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واکنشتندخطیبزاده
بهعملیاتروانیاسرائیلدرترکیه

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به عملیات روانی رژیم صهیونیستی 
در ترکیه علیه ایران گفت: پاســخ  ایران به خرابکاری های رژیم صهیونیستی 
بدون تهدید امنیت شــهروندان عادی و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد 
بود. بــه گزارش ایرنا، گــزارش هایی از حدود یک هفته قبــل مبنی بر یک 
هماهنگی مرموز برای مشغول کردن رسانه ها به سناریوهای ساختگی دریافت 
می شــد. ماجرا از این قرار بــود که کانال ۱۳ رژیم صهیونیســتی در خبری 
دروغین مدعی شد که ایران، شهروندان اسراییلی را در ترکیه مورد هدف قرار 
می دهــد، تا از این طریق هم بر افکار عمومی ترکیه علیه ایران تأثیر بگذارد و 
همین اینکه بتوان مسئله توریسم در ترکیه را تحت تاثیر قرار بدهد. جالب تر 
آنکه این از صبح روز پنج شنبه و ساعت ها قبل از کنفرانس مطبوعاتی مذکور 
برخی رســانه های ترکیه با استفاده از گزارش ها و تصاویر مبهم و جهت دار 
ســرگرم منحرف کردن افکار عمومی از اتفاقات دیگر این روزها و مهیا کردن 

فضا برای سخنان الپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بودند.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به 
اتهامــات و ادعاهای بی اســاس وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی در آنکارا در 
کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با همتای ترک را مضحک و در چهارچوب یک 
سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور مسلمان توصیف 
کرد و آن را بخشــی از دسیســه تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و 
منطقه از آرمان فلسطین و اقدامات تروریستی این رژیم کودک کش و خرابکار 
دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متاسفانه از حدود یک هفته پیش 
یک عملیات روانی برای مشــغول کردن رســانه ها به سناریوهای ساختگی با 
اســتفاده از اطالعات نادرســت و جهت دار جهت مهیا کردن فضا برای طرح 

سناریوی فرافکنانه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شروع شده بود.
خطیب زاده تصریح کرد: کشــور همسایه ما ترکیه بخوبی می داند ادعاهای 
فرستاده رژیم دروغگو و تروریســت صهیونیستی تا چه میزان بی اساس بوده 
و انتظــار می رود در مقابل این ادعاهای تفرقه افکنانه ســکوت نکند. این رژیم 
بارها نشان داده است تا چه میزان غیرقابل اعتماد است. وی با تاکید مجدد بر 
اینکه پاسخ جمهوری اسالمی ایران به ترور و خرابکاری های رژیم صهیونیستی 
همیشــه بصورت قطعی، مقتدرانه و بدون تهدید امنیت شــهروندان عادی و 
تهدید امنیت کشــورهای دیگر خواهد بود، اظهار داشــت: مظلوم نمایی های 
نمایشــی این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمی کند و اگر به ظاهر 
نیز طرف هایی بر اســاس مصلحت اندیشی زودگذر، نمایشی از همراهی داشته 

باشند، اما در واقع می دانند با چه رژیم خطرناکی روبرو هستند.

ویژه

پشتپردهتالشتلآویوبرایتشدیدتنشباتهران
به گزارش دیپلماســی ایرانی، الشرق االوســط در تحلیلی نوشت؛ نکته ای 
که این روزها به روشــنی به چشم می آید، افزایش شدت و تغییر نوع حمالت 
در داخل ایران اســت که احتماال اسرائیل در پشت آن قرار دارد. این حمالت 
شامل ترور شخصیت های برجسته ای می شود که در بخش هسته ای و نظامی 
و علمی ایران در سطوح مختلف فعالیت دارند. طبعا احتمال دارد حمالت زیاد 
دیگری صورت گرفته باشــد که نظام ایران توانسته بر آنها سرپوش بگذارد و 
هنوز فاش نشده اســت. در خصوص نوع حمالت، اخیرا نخست وزیر اسرائیل 
اعالم کرد کشــورش تصمیم گرفته است سیاست قدیمی در خصوص ایران را 
که به علت مصونیت داشتن ایران، شامل خودداری از حمله مستقیم به ایران 
و صرفا هدف قرار دادن عواملش می شــد، به شــکلی راهبردی کنار بگذارد و 
معادله جدیدی را مبتنی بر رویکرد آنچه او »کوبیدن مستقیم سر اختاپوس« 

