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 بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و چین 
درباره برجام
اتحادیه اروپا و چین در بیانیه مش��ترک خود بعد 
از نشست دیروردر پکن اعالم کردند که به تعهداتشان 
در برجام پایبند می مانند و این توافق را یک دستاورد 

مهم دیپلماتیک نامیدند.
بر اس��اس بیانیه پایانی این نشست که در سایت 
پارلم��ان اتحادیه اروپا منتش��ر ش��ده، طرفین توافق 
کردن��د هم��کاری اس��تراتژیک جهان��ی را عمیق ت��ر 
کنن��د و ش��هروندان خ��ود را در قلب ای��ن همکاری 
اس��تراتژیک قرار دهند. همچنی��ن در این بیانیه آمده 
اس��ت، گفت وگوهای خوبی در همکاری های امنیتی و 

خارجی میان دو طرف وجود داشت.
براس��اس این گ��زارش، اتحادیه اروپ��ا و چین در 
بیانیه مشترکش��ان گفتن��د، برجام یک اب��زار کلیدی 
در معماری عدم اش��اعه هس��ته ای جهانی و دستاورد 
دیپلماتیک مهمی است که شورای امنیت سارمان ملل 
آن را تایید کرده است. طرفین یادآور شدند که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به تعهداتش در 

رابطه با مسئله هسته ای را انجام داده است.  مهر

 آمریکا نمی تواند ایران را به خروج کامل 
از سوریه مجبور کند 
اندیش��کده رند، ضمن یادداش��تی تح��ت عنوان 
»اکنون وقت توافق در خصوص س��وریه است«، اذعان 
ک��رد که ایاالت متحده قادر نیس��ت ای��ران را به طور 

کامل مجبور به خروج از سوریه کند.
در این یادداش��ت که به قلم »ساموئل چاراپ« و 
»جفری مارتینی« نوش��ته شده، اندیشکده رند ضمن 
ط��رح این ادعا که »دولت ترامپ به درس��تی به دنبال 
محدود س��اختن نفوذ ایران در س��وریه است«، اذعان 
ش��ده که »اما خوب اس��ت این را بدانی��م که ایاالت 
متحده "نمی تواند" ایران را مجبور به یک عقب نشینی 

کامل ]از سوریه[ نماید.«
ای��ن جمالت در حالی در یکی از یادداش��ت های 
اندیش��کده رند منتش��ر ش��ده که نخس��ت وزیر رژیم 
صهیونیس��تی بارها ب��ر خروج کامل ایران از س��وریه 

تاکید کرده است.  ایسنا

اخبار

سرنوشت منطقه در تهران رقم می خورد 
نه هلسینکی

روزنام��ه فرامنطق��ه ای رای الی��وم ب��ا بی نتیجه 
دانس��تن نشس��ت رئیس جمهوری آمری��کا و همتای 
روس��ی وی در هلسینکی )پایتخت( فنالند نوشت: آن 
چه سرنوشت منطقه را تعیین می کند نشست مقامات 
ایران، ترکیه و روسیه در مورد بحران سوریه است که 

اوایل مرداد 97در تهران برگزار می شود.
عبدالب��اری عطوان نوش��ت: والدیمی��ر پوتین در 
حال��ی با دونال��د ترامپ دیدار می کن��د که در جنگ 
سورریه دس��ت باال را دارد. در ماه های گذشته ارتش 
سوریه موفق شده اس��ت تا مناطق جنوبی این کشور 
را تا نزدیکی مرزهای مش��ترک ب��ا اردن بازپس گیرد 
. پی��ش از این نیز، غوطه ش��رقی را در ریف دمش��ق 
را آزاد ک��رد در حالی ک��ه آمریکا، دیگ��ر از مخالفان 
مس��لح سوری حمایت نمی کند و در فکر خارج کردن 

نیروهای خود از خاک سوریه است. 
رئیس جمهور روس��یه همچنی��ن در حال پایان 
دادن به مس��اله جزیره کریمه است و حضور متحدان 

خود را در شرق اوکراین تقویت کرده است.
ای��ن تحلیلگ��ر می نویس��د که در چنی��ن فضای 
متش��نجی نس��بت به رفتار ها و سیاست های ترامپ، 
رئیس جمهوری روس��یه با دست باال ، اعتماد به نفس 
و با اعصابی آرام در این نشس��ت شرکت خواهد کرد و 
سعی می کند بیشترین امتیازها را بگیرد. وی فراموش 
نکرده اس��ت که ترامپ در کمت��ر از دو ماه پیش، 50 
دیپلمات روس��ی را در همبستگی با انگلیس در قضیه 
مسموم کردن »س��رگئی اسکریپال« جاسوس روسی 

