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تایید کرملین از برگزاری نشست سه جانبه 
ایران، روسیه و ترکیه 

کاخ کرملی��ن برگزاری نشس��ت س��ه جانبه روس��ای 
جمه��ور ایران، روس��یه و ترکیه در آین��ده نزدیک در 

آنکارا را تایید کرد.
دیمیتری پس��کوف درباره دی��دار احتمالی والدیمیر 
پوتین، حس��ن روحانی و رجب طیب اردوغان در روز 
16 س��پتامبر گفت که برگزاری یک نشس��ت در حال 

برنامه ریزی و هماهنگیهای الزم است.
سخنگوی ریاس��ت جمهوری ترکیه نیز اخیرا با اشاره 
به برگزاری نشست س��ه جانبه رؤسای جمهور ایران، 
روسیه و ترکیه در تاریخ 16 سپتامبر، گفت که آنکارا 
قصد دارد درباره ادلب با طرف های دیگر صحبت کند. 
پس��کوف همچنین اعالم کرد که والدیمیر پوتین طی 
یک نشست با اعضای شورای امنیت این کشور درباره 
معاهده موش��ک های میان برد اتم��ی بحث و رایزنی 
کرده اس��ت که به زودی در ای��ن زمینه بیانیه مهمی 

منتشر خواهد شد. ایسنا 

کمک به نفتکش ایران ممنوع است
یک مقام ارش��د وزارت خارجه آمریکا گفته دولت این 
کش��ور قاطعانه تحریم ها علیه نفتکش گریس 1 که به 
آدریان دری��ا تغییر نام داده را اج��را خواهد کرد و هر 
گونه کمک به ای��ن ابرنفتکش که در حال حرکت در 

دریای مدیترانه است ممنوع است.
این مقام وزارت خارجه آمریکا که خواسته نامش فاش 
نش��ود در گفت وگو با رویترز از کش��ورها خواسته به 
نفتکش ایران اجازه پهلوگیری ندهند. او گفت: بخش 
کش��تی رانی زیر ذره بین است و ما قاطعانه تحریم های 

آمریکا را اجرا می کنیم. باشگاه خبرنگاران

اخبار

مردم قرقیزستان در آزمون سیاست داخلی
در ای��ن روزه��ا، کش��ور قرقیزس��تان ش��اهد بحران 
غیرمنتظره درگیریهای مس��لحانه حامیان »المازبک 
آتامبایف« رئیس جمهور پیش��ین قرقیزستان با دولت 
این کش��ور اس��ت. تش��دید این بحران باعث شده که 
پارلمان این کشور ایجاد رژیم اضطراری را اعالم کرده 
و م��ردم در انتظ��ار انقالب جدید و دنب��ال تهیه مواد 

غذایی، دارو و سوخت هستند.
در وضعیت اخیر قرقیزس��تان که یادآور عملیات ویژه 
برای دستگیری یک جنایتکار است، پلیس قرقیزستان 
موسوم به گروه مبارزان »آلفا« آقای »آتامبایف« رئیس 
جمهور س��ابق قرقیزستان را که به چند جنایت متهم 
است، دستگیر کردند. اگر چه وی اتهامات را انکار می 
کند؛ اما مقابله مسلحانه هواداران او با نیروهای پلیس 

