
پوتین قطعاً به ایران سفر خواهد کرد
ســخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهور روسیه 
قطعا در مقطعی به ایران سفر خواهد کرد، اما تاریخ 

دقیق این سفر هنوز مشخص نیست.
کاخ  ســخنگوی  پســکوف«  »دیمیتــری 
ریاســت جمهوری روســیه به خبرگزاری »تاس« 
گفت که والدیمیر پوتین رئیس جمهور این کشــور 
قطعا در مقطعی به ایران سفر خواهد کرد، اما تاریخ 
دقیق این ســفر هنوز مشــخص نیست.سخنگوی 
کرملین در پاســخ به ســوالی درباره احتمال سفر 
پوتین به ایران و شــرکت در نشست سران آستانه 
گفت: او قطعاً با گذر زمان به آنجا خواهد رفت، اما 

تاریخ دقیق هنوز مشخص نشده است.

توسعه روابط تهران - پکن 
ســفیر ایران در پکن از گفت وگــوی تلفنی وزرای 
خارجه جمهوری اســامی ایران و چین خبر داد و 
اجاس سران بریکس، موضوع افغانستان و آخرین 
تحوالت مذاکرات وین را از جمله موضوعات مورد 

گفت وگو اعام کرد.
 محمد کشــاورززاده سفیر جمهوری اسامی ایران 
در پکن در توئیتی از گفت وگوی تلفنی  حســین 
امیرعبداللهیان و وانگ یی وزرای خارجه جمهوری 
اســامی ایران و چین خبر داد و نوشــت: وزرای 
خارجه ایران و چیــن در مکالمه تلفنی موضوعات 
منطقــه ای و روابط دوجانبه را مورد بررســی قرار 
دادند.وی افزود: اجاس ســران بریکس و موضوع 
افغانســتان و آخرین تحوالت مذاکرات هســته ای 
از موضوعات گفت وگــو بود. چین مخالف یکجانبه 
گرایی آمریکا است و سیاســت فشار حداکثری را 

محکوم به شکست می داند.

پاسخ سفير ايران 
به موضع ضد ايرانى سوئد 

ســفیر ایران در پاسخ به هشــدار دولت سوئد به 
شــهروندان این کشور برای ســفر نکردن به ایران 
اعام کرد که شمار گردشگران سوئدی در ایران به 

تازگی افزایش چشمگیری داشته است.
وزارت خارجه ســوئد از شــهروندان این کشــور 
خواســته به دلیل مسائل امنیتی از هرگونه سفر به 
ایران خودداری کنند.احمد معصومی فر در توییتی 
نوشت:افزایش چشمگیرسفر اتباع سوئدی به  ایران 
. تنها در خرداد ماه امســال ۲۹۵۷ ویزا برای اتباع 
سوئدی صادر شده که در تاریخ روابط دوجانبه بی 
سابقه است. تمام گردشگران سوئدی تحت پوشش 
کامل بیمه ایران قراردارند. شــهروندان ســوئدی 
علیرغم تبلیغات منفی  همچنان عاقه مند ســفر 

به ایران هستند.

افزایش صادرات نفت ایران به چین 
طبق گزارش اویل پرایس، صادرات نفت خام ایران 
به چیــن در ماه ژوئن به روزانه ۹61 هزار بشــکه 
افزایش یافته اســت که این میــزان بیش از عدد 

صادرات ایران به چین قبل از تحریم ها است.
 Iran’s Oil« اویل پرایس در گزارشــی با عنوان 
Exports Surge In June« بر اساس داده های 
شرکت تحلیلی تجارت نفت دریایی پترولجستیک 
عنــوان کرد که صادرات نفت ایران به چین در ماه 
جاری افزایش داشــته اســت. طبق این گزارش، 
تخمین زده می شــود که صادرات نفت خام ایران 
بین اول ژوئن تا 1۹ ژوئن به طور متوسط به ۹61 
هــزار بشــکه در روز افزایش یافته اســت.چین از 
زمان اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه صنعت 
نفت جمهوری اســامی در ســال ۲018، زمانی 
که دونالد ترامــپ، رئیس جمهور وقت آمریکا را از 
توافق هسته ای ایران خارج کرد، اصلی ترین مقصد 
صادرات نفت خام ایران بوده اســت.صادرات ۹61 
هزار بشــکه ای نفت ایران به چین در حالی در ماه 
جاری رقم خورده اســت که این عدد در زمان قبل 
از تحریم ها در حدود ۷00 هزار بشکه در روز بوده 
اســت. به بیان دیگر با بازارسازی برای نفت ایران 
در دولت ســیزدهم، جریان صادرات نفت ایران به 
چین تقویت و تضمین شــده و به بیش از رقم قبل 
از تحریم هــا افزایش یافته اســت.افزایش صادرات 
نفت ایران بــه چین در حالی به مــرز روزانه یک 
میلیون بشکه در روز رسیده است که اخیرا برخی 
رسانه های داخلی از شایعه تصاحب بازار نفت ایران 

