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نشست سران جی 20 در ژاپن آغاز شد

چهاردهمین نشست دو روزه سران جی 20 صبح روز جمعه با حضور 
رهبران 19 کشور صنعتی جهان و رییس اتحادیه اروپا در شهر اوزاکا واقع 

در غرب ژاپن آغاز شد.
به گزارش کیودو در این نشست دو روزه موضوعاتی مانند »اقتصاد 
جهانی، تجارت و سرمایه گذاری«، »نوآوری دیجیتال«، »توسعه و توانمند 
سازی زنان« و »محیط زیست و انرژی« مورد بحث و بررسی قرار می 

گیرد.
با این حال این نشست با توجه به رویکرد دونالد ترومپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا در زمینه تجارت دو جانبه با کشورهای مختلف و 
اختالف تجاری وی با چین، روی محور تجارت متمرکز خواهد بود اولویت 
ترامپ بر معامالت دو جانبه و تأکید وی بر آنچه که او »روابط تجاری 
ناعادالنه« برای ایاالت متحده می بیند، روش های بین المللی تجارت را 

مختل کرده است.
در کنار بحث ها درباره اقتصاد و تجارت جهانی، مقابله با پسماندهای 
پالستیکی در دریا نیز جزو موضوعات مهم دستور کار این اجالس است 
توجهات بر این موضوع متمرکز است که آیا رهبران می توانند در این 

مسئله با هم متحد شوند یا خیر.
با این پس زمینه، تالش ها در جریان است تا رهبران شرکت کننده 
به اصطالح »بینش اقیانوس آبی اوساکا« را تصویب کنند هدف آن به 
صفر رساندن زباله های پالستیکی در اقیانوس ها از طریق بهبود مدیریت 

پسماند و بکارگیری پیشرفت های فناوری است.
»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن و میزبان این نشست عزم خود برای 
یافتن زمینه ای مشترک در میان کشورهای شرکت کننده در اجالس سران 
»گروه 20« ابراز داشته است آبه گفت مردم تمایل دارند که در جامعه 
بین المللی بر تفاوت ها تمرکز کنند اما ژاپن بعنوان کشور میزبان بر وجه 
مشترک بین کشورها و آنچه که آنها می توانند بر سر آن به توافق برسند، 

تمرکز خواهد کرد.
وی اضافه کرد که امیدوار است تا اجالس سران »گروه 20« بتواند برای 
ارتقا تجارت آزاد، هدایت رشد اقتصادی جهانی از طریق نوآوری، مقررات 
برای اقتصاد دیجیتالی، کمک به مسائل محیط زیستی و قدرت بخشیدن 

به زنان، پیام محکمی صادر کند.
این نشست ها از سال 200۸ یعنی زمانی که این رهبران برای بحث در 
باره واکنش به بحران مالی جهانی یک جلسه اضطراری تشکیل دادند، تا 

کنون هر ساله برگزار شده است.
نشست سران گروه 20 هر سال به منظور فرصتی برای دیپلماسی سطح 
باال عمل می کند بسیاری از کشورها ترتیبی داده اند تا رهبرانشان در 

حاشیه این نشست گفت و گوهایی رو در رویی داشته باشند.
گروه 20 با حضور کشورهای قدرتمند اقتصادی، ۸۵ درصد اقتصاد جهان 
را در اختیار دارد این گروه شامل، آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، انگلیس، 
آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، روسیه، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، 
ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و مکزیک 

است.

نماینده سوریه در سازمان ملل:
حضور غیر قانونی بیگانگان در سوریه باید پایان داده شود

»بشار جعفری« نماینده دائم سوریه در سازمان ملل تاکید کرد: هرگونه 
راه حل سیاسی بحران در سوریه که ضامن حمایت از مبارزه علیه تروریسم 
و پایان حضور غیرقانونی بیگانگان در خاک این کشور نباشد و به تحریم 

