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عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی 
گ��روه ویژه اقدام مال��ی در اجالس این هفت��ه خود در 
پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت کشورمان، با توجه 
به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی 
تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان 
وض��ع نمود که با توجه به تصویب ی��ک اقدام مقابله ای 
دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران 
وضع ش��ده اند.این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه 
هش��دار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این 
دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه 
ایران وضع خواهند ش��د و عمال وضعیت کش��ورمان به 

پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. ایسنا

حمایت حکیم از ابتکار عمل پاکستان 
رهبر جریان حکمت ملی عراق، از ابتکار عمل پاکستان 

برای وساطت میان ایران و عربستان حمایت کرد.
س��ید عمار حکیم، در پیامی با تاکید بر اینکه منطقه 
بح��ران زده م��ا به ش��دت نیازمند تالش ه��ای جدی 
ب��رای کاهش بحران ها و تنش هایش اس��ت، گفت: از 
ابتکار عمل عمران خان، نخس��ت وزیر پاکستان، برای 
وساطت میان تهران و ریاض و کاستن و پایان دادن به 
تنش میان این دو کشور مسلمان و نشاندن آنها پشت 
میز مذاکره در راستای کاستن از تهدیدها و تنش های 

منطقه حمایت و قدردانی می کنیم. ایرنا

 اختالفات ایران و کشورهای عربی 
قابل حل است

س��خنگوی رسمی وزارت خارجه قطر ابراز عقیده کرد 
ک��ه اختالفات میان ایران و کش��ورهای عربی ماهیت 
طایفه گرایی ندارد و از طریق مذاکره قابل حل و فصل 

است.
»لولوه الخاطر« س��خنگوی رسمی وزارت خارجه قطر 
در پاسخ به سوالی درباره ماهیت اختالفات میان ایران 
و برخی کش��ورهای عربی، گف��ت: »این اختالفات، بر 
خالف اعتقاد برخی ها، ماهیت طایفه گرایی ندارد بلکه 
اختالف نظر بر سر نفود و تاثیر میان دو قطب مختلف 
در منطقه اس��ت.«الخاطر بر ضرورت حل و فصل این 
اختالفات از طریق گفت وگوهای س��ازنده و کانال های 

دیپلماتیک تأکید کرد. تسنیم  

اخبار

نگاهی بر روابط ایران و قرقیزستان 
س��فیر قرقیزس��تان در تهران گفت در طول 28 سال 
روابط مش��ترک ایران و قرقیزس��تان پس از استقالل 
و حاکمیت ملی این کش��ور، ۵6 توافق نامه بین دولتی 
و 48 یادداش��ت تفاهم در زمینه های مختلف میان دو 

طرف به امضا رسیده است.
»آوازبیک عبدالرزاق اف« س��فیر قرقیزستان در تهران 
در بیس��ت و هشتمین سالگرد اس��تقالل و حاکمیت 
ملی این کش��ور گفت:  جمهوری اس��المی ایران یکی 
از نخس��تین  کش��ورهایی در دنیا ب��ود که حاکمیت و 
اس��تقالل قرقیزس��تان را به رسمیت ش��ناخته است. 
وی افزود: رواب��ط دیپلماتی��ک دو کش��ور در حال��ی 
توس��عه یافته که س��فارت ایران در بیشکک در سال 
۱۹۹2 میالدی در قرقیزس��تان افتتاح شده و سفارت 
جمهوری قرقیزس��تان در تهران نیز در س��ال ۱۹۹6 
افتتاح شد.س��فیر قرقیزس��تان در تهران تصریح کرد: 
در طول 28 سال گذشته ۵6 تفاهم نامه بین دولتی و 
48 یادداشت تفاهم در زمینه های حمل ونقل، گمرک، 

