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وزراي خارجه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ در جلسه اي جداگانه از نشست 
اصلي درباره فعاليت هاي ايران در س�وريه با هم گفت وگ�و كردند. پيش از 
برگزاري اين جلسه گفته شد كه قرار است تحريم ايران به دليل فعاليت هاي 
منطقه اي و آزمايش هاي موشكي بررسي شود كه در پايان جلسه اعالم شد 
اعضا بر سر چنين تحريم هايي با هم به توافق نرسيده اند. به گزارش رويترز، 
در ميان اروپايي ها، ايتاليا با اعمال تحريم هاي جديد به بهانه برنامه موشكي 
ايران و فعاليت هاي منطقه اي اين كشور مخالف بوده و استداللش هم اين 
بود كه شايد اين اقدامات تنبيهي، نتواند ترامپ را به ماندن در برجام متقاعد 
كند. چند ديپلمات در بروكس�ل به خبرن�گاران رويت�رز گفته اند كه اين 
تصميم مي تواند به معناي بي اعتنايي اروپا به ضرب االجل ۲۲ ارديبهشت 
ترامپ باش�د. آن طور كه منابع رويترز خبر داده اند، روز گذش�ته فرانسه، 
انگليس و آلمان با توجيه تالش ب�راي متقاعد كردن ترام�پ به ماندن در 
برجام، پيشنهاد مي دهند كه تحريم هايي عليه فرماندهان و شبه نظاميان 
طرفدار ايران در س�وريه اعمال ش�ود اما ايتاليا و اتريش از مخالفان اصلي 
اين تحريم ها بودند. ديپلمات نماينده يكي از كش�ورهاي مخالف تحريم 
ايران در اين باره به رويترز گفت: شايد اين كار به قيمت شكست هميشگي 
توافق )برجام( تمام ش�ود؛ چرا بايد ريسك كنيم و عالوه بر تقويت موضع 

تندروهاي اي�ران، فرصت بس�تن قراردادهاي جديد در ايران را از دس�ت 
بدهيم. 

تروييكاي اروپايي در چارچوب برجام عمل كنند
فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز پس از پايان 
رايزني هاي وزراي خارجه در لوكزامبورگ با اش�اره به اينكه بروكس�ل از 
گفت وگوهاي ميان تروييكاي اروپايي با امريكا درباره برجام حمايت مي كند 
يادآوري كرد كه اين گفت وگوها بايد در چارچوب توافق هس�ته اي ايران و 
گروه 1+5 باشد. وي گفت: در نشست امروز وزراي خارجه اتحاديه اروپا بار 
ديگر بر تعهد عميق خود در مورد اجراي كامل توافق هسته اي ايران توسط 
همه طرف ها تاكيد كرديم. از تالش كش�ورهاي انگليس، آلمان و فرانسه 
براي گفت وگو با واشنگتن درباره برخي از نگراني هايي كه ترامپ ابراز كرده 
هم حمايت مي كنيم، اما اين تالش ها بايد در چارچوب توافق فعلي باشند. 
ما برجام را يكي از عناصر راهبردي امنيت اروپا و امنيت منطقه مي دانيم. 
اين به معناي آن نيس�ت كه ما با ايران درباره مس�ائل ديگر يعني مسائل 
غيرهس�ته اي گفت وگو نمي كنيم. اين عبارت فدريكا موگريني به معناي 
مصمم بودن بروكسل بر قاعده عدم مذاكره مجدد درباره محتويات توافق 

هسته اي با ايران است. 

گزارش روز

سارا   معصومي 

نه به  تحريم بيشتر ايران ، پرهيز ازحمايت همه جانبه از حمله امريكا به سوريه 

در نشست وزراي خارجه در لوكزامبورگ رخ داد

ساز مخالف اتحاديه اروپا با دونالد ترامپ 

آگهي مناقصه عمومي )دو مرحله اي(

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 
۲- موضوع مناقصه: توليد، فروش و تحويل )ش��امل بارگيري، حمل و تخليه( مق��دار 2000 )دو هزار( تن كلرورفريك مايع با درجه خلوص 3+40%  براس��اس 

