
ایران با بی اعتمادی نسبت به اروپا، در 
راستای منافع ملی حرکت می کند

ب��ا خروج آمری��کا از برجام در اردیبهش��ت 1397 
و بازگش��ت تحریم ه��ای ب��ه ظاهر تعلیق ش��ده و 
همینطور وضع و اجرای تحریم های گسترده جدید 
در حوزه های مختلف اعم از نفت و انرژی و تبادالت 
بانکی علیه جمهوری اسالمی ایران، اتحادیه اروپا به 
عنوان یکی از طرف های اصلی توافق هسته ای برای 
ترغیب ایران به ادامه پایبندی به تعهدات برجامی، 
متعهد شد که در جهت رفع تحریم ها و عادی سازی 
روابط تجاری و اقتصادی با ایران، گام های عملیاتی 
مهمی را برداش��ته و خالء خروج آمریکا از برجام را 

جبران نماید.
پارس��ا جعفری، کارش��ناس روابط بی��ن الملل در 
یادداش��تی با این مقدمه می افزای��د: علیرغم وعده 
وعیده��ای تروئی��کای اروپای��ی در جه��ت منتفع 
س��اختن ایران از توافق هس��تهای برجام، با پشت 
س��ر گذاشته شدن یک سال صبر استراتژیک، اروپا 
نش��ان داد که اختیاری از خود نداشته و بدون اذن 

آمریکا از عهده ی هیچ تعهدی بر نمی آید.
ب��ا بدعهدی در اج��رای تعهدات و وقتکش��ی های 
دنباله دار طرف های اروپایی و افزایش ش��عاع دایره  
تحریم های ظالمانه آمریکا، ایران ناگزیر ش��د تا به 
ش��کل تعهد در برابر تعهد با برجام برخورد کرده و 
بهتدریج بخش��ی از تعهدات خ��ود را در چارچوب 
برج��ام متوق��ف کند. ای��ران در کنار نش��ان دادن 
جدی��ت خ��ود در تالفی جویی به کم��کاری طرف 
مقاب��ل، همچنان فرص��ت دیپلماس��ی را زنده نگه 
داش��ته و بازگشت به تعهدات را مشروط به اجرایی 

شدن تعهدات سایر اعضای برجام نمود.
گرچ��ه اروپاییان بر این باورند ک��ه تعلیق تعهدات 
ایران در برجام به منزله نقض برجام است، اما دنیا 
به خوبی نظارهگر اس��ت که  این ایران نیس��ت که 
برج��ام را نقض کرده، بلک��ه طرف های دیگر برجام 
به خصوص آمریکا و اروپایی ها بودند که به تعهدات 
خودش��ان عمل نکردند و اقدام ایران واکنش��ی به 
بدعهدی طرف های دیگر برج��ام به ویژه آمریکا در 

چارچوب برجام بوده است.
جمهوری اس��المی ایران هنوز متعهد به این است 
که اگر طرف های دیگر برجام به تعهدات خود عمل 
کنند، راه برای بازگشت به توافق فراهم است. ایران 
بدون اینکه میز مذاکره را ترک گوید، همچنان راه 
گفت وگو و مذاکره را ب��ا دیگر طرف های برجام باز 
نگه داشته و خودش را متعهد به تعهدات بین المللی 
و توافق ه��ای چندجانبه می دان��د. حتی اخیرا وزیر 
امور خارجه کش��ورمان اعالم ک��رد، چنانچه دولت 
جدید آمریکا به تعهدات خود ذیل قطعنامه 2231 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل عمل کند، ایران نیز 
به تعهدات خ��ود بازخواهد گش��ت. البته در مورد 
بازگش��ت آمریکا به برجام نیز راه بس��ته نیس��ت و 
طبق اعالم دکتر ظریف، می توان در مورد ش��رایط 

