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سخنگوی دستگاه دیپلماسی در نشست خبری تشریح کرد

در نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا
درباره برجام بحثی نخواهد شد

جزییات سفر بوریس جانسون
به ایران و ارتباط آن با پرونده
نازنین زاغری
بهرام قاسمیســخنگوی دستگاه دیپلماســی صبح روز
گذشــته ،نشست خبری خود را با تســلیت به حادثهدیدگان
زلزله یکشنبه شب در ایران و عراق وتقاضای صبر و اجر برای
آنها آغاز کرد .قاسمیســپس در پاسخ به سوالی درمورد سفر
آتی بوریس جانسون به تهران و این که آیا این سفر به پرونده
نازنین زاغری هم ارتباط دارد ،گفت :ســفر بوریس جانســون
وزیر خارجه انگلیس به تهران در دســتور کار دو کشــور قرار
دارد و در حال تنظیم این ســفر هســتیم .وی افزود :موضوع
خانم زاغری بحث قضایی اســت و ایشــان در اختیار سیستم
امنیتی و قضایی اســت .قوه قضاییه مسیری را دنبال کرده و
ایشان(زاغری) حکمیدریافت کرده است و طبق قوانین ایران
دوران محکومیت خود را میگذراند .قاسمیخاطرنشــان کرد:
ســفر وزیر خارجه انگلیس به تهــران از قبل مطرح بود و این
سفر ارتباطی به اظهارات اخیر ایشــان و انتقاداتی که مطرح
شــده ندارد .وی گفــت :دو طرف همواره طیف وســیعی از
مســائل را داشتهاند و در دوران اخیر هم با توجه به روندی که
تهران  -لندن دارند و ارتقای ســطح روابط دو کشور به سطح
سفیر ،تصور میکنم مسائل دوجانبه ،مسائل منطقه ،برجام و
موضوعات دیگر جزو مسائلی است که پیرامون آن باید بحث و
تبادل نظر صورت بگیرد  .سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه
داد :در تمــاس تلفنی وزیران خارجه ایران و انگلیس مجموعه
مسائل دوجانبه و مسائل منطقهای مطرح شد ،بوریس جانسون
در ایــن مکالمه درمورد خانم زاغــری هم صحبت کردند که
از ســوی وزیر امور خارجه پاســخ الزم داده شد .قاسمیادامه
داد :وزیر امور خارجه ایران در این تماس اشــاره کردند که با
توجه به مسائل انساندوستانه و با وجود این که موضوع قضایی
است ،پیام ایشــان را به سیستم قضایی منتقل میکنند و در
این خصوص مساعدت میکنند .وی اضافه کرد:مباحث مطرح
شده در این خصوص مباحث داخلی انگلیس است که ما نباید
خود را درگیر آن بکنیم.
استعفای مشکوک نخست وزیر لبنان
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی درباره
اتفاقات اخیر لبنان و استعفای نخست وزیر این کشور اظهارکرد:
ما همواره خواهان ثبات و امنیت در لبنان بودیم ،در ســالیان
اخیر و با تالش احزاب و گروههای لبنانی این کشور در مسیر
بازســازی و سازندگی قرار گرفته بود و این روند مورد حمایت

