جهـان
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رئیس مجلس شورای اسالمی :

معامله بزرگ قالبی قرن به معادله بیهویتی صهیونیستها تبدیل شد

رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه حضــور
مــردم در راهپیمــای روز قــدس گفــت کــه ملــت ایــران
معاملــه بــزرگ قالبــی قــرن را بــه معادلــه بیهویتــی رژیــم
صهیونیســتی تبدیــل کردنــد.
بــه گــزارش ایســنا علــی الریجانــی در نطــق پیــش از
دســتور خــود در جلســه علنــی مجلــس از حرکــت گســترده
و هوشــمندانه مــردم ایــران در روز قــدس قدردانــی کــرد و
گفــت :ملــت ایــران در مقابــل وظیفــه شــیطانی اخیــر رژیــم
صهیونیســتی و آمریــکا نســبت بــه سرنوشــت ملــت فلســطین،
غیــرت دینــی و انقالبــی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند و
معاملــه بــزرگ قالبــی قــرن را بــه معادلــه بیهویتــی رژیــم
صهیونیســتی بــدل کردنــد.
وی اضافــه کــرد :ســالها پیــش رهبــری معظــم انقــاب
راهحــل دقیقــی را بــرای مســئله فلســطین ارائــه کردنــد و
چنــد روز پیــش آن را مجــددا ً مطــرح کردنــد کــه آن رجــوع

بــه آرای ملــت فلســطین اســت کــه از چنــد جــز تشــکیل
شــده اســت.
الریجانــی در توضیــح راه حــل مســله فلســطین بیــان کــرد:
اوالً در مســئله فلســطین همــه اطــراف و ســازمان ملــل بــا راه
حــل دموکراتیــک همهپرســی تــن در دهنــد .ثانیــاً ،همــه
آوارگان فلســطین بــه وطــن اصلــی خــود بازگردنــد و ســپس
در یــک رفرانــدوم همــه فلســطینیها اعــم از مســلمان،
یهــودی و مســیحی نســبت بــه حکومــت آتــی خــود اعــام
نظــر کننــد .در حکومــت مــورد نظــر ملــت فلســطین کــه بــا
آرای اکثریــت آنــان تشــکیل میگــردد ،نســبت بــه یهودیــان
انتقــال یافتــه بــه ایــن ســرزمین تصمیــم گیــری شــود.
وی همچنیــن گفــت :آمریکاییهــا و رژیــم صهیونیســتی اگــر
بــه دنبــال حــل مســئله مزمــن در منطقــه هســتند ،راه حــل
دموکراتیــک ایــن اســت و اگــر دنبــال کالهبــرداری سیاســی
هســتند ،بداننــد بــا مقاومــت قــوی در منطقــه مواجــه
خواهنــد شــد .الزم اســت وزارت خارجــه ایــن نظریــه را در
مجامــع بیــن المللــی دنبــال کنــد.
رئیــس مجلــس بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری
در مراســم ســالگرد رحلــت امــام خمینــی (ره) ،گفــت :ایــن

فرمایشــات عمیــق ،اســتوار و راهگشــای حرکــت ملــت در
شــرایط فعلــی بــود .ایســتادگی و مقاومــت هوشــمندانه و
عاقالنــه و شــجاعانه و مبتکرانــه در ابعــاد سیاســی ،فرهنگــی،
اقتصــادی و دیپلماتیــک راهبــرد دقیقــی اســت کــه عــاوه
بــر اینکــه طراحــی موذیانــه دشــمن را خنثــی میکنــد ،بــه
افزایــش قــدرت ملــی کشــور مــدد میرســاند.
وی ادامــه داد :توجــه بــه اولویــت نخســت کشــور کــه موضــوع
اقتصــادی اســت و توجــه جــدی بــه اســتقالل اقتصــادی و
کارآفرینــی و تولیــد ملــی و رفــع موانــع آن مهمتریــن وظیفــه
دولــت و مجلــس اســت .در ایــن زمینــه یکــی از موضوعــات
مهــم ،مســئله مســکن در کشــور اســت کــه در بررس ـیهای
مرکــز پژوهشهــای مجلــس بیــن  ۵۰تــا  ۸۰درصــد درآمــد
متوســط افــراد را در بــر میگیــرد کــه ایــن رقــم بســیار
نامتعــادل اســت.
الریجانــی یکــی از روشهــای کاهــش قیمــت مســکن را
بیــرون کشــیدن زمیــن از بــورس ســازی دانســت و گفــت:
داشــتن طــرح فراگیــر در ســاخت و ســاز مســکن نیــز ضروری
اســت و یکــی از مســائل و چالشهایــی کــه نماینــدگان بــه
آن میپرداختنــد ،همیــن موضــوع بــوده اســت.