در چین توسط روسیه را مطرح کرده بودند.

 کمک های بشردوستانه ایران
 به زلزله زدگان افغانستان 

در پــی وقوع زمین لــرزه مرگبار روز گذشــته در 
شــرق و جنوب افغانستان، ســخنگوی طالبان از 
رسیدن محموله های کمکی و بشردوستانه از سوی 

جمهوری اسامی ایران به کابل خبر داد.
»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان اظهار داشت که 
در ادامه کمک ها به زلزله زدگان در شرق افغانستان، 
۲ فروند هواپیما حاوی کمک های بشردوستانه ایران 
به افغانستان رســیده است. وی همچنین افزود که 
یک هواپیمای حامل کمک های بشردوستانه از قطر 
نیز به کابل نشسته است.سفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل گفت: ایران در چند ماه گذشته بیش 
از ۳0 محموله کمک های بشردوســتانه برای مردم 
افغانستان ارســال کرده است. مجید تخت روانچی، 
در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان با ابراز 
همدلی با مردم افغانســتان و خانواده قربانیان زلزله 
اخیر در خوست افغانســتان گفت: ما در این زمان 
سخت در کنار مردم افغانستان ایستاده ایم و تاکنون 
دو محموله هواپیمای کمک های بشردوســتانه را به 

مناطق زلزله زده ارسال کرده ایم.

اخبــــار گزارش

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا امــروز در حالی 
در تهــران با مقامات جمهوری اســامی دیدار می کند که 
ترافیک حضور مقامات کشــورهای مختلــف در تهران و 
تواقات ایران با کشورهای متعدد از جمله اعضای بریکس و 
شانگهای دو ابزار فشار غرب علیه ایران یعنی ادعای انزوای 
جمهوری اسامی و چالشــهای اقتصادی را از دستان وی 

خارج کرده است. 
به رغم ادعاهای غرب و غــرب گرایان که توافق با غرب و 
پذیــرش قوانینی همچون اف ای تــی اف را راهکار خروج 
ایران از بن بســت و رفع نیازهای اقتصــادی می نامیدند 
که طی ماه های گذشــته بویژه طی هفته های اخیر با سفر 
مقامات ارشــد کشــورهای مختلف به تهران و نیز دعویت 
بریکس به عنوان یکــی از بزرگترین پیمان های اقتصادی 
از رئیس جمهوری اســامی ایران عمــا ابطال این ادعاها 
را آشــکار ساخته اســت. در چنین شــرایطی سخنگوی 
وزارت امور خارجه از ســفر جوزپ بورل مسؤول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا به تهــران خبر داد و گفت که او در 
این ســفر با امیرعبداللهیان و مقامات دیگردیدار می کند.
این نخستین سفر بورل به تهران در دولت سیزدهم است. 
انریکه مورا معاون بورل پیش از این به تهران ســفر کرده 
بود.روزنامه قطری »العربی الجدید« چاپ لندن، به نقل از 
منابع آگاه ایرانی گزارش داد که »جوزپ بورل« مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا »به احتمال زیاد« ابتدای 
هفته آینده برای بررسی تحوالت مربوط به توافق هسته ای 

و ازسرگیری مذاکرات وین عازم تهران می شود.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ضمن تایید سفر 
به ایران، تاکید کرد دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای 
کامل برجام است.»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در توییتی درباره سفرش به تهران، دیپلماسی 
را تنها راه بازگشت به اجرای کامل برجام و معکوس کردن 
تنش های فعلی خواند.او در این خصوص نوشت: به عنوان 
هماهنگ کننده برجام برای دیدار با حسین امیرعبداللهیان 
همتای خود و دیگر مقامات ذیربط ایرانی به تهران ســفر 