در مدت دو روز، بگونه ای موید اتهامات است.  
گزارش رس��انه های قرقیزس��تان حاک��ی از آمادگی 
هواداران برای مقابله با پلیس با نگهداری س��الح گرم 
در محل اقامت آتامبایف و مسدود ساختن مسیرهای 
منتهی به آن مکان با درختان بوده است. »آتامبایف« 
نیز در اعالمیه ای تصریح کرده بود که درصورت قصد 
دولت برای دس��تگیری او، آماده مقابله مسلحانه است 
و در عمل نیز دس��تور ش��لیک داد. اظهارات اخیر وی 
درخصوص هدف ق��راردادن نیروهای پلیس دولتی و 
عدم شلیک به مردم عادی نیز تیتر جالب رسانه ها در 
روزهای پس از دستگیری وی بود. در اولین روز اقدام 
به دس��تگیری وی، یک سرباز کشته و 79 نفر زخمی 
ش��دند. گ��روه آلفا موفق ش��د بع��د از دو روز، رئیس 
جمهور س��ابق قرقیزستان را دس��تگیر کند. به همراه 
او، مشاورش و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات 
که رییس آن آتامبایف اس��ت، بازداش��ت ش��دند. اما 
هواداران »آتامبایف« همچنان در بیش��کک )پایتخت 

قرقیزستان( تظاهرات می کنند. 
»آتامبای��ف« در س��ال 2017 ب��ا تواف��ق درخصوص 
مصونیتش، قدرت را به جانش��ین خود انتقال داد؛ اما 
کمیس��یون ویژه مجلس این کشور، سابقه کار ریاست 
جمهوری »آتامبایف« را بررس��ی کرد و معلوم شد که 
اقدام��ات و اتهامات ناش��ی از آن نمی توان��د او را در 
مصونیت نگه دارد. اتهام وی دارایی ثروت غیرقانونی، 
مالکی��ت زمی��ن، آزاد کردن غیرقانون��ی یک مجرم و 
فساد اقتصادی اس��ت و بر همین اساس، قدرت فعلی 
حکم دس��تگیری وی را صادر کرد. »آتامبایف« عازم 
مس��کو ش��د و در مذاکره با »والدیمیر پوتین« رئیس 

جمهور روسیه خواهان حمایت وی شد. 
س��فر وی به مس��کو می توانس��ت تنش سیاست داخلی 
قرقیزستان را کاهش دهد، ولی اقدامات آتامبایف در بازگشت 
از روسیه، درگیریها را تشدید کرد. مقاومت در برابر قدرت و 
کشته شدن یک سرباز، »آتامبایف« را از شخص شاهد به 
شخص متهم تبدیل کرد و اکنون تنها امید اتامبایف، یک 
انقالب جدید اس��ت که تجمیع هواداران و درگیریهای دو 
روز گذشته بیانگر این تالش است.  روند و چشم انداز این 
بحران وابس��ته به جهتگیری م��ردم و واکنش مقامات 
قرقیزستان است. »آتامبایف« از بازداشتگاه هم می تواند 
درگیری داخلی را تشدید کند و بدترین حالت، تقسیم 

قرقیزستان به شمال و جنوب است.  سیاست روز 

از نگاه دیگران 

بعد از س��فر محمد ج��واد ظریف به ۳ کش��ور اروپایی فنالند، 
سوئد و نروژ دیروز رئیس دستگاه دیپلماسی کشور طی حضور 
خود در فرانس��ه، دیدار و گف��ت و گوهایی را با امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانس��ه انجام داد که در ش��رایط کنونی این 
دیدار و مذاکرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به خصوص 
که در طول هفته ها و ماه های اخیر تالش های بس��یار گسترده 
و وس��یعی از جانب کاخ الیزه ب��رای کاهش تنش میان ایاالت 
متحده آمریکا و جمهوری اس��المی ایران صورت گرفته است. 
دیپلماس��ی ایرانی در گفت وگویی با احد رضائیان قیه باش��ی، 
پژوهشگر پسادکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران و کارشناس 
مس��ائل بین الملل به بررس��ی و واکاوی بیش��تر اهمیت دیدار 

ظریف و مکرون پرداخته است که در ادامه می خوانید: 
 با توجه به اینکه کشورهای اروپایی حوزه اسکاندیناوی از 
وزن دیپلماتی�ک چندان باالیی به خصوص در کاهش تنش 
ایاالت متحده آمریکا با جمهوری اس�امی ایران برخوردار 
نیستند، سفر به این کشورها با چه هدف یا اهدافی از سوی 

