
واکنش کرملین به تصمیم مرکل، احتمال دیدار نتانیاهو 
و پوتین و توافق ادلب

کرملین اعالم کرد که احتماال رئیس جمهوری روسیه در سفرش به پاریس 
دیدار کوتاهی با نخست وزیر اسرائیل داشته باشد.

به گزارش ایسنا، دیمیتری پسکوف، سخنگوی رسمی ریاست جمهوری روسیه 
در واکنش به احتمال دیدار والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفت: در دستور کار سفر پوتین به پاریس تنها یک 
دیدار دوجانبه وجود دارد و آن هم دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکاست 
اما احتماال پوتین با بقیه شرکت کنندگان از جمله نتانیاهو در حد دو جمله صحبت 

داشته باشد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، قرار است پوتین و ترامپ در حاشیه نشست  
صدمین سالروز پایان جنگ جهانی اول که ۱۱ نوامبر در پاریس برگزار می شود، 

دیدار داشته باشند.
سخنگوی کرملین همچنین به توافق ترکیه و روسیه درباره ادلب اشاره کرد و 
گفت: هیچ تهدیدی علیه توافقنامه روسیه و ترکیه درباره منطقه کاهش تنش در 

ادلب وجود ندارد و آنکارا تالش بسیاری برای عمل به تعهداتش می کند.
پسکوف در ادامه درباره تصمیم آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در زمینه عدم 
نامزدی برای دوره جدید ریاست حزب دموکرات مسیحی و صدراعظمی آلمان در 
سال ۲۰۲۱ آن را مساله ای داخلی خواند و به تعهد روسیه به عدم دخالت در امور 

کشورهای دیگر اشاره کرد.
وی تصریح کرد: برخالف ادعای برخی همکاران غربی مان روسیه در امور کشورهای 

دیگر مداخله نمی کند و مداخله کشورهای دیگر را هم قبول نمی کند.
وی خاطرنشان کرد، روابط دوستانه و مشارکت بین روسیه و آلمان به رغم 
مشکالت معروف ادامه داشته و دو کشور منافع مشترکی دارند و مرکل همچنان در 

پستش است و روابطش با پوتین ادامه دارد.

ترکیه اسناد شکنجه و قتل خاشقچی را به سعودی ها 
نداد

روزنامه ینی شفق نوشت، 'سعود المعجب' دادستان کل عربستان که برای 
دیدار و مذاکره با دادستان کل استانبول به ترکیه سفر کرده بود، خواستار 
اما  اسناد قتل و شکنجه جمال خاشقچی منتقد سعودی شد  دریافت 

درخواست وی رد شد.
به گزارش ایرنا، روزنامه ینی شفق روز سه شنبه در گزارشی با عنوان 'اسناد 
را خواست، اما ندادیم' افزود: دادستان کل عربستان در ابتدای مذاکرات خود با 
مقامات عالی قضایی درگیر با پرونده خاشقچی به ویژه »عرفان فیدان« دادستان 
کل استانبول، خواهان همه اسناد مربوط به شکنجه و قتل خاشقچی از جمله فیلم، 
صوت و یا دیگر موارد شد که این موضوع از سوی فیدان مورد موافقت قرار نگرفت.

به نوشته این رسانه، فیدان در ادامه این مذاکرات با اشاره به ارتکاب این جنایت در 
خاک ترکیه توسط ماموران سعودی، خواستار استراد تیم ترور اعزامی ریاض به ترکیه 
و محاکمه آنها در استانبول شد اما، المعجب ضمن رد این درخواست تاکید کرد که 
محاکمه عامالن قتل خاشقچی در ریاض و به صورت عادالنه انجام می شود و حتی 

هیاتی از ترکیه می تواند در همه روند این محاکمه حاضر باشد.
به نوشته ینی شفق، دادستان استانبول در مذاکرات فقط اسناد تحقیقات قضایی و 

اعترافات کارکنان کنسولگری را به همتای سعودی خود تحویل داد.
این روزنامه افزود: پس از این مذاکرات، دادستان کل عربستان به کنسولگری این 

کشور در استانبول رفت تا از محل جنایت بازدید کند.
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود در روز ۲ اکتبر )۱۰ مهر( توسط 
ماموران اعزامی از طرف دولت ریاض در ساختمان کنسولگری عربستان به قتل رسید 