نامید، در پیش بگیرد. 
تاکید نفتالی بنت، نخســت وزیر اسرائیل بر این که »اکنون دوره مصونیت 
نظام ایران به پایان رسیده« حاوی دو نکته است: نخست، تغییر نگاه راهبردی؛ 
و دوم، اعتــراف عجیب به این که ایران از مصونیــت برخوردار بوده و اکنون 
مصونیتش به پایان رســیده هرچند اسرائیل توضیحی نداد که علت مصونیت 
چه بوده و چرا امروز این مصونیت برداشــته شده است. کوبیدن سر اختاپوس 
و لغو مصونیت ایران ممکن اســت آغازگر حرکت منطقه به ســمت مناقشه 
گســترده ای باشــد که به ایران و اســرائیل محدود نخواهد ماند و نخستین 
ترکش ها را لبنان و سوریه و احتماال عراق دریافت خواهند کرد. در هر صورت 

چنین تحولی به نفع منطقه و ساکنانش نخواهد بود. 
تحــوالت اخیر این پرســش را ایجاد می کند که در پشــت پرده چه خبر 
اســت و چرا اآلن اســرائیل به فکر برخورد با ایران افتــاده در حالی که ایران 
ده ها ســال است امنیت اســرائیل را تهدید کرده اســت بدون آن که نگران 
عواقب اقداماتش باشد. شــاید از نگاه اسرائیل اکنون زمان مقابله با گسترش 
نفوذ ایران – به خصوص آن دســته از کشــورهایی که از نفوذ ایران آســیب 
دیده اند – هم کشــورهای غربی در رأس آنها ایــاالت متحده آمریکا که یک 
دهه دغدغه دســتیابی به توافق هسته ای را داشت، فرا رسیده است. همچنین 
بخت بازگشــت آمریکا به توافق هســته ای به میزان چشمگیری کاهش یافته 
و اســرائیل یقین پیدا کرده است که دولت جو بایدن طبق شروط ایران و در 
حالی که غنی سازی اورانیوم ادامه دارد، نمی تواند به توافق هسته ای بازگردد. 
اختــالف دیدگاه مراکز قدرت در داخل ایران موجب شــد تهران نتواند از 
اشــتیاق دولت آمریکا برای بازگشت به توافق هســته ای و لغو تحریم ها بهره 
بــرداری کنــد. احتماال تغییرات مثبت در سیاســت واشــنگتن در خصوص 
متحدانش که در ســفر ماه ژوئیه جو بایدن به عربســتان تجلی پیدا می کند، 

موجب خواهد شد فشارها بر ایران باز هم افزایش یابد. 
تل آویو مایل بود مذاکرات وین به نتیجه برسد تا در شرایط کنونی مجبور 
بــه رویارویی با ایران که آمریــکا و اروپا تمایلی به آن ندارند، نباشــد. ایران 
نیز آرزوی به نتیجه رســیدن مذاکرات وین را داشــت تــا تحریم ها علیه این 
کشــور لغو شــود. اما واقعیت ها، بر آرزوهای هر دو طرف غلبه کرد و اکنون 
جایگزین های موجود، صرفا وارد شــدن به درگیری گسترده تر منطقه ای یا 
ادامه یافتن اوضاع کنونی منطقه به ویژه در ســوریه است که جنگ در آن با 
توجــه به اوضاع و احوال، و باور دوطرف به این که طرف مقابل فقط زبان زور 

را می فهمد، ضعف و شدت پیدا می کند.

تالشلندنبرایایجادروابطاقتصادیباایران
ســخنگوی نخست وزیر انگلیس با اشــاره به حمایت این کشور از توسعه 
روابط تجاری با ایران تصریح کرد که این کشور سرگرم بررسی مکانیسم هایی 
است که تجارت بین دو کشور را تسهیل کند. به گزارش ایرنا،این سخنگو که 
طبق رویه های دفتر نخســت وزیری خواست نامش فاش نشود، این مطلب را 
در نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه های خارجی و در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ایرنا مطرح کرد که پرســید آیا دولت انگلیس به عنوان کشــوری که 
خود را عضو توافق هســته ای می داند تمایل دارد تا موانعی که سد راه توسعه 

روابط تجاری با ایران شده را بر طرف کند؟
شرکت ها و کسب و کارهای انگلیسی که منافعی در آمریکا و بالطبع نگرانی 
از جانب تحریم های ضــد ایرانی ایاالت متحده ندارند، »به میزان فزاینده ای« 
مشتاق همکاری با ایران هستند. حجم مراودات تجاری انگلیس و ایران حدود 
۱۸۰ میلیون پوند در ســال برآورد می شود اما آمار غیر رسمی تا حدود ۴۰۰ 
میلیون پوند هم می رســد. ایــران و انگلیس از ظرفیت های گســترده ای در 
حوزه انرژی )نفت، گاز، برق، انرژی های نو و نیروگاه، پاالیشــگاه، پتروشیمی 
و تاسیســات نفتی(، کشــاورزی، صدور خدمات فنی مهندسی، حمل  و نقل، 
ترانزیت، دارو و تجهیزات پزشکی، صادرات غیرنفتی و غیره برخوردار هستند.