ساکن لندن، از خاک آمریکا اخراج کرده است.
عط��وان معتقد اس��ت که بحران س��وریه، حضور 
نیروهای ایران در خاک این کش��ور ، توافق هسته ای 
و احتم��ال باال گرفتن تنش ها میان آمریکا و متحدان 
منطقه اش با ای��ران و هم پیمانانش م��ی توانند مهم 

ترین محورهای نشست هلسینکی باشند.
این تحلیلگر می افزاید که با توجه به دست باالی 
پوتی��ن در معادالت س��وریه، به نظر می رس��د تحقق 
کامل خواس��ته های آمریکا و 'اسرائیل' ممکن نخواهد 
ب��ود و نیروه��ای آمریکایی مجبور می ش��وند از خاک 
سوریه و عراق بدون هیچ امتیاز و شرطی خارج شوند 

چرا که توازن قوا به نفع واشنگتن نیست.
عطوان نوش��ت: نشس��ت هلس��ینکی در مقایسه 
با نشس��ت تهران که قرار اس��ت در اواخ��ر ماه ژوئیه 
ج��اری )اوایل مرداد ماه( در تهران برگزار ش��ود مهم 
نیس��ت، زیرا در نشست تهران است که نقشه جدیدی 
از خاورمیان��ه، بدون حضور سیاس��ی و نظامی آمریکا، 

ترسیم خواهد شد.  ایرنا

گزارش

ماندن نظامیان آمریکایی در سوریه 
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با ایراد اتهاماتی دوباره علیه ایران، 

از باقی ماندن نظامیان ایاالت متحده در خاک سوریه خبر داد.
ج��ان بولت��ون می گوید ک��ه نظامیان آمریکایی ت��ا زمانی ک��ه ایرانی ها به 
»ارعاب« منطقه ادامه دهند، در س��وریه باقی خواهند ماند؛ اظهاراتی که به نظر 

می رسد خالف وعده پیشین کاخ سفید برای خارج کردن سریع تر نظامیان ایاالت 
متحده از سوریه است.

ترامپ پیش��تر در ماه آوریل گفته بود که نظامیان آمریکا بالفاصله س��وریه را ترک 
خواهند کرد، مسئله ای که موجب بهت و حیرت مقامات رژیم صهیونیستی شد و از نظر 

آن ها این سخن به مثابه تسلیم کردن این ناحیه به روسیه و ایران بود.
طبق نوشته تایمز اسرائیل، روز یکشنبه بود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد 

ترامپ از باقی ماندن نظامیان آمریکایی در سوریه خبر داد.  باشگاه خبرنگاران

راهبرد
تحویل پیام روحانی به رییس جمهور لبنان 
طی دیدار دس��تیار ویژه وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور لبنان، پیام 

رئیس جمهور کشورمان تحویل داده شد.
جابری انصاری  دو روز پیش نیز در س��وریه بود و با مقامات این کش��ور از 
جمله »بشار اسد« رئیس جمهور و »ولید المعلم« وزیر امور خارجه دیدار کرد. 

روزنام��ه الحیاة هفته جاری به نقل از منابع مطلع نوش��ت که جابری انصاری 
در دیدارهای خوددر لبنان مس��ئله تحریم ایران را مطرح خواهد کرد و طرف لبنانی 

نیز )عالوه بر مسائل دوجانبه( پرونده »نزار زکا« را که از سپتامبر ۲0۱5 در زندان ایران 
اس��ت، مطرح می کند. نزار زکا یک فرد لبنانی آمریکایی متهم به جاسوسی برای آمریکا 
در ایران اس��ت که برخ��ی منابع خبری از ارتباط وی با س��رویس های اطالعاتی آمریکا 
س��خن گفته اند. گفتنی اس��ت، جمهوری اس��المی ایران بر اساس حس��ن همجواری با 

کشورها برخود می کند. تسنیم

دیپلمات
می خواهیم از ادامه صادرات نفت ایران اطمینان یابیم

وزیر خارجه فرانسه پیش از نشست امروز وزرای خارجه اروپایی در بروکسل 
گفت هدف کشورهای اروپایی اطمینان از تداوم فروش نفت ایران است.

