معادله

دیدگاه

منافقین عملیات خود را در مسیر جنگ رسانهای تعریف کردهاند

ابراز نگرانی آمانو از تنش بر سر برنامه هستهای ایران

سفیر ایران در لندن عنوان کرد :گروهک تروریستی منافقین عملیات نظامی
خود را در مسیر جنگ رسانهای تعریف کرده است.
حمید بعیدینژاد نوش��ت:بعد از تالش منتقدین رس��انهای در افشای هویت
ساختگی شخصی به نام حشمت علوی که مرتب در رسانههای متعدد آمریکایی به
ویژه فوریز مقاله مینوشت ،توئیتر این حساب را به تعلیق در آورده است .بررسیها
نش��ان داده اس��ت که چنین فردی وجود خارجی ندارد و این حس��اب توسط سازمان
منافقین از آلبانی اداره میشد .هزاران نیروی این سازمان با قویترین امکانات رسانهای که
توسط آمریکا و اسرائیل در اختیار این سازمان در آلبانی قرار داده شده است روزانه به نشر
هزاران توئیت و دیگر مطالب در ش��بکههای اجتماعی میپردازند که هدف آنان براندازی
و در همین چارچوب پروژه نا امید س��اختن جامعه ایران میباشد .این مطالب همه به نام
اشخاص ساختگی صورت میگیرند که وجود خارجی ندارند .صداوسیما

مدی��ر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اب��راز نگرانی از افزایش تنش بر
س��ر موضوع هستهای ایران ،گفت امیدوار اس��ت از طریق گفتوگو این تنشها
کاهش یابد.
یوکیا آمانو با اش��اره به تصمیم جمهوری اس�لامی ایران برای توقف اجرای
برخی از تعهدات برجامی ،گفته اس��ت :من درباره افزایش تنشها بر سر موضوع
هس��تهای ایران نگران هس��تم .همانگونه ک��ه دائما تأکید ک��ردهام ،تعهدات مرتبط
با هس��تهای که ذیل برجام توس��ط ایران اجرایی ش��د ،برای راس��تیآزمایی هس��تهای
دس��تاوردی مهم اس��ت.وی افزود :از این رو ،امیدوارم بتوان راهی یافت که این تنش را
از طریق گفتوگو کاهش دهد .ضروری اس��ت که ایران تعهدات مرتبط با هستهای خود
ذی��ل برجام را به طور کام��ل اجرا کند .این آژانس به راس��تیآزمایی عدم انحراف مواد
تسنیم
اعالمشده ایران ذیل توافقنامه پادمانها ،ادامه میدهد.

درحاشیه

توضیح رئیس جمهور لبنان درباره موضوع نزار زکا

پس از انتش��ار خبرهای مختلف درب��اره آزادی قریبالوقوع محکوم لبنانی-
آمریکایی در ایران ،رئیسجمهور لبنان در خصوص این مسئله توضیحاتی داد.
در تازهتری��ن خبرها روزنامه الجمهوریه لبنان گزارش داد ،میش��ل عون در
پاسخ به سوالی در این باره اعالم کرده است :از زمانی که نزار در تهران بازداشت
ش��د ،نامهها و درخواستهایی برای کمک به آزادی وی دریافت کردم .با خانواده
وی نیز دیدار داش��تم و مذاکرات ناموفقی که برای تبادل انجام شد ،دنبال میکردم.
زمانی که دریافتم مسأله وی نباید طول بکشد دست به کار شدم.
وی توضی��ح داد :نزار قبل از اینکه آمریکایی باش��د ،لبنانی اس��ت و نباید تنهایش
گذاشت .نزد رئیسجمهور ایران حسن روحانی پادرمیانی کردم و وی با درخواست من
برای پیگیری موضوع موافقت کرد .عباس ابراهیم مدیرکل امنیت عمومی را مأمور کردم
فارس
تا هر آنچه الزم است در این باره انجام دهد ،وی مرد این مأموریتهاست.

