
ناظران سیاس��ی در ارزیابی س��فر الکاظمی به 
ایران معتقدند؛ این مسئله نشان دهنده تعمیق 
روابط دو کش��ور همسایه اس��ت که قطعا این 
ارتباط باعث ناخشنودی و نگرانی آمریکایی ها 

خواهد شد.
مصطفی الکاظمی حدود دو ماه پس از انتخاب 
در جایگاه نخس��ت وزی��ر عراق، ب��رای انجام 
نخستین سفرهای خارجی خود آماده می شود 
و بر اس��اس آنچه منابع رس��می منتشر کرده 
اند قرار است نخست س��فر به ریاض و سپس 
تهران را در دس��تور کار خود قرار دهد؛ از این 
رو محافل رس��انه ای و سیاس��ی از هم اکنون 
ب��ر گمانه زنی و تحلی��ل در ارتباط با محتوای 
مذاکرات این س��فرها، بویژه در تهران متمرکز 

شده اند. 
البته دیروز محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه 
کش��ورمان راه��ی عراق ش��د و ب��ا مصطفی 
الکاظمی نخس��ت وزیر، فؤاد حسین وزیر امور 
خارجه و سایر مقامات عراقی دیدار و گفت و گو 

کرد. همزمان س��فیر جمهوری اسالمی ایران 
در بغداد در طول هفته های اخیر برای تقویت 
بیشتر روابط و همکاری های دو کشور همسایه 
و دوس��ت با وزی��ران مختلف عراق��ی دیدار و 
دعوتنامه های س��فر رس��می به تهران تقدیم 
برخ��ی از آنها ک��رده بود. ایرج مس��جدی در 
مدت کوتاه عمر تشکیل دولت الکاظمی، عالوه 
بر نخس��ت وزیر با وزیران کش��ور، دفاع، حمل 
و نق��ل، کار و امور اجتماع��ی، دارایی، آموزش 
عالی، نف��ت، امور خارجه، بهداش��ت و محیط 

زیست و صنایع و معادن دیدار کرده است. 
بررس��ی کارنامه نخست وزیران س��ابق عراق 
در طول ۱۷ سال گذش��ته  نشان می دهد که 
هم��ه آنها به مناس��بات با جمهوری اس��المی 
ای��ران اهتمام ویژه نش��ان داده و ایران همواره 
در اولوی��ت نخس��تین س��فرهای خارجی آنها 
قرار داشته اس��ت. غیر از دوره کوتاه ۱۰ ماهه 
نخست وزیری »ایاد عالوی« )۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ 
ت��ا آوریل ۲۰۰۵( که امکان س��فر او به تهران 

مهیا نشد، بقیه نخست وزیران عراق همگی در 
ماه های نخست انتخاب خود، راهی ایران شده 
اند. اعتقاد کارشناس��ان بر این اس��ت که سفر 
مصطفی الکاظمی به تهران عالوه بر مناسبات 
دو جانبه که بخش مهمی از س��فر را تش��کیل 
می ده��د، در برگیرنده پرونده ه��ای مختلفی 
خواهد ب��ود. در برخی محاف��ل در عراق، این 
برداشت وجود دارد که تالش برای تنش زدایی 
در رواب��ط ری��اض – تهران با توج��ه به عالقه 
مندی که س��عودی ها به دولت الکاظمی نشان 
داده اند، یکی از اهداف مهم سفر باشد. اطمینان 
دادن به تهران در باره گفت وگوهای راهبردی 
جاری بین بغداد – واشنگتن هم بخش دیگری 

از اهداف این سفر خوانده می شود.
یکی از کارشناسان سیاسی عراق در این باره به 
ایرنا گفته است که بغداد به خوبی می داند که 
بهترین دوست عراق، جمهوری اسالمی ایران 
است و به همین دلیل به هیچ وجه نمی تواند از 

روابط با ایران چشم پوشی کند.
محمود الهاش��می ب��ا ارزیابی رواب��ط عراق با 
س��عودی ها و آمریکایی ه��ا گفت که با وجود 
تالش ه��ای بغ��داد در طول ۱۷ س��ال برای 
نزدیکی با سعودی ها تاکنون عراق هیچ سودی 

از مناسبات خود با ریاض نبرده است.
به گفت��ه وی، رواب��ط بغداد - واش��نگتن نیز 
همواره بر مبنای روابط باالدست- پایین دست 
بوده و همین امر سبب شده است که آمریکا از 

نگاه باال دستی با عراق تعامل کند.
وی با یادآوری توافقنامه راهبردی که از ۲۰۰۸ 
با واش��نگتن امضا ش��ده تاکید کرد که عراق 
تاکنون از ای��ن توافقنامه هیچ س��ودی نبرده 
ج��ز اینکه مبنایی برای دخالت آمریکا در امور 

داخلی عراق شده است.

