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دیدار امیرعبداللهیان با نخست وزیر صربستان
وزیر خارجه کشــورمان با نخست وزیر صربســتان دیدار و گفت وگو کرد. به 
گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در دومین روز سفرش به بلگراد با آنا برنابیچ، 

نخست وزیر صربستان دیدار کرد.
وزیر امورخارجه کشــورمان روز یکشنبه عازم صربستان شد و با وزیر خارجه 
این کشور دیدار و گفت وگو کرد.وی همچنین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با همتای صربســتانی خود شــرکت کرد.امیرعبداللهیان می گوید که در جریان 
دیدارهایم در بلگراد با مقام های کشــور دوست صربستان راه های توسعه هر چه 
بیشتر مناسبات تجاری و اقتصادی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. آمادگی داریم 
شانزدهمین دور کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را در آینده نزدیک برگزار 
کنیم. به موازات همکاری های خوب دوجانبه، همکاری در مجامع بین المللی، در 

حوزه دیپلماسی پارلمانی نیز دو کشور از مناسبات قوی و پایداری برخوردارند.
وی گفت: از جمله موضوعاتی که با همکارم درباره آن رایزنی کردیم گفتگوهای 
وین و برجام بود. اوال برای وزیر خارجه صربستان توضیح دادم که اغتشاشات اخیر 
در ایران با سوءاستفاده و مداخالت خارجی چند الیه و یک جنگ ترکیبی همراه 
بود. ملت ما از این جنگ ترکیبی با بصیرت، سرافرازی و موفقیت بیرون آمد. برای 
ما کامال قابل درک بود که آمریکا و چند کشور معدود غربی به دنبال اعمال فشار، 
تشویق آشوب و ترور در ایران هستند. یکی از اهداف آمریکا، وادار کردن ایران در 

میز مذاکرات هسته ای برای کسب امتیازات بزرگ به نفع آمریکا بود. 
امیرعبداللهیان تصریح کرد: تردید نکنید ما در منطقه خود از دموکراسی قوی 
برخورداریم و مطالبات مسالمت آمیز مردم بزرگ ایران در موضوعات مختلف را 
می شنویم و به آن پاسخ می دهیم. اما اجازه اغتشاش و ترور در داخل کشورمان 

را به هیچ طرفی نخواهیم داد.
وی با اشــاره به گفتگوی تلفنی اش با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفت: دو شــب پیش با آقای بورل در موضوعات مختلف از جمله 
مذاکــرات گفتگو کردم. به آقای بورل گفتم توافقی برای ایران ارزش دارد که به 
خوبی برای منافع ملتمان کار کند و البته پایدار باشد. از تالش های آقای بورل و 
مورا و تعدادی از وزرای خارجه که برای رسیدن به نقطه پایانی توافق و بازگشت 

همه طرف ها به تعهداتشان در برجام تالش می کنند، تشکر می کنیم.

