
تبریک به جمهوری آذربایجان 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه برگ��زاری موفق 
انتخاب��ات پارلمان��ی در جمه��وری آذربایج��ان را 

تبریک گفت.
به گزارش اداره کل اطالع رس��انی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، »س��ید عباس موس��وی«  عصر 
امروز دوش��نبه برگزاری موفق انتخابات پارلمانی در 
جمه��وری آذربایجان را به دولت و ملت این کش��ور 
تبریک گفت. وی با اظهار خرس��ندی و اس��تقبال از 
برگ��زاری انتخابات مذکور در ش��رایط مطلوب، ابراز 
امیدواری کرد مناس��بات دو کش��ور بی��ش از پیش 
توس��عه و تعمیق یابد.انتخابات زودهنگام شش��مین 
دوره مجلس ملی جمهوری آذربایجان هفته گذشته با 
رقابت یک هزار و ۳۱۴ نامزد در ۱۲۵ حوزه انتخاباتی 

در سراسر این کشور به غیر از قره باغ، برگزار شد. 

رد گزینه جنگ علیه ایران از سوی آمریکا 
وزارت خارجه عراق با ص��دور بیانیه ای به محتوای 
دیدار وزیر خارجه این کش��ور با همتای ایرانی خود 
در حاش��یه کنفران��س امنیتی مونیخ اش��اره کرد.  
وزارت خارج��ه عراق با ص��دور بیانیه ای به محتوای 
دیدار »محمد علی الحکیم« وزیر خارجه این کشور 
ب��ا »محمد جواد ظری��ف« همتای ایران��ی خود در 
حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ اشاره کرد. بر اساس 
بیانیه منتشر شده، »محمد علی الحکیم« در دیدار 
با ظریف تأکید کرده است: بغداد گزینه جنگ علیه 
ایران از سوی آمریکا را مردود می داند. حکیم در این 
دیدار با تأکید بر افزایش تالش ها برای برقراری ثبات 
در منطقه، گفته است: عراق بر برقراری روابط حسنه 

و تقویت این روابط با همسایگان خود تأکید دارد.

اخبار

آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع کاهش تنش  عربستان با ایران
کاردار پیشین ایران در ریاض اظهار کرد: عربستان سعودی به دنبال کاهش 
تنش با ایران اس��ت ولی آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع اصلی پیشبرد این 

سیاست هستند.
احمد دس��تمالچیان در ارتباط با مطالب مطرح شده از سوی مقامات ایران 

و عربس��تان سعودی در مورد روابط دو کشور اظهار کرد: به نظر من عربستان 
سعودی به دنبال کاهش تنش با ایران است ولی آمریکا و رژیم صهیونیستی مانع از 
این ش��ده اند که عربستان سعودی بتواند این موضوع را اجرایی کند، چرا که منافع 
آنها در گروی وجود بحران بین ایران و برادران عرب در منطقه است.  وی ادامه داد: 
همان طور که اش��اره ش��د منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا در گروی ایجاد تضاد و 
تنش بین ایران و کشورهای عربی است و این موضوع برعکس سیاست ایران است 

که اولویت اولش  کاهش تنش با کشورهای منطقه است. ایسنا

آمریکایی ها به سازوکارهای غیرشفاف انتخاباتشان پاسخ دهند
 سخنگوی وزارت خارجه گفت: مقامات آمریکایی به جای زیر سؤال بردن انتخابات 
در ایران به سؤاالت و ابهامات درباره سازو کارهای غیرشفاف و پیچیده انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا پاسخ دهند.  سید عباس موسوی تصریح کرد: اهتمام 
جمهوری اس��المی ایران به موضوع انتخابات در تراز باالیی در س��طح جهانی و 

خصوصا در منطقه قرار داش��ته و مردم عزتمند ایران نسبت به تناقض گویی های 
طیفی معلوم الحال از مقامات آمریکایی در خصوص کشورمان عادت کرده اند. سید عباس 
موسوی تاکید کرد: مقامات آمریکایی بهتر است به جای زیر سؤال بردن انتخابات در ایران 
به سؤاالت و ابهامات طیف وسیعی از مردم و نخبگان آمریکا و جهان درباره سازو کارهای 
غیرش��فاف و پیچیده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که رای اکثریت مردم در آن 
نادیده انگاش��ته می ش��ود و نیز  روابط گس��ترده رژیم آمریکا با کشورهایی که حتی با 

