
 رژیم صهیونیستی 
جرأت و قدرت رویارویی ندارد

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه رژیم 
صهیونیســتی جرأت و قــدرت رویارویی نظامی با 
ایران را ندارد، تصریح کرد: پاســخ ایران به هرگونه 
حماقتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شود، ویران 

کننده خواهد بود.
 ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امــور خارجه در 
گفت وگویی با شبکه العالم گفت: تهدیدهای اخیر 
رژیم صهیونیســتی فقط جنگ روانی است و این 
رژیم نه جرأت و نه قدرت رویارویی نظامی با ایران 
را ندارد.کنعانی تاکید کرد: پاســخ ایران به هرگونه 
حماقتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شود، ویران 
کننــده خواهد بــود.وی افزود: جــو بایدن رئیس 
جمهــور آمریکا در تشــکیل ائتالفــی نظامی ضد 
ایران شکست خورد و کشورهای منطقه به آمریکا 
اعتمادی ندارند.سخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
ترکیه هم گفت: ایران نگرانی های امنیتی ترکیه را 
در مرزهــای جنوبی این کشــور درک می کند و با 
این حال مخالف ایده منطقه حائل داخل ســوریه 
است.وی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره 
به مذاکرات رفع تحریم ها بیان کرد: واشنگتن همه 
مطالب ایران را که در متن توافق سال ۲۰۱۵ آمده 
است، نپذیرفت. واشــنگتن باید ضمانت واقعی به 
ایران بدهد. طوالنی کــردن زمان مذاکرات به نفع 

هیچ طرفی به ویژه آمریکا نیست.  العالم

 امضای اولین قرارداد برقی 
بلند مدت با عراق 

وزیر نیــرو با بیــان اینکه ایران قــدرت اول تولید 
برق غرب آسیاســت، گفت: حرکت به سوی انعقاد 
قراردادهــای راهبردی بلندمــدت در بخش برق، از 
محورهای دیپلماسی پویای منطقه ای دولت بوده که 
نتایج درخشانی را برای کشور به همراه داشته است.

علی اکبــر محرابیــان ضمن اشــاره بــه ظرفیت 
قابل توجه کشــور در حوزه برق اظهار داشــت: بر 
اســاس گزارش های بین المللی، بزرگترین ظرفیت 
تولید و توزیع برق در بین کشــورهای غرب آسیا 
متعلق به ایران اســت که با وجود کند شدن روند 
توســعه صنعت برق در سال های گذشته همچنان 
ایران قدرتمند ترین کشــور برقی منطقه به حساب 
می آید و با رکوردشکنی افزایش ظرفیت نیروگاهی 
در ســال جاری این مســئله تداوم خواهد یافت.

محرابیان در تشریح رویکرد دولت مردمی در حوزه 
بــرق گفت: با توجه به اینکه در زمان های زیادی از 
سال با مازاد تولید برق در کشور مواجه هستیم، لذا 
توسعه دیپلماسی انرژی به محوریت برق را با سایر 
کشورهای همسایه پیگیری کردیم تا عالوه بر رفع 
مســائل کشورهای همســایه در این بخش، زمینه 
ایجــاد جریان پایدار درآمد و اســتفاده از حداکثر 

ظرفیت شبکه برق کشور مهیا شود.  فارس

 نشست تهران، ائتالفی 
در برابر ائتالف عربی - اسرائیلی 

عضو دفتر سیاســی جنبش جبهــه مردمی برای 
آزادسازی فلسطین تأکید کرد که نشست سه جانبه 
تهران بایــد به ائتالفــی در برابر ائتــالف عربی-

اسرائیلی تبدیل شود.
»محمــود الراس« عضــو دفتر سیاســی جنبش 
»الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین«)جبهه مردمی 
برای آزادســازی فلســطین( تأکید کرد که ســفر 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســی به تهران و 
برگزاری نشست ســه جانبه، بیانگر حجم تغییرات 
در عرصه بین الملل اســت.الراس با بیان اینکه این 
تغییرات، با آغاز بحران روســیه و اوکراین شــتاب 
گرفته است، به »قدس برس« گفت: سفر پوتین به 
تهران در راستای جنگ شکست اراده ها بین آمریکا 
و روســیه بوده و در واقع پاسخ مستقیمی به سفر 
بایدن به منطقه اســت.وی با اشــاره به اینکه باید 
از نشســت تهران برای حمایت از مسئله فلسطین 
و شکســت هژمونی آمریکا که در حمایت از رژیم 
صهیونیستی است، استفاده کرد، خواستار تشکیل 
ائتالف جدیدی در نشست تهران شد که در پاسخ 

