
قاسمی:

بازداشت خبرنگار پرس تی وی در آمریکا نقض فاحش 
حقوق بشر است

سخنگوی وزارت امور خارجه بازداشت خبرنگار پرس تی وی در آمریکا 
را محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بازداشت 
خبرنگار شبکه پرس تی وی هنگام ورود وی به آمریکا گفت: اقدام دولت آمریکا در 
بازداشت غیرقانونی و برخورد غیرانسانی با خانم مرضیه هاشمی )مالنی فرانکلین( 

خبرنگار و مجری شبکه خبری پرس  تی وی در واشنگتن را محکوم می کنیم.
قاسمی افزود: بازداشت یک شهروند مسلمان آمریکایی بدون مقدمه و با رفتارهای 
تحقیر آمیز و غیرانسانی مأمورین دولت آمریکا در اذیت و آزار این بانو، نمونه بارز 
رفتارهایی است که یک رژیم آپارتاید با شهروندان غیرسفیدپوست خود انجام می 
دهد و جمهوری اسالمی ایران خواهان برخورداری خانم هاشمی از کلیه حقوق 
اولیه و انسانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط ایشان از بازداشت غیرقانونی است.

غیرانسانی  برخوردهای  از  تاسف عمیق  ابراز  با  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
مامورین آمریکایی با خبرنگار پرس تی وی اظهار داشت: خانم هاشمی خبرنگار 
پرس تی وی برای دیدار خانواده اش به آمریکا رفته و در آنجا بازداشت شده است و 
متأسفانه ایشان تا دو روز امکان هیچ ارتباطی با بیرون از بازداشتگاه نداشته و رفتار 
مأمورین دولت آمریکا با این شهروند مسلمان- آمریکایی، نقض فاحش حقوق بشر 
و حقوق شهروندی وی و همچنین منافی حقوق اساسی یک زن مسلمان است و 
نشان می دهد که دولت آمریکا  عمال به هیچ یک از اصولی که آن را دستاویز حمله 
به منتقدانش قرار می دهد، پایبند نیست و به کشوری خطرناک برای خبرنگاران 

تبدیل شده است.

اختالف میان واتیکان وشهرداری رم بر سر عواید چشمه 
آرزوها

 عواید سکه های جمع آوری شده در چشمه آرزوها در شهر رم به اختالف 
میان واتیکان و شهرداری پایتخت ایتالیا منجر شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تصمیم شهرداری رم مبنی بر قطع عواید حاصل 
از سکه های جمع آوری شده از چشمه آرزوها از ماه آوریل 2019 به موسسه 
خیریه کاریتاس وابسته به واتیکان و استفاده از این پول ها برای کمک به طرح های 
اجتماعی و حفاظت از میراث شهری پایتخت، منجر به اختالف با واتیکان که تاکنون 

از این عواید برای کمک به فقرا و نیازمندان استفاده می کرد، شد.
روزنامه'اونیره 'ارگان اسقف های ایتالیا ضمن ابراز نگرانی از این تصمیم نوشت: برای 
موسسه خیریه 'کاریتاس' )وابسته به واتیکان( این به معنی قطع یک و نیم میلیون 
یورو در سال است. اقدامی که باعث کاهش و یا بستن خدمات برای فقرا شده و می 

تواند تاثیرات منفی در فضای اجتماعی شهر داشته باشد.
در پی ادامه این اختالف میان واتیکان و شهرداری رم، ویرجینیا راجی شهردار رم 
سرانجام مجبور به تغییر موضع خود شده و اعالم کرد که این پول ها به موسسه 

خیریه کاریتاس داده می شود.
شهردار رم در پی این اختالف با تاکید بر اینکه این کمک ها به کاریتاس هرگز 
قطع نخواهند شد،گفت: موسسه خیریه کاریتاس )وابسته به واتیکان( می تواند آرام 
باشد، سکه های جمع آوری شده دراین چشمه در اختیار این موسسه گذاشته می 
شوند.کاریتاس یک وظیفه مهم را در رابطه با بسیاری از نیازمندان و برای رم ایفا 

