
 روحانی:

سابقه روابط ایران و آلمان زمینه ساز تعمیق همکاری ها 
است

رییس  جمهوری در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری فدرال 
آلمان تاکید کرد: سابقه دیرینه روابط حسنه دو کشور، زمینه ساز تعمیق 
جانبه،  دو  مختلف  حوزه های  در  همکاری ها  و  مناسبات  پیش  از  بیش 

منطقه ای و بین المللی است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، در بخشی از 
پیام تبریک حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی به فرانک – والتر اشتاین مایر 
رییس جمهوری فدرال آلمان آمده است: فرا رسیدن روز ملی جمهوری فدرال آلمان 

را به جناب عالی صمیمانه تبریک می گویم.
وی در این پیام افزود: سابقه دیرینه روابط حسنه دو کشور، زمینه ساز تعمیق 
بیش از پیش مناسبات و همکاری ها در حوزه های مختلف دو جانبه، منطقه ای و 

بین المللی است.
مؤثر  و  معتقدم که جایگاه مهم  یادآوری کرد:  پیام  این  رییس جمهوری در 
جمهوری اسالمی ایران در غرب آسیا و جمهوری فدرال آلمان در اروپا همراه با 
اراده دو کشور جهت حل مسالمت آمیز چالش های جهانی، ظرفیت مناسبی را برای 
همکاری روزافزون در مسیر تحکیم ثبات پایدار در جهان از جمله منطقه غرب 
آسیا فراهم آورده، که بهره گیری از این فرصت، از طریق تقویت رایزنی ها در سطوح 

مختلف ضروری به نظر می رسد.
وی در پایان از خداوند متعال، سالمتی و موفقیت رییس جمهوری آلمان و 

سربلندی و بهروزی مردم آن کشور را مسالت کرد.
به گزارش ایرنا، سوم اکتبر در آلمان روز وحدت یا روز ملی این کشور است. در این 

روز دو کشور آلمان شرقی و غربی بار دیگر با یکدیگر متحد شدند.

سازوکار اروپا برای برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران

عصبانیت آمریکایی ها از اروپا به خاطر ایران

  اخیرا طرف های باقیمانده در توافق هسته ای برای دور زدن تحریم های 
این کشور، سازوکار  نفت  ایران و تضمین استمرار فروش  آمریکا علیه 

ویژه ای را ابداع کردند. 
این امر، موجب عصبانیت آمریکایی ها شده است. هفته گذشته مقامات بلندپایه 
دولت ترامپ در جریان فعالیت های سازمان ملل متحد، لفاظی مطبوعاتی تمام 
عیاری عیله ایران و کشورهایی که برای دور زدن تحریم ها با آن کار می کنند، به 

راه انداختند.
 باقیماندگان در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( برای نجات این توافق بر سر 
برقراری یک سازوکار ویژه برای تضمین انتقال پول به ایران پس از اجرای تحریم های 
آمریکا در ماه نوامبر آینده به توافق رسیدند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، پیش بینی کرده که این سازوکار تا قبل از اجری تحریم ها 
در نوامبر عملیاتی خواهد شد. برخی رسانه های آمریکایی هم اعالم کرده اند که 
مجموع این تحوالت باعث شده خوشبینی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، 
درباره امکان جدا کردن متحدان سنتی آمریکا از آن، بیشتر شود. اما در طرف مقابل 
کشورهای برجام، یعنی در آمریکا، خبری از خوشبینی نیست. در واقع تالش علنی 
اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا، مقامات این کشور را به شدت عصبانی کرده 

است.
 جان بولتون، مشاور امنیت ملی، و مایک پومپئو، وزیر خارجه، هفته گذشته 
اظهارات کم سابقه ای علیه ایران مطرح کرده اند. این عصبانیت به برخی رسانه های 
محافظه کار آمریکایی هم سرایت کرده است. شورای سردبیری روزنامه نیویورک پست، 
سرمقاله امروز خود را به انتقاد از تالش اروپا برای تضعیف تحریم های آمریکا علیه 
ایران اختصاص داد. در این سرمقاله آمده است:" با وجود اینکه رئیس جمهور)ترامپ(، 
پومپئو و بولتون از افتتاحیه مجمع عمومی برای درخواست از اعضای آن به پیوستن 
به )کارزار آمریکا( جهت منزوی کردن ایران استفاده کردند، اتحادیه اروپا برای ایران 
یک سازوکار مالی با هدف فراهم کردن امکان دور زدن تحریم ها آمریکا فراهم کرد". 