یک منبع نزدیک به اتاق بازرگانی انگلیس و ایران به ایرنا گفت که قوانین 
تجــارت انگلیس با ایران بــر خالف آمریکا محدود به کاالهای بشردوســتانه 
نیســت و وزارت تجارت بین الملل برای آنچه معامالت مشروع می نامد اسناد 
گمرکی صادر می کند. وی افــزود؛ اما زمانی که کار به جابه جایی منابع مالی 

می رسد بانک های انگلیسی از ترس تحریم های آمریکا همکاری نمی کنند.
یکــی از روش هایی که چهار ســال پیش از ســوی ســه کشــور اروپایی 
عضو برجام برای تســهیل تجارت غیردالری با تهران پیشــنهاد شد سازوکار 
اینســتکس بود. انگلیس، فرانسه و آلمان ۹ ماه پس از خروج یکجانبه آمریکا 
از برجام این ســازوکار را با هدف فراهم کردن امکانی برای برخورداری ایران 
از مزایای اقتصادی برجام و در نتیجه تداوم آن راه اندازی کردند. اما به گفته 
»میشــل ارهارد باک« رئیس اینستکس این سازوکار تاکنون داستان موفقیت 
آمیزی نبوده است. وی سال گذشته در نشست اقتصادی مرتبط با ایران گفت: 
بانک های اروپایی از ســوی آمریکا تحت فشــار هستند و باید اعالم کنند چه 

اقدامات مالی انجام می دهند. 

پولیتیک

اکونومیک

گــروه سیاســی - ســعید تهرانی:  
ســخنگوی وزارت امور خارجه از سفر ناگهانی 
»جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی و امور 
امنیتی اتحادیه اروپایی در شــامگاه جمعه به 
تهران برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان 
و برخــی  دیگر از مقامات جمهوری اســالمی 
ایران خبر داد. این درحالی اســت که شــب 
جمعه ، »انریکه مورا« معاون رئیس سیاســت 
خارجی اتحادیــه اروپا در توییتی با انتشــار 
تصویری، از شــام کاری با حضور بورل و »راب 
مالی« فرستاده ویژه ایاالت متحده در موضوع 
ایران در بروکســل خبر داد. بنا به نوشته وی 
، » گفتگــوی عمیق در مورد برجام و چشــم 
اندازهای منطقه ای در خاورمیانه به طور وسیع  

انجام شد«
مورا صراحتا نوشت که » راب مالی بر تعهد 
قاطع آمریکا برای بازگشــت بــه توافق تاکید 
کرده است.« العربی الجدید نوشته که احتماال 
نماینده عالی سیاست خارجی اروپا حامل پیام 
واشنگتن برای تهران است.  در این میان ، ۲۵  
رهبر مذهبی آمریکا با انتشــار بیانیه ای  از جو 
بایدن، رئیس جمهوری این کشور خواستند تا 
بازگشت سریع به برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( را دنبال کند.
این بیانیه بــه رهبری »کمیته دوســتان 
قانونگــذاری ملی« )FCNL( آماده شــده و 
توسط ائتالف گســترده ای از رهبران مذهبی 
و سران سازمان های مذهبی، از جمله رهبران 
پروتســتان، کاتولیــک، انجیلــی و یهودی و 
همچنین روســای جوامع مختلف مسیحی و 
رئیس شــورای ملی کلیساها امضا شده است. 
در این بیانیه با ابراز نگرانی در خصوص برخی 
گزارش ها درباره مذاکرات وین برای بازگشــت 
به برجام آمده اســت: ما قویــاً از دولت بایدن 
می خواهیم که بر سر میز مذاکره بماند و برای 
صلح شــجاعت عمل داشته باشد.این بیانیه بر 
مزایای توافق هســته ای ایران از جمله ابزاری 

برای منع اشــاعه هســته ای و اقدامی اخالقی 
بــرای پایان دادن به رنج انســان ها ناشــی از 
تحریم های گسترده تاکید کرده است. در این 
بیانیه خطاب به بایدن و دولتش آمده اســت: 
»پیشرفت مستلزم مذاکره و مصالحه است، نه 