ولی با گذشت چهار هفته، هنوز از جسد وی خبری نیست.
کنفرانس  در  پیش  روز  چهار  ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان  طیب  رجب 
مطبوعاتی مشترک با روسای جمهوری روسیه و فرانسوی و صدر اعظم آلمان در 
پایان نشست چهار جانبه استانبول درباره سوریه بار دیگر خواستار معرفی آمران قتل 

خاشقچی از سوی آل سعودی شد.
وی خواستار مجازات همه عوامل قتل خاشقچی شد و گفت: این جنایت در 
استانبول و در خاک ترکیه رخ داده و به همین علت ترکیه درخواست خود را برای 
استرداد متهمان دستگیر شده در عربستان به ریاض ارسال و اعالم کرده است که 
اگر آنها اقدام نمی کنند، سیستم قضایی ترکیه حاضر به محاکمه و مجازات متهمان 

است.
به گزارش ایرنا، جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد آل سعود که در روز ۲ اکتبر 
)۱۰ مهر( برای طی مراحل ثبت ازدواج با خدیجه چنگیز نامزد ترکیه ای خود، به 
ساختمان کنسولگری عربستان مراجعه کرده بود، پس از ورود به کنسولگری ناپدید 

شده و از آن محل خارج نشد.
نامزد وی پس از اطمینان از خارج نشدن خاشقچی از ساختمان کنسولگری، 
پلیس و مقام های عالی ترکیه را در جریان رویداد قرار داد ولی مقام های آل سعود 

به مدت ۱8 روز منکر اطالع از وضعیت خاشقچی شدند.
حکومت آل سعود پس از ۱8 روز انکار، در پی فشار بین المللی با صدور بیانیه ای 
به قتل او در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول اعتراف کرده و مدعی کشته 

شدن خاشقچی در پی یک مشاجره شد.
همه مدارک و شواهد نشان می دهد که ۱5 مامور از نزدیکان محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان که از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی 

هستند و ادعای آل سعود درباره این روزنامه نگار کذب است.
مقام های دولت ریاض مدعی بازداشت ۱8 مظنون در ارتباط با این پرونده شده اند 
ولی به رغم گذشت بیش از سه هفته از قتل، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده و 
تاکنون از پیکر خاشقچی، روزنامه نگار به قتل رسیده توسط عوامل آل سعود خبری 

در دست نیست و آمران و عامالن اصلی این جنایت نیز معرفی نشده اند.

دفتر اطالع رسانی سیاست های اتحادیه اروپا در امور ایران 
برای حفظ  اروپا  اتحادیه  "سازوکار ویژه"  تأکید کرد که 
مبادالت مالی و تجاری با ایران در دست اجراست و این 

اتحادیه مصمم به حفظ توافق اتمی با ایران است.
دوچه وله نوشت: اتحادیه اروپا مصمم است توافق اتمی با ایران 
را حفظ کند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در بخش سیاست های 
ایران در گفتگو با دویچه وله تأکید کرد که "سازوکار ویژه اتحادیه 
اروپا برای حفظ تبادالت مالی و تجاری با ایران" در دست اجراست.
او در پاسخ به پرسش دویچه وله مبنی بر علت تأخیر در اجرای 
این سازوکار پیش از آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: 
»تصمیم به راه اندازی چنین سازکاری دوم مهرماه )۲۴ سپتامبر( 
در دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه اجالس ساالنه 
سازمان ملل در نیویورک اتخاذ شد. این تصمیم سپس برای اجرای 

به کشورهای عضو اتحادیه اروپا واگذار شد.«
او در ادامه تأکید کرد که روشن شدن جزئیات کامل و شیوه 

اجرای این تصمیم نیاز به زمان دارد.
خبرگزاری رویترز چهارم آبان )۲۴ اکتبر( نوشته بود که یکی 
از مشکالت اجرای این سازوکار را گشایش یک دفتر در یکی از 
کشورهای عضو اتحادیه اروپاست چون هیچ یک از کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آن ها 
ایجاد شود. گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص می تواند 

مجازات های آمریکا را در پی داشته باشد.
"قانون  به  موسوم  قانون  با  که  دارد  تأکید  اما  اروپا  اتحادیه 
مسدودکننده" یا "مقررات مقابله ای" به اتحادیه اروپا این امکان 
را خواهد داد تا با نادیده گرفتن احکام صادرشده در دادگاه های 
ایاالت متحده، در برابر تحریم های فرامرزی آمریکا پس از خروج 

