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تعرض به سفارت ایران خوش خدمتی انگلیسی ها به عربستان است
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان روز گذشته در حاشیه بازدید از مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف ،تعرض به سفارت ایران در لندن را خوش خدمتی دولت انگلیس به
خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور دانست که به شکل بسیار مفتضح آن انجام شد .به گزارش ایرنا شمخانی درباره علت انفعال پلیس و دولت انگلیس در تعرض به سفارت
کشورمان در لندن گفت :این بازی پینگ پنگی طراحی شده دولت انگلیس بود که همزمان با سفر یکی از رهبران کشورهای منطقه به لندن انجام شد.

« ابتکار» روند تنشهای رو به افزایش میان روسیه و غرب بر سر اوکراین را بررسی میکند

ط و نشان پوتین برای اروپا و آمریکا
خ 

.
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اتحادیه اروپا روز گذشته تحریمهای خود علیه روسیه را به
مدت شش ماه دیگر تمدید کرد .این تحریمها که به علت
بحران اوکراین در سال  2014علیه روسیه وضع شده بود،
 38شرکت و  150شخص حقیقی روس را شامل میشود .در
بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص تمدید مجدد این تحریمها
آمده است که تاکنون هیچ رفتار مثبتی از سوی مسکو برای
توقف بحران در اوکراین صورت نگرفته و این کشور به دلیل
اقداماتی که به تضعیف و تهدید تمامیت ارضی اوکراین منجر
شده است در بخشهای انرژی ،بانکی ،مالی و صنایع نظامی
و دفاعی ،همچنان مشمول تحریمهای اروپا و آمریکا قرار
خواهد داشت.
این در حالی است که روز یکشنبه نیز ناتو با ارتقای جایگاه اوکراین
به عنوان یکی از کشورهای متقاضی عضویت ،شرایط را برای پیوستن
اوکراین به این پیمان تسهیل کرد .از سوی دیگر اوایل هفته جاری
نیز کمیسیون اروپا در چهارمین بسته کمکهای مالی کالن خود به
اوکراین ،یک برنامه جدید کمک یک میلیارد یورویی به این کشور را
تصویب کرد .هدف از این بستههای حمایتی ،کمک به ثبات اقتصادی
و اجرای اصالحات ساختاری در اوکراین اعالم شده تا در راستای
اجرای لغو روادید برای شهروندان اوکراینی برای به سفر اروپا ،مقدمات
پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا فراهم شود.
کریمه ،زمینهای جدی برای تقابل میان روسیه و آمریکا
در پی اختالف میان مسکو و کیف در سال  2014میالدی و
سقوط دولت یاناکوویچ که طرفدار روسیه بود ،بحران اوکراین کلید
خورد تا زمینهای جدی برای رویارویی میان روسیه و غرب را فراهم
آورد .تقریباً چهار سال قبل ،والدمیر پوتین طی سخنرانی خود در
پارلمان روسیه ،با اعالم الحاق رسمی شبه جزیره کریمه به روسیه،
آن را جبران یک بی عدالتی تاریخی توصیف کرد که در زمان اتحاد
جماهیر شوروی صورت گرفته بود .در حالیکه این اقدام در روسیه

به عنوان نمادی از غرور ملی مورد استقبال قرار گرفت ،آمریکا و
اتحادیه اورپا آن را تجاوز آشکار به اوکراین قلمداد کرده و بالفاصله
تحریمهای شدیدی را علیه مسکو اعمال کردند .این مساله همچنین
عالوه بر تقبیح از سوی نخبگان اوکراینی ،از سوی جامعه جهانی نیز
مورد تائید قرار نگرفت و از آن به عنوان اشغال بخشی از قلمرو یک
کشور مستقل یاد شد.
دکتر سید جالل دهقانی فیروز آبادی در بخشی از مقاله خود در
سیامین شماره فصلنامه روابط خارجی ،در خصوص رفتارشناسی
سیاست خارجی روسیه در دوران جدید مینویسد :مبنا و ماموریت
اصلی سیاست خارجی روسیه ،احیای موقعیت بینالمللی این کشور
به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی است .برای نیل به این هدف روسیه
باید توان هستهای و موقعیت انحصاری خود را به عنوان کشور اصلی
صادر کننده انرژی حفظ کرده و برای به نمایش گذاشتن نفوذ جهانی،
سلطه خود را بر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی به جز در حوزه