ویژه

احیای تجارت ترجیحی ایران و پاکستان
سرکنســول جمهوری اســالمی ایران در کراچی پاکســتان گفت: اقدام اخیر 
جمهوری اسالمی ایران در رفع ممنوعیت از فهرست کاالهای مرتبط با موافقتنامه 
تجارت ترجیحی دو کشور سیگنال مثبت به روان سازی مبادالت بازرگانی و تحکیم 
همکاری های دوجانبه است. »حسن نوریان« طی گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: از 
موانع مهم توسعه تجارت ایران و پاکستان عالوه بر نبود کانال بانکی رسمی، موانع 
تعرفه ای است که عمال موجب شــده کارایی موافقتنامه تجارت ترجیحی از بین 
بــرود. وی افزود: هر دو طرف برای تنظیم بازارهــای داخلی در مقاطعی تصمیم 
به ممنوعیت واردات و یا صادرات برخی از کاالهای خاص داشــته اند. سرکنسول 
کشــورمان گفت: اقدام اخیر دولت جمهوری اســالمی ایران در رفع ممنوعیت از 
لیست کاالهای مرتبط با موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان سیگنال خوبی در 
ارتباط با افزایش مبادالت بازرگانی دو کشور همسایه است. وی با اشاره به مبادله 
فهرســت کاالها میان ایران و پاکستان که پیش تر برای بهره برداری از موافقتنامه 
تجارت ترجیحی انجام شــده بود، تاکید کرد که جامعه بازرگانی دو کشور اکنون 
باید از این فرصت در راستای تقویت مناسبات به ویژه توسعه فعالیت ها در بازارهای 
مشترک مرزی اســتفاده نمایند. نوریان اظهار داشت: در ادامه تالش ها و اقدامات 
دولت ایران برای افزایش شــناخت از ظرفیت های تجاری دو کشــور ، نمایشگاه 
اختصاصی ایران از تاریخ ۲۶ دیماه امسال به مدت سه روز در شهر بندری کراچی 
به عنوان قلب اقتصادی پاکستان برگزار خواهد شد. وی گفت: طبق هماهنگی های 
انجام شده با فدراســیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان، همایش تجاری و 
نشست های رو در رو بین بازرگانان پاکستانی و شرکت های ایرانی در این نمایشگاه 
برگزار خواهد شــد و طرف پاکستانی نیز در غرفه مستقلی با استقرار کارشناسان 
مطلع این  کشور، اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای و پاسخگویی به سواالت بازرگانان 
ایران خواهند بود. مناســبات دوجانبه ایران و پاکســتان در حوزه های اقتصادی، 
بازرگانی، تجاری و مرزی طی ســال های اخیر با پیشرفت چشمگیری همراه بوده 
است. ۲ کشور همسایه طی ۲ سال اخیر اقدام به بازگشایی ۲ گذرگاه جدید مرزی 
کردند و تعداد مرزهای رســمی آنان به ۳ رســید که یکی از اهداف آن کمک به 
تســهیل تجارت و استفاده از ظرفیت های یکدیگر برای بهبود زندگی مرزنشینان 
اســت. حسینی، سفیر ایران در پاکستان هفته گذشــته طی دیدار با مسووالن و 
اعضای اتاق بازرگانی کویته اعالم کرد: اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی در دستور 
کار است در عین حال تاکید همیشگی ایران بر پیمان تجارت آزاد با پاکستان بوده 
و این موضوع را در جریان بیســت و یکمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی 

در اسالم آباد نیز مطرح کردیم.

تاکید ایران بر گفت وگوهای افغان- افغان
با محوریت مقابله با تروریسم

نماینده ویژه رییس جمهور در افغانســتان گفت: دســتگاه جاسوسی آمریکا 
همچنان در افغانســتان فعال است این کشــور هنوز بر حریم هوایی افغانستان 

کنترل دارد.
به گزارش ایسنا حسن کاظمی قمی در گفت وگو با برنامه تلویزیونی صف اول 
با بیان این که »سیاست جمهوری اسالمی ایران بر پایه حمایت از مردم افغانستان 
است« خاطرنشان کرد: ایران نخستین حکومتی بود که بر تشکیل دولت مردمی 
از همه اقوام در افغانستان تاکید کرد تا دولت با ثبات قدرتمندی شکل بگیرد تا 

بتواند هم به مردم خود کمک کند و هم نقشه های آمریکا را نقش بر آب کند.
وی گفت: آمریکا به شــدت در بازی روانی در این یک سال و چند ماه تالش 
کردند جنگ های قومی مذهبی راه بیندازند این کشور با متحدانش مانند انگلیس 
و برخی کشــورهای عربی تالش می کنند امروز یک فضــای بی اعتمادی بین 

طالبان و جمهوری اسالمی ایران برای درگیری شکل دهند.
نماینده ویژه رییس جمهور در افغانســتان ادامه داد: آمریکای متکبر به دنبال 
منافع ملت ها نیست. این کشور نمی گذارد در کشورهایی، چون افغانستان دولت 
قوی شکل بگیرد؛ بی ثباتی و هرج و مرج همان چیزی بود که آمریکا می خواست 

