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روحانی در تماس تلفنی رئیــس جمهوری ترکیه:

کشورهای اسالمی باید یکپارچه علیه تحرکات ضد بشری امریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند
حجتاالســام والمســلمین روحانــی
روز چهارشنبه در تماس تلفنی «رجب
طیــب اردوغــان» رئیــس جمهــوری
ترکیه بــا وی ،گفت :اقدام دولت امریکا
در انتقــال ســفارتخانه خــود بــه قدس
شــریف ،غیرقانونی و موجــب تحریک
مــردم فلســطین و ناراحتــی ســایر
مسلمانان بود.
به گــزارش ایرنــا ،رئیــس جمهوری

بــا بیــان اینکــه دولــت امریــکا و رژیــم
صهیونیســتی بایــد نســبت بــه کشــتار
انســانها و اقدامــات تحریــک کننــده
خود در منطقه پاســخگو باشــند ،اظهار
داشــت :متأســفانه رئیــس جمهــوری
امریکا نســبت به مســائل منطقه دچار
اشتباه محاســباتی شده و تصور میکند
بــا حمایــت از رژیــم صهیونیســتی
میتوانــد نهضــت مقــاوم مــردم

فلسطین را خاموش کند.وی با تأکید بر
اینکه کشورهای اســامی باید یکپارچه
علیه این تحرکات ضد بشــری ایستاده
و آن را تبدیل به فرصتی برای انســجام
بیشــتر کننــد ،گفــت :مطمئنــاً اینگونه
اقدامات جنایتکارانه ،ملت فلسطین را
متحدتر از گذشته کرده و واقعیت نیات
امریکا را برای جهانیان روشــن میکند.
رئیس جمهــوری با اســتقبال از دعوت

رئیــس جمهــوری ترکیــه برای شــرکت
در اجالس فوقالعاده ســران ســازمان
همکاری اســامی در اســتانبول ،گفت:
باید تــاش کنیم تــا یک صــدای واحد
و محکــم از ســوی کشــورهای اســامی
علیــه اقدامــات امریــکا و اســرائیل بــه
گوش جهان برســد .روحانی همچنین
با ابــراز خرســندی از توســعه روزافزون
مناسبات ایران و ترکیه ،گفت :گسترش

همکاریهای تهران-آنکارا در راســتای
منافــع دو ملت و تقویــت صلح ،ثبات
و امنیت منطقه است.رئیس جمهوری
ترکیــه نیــز در ایــن گفتوگــوی تلفنی،
جنایــت اخیر رژیم صهیونیســتی علیه
مردم مظلوم فلسطین را تأسفبرانگیز
دانســت و گفــت :ایــن کشــتار رژیــم
صهیونیســتی در نتیجه اقدامات بدون
فکــر دولت امریکا بوده و باعث ترغیب

آنان به جنایتگری شده است.
اردوغــان بــا دعــوت از رئیــس
جمهــوری کشــورمان بــرای شــرکت در
اجــاس فوقالعــاده ســران ســازمان
همکاری اســامی در استانبول ،حضور
ایران در این اجالس را تأثیرگذار و حائز
اهمیت دانست و گفت :امروز وقت آن
است که به وظیفه خود در برابر برادران
فلسطینی عمل کنیم.

شــرکت «توتــال» اعالم کرد بــا احیــای تحریمهای یکجانبــه امریکا
علیه ایران ،امکان ادامه حضور در پروژه توســعه میدان گازی پارس
جنوبی را نخواهد داشــت .بهگزارش فارس ،در بیانیه توتال با اشــاره
بهتصمیــم «دونالــد ترامپ» رئیس جمهــوری امریکا بــرای خروج
از توافــق هســتهای با ایــران و احیــای تحریمهای ثانویه پــس از یک
مهلت چند ماهه ،آمده است« :در نتیجه و همانطور که پیش از این
توضیــح داده بودیم ،توتــال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز 11
پــارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهــد بود تمام فعالیتهای
مربوطــه را پیــش از  4نوامبر  2018متوقف کنــد ،مگر آنکه مقامهای
ایاالت متحده با حمایت مقامهای فرانسوی و اروپایی یک معافیت
تحریمی ویژه این پروژه ،به توتال اعطا کنند .این معافیت تحریمی
پــروژهای باید از شــرکت در برابر هــر تحریم ثانویه مربــوط به قانون
ایاالت متحده ،محافظت کند».

