ايران وجهان

واکنش وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه عربستان
سخنگوی وزارت امور خارجه ،اظهارات وزیر خارجه عربستان در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان را ناشی از عصبانیت غیر منطقی وی از توافق بین ایران و جامعه بینالمللی
برای پایان دادن به یک بحران غیرضروری دانست .به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهای وزارت امور خارجه ،مرضیه افخم گفت :وقتی نماینده ارشد یک دولت منطقه از حل و فصل سیاسی موضوعات
در منطقه و سطح بین الملل تا این حد عصبانی می شود ،تردیدی باقی نمی گذارد که زندگی با مشکالت و بحران را انتخاب کرده است .وی افزود :جای تاسف دارد که اظهارات وزیر خارجه کشور مسلمان
و همسایه در باره توافق هسته ای وین تکرار مواضع رژیم صهیونیستی است و بغض از این موضوع حب خطرناکی را موجب شده است .افخم همچنین با اشاره به اظهارات وزیر خارجه عربستان در مورد
موضوع غنی سازی در ایران تصریح کرد :این اظهارات نشاندهنده درک نادرست از روابط بینالملل و صالحیت کشورهاست.

ابتکار شباهت های دوران پس از تصویب  598و  2231را مقایسه می کند؛

* مهدی وکیلی
نکته جالب در صدور قطعنامه  2231که به موجب آن تمامی
تحریم ها اقتصادی در مورد برنامه هسته ای ایران لغو می شود
شباهت زمانی آن با قطعنامه  598است که پایان جنگ را اعالم
کرد ،هر دو آنها در  29تیرماه با فاصله  26ساله تصویب شدند.
اما به جز این شباهت وجه مشترک های دیگری نیز بین این دو
قطعنامه وجود دارد .یکی از مهمترین ویژگی های این قطعنامه
ها را می توان ورود ایران به عصری جدید در روابط داخلی و
خارجی دانست که باعث تحوالتی عظیم در اقتصاد و جامعه و
حتی گروه های سیاسی شد .اولین دولت بعد از قطعنامه 598
به ریاست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل شد که با توجه
به شرایط کشور با شعار سازندگی کار خود را آغاز کرد و بعدها
به سردار سازندگی شهرت یافت .تاثیرات بعد از  598را کامل می
توان در دولت سازندگی مشاهده کرد .حال بعد از حدود سه دهه
از آن زمان قدرت سیاسی کشور در دستان دولت حسن روحانی
است که با شعار تدبیر و امید به میدان آمد .وی هم با توجه به نیاز
کشور چنین شعاری را انتخاب کرد .روحانی توانست در دومین
سال ریاست خود به توافق هسته ای دست پیدا کند و امیدی که
وعده داده بود به آن برسد .اما تفاوت دولت روحانی و هاشمی در
این نکته شاید باشد که رئیس جمهور فعلی به کمک تیم خود
توانست مشکل به توافق دست پیدا کند ،اما هاشمی رفسنجانی
در زمان قبل از تصویب قطعنامه  598رئیس مجلس و در شورای
عالی دفاع بعد از شهادت دکتر چمران در سال های پایانی جنگ
با حکم امام خمینی (ره) به عنوان جانشین فرمانده کل قوا فعالیت
داشت ،که می توان از وی به عنوان تاثیرگذارترین فرد در تصویب
این قطعنامه یاد کرد .این دو قطعنامه ایران را وارد مناسبات تازه
ای در جهان کرد ، 598 .بعد از  8سال جنگ تحمیلی به دست
آمد و  2231نیز بعد از  12سال تحریم یا بهتر بگوییم  8سال
تحمل فشار تحریم به دست آمد  .وجه مشترک دیگر این دو را می
توان مقاومت دانست که در برهه های زمانی مختلفی انجام شد.
نکته دیگر را می توان دوستان بین المللی ایران در هر دو زمان
دانست که تفاوت چندانی با هم نداشتند و تقریباً همان کشورها
هستند که خود دارای مشکالت فراوانی هستند و نتوانستن ایران
در استفاده سازنده از این روابط دانست  .در سال های انتهایی
جنگ ،ایران در شرایطی سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می
کرد که با مقاومت مردم توانست از آنها بگذرد  .در  12سال گذشته
نیز ایران با شرایط سخت از لحاظ اقتصادی روبرو بود اما نه به آن
شدت .ولی شاید بزرگترین بحران بعد از جنگ را بتوان این برهه
زمانی دانست .مورد دیگر را می توان چیره دستی مذاکره کنندگان
ایرانی در هر دو پرونده دانست در اولی  ،عراق را به عنوان متجاوز
معرفی کردند و در توافق وین و قطعنامه  2231برداشته شدن
تحریم ها و قبول محدودیت های حداقلی در برنامه هسته ای
ایران را به ارمغان آوردند .در این بین می توان محمدجواد ظریف را
فرد مشترک هر دو قطعنامه دانست که با استفاده از تجربیات خود
در زمان صدور قطعنامه  ،598اینک به عنوان رئیس تیم هسته ای
ایران 2231 ،را به سرانجام رساند .نقطه مشترک امروز با سال ،68
فرزندان ایران بودند که در مقاومت برای خاکشان جانشان را فدا
کردند و باعث ماندگاری ایران و جاودانگی خود شدند.
 598همراه با شادی و تلخی
دکتر مهدی مطهرنیا ،کارشناس مسایل سیاسی در گفتگو با
خبرنگار سیاسی روزنامه ابتکار می گوید :قطعنامه  598پس از یک
جنگ آشکار و سخت انجام پذیرفت و به واسطه عینی بودن ناشی از
 8سال درگیری مسلحانه و کاربرد قدرت منطقه ای در یک حمایت
نامتداوم و در نهایت همسو ،در جهت مشخص شدن پایان جنگ
در چارچوب تئوری قدرت های بزرگ برای جنگ های منطقه ای