تا ثابت کند نبود ما موجب عدم ثبات در افغانستان می شود.
وی افزود: سیاست جمهوری اسالمی ایران بر پایه حمایت از مردم افغانستان 
و بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری است و این سیاست تبیین شده است. 
حمایت یعنی کمک به مردم افغانســتان و اگر مردم افغانســتان از این سیاست 
منتفع شوند ایران هم منتفع می شدند. نماینده ویژه رییس جمهور در افغانستان 
خاطرنشــان کرد: کاری که ایران در این مدت انجام داد کمک به مهار تروریسم، 
کاهش مهاجران و ایجاد همگرایی منطقه ای در حوزه مبارزه با تروریسم و تشکیل 
دولت مردمی در افغانستان بود. ایران نخستین حکومتی بود که بر تشکیل دولت 
مردمی از همه اقوام در افغانســتان تاکید کرد تا دولت با ثبات قدرتمندی شکل 
بگیرد تا بتواند هم به مردم خود کمک کند و هم نقشه های آمریکا رانقش بر آب 
کند. وی گفت: جمهوری اسالمی ایران موضوع گفت وگوی افغان - افغان را مطرح 
کرد، چون تنها راه از بین رفتن تروریسم و رسیدن به ثبات از مسیر شکل گیری 
دولت مردمی می داند؛ کار ایران نه مداخله گری بلکه ایجاد امنیت و ثبات است 

موضوعی که اقناع جامعه جهانی را به همراه دارد.

دیدار ضرغامی با نخست وزیر عراق
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران با نخست وزیر عراق 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش دفتر اطالع رسانی نخســت وزیر عراق، عزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی ایران با محمد شیاع السودانی 

نخست وزیر عراق دیدار و گفت وگو کرد.
دو طــرف در این دیدار درخصوص تقویت همکاری های دوجانبه در زمینه 

میراث فرهنگی و تبادل تجربیات رایزنی کردند.
ضرغامی و السودانی همچنین درخصوص اهمیت گردشگری دینی و دادن 
تسهیالت به شهروندان دو کشور تبادل نظر کردند.این دیدار در دفتر نخست 

وزیر عراق برگزار شد.
به گزارش ایســنا، عزت اهلل ضرغامی به عنوان نماینده ایران در ششــمین 
نشست وزرای مجمع تمدن های کهن به میزبانی عراق، حضور دارد، او در این 
نشست با اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از پیش نویس بیانیه بغداد، بر 
همبســتگی و تالش های فرهنگی و دیپلماتیک برای کمک به استرداد اموال 

فرهنگی و حفاظت از میراث کشورهای عضو، تاکید کرد.

اکونومیک

استراتژیک

کوتاه از دیپلماسی

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفت: 
مقامات آمریکایی به خوبی می دانند که ایران 
زیر فشــار و با تهدید نه مذاکره می کند و نه 

امتیاز خواهد داد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه 
صبح دوشــنبه در نشســت هفتگــی خود با 
خبرنــگاران داخلــی و خارجی در پاســخ به 
ســوالی در ارتباط با ســفر اخیر نخست وزیر 
عراق به تهــران و توافقات صورت گرفته بین 
دو کشــور در جریان این ســفر تصریح کرد: 
آقای الســودانی نخســت وزیر عــراق هفته 
گذشته به دعوت آقای رئیسی رئیس جمهور 
و در چهارچــوب روابط دو جانبــه به تهران 
سفر کرده، ســفر انجام شده سفر مهمی بود. 
در این ســفر مقامات دو کشــور در ارتباط با 
مسائل دو جانبه و مورد عالقه از جمله مسائل 
اقتصادی و تجاری رایزنی و گفت وگو کردند و 
بر گســترش تعامالت دو کشور در بخش های 
مختلف از جمله مســائل اقتصادی و تجاری 

تاکید کردند.
فراهم شدن زمینه گام های جدید عربستان 
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاســخ به ســوال دیگری در مورد مذاکرات 
ایران و عربســتان و نقش عــراق در پیگیری 
انجام گفت وگوها بین تهران و ریاض گفت: ما 
معتقدیم مناسبات دو کشور ایران و عربستان 
در راســتای منافع دو جانبه و منطقه اســت. 
ما معتقدیم انجام گفت وگو و مذاکره سیاسی 
برای رفــع اختالفات می تواند زمینه ســاز از 
سرگیری روابط دو کشور در چهارچوب منافع 
دو کشــور و منافع منطقه ای باشد و تا کنون 

نیز در همین چهارچوب عمل کرده ایم.
کنعانــی با اشــاره به برگــزاری پنج دور 
مذاکره بین ایران و عربستان، گفت: با اجرای 
توافقات گذشته زمینه برای برداشتن گام های 