وزیر امور خارجه آلمان :

اروپا معتقد است که حفظ برجام ارزش هر تالشی را دارد

وزیــر امــور خارجــه آلمــان کــه بــه بغــداد ســفر کــرده تاکیــد
کــرد کــه حفــظ برجــام بــرای اروپاییهــا از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت.او همچنیــن گفــت کــه اجــرای برجــام از
ســوی ایــران بــرای ثبــات و امنیــت منطقــه بســیار مهــم
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،هایکــو مــاس ،وزیــر امــور خارجــه آلمــان
گفــت :بــه دنبــال افزایــش تنشهایــی کــه اخیــرا ً اتفــاق
افتــاده اســت ،مــا بــه عنــوان همســایگان اروپایــی وظیفــه
داریــم تــا از کاهــش تنشهــا و مصالحــه حمایــت کنیــم.
مــا نبایــد تنهــا درخواســت مذاکــره داشــته باشــیم بلکــه

بایــد در راســتای تحقــق آن اقــدام کنیــم بــه ویــژه وقتــی
کــه مواضــع متشــنج وجــود دارد و کشــمکشهای عمیــق
در جریــان اســت .همچنیــن هایکــو مــاس در ادامــه اظهــارات
خــود مطــرح کــرد :ایــن خطــر وجــود دارد کــه اشــتباه در
محاســبات ،ســو تفاهمهــا یــا تحریکاتــی در منطقـهای بســیار
متشــنج منجــر بــه عواقبــی غیــر قابــل پیشبینــی شــود.
وزیــر امــور خارجــه آلمــان دربــاره برجــام هــم گفــت :اینکــه
عــدم قطعیــت دربــاره آینــده برجــام باعــث شــده اســت
تنشهــا بــه شــدت افزایــش پیــدا کنــد ،مســئله کوچکــی
نیســت .مــا اروپاییهــا متقاعــد شــدهایم کــه برنامــه جامــع
اقــدام مشــترک [برجــام] ارزش هــر تالشــی را بــرای حفــظ
آن دارد .اجــرای مــداوم آن از ســوی ایــران هنــوز هــم بــرای
ثبــات و امنیــت در منطقــه بســیار مهــم اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،هایکــو مــاس ،وزیــر امــور خارجــه آلمــان

کارشناس مسائل بینالملل :

