دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﻰ

ﺳﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3443

روزﻧﻪ

برقراری تجارت دوجانبه ایران
و ترکیه با سازوکار جدید مالی
 ایرنا :ســفیر جمهوری اســالمی ایران در ترکیه
از تجــارت دوجانبه ایران و ترکیه با ســازوکار جدید
مالی خبــر داد .به گزارش شــبکه خبرترک ،محمد
فرازمند ســفیر جمهوری اســالمی ایران در ترکیه از
همکاری ایران و ترکیه در ایجاد سیستم مالی مقاوم
در برابر تحریمهای آمریکا خبر داد .وی افزود :ایجاد
سازوکارهای جدید مالی ،زمینههای تجارت دوجانبه
را در زمینه تحریمهای ضد ایران ایجاد میکند .سفیر
جمهوری اسالمی ایران در آنکارا با اشاره به صادرات
گاز به ترکیه گفت :این امر نیاز به توسعه بیشتری دارد
و تهران نیاز به سازوکار جدیدی دارد که بخشهایی
از آن هماکنون در حال اجراســت .وی با بیان اینکه
میتوان یک سیســتم مبادله ایجاد کرد تا به تجارت
در ارزهای ملی تبدیل شــود ،تصریح کرد :دو کشــور
در حال ایجاد یک بانک مشــترک هســتند .فرازمند
گفت :توســعه روابــط تجاری دوجانبــه ،حق همه
کشورهاست و در این زمینه هیچگونه کار غیرقانونی
صورت نگرفته است .اسپوتنیک نیز به نقل از فرازمند
اضافه کــرد :این کار برای جلوگیــری از تحریمهای
آمریکا انجام نمیشود ،چراکه ما نمیخواهیم قانون
را دور بزنیــم .فرازمنــد گفت ایــاالت متحده آمریکا
عالوه بر تحریمها ،درگیر تروریســم اقتصادی است
و بــا این کار ،حقوق کشــورهای دیگر از جمله ایران
و ترکیــه را تحت تأثیر قرار میدهد .فرازمند در مورد
درگیری بین آنکارا و واشنگتن در مورد خرید سامانه
دفاع هوایی روســیه )اس  (۴۰۰از سوی ترکیه ،تأکید
کرد که »آمریکا هرگز خرید این سامانه پدافند هوایی
را از سوی آنکارا نخواهد پذیرفت«.
الریجانی:

رفتار سعودیها و اماراتیها
در درازمدت به زیان آنهاست
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جریانشناسي یک گروگانگیري
خیالي در خودروسازي
براســاس آنچه گفته شد و مستندات ارائهشده از
سوي شرکت قطعهســاز که مورد حمله خبري قرار
گرفته ،این شرکت با وجود نداشتن هیچگونه قراردادي
با ایرانخــودرو براي تأمین قطعات سوخترســاني
و وجــود مطالبات بــا رقمي نجومي از این شــرکت
خودروســاز ،چنین خبري واقعیت نداشــته و به نظر
ميرســد برخي جریانها به دنبــال مقاصدي خاص
در پي شــیطنتهاي رســانهاي و تفرقهافکني میان
خودروســازان و قطعهســازان هســتند که مشخص
نیســت چه منافعي را براي آنها به دنبال دارد .شاید
بهتر باشــد دســتگاههاي نظارتي این بار به روند این
جریانهاي خبري رسیدگي کرده و به دنبال دستهاي
پشــت پردهاي باشــند کــه از این تفرقهافکني ســود
ميبرند.

واﮐﻨﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪون ﭘﯿﺶﺷﺮط ﭘﻤﭙﺌﻮ
چند ماه بعد از آنکه  ۱۲شــرط از سوی وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با
ایران مطرح شد ،حاال عقبنشینی آغاز شــده است؛ عقبنشینیاي که البته
حتما تاریخ دارد .روز گذشته رویترز به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا خبر داده
که او گفته »کشورش حاضر است بدون پیششرط با ایران مذاکره کند« .مایک
پمپئو برای شرکت در یک نشست غیررسمی و محرمانه به سوئیس سفر کرده
است .به گزارش ایسنا ،به نقل از رویترز ،مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا
روز یکشنبه گفت »آمریکا آماده مذاکره بدون پیششرط با ایران است اما افزود
که الزم اســت ایران مانند »یک کشــور عادی« رفتار کنــد« .وزیر امور خارجه
آمریکا برای شرکت در نشســتهای محرمانه با حضور میهمانان قدرتمند و
میلیاردرهایی از جهان به بیلدربرگ سوئیس رفته است؛ گرچه نام او در لیست
مدعوین قرار نداشــت .بیبیسی بخشهای دیگری از صحبتهای پمپئو در
نشست خبری مشــترک با همتای سوئیسیاش را منتشــر کرده که او مدعی
شــده »با وجود آمادگی برای مذاکره ،آمریکا همچنــان به تالشهایش برای
»خنثیکردن سیاستهای زیانبار ایران« ادامه خواهد داد« .به گزارش فارس،
وزیر خارجه ســوئیس نیز در دیدار با همتای آمریکایی خود درخواست کرده
شرایط ارسال کاالهای بشردوستانه به ایران تسهیل شود .دیروز وزارت خارجه