جدید مهیا می شود.
وی با تقدیر از نقش دولت عراق برای انجام 

مذاکــرات بین تهران و ریــاض گفت: دولت 
عراق تالش هــای صادقانــه ای در این زمینه 
انجام داده است و اعالم کرده که آمادگی دارد 
این تالش ها را ادامه دهد و ایران از این نقش 

و تالش ها استقبال می کند.
انتقاد درباره سوءاستفاده از تحوالت 
داخلی ایران برای اعمال فشار سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال 
خبرنگار ایسنا در ارتباط با اخبار منتشر شده 
مبنی بر تالش برخی از کشــورها برای اخراج 
ایران از مقام کمیسیون زن سازمان ملل اظهار 
کرد: جمهوری اسالمی ایران مواضع خود را در 
ارتباط با اقدامات غیر قانونی تعداد مشخصی 
از کشورهای غربی علیه ایران به بهانه تحوالت 
داخلی کشور رسما و آشکارا اعالم کرده است 
و هر گونه سوءاستفاده از تحوالت داخلی ایران 
برای اعمال فشــار سیاسی به کشور محکوم و 
غیر قابل قبول اســت. وی در پاســخ به این 

ســوال ادامه داد: ایران به عنــوان یک عضو 
ســازمان ملل در یک انتخابات کامال شــفاف 
و قانونی با بیشــترین رای کشــورهای عضو 
کمیسیون مقام زن سازمان ملل شد و از 54 
رای در این زمینه با کسب 4۳ رای عضو این 

کمیسیون شد.
کنعانی تصریح کرد: تالش آمریکا و برخی 
از کشــورهای مشــخص اروپایی برای اخراج 
ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل یک 
اقدام سیاسی و غیر قانونی است. این اقدامات 
قبــل از اینکه اقدام علیه جمهوری اســالمی 
باشــد اقدام علیــه رای آزادانه کشــورها در 
تشــکل ها و ساختارهای بین المللی است. این 
اقدام در واقع به نوعی زیر ســوال بردن حق 
رای کشورهای مستقل و ارزش آراء آنهاست. 
چرا که کشورها آزادانه و مستقالنه به عضویت 
ایران در این ســاختار بین المللی رای دادند و 
اگر آمریکا و تعدادی از کشــورهای غربی در 

چهارچوب سیاســت اعمال فشار موفق شوند 
که ایران را از مقام کمیسیون زن اخراج کنند 
در واقــع یک بدعت را پایه گذاری می کنند و 
یک کشور را که با حق رای آزادانه کشورها به 
عضویت یک ساختار بین المللی درآمده اخراج 
می کنند. وی همچنین با بیان این که »برخی 
از کشــورهای عضو شــورای امنیت و شورای 
حقوق بشــر که مدعی حقوق بشر هستند در 
کارنامه خود جنایت های بی شــماری را علیه 
کشورهای مستقل انجام داده اند«، گفت: ایران 
از تمــام ظرفیت های سیاســی و دیپلماتیک 
خود برای جلوگیری از تحقق این رویکرد غیر 

قانونی استفاده خواهد کرد.
ادامه تناقض رفتاری و گفتاری اعضای 

غربی برجام 
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران همچنین در ادامــه گفت وگوی خود با 
خبرنگاران در پاســخ به سوال دیگری مبنی 

بــر این که مقامات آمریکایی بــار دیگر اعالم 
کرده انــد که احیای توافــق برجام با توجه به 
تحــوالت داخلی ایــران در حــال حاضر در 
اولویــت آن ها قرار ندارد، تصریح کرد: تناقض 
رفتاری و گفتــاری اعضای غربــی برجام به 

خصوص آمریکا امر جدیدی نیست.
وی با اشاره به بدعهدی آمریکا و اروپایی ها 
در اجرای تعهداتشــان در ارتبــاط با موضوع 
برجام در بخــش دیگری از صحبت های خود 
تصریح کرد: مقامــات آمریکایی می دانند که 
ایران تحت فشــار و تهدید مذاکره نمی کند و 
بخاطر فشــار و تهدید امتیازی نیز نمی دهد. 
مذاکره و توافق منطق خودش را دارد. موضع 
ایــران در ارتبــاط با مذاکــرات برجام و رفع 
تحریم ها کامال روشــن است. ایران متعهد به 
برجام بود و بــه تعهداتش عمل کرد و دولت 
خاطــی و ناقض برجام دولت آمریکاســت و 
همانطور که اشــاره کردم کشورهای اروپایی 
نیز به تعهداتشــان در برجــام عمل نکردند و 
علی رغم قول هایی که داده بودند نتوانســتند 