این تحلیلگ��ر عراقی در عین ح��ال افزود که 
در مقابل، مناس��بات با ایران از ۲۰۰۳ تاکنون 
رون��د رو ب��ه رش��د داش��ته و در ح��وزه های 
مختل��ف تجاری، اقتصادی، ان��رژی، امنیتی و 
نظامی گس��ترش یافته و از مهمترین ش��واهد 
آن مش��ارکت و همکاری دو کش��ور در جنگ 
با داعش بوده اس��ت. سید رضا صدرالحسینی 
کارش��ناس مس��ائل بین الملل به سیاست روز 
می گوی��د: بع��د از آخرین س��فری ک��ه آقای 
عبدالمهدی به ایران داشت، در طول یک سال 
گذشته سفری از سوی مقامات عراقی به ایران 
صورت نگرفته و این مسئله نشان دهنده تعمیق 
روابط دو کش��ور همسایه اس��ت که قطعا این 
ارتباط باعث ناخشنودی و نگرانی آمریکایی ها 
خواهد شد. س��یدرضا صدرالحس��ینی درباره 
س��فر پیش روی مصطفی الکاظم��ی به ایران 
افزود: در هفته جاری س��فر نخست  وزیر عراق 
ب��ه ای��ران را در پیش داری��م.  او درباره روابط 
ای��ران و عراق پس از انتص��اب الکاظمی اظهار 
کرد: پس از انتصاب الکاظمی به نخست وزیری 
تالش فراوانی ش��د تا ارتباط بین دو کشور در 
حوزه های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای به هم 
بخورد. همه تالش بر این مس��ئله معطوف بود 
که القاء ش��ود، امروز ملت ع��راق از ملت ایران 
جدا ش��ده اس��ت اما واقعیت امر این است که 
نه الکاظمی بلکه هیچ نخست وزیر دیگر و هیچ 
مقام رسمی در عراق نمی تواند، پیوندهای عمیق 
دو ملت را در حوزه های اعتقادی، ایدئولوژیک، 
تجاری و فرهنگی قط��ع کند بلکه این ارتباط 
روز به  روز در حال گس��ترش است. کارشناس 
مسائل بین الملل افزود: ممکن است تحوالت و 
رخداده��ا این ارتباط را در حوزه اقتصادی کم 
و زی��اد کند مثل زمان حال که مس��ئله کرونا 

در طول سه ماه گذشته باعث کاهش مراودات 
اقتصادی ش��د اما مسئله روابط بین دو کشور، 
قطعاً و یقیناً یک رابطه مس��تحکم و غیرقابل 
خدش��ه است که نه آمریکایی ها، نه سعودی ها 
و نه هیچ رس��انه دیگر در عراق نمی تواند این 

