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تحلیل
سفر «آبه» به تهران

اهداف و گمانهها

ایرنا -نخســت وزیر ژاپن در سفر به ایران منافع ،روابط
دوجانبه و گســترش همکاری های دو جانبه را مد نظر
دارد؛ ژاپن پیگیر منافع خود در منطقه خاورمیانه ،خلیج
فارس و ایران اســت و طبیعتاً این موضوعات می توانند
محور برنامه ها و اهداف سفر نخست وزیر ژاپن قرار گیرند.
«آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن بعد از  ۴۱سال با هیاتی
بلند پایه وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی رئیس
جمهوری قرار گرفت .وی قرار است فردا پنج شنبه هم با
رهبر انقالب اسالمی دیدار کند .طی روزهای اخیر حرف و
حدیث زیادی پیرامون اهداف این سفر در فضای رسانهای
مطرح شده بود .بعد از اقدامات خصمانه اخیر آمریکا علیه
ایران و احتمال افزایش تنشها در منطقه ،یکی از گمانه
هایی که حول این ســفر وجود دارد ،استفاده از ظرفیت
نخست وزیر ژاپن در جهت کاهش این اصطکاک است.
آبــه صبح امروز در فــرودگاه توکیو و قبل از عزیمت به
تهــران هدف خود را کاهش تنش در منطقه خاورمیانه
عنوان کرده است.
تعلل اروپاییها از تأمیــن منافع برجامی ایران ،باعث
شــده تا بازیگر تازه نفســی که انگیزههای جدی برای
کاهش تنش در منطقه دارد وارد میدان شــود و به نظر
می رسد ژاپن با توجه به روابط حسنه با ایران و آمریکا،
و وابستگی گسترده با انرژی خاورمیانه در این خصوص
انگیزههای الزم را دارد.
یکی از مسائل و مباحثی که در روزهای اخیر درباره این
ســفر مطرح شد ،این است که آبه حامل پیام ویژه ای از
طرف آمریکا برای ایران است ،فارغ از تمام گمانه زنیها
در این خصــوص و بر فرض صحت چنین موضوعی ،با
توجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران روابط و تصمیمات
خود را بر اساس حفظ منافع ملی و در نظر داشت اصولی
چون عزت ،حکمت و مصلحت تنظیم و تعریف میکند،
پیام احتمالی آمریکا هم در همین چهارچوب بررسی ،و
پاسخ مناسب و متناسب با منافع ایران داده خواهد شد.
موضوع دیگــری که پیرامون این ســفر پررنگ و در
خصوص آن بحثهایی شــده است ،دیدار نخست وزیر
ژاپن با مقام معظم رهبری اســت که دیروز علی ربیعی
ســخنگوی دولت هم آن را تأیید کرد .دیدار مقامات و
رؤســای دولتهای خارجی با مقام معظم رهبری طی
ســال های گذشــته امری عادی و طبیعی بوده و نباید
دیدارهایی که رؤســای دولتها با مقام معظم رهبری را
حاوی و حاکی از مفهوم و برداشــت خاصی تلقی کرد.
از این جهت دیدار نخست وزیر ژاپن هم با ایشان امری
مستثنا از دیدارهای اینچنینی نیست.
روابط ایران و ژاپن بر پایههایی استوار است که نیازهای
طرفین مبنــا و پایه آن را تعریف میکند چرا که منافع
حاصل از گسترش روابط امری دو طرفه است .دولت ژاپن
به عنوان یکی از خریداران سنتی نفت ایران ،نیازمند بهره
مندی از ظرفیتهای منطقه غرب آسیا و خلیج فارس
بویژه انرژی این منطقه است .بر همین اساس سفر نخست
وزیر ژاپن به ایران در چهارچوب معادالت و روابط دو جانبه
و تقویت آن تعریف میشود و القای این گزاره که دیدار
آقای آبه با مقامات جمهوری اســامی ایران در راستای
اهداف و رســاندن پیامهای رئیس جمهور آمریکاست،
گمانه و تحلیلی ناقص از این سفر مهم است ضمن اینکه
اگر پیام یا پیشــنهادی هم در این رابطه در میان باشد
امری طبیعی است و نمیتواند ساختارها و تعاریف ثابت و
اساسی حاکم بر سیاستهای جمهوری اسالمی را متأثر
از خود کند .سیاستهای جمهوری اسالمی ایران منبعث
از منافع ملی است و بر همین اساس نیز مقامات اجرایی
کشور برای هر پیشنهاد و پیامی ،پاسخ درخور ،مناسب،
مقتضی و متناسب خواهند داشت.
بر این اســاس نخست وزیر ژاپن اگر هم حامل پیامی
است ،بر اصل ماجرا که منافع ملی طرفین ،روابط دوجانبه
و گســترش همکاری هاســت ،تفوق نمییابد .در این
رهگذر ژاپن طبیعتاً نگران و پیگیر منافع خود در منطقه
خاورمیانه ،خلیج فارس و ایران اســت نه روابط ایران و
آمریــکا ۸۰ .درصد اقتصاد ژاپن مرتبط با منطقه خلیج
فارس است و طبیعتاً این موضوع میتواند محور برنامهها
و اهداف سفر نخست وزیر ژاپن باشد ،ضمن اینکه دور از
ذهن نیست مقامات دو کشور پیرامون دیگر مسائل بین
المللی از جمله جو و معادالت حاکــم بر روابط ایران و
آمریکا بحث و تبادل نظر کنند.
امسال نودمین سال روابط ایران و ژاپن است ،با توجه
به حجم باالی منافع این کشور در منطقه خلیج فارس،
سفر آقای آبه در این مقطع به تهران را باید به فال نیک
گرفت و قطعاً مقامات دو کشور سطح معامالت تجاری و
گسترش روابط سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،روابط بانکی
و مالی را محور گفت و گوهای خود قرار خواهند داد.
ژاپــن به عنوان یک قدرت غیر قابل انکار اقتصادی به
دنبال بهره برداری از این ظرفیت در معادالت بین المللی
و ارتقای جایگاهش در مناسبات جهانی است .هرچند این
نقش آفرینی در بستر ساختارهای مسلط حاکم در عرصه
بین الملل پیگیری می شود .روابط ایران و ژاپن بویژه در
دهه های اخیر ماهیت اقتصادی داشته است .ژاپن برای
تامیــن انرژی مورد نیاز صنایع خود به نفت و بازار ایران
نیازمند اســت و از طرف دیگر ایران نیز ژاپن را همواره
به عنوان یکی از خریداران عمده نفت و تأمین کاالهای
صنعتی و فناوری قلمداد نمودهاست.
روابط بازرگانی بین دو کشــور مخصوصــاً از هنگام
نخستین مرحله افزیش قیمت نفت خام در سال ،۱۹۷۳
افزایش شدیدی نشــان میدهد .در سال  ،۱۹۷۷ژاپن
کاالهایی به ارزش حدود  ۹۳میلیارد دالر به ایران صادر
کــرد و متقاب ً
ال  ۲۴میلیارد دالر از ایران واردات داشــت
که بدین ترتیب ،حجم روابط تجاری در مقایسه با سال
 ،۱۹۶۷یعنی حدودا ً ده سال قبل از آن ۱۰ ،برابر افزیش
یافت.در حال حاضر حجم روابط تجاری ایران و ژاپن به
دالیل متعدد از جمله تحریمها و فشارهای ظالمانه آمریکا
در سطح قابل قبولی نیست .لغو معافیت خرید نفت ایران
از مهمترین عواملی اســت که می تواند سطح مراودات
تجاری دو کشور را کاهش دهد.
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پیروز مجتهدزاده در گفت و گو با «همدلی»:

حیثیت کشور در گروی یکصدایی است

همدلی| سفر شینزوآبهبه تهران یکی از
مهمترین سفرهای چند سال اخیری است
که طی آن ،یک چهره تاثیرگذار در عرصه
جهانی برای مذاکره و تبادل نظر به تهران
میآید تا شــاید بتواند در باز شدن گره
کوری که بین ایران و آمریکا بازنشدنی
به نظر میرسد ،موثر واقع شود .به همین
دلیل ،نه تنها سه کشــور ایران ،ژاپن و
آمریکا بلکه نگاه بسیاری از کشورها به
اعالم نتایج سفر آبه به تهران است.
پیروز مجتهدزاده کارشناس مسائل
و مطالعات سیاســی در گفتوگویی با
«همدلی» با گفتن اینکه «یک سیاست
خارجی موفق در درجــه اول نیازمند
وحدت و یکپارچگی در اظهارنظرهای
سیاســی روابط بینالمللی است .یعنی
ِ
سیاست خارجی باید یکنواخت باشد.
در واقع تعدد بحث که در برخی موقعها
با هم در تضاد و حتی در تناقض هستند،
بدیهی اســت که سبب نابود شدن و از
بین رفتن هدف کشــور در سیاســت
خارجی خواهد شــد ».نقطهنظراتش
درباره سفر نخستوزیر ژاپن به ایران را
بیان کرده است که در ادامه میخوانید:

شینزوآب ه به تهران سفر کرده است؛
این سفر چقدر میتواند موثر واقع شود؟
آن چیزی که ما تا این لحظه شــنیدهایم،
تــا آنجایی که من اطالع دارم نخســتوزیر
ژاپن بعد از اینکه بــا ترامپ در توکیو دیدار
داشــت ،تصمیم گرفت تا بــه تهران بیاید و
آنطور که به نظر میرســد مشخصا با رهبر
جمهوری اسالمی ایران گفتوگو کرده و وارد
بحث شود .آنچه مشخص است ،آبه یا حامل
پیامی از ترامپ اســت یــا اینکه برای ایفای
نقش میانجیگری بین ایران و ایاالت متحده
به تهران آمده اســت .اگر او پیامی داشــته
باشد ،تا اینکه از محتوای پیام مطلع نشویم،
هیچ چیزی نمیتوانیم بگوییم .اما اگر قصد
میانجیگری داشته باشد ،فقط میتوانیم ابراز
امیدواری کنیم که نخستوزیر ژاپن که اتفاقا
یکی از کشورهای مهم جامعه جهانی است،
بتواند فضای بســیار مخدوش دو کشور را با
رایزنیهایی ترمیم کند .البته از سوی ایران
اعالم شــده اســت که «وارد فضای مذاکره
نخواهد شد» که خب! این کار را کمی دشوار
میکنــد .پس باید ببینیم ،آلترناتیو و گزینه
بعدی که مــا را میتواند از بحرانهای پیش

رو رها کند ،چیســت و مســئوالن نظام چه
فکرهایی در سر دارند .البته الزام مذاکره هم
چیزی جز این نیست که حق و حقوق نظام
لحاظ شــود ،حاال یا با مذاکره مستقیم یا با
آفرینی کشور ثالث.
نقش
ِ
نتیجه گیری در این سفر برای شخص
آبه چقدر میتواند مهم باشد؟
حتما مهم است .وقتی آقای شینزوآب ه بعد از
دیدار با نفر اول کشوری چون آمریکا چمدان
میبندد و به سمت تهران میآید ،حتما برای
او مهم است که تالشهایش اثر داشته باشد.
دقیقا به همیــن دلیل ،ژاپنیها در چند روز
گذشته دست و پا بسته درباره میانجیگری
نخستوزیرشــان صحبــت میکردند تا در
صورت ناکامی ،وجهه کشورشــان مخدوش
نشــود .البته این را هم باید در نظر داشت،
ژاپــن نگاهــی اقتصادی به حاشــیه خلیج
فــارس دارد و به همین دلیــل،آرامش این
منطقه و منتفی شدن صددرصدیِ جنگ در
خاورمیانه برای ژاپنیها هم اتفاقی مثبت و
توأم با منفعتهای زیادی خواهد بود.
شــرایط ایران به گونهای هست که
تالشها برای خــروج از فضای تقابلی
مجدانه باشد؟
حتمــا همینطــور اســت .بــا توجه به
تحریمهــای ظالمانــه و ناجوانمردانهای که
ترامپ در یکســال و چند ماه گذشــته به
ایران و ایرانیان تحمیل کرده اســت ،نشان
از این دارد که با هدف ملی و اســامی باید
ســعیمان را به کار بگیریم تا بــه نوعی از