ایران بوده است .قاسمیبا بیان این که ما هنوز هم به طور جد
از پیشرفت و آرامش لبنان حمایت میکنیم ،گفت :استعفای
نخست وزیر لبنان امری غیرمترقبه ،ناگهانی و مشکوک تلقی
میشــود و امیدواریم با توجه به ســخنانی که آقای حریری
دیشب داشت ،هر چه سریعتر به لبنان بازگردد و مراحل قانونی
استعفا را در لبنان انجام دهد .وی تصریح کرد :آنچه مورد توافق
گروههای لبنانی ،دولت و ریاســت جمهوری این کشــور قرار
بگیرد ،مورد حمایت ما اســت و مــا از هر اقدامیکه به ثبات
و امنیت لبنان کمک کند ،حمایت خواهیم کرد .ســخنگوی
دســتگاه دیپلماسی خاطرنشــان کرد :این که نخستوزیری
در یک کشــور ثالث و از طریق رســانههای آن کشور استعفا
کرده و به کشور خود بازنگردد ،اقدام عجیب و بینظیری بود.
قاسمیافزود صحبتهای شب گذشته آقای حریری میتواند
کورسویی باشد که ایشان به لبنان برگردد و وضعیت به شرایط
قبل بازگردد.
توگو نیست
مباحث موشکی قابل گف 
وی در پاســخ به سوالی در خصوص طرح برخی مسائل در
زمینه مباحث موشکی نیز اظهار کرد ما بارها اعالم کردهایم و
باز هم تکرار میکنیم که در مباحث موشکی و موضوع دفاعی با
هیچ کشوری به هیچ وجهی گفت وگو نخواهیم کرد.این موضع
کلی ما و حرف جمهوری اسالمیایران است  .سخنگوی وزارت
امور خارجه تصریح کرد این دیگران هســتند که باید درباره
ارسال ســاحهای گرانقیمت ،انبوه و پیشرفته به کشورهای
منطقه بایــد توضیح بدهند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان
این سالحها هستند که اقدامات آنها میتواند منجر به ناآرامیو
تنش شود  .این کشورها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
درخواست عربستان برای نشست اتحادیه عرب
قاسمیدر پاسخ به ســوال دیگری در خصوص درخواست
عربســتان برای برگزاری نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب
گفت این نــوع اقدامات از جانب عربســتان جدید نیســت،
عربستان به علت مشکالت درونی و بیرونی و سرخوردگیها و
شکستهای پیاپی که داشته تالش میکند اجماع بر علیه ایران
ایجاد کند.به گفته قاسمی»تالشهای عربستان نشان میدهد
که تحوالت یک سال گذشته به آنچه که دلخواه عربستان بوده
نرسیده و همواره شکست خورده است و این اجالس هم نهایتا
نتیجه مطلوبی برای عربســتان نخواهد داشــت» .سخنگوی

ایسنا :مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با خانوادههای قربانیان زلزله ایران
و عــراق ابراز همدردی و حمایت خود را برای کمک رســانی اعالم کرد .فدریکا
موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از برگزاری نشست شورای
روابط خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران تاســف خود را از وقوع زلزله در
ایران وعراق اعــام کرد .وی گفت که با قربانیان زلزلهای که در ایران و عراق به
وقوع پیوست ابراز همدردی میکند و اعالم کرد که اتحادیه اروپا آماده است تا از
هر طریقی که مفید است ،کمکرسانی کند .موگرینی همچنین گفت که در این
نشست درباره توافق هستهای ایران و گروه  5+1بحث و رایزنی نخواهد شد ،اما وی
وزیران اتحادیه اروپا را از محتوای گفتوگوهایش با محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه ایران در ســمرقند و دیدارهای اخیرش با مقامات آمریکایی در واشنگتن
مطلع خواهد کرد.

وزارت امور خارجه تاکید کرد :جمهوری اسالمیایران بر اساس
سیاســت اصولی خود در امور داخلی دیگر کشــورها دخالت
نمیکند .اســتعفای آقای حریری به لبنانیها ،پارلمان لبنان
و گروههای سیاســی این کشــور مربوط است و آنها هستند
که تصمیم میگیرند در چه راهــی حرکت کنند .وی با ابراز
امیدواری نسبت به اینکه گروههای لبنانی با تعقل و خردمندی
در مسیر درستی حرکت کنند ،گفت :اگر برخی از تحلیلها را
بپذیریم ،بدخواهان لبنان با تشتت مواجه شدهاند و نتوانستهاند
به اهداف خود دســت یابند و این ناشی از بینش دقیقی است
که در لبنان وجود دارد .سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ
به این ســوال که آیا لبنان تبدیل به محلی برای جنگ نیابتی
خواهد شــد ،اظهار کرد :سیاست کلی ما عدم مداخله در امور
داخلی دیگران اســت و در این زمینــه توصیههای الزم را به
دوســتان لبنانی خواهیم داشت که مسائل را با گفتوگو حل
کنند .وی گفت امیدواریم شــرایط لبنان به سمت پیچیدهتر
شــدن پیش نرود و لبنان به شرایط قبل از استعفای حریری
بازگردد .قاسمیخاطرنشان کرد شرایط قبل از استعفا ،شرایط
مورد رضایت همه گروهها بود و ما عالقهمند نیستیم هیچکدام
از کشورهای پیرامونی ما دچار مشکالت ناامنی و تنش باشند.
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان
در پاسخ به ســوالی در خصوص سفر وزیر امور خارجه به
تاجیکستان و ازبکستان گفت :در اجالس امنیتی ازبکستان که
هفته گذشــته به ابتکار دولت این کشور برگزار شد چگونگی
توسعه آســیای مرکزی ،مبارزه با تروریسم و نگرانیهایی که
آسیای میانه را تهدید میکند از محورهای اصلی آن بود .وی به
استقبال شرکت کنندگان از سخنرانی وزیر امور خارجه در این
اجالس اشاره کرد و یادآور شد :در این سفر وزیر امور خارجه دو
دیدار مهم با رییسجمهوری ازبکستان و وزیر خارجه این کشور
انجام شد .سخنگوی دستگاه دیپلماسی با یادآوری طرح طیف