وجه مشترک دو قطعنامه

که در آن هیچگاه نباید قدرت منطقه ای بر قدرت منطقه دیگر
فائق آید ،انجام یافت .توافق پس از جنگ  8ساله را نیز یک توافق
تقریبا می توان گفت متوازن با دریافت فاکتورها و مشخصه هایی
برای جمهوری اسالمی ایران بود که می توانست نشان دهد که نظام
جمهوری اسالمی ایران علی رغم دادن شهدای زیاد و پرداخت هزینه
ها ،توانست نشان دهد که یک طرف پیروز جنگ بوده است و طرف
مقابل هیچ گاه نتوانست به اهداف تعریف شده و آشکار و پنهان
خود دست یابد .وی در ادامه می افزاید :در توافق وین نشان داده
شد که ایران توانسته است بعد از  12سال تحریم ها و تالش هایی
که دولت روبرو از خود نشان داد تا ایران به هیچ دستاوردی نرسد،
اکنون دارای امتیازات حداقل  5گانه ای در سطح کالن در توافقنامه
وین است که هیچ گاه نمی تواند ایران را به عنوان شکست خورده
میدان نشان دهد .بنابراین در این جهت یک شباهت وجود دارد و
آن این است که ایران توانست در  12سال مقاومت در افکار عمومی
جهانیان نشان داده شود و باالترین فشار از سوی کنگره جمهوری
خواه آمریکا بر کاخ سفید دموکرات این کشور ،در ارتباط با توافقنامه
صورت می پذیرد و برگ برنده ای برای انتخابات ریاست جمهوری در
دست شان جای بگیرد و همچنین دارای نمادهای عینی برای ایجاد
فضاسازی های عاطفی و هیجانی و توده ای مردم بود .پذیرش 598
زمانی صورت پذیرفت که رهبری نقش موثری در پذیرفتن تمامی
مسئولیت های جنگ و پس از آن داشتند .در آن زمان فرماندهی
جنگ برعهده ایشان بود و در کنار فرماندهی صلح و تبعات 598
را هم خودشان پذیرفتند .با بیانیه ای بسیار مهم که در ان نکته ای
بس بااهمیت را برای تاریخ انقالب اسالمی رقم زد .ایشان بیان کردند
که آنکه جام زهر نوشیده است ،من هستم و من هستم که در پس
این تحرکات مسئولیت های آن را شاهد خواهم بود .مطهرنیا ادامه
می دهد :در  598شاهد پیروزی عینی بودیم که در عین حال که
تلخکامی پذیرش  598را برعهده داشت ،شادکامی مردم را نیز به
همراه آورد .االن هم این مساله وجود دارد با این تفاوت که هنوز به
مرحله نهایی نرسیده و نمی تو اند با اتمام حجت داخلی و رهبری
جمهوری اسالمی ایران همراه باشد .نبرد دیپلماتیک در دستیابی به
توافقات صلح آمیز هسته ای باید نبردی نرم و متکی بر هوشمندی
باشد .ویژگی چنین مبارزه و نبردی در واقع زمانبر بودن و در حدود