 ISIRI 3601 استاندارد
3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند براي دريافت اسناد مناقصه مبلغ 000ر700 )هفتصد هزار( ريال به شماره 
حساب 430373856۲ نزد بانك ملت شعبه سازمان صنايع ملي كد 63545 به نام شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران واريز و فيش مربوطه را با 
معرفي نامه معتبر حداكثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/۲/10 به بازرگاني و قراردادهاي مديريت بهره برداري تاسيسات منطقه شرق واقع در تصفيه خانه 3 و 4 

اين شركت به نشاني: تهران- حكيميه- بلوار بهار تحويل و نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.
4- محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت 

5- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان مبلغ 000ر000ر۲۲0 )دويست و بيست ميليون( ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد: 
- چك بانكي تضميني، ضمانتنامه بانكي و يا واريز نقدي به حساب جاري شماره 1-1946533-4-139 نزد بانك سينا شعبه دكتر فاطمي غربي به نام شركت 
تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
6- مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 97/۲/۲3 به بازرگاني و قراردادهاي اين شركت به نشاني مذكور. 

7- زمان و محل گشايش پيشنهادها: ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 97/۲/۲4 دفتر بازرگاني و قراردادهاي منطقه شرق. 
8- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد. 

9- ساير اطالعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
10- نشانيهاي سايت اينترنتي به شرح ذيل: سايت اين ش��ركت: )http://tww.tpww.co.ir(، س��ايت ملي مناقصات: )http://iets.mporg.ir(، سايت 

)http:www.nww.ir( :شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 

)سهامي خاص(

شركت تامين و تصفيه آب و فاضالب تهران 
)سهامي خاص(

›› آگهی فراخوان عمومی شناسايی و ارزيابی پیمانکاران ‹‹
)شماره فراخوان 110/97/95(

ش��ركت آب و فاضالب اهواز در نظر دارد پروژه ››به�ره برداری،نگهداری،تعميرات تصفيه خانه ه�ای آب و مخازن ذخيره)حصير آباد( کالن ش�هر اهواز و 
شهرستان کارون ‹‹ را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی به شركت واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي شود ، نمايندگان خود را 
با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی نامه)که در آن نشانی،تلفن ثابت، تلفن همراه و نمابر قيد شده است(، اصل و تصوير گواهی تعيين صالحيت بهره برداری و نگهداری 
از تاسيسات و تجهيزات آب در رسته تصفيه خانه آب -پايه سه از وزارت نيرو و فيش واريز وجه به مبلغ 100،000ريال به حساب جاری شماره 0102952722001 بانک 

صادرات شعبه فلکه اول کيانپارس بنام شرکت آب و فاضالب اهواز ، جهت خريد اسناد ››ارزيابی ‹‹ تا پايان وقت اداری روز شنبه 97/02/01 به آدرس زير:
 اهواز-کيانپارس خيابان 5 غربی-نبش خرداد –طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب اهواز

ضمنًا در صورت نياز مي توانيد با شماره 33389605- 061 تماس
 حاصل نماييد ، شرايط حاكم بر پروژه به شرح ذيل مي باشد: 

1-كارفرما : شركت آب و فاضالب اهواز 
2-دستگاه نظارت : معاونت بهره برداری

3-محل اجراي پروژه : کالنشهر اهواز و شهرستان کارون
4-برآورد هزينه اجراي كار : 175،000،000،000ريال

5-محل تأمين اعتبار : درآمدهای جاری
6-مدت اجراي كار : ۲4 ماه

7-مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع کار: به ميزان 4،820،000،000 ريال مي باشد و توسط مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي پذيرفته شده وحائز حداقل امتياز 
الزم جهت دعوت به مناقصه شده اند، درزمان تكميل پاكات مناقصه   مي بايست ارائه گردد.

