
رایزنی ظریف با بورل 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
که در اولین سفرش پس از تصدی به این سمت به 
ته��ران آمده، با حضور در محل وزارت امور خارجه 
جمهوری اس��امی ایران با محمدجواد ظریف وزیر 

خارجه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار هلگا اش��مید معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، س��ید عباس عراقچی معاون 
سیاس��ی وزیر خارجه، غامحس��ین دهقانی سفیر 
جدید ایران در بروکس��ل و س��ید عباس موس��وی 
س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی نیز حضور داشتند. 
ظریف و جوزپ بورل پیش از این در حاشیه نشست 
گفتگوهای رایسینا در هند دیدار و گفتگو کردند. در 
آن زمان ظریف درباره به کارگیری مکانیسم حل و 
فصل اختافات در برجام با بورل گفتگو کرد.اتحادیه 
اروپا نیز پیش از این سفر مسئول سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا به ته��ران و دیدارهایش با مقام های 
ایران، »فرصتی ب��رای رایزنی در خصوص تحوالت 

جاری فراهم خواهد کرد..  باشگاه خبرنگاران

پیشنهاد پرداخت غرامت 80 هزار دالری 
به خانواده های اوکراینی

رئیس جمهور اوکراین اعام کرد که ایران برای هر 
خانواده اوکراینی از قربانیان س��قوط هواپیما، مبلغ 
80 هزار دالر غرامت پیشنهاد کرده است اما تاکید 

کرد که کی یف مبلغ بیشتری طلب می کند.
ولودیمی��ر زلنس��کی در مصاحب��ه با ش��بکه 1+1 
اوکراین گفت، طرف ایرانی پیش��نهاد 80 هزار دالر 
برای هر خانواده را مطرح کرده است...که خیلی کم 

است. ما مبلغ بیشتری درخواست می کنیم.
زلنسکی در بخش دیگری از صحبتهایش همچنین 
خواس��تار دریافت جعبه س��یاه هواپیمای بوئینگ 

737 شد.  صداوسیما 

برقراری پرواز بین تهران- دوشنبه - بیشکک
پرواز تهران - دوش��نبه - بیشکک، با پرواز شرکت 
هواپیمایی ایرانی وارش از تهران به ش��هر دوشنبه 
پایتخت تاجیکستان و بیشکک پایتخت قرقیزستان 

انجام شد.
بنا بر اعام پایگاه اطاع رس��انی سفارت جمهوری 
اسامی ایران در  تاجیکستان، با پیگیری های انجام 
شده، این اقدام به منظور رفاه حال اتباع سه کشور 
و س��فر گردشگران و مجوز سازمان های هواپیمایی 

کشورهای مذکور، انجام شده است.
طبق برنامه، زمان این پرواز، روزهای دوش��نبه هر 
هفته س��اعت 4 صبح از فرودگاه بی��ن المللی امام 
خمینی)ره( به فرودگاه بین المللی ش��هر دوشنبه 
و برگش��ت آن در س��اعت 9:30 صبحهمان روز از 
فرودگاه دوشنبه و ساعت 13از فرودگاه بین المللی 
بیش��کک خواهد بود. از خردادماه سال جاری پرواز 
مستقیم مشهد - دوش��نبه برقرار شده است که با 
توس��عه روابط فی مابین، افزایش تعداد مس��افران، 
موافقت سازمان های هواپیمایی دو کشور و با بهره 
گیری بیش��تر از ظرفیت ش��رکت های هواپیمایی 
ایرانی و تاجیکی، تعداد پروازهای مستقیم بین دو 

کشور، در آینده نیز افزایش یابد.  ایرنا 

اخبار

تاکید ظریف بر حضور مردم در انتخابات 
وزی��ر امور خارجه گفت: حضور گس��ترده مردم در انتخابات باعث می ش��ود 
آمریکا سیاس��ت فش��ار حداکثری را کنار بگذارد، خسارات ایران را پرداخت 

کند و تحریم ها را کنار بگذارد.
محمد جواد ظریف در حاش��یه نشست با دانش��جویان دانشگاه فرماندهی و 

