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اخبار
سوئیس نخستین معامله با ایران را از
طریق کانال بشردوستانه انجام داد
دولت سوئیس روز دوشنبه اعالم کرد یک
شرکت داروسازی سوئیسی نخستین معامله
تحت کانال تجاری بشردوستانه جدید را با
ایران تکمیل کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز ،دبیرخانه
امور اقتصادی دولت سوئیس در ایمیلی تصریح
کرد :تمایل داریم تاکید کنیم که عملیاتی کردن
تدابیر تجارت بشردوستانه سوئیس ()SHTA
در حال پیشرفت است و اینکه چند شرکت
پیشتر تایید شده اند و شرکت های بیشتری
نیز مشارکت خواهند داشت.
دبیر خانه امور اقتصادی دولت سوئیس
اعالم کرده است :معامالت بیشتر باید به
زودی انجام شود.
دبیرخانه اقتصادی دولت سوئیس نام این
شرکت داروسازی و ارزش این محموله را اعالم
نکرد اما گفته شده است شامل یک داروی
سرطان بوده که در درمان آهن زیادی به دنبال
انتقال و تزریق مکرر خون به بیماران استفاده
می شود.
ماری گابریل اینایشن فالیش مدیر دبیرخانه
امور اقتصادی در وزارت خارجه سوئیس
چند ماه پیش گفته بود که کانال مالی میان
سوئیس و ایران ،شروع موفقیتآمیزی داشته
و  ۵۰شرکت برای تجارت از طریق آن ابراز
عالقه کردهاند و ما فکر میکنیم تعداد چنین
شرکتهایی بیشتر خواهد شد.
مدیر دبیرخانه امور اقتصادی در وزارت
خارجه سوئیس نیز در موضعگیری چند ماه
پیش خود با اشاره به شیوع کرونا در ایران و
مقابله با آن ،گفت :اگر بتوانیم در آنجا (ایران)
حمایتی به عمل آوریم و صادرات انجام شود،
میتوانیم مشارکت خوبی داشته باشیم.

یک نفر کشته و دهها نفر در درگیری با
پلیس بغداد زخمی شدند

از سرگیری اعتراضات
در شهرهای عراق

در جریان درگیری میان معترضان با پلیس
در دور تازه اعتراضات در عراق ،دستکم  ۷تن
در بغداد زخمی شدند .این درحالی است که
برخی منابع از کشته شدن یک تن و زخمی
شدن ده ها تن خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از القدس العربی،
این تظاهرات یکشنبه شب در میدان التحریر ر
مرکز بغداد برگزار شد.
شرکت کنندگان در این تظاهرات اقدام به
بستن میدان التحریر که به منطقه سبز در
مرکز بغداد منتهی میشود کردند.
این تظاهرات در اعتراض به ضعف خدمات
رسانی ،عدم محاکمه مفسدان و قطعی برق
برگزار شد .شاهدان عینی اعالم کردند که
معترضان برخی خودروها را به آتش کشیدند.
پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز
اشکآور استفاده کرد که به زخمی شدن
دستکم  ۷معترض منجر شد .کامل الزیادی
یکی از معترضان به خبرگزاری آناتولی گفت که
نیروهای ضد شورش از گاز اشکآور استفاده
کردند تا معترضان را وادار به بازکردن مسیرها
در میدان التحریر کنند.
وی با اعالم مجروح شدن  ۷تظاهرکننده
در اثر استنشاق گاز اشک آور از درگیری
میان معترضان با پلیس خبر داد .خبرگزاری
اسپوتنیک نیز اعالم کرد در جریان این درگیری
ها در بغداد یک تن کشته و ده ها تن دیگر
زخمی شدند .مسئوالن دولتی هنوز واکنشی به
حوادث التحریر نشان نداده اند.
در شهرک صدر نیز دهها تن از شهروندان
عراقی مقابل بخش توزیع برق در خیابان
«الفالح» تظاهراتی به راه انداختند.
تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن الستیک
خودروها در مقابل اداره برق کردند.
این تظاهرات در اعتراض به قطع برق در
برخی بخشها برگزار شد.
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سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

