
گفت وگوی پمپئو درباره ایران
وزی��ر خارجه آمریکا و مدی��رکل آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی در دی��دار خود در واش��نگتن درباره 
نظ��ارت این س��ازمان ب��ر برنامه هس��ته ای ایران 

گفت وگو کردند.
بخ��ش مطبوعات��ی وزارت امور خارج��ه آمریکا در 
بیانی��ه ای اعالم کرد مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
این کش��ور، ب��ا رافائل گروس��ی، مدی��رکل آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتمی، در واش��نگتن دیدار کرد. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت: مایک پمپئ��و و رافائل 
گروس��ی در جریان دیدار خود در واشنگتن درباره 
نظ��ارت آژان��س بین المللی انرژی اتم��ی بر ایران، 
امنی��ت هس��ته ای و اهمیت این نهاد ب��رای منافع 
امنیتی آمریکا گفت وگ��و کردند. بخش مطبوعاتی 
این وزارتخانه در ادامه اعالم کرد: وزیر امور خارجه 
آمری��کا و مدیر کل آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
متعهد ش��دند درباره مس��ائل هس��ته ای در تماس 

نزدیک با یکدیگر بمانند.  ایتارتاس

انتصابات جدید در وزارت خارجه
بهارون��د معاون امور حقوقی و بین المللی، نظرآهاری 
دستیار وزیر و مدیرکل آمریکا، سعادت دستیار وزیر 
و مدی��رکل اروپا، افخم دس��تیار وزیر در امور حقوق 
ش��هروندی و بریمانی هم مدی��رکل دفتر هماهنگی 
روابط دوجانبه سیاس��ی وزارت خارجه شدند.  اداره 
کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه 
برخی انتصابات جدید در این وزارتخانه را اعالم کرد. 
بر این اس��اس، »محس��ن بهاروند« دس��تیار وزیر و 
مدیرکل آمریکا جایگزین غالمحسین دهقانی عهده 
دار معاونت امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه 
شد. »غالمحسین دهقانی« نیز به عنوان سفیر جدید 
جمهوری اسالمی ایران در بلژیک و جایگزین پیمان 
سعادت راهی بروکس��ل می شود. »رضا نظرآهاری« 
مدیرکل دفت��ر هماهنگی های سیاس��ی دوجانبه و 
ابتکارات منطقه ای وزارت ام��ور خارجه نیز به جای 
بهاروند دس��تیار وزی��ر و مدیرکل آمری��کای وزارت 
خارجه شد.براساس این گزارش، »محمود بریمانی« 
نیز مدیرکل دفتر هماهنگی روابط سیاسی دوجانبه و 

ابتکارهای منطقه ای شد.  مهر

اخبار

حکام سعودی تصمیم گیرنده نیستند
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه 
همیشه آماده گفتگو با عربستان بوده ایم، گفت: اما 
حکام این کش��ور خودشان تصمیم گیرنده نیستند، 

بلکه منافع آمریکا در این میان دخیل است.
سیدکمال خرازی رئیس ش��ورای راهبردی روابط 
خارجی در مالقات با »س��رکیس نع��وم« و »ناصر 
قندی��ل« از روزنامه نگاران و تحلیلگران برجس��ته 
جه��ان عرب گفت: برای حل مش��کالت منطقه به 
روش ه��ای نامتقارن، چه در عرصه های سیاس��ی و 
چه در عرصه های نظامی نیاز است؛ زیرا دیپلماسی 
رایج که از طریق س��ازمان های بین المللی یا گفتگو 
ب��ا قدرت های جهانی پیگیری می ش��ود، کارس��از 
نیس��ت. رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی 
با اش��اره به پاس��خ قاطع ایران به اقدام تروریستی 
آمری��کا و هدف ق��رار دادن پایگاه عین االس��د در 
عراق که پایگاه بزرگ آمریکایی ها بود، تصریح کرد: 
این قدرت نمایی بزرگ بی س��ابقه بود، چرا که تا به 
حال هیچ کش��وری جرأت نداشته است به صورت 
مس��تقیم پای��گاه آمریکایی ه��ا را در تالف��ی  اقدام 

