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محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت :ایران همان گونه که در مبارزه علیه تروریستها در کنار دولت و مردم عراق بوده است ،در بازسازی عراق نیز از هیچ گونه همکاری و مشارکت
با دولت عراق دریغ نخواهد کرد .به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه ای  ،ظریف عصر دیروز در حاشیه کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در دیدار«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در کویت
با بیان این مطلب افزود :ما عراق را یک شریک مهم سیاسی و اقتصادی برای خود می دانیم .وزیر امور خارجه افزود :با توجه به عالقه مردم و بنگاه های اقتصادی و تجاری ایرانی به حضور در عراق
امیدواریم حجم مناسبات به ویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری دو کشور جهش قابل توجهی داشته باشد.
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حسن روحانی امروز در راس هیاتی بلندپایه به هند سفر میکند
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تهران و دهلینو از دریچه چابهار
.
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محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان امروز و بنا به
دعوت ناندرا مودی نخست وزیر هند به این کشور سفر
میکند .این سفر  3روزه که به گفته پایگاه اطالع رسانی
دولت به منظور تحکیم روابط دوجانبه و در پاسخ به سفر
سال گذشته نخست وزیر هند صورت میگیرد ،قرار
است پس از دیدار روحانی با علمای مسلمان و بازدید از
مراکز فرهنگی جنوب هند در حیدرآباد ،صبح شنبه در
دهلی نو با مذاکرات هیاتهای عالیرتبه دو کشور و امضای
تفاهمنامههای همکاری مشترک به پایان میرسد.
بنا بر گواه تاریخ ،کمتر ملتی به اندازه ایران و هند با یکدیگر
ارتباط تنگاتنگ و قرابت مشترک فرهنگی داشتهاند .این امر
پس از استقالل رسمی هند از انگلستان در سال  1947میالدی،
علیرغم دخیل بودن متغیرهای مختلف و گاهاً متضاد میان
دوکشور ،چه قبل و چه بعد از انقالب ،وارد چالش جدی نشده
و همواره در پی رفع ابهامات و توجه به وابستگیهای متقابل گام
برداشته است.
در همین رابطه هند به عنوان یکی از شرکای مهم نفت
و گاز ایران عالوه بر نزدیکی راهبردی با کشورمان ،از لحاظ
ژئواستراتژیک نیز به صورت ویژه ای بر روی ایران حساب باز کرده
است .این امر با کلید خوردن کریدور شمال -جنوب به عنوان
کوتاهترین ،کمهزینهترین و سریعترین مسیر کاال میان آسیا و اروپا
و نقطه اتصال میان شبه قاره هند به آسیای مرکزی ،قفقاز ،اروپا
و کشورهای حاشیه خلیج فارس با امضای قرارداد چابهار در بهار
 1395وارد فاز جدیدی از مناسبات دوجانبه شد.
طبق این قرارداد که با سفر ناندرا مودی نخست وزیر هند و
اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به تهران منعقد شد ،پس از
امضای  12تفاهمنامه همکاری میان ایران و هند ،سه رئیس دولت
تفاهم نامه چابهار را به عنوان داالنی استراتژیک مورد تائید قرار
دادند .تهران و دهلی این تفاهم نامه و طرح توسعه بندر چابهار را
به عنوان کریدوری برای حمل و نقل میان سه کشور ایران ،هند
و افغانستان و اتصال آن به آسیای مرکزی ،بخش شرقی روسیه و
اروپا به عنوان موقعیتی تاریخی قلمداد کرده تا از این رهگذر عالوه
بر بهرهبرداریهای چشمگیر اقتصادی ،فرصتی را نیز برای گسترش
صلح و ثبات در افغانستان ایجاد کنند.
سفر نخست وزیر هند به ایران که به نظر بسیاری از کارشناسان