رئیس دستگاه دیپلماسی صورت گرفته است؟
چنان که ش��ما هم به درستی اشاره کردید اگر چه کشورهای 
اروپایی حوزه اس��کاندیناوی از وزن دیپلماتیک چندان باالیی 
برخوردار نیس��تند، اما محمد جواد ظریف با هدف فضاس��ازی 
رس��انه ای علیه کاخ س��فید و ش��خص دونالد ترامپ به سفر و 
حضور در شمال اروپا اقدام کرد تا بتواند از یک سو تحریم های 
سیاس��ی علیه خود را بی اعتبار نش��ان دهد و از سوی دیگر با 
یک فضاس��ازی رس��انه ای باعث واکنش ه��ای رئیس جمهور 
آمریکا ش��ود. در این رابطه محمد جواد ظریف به درس��تی به 
این نتیجه رس��یده که دونالد ترامپ ش��خصیتی است که اگر 
در معرض فضاس��ازی رسانه ای قرار گیرد عکس العمل های به 
شدت نابخردانه از خود بروز خواهد داد که وجه خود و آمریکا و 
مهمتر از آن سیاست هایش علیه ایران را زیر سوال می برد و این 

وضعیت را برای واشنگتن در قبال تهران پیچیده تر می کند.
البته در کنار این مس��ئله به نظر می رس��د که ظریف با هدف 
استفاده از شکاف میان کشورهای اروپایی، به خصوص آلمان، 
فرانس��ه و حتی شخص بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر 

جدید انگلستان با دونالد ترامپ به سود منافع جمهوری اسالمی 
ایران این س��فر را انجام داده باشد. البته نباید شرایط حساس 
کنونی ایران در ورود به گام س��وم در کاهش تعهدات برجامی 
و نیز تحوالت خاورمیانه را هم از نظر دور داشت که، هم برای 
ای��ران و هم ب��رای اروپا و حتی برای ای��االت متحده آمریکا از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گونه ای که این مسائل در این 
روز ها به کانون رایزنی و گفت وگوهای دیپلماتیک محمدجواد 

ظریف با مقامات کشورهای اسکاندیناوی هم بدل شده است.
 دالی�ل تاش های امانوئل مکرون برای حمایت از برجام و 

ایران چیست؟

نکته بس��یار مهمی که در این میان وجود دارد این اس��ت که 
اساساً تمام تالش های امانوئل مکرون در چارچوب طرح انجماد 
در برابر انجماد می تواند در دو س��ناریو خالصه شود؛ سناریوی 
اول به تقس��یم وظایف میان فرانسه و ایاالت متحده آمریکا در 
قالب پلی��س خوب و پلیس بد باز می گردد ت��ا بتوانند با ارائه 
چه��ره تند از آمریکا در قبال ای��ران و وجه حمایتی مکرون از 
تهران، سیاس��ت چماق و هویج را در قبال جمهوری اس��المی 
ای��ران پی بگیرند ک��ه البته من با این س��ناریو چندان موافق 
نیس��تم و آن را دور از واقعیت می دانم. اما در س��ناریوی دیگر 
این احتمال وجود دارد که به دلیل شرایط کنونی اتحادیه اروپا 

چون اکنون خالء رهب��ری و هماهنگی در اتحادیه اروپا بیش 
از پیش احساس می ش��ود مکرون با استفاده از این فرصت در 
تالش است تا هم رهبری سیاسی و دیپلماتیک خود در جامعه 
اروپا را شکل دهد و هم به پررنگ تر شدن وجه اش در جامعه 
فرانس��ه، آن هم در شرایطی که این کشور به کانون اعتراضات 