بالتیک احیا کند .در این راستا ابتدا آمریکا و سپس اروپا به عنوان
تهدید اصلی روسیه دیده شده که در پی تضعیف موقعیت روسها و
بیرون راندن آنها از مناطقی هستند که به طور سنتی حوزه منافع و
نفوذ مسکو محسوب میشوند.
بنابراین روسیه ،ناتو را به عنوان تهدیدی بالقوه علیه خود تلقی
کرده و والدمیر پوتین معتقد است که ظهور ناتو به عنوان یک بلوک
نظامی قدرتمند در امتداد مرزهای روسیه از سوی این کشور به
عنوان تهدیدی مستقیم علیه منافع ملی روسها محسوب میشود.
در همین راستا ،شکلگیری بحران اوکراین به عنوان جدیترین
بحران سیاسی -اجتماعی در این کشور ،نه تنها به روابط روسیه و
اوکراین محدود نشد ،بلکه با ورود مستقیم آمریکا و اروپا به آن ،ابعادی
بینالمللی نیز پیدا کرد.
یکی از ریشههای شکلگیری این بحران در عوامل ساختاری نظیر
شکاف تاریخی در اوکراین ،تفاوت و تضاد ماهوی میان شرق و غرب

این کشور و همچنین وجود گرایش آشکار روسی -غربی میان مردم
است که موجب سرگردانی اوکراین میان دو ایده همگرایی اروپایی
و اوراسیاگرایی شده است .این عوامل با پیوند خوردن به سرنگونی
حکومت طرفدار روسیه یاناکوویچ ،عم ً
ال مسکو را بر سر دو راهی
تسلیم با پذیرش تمامی ابعاد ژئوپلتیکی آن یا مبارزه بر سر منافع
قرار داد که با توجه به تهدیدانگاری وضعیت اوکراین ،مسکو راه دوم
را انتخاب کرد.
در همین رابطه در تازهترین تحوالت صورت گرفته ،والدمیر پوتین
در یک برنامه مستند که برای انتخابات ریاست جمهوری روسیه تهیه
شده است ،در پاسخ به این سوال که آیا شرایطی وجود دارد که او
تصمیم بگیرد از کریمه دست بکشد؟ به صراحت گفت :گویا شما
عقلتان را از دست دادهاید؟ چنین وضعیتی هیچگاه به وجود نخواهد
آمد .این در حالی است که مایک پامپئو ،مدیر سیا طی مصاحبهای
با شبکه فاکس نیوز اعالم کرد که آمریکا به طور دقیق در حال رصد
برنامههای روسیه است و میداند که به چه طریقی خود را از گزند
تهدیدات والدمیر پوتین در امان نگاه دارد.
روندی ادامه دار تقابل میان روسیه و غرب در کریمه
تحلیلگران معتقدند با توجه به چالشهای رو به فزونی میان
روسیه و غرب به خصوص در سطح تحلیل روابط مسکو و واشنگتن،
روند تحوالت این گونه نشان میدهد که هر چند روسیه به دنبال
تقابل جدی با آمریکا یا اروپا نیست ،اما در سالهای آینده ،مسکو
همچنان سیاست گسترش حوزه نفوذ خود در خاورمیانه و شرق
اروپا را ادامه خواهد داد .لذا در این رابطه روسیه خود را با غرب و به
ی کرد
خصوص آمریکا در تعارض قرار خواهد داد و میتوان پیش بین 
که یک سیاست تقابلی را دنبال کند .حسن بهشتیپور کارشناس
مسائل بینالمللی طی یاداشتی در شورای راهبردی روابط خارجی
معتقد است که بدون شک کرملین در پی احیای جنگ سرد نیست.
چون در دوره جنگ سرد ،رقابت شوروی و آمریکا یک رقابت کامال
ایدئولوژیک بود ،ولی امروز رقابت بر سر تقسیم منافع و گسترش
حوزه نفوذ است .در چنین شرایطی ،دو کشور در مناطقی با یکدیگر
همکاری و در حوزههایی به رقابت جدی و تقابل میپردازند .به عنوان
مثال ،کریمه یکی از مناطقی است که مسکو و غرب همچنان با
یکدیگر رو در رو هستند و این روند احتماال طی  ۶سال آینده نیز
ادامه پیدا خواهد کرد.

