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محمد جواد ظریف و کونــو تارو وزیران امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران و ژاپن دیدار و گفتگو کردند.

طرفیــن در این دیــدار در خصــوص روابط دو جانبــه، آخرین 
تحــوالت و تحــرکات دیپلماتیــک در خصــوص اجــرای برجام، 
مهمترین مســائل منطقــه ای و بین المللــی از جمله شــرایط در 
 خلیج فارس و خاورمیانه و ســایر موضوعات مــورد عالقه گفتگو و 

تبادل نظر کردند.
وزیــر امــور خارجه ژاپــن، در ایــن دیــدار خواســتار تبعیت 
 کامل جمهوری اســالمی ایران از توافق هســته ای بــا قدرت های 

جهانی شد.
تارو کونو، پس از این دیدار در جمع خبرنگاران گفت که او و محمد 
جواد ظریف بر ســر ادامه گفت وگوهای فشــرده ایران و ژاپن توافق 

کرده اند.
وی عنوان کرد: »من با توجه به موضــع محکم ژاپن در حمایت از 
توافق هسته ای از مقامات ایران خواســته ام که این توافق را رعایت 
کنند و با بازگشــت فوری بــه آن، همه تعهدات شــان را بــه انجام 
 برســانند و از هر اقدامی که به شکســت این پیمان منجر می شود، 

خودداری ورزند«.
دیداروزیرامورخارجهلیبیباظریف

عصر دیروز همچنیــن محمد ســیاال، وزیر امــور خارجه لیبی 
که بــرای شــرکت در کنفرانــس بین المللــی توســعه آفریقا در 
 یوکوهاما حضــور دارد بــا وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی

 ایران کرد.
در این دیدار طرفین در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحوالت 

در لیبی گفتگو و تبادل نظر کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از اهداف دولت رسیدگی 
به وضعیت معیشتی طبقه متوسط و ضعیف جامعه است، گفت: معتقدیم که 
دولت باید تمام توان خود را برای رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه بکار بگیرد و 
بتوانیم با ایجاد شرایط مناسب ۲ سال باقیمانده را نیز به بهترین شکل در خدمت 

مردم باشیم.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، محمود واعظی روز سه شنبه 
در جلسه »هم اندیشی با علما و روحانیت« با تأکید بر اینکه دفتر رئیس جمهوری به 
دنبال ایجاد تعامل نزدیک با همه دلسوزان نظام فارغ از هر تفکر و تعلق و هر جناحی 
است، افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد کلیت نظام و پیگیری آرمان ها و ارزش های 
انقالبی و اسالمی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ 
با توجه به وضعیتی که در جامعه از لحاظ ارزش های اخالقی و اقتصادی ایجاد شده 
بود و همچنین بخاطر تضعیف روابط کشورمان با جهان، هدف گذاری کردیم که 

به صورت کالن این ۳ بخش را مورد توجه جدی قرار دهیم.
واعظی با تأکید بر اینکه انقالب ما برای احیای ارزش های اسالمی بوده است، 
اظهار داشت: در این مدت تالش زیادی شده تا آنچه به عنوان ارزش های اسالمی و 
انقالبی مطرح است در رفتار و گفتار دولتمردان احیا شود و نسبت به گذشته شاهد 

بهبود وضعیت در این زمینه باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت هماهنگی با مجلس و قوه 
قضائیه را در راستای وحدت و انسجام کشور پیگیری می کند و تالش کرده ایم که 

فضای کشور با توجه به فشارهای خارجی منطقی و آرام باشد.
وی تصریح کرد:  اگر یک مدیر دولتی و یا یک قاضی فاسد دستگیر شد به این 

معنا نیست که همه مدیران و همه قضات فاسد هستند.
پوریحسینیفردیسالموپاکدستاست

وی همچنین در پاســخ به ســوالی درباره دســتگیری رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی، گفت: جناب آقای پورحســینی فردی پاک دست و سالم با 
گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و نمایندگی مجلس است. ممکن است برخی 
تصمیمات مدیریتی با سلیقه برخی سازگار نباشد و این موضوع در خصوص بقیه 

مدیران هم می تواند صدق کند.

خبرخبر

دریوکوهاماصورتگرفت
 دیدار وزرای امور خارجه 

ایران و ژاپن

واعظی:
 معیار اصلی دولت رسیدگی به طبقه 

متوسط و ضعیف جامعه است
رئیس جمهوری فرانســه کــه درکنفرانس 
خبری مشــترک با رئیس جمهــوری آمریکا در 
حاشــیه اجالس گروه ۷ گفته بود، آماده برگزاری 
مالقات بین ترامپ و روحانی است، گفت: »با رئیس 
جمهوری ایران تماس خواهم گرفت و در این زمینه 