تعهد اروپا به اجرای مداوم  ،کامل و مؤثر برجام

توضیح ریابکوف درباره بازتاب اشتباه اظهاراتش

رویترز

ایران و اروپا در نخســتین دیدار خود بعد
از خروج امریکا از برجام که سهشنبه شب
در بروکسل برگزار شد ،روند امیدبخشی
از امــکان ادامه حیات ایــن توافق روایت
کردنــد .فضــای امیدبخشــی کــه در آن
مقامهــای اروپایــی از آغــاز مأموریــت
چارهجویــی بــرای حفاظــت از منافــع
تجــاری تهران خبــر دادنــد و همزمان با
این هشــدار مقامهای کشــورمان روبهرو
شــدند که مأموریت آنهــا فرصت زیادی
بــرای انجــام نــدارد؛ فرصتــی کــه ایــران
بــرای آن ضرباالجــل  60روزه معیــن
کــرده و بــه نظــر میرســد خواســت آن
درخصوص تضمین بخشــیدن به ادامه
بــی کــم و کاســت مناســبات اقتصــادی
ایــران و مؤسســات اقتصادی کشــورهای
منظومه غرب مورد پیگیــری جدی قرار
گرفتــه اســت .ایــن تالشهــا پــس از آن
صــورت میگیرد کــه دولتمــردان امریکا
بعــد از خــروج از برجــام اعــام کــرده
انــد تحریمهــای هســتهای ایــران را بــاز
میگرداننــد .آنها در پــی این تصمیم به
کشــورهای اروپایــی هشــدار دادهانــد کــه
ممکن است تحریمها گریبان آنها را هم
بگیرد .در مواجهه با چنین شرایطی بود
که اروپاییها با درخواســت از ایران برای
ماندن در برجام میکوشــند به راه حلی
برســند که هم کمک کنند ایران از منافع
برجام بینصیب نماند و هم توافقی که
خاصــه از منظــر امنیتی بــرای آنها حائز
اهمیت اســت ،فرونپاشد .به این ترتیب
آنهــا در نخســتین گام بــرای حــل ایــن
مشــکل روز سهشــنبه در بروکســل جمع
شــدند و پــس از رایزنــی بــا وزیــر خارجه
ایران اعالم کردند که به دنبال یافتن راه
حلی فوری بــرای ادامه تجــارت با ایران
هستند.
 ëëنشست یک ساعت و نیمه
در بروکسل
نشست مشترک وزرای خارجه ایران
و ســه کشــور اروپایــی بــا حضور مســئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا سهشنبه
شــب در بروکســل و مقــر اتحادیــه اروپــا
برگزار شد .در این جلسه که محمدجواد
ظریــف وزیــر خارجــه ایــران« ،بوریــس
جانســون» وزیــر خارجه انگلیــس« ،ژان
ایــو لودریــان» وزیــر خارجــه فرانســه،
«هایکــو مــاس» وزیــر خارجــه آلمــان
و فدریــکا موگرینــی مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا حضور داشــتند
و یــک ســاعت و نیم بــه طــول انجامید،
طرفین بر ادامــه رایزنیها توافق کردند.
براســاس توافقات حاصله و در بیانیهای
که موگرینی پس از پایان نشست قرائت
کــرد ،قــرار اســت نشســت کمیســیون
مشترک برجام با حضور معاونان وزارت
خارجه ایران و  5کشــور دیگر هفته آینده
در ســطح مدیــران سیاســی و معاونــان
وزرای خارجــه ایــران ،روســیه ،چیــن،
آلمــان ،فرانســه و انگلیــس و بــا حضور
نماینــده اتحادیــه اروپــا در ویــن برگــزار
شود .در این نشست که بنا به درخواست
ظریــف از موگرینــی برگــزار میشــود،
ایــن بار نماینــده امریکا حضــور نخواهد
داشــت .همزمان نیز کمیســیون اروپایی

