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سخنگوی کاخ سفید:   

ترامپ و نتانیاهو در مورد ایران 
صحبت خواهند کرد

سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود در 
روز سه شنبه اعالم کرد که روز چهارشنبه ترامپ و 
نتانیاهو در دیدار بــا یکدیگر در مورد ایران صحبت 
خواهند کرد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید روز 
سه شنبه در نشست خبری خود به خبرنگاران گفت:   
روز چهارشــنبه رئیس جمهوری ترامپ از بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل میزبانی خواهد کرد 
و دو طرف در مورد راه های تقویت رابطه ویژه میان 

دو کشور و ثبات در خاورمیانه صحبت خواهند کرد.
وی افزود که آنها همچنین در مورد مسائل منطقه 
ازجمله آن چه تهدیدهای ایجاد شده از سوی ایران 
و گروه های وابســته به آن خواند، صحبت خواهند 
کرد. وی همچنین در پاســخ به این ســوال که آیا 
تحریم های جدید علیه ایران صادر خواهد شد، گفت: 
من نمی توانم در مــورد این موضوع اظهار نظرکنم، 
اما باز هم می گویم تحریم ها ابزار بسیار قدرتمندی 
هستند و ما در زمان مناسب از آنها استفاده خواهیم 
کرد. آمریکا پیش تر چندین موسسه و افراد ایرانی و 
غیرایرانی را به دلیل آزمایش موشکی ایران تحریم 

کرد.
این درحالی اســت که محمدجواد ظریف وزیر 
امورخارجه کشــورمان تأکید کرد که این آزمایش 
موشکی به هیچ وجه نقض برجام نیست و ایران به 
تقویت توان دفاعی خود ادامه می دهد. روز سه شنبه 
نیز، معــاون وزیر خارجه انگلیــس تأکید کرد که 
آزمایش موشکی اخیر ایران نقض برجام نبوده است.

دیدارهای دوجانبه نمایندگان 
ایران، روسیه و ترکیه پیش از 

مذاکرات آستانه
یک منبع نزدیک به مذاکرات آستانه به خبرگزاری 
تاس خبر داد که نماینده های روسیه، ایران و ترکیه 
قرار است پیش از مذاکرات آستانه با یکدیگر دیدار 
کنند. یک منبع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری 
تاس، گفت: قرار است نماینده های ایران، روسیه و 
ترکیه یک روز قبل از آن که نشست آستانه با حضور 
مقامات عالی این سه کشور برگزار شود گفت وگوهای 
دوجانبه برگزار کنند. وزیر خارجه قراقستان پیشتر 
اعالم کرد که آغاز یک نشســت جدیــد در مورد 
چارچوب روند مذاکرات آستانه در مورد حل موضوع 
سوریه در روز 16 فوریه )28 بهمن( در آستانه برگزار 

خواهد شد.
تلویزیون روسیه روز سه شنبه اعالم کرده بود که بنا 
به دلیل عدم حضور هیأت ترکیه ای و مخالفان مسلح 
مذاکرات آستانه به روز پنجشنبه موکول شده است. 
مخالفان مدعی شدند که دعوت نامه رسمی دریافت 
نکرده بودند و اطالعی از دستور کار نشست نداشته 
اند. این درحالی است که حســین جابری انصاری 
معاون وزیر خارجه کشــورمان در امور کشورهای 
عربی عربی و آفریقایی روز سه شنبه وارد آستانه شد 
و مذاکراتی را با بشــار جعفری رئیس هیأت دولت 
سوریه داشته اســت. دو طرف دستور کار نشست 
آستانه 2 را بررسی کردند. قرار است نشست آستانه 
2 روز پنجشنبه با حضور هیات ها و نمایندگان همه 
طرف ها برای بررسی طرح آتش بس و نحوه نظارت 

روسیه، ایران و ترکیه به آتش بس برگزار شود.