ژان ای��و لو دریان گفت: در وین ما ش��اهد آن بودیم که توافق هس��ته ای با 
ایران ادامه دارد. هدف ما اطمینان از این موضوع است که ایران بتواند به فروش 

نفت ادامه دهد.
وزرای خارج��ه ای��ران و اعضای باقی مانده گ��روه ۱+5 دو هفته پیش برای بحث 

درب��اره ادامه اج��رای برجام بدون حض��ور آمریکا گفت وگو کردند. پس از آن نشس��ت، 
اتحادی��ه اروپا با صدور بیانیه ای، تأکید کرد که حف��ظ کانال های مبادالت مالی و ادامه 
ف��روش نفت جزء اولویت های طرفین هس��تند. هند هم ب��ه تازگی در زمینه خرید نفت 
دیگر کشورها از ایران، اعالم کرد که هر چه در توان دارد انجام می دهد تا از منافع ملی 

خود در زمینه واردات نفت از ایران حمایت کند.  فارس

درحاشیه

رسانه های جنوب شرق آسیا:
وابط با شرق و غرب جهان است ایران در پی تقویت ر

برخی رس��انه های جنوب شرق آسیا با انعکاس سخنان  رس�انه مق��ام معظم رهب��ری در دیدار با اعض��ای هیات دولت ب�ازي 
نوشتند: ایران به دنبال تقویت روابط با شرق و غرب جهان است.

فری مالزی ت��ودی در این زمینه گزارش داد: رهبر عالی ایران در دیدار 
با رئیس جمهوری و هیات دولت این کش��ور برضرورت توس��عه دیپلماسی و 

روابط با کشورهای خارجی غیر از آمریکا تاکید کرد.
این روزنامه چپگرای مالزی نوش��ت: براس��اس تارنمای انگلیسی خبری 
مرتبط با رهبر ایران، رهبرعالی ایران خطاب به دولت این کش��ور خواس��تار 
روابط بهتر با جهان به غیر ازمعدودی مانند آمریکا شد. شبکه تلویزیونی خبر 
آس��یا نیز با انتش��ار خبری در این زمینه در خبرکوتاهی گفت: ایران در پی 

گسترش روابط خارجی با شرق و غرب جهان است.  ایرنا

روزنامه'اونیره' با اشاره به خروج  اعم��ال معاد        ل�����ه و  برج��ام  از  آمری��کا 
تحریم های مجدد علیه جمهوری اس��المی نوش��ت: 
واشنگتن بر روی ضعف اقتصادی ایران متمرکز شده 
اس��ت اما هرگونه تالش غرب برای خم کردن ایران 

اثری معکوس دارد.
ارگان اس��قف ه��ای ایتالی��ا اف��زود: آنهایی که 
ای��ران، این کش��ور عجیب، ج��ذاب و پیچیده را می 
شناس��ند خوب می دانند که هرگونه تالش غرب در 
گذشته برای مشروط کردن و خم کردن ایران، اثرات 
معکوس داشت و برعکس تهدید به اقدام نظامی و یا 

تحریم های تجاری منجر به رادیکال تر شدن مواضع 
تهران شده است. 

اونی��ره نوش��ت: ترام��پ و مش��اوران و متحدان 
منطق��ه ای او ثابت کردن��د که تاریخ ای��ران را نمی 
شناس��ند ونمی خواهند آنرا بشناس��ند زی��را از نظر 

سیاسی تخریب آنرا مفیدتر می دانند.
این روزنامه افزود:آمریکا باتوجه به عدم موفقیت 
در شکس��ت ایران و متحدان او در خاورمیانه، اکنون 
بر روی ضعف اقتصادی تهران تمرکز کرده و سعی بر 
ضربه زدن به جمهوری اسالمی دارد. ایران در عراق و 
سوریه و جنگ نیابتی علیه عربستان پیروز شده است، 

اما به س��ختی در حال مقابله ب��ا هزینه های ناپایدار 
یک اقتصاد ضعیف ش��ده است که پس از تحریم های 

تحمیلی سال های اخیر، در حال بهبود بود.
اونی��ره نوش��ت: ترامپ در بهار گذش��ته تصمیم 
به خروج ی��ک جانبه از برج��ام و اعمال تحریم های 
سخت گیرانه علیه هر کسی که با جمهوری اسالمی 
وارد معامله شود، گرفت.هدف این کارسقوط اقتصاد 
ایران ب��رای رس��یدن ب��ه رویای'تغییر رژیم'اس��ت 
ک��ه راس��تگرایان آمریکا از 40 س��ال پیش در س��ر 