امروز -پنجشنبه -درباره احیای قوانینی
تحت عنوان قوانین مسدودساز با هدف
مقابله با تحریمهای فراسرزمینی امریکا
تشکیل جلســه میدهد .همزمان با این
رویدادها دونالد تاســک ،رئیس شــورای
اروپا خبر داده اســت که رهبران اتحادیه
اروپــا در تالش بــرای تدوین یک پاســخ
مشــترک بــه تصمیــم تعجببرانگیــز
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری امریکا
درباره توافق هســتهای ایران و مالیات بر
تجارت گردهم میآیند.
 ëëبرجام در بخش مراقبتهای ویژه
فدریــکا موگرینی ،مســئول سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپــا پــس از دیــدار با
وزرای خارجــه ایــران ،بریتانیا ،فرانســه و
آلمــان گفت که این گروه به کارشناســان
خــود مأموریــت داده بــرای حفاظــت از
منافــع تجــاری اروپــا در ایــران چــارهای
بیندیشــند و تدابیــر مــورد نظــر خــود را
ظرف چند هفته اعــام کنند .به گزارش
تسنیم ،موگرینی در نشست خبری بعد
از مذاکرات سهشــنبه شــب از دستور کار
معاونــان وزرای خارجــه بــرای برگزاری
نشســت کمیسیون مشــترک برجام خبر
داد و کار ویــژه چنیــن نشســتهایی را
روشــن کردن ابعاد مناســبات اقتصادی
ایران و نهادهای مالی بینالمللی و حل
و فصل مشــکالتی دانســت که بازگشت
تحریمهای هســتهای امریکا میتواند به
ایجاد موانع جدی بر سر راه آن بینجامد.
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
از مصمــم بودن  28کشــور اروپایی برای
حفــظ برجام ســخن گفــت و کوشــید به
ایران اطمینــان خاطر دهد که اروپا برای
ارائه حفظ تعهداتش به جای امریکا هم
جبــران مافات میکند .موگرینی ســؤال
درباره افــزودن ضمیمه به برجام را هم
مشــخصاً رد کرد و گفت :ایــن توافق نیاز
به اصالح ندارد بلکه نیازمند راهکارهای
عملی و مشــخص برای حفظ برجام در
دوره پس از خروج امریکاست.
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا همچنیــن اعــام کــرد کــه امــروز-
چهارشــنبه -در دیدار با اعضای اتحادیه
اروپــا دربــاره «قوانیــن مسدودســاز» کــه
ســاز و کاری بــرای مقابله بــا تحریمهای
فراســرزمینی امریــکا هســتند ،گفتوگو
میکنــد .او در پاســخ بــه این پرســش که
طرفیــن بــه مهلــت تعییــن شــده برای
مذاکــرات تا چــه انــدازه پایبنــد خواهند
بود ،تلویحاً اشــاره کرد که ایران و اروپا به
فوریت یافتن راهکارهای ســازنده وقوف
دارنــد نه به دلیل زمانهای اعالم شــده
که بر پایه اهمیتی که ســرعت دســتیابی
به حل مشــکالت پــس از خــروج امریکا
وجــود دارد .او در ایــن رابطــه گفت« :اگر
میخواهیم ایــن توافق را حفظ کنیم که
کار سادهای هم نیست ،هرچه زودتر این
کار را کنیــم ،بهتر و ســادهتر اســت .البته
بــاز هــم میگویــم ،کار ســادهای نیســت
و اگــر بخواهــم از اصطالحــی کــه برخی
دور میــز بــه کار بردنــد اســتفاده کنــم،
بایــد بگویم کــه گویی یکی از اقــوام ما در
بخش مراقبتهای ویژه است و همه ما
میخواهیم در اســرع وقت او را از بخش

