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سفر هیئت آمریکایی به عربستان 
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای از س��فر هیئتی 
از این کش��ور به عربس��تان س��عودی برای تش��ریح 
سیاس��ت های دولت ترامپ در قبال ای��ران خبر داده 

است.
در ای��ن بیانیه تصریح ش��ده »فرانک فانون« بین 
روزه��ای ۶ ت��ا ۱۳ ج��والی )۱۵ ت��ا ۲۲ تیرم��اه( به 
ش��هرهای »جده« عربس��تان، »زاگرب« کرواس��ی و 

»بروکسل« بلژیک سفر خواهد کرد. 
بیانی��ه وزارت خارج��ه آمریکا تصری��ح می کند: 
در ج��ده، او به هیئتی به سرپرس��تی "برایان هوک"، 
مدیر دفتر برنامه ریزی سیاس��ی وزارت خارجه آمریکا 
ملحق خواهد ش��د تا سیاست های دولت ]آمریکا[ در 
قب��ال ایران که ب��ر پرداختن به تمامی��ت تهدیدها و 

فعالیت های مخرب ایران استوار است را تشریح کند.
ترام��پ«،  »دونال��د  اس��ت  حاک��ی  گزارش ه��ا 
رئیس جمهورآمریکا قبل از خارج کردن کش��ورش از 
توافق هس��ته ای با ایران با مقام های س��عودی تماس 
گرفت��ه و از آنها خواس��ته کمبود نف��ت در بازارهای 
جهانی بعد از اجرایی ش��دن تحریم ه��ا علیه ایران را 

جبران کنند.  فارس

پیشنهاد پنج گانه چین درباره برجام
وزیر خارجه چین پیشنهاد پنج گانه ای را در مورد 

مسئله هسته ای ایران مطرح کرد.
وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین 
پس از ش��رکت در نشست وزرای خارجه درباره توافق 
هس��ته ای ایران در وین با رس��انه های چین گفت وگو 

کرد.
وی گفت: در مس��اله هس��ته ای ای��ران، چین بر 
پیش��نهاد پنج گانه زیر پایبند است: نخست: مقررات 

بین المللی باید رعایت شود.
دوم: برجام باید اجرا شود.سوم: از ثبات خاورمیانه 
باید دفاع شود.چهارم: تحریم یک جانبه باید لغو شود. 

پنجم: گفت وگو و رایزنی باید ادامه یابد.
وزی��ر خارجه چین گفت: چی��ن قاطعانه بر دفاع 
و اج��رای برجام پایبند اس��ت و همواره به طور جدی 
مقررات و وظایف قید ش��ده در برجام را اجرا می کند. 
چین هر اقدام��ی که برای دفاع از اجرای برجام مفید 
باش��د را با تمام نیرو اجرایی می کند. چین مایل است 
ب��ه اتفاق طرف ها با حفظ تبادالت و هماهنگی، برای 
دفاع از دس��تاوردهای چند جانب��ه گرایی تالش کند. 
ضم��ن این که پکن قاطعانه از منافع قانونی خود دفاع 

خواهد کرد.  مهر

ادعای ائتالف عربی علیه ایران 
ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان بار دیگر 
ایران را به دس��ت داش��تن در حمله موشکی انصارهلل 

یمن به عربستان متهم کرد.
ترکی المالکی، سخنگوی ائتالف عربی به رهبری 
عربستان در بیانیه ای اعالم کرد که انصاراهلل یمن روز 
جمعه به منظور هدف قرار دادن مناطق مس��کونی به 
سوی شهر جیزان عربستان موشک شلیک کردند که 
پدافند هوایی عربس��تان توانست آن را منهدم کند و 

این حمله موشکی هیچ خسارتی به دنبال نداشت.
وی مدعی ش��د: این اقدام خصمانه از سوی شبه 
نظامی��ان حوثی )انصاراهلل یمن( نش��ان دهنده تداوم 
حمایت تسلیحاتی ایران از آنها و نقض آشکار قطعنامه 
۲۲۱۶ و ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت با هدف تهدید امنیت 
عربس��تان و امنیت منطقه و بین الملل اس��ت. ترکی 
المالکی افزود: ش��لیک موشک های بالستیک به سوی 
شهرها و روستاهای مس��کونی در تضاد با قوانین بین 