با اصالحات اقتصادی ،اهرم تحریم را
از دست آمریکاییها خارج کنیم

کارشــناس مســائل بینالملــل بــا بیــان
اینکــه تحریمهــای جدیــد آمریــکا از
نظــر سیاســی بیانگــر ایــن اســت کــه
آمریکاییهــا سیاســت چمــاق و هویــج را
هــم زمــان دنبــال میکننــد ،گفــت :بایــد
تاکیــد داشــته باشــیم تــا آمریــکا بــه شــرایط
تعهداتــش در برجــام بازگــردد و همچنیــن
بــا انجــام اصالحــات اقتصــادی ،اهــرم
تحریــم را از دســت آمریــکا خــارج کنیــم تــا
وادار بــه تجدیــد نظــر شــوند.
حســن بهشــتیپور در گفتوگــو بــا ایســنا
در ارزیابــی خــود از تغییــر لحــن آمریــکا در
برابــر ایــران اظهــار کــرد :بــه نظــر میرســد
بــازی ترامــپ ،بــازی بازرگانــان و تجــار
اســت کــه ابتــدا تهاجــم کــرده و ســپس
کوتــاه میآینــد و مجــددا تهاجــم دیگــری
را انجــام مــی دهنــد و ایــن یــک تکنیــک
مذاکراتــی اســت کــه ترامــپ نــه فقــط
راجــع بــه برجــام بلکــه راجــع بــه مســاله
مربــوط بــه مکزیــک ،کانــادا و کــره شــمالی
هــم در پیــش گرفتــه اســت .وی افــزود:

بنابرایــن ،ایــن یــک روش شــناخته شــده
اســت و طــرف ایرانــی هــم دســت ترامــپ را
خوانــده و میدانــد ایــن موضــع گیریهــا
بــه معنــای ایــن نیســت کــه تمایــل دارد
امتیــاز دهــد ،بلکــه او بیشــتر بــه دنبــال
امتیازگیــری اســت .ایــن کارشــناس مســائل
بینالملــل همچنیــن بیــان کــرد :بایــد دو
نکتــه را در نظــر داشــت ،نخســت اینکــه
نخســت وزیــر ژاپــن بعــد از  40ســال بــه
ایــران ســفر میکنــد و بــه نظرمیرســد
حتمــا طرحــی و برنام ـهای وجــود دارد یــا
بــه عبارتــی برنامــهای پشــت ایــن قضیــه
اســت ،البتــه طــرح ترامــپ در ایــن مرحلــه
معلــوم نیســت .بهشــتیپور بــا اشــاره بــه
اعمــال تحریمهــای جدیــد آمریــکا در
مــورد محصــوالت پتروشــیمی افــزود:
ترامــپ در ایــن شــرایط تحریمهــای
جدیــدی را وضــع کــرده و ایــن عکــس آن
چیــزی اســت کــه ادعــا میکنــد ،حداقــل
اگــر مــی خواســت بــه راهــکاری برســد،
تحریــم جدیــدی را مطــرح نمیکــرد.

ســاعتی پیــش وارد بغــداد شــد .قــرار اســت کــه مــاس در
جریــان ســفر خــود بــه بغــداد بــا برهــم صالــح ،رئیــس
جمهــوری و عــادل عبدالمهــدی ،نخســتوزیر عــراق دیــدار
کنــد .پیــش از ایــن ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آلمــان
پنجشــنبه گذشــته در نشســت خبــری هفتگــی خــود از ســفر
هفتــه آینــده هایکــو مــاس ،وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور
بــه منطقــه خبــر داد .بــه گفتــه وی ،قــرار اســت هایکــو مــاس
در ایــن ســفر بــه ایــران ،امــارات متحــده عربــی و اردن بــرود.
ایــن ســخنگوی وزارت امــور خارجــه آلمــان همچنیــن گفــت
کــه ســفر هایکــو مــاس بــا هماهنگــی و موافقــت انگلیــس و
فرانســه کــه همگــی از توافــق هســتهای بــا ایــران حمایــت
میکننــد ،انجــام میشــود و بهعــاوه بــا مایــک پمپئــو
وزیــر امورخارجــه آمریــکا نیــز کــه کشــورش از ایــن توافــق
خــارج شــده مــورد بحــث و رایزنــی قــرار گرفتــه اســت.