می کنم. دیپلماسی تنها راه بازگشت به اجرای کامل توافق و 
معکوس کردن تنش های فعلی است.سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا هم در بیانیه ای در خصوص ســفر بورل اعام 
کرد: جوزپ بورل به عنوان بخشی از تاش های جاری برای 
بازگرداندن برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( به اجرای 
کامل، در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ ژوئن )امروز و فردا( به ایران سفر 
خواهد کرد. نماینده عالی به عنوان هماهنگ کننده برجام 
با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و سایر همتایان 

ذیربط ایرانی دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
همزمان ۲۵ نفر از ســران مذهبی در آمریکا در بیانیه ای از 
رئیس جمهور کشورشان خواســته اند به توافق هسته ای با 
ایران بازگردد.این بیانیه به ابتکار »کمیته دوســتی قانون 
ملی« )FCNL( تهیه شــده اما ائتافی از ســران ادیان و 
روسای سازمان های مذهبی از آن حمایت کرده اند. در این 
بیانیه آمده اســت: »ما قویاً از دولت بایدن می خواهیم در 
میز مذاکرات باقی بماند و شجاعت انجام اقدامات شجاعانه 

برای صلح را داشــته باشــد.در این میان مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا بــا نماینده ویژه آمریــکا در امور 
ایران در یک شــام کاری در بروکسل درباره برجام رایزنی 
کردند.»انریکه مورا«، معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا از رایزنی »عمیق« با »رابرت مالی«، نماینده 

ویژه دولت آمریکا در امور ایران درباره برجام خبر داد. 
این در حالی اســت که کمیته منتخب امور اطاعاتی سنا 
طرحی را بــه بهانه محافظت از آمریکا را تصویب کرده که 
هدف آن مقابله با کشورهای غیردوست با آمریکا از جمله 
ایران اعام شــده اســت.کمیته منتخب اطاعات سنا به 
اتفــاق آراء و با 16 رأی موافق بــدون رأی مخالف ، الیحه 
مجوز اطاعات برای سال مالی IAA( ۲0۲۳( را به تصویب 
درآورد تــا به این بهانه برای جامعه اطاعاتی آمریکا مجوز 
بودجه صادر شود و اختیارات حقوقی و قانونی را در اختیار 
آن ها قــرار دهند و نظارت کنگره بــر جامعه اطاعاتی را 

تقویت کنند.

از ســوی دیگر یک مقــام اتحادیه ارو پا گفتــه میان این 
اتحادیه و رژیم اســرائیل بر سر جلوگیری از قدرت گرفتن 
ایران منافع مشــترک وجود دارد.»دیمیتر زانچف«، سفیر 
اتحادیه اروپا در فلسطین اشغالی پیش بینی کرده سرانجام 
با ایران بر ســر برنامه هسته ای این کشــور توافق حاصل 
خواهد شد.روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به نقل 
از این مقام اتحادیه اروپا نوشــته اســرائیل و اتحادیه اروپا 
منافع مشــترکی در »جلوگیری از قدرت گرفتن بیشــتر 

ایران دارند.«
در ایــن میان امــا در ادامــه ناکامی غرب بــرای انزوای 
ایران، ســران گروه »بریکس« شــامل اقتصادهای نوظهور 
در بیانیه نشســت خود بر راه حل سیاســی و دیپلماتیک 
برای مســئله هســته ای ایران تاکید کردند.در بخشــی از 
این بیانیه آمده اســت: ما نیاز برای حل مســئله هسته ای 
ایــران از طرق صلح آمیز و دیپلماتیــک منطبق بر قوانین 
بین المللــی را تکرار و بر اهمیت حفــظ برجام و قطعنامه 
۲۲۳1 شــورای امنیت ســازمان ملل برای عدم اشــاعه 
بین المللی و همچنین صلح و ثبات بیشــتر تاکید می کنیم 
 و امیدواریم تاش های دیپلماتیک برای ازسرگیری برجام 

