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 آزادی بلندی های جوالن
منجر به افزایش تهدید ایران علیه تل آویو 

وزی��ر صهیونیس��تی در س��خنانی نگران��ی خ��ود از حضور 
نیروه��ای مقاوم��ت حزب اهلل در س��وریه و تالش ب��رای آزادی 

بلندی های جوالن را اعالم کرد.
به گزارش فارس، اسرائیل کاتز به روزنامه »جروزالم پست« 

گف��ت که تش��کیل تیپ ح��زب اهلل به ه��دف آزادی بلندی های 
جوالن از دست اسرائیل منجر به افزایش تهدید ایران در مرزهای 
شمالی می شود. وی گفت: یگان به اصطالح آزادی بخش جوالن 
تهدید حضور ایران و حزب اهلل در س��وریه در کل و به طور ویژه 

ویژه بلندی های جوالن سمت سوریه را شدت می بخشد.
وی افزود: مدت هاس��ت که می گویم اگر ای��ران امکان یابد 
پایگاهی در س��وریه داش��ته باش��د، این امر تهدیدی بر امنیت 

اسرائیل بوده و منبع دائمی ناامنی منطقه خواهد بود.

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مزايده عمومي شماره ٩٥/١٧١

(مرحله دوم)

شهردار کاشان- سيد محمد ناظم رضوي

ت اول
نوب

موضوع مزايده: شهرداري کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاري حق بهره برداري از سرقفلي 
يکباب سوله واقع در ميدان ميوه و تره بار با حفظ مالکيت شهرداري از طريق مزايده عمومي به 

متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. 
مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٠١/٢١ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا مورخ 

٩٦/٠١/٢٣ و بازگشايي پاکات در ساعت ١٠ صبح مورخ ٩٦/٠١/٢٤ مي باشد.
ضمنًا کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

شهرداري کاشان 
آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره ٩٥/١٨٦

((مرحله دوم))

شهردار کاشان – سيد محمدناظم رضوي

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجراي احداث فرهنگسراي انقالب واقع در پارک شهيد قديرزاده به 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٠١/٢٤ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 
٩٦/٠١/٢٦ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/١/٢٧ مي باشد. 

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨- (٠٣١) 

ت دوم
نوب  آگهي فراخوان مناقصه عمومي

 شماره:١١٣٠-٣-٩٥

روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.

لذا کليه شرکتهايي که فعاليت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت ١٤ روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي 
ذيل الذکر نسبت به استخراج و تکميل «فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب» و ارسال آن به همراه مدارک و مستندات الزم 

منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي کيفي (براي معامالت کمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط) به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند. 
 WWW.NISOC.IR        فرم پرسش نامه ارزيابي      مديريت تدارکات و امور کاال      مزايده و مناقصه

........           ...............  .........................
کسب حداقل نمره ٦٠ در ارزيابي کيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامي است. 

ضمنًا مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ١٣٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال مي باشند.
آدرس پستي: اهواز – کوي فدائيان خريد کاالي داخلي اسالم (نيوسايد) – خيابان شهريور – مجتمع تدارکات و امور کاال – ساختمان ١٠٢ – اداره تدارکات – واحد خريد 

قطعات و کاالي مکانيکي اتاق ٤٣ کدپستي ٦١١٣٨-٥٤٥٧٩  تلفن : ٢٢٢٦٣-٣٤١-٠٦١
درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير کاال:

 WWW.SHANA.IR    /    WWW.NISOC.IR    /    WWW.IETS.MPORG.IR
مجوز:١٣٩٥/٥٤٢٢

شرکت ملي نفت ايران
شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 (سهامي خاص)

شماره تقاضاشماره مناقصهواحد صدورتعدادموضوع مناقصهشماره قلم
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PARTS FOR. PILOT, HIGH LOW PRESSURE EXHAUST
PRODUCT BULLETIN UNIT NO. 887-55C

REF. BAKER OIL TOOLS
HIGH PILOT  PANGE 750-2200 PSI

P/N:877-55-0022

50NO
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-1
13

مبلغ شرکت در مناقصه 0۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰
شماره درخواست:

۰۱-۳۱-۹۴۳۳۱۸۸
شماره تماس

۰۶۱-۳۴۱-۲۲۲۶۳ 2LOW PILOT    PANGE 75-300 PSI
P/N:877-55-030040NO

3LOW PILOT   PANGE 250-900 PSI
P/N:877-55-090025NO

ناظران سیاس��ی بر این باورند 
ک��ه وجود ظرفیت ه��ای قابل پرونـــــده

توج��ه برای گس��ترش روابط 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین جمهوری اسالمی 
ایران و کش��ورهای منطقه ضرورت ایجاد زمینه های 
گسترده تر برای افزایش این ظرفیت ها و بهره مندی 

از آنها نباید یک روز را از دست داد. 
با توجه به اینکه اش��تراکات فرهنگی جمهوری 
اس��المی و کش��ورهای منطق��ه بر محور اس��الم و 
اش��تراکات دینی و مذهبی اس��توار اس��ت از این رو 
می ت��وان ب��ا مدیریت مناس��ب این زمین��ه را برای 
افزایش مبادالت اقتص��ادی، تجاری و خدمات فنی 

و مهندسی گسترش داد.
حت��ی از بس��تر گس��ترش رواب��ط فرهنگی و 
اقتصادی قطعا روابط سیاس��ی نیز گسترش خواهد 
یافت و بدین وسیله می توان از اسالم هراسی و توسعه 
تفکر سلفی - تکفیری نیز جلوگیری کرد، چنانچه از 
امنیت منطقه گسترش و تفاهمات امنیتی - نظامی 
نیز بین کشورهای منطقه گسترش یابد. نکته ای که 
ش��اید در چند سال گذشته مورد غفلت واقع شده و 

باید بیشتر از گذشته دولت به آن توجه کند.

ضرورتاستفادهازظرفیتهای
کشورهایمنطقه

دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
منطق��ه در گفت وگ��و با سیاس��ت روز ب��ه ضرورت 
استفاده ایران از ظرفیت کشورهای منطقه و آسیای 
شرقی تاکید کرد و گفت: به نظر می رسد با توجه به 
وجود ظرفیت های قابل توجه برای گس��ترش روابط 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین جمهوری اسالمی 

ایران و کش��ورهای منطقه ضرورت ایجاد زمینه های 
گسترده تر برای افزایش این ظرفیت ها و بهره مندی 
از آنه��ا نباید ی��ک روز را از دس��ت داد. وی افزود: 
توصیه می گ��ردد دس��تگاه وزارت خارج��ه در این 
خصوص تعجیل نموده و از همه ظرفیت های موجود 

به وسیله دستگاه های مربوطه استفاده نماید. 
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی تصریح 
کرد: برای مثال اشتراکات فرهنگی جمهوری اسالمی 
و کشورهای منطقه بر محور اسالم و اشتراکات دینی 
و مذهبی استوار بود که می توان با مدیریت مناسب 
این زمینه را برای افزایش مبادالت اقتصادی، تجاری 

و خدمات فنی و مهندسی گسترش داد.
صدرالحسینی این را هم یاد آور شد که از بستر 
گس��ترش روابط فرهنگی و اقتصادی که می تواند با 
محوریت س��ازمان های مردم نهاد باشد قطعا روابط 
سیاس��ی نیز گس��ترش خواهد یافت و بدین وسیله 
می توان از اسالم هراس��ی و توس��عه تفکر س��لفی - 

تکفیری نیز جلوگیری نمود. 
وی در ادامه بیان ک��رد: یعنی در حقیت بدین 
وسیله می توان امنیت منطقه را نیز گسترش داده و 
تفاهمات امنیتی -نظامی نیز بین کشورهای منطقه 

گسترش یابد. 
این اس��تاد دانش��گاه در پایان خاطرنشان کرد: 
در جمع بن��دی نهای��ی ظرفیت های یاد ش��ده فوق 
از س��ال های بعد از پیروزی انقالب اس��المی توسط 
کش��ورهای بیگان��ه و خارج از منطقه مورد خدش��ه 
و حمله قرار گرفته اس��ت، ای��ن ظرفیت ها در تمام 
س��الیان پس از انقالب اسالمی وجود داشته است و 
در دوره های مختلف از آن به نفع امنیت ملی بهره ها 
برده ای��م اما متاس��فانه در دوره اخیر از این ظرفیت 

موجود بهره برداری کافی نشده است.

