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دولت ترامپ با اعالم اینکه  ۱۰درصد تعرفه بر روی  ۲۰۰میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از چین اعمال میکند ،ابعاد جدیدی از جنگ تجاری با پکن را کلید زد که بار دیگر بازارهای جهانی را ملتهب
کرده است .به گزارش خبرگزاری رویترز ،این اخبار موجب ناآرامی بازارها شده و شاخص بازارهای چین نزولی شده و موجب شد تا یک مقام ارشد وزارت بازرگانی چین به آمریکا نسبت به آسیب
رساندن به نظم تجاری جهان هشدار دهد .مقامهای آمریکایی لیستی شامل بیش از شش هزار کاالی وارداتی از چین منتشر کردهاند که دولت آمریکا قصد دارد تعرفههای جدیدی بر آنها اعمال
کند و از جمله شامل محصوالت غذایی ،تنباکو ،زغال سنگ ،فوالد و آلومینیوم میشود.
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اجالس دو روزه سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل بلژیک آغاز به کار کرد

نوبت بازی ترامپ با کارت ناتو
.
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نشست دو روزه سران ناتو در بروکسل بلژیک در حالی از
روز گذشته آغاز به کار کرد که این اجالس به طور کامل
تحت شعاع روابط آمریکا و متحدان غربی و نیز دیدار
ترامپ و والدمیر پوتین در فنالند قرار گرفته است.
پیش از آغاز رسمی اجالس ناتو ،اظهارنظرهای مقامات
آمریکایی و اروپایی در قبال این نهاد مقدمات ایجاد چالش
در این نشست را کلید زده بود .ترامپ دو روز قبل با انتقاد از
عملکرد سایر کشورهای عضو ناتو گفته بود که میزان هزینهکرد
آمریکا و سایر اعضای ناتو به هیچ عنوان متوازن نیست به طوری
که این کشورها حتی  2درصد از هزینههای مربوط به خود را
نیز پرداخت نمیکنند .ترامپ همچنین در مسیر پرواز خود به
سمت بروکسل به خبرنگاران گفته بود :ناتو تا کنون با ما برخورد
مناسبی نداشته است .آمریکا بیش از سهم خود پول پرداخت و
 75درصد از منابع مورد نیاز ناتو را تامین میکند در حالی که
سایرین نه تنها کمتر از میزان الزم از سهم خود هزینه میکنند
بلکه برای اختصاص  2درصد از تولید ناخالص داخلیشان برای
بودجه دفاعی ناتو نیز طفره میروند.
نقشه از پیش طراحی شده ترامپ برای ناتو
ترامپ در همان مبارزات انتخاباتی خود نیز با اشاره به
سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل و حتی ناتو ضمن
انتقاد شدید از عملکرد آنها تهدید کرده بود که بودجه آنها را قطع
خواهد کرد .این فرایند پس از به قدرت رسیدن ترامپ با خروج
آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس ،خروج از یونسکو ،شورای
حقوق بشر سازمان ملل ،خروج از توافق هستهای و نیز اعمال
تعرفههای گمرکی برای متحدین اقتصادی خود ،عم ً
ال تجارت
آزاد جهانی را نیز تحت شعاع قرار داد.
حال او قصد دارد با انگشت گذاشتن بر روی یکی از ارکان
قدرت غرب یعنی ناتو ،این سازمان نظامی را ملزم به افزایش
بودجه کند .او حاال پیش از نشست اصلی بروکسل شمشیر
را برای قدرتهای اروپایی از رو بسته و ضمن محکوم کردن
سیاستهای آلمان به عنوان پرچمدار اروپای واحد ،میگوید که
برلین به عنوان عضوی از ناتو به تعهدات مالی خود در قبال این
سازمان پایبند نیست و در عوض با حمایت از طرح احداث خط