دیپلمـاسی
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ماس :از ما توقع نداشته باشید
ظریف :آغازگر جنگ علیه ایران ،پایاندهنده آن نیست

وزیر امور خارجه در ادامه اظهار داشت :مشکل
خاورمیانه مشکل سیاس��تهای تجاوزکارانه رژیم
صهیونیس��تی و حمای��ت بدون حد و م��رز از این
جنایتها اس��ت .مش��کل این اس��ت که بر خالف
همه قواع��د حق��وق بینالملل ،اش��غالگری رژیم
صهیونیستی به رسمیت ش��ناخته شده و اقدامات
ضد حقوق بش��ری رژیم صهیونیستی به فراموشی
رفته اس��ت .وی گفت :مشکل منطقه ما این است
ک��ه آمریکا تالش کرده با یک جنایت جدید به نام
معامله قرن حقوق مردم فلسطین را زیر پا بگذارد.
وزی��ر امور خارج��ه بیان کرد :آق��ای نتانیاهو
کنار مرکز هس��تهای دیمونای رژیم صهیونیستی
میایس��تاد و میگوی��د ای��ران را ناب��ود میکنیم.
هیچکس نمیتواند علیه مردم ما اقدامی کند مگر
اینکه پاسخ قاطعی را بشنود.
وی ادامه داد :ما ش��روع کنن��ده هیچ جنگی
نبودیم و نخواهیم بود اما اگر کسی جنگ را شروع
کند ،دیگر پایان دهنده آن نخواهد بود.
ظری��ف تصریح کرد :جامع��ه ما اصول اخالقی
دارد و بر اس��اس آن ،اکثری��ت جامعه ما به حیات
خودش��ان ادامه میدهند .اصول اخالقی و مقررات
قانونی م��ا حاکم بر رفتار اف��راد در اماکن عمومی
است .رعایت قانون و اخالق عمومی ضروری است.
وزیر امور خارجه در پاس��خ به س��والی مبنی بر
اینکه گفته شده آقای هایکو ماس در راستای کاهش
تنشها به ایران آمده اس��ت ،نتیجه مذاکرات امروز
ایران و آلمان در این راس��تا چه بود؟ اظهار داش��ت:
گفتگوی خوبی با آقای ماس در خصوص نحوه کاهش
تنش داش��تیم .گفتوگوهای منطقهای پیش��نهاد
همیشگی ایران بود و خوشحالیم که آقای ماس هم
این را مطرح کردند .پیشنهاد ما برای تشکیل مجمع
گفتگوهای منطقهای همیشه روی میز است.
وی گف��ت :تنش جدید در منطق��ه ما نتیجه
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اس��ت که آقای
ترامپ به وضوح این جنگ اقتصادی را اعالم کرده
است .تنها راه کاهش تنش در منطقه ،توقف جنگ
اقتصادی است.
وزیر امور خارجه کش��ورمان افزود :نمیش��ود
توقع داش��ت جنگ اقتصادی علیه مردم ایران در
جریان باشد و کسانی که این جنگ را راه انداختند
یا از آن حمایت کردند در امان باشند .ما معتقدیم
آلم��ان و اتحادیه اروپا میتوانن��د نقش مهمی در

موسوی در نشست خبری:

امیدی به اینستکس نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه با
سخنــــگو
بیان اینکه رئیس اینستکس به
هم��راه هیأت آلمانی ب��ه تهران آمده اس��ت ،گفت:
امیدی به اینس��تکس نداریم و اگر این سازوکار چاره
ساز بود تا به حال میتوانست کارآمد باشد.
س��ید عباس موسوی در نشست خبری هفتگی،
اظهار داشت :درخواستی برای خرید سامانه دفاعی از
روسیه نداشتیم و نیازی نداریم چرا که مهندسان ما
مشابه داخلی همین سامانه را ساختند و دست کمی
از سامانه روسی ندارد.
وی در خصوص اج��رای تعهدات اروپا در برجام
گف��ت :انتظار م��ا از اروپا ای��ن بود که ب��ه تعهدات
برجام��ی خود بعد از خروج آمری��کا عمل کند که یا
نتوانس��تند یا نخواس��تند این کار را انجام دهند .در
جهان امروز اینکه کش��وری قانون داخلی خود را به
فرات��ر از مرزهای��ش تعمیم ده��د و یکجانبه گرایانه
سیاست خود را پیش ببرد ،جای تأسف است.
موس��وی در خص��وص اقدامات اروپ��ا در زمان
طی ش��ده از ض��رب االجل ای��ران افزود :ما ش��اهد
اقدام عملیاتی ملموس��ی از س��وی اروپ��ا در فرصت
طی ش��ده نبودهایم و امیدواریم در زمان باقی مانده
بتوانند گامی عملیاتی بردارند چون میدانند در غیر
اینصورت ایران گام دوم خود را بر خواهد داشت.
س��خنگوی وزارت امور خارجه بی��ان کرد :آنچه
اروپاییها ابراز کردند را به صورت علنی جواب دادیم.
م��ا مبنایی ب��ه نام برجام داریم و ب��ه چیزی فراتر از
برجام نمیپردازیم و معتقدیم آنچه باید انجام ش��ود
تعهدات همه طرفهای برجام است.
وی تصریح ک��رد :ما معتقدیم بای��د از توجه به
موضوع��ات خ��ارج از برجام که چیزی جز حاش��یه
نیس��ت ،فاصله گرفت و صرفاً روی موضوع برجام نه
یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر متمرکز شد.
موس��وی با بیان اینکه آنچ��ه اروپاییها قرار بود
انجام دهن��د و دادند در این مدت ما را راضی نکرده
اس��ت ،گفت :گام اول آنها بع��د از خروج آمریکا دیر
هنگام بود .تعللهای مربوط به اجرای سازوکار مالی
اینستکس را هم به حساب ناتوانی آنها گذاشتیم.
وی گف��ت :باید دید ط��رف اروپایی چه راه حل