نبایدازظرفیتکشورهایمنطقهغافلشویم
محمدصادق کوش��کی استاد دانشگاه تهران نیز 
درخصوص لزوم توس��عه گس��ترده تر با کش��ورهای 
منطقه بویژه کشورهای آسیای شرقی و حوزه قفقاز 
گف��ت: رژیم غاصب صهیونیس��تی، غرب و آمریکا و 
حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس به خوبی واقفند 
که ایران قدرت اول در سطح منطقه است و توانسته 

اراده خود را در سطح منطقه حاکم کند. 
وی افزود: این مسئله در انتخابات لبنان، بحران 
سوریه، عراق و حتی یمن نیز به وضوح روشن بود. 

این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی تصریح 

کرد: در طول 4س��ال گذش��ته که ایران قدرت اول 
منطق��ه بود اما چون ش��ناخت درس��تی از ظرفیت 
دیپلماس��ی ما ص��ورت نگرفته به طور وحش��تناکی 
تحقیر ش��دیم. وی با اش��اره به اینکه االن دس��تگاه 
دیپلماس��ی فهم درس��تی از این قدرت ندارد برای 
همی��ن برای بهب��ود روابط با عربس��تان از ظرفیت 
کویت و عمان اس��تفاده که نتیجه آن ش��رط گذاری 

سعودی ها بوده است. 
کوش��کی گف��ت: برای گس��ترش مناس��بات با 
کش��ورهای منطقه و همس��ایگان خود باید تدبیر و 
راهبرد ویژه ای اندیش��یده ش��ود تا از ظرفیت هایی 
که تاکنون مورد غفلت واقع ش��ده بیش از گذش��ته 

استفاده و به نوعی این کاستی ها جبران شود.

 
اتحادجمعیدربرابرتکفیریهاواسرائیل

حسن هانی زاده دیگر کارشناس مسائل سیاست 
خارجی نیز به سیاست روز گفت: با توجه به ظرفیت 
منطقه ای ایران و قدرت کشورمان در تاثیرگذاری بر 
معادالت نظامی و سیاسی منطقه می بایستی به نحو 

شایسته از این ظرفیت استفاده کرد.
وی اف��زود: در ح��وزه بین المل��ل از این ظرفیت 
اس��تفاده قابل قبولی ش��ده اما در ح��وره منطقه ای 
علی رغم وجود ظرفیت های سیاسی و اجتماعی ایران 
نتوانسته در برابر کنش های تهاجمی عربستان استفاده 

و در واقع ابتکار عمل در برابر عربستان بوده است.
هان��ی زاده در ادامه صحبت ه��ای خود تصریح 
ک��رد: ای��ران می توانس��ت در طول س��ال های اخیر 
از رس��انه های منطقه ای اس��تفاده و جریان س��ازی 
مناس��بی را علیه رژیم های تکفیری - وهابی و رژیم 
غاصب صهیونیس��تی به راه اندازد اما از این ظرفیت 

به درستی نتوانستیم استفاده کنیم. 
این کارشناس مس��ائل سیاست خارجی با بیان 
اینکه عربس��تان توانس��ت یک جبهه گسترده علیه 
ایران تش��کیل دهد، بیان داش��ت: خیلی از کشورها 
را از جمل��ه ترکیه هم اکنون درجبهه خود وارد کرد 
از این رو باید در سال آینده یک چارچوب مشخصی 
برای تقابل با محور ترکیه، عربستان و اسرائیل اتخاذ 
کند و با همکاری و توس��عه مناس��بات با کشورهای 
همس��ایه حضور اس��رائیل در منطق��ه را به مفهوم 

ناپایداری در منطقه اعالم نماید.
وی خاطرنشان کرد: ایران حتی با توسعه روابط 
با کش��ورهای آس��یای ش��رقی می تواند یک بلوک 

مشترک کریدور شمال جنوب با آنها ایجاد کند. 