لوله انتقال گاز از روسیه ،قصد دارد از مسکو حمایت مالی کند.
رئیس ایاالت متحده آمریکا که حاال با راهبردهای اقتصادی
خود به طور بیسابقهای با اروپا دچار اختالف شده است ،علیرغم
مخالفتهای مقامات این اتحادیه با اعتماد به نفس فراوان تصریح
میکند که ما این مساله را حل کرده و در نهایت همگی راضی
خواهیم بود .من اجالس ناتو را در پیش دارم و پس از آن به
لندن میروم و بالفاصله نیز قرار است با پوتین در فنالند دیدار
کنم .فکر میکنم دیدار با پوتین برایم بسیار راحتتر از دو دیدار
قبلی باشد!
ترامپ چه خوابی برای اجالس بروکسل دیده است؟
اغلب تحلیلگران معتقدند بررسی روی راهبردهای فشار
آمریکا بر علیه متحدان غربی این کشور در زمان دونالد ترامپ
نشان میدهد که او در نظر دارد از اهرم اقتصادی و آن هم به
صورت هدفمند برای تحقق شعار اول آمریکا نهایت بهرهبرداری
را به عمل آورد .هر چند تا به اینجای کار و تا لحظه تنظیم این
گزارش هنوز کسی نمیداند که ترامپ قرار است در اجالس سران

ناتو چه بگوید ،اما مقدمهسازی وی در انتقاد از عدم پایبندی به
تعهدات مالی سایر کشورهای عضو ناتو تا میزان زیادی مشخص
میکند که هدف آمریکای ترامپ همزمان با شروع جنگ تجاری
با اروپا ،استفاده از کارت اقتصادی برای تشدید فشارهای فزاینده
بر روی متحدان غربی ایاالت متحده است.
ترامپ اکنون زمان مناسبی را برای پیوند دادن تمامی
دغدغههای آمریکا و تعیین تکلیف آنها با اروپاییها در نظر گرفته
است .یعنی با فرستادن مایک پمپئو به بروکسل و آن هم یک روز
قبل از آغاز اجالس ناتو ،سعی در متقاعد کردن طرفهای اروپایی
برای افزایش فشارها بر روی ایران داشته است.
از سوی دیگر و همزمان با دیدار ترامپ از لندن آن هم در
شرایطی که بریتانیا اکنون به واسطه زلزله بریگزیت در یک
بحران سیاسی قرار گرفته و تنها ظرف کمتر از  24ساعت دو
وزیر کلیدی کابینه ترزا می استعفا دادهاند ،رئیس جمهوری
آمریکا فرصت را برای همسویی با لندن و بهرهبرداری از شرایط
پر تنش انگلیس مغتنم شمرده است .همچنین دیداری که میان