بیانیه اتحادیه اروپا درباره چشمانداز برجام منهای امریکا

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه
اروپا پس از دیدار با ظریف و وزرای
بیانیه
خارجه  ۳کشــور اروپایی طرحهای
مــد نظر برای حفــظ منافع اقتصادی ایــران در برجام را
برشــمرد .فدریــکا موگرینی با بیــان اینکه« :مــا در دیدار
اخیــر تعهد خــود به اجرای مــداوم ،کامــل و مؤثر توافق
هســتهای بــا ایــران را یــادآور شــدیم .توافق هســتهای به
عنوان یک عنصر کلیدی در معماری منع اشاعه جهانی
و یک دستاورد چشــمگیر دیپلماتیک با اتفاق آرا توسط
قطعنامه  2231شــورای امنیت سازمان ملل تأیید شده
اســت ».موگرینــی ادامه داد« :همــه ما از خــروج ایاالت
متحده از توافق هستهای با ایران ابراز تأسف کرده و تأیید
کردیم که برداشــته شدن تحریمهای مرتبط با هستهای
و عادیســازی تجارت و روابط اقتصــادی با ایران جزئی
ضــروری از ایــن توافقنامه اســت ».موگرینی افــزود« :ما
متعهد شــدیم که گفتوگوهای کارشناســی فشردهای را
با هدف رســیدن به راهکارهــای عملی ظرف چند هفته
آینده درباره موضوعات ذیل ،با ایران آغاز کنیم».
مــواردی که در بیانیه موگرینی به آنها اشــاره شــده،
عبارت بودند از:
 )1حفظ و تعمیق روابط اقتصادی با ایران؛
 )2ادامــه فروش نفت ،گاز ،کاندنســیت و محصوالت
نفتی و پتروشیمی و انتقالهای [مالی] مربوطه؛
مبادالت بانکی موثر با ایران؛
 )3ادامه روابط در زمینه حمل و نقل دریایی ،زمینی،
پــس از دیداری که بــا موگرینــی و وزرای
خارجــه اتحادیــه اروپا داشــت ،گفت که
تالشهــا بــرای نجــات برجام در مســیر
صحیــح حرکــت میکند .ظریــف گفت:
«بــه عقیده مــن ما در مســیر صحیح در
حرکت هستیم تا اطمینان حاصل کنیم
منافع تمامی کشــورهای باقــی مانده در
برجام بخصوص ایران حفظ و تضمین
میشــود ».وزیر خارجه با اشاره به اینکه
«جلســه آتی ،جلسه کمیسیون مشترک
اســت کــه بــه درخواســت ایــران هفتــه
آینــده در ســطح مدیران سیاســی برگزار
میشــود و جلســه وزرا هــم پیشبینــی
شــده که در زمان مناسب تشکیل شود»،
افــزود« :حرکــت مناســبی آغــاز شــده و
امیــدوارم ایــن حرکــت به نتیجه برســد.
مــا زمــان زیــادی نداریــم در چنــد هفته
آینده خواهیم دید که آیا در عمل درباره

هوایی و ریلی با ایران؛
 )4ارائــه اعتبــار صادراتــی بیشــتر و ایجــاد خطــوط
اعتبــاری ویــژه در زمینههــای مالــی ،بانکــی ،بیمــهای و
تجاری با هدف تسهیل همکاریهای اقتصادی و مالی از
جمله از طریق حمایت عملی از سرمایهگذاری تجاری؛
 )5تکمیل و اجرای تفاهمنامهها و قراردادهای بیشتر
بین شرکتهای اروپایی و ایران؛
 )6سرمایهگذاری بیشتر در ایران؛
 )7حمایت از فعاالن اقتصادی اروپا در ایران و تأمین
فضای اطمینانبخش حقوقی؛
 )8ایجــاد هرچه بیشــتر یک محیط تجاری شــفاف و
قانونمحور در ایران
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا افزود« :ما با
هــم بــر اراده خود بــرای اجرای مداوم تمــام بخشهای
برجــام همــراه با حســن نیــت و در فضایی خــوب تأکید
دوبــاره کــرده و توافــق کردیم که بــه رایزنیهای فشــرده
در تمام ســطوح و همچنین با دیگــر اعضای باقیمانده
کمیسیون مشترک برجام ادامه دهیم ».موگرینی با بیان
اینکه در نشست امروز (چهارشنبه) ،شورای اروپا و سران
اتحادیــه اروپا را در جریان نتایج نشســت قــرار میدهد،
گفــت توافــق شــد که هــم ســه کشــور اروپایی حاضــر در
نشست و هم دیگر اعضای اتحادیه اروپا ،عالوه بر سطح
اتحادیه ،تدابیر قانونی الزم در داخل کشورهایشان را هم
برای اجرایی کردن ساز و کارهای مد نظر برای «حمایت
از فعاالن اقتصادی اروپایی» در دستور کار قرار دهند.

اقداماتی کــه امروز توافــق کردیم انجام
شود ،چقدر میتوانیم پیش برویم ».وی
افــزود« :همــه طرفهای اروپایــی تأکید
کردند به تعهدشــان که ایــن کار را انجام
بدهنــد ،ما هم با آنهــا در این چند هفته
آینده کار خواهیم کرد که این تضمینها
بــه وقــوع بپیونــدد ».رئیــس دســتگاه
دیپلماســی همچنیــن گفت :مــا گفتیم
که باید حقوق ایران تضمین شود و آنها
هــم گفتند تــاش خودشــان را میکنند.
وی همچنیــن تحریــم رئیــس کل بانک
مرکــزی ایــران از ســوی امریــکا را هم به
مثابه ســایر اقدامات امریــکا غیرقانونی
خوانــد .وزیر امور خارجه ایــران افزون بر
رایزنــی بــا مقامهای حاضر در بروکســل
بــا همتایــان خــود از کشــورهای ایتالیــا،
بلغارســتان ،اتریش و اسپانیا هم تلفنی
گفتوگو و تبادلنظر کرد.