تجارت و ... به امضا رسیده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد:  همکاری های آموزش��ی و بین 
منطقه ای، همکاری های فرهنگ��ی و همکاری های در 
راس��تای مبارزه با مواد مخدر و جرائم س��ازمان یافته 
بین تهران و بیشکک بخش دیگری از مناسبات بین دو 
کشور است. عبدالرزاق اف اظهار داشت: سند چشم انداز 
۱۰ ساله که از سال 2۰۱6 به امضا رسیده است بخشی 
از تالش ه��ای جمهوری اس��المی ای��ران و جمهوری 
قرقیزستان برای توسعه روابط است. این در حالی است 
که حس��ن روحانی در س��ال 2۰۱۹ از بیشکک بازدید 
کردند. وی تصریح کرد: دو کشور به صورت سازنده در 
س��ازمان های بین المللی همکاری های مشترک داشته 

که از مواضع یکدیگر حمایت می کنند.
س��فیر قرقیزستان در تهران گفت:  قرقیزستان طرفدار 
منطقه ای عاری از سالح های کشتار جمعی و هسته ای 
است که البته این موضع گیری بیشکک براساس فتوای 
معظ��م رهب��ری و منطبق با سیاس��ت های جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت. عبدالرزاق اف گفت: قرقیزستان 
عالقه من��د به گس��ترش ترانزی��ت کاال و بارهای خود 
از طریق قلمرو جمهوری اس��المی ایران به کشورهای 
عرب��ی و اروپایی اس��ت. لذا بای��د کریدورهای جدید 
جاده ای و راه آهن ب��ه منظور همکاری های چندجانبه 
اقتصادی، علمی و آموزش��ی و انس��انی محقق شده و 
بدانیم چه توس��عه  روابط بین تهران و بیشکک به نفع 
تمام کشورهای منطقه است. وی افزود: همکاری های 
قرقیزس��تان و جمه��وری اس��المی ای��ران در زمینه 
فرهن��گ، س��ینما، ورزش و آم��وزش باید گس��ترش 

بیشتری پیدا کند. فارس

گزارش

دردسر همکاری با منافقین
یک رس��انه آمریکایی گ��زارش داده همکاری وکیل ش��خصی ترامپ با گروهک 

تروریستی منافقین ممکن است برای او دردسرساز شود.
»ان بی س��ی نیوز« در گزارشی نوش��ته جولیانی سیاس��تمدار آمریکایی و »مایکل 
موکاس��ی«، وزیر اسبق دادگس��تری آمریکا در بهار سال 2۰۱۷ با اعضای گروهک 

موسوم به »مجاهدین خلق« )منافقین( دیدار کرده اند. این دو نفر نزدیک به یک دهه 
است که در حال پیشبرد برنامه های این گروه هستند که دستشان به خون آمریکایی ها 

آلوده است و در دهه ۱۹۷۰، در عملیاتی 6 آمریکایی را کشته اند. موکاسی و رودی جولیانی 
در ازای دریافت پول در جلس��ات این گروه س��خنرانی کرده و با نگارش یادداشت هایی در 
رسانه ها از آنها حمایت کرده اند. در همین حال در ادامه ان بی سی نیوز نوشته علی رغم این، 
موکاس��ی تازه نام خودش را در فهرست کسانی که در ازای دریافت پاداش برای گروه های 

خارجی البی می کنند ثبت کرده است و جولیانی هنوز ین کار را نکرده است.  فارس

محکومیت اقدام تروریستی در ننگرهار 
س��خنگوی وزارت خارجه ایران اقدام تروریستی در مسجدی در استان ننگرهار 

افغانستان را محکوم کرد.
س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام تروریستی در 
مس��جدی در اس��تان ننگرهار افغانستان را که منجر به کشته و زخمی شدن ده 

ها تن از نمازگزاران شد، محکوم کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن تسلیت 
به دولت و ملت افغانس��تان بوی��ژه خانواده قربانیان این اقدام وحش��یانه با آنان ابراز 