فارس

وزیر امور خارجه کش��ورمان
د يپلمـــا ت
گفت :ما ش��روع کننده هیچ
جنگی نبودیم و نخواهیم بود اما اگر کس��ی جنگ
را شروع کند دیگر پایان دهنده آن نخواهد بود.
دی��روز وزارت خارجه تقریبا روز ش��لوغی را
پش��ت سر گذاشت ،از یک س��و وزیرخارجه آلمان
که به منظور رایزنی درباره آینده برجام وارد تهران
ش��ده بود با همتای ایرانی خود دیدار و بعد از آن
هر دو طرف نشس��ت خبری ب��ا حضور خبرنگاران
برگزار کردند و از س��ویی دیگر س��خنگوی وزارت
خارجه کشورمان نیز با خبرنگاران نشست خبری
هفتگی داشت.
هایکو ماس در دیدار با محدجواد ظریف گفت:
ما میدانیم که تحقق منافع اقتصادی که به ایران
در پی توافق هستهای (برجام) وعده داده شده ،تا
حدی زیادی بدون آمریکاییها دشوار است.
وی همچنین گفت :اما من معتقدم که منفعت
سیاسی و راهبری در این است که این توافق و نیز
مذاکره با اروپا حفظ ش��ود و ای��ن موضوع را باید
تهران هم به رسمیت بشناسد.
بع��د از رایزن��ی ظری��ف در نشس��ت خبری
مش��ترک با ماس اظهار کرد :گفتوگوهای بسیار
جدی ،صریح و نسبتاً طوالنی امروز داشتیم .هدف
مش��ترکی که ایران ،آلم��ان و اتحادیه اروپا دارند،
حف��ظ برجام و جلوگیری از تن��ش و درگیری در
منطقه و همی��ن طور برخورداری م��ردم ایران از
مزایای برجام است.
وی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه ایران ادامه
داد :ای��االت متح��ده اعالم جنگ اقتص��ادی علیه
جمهوری اسالمی ایران کرده است ،این جنگ برای
منطق��ه ،جهان و نظم بینالمللی بس��یار خطرناک
است .اقدامات ایاالت متحده پس از خروج از برجام
از نظر ما هدف گرفتن مردم ایران است که قرار بود
بیشترین منفعت را از اجرای برجام ببرد.
ظری��ف تصریح کرد :جمهوری اس�لامی ثابت
ک��رده به تعهدات بین المللی خود پایبند اس��ت و
گزارشه��ای آژانس بین المللی ان��رژی اتمی این
پایبندی را اثبات کرده است اما جمهوری اسالمی
موظف اس��ت از حق��وق مردم خ��ودش به همان
میزان که به تعهدات بین المللی اش پایبند اس��ت
دفاع کند .یکی از این حقوق ،حقوقی است که در
ماده  ۳۶برجام به رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد :اقدامات جدید جمهوری اسالمی
ایران منطبق بر حقوق ش��ناخته شده در ماده ۳۶
برجام اس��ت و ما آمادگی داریم این اقدامات را بر
حس��ب میزانی که شرکای ما نس��بت به تعهدات
خودش��ان در برجام اقدام عملی انجام دهند ،ادامه
داده ،متوقف کرده یا بازگشت دهیم.

