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تهران و ریاض آماده مذاکره هستند
نخس��ت وزیر عراق با اش��اره به اینک��ه هیچ کس جز 
اسرائیل خواهان جنگ در منطقه نیست گفت: ایران و 

عربستان آماده مذاکره هستند.
ع��ادل عبدالمهدی افزود: س��فر من به عربس��تان به 
منظور کاهش تنش بود. عبدالمهدی با اشاره به اینکه 
کش��ورهای مرتبط ب��ه بحران یمن ب��ه دنبال مذاکره 
هستند افزود: ایران و عربستان آماده مذاکره هستند.

نخست وزیر عراق همچنین گفت که کشورهای زیادی 
وجود دارند که می توانند میدانی برای گفت وگو و حل 

مشکالت باشند و عراق یکی از آن ها است.  ایرنا

پیوستن هشت کشور دیگر به اینستکس
مشاور رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیوستن 
هشت کش��ور دیگر به س��از و کار مالی اتحادیه اروپا 

برای داد و ستد مالی با ایران خبر داد.
ناتالی توچی مشاور ارشد فدریکا موگرینی که دوشنبه 
در نشس��ت خبری در اندیشکده روسی والدای حضور 
داش��ت در ای��ن زمینه گف��ت: غیر از فرانس��ه، آلمان 
و انگلی��س که ایجاد این س��از و کار ب��ه ابتکار آن ها 
بود، هشت کش��ور دیگر عضو اتحادیه اروپا تصمیم به 

پیوستن به اینستکس گرفتند.  ایرنا

اخبار

نتخابات افغانستان پرچالش ترین انتخابات 
این کشور بود

یک پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل منطقه با بیان 
ای��ن که عوامل مختلفی اع��م از چالش های امنیتی و 
سیاس��ی و موضوعات مربوط به گفت وگوهای طالبان 
انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانس��تان را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت، گفت: به نظر می رس��د طی یکی دو 
دهه گذشته این دوره از انتخابات از مساله سازترین و 

پرچالش ترین انتخابات در افغانستان بوده است.
ف��رزاد رمضانی بونش در ارزیابی خود از روند برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان اظهار کرد: اگر 
بخواهیم نگاهی به وضعیت کنونی انتخابات افغانستان 
داش��ته باش��یم، با توجه به این که انتخاب��ات در این 
دوره ب��ه تعویق افتاده بود و اختالف نظرهایی در مورد 
عدم برگزاری  آن طی یکس��ال گذشته وجود داشت و 
همچنین چالش های امنیتی، سیاسی و فنی و مسائل 
گوناگون دیگری در س��ر راه برگ��زاری انتخابات بود، 
می توان گفت این انتخابات در دو دهه گذش��ته از پر 
مس��اله س��ازترین و پرچالش ترین اتنتخابات ریاست 

جمهوری در افغانستان بوده است.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه جریان های مختل��ف در داخل 
افغانس��تان و همچنین اح��زاب، اپوزیس��یون و غیره 
نگاه های مختلفی به انتخابات داشتند، تصریح کرد: با 
توج��ه به بحث گفت وگوهای آمریکا و طالبان در چند 
ماه گذشته  که از مسائل مهم مد نظر دولت افغانستان 
و آمریکا بوده، این مساله خود انتخابات در این کشور 

را تحت تاثیر قرار داده است.
این کارشناس مس��ائل منطقه همچنین بیان کرد: از 
سوی دیگر میدان داری طالبان در استان های مختلف 
افغانستان و حضور آن ها حداقل در نیمی از جغرافیای 
افغانستان به گونه نسبی و یا مطلق موجب شد تا عمال 
برگزاری انتخابات در بخش های مهمی از اس��تان های 

مختلف افغانستان با عالمت سوالی رو به رو شود.
رمضانی بونش در ادامه اظهار کرد: از ابعاد دیگر مسائل 
فنی مانند فساد سیس��تماتیک و غیر سیستماتیک در 
انتخابات و یا احتمال بروز تقلب و تخلف برای افزایش آرا 
نیز طی سال های اخیر وجود داشته است و شخصیت های 
مختلفی نس��بت به وقوع درگیری ه��ای داخلی و حتی 

