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ایران همسایه ماست
وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه ایران همسایه کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس است، تأکید کرد که ما منافع مشترکی با 

ایران داریم.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، محم��د بن عبدالرحمن 
آل ثان��ی می گوی��د که »اتخ��اذ هرگونه رفت��ار تنش آمیز بین 
عربس��تان و ای��ران احتماال ب��ه ایجاد بح��ران جدیدی منجر 

می شود که منطقه تاب تحمل آن را ندارد«.
آل ثانی در مصاحبه با شبکه تی آرتی ترکیه افزود که ایران 
همسایه کشورهای حاشیه خلیج فارس است و ما منافع مشترکی 
با آن داریم و بایستی بحران به وجود آمده نیز از طریق گفت وگو 

حل ش��ود. وی تصریح کرد که کش��ورهای محاصره کننده قطر 
دست از تشدید تنش با قطر برنداشته اند و همچنان با گفت وگو 
مخالف��ت می کنن��د در حالیک��ه منطقه در وضعیت متش��نج، 

کشمکش و اظهارنظرهای تنش آمیز به سر می برد.
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ناکامی سران سعودی در قبال ایران 
یک روزنامه تونس��ی نوش��ت، ناکامی عربس��تان در 
جنگ یمن و موفقیت انصاراهلل، حکومت س��عودی را به 
تشدید تنش با ایران سوق داده است؛ تنشی که سرانجام 

آن روشن نیست.
به گزارش فارس، روزنامه »المغرب« در س��رمقاله 
خود به قلم »زیاد کریش��ان« با عن��وان »افزایش تنش 
بین عربستان - ایران و صدای طبل های جنگ« که آن 
را تیتر یک خود کرد، به س��یر صعودی تنش  در منطقه 
اشاره کرد و گفت: احتمال می رود لبنان ایستگاه بعدی 
درگیری های خاورمیانه باش��د. نویسنده از روند رشد و 
فراگیری ابعاد تنش بین ایران و عربستان گفت و افزود: 
از جدیدترین حلقه های مناقش��ه این دو کشور تصمیم 
حکومت سعودی برای کاس��تن از قدرت بازوی نظامی 

تهران در منطقه عربی یعنی حزب اهلل است.
المغرب آورده اس��ت: ابعاد س��ناریوی ب��اال هنوز به 
طور کامل روش��ن نشده اما بتدریج در حال روشن است 
که ش��روع آن با اس��تعفای غیرمنتظره س��عد الحریری، 
نخست وزیر لبنان ]و اعالم آن[ از ریاض بود و به دنبال آن 
عربستان از هموطنان خود خواست لبنان را ترک کرده و 
از هیچ کشوری عازم آنجا نشوند و به همین منوال برخی 
دیگر از کشورهای عربی خلیج ]فارس[ هم به اتباع خود 

توصیه کردند که خاک لبنان را ترک کنند.
نویسنده افزود: بهانه عربستان این است که ایران با مسلح 
کردن شبه نظامیان الحوثی در یمن امنیت عربستان را تهدید 
می کند که تازه ترین مورد آن ش��لیک موش��ک بالستیک 
یمنی ها به ریاض بوده و عربستان ادعا می کند این عملیات 
تحت نظارت کارشناسان حزب اهلل در یمن انجام شده است.

المغرب با بیان اینکه عربس��تان آشکارا خواهان وادار 
کردن حزب اهلل به عدم پیشروی جغرافیایی به خصوص در 
یمن اس��ت، افزود: ورود حزب اهلل به سوریه و سهیم بودن 
قابل توجه این حزب در سقوط نکردن نظام بشار اسد در 
همان سال های ابتدایی جنگ این کشور همه محاسبات 
حکومت سعودی برای سقوط سوریه را برهم زد آن هم در 
حالی که ریاض از هیچ کمک مالی، سیاس��ی و نظامی به 