این بازگشت، گفت و گو کرد. 
تروئیکای اروپا برغم برخورد منطقی و قانونی ایران 
در چارچ��وب برجام، واکنش های تند و گس��تاخانه 
ای داش��ته اند و بج��ای آمریکا که برجام را بصورت 
غیرقانونی ترک گفته و تروریس��م اقتصادی را علیه 
مردم کش��ورمان براه انداخت، ایران را مورد هجمه 
ق��رار داده اند. مض��اف بر آنکه خ��ود اروپایی ها نیز 
در انج��ام تعهدات برجامی خود تعلل داش��ته و در 
حقیقت گام های برداشته ش��ده ایران حق طبیعی 
تهران و واکنش��ی اس��ت به بی توجه��ی اروپایی ها 
نس��بت به اجرای تعهدات خ��ود و عدم بهره مندی 
ایران از مزایای اقتصادی برجام. برخالف، بیانیه اروپا 
اقدام اخیر کش��ورمان نه تنها به منزله نقض برجام 
نیس��ت، بلکه حق مسلم آن بر اساس بندهای 2۶ و 
3۶ توافق یاد ش��ده است، چرا که حفاظت از منافع 
مل��ی در چارچوب امنیت مل��ی نیز ایجاب مینماید 
ک��ه طرفین برجام همچنان ک��ه از موقعیت برابری 
برخوردارن��د، در عم��ل نیز مانع از ورود خس��ارات 
محض حاکمیتی، مالی و امنیتی برای خود گردند و 

ایران نیز در این خصوص به حق است.
از ای��ن رو جمه��وری اس��المی ضروری م��ی داند 
که با بر چش��م داش��تن عینک بی اعتمادی نسبت 
ب��ه اروپایی ها، برای تحقق منافع ملی در راس��تای 
ارتقای دستاوردهای هسته ای کشور مبادرت کرده 
و براس��اس مفاد برجام، در صورت ادامه  وقت کشی 
اروپایی ه��ا و عدم وجود اراده  آن ه��ا در رویارویی 
ب��ا تحریم ها و تأمی��ن منافع اقتص��ادی ایران، به 
تدری��ج تعهدات خود را کاه��ش داده و بر افزایش 
توانمندی های هسته ای اقدام نماید. تهدید و عمل 
در جهت کاهش نظارت بازرسان آژانس و همینطور 
توقف اج��رای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت 
تعل��ل اروپایی ها و تداوم تحریم ها، از گزینه های در 

دسترس جمهوری اسالمی می باشد. ایسنا 

اخبار گزارش

کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی معتقد است؛ طرح 
روس��یه بخشی از طرح جمهوری اس��المی ایران است که 
معاون وزیر خارجه تش��ریح آن را برای کشورهای موثر در 
منطق��ه به عهده داش��ت؛ البته متاس��فانه در زمان اجرای 
طرح روسیه از مقامات وزارت خارجه ایران دعوت به عمل 
نیاورد و بخش��ی از طرح همچن��ان در ابهام قرار دارد؛ باید 
یادآور شد حساس��یت ایران بر روی مسائل خطوط مرزی، 
دموگراف��ی منطقه و همچنین عدم تغییر جاده نخجوان به 
باکو بطور قاطع به همه طرف های این مناقش��ه تذکر داده 

شده است.
در حالی مناقش��ه قره باغ با میانجی گری روس��یه به آتش 
بس ختم شد که اس��تقبال جمهوری اسالمی ایران از این 
تواف��ق حکای��ت از آن دارد ته��ران برای تعامالت بیش��تر 
منطقه ای و مقابله با تهدید تروریس��م و جنگ های منطقه 

ای آمادگی دارد.
طبیعی اس��ت که جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرتی 
مطرح در منطقه و کشوری که حامی ثبات و صلح منطقه ای 
اس��ت؛ به پایان بحران قره باغ به مثابه دریچه ای به صلح و 

همگرایی بیشتر منطقه ای نگاه می کند. 
طی این توافق قرار است نیروهای ارمنی تا اول ماه دسامبر 
در سه مرحله از همه منطقه کوهستانی قره باغ خارج شوند. 
جمه��وری آذربایجان که بر بخش های جنوبی قره باغ نظیر 
شوش��ا، منطقه فضولی، زنگیالن و جبرائی��ل در کنار رود 
ارس و در مرز با ایران تس��لط یافت��ه، تداوم حضور خواهد 
داش��ت و در س��ایر مناطق هم حاکمیت ب��ه تدریج و طی 
بازه زمانی پنج س��اله در اختیار جمه��وری آذربایجان قرار 