جنگ داخلی در این زمینه هشدار دادند.
این پژوهش��گر و کارش��ناس ارش��د مس��ایل منطقه 
با اش��اره ب��ه این که در این دوره از انتخابات ریاس��ت 
جمهوری افغانستان اشرف غنی و دکتر عبداهلل عبداهلل 
دو بال اصلی انتخابات هستند که به طور مستقل و در 
جایگاه اصلی کاندیدای ریاست جمهوری انتخابات در 
افغانس��تان شده اند، گفت: اما نکته اصلی در این دوره 
از انتخابات مش��ارکت کمتر مردم اس��ت و به نظر می 
رسد میزان مش��ارکت در انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان در حد قابل قبولی نبوده باشد.
وی درب��اره رقاب��ت دو کاندی��دای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری افغانس��تان یعنی اش��رف غن��ی و عبداهلل 
و عب��داهلل نیز گف��ت: با توجه به ن��وع یارگیری که از 
س��وی جناح و احزاب وجود دارد، تیم عبداهلل عبداهلل 
ب��ا توجه ب��ه یارگی��ری مختلفی که از ق��وم و احزاب 
قدرتمند داش��ته اس��ت، قدرت مندترین تیم در حال 
حاضر اس��ت و شانس بیش تری نسبت به غنی و سایر 

نامزدها دارد.
رمضانی بونش همچنین اف��زود: البته تیم غنی هم با 
توجه به نوع ریاس��ت جمهوری و اف��راد حاضر در آن 
پتانسیل داشتن آراء خوب را دارا است اما به هر حال 
باید منتظر نتایج اولیه انتخابات ش��د تا مشخص شود 
رون��د انتخابات و تحوالت مرتبط ب��ا آن چگونه پیش 

رفته است.  ایسنا 

از نگاه دیگران 

ترامپ باید با روحانی دیدار کند
ولی عهد س��عودی در مصاحبه با یک شبکه آمریکا مدعی شد حمله به تاسیسات 

نفتی آرامکو اقدام جنگی از طرف ایران است.
محمد بن سلمان گفته که اگر جامعه بین المللی اقدامات بازدارنده در قبال ایران 

اتخاذ نکند قیمت نفت ممکن است به طور فزاینده ای افزایش یابد. 
با این حال ولیعهد سعودی در ادامه تاکید کرد که وی راه حل سیاسی را به راه حل 

نظام��ی ترجیح می دهد چرا که وقوع هرگونه جنگ بین تهران و ریاض اقتصاد جهانی 
را به ورطه س��قوط می کشاند. ولیعهد سعودی در ادامه مصاحبه خود افزود: دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا باید با حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کند تا یک توافق 

جدید پیرامون برنامه هسته ای و فعالیتهای ایران در سراسر خاورمیانه منعقد شود.
ولیعهد س��عودی همچنین قتل خاش��قچی را اش��تباه خواند و مدعی شد که قصد دارد 

اقداماتی اتخاذ کند که در آینده این اتفاقات دیگر رخ ندهد.  صداوسیما 

هیچ توافق ۲۵ ساله ای با چین بسته نشده است
وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: توافق راهبردی ۲۵ س��اله میان کشورمان و 
چین در حد یک ایده پیش��نهادی از سوی ایران بوده و هیچ توافقی وجود ندارد 

که بخواهد مفادی داشته باشد.
محمد جواد ظریف تصریح کرد: صرفا پیش��نهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ 

س��اله مطرح ش��ده است. وی در پاسخ به این س��وال که آیا بندهای این توافق را 
آنگونه که برخی رسانه ها مدعی شده اند، نادرست می دانید و بندهای این توافق چه 

هستند؟ پاسخ داد: در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد 
برای برنامه ای ۲۵ ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.