8-رشته و پايه كاري : کليه شرکتهای حقوقی که دارای گواهی تعيين صالحيت بهره برداری و نگهداری از تاسيسات و تجهيزات آب در رسته تصفيه خانه آب -پايه سه 
از وزارت نيرو باشند ميتوانند در فراخوان فوق شرکت نمايند 

9-تاريخ و محل تحويل پاكات ارزيابي كيفي مناقصه گران:  تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/02/15 به آدرس: اهواز-کيانپارس خيابان 5 غربی-نبش خرداد 
–طبقه سوم- دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب اهواز مي باشد. 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب اهواز

شركت آب و فاضالب اهواز

نوبت دوم

پرونده نامب�رده باال به اته�ام غيبت متوال�ي در اين هي�ات مطرح و به 
مجازات بازخريد خدمت با پرداخت 40 روز حقوق مبناي مربوط در قبال 
هر س�ال خدمت محكوم گرديده اس�ت. لذا به علت عدم دسترسي به 
مشاراليه و به تجويز تبصره ماده 30۲ قانون آئين دادرسي مدني مراتب 
در يك نوبت منتشر مي ش�ود تا نامبرده ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر 
آگهي چنانچه اعتراضي دارن�د در يكي از روزه�اي اداري به محل امور 
اداري ذيرب�ط يا اين هي�ات واقع در ته�ران، خيابان مالص�درا، خيابان 
شيخ بهائي شمالي، ضلع جنوب غربي ميدان ش�يخ بهائي، پالك 144، 

طبقه چهارم شرقي، هيات پنجم بدوي مراجعه نمايند. 

»آگهي ابالغ رأي«
وزارت نفت 

»آقاي علي دهقاني- بشماره كارمندي 54۲574- فرزند عيسي 

هيات پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت 

شماره مجوز: 1397-۲07

سفر آتي ظريف به بروكسل 
بروكس��ل در روزه��اي 24 و 25 آوري��ل 
ميزبان كنفرانس مال��ي »حمايت از آينده 
سوريه و منطقه« خواهد بود؛ كنفرانسي كه 
براي دومين بار در دو س��ال گذشته برگزار 
مي ش��ود و رياس��ت آن به طور مش��ترك 
برعه��ده اتحادي��ه اروپ��ا و س��ازمان ملل 
اس��ت. به گفته برخي منابع غربي از جانب 
ايران محمدج��واد ظريف، وزي��ر خارجه و 
س��يدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير 
خارجه در اين نشست شركت خواهند كرد. 

خبر ويژه اتحاديه اروپا به اتحاد و اتخاذ سياس��ت واحد در پرونده 
سوريه، مواجهه با روسيه، ميزان همراهي با دولت امريكا در 
پرونده هاي مهم بين المللي و البته حفظ توافق هسته اي با 
ايران نياز دارد. وزراي خارجه كشورهاي عضو اين اتحاديه 
روز گذشته در لوكزامبورگ دور هم جمع شدند تا در سايه 
آخرين تبادل نظرها، مواضع آشكار خود در قبال سوريه 
را نيز با يكديگر هماهنگ كنند. خبرنگاران درس��ت در 
مقابل درب ورودي محل برگزاري اجالس در حالي كه باد 
پرچم هاي 28 كشور عضو را به چپ و راست مي برد منتظر 
وزراي خارجه ايستاده بودند. نخستين پرسش ها از وزراي 
خارجه و البته فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا به حمله هوايي مش��ترك امريكا، بريتانيا و 
فرانسه به سوريه اختصاص داش��ت. درحالي كه بريتانيا 
با قرار گرفتن در مس��ير خروج از اتحاديه اروپا )برگزيت( 
عمال در ح��ال جدا كردن كاس��ه خود از س��فره س��اير 
كشورهاي اروپايي است اما حضور فرانسه در اين حمله 
و همراهي پاريس با دونالد ترامپ، رييس جمهور اياالت 
متحده پرسش هاي بي ش��ماري را در خصوص انشقاق 
در اتحاديه اروپا به وجود آورده است. مقام هاي بريتانيا و 
فرانسه همچنان با توسل به ادعاي وقوع حمله شيميايي 
در منطقه دوماي سوريه همراه شدن با واشنگتن در اين 
حمله را صحي��ح مي دانند. پاريس و لن��دن در حالي در 
سياست نظامي اخير واشنگتن در قبال دمشق با ترامپ 
همراه شدند كه سياست واحد و حداقل اعالمي اتحاديه 
اروپا در چندسال اخير توسل به ديپلماسي در قبال بحران 
سوريه بوده است. در چنين فضايي وزراي خارجه اتحاديه 
خود را در صبح ابري روز دوشنبه به لوكزامبورگ رساندند 