س��تاد ارتش اظهار داشت: حضور گس��ترده مردم در انتخابات تعیین می کند 
که آمریکا مجبور است فش��ارهای حداکثری خود را کنار بگذارد و بپذیرد سیاست 
ترامپ شکس��ت خورده اس��ت. وی افزود: در انتخابات باید زمینه حضور گس��ترده 
فراهم شود تا مردم حضور حداکثری داشته باشند. این حضور حتماً می تواند تعیین 
کند که آمریکا مجبور اس��ت سیاست فشار حداکثری خود را کنار بگذارد و بپذیرد 
سیاس��ت ترامپ شکست خورده است، خس��ارات ایران را پرداخت کند، تحریم ها را 

کنار بگذارد و به 1+۵ برگردد.  مهر 

تهدید اقدام های تالفی جویانه ایران همچنان پابرجاست
فرمانده نیروهای س��نتکام )س��تاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه( 
حین دیدار از یک ناوهواپیمابر آمریکا در دریای عرب، به پابرجا بودن امکان 
اقدام های تافی جویانه ایران پس از حمله موش��کی به پایگاه عین االس��د 

اشاره کرد.
ژنرال کنث فرانک مک کنزی طی سخنرانی در جمع نیروهای آمریکایی در ناو 

هواپیمابر یو اس اس ترومن که در شمال دریای عرب مستقر است، گفت که آمریکا 
همچن��ان منتظر عملیات تافی جویانه ایران اس��ت. وی در این س��خنرانی مدعی 
ش��د که ایران بعد از حمله به عین االسد، فعالیت نیروهای موشکی خود را محدود 
ساخته و همچنین یگان های پدافند هوایی خود را به حالت معمول درآورده است.

مک کن��زی گفت که نیروهای دریایی ای��ران در خلیج فارس نیز در هفته های اخیر 
فعالیت های نسبتا عادی داشتند.  تسنیم 

تقاضای مداخله جویانه لودریان از ایران
وزیر خارجه فرانس��ه بار دیگر در اظهاراتی مداخله جویانه خواس��تار آزادی 
یک تبعه ایرانی و یک ش��هروند فرانسوی شد که به اتهام تبانی علیه امنیت 

ملی بازداشت شده بود.
ژان ای��و لودریان ضمن غیرقابل تحمل خواندن بازداش��ت فریبا عادلخواه و 

روالن مارشال گفت: »ما این بازداشت ها را غیرقابل قبول می دانیم. این مسئله 
را به عالیرتبه ترین مقام ها از جمله رئیس جمهور )حسن( روحانی اعام کردیم«.

وزیر خارجه فرانس��ه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این دو نفر ادامه داد: ما می دانیم 
که آنها در وضعیت بسیار خوبی نیستند و همیشه با آنها به خوبی برخورد نمی شود...

روز جمعه شش��م دی ماه وزارت خارجه فرانس��ه اعام کرد که بهرام قاسمی سفیر 
ایران را به دلیل آن چه که پاریس بازداش��ت غیر قابل تحمل ش��هروندان فرانسوی 

توصیف کرده، احضار کرده است.  فارس 

نشریه آتانتیک در گزارشی تحلیلی با بررسی سیاست های رئیس جمهور 
آمریکا درخصوص ایران نوشت: استراتژی ترامپ برای ایران نه تنها اهداف 
او را تامی��ن نمی کند، بلکه هزینه های گزاف امنیت��ی، نظامی و حیثیتی 

برای آمریکا داشته است.
نش��ریه آتانتیک در گزارش خود با اش��اره به ش��هادت س��پهبد قاس��م 
س��لیمانی و همراهانش در حمله هوایی آمریکا و پاس��خ نظامی ایران که 
واش��نگتن ادعا می کند تلفات جانی نداش��ته اس��ت، تاکید کرد: از میان 
برداشتن فرمانده نظامی ارشد ایران ممکن است این تعبیر را برای دونالد 
ترامپ رئی��س جمهور آمریکا ایجاد کند که اس��تراتژی اش درقبال ایران 
کارس��از است اما این به معنی این نیست که سیاست های او موفقیت آمیز 
اس��ت. در واقع، عملکرد او آنقدرها که ترامپ و دستیارانش فکر می کنند، 