براساس گزارشی در تارنمای پترولیوم اکونومیست در سفر وزیر امور خارجه ایران در اواخر 
ماه اوت، تهران و پکن توافقی را که در سال ۲016 به نام "مشارکت جامع استراتژیک چین 

و ایران" امضا کرده بودند، توسعه داده و بندهای غیر علنی به آن افزوده اند.  فارس 

تمامی اقدامات برای کاهش تنش ها با ایران را اتخاذ می کنیم
وزی��ر مش��اور در امور خارجه امارات در مقاله ای نوش��ت که این کش��ور تمامی 

اقدامات الزم برای کاهش تنش ها با ایران را اتخاذ خواهد کرد.
انور قرقاش در این مقاله نوش��ت که ایران باید پیگیری تس��لیحات هسته ای را 
کنار گذاش��ته و برنامه موش��کی خود را به طور کامل متوق��ف کند و حمایت از 

گروه های مقاومت در منطقه را متوقف کند.
وزیر مش��اور در امور خارجه امارات مدعی ش��د که هرگونه تواف��ق آتی با ایران باید 

ش��امل کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز باش��د و توافق جدید با ایران باعث ورود 
مج��دد تهران ب��ه تجارت جهانی خواهد ب��ود. وی در ادامه مقاله خ��ود در این روزنامه 
آمریکایی نوشت که ابوظبی تمامی اقدامات برای از بین بردن تنش ها و کاهش پتانسیل 
خصومت ها با ایران را اتخاذ خواهد کرد و هر زمان نیز ضرورت داش��ت آماده اقدام برای 

دفاع از خود است.  تسنیم

رئیس جمهور فرانس��ه قصد داش��ته اس��ت تا با تالش خود 
یک گفت وگوی تلفنی را بین رئیس جمهور اسالمی ایران و 
رئی��س جمهور آمریکا برقرار کند ولی روحانی حاضر به این 

گفتگو نشده است.
منابع آگاه اعالم کردند ک��ه امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانس��ه قصد داشته اس��ت تا با تالش خود یک گفت وگوی 
تلفنی را بین حس��ن روحانی رئیس جمهور اسالمی ایران و 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برقرار کند ولی روحانی 

حاضر به این گفتگو نشده است.
ی��ک دیپلمات فرانس��وی گفت: چندین ماه اس��ت که ما در 
نیویورک کار و تالش کرده ایم تا ایران را نس��بت به پایبندی 
به تعه��دات جدید ملزم کنیم و در مقابل تحریم های آمریکا 
نیز کاهش یابد. ما ساز و کارها و تنظیمات فنی را انجام دادیم 
ت��ا یک گفتگوی تلفنی صورت گی��رد. ولی این گفتگو اتفاق 
نیفتاد. روز بعد از این اتفاق بود که ترامپ مقام های رس��می 

ایرانی و خانواده های آنها را از ورود به آمریکا منع کرد.
نیویورکر در ادامه نوش��ت: عصر س��ه ش��نبه ۲4 سپتامبر 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه برای دیدار با حسن 
روحانی رئیس جمهور ایران ب��ه هتل هیلتون میلینیوم در 
نیویورک رفت. این هتل تنها یکی از 3 مکانی بود که رئیس 
جمهور ایران به خاطر تحریم های آمریکا اجازه داش��ت در 
آنها تردد کند. ماکرون س��عی داش��ت تا یک گفت وگوی 3 
جانب��ه را با روحانی و دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 

تنظیم و برقرار کند.
تیمی از تکنس��ین ها و کارشناس��ان ب��رای ایجاد یک خط 

تماس امن وارد هتل ش��دند تا این گفت وگو در س��اعت 9 
و 30 دقیقه شب انجام شود.

همان روز ماکرون به همراه بوریس جانس��ون نخست وزیر 
انگلیس از روحانی خواسته بودند تا با ترامپ صحبت کند.