می کند .
روزنامه'اوسرواتوره رومانو' ارگان واتیکان نیز در این باره تضمین کرد که نه تنها 
سکه های این چشمه که ارزش آن به یک میلیون یورو در سال می رسد بلکه سکه 

های سایر چشمه ها نیز به کاریتاس تعلق می گیرد و هزینه فقرا می شود.
روزامه هزاران گردشگر ایتالیایی وخارجی از چشمه 'تروی' موسوم به چشمه 
آرزوها ) Fontana di Trevi ( بزرگترین و معروف ترین چشمه رم بازدید می 
کنندوبراساس عقاید موجود هر کسی در این چشمه یک سکه پرتاب کند یک بار 
دیگر به رم باز می گردد،به همین دلیل کلیه گردشگرانی که از این چشمه دیدن 
می کنند به آرزوی بازگشت به رم سکه ای را به درون آن پرتاب می کنند. با توجه 
به تعداد گردشگران عواید حاصل از این سنت قدیمی به بیش از یک میلیون یورو 

در سال می رسد.
این سکه ها سپس از سوی شهرداری جمع آوری و به موسسه کاریتاس داده می 

شود تا هزینه فقرا و نیازمندان شود.

نتانیاهو:

دیدارهایی با روسای ستاد مشترک ارتش های عربی 
داشتیم

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت، در حال حاضر روابط تل آویو با جهان 
عرب بیش از هر زمانی رو به تثبیت است.

به گزارش ایسنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مراسم معارفه 
ژنرال آویو کوخاوی به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش این رژیم گفت: به 
لطف توانمندی های اطالعاتی، عملیاتی و فنی، روابط ما با جهان عرب در حال حاضر 
بیش از هر زمانی در حال تثبیت است، کشورهای اسالمی پیشرویی وجود دارند 
که در حال نزدیک شدن به ما هستند و فهمیده اند که ما دشمن آنها نیستیم بلکه 

تکیه گاهی ضروری برای آنها هستیم.
نتانیاهو با تاکید بر اینکه ژنرال گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش 
که دوره ریاستش به اتمام رسیده دیدارهایی با همتایان خود در کشورهای عربی 
انجام داد، گفت: ما اسرائیل را به یک قدرت جهانی رو به رشد تبدیل کردیم و تو 

گادی شاهد این مساله بودی.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در طول ماه های اخیر بارها از نزدیکی تل آویو و 
کشورهای عربی صحبت کرده است، او اواخر اکتبر گذشته نیز به عمان سفر کرد و 

در آنجا مذاکراتی با سلطان قابوس، پادشاه عمان داشت.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی سه شنبه فاش کرد که گادی آیزنکوت رئیس 
سابق ستاد مشترک ارتش دیدارهایی با روسای ستاد مشترک ارتش های کشورهای 

عربی داشته است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل از منابع عبری زبان، بنیامین نتانیاهو 
تصریح کرد که به فضل قدرت رژیم صهیونیستی، کشورهای عربی به این رژیم 

نزدیک شده اند.
نتانیاهو دیدارهای آیزنکوت با مقامات نظامی عربی را در نزدیکی کشورهای عربی 

به این رژیم بسیار مهم و موثر دانست و از او تقدیر و تشکر کرد.

به طور کلی عراق از لحاظ استراتژیک برای ایاالت متحده 
بسیار مهم است، اما می بینیم که بعد از ۲۰ سال که از اشغال 
این کشور توسط نیرو های آمریکایی می گذرد، رئیس جمهور 
ایاالت متحده و وزیر امور خارجه این کشور به صورت مخفیانه 