تهدید و ارعاب«.
تالش بورل برای احیای مذاکرات

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به خبرنگار ایرنا گفت که ســفر جوسپ 
بورل به ایران به عنوان بخشــی از تالش های 
جاری در خصوص بازگردانــدن برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( به اجرای کامل است.
بــه گزارش ایرنــا، پیتر اســتانو در پیامی 
مکتوب بــه خبرنگار ایرنا افزود که مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز و فردا )۲۴ 
و ۲۵ ژوئن( در تهران خواهد بود. وی ادامه داد 
کــه بورل »به عنوان هماهنگ کننده برجام با 

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران 
و ســایر همتایان ذیربط ایرانی دیدار و گفت و 
گو خواهد کرد.« هم زمان مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در توئیتر 
تصریح کرد که دیپلماســی تنها راه بازگشت 
به اجــرای کامل توافق هســته ای و معکوس 
کردن تنش های فعلی است.سعید حطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان پیشتر 
درباره ســفر بورل به تهران گفته بود این سفر 
در چارچوب رایزنی هــای جاری میان ایران و 
اتحادیه اروپایی انجام می شــود و در خصوص 
مناسبات دوجانبه، برخی موضوعات منطقه ای 
و بین المللــی و همچنیــن آخریــن وضعیت 
مذاکرات رفــع تحریم ها بحــث و تبادل نظر 

صورت خواهد گرفت.
پیام آمریکا برای ایران از کانال اروپا

برخی منابع ایرانی به العربی الجدید با بیان 

این که بورل احتماال حامل پیام واشنگتن برای 
تهران اســت، گفته اند کــه  در روزهای اخیر 
رایزنی هایی بین تهران و کمیســیون سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا برای ایجاد مقدمات سفر 
بورل به تهران صورت گرفته است و خاطرنشان 
کردند که دو طرف مقدمات را آغاز کرده اند و 
»به احتمال زیاد بورل« در صورتی که در این 
مدت اتفاقات ناگهانی رخ ندهد، شــنبه آینده 

وارد ایران خواهد شد.
درباره این که آیا بورل حامل پیامی از طرف 
آمریکایی برای تهران بوده است، این منابع به 
العربی الجدید گفتند: »آقای بورل و معاونش، 
انریکه مورا، به ویژه در ماه های اخیر مشــغول 
تبادل پیام بین تهران و واشنگتن بوده اند و بر 
این اساس به احتمال زیاد او حامل پیام طرف 

آمریکایی است.«
این منابع، انتقال پیام آمریکا را در پاســخ 

به »ابتــکارات مهمی که در دوره گذشــته از 
طریق میانجی ها به آمریکا منتقل شد« منتفی 
ندانســتند و تاکید کردند که »توپ در زمین 
آمریکا اســت و اگر دولت آمریــکا با منطق و 
عقالنیت برخــورد کندو جدیــت کافی برای 
احیای کامل توافق هســته ای را نشــان دهد، 
توافق در وین در اســرع وقــت اتفاق خواهد 

افتاد.«
این منابع ایرانی خاطرنشان کردند: »دولت 
آمریکا علیرغم افزایش ارسال پیام به تهران از 
طریــق میانجی ها مبنی بر تمایل این کشــور 
برای بازگشــت به برجام، تا این لحظه تصمیم 
مناســبی که منجر به انعقاد توافق شود، اتخاذ 
نکرده است«. شنبه گذشته، وزیر امور خارجه 
ایران و بورل ، در مورد از ســرگیری مذاکرات 
وین که از ۱۱ مارس به حالت تعلیق درآمده، 

تلفنی گفتگو کردند.
مذاکــرات بــا محور رفــع تحریم هــا و از 
سرگیری اجرای توافق هسته ای، پس از ماه ها 
گفت وگوهای فشرده در وین، به دلیل تعصبات 
غلط و تعلــل در تصمیم گیری ایاالت متحده 
آمریــکا برای جبران اقدامــات غیرقانونی این 
کشــور در قبال ایران و برجام، به یک وضعیت 

بن بست کشیده شد.
دولــت جــو بایدن کــه مدعــی رویکرد 
دیپلماسی در قبال ایران و تالش برای بازگشت 
به برجام اســت، تاکنون گامی در جهت نشان 

دادن حسن نیت خود برنداشته است.
قریب به اتفاق کشورهای مشارکت کننده 
در گفت  وگوها، خواهان جمع بندی ســریع تر 
مذاکرات هســتند اما دستیابی به توافق نهایی 
در انتظار تصمیمات سیاسی آمریکا در خصوص 

چند موضوع باقی مانده مهم و کلیدی است.
جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده 
است که برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و 
پایدار در صورتی که طرف های غربی واقع بین 