همدردی کرد. موس��وی تصریح کرد: این اقدام تروریستی و هدف قرار دادن نمازگزاران 
بی دفاع در حین ادای نماز جمعه و در خانه خدا نش��ان از خوی پلید و اهداف شیطانی 
تروریس��ت ها برای ایجاد فتنه و تفرقه بین مردم مس��لمان افغانس��تان و تداوم ناامنی و 
بی ثباتی در این کش��ور همس��ایه و مسلمان دارد. بر اثر انفجار در مراسم نماز جمعه در 

شهرستان »هسکه مینۀ« والیت ننگرهار ۳4 نفر کشته شدند. تسنیم

ادعای وزیر خارجه بحرین 
خال��د بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین ب��ار دیگر با متهم کردن ایران به 
دخالت در امور داخلی کش��ورش، مدعی انتقال س��الح و مواد منفجره از ایران 

به بحرین شد.
آل خلیفه مدعی کش��ف و ضبط این س��الح ها ش��د و گفت: »این )سالح و مواد 

منفجره( برای نابودی نصف منامه پایتخت بحرین کافی بود، مهم این است که ایران 
پیام درس��ت یعنی همان پیام صلح و حسن همجواری بدهد و اگر این پیام را از تهران 

دریافت نکنیم، در آن صورت ایران مس��ئول اس��ت.« وی در مصاحبه با روزنامه س��عودی 
»الشرق األوس��ط«، امضای قریب الوقوع توافقنامه بین دولت مس��تعفی یمن و جنوب این 
کش��ور را جهشی بزرگ در رابطه با ثبات یمن و آینده آن به خصوص پس از نشست های 
مهم در جده توصیف کرد و مدعی شد که قطر در برابر حل وفصل بحرین یمن کارشکنی 

می کند که از مواضع رسانه ای آن در شبکه الجزیره مشخص است.  ایسنا

در حال��ی رویکرد جهانی به هم��کاری و خرید 
تس��لیحاتی از جمه��وری اس��المی در عرص��ه 
منطقه ای و فرامنطقه ای در حال افزایش اس��ت، 
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی حاکی از نگرانی 
از انقض��ای تحریم تس��لیحاتی ایران در س��ال 
آینده، از ش��ورای امنیت خواست این تحریم ها 

را تمدید کند.
جهانیان اذعان دارند که جمهوری اسالمی ایران 
با توان تس��لحیاتی باال می تواند نقشی مهم در 
بازار فروش سالح در جهان ایفا کند که این امر 
هراس  آمریکا را به همراه داش��ته اس��ت چنانکه 
»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه ایاالت متحده 
از پایان زمان تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل 

بر ایران در سال آینده شدیدا ابراز نگرانی کرد.

پامپئو که اکن��ون برای دیدار ب��ا مقامات رژیم 
صهیونیستی به سرزمین های اشغالی سفر کرده، 
در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: »به خاطر 
توافق هسته ای معیوب ایران، تحریم تسلیحاتی 
سازمان ملل بر ایران سال آینده منقضی می شود. 
کش��ورهایی مانند روسیه و چین ]از آن به بعد[ 
می توانند به ایران تس��لیحات پیچیده بفروشند. 
رژی��م ایران نی��ز آزاد خواهد بود تا س��الح های 
پیچی��ده ]خ��ود را[ ب��ه هرکس��ی بفروش��ند. 
این مس��ئله رقابت تس��لیحاتی جدی��دی را در 

خاورمیانه آغاز می کند«. وزیر خارجه آمریکا در 
توئیت دیگری که حاکی از وحش��ت و عصبانیت 
او از انقضای زمان تحریم های تس��لیحاتی ایران 
بود، گفت: »اگر شما اکنون نسبت به رفتار ایران 
نگران هس��تید، تصور کنید ای��ران چه کارهایی 
که با موشک ها، پهپادها، تانک ها و جنگنده های 
پیش��رفته انج��ام نخواه��د داد«. وی س��پس از 
شورای امنیت سازمان ملل خواست تحریم های 