هیچ حساب ویژهای روی نتیجه انتخابات آمریکا باز نکردهایم
سید عباس موسوی در نشست خبری با
خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر ظریف به مسکو
اظهار کرد :آقای ظریف در جریان این سفر عالوه
بر دیدار با آقای الوروف از طریق خط تلفنی امن
یک ساعت با آقای پوتین در مورد مسائل دوجانبه
و تحوالت بینالمللی و منطقه رایزنی کردند.
به گزارش ایسنا ،وی همچنین به سفر ظریف
به عراق و سفر نخست وزیر این کشور همسایه
به تهران در هفته گذشته اشاره کرد و گفت:
امیدوارم که نتایج این سفرها خیر برای دو ملت
ایران و عراق باشد.
سخنگوی وزارت خارجه درمورد اظهارات اخیر
پمپئو در ارتباط با تمدید تحریمهای تسلیحاتی
ایران و تالشهای این کشور در این زمینه
گفت :براساس رایزنیها و تماسهایی که ما با
دوستانمان داشتیم ،بعید میدانم که آمریکاییها
به اهداف خود در این زمینه دست پیدا کنند.
موسوی در پاسخ به سوالی درمورد اظهارات اخیر
نتانیاهو مبنی بر اینکه ما اجازه نمیدهیم که ایران
در نواحی مرزی سرزمین های اشغالی حضور پیدا
کند ،گفت :آقای نتانیاهو مثل آقای هوک حرف
زیاد میزند .ما نه حضور نظامی در جایی داریم و
نه قصد داریم به صورت دائمی حضور نظامی در
جایی داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه حضور ایران در سوریه
مستشاری است و این حضور به درخواست دولت
سوریه انجام شده است ،گفت :آنها هستند که
باید مقداری خود را جمع و جور کنند .گرچه از
اساس موجودیت آنها برای ما و کشورهای منطقه
و حتی در سطح جهانی غیرمشروع و غیرقانونی
است .آنها در جایگاهی نیستند که به جمهوری
اسالمی ایران بگویند کجا حضور داشته باشد و
چگونه حضور داشته باشد .اینها حرف های زیادی
است که آقای نتانیاهو مطرح میکند.
این دیپلمات کشورمان همچنین در پاسخ به
ایسنا درمورد آخرین پیگیریهای صورت گرفته
از سوی ایران به منظور بازگردانده شدن پولهای
بلوکه شده ایران در کره جنوبی و اقدام کره در
احضار سفیر ایران اظهار کرد :ما هم در تهران
و هم در سئول و در مالقاتهایی که در سطوح
مختلف با یکدیگر داشتهایم اعالم کردهایم که
اقدام کره جنوبی در عدم بازگرداندن پولهای
ایران برخالف روابط دوستانه و سنتی بین دو
کشور است و ما از آنها خواستهایم که اراده کشور
ثالثی را در این روابط دخالت ندهند.
وی با بیان اینکه بهانههای مطرح شده از سوی
کره جنوبی درمورد این موضوع از جمله تحریمها
و فشارهای آمریکا برای ما قابل قبول نیست،
گفت :ما انتظار داریم که آنها به تعهدات خود
عمل کنند و اگر مدعی مستقل بودن دارند این
استقالل خود را به نمایش بگذارند و نشان دهند
که تحت تاثیر کشورهای ثالث قرار نمیگیرند .آنها
در همین راستا باید پول ایران را آزاد کنند.
وی همچنین درمورد اظهارات برایان هوک در
جریان سفرهایی که به برخی از کشورهای منطقه
داشته از جمله ادعای اینکه رئیس جمهوری آمریکا
در کنار ملت ایران است ،گفت :آقای هوک حرف
های زیادی می زند .حرف های مجانی می زند و
از طرف دیگر با توجه به شرایط آمریکا و بر اساس
توهماتی که دارد به یک دوره گردی افتاده اند.
وی با بیان اینکه حرفهای وی بیاساس است،
گفت :از جمله ادعای مضحکی که مطرح کرده بود
مبنی بر اینکه رئیس جمهوری آمریکا کنار مردم
ایران است .واقعیت آن است که رئیس جمهوری
آمریکا مقابل ملت ایران است.
سخنگوی وزارت خارجه با برشمردن برخی دیگر
از اقدامات نامشروع دولت آمریکا علیه ایران،
گفت :دولت آمریکا تمام مقررات بینالمللی را
زیر پا میگذارد و با قلدری و یکجانبهگرایی عمل
می کند .آیا این اقدامات به معنای ایستادن
کنار ملت ایران است؟ ملت ایران به این حرف
ها توجهی نمی کند .آنها قهرمان ملت ایران در
عرصه مبارزه با تروریسم را بزدالنه ترور کردند.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد :ایران به وقت مقتضی پاسخ الزم به اقدام تروریستی آمریکا در مورد هواپیما مسافربری را خواهد داد .