خواهد گرفت.
نقش موثر ایران و روسیه در مناقشه قره باغ

دکتر سید رضا صدرالحس��ینی کارشناس مسائل سیاست 
خارجی در پاس��خ به سیاست روز درباره طرح صلح روسیه 
در مناقش��ه قره ب��اغ و اینکه آیا این ط��رح منافع ایران را 
در منطقه تامین می کند یا نه؟ گفت: مناقش��ه قره باغ که 
س��ابقه ای بیش از 100سال در منطقه ژئوپولیتیک قفقاز و 
آس��یای میانه دارد، در طول 28 س��ال گذشته دستخوش 
اتفاقات ویژه ش��ده اس��ت که پس از تصرف مناطقی از قره 
باغ توس��ط ارمنس��تان موجب 4 قطعنامه از سوی سازمان 
ملل شده است و در طول چند سال گذشته چند درگیری 
خونین را ش��اهد بوده اس��ت اما در این درگیری اخیر که 
بیش از ش��ش هفته طول کش��ید مس��ائلی رخ داد که در 
تاری��خ این منطقه بی س��ابقه بود.  وی اف��زود: در این ایام 
تعداد زیادی از مردم منطقه در سرمای پاییزی آواره شدند، 
خانه های زیادی تخریب شده و تعداد قابل توجهی از مردم 

غیر نظامی مجروح و کش��ته ش��دند و تعدادی به اس��ارت 
درآمدند و متاس��فانه س��لفی های  تکفیری ب��ه این منطقه 
گسیل و احتماال با حمایت ترکیه در این منطقه سکنی داده 
شدند.  صدرالحسینی با تاکید بر اینکه در این ایام طرح های 
گوناگون از جمله طرح مینس��ک به نتیجه نرس��ید و مانند 
گذشته کشورهای عمده عضو این گروه تحرک ویژه ای برای 
ایجاد صلح به عمل نیاوردن��د، تصریح کرد: از این رو ترکیه 
و آذربایجان توانس��تند با اقدامات خود ضمن باز پس گیری 
سرزمین های تصرف شده توسط ارمنستان خود را پیروز این 
جنگ بنامند و تقاضاهایی بیش از وزن خود اعالم نمایند در 
این اثن��ی ترکیه نیز به دنبال اعزام نیروهای نظامی خود به 
آذربایجان است و در افکار خود قصد ایجاد پایگاه های نظامی 
دائم در آذربایجان را دارد تا به این وسیله شکست های خود 
را در س��وریه و لیب��ی تا حدودی جبران کند اما روس��یه با 

اقدامی به موقع و قاطع 
رؤسای جمهور دو کشور آذربایجان و ارمنستان را بر سر یک 

میز نشاند و با طرحی فراگیر بیش از دوهفته است در منطقه 
مورد منازعه آتش بس اعالم نموده است. 

این استاد دانشگاه اظهار داشت: طرح روسیه بخشی از طرح 
جمهوری اس��المی ایران بود که معاون وزیر خارجه تشریح 
آن را برای کش��ورهای مؤثر در منطقه به عهده داشت؛ البته 
متاس��فانه در زم��ان اجرای طرح، روس��یه از مقامات وزارت 
خارجه ایران دعوت به عمل نیاورد و بخشی از طرح همچنان 
در ابهام قرار دارد؛ بابد متذکر ش��د حساسیت ایران بر روی 
مس��ائل خطوط مرزی، دموگراف��ی منطقه و همچنین عدم 
تغییر جاده نخجوان به باک��و بطور قاطع به همه طرف های 
این مناقشه تذکر داده شده است؛ همه کشورهای طرف های 
مذاکره به خصوص کشور آذربایجان  باید به این حساسیت ها 