گروه های مسلح ضد نظام سوریه دریغ نکرده بود.
این روزنامه تونسی افزود: محاصره کاملی که امروز بر 
مردم یمن تحمیل شده و آن را بنا به اذعان سازمان ملل 
در معرض فجیع ترین فاجعه انسانی و قحطی زدگی قرار 
داده و همچنین بحران سیاس��ی در لبنان و تحریم های 
اقتصادی که احتماال این کشور را دربرگیرد همه این ها با 
هدف وادار کردن حزب اهلل به توقف نفوذ نظامی خود در 
یمن و س��وریه و همچنین تضعیف وی در داخل لبنان و 

تحمیل موازنه های قوای جدیدی بر این کشور است.
المغرب تاکید کرد: حکومت سعودی در جنگ های 
غیرمس��تقیم خود با ایران پیروز نشده جز در بحرین که 
انتفاضه اکثریت شیعه را که از سال 2011 در این کشور 
آغاز ش��ده سرکوب می کند اما در مقابله با نفوذ ایران در 

عراق و همچنین در سوریه ناکام بوده است.
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هدی دهقان بذرافشان

برخی رسانه های اصالح طلب 
و شخصیت های سیاسی این سخنــــگو

جریان در چند روز گذش��ته 
ب��ا تحلیل ها و مواضع خود پیش��نهاد کردند که بر 
سر موضوع موشک های ایران با اروپا مذاکره شود.

یکی از سیاسیون اصالح طلب در مقاله ای نوشت، 
»بهتر است که ما هم با آغاز مذاکره )موشکی( خطر 
جن��گ و تحری��م را از س��ر بگذرانیم، اگ��ر مذاکره 
نکنیم ممکن اس��ت که اروپایی ها مواضع تند و تیز 

آمریکایی ها را در این مورد همراهی کنند.
س��خنگوی وزارت خارجه گفت: بعید می دانم 
بحث مذاکره موش��کی با آمریکا با توجه به مواضع 
جمهوری اسالمی در رس��انه ها مطرح شده باشد، 
بای��د بگویم ما صراحتاً در م��ورد مواضع دفاعی با 

هیچ کشور و فردی مذاکره نمی کنیم.
بهرام قاس��می دیروز در نشس��ت خبری خود 
ضمن تس��لیت به حادثه  دیدگان زلزل��ه در ایران و 
ع��راق و آرزوی صب��ر و اجر برای آنها در پاس��خ به 
س��وال سیاست روز مبنی بر اینکه برخی مقاله ها و 
یادداشت های محافل رسانه ای اصالح طلب پیشنهاد 
مذاکره موش��کی با آمریکا را مطرح کرده اند موضع 
وزارت خارج��ه در ای��ن خصوص چیس��ت، اظهار 
داش��ت: با هیچ کش��ور و فردی درخصوص مسائل 

موشکی مذاکره نمی کنیم.
قاسمی درخصوص مساله پیشنهاد گفت و گوی 
موش��کی با ایران تصریح کرد: اگر چنین چیزی در 
رس��انه ای مطرح شده است که بعید می دانم چنین 
چی��زی با توجه ب��ه مواضع جمهوری اس��المی در 
رس��انه ها مطرح شده باش��د، باید بگویم ما صراحتاً 
درباره مواضع دفاعی با هیچ کش��ور و فردی مذاکره 
نمی کنیم و این موضوع حق جمهوی اسالمی است 
که درباره مس��ائل دفاعی خود تصمیم گیری کند و 

مباحث موشکی و سیاست های خود را دنبال کند.
وی ادامه داد: آنچه دیگران باید توضیح دهند 
ارسال س��الح های گران قیمت و انبوه و پیشرفته 
به کش��ورهای منطقه اس��ت که نهایتاً باید تولید 
کنن��دگان و ص��ادر کنندگان این اقالم پاس��خگو 
باش��ند و نهایتاً گذر زمان ای��ن وضعیت را حادث 
خواه��د ک��رد که آنها آث��ار مخرب این سیاس��ت 
غلط خود را خواهند دید. وی در پاس��خ به سوالی 
درخصوص سفر بوریس جانسون، وزیر امور بریتانیا 
به ایران و ارتباط آن با پرونده نازنین زاغزی گفت: 
این س��فر در دستورکار دو کش��ور قرار دارد و در 
حال تنظیم اس��ت و تا پایان سال میالدی ایشان 