ایران به اظهارات مایک پمپئو واکنش نشــان داد .ســخنگوی وزارت خارجه
ایران گفت برای جمهوری اسالمی ایران بازی با کلمات و بیان اهداف پنهانی
در قالب کلمات جدید مالک عمل نیســت .عباس موسوی اضافه کرد» :تغییر
رویکرد کلی و رفتار عملی ایاالت متحده آمریکا در قبال ملت ایران مالک است
که تأکید آقای پمپئو مبنی بر تداوم کارزار فشار حداکثری بر ایران نشاندهنده
تداوم رویکرد نادرست قبلی است که الزم است اصالح شود« .وندی شرمن،
نماینده ارشد دولت اوباما در مذاکرات هستهای نیز در مورد این اظهارنظر وزیر
امور خارجه آمریکا نوشت :عکسگرفتن با رهبر کرهشمالی ،دونالد ترامپ را به
نتیجه دلخواهش نرساند .حاال وی به دنبال امتحانکردن شانس خود با ایران
است .هفته گذشته دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز در ژاپن از تمایل به
مذاکره با ایران بدون پیششرط گفته بود .رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده بود
که به دنبال »تغییر رژیم« در ایران نیســت و گفته بود» :ایران با همین رهبران
موقعیت تبدیلشــدن به کشوری بزرگ را دارد .میخواهم به صراحت بگویم
که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم .ما به دنبال جلوگیری از تسلیحات هستهای
هســتیم« .بعد از خروج آمریکا از برجام بود که مایک پمپئو شروط ۱۲گانهای
برای مذاکره با ایران تعیین کرد.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که در ســفری به چهار کشــور اروپایی با
هدف مذاکرات درخصوص امور ایران به ســوئیس رســیده است ،یکشنبه در
این کشــور با ایگناسیو کاسیک همتای سوئیسی خود دیدار و گفتوگو کرد .به
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،وزیر خارجه آمریکا در این دیدار با ذکر اینکه
»کشــورش آماده است ]با جمهوری اسالمی[ بدون پیششرط وارد گفتوگو
شود« گفت »آمادهایم برای گفتوگو با رهبران ایران سر میز بنشینیم«.
دیدار وزیران خارجه آمریکا و ســوئیس در شهرک بِلینزونا بر آنچه نگرانی
اروپــا از عواقب یک محاســبه خطای احتمالی در تنش جــاری میان ایران و
آمریکا خوانده میشد ،متمرکز بود .پمپئو قبل از سوئیس به آلمان سفر کرده
بــود .در آنجا هم با همتای آلمانیاش و آنگال مرکل صدراعظم مالقاتهایی
با محور ضدایرانی داشت .سفر پمپئو به سوئیس از آنجا اهمیت بیشتری پیدا
میکند که این کشــور به عنوان حافظ منافع ایران و آمریکا بعد از قطع رابطه
در چهار دهه پیش جدیدا نقش متفاوتی پیدا کرده است .از همین منظر اخیرا
ســفر رئیسجمهور ســوئیس به آمریکا انجام شــد و با ترامپ نیز مذاکراتی
داشت که از آن خبری منتشر نشد؛ فقط این نکته منتشر شد که ترامپ از ایفای
نقش سوئیس در ماجرای ایران و آمریکا استقبال کرده است.