و بدون اطالع دولت عراق به این کشور سفر می کنند.
فرارو- یک تحلیلگر مسائل جهان عرب در خصوص ادعای اخیر 
الجریده تاکید کرد: »من شکی ندارم که این صرفا یک ادعای باطل 
است و به هیچ عنوان صحت ندارد. همه می دانند که آقایان ظریف و 
سردار سلیمانی دو بال نظام جمهوری اسالمی هستند و اهداف نظام 
در منطقه را عملی می کنند. اما حاال برخی جریان های منتسب به 
عربستان و آمریکا و اسرائیل تالش می کننند میان این دو شکاف 
ایجاد کنند؛ بنابراین به عقیده من به هیچ عنوان ادعای الجریده 
صحت ندارد. ضمن اینکه آقای ظریف و سردار سلیمانی دوستان 
صمیمی یکدیگر هستند و رابطه بسیار نزدیکی دارند و بعید است 
که آقای ظریف چنین اظهار نظر هایی علیه سردار سلیمانی مطرح 

کرده باشند.«
بعد از سفر مقامات ایاالت متحده مانند مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه و جان بولتون مشاور وزیر دفاع این کشور به عراق حاال محمد 
جواد ظریف طی سفری به عراق با برخی مقامات این کشور دیدار 
کرده است و اخباری هم مبنی بر سفر حسن روحانی رئیس جمهوری 
کشورمان منتشر شده است که نشان می دهد عراق این روز ها بسیار 

مورد توجه مقامات ایرانی و آمریکایی قرار گرفته است.
اما جدا از این مسئله دو نکته بسیار جالب توجه در خصوص سفر 
اخیر محمد جواد ظریف به این کشور وجود دارد که یکی از آن ها 
حضور صادق خرازی دیپلمات اصالح طلب است. وی که در سابقه 
کاری خود سفیر و معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
و سفیر ایران در فرانسه و مشاور ارشد سیدمحمد خاتمی در دوران 
ریاست جمهوری را دارد در این سفر وزیر امور خارجه را همراهی 

می کند که تعجب بسیاری به همراه داشته است.
حسن هانی زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه طی گفتگو با فرارو در 
این باره گفت: »در واقع سفر آقای خرازی در کنار آقای ظریف به 
عراق می تواند دالیل بسیاری داشته باشد. ایشان به هرحال یکی از 
افراد با تجربه در عرصه دیپلماتیک هستند که شناخت خوبی نسبت 
به سیاست دارند. اما این حضور احتمال بازگشت مجدد آقای خرازی 
به دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی را تقویت کرده است و 
احتماال ما شاهد حضور ایشان در نقش مشورتی وزیر امور خارجه 
باشیم. زیرا االن شرایط به گونه ای است که آقای ظریف تالش دارند از 
تمام ظرفیت های موجود در کشور برای بهبود شرایط ایران در عرصه 

بین الملل و منطقه ای استفاده کنند.«.
اما نکته مهم و البته عجیب این سفر ادعای روزنامه الجریده کویت 
است که مدعی شده برخی مقامات عراقی در خصوص سفر ظریف به 
عراق عنوان کرده اند که ظریف در عراق طوری رفتار کرده که نشان 

دهد او جزو اصالح طلبان است و اینکه دولت روحانی با سیاست های 
سردار سلیمانی مخالف است. ظریف در دیدار با ایاد عالوی و عمار 
حکیم )دو چهره منتقد ایران( گفته دولت ایران شما را نماینده عراق 
و عمق استراتژیک میداند. بر اساس ادعای این روزنامه منابع عراقی 
گفته اند ظریف با قدرت از الحکیم جانبداری و از شبه نظامیان عراقی 

سردار سلیمانی در حضور حکیم و عالوی انتقاد کرده است.
البته این ادعا ها هنوز از سوی هیچ مقام رسمی یا غیر رسمی عراق 
تائید نشده است و اسامی افرادی که با الجریده مصاحبه انجام داده اند 
هم منتشر نشده، اما به هرحال این ادعا بسیار عجیب است و بعید 
نیست که روزنامه کویتی در راستای اهداف ضد ایرانی کویت تالش 
کرده است گامی در مسیر خواسته های ایاالت متحده و عربستان 