به موفقیت بیانجامد. 
پیش تر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران در گفت وگوی پنجشــنبه )دوم تیرماه( با 
»وانگ یی« عضو شــورای دولتی و وزیر امور خارجه چین 
ضمن تشــکر از دعــوت پکن از جمهوری اســامی ایران 
برای حضور آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور ایران در اجاس 
بریکس، از ابتکار توسعه و امنیت جهانی ارائه شده از سوی 
چین اســتقبال و ابراز امیدواری کرد دوره ریاســت چین 
بر بریکس باعث گســترش تقویت همکاری های چندجانبه 
شود.وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات رفع 
تحریم ها، با غیرســازنده خواندن قطعنامه سیاسی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران 
آمادگی دارد تا با حسن نیت و جدیت به یک توافق پایدار 

و با حفظ منافع ملت ایران دست یابد.
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معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا کــه همچون بایدن 
برای مشــتی دالر دل به قاتان 1۷ هزار ایرانی بســته 
اســت در لفاظی خود در میتینگ گروهک تروریســتی 
منافقین از دولت بایدن خواســت از مذاکره هسته ای با 

تهران خارج شود.
»مایک پنــس« معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا در 
سخنرانی خود در  میتینگ گروهک تروریستی منافقین 
با عنوان »ایران آزاد« بــه لفاظی ضد ایرانی پرداخت و 
از دولت بایدن خواســت که توافق هسته ای با تهران را 
تجدید نکند و مدعی شــد که این اقدام حاکمیت ایران 
را جســور می کند.پنس در ســخنرانی ضد ایرانی خود 
مدعی شد انتخاب آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی با هدف 
»سرکوب مخالفت های داخلی و ارعاب مردم ایران برای 

سکوت بود«.
معاون ترامپ که سیاســت فشــار حداکثری دولتشان 
علیــه ایــران و آرزوی توافق جدید بــا آن بعد از خارج 
کردن یکجانبه و غیرقانونــی آمریکا از برجام به ناکامی 
انجامید، مدعی شــد »تجدید توافق بــا ایران راه آن را 
برای دســتیابی به بمب اتمی مسدود نخواهد کرد«. او 
در ادامــه ادعاهایش گفت »توافق بــه هیچ وجه به نفع 
مردم ایران نیســت، بلکه صرفاً رژیم فاســدی را تقویت 

و غنی می کند که نســل های مردم ایران را عذاب داده 
و شکنجه کرده اســت«.به گزارش روزنامه صهیونیستی 
»تایمــز اســرائیل«، پنس از دولت بایدن خواســت که 
»فوراً از تمامی مذاکرات هســته ای با تهران خارج شود، 
از مخالفان ســازمان یافته در ایران حمایت کند و روشن 
کند کــه آمریکا و متحــدان ما هرگز بــه رژیم تهران 
اجازه دســتیابی به ســاح اتمی را نخواهند داد«.طبق 
گــزارش »فاکس نیوز« مایک پنس در میتینگ گروهک 
تروریستی با عنوان »ایران آزاد« شرکت کرد و همچنین 

با »مریم رجوی« سرکرده منافقین دیدار داشت. 
گروهک تروریســتی منافقین هر ساله نشست هایی را با 
گروهــی از هواداران اجاره ای برگــزار می کند. به عنوان 
مثــال، روزنامه انگلیســی گاردین ســال 1۳۹۷ درباره 
نشســت این گروهــک منافقین در پاریس نوشــته بود 
بخش زیادی از حاضران اتباع اروپای شرقی و پناهجویان 
ســوری ای بودند که با وعده ســفر توریستی رایگان به 
پاریس، به محل برگزاری این تجمع منتقل شده بودند.
حمایــت مقام هــای آمریکایی از گروهــک منافقین در 
حالی ادامه دارد که حتی گزارش های رســمی در داخل 
 آمریکا بر حمایت حداقلــی از این گروه در داخل ایران

اذعان می کنند.