می پرورانند. 
این روزنامه افزود:بااینکه در ایران، ریال س��قوط 
کرده و دورنمای رشد اقتصادی بهترنشده ونارضایتی 
از ت��ورم وج��ود دارد،اما همه گروهه��ا در یک صف 

ایستاده اند.  ایرنا 

دو هفته پیش نشس��ت وین  در خصوص توافق نامه برجام س�خنگ���و
می��ان ای��ران و ۱+4 در حالی ب��ا موافقت طرفین 
مبن��ی بر ادام��ه گفت وگوها پای��ان یافت که چند 
روزی اس��ت از موعد مقرر مهل��ت قانونی به اروپا 
گذشته است و به نظر می رسد تیم مذاکره کننده 
کش��ورمان اعالم رسمی پایان این مهلت قانونی را 
از طرف اروپایی مطالبه نکرده است! با اینکه بعید 
اس��ت اروپایی ها تضمی��ن عملی در قالب بس��ته 
حمایتی در حوزه مس��ائل اقتصادی به تهران ارائه 
دهند اما همچنان قرار اس��ت ای��ن رایزنی ها ادامه 
داش��ته باش��د، رایزنی هایی که حتی دو روز پیش 
مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت تاکید 
فرمودن��د برای پیش��برد اه��داف اقتصادی معطل 

برجام اروپایی نمانید.
دیروز س��خنگوی وزارت خارجه کشورمان در 
نشس��ت هفتگی با خبرنگاران در پاس��خ به سوال 
سیاست روز مبنی بر اینکه  مقام معظم رهبری در 
دیدار با هیات دولت فرمودند برای پیشبرد اهداف 
اقتصادی دولت منتظر برجام اروپایی نباش��یم این 
روند مذاکرات تا چه وقتی ادامه خواهد داشت چرا 
که مهلت قانونی اروپ��ا نیز برای ارائه تضمین های 
برجام تمام ش��ده اس��ت،گفت: ما نمی توانیم همه 
چیز را ب��ه هم گره بزنیم. ما مذاک��رات را با 4+۱ 
دنبال می کنیم و همه آنها به س��هم خودش��ان به 
صورت یکس��ان ب��ه برجام متعهد هس��تند و باید 
تعهداتش��ان را انجام دهند و در ارائه پیش��نهادی 
که تحت هر عنوانی نامگذاری می ش��ود، مس��ئول 

هستند.
وی اظهار داش��ت: نشست وین گام هایی رو به 
جلو داش��ت. در حوزه سیاس��ی و مواضع سیاسی 
اروپا اس��تحکام بیش��تری را دیدیم. آنها را جدی 
می بینیم برای اینکه برجام حفظ ش��ود و اینکه در 
تالش��ند برای آنکه چگونه می توانند خواسته های 
ایران که خواسته های متعارف و به حقی است و از 

مفاد برجام نشأت می گیرد، تامین کنند.
وی در پاسخ به اینکه آیا در این نشست ضرب 
االجل زمانی ب��رای اروپا به منظور ارائه تضمین ها 
داده ش��د، گفت: امیدواری��م در زمانی که مذاکره 
می کنیم به روند با نتیجه مشخص و مطلوبی دست 
یابیم، اما اینکه روز و ساعت مشخصی تعیین شده 
باش��د بخصوص ضرب االجل و نقطه پایان، چنین 
چیزی وج��ود ندارد، ول��ی ما ه��م در انجام امور 
کشور منتظر نتایج این مذاکرات همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودن��د، نخواهیم بود، اقدامات و 
سیاست های خود را طراحی خواهیم کرد و نهایتا 

منتظر پیشنهادات هم خواهیم بود.

پیغامی از طریق پوتین برای ترامپ نداریم
وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره دیدار پوتین 
و ترام��پ و مطالب مطرح ش��ده در برخی محافل 
مبنی بر ارس��ال پیامی از سوی ایران برای ترامپ 
تصریح کرد: پیغام��ی از طریق پوتین برای ترامپ 

نداریم.
س��خنگوی وزارت خارجه اف��زود: اگر جایی و 
یا در محفلی س��خنی گفته شده، گمانه زنی است. 
دیدار پوتین و ترامپ از پیش تعیین ش��ده اس��ت 

و مس��ائل خودش��ان را دارن��د و در این خصوص 
ارتباطی با دولت روسیه نداشتیم.  

سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی همچنین در 
پاس��خ به س��ؤالی درباره محتوای دیدار والیتی با 
پوتین و ارس��ال پی��ام ایران گف��ت: فکر نمی کنم 
محتوای مذاکرات منتش��ر شده باش��د. آنچه من 
شنیدم طیف وسیعی از مسائل دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی در این مذاکرات مطرح شده و چیزی 
که در رسانه ها عنوان ش��د بحث سرمایه گذاری و 
همکاری های نفتی بین دو کش��ور بود که طرفین 
توافق خود را به دالیل خاص سیاس��ت خارجی و 

سیاست هایی که دنبال می کنند، مطرح کردند.
وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره موازی کاری 
در سیاس��ت خارجی و اینکه انتخاب والیتی برای 
بردن پیام رئیس جمهور به روس��یه در راس��تای 
موازی کاری نیس��ت؟ و همچنی��ن توافق صورت 
گرفته در این س��فر درباره طرح نفت در برابر غذا 
که در برخی رس��انه ها عنوان شد نیز بیان کرد: در 
حوزه سیاس��ت خارجی و وزارت خارجه به عنوان 
ی��ک نهاد حاکمیتی ما باید کمترین میزان موازی 
کاری را داش��ته باشیم و بسیار نادر است. سیاست 
خارجی مقوله ای اس��ت از جن��س حاکمیتی و با 
توج��ه به منافع و مصالح ملی و آثاری که این آمد 
و ش��دها و رفت و آمدها بین ایران و سایر کشورها 
به وج��ود آورده و باید بیاورد، هماهنگی های الزم 
در س��طوح مختلف انجام می شود و ابتکار عمل در 

اختیار دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه است.
قاس��می ادام��ه داد: بعد از خ��روج غیرقانونی 
آق��ای ترام��پ از برجام، جمهوری اس��المی ایران 
تش��خیص داد و مصلح��ت را در ای��ن دید که در 
یک تعامل س��ازنده و فعالیت دیپلماتیک وسیعی، 
مواضع ایران را به اطالع س��ایر کش��ورها برساند و 
قرار ش��د در قالب پیام رئیس جمهور، این پیام به 

روسای کشورها منتقل شود.
وی یادآور ش��د: بخش زی��ادی از این انتقال 
پیام توس��ط س��فرای جمه��وری اس��المی ایران 
در کش��ورهای مختلف صورت گرفت و قرار ش��د 
برای برخی کش��ورها آن هم به دالیل مش��خص، 
فرس��تادگان ویژه ای از جانب رئیس جمهور ایران 
سفر کنند و در دیدارهایی که انجام می دهند، پیام 
را ارائه کرده و مواضع جمهوری اس��المی و شرایط 
جدید و خروج غیرقانونی آمریکا و آثار مخربی که 

این اقدام می تواند بر جای بگذارد، تشریح کند. 
وی درباره توافق نفت در برابر کاال با روس��یه 
نیز بیان کرد: این بحث را یکی از مقامات روس��یه 
مطرح کرد و از سوی طرف ایرانی چنین نقل قولی 
را ن��دارم و درباره صحت و س��قم و صالحیت این 
مقام روس که چنین اظهارنظری داشته، نمی توانم 
قض��اوت نهایی کن��م. قطعا برای رس��یدن به هر 
تفاهم نیاز به تبادل هیأت های کارشناس��ی توسط 
دس��تگاه های ذیربط است که اینها می تواند مسیر 
طوالنی را داشته باش��د و سیاستمداران می توانند 

دیدگاه های سیاسی خود را مطرح کنند.