عراقچی :تصویب برجام در مجلس به صالح
منافع ملی نیست
معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد :دیدگاه وزارت خارجه
این است که به لحاظ منافع ملی صالح نیست برجام در مجلس به تصویب برسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بینالمللی
وزارت امور خارجه شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤال
نخست مجری برنامه مبنی بر این که آیا قرار است برجام به صورت الیحه به مجلس
ارائه داده شود یا خیر؟ گفت :ابتدا باید دید که آیا توافق برجام به تصویب مجلس نیاز
دارد یا خیر .معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با بیان این که برجام
به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک مطرح است ،افزود :این اقدامات مشترک از سوی
دو طرف به صورت داوطلبانه انجام میشود .وی با طرح این سؤال که آیا اقدامات
داوطلبانه در چارچوب معاهده است یا خیر؟ عنوان کرد :طبق اصل  ۷۷قانون اساسی
تمامی معاهدات ،موافقتنامهها و قراردادها باید برای تصویب به مجلس ارسال شود.
عراقچی با اشاره به اینکه عده ای معتقد هستند که برجام نیاز به تصویب مجلس ندارد،
افزود :موضوعی که در حیطه شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد از حیطه اختیارات
مجلس خارج میشود.

زیادی به جای گذاشتن توانایی های سخت متکی بر ابزارهای آشکار
است .در واقع می توانیم بگوییم ابزار غیر مادی و آبرومندانه است و
لذا اگر این منطق را بپذیریم که اگر گذشتن از مال و جان بهتر از
گذشتن از آبروست ،باید بپذیریم که رقابت نبردی در بازی برد -برد
زمینه هایی را ایجاد می کند که تبیین آن را بر توده های مردم
در مخالفین منفعت طلب دشوارتر می کند .این کارشناس مسایل
سیاسی تاکید می کند :هر دو تیم مذاکره کننده اصلی به ویژه دو
سر تیم آن ،ظریف و کری ،بیشترین نقش را در مدیریت مذاکره
داشتند .من بر این باورم که باید سه نقش را در حوزه تحرکات
سیاسی رهبری ،مدیریت و سیاسی را مدنظر داشته باشیم .رهبری
مذاکرات برعهده دو کنشگر اصلی بوده است .یعنی رهبری جمهوری
اسالمی ایران و پرزیدنت آمریکا ،یعنی باراک حسین اوباما .مدیریت
حوزه دیپلماسی برعهده ظریف و کری و ریاست آن برعهده معاونان
بوده است .نقش شیخ این مذاکرات را نباید فراموش کرد که حلقه
واسطه ای بود میان مدیریت و رهبری مذاکرات .او بود که تاثیر ادراک
باالتر از صحنه مذاکرات را به وجود می آورد .رییس جمهوری ایران،
به عنوان یکی از مجتهدان خبرگان رهبری بر جایگاه نشسته است .از
یک سو وی سابقه سیاسی و امنیتی دارد و از سوی دیگر دربرگیرنده
نوعی از سوابق دیپلماتیک در باب پرونده دیپلماسی است .در این
میدان ،ظریف مسیر را برعهده می گیرد و سریع تر از دیپلمات کهنه
کار آمریکا خود را نشان می دهد .مطهرنیا در پاسخ به این سئوال که
دوستان منطقه ای و هم پیمانان ایران چه کمکی کرده اند و چه در
زمان قطعنامه  598و  2231چه تفاوت هایی داشته اند ،می گوید:
دوستان منطقه ای ایران جدای از گروه ها و احزاب اسالم گرایان مثل
لبنان ،همواره به ایران به عنوان جغرافیای حامی نگریسته اند که در
بزنگاه تاریخ به نقش آفرینی رسانه ای در باب حمایتی نگاه کرده اند.
در دور قبلی مذاکرات و با شیوه دولت نهم و دهم ،همواره شاهد آن
بوده ایم که به نوعی نگرش ها متکی بر استفاده از کشورهای گروه نرم
و غیرمتعهد بود .اینکه کمیت فراگیر از دولت های متعهد از چارچوب
سازمان غیرمتعهد از دستیابی ایران به فناوری های صلح آمیز حمایت
کردند .در عمل این جنبه تبلیغاتی پیدا می کرد .حمایتها از جمهوری
اسالمی ایران به واسطه نظم آنها در نظام بین المللی تعریف می شود.
ایران ،کشور و حوزه ای در تاریخ بشری است .این حمایت ها می