تا رويكرد واحدي را در قبال بحران سوريه اتخاذ كنند. 
تناقض در موضع گيري اعضا

بوريس جانسون، وزير خارجه بريتانيا پيش از آغاز نشست 
رسمي در جمع خبرنگاران از مشاركت كشورش در اين 
حمله استقبال كرده و گفت: جنگ س��وريه از بسياري 
جهات در مس��يري خطرناك و مصيبت بار قرار گرفته 
اس��ت. جامعه جهاني مي گويد كه ديگر توسل به سالح 
شيميايي در اين كشور را تحمل نمي كند. استفاده از اين 
سالح شيميايي در 100 سال گذش��ته همواره ممنوع 
بوده اما قبح اين مساله در زمان بش��ار اسد از ميان رفته 
و اكنون زمان آن فرا رس��يده كه به اين مساله نه بگوييم. 
فدريكا موگريني، مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه 
اروپا رويك��رد متفاوت تري را در پيش گرف��ت و با توجه 
به خطرات تش��ديد بح��ران در س��وريه و منطقه تاكيد 
كرد كه بايد راهكاري ديپلماتيك در نظر گرفته ش��ود. 
وي در بخش هاي��ي از س��خنان ابتدايي خ��ود در جمع 
خبرنگاران تاكيد كرد كه بايد براي به كار افتادن مجدد 
پروسه سياس��ي براي پايان دادن به بحران در سوريه در 
سايه هدايت س��ازمان ملل تالش كرد. موگريني از ايران 
و روسيه خواست كه از نفوذ خود بر بش��ار اسد براي آغاز 
گفت وگوهاي سازنده و جدي در س��ايه نظارت سازمان 
ملل استفاده كنند. در ميان كشورهاي اروپايي مقام هاي 
آلمان اعتقاد دارند كه اعمال فش��ار بر روس��يه بهترين 
راه براي نتيجه گرفتن در س��وريه اس��ت اما اين ديدگاه 
مخالفاني دارد و به عنوان مثال برخي كشورهاي اروپايي 
چندان موافق با تشديد تنش با مسكو نيستند و با توجه به 
اينكه روسيه تامين كننده اصلي گاز به اتحاديه اروپا است 
خواهان رويكردي مسالمت آميز تر در برابر مسكو هستند. 

ترس از سخت گيري بر روسيه
درحالي كه نشست لوكزامبورگ س��ه روز پس از حمله 
به رهبري امريكا به س��وريه صورت مي گيرد اما يكي از 

اصلي ترين محورهاي گفت وگوهاي رهبران اين كشورها 
در پش��ت درهاي بس��ته چگونگي رويارويي با روس��يه 
بود. بحران ميان اروپا و مس��كو هر روز ابعاد تازه تري پيدا 
مي كند و به نظر مي رسد كه بروكسل بايد موضع واحدي 
را در اين باره به اعضاي اتحاديه گوشزد كند. هرچند كه 
چهره اي مانند آنگال مركل، صدر اعظ��م آلمان مي تواند 
همزمان با آنكه در حمله هوايي به سوريه شركت نكرده 
اين اقدام مشترك سه كش��ور را الزم و مناسب بداند اما 
برخي از اعضاي اتحاديه كه اتفاقا تعداد آنها كم نيس��ت 
مخال��ف افزايش تن��ش در اين زمينه هس��تند و حتي 
هش��دار مي دهند كه افزايش س��طح تن��ش مي تواند 
وضعيت را از حالت مديريت ش��ده خارج كند. درحالي 
كه 28 عضو اتحادي��ه اروپا در اظهارنظره��اي جداگانه 
حمله شيميايي در سوريه را متهم كرده و تاكيد داشتند 
كه اين حمالت نبايد بي جواب بماند اما اتحاديه اروپا در 
بيانيه اي ك��ه فدريكا موگريني پس از حمله روز ش��نبه 
صادر ك��رد چندان محكم از حمله س��ه كش��ور امريكا، 
فرانسه و بريتانيا به س��وريه حمايت نكرد. البته دبيركل 
ناتو ترجيح داد حمايت محكم ت��ري از اين حمله بكند و 
تاكيد كرد كه اين حمله توانايي اسد براي استفاده مجدد 
از سالح ش��يميايي را كاهش داد. در كل مي توان گفت 
كه به استثناي فرانسه و بريتانيا ساير كشورهاي اروپايي 
ميان موضع نات��و و موضع اتحاديه اروپا گرفتار ش��ده اند 
و بسياري از آنها نيز نسبت به بحران س��وريه نگاه ويژه و 
خاصي ندارند. در اين ميان به نظر مي رس��د كه ترس از 
روسيه و واكنش اين كش��ور نيز مي تواند يكي از عوامل 
تاثيرگذار در واكنش كشورهاي اروپايي به بحران سوريه 
باشد. والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در جريان 
گفت وگوي تلفني با همتاي فرانسوي خود تنها يك روز 