رقص پنس با  قاتالن مردم ایران برای مشتی دالر 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای بی 
اساس رژیم صهیونیستی و با بیان اینکه مظلوم نمایی های 
نمایشــی این رژیم تروریســت را کسی جز خودش باور 
نمی کند، گفت:  انتظار می رود ترکیه در مقابل ادعاهای 

تفرقه افکنانه صهیونیست ها سکوت نکند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه اتهامات 
و ادعاهای بی اساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در 
آنکارا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مولود چاووش 
اوغلو همتای ترک را مضحک و در چارچوب ســناریوی 
از پیــش طراحی شــده برای تخریب روابط دو کشــور 
مســلمان توصیف کرد و آن را بخشی از دسیسه تل آویو 
برای انحراف افــکار عمومی ترکیــه و منطقه از آرمان 
 فلســطین و اقدامات تروریســتی این رژیم کودک کش 

و خرابکار خواند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در نشســت خبری با 
همتای ترکیه ای خــود باز هم ادعای خود درباره تاش 
تهران بــرای هدف قرار دادن صهیونیســت ها در خاک 
ترکیــه را تکــرار کرد.ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
در این باره افزود: متاســفانه از حــدود یک هفته پیش 
یــک عملیات روانی برای مشــغول کردن رســانه ها به 
سناریوهای ســاختگی با استفاده از اطاعات نادرست و 

جهت دار جهت مهیا کردن فضا  برای طرح ســناریوی  
فرافکنانه وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی شــروع شده 
بود.وی تصریح کرد: کشــور همسایه ما ترکیه به خوبی 
می داند ادعاهای فرســتاده رژیم دروغگو و تروریســت 
صهیونیســتی تا چه میزان بی اساس بوده و انتظار می 
رود در مقابل این ادعاهای تفرقه افکنانه ســکوت نکند. 
این رژیم بارها نشــان داده اســت تا چه میزان غیرقابل 
اعتمــاد است.ســخنگوی وزارت امور خارجــه با تاکید 
مجدد بر اینکه پاســخ جمهوری اســامی ایران به ترور 
و خرابکاری های رژیم صهیونیســتی همیشــه بصورت 
قطعی، مقتدرانه و بدون تهدید امنیت شهروندان عادی 
و تهدیــد امنیت کشــورهای دیگر خواهد بــود، اظهار 
داشت: مظلوم نمایی های نمایشــی این رژیم تروریست 
را کســی جز خودش باور نمی کند و اگــر به ظاهر نیز 
طرف هایی بر اساس مصلحت اندیشی زودگذر، نمایشی 
از همراهی داشته باشند، اما در واقع می دانند با چه رژیم 
خطرناکی روبرو هســتند.الپید در این نشســت خبری 
ضمن طــرح ادعاهای تکراری علیه جمهوری اســامی 
ایران، مدعی شــد که تهران برای انجام حمله در ترکیه 
برنامه ریزی کرده اســت. وی در عین حال گفت که »در 

برابر تهدیدهای ایران، دست بسته نخواهیم ماند«.

نصیحت تهران به آنکارا درباره یاوه سرایی صهیونیست ها

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با مقامات جمهوری اسالمی دیدار می کند 

دستان خالی بورل در تهران

در ســفر الوروف وزیر خارجه روسیه به تهران درحالی مقامات دو کشور بر لزوم 
توسعه مناســبات میان طرفین تاکید کردند که از محورهای اصلی این روابط را 

تحقق سند شراکت استراتژیک ۲0 ساله تهران-مسکو تشکیل می دهد. 
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران که میزبان 
»ســرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روســیه بود، پس از دیــدار و گفت وگو با 
همتــای روس خود در نشســت خبری مشــترک حضــور یافت و به تشــریح 