تصویب برجام در مجلس به صالح منافع ملی نیست
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه موضوع برنامه
هستهای در طی  ۱۲سال گذشته در حوزه شورای عالی امنیت ملی مطرح بوده است،
گفت :دیدگاهی که معتقد است برجام یک معاهده نیست و فقط داوطلبانه است و نیازی
به تصویب مجلس ندارد ،دیدگاهی قوی به حساب میآید .وزارت امور خارجه معتقد
است که به لحاظ منافع ملی صالح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد ،وی
ادامه داد :دیدگاه وزارت خارجه این است که از منظر منافع ملی باید به موضوع تصویب
برجام در مجلس نگریسته شود به طوری که این دیدگاه مطرح میکند به لحاظ منافع
ملی کشور صالح نیست که برجام در مجلس به تصویب برسد .عراقچی گفت :هیچ کدام
از اعضای برجام این توافق را در پارلمانهای خود به تصویب نمیرسانند.
کنگره آمریکا برجام را تصویب نخواهد کرد
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به بحثهایی که کنگره
آمریکا مطرح است برای تصویب نیست بلکه برای رد آن است ،خاطر نشان کرد :برجام
به تصویب کنگره آمریکا نخواهد رسید .وی با بیان اینکه برجام برای دولت آمریکا به
یک قانون توسط کنگره تبدیل نمیشود ،افزود :باید دید که آیا صالح است که برجام
به مجلس بیاید و مجموعه از اقدامات داوطلبانه را به قانون تبدیل کند .عراقچی با اشاره
به اینکه به نظر ما از دید منافع ملی این موضوع به صالح نیست ،گفت :زیرا با اقداماتی

توانست باعث تاثیرگذاری در نظم بین المللی محسوب شود .پیش از
آنکه حمایت آنها مهم باشد ،نقش ایران در نظام بین الملل به عنوان
نظم دهنده منطقه بسیار مشهود است.
آغازی دوره جدید
پیرو همین موضوع رئیس مجلس شورای اسالمی شرایط فعلی
کشور در خصوص مذاکرات هسته ای و برجام را قابل مقایسه با
دوران آخر جنگ و صدور قطعنامه  ۵۹۸دانست .علی الریجانی
رئیس مجلس شورای اسالمی در همین رابطه گفت :وضعیت فعلی
کشور را باید با دوران پایانی جنگ  ۸ساله مقایسه کرد .وی اظهار
داشت :مسئله ای مانند مذاکرات پس از جنگ در دوران انقالب
کمتر داشته ایم .الریجانی ادامه داد :بعد از انقالب مسائل و مشکالت
زیادی مانند جنگ و تحریم ها فراروی ملت ایران وجود داشت و اگر
بخواهیم موقف فعلی را با دوره ای از انقالب مقایسه کنیم باید آن را
با دوران اواخر جنگ مقایسه کنیم .رئیس مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :پس از انقالب ما مسائل زیادی داشتیم ،اما زندگی
ما پس از انقالب همیشه با این موضوعات عجین بوده است .وی
تاکید کرد :باید وضعیت فعلی را با اواخر جنگ و صدور قطعنامه
 ۵۹۸مقایسه کنیم .قطعنامه  ۵۹۸موضوع حساسی بود که جامعه از
شرایطی به شرایط دیگر عبور کرد .الریجانی گفت :در مساله هسته
ای توافقی که صورت گرفته در چنین گذری قرار دارد و جامعه ما از
 ۱۲سال چالش وارد صحنه دیگری می شود .رئیس مجلس شورای
اسالمی با ناحق دانستن این چالش افزود :در صحنه بینالمللی
بیرحمی زیادی است .مگر جنگ  ۸ساله علیه ایران جنگ حقی
بود ،جنگ علیه ایران ،جنگ ناحقی بود و قطعنامه  ۵۹۸بعد از
شرایط مختلف در جنگ فراز دیگری را برای انقالب تعریف کرد .وی
اضافه کرد :در مساله هسته ای هم پس از  ۱۲سال چالش سنگین،
ما به مقطعی جدید رسیدیم .این را باید درک کرد که وضعیت فعلی
مقطع جدیدی است .الریجانی با طرح این سوال که آیا این مسیر
درست طی شده است یا خیر ،گفت :همیشه می شود این موضوع
را تحلیل کرد ،اما باید بدانیم طی این  ۱۲سال با دقت حرکت ما زیر
ذرهبین بوده است ،این طور نبوده که مقاطعی که با غرب تعامالتی
داریم و یا زمانی که ایستادگی می کردیم ،یک کار سرسری بوده
باشد .رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :پشت هر مرحله
ای از مذاکرات مدت ها فکر شده است .در این مقطع ،یعنی در
مقطع فعلی که ایران مذاکرات را جدیتر دنبال کرد ،این اقدام از
یک نگاه تاکتیکی صورت نگرفت ،بلکه در جلسات مختلفی بحث
شد که چرا ما باید پیشنهاد مذاکرات جدید را بپذیریم .الریجانی
تصریح کرد :اینکه مذاکرات با چه چارچوبی پذیرفته شده و چگونه
هدایت شود ،مورد تحلیل و بررسی زیادی قرار گرفت .مجموعا در
نظام تمام ابعاد آن مورد توجه قرار گرفت و تصمیم گرفتیم مذاکرات
را از این مسیر ادامه دهیم .وی با اشاره به فراز و فرودهای مذاکرات
هسته ای گفت :اینطور نبود که مذاکرات با پیشنهادات سطحی و
گفت و شنود راحت انجام شود ،به نظر من در طول تاریخ پس از
انقالب مذاکرات هسته ای ،جزء سخت ترین مذاکرات بود .رئیس
مجلس شورای اسالمی مذاکرات هسته ای را بسیار پرتنش خواند
و ادامه داد :بارها مذاکرات به کشور بازگشت ،در مورد آن بحث و
بررسی صورت گرفت و دوباره مذاکرات از سنخ دیگری پیگیری
شد .اینطور نبود که جاده یکطرفه باشد .الریجانی افزود :مذاکرات
هسته ای گفتگوی بسیار پرچالشی بود و آنچه امروز روی کاغذ می
بینید ،وجهی از آن است البته چارچوب های اصلی همین است.
وی با طرح این سوال که آیا توافق خاتمه کارها است ،عنوان کرد:
این توافق خاتمه یک دوره است ،اما آغاز دوره ای پرمساله است.
اینطور نیست که این مذاکرات حتی اگر در ایران تصویب شود ،راه
شوسه ای باشد ،نه اینطور نیست ،مسیر پس از مذاکرات ،مسیری
پرمساله خواهد بود.