رابطه را دچار مشکل کند.
صدرالحسینی سفر الکاظمی به ایران را آغازگر 
فصل جدیدی در روابط دو کشور ارزیابی کرد 
و گفت: به نظر می رسد سفر الکاظمی به ایران 
فصل جدیدی از روابط دو کشور در حوزه های 
گوناگ��ون خواهد بود و قطعاً، در این س��فر به 
چن��د موضوع مه��م از جمله مس��ئله احترام 
وی��ژه به مرجعیت، خروج آمریکایی ها از عراق، 
گسترش روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
مس��ئله همکاری دو کش��ور در شیوع ویروس 
کرونا، مراس��م اربعی��ن و مقابله با تروریس��م 
پرداخته خواهد ش��د. الکاظم��ی در این رابطه 
ت��الش کرده ک��ه ت��وازن را در صحن��ه عراق 
بین همه کش��ورهای مؤثر در حوزه سیاس��ی، 
اجتماعی، اقتص��ادی و امنیتی حفظ کند. وی 
درباره پیگیری سیاست خروج آمریکا از عراق 
توس��ط الکاظمی، تأکید کرد: این مسئله یکی 
از مهم ترین مصوبات پارلمان عراق اس��ت که 
اخراج نیروهای آمریکایی از عراق باید توس��ط 
دولت ه��ا پیگیری ش��ود. در اواخر دولت عادل 
عبدالمه��دی این مصوبه ب��ه تصویب پارلمان 
عراق رس��ید و به س��فیر واش��نگتن در بغداد 
تسلیم شده اس��ت و مطمئناً این موضوع جزو 
مطالبات اصلی نمایندگان پارلمان از الکاظمی 
خواهد بود. مقامات بغداد در هفته های گذشته 
بعد از گفت وگو با مقامات واشنگتن این مسئله 
را اعالم کردند که یکی از مفاد گفتگوها مسئله 
جدول خ��روج نیروهای متج��اوز آمریکایی ها 
خواهد بود. کارشناس مسائل بین الملل در پایان 
خاطرنشان کرد: الکاظمی به عنوان نخست وزیر 
و رئیس کل قوا موظف اس��ت این مسئله را به 
عن��وان مصوبه پارلمان عراق پیگیری کند چرا 
که کشور عراق، کشوری پارلمانتالیسم است و 

مصوبات پارلمان برای دولت الزم االجراست. 

 کاهش حجم مبادالت اقتصادی 
ایران و گرجستان 

س��فیر جمهوری اس��المی ایران در دیدار با اسقف 
اعظ��م گرجس��تان عن��وان کرد که پس از ش��یوع 
کرونا و محدودیت های ناشی از آن، حجم مبادالت 

اقتصادی دو کشور به شدت کاهش یافته است.
س��ید جواد قوام ش��هیدی در این دی��دار، با تاکید 
بر ضرورت برق��راری گفت وگوی بی��ن ادیان الهی 
جهت غلب��ه بر چالش ه��ای امروز جهان بش��ری، 
خواس��تار همکاری مس��تمر دو جامع��ه دینی در 
ایران و گرجستان برای مقابله با تهدیداتی از قبیل 
تروریس��م و جریان های  افراط گرای مذهبی  شد 
و بر ضرورت ت��داوم برگزاری کنفرانس گفت و گوی 

ادیان اسالم و مسیحیت ارتدکس تأکید کرد.
قوام ش��هیدی با اش��اره ب��ه اینکه نهاد کلیس��ای 
گرجس��تان همواره حامی توسعه مناسبات دو ملت  
بوده، اظهار داش��ت: این نهاد با توجه به مشکالتی 
که ام��روز از ناحیه برخی قدرت ه��ای خارجی در 
روابط دو کشور ایجاد شده و با درک عمیق از صلح 
و ثبات برای منافع جمعی در منطقه و ضرورت رفع 
خطرات مداخل��ه جویی عناصر مداخله گر خارجی، 
متعهد ب��ه ممانع��ت از تخریب و اخت��الف افکنی 

فیمابین دو کشور است.  وزارت خارجه

 نماینده سازمان ملل 
شکست خورده است

س��فیر یمن در ایران ضمن اعالم اینکه فرس��تاده 
س��ازمان ملل در تمامی زمینه ها شکس��ت خورده 
است، تصریح کرد، ادامه این عملکرد باعث می شود 
زمین��ه برای »ق��وای ملی« جهت رفتن به س��مت 
ائتالف های منطق��ه ای به غیر از س��ازمان ملل باز 
ش��ود. ابراهیم الدیلمی افزود: دبیرکل سازمان ملل 
)آنتونیو گوترش( خواس��تار آتش بس در یمن برای 
مقابله با کرونا ش��د اما زمانی که کشورهای دوست 
در این زمینه کمک ارائه کردند کش��ورهای ائتالف 

مانع از ورود آنها شدند.
وی ادامه داد: ادامه این عملکرد از سوی گریفیتس 
و س��ازمان مل��ل، زمینه را برای ق��وای ملی جهت 
رفت��ن به س��مت ائتالف های منطقه ای ب��ه غیر از 

سازمان ملل باز می کند. فارس

اخبار

اروپایی ها برای حفظ برجام چه 
اقدامی کردند که طلبکار هستند

عضو هیات رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی اعتقاد 
دارد متاس��فانه کشورهای حاضر در برجام از جمله 
انگلیس هیچ وقت به تعهدات بین المللی خودشان 