توجه خاص داشته باشند.
صدرالحسینی با بیان اینکه روسیه از شرایط نامناسب داخلی 
آمریکا حداکثر اس��تفاده را نم��ود و رییس جمهور غربگرای 
ارمنس��تان را مطیع خ��ود کرد، بیان داش��ت:  همچنین با 
سکوت خود در برابر حمالت نظامی آذربایجان به قره باغ که 
تحت تسلط کشور آذربایجان بود برای یک عمر آذربایجان را 
که در گذشته نه چندان دور جزو مناطق اقماری روسیه بود 
مدیون خود کرد. وی گفت: در واقع برنده اصلی این مناقشه 
اخیر روسیه و شخص پوتین بود، البته الهام علی اف توانست 
محبوبیت خ��ود را در بین مردم خود ب��ه دلیل بازگرداندن 
سرزمین های اشغالی به خاک کشورش افزایش دهد ناگفته 
نماند که ترکیه نیز س��عی می کن��د از این نتیجه برای خود 
سودی را تعریف نماید که البته رسیدن به این سود بستگی 

مستقیمی به دولت آذربایجان و روسیه خواهد داشت. 
کارشناس مسائل سیاس��ت خارجی خاطرنشان کرد: مسلم 
اس��ت که در س��فر آتی مقامات وزارت خارجه به روس��یه و 
آذربایج��ان، نماینده جمهوری اس��المی ای��ران موضوعات 
اساس��ی را با مقامات این دو کشور در میان خواهد گذاشت 
که مهمترین آن ش��امل خروج سریع سلفی های تکفیری از 
منطقه و عدم تغییر خطوط مرزی و مش��خص نمودن داالن 
های عبور و مروری است که قرار است در خاک بین نخجوان 

و سرزمین اصلی آذربایجان ایجاد شود.

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز:

برخی حساسیت های ایران در توافق قره باغ از طرف روسیه 
شفاف سازی شود

ایران شریک مهم بالروس در منطقه است
رئیس کمیس��یون امور بین الملل مجلس نماین��دگان بالروس در دیدار 
س��فیر جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر گس��ترش مناسبات دوجانبه 
در همه زمینه ها، ایران ر اش��ریک مهم بالروس در منطقه خواند. سعید 
یاری با آندری س��اوینیخ  دیدار و گفت وگو کرد. س��اوینیخ با تاکید بر 

نقش و جایگاه ایران در خاورمیانه، اظهار داش��ت که ایران ش��ریک مهم 
بالروس در منطقه اس��ت.طرفین در این دیدار با تاکید بر تقویت دیپلماسی 

پارلمانی بین دو کش��ور، گفت وگوهای س��ودمندی در خصوص نقشه راه مبادله 
هیأت های پارلمانی و رایزنی های ویدئو کنفرانس��ی بین مجلس شورای اسالمی و 
مجلس نمایندگان بالروس در سطح روسای مجالس، روسای های کمیسیون های 
امور بین الملل و سیاس��ت خارجی و نیز روسای گروه های دوستی پارلمانی انجام 

شد. فارس  

ادعای پمپئو درباره نقش ایران در منطقه
وزیر امور خارجه آمریکا با گفتن این که کش��ورس برای ایجاد صلح در 

خاورمیانه تالش می کند، ادعایی را علیه ایران مطرح کرد.
مایک پمپئو مدعی شد که واشنگتن در راستای صلح در منطقه تالش 
می کند در حالی که آنچه تهدید ناشی از ایران خواند را، در نظر دارد.  

پمپئ��و همچنین گفت که دیگر کش��ورهای عربی نیز  ع��الوه بر امارات 
متحده عربی و بحرین  روابط با رژیم صهیونیس��تی را عادی سازی خواهند 

ک��رد.  به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این کش��ور به دنب��ال معاهده صلحی 
میان فلسطین و رژیم صهیونیستی است اما مقامات ارشد فلسطین از مشارکت 
خودداری کرده اند. آمریکا در حالی سیاس��ت دش��منی با مل��ت ایران را پیش 
گرفته اس��ت که اخیرا جو بایدن رییس جمهور جدید این کشور از سوی رسانه 

ها معرفی شده است. باشگاه خبرنگاران

قدردانی اتمر از ظریف 
وزیر امور خارجه افغانستان با قدردانی از تبریک تلفنی همتای ایرانی خود 
به وی، نقش وزیر خارجه ایران را در توسعه روابط میان ایران و افغانستان 
برجسته خواند. محمد حنیف اتمر در توئیتی نوشت: بابت تبریک تلفنی 
دوس��ت و  برادر عزیزم جناب دکتر ظریف به مناسبت گرفتن رای اعتماد 