اقتصادی آن پایان ندهد، راه حل غیرواقعی است و چشم اندازی ندارد.
پنجشنبه شب  )سانا(، جعفری  رسمی سوریه  خبرگزاری  گزارش  به 
در سخنرانی شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت: سازمان ملل در 
جلوگیری از ارتکاب جنایت های ائتالف آمریکایی در سوریه ناتوان است و 
سکوت شورای امنیت در برابر اشغال جوالن از سوی رژیم صهیونیستی، 
واشنگتن را به خودداری از اجرای قطعنامه ۴9۷ شورای امنیت تشویق 
کرد. وی تصریح کرد: اشغال سرزمین های عربی و توسعه شهرک سازی ها 
گروه های  روحیه  تقویت  هدف  با  سوریه  به  پی  در  پی  تجاوزهای  و 
با احداث یک شهرک  تروریستی ادامه دارد و رژیم صهیونیستی اخیراً 
صهیونیست نشین جدید در جوالن اشغالی به نام »دونالد ترامپ«، بر 
شدت تنش ها افزود زیرا این اقدام به منزله نقض قطعنامه شورای امنیت 

است.
جعفری ادامه داد: »نیکوالی مالدینوف« هماهنگ کننده روند صلح در 
خاورمیانه با چشم پوشی از تجاوزهای رژیم صهیونیستی در جوالن اشغالی 

در انجام مأموریت و وظایف خود کوتاهی کرده است.
وی اظهار داشت: تمام کشورها باید به منشور سازمان ملل متحد مبتنی 
بر مخالفت با تهدید به استفاده از راهکار نظامی علیه تمامیت ارضی یا 

استقالل سیاسی یک کشور دیگر پایبند باشند.
نماینده سوریه سپس ادامه داد: سوریه به منظور تسهیل مذاکرات 
سوری- سوری آماده همکاری با نماینده سازمان ملل است و هرگونه روند 
سیاسی که ضامن حمایت از سوریه در جنگ علیه تروریسم و پایان دادن 
به حضور غیرقانونی نیروهای بیگانه در خاک این کشور و پایان تحریم های 

اقتصادی علیه آن نباشد غیر واقعی است و چشم اندازی ندارد.
وی اظها ر داشت: »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه پس از 
اینکه نتوانست به عضویت اتحادیه اروپا در آید، نقشه تروریستی بزرگی 

برای ویران کردن سوریه و با هدف احیای امپراتوری عثمانی طراحی کرد.
جعفری همچنین گفت: فاجعه بزرگ اینجاست که همان کشورهایی که 
جنگنده ها و ناوهای جنگی خود را به لیبی, عراق, سوریه و سایر کشورها 
فرستادند تصمیم گرفتند جنایت های جنگی مشابهی را تکرار کنند بنابراین 
از نمایندگان این کشورها می پرسیم چه منطقی می تواند موجب شود 
بهانه های شما برای تجاوز به دیگر کشورها را بپذیریم؟ جمهوری عربی 
سوریه به منشور سازمان ملل پایبند است و به عنوان یکی از اعضای 
مؤسس این سازمان، تسلیم هراس افکنی نمی شود حتی اگر این موضع 

برایش هزینه داشته باشد.
نماینده سوریه سپس تصریح کرد: سازمان ملل از اتخاذ تدابیر مسئوالنه 
اشغالگری های  مقابل  در  فلسطین  و  سوریه  ملت  دو  از  حمایت  در 
صهیونیست ها و حامیان آن ناتوان است و نتوانست ساز و کار هشدار 
سریع برای حمایت از مردم سوریه و عراق در مقابل تروریسم داعش، 

القاعده و جبهه النصره و سایر سازمان های تروریستی را در پیش بگیرد.

اخبار

یکشنبه / 9 تیر 1398 / شماره 448

یک گام به بیش؛ دو گام به پس

قاطعیت تهران در تداوم کاهش تعهدات برجامی

در حاشیه اجالس سران گروه 20 ؛

ترامپ و پوتین در ژاپن دیدار کردند

پاسخ  با  ایران  به  اروپایی  کشور  سه  باج خواهانه  نامه 
شدیداللحن ایران همراه شد. پس از آنکه سه کشور اروپایی 
عضو برجام با ارسال یادداشتی به تهران، تهدید کردند که 
چنین و چنان خواهیم کرد، محمدجواد ظریف وزیر امور 
فدریکا موگرینی مسئول  به  نامه ای  خارجه کشورمان در 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به موضع بریتانیا، 