پيش از حمله امريكا به سوريه به امانوئل ماكرون نسبت 
به تبعات اين اقدام هش��دار داده بود. همزمان با برگزاري 
نشس��ت لوكزامبورگ يك منبع اروپاي��ي در اين باره به 
خبرگزاري فرانسه گفت: اتحاديه اروپا بايد در اين مساله 
اتحاد خود را حفظ كند. ما بايد مانع از اين ش��ويم كه هر 

يك كشور سياست جداگانه خود را در قبال مسكو دنبال 
كند. درحال حاضر جدا از مس��اله س��وريه، سطح تنش 
ميان كرملين و بروكسل به دليل ماجراي مسموم شدن 
جاسوس سابق روس در بريتانيا نيز باال است. پس از آنكه 
لندن اتهام زني به مسكو در اين باره را آغاز كرد تروئيكاي 

اروپايي )فرانس��ه، آلمان و بريتانيا( توانستند با البي هاي 
گسترده خود بيانيه اي به امضاي 28 كشور عضو اتحاديه 
را در محكوميت روسيه بگيرند. پس از اين اتفاق بود كه 
19 كش��ور اروپايي به نشانه همبستگي با بريتانيا برخي 
از ديپلمات هاي روس را از كش��ور خود اخراج كردند. 5 
كشور نيز سفراي خود را به پايتخت هاي شان فراخواندند 
و البته سه كشور هم ترجيح دادند وارد اين صحنه نشوند 
و با لندن در هيچ س��طحي عليه روس��يه همراه نشوند. 
يك ديپلمات عاليرتب��ه اروپايي در اين ب��اره مي گويد: 
تمام كش��ورهاي اروپايي متوجه تهديد روسيه هستند 
و حقايق پيرامون فعاليت هاي اين كش��ور را مي دانند اما 
جنس پاسخگويي همه آنها به اين اقدام ها لزوما شبيه به 
هم نيست. با وجود بيم و اميدهايي كه درباره استراتژي 
تشديد فش��ار بر روس��يه براي امتيازگرفتن از مسكو در 
پرونده س��وريه وجود دارد اما به هرح��ال وزراي خارجه 
كشورهاي اروپايي ترجيح دادند در بحث هاي روز دوشنبه 
خود در لوكزامبورگ راه هاي مختلف براي اقناع روسيه 
در راس��تاي كمك كردن به پايان دادن به بحران 7 ساله 
س��وريه را مورد بحث و بررس��ي قرار دهند. وزير خارجه 
آلمان پيش از اين نشست گفته بود كه همه بايد بر ميزان 
فشار بر روسيه براي تغيير ديدگاه در سوريه بيفزايند. وي 
اين گزينه را تنها راه موجود براي پايان دادن به بحران در 
سوريه خواند. درحالي كه امريكا تحريم هاي جديدي را 
عليه روسيه به دليل فعاليت هايش در سوريه و حمايت از 
بشار اسد وضع كرده است به نظر مي رسد كه اتحاديه اروپا 
تمايلي براي همراهي با واش��نگتن در وضع تحريم هاي 
جديد عليه روسيه ندارد و ترجيح مي دهد سطح تنش با 
مسكو را از اين بيشتر افزايش ندهد. همزمان با برگزاري 
جلس��ه در لوكزامبورگ، »س��رگئي الوروف« وزير امور 