المللی و انسانی به شمار می رود.  ایسنا

 تحریم های آمریکا علیه چین
موجب تشدید اوضاع خواهد شد

یک مامور س��ابق سازمان جاسوسی آمریکا بر این 
باور است که هر اقدامی از سوی رئیس جمهور آمریکا 
ب��رای اعمال تحریم های اقتصادی علیه چین به خاطر 
تجارت با ایران، موجب تش��دید ه��رج و مرج جهانی 

خواهد شد.
فی��ل گیرالدی گفت: هر اقدامی از س��وی دونالد 
ترامپ برای اعمال تحریم ه��ای اقتصادی علیه چین 
ب��ه خاطر هم��کاری تج��اری پکن با ته��ران، موجب 
تش��دید هرج و مرج در عرصه جهانی خواهد شد چرا 
ک��ه متحدان اروپایی آمریکا نی��ز از این گونه اقدامات 

حمایت نخواهند کرد.
گفتنی است آمریکا، سیاست های آمریکا به تنش 

با کشورهای دیگر منجر شده است.  تسنیم

اخبار

 تجارت با ایران به هوا و هوس آمریکا وابسته نیست
وزیر امور خارجه روس��یه تاکید کرد: تج��ارت با ایران به هوا و هوس آمریکا 

وابسته نیست.
س��رگئی الوروف ب��ا تاکید بر اینکه تجارت با ایران وابس��ته به هوا و هوس 
آمریکا نیست، افزود: اگر تحریم های واشنگتن علیه تهران بازگردانده شود، برای 

تجارت با این کشور به راه های جدید نیاز است.
وزی��ران امور خارج��ه ایران و طرف های دیگر برجام به هم��راه فدریکا موگرینی 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه در وین با یکدیگر دیدار کردند و ضمن 
تاکید بر ادامه پایبندی ش��ان به این توافق تصریح کردند که دادوس��تد با ایران، ش��امل 
فروش نفت خام و گاز و تولیدات پتروش��یمی این کش��ور باید ادامه یابد. گفتنی اس��ت؛ 
روسیه به عنوان متحد استراتژیک ایران تاکنون مواضع حمایتی  قاطعانه ای در حمایت 

از حفظ برجام اتخاذ کرده است  ایسنا

معادله
وزارت خارجه عملکرد ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی دارد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت خارجه عملکرد 
ضعیف در دیپلماسی اقتصادی داشت و تاکنون شاهد انتصاب معاونت اقتصادی 

در سفارتخانه ها نیستیم.
ناصر موسوی الرگانی تصریح کرد: بعد از سؤالی که در صحن علنی از وزیر 

امور خارجه در مورد معاونت اقتصادی در س��فارتخانه ها ش��د، معاونت اقتصادی 
در وزارت خارج��ه تش��کیل ش��د، اما تاکنون ش��اهد انتصاب معاون��ت اقتصادی در 

سفارتخانه ها نیستیم.
وی ب��ا بیان اینکه معاون��ت اقتصادی وزارت خارجه نیز ب��رای خالی نبودن عریضه 
تشکیل شده است، گفت: برخی کشورها مانند اندونزی که بیش از ۲۶۰ میلیون جمعیت 
دارد و بیش از ۹۰ درصد این جمعیت مس��لمان هس��تند، خواس��تار ارتباط اقتصادی با 

ایران هستند، زیرا دارای مصرف باالیی هستند.   مهر

دیدگاه
دریافت گرین کارت آمریکا از پایه دروغ است

وزیر خارجه کش��ورمان با رد ادعاهای مطرح ش��ده در مورد دریافت ۲۵۰۰ 
گرین کارت در مذاکرات هسته ای گفت: این موضوع از پایه دروغ است.

در روزهای گذش��ته حجت االسالم مجتبی ذوالنور، یک نماینده مجلس در 
گفت وگوی��ی اعالم کرد: وقتی آق��ای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت 

ب��ه آقایان حال بدهد، به ۲۵۰۰ نفر از ایرانی��ان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان 
و مس��ووالن با یکدیگر مسابقه گذاش��تند که فرزندانشان جزو این ۲۵۰۰ نفر باشند. 

امروز اگر این افراد از آمریکا اخراج شوند، مشخص می شود که چه کسانی زد و بند دارند 
و منافع ملی را به آب نبات امریکا می فروشند.