پیشنهاد یک مقام پیشین دولت اوباما 

 تیلرسون با ظریف در مونیخ 
مذاکره کند

یک مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا در گزارشی 
که در نشریه فارن پالیسی منتشر شد تأکید کرد که 
دونالد ترامپ بایــد کانال های ارتباطی که در دولت 
اوباما با ایران ایجاد شد را حفظ کند و پیشنهاد کرد 
که وزرای خارجه ایران و آمریکا در اجالس مونیخ با 
یکدیگر دیدار کنند. به گزارش ایسنا، ایالن گلدنبرگ 
که از ســال 2009 تا 2012 نخستین مشاور باراک 
اوباما در مورد امور خاورمیانه و ایران بود و همچنین 
وظیفه رهبری هیــأت آمریکایی در مذاکرات صلح 
رژیم صهیونیســتی و فلســطین را برعهده داشته 
است، در گزارشی نوشت: همیشــه حفظ راه های 
ارتباطی و گفت وگو به طور مســتقیم بهتر از عدم 
ارتباط با طرف مقابل اســت. پس از 35 سال رابطه 
مخدوش آمریکا و ایران، کانــال ارتباطی که میان 
جان کــری و محمدجواد ظریف ایجاد شــده یک 
دستاورد مهم محسوب می شود که باید حفظ شود. 
راه های ارتباطی برای جلوگیری از بروز حادثه های 
غیرمنتظره در آب های پر رفت و آمد خلیج فارس 
ضروری اســت. در ژانویه 2016 یک قایق دریایی 
به طور اشــتباهی به آب های ایران وارد شد و توسط 
نیروی دریایی سپاه پاســداران توقیف شد که 11 
تفنگدار آمریکایی نیز بازداشت شدند. در این زمان 
کانــال ارتباطی میان کری و ظریــف بود که باعث 
جلوگیری از بروز یک بحــران و آزادی تفنگداران 
آمریکا شــد. اما آیا اگر چنین اتفاقی در دوره ترامپ 
رخ می داد این مسأله مســالمت آمیز حل می شد؟ 
ایران همچنین یک بازیگر قدرتمند در منطقه است 
و منافع آن با منافع آمریکا در تضاد است. ترامپ در 
مورد دستیابی به یک توافق با روسیه و سوریه ابراز 
تمایل کرده است، اما روسیه در حمایت از دولت اسد 
تنها نیست. عالوه بر حمایت هوایی روسیه، ایران نیز 
نقش بسیار مهمی در جنگ های میدانی و حمایت 
زمینی از دولت بشار اسد دارد. این گزارش در ادامه 
می افزاید: نخســتین فرصت برای حفــظ راه های 
ارتباطی میان دو کشور می تواند در کنفرانس مونیخ 
رخ دهد. در این کنفرانس بــه احتمال زیاد رکس 
تیلرســون، وزیر خارجه آمریکا و همتای ایرانی او 

محمدجواد ظریف حضور خواهند داشت.
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شهروند| رئیس جمهوری ایران روز گذشته به دعوت 
رسمی پادشاه عمان و امیر کویت، راهی مسقط شد تا از 
آن جا عمان را به مقصد کویت ترک کند. این سفر سه 
هفته بعد از آن انجام می شود که وزیر امور خارجه کویت 
پیامی کتبی را از سوی امیر این کشور و 6 کشور عربی 

حوزه خلیج فارس به تهران آورد. 
روابط ایران با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، 
فراز و نشیب های زیادی داشته اســت. در برهه هایی 
از زمــان، با وجود همه اختالفــات ایدئولوژیکی، ایران 
بیشــترین روابط تجاری را با همین کشــورها داشت. 
حتی زمانی، هنگام تشکیل شــورای همکاری خلیج 
فارس،  پیشــنهاد اولیه ای برای عضویت ایران در شورا 
نیز مطرح شد. این روابط به زمانی بازمی گردد که ایران 
تالش می کرد روابط خود را با کشــورهای عربی خلیج 
نه با تکیه بر اختالفات که با تکیه بر مشــترکات  نظیر 
مبارزه با احزاب بعث در منطقه، ملی گرایی و کمونیسم 
بنا کند، اما این روابط حسنه از زمان حمله صدام حسین 
به ایران و حمایت کشورهای عربی از این حمله به تیرگی 
گرایید. از آن زمان تاکنون روابط ایران و این کشورها فراز 
و نشیب های بسیار داشته است. برای مثال ایران حتی 
یک بار روابط خود با عربستان را به دلیل کشتار حجاج 
ایرانی در  سال 67 به حال تعلیق درآورد و از اعزام حجاج 
به مکه امتناع کرد. در دوره ریاســت جمهوری حسن 
روحانی که مذاکرات هســته ای با گروه 1+5 به نتیجه 
رسید، شاهد خصومت بیشتر برخی از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس در قبال ایران بودیم. برخی از این کشورها 
نظیر عربستان سعودی، اقدام به کارشکنی های زیادی 
در قبال مذاکرات کردند. نگرانی عمده عربستان سعودی 
این بود که آمریکا پس از توافق هسته ای با ایران، روابط 
خود را با عربستان سعودی مورد تجدید نظر نسبی قرار 
دهد. از ســوی دیگر، ناآرامی  داخلی در سوریه موجب 
شــد که کشــورهایی نظیر عربســتان، قطر و امارات 
متحده عربی عمــال رودرروی ایرانی قرار بگیرند که از 
حامیان اصلی دولت بشار اسد به شــمار می آمد. اما به 
نظر می رسد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس نیز دریافته اند کــه ادامه وضع موجود نمی تواند 
به نفع شــان باشــد. ایران نیز همواره از تمایلش برای 
حل وفصل اختالفات و گفت وگو با این کشــورها گفته 
بود و سرانجام پس از پیام امیر کویت به ایران از جانب 
6 کشور این شورا، گشایشی هر چند نسبی حاصل شده 
و حسن روحانی، رئیس جمهوری در نخستین واکنش 
به عمان سفر کرد که همواره میانجی سنتی میان ایران 
و کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس بوده است. 
روحانی پیش از  عزیمت به کشورهای عمان و کویت، 
در گفت وگویــی با خبرنگاران تأکیــد کرد: جمهوری 
اسالمی ایران خواستار ارتقای روابط با کشورهای منطقه 
و همسایه و تقویت ثبات، امنیت و توسعه در کل منطقه 