ظریف :بازی رژیم صهیونیستی درقبال توافق هسته ای شکست خورده است

دعوت از کشورهای منطقه برای گفت وگو وهمکاری
وزیرامور خارجه جمهوری اسالمی ایران از رژیم
صهیونیستی  ،تروریسم  ،افراط گری و خشونت به عنوان
چالش های بزرگ منطقه خاورمیانه یاد و تاکید کرد که
بازی صهیونیست ها در قبال توافق هسته ای بین ایران
و گروه  5+1شکست خورده است.
به گزارش ایرنا ،محمد جواد ظریف که عصر سه شنبه در راس
هیاتی و در اولین ایستگاه از دور دوم سفرهای منطقه ای خود
بعداز توافق هسته ای با گروه  5+1برای دیدار و گفت وگو با
مقامات رسمی و حزبی لبنان وارد بیروت پایتخت این کشور
شد ،در گفت وگو با خبرنگاران در پاویون فرودگاه رفیق الحریری
بیروت تاکید کرد :بار دیگر از کشورهای منطقه می خواهم برای
تامین منافع دولت ها و ملت های منطقه به دعوت ایران برای
گفت وگو و همکاری پاسخ مثبت دهند.وی ابراز امیدواری کرد که
با پایان پرونده هسته ای ایران مرحله جدیدی در خاورمیانه به نفع
کشورها و ملت های منطقه شروع شود
 .ظریف خاطرنشان کرد که در منطقه خاورمیانه نیاز جدی به
همکاری و گفت وگو برای استفاده از فرصت ها و مقابله با چالش

های مشترک داریم .وزیر امور خارجه ایران اظهارداشت که توافق
هسته ای یک فرصت تاریخی در منطقه فراهم کرده تا ضمن
مقابله با چالش ها و تهدیدهای خطرناکی مانند ر ِژیم صهیونیستی

