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روی موج کوتاه

وزیر خارجه آلمــان گفت: حفظ 
 برجام در صورتی امکانپذیر است که 
تمام طرف ها به تعهداتشــان پایبند 
باشــند. آلمان و اتحادیه اروپا سعی 
می کنند عدم حضور آمریکا در برجام 
را جبران کنند و باعــث حفظ برجام 
شوند ولی ما این مسأله که چون یک 
طرف تعهداتش را کاهش داده است، 
طرف دیگر هــم تعهداتش را کاهش 
دهــد نمی پذیریم. به عنــوان دیگر 
طرف  های برجام، برای انجام تعهدات 
برجامی مــان تالش می کنیــم، اما 

نمی توانیم معجزه کنیم.
هایکو ماس، در سفر به تهران سفر 
کرده در نشســت خبری مشترک با 
محمدجواد ظریف ادامــه داد: آلمان 
همچنان از برجــام حمایت می کند و 
اعتقاد داریم رسیدن به این توافق کار 
صحیح و درستی بود و آن را به رسمیت 
می شناسیم که ایران خواهان دریافت 
حقوق خود در چارچوب برجام است تا 

بتواند از منافع آن استفاده کند.
وی بــا اشــاره بــه راه  انــدازی 
اینســتکس، گفــت: مــا تــالش 
می کنیم تا امــکان تجارت و رشــد 

 اقتصادی را برای ایــران فراهم کنیم؛ 
در این زمینه اینستکس راه  اندازی شده 
که از طریق آن سعی می کنیم تبادالت 
مالی امکانپذیر باشــد و شرکت های 
اروپایی بتوانند فعالیت کنند و ایران 
هم بتواند از منافع برجام استفاده کند.
 به رسمیت شناختن اسرائیل 

جزء اصول آلمان است
این دیپلمات اروپایی با بیان اینکه 
در منطقه خاورمیانه شرایط حساس 
و جدی اســت، تصریح کرد: افزایش 
تنش و خارج شدن آن از کنترل به نفع 
هیچکس نیست. ما تأکید داریم که از 
تالش های سازمان ملل برای حل این 
بحران ها حمایت شــود. بحران های 
موجــود راه حــل سیاســی دارد. ما 
می خواهیم که با ایــران در این زمینه 
همکاری کنیم چون ایران در منطقه 
نفوذ دارد و به نفع کل منطقه است که 
درگیری های نظامی متوقف شود. وزیر 
امور خارجه آلمان در پاسخ به سوالی در 
مورد روابط آلمان با اسرائیل گفت: این 
مسئولیتی است که ما به گردن داریم. 
دوستی نزدیکی بین آلمان و اسرائیل 
وجود دارد و به رسمیت شناختن حق 

موجودیت اسرائیل جزو اصول آلمان 
است و این موضوع قابل بحث نیست، 
اکنون هم که در تهران حضور داریم، 

تغییری در مواضع ما نیست.
 تالش می  کنیم 

در ایران جنگ نشود
ماس با بیان اینکه ایران در منطقه 
کشور پر نفوذی است، گفت: در سفرم 
به منطقه دریافتم هیچ کسی خواهان 
افزایش تنش نیست. در سفری که چند 
روز گذشته به منطقه داشتم دیدم که 
عواملی بر منطقه از خارج تاثیرگذارند 
اما کشــورهای منطقه هم باید با هم 
گفت وگو کنند. مــن در هر جایگاهی 
باشم از این گفت وگوها حمایت می کنم. 
وزیر خارجه آلمان در ادامه اظهار کرد: 
در حال حاضر در سوریه و یمن جنگ 
اســت و اینجا )ایران( جنگ نیست و 
تالش می کنیم این طور بماند. وی تاکید 
کرد: تنش در منطقه بسیار خطرناک 
است و ممکن اســت با این شرایط یک 
مکانیزم زنجیره ای راه بیفتد و از کنترل 
خارج شود. آلمان عضو شورای امنیت 
سازمان ملل است و تالش داریم که از 

این امر جلوگیری کنیم.

