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رسانه های شرق آسیا:
ایران به کانون گفت و گوها تبدیل شده است

رسانه های شرق آسیا از جمله ژاپن با اشاره به سفر روز گذشته وزیر خارجه 
آلمان به تهران و سفر پیش روی نخست وزیر ژاپن به ایران گزارش کردند با 
سفر مقام های ارشد این دو کشور به ایران، هفته گفت و گوها با تهران شروع 

شده و ایران به کانون گفت و گوها تبدیل شده است.
این گزارش ها می افزاید که یک جنبش دیپلماتیک برای کاستن از تنش ها 
میان آمریکا و ایران و با هدف تثبیت اوضاع خاورمیانه در حال شکل گیری 
است و کشورهای جامعه بین المللی برای رسیدن به این هدف حمایت خود را 

از اقدامات دیپلماتیک اعالم کرده اند.
شبکه های خبری تلویزیونی از ژاپن و هنگ کنگ و همچنین خبرگزاری 
شینهوا از چین آورده اند که ایران و ژاپن رسماً این سفرها را مورد تاکید قرار 
داده اند، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز گذشته به ایران سفر کرد و شینزو 
آبه نخست وزیر ژاپن هم قرار است از روز چهارشنبه سفر خود به تهران را اغاز 
کند. همزمان یوشیهدا سوگا سخنگوی ارشد دولت ژاپن گفته است که در حال 
برنامه ریزی برای موفقیت هر چه بیشتر سفر نخست وزیر به تهران هستیم 
و در زمان مناسبت جزییات بیشتر نیز به اطالع خواهد رسید. او گفت که 
کشورش مصمم است سفر نخست وزیر به ایران که در ۴۱ سال گذشته بی 
سابقه بوده است پرمعنا و مفهوم باشد و نتایج ملموسی حاصل شود. او ثبات 
خاورمیانه و امنیت این منطقه را برای ژاپن مورد اهمیت قرار داد و روابط ژاپن و 
ایران را مطلوب و مثبت ارزیابی کرد. گزارش رسانه ها حاکی است که آبه موفق 
خواهد شد تا با این سفر از تنش ها میان ایران و آمریکا بکاهد و دو طرف را 
برای رسیدن به نتایجی با هدف برون رفت از این وضعیت پرتنش اقناع کند.

روزنامه های ژاپنی نوشته اند سفر آبه به ایران مصادف بانودمین سالگرد 
برقراری روابط رسمی میان دو کشور است و این بر اهمیت سفر افزوده است 
ضمن آنکه ژاپن به دلیل اتحاد امنیتی با آمریکا می تواند بازیگر فعال و مثبتی 

برای این شرایط و کل منطقه باشد.
از سوی دیگر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز گذشته در تهران با محمد 
جواد ظریف همتای ایرانی خود درباره روابط دو جانبه، مسایل مهم منطقه ای 

و بین المللی، سامانه اینستکس و برجام گفت و گو کرد.
رسانه های شرق آسیا با انتشار اخباری مبنی بر اینکه ایران به کانون گفت و 
گوها تبدیل شده است، افزوده اند که روسیه هم در حال گفت و گو با طرف 

های اروپایی برای الحاق به این سامانه است.

تأکید آنکارا و بغداد بر ضرورت دوری از زبان تهدید 
در منطقه

اقلیم  برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس  ترکیه که  امور خارجه  وزیر 
کردستان عراق به اربیل سفر کرده بود با رئیس جمهوری عراق دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، دفتر ریاست جمهوری 
عراق با صدور بیانیه ای اعالم کرد که برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور 
شامگاه دوشنبه با مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در اربیل دیدار و 
گفت وگو کرد. طبق این بیانیه، دو طرف در این دیدار ضمن بررسی آخرین 
تحوالت سیاسی منطقه، بر لزوم همکاری و هماهنگی و گفت وگوی جدی 
میان طرف های مختلف برای متحد ساختن تالش ها در راستای پایان دادن 
به بحران های کنونی و دوری از زبان تهدید با هدف برخورداری ملت های 
منطقه از ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی تاکید کردند. برهم صالح و چاووش 
اوغلو همچنین درباره راه های تحکیم و گسترش روابط دوجانبه میان عراق و 
ترکیه در راستای منافع مشترک دو کشور رایزنی کردند. وزیر خارجه ترکیه روز 
گذشته به منظور حضور در مراسم تحلیف نیچروان بارزانی به عنوان رئیس 

اقلیم کردستان عراق به اربیل سفر کرده بود.