یکجانبه این کشور از برجام بایستد.
 این قانون که پس از آغاز دور نخست تحریم های آمریکا علیه 
ایران در ماه اوت به روز شد، رعایت تحریم های آمریکا علیه ایران 

را برای شرکت های اروپایی ممنوع می کند.
همچنین شرکت هایی که این قانون را رعایت نکنند ممکن است 

که مجازات شوند. این قانون همچنین دارای مکانیسم هایی است 
که پرداخت غرامت به شرکت های اروپایی را، در صورت متضرر 
شدن احتمالی به خاطر معامله با ایران، امکان پذیر کرده و آنها را 

قادر به طرح دعاوی متقابل خواهد کرد.
نفت و گاز ایران در پرتگاه تحریم

اجرایی  نوامبر(   ۴( آبان   ۱۳ از  آمریکا  تحریم های  دوم  دور 
می شود. این تحریم ها شامل دو عرصه مهم صادرات نفت و گاز و 

قطع پیوند ایران با شریان های مالی بین المللی می شوند.

اتحادیه اروپا می گوید از شرکت های اروپایی که با ایران همکاری 
حمایت  آمریکا  یک جانبه  تحریم های  برابر  می کنند  تجاری 

می کنند.
اتحادیه اروپا حال با همکاری متحدان خود )روسیه و چین( در 
پی اجرای سازوکار ویژ ه ای است امکان همکاری با ایران در بخش 
های کلیدی اقتصادی، تجارت و سرمایه گذاری، نفت، حمل و نقل 

و تبادالت مالی را حفظ می کند.
یک دیپلمات مرتبط با سیاست های ایران در اتحادیه اروپا در 

گفتگو با دویچه وله تأکید کرد که اجرای این سازوکار در عمل بدان 
معناست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای 
تسهیل معامالت مالی قانونی با ایران ایجاد خواهند داشت و این 
امر به شرکت های اروپایی اجازه می دهد تا با قوانین اتحادیه اروپا 

تجارت را ادامه دهند.
اروپا تأکید دارد که توانایی انجام معامالت مالی و همچنین ادامه 
صادرات میعانات نفت و گاز و محصوالت نفتی و پتروشیمی باید 

برای ایران فراهم باشد.
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چاووش اوغلو: اگر تروریست ها مفاد توافق ادلب را اجرا نکنند ترکیه مداخله می کند
مولود چاووش اوغلو در کنفرانس خبری اعالم کرد که توافق سوچی بر اساس برنامه در حال اجراست. به گزارش ایسنا، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از برگزاری نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان 

در استانبول اعالم کرد: اگر در ادلب تروریست ها و گروه های رادیکال نخواهند بر اساس مفاد توافق عمل کنند، در این صورت ترکیه مداخله خواهد کرد. به نقل از خبرگزاری سی ان ان ترک، وی ادامه داد: در روند ادلب هیچ مشکلی وجود ندارد. 
باید مذاکراتی درباره خروج تسلیحات سنگین و خروج گروه های رادیکال انجام گیرد و راه های منتهی به الذقیه و راه حلب به حماة تا پایان امسال بازگشایی شوند.

اخبار اتحادیه اروپا: 

تجارت و تبادالت مالی با ایران را حفظ می کنیم

در بیانیه استانبول مطرح شد

محکومیت تحریم های یکجانبه  که مانع روابط بین کشورها می شود

ترامپ هرگونه ارتباط میان خود با یهودی ستیزی و ارسال بسته های انفجاری اخیر را رد کرد

وزرای امور خارجه ایران ترکیه آذربایجان پس از پایان نشست سه جانبه خود 
در استانبول، بیانیه مشترکی را به امضا رساندند.

به گزارش ایسنا در بیانیه استانبول که پس از ششمین نشست سه جانبه وزرای 
امور خارجه جمهوری آذربایجان، جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه در هشتم 

آبانماه ۱۳97 )۳۰ اکتبر ۲۰۱8(  منتشر شد، آمده است:
در فراخوان، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه و با شرکت ائلمار 
محمد یاروف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان و محمد جواد ظریف، وزیر امور 

خارجه ایران، ششمین نشست سه جانبه وزاری امور خارجه در سی ام اکتبر سال ۲۰۱8 
در استانبول جمهوری ترکیه برگزار شد.