خروج آمریکا از برجام را جبران کنند.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 
بــا بیان این که »تهران به دنبال به ســرانجام 
رســاندن برجام اســت«، تصریح کرد: نیاز به 
برجــام نیاز یکجانبه ایران نیســت و ایران از 
موضع ضعف مذاکــره نمی کند. نیاز آمریکا و 
غرب به برجام کمتر از ایران نیســت و آن ها 
نباید منتی را در این ارتباط بر ایران بگذارند. 
همانطور که پیــش از این نیز گفته ایم توافق 
در دســترس اســت و طرف ها می توانند در 
کوتاهترین مدت مذاکرات را جمع بندی کنند 
و به نتیجه برســانند. اگر از اراده سیاسی الزم 

برخوردار باشند.
وی با تاکید مجدد مبنی بر این که »ایران 
از موضع ضعف و نیاز مذاکره نمی کند«، گفت: 
توصیه ما مشــخصا به شرکای اروپایی برجام 
این است که خودشان را تسلیم آمریکا نکنند.

سخنگوی وزارت  خارجه ایران:

ایرانازموضعضعفونیازمذاکرهنمیکند

جزئیات استقرار دو تیپ نظامی عراقی در نوار مرزی عراق با ایران و ترکیه

یک منبــع نظامی عراقی از اســتقرار دو تیپ نظامی این 
کشور در نوار مرزی عراق با ایران و ترکیه خبر داد.

به گزارش ایســنا، یک منبع نظامــی عالی رتبه عراقی در 
گفت وگو با پایگاه خبــری »العالم الجدید« اعالم کرد که دو 
تیپ از مرزبانی این کشور با تجهیزات نظامی کامل به مرزهای 

عراق با ایران و ترکیه اعزام شدند.
وی گفــت که ایــن اقدام بعد از جلســات متعــدد میان 
مســئوالنی از بغداد و اربیل طی چند روز گذشته اتخاذ شد و 
نیروهای مرزبانی در نوار مرزی عراق با ایران و ترکیه مســتقر 

شدند.
این منبع که خواســتار عدم فاش شدن نامش شده است 

تاکید کرد که نیروهــای عراقی اکنون به طور عملی و واقعی 
کنترل مرزها را در دســت گرفته اند و نیروهایی از پیشمرگه 

نیز در کنار آن ها حضور دارند.
وی گفت که بر اساس توافقی که اخیرا میان محمد شیاع 
السودانی، نخســت وزیر عراق و نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم 
کردستان انجام شد سیطره و سلطه کامل در دست نیروهای 
دولت فدرال عراق است و نیروهای پیشمرگه با آن ها مشارکت 
دارند. این منبع نظامی عراقی خاطرنشــان کرد که این اقدام 
عراق در راســتای ممانعت از حمالت هوایی ایران و ترکیه به 

اقلیم کردستان عراق است.
وی گفت که اســتقرار نیروهــای عراقی تنهــا در داخل 

مرزهای اقلیم کردستان نیست بلکه استقراری نظامی در نوار 
مرزی عراق با ایران و ترکیه است.

روز یکشــنبه نیز »یحیی رسول« ســخنگوی فرمانده کل 
نیروهای مســلح عراق در یک نشســت خبری تاکید کرد که 
»محمد شــیاع الســودانی« نخســت وزیر عراق به نیروهای 
مرزبانی این کشــور دســتور فوری داد که کنترل خط صفر 
مــرزی با ایران و ترکیه را در اختیار بگیرند و این دســتور در 
راســتای پایان دادن به درگیری های موجود میان گروه های 
مســلح مخالف ایران و ترکیه و نیروهای مســلح دو کشور در 

اقلیم کردستان عراق است.
وی گفت که الســودانی دســتور داد که امکانات نیروهای 
مرزبانی از نظر تســلیحاتی و تجهیزات دیگر باید تقویت شود 
تا این ماموریت به خوبی انجام شود. یحیی رسول تاکید کرد: 
عــراق اجازه نخواهد داد که از خاک این کشــور برای تعرض 
به کشورهای همسایه استفاده شــود، ما روابط خوبی با تمام 
کشــورهای همجوار داریم و تالش می کنیم که این روابط را 
گسترش دهیم زیرا در راستای منافع عراق و تمام کشورهای 