در همی��ن رابطه محمدجواد ظریف اظهار داش��ت: هیچگاه ای��ن گونه مباحث )حتی 
درخواست مشروعی مثل لغو محدودیت تحرک دیپلمات های ایرانی در سازمان ملل متحد( در 

مذاکرات و یا حواشی آن و یا به هر نحو دیگری مطرح نشده است.  سایت خبری الف 

در حاشیه 

میدل ایست آی:
نمایندگان پارلمان انگلیس بابت حمایت از تغییر نظام 

ایران خجالت زده باشند
ی��ک روزنامه ن��گار مطرح انگلیس��ی در یادداش��تی در  رس�انه »میدل ایس��ت آی« نوشته نمایندگان پارلمان این کشور ب�ازي 
بایس��تی بابت حمایت از گروهک تروریس��تی منافقین و حمایت از براندازی 

ایران خجالت زده باشند.
"پیت��ر ب��ورن" ک��ه تا کن��ون برن��ده چندین جای��زه مط��رح در زمینه 
روزنامه نگاری ش��ده در یادداشتی به شدت از حضور برخی از شخصیت های 

انگلیسی در میتینگ گروهک منافقین در پاریس انتقاد کرد.
او در این یادادش��ت در پایگاه »میدل ایس��ت آی« نوش��ته است: »هفته 
گذش��ته بعد از آنکه چن��د نماینده حزب محافظه کار ب��ا نادیده گرفتن ترزا 
می )نخس��ت وزیر انگلیس( راهی انگلیس ش��دند تا در نشست طراحی شده 
ب��رای تغییر نظام در ایران ش��رکت کنند، دولت انگلی��س متحمل ضربه ای 

ویران گر شد.«
»بورن« نوش��ته »ترزا ویلرز«، وزیر سابق کابینه انگلیس یکی از اعضای 
ارشد حزب محافظه کار بود که هفته گذشته به پاریس رفت تا به صحبت های 
»رودی جولیانی«، وکیل ترامپ و ش��هردار س��ابق نیویورک درباره دعوت به 
براندازی نظام ایران گوش بدهد. او نوشته عالوه بر »ویلرز«، دو نماینده دیگر 
حزب محافظه کار و یک نماینده حزب کارگر هم در این نشست حاضر بودند. 
او نوش��ته است: این جلسه، س��رپیچی مستقیم از سیاس��ت دولت انگلیس 
محس��وب می شد که به دنبال نجات توافق هس��ته ای برجام و دست نخورده 

نگاه داشتن آن است.
روزنامه ن��گار مط��رح انگلیس��ی تصریح کرده ای��ن اق��دام نماینده های 
محافظه کار پارلمان انگلیس، در واقع انعکاسی از روحیه مسلط بر این حزب 
اس��ت. او می نویس��د: »این موضوع از زمان بحث مجلس عوام درباره ایران از 

روز ۹ می هم آشکار بود.« فارس

العهد:
یکا به ایجاد اغتشاش   امید آمر

در ایران محکوم به شکست است
نوش��ت  مطلب��ی  در  العه��د  نقشه های سازمان های جاسوسی راهب�����رد
آمریکا و اس��رائیل برای ایجاد اغتش��اش داخل ایران 

به نتیجه نخواهد رسید.
مقاله نویس پایگاه اینترنتی العهد لبنان نوش��ت 
اگر فرصت موفقیت آمریکا در داخل ایران فراهم بود 
بر حمایت از گروه تروریستی و رانده شده ای همچون 
گروهگ تروریس��تی منافقین حس��اب باز نمی کرد و 
همزم��ان تحریم ه��ای اقتصادی ضد ای��ران تحمیل 
نمی ک��رد؛ تحریم های��ی که تهران ثابت کرده اس��ت 

می تواند آن ها را پشت سر بگذارد.
وی در ادامه نوش��ت: ب��ه دنبال خ��روج دونالد 
ترامپ، رئی��س جمهور آمریکا از توافق هس��ته ای و 
بازگش��ت تدریجی تحریم ها ضد تهران در چهار ماه 
آینده، فش��ار های آمریکا بر ایران افزایش می یابد. در 
حمله آمریکا ضد تهران، دش��من صهیونیس��تی هم 
به خدمت گرفته ش��ده اس��ت. چراکه این دش��من، 
تحری��ک کننده اصلی در دول��ت ترامپ برای خروج 
از توافق هس��ته ای بود و ریاض و ابوظبی هم به بازی 
خطرناکی پیوس��ته اند. اگر ایران ب��ه تالش ها برای 
محدود کردن اقتصادش و ضربه زدن به مردم ایران، 
از طریق )بس��تن( تنگه هرمز پاس��خ ده��د، در این 
صورت چه بسا عربستان و امارات، نخستین بازندگان 

پاسخ ایران در این بازی خطرناک باشند.