بر تعهدات شان بر بیانیه های اختیار شده در نشست های سه جانبه وزرای امور خارجه 
پیشین در ارومیه، نخجوان، وان، رامسر و باکو تاکید کردند.

عزم راسخ شان را برای اتحاد و همکاری بیشتر مردم سه کشور بر اساس تاریخ، 
فرهنگ، مذهب و رسومات مشترک شان بیان کردند.

توافق کردند که به رایزنی نزدیک شان درباره مسائل مشترک در سطوح مختلف و 
در چهارچوب سازماندهی های منطقه ای و بین المللی، با چشم انداز برای ارتقای صلح، 

امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی ادامه دهند.
بر تعهدات شان بر مبادی و اصول قوانین بین المللی، اللخصوص احترام و حمایت 
از استقالل، تمامیت ارضی، واجب الحرمه بودن مرزهای رسمی بین المللی، تعدیل 

صلح آمیز تمامی مناقشات و همچنین عدم دخالت در امور داخلی تاکید کردند.
اهمیت رفع سریع اختالفات ارمنستان-آذربایجان-ناگورنو قره باغ را بر اساس اصول 

فوق الذکر تکرار کردند.
بر اهمیت برنامه جامع اقدام مشترک که منعکس کننده موفقیت دیپلماسی و 
مذاکرات چندجانبه است، تاکید کردند؛ تصدیق کردند که اجرای موفق برجام نیازمند 
اجرای کامل وظایف توسط تمامی طرفین است تا بتوانند کامال از مزایای برجام 

بهره مند شوند.
توسط سازمان  که  برجام  از  ایران  اسالمی  پیروی جمهوری  گرفتن  نظر  در  با 
بین المللی انرژی اتمی به عنوان بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ )۲۰۱5( شورای امنیت 
تایید شده است، تعهدات تمامی اعضای سازمان ملل برای همکاری و کمک رسانی بر 
اجرای برجام را یادآور شدند و از همین بابت، تحریم های یکجانبه که بر روی پیشرفت 

تجارت و بازرگانی میان کشورها تاثیر منفی می گذارد را محکوم کردند.
توسط سازمان  که  برجام  از  ایران  اسالمی  پیروی جمهوری  گرفتن  نظر  در  با 
بین المللی انرژی اتمی به عنوان بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ )۲۰۱5( شورای امنیت 
تایید شده است، تعهدات تمامی اعضای سازمان ملل برای همکاری و کمک رسانی بر 
اجرای برجام را یادآور شدند و از همین بابت، تحریم های یکجانبه که بر روی پیشرفت 

تجارت و بازرگانی میان کشورها تاثیر منفی می گذارد را محکوم کردند؛
تعهدات راسخ شان مبنی بر مستحکم تر کردن روابط شان مطابق با اسباب بین المللی 
در زمینه مقابله با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی خشونت آمیز در هر شکل و 
نمودی، جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق نامشروع دخانیات و پیش ماده ها، بازگو 

کردند.
توافق کردند که نامزدهای هر سه کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی 

ارزیابی شوند.
مهم  ترزنزیتی  کریدورهای  بر  که  کشور  سه  مساعد  جغرافیایی  موقعیت  به 
بین المللی واقع هستند، اشاره کردند و بر تالش بیشتر برای افزایش همکاری ها 
در جهت ارتقای زیرساخت های حمل و نقل که باعث بهره مندی تمام و کمال 
بین المللی  تزرانزیتی  بهتر سیستم  یکپارچه سازی  و  تزرانزیتی  پتانسیل های  از 

می شود، تاکید کردند.
بر اهمیت پروژه هایی در مقیاس بزرگ که باعث افزایش تعامل میان سه کشور 
می شود، تاکید؛ بر به کارگیری کامل پتانسیلی که به وسیله راه آهن باکو-تفلیس-قارص 
ایجاد شده است، تاکید و بر اهمیت اتخاذ اقدامات الزم برای تکمیل هر چه سریع تر 
راه آهن رشت-آستارا تاکید کردند. همچنین به استفاده از تمام ظریفت های بنادر برای 

منفعت هر سه کشور تاکید کردند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای از اینکه یک ملی گرا است 
دفاع کرده و هرگونه مسئولیت خود در رخداد چند روز پیش مربوط به ارسال 
بمب  برای چند مقام دموکرات آمریکایی و یا تیراندازی مرگبار روز شنبه به 