 روابط خارجی نباید موضوع بازی های
سیاست داخلی باشد

وزیر امور خارجه گفت:  طبیعت کار دیپلماتیک ایجاب 
می کند برخی از شئونات در این حوزه رعایت شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمدجواد ظریف اظهار 
داشت: نشست مشترک وزارت خارجه با کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی، ش��رایط خوبی را فراهم کرد تا از 
نظ��رات کارشناس��ی اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس 

برخوردار شویم زمینه برای تقویت همکاری ها فراهم شود.
وی افزود: در این جلسه مشترک، پیشنهاد اجرایی و 
عملیاتی از سوی نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در 
در رابطه با تش��کیل کمیته مشترک وزارت خارجه و این 
کمیس��یون در راستای پیگیری تعهدات مختلف در حوزه 
برنامه شش��م توس��عه و همچنین پیگیری وظایف وزارت 

خارجه در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
وزیر ام��ور خارجه همچنین با مثب��ت ارزیابی کردن 
برگزاری نشس��ت مش��ترک وزارت خارجه با کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس��المی،  تصریح ک��رد: در 
این نشس��ت مش��ترک معاونان وزارت خارجه، گزارش��ی 
درخصوص اقدامات وزارت امور خارجه برای تسهیل روابط 

اقتصادی با کشورهای خارجی به نمایندگان ارائه شد.
ظریف درخصوص تاثیر نامه ه��ای غیر دیپلماتیک و 
تأثیرات آن بر ش��أن جمهوری اسالمی گفت: طبیعت کار 
دیپلماتیک ایجاب می کند برخی از شئونات در این حوزه 
رعایت شود و زمانی که خارج از شئونات کاری انجام شود 
بیانگر این اس��ت روابط خارجی بیش��تر موضوع سیاست 

داخلی است تا موضوع امنیت ملی.

واکنش توییتری نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
به ظریف

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک پیام توییتری 
با خطاب قرار دادن محمدجواد ظریف نس��بت به تهدید 
ایران علی��ه این رژیم ابراز نگرانی کرد و نوش��ت: چگونه 
وزیر امور خارجه ایران از مدارا صحبت می کند، در حالی 

که این کشور خواهان نابودی اسرائیل است.
به گزارش ایس��نا، بنیامین نتانیاهو در پاسخ به پیام 
توییتری محمدجواد ظریف که در آن به ادعاهای نتانیاهو 
در دیدار با رئیس جمهور روسیه پاسخ داده بود، در حساب 
توییترش به تکرار ادعاهای حقوق بشری خود علیه ایران 
پرداخت و نوشت: وزیر امور خارجه ایران در حالی از مدارا 
صحبت می کند که این کش��ور خواهان نابودی اس��رائیل 

است. آن ها چه کسانی را دست انداخته اند؟
نتانیاهو هفته گذش��ته در دیدار ب��ا والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه مدعی شد، ایرانی ها در طول تاریخ 

یهودی ها را کشته اند.
وزیر امور خارجه کش��ورمان در پاسخ به این ادعا در 
پیامی در صفحه توییتری خود نوش��ت: نتانیاهو در حالی 
این ادعاها را مطرح می کند که ایران در طول تاریخ س��ه 
بار یهودی ه��ا را نجات داده اند. نتانیاه��و برای اثبات این 

ادعای خود حتی دست به تحریف تورات زده است.