ج��ان بولت��ون، مش��اور امنی��ت مل��ی آمریکا، 
یک س��ال پیش ب��رای طرح خروج آمری��کا از توافق 
هس��ته ای با ایران آخرین تالش های خود را می کرد. 
وی در نخس��تین بند طرح خود آنچه "درخواس��ت 
از ه��م پیمانان برای ایفای نقشش��ان" نامیده بود را 
مطرح کرد. رژیم صهیونیس��تی و عربستان از جمله 
طرف هایی هس��تند که مش��اور امنی��ت ملی آمریکا 

آن ها را "هم پیمان" توصیف کرد.
بعد ها این مس��ئله آشکار ش��د که نقش نتانیاهو 
این بود تا در هش��تم ماه مه گذشته )چهار روز پیش 
از اعالم خروج ترامپ از توافق هسته ای( در نمایشی 
ادعا کند موساد به اطالعات و اسنادی در داخل ایران 
دس��ت یافته است که نش��ان می دهد تهران، برنامه 
محرمانه هسته ای برای اهداف نظامی دارد. در طرح 
بولتون هم ضمیمه ای با هش��ت بند درباره طرح های 
پس از خروج از توافق وجود دارد که چهار بند آن به 

حمایت از ناآرامی داخل ایران مربوط می شود.
بند های این طرح نش��ان می دهد آمریکا بر وضع 
داخلی ایران تمرکز کرده است. مشکل آمریکایی ها و 
حامیان آن ها این است که مخالفان ایرانی مشخصی 
که در میان مردم ایران اعتبار داش��ته باش��ند وجود 
ندارند تا حمایت الزم را که این ائتالف به آن امیدوار 
است دریافت کنند. از این رو ائتالف توطئه ضد تهران 
مانن��د عادت چند دهه خود ب��ه حمایت از گروهک 
تروریس��تی منافقین روی آورد. یکی از اعضای سابق 
گروهک تروریس��تی منافقین در مصاحبه با ش��بکه 
آمریکایی MSNBC در پایان ماه مه گذش��ته گفته 
بود این گروه کمک مالی خود را همچنان از عربستان 

سعودی دریافت می کند. 
س��ابقه گروه تروریس��تی منافقی��ن از چند دهه 
پیش، آکنده از عملیات تروریس��تی است که جامعه 
ایران را هدف قرار داده بود. این مس��ئله باعث ش��د 
ایرانیان با رویکرد ها و دیدگاه های سیاس��ی مختلف 

خود از آن ها متنفر باشند. 
پس از آنکه دولت عراق در س��ال ۲۰۱۲ اعضای 
این گ��روه را از پادگان اش��رف اخراج ک��رد، عناصر 
این گروه به کش��ور های مختلف اروپایی پناه بردند، 
اما پ��س از آنک��ه وزارت خارجه آمری��کا اعالم کرد 
نام این گروه را از فهرس��ت س��ازمان های تروریستی 
حذف کرده است بیش��تر عناصر این گروه در کشور 
آلبانی مس��تقر ش��دند. برخی گزارش ها حاکی است 
آمریکایی ه��ا برای آموزش عناصر این گروه در خاک 
آلبانی، یک پادگان نظامی س��ّری تأس��یس کردند و 
رجوی و جان بولتون تاکنون بار ها در تیرانا پایتخت 

آلبانی با یکدیگر دیدار کرده اند. 
در ادام��ه ای��ن گ��زارش آمده اس��ت: طرح های 
سازمان های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل برای تحریک 
جامعه ایرانی و ایجاد هرج و مرج در داخل ایران برای 
آشفته کردن نظام انقالبی هر چه که باشد، واشنگتن 
و حامیان آن نمی توانند به نتایج بزرگی در این زمینه 
دس��ت یابند چراکه تهران در طول چهل سال تاریخ 
انق��الب خود به رویارویی ب��ا چنین طرح هایی عادت 
کرده اس��ت. نویس��نده در پایان اف��زود: اگر فرصت 
موفقیت واش��نگتن در داخ��ل ایران فراه��م بود، بر 
حمایت از گروه تروریس��تی و رانده شده ای همچون 
منافقین حساب باز نمی کرد.  باشگاه خبرنگاران