ظریف: آغازکننده هیچ جنگی 
نخواهیم بود

وزیــر امور خارجه کشــورمان در 
این نشســت خبری گفت: جمهوری 
اســالمی به تعهدات بین المللی خود 
پایبند اســت. 19 گزارش آژانس این 
واقعیت را نشان می دهد اما جمهوری 
اسالمی موظف است از حقوق ملتش 
هم دفــاع کند. محمدجــواد ظریف 
با اشــاره به کاهش تعهدات برجامی 
ایران و ضرب االجــل 60 روزه به اروپا 

گفت: اقدامــات جدیــد جمهوری 
اســالمی ایــران منطبق بــر حقوق 
شناخته شــده اش در ماده 36 است. 
ما آمادگی داریم این اقدامات را ادامه 
دهیم، متوقف کنیم یا بازگشت دهیم؛ 
حسب میزانی که شــرکای ما نسبت 
به تعهداتشــان در برجام اقدام عملی 
کنند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار 
آلمانی تاکید کرد: ما آغازکننده هیچ 
جنگی نبوده و نخواهیم بود اما کسی 
که با ما جنگ را شروع کند آن کشور 
پایان دهنــده اش نخواهد بــود. وزیر 
خارجه کشــورمان تاکید کرد که »ما 
صرفاً بر اجرای برجــام تاکید داریم« 
و ادامــه داد: توجه دوســتان اروپایی 
را بر مواد 1 تــا 3 ضمیمــه ۲ برجام 
جلب می کنم و همین طور بیانیه های 
کمیسیون مشترک برجام و تعهداتی 
که از سوی کشــورهای 1+۴ در آنها 

شکل گرفت.
 اول اجرای برجام، 

بعد درخواست توافقی دیگر
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ 
به سوال خبرنگار اشــپیگل مبنی بر 
اینکه از سوی آمریکا و اروپا درخواست 
شده که خارج از برجام درباره مسائل 
موشکی ایران و نقش ایران در منطقه 
گفت وگو شود آیا امکان شکل گیری 
این مذاکرات وجود دارد گفت: درباره 
این بحث هایی که آمریکا و اروپا مطرح 
می کننــد دو نکته مهم اســت. اول 
این که یک توافق داریم که حاصل دو 
سال مذاکرات فشــرده و 1۲ سال کار 
دیپلماسی است، آیا این توافق را اجرا 
کردند که توقع گفت وگو درباره مسائل 
دیگر دارند؟ آنها اول باید نشان دهند 
که توافق با آمریکا فایده دارد یا نه بعد 
درخواست گفت وگو برای یک توافق 
دیگر کنند. ظریف دربــاره ادعاهای 
آمریکا و اروپا در مــورد آنچه »نقش 
بی ثبات کننــده« ایــران در منطقه 
می خوانند اظهار کرد: چه کسی باعث 
بی ثباتی در منطقه است آیا ما بودیم 
که به صدام حســین ســالح دادیم؟ 
آیا ما بودیــم که از القاعــده حمایت 
کردیم؟ مــا بودیم که نخســت وزیر 
لبنان را زندانی کردیم؟ ما هستیم که 

هر روز غیرنظامیان یمنی را بمباران 
می کنیم؟ ما از داعش و جبهه النصره در 
سوریه حمایت می کنیم یا سالح های 
آمریکایی بود که از طرف عربستان در 
اختیار آنها قرار داده شد؟ آیا ما مناطق 
)قدس و جوالن( اشغالی کشور دیگری 

را به دیگری بخشیدیم؟ 
ما هســتیم که در لیبی و سودان 
شــر به پا می کنیم؟ وی ادامه داد: اگر 
قرار باشــد درباره رفتار تشنج آفرین 
در منطقه صحبت شــود دیگران باید 
پاسخ دهند، ضمن اینکه ما یک تفاوت 
دیگری هم با دیگــران داریم و آن این 
اســت که ما هفت هزار سال است که 
در این منطقه هستیم دیگران از کجا 

آمده اند؟
 تنها راه کاهش تنش 

توقف جنگ اقتصادی است
وی ادامه داد: مــا همواره از گفتگو 
با همســایگانمان استقبال می کنیم. 
اما تنش در منطقه مــا نتیجه جنگ 
اقتصــادی آمریکا علیه ایران اســت 
و شــخص آقای ترامپ اعــالم کرده 
است که »ما در جنگ اقتصادی علیه 
ایران هستیم.« تنها راه کاهش تنش 
در منطقــه توقف جنــگ اقتصادی 
است، نمی شود توقع داشت که جنگ 
اقتصادی علیه مردم ایران ادامه داشته 
باشــد و کســانی که این جنگ را راه  
انداخته اند و یا از آن حمایت می کنند 
در امان باشند. ما معتقدیم که آلمان و 
اتحادیه اروپا می توانند به این کاهش 
تنش کمک کنند و از ایفای نقش آنها 

در این زمینه استقبال می کنیم.