پومپئو گفته این اقدام اروپا غیرسازنده است. 
با این حال، نیویورک پست گفته واژه غیرسازنده هم برای توصیف این اقدام کم 
است و چنین اقدامی نشان می دهد که اتحادیه اروپا در مقابله با ایران، از حیث لفاظی 
قوی است اما در عمل کردن به این لفاظی ضعیف است. پس از پیشنهاد اروپا، پومپئو 

گفته امروز مقامات ایران می خندند. 
به گفته نیویورک پست، بولتون از تالش اروپا برای دور زدن تحریم های کشورش، 
تاثیر پذیرفته و این امر باعث شده او پیام تندی به ایران بدهد. او مدعی شده که 
آمریکا ساده لوح نیست و مرعوب نخواهد شد. مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرده 
که "ما قصد نداریم اجازه دهیم که تحریم های ما دور زده بشوند". در نیویورک 
عصبانیت بولتون، که پس از ورود به کاخ سفید تالش می کرد اظهارات تند بیان 
نکند، کامال مشهود بود. او به ایران و حامیانش هشدار داده اگر رفتارشان را تغییر 
ندهند، با تبعات مهمی مواجه خواهند شد. بولتون گفت:" بگذارید امروز پیام من 

واضح باشد: ما رصد می کنیم و ما به سراغ شما خواهیم آمد". 
شورای سردبیری نیویورک پست ابتدا مدعی شده که سازوکار مالی اروپایی، برنامه 
موشک بالستیکی ایران را تقویت خواهد کرد و به آن اجازه می دهد تا "ترورییسم" 
را صادر کند. اما در همین سرمقاله به نقل از کارشناسان ادعا شده این مانور اروپایی 

موفق نخواهد شد. 
این روزنامه توضیح نداده که اگر این سازوکار موفق نخواهد شد، پس چگونه برنامه 
موشکی ایران را تقویت خواهد کرد و به ایران اجازه خواهد داد تا تروریسم را صادر 
کند. شورای سردبیری نیویورک پست در پایان سرمقاله با لحنی خشم آلود نوشت:" 
)تیم ترامپ( هیچگونه مشکل آفرینی و مماشاتی از جانب کسانی در اروپا که هم به 

طور مالیم حرف می زنند و هم عصا را دور می اندازند، تحمل نخواهد کرد".

مقر  به  پاسداران  سپاه  دوشنبه  بامداد  موشکی  حمله 
؛ بازتاب  سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در سوریه 
گسترده ای در رسانه های غربی داشت و این رسانه ها از 
این اقدام تالفی جویانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

عنوان سومین حمله  خشمگینانه  سپاه نام بردند.
به گزارش ایرنا ؛ سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
این  : در  اقدام تالفی جویانه خاطر نشان کرد  این  درخصوص 
عملیات که با نام ضربت محرم و با رمز مقدس یا حسین) ع( 
انجام شد، تعداد 6 فروند موشک بالستیک میان برد از پایگاه های 
موشکی نیروی هوا فضای سپاه در غرب کشور شلیک و تروریست 
های مزدور و جنایتکار از فاصله 570 کیلومتری هدف ضربات 