به ائتالف عربی-اسرائیلی تشکیل شود.  ایرنا

 نیمی از روس ها طرفدار تقویت 
روابط سیاسی و نظامی با ایران هستند

نتایج یک نظرســنجی نشــان داد بیش از نیمی از 
روس ها طرفدار تقویت روابط سیاســی و نظامی با 
ایران هستند و همچنین ۴۷ درصد از مردم روسیه 
مطالعه و اســتفاده از تجربه ایران بــرای مقابله با 

فشار تحریم های غرب را ضروری می دانند.
نتایج نظرســنجی انجام شــده توسط مرکز تحلیل 
پورتــال  از   )CAST( فناوری هــا  و  اســتراتژی ها 
SuperJob نشــان داد بیــش از نیمی از روس ها 
طرفدار تقویت روابط سیاسی با ایران و همچنین ۵۰ 
درصد آن ها خواستار توسعه همکاری های نظامی و 
صنایع دفاعی با ایران هستند.این نظرسنجی از ۱۴ 
تا ۱۸ ژوئیه )۲۳ تا ۲۷ تیرماه( و در آســتانه ســفر 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران انجام 
شــد. در مجموع ۱۶۰۰ فرد باالی ۱۸ سال از تمام 
مناطق روســیه در این نظرسنجی شرکت کردند.در 
پاســخ به این سوال که »آیا به نظر شما روسیه نیاز 
به توسعه بیشتر همکاری های نظامی و نظامی-فنی 
با ایران دارد؟« ۵۰ درصد پاســخ مثبت، ۱۵ درصد 
پاسخ منفی، و به نظر ۳۵ درصد پاسخ دادن به این 
سوال دشوار بود.به گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
در حالی که ۵۴ درصد از پاســخ دهندگان از تقویت 
روابط سیاسی با ایران دفاع کردند، ۱۲ درصد آن را 
مهم نمی دانســتند و ۳۴ درصد پاسخ دادن به آن را 

دشوار می دانستند.  مهر

اخبــــار گزارش

وزیر امور خارجه در تشــریح رایزنی تلفنی اش با مســؤول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرد: به آقای بورل 
صراحتــا گفتم آمریکا باید زیاده خواهــی و تردید را کنار 
بگــذارد. راه حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد 
داشت و آمریکایی ها با اهرم فشار به نتیجه نخواهند رسید.
 حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
شــامگاه دوشنبه ۲۷ تیر ماه برای دومین بار در ماه جاری 
تلفنی گفت وگــو کردند.امیرعبداللهیان در همین خصوص 
در پستی در ایننستاگرام به تشریح این گفت وگوی تلفنی 
پرداخت و نوشت: دوشنبه شب با آقای جوزپ بورل مسؤول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی در خصوص 
آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم صحبت کردم.
وزیر خارجه افــزود: آقای بــورل از اراده مثبت جمهوری 
اســالمی ایران و ابتکار عمل ما برای عبور از موانع و حل و 
فصل اختالفات باقیمانــده در مذاکرات تقدیر کرد و گفت 
به تالشهایشــان برای نزدیک کردن دیدگاه ایران و آمریکا 
ادامه خواهد داد.رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: 
من هم از آقای بورل و آقای مورا به دلیل تالش های مثبت 
و بی وقفه شــان تشکر کردم و به تبیین دالیل اختالفات و 
راه حل آن پرداختم. به آقــای بورل صراحتا گفتم آمریکا 
باید زیــاده خواهی و تردید را کنار بگــذارد. معتقدیم راه 
حل تکراری نتیجه تکراری را به دنبال خواهد داشت. واقع 
بینی مبتنی بر تحلیل درست نیاز امروز حکام آمریکا برای 
رسیدن به توافقی پایدار است.وی در پایان نوشت: به آقای 
بــورل گفتم آمریکایی ها با اهرم فشــار به نتیجه نخواهند 
رسید.وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با جوزپ بورل 
با بیان این که هیچ تردیدی در اراده ایران برای رسیدن به 
توافق خوب، قوی و پایــدار وجود ندارد، تصریح کرد: کاخ 
ســفید زیاده خواهی ها و تردیدها را کنار بگذارد و با واقع 