در برجام عمل نکردند.
علیرضا س��لیمی در واکنش به اظهارات سخنگوی 
وزارت خارج��ه انگلی��س مبنی بر اینک��ه با پایبند 
نب��ودن ای��ران برجام در خطر اس��ت، گفت: زمانی 
که ترامپ ب��ه طور یکجانبه از برنام��ه جامع اقدام 
مش��ترک خارج شد، کشورهای اروپایی چه اقدامی 
در راستای حمایت از برجام انجام دادند که اکنون 

مواضع ضدایرانی اتخاذ می کنند.
نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی در 
این زمینه، اظهار کرد: متاس��فانه کشورهای حاضر 
در برج��ام از جمله انگلیس هی��چ وقت به تعهدات 

بین المللی خودشان در برجام عمل نکردند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اروپایی ها گفتند کانال 
مالی مستقل موسوم به اینستکس را راه اندازی می 

کنند اما امروزه خبری از این وعده آنها نیست.
این نماینده م��ردم در مجلس با بیان اینکه موضع 
وزارت خارجه انگلیس نسبت به برجام و کشورمان 
نشان می دهد اروپایی ها و آمریکایی ها در رابطه با 
توافقنامه تقس��یم کار کرده اند، تصریح کرد: بر این 
اس��اس اروپایی ها چهره طلبکار به خودش��ان می 

گیرند و بر خالف واقعیت ها صحبت می کنند.
عض��و هی��ات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه متن ضعی��ف برجام 
موجب ش��ده زمینه سوء استفاده اروپایی ها از این 
توافقنام��ه ایجاد ش��ود و بدون انجام تعهداتش��ان، 

منفعت هم ببرند. خانه ملت 

از نگاه دیگران 

گزارش

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz دوشنبه  30 تیر 1399  شماره 5357 

وزی��ر ام��ور خارجه با بی��ان اینکه روابط ای��ران و عراق 
هیچگاه به هیچ ش��کلی از بین نخواهد رفت، گفت: برای 
ما عراق قوی و پر صلح و آرامش و دارای روابط س��ازنده 
و خوب با همه همس��ایگانش معادل ق��درت، آرامش و 

ثبات خودمان است.
محمدج��واد ظریف در رأس هیأتی به بغداد س��فر کرده 
بود  در جمع خبرنگاران ضمن تش��ریح اهداف این سفر 
عنوان کرد: بس��یار خوش��حالم که بعد از تشکیل دولت 
ع��راق این فرصت برای من پیش آمد که به بغداد س��فر 
داش��ته باش��م، مخصوصا با توجه به تصمیم نخست وزیر 
عراق و دعوت آقای روحانی برای سفر نخست وزیر عراق 

به تهران در روز سه شنبه.
ظریف عنوان کرد: سفر من که از قبل هماهنگ شده بود، 
فرصت بسیار خوبی را با توجه به سفر نخست وزیر عراق 
فراهم کرده اس��ت که قبل از سفر ایشان هماهنگی های 

الزم برای این سفر انجام شود.
در ادامه رایزنی ها با مقامات عراقی با هادی ) ابوحس��ن 
( العامری رئیس ائت��الف فتح عراق دیدار و در خصوص 
مس��ائل مختلف روابط دو جانبه و نیز پیگیری ش��هادت 
س��رداران مقاومت، مبارزه با تروریسم و دیگر موضوعات 

مورد عالقه گفت وگو و تبادل نظر کرد.
ظریف پیش از این نیز با فؤاد حس��ین وزیر خارجه و در 
نشست خبری مش��ترک حضور یافت. وزیر امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران در نشس��ت خبری مشترک با 
همت��ای عراقی عنوان کرد ک��ه منطقه ما نیاز به آرامش 
دارد و گف��ت: برای ما ع��راق قوی و پر از صلح و آرامش 
و دارای روابط س��ازنده و خوب با همس��ایگان از اهمیت 

برخوردار است.
دیدار با مصطفی الکاظمی نخس��ت وزیر ع��راق از دیگر 
دیدارهای ظریف با مقامات عراقی بود. وزیر امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران در دی��دار با مصطفی الکاظمی 
درباره مناس��بات دوجانبه، سفر قریب الوقوع الکاظمی و 