فرانسه و آلمان واکنش نشان داد.
خبرگزاری رویترز پیشتر به نقل از دو دیپلمات اروپایی 
خبر داد که تروئیکای اروپایی در یادداشت رسمی که روز 
شنبه 22 ژوئن به دست ایران رسانده اند، نسبت به آنچه که 
آنها عدم پایبندی تهران به تعهداتش در برجام خوانده اند، 
هشدار دادند. براساس آنچه که رسانه آمریکایی اعالم کرد 
که این سه کشور در یادداشت ادعایی، مشخص نکرده اند 

که عواقب کاهش تعهدات برجامی ایران چیست.
این هشدارها در شرایطی اعالم می شود که چهار سال بعد 
از انعقاد توافق هسته ای، اروپایی ها همچنان از انجام بخش 
عمده تعهدات 19 گانه خود ذیل ضمیمه اول برجام ناتوان 
مانده اند و بخش عمده ای از اقدام های الزم را انجام نداده اند 
و بعد از اعالم ضرب االجل ایران، نه تنها نسبت به تسریع 
اجرای تعهدات خود اقدامی نکرده اند، بلکه تهدیدهایی را 

علیه تهران مطرح کردند.
آنقدر  اروپایی ها  هشدارآمیز  یادداشت  دیگر،  سوی  از 
یکجانبه و بدون در نظر گرفتن توازن در تعهدات طرفین 
بود که صدای دیگر شرکای برجام را هم در آورد. سرگئی 
الروف وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به این بیانیه، 
با ارسال نامه ای آنها را به باج خواهی از تهران با استفاده 
از ابزار تحریم متهم کرد. بر این اساس وزیر خارجه روسیه 
در این نامه خطاب به سه کشور اروپایی گفته است که 
رفتار آنان نشان دهنده تالشی سازمان یافته برای خروج از 
برجام با متهم سازی جمهوری اسالمی ایران و متوجه کردن 

هزینه های این اقدام به سمت طرف ایرانی است.
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی نخستین مقام ایرانی بود که نسبت به این 
مساله واکنش نشان داد و از بیانیه سه کشور اروپایی با 

عنوان »وقاحت سیاسی« یاد کرد.
با این وجود، ایران پاسخ رسمی خود را به این یادداشت 
امروز داد. ظریف در واکنش به این یادداشت هشدارآمیز، 
به فدریکا موگرینی که  اللحن خطاب  نامه ای شدید  طی 
را  مسئولیت هماهنگ کنندگی کمیسیون مشترک برجام 
هم برعهده دارد، نگارش این یادداشت اروپایی را با توجه به 

محتوای آن مغایر با توافق هسته ای دانسته است.
وی در این نامه، با اشاره به موارد متعدد و اساسی قصور 
و  برجام  وفق  خود  تعهدات  ایفای  در  اروپایی  طرف های 
بیانیه های بعدی وزیران خارجه دولت های عضو برجام، به 

طور مشروح و مستدل و با استناد به متن برجام و مکاتبات 
رسمی کشورمان با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک، بر 
حق ایران برای توقف کلی یا جزیی اجرای برخی تعهدات 
برجامی خود تاکید و تصریح کرده است جمهوری اسالمی 
ایران از مدت ها پیش سازوکار پیش بینی شده در بند ۳۶ 

برجام را رسماً به اجرا گذارده است.
ظریف در این نامه تصریح کرد که عزم جمهوری اسالمی 
ایران برای استفاده از حقوق خود وفق برجام، از جمله توقف 
اجرای تعهدات، جدی است و در این مسیر تحت تاثیر 
فشارهای سیاسی و شانتاژها قرار نخواهد گرفت. ظریف در 
این نامه بار دیگر یادآورشد تنها راه برای حفظ برجام، این 

است که طرف های مقابل تعهدات خود را اجرا کنند.
یک گام به بیش؛ دو گام به پس

اروپا در حالی در طول یک سال گذشته در سخنان و 
بیانیه های خود مکرراً حمایت شان را از توافق هسته ای اعالم 
اتفاق خاص و ویژه ای از سوی آنها  کرده اند که در مقام 
مشاهده نشده است. بیش از 9 ماه از خروج ایاالت متحده 
و اعمال دوباره تحریم های این کشور علیه ایران می گذشت 
که اروپایی ها پس از فراز و نشیب های فراوان از تشکیل یک 