تروریستی آمریکا هدف فرار دهد.
خرازی با بیان اینک��ه رویدادهای اخیر تفاوت بین 
ایران مس��تقل و برخی رژیم های عربی وابسته را به 
خوبی آش��کار ساخته اس��ت، گفت: برخالف برخی 
کش��ورهای منطقه که به گاو شیرده آمریکا تبدیل 
ش��ده اند، ایران تنها با اتکاء بر مردم، استقالل خود 
را حف��ظ و در برابر هی��چ قدرتی کوت��اه نمی آید. 
خرازی با اشاره به توطئه هایی همچون تالش برای 
براندازی دولت های سوریه و عراق با کمک داعش 
تصری��ح کرد: اگر حزب اهلل لبنان به کمک س��وریه 
نمی ش��تافت، ام��روز لبنان در داخ��ل مرزهایش با 
داع��ش درگیر بود. رئیس ش��ورای راهبردی روابط 
خارجی در همین حال بر دیدگاه ایران برای تامین 
امنی��ت منطقه توس��ط کش��ورهای منطقه و عدم 
مداخله بیگان��گان تاکید کرد و گفت: ما همیش��ه 
آماده بوده ایم با عربستان گفتگو کنیم، اما متاسفانه 
حکام این کش��ور خودشان تصمیم گیرنده نیستند، 
بلک��ه مناف��ع آمریکا در ای��ن میان دخیل اس��ت. 
آمریکایی ها تالش دارن��د از این آب گل آلود ماهی 
بگیرن��د و برای همین نمی گذارند حکام س��عودی 

مستقاًل تصمیم گیری کنند. فارس

گزارش

ادعاهای ضد ایرانی ترامپ در کنگره 
دونالد ترامپ در س��خنرانی س��االنه خود ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرده و 
درباره ترور سردار سلیمانی نیز سخن گفت. »دونالد ترامپ« گفت: ایران باید از 
رس��یدن به تسلیحات اتمی و ترویج ترور دست بردارد. می توانیم به آنها کمک 
کنیم پیش��رفت خیلی خوبی بکنند. وی در ادامه ب��دون در نظر گرفتن اینکه 

شخصیت ها و نهادهای مختلف آمریکایی اعالم کردند سندی در دست نیست که 
ثابت کند سردار سلیمانی در حال برنامه ریزی برای حمله به منافع آمریکایی بوده، مدعی 
ش��د: سلیمانی ستیز علیه نیروهای آمریکایی در عراق در ماه دسامبر را رهبری کرد و 
فعاالنه در حال طرح ریزی حمالت جدیدی بود. به همین خاطر ماه پیش، به دستور من، 
ارتش آمریکا یک حمله بی عیب و نقص انجام داد که جان سلیمانی را گرفت. ترامپ در 
ادامه به اغتشاشات ماه های گذشته ایران نیز اشاره کرد و گفت: در ماه های اخیر شاهد 

بودیم که ایرانیان پرافتخار بر سر حاکمان خود فریاد زدند.  مهر

همبستگی علیه معامله قرن
وزی��ر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با دبیرکل جهاد اس��المی بر ضرورت 
وحدت و همبس��تگی گروه های فلس��طینی در مقابله هم��ه جانبه با معامله 

قرن تأکید کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتگوی تلفنی 

با »زیاد نخاله« دبیرکل جهاد اس��المی فلس��طین مسائل منطقه و فلسطین را 
بررس��ی کرد. ظریف در این تماس تلفنی ضمن محکومیت قاطعانه طرح تحمیلی و 
خائنانه ترامپ موسوم به معامله قرن، از موضع اجماعی مردم و رهبران فلسطینی در 
مخالفت با طرح یکجانبه مذکور حمایت و بر ضرورت وحدت و همبستگی گروه های 
فلس��طینی در مقابله همه جانبه با این توطئه بزرگ قرن تأکید  کرد. ظریف پیش از 
این نیز با »اس��ماعیل هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و »محمود عباس« 

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین تلفنی گفتگو کرده بود.  فارس