با او صحبت می کنم.«
بنابر ویدیوی منتشره در روز سه شنبه بر روی 
توئیتر تارنمای کاخ الیــزه، »امانوئل مکرون« در 
اظهارات خود در کنفرانــس خبری پایانی چهل 
وپنجمین اجالس سران گروه ۷ در بیاریتز فرانسه 
به خبرنگاران افزود: همکاری سه کشور اروپایی که 
توافق را امضا کرده ایم خیلی مهم است و تمام طرف 
ها باید با احتیاط رفتار کنند. او تصریح کرد: فرانسه 
با ایران صحبت کرد که به یک وضعیت روشن تری 
برسد و یک پیام مثبت در باره قصد خودمان درباره 
ایران و آمریکا و شرایطی که وجود دارد داشته باشیم. 
مکرون گفت: همچنین یک دیدار، اگر شرایط مثبت 
باشد به وجود بیاید. امیدوارم به راه حلی برسیم و 
آن را اجرا کنیم. رئیس جمهوری فرانسه با تشکر 
از نخســت وزیر ژاپن و راهکار ارایه شــده از سوی 
آبه شینزو اظهار داشت: با روحانی تماس خواهم 
گرفت و در این زمینه با او گفت و گو می کنم. رئیس 
جمهوری اسالمی ایران امروز)سه شنبه(درمراسم 
آغاز ساخت مسکن در قالب طرح اقدام ملی تولید 
مسکن با بیان اینکه سیاســت ما تعامل گسترده 
با جهان است،  گفت:  اگر کســی بخواهد با حسن 
روحانی عکس بگیرد، این کار امکان پذیر نیست مگر 
آنکه روزی از تمام تحریم های ظالمانه دست بردارد 
و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد. »محمد جواد 
ظریف« وزیر خارجه ایران نیز در واکنش به اظهارات 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر آمادگی این 
کشور برای برگزاری مالقات میان ترامپ و روحانی 
گفت: در ســفر بیاریتز گفتم دیداری بین رئیس 

جمهوری ایران و ترامپ قابل تصور نیست.
بحراناوکراین

مکرون همچنین درباره بحران اوکراین گفت: 
در ماه سپتامبر نشستی در فرمت نرماندی در این 
زمینه و درباره مســائلی که در خصوص اوکراین و 
روسیه داریم برگزار و این مساله را پیش خواهیم برد.

او افزود: فکر می کنیم شــرایط آماده است تا 
اجالسی در سطح روسای جمهوری برگزار شود. 
محتاطانه در این زمینه عمل می کنیم. هفته های 
گذشته گام های مثبتی برداشتیم و به سمت جلو 
رفیتم. مکرون در خصوص دعوت از روسیه به گروه 
۷ گفت: نتوانستیم به نتیجه برسیم که روسیه را 
دعوت کنیم تا به جمع ما بپیوندد. وی تاکید کرد: 
برای دعوت عضو جدید تمام ۷ عضو گروه باید در  
این زمینه به توافق برسند شاید بتوانیم به عنوان 
مهمان آنها را دعــوت کنیم.درحال حاضر رییس 
گروه ۷ هستم و مهم است که بتوانم راهکاری برای 
این مسائل پیدا کنم و در اجالس نرماندی این اتفاق 
بیفتد. گروه تماس اوکراین )نرماندی فرمت( شامل 
نمایندگان ۴ کشور آلمان، روسیه، اوکراین و فرانسه 
است که با هدف حل جنگ در شــرق اوکراین در 

ششم ژوئن ۲۰۱۴ پایه گذاری شد.
آفریقادرگروه۷

او همچنین درباره حضــور مقامات آفریقایی 
حوزه »ســاحل« در اجالس گروه ۷ گفت: غیر از 
اعضای گروه ۷، کشورهای آفریقایی و سازمان ملل 
را هم به جمع خود اضافه کردیم. تمام اعضای گروه 

۷ و اتحادیه آفریقا حمایت می کنند.
چهل و پنجمین اجالس کشورهای عضو گروه 
هفت که از روز شنبه در تفرجگاه ساحلی بیاریتز 
فرانسه با حضور مقامات ۷ کشور صنعتی جهان) 
آمریکا، انگلیس، المان، ژاپن، ایتالیا، کانادا و فرانسه(
و مقام های ارشد از اروپا، آمریکا و آفریقا و همچنین 
سازمان ها ونهادهای بین المللی از جمله سازمان 
تجارت جهانی، بانک جهانی و اتحادیه اروپا آغاز شده 
بود روز گذشته - دوشنبه -  بدون بیانیه پایانی اما با 
یک جمع بندی در خصوص موضوع های مختلف 

به کار خود پایان داد. ســند جمع بندی و در عین 
حال کوتاه گروه ۷ روز دوشــنبه با اشاره به مسایل 
و موضوعات کلیدی نظیر تجــارت جهانی، ایران، 
اوکراین، لیبی و هنگ کنگ از سوی میزبان منتشر 
شد. در این سند که بخش هایی از آن از سوی شبکه 
»سی ان ان«  منتشر شد، به موضوعات کلیدی نظیر 
تجارت جهانی، ایران، اوکراین، لیبی و نیز مقابله 
با بحران آتش ســوزی در جنگل هــای آمازون و 