زمینه برای بازگشت شهروندان ایرانی پشیمان از مهاجرت فراهم شود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است تعیین
شــرایط برای بازگشــت پناهجویان ایرانی به کشور منوط
به درخواست خود آنها اســت که باید استرالیا این امکان
را فراهــم کند .مرتضی صفاری نطنــزی در گفت و گو با
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،با اشاره به وضعیت اسفبار
پناهجویــان ایرانــی حاضر در اردوگاه نائــورو در نزدیکی
استرالیا گفت :متأســفانه بسیاری از شهروندان ایرانی بعد
از خــروج از کشــور در دام قاچاقچیان انســان میافتند،
اغفال میشــوند و مبادرت به سفر به استرالیا میکنند که
هزینههای گزافی را نیز برای آن میپردازند.
نماینــده مــردم نطنــز و قمصر در مجلس شــورای
اســامیبر همین اســاس تصریح کرد :تعــدادی از این
پناهجویــان هنگام ســفر به اســترالیا جان خــود را در
دریاهای اطراف این کشــور و اندونزی از دســت میدهند
و اســترالیا نیز آنهــا را اجبار به اقامــت در اردوگاه نائورو
میکند که شــرایط خیلی نامناســبی برای اسکان دارد.
وی افزود :استرالیا علیرغم شعارهای فراوان حقوق بشری

در زمینه مهاجرتپذیری و خدمترســانی به پناهجویان
ســختگیری بسیاری داشــته و توجهی به مسائل حقوق
بشــری در خصوص آنها ندارد .صفاری نطنزی ادامه داد:
جمهوری اسالمیایران در حوزهای که مربوط به شهروندان
ایرانی در خارج از کشور میشود باید شرایط را فراهم کند
تا شــهروندان ایرانی به کشــور بازگردند البته این شرایط
منوط به درخواســت خود آنهاســت لذا باید زمینه فراهم
شــود که از طریق دفاتر کنسولی در منطقه یعنی استرالیا
و اندونزی به پناهجویان کمک شــود تا به کشور بازگردند.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس
شورای اسالمیدر پایان خاطرنشــان کرد :کشور استرالیا
بــرای پذیرش پناهجویان در نائــورو کمپی ایجاد کرده و
نسبت به آن بر اســاس کنوانسیون بینالمللی پناهندگان
مسئولیت دارد و باید خدمات کافی به آنها بدهد همچنین
باید زمینــه الزم را برای آن دســته از پناهجویانی که از
این اقدام پشــیمان شــده انــد فراهم کند تا به کشــور
باز گردند.

درباره باز کردن گذرگاههای مرزی با ایران
به توافق اولیه رسیدیم
وسیعی از مسائل سیاســی و اقتصادی در جریان این دیدارها
گفت :از طرف دولت ازبکستان اشتیاق خوبی برای همکاری با
ایران وجود دارد و موضوعات متنوعی در این سفر مطرح و قرار
اســت هیاتهایی طی چند ماه آینده در حوزههای تخصصی
ی از دعوت رییس جمهوری ازبکستان از
مبادله شود .قاســم 
دکتر روحانی برای سفر به این کشور خبر داد و ابراز امیدواری
کرد :زمینه الزم برای ســفر فراهم و مســائلی که بر روی آنها
تفاهم شــده تبدیل به سند شــود .وی به دیدار محمد جواد
ظریف با فدریکا موگرینی در حاشیه کنفرانس امنیت و توسعه
پایدار در آســیای مرکزی اشاره کرد و یادآور شد:در این دیدار
هم طرفین در خصوص برجام ،روابط با اروپا و مســائل منطقه
گفت و گوهای خوبی داشتند.
ایران در یمن هیچ دخالتی ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتساب حمله موشکی
از سوی یمنیها به ایران و مطالبی که برخی رسانهها برخالف
مصالح ملی منتشر میکنند ،گفت :وابستگیها و فضاسازیها
راه به جایی نمیبرد؛ موضوع روشــن است ،ایران در یمن هیچ
دخالتی ندارد و با توجه به محاصره یمن ما هیچ ســاحی به
یمن نه ارســال میکنیم و نه امکان ارســال آن را داریم و به
دلیل محاصره حتی مواد غذایی و کمکهای انساندوستانه هم
نمیتوانیم ارسال کنیم چه رسد به سالح .سخنگوی دستگاه
دیپلماسی افزود :آنچه سالح در یمن وجود دارد از گذشته است
و احتماال یمنیها توانستهاند زیر انواع فشارها و بمبارانها برای
دفاع از خود ،روی برد آنها تغییراتی داشــته باشند و سیستم
آن را تکامل دهند .قاسمیتاکید کرد :ایران هیچ نفعی در این
مسئله ندارد و ما هر اقدامیکه از سوی رسانهها مطرح میشود
را تکذیب میکنیم .وی این فضاسازیها را جنگ روانی از سوی
معاندین عنوان کرد که تالش میکنند به شکستهای خود و
فجایعی که در یمن مرتکب میشوند ،سرپوش بگذارند.