جلیقه زردها بدل شده است.
به عبارت دیگر اکنون مکرون از برگ برنده ایران برای نمایش 
قدرت خود در روابط بین الملل اس��تفاده می کند. در حالی که 
اکنون تهران به پاشنه آشیل سیاست های کاخ سفید بدل شده 
اس��ت. البته در این میان نکته بسیار مهمی که نباید فراموش 
شود این اس��ت که بیش از آن که تنش ایاالت متحده آمریکا 
با جمهوری اس��المی ایران برای فرانسه مهم باشد، این نتیجه 
اختالفات پکن با واش��نگتن است که می تواند اهمیت ویژه ای 
برای پاریس با خود به همراه داش��ته باشد. لذا در تنش ایاالت 
متحده آمریکا با چین، ایران تنها یک مهره برای افزایش منافع 

فرانسه به شمار می رود. 
  تبعات مربوط به احتمال عملیاتی ش�دن گام سوم ایران 
در کاهش تعه�دات برجامی تا چه اندازه می تواند بازی مد 

نظر مکرون را به چالش بکشد؟
نکته بسیار مهم این است که حاکمیت در ایران به هیچ وجه از 
مواضع و تصمیمات قاره سبز در حمایت از ایران رضایت ندارد. 
ل��ذا نمی توان گفت احتمال دارد ایران گام س��وم را در کاهش 
تعه��دات برجامی برن��دارد. بلکه قطعاً ایران به س��مت کاهش 
تعهدات برجامی تا کمتر از دو هفته پیش خواهد رفت. از این 
رو ش��رایط برای ایران به مراتب پیچیده تر خواهد شد. همان 
گونه که در مصاحبه پیشین با دیپلماسی ایرانی عنوان داشتم 
اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی س��بب ش��ده است که 
بازی های تهران از قبل قابل پیش بینی باش��د و این به عنوان 
پاش��نه آشیل سیاست خارجی ایران در روابط بین الملل عمل 
می کند. چرا که فرانس��ه با اش��راف بر این مسئله است که به 
دنب��ال انجام بازی خود در برابر ایران اس��ت. حتی معتقدم که 
مسئله فعال شدن مکانیسم ماشه اکنون بیش از پیش می تواند 

در دستور کار قاره سبز قرار گیرد.

گفت وگو

چندین کشور خواهان از سرگیری روابط با ما هستند
س��فیر یمن در ایران از تمایل چندین کشور برای از سرگیری روابط خود با این 
کش��ور خبر داد. ابراهیم محمد الدیلمی اظهار داش��ت: جمهوری اسالمی ایران 
همیش��ه در کنار یمن بوده و از امنیت و تمامیت ارضی و ثبات و اس��تقالل آن 
دفاع کرده و دفاع خواهد کرد و مواضع ایران علیه تجاوز از ابتدا واضح بوده است. 

وی گفت: تصمیم برای تعیین س��فیر در ایران سرآغازی برای گشایش بزرگ در 
روابط با کشورهای دیگر است.

الدیلمی تصمیم تبادل سفراء بین جمهوری اسالمی ایران و یمن را شجاعانه و جسورانه 
خواند و گفت: طبیعی است که چنین تصمیمی خشم و نگرانی کشورهای ائتالف متجاوز 

سعودی و توطئه کنندگان را برانگیزد.
سفیر دولت نجات ملی یمن در تهران تاکید کرد که در مرحله آینده سفیر جدید ایران 

در صنعاء انتخاب می شود.  مهر

هدف از تحریم ها آوردن ایران به میز مذاکره است
نماینده ویژه دولت آمریکا مدعی ش��ده هدف واش��نگتن از اعمال تحریم ها علیه 

ایران آوردن این کشور پای میز مذاکره است.
برایان هوک درباره سیاست موسوم به کارزار فشار حداکثری علیه ایران گفت: ما 
تالش می کنیم فش��اری به ایران تحمیل کنیم که احتماالً این کشور را پای میز 

مذاکره برخواهد گرداند. مقام آمریکایی درباره تالش دولت کش��ورش برای ادامه 
توقیف نفتکش آدریان دریا توسط دولت محلی جبل طارق نیز اظهارنظر کرد.