خارجه روس��يه در گفت وگو با بي بي س��ي ادعاي برخي 
كشورهاي اروپايي براي در اختيار داشتن اسناد مستدل 
درباره دست داشتن دولت بشار اسد در حمله شيميايي به 
دوما را رد كرده و تصريح كرد كه تمامي اسناد و شواهدي 
كه برخي كشورهاي غربي در خصوص حمله شيميايي 
»دوما« در »غوطه ش��رقي« اراي��ه داده اند از رس��انه ها 
و ش��بكه هاي اجتماعي گرفته شده اس��ت. وي در اين 
خصوص توضيح داد: من نمي توانم در ارتباط با روس��اي 
كشورهاي ديگر بي ادب باشم اما رهبران امريكا، انگليس 
و فرانسه را مشاهده مي كنيد. صريحا مي گويم كه تمامي 
شواهدي كه آنها به آن اشاره مي كنند بر اساس رسانه ها و 
شبكه هاي اجتماعي است. وي در بخش هاي ديگري از 
سخنانش اعتراف كرد كه روابط فعلي روسيه با غرب بدتر 
از دوران جنگ سرد است. با وجود آنكه اروپايي ها نسبت 
به وضع تحريم هاي جديد عليه روسيه محتاط هستند 
اما برخي از منابع اع��الم كرده اند كه احتم��اال در بيانيه 
پاياني اين نشست، فضا براي تشديد تحريم عليه برخي 
مقام هاي سوري باز باقي خواهد ماند. حقيقت اين است كه 
روسيه بزرگ ترين تامين كننده انرژي كشورهاي اتحاديه 
اروپا است و در گذش��ته اين اتحاديه به دليل اختالف با 
مسكو بر سر پرونده اوكراين تحريم هايي را عليه كرملين 
در حوزه هاي مالي، نظامي و ان��رژي وضع كرده بود اما در 
حال حاضر سخن گفتن از بسط دامنه تحريم هاي موجود 

روسيه براي بسياري از كشورهاي اروپايي ساده نيست. 
بحث دنباله دار بقاي بشار اسد 

درحالي كه فرانسه و بريتانيا در جريان حمله به سوريه 
از اياالت متحده تبعيت كردند اما به نظر نمي رس��د كه 
كليت اتحاديه اروپا قصد داش��ته باشد در پرونده سوريه 
پياده نظام گوش و چش��م بسته امريكا باش��د. برخي از 
مقام هاي اروپايي مي گويند كه ذهنيتي از برنامه دقيق 
امريكا براي سوريه ندارند و تا زماني كه به درك درستي 
از برنامه هاي واش��نگتن نرس��ند دنباله روي اين كشور 
در س��وريه نخواهند بود. در پرونده س��وريه در گذشته 
همواره اتحاديه اروپا فاصله خود را با سياست هاي امريكا 
حفظ كرده بود. وزير خارجه فرانس��ه ني��ز در تازه ترين 
اظهارنظر هاي خود اعالم كرده بود كه پاريس آماده است 
تا بر ميزان تالش ها براي رس��يدن به راهكاري سياسي 
براي پاي��ان دادن به بحران س��وريه بيفزاي��د. همزمان 
امانوئل ماكرون رييس جمهور فرانسه نيز در مصاحبه اي 
تاكيد كرده بود كه وي قص��د دارد روس ها را براي آمدن 
به پاي ميز مذاكره متقاعد كند. خبرگزاري فرانس��ه در 
بخش هايي از گزارش خود درباره نشس��ت روز گذشته 
وزراي خارجه اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ نوش��ت كه 
اتحاديه اروپا اعتقاد دارد هيچ راهكار نظامي براي جنگ 
در س��وريه وجود ن��دارد و گفت وگوهاي ژن��و كه تحت 
رهبري سازمان ملل هس��تند بايد گره از كار اين پرونده 
بگشايند. با اين وجود برخي از ديپلمات هاي اروپايي در 
پشت درهاي بسته با خود صادقانه تر گفت وگو مي كنند 
و به اين حقيقت اذعان دارند كه با توجه به پيروزي هاي 
نظامي دولت بش��ار اس��د، اروپا بايد خود را براي مرحله 
بعدي در پرونده س��وريه آماده كند. اتحاديه اروپا هفته 
آينده كنفرانسي براي جمع آوري كمك هاي بين المللي 
براي س��وريه برگزار خواهد كرد و اين در حالي است كه 
بسياري از كش��ورهاي اروپايي اعتقاد دارند كه تنها راه 
موفقيت مذاكرات صلح در س��وريه پذيرش نبود بش��ار 
اسد در قدرت از سوي كشورهاي حامي وي است. وزير 
خارجه آلمان روز گذشته در لوكزامبورگ به خبرنگاران 
تاكيد كرد كه هيچ كس نمي تواند حتي فكر اين را بكند 
كه فردي كه از سالح شيميايي عليه مردم خود استفاده 