به عنوان نقطه عطفی در روابط میان ایران و هند به خصوص در
فضای بعد از رفع تحریمهای اقتصادی تلقی میشود ،زمینه ساز
طرح تکمیل موافقتنامه میدان فرزاد  Bبود که در راستای آن
بخشی از بدهیهای نفتی هندیها به ایران نیز تسویه شد .از سوی
دیگر هند به عنوان ششمین اقتصاد جهان ،حمایت کامل خود از
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را مورد تاکید قرار داده و
تصریح کرد که شرایط را برای دسترسی هر چه سریعتر ایران به
بازارهای مالی جهانی مهیا کنند.
به طور کلی باید گفت که هندی ها از لحاظ منابع انرژی بسیار
در مضیقه قرار داشته و حجم منابع این کشور ،تکافوی جمعیت
میلیاردی و سیر توسعه در هند را نمی دهد .هر چند اصالحات
اقتصادی موفقی در این کشور در طول سال های اخیر صورت
گرفته و آنها رشد اقتصادی  8درصدی را در سال گذشته تجربه
کرده اند ،اما عدم وجود منابع ،بخصوص در بخش انرژی ،آنها را در
مسیر توسعه دچار چالش خواهد کرد.
نزدیکترین منبع تامین انرژی برای هند منطقه خلیج فارس و
ایران بوده و به همین جهت است که هندی ها در نگاه راهبردی
خود ،حساب ویژه ای بر روی ایران باز کرده اند .از سوی دیگر

حضور چینی ها در بندر گوادر پاکستان ،از منظر هند هرگز پنهان
نبوده است .چابهار و موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک آن می تواند
پایگاهی برای هندوستان در مسیر مهار چین در اقیانوس هند و
همچنین همسایه چالش برانگیز آنها ،پاکستان باشد.
نیاز ژئوپلتیکی هند به ایران
در همین رابطه فرزاد رمضانی بونش
کارشناس شبه قاره هند در گفت و
گو با «ابتکار» در خصوص روابط میان
ایران و هند به خصوص پس از روی
کار آمدن حسن روحانی ،اظهار داشت:
روابط دو کشور با پیشینه تمدنی چند
هزار ساله با توجه به مناسبات فرهنگی و روابط گسترده تمدنی ،هر
چند پس از استقالل پاکستان عم ً
ال بحث همسایگی دو کشور را از
میان برد ،اما با توجه به چارچوب و بسترهای گوناگون اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و ژئوپلتیکی آن ،نزدیکیهای قابل مالحظهای
میان دو کشور ایجاد کرده است .این امر در سالهای اخیر و روی
کار آمدن دولت آقای روحانی که با استقبال هندیها نیز همراه
بود ،با توجه به مولفههای فراوان گسترش روابط میان تهران و

دهلی نو ،همکاریهای دو کشور را وارد فصل جدیدی از مناسبات
کرد .در این میان نگاه دهلینو به گسترش روابط با تهران به عنوان
یک قدرت منطقهای ،با توجه به نیاز این کشور به آسیای مرکزی،
افغانستان و همچنین بندر چابهار برای متوازن ساختن روابط
و جلوگیری از افزایش نفوذ چین در منطقه ،وارد ابعاد تازهتری
شد .اکنون با توجه به اینکه هند به عنوان یک قدرت اقتصادی با
منزلت جهانی شناخته میشود ،این ابعاد در حوزه مولفههایی چون
همکاریهای اقتصادی ،بسترهای زیادی را برای نزدیکی میان دو
کشور فراهم ساخته و این امر با توجه به نیاز روزافزون هند به
انرژی ،توجه این کشور را به ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان
نفت و گاز بیش از گذشته معطوف ساخته است.
همچنین حضور رو به گسترش هند در حوزههای نظامی و
دفاعی ،دهلی نو را مجاب کرده تا مناطقی همچون آسیای مرکزی
و خاورمیانه را مورد توجه قرار دهند و از نظر مقامات هندی و مراکز
پژوهشی این کشور ،یکی از الزامات راهبردی حضور در این مناطق،
افزایش روابط با ایران قلمداد میشود.
مقایسه فرمول همکاریهای چین در گوادر با فرمول
همکاری هند در چابهار
این کارشناس شبه قاره هند در خصوص قرار داد چابهار و
انتقادات برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با توجه به مانورهای
زیادی که روی این طرح صورت گرفته ما از سال گذشته تاکنون
شاهد دستاوردی چشمگیر در این حوزه نبوده ایم و به طور کلی
بندرگوادر در پاکستان به عنوان رقیب چابهار باعث شده تا ظریف
این بندر تحت شعاع قرار بگیرد ،توضیح داد :هندیها نگاهی
راهبردی به توسعه چابهار و استفاده از این بندر برای گسترش
حضور اقتصادی ،سیاسی و ژئوپلتیکی خود در مناطق افغانستان
و آسیای مرکزی دارند .اما در این میان ما شاهد یکسری موانع
و مشکالت داخلی برای توسعه این بندر از منظر مقامات هندی
هستیم .در این میان تحریمهای سالهای گذشته و ایجاد
مشکالت بانکی و همچنین نوع نگاهی که غربیها به برخی از
مسائل ایران دارند ،موجب شده تا دولت هند برای توسعه این بندر
با تردیدهایی مواجه باشد.
از سوی دیگر ،هر چند هندیها حضور در چابهار را توازن بخش
حضور چین در گوادر میدانند ،ولی باید توجه کنیم که نوع و
حجم سرمایهگذاری آنها در چابهار تا کنون نتوانسته است اهداف
اولیه این طرح را تامین کند .به عبارت دیگر فرمول همکاریهای
چین و پاکستان در گوادر بسیار جلوتر از فرمول همکاریهای ایران
و هند در بندر چابهار است ،چرا که حجم سرمایهگذاری گسترده
چین در گوادر در مقایسه حجم سرمایهگذاری هندیها در چابهار
بسیار متفاوت است.

