ اظهار کرد: 
میانجی گری الزام��ات و مقدماتی دارد. تنش هایی 
که میان جمهوری اس��المی ایران و آمریکا وجود 
دارد دارای ریش��ه اس��ت و باید به ریشه آن دقت 
شود. ریشه آن بد عهدی های آمریکا ، خروج آمریکا 
از برجام و تش��دید تحریم ها و پیش��برد تروریسم 
اقتصادی علیه ایران اس��ت. ما فک��ر می  کنیم که 
کشورهای مختلف با انگیزه های مختلف و با حسن 
نی��ت تحوالت منطقه را رصد می کنند. ما به نقطه 
نظر آنها گوش می دهی��م و امیدواریم که آنها نیز 
بتوانن��د نقطه نظ��رات و دیدگاه ه��ای ما را درک 

کنند و آنها را منتقل کنند.
موس��وی با اش��اره به تصمیم ایران بر کاهش 
تعهدات برجام��ی اش و س��خنان رییس جمهور و 
بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی در این زمینه  در 
بخ��ش دیگری از صحبت های خود، خاطر نش��ان 
کرد: همان طور که در جریان قرار دارید طی هفته  
های اخیر شاهد س��فرهای منطقه ای آقای ظریف 
به کش��ورهایی همچ��ون عراق، پاکس��تان، چین، 

هند، ژاپن ، روس��یه بوده ایم. این تحرکات و رفت 
و آمدها طی هفته  های آینده ادامه  خواهد داشت 
و سفرهایی نیز به کش��ورهای همسایگان شمالی 
مان در س��طوح مختلف از جمله سطوح وزیر امور 

خارجه و یا حتی رییس جمهور خواهیم داشت.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر این که در چند روز گذشته شاهد 
اظهارات متناقض ترامپ، رییس جمهور آمریکا در 
م��ورد روابط ای��ران و آمریکا بوده ای��م. چنان  که 
رییس جمهور آمریکا روز گذش��ته نیز در دیدار با 
نخست وزیر ژاپن بار دیگر بر تمایل کشورش جهت 
مذاکره با ایران تاکید کرد. نظر جمهوری اس��المی 
ای��ران در مورد این رفتارهای متناقض چیس��ت؟ 
اظهار کرد: هم��ان طور  که پیش از این نیز اعالم 
کرده ای��م ایران به لفاظی ها توجهی ندارد و آن چه 
ک��ه برای ما مهم اس��ت تغییر لفاظی ه��ا به تغییر 
رویکرد اس��ت. ما بر اس��اس رفتاری که می بینیم 
تصمی��م گیری می کنیم و آن چه که برای ما مهم 

است تغییر رویکرد در رفتار آمریکایی است.
موس��وی در پاس��خ به ای��ن س��وال که طی 
روزهای گذش��ته اخباری منتش��ر ش��د  مبنی بر 
این که واردات نفت و گاز از س��وی ترکیه از ایران 
به صفر رس��یده اس��ت در حالی ک��ه پیش از این 
مقام��ات آنکارا اعالم کرده بودن��د که تابع تحریم 
ه��ای آمریکا علیه ایران نخواهند بود، آیا ش��ما در 
رفتار و سخنان مقامات ترکیه ای تناقضی مشاهده 
نمی  کنید؟ خاطر نش��ان کرد: جزئیات مربوط به 
خریدهای نفتی و مسائل مرتبط با آن را بهتر است 

از دوستان در وزارت نیرو جویا شوید.
ای��ن دیپلمات همچنی��ن در مورد پیش��نهاد 
مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در 
عراق مبنی ب��ر امضای معاهده عدم تعارض با همه 
کشورهای خلیج فارس ، اظهار کرد: همان طور  که 
استحضار دارید کش��ورهای جنوبی خلیج فارس از 
مهم ترین کشورهای همس��ایه ما هستند. در  کنار 
س��ایر همس��ایگان ما . بنابراین جمهوری اسالمی 
ایران تاکنون ایده هایی برای گسترش هر چه  بیشتر 
رواب��ط با آنها مطرح کرده اس��ت و این ایده نیز در 
همین چارچوب مطرح شده است. این موضوع ایده 
جدیدی نیست و پیش از این نیز ظریف پیشنهاداتی 
را در این چارچوب ارائه کرده بودند. از جمله این که 
ایشان پیشنهاد مجمع گفت وگوهای منطقه ای را در 
این زمینه  مطرح کرده بودند و پیش��نهاد اخیر نیز 

در راستای پیشنهادات قبلی است.
موس��وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون 
در م��ورد این پیش��نهاد جوابی نیز از کش��ورهای 
منطقه خلیج فارس دریاف��ت کرده اید، گفت : تازه 

این پیشنهاد مطرح شده است.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
س��والی در رابط��ه با مذاکره ای��ران و آمریکا با بیان 

این که  مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی بین ایران 
و آمریکا در جریان نیس��ت؟ اظه��ار کرد: ما در پای 
میز مذاکرات حضور داشتیم. آنها بر اساس برخی از 
توهمات اشتباه ش��ان به صورت غیر قانونی از برجام 
خارج شدند و توافق صورت گرفته را زیر پا گذاشتند. 