الوروف:
افزایش تنش در ادلب با تحریک غرب صورت می گیرد

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که افزایش تنش در ادلب با تحریک غرب 
صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه گفت: ترکیه باید به نقش خود در کنترل خشونت در 
منطقه عمل کند. مقادیر زیادی سالح ساخت غرب در استان ادلب وجود 
دارد. وی گفت: افزایش تنش در ادلب با تحریک غرب صورت می گیرد. 
روسیه و ارتش سوریه به تجاوزات گروه های تروریستی در ادلب پاسخ 
خواهند داد. الوروف گفت: اقدامات تحریک آمیز در ادلب نتیجه سیاست 
خصمانه و مداخله خارجی در امور داخلی سوریه است. باید گروه های 
مسلح را از جبهه تحریرالشام براساس توافق امضا شده میان روسیه و 

ترکیه در شهر سوچی جدا کرد.
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شاهزاده  یاغی؛ 

شخصیت مرموز قدرتمندترین رهبر عرب
وانبا، سفیر سابق آمریکایی می گوید: »قبال شاهزاده 
منتظر چراغ سبز واشنگتن می ماند. اما حاال او آمریکا 
اجازه  دیگر  او  می دهد.  قرار  شده،  انجام  عملِ  در  را 
بروکینگز  پژوهشگر موسسه  بروس ریدل،  نمی گیرد«. 
بن  مورد  در  مرکزی«  اطالعاتی  »آژانس  سابق  مقام  و 
زاید می گوید: »او فکر می کند ماکیاولی است، اما بیشتر 

شبیه موسیلینی رفتار می کند«.
و  شخصیت  بررسی  به  گزارشی  در  تایمز  نیویورک 
اقدامات مرموز بن زاید، شاهزاده اماراتی پرداخته است. 
بخش دوم گزارش را که به سیاست های جدید بن زاید 
اینجا  را  اول  می خوانید. )بخش  ادامه  در  می  پردازد 

بخوانید(
فرارو- وقتی باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ به کاخ سفید 
پا گذاشت، انگار بن زاید همزاد خود را پیدا کرده باشد. 
چند  گفته  به  بودند.  بزرگی  پرسش های  درگیر  دو  هر 
مقام ارشد کاخ سفید، اوباما با بن زاید بیش از هر رهبر 
دیگری در جهان مکالمه تلفنی داشت. اما »بهار عربی« 
که منطقه را جارو می کرد بین آن ها هم جدایی انداخت. 
تقاضای  به  خواست  زاید  بن  تمایل  برخالف  اوباما 
دمکراسی در منطقه پاسخ دهد.)هرچند در سوریه اقدام 
نظامی نکرد(. عالوه بر این بعدا معلوم شد در همین 
دوران، دولت اوباما وارد مذاکرات محرمانه هسته ای با 
ایران شده است که این مساله به مذاق بن زاید خوش 
نیامد. استفان هادلی یکی از مشاوران امنیت ملی آمریکا 
در زمان بوش که رابطه نزدیکی با شاهزاده دارد می گوید: 
»اماراتی ها نه تنها احساس کردند که نادیده گرفته شدند 

بلکه حس کردند اوباما به آن ها خیانت کرده است.«
عبدالخالق عبدالله، یک دانشمند علوم سیاسی اماراتی 
که رابطه نزدیکی با مقامات ارشد این کشور دارد می گوید 
»بعد از بهار عربی، بن زاید متوجه شد در بین ۲۲ کشور 
عربی، امارت با دولتی باثبات، اقتصاد کاربردی، نیروی 
نظامی قدرتمند و ایدئولوژی متعادل تنها کشوری است 
که سرپا ایستاده است. امارات قسمتی از یک منطقه 
بسیار خطرناک است که هرروز خطرناک تر می شود، پر 
از هرج و مرج، جنگ و افراطی گری. بنابر این انگیزه 
اقدامات ما مبتنی بر این است که: »اگر ما به دنبال افراد 