از ولس��ی جرگه افغانستان سپاس گزار هستم. وی خطاب به ظریف افزود: 
دوستی و  همکاری ما به منظور توسعه هرچه بیشتر روابط میان کشورهایمان 

از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. از نقش شخص جناب عالی در این راستا قدردانی 
می کنم. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با محمد حنیف 
اتمر وزیر خارجه افغانستان تلفنی گفت وگو کرد. پیشتر؛ وزیر امور خارجه کشورمان در 
گفت وگویی تلفنی، به همتای افغانستانی سمت جدیدش را تبریک گفت و حنیف اتمر 

نیز بر عزم کابل برای ارتقای همه جانبه روابط با ایران تاکید کرد. صداوسیما 
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س��خنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هر کس��ی در 
کاخ س��فید باش��د راهی جز احترام به حق��وق ملت ایران 
ندارد، به حضور مستشاری ایران در سوریه اشاره و تصریح 
ک��رد: هر کس��ی در این حض��ور خللی ایجاد کند، پاس��خ 

کوبنده دریافت می کند.
س��عید خطیب زاده در پاس��خ به س��والی درباره بازگشت 
آمریکا به برجام بعد از ورود بایدن به کاخ س��فید و شروط 
ای��ران اظهار داش��ت: تا دولتی در آمریکا مس��تقر نش��ود 
نمی توانی��م درباره آن اظهارنظر کنی��م. آنچه برای ما مهم 
است رفتار آمریکاست، نه اظهاراتشان. با دقت و هوشیاری 
تم��ام تحوالت و گفته ها را پیگیری می کنیم و آقای ظریف 

نیز در مصاحبه اخیر مواضع ایران را بیان کرد.
وی اف��زود: همه در دنیا و آمریکا ج��زء آن معدود افرادی 
ک��ه روان پریش��انه همچنان جنگ علیه مل��ت ایران را در 
حوزه های اقتصادی و ضد حقوق بشری پیگیری می کنند، 
متوجه ش��دند این سیاست فش��ار حداکثری یک شکست 
حداکثری ب��رای آمریکا انجامیده اس��ت. هر کس در کاخ 
س��فید باش��د راهی ندارد، جز اینکه به حق��وق ملت ایران 
احترام بگذارد و مواضع ما به صورت روش��ن در این زمینه 

بیان شده است.

نگران همسایه عزیز خودمان افغانستان بوده 
و هستیم

سخنگوی دستگاه دیپلماس��ی درباره اصابت یک راکت به 
محوطه س��فارت ایران در کابل و اقدام��ات صورت گرفته 
در پی این حمله خاطرنش��ان کرد: ما نگران همسایه عزیز 
خودمان افغانس��تان بوده و هستیم. همس��ایه بسیار زخم 
خورده ای داریم، زخم جنگ و تروریس��م و تجاوز آمریکا و 
کشتار مردم بیگناه ولی با غرور افغانستان برای ما مقوله ای 

است که با تمامی قوا تالش می کنیم مرتفع شود.
وی با بیان اینکه آنچه دیروز رخ داد حمالت راکتی به نقاط 
مختلف افغانس��تان بود و گوش��ه ای از حیاط سفارت مورد 
اصابت قرار گرفت و خوشبختانه هیچ تلفاتی نداشت، اظهار 
داش��ت: از همان لحظات اول با س��فارت ای��ران و مقامات 

افغانستان در تماس بودیم. مس��ئولیت کامل این قضیه را 
بر عهده کس��انی می دانیم که بدون توجه به خواسته مردم 
افغانس��تان، همچنان بر مواضع غیر اصولی خود پافش��اری 

می کنند.
وی خاطرنشان کرد: تروریسم در هر شکل و رنگی محکوم 
اس��ت. تنها راه برق��راری صلح پایدار و دائمی و پیش��رفت 
و توسعه افغانس��تان از مس��یر گفت وگوهای بین االفغانی 
می گ��ذرد. گفت وگوهایی که ایران هم��واره از آن حمایت 
کرده و معتقدیم تمامی طرف های باید به شرایط گفت وگو 
پایبند باش��ند و امیدواریم این مس��یر به صل��ح پایدار در 