ساده ترین اشکال انتخابات هم بیگانه هستند، پاسخ دهند.  مهر

اتریش هشدار برای سفر به ایران را لغو کرد
س��فیر اتریش در تهران گفت: اتریش پس از ارزیابی مجدد و اساسی شرایط 
امنیتی، تذکرهای س��فر به ایران را کاهش داده و هش��دارهای عمومی برای 

اجتناب از سفرهای کم اهمیت به ایران را لغو کرده است.
اش��تفان شولتز س��فیر اتریش در تهران در حساب اینستاگرامی خود نوشت: 

اتریش پس از ارزیابی مجدد و اساسی شرایط امنیتی، تذکرهای سفر به ایران 
را کاهش داده و هش��دارهای عمومی برای اجتناب از س��فرهای کم اهمیت به ایران 
را لغو کرده اس��ت.  این دیپلمات اتریش��ی یادآورش��د: ما اعتقاد داریم ریسک برای 
اتباع اتریش��ی به استثنای برخی مناطق مرزی خاص تغییر کرده است. این تصمیم 
همچنین در راستای ارتباطات و تجارت بین جامعه مدنی دو طرف موثر خواهد بود. 
الزم به ذکر است که محافل رسانه ای غربی تالش بسیار کرده اند تا جو جدید ایران 

هراسی را در جهان ایجاد نمایند که این طرح نیز با ناکامی همراه شد.  فارس

گزارش

اتحادیه اروپا دیروز با صدور بیانیه ای در حالی 
اعالم کرد که مس��ئول سیاس��ت خارجی این 
اتحادیه در حاش��یه کنفرانس امنیتی مونیخ 
ب��ا وزیران امور خارجه روس��یه و چین دیدار 
و درب��اره آینده توافق هس��ته ای ایران رایزنی 
ک��رد  که اروپا همچنان رک��ورددار وعده های 

بی عمل در حفظ برجام است.
اروپایی ها همواره بر ای��ن ادعایند که به دنبال 
حفظ برجام هس��تند اما در عم��ل گامی برای 
این وعده بر نداش��ته و ب��ا عدم اجرای تعهدات 
برجامی و زیاده خواهی های حاشیه ای همچون 
طرح اخراج ای��ران از معادالت منطقه و حذف 
توان دفاعی و موش��کی ایران در اجرای برجام 
کار شکنی می کنند. رفتاری که موجب شده تا 
ایران ۵ گام کاهش تعهدات برجامی بردارد. در 
باب ادعاهای اروپا در قبال برجام در این بیانیه 
اروپا آمده اس��ت، جوس��پ بورل به طرف های 
چینی و روسی اطمینان داده که بعنوان مسئول 
هماهنگ��ی کش��ورهای عضو برج��ام، به همه 
طرف ه��ا گوش داده و به هم��کاری برای زنده 
نگه داشتن این توافق ادامه می دهد.براساس این 
بیانیه، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
همچنین در دیدار با س��ایر مقام های بلندپایه 
شرکت کننده در اجالس امنیتی مونیخ درباره 
روابط دوجانبه، تحوالت منطقه ای و همچنین 