تسلیحاتی بر ایران را مجددا تمدید کند.
پامپئ��و چند پیش ت��ر نیز با عصبانی��ت از عدم 

تصویب کنوانسیون »س��ازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرائم س��ازمان یافته فرا ملی« معروف 
ب��ه کنوانس��یون پالرم��و در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام جمهوری اس��المی ای��ران انتقاد 
کرده بود. واش��نگتن بعد از خ��روج از برجام در 
راستای سیاس��تی موسوم به »فشار حداکثری« 
به اقدامات��ی تحریک آمیز مانند ق��رار دادن نام 
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در فهرست 
س��ازمان های اصطالح��اً تروریس��تی، اعزم یک 
ناوگروه، چند بمب افکن بی -۵2 و چند جنگنده 

اف-22 ب��ه منطقه و تحری��م وزیر خارجه ایران 
روی آورده است.

در ای��ن می��ان »برایان ه��وک«، نماینده دولت 
آمری��کا در امور ای��ران در مصاحبه ای گفت که 
راهبرد دول��ت »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور 
آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده اس��ت.  هوک 
در این مصاحبه با شبکه خبری الجزیره تصریح 
کرد سیاس��ت دولت ترامپ موس��وم به »کارزار 
فشار حداکثری« علیه ایران ادامه یافته و تشدید 
خواهد شد.  خبر دیگر آنکه یک رسانه آمریکایی 
گزارش داده وزیر خارجه این کشور نتوانسته در 
سفر به فلسطین اش��غالی نگرانی های مقام های 
رژی��م صهیونیس��تی درب��اره س��وریه و ایران را 

برطرف کند.

ناقضان برجام خواستار پایبندی ایران به برجام 
در حالیک��ه طرف های اروپایی برجام تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل 
نکرده اند، سران فرانسه و آلمان در بیانیه ای مشترک خواستار پایبندی ایران 

به تعهداتش در توافق هسته ای شدند.
 آن��گال مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه پس 
از دیدارهای دوجانبه و نشس��ت وزرای دولت های این دو کشور در شهر تولز 
یک بیانیه مش��ترک صادر و در آن بار دیگر از  برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( حمایت کردند.سران آلمان و فرانسه در این بیانیه اعالم کردند که از 
ایران می خواهند، یک بار دیگر به تعهدات خود ذیل توافق هس��ته ای 2۰۱۵ 

عمل کند.
ای��ن دو رهبر اروپایی همچنین در بیانیه خود نس��بت به افزایش تنش ها در 
منطقه خلیج فارس در پی حمله به تاسیس��ات نفتی عربس��تان س��عودی و 

تهدیدات علیه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز ابراز نگرانی کردند.
فرانس��ه و آلمان در حالی بر پایبندی ایران به توافق هسته ای تاکید می کنند 
که طرف ه��ای اروپایی برجام از زمان خروج یک جانبه آمریکا از این توافق و 
تحت فش��ارهای واشنگتن تاکنون تعهدات خود در توافق را عملی نکرده اند. 
جمهوری اس��المی ایران نیز براس��اس بندهای 26 و ۳6 برجام اجرای برخی 
تعهدات خود در قبال برجام را کاهش داده و در صورتی که دیگر طرف اقدام 
عملی برای اجرای تعهدات خود انجام ندهند، گام های ایران در مسیر کاهش 
تعهدات برجام ادامه خواهد یافت. وزارت امورخارجه فرانس��ه روز چهارشنبه 
از ایران خواس��ت تا گام بعدی خود در راس��تای کاهش تعهداتش در برجام 

را برندارد.
این در حالی اس��ت که محم��د جواد ظریف وزیر امورخارجه کش��ورمان در 
جدیدتری��ن اظهارنظ��ر خود در این باره، خروج آمریکا از توافق هس��ته ای را 
نقض صریح قعطنامه 22۳۱ شورای امنیت و برخالف خواست و اراده تمامی 
اعضای س��ازمان ملل دانست  که  نظام عدم اشاعه و دیپلماسی چندجانبه را 