افغانستان منتهی شود.
این دیپلمات ارش��د ایرانی درباره س��فر مایک پامپئو وزیر 
خارجه آمریکا به منطقه و از جمله س��رزمین های اشغالی 
نیز اظهار داش��ت: س��فرهایی که وزیر خارجه ای که دوران 
مسئولیتش در حال تمام شدن است، از این دست می کند، 
بیش��تر از اینکه به پیگیری سیاست شکست خورده آمریکا 
مربوط باش��د، ش��اید ب��رای برخی ماهیگیری ه��ای آینده 

سیاسی مرتبط باشد.
س��خنگوی وزارت خارجه درباره پنجره فرصتی که برخی 
کش��ورها در منطقه احس��اس می کردند، بی��ان کرد: این 
پنجره فرصت نیس��ت و این پنجره رو به بس��ته شدن بی 
آبروی هایی بوده که این کش��ورها برای خودش��ان درست 
کردند. این سه چهار کشور بدنام و منزوی که در بین مردم 
خودش��ان هم منزوی هستند، بعید است توانسته باشند از 

این نمد کالهی برای خودشان درست کنند.
وی ادامه داد : متاسفانه برخی از این حکام، تمامی حیثیت 
و آبروی خودشان را در س��بد کسانی گذاشته اند که حتی 
م��ردم آمریکا نیز حکم به اخراج آنها داده اند. هر چه زودتر 
این کش��ورها به دامان همکاری های منطق��ه ای برگردند، 

بهتر است.
خطیب زاده خاطرنشان کرد: سفر وزیر خارجه رژیم آمریکا 
به س��رزمین های اش��غالی موضوع تلخی اس��ت و اگر نبود 
خیان��ت برخی حکام و برخی از س��ران کش��ورهای عربی، 
امروز اینقدر بی شرمانه وزیر خارجه آمریکا به سرزمین های 

اشغالی نمی رفت و تمامی قطعنامه های سازمان ملل را زیر 
پا نمی گذاش��ت و این چنین سرکشانه هر اقدام ضد بشری 

اسرائیل را سفیدنمایی نمی کرد.
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان بیان کرد: خیانت برخی از 
این حکام و بی ش��رمی رژیم فعلی در کاخ س��فید دو روی 
س��که اس��ت و آنهایی که این فضا را ب��رای آمریکا فراهم 
آوردند، باید پاس��خگو باشند. ایران هم اظهارات و هم سفر 
پامپئ��و را با قاطعی��ت محکوم می کن��د و معتقدیم آرمان 
فلس��طین آرمان مقدسی است و همه جهان اسالم باید به 

این آرمان پایبند باشند.
وی در پاس��خ به س��والی با بیان اینکه همکاری های ایران 
با س��وریه و ع��راق در حوزه های مختلف ب��ا جدیت دنبال 
می ش��ود، اظهار داشت: بخشی به زیرساخت های اقتصادی 
و بخش��ی هم به مس��ائل امنیتی و همکاری های سیاس��ی 
ایران با این کش��ورها مربوط می شود. کمیته هایی این ها را 

پیگیری کردند و در دست پیگیری است.
س��خنگوی وزارت خارج��ه اف��زود: هر چه روند بازس��ازی 
س��وریه س��رعت بگیرد، آرامش و ثبات و پایان درد و رنج 

مردم سوریه نزدیک تر خواهد بود.
خطیب زاده در پاس��خ به س��والی درباره هش��دار آلمان به 
اتباع ایرانی مقیم این کش��ور برای س��فر ب��ه ایران گفت: 
قوانین مدنی جمهوری اس��المی ایران کامال روش��ن است. 
تمام��ی افراد دوتابعیتی که طبق قانون مدنی به رس��میت 
نمی شناس��یم، تمام��ی اتب��اع از مصونیت ه��ا و حق��وق و 

مسئولیت های یکسانی برخوردارند.
وی اف��زود: اینک��ه دول��ت آلمان ک��ه خ��ودش در برخی 
و  اف��راد  داش��تند.  نق��ش  ایران��ی  اف��راد  گروگانگی��ری 
ش��خصیت های ایران��ی را ب��ه بهانه ه��ای بس��یار واهی در 
فرودگاه های کش��ور خود از جمله فرانکفورت دستگیر و به 