تحریم تسلیحاتی ایران، موقت است
سفیر روسیه در ایران با تاکید بر اینکه طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
س��ازمان ملل، اکتبر ۲۰۲۰ تحریم تس��لیحاتی تهران پایان می یابد، درباره 

عالقه مندی ایران به تسلیحات روسی صحبت کرد.
 »لوان جاگاریان« س��فیر روس��یه در ایران تحریم تس��لیحاتی ایران توسط 

ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را »موقتی« خوانده و به تمجید از تس��لیحات 
روسی پرداخته است. جاگاریان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران به تجهیزات 
نظامی روسیه عالقه  نشان داده است یا نه، تاکید کرد که تهران به تسلیحات روسی 
عالقه نشان داده است. سفیر روسیه در ایران در پاسخ به این سوال گفت: »بله البته 
)که ایران عالقه نشان داده است( چرا که در جهان به درستی تجهیزات نظامی ما، 
بهترین و کم قیمت ترین ارزیابی می ش��وند«.نماینده مسکو در تهران از بیان اینکه 
ایران دقیقا به کدام تجهیزات نظامی روسیه عالقه نشان داده، اشاره نکرد.  مهر

دو نماین��ده کنگ��ره آمری��کا در نام��ه ای به 
وزارت دفاع این کش��ور خواستار شفاف سازی 
درب��اره تلفات حمله موش��کی ایران به پایگاه 

»عین االسد« شدند.
دو قانونگ��ذار مجل��س نماین��دگان آمریکا با 
ن��گارش نامه ای خطاب به وزارت دفاع آمریکا 
خواستار شفاف سازی درباره تلفات این کشور 
در حمله موشکی ایران به پایگاه »عین االسد« 
عراق ش��ده اند.  »بیل پارسل«، نماینده ایالت 
نیوجرس��ی در مجلس نماین��دگان آمریکا و 
»دان بیکن«، نماینده ایالت نبراسکا در همین 

مجلس این نامه را نوشته اند.
پارسل در حساب کاربری اش در توئیتر عکسی 

از این نام��ه دو صفحه ای منتش��ر کرده و در 
توضیح نوش��ته پنتاگون بعد از حمله موشکی 
ایران در روز ۸ ژانویه »دس��ت کم ۵ بار« ارقام 
مرب��وط به تلف��ات نظامیان آمری��کا را اصالح 
کرده اس��ت.  او نوش��ته اس��ت: »امروز من و 
دان بیکن، فش��ارها را ادامه دادیم تا پنتاگون 
درب��اره وضعی��ت نیروهایم��ان پاس��خ داده و 
شفاف سازی کامل کند.«در جمله آغازین نامه 
این دو نماین��ده جمهوری خواه به تالش های 
»دونال��د ترامپ«، رئیس جمه��ور آمریکا برای 

کوچک نمای��ی تلفات نظامیان این کش��ور در 
حمله موش��کی ایران اشاره شده است.در این 
بخ��ش آمده اس��ت: »بعد از حمل��ه ایران در 
روز ۸ ژانوی��ه به پایگاه هوایی »عین االس��د« 
رئیس جمهور ترامپ سخنانی را برای کوچک 
نش��ان دادن میزان جدی بودن آس��یب های 
مغ��زی واردآمده ب��ه نیروه��ای آمریکایی در 
این حمله مطرح کرد.«وزارت دفاع آمریکا در 
آخرین به روزرسانی از تلفات عین االسد فعاًل به 
مبتال شدن ۶۴ نفر در اثر این حمله به »ضربه 

مغزی« )TBI( اعتراف کرده اس��ت. پنتاگون 
در چندی��ن مرحل��ه به دچار ش��دن نظامیان 
آمریکایی به این نوع آس��یب مغ��زی اعتراف 
کرد.  پارس��ل و بیکن TBI را »بارزترین نماد 
جنگ های افغانس��تان و عراق« توصیف کرده 
و با اس��تناد به آمارهای پنتاگون خاطرنش��ان 
کرده اند بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ نزدیک 
ب��ه ۳۸۳۰۰۰ نفر از آمریکایی های گماش��ته 
در این دو کش��ور به این نوع از آس��یب مغزی 
دچار ش��ده اند. آنها درباره ع��وارض این ضربه 