بازتاب گسترده تعویق سفر ظریف به آنکارا
اعالم تعویق سفر محمد جواد ظریف وزیرخارجه جمهوری اسالمی ایران به آنکارا که قرار بود امروز انجام شود بطور گسترده در
رسانه های ترکیه بازتاب داشت  .خبر تعویق این دیدار از سوی خبرگزاری آناتولی و نیز خبرگزاریهای دوغان و جیهان نیز منتشر
شد  .شبکه های خبری تلویزیونی مختلف همانند ان.تی.وی ،سی.ان.ان .ترک ،شبکه تلویزیون دولتی ترکیه ،سامان یولوخبر خبر
تعویق این دیدار را در راس اخبار خود منتشر کردند  .پایگاه اینترنتی روزنامه رادیکال نیز در خبری از تعویق دیدار ظریف از ترکیه
نوشت :وزیرخارجه ایران قرار بود در این دیدار طرح والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در مورد برقراری صلح در سوریه را به
مسوولین ترک ارایه کند  .به نوشته رادیکال طرح چهار ماده ای پوتین قرار است تقدیم بان کی مون دبیرکل سازمان ملل شود
ولی قبل از آن ظریف برای جلب حمایت آنکارا قرار بود به ترکیه بیاید  .این پایگاه نوشت :میخاییل بوگدانف معاون وزیرخارجه
روسیه هفته گذشته در سفر به ایران رئوس این طرح را به اطالع مسوولین ایرانی رسانده بود  .پایگاه اینترنتی روزنامه صباح نیز با
اعالم تعویق سفر ظریف نوشت :ظریف قرار بود برای تشریح طرح چهار ماده ای صلح در مورد سوریه به آنکارا سفر کند  .پایگاههای
مختلف خبری ترکیه خبر تعویق دیدار ظریف و نیز بخشهایی از مقاله ایشان که در شماره روز جاری روزنامه جمهویت چاپ شده
است را به همراه خبر تعویق دیدار منتشر کرده اند.
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که طرف مقابل انجام میدهد این مسئله تناظر ندارد .معاون امور حقوقی و بینالمللی
وزارت امور خارجه با اشاره به دیدگاه حقوقی از نظر قانون اساسی ادامه داد :دیدگاه
حقوقی از نظر قانون اساسی هر دو وجه را در بر دارد.
باید توافق برجام در کلیت خود تصویب یا رد شود
وی با اشاره به اینکه ما دیدگاه خود را بیان میکنیم ،افزود :به فرض این که تصمیم
گرفته شود توافق برای تصویب به مجلس ارسال شود یا این که روال شورای امنیت
ملی را برای تصویب طی کند باید اذعان داشت که توافق باید در کلیت خود تصویب یا
رد شود .عراقچی با اشاره به اینکه نمیتوان جایی از توافق را تغییر داد ،خاطرنشان کرد:
بررسی ریز به ریز و بند به بند خوب است اما اگر در مورد کلمات بحث شود معنایش
این است که توافق قبول نیست .معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه
اظهار داشت :اینکه مجلس و شورای عالی امنیت ملی توافق را ریز به ریز و بند به بند
بررسی کند کار خوبی است ،اما باید در نهایت در مورد کلیت تصمیم گیری و آری و
نه کلی پیرامون موضوع برجام مطرح شود .وی با اشاره به اینکه اگر بگویند مجموعه از
آن قابل قبول نیست توافق نخواهیم داشت ،گفت :اگر کلیت مورد توافق برسد توافق
به حیات خود ادامه میدهد .عراقچی با اشاره به اینکه اگر بگویند برخی موارد را قبول
داریم و برخی دیگر را نداریم به معنای رد توافق است ،گفت :نتیجه باید این باشد که
توافق آری است یا خیر.

و تروریسم بتوانیم با یکدیگر همفکری ،تشریک مساعی و همکاری
کنیم .وی ابراز امیدواری کرد که در طول اقامتش در لبنان بتواند
با مقامات لبنانی در باره همکاری های دو کشور دوست و برادر
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در زمینه های مختلف و گسترش زمینه های همکاری گفت وگو
کند .ظریف از میهمان نوازی دولت و ملت لبنان نیز قدردانی کرد.
گفت وگو با نبیه بری رییس مجلس ،تمام سالم نخست وزیر،
جبران باسیل وزیر امور خارجه  ،دیدار با مسئوالن گروه های
فلسطینی مقیم لبنان و کنفرانس خبری از جمله برنامه های اعالم
شده دومین سفر ظریف در مقام وزیر امور خارجه دولت یازدهم
ایران به لبنان اعالم شده است.
ظریف دهه سوم دی ماه سال  1392نیز به عنوان وزیر امور
خارجه دولت یازدهم به لبنان سفر کرده است .وی درسفر گذشته
خود به لبنان با سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل دیدار و
گفت وگو کرده بود.
وزیرامور خارجه جمهوری اسالمی ایران قرار است روزچهارشنبه
در پایان سفر به لبنان ،بیروت را به مقصد دمشق برای گفت وگو
با مقامات ارشد سوری ترک کند .وی قرار بود قبل از بیروت
عازم ترکیه شود که این سفر به زمانی دیگر موکول شد .سفر به
پاکستان ،هند و روسیه از جمله برنامه های کاری چند روز آینده
دکتر ظریف اعالم شده است.