رغم تمامی تعهداتش به آمریکا مسترد کرده است. 
دولتی ک��ه معاه��دات دیپلماتیک را نقض ک��رده و نقش 
موثری در دس��تگیری دیپلمات ایرانی داشته و رویه بسیار 
غلطی را بنیان گذاش��ته از این اظه��ارات کند، واقعا جای 

سوال دارد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی در پاس��خ به سوالی درباره 
تالش امارات و بحرین برای قرار دادن حزب اهلل در فهرست 
گروه های تروریس��تی بیان کرد: حکام این کش��ورها بسیار 
حقیرانه در حال تالش هایی هستند که دل صهیونیست ها 

را به دست بیاورند.
خطی��ب زاده همچنین درباره همکاری ه��ای دفاعی ایران 

با برخی کش��ورها و اظهارات مادورو رئیس جمهور درباره 
همکاری ه��ای دفاع��ی با ای��ران گفت که سیاس��ت ایران، 
صادرات سالح نبوده است و نیست و افزود: البته با انقضای 
محدودیت های تس��لیحاتی جمهوری اسالمی ایران ما این 
حق را داریم و از این حق هم اس��تفاده خواهیم کرد. البته 

از این حق مسئوالنه استفاده می کنیم.
وی با ذکر این نکته که نیازهای دفاعی تمامی کشورها در 
صورت��ی که در چارچوب قوانین آمره بین المللی ش��ناخته 
ش��ده باش��د و همچنی��ن در چارچوب قواع��د و رویه های 
داخل��ی ای��ران، قابل انجام اس��ت و تهدیدی برای کس��ی 
نخواهد بود، خاطرنش��ان کرد: ای��ران درباره همکاری های 
دفاعی مس��ئوالنه عمل کرده و از این به بعد هم مسئوالنه 
عمل می کند و هر کمک ما در راس��تای ثبات و امنیت آن 

کشور و منطقه آن انجام خواهد شد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی درباره بدهی کره جنوبی به 
ایران بیان کرد: مش��کالت هنوز کامال مرتفع نش��ده است. 
مذاکرات در جریان اس��ت، برخی پیشرفت ها در مذاکرات 

بوده، ولی مذاکرات همچنان باید به نقطه خود برسد.
وی گف��ت: متاس��فانه برخ��ی س��نگ اندازی ه��ا و ع��دم 
ش��ناخت ها نس��بت به تعهدات دولت کره مانع از این کار 
شده است، البته بانک مرکزی و وزارت بهداشت و نهادها و 
وزارتخانه های مسئول به دقت جلو می روند وزارت خارجه 
از دول��ت کره دعوت کرده می کند که به این روند تس��ریع 
ببخش��د. آنچه به صورت جزیی اتفاق افتاده، اصال به هیچ 

وجه رضایت بخش نیست.
خطیب زاده در پاس��خ به سوالی درباره اظهارات الهام علی 
اف و قدردانی از ایران مبنی بر اینکه اجازه ارسال سالح از 
طریق مرزش به ارمنستان را نداده، سیاست ایران را اصولی 
و ت��داوم دار خواند و افزود: ما نس��بت به هیچ درگیری بی 
تفاوت نیس��تیم و س��عی می کنیم از طریق صلح آمیز این 
بحران ها حل شود و به هیچ طرفی اجازه نداده و نمی دهیم 
به انتقال سالح دست بزنند و این همه مربوط به یک طرف 
و جهت نیس��ت و ای��ن را به همه جهت ه��ا گفتیم، چون 

منطقه ما بیش از این تحمل جنگ و درگیری را ندارد.
وی اف��زود: با توجه به آتش بس در منطقه و اس��تقبال به 
عمل آمده وقت آن رس��یده اس��ت همه تالش کنند همه 
طرف ها ب��ه یک مذاکره فراگیر وارد ش��وند که این بحران 
سه دهه ای در چارچوب قواعد بین المللی و اصول شناخته  
شده ای که ایران در طرح خود به آن دقت کرده، حل شود.

 فارس 
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مطالبات ما از آمریکا سر جای خودش است
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