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سفر مقام لبنانی برای پیگیری آزادی زکا 
س��رتیپ عباس ابراهی��م مدی��ر اداره کل امنیت 
عمومی لبنان که از دس��تگاه های اطالعاتی این کشور 
است، ظهر امروز بیروت را به مقصد تهران ترک کرد.

همزمان با این خبر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری 
اس��المی ایران، با اعالم اینکه اس��م نزار زاکا در لیست 
عفوشدگان رهبر انقالب وجود ندارد، گفت: درخواست 
آزادی نزار زاکا به صورت ویژه بررسی می شود. نزار زکا 
تبعه لبنانی آمریکایی است که در آبان سال 1394 به 
اتهام فعالیت علیه امنیت ملی ایران بازداشت شد. یک 
س��ال بعد، خبرگزاری آسوشیتدپرس او را »کارشناس 
تکنولوژی و حامی آزادی اینترنت« خواند و فاش کرد 
که برای پیش بردن طرح هایش در خاورمیانه از جمله 
در ای��ران، مجموعا 730 هزار دالر از دولت آمریکا پول 

گرفته است.
در زمان بازداش��ت گفته ش��د او در حال فعالیت 
برای ایجاد شبکه هایی با هدف برگزاری تظاهرات های 

اعتراضی در ایران بوده است.  فارس 

 ایران یکی از موضوعات مورد بحث 
در نشست شورای حکام

نشست فصلی شورای حکام آژانس امروز در حالی 
برگزار می ش��ود که ایران و کره ش��مالی از موضوعات 

مورد بحث در این نشست خواهد بود.
از موضوعات مورد بحث در این نشس��ت؛ بررسی 
گزارش س��االنه آژانس برای ۲01۸، گزارش همکاری 
فنی ب��رای ۲01۸، گ��زارش کمیته برنام��ه و بودجه، 
راستی آزمایی و نظارت بر جمهوری اسالمی ایران ذیل 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان ملل، درخواست 
پادمان ه��ا در جمهوری خلق ک��ره و اجرای توافقنامه 

پادمانی ان پی تی در سوریه است.  ایسنا 

اخبار

ثبات خاورمیانه با اهمیت است
نخست وزیر ژاپن که تنها چند روز دیگر راهی ایران می شود، گفت که ثبات 

منطقه خاورمیانه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
خبرگزاری کیودو گزارش کرد ش��ینزو آبه که بتازگی مالقات هایی با محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه ای��ران و دونالد ترامپرییس جمهوری آمریکا در توکیو 

داش��ت، افزود که برای ژاپن و آمریکا و کل جامع��ه بین المللی، صلح و امنیت و 
ثبات در خاورمیانه مهم اس��ت. در همین حال گزارش رسانه های ژاپن از جمله ژاپن 

تایمز و ژاپن تودی حاکی اس��ت آمریکا از تالش های آبه برای س��فر به ایران با هدف باز 
کردن راهی برای ارتباط میان آمریکا و ایران استقبال و حمایت کرده است.

خبرگزاری کیودو گزارش کرده است که آبه اولین نخست وزیر ژاپن است که در 41 
س��ال گذشته راهی ایران می شود.گفتی است؛ برخی منابع خبری از میانجی گری ژاپن 

میان تهران و واشنگتن خبر داده بودند.  ایسنا 

معادله 
 رژیم ایران با توجه به فرهنگ مقاومت تغییر نمی کند

رئیس پیش��ین آژانس اطالعات مرکزی آمریکا سیا در یک مصاحبه مواضع 
دونال��د ترام��پ در قبال ایران را بس��یار احمقانه خوانده و ب��ه او درباره فرهنگ 

مقاومت ایرانی ها هشدار داده است.
جان برنان، ضم��ن تاکید بر اینکه مواضع دونال��د ترامپ رئیس جمهور این 

کشور در قبال ایران بسیار احمقانه و نادرست است، افزود: ایاالت متحده در قبال 
ایران وارد یک کوره راه شده است.   وی گفت: مشکل من با دونالد ترامپ این نیست 

که او برخی اقدامات به شدت احمقانه از قبیل لغو کردن توافق هسته ای ایران برجام یا 
نحوه مدیریت او در قبال کره شمالی انجام داده است. از نظر من بسیاری از سیاست های 

او به شدت نقص دارد و صرفا تاکتیکی و به منظور گرفتن امتیازات سیاسی است.
رئیس اس��بق س��یا ادامه داد: چیزی که م��را واقعا آزار می ده��د دروغ  پردازی او و 

نداشتن اخالقیات و شخصیت الزم برای ریاست جمهوری است.  فارس 

دیدگاه
اروپا برای کاهش فشار تحریم های آمریکا علیه ایران طرح دارد

وزی��ر خارجه آلمان در جریان س��فرش به بغداد مدعی ش��د که اروپا برای 
کاهش فش��ار تحریم های آمریکا علیه ایران و نیز تعامالت تجاری با این کش��ور 

طرحی را ارائه کرده است.
هایکو ماس بر حمایت کش��ورش از نقش متعادل عراق در منطقه، در سایه 