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم گفت :طبیعتاً باید
تیم مذاکره کننده هستهای را دلگرم کرد و توهین و اهانت به
خبر
اینها همصدایی با دشمنان و کسانی است که علیه ما اقدام
میکنند .به گزارش جماران ،آیتاهلل سید محمد غروی افزود :برجام باالخره بنا
به تشــخیصی که سران نظام داشــتنند ،صورت گرفت و تا حد معقولی هم موفق
بــود .وی بــا اشــاره به اینکــه مهم این اســت که ما نبایــد خودزنی کنیــم ،گفت :ما
نباید نیروهایی که کارآمد هســتند و این قدرت را داشتند که  2سال ،قدرتمندترین
کشورهای دنیا را به پای میز مذاکره بکشانند و در آخر کاری انجام دهند که این کار
در کل بــه مصلحت نظام بود را مورد بازخواســت قرار دهیم .عضو شــورای عالی
حوزههای علمیه سراســر کشــور افزود :آنچه در این شــرایط بیش از همه چیز الزم
است ،وحدت و انسجام ما است و اینکه حریم مسئوالن و دیپلماتهای کشورمان
را حفــظ کنیم .نشســتن و اظهار نظر خالی کردن راحت اســت .امــا در مقام عمل
وضعیت به گونه دیگری است که این آقایان نه به آن فکر میکنند و نه میتوانند
تصورش را داشته باشند .اینها تنها به این میاندیشند که چگونه طرف مقابلشان
را تخریب کنند.

رئیس سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع منصوب شد

ظریف با اشــاره به اختــاف برجامی
امریــکا و اروپــا افــزود« :اروپــا و امریــکا
در موضوعاتــی دارای اشــتراک و در
موضوعاتی اختالف دارند؛ فعالً موضوع
ایران موضوعی اســت که مــورد اختالف
آنهــا اســت معنــیاش ایــن نیســت کــه
امریکا و اروپا فردا با هم درگیر میشــوند
کما اینکــه ســالها در مــورد موضوعات
دیگر با هم اختالف داشتند اما اروپاییها
خط خــود را دنبال کردنــد و امریکاییها
خط خودشان را دنبال کردند».
وزیر امور خارجه ادامه داد« :ما دنبال
خیالبافی نیســتیم که اروپــا رابطهاش را
بــا امریکا به هــم بزند .نــه چنین چیزی
امکانپذیر است و نه اروپاییها خودشان
چنین حرفــی میزنند ،بلکــه دنبال این
هســتیم که اروپا از منافع خــودش دفاع
کند».

تسریع در اجرای توافقات تهران – آنکارا در همه عرصهها
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محمــود واعظــی ،رئیــس دفتــر رئیــس
جمهــوری که بــه منظور رایزنــی با رئیس
جمهــوری و دیگر مقامهای ارشــد ترکیه
دربــاره همــکاری اقتصــادی و مســائل
منطقــهای ،بویژه تحوالت ســرزمینهای
اشــغالی به آنکارا سفر کرده بود ،با رجب
طیب اردوغان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهــوری ،واعظــی در ایــن دیــدار تأکید
کــرد کــه اراده جمهــوری اســامی ایران،
تســریع در اجرای توافقات شــورای عالی
راهبــردی روابط تهــران– آنــکارا در همه
عرصههــا بویــژه اقتصــادی و تجــاری و
تحقق هدفگذاری تجارت ساالنه دو کشور
به رقم  30میلیارد دالر است.وی با اشاره

به اشــتراک نظر دو کشور برادر و همسایه
در عمــده مســائل جهانــی ،بــر تــداوم
رایزنــی و همکاری دوجانبــه و چندجانبه
ایــران و ترکیه در مســائل منطقه و مبارزه
مســتمر بــا تروریســم تأکیــد کرد.رئیــس
دفتر رئیس جمهوری همچنین با تبریک
حلــول مــاه مبــارک رمضــان و تســلیت
بــه خاطر شــهادت بیــش از  60شــهروند
مظلــوم فلســطینی در حمــات اخیــر
صهیونیستها ،اظهار کرد :وحدت جهان
اسالم و محکومیت اقدامات تحریکآمیز
امریکا مبنی بر انتقال سفارتش به قدس
شریف و نیز جنایات رژیم صهیونیستی در
غزه ،از ســوی ســازمان همکاری اسالمی،
جنبــش غیرمتعهدهــا و ســایر نهادهای