است.رئیس جمهوری با اشاره به پیام کشورهای حوزه 
خلیج فارس مبنی بر اراده این 6 کشــور برای ارتقای  
روابط بهتر با جمهوری اســالمی ایــران و همچنین 
حل وفصل ســوءتفاهمات از طریق گفت وگو و مذاکره 
بین طرفین، گفت: ما از اصل این پیام استقبال می کنیم 
و در جریان این سفر  نیز درخصوص ارتقای همکاری ها، 
دیدار و گفت وگو خواهیم داشت. دکتر روحانی با تأکید 
بر این که اساس سیاســت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران ُحسن همجواری با همســایگان و حفظ امنیت 
خلیج فارس اســت، گفت: جمهوری اســالمی ایران 
هیچ گاه به دنبال تجاوز، مداخله در امور داخلی ســایر 
کشورها و تحمیل عقاید دینی، مذهبی و سیاسی نیست 
و همکاری مشــترک با کشــورهای دوست اسالمی و 
همسایه در اولویت است. رئیس جمهوری تصریح کرد: 
امنیت منطقه باید توسط کشــورهای منطقه تأمین 
شــود و حضور خارجی، تاثیری نداشته و مضر است و 
کشورهای منطقه از بلوغ کافی در این زمینه برخوردار 
هستند.دکتر روحانی با تأکید بر این که امروز همه باید 
به فکر وحدت بیشــتر با یکدیگر باشــیم و اختالفاتی 
که برخــی قدرت های جهانی ایجــاد کرده اند، جعلی 
و مصنوعی است، اظهار داشت: سنی و شیعه در طول 
قرن ها همزیستی مسالمت آمیز داشتند و ایران هراسی، 
شیعه هراسی، سنی هراسی و همسایه هراسی، مجعول و 
ساخته و پرداخته بیگانگان است و قطعا سوءتفاهمات، با 
مذاکره حل وفصل می شود. رئیس جمهوری در ابتدای 
ســخنان خود با تأکید بر این که جمهوری اســالمی 
ایران با کشــورهای عمان و کویت روابطی صمیمانه و 
دوستانه داشته است، گفت: ظرفیت های بسیار خوبی 
برای توســعه روابط دوجانبه بین ایران و این کشورها 
وجود دارد. در عمان نیز سلطان قابوس، پادشاه عمان، 

استقبالی بسیار گرم از حســن روحانی به عمل آورد. 
در این استقبال رسمی به نشانه دوستی دو کشور 21 
گلوله توپ شلیک شد. ســفر روحانی به عمان از سوی 
رسانه های منطقه نیز به طور گسترده پوشش داده شد. 
خبرگزاری رسمی کویت که کشورش دومین مقصد 
رئیس جمهوری است در گزارشی با استقبال از گسترش 
روابط سیاسی کویت و کشورهای منطقه با جمهوری 
اســالمی ایران عزم و اراده تهران برای برقراری روابط 

خوب با همسایگان را مورد تأکید قرار داد.
این خبرگزاری با اشــاره به اظهارات دکتر حســن 
روحانی پیش از سفر به کویت خاطرنشان کرد: تهران 
از پیام اخیری که از کشــورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس دریافت کرد در مجموع اســتقبال کرده و 
فعالیت و همکاری مشترک با همسایگان جنوبی را امری 
راهبردی می داند و ریاســت جمهوری ایران در سفر به 
کویت پیرامون راه های تقویت روابط مشترک گفت وگو 
می کند.خبرگزاری کویت نوشت:  رئیس جمهوری ایران 
بر سیاست ُحســن همجواری و تأمین امنیت منطقه 
تأکید و ابراز کرده است که کشــورش هیچ گاه به فکر 
تجاوز به خاک کشور دیگری نیســت و قصد ندارد که 
عقاید مذهبی و سیاســی اش را به کسی تحمیل کند .
به نوشــته خبرگــزاری کویت، »حســن روحانی در 
اظهارات خود تأکید کرد که جمهوری اســالمی ایران 
برای همکاری مشترک با کشورهای اسالمی و دوستان 
خود ارزش ویژه ای قایل است و تأکید دارد که کشورهای 
منطقه مسئولیت تأمین امنیت منطقه را برعهده دارند. 
ایران امیدوار  اســت که در منطقه ای پرآشوب و مملو 
از حضور نظامی کشــورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و 
فرانسه، بتواند روابط دوســتانه ای با همسایگان خود 
برقرار کند. این نخستین و عاقالنه ترین شرط دیپلماسی 