آگهى دعوت جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت رنگين بار شاهرود (سهامى خاص) شماره ثبت 1648

محمد شريفى- مديرعامل و رئيس هيئت مديره

به اطالع كليه اعضاء محترم شركت ميرساند كه در روز جمعه مورخه 97/4/29 ساعت 17 در 
خيابان شهيد قدوسى روبروى اداره استاندارد پالك 30 دفتر شركت برگزار ميگردد خواهشمند 

است در جلسه شركت نمائيد. 
دستور جلسه: 

* گزارش هيئت مديره و بازرس 
* تصويب تراز و صورتهاى مالى سال 96  

* انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت 1 سال  
* انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت

 دوم
نوبت

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد يك قطعه زمين واقع در بوستان بهاران 
جهت نصب و تجهيز به وسايل بازى به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و 
مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد واگذار نمايد.جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/4/25 به 
سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى مراجعه نماييد. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/4/27 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/4/28 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى مزايده عمومى شماره 97/1 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

آگهى دعوت سهامداران صندوق غيردولتى پژوهش و فناورى
 استان سمنان (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 3684 و شناسه ملى 14001930618 جهت تشكيل 
مجمع عمومى فوق العاده

هيات مديره  صندوق

بدين وسيله از كليه سهامداران صندوق دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 
كه در ساعت 19/30 الى 20/30 مورخ 97/4/27 در محل قانونى صندوق واقع در بلوار شهيد 

بهشتى، خيابان كشاورز ، خيابان وحدت ، پالك 19 تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- اتخاذ تصميم در مورد حق تقدم خريد سهام استفاده نشده 
2- بررسى و تصويب انتقال سهام پارك علم و فناورى استان سمنان به صندوق مالى توسعه 

تكنولوژى ايران

آگهى دعوت سهامداران صندوق غيردولتى پژوهش و فناورى استان سمنان 
(سهامى خاص) ثبت شده به شماره 3684 و شناسه ملى 14001930618 

جهت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه

هيات مديره  صندوق

بدين وسيله از كليه سهامداران صندوق دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 
كه در ساعت 18/00 الى 19/30 مورخ 97/4/27 در محل قانونى صندوق واقع در بلوار شهيد 

بهشتى ، خيابان كشاورز ، خيابان وحدت ، پالك 19 تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش رياست محترم هيات مديره
2- استماع گزارش بازرس اصلى صندوق 

3- تصويب صورت هاى مالى سال 96
4- انتخاب بازرس اصلى و على البدل

5- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى ها

در حال��ی ق��رار اس��ت ک��ه  والدیمی��ر روس��ای جمه��ور پرون�����ده
آمری��کا و روس��یه ۲۵ تیرماه س��ال ج��اری )۱۶ 
جوالی( در هلس��ینکی، پایتخت فنالند با یکدیگر 
دی��دار کنند که یک��ی از محورهای رایزنی این دو 
ریی��س جمهور توافق نامه برج��ام و موضوع ایران 

خواهد بود.
دی��دار دونالد ترامپ و والدیمرپوتین در حالی 
قرار اس��ت قرار است انجام شود که در حال حاضر 
روس��یه ب��ه عنوان یک��ی از متحدان اس��تراتژیک 
جمهوری اس��المی ای��ران در منطقه نقش آفرینی 
مثبتی ایفا کرده است.مس��کو همچنین در پرونده 
هس��ته ای به خصوص بعد از خروج رییس جمهور 
آمریکا از برجام مواضع قاطعانه ای را در حمایت از 
این توافق اتخاذ کرد و تاکنون نیز به سیاست های 
مغرضان��ه واش��نگتن در قب��ال ای��ران و برج��ام 

واکنش های بجا و منطقی را انجام داده است.
حاال با همه موارد این سوال مطرح می شود آیا 
روس��یه بعد در دیدار با ترام��پ مواضعش در قبال 
ای��ران تغیی��ر و دراین دیدار ب��ا کارت تهران بازی 
خواه��د کرد؟ آیا ترامپ با دادن پیش��نهادات قابل 
تامل در روسیه می تواند رابطه این دو متحد کنونی 