سازوکار ویژه مالی برای انجام تبادالت مالی و تجاری با ایران 
خبر دادند اما با وجود آنکه تشکیل این صندوق را می توان 
گامی به پیش دانست اما بیانیه تشکیل اینستکس درباره 
شروط همکاری با تهران و مبادالتی که براساس این صندوق 
انجام می شود، آنقدر ناامیدکننده بود که از همان زمزمه 
کاهش تعهدات ایران به گوش می رسید. ناامیدتر از بیانیه 

تشکیل اینستکس، آغاز کار و سازوکار آن بود.
با آنکه ایران شروط مشخصی را به اروپایی ها اعالم کرده 
بود – که به زعم بسیاری از کارشناسان بسیار کمتر از مزایای 
برجامی اش هم می شود - اروپایی ها همچنان در پاسخ به 
پرسش درباره وارد فاز اجرایی شدن سازوکار مالی مبادله 
با ایران، پاسخ روشنی نمی دهند. آنها از یکسو نگران تحریم 
شدن این سازوکار از سوی ایاالت متحده هستند و از طرف 
دیگر، تمایل چندانی برای دادن هزینه در جهت حفظ برجام 

ندارند.
با این حال، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که 
دولت های اروپایی در هفته جاری تالش های خود را برای 
زنده نگه داشتن روابط اقتصادی با ایران افزایش می دهند 
و در این جهت خطی اعتباری به منظور کمک به برقراری 

این  در  می کنند.  ایجاد  )اینستکس(  مالی  ویژه  مکانیسم 
چارچوب، این روزنامه آمریکایی اعالم کرده است که اروپا تا 

جمعه خط اعتباری اینستکس را اعالم می کند.
ادعای روزنامه وال استریت ژورنال در حالی مطرح شده 
 ۴+1 گروه  و  ایران  سیاسی  مدیران  جمعه  روز  که  است 
در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد و چشم رسانه ها به 
دودکش های هتل کوربرگ دوخته شده تا ببیند چه دودی 
از دودکش ها بیرون می آید. اگرچه ایران به مدت یک سال 
بدون دریافت هیچ گونه امتیازی به تعهدات خود در برجام 
عمل کرد تا نشان دهد از ظرفیت باالیی برای حل و فصل 
اما همان گونه ظریف  برخوردار است  کم تنش چالش ها 
در نامه امروز خود به موگرینی اعالم کرده است، ایران به 
هیچ وجه حاضر به ادامه مسیر یکطرفه در برجام نبوده و 
از حقوق قانونی خود براساس این توافق با رویکرد تداوم 
کاهش تعهدات خود دفاع خواهند کرد. ایران بارها و به 
صراحت کشورهای عضو 1+۴ اعالم کرده است آنچه موجب 
تعهدات  کاهش  برای  خود  تصمیم  از  تهران  تا  می شود 
برجامی خویش منصرف شود، اقدام عملی و ملموس از 

1+۴ است.

"والدیمیر  و  آمریکا  جمهوری  رییس  ترامپ"  "دونالد 
پوتین" رییس جمهوری روسیه عصر جمعه به وقت محلی 
در حاشیه اجالس سران گروه 20 در اوزاکا با یکدیگر دیدار 

و گفت و گو کردند.
"والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در نشست 
خبری مختصری که پیش از این دیدار با خبرنگاران برگزار 
شد گفت که در این نشست مسائل مختلفی را با ترامپ 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
او گفت که دیدار چهره به چهره اش با رئیس جمهوری 
آمریکا فرصت خوبی برای ادامه گفت و گوهای دیدار سال 
گذشته هلسینکی میان رهبران دو کشور خواهد بود وی 
افزود ما از نشست هلسینکی تا کنون یکدیگر را ندیده 
ایم اگرچه تیم های ما در مورد مسایل مختلف با یکدیگر 