ایران کاری
به حرف ها و
تبلیغات آنها در
انتخاباتندارد.
ما به رویکرد و
رفتار آنها نگاه
می کنیم و بر
اساس شرایط
ومقتضیات
واکنش های
مقتضی را
خواهیم داشت
مردم ایران به این حرفهای بیپایه و بیاساس
مقامات آمریکایی توجهی ندارند.
موسوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر
اینکه واکنش اروپا به نامه اخیر وزیر امور خارجه
کشورمان به مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا در ارتباط با فعال شدن مکانیزم حل اختالف
که در برجام قید شده ،چه بوده؟ گفت :تا آنجا
که میدانم اروپایی ها اعالم کردهاند که این نامه
را دریافت کرده اند ولی فکر نمی کنم که پاسخی
به آن داده باشند .در این مورد اطالع دقیقی ندارم
و باید بپرسم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در
جریان سفر ظریف به مسکو ایران و روسیه در
ارتباط با موضوع برجام نیز رایزنی و گفتوگو
کردند گفت :بخشی از رایزنی های دو کشور
ایران و روسیه در جریان این سفر مربوط به
برجام و تالش های آمریکا برای تمدید تحریمهای
تسلیحاتی ایران بود.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتوگوی
خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط
با ریاست جمهوری آمریکا از جمله برنامه حزب
دموکرات این کشور برای انتخابات پیش رو گفت:
این مسائل ،مسائل داخلی آمریکاست و ارتباط
مستقیمی به ایران پیدا نمیکند.
وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران از
حدود چهار دهه پیش همه این دولت ها با
گرایشهای مختلف حزبی را آزموده است .ملت
ایران حافظه قوی تاریخی دارد و به ذهن خود
سپرده است که دولتهای آمریکا چه دموکرات
و چه جمهوری خواه چه اقدامات خصمانهای
را علیه ملت ایران در سطوح و مقاطع مختلف
انجام دادهاند.
این دیپلمات کشورمان ادامه داد :برای جمهوری
اسالمی ایران اینکه چه کسی در آمریکا سرکار
بیاید و چه گرایشی داشته باشد اهمیتی ندارد.
ایران کاری به حرف ها و تبلیغات آنها در انتخابات
ندارد .ما به رویکرد و رفتار آنها نگاه میکنیم و بر
اساس شرایط و مقتضیات واکنشهای مقتضی را
خواهیم داشت.
موسوی تاکید کرد :ما هیچ حساب ویژهای روی
اینکه چه کسی و چه دولتی در آمریکا سرکار باشد
باز نکرده و نخواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به
سوال ایسنا درمورد تعرض جنگنده های آمریکایی
به هواپیمایی مسافربری ماهان و اینکه ایران