تضعیف کرده است.  ایسنا

ایران نمی تواند تنها مسؤول حفظ برجام باشد
سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: ایران نمی 

تواند و نباید مسؤولیت حفظ برجام را به تنهایی برعهده بگیرد.
اس��حاق آل حبیب س��فیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد س��ازمان ملل متحد در س��خنان خود در جلس��ه عموم��ی کمیته اول 
مجمع عمومی س��ازمان ملل با اشاره به سیاس��ت آشکار و تعمدی آمریکا 
در تضعیف مکانیس��م های بین المللی خلع س��الح و کارشکنی در فعالیت 
هی��ات های اعزامی از پایتخته��ای دولت های عضو تاکید کرد که وضعیت 
صلح و امنیت بین المللی در یک س��ال گذش��ته تغییر کرده و چالش��های 
امنیتی در اکثر حوزه ها از خطر س��الح های هسته ای تا حمالت سایبری 
و سوءاس��تفاده از تکنولوژیهای جدید نظام بین المللی را به خود مش��غول 

کرده اس��ت.  
وی افزود: در این میان سیاس��تها و اقدامات مخرب دولت آمریکا که با ادامه 
مدرن سازی و افزایش زرادخانه سالح های هسته ای خود از اجرای تعهدات 
صریح مبتنی بر ماده 6 معاهده منع اش��اعه سالح های هسته ای سرباز زده 
و س��طح آستانه توسل به سالح هسته ای را پایین آمده است، بیش از پیش 

صلح جهانی را به خطر انداخته است. سایر قدرت های
 هس��ته ای همچنی��ن تعهداتی دارند، ولی حمایت یکس��ویه آمریکا از رژیم 
صهیونیس��تی مسلح به سالح هس��ته ای و سایر سالح های کشتار جمعی از 
یک طرف و خروج مکرر آمریکا از پیمانهای بین المللی عدم اش��اعه کنترل 

تسلیحات بر وخامت اوضاع افزوده است.
س��فیر کش��ورمان تاکید کرد که خروج غیرقانونی آمریکا از برجام یک نمونه 
آشکاری از این مدعاس��ت که این دستاورد دیپلماسی چندجانبه را به خطر 
انداخته و این کشور نه تنها به تعهدات خود طبق این سند بین المللی پایبند 
نیست، بلکه سایر کشورها را برای عدم اجرای آن با سالح تحریم تهدید می 
کند و در حالی که نظام بین المللی خواهان حفظ برجام است، آمریکا بدنبال 

تروریسم اقتصادی و اعمال فشار حداکثری است.  فارس

امید زیادی به اینستکس وجود ندارد
در ادامه هشدارها به اروپا مبنی بر پایان زمان انتظار برای تعهدپذیری اروپا، 
س��فیر ایران در انگلیس گفت: متأس��فانه فعالیت اینستکس با تأخیر زیادی 

مواجه شد و دیگر انتظار و امید زیادی در ایران در این زمینه وجود ندارد.
  حمید بعیدی نژاد س��فیر جمهوری اس��المی ایران در انگلیس گفت: هیأتی 
که از انگلیس برای مدرن سازی رآکتور اراک به ایران رفت، نخستین هیأت 
فنی تخصصی هس��ته ای انگلیس��ی در طول تاریخ روابط ایران و انگلیس به 
ش��مار می رود.او تصریح کرد: ما مرتب به شرکت ها و وزارت تجارت انگلیس 
می گوییم که باید به ایران به عنوان یک مقصد جدید همکاری های برابر فکر 

کنند و نه محلی برای واردات کاال های انگلیسی.
بعیدی نژاد ادامه داد: ما انتظار داشتیم اینستکس کارش را در آن مقطعی که 
الزم بود انجام دهد، متأسفانه با تأخیر زیادی مواجه شد؛ دیگر انتظار و امید 