ماکرون در این ب��اره گفته بود: صادقانه بگویم، اگر روحانی 
خ��اک آمریکا را بدون دیدار با ترام��پ ترک کند، این یک 
فرصت از دست رفته خواهد بود. چون او طی ماه های آینده 
نیز به آمریکا بازنخواهد گشت و ترامپ نیز به تهران نخواهد 

رفت. ولی روحانی فقط سرش را تکان داد و خندید.
نیویورکر در ادامه نوشت: ماموریت ماکرون دستیابی به یک 
توافق ش��فاهی بی��ن روحانی و ترامپ بر س��ر یک طرح 4 
ماده ای برای تس��ریع روند دیپلماسی بود تا مانع از تشدید 
تنش ها در خاورمیانه شود. تنش ها در منطقه از زمان خروج 
ترامپ از توافق هس��ته ای و تش��دید تحریم ها علیه ایران و 
حمالت پهپادی اخیر به تاسیس��ات نفتی عربستان سعودی 

تشدید شده است.
ماک��رون امیدوار بود که این گفتگ��وی تلفنی بتواند زمینه 
الزم ب��رای نخس��تین دیدار بین روس��ای جمه��ور ایران و 
آمریکا را از زمان انقالب اس��المی در س��ال 1979 میالدی 
فراهم کند. نیویورکر به نقل از منابع آگاه نوشت: تالش های 
ماکرون برای برقراری این تماس تلفنی به جایی نرسید. وی 
ای��ن تماس را برقرار کرد ولی روحانی حاضر به ش��رکت در 
این گفت وگوی 3 جانبه نشد.گفتنی است، شرط ایران برای 
مذاکره با آمریکا برداش��ته ش��دن همه تحریم های ظالمانه 

علیه ملت ایران است.  مهر 

نیویورکر:
روحانی با گفت وگوی تلفنی با ترامپ مخالفت کرد

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی گفت: عملی��ات دو روز قبل 
نیرو ه��ای یمن��ی که در نج��ران انجام ش��د، حیثیت رژیم 

سعودی را از بین برد.
حس��ن عابدینی در رابطه با تحوالت اخی��ر در یمن گفت: 
عملیات دو روز قبل نیرو های یمنی که در نجران انجام شد، 
حیثیت رژیم س��عودی را از بی��ن برد؛ به گفته برخی منابع 
خبری تا ۲ هزار و 700 نفر از نیرو های سعودی اسیر شدند 

و عالوه بر این، بخش هایی از خاک نجران آزاد شد.
او با اش��اره به شکست بی سابقه سعود ی ها پس از عملیات 
آرامکو و مقاومت مردم یمن افزود: یمن طی ۵ سال گذشته 
درگیر ش��دید ترین عملیات نظامی  بوده است که می توان 
آن را جن��گ جهانی قلمداد ک��رد، جنگی که ارتجاع عرب، 
رژیم صهیونیس��تی و آمریکا در آن دخالت مستقیم دارند، 
به این ص��ورت که قرارداد های چن��د ده میلیاردی با رژیم 
سعودی منعقد کردند و به آن ها سالح می فروختند؛  آمریکا 
هم 4۵0 میلیارد دالر قرارداد نظامی با س��عودی ها بس��ته 
اس��ت و س��الح های خود را در اختیار رژیم س��عودی قرار 

می دهد تا بر سر مردم یمن بریزند.
وی ادامه داد: این نشانه جنگ جهانی است؛  خوشبختانه به 
دلیل مقاومت مردم یمن آرام آرام ائتالف فرو پاشیده است، 
۲ تا 3 هفته گذشته مقاومت اسالمی یمن شامل انصاراهلل و 
کمیته های مردمی با یک عملیات برق آسا و بسیار پیچیده 
و سنگین توانستند به منطقه بقیق که پاالیشگاه های اصلی 
آرامکو در آنجا اس��ت حمله کنند که برخی از آمار ها نشان 
می ده��د حداقل ۵0 درصد تولید نفت س��عودی ها متوقف 

شده است و دولت های غربی با اشاره با ایران سعی داشتند 
حمالت را از س��وی ایران نشان دهند تا حیثیت سعودی ها 