بردارد و به نوعی تاثیری در رابطه ایران و عراق بگذارد.
با  طی گفتگو  نیز  عرب  جهان  مسائل  تحلیلگر  آبشناس  عماد 
محمدجواد  کنار  در  علل حضور صادق خرازی  فرارو در خصوص 
ظریف اظهار کرد: »آقای خرازی یکی از دیپلمات های کهنه کار وزارت 
امورخارجه هستند و روابط خوب و صمیمانه ای هم با آقای ظریف و 
آقای روحانی دارند. یکی دیگر از ویژگی های ایشان این است که در 
زمینه های اقتصادی هم فعالیت و اطالعات کافی دارند؛ لذا دالیل 
کافی برای حضور ایشان در هیات همراه وزیر امور خارجه کشورمان 

وجود دارد. تصور بنده این است که آقای خرازی در این سفر به عنوان 
یک شخصیت و مشاور اقتصادی به عراق رفته اند.«

وی در خصوص افزایش رفت وآمد های مقامات ایرانی و آمریکایی 
به عراق گفت: »به طور کلی عراق از لحاظ استراتژیک برای ایاالت 
متحده بسیار مهم است، اما می بینیم که بعد از 20 سال که از اشغال 
این کشور توسط نیرو های آمریکایی می گذرد، رئیس جمهور ایاالت 
متحده به صورت مخفیانه و بدون اطالع دولت عراق به این کشور 
سفر کند. این مسئله در خصوص وزیر امور خارجه آمریکا هم تکرار 
شده است. این در حالی است که چنین وضعیتی برای مقامات ایرانی 
وجود ندارد. یعنی به عنوان مثال اگر خاطرتان باشد آقای جهانگیری 
در پیاده روی اربعین شرکت کردند و بدون اینکه نگرانی و مشکلی 
وجود داشته باشد مسیر بین نجف تا کربال را پیاده رفتند و االن هم 
که آقای ظریف در آنجا حضور دارند و آقای روحانی هم قرار است به 

آنجا سفر کنند.«
او ادامه داد: »بنابراین جنس این رفت و آمد ها با یکدیگر متفاوت 
است و نباید سفر های مقامات ایرانی با آمریکایی را در یک ردیف قرار 
داد. به همین دلیل هم می توان فهمید که چرا آمریکایی ها تا این حد 
نگران روابط ایران و عراق هستند و تا حدی پیش رفته اند که آقای 
بولتون رسما به نخست وزیر عراق التماس می کند که این رابطه را 

کاهش دهند. واقعیت این است که رابطه میان ایران و عراق مختص 
دولت ها نیست و رابطه مردم با مردم هم هست. زیرا با وجود اینکه یک 
جنگ تحمیلی میان این دو کشور وجود داشت، اما االن می بینیم سال 
گذشته حدود ۸ میلیون از مردم ایران و عراق به کشور های یکدیگر 
سفر کرده اند. ضمن اینکه االن عالوه بر مراودات تجاری میان دولت ها 
وجود دارد میان مردم هم این قبیل مراودات ایجاد شده است و یک 

رابطه مناسب و خوبی شکل گرفته است.«
این تحلیلگر مسائل خاورمیانه افزود: »با این وجود آمریکایی ها 
تالش دارند که به نوعی روی این رابطه تاثیر بگذارند و آن را تا حدود 
زیادی کاهش دهند. اما سفر اخیر آقای ظریف ارتباطی به سفر های 
اخیر مقامات ایاالت متحده به عراق ندارد. البته منظورم این نیست که 
درباره این سفر ها صحبتی مطرح نخواهد شد و نگرانی وجود ندارد، اما 
سفر آقای ظریف از یک ماه پیش برنامه ریزی شده بود. یعنی مانند 
سفر آقای جان بولتون که بی خبر وارد عراق شده بود نیست و از مدتی 
قبل برنامه ریزی ها صورت گرفته بود و قرار بر این بود که آقای ظریف 
طی سفری به عراق با مقامات این کشور دیدار و گفتگو داشته باشد.«