یک مقام ریاست جمهوری فرانسه :

نقش فرانسه کاهش تنش میان تهران و واشنگتن است
یــک مقــام ریاســت جمهــوری فرانســه گفــت:
«نقــش مــا ایــن اســت کــه ســعی کنیــم
شــرایطی را بــرای کاهــش تنــش بیــن ایــران
و آمریــکا ایجــاد کنیــم».
ایــن مقــام کاخ الیــزه کــه بــه نــام او اشــارهای
نشــده در گفــت و گــو بــا نشــریه «نشــنال»
امــارات بــه دیــدار اخیــر «دونالــد ترامــپ»
و «امانوئــل مکــرون» روســای جمهــوری
آمریــکا و فرانســه اشــاره کــرد و افــزود:
بســیار مهــم اســت کــه در مــورد وضعیــت
بســیار پرتنــش بــا ایــران بحــث و هــدف را
بــرای کاهــش تنــش و دســتیابی بــه اهــداف
مشــترک فرانســه و آمریــکا ،بســیار روشــن
کنیــم .او تاکیــد کــرد :نقــش مــا ایــن اســت
کــه ســعی کنیــم شــرایطی را بــرای کاهــش
تنــش ایجــاد کنیــم.
نشــنال بــه نقــل از ایــن مقــام کاخ
ریاســت جمهــوری فرانســه افزود:بــا وجــود
اختالفهــای آشــکار میــان ترامــپ و مکــرون
در خصــوص خاورمیانــه ،ایــن دو در بــاره
تنــش بــا ایــران و برگزیــت مذاکــرات «مثبــت
و ســازنده» ای در مــورد موضوعهایــی کــه

نیــاز بــه اقــدام مؤثــر دارنــد ،داشــتند.
ایــن مقــام کاخ الیــزه بــا بیــان اینکــه ترامــپ
و مکــرون مســائل مهمــی را مــورد بحــث
قــرار دادنــد ،گفــت« :ایــن ،نشســت بســیار
مهمــی بــود کــه مــا را قــادر میســازد تــا
بــا وجــود اختالفهــا بتوانیــم در زمینــه
مســائل بســیار پیچیــده کار کنیــم ».او
گفــت« :رئیــس جمهــور ترامــپ فشــار
(سیاســی) زیــادی بــر ایــران مــیآورد تــا
بتوانــد معاملــهای بهتــر داشــته باشــد،اما
بیــن حداکثــر فشــار و معاملــه بهتربایــد
کاری انجــام شــود » .ایــن مقــام کاخ ریاســت
جمهــوری فرانســه بــه دیــدار  ۳۰دقیقــهای
ترامــپ و مکــرون در یــک جلســه خصوصــی
در «کائــن» فرانســه اشــاره کــرد و ادامــه داد:
الزم اســت توافقــی بــرای مذاکــر ه بــا تهــران
وجــود داشــته باشــد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ســفر اخیــر
رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه ژاپــن ،در عیــن
حــال ســفر آتــی «شــینزو آبــه» بــه تهــران
بــرای تضمیــن تعهــدات ایــران بــه مبانــی
مذاکــرات را «مهــم» خوانــد.

3

وزیر امور خارجه :