مهلک و مرگبار قرار گرفتند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در بازتاب این اقدام تالفی جویانه 
سپاه پاسداران گزارش داد: این سومین حمله خشمگینانه موشک 
های بالستیک ایران طی چند سال اخیر است. آسوشیتدپرس 
نوشت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد دوشنبه موشک های 
بالستیکی را به شرق سوریه پرتاب کرد که شبه نظامیانی را که 
در حمله )اقدام تروریستی( اخیر در رژه نظامی در جنوب دست 

داشته و ایران مقصر می داند، هدف قرار داد.
آسوشیتدپرس افزود: ایران در این حمله از شش فروند موشک 
بالستیک و هفت فروند پهپاد نظامی استفاده کرده است. طی سال 
های اخیر این سومین حمله خشمگینانه موشک های بالستیکی 
ایران به شمار می رود، سال گذشته ایران بر سر حمله )اقدام 
تروریستی گروه تکفیری - تروریستی( داعش به تهران که پارلمان 
و مرقد آیت اهلل خمینی را هدف قرار داده بودند، موشک های 
بالستیکی به سوریه شلیک کرد و در اقدامی دیگر همچنین مقر 

کردهای جدایی طلب در عراق را مورد چنین حمالتی قرارداد.
رویترز: سپاه پاسداران قدرتمندترین نیرو در ایران به 

سوی سوریه موشک شلیک کرد
خبر گزاری رویترز نیز ضمن بازتاب خبر شلیک موشک های 
انقالب  پاسداران  سپاه  داد:  گزارش  سوریه  به  سپاه  بالستیک 
اسالمی ایران، قدرتمند ترین نیرو در جمهوری اسالمی دربیانیه 
ای اعالم کرد که شش موشک را از غرب ایران به سوی سوریه 
شلیک کردکه در آن شبه نظامیانی که در حمله )اقدام تروریستی( 
رژه نظامی در اهواز دست داشتند و آنها را مقصر این اقدام می داند 
هدف قرار داد. رویترز افزود: بنابر بیانیه سپاه پاسداران این اهداف 
در شرق فرات بوده و درجریان این حمله هفت فروند پهپاد نیز 

برای بمباران این اهداف به کار رفته است.
رویترز نوشت: آیت اهلل علی خامنه ای رهبر عالی ایران هفته 
گذشته گفته بود شبه نظامیان )تروریست ها( که مسئول حمله 
)اقدام تروریستی( اهواز بودند از سوی عربستان سعودی و امارات 
حمایت مالی شده و ایران به شدت آنهایی که در پس این خشونت 

بوده اند را مجازات خواهد کرد.

امارات دست  و  عربستان  که  بود  درحالی  این  افزود:  رویترز 
داشتن دراین ماجرا را رد کردند.

یورونیوز فارسی: سپاه پاسداران به تالفی حمله )اقدام 
تروریستی( اهواز شش موشک به منطقه بوکمال شلیک 

کرد
تارنمای خبری یورونیوز فارسی نیز ضمن بازتاب این خبر نوشت: 
این حمله به منطقه بوکمال درشرق رود فرات در سوریه صورت 
گرفت ، موشک های به کار گرفته در این حمله از نوع ذوالفقار و 

قیام بوده است.
تارنمای خبری یورونیوز فارسی نوشت: سپاه پاسداران ایران به 
دنبال حمالت سال گذشته در تهران نیز مواضع گروه داعش در 
دیرالزور سوریه را مورد هدف قرار داده بود. رسانه های ایران پس از 
آن حمله از کشته شدن داماد ابوبکر بغدادی، رهبر داعش در حمله 

موشکی به دیرالزور خبر داده بودند.
سی ان ان: ایران به تالفی حمله )تروریستی( اهواز 

موشک به سوی سوریه شلیک کرد
تارنمای شبکه خبری سی ان ان نیز در بازتاب حمله موشکی 
بامداد دوشنبه سپاه پاسداران به مقر سرکردگان جنایت تروریستی 
اهواز در سوریه نوشت: ایران در پاسخ به حمله )تروریستی( رژه 

نظامی در اهواز موشک به سوریه شلیک کرد.