گفت وگوهای انجام شده پرداخت.
وی تاکید کرد  از جمله موضوعات مورد بررســی معاهــده همکاری های جامع 
بلندمدت و راهبردی دو کشــور اســت. این ایده از قبل از سفر آقای رئیسی به 
مســکو و دیدارشان با آقای پوتین در دســتورکار ما قرار داشت. در جریان این 
ســفر نقطه نظرات همکارانم در وزارت امور خارجه و دستگاه های ذیربط روسیه 
را دریافت کردیم و امیدواریم بزودی جلسات کارشناسی برای نهایی کردن مفاد 
این موافقتنامه و تصویب آن در دولتین ایران و روسیه و پارلمان های دو کشور را 
پشت سر بگذاریم.وزیر خارجه اضافه کرد: دو سند دیگر که از سندهای زیربنایی 
برای همکاری هــای ما در حوزه ایجاد و فعالیت مراکــز فرهنگی و همکاری در 
زمینه امنیت بین المللی اطاعات بین دو کشور است نیز خوشبختانه در روزهای 
گذشــته در هیأت دولت ایران به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به مجلس 
شــورای اسامی ارسال شــد.رئیس دستگاه دیپلماســی خاطرنشان کرد: توافق 
کردیم دور جدید کمیســیون مشــترک همکاری های دو کشور را برگزار کنیم. 
درباره همکاری در ســایر حوزه های اقتصادی، تجــاری، فرهنگی، علم، فناوری 
و سایر موضوعات در دســتورکار دو طرف توافقات خوبی داشتیم. در پروژه های 
راه آهن از جمله تکمیل خط راه آهن رشــت - آســتارا توافق خوبی داشــتند و 
امیدواریم هر چه زودتر با ســرمایه گذاری مشــترک بتوانیم این پروژه را نهایی 
کنیــم.. امیرعبداللهیان اضافه کرد: در حــوزه همکاری های علمی توافق کردیم 
مرکز نوآوری فناورانه ایجاد شود. این موضوع در سفر اخیر همتای آقای ستاری 
معاون علم و فناوری ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و امروز بر اجرایی 
شدن هر چه سریع تر این توافق تأکید کردیم.رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 
همکاری دو کشــور در حوزه لغو روادید متقابل مورد بررســی قرار گرفت. ما در 
جمهوری اسامی ایران آمادگی داریم لغو عمومی روادید بین دو کشور به صورت 
متقابل انجام شــود و برای لغو روادید تجاری در گام اول با هدف افزایش حجم 
مبادالت تجاری دو کشــور گفت وگو کردیم. بخش های تخصصی ما در این رابطه 

این ایده ها را بزودی نهایی خواهند کرد.
امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: امیدواریم در آینــده نه چندان دور با توجه به 
شــرایط مهار ویروس کرونا در جهان شاهد برگزاری نشست سران روسیه، ترکیه 

و ایران در تهران باشــیم. این نشست بخشــی به صورت دوجانبه و بخش دیگر 
در فرمت آســتانه برگزار خواهد شــد. وی همچنین گفت: در دیدار همچنین بر 
برخی عربده  کشــی های سیاسی رژیم صهیونیســتی و عربده کشی های فراتر از 
رژیم جعلی اســرائیل صحبت کردیم و این که منطقه اجازه نخواهد داد این رژیم 

امنیت، ثبات و پیشرفت منطقه را مورد تهدید قرار بدهد.
امیرعبداللهیان درباره برنامه های مشــترک ایران و روســیه به خصوص در بحث 
امنیت غذایی گفت:  ما شاهد تحریم های غیرقانونی علیه کشورها از جمله روسیه 
هستیم. در خصوص تامین امنیت غذایی در دولت و در تیم اقتصادی اقدام شده 
اســت و دولت ایران در عالیترین سطح نسبت به اطمینان از وجود امنیت غذایی 
در داخل کشــور اقدامات چندالیه ای را صورت داده است و هیچ نگرانی در این 
زمینه نیســت. درباره چگونگی مقابله با تحریم های آمریکا علیه کشورها از جمله 
ایران و روسیه، باید بگویم توافقات مهمی را در ماه های گذشته برای بی اثر کردن 
تحریم ها داشــتیم که البته این موضوع باید اقدام و عمل را در پی داشته باشد و 
شاید نیاز به بیان آن در مقابل رسانه ها نباشد.وی درباره ارسال بسته پیشنهادی 
به آمریکا و امیدواری امروزش نســبت به آینده مذاکرات نیز اظهار داشت: قطار 
مذاکره برای لغو تحریم ها به ایستگاه های سخت و نزدیک به نقطه پایان خودش 
رسیده اســت و گاهی اوقات ایجاب می کند که توقف چند روزه یا توقف در یک 
ایســتگاه خاص را در نظر بگیریم. گاهی این نیاز و درخواســت طرف های مقابل 
مذاکــره برای لغو تحریم ها بوده و گاهی اوقــات ما برای جمع بندی و بازتعریف 
آخرین وضعیت گفت وگوها نیاز داشتیم که چند روزی توقف و مکث در مذاکرات 
ایجاد شــود. امیرعبداللهیان تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران برای رسیدن به 
توافق خوب، قوی و پایدار جدی است و ما مسیر دیپلماسی را که مسیر درستی 
است، ادامه خواهیم داد و بار دیگر آمریکا را به واقع بینی برای رسیدن به مرحله 