وی تصریح کرد: »اما ماجرای سفر مقامات آمریکایی مثل جان 
بولتون و مایک پمپئو تا حدودی متفاوت بود. آن ها بعد از اینکه ناگهان 
ترامپ تصمیم گرفت از سوریه خارج شود، سعی داشتند به نوعی 
خراب کاری های رئیس جمهور آمریکا را درست کنند و به همین دلیل 
بدون برنامه قبلی سفر های خود به خاورمیانه و عراق آغاز کردند. آن ها 
االن در تالش هستند تا روحیه همپیمانان خود در خاورمیانه را که 
بعد از تصمیم ناگهانی ترامپ بسیار تضعیف شده، تقویت کنند. حتی 
این بحث نشستی که قرار است در لهستان برگذار شود هم در همین 
راستا است.« او در خصوص ادعای اخیر الجریده تاکید کرد: »من 
شکی ندارم که این صرفا یک ادعای باطل است و به هیچ عنوان 
صحت ندارد. همه می دانند که آقایان ظریف و سردار سلیمانی دو 
بال نظام جمهوری اسالمی هستند و اهداف نظام در منطقه را عملی 
می کنند. اما حاال برخی جریان های منتسب به عربستان و آمریکا و 
اسرائیل تالش می کننند میان این دو شکاف ایجاد کنند؛ بنابراین به 
عقیده من به هیچ عنوان ادعای الجریده صحت ندارد. ضمن اینکه 
آقای ظریف و سردار سلیمانی دوستان صمیمی یکدیگر هستند و 
رابطه بسیار نزدیکی دارند و بعید است که آقای ظریف چنین اظهار 

نظر هایی علیه سردار سلیمانی مطرح کرده باشند.«
آبشناس در خصوص بخش دیگر ادعای الجریده مبنی بر اینکه 
ظریف در دیدار با ایاد عالوی و عمار حکیم )دو چهره منتقد ایران( 
گفته دولت ایران شما را نماینده عراق و عمق استراتژیک می داند، 
عنوان کرد: »به طور کلی سیاست جمهوری اسالمی این است که 
تالش کند، وحدت شیعیان در عراق ایجاد کند و تنها بحثی که میان 
آقای ظریف و این افراد می تواند مطرح شده باشد این است که همه 
باید دست به دست هم بدهند تا جبهه گروه های شیعه در عراق 

تقویت شود.«

بینالملل 7
پنجشنبه / ۲7 دی1397 / شماره 331

 آماده باش ارتش لبنان برای یافتن فرد نفوذی در مرز با فلسطین اشغالی
نیروهای ارتش لبنان به دنبال فردی هستند که دیروز)سه شنبه( از مرزهای لبنان در منطقه 'خلة الضرة' گذشته و پس از انداختن نامه هایی به زبان عبری بی توجه به دستور ایست نیروهای لبنانی، گریخته است . به گزارش ایرنا، در پی انتشار این 

خبر از پایگاه خبری 'المیادین'، شبکه تلویزیونی' الجدید' لبنان افزود: این فرد که لباس نظامی رژیم صهیونیستی را به تن داشته، هنوز در خله الضره در داخل اراضی لبنان پنهان شده است. از سویی دیگر 'آفیخای ادرعی' سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی با اشاره به احتمال عبور این فرد از اراضی اشغالی به لبنان، اعالم کرد: ارتش رژیم صهیونیستی شکافی در حصارهای مرزی با لبنان پیدا کرده و این موضوع در دست بررسی است.

اخبار یک کارشناس مسائل خاورمیانه بررسی کرد

زوایای پنهان سفر ظریف به عراق

در فاز اول تجدید نظر در همکاری با اتحادیه اروپا، احتماال انجام می شود

قطع همکاری ایران با اروپا در حوزه مبارزه با ترانزیت مواد مخدر و مهاجران

ایران و اتحادیه اروپا همچون روزهای سرد و خشک  روابط این روزهای 
دی ماه با وقوع برخی از تحوالت رو به سردی گراییده و با توجه به فراز و 
نشیب های صورت گرفته و فشار عنصر سومی همچون آمریکا در حال حاضر 