صلح و همکاری منطقهای و بینالمللی
دانســت.وی در ادامــه بــا ابــراز نگرانــی
شــدید از وضعیــت غــزه و جنایت جدید
صهیونیســتها ،انتقــال ســفارت امریکا
به قدس شــریف را زمینهساز کشتار حتی
زنان و کودکان در غزه دانست و تأکید کرد
که همه مســلمانان جهان ایــن اقدامات

صهیونیستها را محکوم میکنند.رئیس
جمهــوری ترکیــه همچنیــن از جمهوری
اســامی ایــران بــرای شــرکت در اجالس
فوقالعاده ســازمان همکاری اسالمی که
قــرار اســت روز جمعه درباره غــزه برگزار
شود ،دعوت کرد.
واعظــی کــه ولــیاهلل ســیف ،رئیــس

معــاون وزیــر امور خارجه روســیه بــا بیان اینکــه خبرگــزاری اینترفاکس تمامی
صحبتهــای او را به درســتی (به زبان انگلیســی) بازتاب داده بــود ،درباره تیتر
جنجال برانگیز این خبرگزاری از اظهاراتش گفت« :تیتر این خبر کامالً برعکس
اظهارات من بود و من ســخنی از امتیاز دادن ایران برای حفظ توافق هســته ای
(برجام) نگفته ام».
بــه گــزارش ایرنا« ،ســرگئی ریابکــوف» با بیــان اینکــه در تماس بــا اینترفاکس
خواســتار تصحیــح آن تیتر شــده اســت ،تأکید کــرد« :ما بــه هیچ وجــه از ایران
نمیتوانیــم بخواهیــم کــه امتیــازی بدهد بلکــه معتقدیــم برجام یــک توافق
کامل و متوازن اســت که طرفین روی آن بســیار فکر کردهاند و باید حفظ شود».
ریابکوف افزود« :اینکه اکنون چیز دیگری از ایران خواسته شود ،کامالً نادرست،
غیرســازنده و زیانبــار اســت؛ برعکس ما اکنــون باید به همراه ایران شــرایطی را
فراهــم کنیــم که از فعــاالن اقتصادی فعــال در ایران ،دفاع شــود ».پیش از این
برخی رسانهها به نقل از ریابکوف نوشته بودند« :حفظ برجام بدون آنکه تهران
امتیازاتی بدهد ،غیرممکن است».

عضو جامعه مدرسین :توهین به تیم مذاکره کننده هستهای
همصدایی با دشمنان است

واعظی در دیدار رئیس جمهوری ترکیه خواستار شد

بینالمللــی ضــروری اســت.واعظی از
ابتــکار رئیس جمهــوری ترکیه بــه عنوان
رئیس ســازمان همــکاری اســامی برای
تشــکیل اجالس فوقالعاده این سازمان
در ارتبــاط بــا فاجعه غــزه ،قدردانی کرد.
رئیس جمهوری ترکیه نیز در این دیدار با
تأکید بر اینکه توافقات رؤسای جمهوری
دو کشور باید با قدرت و سرعت عملیاتی
و اجرایی شوند ،گفت :توسعه همهجانبه
روابط تهران – آنکارا در دســتور کار دولت
ترکیه قرار دارد.
اردوغــان بــا نکوهــش اقــدام امریــکا
مبنــی بــر خــروج از توافــق برجــام ،ایــن
اقــدام واشــنگتن را عهدشــکنی و زنــگ
خطــری بــرای دیپلماســی و همچنیــن

ســخنگوی وزارت امورخارجه امریکا مدعی شــد که ســردار
دیـــگه
ســلیمانی در حــال حاضــر در عراق اســت امــا جزئیاتی از
چه خبر
ســفر او ندارد .به گزارش ایسنا« ،هیتر نوئرت» در کنفرانس
خبری روز سهشنبه خود در پاسخ به این سؤال ادعایی که سردار قاسم سلیمانی
برای تشــکیل دولت جدید عراق پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشــور
در بغداد بهســر میبرد ،گفت« :ما روابــط خوبی با دولت عراق داریم و معتقد
بــه ادامه آن هســتیم .البتــه نگرانیهایی دربــاره نفوذ ایران در عراق و بســیاری
کشورهای دیگر داریم ».وی در ادامه مدعی شد« :من تأیید میکنم که او (سردار
ســلیمانی) اکنــون در عراق اســت ،اما جزئیاتــی درباره برنامه ســفر وی ندارم و
اینکه چرا در آنجا به سر میبرد».