او گفت: ما هر کاری که می توانیم انجام می دهیم تا مطمئن ش��ویم آن کش��تی قادر به 
توزیع هیچ نفتی در س��وریه نیس��ت، چون ایران از منابع ناش��ی از این نفت برای تأمین 
مالی عملیات هایش در س��وریه اس��تفاده خواهد کرد. برایان ه��وک همچنین گفت که 
آمریکا با دولت یونان و برخی کشورهای دیگر در تعامل است تا به آنها یادآوری کند که 

محموله نفتکش ایران، نفت تروریستی است.  فارس

به حمالت خود ادامه دهید ایران نیز مشارکت خواهد کرد
رئیس ائتالف دولت قانون عراق با هش��دار دادن به رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
که اگر حمالت این رژیم ادامه یابد عراق به میدان جنگی تبدیل خواهد شد که 

بیش از یک کشور از جمله ایران در آن شرکت خواهند کرد.
نوری مالکی نوشت: اگر ثابت شود که اسرائیل در عملیات های اخیر دست دارد، 

عراق با قدرت پاسخ خواهد داد.
بر اس��اس این گزارش، پیش از این ابومهدی مهندس، معاون الحش��د الشعبی عراق 

گفته بود که آمریکا مسئول اول و آخر حمالت اخیر به عراق است. اخیرا مواضع وابسته 
به حشد شعبی چندین بار هدف حمالت و انفجارهایی قرار گرفته است.

همچنین حش��د شعبی عراق اخیرا در بیانیه ای اعالم کرد که پدافند هوایی اش توانست 
اس��ت هواپیمای به پرواز در آمده بر فراز مقر تیپ 12 حشد در کمربند امنیتی بغداد را 

هدف قرار دهد.  صداوسیما 

وزارت خارج��ه آمری��کا پس از کش و  معادل�����ه
قوس هایی که مقام ه��ای آمریکایی از 
آن به عنوان »یکی از ش��دیدترین کشمکش های داخلی در 
دولت 'دونالد ترام��پ'، رئیس جمهور آمریکا تعبیر می کنند 
مجبور ش��ده گ��زارش ارزیابی خود به کنگ��ره در خصوص 
وضعیت پایبندی ایران به توافق های کنترل تس��لیحاتی را 

به طرز چشمگیری تغییر دهد. 
گزارش ها حاکی است وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به 
کنگره که ارزیابی س��االنه این وزارتخانه را از پایبندی یا عدم 
پایبندی ایران به توافق نامه های کنترل تس��لیحات هسته ای 
منعکس می کند مجبور شده یافته  ادعایی اولیه خود را به طور 
کامل کنار گذاشته و اعتراف کند که ایران تعهدات هسته ای 

خود ذیل یک توافقنامه کلیدی را نقض نکرده است.  
شبکه خبری ای. بی. س��ی. نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش 
داد در س��ند نهایی که بهار سال جاری برای کنگره ارسال 
ش��د این ارزیابی مطرح شده که ایران به تعهدات هسته ای 

خودش پایبند بوده است. 
س��ند مورد بحث، گزارشی با عنوان پایبندی به توافقنامه ها 
و تعهدات در زمینه های کنترل تس��لیحاتی، منع اش��اعه و 
توافقنامه های خلع س��الح« است. طبق قانون، این سند هر 
ساله توسط اداره کنترل تس��لیحاتی وزارت خارجه آمریکا 
تهیه می ش��ود که ریاس��ت آن را تا زمان پایان مجادالت بر 
س��راین گزارش یکی از دستیاران وزیر خارجه آمریکا به نام 