واقعگراســت که هر کشــوری ابتدا روابط خــود را با 
همسایگانش عادی سازی کند. در هر صورت موقعیت 
جغرافیایی ایران، جبری را بر سیاســت های کشور در 
عرصه دیپلماسی حاکم می کند که از آن گریزی نیست. 
این اصل البته درخصوص دیگر کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز صادق است که کشوری را در همسایگی خود 
دارند که آن قدر پهناور اســت که با اکثر این کشورها 
مرز مشترک دارد و آن قدر قدرتمند است که بسیاری 
از معادالت سیاســی منطقه ای بدون حضورش قابل 
حل وفصل نیست. حسن روحانی در دیدار پادشاه عمان 
با اشــاره به  روابط برادرانه و دیرینه دو کشــور در طول 
تاریخ، گفت: روابط تهران – مسقط همواره صمیمانه و 
پایدار بوده و در این مسیر، رویکرد حکیمانه و تالش های 
خیرخواهانه و  برادرانه پادشــاه عمان بسیار موثر بوده 
اســت.   رئیس  جمهوری توافق هسته ای ایران را به نفع 
روابط دو کشور، کشــورهای منطقه و جهان دانست و 
گفت:  امروز شرایط بسیار مناسبی برای توسعه و تحکیم 
هرچه بیشتر روابط ایران و عمان فراهم آمده است و این 
 آمادگی وجود دارد که برای فعال ســازی ظرفیت های 
اقتصادی، علمــی، فرهنگی و روابط مردم دو کشــور، 
 گام های جدید و بلندی برداشته شود.  روحانی با تأکید 
بر این که »تهران همواره از گســترش روابط دوجانبه و 
منطقه ای  با همسایگان استقبال می کند«، اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران هر گاه کشورهای منطقه با 
مشکالت مختلف ازجمله تروریسم مواجه شدند، آنها 
را  یاری کرده اســت و پس از این هم اگر هرکدام از این 
کشورها، به ویژه در برابر تروریست ها با مشکلی مواجه 
شوند و از تهران  درخواست کمک داشته باشند، حتماً 
به آنهــا کمک خواهیم کرد. رئیــس  جمهوری ترویج 
ایران هراسی را توطئه ای فرا منطقه ای و طراحی دشمنان 
مشترک اسالم و اعراب منطقه دانست و خاطرنشان کرد: 
تهران همواره منادی حل  و فصل مشکالت و اختالفات از 
طریق گفت وگو بوده است و قدرت نظامی ایران نیز  صرفاً 
دفاعی و پشتوانه ای مستحکم برای امنیت منطقه است. 
 رئیس جمهوری تصریح کرد: برای تأمین امنیت منطقه 
هیچ راه حلی اساسی  تر از مسئولیت پذیری کشورهای 
 منطقه و همکاری های درون منطقــه ای وجود ندارد، 
لذا کشورهای منطقه باید در کنار یکدیگر برای امنیت 
و  ثبات پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری و مشارکت 
داشته باشند. دکتر حسن روحانی، بعد از ترک عمان، 
به دعوت رســمی امیر کویت، شامگاه چهارشنبه وارد 
این کشور شد و در فرودگاه بین المللی کویت از سوی 
شیخ صباح احمد جابر الصباح امیر کویت مورد استقبال 
رسمی قرار گرفت.در مراسم استقبال رسمی عالوه بر 
امیر کویت، ولیعهد، نخست وزیر و همه وزرای کابینه 
دولت و جمع دیگری از مقامات ارشد در فرودگاه حضور 

یافته و در مراسم استقبال رسمی شرکت کردند.