بد نرویم، آن ها دنبال ما می آیند.«
اماراتی ها در بین بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در 
واشنگتن هستند. آن ها همچنین در منطقه خودشان 
نقش پررنگی دارند. بن زاید در خاورمیانه اقداماتی فراتر 
از گفتگو انجام داده است. او در مصر از اقدامی نظامی 
که رییس جمهوِر عضو اخوان المسلمین را برکنار کرد، 
با  مقابله  برای  نیرو هایی  آفریقا  در شاخ  کرد.  حمایت 
در خلیج  کرد.  اعزام  افراطی  نیرو های  و  دریایی  دزدان 
عدن، بنادر تجاری و پایگاه های دریایی تاسیس کرد. در 
لیبی او نیرو های خلیفه حفتر را مسلح کرد و یک پایگاه 

هوایی در این کشور تاسیس کرد.
وانبا، سفیر سابق آمریکایی می گوید: »قبال شاهزاده 
منتظر چراغ سبز واشنگتن می ماند. اما حاال او آمریکا 
اجازه  دیگر  او  می دهد.  قرار  شده،  انجام  عملِ  در  را 

نمی گیرد.«
عربستان سعودی به عنوان یک قدرت منطقه ای در 
مسائل مرزی با امارات اختالف دارد و سیاست خارجی 
ولیعهد   ۲۰۱۴ سال  در  است.  کرده  محدود  را  امارات 
عربستان به دشمنی برای شاهزاده امارات تبدیل شده 
بود. بنابر این بن زاید وارد مبارزات داخلی جانشینی در 
عربستان شد و به طرفداری از گزینه کمتر شناخته شده 
)محمد بن سلمان ۲۹ ساله، سوگلی پادشاه عربستان( 
در واشنگتن البی کرد. پیام بن زاید به آمریکا این بود: 
»من و بن سلمان یک روحیم در دو بدن«. در مارس 

۲۰۱۵ هر دو شاهزاده باهم به یمن حمله کردند تا جبهه 
طرفدار ایران در این کشور را تضعیف کنند و در سال 
۲۰۱۷ روابط خود با قطر را به دلیل حمایتش از اخوان 
المسلمین قطع کردند. معموال عربستان رهبر درگیری 
زاید خواست پیش  بن  بار  این  اما  بود،  و یمن  با قطر 

دستی کند.
اواخر ۲۰۱۵، بن  آمریکایی در  به گفته دیپلمات های 
زاید پیشنهاد می داد که امارات و یک رهبر جدید سعودی 
می توانند در کشاندن فلسطین به یک توافق صلح جدید 
یک  منتطر  زاید  بن  منتها  باشند،  داشته  مهمی  نقش 

دولت جدید بود.
تمام مردان شاهزاده

بن زاید با وجود اختالفات شدید، رابطه صمیمانه خود 
را با اوباما حفظ کرد، بنابر این وقتی شاهزاده درخواست 
آخرین دیدار با اوباما را داشت، اوباما با یک مهمانی ناهار 
در کاخ سفید موافقت کرد، اما بن زاید بدون توضیحی 
به مهمانی نرفت و به جای آن به نیویرک پرواز کرد تا 
مالقات  آمریکا  جدید  جمهور  رییس  داماد  کوشنر،  با 
و  تاجر  یک  مالقات  این  دهنده  ترتیب  گرسون،  کند. 
سرمایه گذار آمریکایی بود که در پایان نامه هایش خطاب 

به بن زاید می نوشت: »از طرف سرباز وفادار شما«.
اطالعاتی دولت  آژانس های  اما  بود،  جلسه محرمانه 
اوباما از آن با خبر شدند. به گفته دو تن از کسانی که 
از جلسه خبر داشتند، بن زاید قبال با مشاوران ترامپ 
در مورد خطر ایران و مساله گفتگو های صلح فلسطین 

صحبت کرده بود. 
بن زاید همچنین خود را به عنوان واسطه ای بین آمریکا 
برادران کوچک بن زاید،  از  و روسیه قرار می داد. یکی 
گرسون را به یک تاجر روس که بین پوتین و پادشاهان 
کیریل  کرد.  معرفی  می کرد  گری  واسطه  فارس  خلیج 
دیمیتریف با گرسون در مورد »طرح آشتی« بین روسیه 
و آمریکا مشورت کرد. گرسون خالصه ای دو صفحه ای 
از این طرح را به کوشنر داد. ماه بعد، بن زاید میتریف 
است  ترامپ  نماینده  می کرد  گمان  که  پرینس  با  را 
اینکه چرا بن زاید تالش داشت بین روسیه  آشنا کرد. 