دو روز پس از حمله به سفارت ایران در لندن رخ داد

حمله با سالح سرد به اقامتگاه سفیر ایران در اتریش
سه روز پس از حمله به سفارت ایران در لندن ،شامگاه یکشنبه اقامتگاه سفیر
کشورمان در اتریش نیز مورد تعرض قرار گرفت .در همین رابطه بهرام قاسمی
سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا اعالم کرد :قرار است پلیس
اتریش اطالعات تکمیلی را در مورد حمله جوانی  -که گویی دارای تابعیت اتریشی
است  -به محل اقامت سفیر ایران در این کشور اروپایی منتشر کند و ما از دولت
اتریش خواستهایم این موضوع را هرچه سریعتر پیگیری کند.
قاسمی با بیان اینکه در تماسی که من با سفیر ایران در اتریش داشتم ،اعالم شد که در
پی این اقدام خسارتی به محل اقامت سفیر ایران در اتریش وارد نشده است ،در توضیح آنچه
که رخ داده ،تصریح کرد :براساس گزارشهای اولیه که به دست ما رسیده ،در ساعت 23:30
به وقت محلی یک جوان  26ساله که ظاهرا دارای تابعیت اتریشی است ،با سالح سرد به
سرباز نگهبان محل اقامت سفیر ایران در اتریش حمله میکند که نگهبان مستقر در آنجا با
شلیک گلوله این فرد مهاجم را از پای در میآورد .وی با بیان اینکه بالفاصله بعد از این اتفاق
نیروهای پلیس اتریش در محل حاضر میشوند ،ادامه داد :طبق اخبار واصله سرباز نگهبان
مستقر در محل اقامتگاه سفیر ایران در اتریش ،مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه هنوز هویت فرد مهاجم مشخص نیست و پلیس
اتریش در حال بررسی این موضوع است و قرار است اطالعات تکمیلی در این زمینه را
در اختیار ما قرار دهد ،گفت :پلیس همچنان در محل اقامت سفیر ایران حضور دارد و

هیچگونه خسارتی به شخص سفیر و محل اقامت آن وارد نشده است .قاسمی با بیان اینکه
براساس برخی از گمانهزنیها و اقوال گفته میشود که گویی این فرد ضارب خارجی است
ولی تابعیت اتریشی دارد ،ادامه داد :ما از دولت اتریش خواستهایم که هرچه سریعتر به این
موضوع رسیدگی کند و توجه بیشتر به حفاظت مکانهای دیپلماتیک ایران در این کشور
داشته باشد.
بیانیه پلیس اتریش در مورد حمله به اقامتگاه سفیر ایران
در همین راستا ،پلیس اتریش نیز با انتشار بیانیهای رسمی درخصوص این حادثه ،اعالم
کرد :نیروی  23ساله ارتش اتریش در حال انجام وظیفه به عنوان محافظ ساختمان اقامتگاه
سفیر بود که ناگهان متوجه فرد مشکوکی در نزدیکی ساختمان شد .فرد مظنون دقایقی بعد
به سوی این نیروی ارتش حرکت کرد و چاقویی را از داخل کاپشن درآورد و به او حمله کرد.
نیروی ارتش ابتدا خود را عقب کشید و سعی کرد با استفاده از اسپری فلفل فرد مهاجم را
متوقف کند که این اقدام نتیجه ای در برنداشت .در حین درگیری در حالی که نیروی ارتش
ثابت قدم مبارزه می کرد ،هر دو نفر روی زمین افتادند و آنگونه که تصاویر ویدئویی نیز تایید
میکند ،فرد مهاجم شروع به ضربه زدن با چاقو به وی می کند .این اقدام باعث شد تا چند
گلوله از اسلحه سازمانی نیروی ارتش شلیک شده و مظنون احتمالی در اثر جراحات در
همان محل کشته شود .فرد مهاجم مردی  26ساله ،اتریشی و مقیم وین بود .انگیزه و پیش
زمینه این اقدام کامال مبهم بوده و تحقیقات گسترده و عمیقی در حال حاضر توسط اداره

مبارزه با تروریسم و حفاظت از قانون اساسی (توضیح :بخش اطالعاتی وزارت کشور) در حال
انجام است .چاقوی مهاجم ضبط شده و محل حادثه نیز از سوی پلیس جنایی اتریش مورد
بررسی قرار گرفته است .نیروی ارتش توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل شده و مداوا بر
روی بازوی دست او که در اثر حمله با چاقو زخمی شده انجام پذیرفته است .عالوه بر اقدام
به موقع ،داشتن جلیقه ضدگلوله نیز باعث شد که بر وی جراحات عمیق تری وارد نشود.
وی نهایتا به بیمارستان منتقل شد.