سفر خود را به تهران انجام خواهند داد.
وی در مورد اینکه آیا هیات تجاری هم در این 
س��فر خواهد آمد یا خیر؟ اظهار داش��ت: در زمان 

الزم درباره جزئیات توضیح خواهیم داد. 
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در مورد سفر 
امانوئل ماکرون به ایران تصریح کرد: سفر ماکرون 
مطرح ش��ده و در دستورکار قرار دارد. تاریخ دقیق 
آن مشخص نیست و احتماال بعد از سفر وزیر امور 
خارجه فرانسه خواهد بود اما موضوعی مورد بحث 
است که در زمان خودش اگر قطعی شد و جزئیات 

مشخص شد اطالع رسانی می کنیم.
قاس��می درخصوص اظه��ارات ماکرون درباره 
ایران خاطرنش��ان کرد: موضع گیری رئیس جمهور 
فرانس��ه موضع گیری دقیقی نبود. ما خواستار آن 
هس��تیم که با دقت و هوشیاری به مسائل منطقه 
توجه کنند چ��ون بدخواهان زی��ادی می خواهند 
رواب��ط ایران و اروپا به ویژه فرانس��ه را تحت تاثیر 
ق��رار دهند و این س��فر ب��رای کاس��تن از برخی 

اختالفات در دیدگاه ها است.
وی در مورد س��فر وزیر امور خارجه فرانسه به 
ایران نیز ابراز داش��ت: این س��فر در مرحله نهایی 
اس��ت و تاریخ تا حدودی روشن است و آن هم در 

هفته های آتی می تواند انجام شود.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این 
س��وال که نقش ایران در سوریه بعد از داعش چه 
خواه��د بود؟ بیان کرد: حضور ما در س��وریه برای 
مبارزه با داعش و با طلب یاری دولت س��وریه بود 
و در صورتی که س��وریه بتواند با همه مش��کالت 
فائق بیاید و داعش س��رکوب کامل شود، ما روابط 
راهب��ردی خ��ود را ادام��ه می دهی��م و در حوزه 

بازسازی سوریه حضور جدی خواهیم داشت. 
قاس��می در پاسخ به سوالی درباره تحت فشار 
قرار دادن ایران درپی اس��تعفا سعد حریری یادآور 
ش��د: ما همواره خواهان ثبات امنیت و آرامش در 
لبنان بودیم و در سالیان اخیر با تالش بین احزاب 
و گروه های مختلف لبنانی، این کش��ور در مس��یر 
درس��ت قرار گرفت و در جهت سازندگی خود در 

حرکت بوده و این مورد حمایت ما است. 

وی با بیان اینکه ما هنوز به طور جدی از روند 
توسعه و آرامش و ثبات در لبنان حمایت می کنیم، 
عن��وان کرد: اس��تعفای نخس��ت وزیر لبنان امری 
ناگهانی و مش��کوک تلقی ش��د و امیدوار هستیم 
با توجه به س��خنان دیشب حریری او هرچه زودتر 
باید به لبنان برگردد و مراحل قانونی استعفا را در 
کشور لبنان انجام دهد. ما از هر اقدامی برای ثبات 

لبنان حمایت می کنیم.
رئی��س مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای 
وزارت ام��ور خارج��ه افزود: اینک��ه آن اتفاق چرا و 
چگونه ص��ورت گرفت تحلیل زی��اد دارد باید صبر 
کرد تا زمان به روش��ن شدن واقعیت قضیه کمک 
کند ولی قطع��ا یک اقدام عجیب و بی نظیر بود که 
نخس��ت وزیری در کش��وری ثالث اس��تعفا بدهد و 
برنگردد. قاس��می تاکید کرد: صحبت های یکشنبه 
ش��ب نور امیدی برای برگش��ت حریری به لبنان و 
برگشت ثبات و وضعیت قبلی به لبنان بود که دوران 

سختی را در گذشته پشت سر گذاشته است.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
س��والی درباره تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران 
اظهار داش��ت: بحث دفتر اتحادیه اروپا از مدت ها 
پی��ش مطرح بوده و در دس��تورکار دس��تگاه های 
ذیربط قرار دارد و هر موقع اجماع الزم فراهم شود، 
آن را اع��الم می کنیم اما آنچ��ه در فضای مجازی 
مطرح ش��د و آن را به س��فر یک هی��ات تجاری و 
کش��اورزی از اتحادیه اروپا به ای��ران ارتباط دادد، 
غلط بود. این موضوعی است که توسط اتحادیه از 

ایران رسما درخواست شده است.