وزیر خارجه آلمان حرف تازه ای درمورد برجام نداشت:

نمی توانیم معجزه کنیم

خبر

ســخنگوی وزارت خارجــه در نشســت 
خبری هفتگی بــا خبرنگاران در پاســخ به 
سوالی در مورد رد درخواســت ایران از سوی 
روسیه برای خرید ســامانه موشکی اس ۴00 
گفت: ما درخواســتی از روسیه در این ارتباط 
نداشته ایم و نیازی به آن نداریم و دانشمندان 
خودمان سامانه های زیادی را طراحی کرده اند.  
ســیدعباس موسوی در پاســخ به این سوال 
که طی روزهای گذشــته شــاهد تحرکات 
دیپلماتیکی از سوی روسیه برای حفظ برجام 
بوده ایم؛ آیا روسیه ابتکار خاصی را برای حفظ 
برجام ارائه داده است؟ گفت: از مواضع روسیه 
در قبال برجام تشــکر می کنیم. اینها در کنار 
چین پایبندی خودشان به برجام را در حرف و 
عمل نشان دادند و ابتکارات خوبی را هم با ایران 
مطرح کردند ولی این قبیــل اقدامات ناکافی 

است و الزم است دوســتان ما و بقیه اعضای 
برجام در برابر سیاست های یکجانبه گرایانه 
آمریکا و تروریســم اقتصادی آن کشور علیه 

ایران ایستادگی کنند.
 از طرف ما کشوری مأموریتی 

برای مذاکره ندارد 
وی در پاســخ به این سوال که وزیر خارجه 
قطر روز گذشته اظهاراتی مطرح کرده مبنی 
بر اینکه این کشور در حال انجام گفت وگوهای 
جداگانه ای بین مقامات ایران و آمریکاســت 
و آیا ایــران این موضــوع را تأییــد می کند، 
تصریح کــرد: گمان نمی کنم آنچــه که وزیر 
خارجه قطــر در ارتباط بــا موضوع گفت وگو 
 مطرح کردند بــه معنای مذاکــره با معنای 
خاص دیگری باشد. سخنگوی وزارت خارجه 
اظهار کرد: ایشان چندی پیش به تهران آمده 

بودنــد و گفت وگوهایی را با مقامــات ایران 
داشــتند. قطر به عنوان یکی از کشــورهای 
منطقه نگرانی هایی داشتند که این نگرانی ها را 
با مقامات ایران در میان گذاشتند و ما نیز نظرات 
آن ها را شنیدیم.  از طرف ما کشوری مأموریتی 
برای مذاکره ندارد و همان طور که پیش از این 
نیز اعالم کرده ایم ما شنونده نظرات کشورهای 
دوست مان در ارتباط با مسائل منطقه هستیم 

که قطعاً نیز شامل این موضوع است.
امیدی به اینستکس نبسته  ایم

موســوی در واکنش به اینکــه برخی از 
رســانه های غربی اعالم کرده اند ســفر وزیر 
خارجه آلمان به تهران تضمینی برای سازوکار 
اینستکس اســت، تصریح کرد: اروپایی ها یا 
نتوانستند یا اراده ای در آن ها برای ایستادگی در 
برابر خواسته های فراقانونی آمریکا وجود ندارد. 

ما خیلی امیدی به اینستکس نبسته ایم و اگر 
چاره کار بود تا االن می توانست چاره ساز باشد و 
خواسته های ما را تأمین کند. موسوی همچنین 
با اعالم اینکه فیشــر رئیس آلمانی سازوکار 
اینستکس نیز همراه با هایکو ماس وزیر امور 
خارجه آلمان به تهران سفر کرده و قرار است 
با مقامات ایرانی و نهاد متناظر ایرانی سازوکار 
اینستکس گفت وگو کند، ادامه داد: باید دید که 

آن ها در فرصت باقی مانده چه اقداماتی انجام 
می دهند و چه پیشنهاد ملموسی ارائه می کنند 
تا ایران بتواند در مورد آن تصمیم گیری کند. 
وی در پاسخ به سوال برخی از رسانه ها درباره 
آزادی نزار زکا، جاســوس آمریکایی که تبعه 
لبنان اســت، گفت: من در خصوص مســائل 
امنیتی اظهارنظری نمی کنم و اجازه دهید که 
مقامات ذی ربط در این ارتباط اظهارنظر کنند.