روند صلح خاورمیانه رایزنی کرده است.
 ای��ران ب��ه دنبال خروج یکجانب��ه و برخالف 
مق��ررات بین المللی آمری��کا از برجام، تالش 
کرد توافق هس��ته ای  را به ش��رط عمل دیگر 
طرف های این توافق به تعهداتشان حفظ کند 
ام��ا با گذش��ت نزدیک به دو س��ال و ناتوانی 
طرف ه��ای اروپایی ب��ه تعه��دات برجامی، با 
ه��دف حف��ظ بهره من��دی اقتص��ادی ایران، 
گام های کاهش تعهدات خود را در بازه زمانی 
ش��صت روزه آغ��از کرد.بر این اس��اس، ایران 
یکش��نبه  ۱۵ دی ماه با ص��دور بیانیه ای گام 
پنجم و نهایی کاه��ش تعهدات برجامی خود 
را اع��الم کرد که طب��ق آن، تهران دیگر هیچ 
محدودیتی در حوزه عملیاتی )شامل ظرفیت 
غنی س��ازی، درصد غنی س��ازی، میزان مواد 
غنی ش��ده، و تحقیق و توسعه( نخواهد داشت 
و از ای��ن پس، برنامه هس��ته ای ایران فقط بر 
اس��اس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت 
و هم��کاری با آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
نیز طب��ق روال ادامه می یابد. ۹ روز بعد )۲۴ 
دی ماه( سه کشور اروپایی عضو برجام با صدور 
بیانیه ای س��از وکار حل اختالف در برجام را 
فعال کردند. البته جوس��پ بورل می گوید که 
این س��از وکار هنوز به صورت رس��می فعال 
نش��ده است.  ایران تاکید کرده که در صورت 

رف��ع تحریم ها و منتفع ش��دن ایران از منافع 
برجام، جمهوری اسالمی ایران آماده بازگشت 
به تعهدات برجامی خود اس��ت. ش��نیده ها از 
احتمال برگزاری نشست کمیسیون مشترک 

برجام ظرف روزهای آینده حکایت دارد.  
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا جمعه 
هفته گذش��ته بدون اشاره به تاریخ دقیق گفت 
که جلسه کمیسیون مشترک ماه فوریه برگزار 
خواهد ش��د.آخرین دور، نشس��ت کمیس��یون 
مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل 
وزارت خارجه های ای��ران و گروه ۱+۴ )آلمان، 
فرانس��ه، روس��یه، چی��ن و انگلی��س( روز ۱۵ 
آذرماه در محل نمایندگی اتحادیه اروپا در وین 
برگزار شد.سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزی��ر امور خارجه ایران و هلگا اش��مید معاون 
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ریاست 
این نشست را برعهده داشتند. جلسه اسفندماه، 
نخستین نشست بعد از اقدام سه کشور اروپایی 
در فعال کردن سازوکار موسوم به »مکانیسم حل 
اختالف« در برجام خواهد بود. الزم به ذکر است 
»جوزف بورل«، جانشین »فدریکا موگرینی«، 
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا در 
یادداشتی در یک روزنامه اسپانیایی نظریاتش 
را درباره »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
مطرح کرده اس��ت.او در این یادداش��ت که در 

روزنامه اسپانیایی »ال پائیس« به چاپ رسیده 
ب��ا بیان این ادعا که اتحادیه اروپا در مناقش��ه 
می��ان ایران و آمریکا بین دو طرف مردد مانده 
نوشته اروپا باید بتواند از منافع خودش در برابر 

اقدامات تحمیلی از بیرون، دفاع کند. 
  »ب��ورل«، تنش ه��ای میان ای��ران و آمریکا 
را »خطرن��اک« توصی��ف کرده و نوش��ته این 
وضعیت باع��ث بروز رویداده��ای مختلفی در 
دری��ا از منطق��ه جبل ط��ارق گرفته ت��ا تنگه 
هرمز شده است. او همچنین می نویسد: »این 
وضعیت، تهدیدی عظی��م علیه صلح و امنیت 
بین المللی به خصوص برای اروپایی ها به شمار 
می رود.«مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا خواس��تار به کارگیری همه تالش ها برای 
جلوگی��ری از بروز ی��ک »درگیری خطرناک« 
شده است. او نوشته اس��ت: »بنابراین، ما باید 
هم��ه تالش ها را به منظ��ور جلوگیری از بروز 

یک درگیری خطرناک به کار گیریم و بس��تر 
مذاک��رات جدیدی را فراهم کنیم که برجام را 
احی��ا می کند.«بورل با ی��ادآوری اینکه برجام 
حاصل مذاکراتی بس��یار طوالنی است نوشته 
هدف اصلی این توافق صرفاً پرداختن به برنامه 
هسته ای ایران بوده و بسیاری از مسائل دیگر از 
مذاکرات بر سر این توافق کنار گذاشته شده اند. 
جوزف بورل در بخش دیگری از این یادداشت 
ب��ه پیش فرض های »فرابرجام��ی« مکنون در 
مذاکرات هس��ته ای که کشورهای غربی قصد 
داش��تند برج��ام را بر آنها بنا کنند نیز اش��اره 
کرده و یادآور ش��ده که این تواف��ق قرار بوده 
به تقویت یک جناح سیاس��ی خاص در ایران 
)بورل همانند مقام های سایر کشورهای غربی 
از این طیف که در واقع همس��ویی بیشتری با 
منافع غرب دارند به عنوان »جناح میانه رو« یاد 

می کند( منجر شود.