رئیس جمهوری دیروز   به دو کشور عمان و کویت سفر کرداخبار    دیپلماسی

پیام وحدت
  استقبال پادشاه عمان از روحانی با شلیک 21 گلوله توپ به رسم دوستی انجام شد
  امیر کویت، ولیعهد، نخست وزیر و همه وزرای کابینه دولت  به استقبال روحانی آمدند

جلســه فوق العاده کمیســیون امنیت ملی با هدف 
بررســی گــزارش چهــارم وزارت امورخارجــه و بــا 
حضورعراقچی برگزار شد. سیدحسین نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تشریح جلسه دیروز 
این کمیسیون گفت: آقای عراقچی در این جلسه گفت که 
بعد از یک  سال اجرای برجام شرایط خوب است و آنچه که 
هدف ما در برجام بوده به دست آمده و آنچه که به عنوان 
رفع تحریم انجام شود، انجام شــده و تحریم ها مطابق 
برجام برداشته شده است.  این که ما چقدر از رفع تحریم ها 
بهره برداری کرده ایم بحث دیگری اســت.  مثال خرید 
هواپیما تحریمی ندارد، تحریم خرید کشتی برداشته شده 
است اما این که دولت چه تدابیری برای خرید هواپیما و 
کشتی دارد بحث دیگری اســت.  برجام مانع و تحریم 
فروش نفت را برداشته است اما این که ما چگونه و چقدر 

نفت فروخته ایم بحث های بعدی است. 
وی ادامــه داد:  عراقچی گفت که آثار عملی برجام در 
کلیه حوزه ها مشهود است. در ســه حوزه اصلی انرژی، 
حمل ونقل و مالی و بانکی که حوزه های کلیدی هستند، 
تحریم ها برداشته شده است.  هر سه حوزه ای که از نظر 
طرف مقابل تحریم های فلج کننده تصویب شده بود؛ در 
هر ســه حوزه برجام کار خود را انجام داده و تحریم های 
هسته ای هر سه حوزه برداشته شده و ما به شرایط عادی 
برگشته ایم. فروش نفت و پتروشیمی و سرمایه گذاری در 
حوزه نفتی عادی است و شروع شده و اگر جایی کندی 

وجود دارد، برجام مانع آن نیست. پول نفت هم بازگشت 
دارد و در اختیار جمهوری اســالمی اســت.  در حوزه 
حمل ونقل که حدود 85 درصد تجارت کشور با کشتی 
انجام می شود حوزه کلیدی بود که شدیدترین تحریم ها 
در این بخش اعمال شــده بود. تقریبا کلیه مشکل های 
پرچم، دسترسی به بندرها، بیمه و رفت و آمدها حل شده 
است.  در بخش کلیدی سوم یعنی بخش بانکی و مالی 
وضع به حالت عادی برنگشته است. در این زمینه برجام 
مقصر نیست بلکه تحریم های اولیه آمریکا در این زمینه 
هنوز وجود دارد که ما را از بهره برداری از سیســتم مالی 
و بانکی آمریکا محروم کرده و چون این سیستم بزرگ 
و گسترده است، در بسیاری از معامالت با مشکل بانکی 
برخورد می کنیم؛ یعنی مطابــق برجام، تحریم بانکی و 
مالی برداشته شده ولی تحریم های اولیه آمریکا سر جای 
خودش است؛ یعنی برجام نقش خود را به درستی عمل 
کرده اســت ولی تبدیل ارزها و مبادله آنها با مشکالتی 
روبروســت. مثال FATF یکی از مشکالت سر راه ماست.  
البته مشکالت سیستم بانکی خودمان نیز با مشکالتی 
روبروست ولی هیچ نوع اقدام بانکی و مالی و انجام عملیات 
بانکی جمهوری اسالمی با مانع روبه رو نیست و هر نوع 
اقدام و انجام عملیات بانکی و مالی برای جمهوری اسالمی 
امکان پذیر است.  وی افزود: عراقچی در این جلسه گفت 
که در بخش های دیگر مثل بهداشت و درمان، کشاورزی 
و...  نیز مشــکالت از سر راه برداشــته شده است. نقوی 

حســینی گفت: عراقچی در بخش چالش ها گفت که 
ترامپ یکی از چالش های برجام است.  البته اگر ترامپ 
قبل از برجام می آمد که ما مشکالت جدی داشتیم. چون 
قبل از برجام، اجماع بین المللی علیه ما وجود داشت، اما 
االن اجماع بین المللی به نفع ایران و به حمایت از برجام 
وجود دارد. پس شرایط ما به جهت برجام، شرایط بسیار 
خوبی در مقابله با ترامپ است و اگر برجام نبود، ترامپ 
ابزارهای بسیاری برای مقابله با جمهوری اسالمی داشت.  
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: عراقچی گفت 
نتایج برجام لطف کســی به جمهوری اسالمی نبوده و 
کشوری به ما لطف نکرده بلکه این هنر جمهوری اسالمی 
بود که با یک نرمش قهرمانانه خود را احیا کرده و حقوق 
خود را از حلقوم آنها بیرون کشیده است. در حال حاضر، 
ترامپ تحت فشارهای مختلفی ازجمله عربستان سعودی 
و دیگران اســت و همه می خواهند ترامپ را علیه ایران 
تحریک کنند.  ترامپ ممکن است سناریوهای مختلفی 
را در پیش بگیرد و بدترین ســناریو این است که ترامپ 
با حفظ برجام جمهوری اسالمي را تحت فشار قرار دهد 
و با وضع تحریم های جدید غیر هســته ای مانع انتفاع 
ایران از منافع برجام شــود و به هر شکلی ممکن است 
ایران در تنگنا قرار گیرد. ترامپ و تیم او ســعی می کند 
با گسترش ایران هراســی، جلوی فعالیت های ایران را 
بگیرد و نگذارد که ایران از منافع برجام بهره مند شــود. 
این جمله که ساختار تحریم ها هنوز حفظ شده، چه از 