ابراهیم رحیمپور ،معاون سابق آسیا -اقیانوسیه وزارت خارجه

سفر نخستوزیر ژاپن ،فرصتي براي ایران
زهره آقایاني :پس از  ۴۰ســال ،شینزو آبه ،نخستوزیر
کشــور آفتاب تابان ،قصد ســفر به قلــب خاورمیانه،
یعنــي ایــران را دارد .ژاپن دیرزمانی اســت که ترجیح
داده مــراودات اقتصادي خود را با جمهوري اســالمي
به حداقل برســاند؛ اما تحوالت اخیر ،بهویژه بعد از سفر
محمدجواد ظریف به توکیو و متعاقب آن دیدار ترامپ،
رئیسجمهوری ایاالت متحده آمریکا ،از این کشور ،سبب
شد ژاپنيها جانب احتیاط را رها کرده و در باالترین سطح
اجرائي از ایران دیدار کنند .هرچند از همان ابتداي انتشار
این خبر ،گمانهزنيها دربــاره حامل پیامبودن آبه براي
تهران قوت گرفت؛ اما ناگفته پیداست اهمیت این سفر
تنها به همین موضوع ختم نميشود .شاید ترمیم روابط
تجاري دو کشــور که چندي اســت به دلیل تحریمها از
رونق افتاده ،از موضوعات محل بحث در دیدار رؤســاي
دو دولت باشد .بههرحال ،نخستوزیر این کشور آرام و
محتاط که از شــرقيترین نقطه آسیا به تهران ميآید ،از
قدرتهاي اصلي اقتصاد جهان است .ازاینرو ،اهمیت
این میهمان ویژه براي جمهوري اسالمي نیز بیش از گذشته
خواهد شد .حاال باید دید این سفر تا کجا ميتواند اهداف
توکیو و تهران را تأمین کند؛ هرچند تاریخ این دیدار هنوز
مشخص نشده اســت .ابراهیم رحیمپور ،معاون سابق
آســیا اقیانوســیه وزارت خارجه در گفتوگو با »شرق«
از این سفر میگوید.
 سفر نخســتوزیر ژاپن به تهران با چه اهدافي
دنبال ميشود؟ این سفر چه اهمیتي دارد؟
بعد از ســفر آقاي ظریف به ژاپن و همچنین ترامپ
به این کشور ،نخستوزیر ژاپن از دیدار خود از تهران خبر
داد .بنابراین مشــخص است این ســفر ،سفری دوجانبه
نیســت .بههرحال وقتــي برجام برگزار شــد ،مقبولیت
جهاني ما در حد اعال قرار گرفت .از آسیا ،اکثر کشورها به
تهران آمدند ،بهجز آقاي آبه از ژاپن؛ البته به دلیل همان
ذات خاص در سیاســت خارجي ژاپنيها و احتیاطهایي
که معموال در دســتور کار دارند .با توجه به اینکه تقریبا
 ۱۵ســال از ســفر نخســتوزیر ژاپن به تهران ميگذرد،
دراینباره تماسهاي مکرر دیپلماتیکي را مبني بر اینکه
نوبت آقاي آبه اســت کــه به تهران ســفر کند ،مطرح
کردیم .از آنجایي که ژاپنيها به مراوده اقتصادي با ایران
عالقهمند هستند ،من این موضوع را بهویژه در مالقاتها
اعالم کردم؛ با این متن که در دوره تحریم قبلي ،شــما از
چینيها عقب ماندهایــد و مراودات خود را قطع کردید.
به آنها گفته شــد شــما بازار ایران را به دلیل مالحظات
آمریکایيها رها کردید و چین جاي شــما را گرفته است
و طبیعتا اکنون بهخاطــر خود باید به این بازار بازگردید.
ازایــنرو اکنون ژاپنيهــا در بعد اقتصــادي کار خود را
شــروع کردهاند؛ تحرکاتي که از دفاتر شرکتهاي بزرگ
ژاپني در تهران آغاز شده و مجددا فعالیت ميکنند .آنها
کارمندهاي ایراني خــود را افزایش داده و درحالحاضر
حجم همکاري ما گسترش یافته است.
بههرحال احتیاط شــدید آقاي آبه مانع از این شد که
به تهران ســفر کند .به نظر ما اشتباه ژاپنيها بود و باید
به تهــران ميآمدند .البته ژاپن چندیــن نماینده ویژه به
تهران فرســتاد و وزیر خارجه دولت آبه نیز به ایران آمد.
از طرف ما نیــز آقاي دکتر ظریف و چنــد مقام دیگر به
توکیو ســفر کردند .با این سابقه مشخص است آقاي آبه
براي کار دوجانبه به ایران نميآید؛ چراکه زماني که باید
ميآمد ،نیامد .بههرحال میانجیگري میان ایران انتخاب
آمریکایيهاست؛ اما آخرین تصمیم مبني بر اینکه با سفر
فوق موافقت خواهد شد یا خیر و تعیین تاریخ آن را باید
وزارت خارجه و ریاستجمهوري اعالم کنند.