مغ��زی نوش��ته اند: »TBI می توان��د هم آثار 
کوتاه مدت و هم آثار بلندمدت به دنبال داشته 
باش��د و عوارض آن م��واردی از جمله ضعیف 
ش��دن فرایندهای تفکر ی��ا حافظه، ضعف در 
توانایی ه��ای حرکت��ی، بینایی یا ش��نوایی و 
تضعیف کارکردهای هیجان��ی از جمله ایجاد 
تغییرات در ش��خصیت یا ابتال به افسردگی را 
شامل می شوند.« دو نماینده کنگره آمریکا در 
بخش دیگری از نامه خود نوشته اند: »کنگره و 
مردم آمریکا باید بدانند آیا وزارت دفاع آمریکا 
در نحوه گزارش دهی خود ]در خصوص تلفات 
عین االس��د[ به صورت دقیق و کاماًل ش��فاف 

عمل کرده است یا خیر.«  فارس

توانایی موشکی ایران باید جدی گرفته شود
پایگاه اینترنتی نش��نال اینترس��ت در مطلبی به تقویت توانایی موشکی 

ایران طی یک دهه اخیر پرداخت.
پایگاه اینترنتی نش��نال اینترس��ت در مطلبی به تقویت توانایی موشکی 
ایران طی یک دهه اخیر پرداخت و نوش��ت: ایران در ۱۰ س��ال گذشته 
سرمایه گذاری های کالنی در عرصه دفاع هوایی خود انجام داده است و با 
اطمینان می توان گفت به رشد قابل توجهی در تولید موشک های کروز و 
بالستیک دست یافته است. تصاویر گویای قدرت باالی موشک های ایران 
اس��ت. نخستین عکس های ماهواره ای از پیامد های حمله ایران به پایگاه 
هوایی عین االس��د آمریکا در عراق، توانایی پیش��رفته زرادخانه موشکی 

ایران در شناسایی و حمله دقیق به اهداف دور دست را نشان می دهد.
تصاویر منتشرشده از سوی شرکت تصویربرداری Planet Labs در تاریخ 
۸ ژانویه، نش��ان می ده��د که ایران می تواند حمله ه��ای هوایی خود را به 
عنوان یک موفقیت حتی بدون تحمیل تلفات آمریکایی به چالش بکش��د. 
عالوه بر این، تصاویر نش��ان داده اس��ت ایران در کنار دادن درس عبرت، 
از تش��دید درگیری هایی که به جنگ منتهی می شود، جلوگیری می کند. 
نش��نال اینترنس��ت در ادامه نوشت: بر اس��اس گزارش ها، ایران حدود ۱۶ 
موشک بالستیک با برد کوتاه به دو پایگاه عین االسد و اربیل شلیک کرد. 
به نظر می رسد تهران چندین موشک قائم ۱ خود را به سوی اربیل پرتاب 
کرده است، اگرچه ظاهراً برخی از آن ها به هدف برخورد نکرده اند، ایران با 
پرتاب ۱۰ موشک پیشرفته »فتح-۱۱۰« یا نوع پیشرفته تر آن »فتح ۱۱۳« 

بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق را تقریبا تخریب کرده است.
تصاویر ثبت ش��ده از حمله موشکی ایران به عین االسد حاکی از قدرت قابل 
توجه موشک های ایرانی بوده است. این تصاویر دست کم هشت محل اصابت را 
نشان می دهد که ظاهراً باعث شده خسارات قابل توجهی به پایگاه و تجهیزات 
آن وارد شود. این پایگاه اینترنتی در ادامه افزود: در این حمله های هوایی سربازان 
آمریکایی دچار ضربات شدید مغزی شدند. فقدان تلفات آمریکایی -علی رغم 
دقت باالی موشک های ایرانی-احتماالً از دو عامل ناشی می شود. نخست، به 
نظر می رسد که تهران به جای کشتن عمدی سربازان آمریکایی تصمیم برای از 