همسایه است.
تاکید تهران برا اجرای تعهدات بغداد

همچنین ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
دیروز )دوشــنبه( در نشســت خبری خود در پاسخ به سوالی 
درمورد ســفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران با بیان این که 
»گفت وگو درباره مســائل مرزی و امنیت مرزی یکی دیگر از 
محورهــای رایزنی مقامات ایران و عــراق بود« تاکید کرد: در 
جریان رایزنی ها در این ارتباط مجددا بر اهمیت اجرای نتایج 
گفت وگوهای قبلی دو کشور در این زمینه تاکید شد و دولت 

عراق قول پیگیری و اجرای توافقات صورت گرفته را داد.

وی در همین ارتبــاط تصریح کرد: در این روزها خبرهای 
خوبی را می شــنوید که دولت عراق مصمم است که نیروهای 
مرکزی خود را در مرزهای مشترک دو کشور مستقر کند. این 
اقدام رو به جلو و مهمی در راســتای تامین ثبات در مرزهای 
دو کشور اســت و امیدواریم با استمرار این اقدامات دیدگاه ها 
و نظرات جمهوری اسالمی ایران در مورد تامین امنیت کامل 
مرزهای دو کشور محقق شــود. براساس این گزارش، محمد 
شیاع الســودانی، نخست وزیر عراق اخیرا ســفری به تهران 
داشت و با مقامات ارشد کشورمان از جمله مقام معظم رهبری 

دیدار و گفت وگو کرد.
پیش از این یک مســئول عراقی اعالم کــرد که ایرانی ها 
به کشــور عراق اســناد و مدارکی دادند که نشان می دهد از 
خاک این کشــور علیه ایران استفاد می شــود از جمله اینکه 
برخــی مجموعه های کرد از خاک اقلیم کردســتان به داخل 

ایران سالح قاچاق می کنند.
این مسئول به ســفر اخیر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه به عراق اشاره کرد و گفت که سردار قاآنی 
در دیدار با مقامات عراقی موضعش در خصوص انجام عملیات 
زمینــی در داخل خاک عراق و توقــف فعالیت گروه های کرد 
که متهم به دست داشتن در ناآرامی های اخیر ایران هستند، 

روشن بود.
وی گفت که طرف عراقی به این نتیجه رســیده است که 
یگان هــای نظامی از ارتش و نیروهایــی از مرزبانی خود را در 

مرزهایش با ایران به طول ۲۰۰ کیلومتر مستقر کند.
این مسئول عراقی گفت که ماموریت این نیروهای مستقر 
در مرز ایــران و عراق ممانعت از فعالیــت مجموعه های کرد 

علیه ایران است.

آنتونــی بلینکــن وزیر امورخارجه آمریکا در نشســت 
یکشنبه شب جی اســتریت، به دفاع از سیاست های این 
کشــور در قبال رژیم صهیونیســتی و ادعاهای خود علیه 

ایران پرداخت.
خارجــه  وزارت  تارنمــای  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
اســتریت« »جــی  نشســت  در  بلینکــن   آمریــکا، 
J street گفــت: در دوران ریاســت جمهــوری بایدن، 
ایاالت متحده ساالنه ۳.۳ میلیارد دالر کمک مالی نظامی 
خارجــی و همچنین 5۰۰ میلیــون دالر دیگر برای دفاع 
موشــکی - بیش از هر زمان دیگــری در تاریخ روابط دو 
طرف - به اســرائیل ارائه می دهد. ایــن موضوع مطابق با 
یادداشــت تفاهم سال ۲۰۱۶ است که دولت وقت اوباما و 
بایدن با اسرائیل به توافق رسید - بزرگترین بسته امنیتی 
تا کنون در تاریخ ایاالت متحده. ســرمایه گذاری ما برای 
تضمیــن برتری کیفــی نظامی اســرائیل در خاورمیانه و 
حمایت در برابر حماس و ســایر گروه هایی که قصد دارند 

جان غیرنظامیان اسرائیلی را بگیرند، بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: کمک های امنیتی ما به اسرائیل مقدس 