سی ان ان نوشت: شش فروند موشک بالستیک از کرمانشاه 
شلیک شد که البوکمالمنطقه ای در شرق سوریه را هدف قرار داد، 
همچنین در بیانیه ای که توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
صادر شد، آمده است: هفت فروند پهپاد نظامی نیز موشک هایی را 

به این منطقه شلیک کردند.
سی ان ان افزود:آیت اهلل سید علی خامنه ای رهبر عالی ایران 
هفته گذشته عربستان و امارات متحده را به تامین مالی مجرمان 
)تروریست ها( متهم و تهدید کرده بود که عامالن این کار به 

سختی مجازات خواهند شد.
خبرگزاری فرانسه: سپاه به مقر تروریست ها در سوریه 

موشک پرتاب کرد
خبرگزاری فرانسه دربازتاب این خبر نوشت: سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران می گوید که روز دوشنبه حمالت موشکی 
علیه مقر تروریست ها در سوریه در تالفی حمله )تروریستی( که 
منجر به کشته شدن 24 نفر در شهر اهواز شد، صورت داده است.

خبرگزاری فرانسه افزود:بنابر بیانیه سپاه که در تارنمای آن 
قرار دارد،آمده است؛ مقر آنهایی که مسئول جنایت جنگی در 
اهواز بودند دقایقی پیش در شرق فرات با شلیک چندین موشک 

بالستیک مورد حمله قرار گرفت.
اعالم دیده  بنابر  نوشت:  فرانسه دربخش دیگری  خبرگزاری 

بان حقوق بشر سوریه که مقر آن در انگلیس است، انفجارهای 
مهیبی در سپیده دم امروز )دوشنبه( در نزدیکی البوکمال آخرین 
منطقه ای که تحت کنترل )گروه تکفیری - تروریستی( داعش 
است، روی داد. به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا از سپاه نیوز، روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اطالعیه ای از هدف 
قرار دادن مقر سرکردگان جنایت تروریستی اهواز در شرق فرات 
در کشور سوریه با 6 فروند موشک بالستیک زمین به زمین در 
یگان موشکی  امروز )دوشنبه( توسط  بامداد  نخستین ساعات 
نیروی هوافضای سپاه خبر داد و تاکید کرد: امنیت ملت ایران 
خط قرمز نیروهای مسلح بوده و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در صیانت ازمیهن اسالمی و تامین امنیت و آرامش مردم عزیز از 
هیچ تالشی فروگذار نکرده و مشت آهنین خود را همچنان مهیای 
پاسخ قاطع و کوبنده به هر گونه شرارت و شیطنت دشمنان قرار 
خواهد داد. به گزارش ایرنا، پنج عضو گروهک تروریستی و تجزیه 
طلب موسوم به االحوازیه روز شنبه 31 شهریورماه در جریان رژه 
نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز، با 
پوشش لباس مبدل نظامی به جایگاه مسئوالن و فرماندهان ارشد 

نظامی و انتظامی حمله کردند.
در جریان این اقدام 25 تن شامل چند غیرنظامی شهید و 69 

تن دیگر مجروح شدند.
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مسکو به سوریه اجازه نمی دهد به تنهایی از اس ۳۰۰ استفاده کند
رسانه های روسیه جزییاتی از استفاده از سامانه های دفاعی هوایی اس 300 در سوریه پس از تصمیم برای ارسال آنها به دمشق منتشر کرده اند. به گزارش ایسنا، روزنامه موسکوسکی کومسومولتس چاپ روسیه نوشت، اقداماتی که روسیه پس از 
سرنگونی هواپیمای نظامی ال 20 خود در الذقیه برای تقویت سامانه دفاع هوایی سوریه باسامانه های اس 300 اتخاذ می کند، با هدف نشان دادن جدی بودن پاسخ هایش انجام می شوند. این روزنامه روسیه به نقل از یک کارشناس نظامی برجسته 

این کشور که نامش را فاش نکرد به جزییات استفاده و راه اندازی سامانه های اس 300 در سوریه پرداخت. 