صهیونیس��تی خاطرنش��ان کرد :درخصوص سوال
ش��ما در مورد اسرائیل ،این مس��ئولیتی است که
ب��ر گردن داریم و دوس��تی نزدیک بی��ن آلمان و
اسرائیل وجود دارد.
وی تاکید کرد :این مساله جزو اصول حکومتی
آلمان اس��ت که قابل بحث نیست و این نتیجهای
است که تاریخ به ما داده و قابل تغییر هم نیست و
این اصل را من در تهران نیز عوض نمیکنم.

توقف این جنگ اقتصادی داشته باشند.
ظریف گفت :توقع ما از اروپا صرفاً اجرای برجام
اس��ت .همچنین توجه دوستان اروپایی را به مواد
 ۱ت��ا  ۳ضمیمه  ۲برجام و بیانیههای کمیس��یون
مشترک در سطح وزرا و مدیران سیاسی که بعد از
خروج آمریکا صادر شده است ،جلب کردم.
ظریف در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه از
طرف آمریکا و اروپا خواس��ته میشود که ایران در
موضوعات منطقهای و موش��کی هم مذاکره داشته
باشد ،این موضوع را شما چطور ارزیابی میکنید؟
افزود :در مورد بحثهایی که آمریکا و اروپا مطرح
میکنند دو نکته مهم است ،اول اینکه یک توافقی
داریم که حاصل دو س��ال مذاکره فشرده و دوازده
س��ال کار دیپلماتیک اس��ت ،آیا این توافق را اجرا
کردند که توقع گفتگویی دیگر دارند؟
وی تصریح کرد :آنها نخست باید نشان دهند
ک��ه توافق ب��ا آمریکا فای��دهای دارد و بعد مذاکره
جدیدی را مطرح کنند .نکته دوم اینکه چه کسی
عامل بی ثباتی منطقه اس��ت؟ آیا ما بودیم که به
رژیم صدام س�لاح دادیم؟ آیا ما بودیم که نخست
وزیر لبنان را گ��روگان گرفتیم؟ آیا ما از داعش و
جبه��ه النصره حمایت کردیم؟ یا این س�لاحهای
آمریکایی بود که توسط عربستان به آنها داده شد؟
آیا ما جوالن و قدس را به دیگران بخشیدیم؟ آیا ما
هستیم که در لیبی و سودان شر به پا میکنیم؟
وی ادامه داد :اگر قرار باشد در خصوص رفتارهای
تنش زا در منطقه صحبت شود ،این دیگران هستند

ملموسی را پیشنهاد میدهد و پس از آن متناسب با
آنها اقدام خواهیم کرد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر
نخس��ت وزیر ژاپن به تهران گفت :س��فر آقای آبه به
ایران ،تاریخی و منحصر به فرد اس��ت که برای اولین
بار در این چهل سال انجام میشود و به دلیل اهمیت
این دو کش��ور در ش��رق و غرب آس��یا ،این سفر در
کانون توجهات قرار گرفته است.
موسوی افزود :دو کش��ور نگرانیهایی از شرایط
منطق��های و بین المللی دارن��د .طبیعتاً این رابطه و
س��فر دوجانبه اس��ت و گامهای خوبی برای توسعه
روابط و همکاریهای دوجانبه خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد :طرفین
نظ��رات خود را در این س��فر مط��رح خواهند کرد و
ایران هم تمایل دارد نظرات دوس��تان خودش را در
موضوعات منطقهای و بین المللی بشنود.
وی با بیان اینکه ایران آمادگی داشته و دارد که
با تک تک کش��ورهای خلیج فارس وارد گفتگو شود،
تصریح کرد :پیش��نهاد اخیر آقای ظریف شامل حال
همه کشورهای خلیج فارس میشود.
موس��وی گفت :دولت آقای ترامپ با خروج غیر
قانون��ی از برجام در موقعیتی نیس��ت که برای ایران
تعیین تکلیف کند یا حداقل اینکه وقتی فش��ارهای
حداکث��ری بر ملت ای��ران وارد میآورند نباید دم از
مذاکره بزند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه خاطرنش��ان
کرد :خواس��ته ما از طرفهای برجام این اس��ت که
اگ��ر اراده محکمی دارند جلوی تروریس��م اقتصادی
علی��ه ایران را بگیرند .آنها باید روابط تجاری ایران با
دیگر کشورهای جهان را عادی سازی کنند نه اینکه
خودشان بخشی از فشارها علیه ایران باشند.
وی در خص��وص اجالس اخیر ش��انگهای که در
آینده برگزار خواهد شد و وضعیت عضویت ایران در
آن سازمان افزود :ایران عضو ناظر سازمان شانگهای
اس��ت .البته بحث عضویت دائمی ایران در س��ازمان
شانگهای مطرح بوده اما نیاز به برخی موارد و مسائل
فنی وجود دارد.
موسوی در خصوص برخی اظهار نظرات مقامات
آلمانی و اروپایی و ابراز نگرانی از اقدامات ایران گفت:
چه مقامات آلمانی و چ��ه اتحادیه اروپا در موقعیتی
نیس��تند که برای ایران تعیین تکلی��ف کنند یا ابراز
نگران��ی از ما داش��ته باش��ند .این ما هس��تیم که از