گروه های تروریستی در غوطه شرقی به جان هم افتادند
پس از انتشار اخباری درباره تصمیم گروه تروریستی فیلق الرحمن به جدایی
از دیگر گروه تروریستی یعنی جبهه تحریرالشام (النصره) ،عناصر این دو
گروه در غوطه شرقی به جان هم افتادند.
به گزارش ایرنا ،به نقل از مرکز آشتی سوریه وابسته به وزارت دفاع روسیه اعالم کرد
که این درگیری ها پس از آن آغاز شد که گروه تروریستی فیلق الرحمن با هدف تسهیل
در اخراج عناصر تحریرالشام از غوطه شرقی و در امان ماندن از این اقدام ،تصمیم به
جدایی از این گروه گرفت .سخنگوی مرکز آشتی سوریه وابسته به وزارت دفاع روسیه
در این باره گفت :پس از آنکه این مرکز از فیلق الرحمن خواست از تحریر الشالم
جدا شود ،درگیری میان این دو گروه آغاز شد .والدیمیر زلوتوخین افزود :هم اکنون
خیابانهای غوطه شرقی شاهد درگیری عناصر این دو گروه تروریستی و غیر قانونی
است و غیرنظامیان ساکن این منطقه برای در امان ماندن به دنبال پناهگاه هستند.

دست به دست شدن منطقهای در مرز ایران و افغانستان
میان نیروهای دولتی و طالبان
مقامهای دولت افغانستان از تصرف کوتاه مدت شهری در غرب این کشور
هممرز با ایران توسط شبه نظامیان طالبان خبر دادند اما گفتهاند که امروز
این منطقه را از شبهنظامیان پس گرفتهاند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،این منطقه مرکزی در والیت فراه
در غرب افغانستان است که در ماههای گذشته نیروهای دولتی کابل با شبهنظامیان
طالبان در آنجا درگیر بودهاند .وناصر مهری ،سخنگوی والی فراه گفت که گروه بزرگی
از شبهنظامیان طالبان مرکز شهر «انار دره» را یکشنبه شب و پس از چندین ساعت
درگیری به تصرف خود در آوردهاند؛ البته هنوز پلیس و نیروهای امنیتی مواضع خود
را حفظ کردهاند .طالبان تصاویری را منتشر کرده که نشان میدهد شبه نظامیانش
در شهر هستند .قاری یوسف احمدی ،سخنگوی طالبان نیز گفته است که  ۱۵افسر
پلیس کشته و چند خودروی نظامی به همراه مهمات زیادی به دست آنها افتاده است.

پاکستان در همایش بازرگانی ایران  -پاکستان گفت :ایران در
خصوص افزایش همه جانبه مناسبات با این کشور همسایه از جمله
روابط تجاری واقتصادی  ،با تمام توان وارد عرصه شده و در انتظار
پاسخ مثبت دوستان پاکستانی است.
وی افزود :مایلم مجددا اعالم کنم ما همچنان آماده ایم تا نیازهای
انرژی پاکستان از جمله در زمینه نفت ،گاز و برق را در هر حجمی
از نیاز در اسرع وقت تامین کنیم .در راستای عمل به تعهدات خود
در زمینه قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان ما بیش از دو میلیارد
دالر برای احداث این خط لوله تاکنون هزینه کرده ایم از این رو
منتظر اقدامات عملی از سوی دوستان پاکستانی جهت عمل به
تعهداتشان در قرارداد خط  IPهستیم .وزیر خارجه کشورمان گفت:
پاکستان هشتمین مقصد صادراتی ایران در  10ماه گذشته بوده
است و حضور هیات بلند پایه اقتصادی متشکل از بخش خصوصی
در این سفر حاکی از عزم جدی جمهوری اسالمی ایران برای توسعه
بیش از پیش مناسبات بازرگانی میان دو کشور دوست و برادر
پاکستان است.
ظریف در مورد مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان
گفت :با توجه به هدف گذاری مقامات عالی دو کشور در سال 2016
برای رساندن مبادالت بازرگانی دوجانبه تا سقف  5میلیارد دالرطی
پنج سال ،باید تالش های مضاعفی برای دستیابی به این راهبرد از
سوی دو طرف صورت گیرد  .وی افزود :حجم روابط تجاری ایران
وپاکستان برغم روند افزایشی قابل تحسین نسبت به ظرفیتها و
توانمندیهای موجود در دو کشور به مراتب می تواند بیش از این
افزایش یابد که البته مهمترین عامل عدم بهره گیری از این ظرفیت
فقدان مراودات بانکی میان دو کشور است از این رو مهمترین اولویت
در مبحث توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور ،میبایست برقراری
روابط بانکی میان دوکشور باشد  .ظریف یادآور شد :به رغم تمامی
موانع و مشکالت همچون عدم روابط بانکی و برخی مشکالت
گمرکی،حجم مبادالت اقتصادی از ( 860میلیون دالر) در سال
، 2015با رشد  35درصدی در سال 2016به (یک میلیارد و 160
میلیون دالر) و در نه ماهه اخیر با رشد  50درصدی به  982میلیون
دالر رسید.

دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نشست آتی کمیسیون
مشترک بیانیه صادر کرد .گفتنی است ،نشست عادی کمیسیون مشترک
برجام  16مارس  25(2018اسفند) در وین برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس در این بیانیه آمده است :کمیسیون مشترک به نمایندگی از طرف
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،با ریاست هلگا اشمید و با
حضور اعضای سه کشور اروپایی (3 +چین ،فرانسه ،روسیه ،بریتانیا و آمریکا) و ایران
برگزار خواهد شد .این نشست ،برای بررسی اجرای برجام تا جایی که به موضوعات
هستهای و تحریمها مربوط میشود ،فرصتی فراهم خواهد آورد.

ایران ریاست بر گروه  77را واگذار کرد

ایران به دنبال تجارت آزاد با پاکستان

تبادل نظر کردند.
ظرفیتهای زیاد همکاری میان تهران و اسالمآباد
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش از این در بدو ورود
به اسالمآباد در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف سفر خود اظهار
داشت :این سفر در ادامه گفت و گوهای بسیار خوبی که طی چند
سال گذشته بخصوص ماه های گذشته در سطوح عالی سیاسی و
نظامی بین دو کشور برقرار شده ،انجام می شود ،همچنین در این
سفر هیات همراه عالی رتبه سیاسی و اقتصادی نیز به اسالم آباد سفر
کرده اند .ظریف با تشریح برنامه های پیش بینی شده در سفر خود
به پاکستان تصریح کرد :امیدواریم که در اسالم آباد و کراچی بتوانیم
نشستهای خوبی داشته باشیم ،در اسالم آباد جلسات مختلف
سیاسی و نشست اقتصادی و در کراچی نیز یک جلسه اقتصادی
داریم که امیدواریم بخش خصوصی ایران بتواند در این سفر شریکان
خود را بیشتر شناخته و بازرگانانی که پیش از این ارتباطاتی داشته
اند نیز ،بتوانند همکاری های خود را گسترده تر کرده و زمینه برای
ارتباط بیشتر فراهم شود .به گزارش ایرنا ،ظریف در ادامه سخنانش با
اشاره به افزایش قابل توجه میزان مبادالت تجاری دو کشور طی سال
های گذشته ،گفت :هنوز ظرفیت های بیشتری در این بخش داریم.
ظریف همچنین تاکید کرد :به دنبال توسعه و بهبود روابط بانکی،
تسهیالت تعرفه های ترجیحی و تجارت آزاد دوجانبه بین ایران و
پاکستانهستیم.
ایران در انتظار پاسخ مثبت دوستان پاکستانی
وزیر خارجه کشورمان در ادامه برنامههای روز گذشته خود در