مسائل منطقه ای و بین المللی به رایزنی پرداخت.
محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین المللی، علیرضا 
عنایتی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل خلیج فارس 
وزارت امور و سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور 

خارجه ظریف را در این سفر همراهی می کنند.
وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری مش��ترک با وزیر 
خارجه ایران در بغداد تاکید کرد که کش��ورش به دنبال 

روابط متوازن با کشورهای همسایه است.
فواد حس��ین عراق پ��س از گفت وگو ب��ا ظریف در این 
کنفران��س خبری گفت: ب��ا آقای ظریف درب��اره روابط 
دوجانب��ه و مبادالت تجاری و پرون��ده اقتصادی و تاثیر 
ان بر روند مقابله با کرونا گفت  وگو کردیم. وی ادامه داد 
که مصطفی الکاظمی نخست وزیر به زودی به ایران سفر 
می کن��د. وی در ادامه تصریح ک��رد: باید منطقه و عراق 
را از تنش ه��ای بین المللی دور کنی��م و از حاکمیت آن 
حمایت کنیم. عراق به دنبال روابط متوازن با کشورهای 
همسایه اس��ت. ما بر ضرورت حمایت از حاکمیت عراق 
تواف��ق کردیم و آقای ظریف تاکید کرد که قدرت عراق، 

قدرتی برای منطقه است.
در همین حال س��فیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
عنوان کرد که یک تن کمک دارویی و بهداشتی همزمان 

با سفر ظریف وارد عراق شده است. وزارت خارجه

ظریف:

روابط ایران و عراق به هیچ شکلی از بین نخواهد رفت
یک روزنامه صهیونیس��تی در س��رمقاله ای با اش��اره به 
مزایای��ی که تفاهم راهبردی چین ب��ا ایران برای تهران 
به همراه خواهد داش��ت نوشت که تل آویو باید هر آنچه 
که در توان دارد به کار گیرد تا مانع از حاصل شدن این 

توافق شود.
جروزالم پس��ت در این مقاله نوش��ت: زمانی که موضوع 
تهدی��د ایران برای اس��رائیل پیش می آی��د، نتانیاهو به 
عن��وان ف��ردی ک��ه از دیدگاه هایش خجالت می کش��د 
ش��ناخته نمی ش��ود و این دیدگاه ها را آش��کار س��اخته 
است. نتانیاهو در سال ۲۰۱۵ هم در مجلس نمایندگان 
و هم س��نای کنگره س��خنرانی کرد و این س��خنرانی با 
این وجود بود که می دانس��ت با عصبانیت "باراک اوباما" 
رئی��س جمه��ور آمریکا مواج��ه خواهد ش��د. چون وی 
احس��اس می کرد که این برای آمریکا بس��یار ضروری و 
فوری اس��ت که وارد توافقی نش��ود که تنها به تعویق و 
نه مانع پیشرفت ایران به سوی سالح هسته ای می شود.  
این روزنامه صهیونیستی در ادامه نوشت: بنابراین درک 
س��کوت اس��رائیل درباره این موضوع س��خت است که 
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران 
که در این توافق ترس��یم ش��ده در ماه اکتب��ر به پایان 
می رسد. بله، نتانیاهو و "دانی دانون" نماینده اسرائیل در 
سازمان ملل در حمایت از تالش های آمریکا برای تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران صحبت کرده اند.
بر اساس مقاله جروزالم پست، اما در حالی که قدرت های 
بزرگ پیش��تر نیز این موضوع را ش��فاف ساخته اند که با 
تمدید تحریم ها علیه ایران مخالف هستند و برنامه دارند 
ک��ه از مزایای فرصت های تج��اری و دیپلماتیک پس از 

انقضای تحریم ها بهره ببرند، بیانیه های عمومی اندک از 
سوی اسرائیل در این باره تاریک و بی تاثیر است.