 ترور ژنرال سلیمانی
نقض بی شرمانه قوانین بین الملل بود

وزیر خارجه روس��یه ضمن تأکید بر اینکه مس��ائل غرب آس��یا تنها 
از طریق گفت وگو قابل حل اس��ت، گفت که ترور سپهبد سلیمانی، 

نقض بی شرمانه قوانین بین المللی بود.
»س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو با روزنامه 
ایتالیایی »ال اس��تامپا« که دیروز به چاپ رسید، تأکید کرد که ترور 
س��پهبد »قاسم س��لیمانی« فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران 

انقالب اسالمی نقض بی شرمانه قوانین بین المللی بوده است.
وی در خص��وص تش��دید تنش ها میان ایران و آمری��کا در پی اقدام 
تروریس��تی واشنگتن در به ش��هادت رساندن سپهبد سلیمانی گفت 
که موضع مس��کو کاماًل مشخص است و »ما هرگونه اقدامی را که در 
تضاد با اصول و قوانین منشور سازمان ملل باشد و به تنش های بیشتر 
در منطقه منجر ش��ود، محکوم می کنیم«. الوروف ادامه داد: »حمله 
س��وم ژانوی��ه ۲۰۲۰ )۱۳ دی ماه( پنتاگون به ف��رودگاه بغداد که به 
کش��ته شدن )شهادت( ژنرال قاسم س��لیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران ایران منجر شد، نقض بی شرمانه قوانین بین الملل بود. 
بعالوه آنکه، )حمله( به یک فرودگاه غیرنظامی صورت گرفته اس��ت 
بنابراین من آنچه اخیراً در س��فر به س��ریالنکا گفت��م، تکرار می  کنم 
ک��ه آمریکا با این اقدامات پا را از گلیم خود فراتر می گذارد«. الوروف 
ضمن تأکید بر اینکه عادی  ش��دن اوضاع در غرب آسیا تنها از طریق 
گفت وگو حاصل می ش��ود، ادامه داد: »موضع مسکو همچنان بر این 
اصل اس��ت که غلب��ه بر اختالفات فعلی )در غرب آس��یا( منحصراً از 
طری��ق گفت وگو  و در می��ز مذاکره امکانپذیر اس��ت. تمرکز راهبرد 
امنیت جمعی روسیه در خلیج فارس که تابستان سال گذشته رونمایی 
شد، بر همین امر است«.این دیپلمات روس در خصوص  طرح امنیت 
جمعی روس��یه برای خلیج فارس گفت که برخ��الف دیگر ایده هایی 
که برخی کشورهای خاص پیش��نهاد داده اند، مسکو یک دستور کار 
سازنده و یکپارچه به منظور ایجاد ساز و کاری برای واکنش مشترک 

به چالش ها و تهدیدهای منطقه غرب آسیا پیشنهاد داده است.
الوروف توضیح داد: »ما متقاعد شده ایم که اجرای تدریجی این طرح، 
گام مهمی در جهت عادی س��ازی اوضاع در سراس��ر خاورمیانه است 
و اساس��ی برای ایجاد معماری اعتم��اد دوجانبه در آنجا به وجود می 
آورد«. روس��یه، اوایل مردادماه س��ال جاری، طرح��ی را تحت عنوان 
امنیت جمعی در خلیج فارس را ارائه کرد و وزارت خارجه این کش��ور 
در بیانی��ه ای اعالم کرد: »اصول اصلی این مفهوم، رویکرد گام به گام، 
چند جانبه گرایی و رعایت دقیق قوانین بین المللی، منش��ور سازمان 
ملل و قعطنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل است.« روسیه در 
خصوص وظایف این س��ند گفت: »وظیفه راهب��ردی آتی که در این 
سند مشخص شده، ایجاد مکانیزم امنیت جمعی و همکاری در منطقه 

خلیج فارس با مشارکت یکسان تمامی کشورهای منطقه است«. 