تحوالت منطقه ای و تنش جاری میان واشنگتن و تهران، تأکید کرد و از برنامه اش 
برای س��فر قریب الوقوع به تهران خبر داد. گفت: در س��فری به تهران خواهم داشت، 

با مقام های ایرانی درخص��وص تنش موجود در منطقه گفت وگو خواهم کرد و پایبندی 
آلم��ان و اروپا بر توافق هس��ته ای با ایران را مورد تأکید ق��رار خواهم داد. وی همچنین 
مدعی ش��د اروپا برای کاهش فشار تحریم های آمریکا علیه ایران و تعامالت مالی با این 
کشور طرحی را ارائه کرده است.گفتنی است؛اروپا وعده اجرای انجام تعهدات خود را در 

قالب اینستکس داده است. صداوسیما 

دیپلمات 

گروه دیپلماسی  وزی��ر خارج��ه کش��ورمان با پرونـــــده
انتقاد از رویکرد اروپایی ها با صراحت به آنان اعالم 
کرده در موقعیتی نیس��تید ک��ه بخواهید از ایران 
انتقاد کنی��د؛ چرا که این روزه��ا مقامات اروپایی 
بویژه فرانس��وی ها پ��ا را از آنچه در ح��د و اندازه 
خودش��ان است فراتر گذاش��تند و دقیقا در زمین 
آمریکا و رژیم غاصب صهیونیس��تی بازی می کنند 
و به آنها پیش��نهاد می ش��ود ضمن شناخت حد و 
اندازه خود در قبال ایران به تعهدات برجام و آنچه 

توافق فی مابین بوده است متعهد باشند. 
اخیرا امائول ماکرون رئیس جمهور فرانسه در 
کنفرانس مش��ترک خبري با دونالد ترامپ همتای 
آمریکای��ی اظه��ار ک��رده: "فکر مي کنم م��ا قطعاً 
اهداف یکس��اني در قبال ایران داریم. چه کار هایي 
مدنظرمان است که انجام دهیم؟ اول، می خواهیم 
مطمئن شویم آن ها به سالح هسته ای دست پیدا 
نمي کنند، منظورم این است تا سال ۲0۲۵ ابزاري 
در اختیار داریم، می خواهیم از آن فراتر برویم و به 
اطمینان کامل در درازمدت دست پیدا کنیم.دوم، 
ما می خواهیم فعالیت آن ها در زمینه موشک های 
بالیس��تیک را کاه��ش دهیم. س��وم، می خواهیم 
فعالیت منطقه ای آن ها را مهار کنیم. هدف چهارم 

ما نیز برقراری صلح در منطقه است.
پیش��تر نیز ش��اهد ب��ازی پلیس خ��وب و بد 
فرانس��ه حتی در زمان مذاکرات هسته ای بودیم و 
یکسال پیش از این توافق این پاریس بود که مانع 
از انج��ام توافقی بین المللی ش��د؛ حاال کاخ الیزه 
دس��ت به کار شده تا مانع از اجرای مکانیسم ویژه 
مالی اروپا با ایران ش��ود، ایران را پای میز مذاکره 
برای بحث موشکی و توان دفاعی و نیز موضوعات 
منطقه ای بکش��اند و به بیان دیگر اقتدار منطقه ای 
تهران را مهار کند و بر کش��تار مردم بی گناه یمن 

توسط سعودی ها سرپوش بگذارد.
یک منبع در کاخ ریاس��ت جمهوری فرانسه به 

پایگاه نشنال گفت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانس��ه و دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا 
علی رغم داشتن اختالفات آشکار، با یکدیگر درباره 

مسائل مربوط به ایران همکاری خواهند کرد. 
ای��ن منبع گفت علی رغم اختالفات آش��کار و 
علنی دو طرف درباره مسائل غرب آسیا، تنش ها بر 
سر ایران و برگزیت دو طرف گفت وگوهای مثبت و 

سازنده ای با یکدیگر برگزار کرده اند. 
وی درب��اره دیدار اخیر ترام��پ و ماکرون در 
پاریس گفت: جلسه بسیار مهمی بود که ما را قادر 
ب��ه درک این موضوع کرد ک��ه می توانیم علی رغم 
اختالف��ات با یکدیگر در خصوص مس��ائل بس��یار 

پیچیده همکاری کنیم.

این منب��ع اضافه ک��رد: رئیس جمهور ترامپ 
برای رس��یدن به توافقی بهتر در حال اعمال فشار 
حداکثری اس��ت، اما در اثنای فش��ار حداکثری و 

توافق بهتر، بایستی کاری انجام شود.
البته در این میان انگلیس و آلمان نیز س��هم 
خ��ود را برای کاهش اقتدار منطقه ای جور دیگری 
ایفا می کنند و در کل همه در زمین واش��نگتن و 
تل آویو ایفای نقش دارند و سفر وزیرخارجه آلمان 
به تهران نیز در همین راستا خواهد بود.  حاال وزیر 
امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه اروپایی ها 
باید پاس��خ دهن��د که چقدر عادی س��ازی روابط 
اقتصادی ای��ران را صورت داده اند، تصریح کرد که 

آنها در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند.