باشند آمادگی دارد.
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پیغام احتمالی واشنگتن در دست فرستاده اروپا
 ۲۵  رهبر مذهبی آمریکا خواهان احیای برجام شدند

»حســین امیرعبداللهیان« وزیرامورخارجه 
کشورمان روز پنجشنبه از »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روسیه در محل وزارت امورخارجه 
اســتقبال کرد. وزیرخارجه روســیه عصر روز 
پنج شــنبه به دعوت همتــای ایرانی خود وارد 
تهران شــد و با آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری کشــورمان دیدار و گفت وگو 
کرد.وزیر امورخارجه کشــورمان در نشســت 
خبری مشــترک بــا ســرگئی الوروف وزیر 
خارجه روســیه گفــت: مالقات خوبــی امروز 
با آقای الوروف داشــتم، در مــورد مهم ترین 
مســائل روابط دوجانبه، همچنین موضوعات 
منطقه ای و بین المللی با هم گفت وگو کردیم. 
به آقای ســرگئی الروروف وزیر خارجه روسیه 
و هیات همراه نیز خوشــامد می گویم. ما امروز 
در مــورد موضوعات بین المللی و منطقه ای با 

هم گفت وگو کردیم.
گفت وگو در مورد معاهده 

همکاری های جامع 
وی تصریح کرد: همچنین در مورد معاهده 
همکاری های جامع و بلند مدت میان دو کشور 
گفت وگو کردیم. این ایده قبل از ســفر آیت اهلل 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشورمان به 
روســیه و دیدارشان با آقای پوتین قرار داشت 
مطرح بود، امیدوار هســتیم به زودی جلسات 
کارشناســی بــرای نهایــی کردن مفــاد این 
موافقتنامه برگزار شود و تصویب آن در دولت 
ایران و روسیه و پارلمان های دو کشور را پشت 

سر بگذاریم.
امضای سند همکاری های فرهنگی

و امنیت اطالعات
امیرعبداللهیــان ادامــه داد: در مــورد دو 

ســند دیگر که از صنعت هــای زیربنایی برای 
همکاری های ما در حوزه ایجاد و فعالیت مراکز 
فرهنگی و همچنین همکاری در زمینه امنیت 
بین المللی اطالعات میان دو کشور است رایزنی 
کردیم که خوشــبختانه در روزهای گذشته در 
هیئت دولــت جمهوری اســالمی به تصویب 
رسید و برای تصویب نهایی به مجلس شورای 

اسالمی ارسال شد.
امیرعبداللهیــان تاکید کــرد: ما همچنین 
در حوزه های منطقه ای، تحوالت افغانســتان، 
یمن، سوریه، اوکراین و برگزاری اجالس سران 
کشورهای حوزه دریای خزر را مورد گفت وگو 

قرار دادیم.
وزیرامورخارجه در مورد مذاکرات وین گفت: 
از جمله مباحثی کــه در مذاکرات امروز مورد 
توجه قرار گرفت، آخرین وضعیت گفت وگوهای 
جمهوری اسالمی ایران برای لغو تحریم ها بود. 
در همین جا از کشــورهای دوســت روسیه و 
چیــن که مخالفت خود را با قطعنامه ای که به 
پیشــنهاد طرف آمریکایی و سه کشور اروپایی 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم داشتند، 

تشکر میکنیم.
حمایت روسیه از توافق ایران در وین

وزیر امورخارجه تاکید کرد: با همکام آقای 
الوروف در صورت ادامه گفتگوها که در آینده 
نزدیک امیدوار هســتم از ســر گرفته شود و 
برنامه ریزی های در این رابطه در دســتور کار 
وزارت خارجــه قــرار دارد، گفت وگو کردیم. 
امیدوار هســتم با واقع بینی طــرف آمریکایی 
بتوانیــم در آینده نزدیک به نقطه نهایی توافق 
برســیم البته در این چهارچوب بار دیگر آقای 
الوروف بر حمایت جمهوری اســالمی ایران از 

مواضع سیاسی ایران در مذاکرات و در صورت 
رسیدن به نقطه توافق از حمایت روسیه در این 