بینی در مسیر حصول توافق گام بردارد.
در این گفت وگــوی تلفنی در خصــوص آخرین وضعیت 
گفت وگوها برای رفع تحریم ها و همچنین برخی موضوعات 
مهم منطقه ای و بین المللی مورد اهتمام مشــترک بحث و 

تبادل نظر شد.امیرعبداللهیان و بورل ۱۴ تیر ماه نیز تلفنی 
گفت وگو کرده بودند.وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی 
شامگاه دوشنبه، اظهار داشت: هیچ تردیدی در اراده دولت 
جمهوری اســالمی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، 

قوی و پایدار وجود ندارد.
رئیس دستگاه دیپلماسی با قدردانی از تالش های بی وقفه 
جوزپ بورل و انریکه مورا )معاون بورل و هماهنگ کننده 
گفت وگوها( و با اشاره به گفت وگوهای اخیر خود با وزرای 
خارجه ایتالیا و فرانســه تأکید کرد: کاخ سفید باید زیاده 
خواهی ها و تردیدها را کنار گذاشــته و بــا واقع بینی در 
مســیر دستیابی به راه حل و حصول توافق گام بردارد و از 
تکرار رویکرد ناکارآمد گذشته و رفتار غیر سازنده و توسل 

به اهرم  فشار و تحریم دست بردارد.
امیرعبداللهیــان اخیرا به دعوت همتای ایتالیایی ســفری 

به رم داشــت و در گفت وگویی با یــک روزنامه ایتالیایی 
گفت:  من بــا دی مایو وزیر خارجه ایتالیا در مورد موضوع 
هسته ای صحبت کردم، ایشان ایده های خوبی را پیشنهاد 
کرد که در مذاکــرات مورد توجه قرار خواهیم داد. در ۱۰ 
ماه گذشــته، عالوه بر دیداری که در رم داشــتیم، دو بار 
همدیگــر را دیده ایم و در مورد مســائل مختلف از جمله 
برجام صحبت کردیم. اکنون ما در مرحله جدیدی از تبادل 
نظر هســتیم. ما از قابلیت ها و توانایی های وزارت خارجه 
ایتالیا در مذاکرات هســته ای استقبال می کنیم، همانطور 
که از هر ایده ای که بتواند به بازگرداندن ایاالت متحده به 
برجام کمک کند، اســتقبال می کنیم. بنابراین ما به دنبال 
یک توافق خوب، محکم و پایدار هســتیم و از کمک دیگر 
کشورها از جمله ایتالیا استقبال می کنیم. امیرعبداللهیان 
در بخش دیگری از این گفت وگو با بورل با اشاره به نشست 

سه جانبه بین روســای جمهور سه کشور ایران، روسیه و 
ترکیــه در تهران  رویکرد ایــران را در مورد امنیت غذایی 
و امنیت انرژی تبییــن کرد.وزیر امور خارجه همچنین به 
گفت وگوی اخیرش با وزیر خارجه اوکراین نیز اشــاره کرد 
و افزود: تســهیل صادرات غالت اوکراین از اهمیت زیادی 

برخوردار است.
جوزپ بورل مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز 
در ایــن گفت وگو بــا تقدیر از اراده مثبــت و جدی طرف 
ایرانی در روند مذاکــرات تاکنون، بر ضرورت ارائه و جمع 
بنــدی ایده های طرفین در شــرایط کنونــی تاکید کرد.
مســؤول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا همچنین ضمن 
تقدیر از ابتکار عمل های جمهوری اســالمی برای عبور از 
موانع و حل و فصل برخی اختالفات باقیمانده برای حصول 
توافــق نهایی، بر آمادگی خود و معاونش برای تســهیل و 
 تســریع این روند از طریق ارتباط و رایزنی با همه طرف ها 