یک کنیسه یهودیان در پیتزبورگ را رد کرد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه  با فاکس نیوز 
همچنین اظهار کرد، جولیا یوف، خبرنگار مجله GQ آمریکا به دلیل این ادعایش در 
شبکه سی ان ان درخصوص اینکه ترامپ "به نسبت داعش مردم بیشتری را به افراط 

کشانده" اظهار کرد که این خبرنگار "یک زن مریض" است.
این در حالی است که این خبرنگار کمی پس از آنکه این اظهارات را مطرح کرد، 

عذرخواهی کرده و اذعان کرد به اینکه مبالغه کرده است.
ترامپ در ادامه این مصاحبه تاکید کرد: شخصی که بسته های انفجاری را برای 
شبکه سی ان ان و چند دموکرات ارشد دیگر آمریکا فرستاده "خیلی قبل تر از آن 

دیوانه بوده است".
ترامپ تاکید کرد: شما می توانید نگاهی به سوابق پزشکی این فرد بیندازید. او خیلی 

وقت بوده که دیوانه بوده است.
ترامپ همچنین در اظهاراتش هرگونه ارتباطی بین خود با یهودی ستیزی بعد از 

تیراندازی مرگبار چند روز پیش به کنیسه ای در پیترزبورگ آمریکا را رد کرد.
او در این خصوص گفت که جارد کوشنر، داماد و ایوانکا ترامپ، دختر خودش 

یهودی هستند.
وی اظهار داشت: من کسی بودم که از سوی بی بی نتانیاهو،  نخست وزیر اسرائیل 
جایزه مخصوص این رژیم را دریافت کردم و از من به خاطر منتقل کردن سفارت 
آمریکا به شهر قدس و اینکه این شهر را پایتخت اسرائیل کردم تشکر کرد. من اینکار 
را انجام دادم در حالی که تعداد زیادی از روسای جمهور گفته بودند که قصد انجام آن 

را دارند و هرگز آن را انجام ندادند.
ترامپ مجددا رسانه های بزرگ آمریکایی از جمله روزنامه واشنگتن پست را متهم 
به ریاکاری کرده و گفت: آنها برنی سندرز را از بابت سوءقصد به جان چند قانون گذار 
آمریکایی در یک تمرین بیسبال جمهوری خواهان کنگره آمریکا در سال گذشته مقصر 
ندانستند. این حمله که تقریبا استیو اسکالیز، قانون گذار جمهوری خواه آمریکایی را 
تا آستانه مرگ برد و چند تن دیگر را زخمی کرد از سوی یک فرد مسلح افراط 
گرای چپگرا به نام جیمز هاجکینسون انجام شد. کسی که سابقه فعالیت در کمپین 

ریاست جمهوری سندرز در سال ۲۰۱6 را داشته است.
ترامپ گفت: برنی سندرز موجب شد که یک حامی اش به سمت یک دوست بسیار 

خوب ما یعنی استیو کالیز و کسان دیگری تیراندازی کند. او یک دیوانه کامل بود. 
هیچکس نام او را در سرتیتر قرار نمی دهد و به جایش برنی سندرز در سرتیتر قرار 

می گیرد.
در عین حال ترامپ درباره اتهام زنی ها علیه خود درخصوص اینکه در تجمعی در 
اوایل ماه جاری میالدی خود را یک "ملی گرا" خوانده، گفت: مفهوم ملی گرایی کامال 

متفاوت با ملی گرایی سفیدپوست است.
او خاطر نشان کرد: من نیازی نیست که این حرفم را شفاف سازی کنم. معنی آن 
این است که من عاشق کشورم هستم. من دو چیز را درنظر می گیرم یکی ملی گراها و 
دیگری جهانی گراها. من کسی هستم که می خواهد به کشور اهمیت بدهد چراکه بهتر 
از من می دانید که سال های زیادی بوده که رهبران ما بیشتر از آنکه نگران آمریکا باشند 
نگران دنیا بودند و ما را در یک درهم ریختگی به حال خود رها کردند و فرقی نمی کند 
که این ناشی از جنگ ها بوده باشد یا وضعیت اقتصادی یا بدهی ها یا همه کارهایی که 
انجام داده اند از جمله قرار دادن افرادی اشتباه در سمت قضات دادگاه عالی در حالی 

که من واقعا دو فرد بزرگ را در این مناصب قرار داده ام.
ترامپ خاطر نشان کرد: من به کشورم افتخار می کنم و آن را ملی گرایی می خوانم و 

از نظر من این ملی گرا بودن است و هیچ تفسیر دیگری برای آن نمی بینم.