سیاس��ت حق��وق بش��ری و مواضع جمه��وری اس��المی ایران 
درخصوص گزارش گزارش��گر ویژه وضعیت حقوق بش��ر از سوی ديپلمـــات

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در شورای حقوق بشر تشریح شد.
به گزارش تسنیم، کاظم غریب آبادی که در رأس هیئتی برای شرکت در اجالس 
س��ی و چهارم شورای حقوق بش��ر به ژنو عزیمت کرده است، سیاست حقوق بشری و 
مواضع کشورمان درخصوص گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را در 

جمع اعضای این شورا تشریح کرد.
وی با تبیین برخی پیش��رفت ها و دس��تاوردهای حقوق بش��ری ایران در عرصه 
داخلی و بین الملل، انتصاب گزارش��گر ویژه را حاصل اقدام سیاسی و گزینشی شورای 

حقوق بشر خواند و خواهان پایان بخشیدن به مأموریت وی شد.
وی با بیان اینکه سیاس��ت حقوق بش��ری جمهوری اسالمی ایران، همان گونه که 
در اهداف و اصول منشور ملل متحد نیز به آن تصریح شده، همواره بر رهیافت تعامل 
و همکاری در ارتقاء و حمایت از حقوق بش��ر اس��توار بوده است، به همان میزانی که 
احترام متقابل به تنوع فرهنگی و ادیان الهی، اجتناب از تقابل، اس��تانداردهای دوگانه 

و سیاس��ت زدگی مورد تأکید قرار گرفته اند، اظهار کرد: ایران بزرگترین دموکراسی در 
منطقه است که ریشه در دین مبین اسالم، تاریخ و فرهنگ جامعه دارد.

غریب آبادی تصریح کرد: در طول 38 سال گذشته بیش از 38 انتخابات در ایران 
برگزار ش��ده اس��ت و مردم ایران مجدداً برای ش��رکت در دوازدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری، در اردیبهشت 1396 پای صندوق های رأی می روند.
معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه "تجربه دموکراسی ما مبتنی 
بر عقالنیت اسالمی است و نباید با عینک دموکراسی سکوالر - لیبرال به آن نگریست"، 
افزود: این دموکراس��ی، ایران را در حوزه های مختلف به کشور پیشرفته ای تبدیل کرده 
اس��ت. وی ادامه داد: در حالی که ایران عضو بیش از 22 معاهده مرتبط با حقوق بش��ر 
است، دو دور از فرآیند مکانیسم دوره ای جهانی )یوپی آر( را پشت سر گذاشته و گزارشات 

نوبه ای خود را به طور منظم به نهادهای معاهداتی حقوق بشری ارائه می کند.
غریب آبادی به نمونه هایی از این گزارش��ات اش��اره کرد و گفت: در س��ال 2015 از 
گزارشگر ویژه حق قضا دعوت شد تا از ایران بازدید نماید. ما همچنین به طور اصولی با 

درخواست گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک جانبه برای بازدید از ایران موافقت کردیم.

کارشناسان در گفت وگو با سیاست روز مطرح کردند

استفادهازظرفیتکشورهایمنطقهبرایمقابلهباایرانهراسی

معاون دبیر ستاد حقوق بشر در نشست ژنو مطرح کرد
چرا پاسخ رسمی ايران در گزارش شورای حقوق بشر منعکس نشده است؟

سفیر سابق ايران در ايتالیا: 
هنوز همکاری های بانکی و مالی لنگ می زند

سفیر سابق ایران در ایتالیا معتقد است که 
اروپایی ه��ا در حال حاضر عزم جدی دارند ديـــــدگاه

تا صفحه جدیدی را در روابط خود با ایران 
ب��از کرده و خس��ارت های متحمل ش��ده در دوران تحریم ها را تا 

حد زیادی جبران کنند.
سیدمحمدعلی حسینی در گفت وگو با فارس، در ارزیابی اش 
از مناس��بات ایران و اتحادیه اروپا در یک س��ال گذش��ته با بیان 
اینک��ه ظرفیت های زیاد و متنوعی برای تقویت مناس��بات ایران 
و اتحادیه اروپا وجود دارد، اظهار داش��ت: اروپا مهم ترین ش��ریک 
تجاری ما ب��ود که در پی تحریم های ظالمان��ه و غیرقانونی علیه 
ایران رفته رفته جایگاه اصلی خود را از دس��ت داد و سطح روابط 

در حوزه های مختلف کاهش یافت.