کارساز نیست.
این نش��ریه در ادامه نوش��ت: متحدان و حامیان س��پهبد سلیمانی هنوز 
گوش به فرمان ایران هس��تند. منافع آمریکا در عراق هدف قرار می گیرد. 
ایران برنامه هسته ای اش را گسترش می دهد و غنی سازی اورانیوم در این 
کش��ور که با توافق هس��ته ای کاهش یافته بود، افزایش یافته اس��ت زیرا 
آمریکا از این توافق که در دوران ریاست جمهوری اوباما در نتیجه مذاکره 

قدرت های جهانی با تهران به دست آمده بود، خارج شد.
به نوش��ته آتانتیک، استراتژی دولت آمریکا برای ایران شش عنصر دارد: 
اول، خروج ترامپ از توافق هس��ته ای چراکه ش��امل برنامه موشکی ایران 
نمی ش��ود و تاریخ انقضا دارد. دوم، آمریکا فشار حداکثری بر ایران را آغاز 
ک��رد و تحریم های س��خت علیه این کش��ور را بازگرداند ت��ا تهران تحت 

این فش��ارهای اقتصادی مجددا پای میز مذاکره ب��رای حصول توافقی با 
محدودیت های بیش��تر بر ایران بیاید. سوم، دولت آمریکا می خواهد مانع 
موافقت اروپا با از س��رگیری فعالیت های ایران شود که در توافق هسته ای 
محدود ش��ده بود. چهارم، آمریکا قاس��م س��لیمانی فرمانده نظامی ارشد 
ایران را از میان برداش��ت. پنجم، ترامپ و تیم او اکنون به دنبال مدیریت 
هرگونه تش��دید احتمالی اوضاع پس از حمله به قاس��م سلیمانی هستند. 
و در آخ��ر، آنها امیدوارند که به برخ��ی اعتراضات در ایران دامن بزنند تا 

دولت را تضعیف کنند.
این نش��ریه با اشاره به اینکه این سیاس��ت ها تاکنون ناکارآمد بوده است، 
افزود: دراین میان، نش��انه های مش��کات در سراسر منطقه به وفور یافت 
می ش��ود. پس از حمله به قاس��م س��لیمانی، عراق ممکن است به حضور 
نیروهای آمریکا در عراق پایان دهد و یا به ش��کلی سخت استفاده از این 
نیروه��ا را محدود کند، به گونه ای که مانع از تاثیرگذاری آنها برای مقابله 

با ایران شود.
آتانتی��ک در ادام��ه گزارش تحلیلی خود به تاش ه��ای چند وقت اخیر 
دول��ت آمریکا ب��رای ایجاد یک ائتاف در خلیج ف��ارس برای به اصطاح 
تامی��ن امنیت کش��تیرانی در منطقه اش��اره کرد و نوش��ت: اما تنها چند 
کش��ور برای پیوستن به نیروی دریایی تحت رهبری آمریکا اعام آمادگی 
کرده اند، ش��امل آلبانی، اس��ترالیا، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی 
و انگلی��س. به نوش��ته آتانتیک، حتی اتحادیه اروپا ه��م رویکرد اوباما را 
ترجیح داده و یک سازوکار مالی ایجاد کرده است تا امکان تجارت با ایران 

را باوجود تحریم های آمریکا فراهم کند.  ایسنا 

نشریه آتالنتیک:
استراتژی ترامپ درقبال ایران کارساز نبوده است

گزارش

س��خنگوی وزارت خارجه گفت: اخیرا ظریف یک نامه 14 
صفحه ای حقوقی و مس��تدل راجع به این موضوع به بورل 
نوشت و توجیهات آنها را زیر سوال برد و به چالش کشید.