نخستوزیر ترکیه در واکنش به اظهارات همتای یونانی خود گفت :دوری از
وقوع هرگونه درگیری میان دو کشور به نفع هر دو طرف است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،بنعالی ییلدیریم ،نخستوزیر ترکیه پیش از
سفر به بالروس با اشاره به تماس تلفنی با الکسیس سیپراس ،همتای یونانی خود گفت :اگر
هر گونه مشکلی ایجاد شود ،تنها از سوی ترکیه نیست بلکه یونان نیز در این مسأله مسئول
است و باید بر اساس حقوق تعیین شده رفتار کند .نخستوزیر ترکیه در بخش دیگری از
اظهاراتش تحقیقات قبرس برای استخراج منابع نفتی هیدروکربن را اقدامی نادرست اعالم
کرد و گفت :چنین اقداماتی میتواند نتایج بسیار منفی به همراه داشته باشد.

درخواست پنتاگون از اسرائیل برای توقف حمالتش به سوریه
ی است که پنتاگون به دلیل
روزنمامه رای الیوم گزارش داد ،گزارشها حاک 
ترس و نگرانی از سقوط یک هواپیمای جنگی جدید از اسرائیل خواسته است
از هرگونه حمله جدید به سوریه خودداری کند؛ چرا که در غیر اینصورت،
اسرائیل که ادعا میشود هژمونی نظامی در منطقه دارد ،وجههاش را از دست
میدهد همانگونه که سرنگونی اف ۱۶ -آن را بیآبرو خواهد کرد و آیندهای
برای آن نخواهد گذاشت.
به گزارش ایلنا ،از سوی دیگر ،کشورها نسبت به خرید هواپیماهایی که واشنگتن
برای فروش عرضه میکند ،اظهار تردید خواهند کرد .پنتاگون همچنین بیم آن دارد که
ساقط شدن جنگندهای در خاک سوریه ،این امکان را به روسیه بدهد که با دسترسی
به آن ،نحوه کارکرد آن را بررسی کند و این خسارتی بس بزرگتر است .با این اوصاف،
برخی ناظران معتقدند که مسئول اول سرنگونی اف ۱۶ -اسرائیل ،ایران است که آن را
با موشک میانبرد روسیه منهدم کرد .این دادهها ناقوس خطر را در تلآویو و واشنگتن
به صدا درآورده است از این جهت ،که تهران به تکنولوژی برای مقابله با هواپیماهای
پیشرفته دست یافته است.

توقف برگزیت اشتباهی فاجعهآمیز خواهد بود
بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس روز چهارشنبه در سخنانی در
اندیشکده پالیسی اکس چینج خطاب به طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا
هشدار داد که توقف روند برگزیت اشتباهی فاجعهآمیز خواهد بود.
به گزارش ایرنا ،جانسون اظهار داشت بهرغم گذشت نزدیک به دو سال از رأی مردم
کشورش به خروج از اتحادیه اروپا گروهی همچنان خواهان توقف برگزیت هستند که
چنین اتفاقی نباید رخ دهد .وزیر امور خارجه انگلیس ،گفتمان مخالفان برگزیت را در
سه محور انگلسان در چارچوب اتحادیه اروپا محافظت میشود  ،خروج از اتحادیه اروپا به
لحاظ اقتصادی به انگلستان آسیب میزند و رأی به خروج از اتحادیه اروپا رأی به بیگانه
هراسی بود خالصه و تصریح کرد که طرفداران برگزیت نباید این نگرانیها را نادیده
گرفته و به کسب نتیجه پیروزی در همهپرسی اکتفا کنند.