موسوی در نشست خبری:

ایران درخواستی از روسیه برای خرید S400 نداشته است
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استعفای وزرای علوم و صنعت 
تکذیب شد

علی ربیعی، ســخنگوی دولت در حاشیه 
نشســت با خبرنگاران، تغییــرات جدید در 
کابینه را رد کرد و گفت که هیچ  کدام از وزرا از 
جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده است. 
وی هرگونه تغییر در کابینه را تکذیب و تصریح 
کرد: قرار نیست تغییراتی در دولت اتفاق بیافتد 
و باید بگویم آقایان رحمانــی و غالمی از این 

شایعات ناراحت هستند.
    

 پشت پرده 
استعفاهای درون دولت

عباس عبدی، فعال سیاســی اصالح طلب 
درباره دالیل اســتعفای وزرا از دولت به ایلنا 
گفت: حقیقت این اســت که دالیل استعفاها 

شفاف بیان نمی شود. 
به نظر نمی رسد استعفای بطحایی شرکت 
در انتخابات مجلس باشد و شاید اصال نامزد هم 
نشود، اما وزیری که در این شرایط وزارتخانه 
را رها کند و بخواهد برود نماینده شــود را باید 
اخراج کرد. لذا گمان نمی کنم دلیل اصلی اش 
این باشد . فشارهای بیرونی وارد بر دولت کامال 
واضح هستند؛ از طرفی چون کسی هم نیست 
که از وزرا دفاع کند، آنها باید خودشــان این 
فشــار را تحمل کنند، برخی مثل آقای زنگنه 
تحمــل می کننــد و بعضی ها خیلــی حاضر 

نیستند تحمل کنند.
    

عضو مجمع تشخیص:
CFT و پالرمو تا پایان خرداد 

تعیین تکلیف می  شوند
حســین مظفر، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بــه ایرنا گفت: لوایــح پالرمو 
و CFT  در دســتور کار این نهــاد قرار دارد و 
هفته آینده بررسی خواهند شد. وی خبر داد: 
تکلیف لوایح پالرمو و CFT تا پایان خردادماه 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام روشــن 

می شود.
    

 وزارت خارجه به موضوع 
جشن تولد ملکه ورود کند

سیدمحمدحســین نقوی حسینی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس درباره اقدام اخیر سفارت انگلیس در 
تهران مبنی بر ارســال ایمیل به شرکت های 
ایرانی برای مشارکت مالی آنها در جشن تولد 
ملکه انگلیس گفت: انگلیســی ها باید توضیح 
دهند چطور به خود اجازه می دهند در شرایطی 
که ایران در شدیدترین تحریم های ظالمانه قرار 
دارد و انگلیسی ها هم بخشی از پازل غرب علیه 
تهران هستند از شرکت های ایرانی که در این 
تحریم ها متضرر شده اند برای برگزاری جشن 
تولد ملکه انگلیس کمــک جمع آوری کنند. 
وزارت امور خارجــه باید عکس العمل جدی و 
قاطعانه نســبت به این اقدام سفارت انگلیس 

اتخاذ کند.
    

نزار زاکا آزاد می  شود
به گــزارش ایلنا بــه نقل از دیلی اســتار، 
توافق نهایی برای آزادی »نزار زاکا« شهروند 
آمریکاییـ  لبنانی که در سال ۲01۵  میالدی 
به اتهام جاسوســی بــرای آمریــکا در ایران 
بازداشت شد، آغاز شــده است. یک منبع آگاه 
در این خصوص به دیلی استار گفت: قرار است 
که نزار زکا در چند ساعت آینده آزاد و به دولت 
لبنان تحویل داده شود. این منبع گفت: تایید 
نهایی برای آزادی زکا کسب شده  و مقام های 
ایرانی و مقام های زندان اوین اجرای روند اداری 
بــرای آزادی نزار زکا را آغاز کردند.  ســرتیپ 
عباس ابراهیم، مدیر اداره کل امنیت عمومی 
لبنان، برای تســهیل روند آزادی زکا به ایران 

سفر کرده است.
    