توتال در انتظار معافیت ویژه

اتحادیه اروپا در پایان مذاکرات بروکســل با صدور بیانیه ای تأکید کرد

مراقبتهای ویژه خارج کنیم».
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه
اروپــا همچنیــن حفــظ مؤثــر برجــام
را راه مؤثــری بــرای گفتوگــو دربــاره
ســایر مســائل با ایــران دانســت و در این
رابطــه گفــت« :با بــودن برجام مــا برای
رســیدگی به هر موضــوع دیگری که باید
بــه آن بپردازیــم ،چه مســأله موشــکی و
چــه مســأله منطقــهای ،شــانس بهتری
داریــم ».او در تأکید بیشــتر این موضوع
یــادآور شــد« :مــا همــواره بــه صراحــت
گفتهایــم کــه اگــر توافق هســتهای حفظ
شــود ،شــانس بیشــتری بــرای گشــودن
مسیرهای گفتوگو با ایران وجود خواهد
داشت».
 ëëلندن :ایــران را بــه مانــدن در برجام
قانع میکنیم
عــاوه بــر مســئول سیاســت خارجی
اتحادیــه اروپا ،وزرای خارجه ســه کشــور
اروپایــی هــم از تالش بــرای رســیدن به
راهکار بــرای باقی ماندن برجام ســخن
گفتنــد .بوریــس جانســون ،وزیــر خارجه
بریتانیــا هــم در بروکســل گفــت« :مــا
مجموعه تدابیری را بررسی خواهیم کرد
که اروپا ممکن است بتواند تدوین کند و
با کمک آن ایــران را به ماندن در برجام
قانــع کنــد ».او افــزود« :مــا گزینههــای
بالقــوه بــرای حمایت از ادامــه معافیت
ایــران از تحریــم را بررســی خواهیم کرد
تا تعهداتمان نســبت بــه توافق نقض
نشــود ».امــ ا هایکو مــاس ،وزیــر خارجه
آلمان گفت روشن است که این کار آسان
نخواهد بود.
ایــن در حالــی بــود که آنــگال مرکل،
صدراعظــم آلمــان در ســخنانی کــه در
جریــان یــک نشســت پارلمانــی مطرح
میکرد ،خواستار مذاکره با ایران و حفظ
توافق هســتهای شــد .به گــزارش رویترز،
مرکل با اشــاره به نقش منطقه ای ایران
و برنامــه موشــکی آن گفــت« :بهتریــن
ی جهان
راه بــرای پاســخ دادن بــه نگران 
دربــاره نقش ایــران در منطقــه و برنامه
موشــکهای بالســتیکی ایــن کشــور این
اســت که در چارچوب توافق هستهای با
ایــران ،حتی پس از خــروج امریکا از این
توافق باقی بمانیم ».مرکل با بیان اینکه
«این توافق کامل نیســت اما همانگونه
که آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأیید
میکند ،ایران به آن پایبند بوده و به تمام
تعهداتش در این توافق عمل میکند»،
افــزود« :این توافــق به طــور یکپارچه در
شورای امنیت ســازمان ملل به تصویب
رســید از همین رو ما؛ انگلیس ،فرانسه و
آلمان به همــراه دیگر اعضــای اتحادیه
اروپــا بر این باوریم کــه لغو توافق در این
شرایط اشتباه است ».مرکل با بیان اینکه
در شــرایط کنونی مشکالتی در روابط فرا
آتالنتیــک وجــود دارد ،گفــت« :هر چند
روابــط فــرا آتالنتیــک باید بــر اختالفات
در ایــن روزها غلبه کند کــه در صدر آنها
موضوع خروج امریکا از توافق هســتهای
با ایران قرار دارد».
ëëظریف :در مسیر صحیح
حرکت می کنیم
وزیر امور خارجه ایران سهشنبه شب

ادعای «هیتر نوئرت»
درباره حضور سردار سلیمانی در عراق

کل بانــک مرکزی نیــز وی را در این ســفر
همراهــی میکــرد ،در بدو ورود بــه آنکارا
نیــز یکــی از اهــداف این ســفر را بررســی
شــرایط منطقه بویژه به شهادت رساندن
فلســطینیها از ســوی صهیونیستها ،با
رئیس جمهــوری ترکیه به عنــوان رئیس
سازمان همکاری اسالمی برشمرد.