که باید پاسخ گو باشند .ضمناً ما تفاوت دیگری هم
با آنها داریم و آن اینکه ما هفت هزار سال است که
در این منطقه هستیم .دیگران از کجا آمدند؟
در تالشیم اینستکس را اجرا کنیم
وزی��ر خارج��ه آلمان ادام��ه داد :من ب��ا تمام
طرفینی که در این چند روز در اردن ،عراق و امارات
گفتوگو داشتم هیچکس خواهان افزایش تنشها
نبود و این پیامی بود که من امروز میخواس��تم به
تهران از منطقه به شما انتقال دهم.
ماس اظهار داش��ت :ما صحبتهای فشردهای
درخصوص برجام و نحوه ادامه آن داشتیم و موضع
حمایت سه کشور اروپایی در حمایت از آن را اعالم
کردیم .البته نمیتوانیم معجزهای داش��ته باش��یم
ولی تالش میکنیم که برجام ادامه داشته باشد.
وی گف��ت :در این چارچ��وب تالش میکنیم
اینس��تکس را هم در قالب سه کشور اروپایی و هم
فراتر از آن راهاندازی و اجرایی کنیم.
وزیر خارج��ه آلمان به گفتوگوه��ای خود با
ظریف درباره موضوعات منطقهای ،س��وریه و یمن
اش��اره و تصریح کرد :آلمان از تالشهای س��ازمان
مل��ل حمای��ت میکن��د و اعتق��اد داریم مس��ائل
راهحل سیاس��ی دارند و ن��ه راهحل نظامی بنابراین
عالقهمندی��م با ایران در این باره صحبت کنیم زیرا
ایران نفوذ بس��یاری در منطقه دارد و از آن استفاده
میکند و به همین خاطر با ایران رایزنی میکنیم.
ماس در پاس��خ به س��والی در خصوص رژیم

اقدام��ات آنها در منطقه و ب��ی ثباتی در تصمیمهای
اروپ��ا نگران هس��تیم .بنابراین آنکه طلبکار اس��ت و
نگران��ی دارد ایران اس��ت و آنها هی��چ حقی در این
خصوص ندارند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه بی��ان کرد :ایران
در بعد کالن سیاس��ت خارجی خود یکدست است و
صدای واحد از ایران شنیده میشود .بنابراین همه در
حال اجرای یک سیاس��ت واحد هستیم که با قدرت
تمام در حال اجرا و ادامه است و امیدواریم اروپاییها
هم متوجه این موضوع باشند.
وی در خصوص مذاکرات صلح افغانستان تصریح
کرد :همواره کش��ورهای همس��ایه برای ایران دارای
اولوی��ت بوده و عدم نتیجه گی��ری در مذاکرات صلح
منطقهای را باید در دخالتهای بیگانگانی جس��تجو
کرد که از فرای منطقه به اینجا آمده اند .ایران همواره
خواهان صلح و ثبات در افغانستان بوده و خواهد بود.
موس��وی در خص��وص همراهی سیاس��تهای
برجامی روس��یه با ایران گفت :از مواضع روس��یه در
قب��ال برجام تش��کر میکنی��م .اینه��ا در کنار چین
پایبندی خودشان به برجام را در حرف و عمل نشان
دادند و ابت��کارات خوبی را هم با ایران مطرح کردند
ول��ی این قبیل اقدامات ناکافی اس��ت و الزم اس��ت
دوستان ما و بقیه اعضای برجام در برابر سیاستهای
یکجانب��ه گرایانه آمری��کا و تروریس��م اقتصادی آن
کشور علیه ایران ایستادگی کنند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در خصوص طرح
مج��دد آمادگی آمریکا برای مذاکره ب��ا ایران و اینکه
آیا کسی از طرف ایران مأموریتی جهت وساطت برای
مذاکره را دارد یا خیر ،گفت :اینکه کس��ی از طرف ما
مأموریتی در این زمینه داشته باشد را تأیید نمیکنم
ولی ش��نوای حرف دوستان خود برای کاهش تنشها
هس��تیم .ما معتقدیم باید به کانون تنشها در منطقه
بپردازیم .وی در پایان خاطرنشان کرد :ایران اهمیتی
برای این قبیل لفاظیها قائل نیست چرا که ما شاهد
جنگ روانی ،تروریسم اقتصادی و فشار حداکثری علیه
ملت ایران هس��تیم .موسوی تصریح کرد :این موضوع
که بحث مذاکره را مجددا ً مطرح میکنند برای ما قابل
قبول نیس��ت .تا روزی که سیاستهای فشار و تحریم
آمریکا علیه ایران ادامه داش��ته باشد ما اهمیتی برای
صحبتها و مواضع آنها قائل نیس��تیم.گفتنی اس��ت؛
دیروز وزیرخارجه آلم��ان با همتای ایرانی خود دیدار
و درباره برجام رایزنی کرد .صداوسیما