خبری از گرمی و یا رفع برخی از چالش های به وجود آمده نیست.
به  گزارش  ایسنا، بعد از انعقاد برجام بین ایران و کشورهای  1+5 همان طور  که 
پیش بینی می شد، روابط ایران و اتحادیه اروپا گرمی بیشتری نسبت به قبل  پیدا کرد 
، چنان که شاهد سفر چندین باره  خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا به ایران بودیم و هر روز خبری از سفر مقامات عالی رتبه کشورهای 
اروپایی به همراه تجار این کشورها  به تهران در رسانه های ایران و جهان برای گسترش 

تعامالت و همکاری ها منتشر می شد.
در چارچوب تالش های دو طرف برای ارتقای این روابط ، ایران و اتحادیه اروپا 

تصمیم گرفتند  که گفت وگوهای سیاسی سطح باال بین دوطرف  را  بار دیگر از سر 
بگیرند  چنان که این گفت وگوها  تاکنون چندین دور، هر شش ماه یک بار به میزبانی 
تهران یا بروکسل در سه سال اخیر برگزار شده است. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز 
ایران بنا به درخواست اروپایی ها به همراه چین و روسیه و تاکید آنها مبنی بر این که 
با تهیه ساز و کاری منافع ایران از برجام را تامین می کنند، به این قرارداد بین المللی 
متعهد ماند و به تعهدات خود عمل کرد. در حالی که ایران از اردیبهشت ماه سال 
جاری منتظر است که در برابر تحریم های یک جانبه آمریکا راهکار مالی اتحادیه اروپا 
یا SPV عملیاتی یا اجرایی شود و اروپایی ها به وعده های خود در این زمینه  عمل 
کنند، شاهد این بوده ایم که مقامات اروپایی بارها علی رغم این که بعضا زمان هایی را نیز 
برای تحقق این روند مشخص کرده بودند، هنوز به صورت عملی و عینی اقدامی را در 
این مورد انجام نداده اند چنان که هنوز افق روشنی در این زمینه مشاهده نمی شود .

اجرای  در  آنها  بدعهدی  خاطر  به  اروپا  اتحادیه  از  ایران  گله مندی  به  توجه  با 
تعهدات شان به نظر می رسد که طی دو الی سه ماه پایانی سال 201۸ و ژانویه 2019  
برخی از کشورهای اروپایی به صورت هماهنگ جهت فرار از پاسخگویی به خاطر 
بدعهدی شان با طرح برخی از مسائل حاشیه ای و همچنین فشار کشوری همچون 
آمریکا تالش کرده اند که روابط ایران و اتحادیه اروپا را با چالش هایی روبرو کنند به 
نحوی که توجه افکار عمومی را از بد عهدی اروپایی ها در اجرای تعهدات شان دور کنند 
. در همین چارچوب می توان به ادعاهای اخیر فرانسه، دانمارک و هلند در ارتباط با 
اقدام ایران جهت انجام عملیات تروریستی در این کشور و سوء قصد به شهروندان این 
سه کشور اشاره کرد. موضوعی که با واکنش مقامات وزارت امور خارجه ایران مواجه 
شد، چنان که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در توییتی با اشاره به این ادعاها، 
نوشت : فرانسه، هلند و دانمارک در حالی این ادعاها را مطرح می کنند که این کشورها 
سال ها است محل اسکان گروه های تروریستی هستند که دست شان به خون صدها 

نفر از ایرانیان آلوده است.
تحوالت صورت گرفته در روابط ایران و برخی از کشورهای اروپایی به موردی 
همچون بازداشت یک دیپلمات ایرانی در آلمان  اخراج تعدادی از دیپلمات های ایران 

از دانمارک، هلند و آلبانی و اعمال تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران محدود نمی شود 
و نمونه آخر این اقدامات  ضد ایرانی را  می توان ، تصمیم کشور لهستان برای برگزاری 