 دیپلماسی پارلمانی
در تحکیم اتحاد جبهه مقاومت 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ایران در آغاز سفر دو روزه خود به 
لبن��ان، بر جایگاه تأثیرگذار این کش��ور تأکید ک��رد و گفت، تالش 

همیشگی ایران این بوده که لبنان کشوری آزاد و مستقل باشد.
»علی الریجانی« رئیس مجلس شورای اسالمی ایران پس از سوریه 
در دومین مقصد منطقه ای خود وارد لبنان شد و قرار است در سفر 
دو روزه خود به این کش��ور با مقامات مختلف لبنانی دیدار کند. بر 
اساس گزارش روزنامه »النهار«، الریجانی که وارد فرودگاه بین المللی 
»رفیق الحریری« بیروت شد، مورد استقبال »هانی قبیسی« نماینده 
رئیس پارلمان لبنان، »محمد جالل فیروزنیا« سفیر ایران در لبنان 
و »محمود قماطی« وزیر س��ابق و نماینده »س��ید حس��ن نصراهلل« 
دبی��رکل حزب اهلل قرار گرفت. قبیس��ی در همی��ن ارتباط گفت: از 
طرف »نبیه بری« برای استقبال از این میهمان عزیز در کشور دوم 
خودش لبنان آمده ایم تا خوشامد بگوییم و اقامت خوبی را برای وی 

در لبنان آرزو کنیم.
وی س��پس حسن روابط میان دو کشور را س��تود و افزود: جمهوری 
اس��المی ایران همواره و در تمام س��ختی ها در کنار لبنان بوده است.

الریجانی هم اعالم کرد: باعث خوش��حالی و افتخار من است که این 
فرصت مجددا فراهم ش��د تا به کشور برادر و دوست لبنان سفر کنم. 
طبعا لبنان کشوری مؤثر در منطقه است و همیشه روابط دوستانه ای 
میان ایران و کشور بردار لبنان برقرار بوده است. همانطور که می دانید 
ایران همواره تالش کرده تا لبنان را کشوری آزاد و مستقل ببیند، در 
همین چارچوب به ملت و مردم لبنان تالش های موفقی را که منجر 
به تشکیل دولت جدید شد، تبریک می گویم. همیشه تالش خواهیم 
کرد که روابط دوجانبه میان دو کشور، روابط ممتاز باشد و از خدا برای 
ش��ما آرزوی توفیق دارم. علی الریجانی در دیدار خود با »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه، بر اهمیت پیروزی های اخیر محور مقاومت علیه 
تروریس��ت ها )در جبهه ادلب( تاکید و اعالم کرد: حمایت های تهران 
از دمش��ق در جنگ علیه تروریست ها ادامه خواهد داشت. جمهوری 
اس��المی ایران یقین دارد که س��وریه قادر است، جنگ تا آزادی همه 
مناطق خود از لوث تروریست ها را ادامه دهد تا به جایگاه قبلی خود 
در منطقه برگ��ردد. در همین حال رئیس کمیته پارلمانی دوس��تی 
ایران و سوریه اعالم کرد، سفر رئیس مجلس شورای اسالمی ایران به 
دمش��ق در این برهه زمانی این پیام را فرستاد که ایران حامی سوریه 
در مقابله با اش��غالگری ترکیه است. »بشیر شربتچی« رئیس کمیته 
پارلمانی دوستی ایران و سوریه درباره زمان سفر الریجانی به دمشق 
و داللت های آن به وبگاه »العهد« گفت، س��فر مذکور در »خط س��یر 
طبیعی« خود ص��ورت گرفت و نتیجه روابط گرم و برادرانه دو طرف 
است.وی افزود: ایران و سوریه دو کشور هستند اما آنها دو شریک در 

محور مقاومت هستند که اثبات شده است. 

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz سه شنبه  29 بهمن 1398  شماره 5246 

بورل به چین و روسیه وعده زنده نگه داشتن برجام را داد

اروپا همچنان رکورددار وعده های بی عمل 
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