افزایش سهم چین در تامین تسلیحات آفریقا
ترامپ و پوتین قرار است طی روزهای آینده در فنالند صورت
بگیرد در زمانی است که تا حد زیادی وضعیت آمریکا با ناتو و
انگلیس روشن شده است.
به همین سبب است که پیوند خوردن اختالفات تجاری و
اقتصادی اروپا با آمریکا و همزمانی آن با راهبرد یکجانبهگرای
آمریکایی برای تعمیم این تنشها به سایر روندهای بینالمللی
باعث شده است تا مقامات اروپایی بیش از گذشته تحت فشار
قرار گرفته و ابراز نگرانی کنند.
در همین رابطه و در حالی که آنگال مرکل صدراعظم آلمان
در پاسخ به سخنان دونالد ترامپ تصریح کرده که آلمان سیاست
مستقل خود را ادامه خواهد داد و این کشور دومین تامین کننده
بزرگ نیرو ناتو است ،فرانک والتر اشتاین مایر رئیس جمهوری
آلمان تاکید میکند :سیاستهای امنیتی نباید تنها بر اصل
افزایش بودجه دو درصدی ناتو استوار باشد و از این رو کشورهای
عضو اتحادیه اروپا باید اعتماد به نفس بیشتری از خودشان نشان
دهند.
از سوی دیگر و در حالی که آندرس فوگ راسموسن دبیرکل
اسبق ناتو طی مقالهای آورده است که ترامپ اکنون بیشتر از هر
زمان به ناتو احتیاج دارد ،دونالد تاسک رئیس شورای اروپا خطاب
به ترامپ میگوید :قدر همپیمانان خود را بدان زیرا تعداد آنها
چندان هم زیاد نیست.
آیا اروپا ناچار است آمریکا را راضی کند؟
با توجه به این مساله و تشدید شدن روز افزون نگرانی متحدان
آمریکا از اقدامات دونالد ترامپ ،کارشناسان معتقدند که بحث
افزایش بودجه ناتو که توسط آمریکا مطرح میشود بر مبنای
تولید ناخالص داخلی کشورها است و آمریکا با توجه به اینکه
بزرگترین اقتصاد میان کشورهای عضو ناتو است ،در نتیجه سهم
بیشتری را به خود اختصاص میدهد .پس از آمریکا ،انگلیس،
آلمان و فرانسه بیشترین بودجه را به ناتو اختصاص دادهاند و به
همین سبب است که بحث ترامپ بیشتر برای شانه خالی کردن
از اختصاص پولهایی است که  72درصد از بودجه نظامی ناتو را
در سال  2017تشکیل داده است.
در همین راستا اندیشکده ( )Policy Exchangeدر
گزارشی آورده است که لندن به عنوان دومین حامی بزرگ ناتو
پس از آمریکا باید بودجه نظامی خود را افزایش دهد تا ترامپ
را برای تداوم حمایت از این سازمان متقاعد کند .ناتو اکنون به
عنوان ضامن امنیت اروپا است و با تضعیف آن هیچ جایگزین
معتبری برایش وجود نخواه داشت.

آیا معامله اوکراین در برابر سوریه امکانپذیر است؟

راههایی که به مسکو ختم میشود
گروه ایران و جهان _ روزهای پیشرو ،روزهای حساسی در تعیین روندهای
بینالمللی به شمار میرود ،روندهایی که دو سر مهم آن مرتبط با ایران است.
از یک سو در حاشیه اجالس سران کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی (
ناتو) مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا به بروکسل میرود تا سران اروپایی را برای
افزایش فشارها بر روی ایران متقاعد کند و از سوی دیگر و چند روز قبل از دیدار
مهم دونالد ترامپ و والدمیر پوتین در فنالند ،علیاکبر والیتی مشاور مقام معظم
رهبری در امور بینالملل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به
مسکو میروند تا با رئیس فدراسیون روسیه دیدار و رایزنی کنند.
در همین رابطه گفته میشود که پمپئو پیش از آغاز اجالس ناتو در بروکسل سران
اروپایی را برای افزایش فشار بر روی ایران ترغیب و تالش کرده است که به متحدان خود
برای راههای جایگزین در صورت تحریم نفت ایران اطمینان خاطر بدهد .وزیر خارجه آمریکا
در حالی یکروز قبل از آغاز رسمی اجالس ناتو به بلژیک رفته که پیش از آن در ابوظبی و با
مقامات اماراتی درباره ایران گفت و گو و رایزنی کرده است.
از سوی دیگر علی اکبر والیتی در حالی وارد مسکو شده و قرار است امروز با والدمیر
پوتین دیدار کند که رسانهها اعالم کردهاند او حامل پیام رهبری و رئیس جمهوری به پوتین
است و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز ضمن با اهمیت دانستن این سفر
خاطرنشان کرده است موضوع برجام و خروج آمریکا از این معاهده بینالمللی عمدهترین
محور گفتوگوهای آقای والیتی و هیات همراه در مسکو خواهد بود.
این در حالی است که بنا به گزارش رسانههای خارجی ،بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیستی قرار است یک روز پس از دیدار والیتی با رئیس جمهوری روسیه با
پوتین دیدار کند .نتانیاهو پیش از سفرش به مسکو گفته بود که صحبتهای بسیار مهمی با
پوتین خواهم داشت و طی چند روز اخیر نیز مقامات اسرائیلی مدعی شده بودند که حضور
نیروهای ایرانی را در هیچکدام از نقاط سوریه تحمل نخواهند کرد.
در همین راستا ،والیتی در بدو ورود به مسکو و پیش از آغاز دیدارهای رسمی خود با
مقامات روسیه تصریح کرده بود :بنده افتخار دارم که حامل پیام مقام معظم رهبری و رئیس
جمهوری در شرایط حساس و کنونی جهان باشم و اگر گفتوگوها با رئیس جمهوری روسیه
و سایر مقامات این کشور آن گونه که انتظار میرود پیش برود باید گفت که این سفر نقطه
عطفی در روابط استراتژیک دو کشور خواهد بود.
اوکراین در برابر سوریه
پیش از آغاز سفر والیتی به مسکو و نیز برنامه اسرائیلیها برای دیدار با پوتین که همزمان
شده است با پیشرویهای کم سابقه ارتش سوریه در مناطق جنوب غربی گزارشی از