نشست ضد ایرانی ورشو با همکاری آمریکا عنوان کرد .
اجرای  راستای   در  ایران  خارجه  امور  وزارت  تحوالت،  همین  چارچوب  در 
سیاست های کالن کشور  و حق انجام اقدام متقابل تالش کرده با حفظ آرامش و بر 
اساس مصالح کشور اقداماتی را انجام دهد که در این زمینه  می توان به احضار برخی 
از دیپلمات های اروپایی به وزارت امور خارجه و پیگیری این گونه اتهامات از طریق 
مجاری بین المللی اشاره کرد. در همین چارچوب بر اساس برخی اخبار شنیده شده به 
نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی ایران با هماهنگی با سایر دستگاه های تصمیم ساز 
در کشور احتماال در نوع همکاری های ایران با اتحادیه اروپا تجدید نظر کند. در حال  
حاضر  ایران و اتحادیه اروپا در حوزه های مختلف  سیاسی، امنیتی ، اقتصادی در 
موضوع مهاجران و مبارزه با ترانزیت مواد مخدر با یکدیگر همکاری دارند و بر اساس 
اطالع خبرنگار ایسنا، دستگاه دیپلماسی ایران تصمیم دارد در فاز اول اجرای تصمیم 
مورد اشاره ، همکاری های  خود را  با این اتحادیه در حوزه  مبارزه با ترانزیت مواد مخدر 

و مهاجران قطع کند و به این نوع همکاری ها پایان دهد .
البته  اگر چنین گمانه زنی هایی درست باشد و ایران در این مسیر گام بردارد که 
احتمال آغاز این روند بسیار است، این موضوع می تواند به عنوان یک نقطه کلیدی 
و اساسی در روابط دو طرف باشد. از یک طرف می تواند آغازی  برای دور شدن هر 
چه بیشتر ایران از اروپا باشد که با اقدامات اساسی  و تجدید نظر ایران در برخی 
سیاست های قبلی خود نسبت  به اروپا صورت خواهد پذیرفت  و یا این که پایان بخش 

دوران سر در گمی  اروپا باشد و دو طرف وارد فضای بهتری نسبت به گذشته شوند.
در همین چارچوب توجه به این موضوع بسیار مهم است که مقامات ایرانی بارها 
اعالم کرده اند که صبر ایران هم  مانند همه حد و مرزی دارد چراکه روابط  در عرصه 
بین الملل یک مسیر دو سویه است و دوران راه های یک طرفه در عصر اتوبان های مدرن 
به سر آمده است و مقامات اروپایی در نوع برنامه ریزی خود در جریان تعامل با ایران 

قطعا باید  به این اظهار نظر مقامات ایرانی توجه داشته باشند.

همایش  در  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر   
همکاری های اقتصادی ایران و استان های مرکز و جنوب 
عراق در کربالی معال گفت که این مردم عراق و سوریه 
بودند که داعش را شکست دادند و آمریکا نقشی نداشت.

که  همایش  این  در  چهارشنبه  روز  ظریف«  جواد  »محمد 
فعاالن تجاری و صنعت گران دو کشور به عالوه استاندار کربال 
و مسووالن محلی استان های کربال، نجف، بابل، میسان، واسط و 
السماوه حضور داشتند گفت که این دو ملت عراق و سوریه بودند 
که داعش را شکست دادند و آمریکا در این خصوص هیچ نقشی 

نداشته است.
وی با طرح این سوال که چرا آمریکا در جاهای دیگر دنیا در 
مبارزه با تروریسم توفیق نداشته و فقط در عراق و سوریه این 
توفیق بدست آمده است، خاطرنشان ساخت که پیروزی بر داعش 
در این دو کشور به دلیل مبارزات دو ملت عراقی و سوری است 
که خون پاک جوانان خود را در این راه دادند و برای همین این 
پیروزی ارتباطی با آمریکا ندارد بلکه دستاورد ملت های منطقه 
است. وی با اشاره به اینکه خون ملت ایران و عراق در مبارزه با 
تروریسم و همچنین براندازی رژیم دیکتاتوری صدام به هم پیوند 