خودداری ماس از پاسخ به یک سوال
همچینن در جریان این نشس��ت خبری یک
خبرنگار ایرانی از هایکوماس پرس��ید که ش��ما در
سخنان خود در این نشست اعالم کردید که آلمان
به دنبال کاهش تنش در منطقه است در حالی که
آلمان درحال حاضر به صورت مرتب سالحهایی را
به کش��ورهای منطقه میفروشد و با این کار خود
باعث افزایش تنش در منطقه شده است و از طرف
دیگر آلمان س��ابقه فروش سالحهای شیمیایی به
صدام را نیز در جریان جنگ هش��ت ساله ایران و
ع��راق دارد که هایکوماس از پاس��خ دقیق به این
سوال خودداری کرد و در سخنانی گفت :تنش در
منطقه خاورمیانه وجود دارد.
وی گف��ت :ای��ن تن��ش خطرن��اک اس��ت و
کشورهای منطقه و خارج از منطقه از جمله آلمان
تالش میکنند که تن��ش کاهش پیدا کند .آلمان
در حال حاضر عضو ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
اس��ت و تمام ت�لاش خود را میکند ک��ه از وقوع
جن��گ در منطقه جلوگیری کند .ما گفتوگوهای
خود در این زمینه را ادامه خواهیم داد.
وزیر امور خارجه آلمان در پاسخ به سوالی در
خصوص همکاریهای شرکتهای ایرانی و آلمانی
در پی تحریمه��ای آمریکا و اقدامات عملی برلین
برای تداوم ای��ن همکاریها گفت :آلمان همچنان
از برجام حمایت میکند.
وی اف��زود :ما معقتدیم که رس��یدن به برجام
کار درس��تی بوده اس��ت .همچنی��ن معتقدیم که
ای��ران خواه��ان دریافت حق��وق و منافع خود در
چارچوب برجام باشد.
م��اس با بی��ان اینکه خروج آمری��کا از برجام
موجب ش��د تا ایران به منافع اقتصادی پیش بینی
ش��ده خود در برجام دس��ت پیدا نکن��د ،تصریح
کرد :ما ت�لاش میکنیم امکان تجارت و همکاری
اقتصادی با ایران محقق ش��ود .م��ا در این رابطه،
ابزار مالی ای به نام اینس��تکس راه اندازی کردیم
ک��ه از طریق آن س��عی میکنیم تب��ادالت مالی
امکان پذیر باش��د و ش��رکتهای اروپایی بتوانند
فعالیت ک��رده و ایران هم بتوان��د از منافع برجام
تسنیم
استفاده کند.

فرجیراد مطرح کرد:

احتمال کاهش نقش اروپا دربرجام
س��فیر اس��بق ایران در نروژ با بیان اینکه ممکن اس��ت
نظــــ�رگاه
نقش اروپا در برجام و اینس��تکس تا حدی کاهش یابد،
گف��ت :احتم��ال دارد اروپا آنگونه که ب��رای برجام اهمیت قائ��ل بود ،دیگر
اهمیتی قائل نباشد.
عبدالرض��ا فرج��یراد در خصوص آین��ده روابط اروپا با ای��ران با در نظر
گرفتن رش��د گروههای افراطگرای راس��ت اروپا در نتیجه انتخابات پارلمانی
اخیری که برگزار شد؛ اظهار داشت :پارلمان اروپا چندان نقش اجرایی ندارد
و بیش��تر با صدور اعالمیه و بیانیه از جانب اروپا نقش آفرینی میکند ،البته
ای��ن به معنای تأثیرگذار نبودن پارلمان نیس��ت چرا ک��ه آنها با اثرگذاری بر
تصمیمات سیاس��یون اروپا ب��ه ایفای نقش میپردازن��د .وی گفت :عالوه بر
این ،با عدم کاندیدا ش��دن خانم موگرینی در انتخابات اخیر ،فرد دیگری که
جایگزین وی میش��ود احتمال دارد به لحاظ فکری همچون خانم موگرینی
به ادامه روند برجام و همکاری با ایران اعتقاد نداشته باشد.
فرجی راد تصریح کرد :یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن اینکه برجام
برای اروپاییها موضوع بس��یار با اهمیتی اس��ت و ای��ن اهمیت هم به دلیل
منافع امنیتی است که برایشان دارد.
س��فیر اس��بق ایران در مجارس��تان بیان کرد :تحوالتی هم که اخیرا ً در
خلی��ج ف��ارس رُخ داد و وزیر خارجه انگلیس تلویحاً و نه مس��تقیم به ایران
اخط��ار داد و از طرف مقابل ما حمایت کرد ،با توجه به احتمال اینکه ممکن
است فردی تندتر از خانم ترزامی در انگلیس بر سر کار آید ،میتواند شکافی
را در اروپا ایجاد کند .این میتواند به معنای آن باش��د که دیگر اروپا آنگونه
ک��ه برای برجام اهمیت قائل بود اهمیتی قائل نباش��د ،نه اینکه از آن خارج
شود ولی به هر حال این را باید مد نظر داشته باشیم.
وی ب��ا بیان اینکه این مس��اله میتواند نقش اروپا را نس��بت به برجام و
اجرای اینستکس تا حدی کاهش دهد ،ادامه داد :این احتمال هم میرود که
تغییراتی در انگلیس رُخ دهد که باب میل اروپا نباشد و این به معنای تغییر
سیاست آنها و افزایش شکاف میان اروپا است.
فرج��ی راد افزود :اروپاییها معتقدند ک��ه ایران از نظر ارتباط با پارلمان
اروپ��ا نقش ضعیفی دارد .لذا م��ا میتوانیم با تقویت روابط خود با آنها ضمن
تأثیرگذاری بر پارلمان اروپا بر بیانیهها و اعالمیههای صادر شده از سوی آن
نهاد اثرگذار باشیم.
س��فیر اس��بق ایران در نروژ با بیان اینکه با توجه به ش��رایط منطقهای
و بینالمللی باید با اروپاییها تماس بیش��تری داش��ته باش��یم ،تصریح کرد:
آمریکاییها اخیرا ً روی اروپا تمرکز کردند ،ش��ما ببینید پمپئو با س��فرش به
آلمان به دنبال همراه کردن بیشتر این کشور با سیاستهای خود است.
وی گفت :آلمان کش��وری اس��ت که در موضوع ادامه برجام و همکاری
با ایران مواضع و نقش مثبتتری از دیگر اروپاییها داش��ت ،بنابراین آمریکا
مهر
میخواهد نظر آلمان را در این خصوص تغییر دهد.
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اخبار
تکذیب یک ادعا

س��فیر جیبوتی در عربستان س��عودی تأکید کرد
که هیچ کش��تی جنگی ایران��ی در آبهای منطقهای
جیبوتی حضور ندارد.
ضیاء الدین بامخرمه این اظهارات را در واکنش به
گزارش خبرگزاری رسمی عربستان( واس) مطرح کرد
که اخیرا مدعی ش��ده بودند کشتیهای جنگی ایرانی
در بندر جیبوتی لنگر انداخته اس��ت .وی گفت :هیچ
کش��تی جنگی ایرانی در آبهای منطقهای جیبوتی و
باشگاه خبرنگاران
بنادر آن لنگر نینداختهاند.

حضور ایران در مراسم تحلیف رئیس
جدید اقلیم کردستان

س��فیر ایران در عراق در مراسم تحلیف نیچروان
بارزانی ،رئیس جدید اقلیم کردستان عراق حضور پیدا
کرد.
این مراس��م در اربیل ،مرکز اقلیم کردستان عراق
برگزار ش��ده و در آن افرادی چون برهم صالح رئیس
جمه��ور عراق ،محمد الحلبوس��ی ،رئیس مجلس این
کش��ور ،مسعود بارزانی رئیس س��ابق اقلیم کردستان
ع��راق ،س��ید عم��ار حکیم رئی��س ائت�لاف اصالح و
س��ازندگی پارلمان عراق و همچنین نماینده نخست
ایسنا
وزیر عراق سخنرانی کردند.