را از هم گسسته و پوتین را از ایران دور کند؟
وزرای امور خارجه س��ه کش��ور عضو اتحادیه 
اروپا، روس��یه، چی��ن و ایران، برای نخس��تین بار 
و ب��دون حض��ور طرف آمریکایی، در نشس��تی در 
وین، مس��ئله ام��کان حف��ظ توافق هس��ته ای را 
بررس��ی کردند. این نخستین بار بود که مذاکرات 
چندجانب��ه پیرامون برنامه جامع اقدام مش��ترک 
)برجام( در زمینه برنامه هسته ای ایران، در سطح 
وزرای خارجه کش��ورهای شرکت کننده در برجام 
و بدون حضور واش��نگتن برگزار ش��د که از توافق 
هس��ته ای خارج ش��ده و به خیال خ��ود به دنبال 

»معامله بهتری« با تهران است.
کش��ورهای ش��رکت کنن��ده در برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( همانطور که در سند پایانی 
نشس��ت وین، به طور رسمی اعالم شده، بر اجرای 
کام��ل تعهدات خود در چارچوب این توافقنامه، از 
جمله دفاع از شرکت های سرمایه گذار خارجی در 

ایران،  تاکید کردند.
"فدریکا موگرینی" مس��ئول سیاست خارجی 
اتحادی��ه اروپا پس از این نشس��ت در کنفرانس��ی 
خبری بیانیه ای را درباره نتایج این نشس��ت قرائت 
کرد. در این بیانیه که ش��امل ۱۰ بند است، تاکید 
ش��ده که طرف های  ش��رکت کننده در برجام بر 
ضرورت اجرای کامل و مؤثر تعهدات همه طرفین 

تأکید می کنند.
خبرگزاری »نووستی« روسیه خبر داده است،  
"محمدج��واد ظریف" وزیر ام��ور خارجه ایران در 
پایان نشس��ت وین، در کنفرانسی مطبوعاتی برای 
خبرنگاران، نشس��ت فوق را بسیار جدی و سازنده  
ارزیابی کرد. به گفته وی، در طول دو ماه گذش��ته 
بعد از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، تالشهای 
فراوانی از س��وی اعضای باقی مانده برجام صورت 
گرف��ت تا ایران بتواند از مناف��ع برجام به خصوص 

منافع اقتصادی آن استفاده کند.
ظریف یادآور ش��د که این نخس��تین جلس��ه 
کمیسیون مشترک در س��طح وزراء درباره برجام 
ب��وده و تاکن��ون کمیس��یون مش��ترک در چنین 
سطح باالیی برگزار نشده بود که این نشان دهنده 

اهمیتی است که شرایط کنونی دارد.
وزی��ر خارجه ایران تاکید ک��رد که جمهوری 
اس��المی این حق را برای خود محفوظ داشته که 
در براب��ر تخلف رس��می و بزرگ آمری��کا از برجام 
اقداماتی که در برجام دیده ش��ده اس��ت را انجام 
دهد، »ولی« به درخواست سایر اعضای برجام، این 
اقدامات را به تعویق انداخته تا اینکه مطمئن شود 

منافع ملت ایران تضمین می شود.
روزنام��ه »کامرس��انت«، چاپ مس��کو در این 
نوشته اس��ت: س��فر دوره ای "محمدجواد ظریف" 
وزیر خارج��ه ایران به اروپ��ا، روز جمعه در وین و 
بع��د از دیدار با همتایان اروپایی، روس��ی و چینی 
خود درباره سرنوشت برجام »معامله قرن« به پایان 
رسید. اکنون گروه پنج بعالوه ۱، به گروه »4بعالوه 
۱«تغییر یافته و آمریکا که برجام را توافقنامه خوبی 
ندانس��ته و از آن خارج شده و تحریم ها علیه ایران 
را از س��ر گرفته، در آن ش��رکت نداش��ت. اما همه 
شرکت کنندگان در نشست وین تاکید کرده اند که 