در ای��ن مقاله آمده اس��ت: گزارش اخیر پنتاگون نش��ان 
می دهد که چین و روس��یه به دنبال آن هس��تند که پس 
از پایان تحریم تس��لیحاتی س��ازمان ملل در ماه اکتبر به 
ایران بالگردهای تهاجمی، جت های جنگنده، تانک  و دیگر 
تجهیزات بفروشند. جروزالم پست با اشاره به روابط نزدیک 
پکن با تهران نوشت: چین حتی پا را فراتر نهاده و بر اساس 
گزارش ها، دو کش��ور در ح��ال کار بر یک توافق امنیتی و 
اقتصادی ۲۵ ساله چند میلیارد دالری هستند. این توافق 
به روابط نظامی نزدیک تر میان تهران و پکن منجر می شود 
که شامل رزمایش های نظامی مشترک، تحقیقات و توسعه 

تسلیحات و به اشتراک گذاشتن اطالعات است.
جروزالم پست نوشت: توافق میان ایران و چین هنوز به امضا 
نرسیده اما کابینه باید این تحوالت را با نگرانی عمیق پیگیری 
کند. هرگونه منابع جدیدی که به نیروهای مسلح ایران برسد 
می تواند علیه اس��رائیل به کار گرفته شود و سرازیر شدن 
وسیع پول چین به بانک های ایران، پروژه های زیرساختی 
و ارتباطاتی باعث خواهد شد تا رژیم بیشتر برای گروه های 
وابسته به خود هزینه کند. این روزنامه صهیونیستی نوشت: 
چین تهدید ایران برای اسرائیل را جدی نمی گیرد و آن را 
به عنوان سر و صدای تهران برای دستیابی به نفوذ بیشتر 
در عرصه جهانی می بیند اما اس��رائیل این را بسیار جدی 
گرفته اس��ت و ایران فراتر از صحبت درباره محو اسرائیل 
رفت��ه و در حال تامین مالی فلس��طینیان و حزب اهلل بوده 
و در ت��الش برای ایجاد پایگاه های��ی در نزدیکی مرزهای 

شمالی است. صداوسیما 

جروزالم پست: 

رژیم صهیونیستی باید مانع توافق تجاری ایران و چین شود

تاکنون بیشترین کمک خارجی از چین به ایران بوده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در پکن کمک به تنگ تر کردن حلقه تحریم 
آمریکا را با هر توجیهی غیرقابل پذیرش خواند و گفت: تاکنون بیشترین 
کمک خارجی از چین به ایران بوده اس��ت، با ش��ایعات بی اساس باعث 
دلس��ردی نشوید. محمد کش��اورززاده در توئیتی نوشت: در این شرایط 

سرنوشت ساز که کادر درمانی کشور در تالش است کرونا را شکست دهد 
وظیف��ه همه ما کاهش رنج و آالم مردم اس��ت.کمک به تنگ تر کردن حلقه 

تحریم ظالمانه آمریکا با هر توجیهی غیرقابل پذیرش اس��ت. سفیر ایران در پکن 
اخیرا نیز در توئیتی در واکنش به ادعاهایی درباره واگذاری جزیره نوشته بود: طرح 
ادعاهای مضحک و خنده داری مانند واگذاری جزیره کیش به چینی ها یا استقرار 
نیروهای نظامی چین در ایران در قالب برنامه ۲۵ ساله جامع همکاری های ایران 

و چین، توهین به شعور جمعی ملت بزرگ ایران است.  فارس 

به دنبال همکاری برد ــ برد با چین بوده و هستیم
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه درباره توافق با چین تأکید 
کرد که مسائلی که در رسانه ها مطرح می شود، بخشی از آن ممکن است 
در داخل س��ند باشد و برخی نیز از اساس ریشه ندارد، بحث هایی مانند 
واگ��ذاری امتیازات یا جزایر در این س��ند مورد بحث نیس��ت. غالمرضا 

انصاری خاطرنش��ان کرد: امروز جمهوری اس��المی ای��ران در جایگاهی 
نیس��ت که کس��ی بخواهد از این باب، وارد گفت وگو با آن ش��ده و بخواهد 

ت��ا ما چیزی را واگذار کنیم، چنین چیزی ن��ه در روحیه، نه در طبیعت و نه در 
ذات جمهوری اس��المی ایران وجود ندارد. این مقام دیپلماتیک کشورمان افزود: 
به دنبال یک همکاری برد �� برد با چین بوده و هستیم و این چیزی است که ما 
با اکثر کشور هایی که با آن ها روابط نزدیک و خوبی داریم، خواهان آن هستیم. ما 

سعی می کنیم به سمت تفاهمات راهبردی با کشور های دوست برویم. مهر 

آمریکا در غیاب دولت افغانستان با طالبان معامله کرده است
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با 
شبکه خبری طلوع نیوز، گفت: این یک واقعیت است که آمریکا که خود 
را متحد افغانس��تان حس��اب می کند با طالبان درباره آینده افغانستان 
مذاکره و معامله کرده اس��ت. س��ید عباس عراقچی در پاسخ به سوالی 