رایزنی کرده اند.
در عین حال گفته می شود که دیدار رهبران دو کشور 
1.۵ ساعت طول کشیده است به اساس بیانیه کاخ سفید، 
ایران،  به  مربوط  مسائل  مورد  در  جمهوری  رئیس  دو 

سوریه، ونزوئال و اوکراین بحث و گفت و گو کرده اند.
هر دو رئیس جمهور گفته اند که بهبود روابط دوجانبه 
سایر  برای  بلکه  متحده،  ایاالت  و  روسیه  برای  تنها  نه 
کشورهای جهان نیز مفید خواهد بود عالوه بر این، سران 
دو دولت موافقت کرده اند که مذاکرات در مورد کنترل 
تسلیحات هسته ای را ادامه دهند ترامپ به پوتین گفته 

است که چین نیز باید به این مذاکرات بپیوندد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنین پیش از 
این دیدار در گفت و گو با خبرنگاران به رییس جمهوری 
ریاست  انتخابات  در  کشورش  که  داد  هشدار  روسیه 

جمهوری آمریکا در سال 2020 دخالت نکند.
واشنگتن بارها و بارها مسکو را به دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 201۶ آمریکا متهم کرده است، در 

حالی که مسکو تمام این ادعاها را رد کرده است.
ترامپ و پوتین برای نخستین بار پس از انتشار نتایج 
تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه پرونده دخالت روسیه 
در امور داخلی آمریکا با یکدیگر دیدار کردند نتیجه این 
تحقیقات دو ساله نشان داد که روسیه به نحو سازماندهی 
شده ای تالش کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری 201۶ 
نتیجه  این  به  کارآگاهان  ولی  کند  دخالت  نفوذ  آمریکا 
نرسیدند که ستاد ترامپ و دولت روسیه همدست بوده 

اند.
پوتین روز گذشته و پیش از ترک روسیه گفته بود که 
در دیدار با ترامپ طیف وسیعی از موضوعات مختلف 
از جمله تنش های آمریکا و ایران را مورد بحث و بررسی 

قرار می دهد.
مرکل  با  دارد  روسیه همچنین قصد  رئیس جمهوری 
صدراعظم آلمان در حاشیه نشست گروه بیست در مورد 
مسائل دو جانبه و بین المللی از جمله تحوالت ایران، 

سوریه و اوکراین تبادل نظر کند.
مودی«  »نارندرا  با  جانبه  سه  دیداری  همچنین  وی 

نخست وزیر هند و »شیء جین پینگ« رئیس جمهوری 
چین خواهد داشت.

چهاردهمین نشست سران جی 20 از امروز جمعه در 
شهر اوزاکا ژاپن آغاز شد و تا فردا ادامه دارد این نشست ها 
از سال 200۸ یعنی زمانی که این رهبران برای بحث در 
باره واکنش به بحران مالی جهانی یک جلسه اضطراری 

تشکیل دادند، تا کنون هر ساله برگزار شده است.
نمایندگان کشورهای گروه 20 از این نشست دو روزه در 
اوزاکا برای بحث درباره تجارت، نوآوری فناورانه و تغییرات 
آب و هوایی و موضوعات دیگر استفاده خواهند کرد این 
نشست در حالی برگزار می شود که اصطکاک بین آمریکا و 

چین بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.
نشست سران گروه 20 هر سال به منظور فرصتی برای 
کشورها  از  بسیاری  می کند  عمل  باال  دیپلماسی سطح 
ترتیبی داده اند تا رهبرانشان در حاشیه این نشست گفت 

و گوهایی رو در رویی داشته باشند.
اقتصادی، ۸۵  قدرتمند  با حضور کشورهای  گروه 20 
درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد این گروه شامل، 
ایتالیا،  آلمان،  انگلیس،  اروپا، فرانسه،  اتحادیه  آمریکا، 
چین، ژاپن، روسیه، عربستان سعودی، اندونزی، استرالیا، 
ترکیه، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، کره جنوبی، آفریقای 

جنوبی و مکزیک است.