بین بردن تجهیزات این پایگاه گرفته است. باشگاه خبرنگاران

 کانال مالی سوئیس
 اثبات گر پوچی ادعای آمریکایی ها 

س��خنگوی وزارت خارجه گفت: با وج��ود ادعاهای واهی آمریکا که مواد 
دارویی و غذایی تحریم نیستند،راه هرگونه نقل و انتقال بانکی را بستند 

و با راه اندازی کانال سوئیس پوچی ادعای خود را ثابت کردند.
س��ید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه در صفحه توئیترش 
نوش��ت: »علیرغم ادعاهای واهی آمریکا که مواد دارویی و غذایی تحریم 
نیس��تند؛عمال راه هرگونه نقل و انتقال بانکی را در این زمینه بس��تند.با 
راه اندازی کانال به اصطالح بشردوس��تانه برای تامین اقالم دارویی رسما 
تایی��د کردند این ادعا پوچ و خالف رای دیوان بین المللی دادگس��تری 

بوده و دارو و غذا هم تحریم است، در حالی که نباید باشد.«
س��خنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه نیز در نشست هفتگی با خبرنگاران 
در واکنش به کانال مالی که سوئیس راه اندازی کرده، گفته بود: چیزی به 
عنوان کانال بشردوس��تانه یا مشابه آن را به رسمیت نمی شناسیم. فارغ از 
اینک��ه همه تحریم ها را غیرقانونی م��ی دانیم، درباره تحریم های دارویی و 
مواد غذایی و کانالی که در این موارد تسهیل کننده آن است، اینکه بخواهند 
تبلیغ و سر وصدا کنند و به شدت در فضای مجازی به آن پرداخته شده، به 
نظر ما خیلی ارزش پرداختن هم ندارد. موسوی یادآور شده بود: ما از همه 
روزنه هایی که باعث کاهش فشار بر ملت ایران بشود استفاده کرده و آن را 
مفید می دانیم. هم آمریکایی ها می دانند تعهداتی دارند، هم رای دیوان بین 
المللی دادگستری داریم که دارو و غذا جزو اقالم تحریمی نیست و موظفند 

تسهیالت الزم را برای این نوع کاالها فراهم کنند.
س��خنگوی وزارت خارج��ه گفته ب��ود: اعطای مجوزه��ای قطره چکانی 
مش��روط و مقید ک��ردن آنها به برخ��ی چیزها، نمی توان��د آمریکا را از 
تعهداتی که نسبت به ملت ایران دارد و جنایات جنگی که با تحریم دارو 
مرتکب ش��ده، مبرا کند. وی گفته بود: این داروها با پول این ملت وارد 
شده و چیز جدیدی نیست و از یک سال و نیم پیش باید این کار صورت 
می گرفت و با کارش��کنی آمریکا االن صورت گرفته و ش��رکت سوئیسی 

هم پولش را می گیرد.  ایسنا

ایران اولین حامی جنگ چین با کرونا 
وزارت خارجه چین از حمایت ایران از دولت و مردم این کشور در جنگ 

با شیوع ویروس کرونا تمجید و قدردانی کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه چین در نشس��ت خبری خ��ود تاکید کرد که 
محم��د ج��واد ظریف وزی��ر خارجه ای��ران اولین وزیر خارج��ه در میان 
کش��ورهای جهان بود که در جنگ چین با ویروس مهلک کرونا به طور 
عمومی از دولت پکن حمایت کرد. وی تاکید کرد که این مس��اله نش��ان 
از تعهد ایران به دوستی با مردم چین است. »هوا چونینگ« در ادامه، از 
اهدای ۳ میلیون ماسک بهداشتی از سوی ایران به چین خبر داده است.  
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه شنبه در توئیتی به زبان 
چینی در صفحه توئیترش با اش��اره به تماس تلفنی »وانگ یی« همتای 
چینی در پی ش��یوع ویروس کرونا نوش��ت: در گفتگوی تلفنی با دوست 
خوب��م، وانگ یی وزیر خارجه چی��ن، از اقدامات موفقیت آمیز چین برای 
مبارزه با بیماری همه گیر )کرونا( قدردانی کردم. چین نه تنها از وخیم تر 
شدن وضعیت در داخل این کشور جلوگیری کرد، بلکه مانع از گسترش 