زیادی در ایران در این زمینه وجود ندارد.
س��فیر ایران در انگلیس گفت: اما خ��ود آن ها فارغ از آن که می دانند ایران با 
یأس دارد تحوالت اینس��تکس را دنبال می کند، با عالقه مندی به دنبال این 
هس��تند که این ساز وکار را بیشتر فعال کنند تا ظرفیتی برای تبادالت ایران 
و کش��ور های اروپایی و حتی غیر اروپایی فراهم ش��ود. در همین حال سفیر 
ای��ران در انگلیس از برگزاری همایش فرصت ها و چش��م انداز روابط اقتصادی 
ای��ران و انگلی��س در لندن خبر داد. حمید بعیدی ن��ژاد در صفحه توییترش 
نوشت: همایش فرصتها و چشم انداز روابط اقتصادی ایران و انگلیس با حضور 
دو هیأت متش��کل از پنجاه ش��رکت تجاری،کشاورزی و صنایع دامی از ایران 
و دهها ش��رکت انگلیسی در لندن برگزار ش��د. در این همایش بر نقش مهم 
شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در توسعه اقتصاد صادرات-محور و دانش 
بنیان تاکید گردید. در حاشیه همایش فرصت ها و چشم انداز روابط اقتصادی 
ایران و انگلیس که با حضور نمایندگانی از ۵۰ ش��رکت تجاری، کش��اورزی و 
صنایع دامی از ایران و ده ها ش��رکت انگلیس��ی و نمایندگان��ی از وزارت امور 

خارجه و وزارت تجارت بین الملل انگلیس در لندن برگزار شد.  تسنیم

گزارش

در ادام��ه نقش آفرینی جمهوری اس��المی برای تحقق صلح و 
ثبات در منطقه، همزمان با عملیات نظامی ترکیه در ش��مال 
س��وریه، ظریف با وزرای خارجه روسیه، ترکیه، سوریه و عراق 
برای حل بحران مذکور تماس تلفنی گرفته و خواستار راهکار 

سیاسی برای حل این بحران ها شده است. 
تهران همواره بر لزوم همگرایی منطقه ای و راهبرد سیاس��ی به 
جای تقابل های نظامی و درگیری و ناامنی در منطقه که صرفا به 
نفع آمریکا و صهیونیست ها تاکید داشته و در این راه نیز اقدامات 
بسیاری صورت داده که حضور مستشاری در سوریه و عراق علیه 
تروریس��م و نیز طرح هایی مانند ط��رح امید برای امنیت خلیج 
فارس و نیز تامین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه از آن 
جمله است. همزمان با عملیات نظامی ترکیه علیه شمال سوریه 
که هزاران آواره بر جای گذاشته ظریف نیز تحرکات دیپلماتیک 
را برای حل این بحران در پیش گرفته اس��ت. وزیر امور خارجه 
ایران با همتای ترکیه ای خود درباره آخرین تحوالت منطقه به 
ویژه اوضاع ش��مال سوریه تلفنی گفتگو کرد.محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران در ادامه رایزنی های 
خود با مقامات کشورهای منطقه، با مولود چاووش اوغلو  همتای 
ترکی��ه ای خود در خص��وص آخرین تحوالت منطق��ه به ویژه 
اوضاع ش��مال سوریه تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.  همچنین 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با سرگئی الوروف 
همتای روس خود در موضوع حمله ترکیه به شمال شرق روسیه 
تلفن��ی گفتگو کرد. دو طرف در این گفتگو خواس��تار گفتگوی 
مقامات دولتی س��وریه با دولتمردان ترکیه و همچنین با کردها 
برای بازگش��ت ثبات در این کشور ش��دند و از آمادگی تهران و 
مس��کو برای تسهیل در آغاز این مذاکرات خبر دادند. همچنین 
وزرای خارجه ایران و روسیه بر دستیابی به شرایط ثبات دائمی 
در ساحل شرقی فرات با تکیه بر تمامیت ارضی سوریه به کمک 
گفتگوی دیپلماتیک میان تمامی طرف های درگیر تاکید کردند. 
همچنی��ن وزیر خارجه ایران در تماس ه��ای تلفنی جداگانه با 
وزرای خارجه عراق و س��وریه درباره آخرین تحوالت منطقه به 