تهران در زمین واشنگتن بازی نکند
عضو هیات رئیســه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
گفت  :بزرگنمایی از قدرت دفاعی و موشکی ایران تنها یکی
از حیلههای شیطان بزرگ برای نا امن جلوه دادن خاورمیانه
است  .جلیل رحیمیجهان آبادی در گفت وگو با خبرنگار
خبرگزاری خانه ملت در واکنش به تهدید آمریکا به اتخاذ
رویکــرد چماق و هویچ در مقابله بــا فناوریهای دفاعی و
موشــکی ایران گفت :دوران این تهدیدها به پایان رسیده
است و ملت ایران در مقابل این تهدیدها محکم ایستادگی
کرده اســت .نماینده مردم تربت جام ،تایبــاد و باخزر در
مجلس شورای اسالمیافزود :سامانههای دفاعی و موشکی
در کشور قانونمند و در چارچوب موازین بینالمللی بنا شده
اســت و هدف اصلی آن دفاع از کیان جمهوری اسالمیدر
مقابل تهدیدات دشــمنان است .وی با تشریح هدف آمریکا
در طرح مســئله قدرت دفاعی و موشــکی ایران ادامه داد:
ایاالت متحده قدرت دفاعی و موشکی ایران را سدی محکم
در مقابــل خود و مزدوران منطقــهای خود مخصوصا رژیم
صهیونیســتی میداند از این رو بر این اســت که با مطرح

کردن این قدرت ،زمینه فروش هر چه بیشــتر سالح را در
خاورمیانه افزایش ببخشد .این نماینده مجلس در دوره دهم
خاطر نشــان کرد :با توجه به اینکــه منافع ایران در برجام
تأمین شــده اســت قصد خروج از برجام را به راحتی ندارد
ولی آمریکاییها با مطرح کردن تهدیدها و اعمال تحریم و
فشار بر ایران به دنبال خروج ایران از برجام هستند تا ایران
را مقصر اصلی در این زمینه مطرح کنند .عضو فراکســیون
امید مجلس شورای اسالمیتاکید کرد :بزرگنمایی از قدرت
دفاعی و موشکی ایران تنها یکی از حیلههای شیطان بزرگ
برای نا امن جلوه دادن خاورمیانه اســت و ایران هراسی که
توسط آمریکایی مطرح میشود به قصد تثبیت حضور خود
در منطقه میباشــد .عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و
ی بیان کرد :رویکرد جمهوری
حقوقی مجلس شورای اسالم 
اســامیدر مقابل این تهدیدها در وهلــه اول باید وحدت
و وفاق ملی باشــد و ســعی کند از تنش با همســایگان به
ویژه همســایگان حوزه خلیجفارس دوری کند و به تمامی
ظرفیتهای داخلی توجه ویژه داشته باشد.