ﻋﮑﺲ:رﺋﻮﻓﻪ رﺳﺘﻤﻰ

 ایســنا :رئیس مجلس شورای اســالمی با بیان
اینکه اجالسهای اخیر و اجالس مکه نشان داد که
برخی از کشورهای عربی تجربه شکستهای گذشته
خود را تکرار میکنند ،گفت :رفتارهای ســعودیها
و اماراتیهــا در درازمــدت به زیان آنهاســت .علی
الریجانــی روز گذشــته در دیدار بــا عدنان محمود
سفیر ســوریه در ایران گفت :خوشــحالیم کشور و
حکومت سوریه در میان شیطنتهای صورتگرفته
در سالهای گذشته با درایت عمل کرد و با مقاومت
خود پیروز شــد .رئیس مجلس شــورای اســالمی
ادامه داد :مایه تأسف است که در سالهای گذشته
برخی از کشــورهای عربی منطقه علیه سوریه گرد
هم جمع شــدهاند و ضد این کشــور عمل میکنند
و البته با مقاومت ســوریه این کشــورها شکســت
خوردند .وی با اشــاره به اینکه اجالسهای اخیر و
اجالس مکه نشان داد که برخی از کشورهای عربی
تجربه شکستهای گذشــته خود را تکرار میکنند،
ادامه داد :این کشورها با تصور دستیابی به موفقیت
اقدام به برگزاری جلســه و صــدور بیانیه میکنند،
البته در اینجا باید از دولت ســوریه و رئیسجمهور
عراق تشــکر کنم که نشــان دادند ایــن اظهارات را
قبول ندارند ،رفتارهای ســعودیها و اماراتیها در
درازمــدت به زیان آنهاســت .الریجانی بــا تأکید بر
اینکه در روز قدس مردم منطقه از مظلومیت مردم
فلسطین دفاع و طرح ترامپ با عنوان معامله قرن
را تقبیح کردند ،عنوان کرد :ما دولت سوریه را دولت
دوســت و برادر خود میدانیم .در ادامه این نشست
عدنان محمود ،سفیر سوریه در ایران ،گفت :در همه
زمینههــا و جبههها جنگ ادامــه دارد ،اما در زمینه
منطقهای جنگ آشــکارتر است .رژیم صهیونیستی
از زمان آغاز جنگ در ســوریه با گروههای تروریستی
همکاری کرده و ســعی در آسیبرســانی دارد .وی
با اشــاره به اینکه کشور سوریه درخصوص اجالس
مکه بیانیهای را صادر و مواضع آن را رد کرده است،
تأکید کرد :حضور ایران در ســوریه مشمول قوانین و
به درخواست خود کشور سوریه و در راستای مبارزه
با تروریستها است .عدنان محمود با تأکید بر اینکه
اجالس مکه دســتاوردی نداشته است ،عنوان کرد:
کشــورهایی که اینگونه اجالسها را برگزار میکنند
بهای جنگ در منطقه را میدانند ،جنگ امروز جنگ
تجهیزات نیســت ،بلکه جنگ تفکرات علیه جبهه
مقاومت است.
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 این ســفر ميتواند جنبه اقتصادي هم داشته
باشد؟
درحالحاضــر ژاپن خرید نفت از ایــران را منتفي و
روابط بانکي را هم قطع کرده است .ما رابطه اقتصادي
درســت و اصولي بــا ژاپنيها نداریم .البته در شــرایط
عادي هم ژاپنيها محتاط بودند؛ بااینحال مراودههاي
اقتصادي انجام ميشــد؛ اما در شــرایط کنوني ،نه کار
سیاســي و نه کار اقتصادي درخور مالحظهاي با ایران
ندارند .بنابراین این سفر در صورتي که به هدف اصلي
خود که همان میانجیگري اســت ،دســت پیــدا کند،
طبیعتا هم مسائل اقتصادي دو کشور حل خواهد شد و
هم مسائل با کشورهاي دیگر.
 بــه میانجیگري اشــاره کردید؛ بــراي تهران
مذاکره با آبه چه تفاوتي با پیشــنهاد میانجیگري
دولت عراق یا عمان خواهد داشت؟
ســفر آقاي آبه درســت بعد از دیدار آقــاي ترامپ
از ژاپن انجام ميشــود؛ بنابرایــن آمریکایيها عالقهمند
هســتند از این کانال استفاده کنند؛ البته ما هم مخالفتي
نداریــم .به صورت اصولي و کلي یک میانجي تکالیف و
وظایفي دارد؛ ولي معموال با اهداف میانجي هم آمیخته
ميشــود .حاال اینکه از چند کانال این پیغام و پسغامها
ارســال شــود ،ضرري نميبینم؛ اما اعتقاد دارم نباید به
کساني که پیغام ميبرند و ميآورند ،امید بست.
 ایران چگونه ميتواند از این سفر بهعنوان یک
فرصت بهرهبرداري کند؟
طبیعتا تریبون خوبي اســت که در خالل تبلیغات
این ســفر ،هم ما ميتوانیم حقــوق و مواضع خود را
اعالم کنیم و هم طــرف مقابل ميتواند پیغامهایي را
که ميتواند پیام رئیسجمهور آمریکا باشد ،اعالم کند.
به نظر ميرســد آقاي آبه پیامي شامل نظرات ترامپ
را که بعد از ســفر اخیرش به ژاپن اعالم شــد ،همراه
خود خواهد داشــت .پیامي مبني بــر اینکه ما درباره
ایــران جنگ نميخواهیم .البتــه در مواضع ترامپ از
شرطهایي هم که آقاي پمپئو پیشتر عنوان کرده بود،
دیگر خبري نبود .تنها یک بحث سالح هستهاي عنوان
شــد که آن هم کامال روشــن اســت .ما در چارچوب
برجام حداقل دنیا را راضي کردهایم.
بههرحال درباره اینکه ترامپ چه چیزي بیشــتر از
برجام ميخواهد ،باید منتظر بود و صحبتها را شنید
و پاســخها را ارائه داد؛ بنابراین سفر نخستوزیر ژاپن
فرصتي براي ما خواهد بود .البته مشــکل اینجاســت
کــه با وجود جاريبــودن تحریمها ،مذاکــرات انجام
ميشــود؛ درحاليکه مثال در زمان وقوع جنگ ،زماني
که قرار است مذاکره صورت گیرد ،ابتدا باید آتشبس