عراقچی در حاشیه دیدار با معاون وزارت خارجه روسیه بیان کرد

برجام بدون یک کلمه کم و یک کلمه زیاد باید اجرا شود

عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه موضوع مذاکرات با سرگئی
ریابکوف همتای روس را برجام و تحوالت ناشی از سیاست های آمریکا عنوان
کرد و گفت :تعامالت دیگران با آمریکایی برای ما اهمیتی ندارد ،موضع ما روشن
است .برجام بدون یک کلمه کم و یک کلمه زیاد باید اجرا شود و هیچ امکانی برای
مذاکره مجدد وجود ندارد.
وی روز گذشته در حاشیه دیدار با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت :ما
امروز میزبان آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و مذاکره کننده روسیه در مذاکرات
هسته ای بودیم .این دیدار در راستای مشورت های مستمری است که بین ما و وزارت
خارجه روسیه از پیش از مذاکرات برجام جریان داشت و در طول مذاکرات هسته ای بسیار
فشرده و نزدیک بود.
در طول دو سال گذشته نیز که برجام اجرایی شده است ،رایزنی های مستمری
داشته ایم ،هم من به روسیه سفر کردم و هم آقای ریابکوف چندین بار به تهران آمدند .در
شرایط کنونی و با توجه به فضای بسیار منفی که آقای ترامپ رییس جمهوری آمریکا در
خصوص برجام ایجاد کرده و تهدیداتی که به عمل آورده و ضرب االجل گذاشته ،ضرورت
رایزنی ها بیش از گذشته احساس می شد.
وی گفت :ما با طرف های اروپایی هم در حال رایزنی های مستمر هستیم اما طبیعی
است که رایزنی های ما با دو کشور روسیه و چین از جایگاه مهمی برخوردار است.
امروز درباره شرایط حاضر ،نقض برجام توسط آمریکا و بدعهدی های آمریکایی ها و
درخواست های این کشور که همه غیرقانونی و بر خالف تعهداتشان در برجام است ،بحث
و تبادل نظر کردیم .عراقچی گفت :روسیه همواره از حامیان جدی برجام بوده ،هم در
طول مذاکرات کمک زیادی کرده و هم بعد از اجرایی شدن آن حامی توافق بوده است  .ما
امیدواریم با رایزنی هایی که بین دو طرف در سطوح مختلف در جریان است ،بتوانیم منافع
هر دو کشور را به نحو احسن در چند ماه آینده تامین کنیم.
هیچ امکانی برای مذاکره مجدد در برجام وجود ندارد
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص برجام
احتمال مذاکره مجدد وجود دارد ،گفت :درباره برجام موضع ما کامال روشن است و موضع
روسیه ،چین و سه کشور اروپایی هم تا االن روشن است .وی تصریح کرد هیچ مذاکره
مجددی در مورد برجام امکان ندارد ،هیچ کلمه ای از برجام کم و یا به آن اضافه نمی شود.
عراقچی ادامه داد :این که طرف های دیگر در تعامالتی که با آمریکایی ها دارند نهایتا به چه
نتیجه ای برسند برای ما هیچ اهمیتی ندارد ،موضع ما صریح و روشن است .برجام بدون یک
کلمه کم و یک کلمه زیاد باید اجرا شود.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه تاکید کرد :هیچ امکانی برای باز شدن مذاکره ،مذاکره
مجدد ،اصالح برجام و یا الحاقیه به برجام و هر تعبیری که به کار می برند وجود ندارد.
وی تصریح کرد :برجام یک تعهد روشن بین المللی برای همه کشورهایی است که در آن
مشارکت دارند و این تعهد توسط شورای امنیت تبدیل به یک تعهد بین المللی شده است.
همه موظف هستند تعهدات خود را اجرا کنند و اگر اجرا نکنند به ناچارباید تبعات تصمیمی