اوباما :ایران کشوری کهن،پرذوق و دارای مردمانی
مستعد و باهوش است
باراک اوباما رییس جمهوری امریکا در یک کنفرانس خبری آنالین در
پاسخگویی به سواالت مردم از سراسر جهان به دفاع از توافقنامه هسته ای
ایران پرداخت و گفت  :ایران کشوری کهن و دارای مردمانی پرذوق  ،مستعد
و باهوش است.
به گزارش وب سایت رسانه ای « مایک» ،باراک اوباما ،رییس جمهوری آمریکا
درمصاحبه با این خبرگزاری به دفاع از توافقنامه تاریخی به دست آمده و پاسخ به
سواالت تصویری مردم از سراسر جهان پرداخت  .وی درسخنان آغازین خود ،اظهارکرد
 :در زمان حمله به عراق احساس می شد جنگ گزینه درستی است و مردم در این
مورد وارد بحث نشدند ،ولی پس از حمله به عراق و وارد شدن به بغداد و شروع هرج
ومرج ها بود که مردم کشور متوجه شدند که آمریکا با حمله به عراق یک اشتباه
استراتژیک بزرگی مرتکب شده است  .وی خطاب به مردم آمریکا تصریح کرد :حاال
وقت وارد شدن به بحث است نه پس ازاین که تصمیم ها گرفته شد  .باراک اوباما،
درپاسخ به سوال یک خانم ایرانی که گفت آقای رییس جمهوری شما ازصلح حرف
می زدید و به آن هم رسیدید ،ولی ما مردم ایران بخاطر تحریم های شدید اعمال
شده ازسوی شما هزینه باالیی را متقبل شدیم  ،آیا شما فکر نمی کردید بدون فشار
برمردم ایران نیز راه های دیگری هم وجود داشت که به توافق دست پیدا کنید؟ گفت:
متاسفانه راه بهتری نداشتیم  .وی در ادامه اظهارکرد :ایران کشوری کهن و پر ذوق
و دارای مردمانی بسیار مستعد و باهوش است و من برای این مردم بهترین آرزوها را
دارم  .به گفته رییس جمهوری آمریکا ،سو ظن های بسیاری از طرف متحدان آمریکا
من جمله تل اویو و برخی از کشورهای عربی نسبت به توافق ب ایران وجود دارد،
این کشورها مدعی اند ایران در تالش برای نفوذ در منطقه است .وی اضافه کرد  :ولی
من معتقدم این توافقنامه همچنان در کنار همکاری های ما با آن کشورها توافقنامه
ای خوب است  .اوباما بار دیگر تاکید کرد  :افراط گرایان مخالف توافقنامه در ایران ،با
مخالفان توافقنامه در آمریکا جنبشی مشترک تشکیل داده اند  .وی در ادامه اظهار کرد:
تعامالت آمریکا با اسراییل عمیق است و به این خاطر وقتی اسراییل با چیزی مخالفت
می کند ،برخی دموکرات ها ،همانند جمهوری خواهان به آن توجه نشان می دهند،
ولی تفاوت در اینجاست که سناتورهای دموکرات با صرف وقت برای خواندن طرح و
گوش دادن به بحث تصمیم می گیرند ولی بخش اعظمی از جمهوری خواهان پیش
از خشک شدن توافقنامه یا حتی انتشار آن مخالفت خود را اعالم می کنند  .اوباما
این رویکرد مخالفان را دلیلی بر میزان تاثیرپذیری آنها از جناح بازی ایدئولوژی بجای
بازبینی و بررسی توافقنامه عنوان کرد.

هیالری کلينتون :رئیس جمهور آمریکا شوم توافق
هسته ای ایران را حفظ می کنم
هیالری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات
اعالم کرد در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا همه تالش خود
را برای حفظ توافق هسته ای با ایران بکار خواهد گرفت.
به گزارش صدا و سیما ،روزنامه واشنگتن پست در اینترنت در گزارشی به قلم آن
گران نوشت :کلینتون گفت «:همه تالش های الزم را انجام خواهم داد تا مطمئن شوم
محدودیت ها بر برنامه هسته ای ایران بر سر جای خود باقی خواهد ماند ».او همچنین
گفت« :تالش می کنم ائتالفی را علیه ایران درباره دیگر اقدامات خطرناک آنها تشکیل
دهم » .او تصریح کرد رد توافق نامه هسته ای ایران از سوی کنگره آمریکا نشانه ضعف
واشنگتن در مقابل جهان است  .او افزود« :امیدوارم توافق هسته ای در نهایت تصویب
شود و به شما می گویم اگر این اتفاق رخ ندهد همه فرصت ها از دست خواهد رفت».
او گفت کشورهای اروپایی به همراه شرکای ما در مذاکرات هسته ای یعنی روسیه
و چین دچار شگفتی خواهند شد اگر کنگره توافق هسته ای را تصویب نکند  .این
در حالی است که سناتور چارلز ای شومر همکار سابق کلینتون در سنا هفته گذشته
مخالفت خود را با توافق نامه هسته ای ایران اعالم کرد و بدین ترتیب شرایط برای دیگر
دموکرات ها به منظور مخالفت با دیدگاه های کاخ سفید فراهم شده است .جمهوری
خواهان با توافق هسته ای ایران مخالفند اما کاخ سفید انتظار دارد بتواند حمایت برخی
از نمایندگان جمهوری خواه را از توافق هسته ای ایران به هنگام رأی گیری درباره آن
در ماه آینده به دست آورد  .توافق هسته ای که در ماه ژوئیه حاصل شد قابلیت های
ایران هسته ای ایران را محدود خواهد کرد اما تضمین نمی کند جمهوری اسالمی
هرگز نمی تواند راهی برای ساخت بمب پیدا کند.