 ۲۲خرداد ،زمان سفر »آبه« به ایران
ایســنا :یک روزنامه ژاپني اعالم کرد :نخستوزیر
ژاپن  ۲۲خرداد به ایران ســفر خواهد کرد و هدف
این ســفر میانجیگري میان آمریکا و ایران اســت.
به گــزارش بلومبرگ ،روزنامــه ژاپني مینیچي به
نقل از یــک منبع دولتي که از او نــام نبرده ،خبر
داده است که شــینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،براي
دیدار با مقامات ایران در ماه جاري به ایران ســفر
خواهد کرد.
با اســتناد به مینیچي ،این سفر ،هدف ترغیب
به مذاکره بــا آمریکا و کاهش تنشهــا را دنبال
ميکند .زمان ســفر آبه به ایران طبــق برنامه او

از تاریــخ  ۱۲تا  ۱۴مــاه ژوئن ) ۲۲تــا  ۲۴خرداد(
خواهد بود.
نخســتوزیر ژاپن در این ســفر برنامه دارد تا
با حســن روحاني ،رئیسجمهور و دیگر مقامات
عاليرتبه ایران دیــدار کند .آبه با افزایش تنشها
میــان آمریکا و ایران ،ســعي کرده اســت خود را
یک میانجي میان این دو کشــور قــرار دهد و این
موضعي اســت که دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریــکا ،تأکید کرده اســت از آن حمایت ميکند.
مینیچي با توجه به تنشهاي افزایشیافته ،دیدار
آبه و روحاني را ضروري تلقي کرد.