ویژه اوضاع شمال سوریه گفتگو کرد.
همچنین نمایندگان ایران و روس��یه با تاکید بر ضرورت حفظ 

وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه، خواستار توقف 
فوری اقدام��ات نظامی اخیر و حل و فصل اختالفات از طریق 

سیاسی شدند.
»الکس��اندر الورنتیف« نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در 
امور س��وریه و سرگئی ورشنین معاون وزیر خارجه این کشور 
و هیات همراه عصر چهارش��نبه 24 مهر ماه ۱۳۹8 در تهران 
با علی اصغر خاجی دس��تیار ارش��د وزیر خارجه در امور ویژه 
سیاس��ی و مذاکره کننده ارش��د ایران در امور س��وریه و یمن 
دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف تحوالت س��وریه 
از جمله آخرین وضعیت شمال شرق این کشور و اقدام نظامی 
ترکی��ه در این منطقه را مورد بحث و  تب��ادل نظر قرار دادند. 
دو ط��رف با تاکید بر ضرورت حف��ظ وحدت و تمامیت ارضی 
و اس��تقالل و حاکمیت ملی س��وریه، خواس��تار توقف فوری 
اقدامات نظامی اخیر و حل و فصل اختالفات از طریق سیاسی 
و دیپلماتیک ش��دند.همچنین در ای��ن دیدار دو طرف با مرور 
تحوالت مربوط به روند آستانه و موضوع تشکیل کمیته قانون 
اساس��ی و آغاز به کار آن در آینده نزدیک، بر ضرورت ترسیم 
آینده سوریه توس��ط مردم این کشور و بدون هرگونه مداخله 
خارج��ی تاکید کردن��د. خاجی و ورش��نین همچنین در این 
دیدار درباره آخرین تحوالت یمن و ضرورت پایان بخشیدن به 

بحران یمن گفتگو و رایزنی کردند.
از س��وی دیگر محمد جواد ظریف در روزهای اخیر در توییتی 
در خصوص تهاجم به ش��مال سوریه خواستار پایان تهاجم به 
س��وریه ش��د و  تصریح کرد:» ضرورت حال حاضر این اس��ت 
که تهاجم به داخل س��وریه پایان یاب��د و به همه نگرانی ها در 
چارچوب توافق آدانا رس��یدگی ش��ود. در عین حال، ضروری 
اس��ت که اصول بنیادی حقوق بین الملل بشردوستانه به طور 
کام��ل رعایت ش��ود: تمایز قائل ش��دن می��ان غیرنظامیان و 

جنگجویان و ممنوعیت تحمیل آسیب غیرالزم.«
بس��یاری از ناظران سیاس��ی بر این عقیده اند که اساس��اً نکته 
مورد تاکید جمهوری اسالمی ایران حفظ تمامیت ارضی کشور 
س��وریه و عدم تج��اوز به حریم هوایی، زمین��ی و دریایی این 
کش��ور است. لذا تهران اصرار دارد این اصل به عنوان سرلوحه 

هرگونه اقدام بازیگران در تحوالت س��وریه مد نظر قرار گیرد. 
پس همان گونه که گفتم ذیل این واقعیت، مس��ئله کردها در 
شمال سوریه نیز می تواند به عنوان یک امر داخلی سوریه مد 
نظر قرار گیرد که ایران در آن دخالت نمی کند. اگر تهران در 
این س��ال ها دخالتی در سوریه داشته است به واسطه نگرانی 
از حمالت صهیونیست ها به جنوب سوریه و تحت الشعاع قرار 
گرفت��ن منافع محور مقاومت در منطق��ه بوده وگرنه ایران در 
مس��ئله شیعه، سنی، علوی، عرب، کرد و اقتضائات دیگر اقوام 