بیش از این پایمال نشود.
کارش��ناس مسائل سیاس��ی با اش��اره به ابعاد جدید حمله 
یمنی ه��ا افزود: حاال متحدان رژیم س��عودی در این زمینه 
نمی توانند انگش��ت اتهام را به سمت کشور های دیگر نشانه 
برون��د و عملی��ات یمنی ها را منکر ش��وند؛  بلک��ه به عینه 
نیرو های یمنی را دیده اند و  تصاویر منتشر شده در شبکه 
تلویزیونی انصاراهلل یمن نشان می دهد که فرماندهان ارشد 

نظامیان سعودی در بین موج اسرای این عملیات بودند.
عابدینی با تاکید بر تغییر معادالت در یمن گفت: حاال آمریکا 
به این نتیجه رس��یده که امکان پیروزی رژیم س��عودی در 
یمن وجود ندارد و  این جنگ فرسایش��ی به ضرر کشور های 
غربی، امنیت رژیم صهیونیس��تی و ارتجاع منطقه اس��ت و 
باعث ایجاد یک همبستگی بین نیرو های مقاومت در منطقه 
ش��ده و ایاالت متحده در تالش است تا موضوع را از طریق 
مذاکره مس��تقیم با انص��اراهلل حل کند؛ انص��اراهلل یمن هم 
بار ها اعالم کرده که آماده مذاکره "یمنی- یمنی"  به ش��رط 
توقف بمباران ها در مناطق ش��هری برای حل این مشکل را 
دارد. کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: ترامپ یک آدم 
تاجرمسلک است و همیشه حساب سود و زیان را در تصمیم 
گیری های خود اعمال می کند؛ در این موضوع  شکی نیست؛  
اما ترامپ از ابتدا وقتی وارد معامله با رژیم سعودی شد این 
موضوع را مطرح کرد که باید تا آخرین قطره از شیر سعودی 

ها دوش��یده ش��ود.  باش�گاه خبرنگاران 

عابدینی 
مقاومت تنها راه برون رفت از فشار های حداکثری است

گزارش

هدی  دهقان  بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

س��خنگوی وزارت خارج��ه گفت: اروپ��ا امکان فعال س��ازی 
مکانیسم ماشه را نداشته و این اقدام عقالنی نیست.

س��ید عباس موسوی گفت: در پاسخ به سوال سیاست روز در 
ارتب��اط با احتمال اس��تفاده اروپایی ها از مکانیزم ماش��ه علیه 
ای��ران تاکید کرد: همانطور که گفت��م این طرح طرح مرده ای 
است و به لحاظ قانونی و حقوقی امکان استفاده آنها از چنین 

طرحی وجود ندارد.
موس��وی در مورد تهدید کشورهای اروپایی به خروج از برجام 
گفت: از تهدید اتحادیه اروپا برای خروج از برجام خبری ندارم 
ولی اگر منظورش��ان این است که اگر ایران گام چهارم کاهش 
تعه��دات برجام��ی را بردارد آنها از برخ��ی از مکانیزم ها  مثال 
اسنپ بک و یا امثال آن استفاده می کند از همین جا می گویم 
که اق��دام آنها غیر حقوقی و غیر قانونی اس��ت و این اقدام از 

همین االن اقدامی مرده است.
وی ادام��ه داد: ما اقدامات جبرانی ب��رای طرف های مقابل در 
برجام پیش بینی کرده ایم و با توجه به این که آنها به تعهدات 
خود در برجام عمل نکرده اند ایران در قالب دو ماده ۲6 و 36 

برجام تصمیم گرفته تعهدات برجامی خود را کاهش دهد.
وی ادامه داد: اگر آنها بخواهند در پاسخ به اقدامات جبرانی ما 
اقدامات جبرانی انجام دهند اقدام آنها اشتباه است و ما به آنها 