توافقنامه هسته ای باید همچنان حفظ شود.
"س��رگی الوروف" وزی��ر امور خارجه روس��یه 
در س��فر خود به وین، برنام��ه دیدارهای خود را با 
گفت وگو با "فدری��کا موگرینی" دیپلمات بلندپایه 
اتحادیه اروپا آغاز کرد. سپس با "وان ایی" همتای 
چینی خ��ود دیدار ک��رد. وزرای خارجه روس��یه 
و ایران نیز در حاش��یه نشس��ت دی��روز با یکدیگر 
گفت وگ��و کردند. دو طرف بر منافع مش��ترک در 
راس��تای حفظ برج��ام و مش��ارکت در این زمینه 

تاکید کردند.
ب��ه نوش��ته این روزنام��ه، در ش��رایط کنونی 
طرف های اروپایی نگران سرنوش��ت آن دس��ته از 
ش��رکت های خود هس��تند که با ای��ران همکاری 
اقتصادی دارند. فرانسه، آلمان و انگلیس از آمریکا 

خواسته بودند تا این شرکت ها در رژیم تحریم های 
جدید علیه ایران مس��تثنی شوند، اما واشنگتن به 
آنها پاسخ رد داده و حتی خواستار توقف همکاری 
آنها با تهران ش��ده اس��ت. این در حالی است که 
کمیس��یون اروپایی از هم اکنون اقدامات تدافعی 

در این زمینه اتخاذ کرده است.
باش��گاه  کارش��ناس  عزی��زی"   "حمیدرض��ا 
مباحثات بین المللی »والدای« و اس��تاد دانشگاه 
ش��هید بهش��تی تهران معتقد اس��ت کش��ورهای 
اروپایی در ش��رایط دش��واری برای ادامه همکاری 
خود با ایران قرار گرفته اند و واضح اس��ت که باید 
اراده سیاسی خود را نشان داده و شرکت های خود 
متقاعد س��ازند که همکاری با ایران همچنان امن 
است. در غیر این صورت بازار اقتصادی ایران را از 

دست خواهند داد.

 در آمریکا درک درستی
از وضعیت داخلی ایران وجود ندارد

کارشناسان معتقدند، سیاست ترامپ در قبال 
ای��ران ثبات در کل منطقه خاورمیانه را در معرض 
خطر قرار داده اس��ت. "ریچارد وایتس" کارشناس 
باش��گاه »والدای« و مدیر مرک��ز تجزیه و تحلیل 
سیاسی-نظامی در موسس��ه »هادسون« )آمریکا( 
به »کامرسانت« توضیح داد: »برخی اعضای دولت 
ترامپ امیدوارند که اعمال فشارها بر ایران بتوانند 
ثبات سیاس��ی در ایران را تح��ت تاثیر قرار دهند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه پیش از ای��ن امیدواری 
مقام��ات واش��نگتن ب��رای راه ان��دازی اعتراضات 
خیابانی گسترده در ایران در سال ۲۰۰۹و ۲۰۱۰با 

شکست مواجه شد.«
ب��ه عقی��ده وی، در آمری��کا درک درس��تی از 

مسائل داخلی در ایران وجود ندارد. مقامات تندوری 
آمریکایی بسیار مایلند که بتوانند جمهوری اسالمی 
را از داخل تحت فشار قرار دهند، ولی عواقب چنین 
سیاس��تی برای آمریکا و به خصوص متحدانش در 
منطقه می تواند بسیار خطرناک باشد. ایران می تواند 
بار دیگر برنامه هسته ای خود را توسعه داده و از آن 
در افزایش توان نظامی خود اس��تفاده کنند. ضمن 
اینکه در این صورت خط��ر بروز جنگ بین آمریکا 
و ایران یا اس��رائیل و ای��ران وجود دارد. به گفته او، 
این چرخه می تواند س��بب تضعیف موقعیت ایران 
در منطقه، تش��دید اوضاع در سوریه و به طور کلی 
خاورمیانه و همچنین افزایش فعالیت های گروه های 

تروریستی در منطقه شود.
روزنامه »گازیتا.رو« در تحلیلی درباره نشست 
در وین نوش��ت: وزرای امور خارجه ایران، روسیه، 
چین، فرانس��ه، آلمان و انگلی��س، بعد از رایزنی و 
بررس��ی شرایط برای عادی س��ازی روابط تجاری-

اقتصادی با تهران، بیانیه مش��ترکی را امضا کرده 
و همچنین از ادامه کار مش��ترک و گفت وگوهای 