تأکید کرد.
جوزپ بورل افــزود: معتقدم باید ماه هــا تالش به نتیجه 
منجر شود و به تالش خود برای نزدیک  کردن دیدگاه های 
ایران و آمریکا و رســیدن به نقطه توافق ادامه خواهم داد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ۱۴ تیر مــاه با بورل تلفنی گفت وگــو کردند و وی 
در توئیتی در این باره نوشــت: با جوزپ بورل گفت وگوی 
تلفنی داشتم. توافق تنها بر مبنای درک مشترک و رعایت 
منافع متقابل ممکن اســت. برای رســیدن به یک توافق 
قوی و پایدار، مســیر مذاکرات را ادامــه می دهیم. آمریکا 
باید مشــخص کند خواهان توافق اســت یا به دنبال تکرار 
یک طرفه خواســته های خود اســت. هــر دو همزمان با 
هم ممکن نیســت.بورل اوایل تیر ماه نیز برای نخســتین 
بار در دولت ســیزدهم به تهران ســفر کــرد و پس از آن 
مقرر شــد گفت وگوهایــی که در ۲۰ اســفند ماه در وین 
دچار وقفه شــده بود از سر گرفته شــود که بدین منظور 
هفتم و هشــتم تیر مــاه گفت وگوهای غیرمســتقیم بین 
 ایران و آمریکا به واسطه انریکه مورا معاون بورل در دوحه 

برگزار شد.
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همزمان با مواضع مثبت وزیر خارجه عربستان، وزیر امور 
خارجه کشــورمان تاکید کرد: ایران دست های گشوده 
شــده به سوی خود را می فشارد و در اولویت بخشی به 
همسایگان در سیاســت خارجی خود، به سوی تحکیم 

روابط با همسایگان به پیش می رود.
حســین امیرعبداللهیــان، وزیر امور خارجــه ایران در 
توئیتی در خصوص تحکیم روابط با همســایگان نوشت: 
"ایران دســت های گشوده شده به ســوی خود را می 
فشــارد و در اولویت بخشی به همســایگان در سیاست 
خارجی خود، به ســوی تحکیم روابط با همســایگان به 
پیش می رود. ایران بر مســئولیت کشورهای منطقه در 
برقراری امنیت و ثبات و همکاری ســازنده و ثمربخش 
در جهت شــکوفایی و توســعه اقتصادی فراگیر منطقه 
تاکید می کند."اخیرا مقامات برخی کشورهای عربی به 
برقراری و گسترش روابط حسنه با ایران ابراز امیدواری 
کرده اند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در نشست 
اخیر جده که با حضور رهبران آمریکا و کشورهای عرب 
منطقه برگزار شــد، گفــت که ایران را بــه همکاری با 

کشورهای منطقه دعوت می کنیم.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان نیز در اظهاراتی 
در حاشــیه نشســت جده تاکید کرد: مذاکرات با ایران 
مثبت بوده است، ولی هنوز به هدف خود نرسیده است. 
ما تمایل به برقراری روابط عادی با ایران داریم و دست 
عربســتان همچنان به ســمت ایران دراز است. چیزی 
بــه نام ناتوی عربی در این نشســت مطرح نشــد و من 
نمی دانم این اسم را از کجا آورده اند.وی تاکید کرد: راه 
حل های دیپلماتیک تنها راه حل تعامل با ایران اســت، 
ما به شدت به اقدامات چند جانبه باور داریم و از حل و 
فصل اختالفات از طریق سازمان های بین المللی حمایت 
می کنیم.همچنین انــور قرقاش، مشــاور رئیس دولت 
امــارات در امور دیپلماتیک اخیرا در گفت وگو با رویترز 
تاکید کرد که ابوظبی به دنبال ایجاد هیچ محوری علیه 

هیچ یک از کشورهای منطقه به ویژه ایران نیست.