این برهه خطیر عبور کنیــم .البته با توجه
به رویکرد خصمانهای کــه ترامپ و در کل
دولت جنجالیاش نسبت به ایران داشتهاند،
قبل از هر چیزی باید همه تحریمها برداشته
شون د ،چرا که اگر قرار بر ماندگاری تحریمها
باشد ،با هیچ کار و تصمیم دیگری نمیتوانند
اعتماد ما را برای مذاکره جلب کنند.
چند صدایی در ایران چقدر میتواند
ایران را در راســتای تحقق اهداف با
مشکل روبهرو کند؟
این یک ســئوال کامال واردی است .بنده و
افراد دیگر بارها و بارها تاکید کردهایم که یک
سیاست خارجی موفق در درجه اول نیازمند
ِ
سیاسی
وحدت و یکپارچگی در اظهارنظرهای
روابط بینالمللی است .یعنی سیاست خارجی
باید یکنواخت باشد .در واقع تعدد بحث که
در برخی موقعها باهــم در تضاد و حتی در
تناقض هســتند ،بدیهی است که سبب نابود
شدن و از بین رفتن هدف کشور در سیاست
خارجی خواهد شد .این است که مدتها این
ضرورت طرح شده است که باید در جمهوری
اسالمی تالش شــود ،نوعی هماهنگی میان
دستگاههایی که به انحای مختلف به فضای
دیپلماســی ربط دارند ،ایجاد شود .در درجه
اول وزارت خارجه مســتقیما مسئول بایدها
و نبایدهای فعالیت کشور در نظام بینالملل
به شــمار میرود .اما نهادهای مســلح ،هم
ارتــش و هم ســپاه وارد بحث میشــوند و
با حرفهایی کــه درباره کشــورهای دیگر
میزنند ،تاثیرگذار میشــوند .نهادهای دیگر

هم چون بنیاد تقریب مذاهب و  ...میتوانند با
دخالتهایشان ناخواسته مانعتراشی کنند.
این در حالی اســت که اگر به کشورهایی که
در سیاســت خارجی موفق هستند ،نگاهی
بیندازیم ،متوجه میشــویم که در همه این
کشورها هماهنگی باعث شده تا یکصدایی
در سیاســت خارجی به وجود بیاید .ما هم ،
اگر خواهان دوام منافــع و حیثیت و اعتبار
کشــور هســتیم ،باید ،یکصدایی و وحدت
نظــر را مخصوصا در موضوعــات جهانی به
دســت بیاوریم تا از این طریق به هنگام ابراز
سیاستهای خارجی نظام ،مشکلی به وجود
نیاید .من چند سال است ،اصرار دارم شورای
روابط خارجی جدی گرفته شــود و اینطور
نباشــد .نمایندگان نهادهایی که به سیاست
خارجی ربط دارند ،باید در این شــورا جمع
شوند .متاسفانه حتی یکبار خبر نشست این
شــورا با حضور نمایندههای نهادهای مرتبط
رســانهای نشده اســت و که باید گفت ،این
بسیار-بســیار جای تاسف و البته تامل دارد.
در حالیکه فعالیت این شــورا ،از بروز تضاد
و تنازع در بحث مهم و اســتراتژیک سیاست
خارجی قطعا و حتما جلوگیری خواهد کرد.
با سپاس از شما ،در پایان آیا حرفی
مانده است؟
کسب این همه تجربه تلخ و هزینهسازیها
باید مانع فعالیت نهادهایی باشیم که از خأل
هماهنگی سوءاســتفاده میکنند و به پیکره
سیاســت خارجی ضربههای مهلکی را وارد
میکنند.

گزارش
کنفرانس خبری مشترک رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن؛