را که خواهند گرفت ،بپذیرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امروز عالوه بر برجام در مورد موضوعات دیگر هم
گفت وگو می کنید ،گفت :رایزنی با آقای ریابکوف همواره در خصوص برجام بوده و البته
برخی موضوعات بین المللی که در حوزه کاری ایشان قرار دارد .مذاکرات امروز ما درباره
برجام و تحوالت ناشی از سیاست های آمریکا است که در این خصوص رخ داده است.
وی گفت :البته به طور طبیعی وقتی دیپلمات ها با هم می نشینند ممکن است در مورد
موضوعات دیگر هم بحث و گفت وگو کنند ولی تمرکز گفت وگوهای امروز ما در برجام
است.
عالقه جامعه بینالمللی برای همکاری اقتصادی با ایران
عراقچی همچنین روز گذشته در گفت و گو با ایرنا در خصوص ارزیابی خود از کنفرانس
یورومانی که هفته گذشته در پاریس برگزار شد ،گفت :این کنفرانس توسط موسسه
یورومانی که یک موسسه معتبر تحقیقاتی مالی و بانکی در اروپاست در رابطه با فرصت
های اقتصادی در ایران ،ظرفیتها و موانعی پیش رو و راههای مقابله با آن بخصوص در سایه
گشایشهایی که بعد از برجام ایجاد شده ،برگزار شد.
وی با بیان اینکه این کنفرانس بعد از کنفرانس لندن دومین کنفرانس در نوع خود بود،
افزود :نفس برگزاری این همایش با مشارکت تعداد بسیار زیادی از شرکت ها ،بانکها و
کمپانیهای اروپایی آن هم در زمانی که ترامپ برای فشار بر ایران و از بین بردن برجام
تهدیدات مختلف انجام می دهد ،نشان دهنده آن است که انگیزه وعالقه بسیار زیادی درجامعه
بین الملل و جامعه اروپایی برای همکاری با ایران در حوزه های مختلف اقتصادی وجود دارد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اظهار داشت :این ها استقبال نشان می دهد جامعه
بین المللی اهمیت تعامل با ایران را درک می کند بخصوص که در چند هفته اخیر شاهد
بودیم انگیزه ها برای همکاری با ایران حتی از برگزاری همایش و کنفرانس هم فراتر رفته
است به طوری که بسیاری از مهمترین قراردادهای تامین مالی و یا ارائه تسهیالت مالی به
ایران توسط ایتالیا،فرانسه و کشورهای اروپایی در چند هفته اخیر و در حالی که فشارهار
ترامپ در اوج خود بود ،محقق شده است.
سه ماه پرچالشی را پیش روی داریم
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد:البته سه ماه آینده پرچالشی خواهیم داشت و فشارهای
آمریکا ادامه خواهد داشت.این نشان دهنده حقانیت جمهوری اسالمی است و اینکه ما به
اصول ،آرمانها و ارزش های خودمان پایبند هستیم و هیچ چیزی نمی تواند ما را از آن
منحرف کند .وی تصریح کرد :طبیعی است مقابله با نظام سلطه ،عکس العملهای خاص
در پی خواهد داشت اما فکر می کنم موقعیت بینالمللی ما موقعیت بسیار مناسبی هست و
جمهوری اسالمی توانسته به نحوی در عرصه بین المللی رفتار بکند که تالش های ترامپ
برای انزوای جمهوری اسالمی اتفاقا منجر به انزوای آمریکا شده است.
عراقچی با اشاره به ناکامی های آمریکا در ماههای اخیر افزود :تاکنون چندین بار آمریکا
به شورای امنیت مراجعه کرده یا برای اینکه آزمایشات موشکی ایران را محکوم کند ناکام
بها در
مانده است .به گفته معاون وزیر امور خارجه آخرین بار به خاطر -از دید آنها – آشو 
ایران و برخورد با آشوبگران تالش کردند محکومیتی علیه ایران بگیرند اما جلسه دقیقا در
خالف نظر آنها پیش رفت به طوری که همه کشورها نه تنها قبول نکردند شورای امنیت