 به صفر رساندن فروش نفت ایران،
گزافه گویی است

س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی در پاسخ به 

س��ؤالی درباره تالش ترامپ برای به صفر رساندن 
فروش نفت ایران و ... با بیان اینکه ترامپ آرزوهای 
زیادی دارد و خواب های زیادی می بیند، بیان کرد: 
این ت��الش و ادعا برای اینکه بتوانند نفت ایران را 
متوقف کرده و به صفر برسانند، گزافه گویی است 

و شدنی نیست. 
این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: با همه 
شرکای سیاس��ی و اقتصادی خودمان چه آنهایی 
که مش��تریان نفت ایران هستند و حتی مشتریان 
غیرنفت��ی که از آنه��ا کاال می گیری��م، در تماس 
مس��تمر هس��تیم و از همه ابزارها و امکانات برای 
خنثی کردن توطئه ها و تالش های خصمانه آمریکا 
تالش می کنی��م و امیدواریم نهایتا با موفقیت های 

خوبی این دوران را سپری کنیم.
قاس��می درباره اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر 
اینکه ایرانی ه��ا باالخره تماس می گیرند و مذاکره 
می کنند، گفت: ممکن اس��ت ایش��ان یک روز به 
تهران زنگ بزند و تقاضای مذاکره داش��ته باشد و 
این بیشتر محتمل است و عالیمی هم در گذشته 

شاهد بودیم.

 سفر عراقچی به هند
در چارچوب دیدارهای منظم دوره ای

سخنگوی وزارت خارجه سفر عراقچی معاون 
سیاس��ی وزی��ر خارجه ب��ه هن��د را در چارچوب 
دیداره��ای منظم دوره ای سیاس��ی بی��ن ایران و 
هند برش��مرد و درباره اینکه آیا عراقچی پیشنهاد 
جدیدی برای هند در خصوص خرید بیش��تر نفت 
از ای��ران ب��ه همراه دارد؟ خاطرنش��ان ک��رد: این 
دیدارهای سیاس��ی به صورت مرتب با بسیاری از 
کشورها انجام می ش��ود و درباره مسائل دوجانبه، 

منطقه ای و بین المللی بحث می شود.
وی اف��زود: س��فر آق��ای عراقچ��ی در همین 
چارچ��وب بود و براس��اس اینکه نوب��ت ایران بود 
این س��فر انج��ام و حتما موضوع��ات متعددی در 
حوزه های اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی و مسائل 
منطق��ه و آنچه می تواند م��ورد توجه ایران و هند 

باشد، در این سفر مورد تبادل نظر قرار می گیرد.
قاس��می خاطرنشان کرد: هند یکی از شرکای 
خوب ماس��ت و س��ابقه همکاری ما دیرینه اس��ت 
و امروز روابط بس��یار گس��ترده ای را با این کشور 
داری��م و امیدواری��م در آینده ای��ن همکاری ها را 

تقویت کنیم.

شبیه طنز و شوخی است
وی خبر منتش��ر ش��ده در روزنام��ه الجریده 
کویت مبنی بر مذاکرات غیرمستقیم ایران و رژیم 
صهیونیس��تی در روسیه را به شدت تکذیب کرد و 
آن را ش��بیه طنز و شوخی خواند و گفت: برای هر 
کس��ی که با سیاست ها و مواضع ایران آشنا باشد، 
این بیشتر به طنز و ش��وخی شبیه است و چنین 

چیزی درست نیست و شدیدا تکذیب می کنم.
اقدامات  س��خنگوی وزارت خارج��ه درب��اره 
س��فارتخانه های ای��ران در خ��ارج از کش��ور برای 
بازاریابی کاالهای تولیدی کش��ور خاطرنشان کرد: 
اقتصاد و معیش��ت م��ردم و همکاری های اقتصاد 
خارجی ایران یک مس��ئله بس��یار مهمی اس��ت و 
درباره صادرات غیرنفتی بازارهای مش��خصی برای 
ما وجود دارد و احتماال اولویت هایی می تواند برای 
ما مطرح باشد و سفارتخانه هایی که در این مناطق 
که دارای ظرفیت پذیرش کاالهای ایرانی را داشته 

باشند مشخص است و آنها در تماس هستند.
وی گفت: سیاس��تی که در دو سه سال اخیر 
در ایران دنبال ش��ده و ب��ه خصوص تمرکز وزارت 
خارجه بر بحث اقتصاد و ایجاد معاونت دیپلماسی 
اقتصادی برای هماهنگی و انس��جام بیش��تر بین 
بخش های داخلی و نمایندگی های ایران در همین 

راستاست. 
خبرنگاری درباره اخبار منتش��ر شده مبنی بر 
درخواس��ت ایران برای بازگردان��دن ۳00 میلیون 
ی��ورو از دارایی های خود در آلمان س��ؤال کرد که 
قاسمی در این باره گفت: من این خبر را شنیده ام 
و ترجیح می دهم شما را احاله کنم به دوستان در 
بانک مرکزی و این مسئولیت بانک مرکزی است.