وی با تاکید بر اینکه کشــورش خواهــان تقابل با ایران 
نیست خاطرنشان کرد: ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر 
به تهران و از ســرگیری روابط با ایران اســت.این مقام 
اماراتــی گفت: از هر طرحی کــه بدون هدف قرار دادن 
کشور ثالث از ما محافظت کند، استقبال می کنیم.وزیر 
خارجه اردن نیز اخیرا بر لزوم برقراری یک روابط خوب 
و بر اســاس حســن همجواری میان کشورهای عربی و 

ایران تاکید کرده بود. در همین چارچوب 
وزیر خارجه ســعودی در اظهاراتی تاکید کرد که تمام 
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس با ایران 
گفت وگــو می کنند زیرا آن ها خواهان حل اختالفات از 
طریق گفت وگو هستند. فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 
عربســتان در اظهاراتی گفت که کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج)فارس( موضع واحدی نســبت به آن چه 
تهدیــدات ایران می خواند، دارند و می توان تماس های 
میان آن هــا در این خصوص را به وضــوح دید.وی در 
گفت وگو با شبکه سی ان ان تاکید کرد: تمام کشورهای 
عضو شــورای همکاری با ایران گفت وگو می کنند زیرا 
آن ها خواهان حل اختالفات از طریق گفت وگو هستند.
فیصــل بن فرحان در ادامه خاطرنشــان کرد که محمد 
بن ســلمان، ولیعهد سعودی و جوبایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در دیدار اخیر خود درخصوص چگونگی مقابله با 
آن چه تهدیدات ایران خوانده شده و مذاکرات و آوردن 
فشــار کافی به منظور تشویق ایرانی ها برای نشستن بر 

میز مذاکرات، رایزنی کردند.
وزیر خارجه ســعودی تاکید کرد: امیدوارم که ایرانی ها 
از  مشــوق های ارائه شده که شــامل ادغام در منطقه و 
همکاری اقتصادی با همسایگان می شود، بهره ببرند و این 
امر فواید فراوانی برای ملت ایران به د نبال خواهد داشت. 
بن فرحان با اشاره به حمالت انجام شده علیه پاالیشگاه 
آرامکو گفت: عربستان با آمریکا و دیگر کشورهای منطقه 
برای ایجاد قدرات های دفاعی به منظور مقابله با هرگونه 

تعرض احتمالی ایران همکاری می کند.

وزرای خارجه ایران و عربستان بر رفع اختالفات تاکید کردند

گام های دیپلماتیک تهران - ریاض برای احیای مناسبات
به رغم ادعاهای بایدن مبنی بر تشــدید تحریم ها علیه 
ایران قائم مقام وزارت خارجه آمریکا با تأکید بر این که 
هنوز شانس احیای برجام علی رغم اختالفات فعلی وجود 

دارد، گفت که جهان به نفت ایران نیاز دارد.
»وندی شــرمن« نفــر دوم وزارت امــور خارجه ایاالت 
متحــده آمریــکا در مراســمی در »خانــه بین المللی 
دانشــجویان« )ISH( تصریح کرد که توافق هســته ای 
ایران موســوم به برجام هنوز از بین نرفته اســت.وبگاه 
»واشــنگتن دیپلمات« گزارش کرد که علی رغم آن که 
مذاکرات برای احیای توافق هسته ای ایران از ماه فوریه 
در جریان بوده اســت و نشــانه های اندکــی از احتمال 
رســیدن به توافق جدید وجود دارد اما وندی شرمن بر 
این باور است که همچنان شانس رسیدن به توافق وجود 

دارد.
شــرمن در این خصوص گفت: »فکــر می کنم که یک 
توافق بســیار عملی وجود داشته باشــد و ایران باید به 
آن پاســخ »آری« دهد. به بهترین شکلی که می توانیم 
بگوییم این اســت که آن ها نمی تواننــد به یک تصمیم 

برسند«.
قائم مقام وزارت خارجه آمریکا همچون دیگر مقام های 
آمریکایی تــوپ را در زمین ایــران انداخت و گفت که 
رســیدن به توافق بــه نفع ایران اســت و گفت: »آن ها 
کاهش تحریم ها دریافــت می کنند. اقتصاد آن ها بهبود 
پیدا می کند و بار دیگر نفت خود را به فروش می رسانند 
و جهان به نفت ایران نیاز دارد بنابراین می توانند قیمت 
خوبی برای آن تعیین کنند. به نفع ایران اســت که این 
کار را انجام دهد اما آن ها در رســیدن به اجماع مشکل 
دارند. اتحادیه اروپا،  فرانســه، آلمــان و انگلیس که در 
خصــوص این توافق مذاکره کرده انــد به همراه چین و 
روسیه همگی خواهان این توافق هستند«.وندی شرمن 
در خصوص ســفر »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا به 
عربستان سعودی که انتقادات زیادی را به همراه داشت، 
گفت که هدف این ســفر افزایش پتانسیل ثبات در یک 