موضوع تأکید کردند.
بی اثر کردن تحریم ها 

توافق میان ایران و روسیه
وزیرخارجه در پاســخ به ســوالی در مورد 
اینکه دو هفته قبل از ارسال بسته مذاکراتی به 
طرف مقابل صحبت کردید و آقای خطیب زاده 
گفتند که قطار مذاکرات از ریل خارج نشــده 
اســت، آیا تغییری در این ۱۰۰ روز اخیر اتفاق 
افتاده است، گفت: قطار به ایستگاه های سخت 
برای نقطه پایان خودش رسیده است و ایجاب 
می کند که توقف در یک ایســتگاه خاص را در 
نظر بگیریم. گاهی اوقات این نیاز و درخواست 
طرف های مقابل مذاکره برای لغو تحریم ها بوده 
و گاهی ما برای جمع بندی و بازتعریف آخرین 
وضعیت گفت وگوها نیاز به این داشتیم که چند 
روزی توقف و مکث در مذاکرات ایجاد شود.ما 
علیرغم صدور قطعنامه نادرست و غیرمعمولی 
که با پیشــنهاد آمریــکا در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تصویب رســید در مقابل اقدام 
به قطعنامه، سه گام مهم برای اقدامات اضافی 
هسته ای انجام داده ایم که از جمله  ۲۷ دوربین 
برجامی که مســئوالن ســازمان انرژی اتمی 

توضیح دادند از مدار خارج شد.
جدیت جمهوری اسالمی ایران برای 

رسیدن به توافقی خوب و پایدار 
وزیرامورخارجــه کشــورمان تاکیــد کرد: 
طرف هــای مقابل به طور مشــخص آمریکا و 
نماینده ارشد مذاکره کننده اتحادیه اروپا آقای 
بورول و مورا به تالش های خود برای بازگشت 
همه طرف ها به مذاکرات و ادامه مذاکرات ادامه 
می دهند. در ســاعات گذشته هم آقای باقری 
مذاکره کننده ارشــد ما و همکارانم در تماس 
مستمر با آقای مورا بوده اند. ما امیدوار هستیم 
بتوانیم در آینده نزدیک ریل مذاکرات را که در 
مسیر درست خود قرار دارد مجدداً بر روی ریل 

در جریان و حرکت نگه داریم.
الوروف:

 روی ابتکار رئیس جمهور ایران برای 
»توافقی بزرگ« کار می کنیم

ســرگئی الوروف، وزیر امورخارجه روسیه 
در نشســت خبری مشــترک با وزیر خارجه 
کشورمان گفت: وظیفه ما این است که روابط 
خود را توسعه دهیم در شرایطی که تحریم های 
آمریکا مانع توسعه پویا بین ایران و فدراسیون 

روسیه با کشورهای دیگر شده است، 
علیرغم همه این تبعیض ها تجارت ما سال 
گذشــته ۸۰ درصد افزایش یافت و به حدود ۴ 
میلیارد دالر رسیده است و امسال روند مثبت 
اســت و هر کاری صــورت می دهیم که از این 
آن حمایت کنیم.ایران و روسیه تصمیم دارند 

کــه روابط خود را گســترش دهنــد. ما نظر 
مشــترک داریم که روابط فیمابین می تواند به 
سطح باالیی برســد. با این هدف درباره توافق 
بزرگ دیگر کار می کنیم که ابتکار آن توســط 

رئیس جمهور ایران مطرح شده است.
وی ادامــه داد: باید راه هــای خاصی را در 
بخش انرژی، حمل و نقل و کشاورزی، فاینانس 
و گمرکی  پیدا کنیم. در نیروگاه بوشهر در فاز 

دوم و سوم کار می کنیم.
وزیرخارجه روســیه تاکید کــرد: در هفته 
قبل در چارچوب ســن پترزبورگ نشست های 
اقتصادی برگزار شد و در خصوص همکاری های 
میان ایران و روســیه؛ همچنین توافق کردیم 
حمایت سیاسی و دیپلماتیک و همکاری هالی 
اقتصادی و مالی میان  وزارت امور خارجه ایران 

و فدراسیون روسیه ادامه داشته باشد. 
ادامه همکاری های ایران و روسیه در  سوریه
الرووف در مورد نشســت آستانه ادامه داد:  
نشستی در نورسلطان برگزار شد و در خصوص 
هماهنگی اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ توافق شــد، 
ایران و روسیه برای کمک به تحقق پروژه های 
مشــترک در ســوریه همکاری می کنند، ولی 
غرب تالش های خودش را برای انجام الزامات 
قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت متوقف می کند 
و در تالش است مانع تالش های آژانس های زیر 
نظر سازمان ملل در این زمینه شوند. همچنین 
دربــاره یمن و قفقاز جنوبی گفتگو کردیم و ما 
امکانات زیادی داریم که از نفوذ منطقه ای ایران 
و روســیه برای حل و فصل اختالفات استفاده 