درخواست کویت برای گفتوگو
به توافقی منطقهای

نماینده کویت در سازمان ملل متحد میگوید این
کش��ور مخالف بروز درگیری نظامی در منطقه است و
مسائل منطقه باید از طریق گفتوگو حل شود.
منصور العتیبی گفته اس��ت :این تحوالت جدی
و نگرانکننده اس��ت .منطقه ما در طول چهل س��ال
گذش��ته ،از بحرانهای متعددی رنج برده و سه جنگ
ویرانگر را شاهد بوده که خسارتهاتی مالی ،انسانی و
فارس
طبیعی زیادی بر جای گذاشتهاند.

از نگاه دیگران
سفر آبه به تهران
باعث کاهش تنشها میشود

یک رس��انه چینی با اش��اره به اینکه سفر نخست
وزیر ژاپن به تهران باعث تنش ها می ش��ود نوش��ت
ایران همیش��ه مشتاق گفتو گو برای حل بحرانهای
بین المللی بوده اس��ت و از پیوستن ژاپن و هر کشور
دیگری به این فرایند ،استقبال و حمایت میکند.
چاینا ارگ در مطلب خود آورده اس��ت که شینزو
آبه نخس��ت وزیر ژاپن بزودی عازم ایران میش��ود تا
درباره تحوالت منطقهای از جمله توافق هستهای سال
 ۲۰۱۵میالدی و موضوع تنش ها میان ایران و آمریکا
با مقام های آن کشور گفتو گو کند.
این رس��انه چینی آبه را یک مقام بلند پایه دارای
روابط بس��یار خوب با رهبران ایران معرفی کرده است
که میتواند تالشهای موفقی در راس��تای کاستن از
تنشها داشته باشد.
گزارش تاکید میکند که مس��لماً گفتوگو هیچ
وقت زیانبار نبوده اس��ت بخص��وص اینکه طرفهای
دیگر هم به این فرایند ملحق شوند.
رس��انه چینی میافزای��د که اگ��ر راه حلی برای
مسائل حساس پیدا شود که بتواند باعث برون رفت از
یک وضعیت بحرانی ش��ود ،طبیعتاً باید مورد استقبال
و پش��تیبانی قرار گیرد برای آمری��کا و ایران هم این
موض��وع منتفی نیس��ت و مص��داق دارد .چاینا ارگ
تصریح کرد که آبه ش��خصاً اعالم کرده اس��ت هر چه
در توان دارد برای حل مس��ایل موج��ود بکار خواهد
گرفت خصوصاً اینکه کش��ورش دارای روابط گسترده
اقتص��ادی با ایران اس��ت و در زمینه انرژی خریدهای
نفتی زیادی از ایران انجام میدهد.
این رس��انه چینی اشتباهات دونالد ترامپ رییس
جمهور آمری��کا را در خروج از پیمانهای بین المللی
از جمله توافق هس��تهای مورد توجه قرار داده و او را
مسبب ش��کل گیری یک بحران خود ساخته دانسته
و آورده اس��ت که ایران یک بازیگ��ر مهم منطقهای و
بینالمللی اس��ت ایران به تعهداتش در قبال برجام با
دقت عمل کرده است.
چاین��ا ارگ اضافه کرد که ترامپ اص��والً به بحران
سازی در دنیا شهرت پیدا کرده است او یک مشکل نبوده
را ایجاد میکند و سپس با فشار و تحریم میخواهد طرف
دیگر را وادار کند که بر سر میز مذاکره بیاید اما حاال که
نتوانس��ته اس��ت از این حربه برای تسلیم ایران استفاده
کند ،اظهاراتی مس��المت آمیز بر زبان رانده است ولی به
هر شکل ماهی را هر وقت از آب بگیریم تازه است و اگر
قرار باشد با گفتوگو و تالش دیگران در این فرایند و با
میانجیگری کشورها راهی برای برون رفت از مسئله پیدا
شود ،آن زمان ایران هم نباید چنین راه حلی را رد کند.
در پای��ان این مطلب آمده اس��ت :ب��ه هر صورت
گفتوگویی که بتواند برای برون رفت از بحران و حل
مشکل همه جوانب مفید باشد ،میتواند برای رسیدن
ایرنا
به یک مرحله از توافقات تازه ،کارساز باشد.