آبه :امروز اولین قدم برای صلح برداشته شد
روحانی :ما در منطقه اغاز گر جنگ نیستیم حتی با آمریکا
حســن روحانی ،رئیس جمهور و شــینزو آبه،
نخســت وزیر ژاپن ،در نشست خبری مشترکی
شرکت کردند .آبه برای مذاکره با مقامهای ارشد
ایرانی به تهران سفر کرده اســت .در ادامه این
نشست امده است:
حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایران عنوان کرد :از
اینکه شخص آقای نخست وزیر مصمم به توسعه روابط
در حوزه های منطقه  ،اقتصادی و بین المللی هســتند،
استقبال می کنیم.
ما امروز در جلســه خصوصی و در جلسه دو هیات ،در
خصوص روابط دوجانبه از جمله سرمایه گذاری ژاپن در
جنوب ایران ،سواحل مکران و چابهار صحبت کردیم.
از اینکــه ژاپن عالقمندبه ادامه خریــد نفت ایران و
حل و فصل روابط مالی بین دو کشــور هست ،استقبال
میکنیم و توسعه روابط دو کشور را تضمین می کند.
ما عالوه بر مسائل مربوط به روابط دو جانبه ،راجع به
بحث امنیت و تنش زدایی در منطقه باهم گفتگو کردیم.
خوشــحالیم که هر دو کشــور برای ثبــات و امنیت
منطقه اهمیت بسیار زیادی قائلند و من به اقای نخست
وزیر گفتم ،ما در منطقه اغاز گر جنگ نیســتیم حتی با
آمریکا .اما اگر جنگی شروع شود علیه ما ،پاسخ قاطعی
خواهیم داد.
اقای نخســت وزیر نســبت به اینده خوشبینی قابل
مالحظه ای داشتند و می گفتند ،من می بینم تغییرات
مثبت در راه است.
من به اقای نخست وزی رگفتم که ما عالقمند به ادامه
این توافق هستیم و اقداماتی که ایران انجام خواهد داد،
در چارچوب برجام و در چارچوب بند  36برجام خواهد
بود.
من از اقای نخســت وزیر خواســتم که بین دو کشور
شاهد همکاری در حوزه هسته ای باشیم ،چراکه هر دو
کشور معتقد به برنامه صلح امیز هسته ای هستیم و هر
دو با سالح هسته ای مخالفیم.
من در مذاکرات امروز بر این نکته تاکید کردم که اگر
ما شــاهد برخی تنش ها هستیم ،ریشه این تنش ها به
جنــگ اقتصادی امریکا علیه ملت ایران برمیگردد ،و هر
زمان که این جنگ متوقف شــود ،ما شاهد تحول بسیار

مثبتــی در جهان و منطقه خواهیــم بود.از جناب آقای
نخســت وزیر و هیات همراه که کامال با حســن نیت و
برای ارمان هایی که مورد نظر طرفین اســت و آن صلح
و تنش زدایی در منطقه اســت و به خاطر آن ،این سفر
را انجام دادند ،تشکر میکنم .امیدوارم این سفر اغازی بر
روابط بهتر دو کشور و تحوالت مثبت در منطقه باشد.
ژاپن کشــور مهمی است و همواره برای صلح و امنیت
منطقه ما ،قدم های خوبی برداشته اند.
برای اقای نخســت وزیر و هیات همراه ،آرزوی اقامتی
خوش در ایران را دارم.
شــنیزو ابه نخســت وزیر ژاپن :برای اینجانب بسیار
اقتحار امیز است که در 90مین سالگرد روابط دو کشور،
به ایران ســفر کردم و با اســتقبال گرم و محبت امیزی
روبرو شدم.
در واقــع ،اینجانب راه بســیار طوالنی را پیمودم تا به
ایران رســیدم 41 .سال پس از ســفر نخست وزیر ژاپن
انجام شده است.
ژاپــن و ایران به عنوان کشــورهای کهن و تاریخی و
کشــورهای بزرگ فرهنگی ،از طریــق دل های مردم و
رفت های آمدهای احساسی و پیوسته را ادامه داده اند.
اینجانب با گذشــت  36ســال پس از اولین سفرم به
تهران ،امروز مجددا به تهران امدم ،هنگام سفر پدرم به
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ایران ،آن موقع ،ایشــان را همراهی کردم .آن موقع 20
ســاله بودم ،و از دیدین منظره با ابهت تهران و مهمان
نوازی ایرانیان تحت تاثیر قرار گرفتم و خاطره فراموش
نشدنی برایم بوده
احساســم این اســت که ارزوی سی ســاله ام به ثمر
نشسته و توانسته ام دوست های سی ساله ام را ببینم.
بعضی حرف های اینجانب که برای مردم ایران خواهم
گفت ،شــاید به گوش های شــما خوش نواز نباشد ،اما
چون ارزو دارم پشتوانه شــما بشوم ،جسارتا این حرف
ها را خواهم گفت.
در حال حاضر در خاورمیانه تنش رو به افزایش است و
احتمال وقوع درگیری تصادفی به گفته تحلیلگران مورد
اشاره شــده .ولی باید جلوی درگیری نظامی را گرفت.
ثبات در این منطقه برای رونق اقتصادی در تمام جهان
مهم است .ژاپن ارزو دارد برای ایجاد ثبات و صلح تالش
حداکثری خود را بکند.
ایران از زمان باســتان ،کشــور بزرگ خاورمیانه بوده
و خواهــد بود .بــرای اینکه در حال حاضــر ،تنش در
خاورمیانه رو به افزایش است ،و برای اینکه صلح و ثبات
را بوجود اوریم ،ایران الزم اســت نقش ســازنده خود را
ایفا کند
دین اســام ،دین صلح و تســامح اســت .همیشه از
معنویت اسالم و میانه روی عالقمند بودم.
از اینکه ایران همــکاری با اژانس انرزی اتمی را ادامه
داده مــی و دهد ،بســیار مثبت اســت و قویا میخواهم
پایبندی خود به برجام را حفظ کند.
امروز با روحانــی در مورد اینکه چطور میتوانیم تنش
را کاهش دهیم و اینکــه چگونه می توانیم از بی ثباتی
بیشــتر در منطقه جلوگیری کنیم و همینطور در مورد
صلح ،تبادل نظر کردیم.
چنانکه در مقدمه گفتم ،راه طوالنی را پیموده ایم .اما
اعتقاد راســخ دارم که راه مقابــل راه باز و همراه با افق
بازی خواهــد بود .برای تحقق این امر باید هر دو تالش
کنیم .فکر میکنم نیاز به صبر و شکیبایی زیادی باشد.
بــرای صلح در منطقه ،از این پس نباید ناامید شــد و
باید نقش حداکثری خود را ایفا کنیم .و امروز اولین قدم
را برداشتیم .امیدوارم که شما را بزودی ببینم و مطمئنم
که این بزودی محقق خواهد شد.