اروپاییها در موقعیتی نیستند
که به ایران انتقاد کنند

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان
تاکیــد کــرد :اروپاییهــا اصــ ًا
در موقعیتــی نیســتند کــه بــه
ایــران انتقــاد کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد جــواد
ظریــف در جریــان بازدیــد از مدرســه راهنمایــی عالمــه
حلــی شــماره  ۳در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر ایــن کــه
همتــای آلمانــی شــما بــه تهــران خواهد آمــد و از دیگر ســو
در روزهــای اخیــر شــاهد مطــرح شــدن انتقاداتــی از ســوی
کشــورهای اروپایــی بــه تهــران هســتیم بــا توجــه بــه ایــن
موضــوع ،چــه صحبتهایــی بایــد در تهــران بــا وزیــر امــور
خارجــه آلمــان صــورت بگیــرد ،اظهــار کــرد :اروپاییهــا
اص ـ ًا در موقعیتــی نیســتند کــه بــه ایــران انتقــاد کننــد
حتــی در موضوعاتــی کــه ارتباطــی بــه برجــام نــدارد.
ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان بــا تاکیــد بــر اینکــه
سیاســتهای اروپــا در منطقــه مــا چیــزی بــه جــز
خســارت بــه همــراه نداشــته اســت ،گفــت :در حــال
حاضــر برخــی از کشــورهای اروپایــی مثــل آلمــان فــروش
ســاح بــه عربســتان بــرای بمبــاران مــردم یمــن را متوقــف
کردهانــد ولــی برخــی از آنهــا همچنــان بــه ایــن کار ادامــه
میدهنــد.
وی تصریــح کــرد :در مجمــوع غــرب بــه رژیمهــای خودکامه
در منطقــه مــا اجــازه داده اســت کــه جنایــت انجــام دهند و
لــذا ضــروری اســت کــه در جریــان گفتوگــو بــا آنهــا ایــن
مســائل مطرح شــود.
وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه اینکــه در متــن برجــام
و قطعنامــه  ۲۲۳۱وظیفــه اروپاییهــا و طرفهــای عضــو
برجــام در مــورد ایــران بیــان شــده اســت و آنهــا وظیفــه
دارنــد کــه شــرایط عــادی ســازی تبــادالت اقتصــادی ایــران
را فراهــم کننــد ،خاطرنشــان کــرد :آنهــا بایــد پاســخ دهنــد
کــه در ایــن مســیر چــه اقداماتــی انجــام دادهانــد.
ظریــف افــزود :در برجــام ،اقــدام مهــم نیســت و نتیجــه
مهــم اســت و آنهــا بایــد بگوینــد کــه از اقداماتشــان چــه
نتایجــی گرفتهانــد ،اینکــه بگوینــد مــا تــاش کردهایــم
و نشــد مــا هــم از ایــن بــه بعــد میتوانیــم تــاش کنیــم
و بگوییــم نشــد.

تلویزیون انگلیسی زبان چین :

تحریم های آمریکا علیه ایران با
ادعای مذاکره همخوانی ندارد

تلویزیــون انگلیســی زبــان چیــن گــزارش کــرد تحریــم هــای
جدیــد آمریــکا علیــه صنایــع پتروشــیمی ایــران بــا ادعاهــای
دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری ایــن کشــور بــرای مذاکــره
بــا تهــران همخوانــی نــدارد.
«ســی جــی تــی ان» در مطلبــی بــا اشــاره بــه اظهــارات
«ســید عبــاس موســوی» ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
جمهــوری اســامی ایــران نوشــت :بــه اعتقــاد ایرانیــان تنهــا
یــک هفتــه کافــی بــود تــا «تــو خالــی بــودن» اظهــارات
ترامــپ مبنــی بــر مذاکــره بــا ایــران ،ثابــت شــود.
ایــن رســانه چینــی نوشــت از نــگاه مقامــات ایــران موضــوع
مذاکــره ترامــپ بــا تهــران ،فریبکارانــه ،غیرواقعــی و صرفــا
بــرای جلــب توجــه افــکار عمومــی اســت.
گــزارش ســی جــی تــی ان ،تحریــم آمریــکا علیــه بخــش
پتروشــیمی ایــران را مغایــر بــا اصــول و قواعــد اساســی
روابــط و حقــوق بیــن الملــل و نیــز تعهــدات بیــن المللــی
عنــوان کــرد کــه باعــث بــی اعتمــادی بیــش از پیــش نســبت
بــه آمریــکا مــی شــود.
ایــن رســانه چینــی مــی افزایــد :در حالــی کــه آمریــکا
ادعــای مذاکــره دارد همزمــان بــا آن اقــدام بــه تحریــم و
فشــار علیــه ایــران مــی کنــد و تهــران هــم اعتقــاد دارد تــا
زمانــی کــه آمریــکا بــه شــرایط عــادی بــر نگــردد مذاکــره
امکانپدیــر نیســت.