و ترامپ ارتباط برقرا کند هنوز محل بحث است، ولی 
بن زاید سال ها تالش کرده است روسیه را از ایران دور 
کند. تحقیقاتی در مورد نقش نزدیکان بن زاید در پرونده 
دخالت غیر قانونی در انتخابات آمریکا انجام شده است 
استفاده  احتمال  مورد  در  دیگر  تحقیقی  همچنین  و 
امارات از تکنیک های جاسوسی سایبری برای جاسوسی 
رابطه  هنوز  است.  انجام شده  آمریکایی  از شهروندان 
صمیمانه ترامپ و شاهزاده خراب نشده است. در دو 
سال و نیمی که از دیدار کوشنر با بن زاید می گذرد، بن 
به دست  کاخ سفید خواسته،  از  تقریبا هرچیزی  زاید 

آورده است.
کیریل دیمیتریف، تاجر روس که با نماینده بن زاید در 

مورد روابط روسیه و آمریکا مذاکره می کرد
زمستان هر سال شاهزاده، سرمایه گذاران و مقامات 
سابق دولتی را به ابوظبی دعوت می کند تا نفوذ جهانی 
امارات را نشان دهد. لیست مهمانان دسامبر شامل توی 
بلر، نیکوال سارکوزی، کاندولیزا رایس و افراد سرشناسی 

در حوزه تجارت و علم از نقاط مختلف دنیا بود.
با  را  منطقه  عربی  بهار  از  بعد  زاید  بن  دخالت های 
ثبات نکرده است. کمک هایی که او برای نجات اقتصاد 
در حال نابودی مصر فرستاده است، ناامید کننده بود. 
دولت نظامی مصر هنوز به میلیارد ها دالری که امارات و 
متحدینش در خلیج فارس به آن کمک می کند، وابسته 
اسراییل،  امارات و حمالت  با وجود کمک های  و  است 
قاهره هنوز نتوانسته شبه نظامیان شمال صحرای سینا 

را سرکوب کند. 
فعالیت های بن زاید در شاخ آفریقا در راستای رقابت 
و  ترکیه  امارت،  بین  نفوذ در منطقه  و  برای دسترسی 
قطر است. در سومالی بعد از اتهام فساد دولت مرکزی 
مناطق  به سمت  اماراتی  نیرو های  این کشور،  ضعیف 
موضع  تغییر  لند  سومالی  و  پانتلند  خودمختار  نیمه 
اماراتی  مدیران  جای  گذشته  سال  هم  جیبوتی  دادند. 

بنادرش را به رقبای چینی داد. 
بروس ریدل، پژوهشگر موسسه بروکینگز و مقام سابق 
»آژانس اطالعاتی مرکزی« در مورد بن زاید می گوید: »او 

فکر می کند ماکیاولی است، اما بیشتر شبیه موسیلینی 
رفتار می کند.«

بر اساس نتیجه گیری آژانس های امنیتی آمریکا دست 
نشانده بن زاید در عربستان )بن سلمان( دستور قتل 
بن  ساله   ۴ همکاری  است.  داده  را  خاشقچی  جمال 
سلمان و بن زاید در یمن به باتالقی با تلفات انسانی 
دمکرات  نماینده  کانه،  رو  است.  شده  تبدیل  شدید 
کالیفرنیا می گوید: »امارات لکه ننگی بر وجدان جهان 
است. آنطور که االن امارات حکمرانی می شود در حال 

نقض تمام هنجار های جهان متمدن است.«
هنوز جای پای شاهزاده اماراتی در دولت ترامپ سفت 
است. طرح outside-in برای صلح اسراییل و فلسطین 
که توسط دولت اوباما رد شده بود حاال محور طرح های 

جدید کوشنر است.
با  از قتل خاشقچی،  تایید بن سلمان بعد  با  ترامپ 
تحسین منزوی کردن قطر، خروج از برجام، تروریست 
خواندن اخوان المسلمین و وتوی طرح قطع کمک نظامی 
یمن،  در  اقداماتشان  خاطر  به  امارات  و  عربستان  به 