جابری انصاری:

اختالف ایران و حماس منجر به تغییر سیاستهای ایران درباره فلسطین نشد

حســین جابری انصاری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی
ایلنا ،درباره آخرین دســتورکارهای مورد بررسی قرارگرفته
در نشســت آســتانه ۷گفت :در نشست آســتانه ۷اضافه بر
مســائل اجرایی مربوط به مناطق کاهش تنش ،دو ســند
مینزدایی و تبادل اســرا در دستورکار بود .سند مینزدایی
س نهایی شده و
آماده شده و توسط سه کشور ضامن آتشب 
گفتوگوهای فنی میان دولت ســوریه و سازمان ملل متحد
برای ابعاد اجرایی این موضوع نیز انجام شده است اما از آن
جهت که سند تبادل اسرا نهایی نشده است ،سند مینزدایی
هم امضا نشــد .وی با بیان اینکه شرکای ترک امضای سند
مینزدایی را به نهایی شدن و امضای سند تبادل اسرا منوط
کردهاند ،اظهار داشــت :اگر ســند تبادل بازداشتشدگان و
اجســاد نهایی شــود ،توافق در خصوص هر دو سند با هم
اعالم خواهد شد .معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه
با بیان اینکه در گفتوگوهای آســتانه ۷تالش شــد فاصله
میان دولت سوریه و معارضین در رابطه با سند تبادل کمتر
شــود ،تصریح کرد :ایران و روسیه با دولت سوریه و ترکها
با معارضین بــرای کاهش این فاصله تــاش کردند اما در
نهایت طرفین موفق نشــدند تا سند تبادل بازداشتشدگان
و اجساد را نهایی بکنند .جابری انصاری در پاسخ به سوالی
در رابطه با بررســی وضعیت ادلب در نشســت آستانه ۷نیز
خاطرنشان کرد :در نشست آستانه ۷به بررسی روند اجرای
توافقات قبلی آســتانه در زمینــه کاهش تنش در ادلب هم
پرداخته شد .دولت سوریه مواردی از نقض این توافق را در
منطقه ادلب از سوی ترکیه مطرح کرد ،اما آنکارا معتقد بود
کــه در چارچوب توافقات عمل کرده و ناقض توافقات نبوده

اســت .وی با بیان اینکه برخی از جزئیات کاهش تنش در
ادلب هنوز بین ســه کشور حل نشده بود ،ابراز داشت :یکی
از توافقاتی که در نشســت آستانه ۷صورت گرفت این است
که هر سه کشور ضامن آتشبس تعداد  ۱۲ایستگاه نظارتی
ناظر بر کاهش تنش در نوار امنیتی این منطقه داشته باشند.
مذاکرهکننده ارشد ایران در روند آستانه ادامه داد :امیدواریم
که با مذاکرات صورت گرفته روند اجرای توافقات مرتبط با
کاهش تنش در ادلب سرعت گیرد و شاهد تحوالت مثبتی
باشــیم .جابری انصاری درخصوص اختالف روسیه و
ترکیه به خاطر دعوت روسهــا از گروههای کردی
نیز بیان کرد :روسها درصدد برگزاری کنگرهای در
سوچی هســتند که کنگره گفتوگوی ملی سوریه
نام دارد .آنها اعالم کردهانــد که میخواهند برخی
از گروههــای کردی را نیــز در آن اجالس
دعوت بکنند .ولی اختالفی میان روسیه
و ترکیه درخصوص گروههای کردی در
آستانه منعکس نشد .وی در پاسخ به
این ســوال که آیا از گروههای کردی
در نشســت آتی آســتانه دعوتی به
عمل آمده است؟ یادآور شد :هر یک
از گروههای معارضه مســلح سوری
که چارچوب آســتانه را بپذیرد – که
دو اصل اساســی دارد :نفی تروریســم و
افراطیگری و دیگری ،حرکت در مسیر
حل سیاسی و اعاده ثبات و آرامش در
ســوریه – و توسط سه کشور ضامن

ورودش به روند مذاکرات آستانه پذیرفته شود ،میتواند در
این روند وارد شود .این دیپلمات عالیرتبه کشورمان اضافه
کرد :این قاعدهای کلی اســت و هر گروهــی در قالب این
قاعده میتواند وارد روند مذاکرات آستانه شود .با این حال،
هماینک دســتورکار جدیدی در این بــاره نداریم .جابری
انصاری درخصوص ســفر چندی پیش یک هیات عالیرتبه
از جنبش مقاومت اســامی (حماس) بــه تهران نیز عنوان
کرد :جمهوری اســامی ایران همواره از گروههای مقاومت
فلســطین  -که اهداف و خواســتههای مشروع ملت
فلســطین را برای تعیین سرنوشــت خودشان دنبال
میکننــد – حمایــت میکند و با آنهــا روابط دارد.
روابــط با حماس نیز در همین چارچوب اســت .وی
با بیان اینکه رابطه ایران و جنبش مقاومت اســامی
فلســطین طوالنیمدت بــوده و تقریبا
از همان ســالهای ابتدایی تاســیس
حماس اســت ،گفت :در پی تحوالت
منطقهای در ســالهای گذشته و آغاز
بحران ســوریه ،مقداری اختالفات در
روابط میان ایــران و حماس بروز پیدا
کرد ولی هیــچ گاه روابط طرفین قطع
نشد و سیاست اساسی ایران درخصوص
گروههای مقاومت فلسطین و از جمله
حماس نیز تغییر نکرد .معاون عربی
و آفریقــای وزیر امور خارجه افزود:
رفتوآمدهــای مقطــع اخیر و به
ویژه در یکســال گذشــته که با