چه اقدامات حقوقی و سیاسی برای پیگیری این
موضوع انجام داده است؟ گفت :آمریکاییها
انواع و اقسام راهزنیها را دنبال میکنند .آنها
از راهزنی دریایی به راهزنی هوایی رسیدهاند و
اقدام خطرناکی را علیه هواپیمای مسافربری
ایران در فضای سوریه و لبنان انجام داند .اقدام
صورت گرفته اقدام بسیار خطرناکی بود و درواقع
یک تهدید تروریستی که خالف موازین و قوانین
حقوق بینالملل است.
وی ادامه داد :قطعا ایران و وزارت خارجه با
کمک ستاد نیروهای مسلح ،قوه قضائیه ،سازمان
هواپیمایی کشوری ،همه اقدامات الزم را برای
پشیمانی آمریکاییها انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه در سطح بینالمللی نیز از
طریق دفتر نمایندگی کشورمان در سازمان ملل
اقداماتی را انجام دادهایم و برخی از اقدامات دیگر
نیز در حال انجام است افزود :به محض اینکه
گزارش نهایی که در برگیرنده جزئیات است به
دست ما برسد سایر اقدامات حقوقی و دیپلماتیک
خود را اعم از شکایت و پیگیری انجام خواهیم داد.
موسوی تاکید کرد :ایران در وقت مقتضی پاسخ
این اقدام تروریستی آمریکا را انجام خواهد داد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در واکنش به
اظهارات اخیر پامپئو مبنی بر اینکه تضمین می
کنیم تحریم های تسلیحاتی ایران تمدید خواهد
شد و واکنش ایران به این سخنان تصریح کرد:
ما میدانیم که آمریکاییها از هیچ تالشی برای
پیگیری این موضوع فروگذاری نکردهاند .تا آنجا که
خبر داریم فشارهای زیادی را به کشورها در سطح
شورای امنیت (اعضای دائم و غیردائم) و سطوح
منطقهای آوردهاند.
موسوی ادامه داد :ما این موضوع را به آنها،
دوستان خودمان و همچنین اعضای شورای
امنیت گفتهایم که این مسئله برای جمهوری
اسالمی ایران قابل قبول نیست و آنها نباید تحت
فشار آمریکا ایران را از این حق قانونی خود که در
قطعنامه  ۲۲۳۱آمده محروم کنند و قطعا چنین
مسئله ای با واکنش و حساسیت ایران مواجه
خواهد شد.
موسوی گفت :با توجه به رایزنیها و تماسهایی
که با دوستان خود برقرار کردهایم قدری بعید
میدانیم که آمریکاییها به این هدف خود برسند
و احتمال نمیدهیم که کشورهای مختلف تن
به این خواسته قلدر مابانه و نامشروع آمریکایی
بدهند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ادامه در
پاسخ به سوال دیگری در مورد سفر ظریف به
روسیه و پیام رئیس جمهوری به پوتین و اینکه آیا
آقای الکاظمی نخست وزیر عراق در جریان سفر
به ایران حامل پیامی از سوی عربستان بوده است،
گفت :سفر آقای ظریف به روسیه از قبل تنظیم
شده بود چنانکه ایشان در سفر آقای الکاظمی به
ایران حضور نداشتند و از قبل تعیین شده بود که
ایشان در این روز مقرر به مسکو سفر کنند.
موسوی ادامه داد :ما رایزنیهای همیشگی و
مستمری با مقامات روسیه داریم و با توجه به
اهمیت شرایطی که در آن قرار داریم و تحوالتی که
در پیش است الزم بود که این سفر انجام شود.
موسوی همچنین ادامه داد :درمورد لغو سفر
الکاظمی به عربستان نیز گفت :در ارتباط با این
مورد نیز در حد اطالعاتی که دولت عراق منتشر
کرده اکتفا میکنم.
وی با اشاره به سفر الکاظمی به تهران افزود:
طبیعتا در اینگونه سفرها عالوه بر مسائل دو
جانبه مسائل منطقه و برخی ناسازگاریها،
ناهماهنگیها و برخی از سوءتفاهمهای احتمالی
در منطقه میتواند مورد بحث و گفتوگو قرار
بگیرد.
موسوی تاکید کرد :ایران بارها اعالم کرده است
که تعامل با همسایگان در اولویتش قرار دارد و
حاضریم رابطه متوازن و متعادلی توام با حفظ
احترام متقابل با کشورهای همسایه خود از جمله
عربستان داشته باشیم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این
سوال که جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه
خوانده شد و آیا این احتمال وجود دارد که فرانسه
اطالعات آن را به صورت عموم در اختیار رسانه ها
قرار بدهد ،گفت :کشور فرانسه تکنولوژی خوانش
این جعبه سیاه را داشت و در همین چارچوب
جعبه سیاه به آنجا منتقل شد.
وی ادامه داد :اقدامات در این زمینه بر اساس
اصول و ضوابط مشخصی و با حضور کشورهای
ذینفع از جمله ایران و اوکراین باید صورت بگیرد و
فکر نمیکنم که فرانسویها دست به چنین کاری
بزنند و اطالعات خوانده شده را از طریق غیررسمی
منتشر کنند .همانطور که اشاره شد این موضوع
قواعد خاص خود را دارند و آنها موظف هستند
که اطالعات استخراج شده را در اختیار کشورهای
ذینفع در این موضوع قرار دهند و علتی ندارد که
آنها بخواهند اطالعات آن را منتشر کنند.