توصیه می کنیم که این اقدام را انجام ندهند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا 
می ت��وان گفت که در حال حاضر راه حل اروپایی ها در ارتباط 
ب��ا موضوع برجام و اختصاص خط اعتباری 1۵ میلیارد دالری 
شکس��ت خورده است و آیا غیر از این طرح، طرح های دیگری 
نیز مطرح اس��ت خاطرنش��ان کرد: همیش��ه ابتکار و پیشنهاد 
اس��ت برخی از این ابت��کارات را ایران داده اس��ت و برخی از 
ابتکارات توسط دیگران مطرح شده است. ولی آن چه که برای 
ما مهم است و اکنون در درجه اول اولویت قرار دارد این است 
که اروپایی ها به تعهدات خود عمل کند و بتوانند ایران را قانع 
کنن��د که گام بعدی کاهش تعهدات برجامی را برداند. اما آنها 
متاسفانه اجرای پیشنهادات و تعهدات خود را گره به آمریکا و 

مناسبات ایران و آمریکا کرده اند.
وی ادامه داد: طرح مورد اش��اره طرح آنها است و ما امیدواریم 
آنها راه حلی برای طرح خود پیدا کنند راه ما روش��ن اس��ت و 
همان طور که پیش از این گفته ایم تا زمانی که اقدامات عملی 
و قاب��ل توجهی از س��وی اروپایی ها برای انجام تعهدات ش��ان 
در برجام ص��ورت نگیرد ایران به اقدام��ات خود برای کاهش 
تعهدات برجام��ی ادامه می دهد تا به نحوی توازن در تعهدات 
در این توافق بین المللی به وجود آید البته همانطور که اشاره 

کردم راه دیپلماسی همچنان باز است.
س��خنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکرات روحانی با س��ران 
اروپا ب��رای گفت وگو در برخی بخش های برجام گفت: در این 
س��فر تالش شد ابتکارات بن بست ش��کنی ارائه شود، اما این 
طرح ها منوط به دیدار با ترامپ شده بود که قابل وصول نبود. 
این موضوع قبال و همچنین در س��فر ب��ه نیویورک این طرح 
هم عنوان ش��د تا بن بس��ت موجود از بی��ن رود. اما در حال 

حاضر حرف ما با اروپا اس��ت که به تعهداتشان عمل کنند که 
متاسفانه آن ها این مساله را به درخواست آمریکا گره زده اند.

موس��وی در مورد ادعای مجدد برخ��ی از مقامات اماراتی در 
مورد جزایر س��ه گانه ای��ران اظهار کرد: ای��ن اظهارات گزافه 
گویی اس��ت و هر از چندگاهی این حرف های بی اساس تکرار 
می شود و پاسخ ایران این است که هرگونه نگاه چپی به جزایر 
س��ه گانه و تمامی��ت ارضی ایران عواقب ب��دی در پی خواهد 
داش��ت و همانطور که پیش از این گفته ای��م این اظهارات در 

مورد جزایر سه گانه اظهارات محکوم و بیهوده ای است.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که 
در پ��ی ممانعت آمریکایی ها از مالق��ات حضوری آقای ظریف 
با آق��ای روانچی نماینده ایران در س��ازمان ملل متحد دولت 
واش��نگتن این دیدار را منوط به این شرط کرده بود که تهران 
یک��ی از زندانی��ان آمریکای��ی در ایران را آزاد کند و آیا اس��م 
این زندانی مش��خص است؟ اظهار کرد: آمریکایی ها انجام یک 
مسئله انسانی را به یک مسئله حقوقی، قضایی و امنیتی منوط 
کرده بودند و این نش��ان دهنده س��قوط اخالقی آمریکایی ها 
اس��ت. این شرط مسموع نبود. من اس��م خاصی را نشنیده ام 
فق��ط می دانم که آنها خواس��تار این ش��ده بودن��د که یکی از 
محکومان امنیتی آمریکا که در ایران محکوم شده و در حبس 
اس��ت آزاد شود. این درخواست درخواستی غیر اخالقی و غیر 