 روحانی عصر پنجشنبه 
به قرقیزستان می رود

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، 
رئیس جمهوری عصر پنجشــنبه )۲3 خرداد 
9۸( در راس هیأتــی سیاســی جهت حضور 
در نوزدهمین اجــالس ســازمان همکاری 
شــانگهای به بیشــکک پایتخت قرقیزستان 
ســفر می کند. این اجالس ۲3 و ۲۴ خرداد با 
حضور سران 11 کشور از جمله روسیه، چین، 
قزاقســتان، تاجیکستان، ازبکســتان، هند، 
 پاکستان و ایران در شهر بیشکک قرقیزستان 

برگزار می شود.

وزیر خارجه آلمان: دوستی 
نزدیکی بین آلمان و 

اسرائیل وجود دارد و به 
رسمیت شناختن حق 

موجودیت اسرائیل جزو 
اصول آلمان است و این 

موضوع قابل بحث نیست، 
اکنون هم که در تهران 

حضور داریم، تغییری در 
مواضع ما نیست

محمدجواد ظریف: اگر 
قرار باشد درباره رفتار 

تشنج آفرین در منطقه 
صحبت شود دیگران باید 
پاسخ دهند، ضمن اینکه 
ما یک تفاوت دیگری هم 
با دیگران داریم و آن این 

است که ما هفت هزار سال 
است که در این منطقه 

هستیم؛ دیگران از کجا 
آمده اند؟

بعد از انتخابات جنجالی هیأت رئیســه مجلس که در 
پی آن علی رغم انتظارات علــی مطهری رأی نیاورد و بعد 
از مدتها با ناکامی در این انتخابات از هیأت رئیسه مجلس 
حذف شــد، او روز گذشــته در یک انتخابات دیگر درون 
مجلس نیز شکست خورد؛ این انتخابات مربوط به کرسی 
ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس بود که حواشی مشابه 

انتخابات هیأت رئیسه مجلس در پی داشت.
طیبه سیاوشــی، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی روایتی را از رقابت علی مطهری و جمشید 
جعفرپور، نماینده مردم الرستان در مجلس برای ریاست 
کمیســیون فرهنگی مطرح کرد. وی به ایسنا اظهار کرد: 
روز گذشته در جریان انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون 
فرهنگی آقایان مطهری و جعفرپور برای ریاست کمیسیون 
کاندیدا شدند و رقابت کردند که در نتیجه آقای جعفرپور 
با 9 رأی در مقابل ۸ رأی آقای مطهری رئیس کمیسیون 
فرهنگی شــد.  وی افــزود: با توجه به ترکیــب 1۷ نفره 

کمیسیون فرهنگی که یک نفر از فراکسیون مستقلین، 
۸ نفر از فراکسیون والیی و ۸نفر از فراکسیون امید هستند 
طبیعتا رأی یک نماینده مســتقل یعنی آقای کاتب در 

انتخابات کمیسیونی تعیین کننده است. 
طبق اعالم هیات رییسه فراکسیون مستقلین ایشان 
قول داده بود که برای ریاســت کمیســیون فرهنگی به 
آقای مطهری رأی بدهد اما این کار را نکرد.  سیاوشی در 
پایان با بیان اینکه غالمرضا کاتب بابت رأیی که از اعضای 
فراکسیون امید گرفت به عنوان رییس کمیسیون تدوین 
آیین نامه انتخاب شد، یادآور شــد: در واقع دیروز آقای 
مطهری به فرد مستقلی باخت که قول داده بود به او رأی 

بدهد اما به قولش وفادار نمانــد. غالمرضا کاتب نیز در 
این رابطه به ایسنا گفت: من هیچ توافقی در این باره نه با 

فراکسیون امید نه با فراکسیون 
والیــی داشــتم و بــر 

اساس اعتقاد خودم 
رأی دادم. کاتــب 
همچنیــن گفــت 
که برای ریاســت 
کمیسیون فرهنگی 

به جمشید جعفرپور 
رأی داده است.

برگزاری انتخابات حاشیه  ساز در کمیسیون فرهنگی مجلس؛

یک ناکامی دیگر برای علی مطهری