و شیوع این بیماری همه گیر در دیگر نقاط جهان شد.
ظریف با بیان اینکه ما بهره برداری ایاالت متحده آمریکا از این خطر را محکوم 
می کنیم، یادآور ش��د: چین قطعا مسئولیت پذیرتر و موفق تر از آمریکا در 
کنترل آنفلوآنزای خوکی در سال ۲۰۰۹ عمل کرده است.این درحالیست 
که مقامات چینی طی روزهای گذشته از مواضع مقامات آمریکایی در قبال 
بحران در چین ش��دیدا ابراز ناراحتی کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه 
چین ضمن انتقاد از اینکه آمریکا از ابتدای ش��یوع ویروس کرونا در حال 
ایجاد فضای رعب و وحشت است، اعالم کرد واشنگتن هیچ کمکی به پکن 
نکرده است.چونینگ در نشست خبری روز دوشنبه خود گفته بود، ایاالت 
متحده به دنبال شیوع ویروس کرونا یک فضای رعب و وحشت ایجاد کرده 
و به این فضا دامن زده است.به گفته این مقام چینی، آمریکا به این کشور 
در مب��ارزه با کرونا »کمک قابل مالحظه ای« ارائه نکرده اس��ت. چونینگ 
ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی در خصوص وضعیت ناشی از این 
ویروس، پاس��خ ها و قضاوت های منطق��ی، آرام و مبتنی بر علم از خودش 

نشان بدهد.  مهر

گزارش

پوتین ضمن تاکید بر توسعه مناسبات تهران-مسکو عنوان 
ک��رد که ایران و روس��یه دو بازیگر مه��م و قدرتمند برای 
مبارزه با تروریس��م بین المللی هس��تند و این همکاری ها 

همچنان ادامه خواهد یافت.
رئیس جمهور روسیه گفت: ایران و روسیه دو بازیگر مهم و 
قدرتمند برای مبارزه با تروریسم بین المللی هستند و این 
همکاری ها همچنان ادامه خواهد یافت. »والدیمیر پوتین« 
در مراس��م تقدیم استوارنامه س��فیر کشورمان در مسکو با 
اش��اره به اینکه روابط ایران و روس��یه، دوستانه و براساس 
احترام متقابل اس��ت، افزود: ما خواس��تار تقویت روابط دو 

کش��ور در همه عرصه ها هستیم. وی گفت: ایران و روسیه 
در طرح های بزرگ مش��ترک به ویژه در بخش انرژی صلح 
آمیز هس��ته ای، راه آهن و طرح ه��ای مهم اقتصادی با هم 
همکاری می کنند. نبض مثبت این روابط از زمان پیوستن 

ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا سرعت گرفته است.
رئیس جمهور روسیه همچنین به عزم کشورش برای حفظ 
برجام اشاره و تاکید کرد: روسیه از طرف های باقیمانده در 
برج��ام می خواهد برای حفظ این توافق مهم بین المللی به 

تعهدات خود عمل کنند.
والدیمیر پوتین گفت: همکاری با ایران در چارچوب آستانه، 

نقش مؤثری در حل مس��ئله س��وریه داش��ته است. برای 
تقویت همکاری با ای��ران در زمینه های مختلف دوجانبه و 
نیز در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراس��یا تالش می کنیم. 
توافقنامه هس��ته ای ایران برای حفظ ثبات منطقه و جهان 
اهمیت دارد و ما برای حفظ برنامه جامع اقدام مش��ترک، 

مربوط به توافقنامه هسته ای ایران تالش می کنیم.
 »کاظم جاللی« س��فیر جدید جمهوری اسالمی ایران در 
روس��یه در مراسم تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور 
روسیه، خواس��تار تحکیم و تقویت بیش از پیش مناسبات 
تهران و مس��کو ش��د. پوتین نیز در این دیدار کوتاه با ابراز 
خرس��ندی از س��طح عالی روابط ایران و روس��یه در همه 
عرصه ها گفت: امیدوارم در دوره مس��ئولیت س��فیر جدید 
ایران در روس��یه ش��اهد تس��ریع در روند روبه رشد روابط 
دوجانبه باش��یم. در این مراس��م که با تش��ریفات ویژه در 
کرملین برگزار شد، »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه 
و »یوری اوش��اکوف« مشاور رییس جمهور روسیه در امور 