اعــالم و بعد مذاکــره آغاز شــود .متأســفانه اکنون
مذاکرهکنندههــا ،درحاليکــه هنــوز تحریمها معلق
نشــده ،بدون آتشبس ميخواهند مذاکره کنند .براي
من این موضوع سؤال بزرگي است.
 چــه توصیهاي براي ایــن مالقات که پس از

سالها انجام ميشود ،دارید؟
توصیه من این اســت که قبل از این سفر  -اگر قرار
اســت انجام شود  -چارچوب مذاکرات مشخص شود
تا طرفین به مکانیســمي رسیده و این دیدار صرفا یک
سفر نمایشــي نباشد .البته در نمایش هم ویژگيهایي
وجود دارد و مــن آن را رد نميکنم؛ اما اگر بخواهیم
طوري گفتوگو کنیم که در افکار عمومي ایران بازتاب
مثبت داشــته باشــد ،قاعدتا باید شــفاف و روراست
بــا مردم خــود صحبت کــرده و امیدهــاي کاذب در
مردم ایجاد نکنیــم؛ درعینحال در مقطع فعلي ،فکر
ميکنم سفر ایشان به تهران مناسب است .امیدواریم
آمریکایيها هم همانطوري که در ژاپن اعالم کردند،
ایــن اقدام که یک نوع عقبنشــیني اســت ،تاکتیکي
نباشــد و ژاپن حرفهــاي آنها و حرفهــاي ایران را
بشنود و در نتیجه مکانیسمي را پیدا کند.
از طرف دیگر ژاپــن در صورت نزاع در منطقه خلیج
فارس ،یکي از ضررکنندهها خواهد بود؛ چراکه نفت ژاپن
از این منطقه خریداري ميشود .هر نوع برخورد نظامي
منجر به افزایش قیمت نفت اســت و ســپس افزایش
هزینههاي ژاپن را در پي خواهد داشــت؛ بنابراین ضربه
زیادي به ژاپن وارد خواهد کرد.
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مرحله دوم گزارش »کاهش
تعهدات برجامی«
 ایســنا :در ادامه اطالعرسانی ســازمان انرژی
اتمــی درباره اقدامــات فنی تصمیم ایــران برای
»کاهش تعهدات هستهای« ۲۷ ،خرداد نمایندگان
رســانههای گروهــی داخلــی از رونــد تولید در
کارخانــه آب ســنگین اراک بازدیــد میکننــد .بر
اســاس اعالم روابطعمومی سازمان انرژی اتمی،
در ادامــه بازدیــد نمایندگان رســانههای داخلی
از ســایت غنیســازی نطنــز که  ۳۱اردیبهشــت
انجام شــد ،خبرنگاران در جریان آخرین اقدامات
ســازمان در راســتای اجرای تصمیم شورایعالی
امنیت ملی بــرای »کاهش تعهدات هســتهای«
قــرار گرفتند .اکنــون در مرحله دوم قرار اســت
دوشــنبه ۲۷ ،خــرداد ،نماینــدگان رســانهها در
جریان آخرین تحوالت در روند تولید آب ســنگین
در کشــور قرار بگیرند .توقــف تعهدات مربوط به
سقف تولید اورانیوم غنیشــده و همچنین تولید
بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات اراک دو
اقدامی اســت که طی  ۶۰روز در گام اول تصمیم
اخیر ایران انجام میشود.

سفیر آلمان :در مورد برجام طرفدار
ایران هستیم
 ایرنا :میشــائیل کلور برشــتولد ،ســفیر آلمان،
در دیــدار بــا معصومــه ابتــکار ،معــاون زنان
ریاســتجمهوری گفت :در مورد برجام ،طرفدار
ایران هســتیم و معتقدیــم انتظارات ایــران باید
برآورده و تصویر خوب ایران باید برای همه آشکار
شــود .به گزارش معاونت امور زنــان و خانواده؛
میشائیل کلور برشــتولد روز یکشنبه در این دیدار
افــزود :برنامههایــی برای حمایــت از پناهندگان
افغان در ایــران داریم و میتوانیــم در این زمینه
همکاری داشــته باشــیم .وی ادامه داد :حمایت
یونیسف و برنامه جهانی غذا را داریم و هدف این
است که دختران به مدرسه بروند و مهارتآموزی
برای زنان فراهم شود.
معصومه ابتکار ،معــاون رئیسجمهوری در
امور زنــان و خانواده ،در این دیــدار با بیان اینکه
ایــران و آلمان میتوانند همکاری خوبی در زمینه
توانمندســازی اقتصادی زنان داشته باشند ،گفت:
تحریمها اثرات منفی بر اقتصاد ایران داشــته ،اما
زنان ایرانی از پا ننشستهاند.