یکی از خبرنگاران درباره بس��ته پیش��نهادی 
۱+4 به ایران و خروج یا ماندن در برجام نیز گفت: 
بع��د از خروج آمری��کا از برج��ام و عالقه مندی و 
اصراری که در عرصه جهانی سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا و س��ایر کشورها حتی چین و روسیه و دیگر 
کشورهای مس��تقل جهان وجود داشت که برجام 
به عهنوان دستاورد مهم دیپلماسی در عصر حاضر 
بمان��د، در نهایت جمهوری اس��المی این بحث را 
مطرح کرد که قرار بود برجام منعقد ش��ود یا روی 
آن تفاهم ش��ود برای اینکه ایران بتواند از یکسری 

مزایای��ی که در برجام برای آن پیش بینی ش��ده، 
استفاده کند و تعدادی کشورها متعهد به تعهداتی 
نس��بت به اج��رای برخی سیاس��ت ها ب��ه منظور 

بهره مندی ایران از برجام بودند.
وی اف��زود: در نهایت ب��ا عالقه مندی اتحادیه 
اروپا، مذاکرات کارشناس��ی ما بعد از دیدار ظریف 
از پکن، مس��کو و بروکس��ل آغاز شد و در سطوح 
مختل��ف ادامه یافت و جلس��ه دوم نی��ز در تهران 
برگ��زار و نماین��دگان همه بخش ه��ای اقتصادی 
کش��ور در آن نشست حضور داش��تند و در نهایت 
در دو هفت��ه پیش در اجالس وین و در نشس��ت 
کمیسیون مش��ترک برجام در سطح وزرا، موضوع 
مج��ددا بحث و درباره برخی از معضالت و موانعی 
که وجود داشت، قرار شد مجددا روی آنها کار شود 
و بر بخش هایی که مورد رضایت ایران نبود، تأکید 
و قرار ش��د این کشورها مجددا روی این پارامترها 
کار جدی تر کنند و بتوانیم در فرصتی که داریم و 

فرصت زیادی هم نیست به نتیجه برسیم.
س��خنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما اقتصاد 
و اداره کش��ور را نمی توانیم در گرو تصمیم گیری 
دیگر ش��رکای باقیمان��ده در برج��ام بگذاریم، بر 
همین اس��اس فرصت هایی داده شد که روی این 
بسته کار بیشتری شود و تا حد ممکن سعی کنند 
با تالش هایی که صورت می گیرد، رضایت ایران را 
جلب کنند و منتظر هس��تیم در روزه و هفته های 
آینده بتوانیم شاهد یک بسته   یا پیشنهاداتی باشیم 
ک��ه بتواند رضایت ایران را در همه عرصه هایی که 
در طول مذاکرات مط��رح کرده و برایمان اهمیت 
دارد، جلب کند و بتوانیم به تفاهم منصفانه برسیم 

و در وضعیت بهتر روند را ادامه دهیم.
خبرنگاری با اش��اره به نزدیکی موس��م حج از 
قاسمی پرسید که آیا این رویداد می تواند زمینه ای 
برای برقراری مجدد روابط ایران و عربس��تان باشد 
و س��خنگوی وزارت خارجه پاسخ داد: موضوع حج 
یک بحث مس��تقل از روابط دوجانبه است و سال 
گذشته نیز ما اینگونه بود و مراسم حج را داشتیم 

و بدون مشکلی برگزار شد.
قاسمی عنوان کرد: آن چیزی که در دو کشور 
مطرح است جدا کردن بحث حج از مسائل دوجانبه 
و سیاسی است، امیدوارم امسال حج خوبی برگزار 
شود ولی در ارتباط با مس��ائل دوجانبه نمی توانم 

ارتباطی با این مسئله برقرار کنم.
س��خنگوی وزارت خارج��ه اضافه کرد: به نظر 
می رس��د که عربس��تان هنوز آمادگی الزم را برای 
تغیی��ر نگاه و مواضع خود نس��بت ب��ه ایران ندارد 
و امی��دوارم واقعیت ها و واق��ع بینی روزی در این 
کش��ور دیده شود و بدانند صلح،  ثبات و امنیت در 
منطقه به همه کشورها مربوط است و از تک روی 

و اقدامات یکسویه باید پرهیز کرد.
قاسمی درباره درخواست وزارت خارجه آرژانتین 
از روسیه برای استرداد علی اکبر والیتی به این کشور 
نیز گفت: اقدام بی جا و غلطی است، اتهام بیخود از 
سوی آرژانتین نسبت به برخی مقامات ایران وجود 
دارد و این تالش های نابه جا را گهگاه در مورد برخی 
ش��خصیت ها که بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد 
ش��اهدیم که نه قابل اجرا و ش��دنی است و نه آن را 

موضوع قابل اهمیتی تلقی می کنیم.