كرده بخشي از راه حل باشد.

به�رام قاس�مي، س�خنگوي وزارت خارج�ه 
روز گذش�ته در نخس�تين نشس�ت خبري با 
خبرنگاران در س�ال جديد، به س�وال هاي آنها 
پاسخ داد. خبرنگار »اعتماد« با توجه به تمديد 
تحريم هاي حقوق بش�ري ش�وراي اروپا عليه 
8۲ فرد و يك نهاد ايراني از بهرام قاسمي سوال 
كرد كه نمي توانيم منك�ر تاثير منفي تداوم اين 
تحريم ها بر فضاي پيرامون ايران باشيم. وزارت 
خارجه در س�ال جديد چه برنامه اي براي تداوم 
گفت وگوهاي س�ازنده با اروپ�ا در اين خصوص 
به منظ�ور پايان دادن ب�ه اين تحريم ه�ا دارد؟  
س�خنگوي وزارت خارجه در پاسخ گفت: وضع 
تحريم ه�اي حق�وق بش�ري علي�ه جمهوري 
اس�المي ايران در كالن موضوع، جديد نيست. 
گفت وگوه�ا و مذاكره مي�ان اي�ران و اتحاديه 
اروپ�ا از ديرباز درباره مس�ائل متف�اوت وجود 
داش�ته و قطعا ايران و اروپا در برخي مس�ائل با 
هم اختالف ديدگاه هاي اساس�ي دارند. برخي 
از اين اختالف ها در حوزه حقوق بش�ر به تفاوت 

ارزش ه�ا در ايران و منطقه ب�ا ارزش هاي حاكم 
بر اتحاديه اروپ�ا بازمي گ�ردد. مذاكراتي كه از 
گذش�ته ميان ايران و اروپا وجود داشته گاهي 
به نتيجه رسيده و همكاري ها ميان ايران و اروپا 
شكل گرفته است. بهرام قاسمي در ادامه افزود: 
ايران تماس هاي خود با اتحاديه اروپا را با توجه 
به مجموع اشتراك ها ميان ايران و اين اتحاديه 
ادامه خواه�د داد. البته اي�ن گفت وگوها حتما 
بايد دوطرفه و براساس خواست و اراده طرفين 
باشد. گفت وگوهاي ايران با اروپا بايد در محيطي 
آكنده به حس�ن نيت صورت گيرد. ما همچنان 
گفت وگوه�ا ب�ا اتحاديه اروپ�ا درباره مس�ائل 
مختلف را در س�ال جديد ادام�ه مي دهيم. طي 
ماه هاي آينده تبادل هيات هايي مي�ان ايران و 
اتحاديه اروپا براي ادامه گفت وگوهاي آغاز شده 
صورت خواهد گرفت. ميان ايران و اتحاديه اروپا 
گفت وگوها نه فقط درخصوص مس�ائل حقوق 
بشري همواره وجود داشته و اميدواريم در سال 

جاري هم در فضاي سازنده دنبال شود. 

بهرام قاسمي در پاسخ به »اعتماد«: 
در برخي مسائل حقوق بشري اختالف هاي اساسي با اروپا داريم
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