سوی رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکاییها قصد دارند در دیدار ترامپ و پوتین با
وجهالمصالحه قرار دادن اوکراین ،دست ایران را از تحوالت آتی سوریه کوتاه کنند.
در همین رابطه نشریه آمریکایی نیویورکر در گزارشی مدعی شد که مقامات امارات،
عربستان و اسرائیل ترامپ را برای عقد یک قرارداد با روسیه تحت عنوان اوکراین در برابر
سوریه ترغیب کردهاند .در این گزارش آمده است که نخستین بار ولیعهد امارات پیش از
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مقامات این کشور گفته بود که پوتین تمایل دارد در
قبال رفع تحریمهای کشورش در جهت حل و فصل بحران سوریه تالش کند.
حاال با شرایط موجود و تحوالت میدانی سوریه که به نظر میرسد به سمت کاهش
تنشها و زمان بهرهبرداری از امتیازات رسیده است ،امارات ،عربستان و اسرائیل این موضوع
را بار دیگر پیش کشیده و قصد دارند با متقاعد کردن پوتین در قبال امتیازاتی از قبیل رفع
تحریمها ،نیروهای ایرانی را از سوریه دور کنند .هر چند برخی از ناظران معتقدند که کد ارائه
شده توسط ترامپ در نشست سران گروه  7مبنی بر لزوم بازگشت مجدد روسیه به جمع
کشورهای صنعتی ،پیامی در جهت همکاریهای مشترک آتی میان مسکو و واشنگتن بوده
و ممکن است این دو رئیس جمهوری در نشست آتی خود در فنالند به توافقهای مهمی
در مورد سوریه دست پیدا کنند؛ اما نشریه نیویورکر این توافق را قابل اجرا نمیداند و معتقد
است پوتین توان اعمال فشار بر ایران برای خروج از سوریه را ندارد.
مسکو با حق انتخابهای فراوان
برخی از ناظران معتقدند با توجه به سیاست موازنهسازی روسها در میدان سوریه که
همزمان مشغول همکاری با تمامی طرفهای درگیر در بحران این کشور هستند ،به نظر
میرسد مسکو با در اختیار داشتن پایگاه دریایی طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم بخش
قابل توجهی از امتیازات را در سرزمین شام از آن خود کرده و حاال میتواند با خیالی آسودهتر
در مورد آینده سیاسی سوریه پای میز مذاکره با آمریکا بنشیند .اما اینکه آیا روسها حاضر
خواهند شد که در قبال برداشته شدن تحریمهایی که به واسطه اوکراین دامنگیر آنها شده
است وارد معامله با آمریکا و متحدان منطقهای این کشور شوند ،مسالهای که همچنان در
هالهای از ابهام قرار دارد.
والدیمیر پوتین در طول مدت رهبری خود در روسیه نشان داده که بر مبنای یک سیاست
خارجی غیر ایدئولوژیک از هر امکانی برای تامین منافع کشورش بهرهبرداری میکند .در این
راستا هر چند به واسطه موقعیت روسیه ،تحریمها بر روی این کشور تاثیر کشنده نداشته اما
به میزان قابل توجهی اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است.
با این حال اگر آمریکا و متحدان منطقهای واشنگتن بخواهند در قبال کارت اوکراین
و برداشته شدن تحریمها بر سر سوریه معامله کنند ،این امر نه تنها در قبال راهبردهای