مرتب از موقیعت شاهزاده اماراتی حمایت کرده است.
در ماه آوریل، ترامپ یک روز بعد از تماس تلفنی با 
بن زاید، علنا رهبر شبه نظامیان لیبی که مورد حمایت 
امارات بود را تایید کرد. این در حالی است که پمپئو، 
وزیر امور خارجه ترامپ پیشتر خلیفه حفتر را به عقب 

نشینی دعوت کرده بود.
متیس، وزیر دفاع سابق آمریکا، ماه گذشته با حمایت بن 
زاید در ابوظبی سخنرانی کرد. وقتی متیس به دولت ترامپ 
آمد، اعالم کرد ساالنه ۲۴۲ هزار دالر و به همان اندازه سهام 
با ارزش به عنوان عضو هیئت مدیره موسسه دفاعی »جنرال 
دارد،  گسترده ای  مالی  روابط  ابوظبی  با  که  دینامیکس«، 
دریافت می کرده است. متیس همچنین به عنوان مشاور 

بدون دستمزد بن زاید فعالیت کرده است. 
»چند  می پرسد:  حاضران  از  متیس  سخنرانی،  در 
خودش  دارند؟  تسامح"  "سال  حاضر  حال  در  کشور 
پاسخ می دهد: »من هیچ کشوری را نمی شناسم. شما 

نمونه اید!«

بازتاب جهانی رایزنی های وزیر خارجه آلمان با مقامات ایرانی در تهران
از تالش آلمان برای حفظ تواق هسته ای آن هم در کمتر از یک ماه مانده 
به پایان مهلت تعیین شده از سوی ایران در هفتم جوالی )شانزدهم تیرماه( تا 
میانجیگری در تنش های اخیر ایران و آمریکا، از مهم ترین مواردی است که 
خبرگزاری ها و روزنامه های مهم آلمان و بین المللی در تحلیل و بازتاب سفر 

وزیر امور خارجه آلمان به تهران ارائه کردند.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان، شامگاه یکشنبه ۲۰ خرداد )دهم ژوئن( وارد 
ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعالم کرد دیدار او از تهران بخشی 
از سفر وزیر امور خارجه به خاورمیانه است و ماس در این سفر درباره نقش 

تهران در منطقه پرتنش خاورمیانه و توافق هسته ای گفت وگو می کند.
وزیر امور خارجه آلمان در فضایی برای نجات توافق هسته ای به ایران سفر 
کرده که برلین و دیگر اعضای اتحادیه اروپا به دلیل افزایش تنش ها بین ایران 
و آمریکا و همچنین اقدام متقابل تهران در موضوع برجام احساس نگرانی 
می کنند. سفر او بازتاب های متفاوتی در رسانه های آلمانی و جهانی داشت که 

در ادامه به آن پرداخته خواهد شد:
خبرگزاری دویچه وله نوشت:

جمهوری  کامل  انزوای  خواهان  برجام  از  خروج  با  ترامپ  دونالد  دولت 
اسالمی است و طبعاً از سفر هیأت های غربی به ایران ناخرسند است. آلمان 
در هماهنگی و توافق با کشورهای بریتانیا و فرانسه، مصمم است که به 
رغم خروج آمریکا از برجام به این توافق پراهمیت وفادار بماند. وزیر خارجه 
آلمان برای ابالغ همین پیام به تهران رفت و قصد داشت مسئوالن ایران را به 
"آرامش، خردمندی و تنش زدایی" فرا بخواند و از آنها بخواهد که همچنان در 

برجام باقی بمانند.
هدف ماس به ویژه آن است که دولتمردان ایرانی را متقاعد کند که با راه 
افتادن اینستکس، یعنی سازوکاری تازه و مستقل برای دور زدن تحریم های 
آمریکا، همکاری کشورهای عمده اروپایی با ایران نتایج مفید و مؤثری به بار 

خواهد آورد.
فیشر رئیس آلمانی سازوکار اینستکس نیز وزیر خارجه آلمان را در این سفر 
همراهی کرد. او با همتایان ایرانی خود و تعدادی از مقامات اقتصادی کشور 

دیدار و رایزنی کرد.
تروئیکای اروپایی مخصوصاً آلمان با تمام وجود نگران یک جرقه تازه به 
انبار باروت خاورمیانه است. برخالف دولت ترامپ که در تمام مناقشات 
خاورمیانه دنبال یک »معامله بزرگ« و حل یک شبه بحران است، اروپایی ها 
ترجیح می دهند به »معامالت کوچک« و حل و فصل تدریجی منازعات فکر 