اخبار  رسانه های غربی در بازتاب حمله موشکی سپاه :

ایران سومین حمله خشمگینانه با موشک های بالستیک را انجام داد

 قاسمی:

مکانیزم همکاری با اروپا در مراحل نهایی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پس از آمد و شدها و مذاکرات بسیار 
حول محور سازوکار مشخص با اروپا به تفاهماتی نزدیک شده ایم که باید 
تمام خواسته های ایران را تامین کند و مکانیزم همکاری در حال نهایی شدن 

است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بهرام قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری 
با خبرنگاران در پاسخ به سوال درباره توافق ایران و اروپا، اظهار داشت: بعد از 18 
اردیبهشت و خروج آمریکا از برجام مذاکرات با اتحادیه اروپا، چین و روسیه آغاز شد 

و اکنون ادامه دارد.
وی افزود: پس از آمد و شدهای بسیار و مباحث زیاد حول محور سازوکارهای 
مشخص، در برخی حوزه ها به تفاهماتی نزدیک شده ایم و پس از نشست نیویورک 
بین وزیران خارجه ایران و 1+4 قرار شد باز هم کارها تکمیل شود و به طور قطع 

کارشکنی های آمریکا در این خصوص با شکست مواجه می شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: به دلیل شرایط خاص که آمریکا بر کشورها 
برای ممانعت از همکاری اقتصادی با ایران اعمال و به این منظور وقت و هزینه بسیاری 
صرف می کند، مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا و ساز و کار طراحی شده به دلیل مصالح 
ملی و معاندینی که در این میان در صدد تخریب رابطه و شکل گیری ساز و کاری 
که می تواند خال کارشکنی های آمریکا را پر کند، دارند، این موضوع آشکار نشده و 

نخواهد شد.
قاسمی اضافه کرد: کسانی که در این زمینه اظهار نظر می کنند و تعابیر خاصی در 
باره این ساز و کار دارند، تنها گمانه زنی است و اطالع دقیقی از مکانیزمی که در حال 

نهایی شدن است، ندارند.

وی تصریح کرد: قطعا بحث نفت در برابر غذا یا هر تعبیر دیگری نظیر این درست 
نیست و ما در حال حرکت با اتحادیه اروپا، چین و روسیه هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه بار دیگر حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد 
و اظهار داشت: بحث تروریسم نیاز به یک اجماع و اقدام جهانی دارد و همه کشورها 

باید با جدیت با این پدیده شوم مبارزه کنند.
قاسمی ادامه داد: امیدواریم دالرهای نفتی و زد و بندهای سیاسی و اقتصادی برخی 
کشورها با کانون های توطئه و پرورش تروریسم و تولید این تفکر مانع مبارزه جدی 

جامعه جهانی با مسئله تروریسم نباشد.
وی همچنین اضافه کرد: از خیل عظیم کشورهایی که در سطوح مختلف مراتب 
تسلیت و همدردی خود را با دولت و ملت ایران و در محکومیت با تروریسم اعالم 
کردند سپاسگزاری می کنم و این را طلیعه روشنی می بینیم که بخش عمده ای از 
جامعه جهانی در برابر اقدامات تروریستی هوشیار است و عزم خود را برای مبارزه با 

تروریسم نشان می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره توئیت ظریف وزیر امور 
خارجه مبنی بر اینکه اگر ساز وکار اتحادیه اروپا کارآمد نباشد، از برجام خارج می 
شویم، اظهار داشت: تفاهم نامه اولیه ایران با اتحادیه اروپا و دیگر شرکایش بر این بود 

که با توجه به خواسته های آن ها، نهایتا ادامه برجام را داشته باشیم.
قاسمی افزود: تفاهم کردیم که 1+4 و اتحادیه اروپا خواسته های ایران را تامین کنند 
و بر این خواسته ها پافشاری می کنیم و امیدواریم با تفاهمات صورت گرفته بتوانیم 