بین الملل و جمعی از سفرای خارجی حضور داشتند.
 وزارت ام��ور خارج��ه روس��یه روز چهارش��نبه با انتش��ار 
بیانی��ه ای از همه طرف های باقیمانده در توافق هس��ته ای 
ایران خواس��ت تا از س��ازوکار حل اختالفات در برجام که 
زمینه را برای ارجاع مس��ئله هسته ای ایران برای بحث در 
شورای امنیت سازمان ملل فراهم می کند خودداری کنند.

در بیانی��ه وزارت ام��ور خارجه روس��یه در ای��ن باره آمده 
اس��ت: ما از همه طرف های باقیمانده در توافق هس��ته ای 
می خواهی��م تا ایده اس��تفاده از س��ازوکار ح��ل اختالفات 
موجود در توافق هس��ته ای را کن��ار بگذارند و تمرکز خود 
را بر مهم ترین مس��ئله معطوف س��ازند یعنی ایجاد بستر و 
فراهم کردن پیش ش��رط های الزم به منظور حفظ برنامه 
جامع اقدام مش��ترک و آغاز مبارزه برای نجات آن؛ چرا که 

ما هنوز از نقطه بی بازگشت عبور نکرده ایم.
این بیانیه می افزاید: به منظ��ور حفظ اعتبار و زنده ماندن 
برج��ام، همه طرف های مرب��وط از جمله تروئی��کای اروپا 
)متش��کل از فرانس��ه انگلیس و آلمان( باید به تعهداتشان 
پایبند باش��ند. آن ها باید تالش های خ��ود را در این حوزه 

دوچندان کنند و آن را افزایش دهند.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه تاکید شده است: هنوز 
هیچ تصمیمی در باب فعال س��ازی سازوکار حل اختالفات 
برجام اتخاذ نش��ده اس��ت و تاکنون تنها سه کشور آلمان 
فرانس��ه و انگلیس بیانیه مشترکی خطاب به مسئول ارشد 
اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی در این زمینه صادر 
ک��رده اند و در آن دیگران را از تصمی��م خود مبنی بر راه 
اندازی س��ازوکار حل اختالفات بر اس��اس بن��د ۳۶ توافق 

هسته ای مطلع ساخته اند.
دیپلمات های روس��ی تاکید کردند: در هر حال هیچ اقدام 
بیش��تری صورت نگرفته است و در متن برنامه جامع اقدام 
مشترک نیز نیامده اس��ت چه زمان و چگونه این سازوکار 
قادر به راه اندازی خواهد بود این در حالی است که بسیاری 
از کاس��تی ها و کمبود های دیگر نی��ز وجود دارد. در بیانیه 
وزارت امور خارجه روسیه آمده است: سازوکار حل و فصل 
اختالفات برج��ام نمی تواند بدون ح��ذف این خأل و پیش 
تصویب همه جزئیات راه اندازی شود. ما معتقدیم که سخن 
گفتن در مورد تمدید مهلت ها برای این رویه که هنوز آغاز 
نشده است، صرفاً گمانه زنی است و بر پایه حدس و گمان 
ق��رار دارد. ما کامال از این دی��دگاه حمایت می کنیم که به 
راه اندازی فرایندی که در نهایت به فروپاش��ی کامل برجام 
خواهد انجامید، هیچ نیازی نیس��ت. ما به تالش هایی نیاز 
داریم که توافقنامه های جامع و فراگیر را حفظ و ش��رایطی 

مناسب برای اجرای تدریجی و آرام آن ها ایجاد کند.
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ایران و روسیه، بازیگران قدرتمند در مبارزه با تروریسم
پوتین بر توسعه مناسبات تهران- مسکو تاکید کرد 
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