تحوالت داخلی در ســطح رهبری حماس هم همراه شــده
است ،تالشهایی در جهت بازگشت به دوران طبیعی روابط
عالی میان طرفین اســت .وی در رابطه با شــایعات مطرح
شــده درخصوص این ســفر مبنی بر توافق ایران و حماس
درخصوص ســوریه یا رایزنیهای صورت گرفته میان ایران
و حماس درباره توافقات صورت گرفته با فتح اظهار داشت:
هیچگاه شــایعات نباید مبنای قضاوتها و ارزیابیها باشد.
ایران درخصوص مسائل داخلی کشورها و همچنین مسائل
داخلی فلسطین و روابط میان گروههای فلسطینی مداخله
نمیکنــد .این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان با بیان اینکه
اصــل طبیعی در روابط گروههای فلســطینی ،روابط خوب
و هدفمند برای تحقق اهداف و خواســتههای مشروع ملت
فلسطین اســت ،تصریح کرد :ایران از هرگونه بهبود روابط
مابین گروههای فلسطینی در چارچوب اهداف و اولویتهای
ملت فلســطین برای تحقق اهداف خود استقبال کرده و از
آن حمایت میکند .جابری انصاری ادامه داد :این سیاســت
کلی ماست .جزئیات را هم حوزه کاری خود نمیدانیم و در
آن دخالــت نمی کنیم .وی با بیان اینکه همانگونه که توقع
نداریم و اجازه نمیدهیم کســان دیگری در حوزه مســائل
داخلی ما دخالت بکنند ،ایران نیز در رابطه با مسائل داخلی
متحدانش و دیگران دخالت نمیکند ،خاطرنشــان کرد :در
چارچوب سیاســتهای کلی ایران که مبتنی بر حمایت از
حقوق ملت فلســطین است ،از گروههای مقاومت فلسطین
و بهبود روابــط میان این گروهها بــا یکدیگر که در جهت
خواســته و منافع ملت فلســطین باشــد ،حمایت کرده و
میکنیم.

یادداشت
عربستان و خاورمیانه در سوگ اعتدال فراموش شده
محمدمهدیمظاهری

در روزهای گذشــته اقدامات عجیــب و فارغ از منطق
مقامات عربستان ســعودی بار دیگر این کشور را به مرکز
توجه رســانههای بیــن المللی تبدیل کرده اســت .هنوز
تحلیلگــران بینالمللی در گیــر ودار تحلیل اعطای برخی
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آزادیهای سیاســی و اجتماعی با حکم پادشــاه و ولیعهد
این کشــور بودند ،که قضیه استعفای سعد حریری نخست
وزیر لبنان در عربســتان مطرح شــد .تصمیم حریری به
استعفا فقط چند ساعت پس از دیدار وی با یکی از مقامات
کشــورمان و البته در خاک عربستان مطرح شد که کاری
خالف شــئون دیپلماتیک به حســاب می آید .حریری که

ظاهرا ً در این دیدار ،درخواســت سعودیها از ایران برای
قطع حمایــت از یمن در ازای بهبود روابط با کشــورهای
عضو شــورای همکاری خلیج فارس را مطــرح کرده بود؛
پس از شــنیدن پاسخ منفی ،کشــورش را ترک کرد و در
چرخشــی عجیب زبان به انتقاد از ایران و حزباهلل لبنان
گشود .بدین ترتیب دستاویز قرار دادن مقامات کشورهای
دیگر توسط عربستان و پیشنهادهای آن به ایران برای قطع
حمایت از یمن ،نشان می دهد که مقامات سعودی به نوعی
باج دهی و گروکشی سیاسی برای تغییر موقعیت خود در