موافقت ظریف و الوروف برای همکاری در مورد برجام
دیپلماتهای ارشد ایران و روسیه در گفتوگویی با یکدیگر توافق کردند تا در
مورد برجام همکاری کنند.
به گزارش ایسنا ،خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت خارجه روسیه اعالم کرد،
محمدجواد ظریف و سرگئی الوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در گفتوگویی که در
کویت انجام شد ،توافق کردند تا از منافع ملی یکدیگر با وجود برخی هجمههای سیاسی
علیه برجام محافظت کنند .وزیر امور خارجه کشورمان روز سهشنبه برای شرکت در
کنفرانس بازسازی عراق به کویت سفر کرده است .او پیشتر نیز با فدریکا موگرینی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد.

باالخره پوتین مریض شد!
محل مناسبی برای دخالت در امر داخلی ایران نیست برعکس جلسه به جلسه حمایت از
برجام و درخواست از آمریکا برای عمل به تعهد خود به برجام تبدیل شد و این آمریکا بود
که منزوی شد .رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تصریح کرد :جمهوری اسالمی در اوج
اقتدار منطقه ای بین المللی قرار دارد در عرصه های مختلف منطقه ای بین المللی با قوت و
قدرت ظاهر می شود  .کنفرانس یورومانی هم شاهد دیگری بود برای اینکه این آمریکا است
که بیشتر منزوی شده تا ایران.
 12میلیارد دالر خطوط اعتباری عملیاتی شده است
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه میزان خطوط اعتباری و تسهیالت برای گسترش
تعامالت تجاری با ایران اختصاص یافته است ،گفت :بعد از اجرایی شدن برجام تا کنون بیش
از  80میلیارد دالر پیشنهاد خطوط اعتباری توسط کشورهای مختلف داشتیم که از این
میزان رقمی حدود  30میلیارد دالر به مرحله امضای قرارداد رسیده است که نحوه استفاده
از خطوط را مشخص می کند .عراقچی قرارداد هشت میلیارد دالری با کره جنوبی ،قرارداد
یک میلیارد دالری با اتریش را از جمله قراردادهای اعتباری برای افزایش تعامالت تجاری
ایران ذکر کرد و گفت :عالوه بر این قراردادهای دیگر با ایتالیا و فرانسه داشتیم و حتی با چین
و روسیه قرارداد خطوط اعتباری نامحدود داریم .معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد:حدود
 12میلیارد دالر از این خطوط اعتباری عملیاتی شده است و در پروژه های مختلفی که
معرفی کردیم استفاده می شود .یک نمونه از این قراردادها بیمارستان هسته ای است که
با تکنولوژی اتریشی ساخته می شود و تامین مالی آن هم بر عهده اوبربانک اتریش است.
وی اظهار داشت :چنین وام هایی و نفس احداث و راه اندازی بیمارستان هسته ای از
خطوط قرمز قبل از برجام بود  .اینها گشایش هایی است که در اثر برجام ایجاد شده و ما
در این مسیر پیش خواهیم رفت .معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:همه اینها زمانی
اتفاق می افتد که فشارهای آمریکا به حداکثر خود رسیده است و این نشان دهنده مقبولیت
جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی و انگیزه بسیار باالی جامعه بین المللی برای حفظ
دستاوردی است که تحت عنوان برجام برای جامعه بین الملل  ،ایران و برای بقیه کشورها
به دست آمده است.

والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور روسیه با وجود آنکه از اولین روز رسیدن
به ریاست جمهوری بعد از پایان دولت بوریس یلتسین همواره خود را به
عنوان یک نماد آمادگی جسمانی به رخ کشیده ،اخیرا برای نخستین بار
در دوران زمام داریاش به دلیل «ناخوشی و بیماری» چندین نشست و
برنامهکاری خود را لغو کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه ایندیپندنت ،این لغو شدنها یکسری گمانهزنی
درباره توان بلندمدت والدیمیر پوتین به عنوان رهبری که به خاطر قدرت جسمانی
تحسین شده ،به وجود آمده است .روز دوشنبه اعالم شد که پوتین به این بهانه به
سوچی نخواهد رفت و روز گذشته نیز او از شرکت در نشستی درباره میکرو الکترونیک
در کرملین خودداری کرده و امروز نیز در اجالسی در مسکو به نام اجالس Mentor
 2018حضور نخواهد داشت و هفته بعد هم به منطقه خاور دور روسیه سفر نخواهد کرد.