ما فعال چشم اندازی برای مذاکره با آمریکا نداریم.
وی همچنین در مورد موضع پایبندی اروپاییان 
به برجام و انجام تعهداتشان در رابطه با این توافق 
بین الملل��ی نیز، خاطر نش��ان ک��رد: اروپاییان به 
صورت باید و ش��اید به ای��ن توافق پایبند نبوده اند 

و ما بارها در این زمینه  تذکر داده ایم.  
موس��وی با اش��اره به فرصتی  ک��ه جمهوری 
اس��المی ایران به دیپلماسی داده است، بیان  کرد: 
ما بر اس��اس مالحظ��ات سیاس��ی و امنیتی مان 
راه دیپلماس��ی با هیچ  کش��وری را نبسته ایم به 
دیپلماس��ی فرصت داده ایم و ای��ن به معنای امید 
داش��تن به اروپایی ها نیس��ت و ما بارها خواستار 
اجرای تعهدات اروپایی ها در برجام ش��ده ایم و بر 

آن تاکید داریم.
وی همچنین در مورد اخبار منتش��ر شده در 
رابطه با دیدار اخیر ظریف با یک سناتور آمریکایی، 
خاطر نش��ان کرد: صرف دیدار ب��ه معنای مذاکره 
نیس��ت. مذاک��ره، گفت وگ��و و رایزن��ی مفاهیمی 
هستند که از نظر معنایی با هم متفاوت هستند. ما 
مقامات کنگ��ره آمریکا را اعضای دولتی نمی دانیم 
و م��ا بنا نداریم که با هیچ ی��ک از مقامات دولتی 
آمریکا مذاکره کنیم. این دیپلمات ارشد کشورمان 
تاکید کرد : گفت وگو و تبادل نظر با شخصیت های 
سیاس��ی سابق و کس��انی که دارای تحلیل و نظر 
هس��تند و دستی بر آتش دارند، منعی ندارد و این 

گفت وگوها می تواند ادامه  داشته باشد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در بخ��ش 
دیگری از صحبت های خود در پاس��خ به س��والی 
مبن��ی بر ای��ن که چند ماه پی��ش بحثی در مورد 
سفر نخس��ت وزیر ژاپن به تهران مطرح شد، ولی 

این سفر انجام نشد اما اخیرا بار دیگر این موضوع 
مطرح شده است چنان که رسانه های ژاپنی اعالم 
کرده بودند که به زودی این س��فر انجام می شود ، 
ولی ش��ما آن را تایید نکردید، گفت : س��خنان من 
در راس��تای تکذیب این سفر نبود ،  بلکه ما گمانه 
زنی های��ی که حول این س��فر مطرح ش��ده بود را 
تایی��د نکردیم. در مورد تاریخ انجام این س��فر دو 
ط��رف ایران��ی و ژاپنی در حال  رایزنی هس��تند و 
امیدواریم ب��ه زودی طی هفته ه��ای آینده تاریخ 

دقیق این سفر فیکس شود.
وی س��فر نخست وزیر ژاپن به ایران را سفری 
مهم دانست و گفت : این سفر می تواند نقطه عطفی 

در روابط ایران و ژاپن باشد.
موسوی در  عین  حال در مورد مشکالت ایجاد 
ش��ده در رابطه با یک مهندس ایرانی به نام "جالل 
روح اهلل ن��ژاد" در فرانس��ه و موافقت دولت پاریس 
برای استرداد این مهندس ایرانی به آمریکا، تصریح 
کرد: متاسفانه بعضا شاهد این هستیم که برخی از 
ش��هروندان ایرانی به بهانه واهی نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران در دیگر کش��ورها د چار مشکل 
می شوند. پیگیری وضعیت این شهروندان در دستور 
کار وزارت ام��ور خارجه اس��ت. در ای��ن چارچوب 
کارگروه��ی در وزارت امور خارجه ش��کل گرفته و 
دوس��تان عضو این کار گ��روه در حال  جمع بندی 
موضوعات هستند و ان شاء اهلل با هماهنگی نهادهای 
ذی رب��ط و خانواده ه��ای آنه��ا جزئیات��ی را از این 
بازداشت های غیر انسانی و خالف موازین بین المللی 
خدمت ش��ما عرض می کنم و همان طور که اشاره 