بخش بی ثبــات از جان بوده اســت. وی افزود: »وقتی 
خاورمیانه )غرب آسیا(، بی ثبات است، به نوعی به دیگر 

بخش منطقه و به جهان نیز نفوذ می کند«.
در این میان اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تهدید 
ایران و روســیه به اعمال تحریم های بیشــتر در صورت 
انجــام معامله پهپادی، گفت رئیــس جمهور آمریکا در 
ســفر به غرب آســیا درباره مقابله با تهدیدهای تهران 
بحث کرده است. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا شامگاه دوشنبه تلویحاً ایران و روسیه را به اعمال 
تحریم های بیشــتر در صورت تبــادالت نظامی تهدید 
کرد. همچنین هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در 
شــورای امنیت ملی کاخ سفید تهدید کرد اگر ایران به 
پایبندی به توافق هسته ای بازنگردد، واشنگتن به اعمال 
فشــارها بر تهران ادامه خواهد داد.کربی در مصاحبه با 
شــبکه »نیوز نِیِشن«، مدعی شــد: »ایران باید با توافق 
پیشــنهادی ]آمریکا و اروپا[ موافقت کند، اما تمایلی به 
این کار نشان نداده است. مذاکرات توافق هسته ای ]در 

وین[ کامل شده و توافق روی میز وجود دارد«.
وی همچنیــن با جالب توصیف کردن ســفر »والدیمیر 
پوتین«  رئیس جمهور روسیه به تهران بعد از سفر »جو 
بایدن« همتای آمریکایی به غرب آســیا، ادعا کرد: »این 
ســفر نشــان می دهد که ایران و روسیه چقدر از جامعه 
بین المللی منزوی شده اند«.این مقام آمریکایی در گفتگو 
با »ِکلی ِمِیر« مجری این شبکه، گفت پوتین اکنون باید 
برای به دســت آوردن توانمندی های نظامی پیشرفته ای 
ماننــد پهپاد به ایران برود و البته باید دید که چه تعداد 
خریداری کرده و با آنها چه خواهد کرد.ســناتور ارشــد 
دموکــرات آمریکایی نیــز تأکید کرد که مــا در لحظه 
خطرناکــی با تهران به دلیل اقدامــات »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور سابق این کشــور و خروج از برجام، قرار 
داریم.مورفــی گفــت: امیدوارم همچنــان فرصت برای 
احیای برجام وجود داشته باشد و این بهترین چیز برای 

واشنگتن و منطقه خواهد بود.

اعتراف قائم مقام وزارت خارجه آمریکا

جهان به نفت ایران نیاز دارد

راهکار ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات  

آمریکا زیاده خواهی و تردید را کنار بگذارد

ســفیر ایران در روســیه با بیان اینکه مســکو و تهران فعاالنه در حال توســعه 
همکاری های دوجانبه هســتند، گفت انتظار می رود رویدادهای مهمی در روابط 

۲ کشور رخ دهد.
»کاظم جاللی« ســفیر ایران در روسیه در گفت وگو با خبرگزاری روسی »تاس« 
گفت روســیه و ایران فعاالنه در حال توســعه همکاری های دوجانبه هســتند و 
انتظار می رود رویدادهای مهمــی در روابط آن ها رخ دهد.کاظم جاللی گفت: از 
ابتدای سال ۲۰۲۲ دو کشــور به طور گسترده با هیأت های سیاسی و اقتصادی 
تبادل نظر کرده اند و در این مدت روســای جمهور دو طرف تماس های متعددی 
اعم از حضوری و تلفنی داشــته اند و در آینده نزدیک دیدار و گفت وگو خواهند 
کرد.ســفیر ایران در روســیه افزود: این نشــان دهنده نزدیکی روابط همه جانبه 
 بین کشــورهای ما است. در آینده شــاهد رویدادهای بزرگی در روابط دوجانبه 