محمدج��واد ظری��ف در حاش��یه بازدیدش از 
مدرس��ه عالمه حلی در جمع خبرن��گاران درباره 
س��فر هایکو ماس وزی��ر خارجه آلم��ان به تهران 
در شرایطی که ش��اهد انتقادهایی از اروپایی ها در 
قبال ایران هس��تیم، گفت:  اروپایی ها در موقعیتی 
نیستند که از ایران انتقاد کنند حتی در حوزه هایی 
که ارتباط با برجام ندارد، سیاست های اروپا و غرب 
در منطقه ما جز خس��ارت ب��رای منطقه نتیجه ای 

نداشته است.
وی عن��وان کرد: برخی کش��ورها مثل آلمان 
فروش تس��لیحات به عربستان برای بمباران مردم 
منطق��ه را متوق��ف کرده اند، ولی برخی کش��ورها 
چنی��ن نکرده ان��د و مجموع��ا غرب ب��ه رژیم های 
خودکامه در منطقه اجازه داده که جنایت صورت 

دهند و ضروری است این بحث ها مطرح شود.
ظریف خاطرنش��ان کرد: وظیفه اروپایی ها به 
عن��وان اعضای برجام و براس��اس قطعنامه ۲۲31 
این است که ش��رایط روابط اقتصادی ایران عادی 
س��ازی ش��ود، اینها باید پاس��خ دهن��د که چقدر 
این عادی س��ازی را ص��ورت داد ه اند. وزیر خارجه 
ب��ا بی��ان اینک��ه در برجام، اق��دام مهم نیس��ت، 
نتیجه مهم اس��ت، اظهار داش��ت: باید بگویند چه 
نتایج��ی را گرفتن��د اینکه بگویند ت��الش کردیم 
 نش��د از این به بعد ما ه��م می توانیم تالش کنیم 

و نشود.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی درباره سفر وزیر 
خارجه آلمان و نخست وزیر ژاپن در هفته جاری و 
اهداف این سفرها عنوان کرد: در شرایطی که دولت 
آمریکا از یک طرف فشارها را افزایش می دهد و از 
طرف دیگر به دروغ ادعا می کند تمایل به مذاکره 
دارد، ایران باید نگرش خود و واقعیات را برای دنیا 
بیان کند که نیاز اس��ت دنیا در برابر سیاست های 
یکجانب��ه گرایانه آمریکا و فش��ارهایی که امروز بر 

همه دنیا وارد می کند،  بایستد.
ظریف ادامه داد: شاهد رفتار آمریکا با مکزیک 

بودی��د و حتی توافقی که ترام��پ بعد از نفتا امضا 
کرده بود مالحظه کردید چگونه برای یک موضوع 
جدی��د از هم��ان توافق باج خواهی ک��رد و دولت 
مکزیک را مجبور کرد سیاستش را عوض کند و یا 
در حوزه های دیگر، این سیاست را ادامه می دهد. 
وی با اشاره به روشی که آمریکا در قبال چین 
)جنگ اقتصادی( اتخ��اذ کرده نیز بیان کرد: الزم 
است جمهوری اس��المی ایران در صحنه سیاسی 
فع��ال باش��د. ما با کش��ورهای دوس��ت گفت وگو 
می کنیم و مس��ئولیت های آنه��ا را در قبال توافق 
هسته ای و هم آینده نظام بین الملل به آنها توضیح 
می دهیم، اگر بتوانند اقدامی انجام دهند در زمینه 
متوقف ک��ردن جنگ اقتصادی، چرا که آنچه االن 
دارد اتف��اق می افتد جنگ اقتصادی اس��ت و آقای 
ترام��پ صریحا گفته که م��ا وارد جنگ اقتصادی 

شدیم.
ظریف توضی��ح داد: معنای جن��گ اقتصادی 
کامال مشخص است. در جنگ نظامی می توانید با 
نظامیان درگیر باشید، ولی جنگ اقتصادی جنگ 
ش��ما علیه مردم عادی است و ترامپ این را اعالم 
کرده که با مردم ایران سر جنگ دارد و باید راهی 

پیدا کنیم که این واقعیت به دنیا منتقل شود.
وزی��ر خارج��ه بیان ک��رد: س��فر هایکو هاس 
و آب��ه در دو روز آینده و بعد س��فر آقای روحانی 
به بیش��کک و دوشنبه که فرصت دیدار با رهبران 
کش��ورهای مهم را پیدا خواه��د کرد، هم فرصتی 
برای ایران به منظور تبیین سیاست هایش و روشن 
کردن آینده پیش رو و هم پیدا کردن راه حل برای 
مقابله با سیاس��ت هایی است که تمام دنیا را هدف 

گرفته است.
وزیر امور خارجه درباره ضرب االجل ایران به 
اروپ��ا عنوان کرد: ما برنامه خ��ود را اعالم کردیم، 
گفتیم در 60 روز اول این اقدام را و در 60 روز بعد 
ای��ن اقدام را انجام می دهی��م و بعد برای اقدامات 

بعدی تصمیم می گیریم.

خشم ظریف
اروپایی ها در موقعیتی نیستند که از ایران انتقاد کنند
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