عربستان و روسیه همچنان درباره سرنوشت اسد با هم
اختالف دارند
وزرای خارجه روسیه و عربستان سهشنبه در کنفرانس خبری مشترک بر
لزوم افزایش تالشها در مبارزه با تروریسم و حل سیاسی بحران یمن و
سوریه تاکید کردند.
به گزارش ایسنا  ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس خبری اعالم
کرد که با همتای عربستانی خود در خصوص اوضاع سوریه ،عراق ،لیبی و یمن گفتوگو
کرده است .وی گفت :ما در این دیدار راههای مبارزه با تروریسم به ویژه داعش را بررسی
و بر لزوم متحد کردن تالشها برای ریشهکردن تروریسم تاکید کردیم .الوروف همچنین
خاطرنشان کرد :دیدارمان با جبیر مثبت بود و ما برخالف برخی اختالفات در بیشتر
مسائل موضع مطابق یکدیگر داریم .وی اظهار داشت که همچنان درباره سرنوشت بشار
اسد اختالف داریم و اصول بیانیه ژنو  1بر حفظ سازمانهای نظام سوریه از جمله ارتش
تاکید دارد و ارتش سوریه باید در تالشها برای مبارزه با داعش مشارکت داشته باشد.
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد :درباره بحران سوریه توافق کردیم که باید راههای
الزماالجرا برای ازسرگیری دولت و مخالفان سوری تحت نظارت دیمیستورا فرستاده
سازمان ملل به سوریه ادامه یابد .در خصوص یمن نیز الوروف گفت :ما بر توقف فوری
کشتارها و آغاز روند سیاسی و نیز طرح اسماعیل ولد شیخ احمد فرستاده سازمان ملل
به یمن و طرح این سازمان تاکید کردیم .الوروف در ادامه با بیان اینکه روابط روسیه و
عربستان شاهد تحوالت چشمگیر در دوره اخیر بوده ،عنوان داشت :ما درباره عراق و لیبی
هم گفتوگو کرده و مواضع این دو کشور درباره این موضوع مطابقت کامل دارد .درباره
مساله صلح خاورمیانه نیز الوروف گفت :ما در مذاکراتمان درباره راههای خروج از بحران
خاورمیانه و مذاکرات فلسطین و اسرائیل و لزوم اجرای طرح صلح عربی گفتوگو کرده
و بر لزوم مشارکت در اتحادیه عرب در تالشهای چهارجانبه خود تاکید کردیم .الوروف
در پایان خاطرنشان کرد که با عادل جبیر همتای عربستانی خود درباره توافق هستهای
ایران و کشورهای غربی گفتوگو کرده است و امیدوار است شرایط جدید باعث شود
زمینه برای مذاکره کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ایران فراهم شود .وزیر خارجه
روسیه همچنین عنوان داشت :ما در خصوص سوریه توافق کامل داریم و اختالفات تنها
به نحوه اجرای توافقنامه ژنو  1مربوط است .وی ادامه داد ما در مورد سرنوشت اسد با
طرف عربستانی اختالف داریم .این مسوول روسی با اشاره به دعوت به والدیمیر پوتین،
رئیسجمهوری روسیه از سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان برای سفر به مسکو در
موقعیت مناسب این سفر را نقطه عطفی در تقویت روابط دو کشور خوانده و گفت :روسیه
به بررسی طرح خود برای ایجاد ائتالف بینالمللی در مبارزه با داعش و تروریسم ادامه
میدهد .عادل جبیر نیز با بیان اینکه دو طرف خواهان افزایش و تحکیم روابط دو جانبه
هستند ،عنوان داشت :همانطور که الوروف گفت ما در باره امضای برخی توافقنامهها به
دیدگاه مشترک رسیدیم و این توافقنامهها در آیندهای نزدیک امضا میشود.