س��ید عباس موس��وی درباره س��فر جوزپ بورل مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و اینکه این س��فر در حالی 
ص��ورت می گیرد ک��ه اروپا اقدام به فعال کردن مکانیس��م 
ماش��ه کرده و در قبال ترور سردار سلیمانی سکوت اختیار 
کرده  و این س��فر در این شرایط چه توجیهی دارد؟ گفت: 
اروپایی ها هنوز مکانیس��م ماش��ه را فعال نکردند خواستند 
به این س��مت بروند.اخیرا ظریف ی��ک نامه 14 صفحه ای 
حقوقی و مس��تدل راجع به این موضوع به بورل نوش��ت و 

توجیهات آنها را زیر سوال برد و به چالش کشید. 
موس��وی با بیان اینکه رفت و آمدهای دیپلماتیک منافاتی 
با برخی مواض��ع اتحادیه اروپا ندارد و از این رفت و آمدها 
اس��تقبال می کنیم، خاطرنش��ان کرد: س��فر ایشان را مهم 
ارزیاب��ی می کنیم و امیدواریم در گفت وگوهایی که با ایران 
دارند ریش��ه ش��رایط جدید را متوجه باشند و استدالالت 
ایران را بشنوند و اگر حسن نیتی در آنهاست، برای کاهش 

تنش ها اقدام جدی صورت دهند.
وی همچنین گفت: چند هفته پیش ظریف و بورل در هند 
دیدار و گفت وگوی شفاف و صریحی داشتند و این صراحت 
و شفافیت در گفت وگوهای دیروز نیز بود. ما دلخوری های 
ش��دیدی از اروپ��ا داریم که بعد از نق��ض آمریکا، همراهی 
کردند و با بی عملی خودش��ان نش��ان دادند که نمی توانند 
کاری از پیش ببرند یا اراده و توان الزم را ندارند و تصمیم 

فشارهای آمریکایی ها شدند.
این دیپلمات ارش��د کشورمان همچنین گفت: محمدجواد 
ظری��ف در کنفرانس امنیتی مونیخ ش��رکت و س��خنرانی 

می کند. البته اگر باز کارشکنی نکنند.

موس��وی درباره اعام آمادگی یکی از مقامات هندی برای 
میانجیگ��ری بی��ن ایران و آمریکا هم گف��ت: وضعیت ما با 
آمریکا در وضعیت میانجیگری نیس��ت. آمریکا یک رویکرد 
توه��م آمیز و خصمانه ای نس��بت به ایران دارد و همیش��ه 

بروز می دهد.
وی افزود: اگر اظهارات مقامات آمریکایی را پیگیری کنید 
ش��اهدید با ایران و ملت ایران دچار مشکلی هستند. ضمن 
اینکه احت��رام می گذاریم به تاش های برخی کش��ورها و 
حس��ن نیت آنها را می س��تاییم ولی آنها را به مس��ئوالن 
آمریکا و مقامات این رژیم ارجاع می دهیم. به آنها هش��دار 
داده ایم که علت و ریشه این تنش ها چیست و اگر صحبتی 
دارن��د می توانند با آنها مطرح کنند و ایران مواضع خودش 
را در قبال آمریکا اعام کرده است و آنها دست از خصومت 

دیرینه ای که با ایران و ملت ایران دارند، برنداشته اند.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره عملیات س��وریه در ادلب 
نیز بیان کرد: ارتش س��وریه حق دارد در سرزمین خودش 
و جاهایی که اش��غال ش��ده و آن را تهدی��د علیه تمامیت 
ارضی خود می داند و جایی که تروریسم النه و ریشه دارد، 
دست به عملیات بزند. کشورهای دیگر باید در این روند به 
خواست دولت و ملت سوریه و تمامیت ارضی و امنیت ملی 

سوریه احترام بگذارند. 
ای��ن دیپلمات ارش��د کش��ورمان درباره آخری��ن تحوالت 
اینس��تکس نیز اظهار داش��ت: موظفیم به عن��وان وزارت 
خارجه و دول��ت از هر روزنه ای که به ملت و دولت کمک 
کند که فش��ارها را کم کند، حمایت کرده و می کنیم، ولی 

نکاتی مدنظر ماست.
وی افزود: اینس��تکس مقدمه ای بود ب��ر تعهدات 11 گانه 
اروپ��ا که گفتند اگر قرار اس��ت این تعهدات را انجام دهیم 
مقدمه ای باش��د که تبادالت مالی را به راحتی انجام دهیم. 