بیرون مطرح شود و چه در داخل، گسترش ایران هراسی 
است و مانع همکاری بنگاه های اقتصادی با ایران می شود. 
نقوی حســینی تصریح کرد: عراقچی گفــت که آخر 
اردیبهشــت ترامپ باید در مورد بالاثر کردن تحریم ها 
علیه ایران تصمیم بگیرد که تمدید بشــود یا نشود.  اگر 
بالاثرکردن تحریم که چهار ماه به چهار ماه باید توسط 
رئیس جمهوری آمریکا تمدید شــود را مجددا تمدید 
کند، تکلیف روشن می شود و اگر تمدید نکند تحریم ها 
برگشت پیدا خواهد کرد و درواقع همان پاره کردن برجام 
است.  نقوی حسینی گفت: عراقچی در یک جمع بندی 
گفت در حال حاضر جمهوری اســالمی سرپا شده و در 
حوزه های مختلف موفقیت های خوبی کسب کرده است. 
در حوزه موشکی نیز موفقیت های مورد نیاز را به دست 
آوردیم و بخش عمده ای از ایران هراسی خنثی شده است 
و یک جمهوری اسالمی آماده، محکم و استواری در مقابل 
برجام قرار دارد و اگر برجام نبود، معلوم نبود که شرایط ما 
چگونه می شد. در حال حاضر ما باید شرایط را مدیریت 
کنیم.  عراقچی گفت که قرار نبوده برجام خصومت آمریکا 
علیه ایران را بردارد، بلکه قرار بوده موانع بر سر راه اقتصاد 
ایران را بردارد که برداشته است؛ اما خصومت آمریکا علیه 
ایران که برداشته نشــده و تا جمهوری اسالمی هست، 
خصومت آمریکا نیز هست، ولی کارکرد برجام در حوزه 
خودش انجام شده و موانع از ســر راه اقتصاد جمهوری 

اسالمی برداشته شده است. 

گزارش »عراقچی« درباره برجام به کمیسیون امنیت ملی

اگر برجام نبود، ترامپ ابزارهای بسیاری برای مقابله با ایران داشت

یکی از مقام های ارشــد آمریکایی گفته است، 
روسیه با وجود شــکایت های مقام های واشنگتن 
درباره نقض معاهده دوجانبه ممنوعیت موشک های 
میان برد مستقر در زمین، یک موشک جدید کروز به 
کار گرفته است. به گزارش ایسنا، روسیه به صورت 
مخفیانه یک موشک کروز مستقر در زمین به نام 
»SSC-8« را بکار گرفته کــه مدت ها بود آن را 
آزمایش می کرد و این کار را با وجود شــکایت های 
آمریکا مبنی بر نقض بخش هایی از معاهده کنترل 

سالح های میان برد اتمی 1987 انجام داده است.
این مقام ارشــد دولت واشــنگتن که خواست 
نامش فاش نشــود، گفت: »مــا می دانیم که این 
یک موضوع قدیمی اســت. روس ها این چیزها را 
که برخالف معاهــده مربوط به دولت قبلی آمریکا 
است، می ســازند و آزمایش می کنند. مسأله این 
است که روســیه این موشــک جدید را عملیاتی 

کرده و این نقض گسترده تر معاهده ممنوعیت این 
سالح ها اســت.« وزارت خارجه آمریکا در جوالي 
سال 201۴ در گزارشی درباره کنترل سالح آورده 
بود که فدراسیون روسیه به الزامات مطرح شده در 
معاهده کنترل سالح میان برد اتمی پایبند نیست؛ 
معاهده ای که براساس آن مالکیت، تولید یا آزمایش 
موشک های کروز با برد 500 تا 5500 کیلومتر یا 
مالکیت و تولید پرتابه های چنین موشــک هایی 
ممنوع اســت. بر اســاس اطالعات به دست آمده 
مشخص شده که روســیه این موشک ها را در یک 
منطقه مرکزی نظامی اش مســتقر کرده اســت. 
روزنامه واشنگتن تایمز از قول مقام ها نوشت، روسیه 
در حال حاضر دو گردان موشک کروز دارد. یکی از 
آنها در سایت نظامی در »کاپوستین یار« در جنوب 
شرق روسیه مستقر شده است و گردان دیگر در یک 

پایگاه عملیاتی در جایی دیگر در روسیه است.