یالیم پابلیت به عهده داشت.  
در پیش نوی��س اولیه این گزارش، ای��ن نتیجه گیری مطرح 
ش��ده بود که ایران بندهای II و III معاهده منع گسترش 
س��الح های هس��ته ای )ان پی تی( را که این کشور در سال 

1970 امضا کرده نقض کرده است. 
اوایل به��ار، اداره کنترل تس��لیحاتی وزارت خارجه آمریکا 
ای��ن پیش نوی��س را  در میان دس��تگاه های مختلف دولت 
آمریکا توزیع کرد. ای بی سی نیوز ادعا کرده یافته های بخش 
ایران در این گزارش به تأیید دستگاه هایی مانند دفتر مدیر 

اطالعات مال��ی آمریکا،  دفتر وزارت دف��اع و وزارت انرژی 
آمریکا رسید، اما مورد تأیید بخش هایی دیگر واقع نشد. 

در این مقطع، با نزدیک ش��دن ب��ه ضرب االجل 1۵ آوریل 
ب��رای تحویل گزارش نهایی به کنگره، برخی از دس��تیاران 
ارش��د مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا مسئولیت گزارش 
را از »اداره کنترل تس��لیحاتی وزارت خارجه آمریکا گرفته 
و آن را ب��ه اداره امنی��ت بین الملل��ی و منع اش��اعه منتقل 
کردند. ریاس��ت این اداره را یکی دیگر از دس��تیاران پامپئو 
به نام کریس��توفر فورد ب��ه عهده دارد. اندک��ی بعد از این 
اتفاق، پابلیت از سمتش استعفا کرد. یک مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا گفته که او در واقع اخراج ش��د که بخشی از 

آن به دلیل سوءمدیریتش در همین گزارش بود. 
منابع مطلع گفته اند مجادالت داخلی بر سر این گزارش به 
اندازه ای ش��دید بود که گزارش نهایی توسط شورای امنیت 
ملی کاخ س��فید رد شد و این ش��ورا در بیانیه ای بی سابقه 

عدم موافقت خود را با یافته های این گزارش اعالم کرد. 
در نس��خه نهای��ی و غیرعلنی این گزارش ک��ه اکنون برای 
کنگره آمریکا ارسال ش��ده تنها به تلویح به »نگرانی هایی« 
درباره احتمال نقض تعهدات توسط ایران اشاره شده و برای 
پشتیبانی از این ادعاها هم به گزارش های اثبات نشده ای که 
رژیم صهیونیستی در خصوص برنامه هسته ای ایران مطرح 

کرده استناد شده است. 
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی فروردین ماه سال جاری به 
این مش��اجره ها در دولت ترامپ بر س��ر این گزارش اشاره 
کرده بود. در آن زمان که با انتشار نسخه اولیه این گزارش 
مصادف بود  رویترز نوشت: »این سند بروز نگرانی در میان 
شماری از مقام های آمریکایی را به همراه داشته که معتقدند 
س��ند مذکور به دنبال سیاسی س��ازی و تحری��ف ارزیابی ها 
درباره ایران اس��ت.« این خبرگزاری همچنین نوش��ته بود: 
برخی از کارشناس��ان ادعا می کنن��د دولت ترامپ به دنبال 
براندازی نظام حاکم ایران یا زمینه چینی برای توجیه اقدام 

نظامی علیه این کشور است. باشگاه خبرنگاران 

وزیر خارجه ایران گفت وگوهایش با رئیس جمهور فرانس��ه 
را سازنده خواند و تصریح کرد: ما برجام را غیر قابل مذاکره 

مجدد می دانیم.
محمدجواد ظریف مباحثات با ماکرون را س��ازنده خواند و 
گفت: بحثی که با رئیس جمهور فرانس��ه داش��تیم در ادامه 
تماس های تلفنی روس��ای جمهور دو کش��ور در چند هفته 
گذش��ته است. فرانس��ه پیش��نهادهایی را ارائه کرده بود و 
پیشنهادهایی را ما ارائه کردیم درباره نحوه اجرای برجام و 