نهایی مذاکرات دعوت می کنیم.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران پس از دیدار 
و گفت وگو با ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه در توئیتی نوشت: با سرگئی 
الورولف وزیر خارجه روسیه گفت وگوهای پرمحتوایی داشتیم. تحوالت منطقه ای 

و بین المللی نیز مورد بحث و بررســی قرار گرفت.وی افزود: هر دو بر نامشــروع 
بودن تحریم های خودسرانه و فراسرزمینی تأکید کردیم.

»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز پس از دیدار با حسین 
امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح گفت وگوهای 
انجام شــده پرداخت.وی گفت: مذاکرات بســیار خوبی داشــتیم و امروز هم به 
صورت مفصل با آقای امیرعبداللهیان گفت وگو داشتیم و دو کشور تصمیم دارند 
که روابط خود را تعمیق ببخشــند. ما نظر مشــترک داریم کــه روابط فیمابین 
توانســته به سطح بســیار باالیی در طول تاریخ برسد. با این هدف کار می کنیم 
بر روی توافق بزرگ که ابتکار آن توســط رئیس جمهور ایران مطرح شده است. 
چند وقت پیش پیشــنهاد وزارت ما به تهران مخابره شــد و امروز توافق کردیم 
کارشناسان هر چه ســریع تر درباره این سند مهم توافق کنند. سندی که آینده 
شراکت استراتژیک ما را برای ۲0 سال آینده مشخص می کند.وزیر خارجه روسیه 
خاطرنشــان کرد:  وظیفه ماست که روابط فیمابین را گسترش دهیم در شرایطی 
که تحریم های آمریکا و کشــورهای اقماری مانع توســعه پویای روابط دو کشور 
شده است. علیرغم همه این تبعیض ها تجارت ما سال گذشته 80 درصد افزایش 
یافت و به حدود ۴ میلیارد دالر رســیده است و امســال روند مثبت است و هر 

کاری صورت می دهیم که از این روند حمایت کنیم.
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: همه تحریم های غیرقانونی علیه ایران که ناقض 
برجام است، باید لغو شود، امیدوارم آمریکا انتخاب منطقی خودش را صورت دهد. 
البته اطمینان نهایی را در این زمینه ندارم.الزم به ذکر اســت معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزیر امور خارجه، با بیان اینکه تاش داریم ســقف روابط تجاری ایران 
و روســیه را در ســال جاری به پنج میلیارد دالر برسانیم، گفت: روسیه در مورد 
تامین مصالح ساختمانی تقاضای زیادی از ما دارد و در همین رابطه لیستی را به 
ما ارائه داده و ان شاءاهلل در آینده  تیمی در  این ارتباط به روسیه اعزام می شود 

تا در مورد این موضوع با مقامات روسیه  صحبت و رایزنی کند. 
مهدی صفــری با بیان اینکه در بخش ترانزیت نیز قرار اســت برای گســترش 
همکاری های دو کشور در این زمینه یک هیات بلندپایه ای به روسیه سفر کند، 
افزود: در حال حاضر از طریق کریدور شمال – جنوب، کاالهایی از هند به سمت 
آسیای مرکزی، روسیه و قفقاز ترانزیت شده است و تاش بر این است که حجم 
ترانزیت در این حوزه از 1۵ میلیون تن به ۲0 میلیون تن در ســال جاری ارتقاء 
پیدا کند. وی همچنین در مورد راه آهن رشت – آستارا نیز گفت: در این زمینه 
قرار است کار دو جانبه و یا سه جانبه ای صورت بگیرد. قرار است الورف در سفر 
به آذربایجان با مقامات آذربایجانــی برای همکاری در این پروژه صحبت کند و 

اگر به نتیجه برسد به صورت سه جانبه پیگیری می شود.

 وزرای خارجه ایران و روسیه 
در چارچوب توسعه مناسبات دو کشور خبر دادند 

تحقق سند شراکت استراتژیک ۲۰ ساله 
تهران - مسکو