عربستان در سیاست های خود علیه ایران 
موفق نبوده است

ای��ن مق��ام عالی رتبه وزارت ام��ور خارجه در 
پاس��خ به س��والی درخصوص اینکه عربس��تان از 
وزرای امور خارجه کش��ورهای عرب خواس��ت در 
قاه��ره بحثی درباره دخالت ه��ای ایران در منطقه 
داش��ته باش��ند، خاطرنش��ان کرد: این اقدامات از 
جانب عربس��تان جدید نیست و به علت مجموعه 
مش��کالت درونی و بیرونی که با آن مواجه اس��ت 
و س��رخوردگی های پی درپی و مش��کالت داخلی 
س��عی کرده، اجماع س��ازی علیه ایران را رقم بزند 
که نش��ان می دهد تحوالت یک س��ال گذش��ته و 
مجموع��ه اتفاقات که با آن مواج��ه بودیم در این 

سیاس��ت موفق نبوده و با شکس��ت مواجه شده و 
این اجالس ه��م نهایتا تبدیل ب��ه اقدامی خواهد 
ش��د که نتیجه مطلوبی ندارد؛ چراکه هر کشوری 
مصالح خود را دنبال می کند و واقعیت های منطقه 
را بهتر ارزیابی کرده و روابط با جمهوری اس��المی 

را هدف گذاری می کند.
قاسمی در پاس��خ به سوالی درباره دستگیری 
س��عد حریری در عربستان و اینکه آیا وزارت امور 
خارجه این مس��اله را از طری��ق مجامع بین المللی 
دنبال می کند یا نه؟ ابراز داش��ت: ایران در مسائل 
لبنان دخالت نمی کند. مس��ائل آنها به خودش��ان 
مرب��وط اس��ت و مس��اله حریری هم ب��ه پارلمان 
لبنان مربوط است و آنها تصمیم می گیرند در چه 

مسیری حرکت کنند.
وی با بیان اینکه باید صبر کرد و دید تحوالت 
چطور پیش می رود، عن��وان کرد: ما آرزوی ثبات 
و امنیت برای لبنان داریم. آنچه در لبنان ش��اهد 
بودی��م یک تحول و خردمندی ب��اال بود که نهایتا 
کمک کرد وضعیت در مس��یر درستی قرار بگیرد. 
فکر کنم ش��اید معاندان لبنان تاکنون با شکس��ت 
مواجه بودند و نتوانستند به اهداف خود دست پیدا 

کنند و این ناشی از بینش دقیق در لبنان است.
این دیپلمات عالی رتبه در پاس��خ به س��والی 
درخص��وص تحلیل ها درباره ایج��اد جنگ نیابتی 
در لبنان و تحلیل ها در این خصوص یادآور ش��د: 
براساس فرضیه ها، نمی شود تصمیم گیری کرد ولی 
سیاست کلی ما عدم مداخله در امور داخلی دیگر 
کشورهاس��ت و توصیه می کنیم کش��ورها مسایل 

داخلی خود را با مذاکره حل کنند. 
قاسمی تاکید کرد: ما امیدواریم شرایط در لبنان 
به سمت پیچیده تر شدن و خشونت و اختالف پیش 
نرود و اوضاع به ش��رایط قبل از اس��تعفای حریری 
برگ��ردد و روندی که بس��یار مثبت و مورد رضایت 
همه گروه ها بود، محقق شود. ما عالقه مند نیستیم 

هیچ یک از کشورهای منطقه دچار تنش باشند. 