روند استمرار برجام را داشته باشیم.
وی ادامه داد: اگر در نهاییت به هر دلیلی اتحادیه اروپا و دیگر شرکا تضمین الزم 
و مورد نیاز ما را ارائه نکنند، این موضوع می تواند در تصمیم ایران تاثیر گذار باشد و 

جمهوری اسالمی ایران راهی که به مصلحت کشور است، دنبال خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به اینکه به دنبال اعالم تصمیم اتحادیه اروپا 
و ساز و کار ایجاد شده، آمریکا اعالم کرده که این ساز و کار ضعیف است، آیا وزیر امور 
خارجه ما از ساز و کار ایجاد شده اطالع و اطمینان دارد، گفت: طبیعی است که از ساز 

وکارها و روند کارشناسی آگاهی کامل داریم و پیرامون مکانیزم ها مذاکره می کنیم.
قاسمی ادامه داد: پیشنهاداتی وجود داشت که در بخشی شاید احساس شده 
ناکارآمد است و تضمین های الزم را ندارد و از طرف های مقابل خواسته شده تا 
بازنگری کنند تا راهکار جدیدی را برای جلوگیری از ایجاد موانع در آینده طراحی 

کنند، بنابراین در همه فرآیند امور در مذاکرات حضور و آگاهی کامل داریم.
وی تصریح کرد: مشکل این جا است که باید بخش باقی مانده موضوعات مورد نظر 
ما که نیازمند فرمول های خاص برای حل مسائل کشور است، نهایی شود، بنابراین 
اگر نتوانیم در مورد بخش های باقی مانده تفاهم الزم را داشته باشیم، به مرحله جدید 

ورود خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: آمریکا و برخی کشورهای خاص سعی می 

کنند تا از همراهی، هماهنگی و ساز وکارهایی که باید میان ما و اتحادیه اروپا، چین و 
روسیه ایجاد شود، جلوگیری کنند.

قاسمی در پاسخ به اینکه آقای ظریف در توییتی اعالم کرده مبنی بر اینکه زمان 
آن رسیده که اسرائیل درهای تسلیحات هسته ای غیرقانونی خود را باز کند، آیا با 
ایجاد چنین پرونده جدیدی شرکای ایران از آن دفاع خواهند کرد، گفت: آنچه از سوی 
اسرائیل در قبال ایران مشاهده می شود، همچون گذشته عناد و خشونت وکارشکنی 

در امور جمهوری اسالمی ایران است.
وی افزود: اقداماتی که اسرائیل علیه ملت ایران صورت می دهد و موفقیت چندانی 

برای نخست وزیر این رژیم نداشته، همواره به مضحکه و طنز شباهت داشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بحث هسته ای اسرائیل مهم است، نه 
ایران بلکه کشورهای زیادی در این مورد حساسیت دارند و این اتفاق باید در سطح 

جهان بیفتد و این وضعیت نمی تواند پایدار باشد.
قاسمی در پاسخ به اینکه آیا حمله موشکی بامداد امروز سپاه پیام سیاسی به آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی داشته است، گفت: اگر قرار بود پیام ها بیان 

شود، سپاه پاسداران در اطالعیه ای که داده بود، همه پیام ها را منتشر می کرد.
وی افزود: هر اقدام و حرکتی توسط بخش های نظامی و سیاستمداران یک کشور 
بدون پیام نیست و حتما دارای پیام های ویژه و مشخصی است اما فکر می کنم آنچه 
می توان به صراحت نام برد، عزم راسخ ایران در مبارزه ای مسمتر، پایدارو جدی علیه 

کانون های پرورش، تولید و آموزش تروریسم است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در آستانه 
ثبات سیاسی در عراق، آمریکا کنسولگری خود را با ادعای تهدید از سوی ایران، تعطیل 
کرده است، موضع دستگاه دیپلماسی در این زمینه چیست، گفت: سیاست آمریکا در 