کنیم. 
وی تاکید کرد: اســرائیل فضای هوایی در 
ســوریه را نباید نقض کنــد و حمالت هوایی 
انجام دهــد. حادثه اخیر مربــوط به حمله به 
فرودگاه غیرنظامی بود و باعث از کار افتادن این 
فرودگاه شــد. ما از اسرائیل درخواست کرده و 
که قطعنامه شورای امنیت را رعایت کنند و در 

دفاع از موضع خودمان ادامه می دهیم.
وی تاکید کرد: ما از پروسه رسمی ورود ایران 
به ســازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو 
دایم استقبال می کنیم و قرار است در سمرقند 
در ماه ســپتامبر تفاهم نامه ای در این ارتباط 
امضا شود که بیانگر زمان و پروسه حقوقی این 
موضوع است چراکه  مطمئن هستیم که ایران 
می تواند نقش مهمی در ســازمان شانگهای به 
عنوان یکی از مراکز کلیدی در راســتای نظام 

چند قطبی جهانی ایفا کند.
الوروف با اشــاره بــه توافقنامه ای در حوزه 
امنیت اطالعاتی، تاکید کرد: در خصوص ایجاد 
مراکز فرهنگی در دو کشــور و لزوم توســعه 
همکاری در بخش اکتشــاف و نفــت و گاز و 
همکاری در حوزه علمی و فنی گفت وگو کردیم.
همچنین ما اشــتراک نظر داریم که نباید 

بــه آمریکا و اقمار آنها اجــازه دهیم که اصول 
بین الملل و اساس منشور سازمان ملل و برابری 
حاکمیت کشورها را تغییر دهند. روسیه و ایران 
تحریم های یکجانبه برخالف منشور ملل متحد 
توســط آمریکا را محکوم می کنند و باید همه 

کشورهای مستقل با این روند مقابله کنند.
لزوم حفظ شکل و فرم برجام

الوروف در مورد برجام اظهار داشت: آمریکا 
زمانی که از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ســازمان 
ملل خارج شد و یکبار دیگر حقوق بین الملل را 
نقض کرد باید کاری کنیم که برجام احیا شود 
به همان فرم اولیه که در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد 
و در قالب قطعنامه ۲۲۱۵ مورد تایید شــورای 
امنیت سازمان ملل قرار گرفت. برجام باید بدون 
هیچ کم و  کاســت و یا اضافه ای احیا شــود و 
در همین راســتا باید تحریم هــای غیرقانونی 
علیه ایران که ناقض برجام اســت لغو شــود و 
ما امیدواریم که واشنگتن در این مسیر انتخابی 

منطقی داشته باشد.
وزیر امور خارجه روسیه  در پاسخ به سوالی 
در خصوص همکاری های ایران و روســیه در 
رســیدن به توافق خوب و پایــدار و از طرفی 
بدعهدی آمریکا با اعمال تحریم های جدید علیه 
ایران گفت: آمریکا نه تنها در مذاکرات برجام، 
بلکه در هر مشکل دیگر مالحظات داخلی خود 
را در نظر می گیرد. آمریکا بر اســاس مشکالت 
خود عمل کرده و انتخاب کنندگان را از داخل 

منحرف می کند.
بازی آمریکا در مذاکرات وین

وی ادامه داد: آمریکا یکســال پیش تالش 
کرد ما را به ایجاد وقفه در مذاکرات وین متهم 
کند،اما همه به این مســئله اذعــان دارند که 
آمریکا به تنهایی در روند رسیدن به توافق ترمز 
میزد. الوروف در مورد ثبات بخشیدن به منطقه 
خلیج فارس افزود: روسیه متعهد به وظایفی که 
به ثبات بخشیدن به منطقه خلیج فارس منجر 
می شود، اســت. ما آماده ایم دیالوگ همکارانه 
بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

را  ایجاد کنیم. 
وی ادامه داد: روز گذشــته در دیدار با آقای 
رئیســی گفتیم که وضعیت فعلی در اوکراین 
چگونه اســت و از ایــران برای فهم درســت 

ریشه های این مشکل نیز تشکر میکنیم.
وزیر خارجه فدراســیون روسیه با اشاره به 
دیدار با آیت اهلل رئیســی ادامه داد: به صورت 
مفصل درباره وضعیت فعلی در اوکراین گفتگو و 
از ایران برای فهم درست ریشه های این مشکل 

تشکر کردیم. 
غربی هــا بــه ریاســت آمریــکا تــالش 
می کننــد از اوکراین به عنــوان مأمنی برای 
 ایجــاد تهدیــد علیه خــاک روســیه و مهار

روسیه استفاده کنند.