م��دت ها طول کش��ید این کار را انجام دادند و متاس��فانه 
عدم استقالی که در اتحادیه اروپاست و حرف شنوی آنها 
از آمری��کا و فش��ارپذیری از قلدر تا حاال مانع بس��یاری از 
تعهدات اروپا بوده اس��ت. این مکانیس��م را راه انداختند و 
م��ا ه��م نهاد متناظ��ر را راه انداختیم و دو نه��اد با هم در 
ارتباطند و رئیس اینس��تکس اخیرا ایران بوده اس��ت ولی 
آنکه باید اقدام عملی انجام دهد، اروپایی ها هس��تند که باز 
به نظر می رسد، دنبال سازوکار و راه حل و چراغ سبزهای 

آمریکا هستند. 
وی بیان کرد: این به خودش��ان مربوط اس��ت. طرف ایران 
آمادگ��ی دارد این کانال راه بیفت��د و نقل و انتقاالت مالی 

صورت بگیرد.
س��خنگوی وزارت خارج��ه در واکنش به کان��ال مالی که 
س��وئیس راه ان��دازی کرده، گفت: چیزی ب��ه عنوان کانال 
بشردوستانه یا مشابه آن را به رسمیت نمی شناسیم. فارغ 
از اینک��ه همه تحریم ها را غیرقانون��ی می دانیم، در جریان 
هس��تید که تا به حال درباره تحریم ه��ای دارویی و مواد 
غذایی و کانالی که در این موارد تس��هیل کننده آن است، 
بخواهن��د تبلیغ و س��ر وصدا کنند و به ش��دت در فضای 
مج��ازی ب��ه آن پرداخته ش��ده و به نظر م��ا خیلی ارزش 

پرداختن هم ندارد. 
موس��وی یادآور شد: ما از همه روزنه هایی که باعث کاهش 
فش��ار بر ملت ایران بش��ود اس��تفاده ک��رده و آن را مفید 
می دانیم. هم آمریکایی ها می دانند تعهداتی دارند، هم رای 
دیوان بین المللی دادگس��تری داریم ک��ه دارو و غذا جزو 
اقام تحریمی نیست و موظفند تسهیات الزم را برای این 

نوع کاالها فراهم کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: اعط��ای مجوزهای قطره 
چکانی مش��روط و مقید کردن آنه��ا به برخی چیزها، نمی 
تواند آمریکا را از تعهداتی که نس��بت به ملت ایران دارد و 

جنایات جنگی که با تحریم دارو مرتکب شده، مبرا کند.
وی گف��ت: ای��ن داروها با پول این ملت وارد ش��ده و چیز 
جدیدی نیس��ت و از یک س��ال و نیم پی��ش باید این کار 
صورت می گرفت و با کارش��کنی آمریکا االن صورت گرفته 

و شرکت سوئیسی هم پولش را می گیرد.
موس��وی درباره سفرهای متعدد یوسف بن علوی به تهران 
این سفرها را عادی و معمولی خواند و افزود: اگر قرار بوده 
اتفاق��ی در پس پرده بیفتد قطعا از راه های دیگری صورت 
می گرفت، ب��ا چند کش��ور توافق کردیم هرگاه احس��اس 
کردیم نیازمند رایزنی هستیم، در فرصت بسیار کم و اعام 
قبلی به کشورهای همدیگر سفر کنیم و سفر بن علوی در 
همین چارچوب است و این دفعه بیشتر راجع به مکانیسم 
دوجانب��ه ای که امنیت تنگه هرم��ز را تأمین می کند و دو 
کشور در راستای تامین این آبراه مهم بین المللی همکاری 
کنند، توافق کردند و صحبت هایی نیز در این زمینه صورت 

گرفت.
این دیپلمات ارش��د کشورمان در پاس��خ به سوالی درباره 
واکنش ها به اظهارات اخیر ظریف و اینکه آیا شاهد اختاف 
بین وزارت خارجه و ساختارهای دیگر در حاکمیت هستیم 
و می توان این پیش بینی را بکنیم که این فش��ارهای اخیر 
به ظریف منجر به تغییر سیاست خارجی ما در قبال آمریکا 