خبر
بازتاب ورود آبه به تهران

ایلنا :رســانههای بینالمللی خبر ورود «شــینزو آبه»
نخستوزیر ژاپن به ایران را به صورت گسترده منعکس
کردند .فایننشیال تایمز نوشت« :متحد کلیدی ،سفر دو
روزه بــه ایران را در زمانــی که تنشهای میان تهران و
واشنگتن به اوج رسیده ،آغاز کرد .شینزو آبه ،نخستوزیر
ژاپن امروز-چهارشنبه -در راستای تالشهای بینالمللی
برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا ،به ایران سفر کرد.
این اولین سفر نخستوزیر ژاپن به ایران از زمان انقالب
است ».خبرگزاری ژاپنی کیودو نوشت« :شینزو آبه امروز-
چهارشنبه -در راستای ایفای نقش میانجی میان تهران و
واشنگتن ،با حسن روحانی ،رییسجمهوری ایران دیدار
کرد ».این خبرگزاری نیز به گذشت  ۴۰سال از آخرین
سفر مقام ارشد ژاپن به تهران پرداخت .آسوشیتدپرس
نوشت« :در پی سفر تاریخی به تهران ،رییسجمهوری
ایران از شــینزو آبه اســتقبال کرد .گارد ویژهای برای
اســتقبال از آبه در فرودگاه حاضر شده و سوار بر اسب،
با در دســت داشــتن پرچمهای ایران و ژاپن ،خودروی
آبه همراهی کردند .نیویورک تایمز سفر آبه به تهران را
«تالشی بلندپروازانه و طوالنی مدت» برای باال بردن نفوذ
ژاپن در عرصه جهانی توصیف کرد.تیآرتی هم سایقه این
سفر را مورد توجه قرار داد و نوشت :نخستوزیر ژاپن پس
از  ۴۱سال به ایران سفر کرد تا برای کاهش تنشها میان
آمریکا ایران تالش کند .سیانبیسی با اشاره به دالیل
این سفر نوشت :شینزو آبه برای نفت و کاهش تنشها به
ایران سفر کرد .عالوه بر تالش آبه برای کاهش تنشها،
ژاپن میخواهد نشــان دهد که در صحنه جهانی نقش
مهمی ایفا میکند.