ترزا می:
 برجام دنیا را به مکانی امن تبدیل می کند

»ترزا می« نخست وزیر انگلیس بر اهمیت برجام تاکید کرد و گفت که 
معتقدیم این توافق دنیا را به مکانی امن تبدیل می کند و می خواهم شاهد 

باشم که ایران به تعهداتش پایبند باشد.
وی این سخنان را روز شنبه در نشست سران گروه جی 20 بیان کرد و 
افزود: انگلیس به همکاری با اعضا برجام ادامه می دهد و تمام تالش خود 

را برای حفاظت از این توافق انجام می دهد.
نخست وزیر انگلیس همچنین درباره تحوالت در منطقه خلیج فارس هم 
اظهارنظر کرد و گفت: درحالی که تنش ها در این منطقه رو به افزایش 

است ما بایستی کنار یکدیگر بایستیم.
»می« بابیان اینکه افزایش تنش ها به نفع هیچ کس نیست، بر لزوم پیدا 

کردن راه حل سیاسی در این زمینه تأکید کرد.
نخست وزیر انگلیس در بخش دیگری از اظهارات خود به تحوالت یمن 
اشاره و عنوان کرد در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی درباره 
ضرورت ادامه روند صلح یمن به رهبری سازمان ملل متحد گفت وگو کرده 
است. او همچنین راه حل دیپلماتیک را تنها راه خروج از درگیری ها در این 

کشور عنوان کرد
و  اشاره  رئیس جمهوری روسیه هم  پوتین  با والدیمیر  دیدار  به  »می« 
گفت در این دیدار به والدیمیر پوتین گفته است که عادی سازی روابط 
دو کشور زمانی رخ خواهد داد که روسیه دست از اقداماتی که انگلیس و 

متحدانش را تهدید می کند بردارد.
نخست وزیر انگلیس مدعی شد که این کشور برای داشتن رابطه متفاوت 

آمادگی دارد، به شرطی که دولت روسیه مسیر دیگری را انتخاب کند.
ایران در حالی مطرح شد که  توافق هسته ای  ترزا می درباره  اظهارات 
وین  در  توافق  این  آینده  درباره  دیروز  برجام  مشترک  کمیسیون  اعضاء 

تشکیل جلسه دادند.
سه کشور اروپایی عضو برجام سرانجام یک سال پس از خروج غیرقانونی 
اعالم  با  ایران،  علیه  یک جانبه  تحریم های  اعمال  و  توافق  این  از  آمریکا 
عملیاتی شدن سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران موسوم به اینستکس تالش 

کردند تا ایران را از تصمیم خود برای کاهش تعهداتش در برجام منصرف 
کنند.

برجام  دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک  پایانی  بیانیه  اساس  بر 
که امروز در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی ایران و گروه 1+۴ برگزار 
شد، نمایندگان "فرانسه، آلمان و انگلستان، به اطالع اعضا رساندند که 
اتحادیه  اینستکس عملیاتی شده و در دسترس تمامی دولت های عضو 

اروپایی قرار دارد. 
همکاری های  و  است  پردازش  حال  در  اینستکس  تراکنش های  اولین 
تکمیلی جاری با نهاد متقابل تأسیس شده ایرانی )سازوکار تجارت و تأمین 

مالی ایران و اروپا( تسریع خواهد شد. "
سه کشور اروپایی تائید کردند " برخی دولت های عضو اتحادیه اروپایی 
در حال پیوستن به سهامداران اینستکس، که یک سازوکار خاص معطوف 
به تسهیل تجارت قانونی با ایران است، می باشند. آن ها همچنین در حال 
تالش هستند تا اینستکس را به روی فعاالن اقتصادی کشورهای ثالث نیز 

باز کنند. "
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از پایان نشست 
تا خواسته های جمهوری  "هنوز  با خبرنگاران گفت:  در گفت وگو  دیروز 
که  ملموسی  دستاوردهای  با  و  دارد  وجود  قابل توجهی  فاصله  اسالمی 

جمهوری اسالمی ایران انتظار دارد، هنوز فاصله داریم."
وی افزود: هنوز انتظارات ایران به طور کامل برآورده نشده اما قدم های 

مثبتی که طرف های مقابل برداشته ارزش بررسی کردن رادارند.

روزنامه صبح ایران