خورده است، افزود که ما و ملت عراق دارای گذشته، حال و آینده 
مشترک هستیم و ملت ایران و همه اقوام و طوایف عراقی در کنار 
هم در جنگ با داعش و سقوط رژیم دیکتاتوری صدام، شهید 
دادند. وی از پذیرایی گرم مردم عراق از زائران خصوصا زائران 
ایرانی در ایام اربعین و مناسبت های مختلف تقدیر و تشکر کرد و 
گفت که هرساله برادران عراقی میزبان زائران ایرانی هستند و این 
میزبانی در ایام اربعین به اوج می رسد. وزیر امور خارجه ایران گفت 
که هدف از حضور ملت ایران از جمله تجار و فعاالن اقتصادی در 
عراق فقط به خاطر مسائل اقتصادی نیست بلکه نشانه عشق به 

اهل بیت )ع( و حضرت امام حسین )ع( است.
وی با اشاره به اینکه وجود عتبات عالیات در عراق قلب های دو 
ملت ایرانی و عراقی را به متصل کرده گفت که ما نیازی نداریم تا 
ایرانی ها را برای کار در عراق تشویق کنیم بلکه فقط باید تالش 

کنیم موانع را در مسیر این همکاری ها برداریم.
وی تاکید کرد که اگر موانع برداشته بشود حجم روابط تجاری 

چندین برابر رقم فعلی خواهد شد.
به گفته وی، امروز علی رغم اینکه تعرفه ای که عراق بر ایران 
گذاشته بیش از تعرفه ای است که در مورد کشورهای عربی اعمال 

شده اما با این وجود، حجم تبادل تجاری بین دو بالغ بر ۸ میلیارد 
دالر است.

وی خاطرنشان کرد که جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
تعرفه را در اقدامی متقابل بین دو کشور به صفر برساند.

آمریکا  یکجانبه  های  تحریم  رغم  علی  امروز  وی،  گفته  به 
جمهوری اسالمی ایران ساالنه به ارزش دو میلیارد دالر گاز و 
برق به عراق صادر می کند. ظریف تاکید کرد که اگر دو کشور 
تصمیم بگیرند که آمریکا حق ندارد برای این دو کشور همسایه، 
حد و حدود تعیین کند همکاری در حوزه انرژی بسیار بیشتر 
شده و شرکت های ایرانی می توانند نیاز عراق را در این خصوص 

تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز ۸0 شرکت فنی و مهندسی با قرار 
داد به ارزش ۸ میلیارد دالر در عراق فعال هستند گفت که شرکت 
های فنی و مهندسی ایران از توانمند ترین شرکت ها در منطقه 

هستند.
محمد جواد ظریف تاکید کرد که ظرفیت جمهوری اسالمی 

ایران برای بازسازی عراق بعد از داعش بسیار زیاد است.
وی همچنین گفت که ایران از پنج سال قبل آمادگی خود را 

به طرف عراقی برای لغو کامل و متقابل روادید سفر بین دو کشور 
اعالم کرده و هنوز ایران برای لغو روادید به شکل اقدام متقابل 

آماده است.
وی ادامه داد که اگر امکان لغو روادید توسط طرف عراقی وجود 
نداشته باشد ما آماده لغو روادید برای بازرگانان کشور هستیم و 
پیش نویس این توافق به وزارت خارجه عراق از دو هفته پیش 

ارائه شده است.
ظریف بعدازظهر یکشنبه وارد بغداد شد و طی دو روز اقامت در 
این شهر با مقامات ارشد و نیز شخصیت های سیاسی از طیف های 

مختلف این کشور دیدار و گفتگو کرد.
وی سپس به اربیل و سلیمانیه رفت و با مقامات عالی اقلیم 

کردستان عراق دیدار کرد.
ظریف همچنین در سه همایش بزرگ اقتصادی ایران و عراق با 
حضور صدها مدیران صدها شرکت و فعاالن اقتصادی دو کشور در 

بغداد، اربیل و سلیمانیه به ایراد سخنرانی پرداخت.
وزیر امور خارجه، سه شنبه شب از سلیمانیه به نجف و سپس 
کربال آمد تا ضمن شرکت در همایش فعاالن اقتصادی، با شخصیت 

ها و گروههای عراقی در این شهر نیز دیدار و گفتگو کند.

 ظریف: 

 مردم عراق و سوریه داعش را شکست دادند،آمریکا نقشی نداشت