کنند. در حالی که آمریکا می کوشد با ترکیب فشار و تهدید، تهران را به پای 
میز »معامله بزرگ« بکشاند، هدف آلمان این است که ضمن حفظ برجام، 
تنش ها در سوریه و یمن را کاهش داده و فعالیت های موشکی ایران را کمی 

مهار کند.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه:

ماس کوشید بدون چون و چرا از باال گرفتن تنش ها جلوگیری کند. برای 
آلمان امنیت منطقه بسیار حائز اهمیت است و ایران نقش مهمی در این 

امنیت خواهد داشت.
روزنامه بیلد:

سفر ماس به ایران همچون مأموریتی غیر ممکن است و این سفر مطمئناً از 
دشوارترین سفرهای وی در سمت وزارت امور خارجه آلمان است.

روزنامه زوددویچه سایتونگ:
اگر چه اکنون نجات توافق هسته ای کار بسیار دشواری بود؛ اما نمی توان 
از نتایج خوب چنین سفرهایی هم چشم پوشید. این تالش هم مهم است و 

هم اقدامی صحیح.
نشریه تاگس شاو:

نشریه آلمانی تاگس شاو، سفر وزیر خارجه آلمان به تهران را مهمترین 
روز در کمتر از یک ماه زمان باقی مانده از مهلت ایران به اتحادیه اروپا برای 
انجام تعهدات برجامی اش نامید. تاگش شاو در گزارشی که روز دوشنبه در 

ارتباط با سفر »هایکو ماس« به ایران نوشت شرایط دیدار وی با مقامات ایران 
را دشوار ارزیابی کرد.

به نوشته این نشریه آلمانی هدف از سفر ماس به تهران یافتن راهی برای 
نجات توافق هسته ای برجام است.

روزنامه هندلزبالت:
اگر اروپایی ها واکنش مناسب و درخوری نشان ندهند؛ ایران گام به گام از 
توافق هسته ای خارج می شود. به نظر می رسد که سفر ماس به منظور نشان 
دادن تعهد اروپایی ها به حفظ برجام و جلوگیری از خروج تهران از این توافق 
مهم بین المللی صورت گرفته باشد. تهران همچنین حاضر به گفت وگو درباره 

برنامه موشکی اش نیست.
خبرگزاری الجزیره:

سفر ماس نتایج مهمی را در پی داشت. آلمان اعالم کرد که یک سیستم 
ایران و برای نجات  اروپایی در مقابل تحریم های آمریکایی علیه  پرداخت 
قرارداد هسته ای تاریخی برجام و نهایتاً جلوگیری از افزایش تنش های ایاالت 

متحده و ایران ارائه خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز:

آلمان می خواهد تعهدات خود در برجام را برآورده سازد، اما در عین حال 
ماس تاکید کرد که "ما نمی توانیم معجزه کنیم".

روزنامه دی ولت آلمان:
ماس از ایران خواست تا در توافق هسته ای باقی بماند، چرا که این امر به 

نفع برلین نیز هست.
هفته نامهٔ خبری دی تسایت:

تهران تا ۷ جوالی به طرفین غربی برجام فرصت داده است. تا آن زمان، 
چین، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس باید مزایای اقتصادی وعده داده شده 
به ایران را در توافق تضمین کنند و در نتیجه در خنثی ساختن تحریم های 
ایاالت متحده گامی بردارند. اگر این اتفاق نیافتد، دولت ایران قصد دارد غنی 
سازی اورانیوم را در گام بعدی به باالتر از حد مجاز ۳.۷ درصد ببرد. سفر 

ماس گامی مهمی در حفظ این توافق مهم بین المللی بود.
روزنامه واشنگتن پست:

ماس معتقد است که تشدید تنش غیر قابل کنترل در منطقه با منافع 
برلین در تضاد است و اقدام نظامی هم نمی تواند کمکی به چنین وضعیتی 
کند. "آلمان، فرانسه و انگلیس خواهان حمایت از این توافق هستند و برای 

جلوگیری از شکست آن تالش هایشان را گسترش می دهند.

روزنامه صبح ایران