درنشستخبریامیرعبداللهیانوالوروفمطرحشد

توسعههمکاریهایاقتصادیوامنیتیایرانوروسیه
وزیرخارجه روسیه بر لزوم حفظ شکل و فرم برجام تاکید کرد

وزیر امور خارجه کشــورمان در گفت وگوی تلفنی با وزیر 
خارجــه عمان گفت: ایران بر گفتگــو و همکاری منطقه ای 
تاکید دارد و اهل منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم 
بگیرنــد. به گزارش ایرنا ،حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران عصر امروز، پنجشنبه با بدر 
البوســعیدی وزیر امور خارجه ســلطنت عمان در خصوص 
مسائل دوجانبه و منطقه ای و بین المللی تلفنی گفت وگو و 
تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگوی 
تلفنی با تاکید بر اهتمام تهران و مسقط به توسعه و تعمیق 
مناســبات دو کشــور، بر ضرورت پیگیری و اجرایی شدن 
ابعاد مختلف و توافقات انجام شده در سفر رئیس جمهوری 

اسالمی ایران به عمان تاکید کرد. امیر عبداللهیان نقش عمان 
را در تحــوالت منطقه ای مهم ارزیابــی و از تالش های این 
کشــور در اســتقرار صلح و ثبات و همکاری در منطقه و از 
جمله تالش های این کشور در موضوع یمن تقدیر کرد. وزیر 
امور خارجه کشورمان یادآور شد: ما بر گفت وگو و همکاری 
منطقــه ای تاکید داریم و اهل منطقه بایــد در مورد آینده 
منطقه تصمیم بگیرند. بدر البوســعیدی، وزیر خارجه عمان 
نیز در این گفت وگو رویکرد دولت جدید جمهوری اسالمی 
ایران در توسعه روابط با کشورهای منطقه را مهم ارزیابی کرد 
و اظهار داشت، عمان برای پیگیری توافقات صورت گرفته در 

سفر اخیر رئیس جمهور ایران جدی است.

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگوی تلفنی با وزیر 
خارجه چین گفت: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا 
با حسن نیت و با حفظ منافع ملت ایران به یک توافق پایدار 
دســت یابد. به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و وانگ ای عضو شــورای 
دولتی و وزیر خارجه چین در تماس تلفنی درخصوص روند 
مناسبات دوجانبه و برخی مســائل منطقه ای و بین المللی 
مورد اهتمام مشترک از جمله مذاکرات رفع تحریم ها گفت 
وگو  تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان ضمن تشکر از دعوت 
چین از جمهوری اسالمی ایران برای حضور رئیس جمهور 
ایران در اجالس بریکس، از ابتکار توســعه و امنیت جهانی 

ارایه شــده از سوی پکن اســتقبال کرد. وی ابراز امیدواری 
کرد: دوره ریاست چین بر بریکس موجب گسترش تقویت 
همکاری های چندجانبه شــود. وزیر امور خارجه کشورمان 
گفت و گوی مقامات دو کشــور را بستر مناسبی در جهت 
همفکری برای توسعه مناسبات میان تهران و پکن دانست 
و افزود: امیدوار هستیم با توجه به مهار پاندمی کرونا، روند 
توســعه روابط بین دو کشور از جمله در زمینه حمل و نقل 
هوایی و تبادالت دانشجو هر چه سریعتر تسهیل شود. وزیر 
امور خارجه کشورمان در خصوص مذاکرات رفع تحریم ها، با 
غیرسازنده دانستن قطعنامه سیاسی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی تاکید کرد.

حمایتوزرایخارجهایرانوچینازتوافقپایدارهستهایتاکیدوزرایخارجهایرانوعمانبردیپلماسیفعال

ســخنگوی کاخ کرملیــن اعــالم کــرد که 
رئیس جمهور روســیه در تاریخی نامشخص از 
ایران بازدید خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ماریا 
زاخارووا، سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به سفر 
احتمالی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
به تهران و شرکت در نشست روند آستانه گفت: 
او قطعا در زمانی به آن جا ســفر خواهد کرد اما 
زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده است. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در بخش 

از صحبت هــای خود در نشســت مطبوعاتی 
مشــترک روز پنج شنبه با ســرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روســیه با ابراز امیدواری مبنی بر 
این کــه با توجه به مهار ویروس کرونا در جهان 
در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری نشست 
سران روسیه، ترکیه و ایران در چارچوب نشست 
آستانه در تهران باشیم گفته بود: بخشی از این 
نشســت به صورت دو جانبه و بخش دیگر در 

فرمت آستانه برگزار می شود.

زاخارووا:

پوتینبهتهرانسفرمیکند