قاسمی در پاسخ به سیاست روز 

ضرب االجل با طرف اروپایی در وین مطرح نشده است

موسسه علم وسیاست برلین:
اروپا برای نجات برجام 

تالش کند
موسسه علم و سیاست برلین  از خطر جدایی اروپا در سایه د        ی�����د        گاه
سیاس��ت های رئیس جمهور آمریکا سخن گفته و 
تاکی��د کرد که در این ش��رایط اروپ��ا باید مواضع 
خود را مش��خص کرده و به آن پایبند باش��د و از 

جمله برای حفظ برجام تالش کند.

"مارکو اوورهاوس" یکی از کارشناسان موسسه 
عل��م و سیاس��ت برلین با توجه به دیدار روس��ای 
جمهور آمریکا و روسیه که امروز در پایتخت فنالند 
انجام می شود در مصاحبه ای با روزنامه "اوزنابروکر 
س��ایتونگ"، در پاس��خ به این پرسش که شما چه 
انتظ��اری از دیدار ای��ن دو رئیس جمه��ور دارید 
گف��ت: انتظارات از این دیدار کم اس��ت. طبیععتا 
این مسئله اساس��ا مثبت است که ترامپ و پوتین 
ب��رای اولین بار تحت توجهات جامعه بین المللی با 
هم دیدار می کنند. اما نگرانی بزرگ این است که 
ترامپ مس��ائلی را برای مذاک��ره مد نظر قرار داده 

اس��ت که اخیرا درباره آن با ش��رکای خود در ناتو 
توافق کرده است. به عنوان مثال این نگرانی وجود 
دارد ک��ه وی در دیدار با پوتی��ن الحاق کریمه به 
روسیه را به رسمیت بشناسد و این در حالی است 
که اعضای ناتو در نشس��ت اخیر خود در بروکسل 
این مسئله را شدیدا محکوم کردند. اما ترامپ فقط 
ترامپ است و یک نتیجه مثبت این دیدار می تواند 

این باشد که جو بین آمریکا و روسیه بهبود یابد.
وی افزود:  ش��اید طرفین با ه��م توافق کنند 
که پیمان اس��تارت جدید که تسلیحات هسته ای 
اس��تراتِژیک هر دو طرف را مح��دود می کند و تا 

سال ۲0۲۱ منقضی می شود دوباره تمدید شود و 
این یک موفقیت خواهد بود.

این کارش��ناس برجس��ته آلمانی در ادامه در 
پاس��خ به این پرسش که نظم جدید جهانی تحت 
ریاس��ت جمهوری ترامپ چگونه به نظر می رسد 
گفت: مس��ئله اساسی این اس��ت که ترامپ هیچ 
عالقه ای ب��ه توافقات دو جانبه ن��دارد و برای وی 
تنها مناس��بات بین دو کشور و به صورت ایده آل 
تنه��ا بی��ن دو رهبر قدرتمند به حس��اب می آید. 
رئیس جمهور آمریکا به اتحادیه اروپا هجوم آورده 
اس��ت چرا که نمی توان��د اس��تراتژی حاکمیت و 

تقس��یم خود را در آنجا اجریی کند. تحت ریاست 
جمهوری ترامپ نظم جهانی کم تر لیبرال و پایدار 
خواهد بود. در این شرایط سازمان های بین المللی 
تضعی��ف ش��ده و بی اهمیت تر می ش��وند چرا که 
تصمیمات به صورت روزافزون خارج از این نهادها 

گرفته می شود. 
در این صورت ای��ن خطر به وجود می آید که 
اتحادیه اروپا بین روس��یه، چین و آمریکا تقس��یم 
ش��ود چرا که همه کش��ورهای عضو این اتحادیه 
کوچک هستند و اتحادیه اروپا هیچ قدرت سیاسی 

امنیتی ندارد.  تسنیم

ارگان اسقف های ایتالیا:
هرگونه تالش غرب برای خم کردن ایران اثری معکوس دارد