ش��ود؟ گفت: نگرانی ما نیز همین است. نگرانی داریم این 
اتفاق��ات و هجمه های عجیب و غریبی که صورت می گیرد 
که احس��اس می کنی��م بخش��ی از آن از روی کم اطاعی 
اس��ت، این احس��اس را دامن بزند که در ای��ران دوگانه ای 

وجود دارد که چنین نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: جمهوری اسامی 
ایران یک کل واحد است و در آن دیدگاه های متنوع وجود 
دارد که می تواند در سیاس��ت خارجی خود را نشان دهد. 
وزارت خارجه به عنوان دس��تگاه مجری سیاست خارجی، 
مجری تصمیماتی است که در سلسه مراتب تصمیم گیری 
و تصمیم س��ازی سیاس��ت خارجی ایران گرفته می شود و 
وزیر خارجه ب��ه عنوان نماد سیاس��ت خارجی، حرفی که 

می زند حرف نظام و جمهوری اسامی است. 
وی درباره بحث مذاکره با آمریکا هم گفت: موضعی اس��ت 
ک��ه همه مقامات جمهوری اس��امی ای��ران از باالترین تا 
کوچکترین این را عرض کرده ایم، همیشه حرفمان با آنهایی 
هم که پیغام  و پس��غام و میانجیگری مطرح می کنند این 
اس��ت که ایران هیچگونه مذاکره دوجانبه ای با آمریکایی ها 
ندارد و نخواهد داشت و این سیاست ماست و آنچه نظام بر 
آن تأکید دارد این است که آمریکایی ها باید به شرایط قبل 
از ۲017 و تحری��م های ظالمانه و یکجانبه ای که با خروج 
غیرقانون��ی از برجام بر ملت ایران تحمیل کردند بردارند و 
به میز مذاکره ای که در قالب 1+۵ بود، بازگردند، خسارات 
م��ا را جبران کنند و توبه کنند و برگردند و گوش��ه ای هم 

آنها بنشینند و وارد معادله شوند.
موس��وی یادآور ش��د: این حرف تازه ای نبود و بارها تکرار 
ش��ده است، فعا موضع جمهوری اس��امی ایران است که 

امیدواریم شفاف بیان شود.

اقدامات وزارت خارجه درباره ایرانیان در چین
وی بیان کرد: وزارت خارجه از حدود ۲0 روز پیش که اخبار 
ویروس منتش��ر شد سفارت ایران در پکن و سرکنسولگری 
های ما در نقاط مختلف چین از جمله گوانگجو، شانگهای 
و هنگ کنگ به حالت آماده باش در آمدند ارتباط اولیه با 
ایرانیان مقیم ووهان برگزار و درخواست های آنها اجابت و 

اقام موردنیازشان به آنها رسانده شود.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ووهان تحت شدیدترین 
قرنطینه اس��ت و هم��ه اقدامات باید با هم��کاری و اطاع 
دولت چین باش��د، یکسری محدودیت های آنها را درک و 
البته نگرانی های اتباع خود را درک می کنیم، الحمداهلل تا 
االن مبتا نشده اند، الزم است هر چه سریعتر این پیگیری 
ها انجام ش��ود و تمهی��دات الزم صورت گرفت��ه و کمیته 
ویژه ای در دولت تشکیل شده است، ولی وزارت راه متولی 
ش��ده با همکاری وزارت بهداش��ت تمهیدات الزم را برای 
اعزام هواپیما به ووهان انجام دهد. ش��هر چون آلوده است 
نیاز به مکانیس��م هایی است و سفارت و سرکنسولگری های 
ما همه توان خود را گذاش��تند که به وضعیت هموطنان و 

دانشجویان رسیدگی ویژه کنند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ظریف دیدار کرد

جوزپ بورل مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر 
امور خارجه ایران دیدار کرد و به گفتگو نشست.
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رفت و آمدهای دیپلماتیک منافاتی با برخی مواضع اتحادیه اروپا ندارد
موسوی در پاسخ به سیاست روز: 
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