است!
رفاقت بی چون و چرا با اسرائیل

بلینکن افزود: ما امنیت اسرائیل را از طریق دیپلماسی 
تقویــت کرده ایم. هنگامی که درگیری ها بین اســرائیل و 
فلســطینی ها در غزه در ماه مه ۲۰۲۱ تشدید شد، بایدن 

تالش های فشرده ای را در پشت صحنه رهبری کرد.
ما همچنین با کنگره به صورت دو حزبی کار کردیم تا 
یک میلیارد دالر بودجه اضافی برای تکمیل منابع اسرائیل 
برای گنبد آهنین و سیستم دفاع موشکی اختصاص دهیم.
وی گفــت: آمریکا به طور منظــم در تمرینات نظامی 
مشــترک، تحقیق و توسعه تسلیحات شــرکت می کند. 
گفت وگوهــای راهبــردی منظم برگزار می شــود. و این 
همــکاری به مــا امکان می دهــد در مقابله بــا طیفی از 
تهدیــدات منطقه ای که هیچ کــدام جدی تر از تهدیدات 
ایران نیســت، همکاری کنیم. ایران اعالم کرده قصد دارد 
اسرائیل را از روی نقشه محو  کند و هدف خود را بر مبنای 

رد حق موجودیت اسرائیل پایه گذاری کرده است.
وزیــر امورخارجه آمریکا تصریح کــرد، اکنون، یکی از 
مؤثرترین راه ها برای تقویت امنیت اسرائیل، تعمیق روابط 
دیپلماتیک با همسایگان خود و با کشورهای سراسر جهان 

اســت. به همین دلیل بی وقفه برای پیشــبرد و گسترش 
توافقنامــه ابراهیــم و دیگر توافقات عادی ســازی میان 
اسرائیل و کشــورهای عربی کار می کنیم. ایاالت متحده 
همچنان اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت 
می شناسد. بلینکن با این حال اعتراف کرد: البته واقعیت 
این است که امروزه فلســطینی ها و اسرائیلی ها از آزادی، 

امنیت یا فرصت برابر برخوردار نیستند.
دیپلماسی بهترین 
مسیردر قبال ایران

بلینکــن در تداوم ادعاهای مقامــات آمریکایی درباره 
ایران مدعی شــد: ایران بار دیگر با خشــونت اعتراضات 

مسالمت آمیز را سرکوب می کند.
وی با اذعان به مداخله آمریکا در مســائل داخلی ایران 
گفت، ایــاالت متحده متعهد به ایســتادن در کنار مردم 

ایران، به ویژه زنان است.
وی بار دیگــر تکرار کرد که اقدامــات ایران فقط این 
اعتقاد را عمیق تر کرده اســت که این کشــور هرگز نباید 
اجازه دســتیابی به ســالح هسته ای را داشــته باشد. ما 
همچنــان معتقدیم که بهترین راه بــرای اطمینان از این 
امر از رهگذر دیپلماســی است. مزایای این رویکرد توسط 

حقایق تایید می شود.
بلینکن گفت، پیــش از خروج یکجانبــه دولت قبلی 
آمریکا از برجام برنامه هســته ای ایران محدود شــده بود 
و تهــران به تعهدات خــود در توافق پایبند بــود. برنامه 
هسته ای این کشــور با جدی ترین و دقیق ترین برنامه در 
تاریخ مــورد نظارت و تأیید قرار گرفــت. زمان مورد نیاز 
ایران برای دستیابی به مواد شکافت پذیر کافی برای تولید 
ســالح هسته ای به بیش از یک سال افزایش یافته بود. به 
طور خالصــه، برجام کار می کرد. و ایــن فقط دیدگاه ما 
نیست، این قضاوت بازرسان مستقل بین المللی و همچنین 

برآورد وزارت امورخارجه آمریکا در آن زمان است.
وی افزود، پس از عقب نشــینی دولت گذشته آمریکا و 
آغاز کمپین موسوم به »فشار حداکثری«، ایران از بسیاری 
از محدودیت های مهم توافق دست برداشت و فعالیت های 
غنی ســازی خود را گسترش و تســریع بخشید به طوری 
که تا کنون، زمان دســتیابی در حد چنــد هفته کوتاه تر 

شده است.
وزیر امورخارجه آمریکا در ادامــه اتهام زنی های خود 

گفت: ایران به طور قابل توجهی اقدامات بی ثبات کننده 
خود را در منطقه افزایش داده و شــرکای ما را در معرض 