اخبار

چین عالوه بر سرمایهگذاریهای خود در آفریقا ،فروش تسلیحات به این
قاره را نیز به طور پیوسته افزایش میدهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،چین در راستای تقویت
همکاریهای نظامی خود با قاره آفریقا ،در  26ژوئن نخستین نشست دفاعی-امنیتی
چین و آفریقا را میزبانی کرد که نمایندگانی از  50کشور آفریقایی در آن شرکت کردند.
بر اساس گزارش موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم ،صادرات تسلیحاتی چین
به آفریقا از سال  2013تا  2017در قیاس با بازه زمانی پنج ساله پیش از آن افزایشی
 55درصدی داشت ه است .با اینکه آفریقا واردات تسلیحاتی خود را در این دوره پنج
ساله  22درصد کاهش داده ،سهم چین در تامین تسلیحات این قاره از  8.6درصد به
 17درصد افزایش یافته است و این کشور توانسته از آمریکا با سهم  11درصدی در
واردات تسلیحات از سوی آفریقا ،پیشی بگیرد.

روسای اطالعاتی روسیه ،ایران ،چین و پاکستان
دیدار کردند

خبرگزاری تاس گزارش داد که روسای سازمان های اطالعاتی روسیه ،ایران،
چین و پاکستان سه شنبه جلسه ای در اسالم آباد برگزار کرده و در مورد راه
های مقابله با تهدید داعش در افغانستان گفت وگو کردند.
به گزارش ایرنا ،سرگئی ایوانف رئیس اداره مطبوعاتی مدیریت سرویس اطالعات
خارجی روسیه این خبر را به تاس اعالم کرد« .سرگئی ناریشکین» مدیر سرویس
اطالعات خارجی روسیه نیز در این نشست حضور داشت .ایوانف اظهار داشت :این
رایزنی ها بر خطرات ناشی از استقرار داعش در خاک افغانستان متمرکز بود .وی
افزود :در این نشست درخصوص اهمیت اقدامات هماهنگ برای جلوگیری از انتقال
تروریست های داعش از سوریه و عراق به افغانستان و ایجاد تهدید برای کشورهای
همسایه تفاهم حاصل شد .این مقامهای اطالعاتی و امنیتی ارشد بر لزوم مشارکت
بیشتر و فعاالنه قدرتهای منطقهای در تالش ها برای حل و فصل مناقشه افغانستان
تاکید کردند.

عربستان و امارات اگر ایران را دشمن
میدانند مستقیم با آن بجنگند

اروپا قرار میگیرد ،بلکه به نوعی اشغال و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را به رسمیت
میشناسد .در نتیجه کارشناسان معتقدند که دست آمریکا ،اسرائیل ،امارات و عربستان برای
چنین مانوری با توجه به تقابل آن با منافع اروپا به میزان قابل توجهی بسته است.
از سوی دیگر عنوان میشود که الحاق کریمه به روسیه هر چند تمامی معادالت و مبانی
نظم بینالمللی را بر هم زده و باعث شده است که از سال  2014تاکنون شدیدترین تحریمها
علیه روسیه اعمال شود ،اما خود قدرتهای غربی نیز میدانند که با توجه به شرایط شبه
جزیره کریمه و نیز دو دستگیهای موجود میان شرق و غرب اوکراین ،عم ً
ال باید این شبه
جزیره استراتژیک را متعلق به مسکو دانست و از باز پس گیری آن صرف نظر کرد.
ریچارد نفیو یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا که از او به عنوان معمار تحریمهای
نوین این کشور نام میبرند در کتابش تحت عنوان هنر تحریمها آورده است :تقریباً تمامی
کشورها قبول کردهاند که دیگر کریمه قابل بازگشت به اوکراین نیست و ما در ماهیت
تحریمی خود همواره این مساله را مدنظر قرار میدهیم که کشور تحریم شده باید راهی
برای خروج از هزارتوی تحریمها داشته باشد که این امر با مذاکره و نیز گرفتن امتیازات قابل
توجیه است .بنابراین برخی از تحلیلگران بر این باورند ،با توجه به موقعیتی که روسها در
سوریه دارند ،سازش بر سر مناطق شرقی اوکراین و نیز آینده مذاکرات صلح در سوریه ارزش
رفع تحریمهای سنگین آمریکا را خواهد داشت.