وزیر خارجه هلند استعفا داد
وزیر خارجه جدید هلند بعد از اذعان به دروغ گفتن درباره حضور در نشستی
با رئیسجمهوری روسیه از سمت خود استعفا داد.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ« ،هالبه زیلسترا» در نشست اضطراری پارلمان با
اذعان به اینکه درباره حضور در نشستی با «والدیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه
دروغ گفته است ،تاکید کرد« :هیچ گزینه دیگری غیر از اینکه استعفای خود را تقدیم
پادشاه کنم ،ندارم .وی پیشتر گفته بود که در زمانی که در شرکت «شل» کار میکرد،
در ویالی پوتین با او مالقات کرده است و شخصا شنیده بود که پوتین گفته بود،
بالروس ،اوکراین و کشورهای حاشیه بالتیک را بخشی از «روسیه بزرگ» میداند .با این
وجود ،روز گذشته در بیانیهای اعالم کرد که او در آن دیدار انجام شده در سال ۲۰۰۶
حضور نداشته و این داستان را از زبان کسی که در آنجا بوده ،شنیده است.

رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا:

ماکرون:

ایران در روابط خارجی مشارکت الزم را دارد

ح شیمیایی در سوریه دست به حمله میزنیم
در صورت اثبات استفاده از سال 

جک استراو دستاوردهای انقالب اسالمی را قابل توجه خواند

رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا با بیان اینکه پارلمان ایران برای بهبود روابط بین ایران و اتحادیه اروپا بسیار
تاثیرگذار است گفت  :ایران در روابط خارجی حضور پر رنگ ومشارکت الزم را دارد.
به گزارش ایرنا ،مک آلیستر روز چهارشنبه در دیدار با علی اکبر والیتی با معرفی اعضای هیات حاضر پارلمان اروپا در ایران اظهار
داشت :در این هیات اعضایی از کشورهای آلمان ،اتریش ،اسپانیا و احزابی همچون حزب لیبرال و احزاب دموکرات این کشورها حضور
دارند.
وی ادامه داد :پارلمان ایران بسیار فعال و برای بهبود روابط بین ایران و اتحادیه اروپا بسیار تاثیرگذار است و نیز در شرایط بسیار
فعالی از لحاظ دیپلماسی قرار دارد .آلیستر درباره محورهای گفت و گوی خود با مقام های ایران افزود :ایران در روابط خارجی حضور
پررنگ و مشارکت الزم را دارد .ما می توانیم بین خود و پارلمان ایران تفاهم نامه هایی را داشته باشیم و این شروع مناسب با توجه
به موقعیت فعلی جهان است.

رئیسجمهوری فرانسه تهدید کرد ،کشورش در صورت اثبات استفاده از سالحهای شیمیایی در سوریه دست به
حمالت نظامی خواهد زد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه الجزیره ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه خواستار برگزاری نشستی بینالمللی درباره
سوریه شد که در حد االمکان در یکی از کشورهای منطقه برگزار شود.ئ رئیسجمهوری فرانسه در اظهاراتی تاکید کرد ،چندین
پیشنهاد در این زمینه داده است و تاکید ندارد این نشست حتما در پاریس برگزار شود .وی در عین حال تاکید کرد ،در صورت استفاده
از سالحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان در جریان درگیریها در سوریه دست به حمله نظامی خواهد زد .رئیسجمهوری فرانسه
تصریح کرد ،فرانسه محلی را که این سالحها از آنجا خارج شود هدف خواهد گرفت و تضمین خواهد کرد که به خط قرمزهایش که
در مورد این سالحها تعیین کرده ،پایبند بماند اما پاریس امروز دالیلی موثق در این زمینه ندارد که اثبات کند سالحهای شیمیایی
علیه ساکنان غیرنظامی در سوریه استفاده شده باشد .وی ادامه داد ،به محض اثبات دالیلی در این زمینه دست به این کار خواهد زد.

«جک استراو» وزیر خارجه پیشین انگلیس دستاوردهای 39سال گذشته انقالب
اسالمی را بهرغم هشت سال جنگ تحمیلی میان ایران و عراق و تحریمهای
بینالمللی یک دهه گذشته ،قابلتوجه دانست و مورد تحسین قرارداد.
به گزارش ایرنا ،وی اظهار داشت که صدام حسین هشت سال جنگ را با استفاده از
تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه و با حمایت مالی عربستان سعودی و حمایتهای
آمریکا ،انگلیس و تقریباً همه کشورهای بلوک غرب باهدف نابودی کامل انقالب و اشغال
اراضی به ایران تحمیل کرد .وی سفر اخیرش به تهران را مورداشاره قرارداد و اظهار داشت
که باوجود تحریمهای بینالمللی تحت تأثیر دستاوردهای ایران پس از انقالب ،از جمله
افزایش تحصیالت و مدرنیزاسیون کشور قرارگرفته است.