و فرهنگ های سوریه دخات نمی کند. 
در این رابط��ه اگر چه برخی عنوان می کنند که ایران تلویحاً 
از کردهای س��وریه حمایت می کند، اما این گونه نیست. پس 
در مجموع مس��ئله مورد تاکید جمهوری اس��المی ایران عدم 
نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کش��وری مانند سوریه است. 
چون اقدام ترکیه در حمله و تجاوز به خاک س��وریه در آینده 
می توان��د به یک رویه بدل ش��ود، به خصوص ک��ه ما قبل تر 
نیز ش��اهد تجاوزات مکرر رژیم صهیونیس��تی به خاک سوریه 
بوده ایم و در کنار آن عربس��تان س��عودی و ام��ارات متحده 
عربی نزدیک به ۵ س��ال است که یمن را آماج تجاوزات خود 
قرار داده اند و همین دس��ت اقدام��ات بوده که امنیت منطقه 

خاورمیانه را به شدت تحت الشعاع قرار داده است. 
پیرو این نکات تهران برای جلوگیری از پررنگ ش��دن این رویه 
غلط، س��عی دارد بدون آن که حساسیتی در هر کدام از طرفین 
منازع��ه کردها و دولت آن��کارا ایجاد کن��د، مواضعی منطقی و 

در چارچ��وب عقالنیت دیپلماتیک ب��ه کار برد. در این خصوص 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه ای عنوان داشته 
ک��ه ایران حاضر اس��ت در چارچوب موافقتنام��ه آدانا به عنوان 
میانجی بین س��وریه و ترکیه عمل کند. چون تمام تالش های 
جمهوری اسالمی ایران از همان روزهای ابتدایی جنگ در سوریه 
برای عدم تجزیه این کشور بودهکه اکنون با حمله و تجاوز ارتش 
ترکیه به ش��مال شرق سوریه دوباره زمزمه های آن مطرح شده 
اس��ت. از این رو فارغ از اینکه طرفین این منازعه دولت ترکیه و 
کردها هستند، جمهوری اسالمی ایران تالش دارد در چارچوب 
منطق دیپلماتیک، شرایط را برای کاهش تنش در پیش گیرد. 

پس تمام مواضع و رفتارهای ایران به اصطالح ش��ما محتاطانه 
و نه چندان جدی ایران، نه به واس��طه س��ایه س��نگین روابط 
دیپلماتی��ک ایران و ترکیه، بلکه به دلی��ل تالش برای متقاعد 
کردن آنکارا از تداوم و تش��دید حمله و تجاوز به س��وریه بوده 
است. البته در کنار این مسائل جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
آن اس��ت که یک مصالحه و مذاکراتی را بین کردهای سوریه با 
دولت مرکزی دمش��ق انجام دهد تا حمایت رس��می دولت این 
کشور از کردها صورت بگیرد. اگرچه اکنون برخی معتقدند که 
به واسطه شرایط، احتماالً دولت سوریه در کوتاه مدت و موقت 
با کردها به مصالحه خواهد رسید، اما در صورت تثبیت قدرت، 
دولت دمش��ق در آین��ده کردها را قربانی خواه��د کرد، اما این 
مسئله یک قضاوت زودهنگام است که در شرایط کنونی سبب 
شده تا کردها از بیم آینده، اکنون خود را قربانی شرایط کنند.

 تالش تهران برای صلح پایدار
در شمال سوریه 

رایزنی های ظریف با وزرای خارجه روسیه، سوریه، عراق و ترکیه 

پامپئو از انقضای تحریم تسلیحاتی جمهوری اسالمی در سال آینده ابراز نگرانی کرد
هراس آمریکا از ورود ایران به جمع فروشندگان تسلیحات