حضور امریکا در سوریه نامشروع است
قاسمی در مورد توافق روسای جمهور روسیه و 
آمریکا و اینکه نیروهای تحت حمایت ایران براساس 
ای��ن توافق محدود می ش��وند و جزئیات این توافق 
و اینک��ه آیا تغییری در سیاس��ت های ایران صورت 
می گی��رد یا خی��ر؟ اظهار داش��ت: در ط��ول روند 

تغییرات در سوریه شاهد رایزنی کشورهای منطقه و 
فرامنطقه ای و حضور آنها در مباحث سوریه بودیم. 
دولت آمریکا دولتی اس��ت که در ایجاد مش��کل و 
تش��ویق تروریسم در س��وریه و مبارزه با دولتی که 
قانونی اس��ت، نقش به س��زایی بازی ک��رد و هرگز 
توس��ط دولت س��وریه برای هیچ هم��کاری دعوت 

نشده بود و حضورش در سوریه نامشروع است.
وی با بیان اینکه روسیه وضعیت متفاوتی دارد 
و به درخواس��ت نیروهای سوری وارد سوریه شد، 
تصریح کرد: ما مناس��بات مان با دولت روسیه مثل 
گذشته در فضای سازنده و در یک رایزنی مستمر 
و ممتد و روزمره وجود دارد و به خصوص در بحث 
س��وریه همکاری و تبادل اطالعات را داریم. به هر 
حال یک تفاهم هایی در اخبار است که بین دولت 

روسیه و آمریکا وجود دارد باید 

تا ریشه کنی تروریسم در سوریه خواهیم بود
رئی��س مرکز دیپلماس��ی عمومی و رس��انه ای 
وزارت امور خارجه درخصوص سفر والیتی به لبنان 
و اظه��ارات او در جمع نیروه��ای حزب اهلل و نقش 
ایران در منطقه خاطرنشان کرد: قرار شده ایران در 
بازس��ازی سوریه نقش داش��ته باشد. والیتی در آن 
جمع گفت ما برای بازپس گیری رقه کمک می کنیم 

و این یعنی معارضان النصره مقابل ایران هستند.
قاس��می درباره اینکه آیا ای��ران برنامه ای برای 
بازپس گیری مناطقی که در دس��ت داعش نیست 
ولی در اختیار معارضان است خواهد داشت یا خیر؟ 
ابراز داش��ت: این سوءتفاهم شاید ایجاد شده است 
چ��ون من لفظ داعش را ب��ه کار بردم. اما در اینجا 
بحث داعش نیست بحث تمام گروه های تروریستی 
است و تا ریشه کنی تروریسم ما در سوریه خواهیم 
ب��ود و از دول��ت س��وریه حمایت می کنی��م و این 
سیاست کلی ماست. وی اضافه کرد: آنچه در مورد 
بازسازی اشاره کردم مربوط به زمان دورتری است 
که س��وریه بتواند از حضور تمام عناصر تروریستی 
خالص ش��ود. در این صورت فضا برای بازسازی و 
توسعه اقتصادی و همکاری اقتصادی مهیا می شود 
ول��ی هنوز تا آن روز راه نس��بتا زیادی داریم و این 
در افق کوتاه مدت دیده نمی شود به ویژه با توجه به 
حضور بازیگران متعدد در س��وریه و تفاوت دیدگاه 
در مساله سوریه و بشار اسد، نهایتا باید تحمل کرد 

تا درباره بازسازی کار کنیم.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در مورد سفر 
ظریف به تاجیکستان و ارزیابی اش درباره این سفر 
گفت: سفر به تاجیکستان و ازبکستان، سفر موفقی 
بود و در زمان درس��ت و ب��ا نتایج مطلوب که باید 
انجام می ش��د، صورت گرفت. البته در ازبکس��تان 
یک��ی از اهداف اصلی حض��ور در کنفرانس امنیت 
و توسعه پایدار در آس��یای مرکزی بود که وزرای 
امور خارجه پنج کش��ور آس��یای میانه و تعدادی 
از مقام��ات از کش��ورهای دیگر و س��ازمان ملل و 

سازمان های بین المللی را شامل می شد. 

 سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز
درباره پیشنهاد برخی رسانه های اصالح طلب به مذاکره موشکی:

بعید است!
 بعید می دانم بحث مذاکره موشکی با آمریکا

با توجه به مواضع جمهوری اسالمی در رسانه ها مطرح شده باشد