وی افزود: اروپا از این بابت دچار خود تحریمی شد و خسارت 
دید، اما به نظر می رسد بعد از برجام اروپایی ها عزم جدی دارند تا 
صفحه جدیدی را در روابط خود با ایران باز کرده و خس��ارت های 

متحمل شده را تا حد زیادی جبران کنند.
حس��ینی با بیان اینکه طرف های ایرانی از این ایده استقبال 
می کنند، خاطرنش��ان کرد: اگر اروپا در عزم خود جدی باش��د و 
بخواهد در حوزه های مختلف حضور مؤثر و فعالی داش��ته باش��د، 
می تواند آرام آرام ظرفیت های گذشته را احیا و جایگاه خود را در 

روابط با ایران ارتقاء دهد.
سفیر س��ابق ایران در ایتالیا سفر هیأت هایی از اتحادیه اروپا 
در س��طح مقامات عال��ی و همراهی گس��ترده بخش خصوصی و 
انعقاد قراردادهای تجاری، صنعتی، کش��اورزی و... در این سفرها 
را نشانگر عزم جدی در بین اروپایی ها برشمرد و افزود: با امضای 
این قراردادها بستر حقوقی و قانونی شکل گیری این همکاری های 

گسترده پدید آمده است.

س��خنگوی اس��بق وزارت خارجه با بیان اینک��ه زمینه های 
هم��کاری و ظرفیت ه��ای متع��دد، موجود و فض��ای بین المللی، 
مساعد است، یادآور ش��د: البته هنوز همکاری های بانکی و مالی 
تا حد زیادی لنگ می زند و همین مس��ئله باعث شده از شتاب و 
رشد فعالیت های اقتصادی کاسته شود که این امر برای طرف های 

ایرانی خوشایند نیست.
ب��ه باور وی اروپایی ها بایس��تی نقش فعال  ت��ری را ایفا کرده 
و ب��ا بخ��ش خصوصی خ��ود رایزنی ه��ای الزم را ص��ورت دهند 
و راهکارهای��ی ب��رای برون رفت از وضعیت کنون��ی پیدا کنند تا 
اهداف حاصل از ای��ن قراردادها که تأمین  کننده منافع دو طرف 

است، قابل دستیابی باشد.
حسینی به دخالت آمریکا و تالش های این کشور به خصوص 
وزارت خزانه داری آن که باعث دغدغه و نگرانی طرف های اروپایی 
و س��ایر طرف هایی که با ایران وارد تعامل می ش��وند، شده  اشاره 
کرد و افزود: این دغدغه ها در دولت آقای اوباما آغاز شد و از سوی 

مسئوالن آن دولت به ترامپ نیز توصیه شد که فشارها علیه ایران 
را در زمینه های مختلف، حفظ کند. سیاست های آقای ترامپ در 
همین مدت کوتاه نیز نشانگر این قضیه است که او درصدد است 

بر میزان نگرانی ها بیفزاید.
وی ادامه داد: در اینجاس��ت که اروپا بایس��تی نقش اساسی 
خود را ایفا کند مبنی بر اینکه برای دس��تیابی به اهداف و منافع 
دوجانبه با ایران، راهکارهای مناسبی را پیدا کند تا روابط فیمابین 
ما کمترین تأثیر را از سیاست های طرف آمریکایی متحمل شود.

سفیر س��ابق ایران در ایتالیا در ادامه این گفت وگو به برخی 
چالش ه��ا و اخت��الف نظرهای جدی بین ایران و اروپا نیز اش��اره 
ک��رد و گفت: ما در قبال تعریف تروریس��م و نح��وه مبارزه با آن 
که دغدغه و تهدید مش��ترکی اس��ت با اتحادیه اروپا اختالف نظر 
داری��م که می توانیم با انجام گفت وگوهای��ی این اختالفات را کم 
کرده و دیدگاه هایمان در مبارزه جدی با تروریس��م را به یکدیگر 

نزدیک کنیم.