کردم ما پیگیر وضعیت این شهروندان هستیم.
وی در ادامه در مورد س��فر اخیر سید عباس 
عراقچی، معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه به سه 
کش��ور کویت، قطر و ام��ارات و ادع��ای برخی از 
رس��انه های کویتی مبنی بر این که س��ید عباس 
عراقچی در دی��دار با وزیر امور خارجه کویت پیام 
ظریف را به وی ارائه کرده اس��ت و محور این پیام 

چه بوده اس��ت؟ خاطر نش��ان کرد: همان طور که 
پی��ش از ای��ن بارها مط��رح کرده ایم کش��ورهای 
منطقه خلیج فارس به ویژه  کش��ورهای همس��ایه 
اولویت ما در بحث روابط خارجی هس��تند و رفت 
و آمدهای��ی بین مقامات ایران و کش��ورها  انجام 
شده و می شود  و تاکید داریم  که باید این رفت و 
آمدها گسترش بیشتری پیدا کند. هم زمان با سفر 
آق��ای ظریف به عراق ، آقای عراقچی نیز به س��ه 
کشور عمان، کویت و قطر سفر کردند تا دیدگاه ها 
و نقط��ه نظرات ایران را در مورد تحوالت منطقه با 

دوستانمان در این سه کشور در جریان بگذارند.
وی همچنین در مورد سفر ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روس��یه به تهران نیز تأیید کرد که این سفر 

در چارچوب این رایزنی ها صورت خواهد گرفت.
وی همچنین در پاس��خ به س��وال دیگری در 
ارتباط با آخرین تحوالت سوریه و اتهامات تازه ای 
که برخی از کش��ورها علیه دولت سوریه مبنی بر 
اس��تفاده این کشور از س��الح های شیمیایی علیه 
مخالفانش مط��رح کرده اند، گفت: ما معتقدیم که 
باید خاک س��وریه به تمامی آزاد شود و حاکمیت 
ملی سوریه دیر یا زود بر همه این سرزمین اعمال 
ش��ود. ما از کشورهایی که به صورت غیرقانونی در 
امور این کش��ور دخالت می کنند و در این موضوع 
دخیل هس��تند می خواهیم که سوریه را رها کنند 
و اج��ازه بدهن��د دولت قانونی س��وریه ب��ا اعمال 
حاکمی��ت خ��ود کار را به پیش بب��رد. ما همواره 
مخالف دخالت کش��ورهای ثالث در امور س��وریه 
بوده ایم و از کشورهای فرامنطقه ای نیز خواسته و 

می خواهیم که خاک سوریه را ترک کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه  در پاسخ به سوالی 
مبن��ی بر اینکه برخی در کش��ور اعالم کرده اند که 
برخی از کش��ورها پیام هایی را ب��ه ایران آورده اند و 
نماینده آمریکا برای رس��اندن ای��ن پیام ها بوده اند، 
گفت: ما پیام ویژه ای از مقامات کشورهای دوستی 
که به ایران سفر کرده اند دریافت نکرده ایم و خودمان 
نیز پیامی نداشته ایم. این سفرها صرفاً برای بیان و 

شنیدن نقطه نظرات دو طرف بوده است.
موسوی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد 
سفر چند هفته پیش ظریف به پاکستان و این که 
آیا در جریان این س��فر در م��ورد آخرین وضعیت 
مرزبانان ربوده ش��ده ایرانی توس��ط تروریست ها و 
انتقال آنها به خاک پاکستان گفت وگو و رایزنی نیز 
شد؟ اظهار کرد: سفر آقای ظریف به پاکستان سفر 
پرباری بود و یکی از مهمترین محورهای مذاکرات 
ایشان با مقامات پاکستانی در جریان این سفر بحث 
مرزبانان ایرانی، امنیت مرزهای دو کشور و مقابله با 
گروه های تروریس��تی بود. آقای ظریف در مالقاتی 
که با فرمانده ارتش پاکستان به عنوان مرتبط ترین 
ش��خص با این موضوع داش��ته اند به صورت جدی 

مسئله مرزبانان را مطرح و پیگیری کردند.

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

شنونده نظرات کشورهایی که با حسن نیت مسائل را دنبال می کنند، هستیم