خطر بیشتری قرار داده است.
بلینکــن تصریح کرد، از زمان روی کار آمدن بایدن، ما 
بر بازســازی یک رویکرد واحد با متحدان و شرکای خود 
تمرکز کرده ایم. این روند ما را در موقعیت بسیار قوی تری 
برای اعمال فشار هماهنگ و مؤثر بر ایران قرار داده است.
وی مدعی شــد، ما با هم در یــک فرایند دیپلماتیک 
معنــادار شــرکت کردیم تــا ببینیم آیــا می توانیم برای 
بازگشــت متقابل به برجام به توافق برسیم، اما ایران بارها 
نشان داده است که نمی خواهد یا نمی تواند به گام هایی که 

باید بردارد، متعهد شود.
وزیــر امورخارجه آمریکا گفت، همچنــان بر این باور 
هســتیم که دیپلماســی بهترین راه بــرای جلوگیری از 
دســتیابی ایران به سالح هسته ای اســت. ادعای بلینکن 
درباره نقش ایــران در ایجاد »خشــونت و بی ثباتی« در 
منطقه در حالی مطرح می شــود که این کشــور با فروش  
میلیون ها دالر از تســلیحات خود به کشــورهای منطقه، 
به ویژه عربســتان ســعودی که از این تســلیحات برای 
جنگ در یمن اســتفاده می کند، موجــب دامن زدن به 
رقابت تســلیحاتی در منطقه شده که خود از عوامل ایجاد 

بی ثباتی و خشونت است.
به نوشــته وبگاه وزارت امور خارجــه آمریکا، بلینکن 
در ادامــه با اشــاره به اتفاقات اخیر ایــران و متهم کردن 
کشــورمان به خشــونت علیــه معترضــان همچنین در 
اظهاراتــی مداخالنــه جویانه گفــت: آمریکا نســبت به 
ایســتادگی در کنار مردم ایران، به ویژه زنان متعهد است 
که شجاعت فوق العاده ای در مطالبه گری حقوقشان نشان 

می دهند. ما مجوز ارائه فناوری هایی را می دهیم که مردم 
ایران را قادر می ســازد علیرغم مسدودسازی و قطعی ، با 
یک دیگر و با جهان بیرون ارتباط برقرار کنند. ما همچنین 
با متحدان و شــرکای مان همکاری می کنیم تا کسانی را 
که مســئول بدرفتاری با شهروندان ایرانی هستند، تحریم 
کنیم. بلینکن در ادامه این سخنرانی بار دیگر ادعای نقش 
ایران در جنگ اوکراین از طریق کمک های تسلیحاتی به 
روســیه را تکرار کرده و گفت:  رییــس جمهور پوتین از 
این پهپادها  برای کشتن غیرنظامیان اوکراینی و تخریب 
زیرساخت هایی استفاده می کند که برای میلیون ها خانوار 
گرما، آب و برق تامین می کنند، درست وقتی که زمستان 
در راه اســت. مقامات ایران و روسیه همکاری های نظامی 
این دو کشــور را موضوعی غیرمرتبط بــا جنگ اوکراین 
دانســته و به کار رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین 

را رد کرده اند.
مســکو گفته اســت کــه در جنگ علیــه اوکراین، از 

پهپادهای ساخت روسیه استفاده می کند.
عالوه بر این، بلینکن در گفت وگویی با شبکه سی بی اس 
کــه متن آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشــر 
شده است، در پاسخ به سوالی درباره ادعای تعطیل شدن 
»پلیس امنیــت اخالقی« و این که آیــا این موضوع باعث 
»متوقف شــدن اعتراضات« در ایران خواهد شــد، گفت: 
ایــن به خود مردم ایران بســتگی دارد. این موضوع به ما 

ارتباطی ندارد.
او افــزود: اگر حاال به گونه ای به این اعتراضات پاســخ 
داده شــده است، می تواند امر مثبتی باشد اما باید ببینیم 
در عمل چگونه می شود و مردم ایران چه فکری می کنند. 

این موضوع به خودشان بستگی دارد.

بلینکن در نشست »جی استریت« مطرح کرد

حمله به ایران، دفاع از اسرائیل
وزیر خارجه آمریکا: اعتراضات ایران به ما ارتباطی ندارد