روزنامه گاردین روز گذشته درگزارشی برگرفته ازتحقیقات موسسه بینالمللی
تحقیقات صلح استکهلم عنوان کردکه ایاالتمتحده آمریکا و کشورهای اروپایی
تأمینکننده  98درصد تسلیحات وارداتی عربستان به شمار میروند.
گاردین در این گزارش آورده است که روند انتقال اسلحه در جهان در دوره پنجساله
 2013تا  2017در قیاس با مدت مشابه دوره قبل 10درصد افزایش داشته است.
حجم فروش تسلیحات نظامی ایاالتمتحده آمریکا که بزرگترین صادرکننده سالح
در جهان به شمار میرود در این مدت  25درصد افزایش داشته است و این کشور به
بیش از  98کشور در جهان سالح فروخته که حجم آن با یکسوم صادرات اسلحه در
جهان برابری میکند .این در حالی است که روسیه بهعنوان دومین صادرکننده سالح
در جهان در همین مدت شاهد روند نزولی بوده و  7.1درصد بازار خود را ازدستداده
است .فرانسه ،آلمان و چین نیز به ترتیب در صدر فهرست  5کشور صادرکننده اسلحه
قرار دارند و انگلیس در ردیف ششم میباشد.

نشست کمیسیون مشترک برجام در وین

در نخستین روز سفر ظریف به پاکستان مطرح شد

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که در راس یک
هیات بلندپایه سیاسی و بنا بر دعوت خواجه محمد آصف
وزیر خارجه پاکستان به این کشور سفر کرده است ،روز
گذشته با جمعی از مقامات پاکستانی دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف در این سفر سه روز عالوه بر دیدار با نخست وزیر
و همتای خود ،با مقامات عالی رتبه پاکستانی از جمله وزیر
کشور ،رئیس مجلس و فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده
و درباره گسترش هر چه بیشتر روابط دوجانبه در همه زمینه
های مورد عالقه گفت و گو و تبادل نظر می کند .تالش برای
تسهیل و ایجاد زمینه های الزم در راستای گسترش روابط
اقتصادی و تجاری دوجانبه ،به ویژه بخش های خصوصی دو
کشور از اهداف این سفر عنوان شده است.
تاکید بر همکاریهای مشترک میان ایران و پاکستان
در همین رابطه ،وزیر خارجه کشورمان در دیدار با خواجه محمد
آصف وزیر خارجه پاکستان بر تقویت همکاری های مشترک سیاسی
و اقتصادی تاکید کرد .ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این
مالقات گفت :ایران و پاکستان به عنوان دو کشور دوست و همسایه
و دارای مرزهای مشترک  ،ضرورت دارد در خصوص تضمین امنیت
مرزهای دو کشور و جلوگیری از عملیات تروریست ها همکاری قوی
داشته باشند.
وزیر امورخارجه پاکستان نیز بر توسعه مناسبات سیاسی و به ویژه
اقتصادی تاکید کرد و گفت :آمادگی داریم در زمینه های مختلف
سیاسی و اقتصادی همکاری داشته باشیم و خواهان مرزهای با ثبات
برای دو کشور هستیم.
طرفین همچنین در خصوص کمک به پروسه صلح در
افغانستان،توسعه همکاری های بانکی ،انرژی ،اعالم آمادگی ایران
برای تامین برق مورد نیاز پاکستان ،همکاری و ارتباط بین بنادر
چابهار و گوادر  ،توسعه بازارهای مرزی و موضوعات بین المللی ،و
موضوعات جهان اسالم ،ایجاد تسهیالت بیشتر توسط ایران برای
زائران پاکستانی حرم امام رضا (ع)  ،همکاری های چند جانبه به
ویژه اقتصادی با هدف کمک به ثبات و ایجاد صلح در منطقه ،مبارزه
با تروریسم و گروههای افراطی و قاچاق مواد مخدر گفت و گو و
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ظریف افزود :این افزایش حاکی از ظرفیت قابل مالحظه و وجود
پتانسیل های متعدد در حوزه همکاریهای بازرگانی دو کشور است
که در صورت برقراری روابط بانکی و دستیابی به موافقتنامه تجارت
آزاد ( ) FTAحجم مبادالت تجاری دو کشور به مراتب چشمگیرتر
خواهد شد.
وزیر خارجه کشورمان گفت  :ایران از پیوستن به هر طرحی از
جمله طرح کریدور اقتصادی چین-پاکستان()CPECکه موجب
افزایش رفاه مردم و منطقه ای که در دهه های اخیر دچار فجایعی
همچون جنگ های تحمیلی و تنش های فرقه ای بوده ،استقبال
میکند  .ظریف افزود :ایران با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و
ژئواکونومیک خود در منطقه می تواند نقطه اتصال کریدوراقتصادی
چین – پاکستان به بازار عظیم آسیای میانه،روسیه وقفقاز و به تبع
آن اروپا بوده و عاملی برای تقویت CPECباشد.
وی تصریح کرد :پیوستن ایران به این طرح ،به موضوع مکمل
یکدیگر شدن بنادر گوادر و چابهار کمک خواهد کرد و دیگر کسی
به این بنادر به عنوان دو بندر رقیب نخواهد نگریست .ضمن آنکه بار
دیگر در همینجا اعالم می کنم که ما از هر گونه حضور و مشارکت
سرمایه گذاران و شرکتهای پاکستانی در منطقه آزاد چابهار
استقبال می کنیم.
روابط اقتصادی از مرز میلیارد عبور کرده است
وزیر خارجه پاکستان نیز در این همایش از پیشنهاد وزیر امور
خارجه ایران برای تقویت همکاری های تجاری بین تهران و
اسالم آباد استقبال کرد و گفت :دولت پاکستان در تالش است که
همکاری های بین اتاق های بازرگانی دو کشور را تقویت کند .وی
با بیان اینکه دو کشور همسایه دارای روابط تاریخی و مرز طوالنی
هستند ؛ افزود :برای تقویت همکاری های تجاری بین ایران و
پاکستان به ایجاد فضای سازگار ،تقویت ارتباطات و بهبود تعامالت
مجامع تجاری دو کشور نیاز مبرمی وجود دارد .وی گفت :در دو
سال اخیر روابط تجاری بین دو کشور برادر به صورت چشمگیری
بهبود یافته به طوریکه از مرز میلیارد عبور کرده است و دو کشور
تالش می کنند که این همکاری ها را به حجم تعیین شده 5
میلیارد دالر برسانند.