فعال در این زمینه حمایت نمودند.
ب��ا وجود اختالف نظرات موجود بین روس��یه 
و اتحادی��ه اروپ��ا، دو ط��رف درباره حف��ظ توافق 
هس��ته ای با ای��ران بع��د از خروج آمری��کا از آن، 
در جبه��ه واحدی قرار دارند. "س��رگئی الوروف" 
وزی��ر امور خارجه روس��یه پس از ای��ن دیدار در 
جم��ع خبرنگاران تاکی��د کرد: »اوض��اع پیرامون 
توافق هس��ته ای با ایران چندان ساده نیست، ولی 
کشورهای ش��رکت کننده در آن، همچنان از این 

توافقنامه حمایت می کنند.
"محمدجواد ظریف" وزی��ر امور خارجه ایران 
نی��ز تأیی��د کرد که ب��ا وجود خارج ش��دن دولت 

دونالد ترامپ از توافق هس��ته ای، تهران همچنان 
ب��ه تعهدات خوی��ش در چارچوب برج��ام پایبند 
خواه��د ب��ود. الوروف نی��ز این موض��ع گیری را 
تایی��د کرده و گفت: اق��دام یکجانبه آمریکا قطعنا 
به توافق هس��ته ای لطم��ه زد، ولی تهران با وجود 
اینکه اکنون بهانه الزم برای خارج ش��دن از برجام 
را دارد، ولی به س��ایر ش��رکت کنن��دگان در این 
توافقنام��ه اطمینان داده که ب��ه تعهدات خویش 
پایبند ب��وده و به همکاری با آژان��س بین المللی 

انرژی اتمی ادامه خواهد داد.  
به نوش��ته ای��ن روزنامه، نشس��ت وین درباره 
سرنوش��ت برج��ام، در آس��تانه دی��دار روس��ای 
جمهوری روسیه و آمریکا در هلسینکی انجام شده 
اس��ت که به عقیده کارشناسان، والدیمیر پوتین و 
دونالد ترامپ درباره توافق هس��ته ای با تهران نیز 
گفت وگو خواهند کرد. به احتمال زیاد، ترامپ نیز 
مانند نتانیاهو )نخست وزیر اسرائیل( تالش خواهد 
کرد تا پوتین را متقاعد س��ازد که از این توافقنامه 
حمایت نکند. واشنگتن مایل است از روسیه کمک 
بگیرد تا به حضور نظامی ایران در س��وریه خاتمه 
دهد. روسیه در صورت تمایل هم نمی تواند تاثیری 

بر حضور ایران در سوریه داشته باشد
پیش��تر"دمیتری پس��کوف" س��خنگوی کاخ 
کرملین اعالم کرد اطالعات منتشره در رسانه های 
آمریکایی درباره آماده س��ازی توافقی بین روسیه و 
آمریکا در مورد خروج نیروهای ایرانی از س��وریه، 
واقعی��ت ندارد. به گفته وی، طرف روس��ی دراین 
باره هیچ اطالعی نداش��ته و بدون رایزنی با مسکو 

نیز دستیابی به چنین توافقی امکان ندارد.
کارشناسان بطور کلی امکان موفقیت در مجبور 
س��اختن ایران برای خروج نظامیانش از سوریه را 
بعید می دانند. "تئودور کاراسیک" کارشناس ارشد 
موسس��ه »Gulf State Analytics« واشنگتن 
یادآور شده است، روس��یه اهرم فشاری در مقابل 
ایران در اختیار ندارد تا بتواند از آن استفاده کند. 
مس��لما ایران، متحد روسیه و دولت سوریه بشمار 
م��ی رود، اما طرفین با وجود اهداف مش��ترک، هر 
ک��دام منافع خاص خ��ود را دنب��ال می کنند. در 
عین حال، مقامات مس��کو مایل نیستند تا روابط 
دوس��تانه آنها، چه با تهران و چه با تل آویو، بر سر 

اوضاع سوریه، دچار آسیب شود.
ب��ه گفته وی، این در حالیس��ت ک��ه ایران و 
روس��یه در زمینه اس��تفاده از ان��رژی اتمی صلح 
آمی��ز نیز با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و دقیقاً 
این روس��یه بود که تکمیل و تجهیز نیروگاه اتمی 

بوشهر را برعهده گرفته است.  تسنیم

آیا پوتین در دیدار با ترامپ با »کارت ایران« بازی خواهد کرد؟