واشنگتن، روسیه را به نقض معاهده منع موشک های میان برد هسته ای متهم کرد

پس از آنکه مشخص شد رئیس جمهوری آمریکا 
به رغم اطالع از رسوایی مشاور امنیت ملی دولتش در 
اخراج وی تعلل کرده، حاال ترامپ تحت فشار است تا 
درباره روابط با روسیه پاسخگو باشد. به گزارش ایسنا، 
مایکل فلین، مشاور امنیت ملی دولت ترامپ دوشنبه 
شب مجبور شد تا از سمت مشاور امنیت ملی آمریکا 
استعفا کند. فلین تنها 2۴ ساعت پس از آن استعفا 
کرد که مشخص شد او پیش از روی کارآمدن ترامپ 
به عنوان رئیس جمهوری درباره تحریم ها با ســفیر 
روسیه در واشنگتن صحبت کرده و معاون ترامپ و 
سایرین را درباره محتویات مکالمات خودش گمراه 
کرده اســت. نیویورک تایمز هم گزارش داد، عوامل 
اف بی آی اندکی پس از مراسم تحلیف ترامپ از فلین 
بازجویی کردند. پیش از استعفای فلین گزارش هایی 
منتشر شد که احتمال می داد او هدف اخاذی مسکو 
قرار بگیرد. شون اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید در 

توضیح چگونگی استعفای مایکل فلین و آنچه روی 
داده، گفت: از بین رفتن اعتماد که نتیجه این شرایط و 
یک سری حوادث سوال برانگیز دیگر بود، منجر شد تا 
رئیس جمهوری آمریکا از ژنرال فلین بخواهد استعفا 
کند. هیچ چیزی وجود نــدارد که ژنرال فلین انجام 
داده باشد و نقض قوانین محسوب شود. این اتفاقات 
به دلیل از دست رفتن اعتماد است. سخنگوی کاخ 
سفید گفته است که ترامپ نخستین بار در 26 ژانویه 
)هفتم بهمن( از ماجرای فلین و اینکه او مایک پنس، 
معاون رئیس جمهوری آمریــکا را گمراه کرده، آگاه 
شده است. به گفته شــون اسپایسر، مایکل فلین تا 
13 فوریه به اطالعات فوق محرمانه دسترسی داشته 
است. رسوایی نفوذ روسیه در کاخ سفید، سه شنبه 
شب پس از آن باال گرفت که مشخص شد برخی از 
مشاوران کارزار انتخاباتی ترامپ گاهي تماس هایی با 

مقام های اطالعاتی روسیه داشته اند. 

سخنگوی کاخ سفید: استعفای فلین به دلیل از دست رفتن اعتماد بود

اخبار  جهان

یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا:  

راه  حل دو کشوری باعث صلح نمی شود
ایسنا| یک مســئول عالی رتبه دولت جدید 
آمریکا اعالم کرد که هدف واشنگتن دستیابی به 
صلح میان اسراییلی ها و فلسطینیان است چه از 
طریق راه حل دو کشوری چه از هر طریق دیگر. 
این مسئول عالی رتبه در کاخ سفید که خواست 
نامش فاش نشود، اعالم کرد که واشنگتن از این 
پس تالشــی برای دیکته کردن شــروط در هر 
توافقی برای حل درگیری بین اسراییل و فلسطین 
نخواهد کرد بلکه از هر توافقی که دو طرف به آن 
دســت یابند حمایت خواهد کرد حال این توافق 
هر چه می خواهد باشد. این مسئول در کاخ سفید 
افزود: »راه  حل دو کشوری باعث صلح نمی شود و 
هدفی نیست که کســی به دنبال آن باشد.« وی 
همچنین گفت:   صلح همان هدف اســت چه از 
طریق راه حل دو کشــوری یا از طریق هر راه حل 
دیگری که مورد حمایت دو طرف باشد.راه  حل دو 
کشوری پایه ای برای حل مسالمت آمیز درگیری ها 
در خاورمیانه عنوان شده است که دستیابی به آن 
مورد هدف روســای جمهوری آمریکا از سال ها 

پیش بوده است.