درباره حضور طالبان در ایران و همچنین داشتن دفتر گفت: آنها در ایران 
دفتر ندارند.  وی همچنین درباره ش��ورای مش��هد نیز افزود: شورای مشهد 

ممکن است طالبان برای خود درست کرده باشد اما از نظر ما موضوعیت ندارد. وی 
در پاسخ به این سوال که تماس های ایران با طالبان از چه زمانی برقرار شده گفت: 
مدتی اس��ت که آغاز ش��ده و اگر درباره جزییات آن بخواهم توضیح دهم می شود 
گفت چندس��ال همانطور که با همه گروه ها تماس داش��تیم ب��ا آنها )طالبان( هم 

تماس داشتیم، نظراتشان را شنیدیم و نظرات خودمان را نیز گفتیم. تسنیم 

ارزیابی کارشناس مسائل منطقه از سفر نخست وزیر عراق به تهران 

سفرالکاظمیعمقروابطایرانوعراقرانشانمیدهد

 

س��خنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ 
به یادداشت مغرضانه اخیر بلومبرگ تأکید کرد که هرگونه 
خرابکاری در ایران، می تواند آغازی برای یک درگیری تمام 

عیار باشد.

علیرضا میریوس��فی در نامه ای در پاس��خ ب��ه مقاله  اخیر 
بلومب��رگ به قلم الی لیک تحت عنوان خرابکاری به توافق 
با ایران ترجیح داده می ش��ود، گفت که خرابکاری در ایران 

به تشدید تنش ها دامن می زند.
میریوس��فی در مقدم��ه نامه خ��ود خطاب به س��ردبیری 
»بلومبرگ« تصریح کرد: »یادداش��ت لیک برخالف تمامی 
اس��تانداردهای خبرن��گاری تش��ویق به خش��ونت، ترور و 
خرابکاری می کند و یکسری اشتباهات و فرضیات را مطرح 
می کن��د «. س��خنگوی نمایندگی دائم ایران در س��ازمان 
ملل در این نامه به بررس��ی نکاتی که در یادداش��ت اخیر 
ضدایرانی نش��ریه بلومب��رگ آمده می پ��ردازد و می گوید: 

اول اینکه، تقدیر از ترور غیرقانونی دانش��مندان هس��ته ای 
و تش��ویق به خرابکاری در زیرس��اخت های ای��ران معادل 
اقدامات غیرانس��انی و وحشیانه  ترویج خشونت و تروریسم 
اس��ت. چنین اقداماتی نتیجه ای ج��ز افزایش تنش ها را به 
هم��راه ندارد و می تواند درگیری ه��ا و تنش های تمام عیار 

را شعله ور سازد.
 ایران آش��کارا اعالم کرده اس��ت: "اگر به این نتیجه برسد 
که رژیم یا دولتی به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم دستی 
در این حادثه )آتش س��وزی ۱۲ تیرماه نطنز( دارد، قاطعانه 
پاس��خ خواهد داد. میریوس��فی در ادامه به دستاورد برجام 
و نق��ش آمریکا در نقض این توافق بین المللی اش��اره کرد 

و گف��ت: دوم آنک��ه، پنج س��ال پی��ش به تواف��ق تاریخی 
برج��ام یا همان توافق هس��ته ای ایران دس��ت پیدا کردیم 
که جنبه های گوناگونی از برنامه صلح آمیز هس��ته ای ایران 
را مورد بررس��ی ق��رار داد. تنها بعد از دو س��ال مذاکرات 
فشرده و دش��وار تمامی طرفین از اینکه تمامی موضوعات 
رف��ع ش��ده، رضایتمند بودن��د. این دولت ترام��پ بود که 
ب��ه صورت یکجانب��ه از این توافق بین المللی خارج ش��د و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که به درستی 
در قوانین بین المللی تثبیت شده را نقض کرد. متعاقب آن، 
باقی جهان به شدت عقب نش��ینی آشکار ایاالت متحده از 

تعهداتش را مورد انتقاد قرار دادند. تسنیم 

   پاسخ نمایندگی ایران 

در سازمان ملل به یادداشت 
مغرضانه بلومبرگ