مرکل خطاب به اردوغان مطرح کرد

مقابله با یونان یعنی جنگ با اروپا
رسانههای یونانی اعالم کردند که صدراعظم
آلمان به رئیس جمهوری ترکیه گفته یونانیها
با هرگونه استخراج نفت در مناطق تحت
کنترلشان مقابله خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،سایت شبکه العربیه به
نقل از تلویزیون  OPEN TVآلمان در گزارشی
اعالم کرد که آنگال مرکل ،صدراعظم این کشور
در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه به وی گفته است که یونانیها
با کسی شوخی ندارند و با هرگونه استخراج
نفت از مناطق تحت کنترلشان توسط آنکارا
مقابله خواهند کرد.
طبق این گزارش ،مرکل همچنین به اردوغان
نسبت به مقابله شدید درصورت اقدام کشتی
تحقیقاتی اوروچ رئیس به استخراج در شرق
مدیترانه هشدار داده است.
این شبکه همچنین اعالم کرد که مرکل،
اردوغان را تهدید که نه تنها با یونان ،بلکه با
اروپا دچار مشکل خواهد شد و عواقب استخراج
نفت از مناطق مذکور سنگین خواهد بود.
طبق این گزارش ،مرکل دو گزینه را برای
اردوغان مطرح کرده است یا به موضع
تحریکآمیز علیه یونان پایان دهد یا وارد روند
گفتوگو با اروپا شده و با تحریمهای آلمان و
اروپا مواجه شود.

چین:

بستن کنسولگری آمریکا در چنگدو
ضروری بود

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار کرد
بستن کنسولگری آمریکا در چنگدو یک پاسخ
ضروری بود.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی دستگاه دیپلماسی
چین روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در پکن
افزود :اقدامی که توسط پکن صورت گرفت
پاسخی مشروع و ضروری به اقدام ناعادالنه
ایاالت متحده بود.
این مقام چینی تصریح کرد :این اقدام مطابق
با حقوق بینالملل ،هنجارهای اساسی روابط
بینالملل و شیوه های دیپلماتیک عادی بود.
آمریکا روز  ۲۱جوالی ۳۱/تیر /از چین خواسته
بود که کنسولگری خود در هوستون تگزاس
را ببندد پکن نیز در واکنش به این اقدام روز
 ۲۴جوالی ۳/مرداد /از واشنگتن خواست
که کنسولگری این کشور در چنگدو هم باید
تعطیل شود.
آخرینمهلتتخلیهکنسولگریایاالتمتحده
در چنگدو ساعت  ۱۰صبح امروز دوشنبه بود،
اما آخرین گروه از کارکنان کنسولگری چنگدو ۴
ساعت زودتر از این مهلت یعنی ساعت  ۶صبح
ساختمان را ترک کرده بودند.
وزارت خارجه چین هم با صدور بیانیهای اعالم
کرد که بعد از خروج دیپلمات های آمریکایی،
ماموران چینی از درب جلو وارد کنسولگری
شده و ساختمان را تحویل گرفتهاند ،این اقدام
چین در حالی است که ماموران آمریکایی برای
تصرف ساختمان کنسولگری چین در هوستون
در اقدامی خشونتآمیز اقدام به شکستن
قفلها و تخریب درب ورودی کرده بودند.
آمریکا دارای  ۶کنسولگری در شهرهای
گوانگجو ،شانگهای ،شن یانگ ،چنگدو ،ووهان
و هنگ کنگ بود کنسولگری چنگدو ،تنها
کنسولگری آمریکا در جنوب غرب چین بود.

برجام ،برنامه هستهای و رفع تحریم تسلیحاتی محور گفتوگوهای اخیر رئیسجمهوری روسیه بوده است

ماموریت تازه پوتین با محوریت ایران

درپی سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به مسکو و گفتوگوهای مفصل
وی با مقامات روس ،والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ،با هدف بررسی
برنامه هستهای ایران ،با همتای آمریکایی خود ،دونالد ترامپ ،تلفنی گفتوگو
کرد .امری که از تکاپوی دیپلماتیک تازه روسیه حکایت دارد.
به گزارش فرارو ،سهشنبه هفته گذشته ،در حالی که مصطفی کاظمی،
نخست وزیر عراق ،در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی عازم تهران
بود ،محمد جواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،عازم مسکو ،پایتخت روسیه،
شد .وی در آنجا با سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه ،و والدیمیر
پوتین ،گفتوگوهای مفصلی انجام داد.
رایزنیهای ظریف در مسکو بیش از چهار ساعت طول کشید از جمله اینکه
او حدود یک ساعت با پوتین تلفنی گفتوگو کرد که در حین این گفتوگو
«پیام ویژه» رئیس جمهوری حسن روحانی را به پوتین منتقل کرد.
ظریف یک روز پس از بازگشت از سفر مسکو به خبرگزاری صداوسیما
گفت« :در جریان این سفر در مجموع حدود  ۴ساعت و نیم مذاکره فشرده
با مقامات روسیه از جمله رئیسجمهور و وزیر خارجه این کشور داشتم».
وی با بیان اینکه در این گفتوگوها در ارتباط با مسائل برجام ،مسائل
منطقه و همکاریهای دوجانبه رایزنی و گفتوگو شد ،افزود« :در جریان