بــا حکــم فرماندهی معظــم کل قوا ،رئیس ســازمان حفاظت اطالعــات وزارت
دفــاع منصــوب شــد .به گــزارش روابط عمومــی وزارت دفــاع ،مراســم تودیع و
معارفــه رئیس ســازمان حفاظــت اطالعات وزارت دفــاع ،دیروز بــا حضور وزیر
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا ،رئیس
شورای سیاستگذاری حفاظت اطالعات نیروهای مسلح ،رئیس سازمان عقیدتی
سیاســی وزارت دفاع ،رؤسای سازمانهای حفاظت اطالعات نیروهای مسلح و
جمع کثیری از مقامات لشکری و کشوری در ستاد وزارت دفاع برگزار شد .در این
مراســم ،حکم انتصاب سردار ســرتیپ پاسدار مجید خادمی به ریاست سازمان
حفاظــت اطالعات وزارت دفاع از ســوی فرمانده معظم کل قوا ،توســط رئیس
دفتر فرماندهی کل قوا قرائت و از خدمات شایســته ســردار سرتیپ پاسدار سید
اصغر میرجعفری رئیس سابق حفاظت اطالعات وزارت دفاع قدردانی شد.

اروپای 2003؛ اروپای 2018

ëëادامه از صفحه اول
از ســوی دیگر نمیتوان از بحرانهایی که امروز اروپا با آن دســت به گریبان
اســت ،چشم پوشید .از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،بحران مهاجرت،
بحــران کاتالونیــا و ...بــه مــا میگوید اروپــای امــروز از اروپایی که در ســال 2003
میشــناختیم ،ضعیفتــر اســت .امــا واقعیت این اســت این ضعیفتر شــدن
نســبت بــه  ،2003هم بــرای ما فرصت اســت هم تهدید .فرصت در این اســت
که حتماً اروپا نســبت به ســال  2003تمایل بیشــتری برای تفاهم با ایران دارد؛
تهدیدش هم این است که امریکا با علم به همین وضعیت اروپا فشار بیشتری
بر اتحادیه اروپا میآورد تا مقابل ایران بایستد .اروپای ضعیف ،هم برای ما هم
برای امریکا فرصت است و اینکه چه کسی میتواند زودتر و بهتر از این فرصت
استفاده کند ،بستگی به قدرت مانور دیپلماتها ،نوع مذاکرات ،میزان مذاکرات
و تکنیکهای طرفین دارد و البته همه چیز نه روی کاغذ ،بلکه پشت میز مذاکره
عینیــت پیــدا میکند .آنچه که امروز برای اروپا اهمیت بســیار دارد ،جلوگیری از
یــک تهدید امنیتــی جدید در خاورمیانه اســت .امروز تمام تــرس اتحادیه اروپا
این اســت که یک سوریه یا عراق دیگر در خاورمیانه شکل نگیرد و داستان سیل
مهاجــران و تهدیدات تروریســتی تکرار نشــود .امنیــت اروپا ربط مســتقیمی به
امنیت خاورمیانه دارد و بنابراین عمده تالش اروپا این است مبادا خروج امریکا
از برجام به هر دلیل و هر نحوی باعث بروز تهدید امنیتی جدیدی در خاورمیانه
شود؛ چرا که این تهدید امنیتی بیش از آنکه امریکا را تحت تأثیر قرار دهد اروپا
را تحــت تأثیــر قرار میدهد .در واقع اســتمرار حیات اتحادیــه اروپا تا حد زیادی
به فقدان چنین تهدیداتی وابســته است .شرایط امروز بهگونهای است که امنیت
اروپــا به مراتب بیشــتر از ســال  2003به امنیت خاورمیانه گره خــورده و در چنین
شــرایطی اراده اروپــا حتمــاً بر جلوگیری از بــروز چنین تهدیداتی اســت .اما اینکه
اروپا چه میخواهد با اینکه اروپا چه به دســت میآورد ،دو موضوع جداســت و به
مذاکرات اروپا با ایران و امریکا بستگی دارد.پایان سخن اینکه اهمیت برجام برای
ما با اهمیت برجام برای اتحادیه اروپا یا چین وروسیه یکی نیست .نسبت کشورها
با این توافق ،متفاوت است ولی با ضریب اطمینان باال میتوان گفت ایران بهدلیل
نیــازی که با تعامل با جهــان خارج دارد و اتحادیــه اروپا بهدلیل نیازی که به حفظ
ثبات و امنیت در خاورمیانه دارد ،درباره حفظ برجام بیشترین دغدغه را دارند.