ایران ریاست بر گروه  77و چین در آژانس بین المللی انرژی اتمی را در
مراسمی به اکوادر واگذار کرد.
به گزارش ایسنا ،دوره یک ساله ریاست رضا نجفی سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین
بر گروه  77و چین روز جمعه  18اسفندماه  96پایان یافت و ریاست گروه طی مراسمی
رسمی با حضور روسای سازمانهای بینالمللی مستقر در وین و تعداد زیادی از سفرا و
نمایندگان کشورهای عضو گروه  77به سفیر و نماینده دائم جدید اکوادر منتقل شد.

ترامپ:

پیشنهاد اروپاییها درباره برجام رضایتبخش نیست
برخی مقامهای واشنگتن درباره دیدار نتانیاهو و ترامپ به برخی گفتههای
رئیسایاالت متحده آمریکا به نخست وزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرده
و گفتهاند« :ترامپ به نتانیاهو گفته تا امروز سه کشور اروپایی (عضو
برجام) تنها پیشنهاد «تغییرات صوری» در برجام را دادهاند که از نظر ما
رضایتبخش نیست .ترامپ گفته او خواستار «تغییرات قابل توجه» در توافق
با ایران است و با یک توافق مکمل ساده موافق نیست».
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی کنگره آمریکا ،بر اساس این گزارش ،به
گفته یک منبع آگاه در رژیم صهیونیستی ،مقامات کاخ سفید و اسرائیل این جزئیات
را رد نکردهاند.

تهدید ماکرون برای حمله هدفمند به سوریه
رئیسجمهوری فرانسه گفت ،کشورش آماده است هر سایتی را که در سوریه
از آن حمالت شیمیایی منجر به کشتار غیرنظامیان صورت گیرد ،مورد هدف
حمالت هدفمند قرار دهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه در
کنفرانس مطبوعاتی خود در هند اظهار کرد ،مسکو به عنوان هم پیمان نزدیک دولت بشار
اسد اقدام کافی را برای ایجاد امکان دسترسی کمکها به غوطه شرقی به عمل نیاورده
است.وی خاطرنشان کرد :روزی که ما به همراه شرکای آمریکایی خود اسناد متقنی داشته
باشیم که نشان دهد خطوط قرمز زیر پا گذاشته شده و از سالحهای شیمیایی برای کشتار
غیرنظامیان استفاده شده ،همان کاری را خواهیم کرد که آمریکاییها چند ماه پیش انجام
دادند .ما خود را در موضع انجام حمالت هدفمند قرار خواهیم داد.