مذاکره با آقای پوتین ،پیام ویژه آقای رئیسجمهوری درمورد وضعیت برجام و
برخی از مسائل دوجانبه را به ایشان رساندم».
ظریف همچنین با بیان اینکه سفر فشرده بسیار خوبی بود ،درباره
گفتوگویش با پوتین نیز تصریح کرد« :گفتوگو با آقای پوتین و انتقال پیام
هم طوالنی و هم بسیار مفید بود و پیگیری آن با آقای الوروف هم بسیار
خوب بود».
هنوز معلوم نیست که پیام ویژه روحانی به پوتین دقیقا حاوی چه نکاتی
است .همین قدر میدانیم که درباره برجام و مسائل دوجانبه است .اما آنچه
درباره سفر ظریف به روسیه قابل تامل است این است که دو روز بعد از
این سفر ،رئیس فدراسیون روسیه در اقدامی که «هر روز اتفاق نمیافتد»
با همتای آمریکاییاش تماس تلفنی گرفت و درباره برنامه هستهای ایران
گفتوگو کرد.
در بیانیهای که کاخ کرملین درخصوص این تماس منتشر کرد ،آمده است:
«وضعیت پیرامون برنامه هستهای ایران مورد بررسی قرار گرفت .هر دو طرف
بر ضرورت تالش جمعی برای حفظ ثبات منطقهای و رژیم عدم اشاعه جهانی
هستهای تاکید کردند».
همچنین ،کرملین با بیان اینکه گفتوگوی تلفنی پوتین و ترامپ «سازنده

و مهم» است ،اعالم کرد که دو طرف توافق کردند که تماسها را در سطوح
مختلف ادامه دهند.
افزون بر این ،میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی
مستقر در وین ،کمی بعد از تماس پوتین و ترامپ ،در توئیتی نوشت« :یک
خبر بسیار دلگرام کننده که هر روز اتفاق نمیافتد .رهبران روسیه و آمریکا
درباره موضوعات مرتبط با ایران تبادل نظر داشتند .هر دو طرف ،بر ضرورت
تالشهای جمعی برای حفظ ثبات در منطقه و همچنین حفظ رژیم جهانی
عدم اشاعه هستهای تاکید کردند».
روسیه و آمریکا اختالفات زیادی با هم دارند .به تازگی ،آمریکا ،روسیه را به
سرقت نتایج تحقیقات واکسن کرونا از طریق هک کردن متهم کرده است.
همچنین ،اتهاماتی علیه روسیه درخصوص تعیین جایزه در افغانستان برای
قتل سربازان آمریکایی مطرح شده است .اما با وجود همه این اختالفات،
پوتین با ترامپ تماس گرفت و با او درباره برنامه هستهای ایران صحبت کرد.
این گفتوگو از این منظر مهم است که آمریکا در حال تالش برای تمدید
تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران است .این تحریمها قرار است
در ماه اکتبر (آبان) منقضی شوند .اما آمریکا برای تمدید نامحدود آنها تالش
میکند .ایران ،پیشتر گفته است که تمدید این تحریمها به مرگ ابدی برجام

منجر خواهد شد .همچنین ،ایران به اروپاییها به طور مکتوب گفته است که
تمدید این تحریمها چه عواقبی خواهد داشت .از این رو ،این احتمال وجود
دارد که پیام ویژه روحانی به پوتین حاوی نکاتی در همین خصوص باشد.
خصوصا که بیانیه کرملین هیچ اشارهای به برجام نکرده و برنامه هستهای ایران
کنار موضوعاتی نظیر کنترل تسلیحات قرار داده است .به هر حال ،چند ماه تا
فرا رسیدن موعد رفع یا تمدید تحریمهای ایران باقی نمانده است .باید منتظر
ماند و دید که پوتین برای حل و فصل این مسئله چه میکند.