عراقچی به سوییس میرود

ایسنا :سید عباس عراقچی ،معاون سیاسی وزیر امور
خارجه به منظور برگزاری چهارمین دور گفتوگوهای
سیاسی میان جمهوری اسالمی ایران و کنفدراسیون
سوییس به برن سفر می کند .در این دور از گفتوگوها
همکاریهای دوجانبه ،تحوالت بینالمللی و منطقهای،
آخرین تحوالت برجــام و موضوعات قضایی و حقوق
بشری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

تحریم دو شخص حقیقی و یک نهاد
به بهانه همکاری با ایران

ایســنا :وزارت خزانهداری آمریکا دو شــخص و
یک شــرکت عراقی را به جرم ارتباط با ســپاه به
لیســت تحریمهای خود افزود .اسپتونیک ،وزارت
خزانــهداری آمریکا ،عبدالحمید االســدی و صالح
الحسنی شــهروند عراقی و شرکت تجاری «منابع
ثروت الجنوب» مستقر در بغداد را به اتهام ارتباط
با سپاه پاسداران انقالب اسالمی تحریم کرده است.
الریجانی:

ل رویکرد عقالیی
سفر شینزوآبه حاص 
ایران است

ایسنا :رئیس مجلس شورای اسالمی حضور نخستوزیر
ژاپن در ایران را حاصل رویکرد عقالیی تهران عنوان کرد.
علی الریجانی درباره حضور نخستوزیر ژاپن در تهران،
گفت :در مســائل بینالمللی و منطقهای ما همیشــه
عالقمند به گفتوگو با دوســتانمان هستیم .ژاپن یکی
از کشــورهایی است که در سالهای گذشته همیشه با
جمهوری اسالمی ایران رایزنی و مراودات اقتصادی داشته
اســت .وی افزود :همچنین از کشورهای اروپایی مانند
آلمان ،افرادی به تهران ســفر کردهاند و حجتاالسالم
روحانی ،رئیسجمهور هم ســفری به خارج از کشور به
منظور حضور در اجالس شــانگهای دارند و با بسیاری
از مســئوالن کشــورهای مختلف مانند روسیه و چین
مالقاتهایی را خواهند داشــت .الریجانی ادامه داد :این
موضوع نشان میدهد که موضع ایران برای حل مسائل،
از طریق گفتوگو است ،اما طرفهای مختلف اگر در این
موضوع اهلیت الزم را داشته باشند و درست عمل کنند،
حل و فصل مســائل راحتتر انجام میشود .الریجانی
خاطرنشان کرد :متأســفانه آمریکاییها در حال ایجاد
مشکل هستند ،لذا حضور آبه شینزو،نخست وزیر ژاپن
در ایران حاصل رویکرد عقالیی ایران است که مسائل را از
طریق گفتوگو دنبال میکند.

معاون موگرینی :برجام برای امنیت
خاورمیانهاست

ایرنا« :هلگا اشمید» دبیرکل سرویس اقدام خارجی
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در پیامی توییتری اعالم
کرد که این اتحادیه خواستار ترویج ثبات و مذاکره در
منطقه اســت .وی درصفحه توئیتر خود نوشت :سفر
منطقــهای به امارات متحده عربــی را آغاز کردم که
با (ســفر) به عمان ،قطر و ایران طــی روزهای آینده
دنبال میشــود .اتحادیه اروپا خواستار ترویج ثبات و
گفت و گو در منطقه است .خبرگزاری کویتی «کونا»،
قبل از آغاز ســفر اشمید به منطقه با وی مصاحبهای
انجــام داد .وی به این خبرگزاری گفت :موضع کویت
از سوی اتحادیه اروپا مورد تقدیر است .دیپلمات ارشد
اتحادیه اروپا درادامه یادآور شد :ما برای ریاست کویت
بر شورای امنیت ســازمان ملل و نقش برجسته این
کشور در برقراری ثبات در عراق ارج می نهیم ،ضمن
اینکه کمکهای کویت به آن روا در فلسطین ،آوارگان
ســوری در اردن و کودکان یمــن ،نمونه قابل توجه
اقدامات انسان دوســتانه کویت به شمار میرود.این
مقام اروپایی که آلمانی اســت ،با اعالم اینکه اتحادیه
اروپا طی سالها با شرکای منطقهای و بین المللی اش
در جهت توجه بــه چالشهای خلیج فارس همکاری
داشــته اســت ،افزود :طی چند هفته گذشته ،شاهد
روند نگران کنندهای به ســوی تشدید تنش بودهایم.
بابت این دوره تشــدید خصومتها نگرانیم که با نبود
همکاریهای سازنده یا مذاکرات مرتب ،ممکن است
برای ثبات منطقه ،بسیار مخاطره آمیز باشد.