کمیسیونر حقوق بشر اروپا: وضع 
آزادی بیان در ترکیه نگران کننده است

 ایسنا|  نهاد حقوق بشــری اروپــا از رهبران 
ترکیه خواســت هرچه زودتر رویه خود را تغییر 
داده و اقدامات شــان در نقض آزادی رســانه ها و 
حاکمیت قانون را متوقف کنند. این تقاضا درحالی 
از سوی کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا مطرح 
شــده که ترکیه قرار اســت در ماه آوریل بر سر 
تغییر نظام این کشــور به نظام ریاست جمهوری 
یک همه پرســی برگزار کند. »نیلز موژنیکس«، 
کمیسیونر حقوق بشر شــورای اروپا در گزارشی 
که دیروز )چهارشنبه( منتشر شد اظهار داشت که 
آزادی های رسانه ها و آزادی بیان در ترکیه وضع 
نگران کننده ای دارد و از زمانی که وضع اضطراری 
در ترکیــه در ارتباط با کودتــای نافرجام ژوئیه 
گذشته اعالم شد، این آزادی ها به سطح »حقیقتا 

هشدار دهنده ای« تنزل  یافتند.

مظنون ترور برادر رهبر کره شمالی 
در مالزی دستگیر شد

 ایســنا| مقامات مالزی اعالم کردند یک زن 
اصالتا میانماری را در ارتباط با تحقیقات مربوط 
به ترور »کیم جونــگ نام«، بــرادر ناتنی رهبر 
کره شمالی دســتگیر کرده اند. خبرگزاری برناما 
مالزی به نقل از معاون بــازرس کل پلیس دیروز 
)چهارشــنبه( گزارش داد، این زن میانماری در 
محل ترمینال پروازهــای ارزان قیمت فرودگاه 
بین المللی کواالالمپــور به عنــوان مظنون در 
پرونده ترور برادر رهبر کره شمالی دستگیر شده 
است. جزییات بیشتری از سوی این خبرگزاری 
منتشر نشده است. این درحالی است که سازمان 
جاسوسی کره جنوبی مظنون اســت به این که 
دو مامور اطالعاتی زن کره شــمالی روز سه شنبه 
کیم جونگ نام برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر 
کره شمالی را در محل فرودگاه شهر کواالالمپور با 

سوزن آلوده به سم ترور کرده اند.

در هماهنگی بی سابقه بین دو طرف

نیروهای دولت سوریه و مخالفان در 
الباب منطقه »خط سبز« ایجاد کردند

 ایســنا| یک روزنامه ترکیــه ای از هماهنگی 
بی سابقه میان نیروهای دولتی سوریه و گروه هایی از 
مخالفان در این کشور که در عملیات »سپر فرات« با 
حمایت ارتش ترکیه شرکت دارند، در شهر الباب خبر 
داد. نیروهایی از مخالفان سوری تحت حمایت آنکارا 
با هماهنگی نیروهای دولت سوریه گذرگاه امنی را در 
راســتای ممانعت از بروز درگیری ها میان دو طرف 
در عملیات بازپس گیری شهر الباب ایجاد کردند. به 
نوشته روزنامه حرییت این گذرگاه امنیتی در جنوب 
شهر الباب و به عرض حدود 500 تا 1000 متر ایجاد 
شده است. نیروهای دولت سوریه در مناطق جنوبی 
الباب همزمان با پیشروی نیروهای ترکیه و مخالفان 
از سه جهت دیگر پیشــروی کردند و این باعث در 

تنگنا قرار گرفتن داعش شد.

دادگاه قانون اساسی اسپانیا حکم به 
ابطال همه پرسی استقالل کاتالونیا داد

ایسنا|  دادگاه قانون اساســی اسپانیا قطعنامه 
پارلمان منطقه ای کاتالونیا را که خواستار برگزاری 
رفراندومی برای استقالل این منطقه در سال جاری 
میالدی شــده بود، باطل اعالم کــرد؛ حکمی که 
تنش های ایــن منطقه جدایی طلب بــا مادرید را 

تشدید خواهد کرد.
پارلمان منطقــه کاتالونیــا که اکثریــت آن را 
قانونگذاران جدایی طلب تشکیل می دهند در اکتبر  
سال گذشته قطعنامه ای را تصویب کردند و خواستار 

برگزاری رفراندومی در سپتامبر سال 2017 شدند.
اما دادگاه قانون اساسی اسپانیا واقع در مادرید که 
در دسامبر این قطعنامه را به حال تعلیق درآورده بود، 
روز سه شنبه اعالم کرد که به طورکلی این قطعنامه را 

باطل اعالم می کند چراکه غیرقانونی است.
جدایی طلبان در منطقه کاتالونیا واقع در شمال 
شرق اسپانیا سال هاســت که برای به دست آوردن 
تأیید دولت مرکزی اسپانیا به منظور برگزاری یک 
همه پرسی مشابه همه پرسی  سال 201۴ اسکاتلند 

برای استقالل از انگلیس تالش می کنند.
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