محمد جواد ظریف از برگزاری نشست سه جانبه بعدی 
وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در ایران خبر 
داد و گفت ممکن است این نشست نه در تهران بلکه در 

یکی دیگر از شهرهای ایران برگزار شود.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان روز سه شنبه در 
کنفرانس خبری مشترک با وزیران خارجه ترکیه و آذربایجان 
ضمن تبریک روز ملی ترکیه به مردم و دولت ترکیه و افتتاح 
غرورآمیز فرودگاه استانبول اظهار کرد: حتما این فرودگاه نقش 
بسیار خوبی را در نزدیک کردن کشورهای منطقه و جهان ایفا 

خواهد کرد.
افتتاح  خود  آذربایجانی  و  ترک  دوستان  به  هم چنین  وی 
پاالیشگاه "استار" را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که این 

اقدام، حرکت جدیدی در همکاری های منطقه ای باشد.

ظریف در ادامه ضمن قدردانی از میزبانی ترکیه برای برگزاری 
ششمین جلسه همکاری های سه جانبه ایران، ترکیه و آذربایجان 
و تالش دیپلمات ها و همکاران سه کشور برای تهیه بیانیه پایانی 

گفت که این بیانیه بسیار خوب تهیه و صادر شد.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان اضافه کرد: بیانیه پایانی 
سه کشور، نشان دهنده تاریخ، فرهنگ، دین و روابط دراز مدت 
برای  کشورها  این  می دهند  نشان  که  است  طوالنی  مشترک 
همکاری در جهت توسعه منطقه و بهبود زندگی مردم شان و 
تامین صلح و امنیت منطقه که متاسفانه با چالش های متعدد 
رو به رو است اراده مشترک دارند. کشورهای ما درباره مسایل 
منطقه ای مواضع مشابهی دارند و امیدواریم مشکالت منطقه از 
جمله مشکالت مردم فلسطین، سوریه، یمن و سایر مسایل از 

طریق صلح آمیز حل و فصل شود.

وی اظهار کرد: ما همواره تاکید کردیم مشکل قره باغ باید با 
روش صلح آمیز و مقررات حقوق بین الملل حل و فصل شود و این 

مساله در بیانیه پایانی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
ظریف از همتایان ترک و آذربایجانی خود برای حمایت شان از 
برجام و تاکیدشان بر ضرورت ادامه همکاری ها در چارچوب این 
توافق و محکومیت اقدامات یک جانبه که نه تنها علیه یک کشور 
که علیه صلح و امنیت بین الملل و روابط معقول و قانونمند بین 

کشورهاست و جایگاهی در جامعه متمدن ندارد، قدردانی کرد.
این  در  خود  سخنان  ادامه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
کنفرانس خبری،  گفت: سه کشور امکانات خوبی برای همکاری 
در بخش انرژی، ترانزیت، علوم و فن آوری و فرهنگی و انسانی 
داشته و داریم و می توانیم آن ها را تسهیل و گسترش دهیم. 
امروز با اقتصاد دانش بنیان می توانیم حرکت جدی در مسیر 

توسعه همکاری ها داشته باشیم و سه کشور این توان را دارند 
در این حوزه همکاری خوبی داشته باشند. ظریف هم چنین از 
همکاری سه کشور در بخش خصوصی حمایت و بر ضرورت آن 
تاکید کرد و گفت: ما از ایجاد یک چارچوب )فروم( مشترک سه 
جانبه بین بخش خصوصی سه کشور استقبال می کنیم و این را 
گام جدی در همکاری منطقه ای می دانیم. هم چنین همکاری در 
حوزه پولی و بانکی، سرمایه گذاری و استفاده از ارزهای ملی برای 
مصون نگه داشتن همکاری ها و روابط منطقه ای خود از دخالت های 

خارجی و همکاری های گمرکی مهم هستند. 
وی ادامه داد: امروز تصمیم گرفتیم که نیاز است کارشناسان سه 
کشور عالوه بر بخش خصوصی با یکدیگر جلسه داشته باشند و 
برنامه سه ساله آینده را با این نگاه اصالح کنند و برای جلسه بعدی 

که در ایران برگزار می شود برنامه خوبی داشته باشیم.

ظریف در کنفرانس خبری مشترک مطرح کرد

نشست سه جانبه بعدی در ایران