ن هراسی عربستان سعودی
رئیس کمیته انقالب یمن با اشاره به سیاست ایرا 
گفت که اگر واقعا ریاض و ابوظبی ،ایران را دشمن خود میدانند ،با این کشور
مستقیمابجنگند.
به گزارش فارس ،خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در بخش دوم مصاحبه با رئیس
کمیته انقالب یمن به نقل از وی نوشت :رئیس کمیته انقالب یمن در پاسخ به این
سوال که ایران ریاض را به شلیک هزار موشک تهدید کرده است ،آیا این تهدید در
حمایت از موضع انصاراهلل صورت گرفته ،گفت :تنش میان ایران و عربستان دارای ابعاد
مختلفی است و ما برای همه صلح آرزو میکنیم .ما از همه جهان میخواهیم که از
موضع یمن و ملت مظلوم آن که مورد تجاوز واقع شدهاند وبیش از سه سال است
که تحت محاصرهاند ،حمایت کنند .وی افزود :اگر عربستان و امارات ایران را دشمن
خود میدانند ،خب مرزهای مشترکی با این کشور دارند پس اگر راست میگویند
مستقیم با خود آن در آنجا بجنگند زیرا نزدیکترین مسافت میان آنها صرفا چند ده
کیلومتراست.

سایه مرگ بر سر  200هزار روهینگیایی

عباس عراقچی:

نشست وین نمایش انزوای آمریکا در سطح بینالمللی بود
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نشست
اخیر کمیسیون مشترک برجام را نمایش صریح انزوای
آمریکا درعرصه بینالملل ارزیابی کرد و گفت :بیانیه این
نشست حاوی نکات قابل توجهی است که موفقیت ایران
در بیان و اعمال خواسته های خود را نشان می دهد .
معاون وزیر امور خارجه در گفت و گوی خود با ایرنا گفت  :در
این جلسه برخی راهکارهای عملیاتی در حوزه بانکی و نفت مطرح
شد که همه وزیران خارجه بر آن تاکید داشتند ،از جمله این
راهکارها  ،کنارگذاشتن دالر از معامالت ایران و شرکای اقتصادی
خود است که باید هرچه سریعتر تدقیق و عملیاتی شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستاوردها و نتایج نشست اخیر
کمیسیون مشترک برجام که در سطح وزیران خارجه در روز جمعه
در وین برگزار شد ،گفت :بیانیه پایانی نشست  ،بیانیه ای قوی در
بیان اراده اعضا به حفظ برجام و در تقابل آشکار با اراده آمریکا به
نابودی این توافق بود و نکات قابل توجهی در آن بود که بیانگر
موفقیت جمهوری اسالمی در بیان و اعمال خواسته های خود

است.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران و  ، 1+4در تشریح این
نکات به اعالم تعهد مجدد وزیران خارجه کشورهای عضو برجام
بر اجرای کامل و موثر این توافق از جمله در حوزه رفع تحریم
ها  ،اذعان به این که رفع تحریم ها و برخورداری ایران از منافع
اقتصادی حاصله ،بخش کلیدی و حیاتی برجام است و استقبال از
ادامه همکاری های صلح آمیز هسته ای با ایران اشاره کرد.
عراقچی گفت :از همه مهمتر تاکید وزیران خارجه شرکت کننده
در نشست بر تعهد خود در موضوعاتی همچون حفظ و ارتقاء
روابط گسترده تر اقتصادی با ایران؛ حفظ و استمرار کانالهای
مؤثر مالی برای تعامل با ایران؛ تداوم صادرات نفت و میعانات گازی،
محصوالت نفتی و پتروشیمی و تداوم روابط حمل و نقل زمینی،
هوایی ،ریلی و دریایی از جمله کشتیرانی و بیمه است.
معاون وزیر امور خارجه تعهد وزیران خارجه کشورهای عضو
برجام طبق بیانیه بر تقویت پوششهای اعتبار صادراتی ؛ حمایت
روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت میکنند،

بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط ؛ تشویق سرمایهگذاریهای
بیشتر در ایران و ' حمایت از کنشگران اقتصادی در سرمایهگذاریها
و دیگر فعالیتهای تجاری و مالی که با ایران انجام می شود یا در
رابطه با ایران است را از دیگر نکات مهمی دانست که در بیانیه
پایانی نشست اخیر وین بر آن تاکید شده است.
وی گفت :گردهمآوردن کارشناسان بخش های دولتی و
خصوصی ،از جمله از طریق ایجاد و تقویت شوراهای تجاری
مشترک ؛ حمایت عملی از تجارت و سرمایهگذاری در ایران و
حمایت از شرکتهای خود در برابر آثار فراسرزمینی تحریمهای
ایاالت متحده از دیگر تعهداتی بود که وزیران خارجه شرکت کننده
در کمیسیون اخیر برجام طبق بیانیه بر آن صحه گذاشته اند.
عراقچی اظهار داشت :وزیران خارجه کشورهای عضو برجام در
این بیانیه اظهار تاسف عمیق خود را نسبت به خروج آمریکا از
برجام اعالم کردند و در یک مقابله آشکار با تحریم های یکجانبه
آمریکا ،تعهد کرده اند که برای اجرای موثر موضوعات فوق راه حل
های عملی طراحی و حتی دیگر کشورها را نیز به اتخاد سیاست

ها و ایجاد سازوکارهای مشابه در روابط اقتصادی خود با ایران
تشویق کنند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود :بیانیه وزیران خارجه ایران
و  4+1به لحاظ سیاسی یک بیانیه قوی در بیان اراده اعضا برای
حفظ برجام است و آشکارا در مقابل اراده آمریکا برای نابودی برجام
و اعمال مجدد تحریم ها بر ایران قرار دارد.
عراقچی در عین حال تاکید کرد :آن چه که برای جمهوری
اسالمی اهمیت دارد ترجمه این عزم و اراده به راه حل های
عملیاتی است به گونه ای که منافع ایران در عمل و به صورت
ملموس ،در حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه نفتی و بانکی
تامین شود.
وی گفت  :البته برخی راهکارهای عملیاتی در حوزه عملیات
بانکی و خرید نفت در جلسه وزرا ارائه شد که باید هرچه سریعتر
تدقیق و عملیاتی شوند .کنارگذاشتن دالر از معامالت ایران و
شرکای اقتصادی خود از جمله این راهکارها بود که همه وزرای
خارجه شرکت کننده بر آن تاکید داشتند.

نهای
بنا به گزارش سازمان امدادگر «روستای کودکان – اساواس» بارا 
موسمی برای  ۲۰۰هزار نفر از پناهندگان گروه قومی روهینگیا که در
بنگالدش مستقر هستند ،میتواند خطر مرگ در بر داشته باشد .بیش از
نیمی از این افراد کودک هستند.
به گزارش دویچه وله ،این سازمان امدادگر اعالم کرد که رانش زمین و فروریختن
ساختمانها در پی بارانهای موسمی شدید در این مناطق تاکنون چندین کشته
بر جای گذاشته است .در مجموع حدود یک میلیون نفر از پناهندگان گروه قومی
روهینگیا پس از فرار از میانمار (برمه سابق) در اردوگاههایی در بنگالدش زندگی
میکنند .محل زندگی این پناهندگان کلبههایی از جنس گِل است.