منطقه روی آورده اند .ولیعهد عربستان سعودی که با راه
انداختن جنگ بی سرانجام یمن چهره بینالمللی کشورش
را مخدوش کرده و با انتقادات گسترده و البته تهدید جدی
امنیت شهرهایش توسط موشکهای نیروهای مردمی یمن
مواجه شــده ،می کوشد با دامن زدن به موج ایران هراسی
و مطرح کردن مکرر نام کشــورمان در موضوعات مختلف
منطقه ای ،جمهوری اســامی ایــران را در مرکز انتقادات
قرار داده و از بار فشارها بر خود بکاهد.
ادامه در صفحه 16

ایسنا :نخستوزیر اقلیم کردستان عراق ضمن اشاره به اینکه با مقامات ایرانی
در تماس هستیم ،گفت :در مورد باز کردن گذرگاهها به توافق رسیدیم .نیچروان
بارزانی نخســتوزیر اقلیم کردستان عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در اربیل،
گفت :در مورد باز کردن گذرگاههای مرزی میان ایران و اقلیم کردستان با مقامات
ایرانی به توافق ابتدایی رسیدیم و ما با آنها در تماس هستیم و منتظریم تا به ما
پاسخ دهند.

تداوم تالش وزیر امور خارجه انگلیس
برای حفظ برجام در بروکسل
ایرنا :بوریس جانســون وزیر امور خارجه انگلیس صبح روز دوشنبه در بدو ورود
به بروکســل برای شرکت در نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا ،اظهار داشت
که انگلیس با هدف تداوم تالشهای خود برای حفظ برجام در این نشست شرکت
میکند .جانســون گفت :ما در آخرین مرحلــه از تالشهای خود برای حفظ توافق
هستهای در اروپا هستیم .این اقدامات پس از آن صورت میگیرد که ما هفته گذشته
در واشنگتن تالش کردیم تا کنگره و کاخ سفید آن (برجام) را لغو نکنند .جانسون
اضافه کرد :ما همچنین در رابطه با مسائل خاورمیانه بهطور وسیعتر ،ازجمله ثبات
منطقه گفتوگو خواهیم کرد .بهطور مثــال همانطور که در بیانیهای اعالم کردم
همه خواهان استقالل و حاکمیت لبنان هستند .وزیر امور خارجه انگلیس در همین
حــال ادامه داد :ما تحریمهای جدیدی را علیه ونزوئال اعمال کردیم که انگلیس در
این رابطه پیشرو بوده اســت .میخواهیم آقای نیکالس مادورو واقعیت اقداماتی را
کــه صورت میدهد درک کند .همچنین میخواهیــم طرحهای جدیدی در رابطه
با همکاریهای دفاعی و امنیتی اروپا را مورد بررســی قرار دهیم .بر اساس گزارش
وزارت خارجه انگلیس بوریس جانســون هفته گذشته برای دیدار با مقامات ارشد
کنگره آمریکا و به منظور تشریح دیدگاه لندن در رابطه با حفظ برجام به واشنگتن
سفر کرده بود .وی متعاقبا با انتشار پیام ویدئویی از نتیجهبخش بودن مذاکرات خود
با مقامات کنگره آمریکا خبر داد و گفت :به نظر ما توقف ایران از دستیابی به سالح
هســتهای در ازای بهرهمندی این کشــور از مزایای اقتصادی ،اقدام بزرگی به شمار
میرود و این مســاله از سوی افراد بســیار زیادی در اینجا (واشنگتن) پذیرفتهشده
است .ترامپ در  13اکتبر ( 21مهر ماه) پس از ماه ها جنجال آفرینی تبلیغاتی درباره
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجام) و آنچه او اقدامات ثبات زدایانه ایران در منطقه
مــی نامد ،راهبرد جدید دولتش را در این بــاره اعالم کرد و گفت که از این پس از
تایید پایبندی ایران به برجام ،که طبق یک مصوبه کنگره آمریکا به رئیس جمهوری
این کشــور سپرده شده ،سرباز می زند و تصمیمگیری درباره سرنوشت برجام را به
کنگره آمریکا خواهد سپرد .اعالم این موضوع بالفاصله واکنش سران کشورهای مهم
اروپایی ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حتی شماری از اعضا و مقام های
کنگره را برانگیخت و آنها عمدتا حمایت خود را از توافق هسته ای ابراز کردند .فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تنها دقایقی پس از سخنرانی ترامپ
درباره برجام ،در کنفرانسی مطبوعاتی تاکید کرد :برجام توافقی دوجانبه نیست و به
هیچ کشوری تعلق ندارد و هیچ کشوری نمی تواند به آن پایان بدهد.