منطقه و عراق مشخص است که همواره خصمانه بوده است.
قاسمی ادامه داد: آمریکا با شعار ثبات و ایجاد امنیت به عراق حمله کرد و امروز 
شاهدیم بعد از سالیان دراز نهایتا بیش گذشته منبع و منشا خشونت و بی ثباتی در 

این کشور است.
وی افزود: هدف امریکا در اقدام اخیر ایجاد مشکالت جدید برای دولت عراق در این 
برهه خاص است و در نهایت فرافکنی و اتهام زنی از سیاست های بارز و روشن آمریکا 

نسبت به ایران است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ایران در واقع قربانی اقدامات گروه 
های خشن و مزدوری بود که از دیگر حامیان معاند برای تهاجم به کنسولگری ایران 
دستورات الزم را داشتند و بر اساس اسنادی که به دست آمده گویای این دخالت و 

برخورد ناشایست است.
قاسمی ابراز امیدواری کرد طی روزهای آینده دولت عراق بر اساس خواست مردم 
آن کشور شکل بگیرد و بتواند با اقتدار بیشتری در جهت تثبیت امنیت،ثبات و توسعه 

اقتصادی خود حرکت کند.

 رئیس جمهوری کنفدراسیون سوئیس بر اهمیت توافق 
هسته ای ایران برای جامعه جهانی تاکید کرد و گفت به 

باور ما بودن یک توافق بهتر از نبودن آن است.
»آلین بِرست« که برای شرکت در هفتاد و سومین مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در گفت 
و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: بسیار مهم است که آژانس 

از این طریق توانایی ارزیابی و بازرسی خود را حفظ کند.
وی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با حجت االسالم 

و المسلمین حسن روحانی دیدار و گفت و گو داشت، اظهار کرد: 
رییس جمهوری ایران در ماه ژوئیه از سوئیس دیدار کرده بود. ما 
درباره برجام صحبت کردیم. به اعتقاد سوئیس، این توافقی بسیار 

مهم است اما شاید در آینده بتوان در این توافقنامه تغییراتی داد.
رئیس جمهوری سوئیس به نقش کشورش به عنوان حافظ 
منافع آمریکا در ایران هم اشاره کرد و اظهار کرد: سوئیس همیشه 
به گفت وگو تعهد داشته و تالش کرده است که دیدگاه های دو 

طرف را به یکدیگر نزدیک کند.

برست درباره تاثیر تحریم های یکجانبه آمریکا بر روابط سوئیس 
و ایران به ویژه در زمینه اقتصادی گفت: باید دید که تحریم های 
ایاالت متحده در ماه نوامبر چگونه بر شرکت های ما در سوئیس 
تاثیر گذار خواهد شد. وی با ابراز نگرانی اظهار کرد: اصوال مساله 
در  است که شرکت های سوئیسی  این  مرحله  این  در  بزرگ 

وضعیت عدم اطمینان قرار گرفته اند.
توافق هسته ای ایران در سال 1394 بین ایران و گروه 5+1 
منعقد شد و به موجب آن تحت قطعنامه 2231 همه تحریم های 

مرتبط به پرونده هسته ای ایران لغو شد. آمریکا هم به موجب 
این توافق، تحریم های ثانویه مرتبط با این مساله را اسقاط کرد.

دولت تازه وارد کاخ سفید در هجدهم اردیبهشت ماه اعالم کرد 
دیگر در این توافق نخواهد بود و همه تحریم های اسقاط شده را 
هم بازخواهد گرداند. جمهوری اسالمی ایران، روسیه، چین، فرانسه 
و انگلیس همراه با اتحادیه اروپا ضمن مخالفت با چنین تصمیمی 
تاکید کردند که در برجام باقی خواهند ماند و می کوشند که با 

اعمال سازوکارهای ویژه منافع اقتصادی ایران را تامین کنند.

 رئیس- جمهوری سوئیس:

برجام توافقی مهم برای جهان است