گام هایی که نیاز است طرفین بردارند.
وی با بیان اینکه گفت وگوها باید برای رسیدن به درک بهتر 
در خصوص پیش��رفت کار آغاز ش��ود، افزود: گفت وگوهای 
خ��وب و س��ازنده ای ب��ود، البته ب��ه این بس��تگی دارد که 
چگونه اتحادیه اروپا بتوان��د به تعهداتی که در قالب برجام 
و همینط��ور تعهداتی که بعد از برجام و خروج آمریکا داده، 
عم��ل کند. البته اجالس جی 7 هم هس��ت و فرصتی برای 
آقای ماکرون وجود دارد که با س��ایر اعضای اروپایی 1+۴ و 

اگر بخواهند با سایر اعضای گروه 7 صحبت کنند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران در ادامه توضیح داد: »ما 
گفت و گوها را ادامه می دهیم و تماس های ماکرون نیز با آقای 
روحانی ادامه خواهد داش��ت. دیدگاه های ما کامال مشخص 

است. ما برجام را غیر قابل مذاکره مجدد می دانیم«.
ظریف با اشاره به آمادگی ایران برای مباحثه درباره برجام، 
خاط��ر نش��ان کرد: »اما ب��رای اجرای برج��ام همانطور که 
همیشه در کمیسیون مشترک گفت وگو می کردیم کماکان 

آمادگی داریم در سطوح مختلف مذاکره کنیم«.
وی همچنی��ن اف��زود: بحث دیگری که مطرح اس��ت بحث 
آزادی کش��تیرانی است و ایران در این موضوع کامال شفاف 
گفت��ه که آزادی کش��تیرانی بای��د برای همه باش��د. ایران 
به عنوان کش��وری که س��واحل طوالنی با خلی��ج فارس و 
دریای عمان دارد بخش ش��مالی تنگه هرم��ز را در اختیار 
دارد، مطمئن ترین نیرو برای ایجاد امنیت در خلیج فارس 
و تنگه هرمز است و همواره عالقه مند بوده  به تامین  آزادی 

کشتیرانی در این منطقه. البته ضرورت دارد که آزادی برای 
کش��تی های ایرانی هم که حامل کاال و نفت از ایران و برای 

ایران هستند، فراهم شود.
وزی��ر خارجه ای��ران ضمن تاکید ب��ر لزوم اج��رای آزادی 
کش��تیرانی به عنوان یک اصل حق��وق بین الملل برای همه، 
تصریح ک��رد: ایران آمادگ��ی دارد در قب��ال رعایت آزادی 
کشتیرانی برای ایران به تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج 

فارس و تنگه هرمز کمک کند.
وی درباره پیش��نهادات فرانس��ه برای کاهش تنش ها بین 
ایران و آمریکا و توافق هسته ای اظهار داشت: پیشنهادهایی 
که دارن��د درباره نحوه انجام تعهداتی اس��ت که اروپا برای 
اجرایی ش��دن برجام داشته، یعنی رسیدن منافع اقتصادی 
برج��ام به مردم ایران. زمانی که ای��ن گفت وگوها به نتیجه 

برسد جزئیات آن اعالم می شود.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی ایران، در پاسخ به سوالی درباره 
منوط ش��دن کمک های مالی فرانس��ه به آغ��از گفتگوهای 
منطقه ای و توقف کاهش تعهدات از سوی ایران  تاکید کرد: 
»بحثی که ما داریم بحث کمک نیس��ت. کشورهای اروپایی 
تعهدات��ی را در قالب برجام دارند که باید انجام دهند. ایران 
هم��واره اعالم کرده که وقتی ما در چارچوب بند ۳6 برجام 
ش��روع به کاهش تعهدات کردی��م، اعالم کردیم در صورتی 
که طرف مقابل تعهداتش را انجام دهد، اقدامات ما بازگشت 
پذیر اس��ت. این موضعی است که ما کماکان داریم و درباره 

اش بحث می کنیم«.
ظریف در ادامه پاس��خش توضی��ح داد: امنیت خلیج فارس 
برای ما موضوع مهمی اس��ت. پیشنهاداتی را درباره امنیت 
خلیج فارس ارائه کردیم، پیشنهاداتی که ۵ سال پیش ارائه 
کردیم و همس��ایگانمان را دعوت کردیم که آن موضوعات 
را دنبال کنند. در بحث آزادی کش��تیرانی همانطور که قبال 
گفتم هم��واره آماده هس��تیم به عنوان عض��و موثر جامعه 
بین الملل��ی، در قب��ال آزادی برای کش��تیرانی ما هم برای 

آزادی کشتیرانی همکاری کنیم.  صدا و سیما 

ظریف پس از دیدار با ماکرون: وقتی واشنگتن دوباره شکست خورد:

حمایت مکرون از تهران برای 
افزایش نفوذ در اروپا

فرانسه به دنبال ایجاد شرایطی است که ایران مقصر مرگ برجام قلمداد شود
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 تلفنی آگهی می پذیرد

روزنامه  

برجام را غیر قابل مذاکره مجدد می دانیم  عقب نشینی آمریکا از متهم کردن ایران به نقض ان.پی.تی 

اسقف اعظم فلسطین گفت اشغالگران اسرائیلی در سایه بی تفاوتی رژیم های عربی و جانبداری های آمریکا بر سر فلسطینیان 
و مقدسات آنها در بیت المقدس جنایتی نژادپرستانه به بار آورده اند.

اسقف عطااهلل حنا با تاکید بر اینکه یک جنگ نژادپرستانه  علیه همه آنچه در بیت المقدس است  جریان دارد، گفت: در همین 
راستا اشغالگران همه فعالیت های ملی، ورزشی و غیره فلسطینیان را در این شهر منع و سرکوب می کنند.

وی در دیدار با نمایندگان رسانه های عربی تاکید کرد: آنچه در بیت المقدس اتفاق می افتد از حمله به اماکن مقدس و موقوفات 
و تعطیلی تعدادی از نهادهای ملی و سرکوب و جلوگیری از فعالیت های مختلف در این شهر در چارچوب نقشه یهودی سازی 

برای به انزوا کشیدن و تضعیف حضور فلسطین در قدس و اسرائیلی سازی کامل این شهر است.
اس��قف حنا  تاکید کرد: سیاس��ت های سرکوبگرانه اشغالگران در بیت المقدس نش��انه ضعف است و نشانه قدرت نیست، رژیم 
اش��غالگر با زورگویی به دنبال تحمیل واقعیت هایی جدید اس��ت و در این راس��تا از شکاف داخلی فلسطین و وضعیت ضعف و 

سستی کشورهای عربی و جانبداری آمریکا از سیاست های رژیم اشغالگر بهره برداری می کند.
وی افزود: در برابراین واقعیت، مردم قدس خودشان را در عرصه تنها می بینند و با دست خالی در برابر اشغالگران از شهر خود 
دفاع می کنند و س��رکوبگری های رژیم اش��غالگر ثبات و مقاومت و پایبندی ما به قدس را بیش��تر می کند. اسقف اعظم قدس 
همچنین از همه آزادگان ملت عرب  توجه فوری به شهر بیت المقدس و آنچه در آن اتفاق می افتد خواستار شد و گفت: قدس 
امانتی بر گردن ما مسیحیان و مسلمانان است. همه مادر قدس مورد هدف هستیم. آنها از ما می خوهند شهرمان را ترک کنیم 

اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. ما در این شهر خواهیم بود وبه هر وسیله ای از آن دفاع خواهیم کرد.. فارس 

اسرائیل در قدس مرتکب جنایت قرن شده است