تختروانچی معاون سیاسی دفتر رییسجمهور شد
ایلنا :رییس دفتر رییسجمهور در حکمی مجید تختروانچی را به ســمت
«معاون سیاســی دفتر رییسجمهور» منصوب کرد .در متن حکم سیدمحمود
واعظی آمده است :نظر به مراتب تعهد ،تجارب ارزنده و تواناییهای تخصصی جناب
عالی ،به موجب این حکم به سمت «معاون سیاسی دفتر رییسجمهور» منصوب
میشوید .انتظار دارد با افزایش بهرهوری مجموعه و تعامل هدفمند با دستگاههای
ذیربط نسبت به ارائه بهنگام گزارشهای تحلیلی از موضوعات سیاسی ،اجتماعی
و امنیتی اقدام نمایید.

تنش بین ایران و عربستان
به بحران جدید در منطقه میانجامد
فارس :وزیر خارجه قطر با اشــاره به اینکه ایران همسایه کشورهای حاشیه
خلیجفارس اســت ،تأکید کرد که ما منافع مشــترکی با ایران داریم« .محمد بن
عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر میگوید که «اتخاذ هر گونه رفتار تنشآمیز
بین عربســتان و ایران احتماال به ایجاد بحران جدیدی منجر میشود که منطقه
تاب تحمــل آن را ندارد» .آل ثانی در مصاحبه با شــبکه تی آر تی ترکیه افزود
که ایران همسایه کشورهای حاشیه خلیجفارس است و ما منافع مشترکی با آن
داریم و بایستی بحران به وجود آمده نیز از طریق گفتوگو حل شود .وزیر خارجه
قطر تصریح کرد که کشورهای محاصرهکننده قطر دست از تشدید تنش با قطر
برنداشتهاند و همچنان با گفتوگو مخالفت میکنند در حالیکه منطقه در وضعیت
متشنج ،کشمکش و اظهارنظرهای تنشآمیز بسر میبرد .رئیس دستگاه دیپلماسی
قطر همچنین اظهار داشــت که درایت کافی در منطقه برای متوقف کردن تنش
موجود و مقابله با ماجراجوییهای سیاسی وجود ندارد .آل ثانی بر ضرورت پرهیز
از ایجاد بحرانهای جدید بدون وجود استراتژی خروج از این بحرانها تأکید کرد.
وی گفت که میانجیگری کویت همچنان اصل و اساس حل بحران قطر است که
از حمایت بینالمللی نیز برخوردار است و ما آمادگی خود را برای گفتوگو اعالم
کردهایم اما کشورهای محاصرهکننده قطر با گفتوگو مخالفت کرده و روشهای
غیرقابل قبولی را در پیش گرفتهاند.
یادداشت
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ادامه از صفحه 13
 -3شایعه دروغ  :زلزله اصلی در ساعت آینده در نیمه شب رخ خواهد داد (بی
پایه است ،چرا که زلزله را برای رخداد در زمانی دقیق کسی تا کنون در هیچ جای
دنیا پیشبینی دقیق بر مبنای زمان ،مکان و اندازه دقیق نکرده است ،روش های
منتشر نشــده و مخفی نیز مبنای بحث علمی نیستند و ضمنا اعالم رخداد یک
زلزله احتمالی با بزرگای بیش از  5نمی تواند صحت پیش بینی وقوع زمین لرزه
با بزرگای  7/2تلقی شود).
 -4شــایعه دروغ :زلزله امواجی ناشــناخته داشته و با گسلی منطبق نیست.
(بیپایه است چرا که چنین رویدادی لرزه نگانه اشتهای شفاف و شاخته شده ثبت
شده در ایران و سایر نواحی جهان داشته است.
 -5شایعه دروغ :زلزله مهمتر در شهرهای دیگر رخ خواهد داد (بی پایه است،
چرا که این اتفاق مربوط به پهنه رومرکزی پهنه خمیدگی جبهه کوهستان زاگرس
و پهنه گسله ذهاب است ،بنابراین اینکه زلزله چون در تهران و تبریز حس شده،
موجب تحریک گسلهای تهران و تبریز و سایر شهر ها خواهد شد مطلقا بی پایه
است).