عملی بود که ایران آن را نپذیرفت.
این دیپلمات کش��ورمان همچنین در مورد آزادی نگار قدس 
کنی، ش��هروند ایرانی که به اتهام دور زدن تحریم های آمریکا 
مدت��ی در آمریکا واس��ترالیا زندانی بود اظه��ار کرد: همانطور 
که اطالع دارید ایش��ان اکنون آزاد ش��ده است و در کشور به 
س��ر می برد متاس��فانه حدود ۲0 نفر از ش��هروندان ایرانی در 
کش��ورهای مختلف به دلیل این اتهام بی مبنا و اساس گرفتار 
شدند. آمریکایی ها ادعاها و اتهامات بی اساس علیه آنها مطرح 
کردند و متاسفانه برخی از کشورها براساس این ادعا و اتهامات 
این ش��هروندان ایرانی را بازداش��ت کرده و حتی برخی از آنها 

این شهروندان را به آمریکا مسترد کرده اند.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که 
نشس��ت روسای جمهور ایران، آذربایجان و روسیه قرار بود در 

مرداد ماه برگزار ش��ود ولی انجام این دیدار به تاخیر افتاد آیا 
زمان جدیدی برای انجام این دیدار س��ه جانبه مشخص شده 
اس��ت؟ اظهار کرد: هنوز تاریخ دقیقی مش��خص نشده است و 
سه کشور در حال بررس��ی و رایزنی هستند تا تاریخ جدیدی 

برای انجام این دیدار مشخص کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که 
آق��ای روحانی در جریان س��فر به نیوی��ورک اظهار کردند که 
ای��ران آمادگی دارد تغییرات جزئ��ی در برجام ارائه دهد و آیا 
این پیش��نهاد رئیس جمهور از پشتوانه داخلی برخوردار است  
و ایش��ان پیش از مطرح کردن این پیش��نهاد با مقامات داخل 
کشور رایزنی و گفت وگو در این ارتباط داشته اند، گفت: حتما 
برای طرح ای��ن موضوع هماهنگی های صورت گرفته اس��ت. 
رئیس جمه��ور ایران به عن��وان نماینده عالی کش��ور صحبت 
می کند فقط هم صحبت ها و ابتکارات ش��ان با پش��توانه ارکان 
نظام اس��ت و انش��اءاهلل ارکان مختلف نظام از اجرایی ش��دن 

ابتکارات ایشان حمایت  می کنند.  
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال مبنی 
بر این که گفته می ش��ود آقای ش��ینزو آبه نخس��ت وزیر ژاپن 
طرحی ابتکاری مش��ابه طرح فرانسوی ها ارائه کرده است و آیا 
این طرح امکان عملی ش��دن دارد، اظهار کرد:  نخس��ت وزیر 
ژاپ��ن هم در س��فری که به ایران داش��تند و هم در چارچوب 
دیدارها و رایزنی هایی که بعد ازْ آن انجام دادند س��عی کردند 
که در راس��تای کاهش تنش در منطقه حرکت کند. ایشان در 
قالب حس��ن نیتی که داش��تند طرحی را از ط��رف خود ارائه 
دادند که این طرح مشابه طرح آقای مکرون بود البته در قالب 
روابط دو جانبه ایران و ژاپن به نحوی که آنها بتوانند نفت ما را 
بخرند و در مقابل اعتباراتی را به ما تخفیف دهند این طرح به 

منظور انجام برخی بن بست شکنی ها مطرح شده است.
موس��وی همچنین در مورد اظهارات منتس��ب به سفیر ایران 
در ع��راق و واکنش هایی که این اظه��ارات در عراق به همراه 
داشته است، خاطرنشان کرد: ما امیدواریم که جنگی رخ ندهد 
همانط��ور که بارها گفته ایم امنیت ع��راق و تمامیت ارضی  و 
حاکمیت ملی عراق برای ایران مهم است و از اولویت برخوردار 
اس��ت ما روابط بس��یار خوب��ی با دولت و ملت ع��راق داریم و 

برخی از فضاسازی ها خدش��ه ای به روابط مستحکم دو کشور 
وارد نمی کند.