تغییرات آب وهوایی اشاره شده است.
از بندهای این سند تاکید رهبران گروه هفت 
بر داشتن وحدت عالی و نیز برخورداری از روحیه 
مثبت در قبال موارد بحث شده در این نشست است.
تجارت جهانی: در خصوص تجارت جهانی، گروه 
هفت در قبال تجارت جهانی آزاد و عادالنه و ثبات 
اقتصاد جهانی متعهد است. گروه هفت از وزیران 
دارایی کشورهای این گروه می خواهد که وضعیت 
اقتصاد جهانی را رصد کنند. بر این اســاس، گروه 
هفت خواهان تغییر عمیق سازمان تجارت جهانی 
به منظور اثرگذاری بیشتر در حفاظت از دارایی های 
فکری، حل سریع تر اختالفات و مقابله با اقدامات 
تجاری ناعادالنه است. این گروه متعهد است که در 
سال ۲۰۲۰ به توافقی دست یابد که موانع مقرراتی را 
تسهیل کند و نظام مالیاتی بین المللی را در چارچوب 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( به 
روز سازد. ایران: ما به طور کامل در خصوص دو هدف 
کامال دیدگاه مشــترک داریم؛ اطمینان از این که 
ایران هرگز به سالح هسته ای دست نیابد و نیز صلح 
و ثبات در منطقه تقویت شود. اوکراین: به منظور 
دست یافتن به نتایج ملموس در خصوص بحران 
اوکراین، قرار است فرانســه و آلمان نشستی را در 
چارچوب نرماندی در هفته هــای پیش رو  برگزار 
کنند. لیبی: ما در لیبی از متارکه در جنگ حمایت 
می کنیم که می تواند به یک آتش بس پایدار منتهی 
شود. ما معتقدیم که تنها راهکار سیاسی می تواند 

تضمین کننده ثبات در لیبی باشد.
هنگ کنگ: گروه هفت بر اهمیت و موجودیت 
اعالمیه سال ۱۹۸۴چین و انگلیس، در خصوص 
هنگ کنگ تأکید می کند و خواهــان اجتناب از 

خشونت است.

خبر

مکرون:

با روحانی تماس خواهم گرفت

 رئیس جمهوری پیش نیاز مذاکره 
با ترامپ را توضیح داد؛

 اول برداشتن 
یم ، بعد عکس تحر

سياست 2

»ما به دنبال عکس )گرفتن( نیستیم؛ اینکه کسی بخواهد با حسن 
روحانی عکس بگیرد، امکان پذیر نیست، فتوشاپش امکان پذیر است، 
اما ثبت تصویر واقعی  آن امکان پذیر نیست مگر آنکه آمریکایی ها روزی 
از تمام تحریم های ظالمانه شان دســت بردارند و به حقوق ملت ایران 
احترام بگذارند؛ در آن زمان شــرایط جدیدی خواهد بود که می شود 

فکر کرد و براساس آنچه که منافع ملی مان خواهد بود حرکت کرد.«
رئیس جمهور دیروز در مراسم آغاز اجرای عملیات طرح اقدام ملی 
مسکن و افتتاح پروژه های ورزشی، گردشگری و اقتصادی استان تهران 
که در منطقه تهرانسر برگزار شــد، با بیان مطلب فوق افزود: سیاست 
جمهوری اسالمی ایران و دولت دوازدهم نسبت به روابط خارجی با دنیا 
تغییر نکرده است؛ از روز نخست که روی کار آمده ایم شعارمان تعامل 
سازنده با دنیا بود و چهار سال دولت یازدهم را با همین شعار طی کردیم 

و در دو سال دولت دوازدهم نیز با همین شعار پیش رفتیم.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در آغاز دولت دوازدهم اعالم 
کردند که سیاست ما تعامل گســترده با جهان است؛ یعنی ایشان یک 
گام فراتر از گامی که دولت برداشته بود و سیاست خود را تعامل سازنده 
با دنیا اعالم کرده بود، برداشــتند؛ ما با همین مبنا حرکت می کنیم و 
خواهان امنیت منطقه و جهان و همکاری با همه کشورهای دوست و 
آماده همکاری با خود هستیم و همچنین آماده ایم که به همه مقررات 

بین المللی در چارچوب منافع و امنیت ملی خود عمل کنیم.
روحانی با بیان اینکه برای ما اصل و اولویــت امنیت و منافع ملی و 
پیمودن آرمان های انقالب اســت، اظهار کرد: اگر الزم باشد بر اساس 

اصول خود با کسی صحبت می کنیم و...

مکرون:

با روحانی تماس خواهم گرفت
همين صفحه

همين صفحه

دریوکوهاماصورتگرفت

دیدار وزرای امور خارجه ایران و ژاپن