خواهیم بود.
بــه گفته این دیپلمات ایرانی، مســکو و تهران فعاالنــه در قالب های چندجانبه 
همکاری می کنند. جاللی اظهار داشت: در ارتباط با فرمت های چند جانبه، ایران 
و روســیه به طور جدی با یکدیگر همکاری می کنند. عضویت ایران در ســازمان 
 )EAEU( و مذاکرات آن با اتحادیه اقتصادی اوراسیا )SCO( همکاری شــانگهای
برای امضای توافقنامه های دائمی تجــارت آزاد و همچنین حضور رئیس جمهور 
ایران در اجالس بریکس نشــان می دهد که کشورها مواضع نزدیک و زمینه های 
زیادی برای همکاری دارند.ســفیر ایران در روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش 
گفت: تهران در حال آماده ســازی اسناد الزم برای پیوستن به سازمان همکاری 

شانگهای است.وی خاطرنشــان کرد: فرآیند عضویت کامل در سازمان همکاری 
شانگهای شــامل مراحل متعددی است که یک کشــور نامزد باید در چارچوب 
زمانــی تعیین شــده آن را اجرا کند. ایــران طبق برنامه در حال آماده ســازی 
اســناد و گذر از این مراحل و اطالع رســانی منظم به سازمان همکاری شانگهای 
اســت.وی پیش تر )۱۶ ژوئــن( در مجمع اقتصادی بین المللی ســن پترزبورگ 
 )SPIEF( تاکید کرد روســیه کشــوری اســت که در اولویت ایران برای توسعه 

روابط قرار دارد.
کاظم جاللی  پیش از آن هم در همایش مشترک تجاری ایران و روسیه در تهران 
اظهار داشــت »حجم تجارت ایران و روسیه در سال ۲۰۲۱ به ۴.۵ میلیارد دالر 
رســیده، در حالی که این رقم در ســال ۲۰۱۹ فقط ۱.۶ میلیارد دالر بود. البته 
ظرفیت دو کشور در توســعه تجارت خیلی بیش از این ارقام است«. »الکساندر 
نواک« معاون نخســت وزیر روســیه )چهارم خرداد( در تهــران تصریح کرد در 
حالیکه مســکو و تهران با تحریم های شــدید ایاالت متحده دســت و پنجه نرم 

می کنند، روسیه در حال تقویت تجارت با ایران است.
خبر دیگر آنکه مشــاور سیاسی رئیس جمهوری روسیه در آستانه سفر پوتین به 

ایران، با تاکید بر عالقه مندی مقامات مســکو و تهران برای ارتقای همکاری های 
دوجانبه به ســطح جدیدی از مشارکت راهبردی، اعالم کرد که توافقنامه جدید 

بین دولتی در این زمینه در حال آماده سازی است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم به نقل از خبرگزاری »نووستی«، 
یوری اوشــاکوف، مشــاور رئیس جمهوری فدراسیون روسیه  در مسائل سیاسی 
اعــالم کرد که مقامات مســکو و تهران قصد دارند روابط دوجانبه را به ســطح 
جدیدی از مشارکت راهبردی برسانند.این مقام بلندپایه کرملین در یک نشست 
خبری گفت: »ایران شــریک بســیار مهمی برای روسیه اســت، روابط ما کاماًل 
دوســتانه بوده و سابقه بسیار طوالنی دارد و به طور موثر در طیف گسترده ای در 
حال توسعه است. هر دو کشــور برنامه های مشخصی برای ارتقای همکاری های 
دوجانبه به ســطحی جدید و توســعه مشــارکت راهبردی دارند.«وی همچنین 
یادآور شد که یک توافقنامه جدید بین دولتی در این زمینه در حال آماده شدن 

است که جزییات آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
همچنین دســتیار رئیس جمهور روســیه گفت مســکو از احیای برجام حمایت 
می کنــد که هــدف از آن، اطمینان از تعامل عادی تجــاری و اقتصادی ایران با 
جهان است.»یوری اوشاکوف« دســتیار »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
گفت مسکو حامی احیای توافق هسته ای در شکل تایید شده آن در سال ۲۰۱۵ 
از ســوی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ســازمان ملل است.وی افزود: هدف )از 
احیای برجام(، اطمینان از تعامل عادی تجاری و اقتصادی ایران با جهان است و 

مسکو به تالش ها برای این منظور ادامه خواهد داد.

 روابط ایران و روسیه شاهد
رویدادهای مهمی خواهد بود