س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد سفر اخیر جابری 
انصاری معاون وزیر خارجه به عراق و دیدارهای که او در جریان 
این س��فر با برخی از مقامات و ش��خصیت های سیاسی عراق 
داشته است؟ گفت: آقای جابری انصاری با توجه به مسئولیت 
و وظایفی که دارند سفری به عراق داشتند. ایشان معاون وزیر 
امورخارجه  در امور کنسولی، مجلس و  امور ایرانیان خارج   از 
کشور هستند الزم بود قبل از انجام راهپیمایی باشکوه اربعین 
یک رایزنی در س��طح باال بین مقامات دو کشور ایران و عراق 
انجام ش��ود که این سفر در همین راستا انجام شد و ایشان در 
جریان این سفر با برخی از شخصیت ها که از گذشته با آنها در 

ارتباط بودند دیدارها و رایزنی هایی نیز داشته است.
س��خنگوی وزارت خارجه در ادامه پاسخ به سواالت خبرنگاران 
در واکنش به س��والی مبنی بر این که عمران خان، نخست وزیر 
پاکستان پس از دیدار با بن سلمان و ترامپ با رئیس جمهور ایران 
دیدار و رایزنی کرد و آیا در این دیدار طرح ویژه ای برای کاهش 
تنش ه��ا در منطقه ارائه کرد گفت: کش��ورهای زیادی در این 
مدت برای کاهش تنش در منطقه تالش و رایزنی کرده اند و ما از 
تالش های آقای عمران خان، نسخت وزیر پاکستان در این زمینه 
تشکر می کنیم. ایشان در جریان رایزنی که با آقای رئیس جمهور 
داش��تند طرح ویژه ای ارائه نکردند جز همان درخواست دیدار و 
رایزنی با آمریکایی ها که ایران نیز اعالم کرد  تا تحریمی برداشته 
نشود و آمریکایی ها به مکانیزم قبلی در چارچوب 1+۵ باز نگردند 

دیداری بین ایران و 1+۵ صورت نمی گیرد.
س��خنگوی وزارت خارجه در پاسخ به س��والی در مورد ارسال 
کمک از سوی ایران به یمن و مباحثی که در برخی از رسانه ها 
در این زمینه مطرح ش��ده است گفت: یمن تحت شدیدترین 
محاصره اس��ت و به قول عوام یک چوب کبریت هم نمی شود 
به آن جا فرس��تاد چنان که س��ازمان های بش��ر دوس��تانه و 
س��ازمان ملل نیز اعالم کرده اند برای ارسال کمک هایشان به 

یمن مشکل دارند.
موسوی گفت: اگر محاصره یمن شکسته شود ما آمادگی داریم 
که کمک های انس��انی خود را به یمن بفرستیم ولی همانطور 

که اشاره شد این راه بسته است و تاکنون باز نشده است.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاس��خ به سوالی مبنی 
ب��ر این که صهیونیس��ت ها در عرصه بی��ن المللی تالش هایی 
را آغاز کرده اند که برخی از فدراس��یون های ورزش��ی ایران به 
خاطر عدم حضور ورزش��کاران ایرانی در برابر ورزشکاران این 
رژیم تحریم ش��وند، تصریح کرد: رژیم های جعلی و نامش��روع 
س��عی می کنند از هر راهی برای خودنمایی استفاده کنند که 
رژیم صهیونیس��تی در صدر این فهرس��ت قرار دارد و اخیرا با 
در خدمت گرفتن ورزش��کاران خارجی، برای خود در میادین 

ورزشی کسب اعتبار می کند.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشس��ت در پاسخ 
به س��وال یک��ی از خبرنگاران مبنی بر این ک��ه آقای روحانی 
در س��فر به نیویورک اعالم کرد که ایران حاضر است در مورد 
بخش هایی از برجام مذاکراتی داش��ته باش��د و آیا این موضوع 
در جریان گفت و گو با طرف های اروپایی مطرح شد و واکنش 
آنها نس��بت به این موض��وع چه بود تصریح ک��رد: در جریان 
این س��فر طرح ها و ابتکاراتی ارائه شد ولی متاسفانه طرح ها و 
ابتکارات ارائه شده منوط به دیدار با آقای ترامپ شد موضوعی 

که قطعا در این شرایط قابل تحقق نبود.

امکان استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران وجود ندارد
موسوی در پاسخ به سیاست روز:


