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خبر
جزئیات سفر وزیر خارجه
فرانسه به ایران

پاسخ وزارت خارجه به تعلیق صدور ویزا برای ایرانیان:

دیگه
چه خبر

اصل «عمل متقابل» را اجرا میکنیم
ایران به تصمیم رئیس جمهوری امریکا
مبنی بر محدودیتسازی سفر مهاجران
مسـ ــلمان به امریـ ــکا واکنش نشـ ــان داد.
وزارت امور خارجه طـ ــی بیانیهای ،اقدام
دولت امریکا در ایجـ ــاد محدودیت برای
سـ ــفر مسـ ــلمانان بـ ــه امریـ ــکا را توهینی
آشـ ــکار به جهان اسـ ــام و بویژه به ملت
بزرگ ایران دانسـ ــت و اعالم کرد که این
کار بـ ــا وجـ ــود ادعای مقابله با تروریسـ ــم
و حفظ امنیـ ــت مردم امریـ ــکا ،به عنوان
هدیهای بـ ــزرگ به افراطیـ ــون و حامیان
آنهـ ــا در تاریـ ــخ ثبـ ــت خواهـ ــد شـ ــد .به
گـ ــزارش «ایـ ــران» ،در ایـ ــن بیانیـ ــه آمده
اسـ ــت« :در شـ ــرایطی که جامعه جهانی
نیازمند گفتوگو و تشریک مساعی برای
برخورد ریش ـ ـهای ،فراگیر و همهجانبه با
خشـ ــونت و افراطیگری است و در زمانی
که مجمع عمومی ملل متحد پیشـ ــنهاد
رئیس جمهـ ــوری اسـ ــامی ایـ ــران برای
مشـ ــارکت جهانی علیه خشـ ــونت و ترور
( )WAVEرا با اجماع به تصویب رسانده
اسـ ــت ،اقدام نسـ ــنجیده دولت امریکا ،با
اعمال تبعیض جمعی علیه شهروندان
کشورهای اسالمی ،شکافها و گسلهایی
که افراطیون تروریست برای سربازگیری
و فریفتن جوانان به حاشیه رانده شده از
آن اسـ ــتفاده میکنند را عمیقتر میکند
و زمینههـ ــای سوء اسـ ــتفاده بـ ــرای ترویج

خشـ ــونت و افـ ــراط را تقویـ ــت مینماید.
به عـ ــاوه در این تصمیـ ــم ،گزارشهای
نهادهـ ــای اطالعاتـ ــی و امنیتـ ــی امریکا و
اظهارات قبلی مسـ ــئوالن کنونـ ــی امریکا
کـ ــه بر نقـ ــش دولـ ــت امریـ ــکا و متحدین
منطق ـ ـهای آن در ایجـ ــاد و گسـ ــترش
گروههـ ــای افراطی همچون داعش تأکید
میکردنـ ــد ،به فراموشـ ــی سـ ــپرده شـ ــده
است.
ایـ ــن بیانیـ ــه افـ ــزوده اسـ ــت :تصمیم
دولت ایاالت متحده بـ ــا هدف قرار دادن
مـ ــردم ایـ ــران و توهین آشـ ــکار به تمامی
آحاد این ملت بزرگ ،بی اسـ ــاس بودن
ادعاهـ ــای دیرینـ ــه ایاالت متحـ ــده مبنی
بر دوسـ ــتی بـ ــا مردم بـ ــا وجـ ــود اختالف
بـ ــا دولت ایـ ــران را به نمایش گذاشـ ــته و
نشـ ــان از کینه گروهی در حاکمیت امریکا
و محافل تأثیرگـ ــذار داخلی و خارجی آن
نسـ ــبت به همه ایرانیان در سراسر جهان
دارد؛ ایرانیانی که با تکیه بر تمدنی کهن
و آیینـ ــی سرشـ ــار از آموزههـ ــای انسـ ــانی،
همواره منادی تعامل سازنده و مقاومت
در برابر سلطهگری ،سلطهپذیری و افراط
و خشـ ــونت بـ ــود ه اند؛ ملـ ــت مقاومی که
در برابر تروریس ـ ـتهای افراطی ایستاده
و خـ ــود از نخسـ ــتین قربانیان تروریسـ ــم
سازمان یافته بوده است؛ مردم بزرگی که
نه تنها در هیچ یک از عملیات گروههای

ایرنا

سخنگوی وزارت امور خارجه جزئیات
سفررسمیوزیرامورخارجهفرانسهبه
ایرانراتشریحکرد.بهگزارش«ایران»،
بهرام قاسمی گفت« :ژان مارک آیرو»
در رأس یک هیأت عالیرتبه سیاسـ ــی
به همـ ــراه نماینـ ــدگان شـ ــرکتهای
اقتصادی فرانسـ ــه عصر دوشـ ــنبه به
منظور یک دیدار رسمی به کشورمان
سفرمیکند.وی افزود«:وزرایخارجه
جمهـ ــوری اسـ ــامی ایران و فرانسـ ــه
سهشنبه نشست مشترک اقتصادی و
تجاری دو کشور را افتتاح خواهند کرد.
برگزاری نشسـ ــت کمیسیون مشترک
اقتصادی دو کشـ ــور در محـ ــل وزارت
امور خارجه از برنامههای اصلی وزیر
امور خارجه فرانسـ ــه در تهران است.
احتمـ ــال دارد در پایان این نشسـ ــت،
اسنادی بین دو کشور به امضا برسد».
وی افـ ــزود :دیـ ــدار بـ ــا دکتـ ــر روحانی
رئیـ ــس جمهـ ــوری ،دکتـ ــر الریجانی
رئیـ ــس مجلـ ــس و چند مقـ ــام دیگر
از برنامههـ ــای وزیـ ــر امـ ــور خارجـ ــه
فرانسه در تهران خواهد بود .قاسمی
درخصـ ــوص همراهـ ــان سیاسـ ــی و
اقتصادی وزیر امور خارجه فرانسه نیز
گفت« :نمایندگان حدود  ۶٠شـ ــرکت
فرانسـ ــوی ،آقای ژان مـ ــارک آیرو را در
سـ ــفر به تهران همراهی خواهند کرد.
همچنینمدیرانخاورمیانهوآفریقای
شـ ــمالی وزارت خارجـ ــه فرانسـ ــه،
مدیر مؤسسـ ــات کارآفرینی و اقتصاد
بینالمللی ،مسئوالن بخش ایران در
وزارت خارجه ،رئیس هیأت همکاری
بینالمللـ ــی اداره کل دارایـ ــی دولت
فرانسه ،رؤسای دفتر اداره کل خزانه،
برخی مقامـ ــات دولتی و چنـ ــد نفر از
روزنام هنگاران رسـ ــان ههای فرانسوی
آقـ ــای آیـ ــرو را در سـ ــفر به کشـ ــورمان
همراهیمیکنند».
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افراطـ ــی تروریسـ ــتی حضور نداشـ ــتهاند،
بلکه در همه جوامعی که در آن به عنوان
دانشـ ــمند ،دانشـ ــجو ،بـ ــازرگان ،مهاجر و
جهانگردسفرنمودهورحلاقامتافکنده
اند ،بـ ــه عنـ ــوان یکـ ــی از قانونمدارترین،
فرهیختهتریـ ــن و موفقتریـ ــن گروههای
قومی و ملی شـ ــناخته شـ ــده و بـ ــا رفتار و
منش شـ ــرافتمندانه و صلحجویانه خود
نماینـ ــدگان افتخارآفرینـ ــی از فرهنـ ــگ و
تمـ ــدن ایرانی و اسـ ــامی ،در میان سـ ــایر
ملتها بوده اند.
ورازت خارحـ ــه تأکیـ ــد کـ ــرد :دولـ ــت
جمهوری اسالمی ایران برای پاسداری از
حرمت و شـ ــأن تمامی آحاد ملت بزرگ

ایـ ــران در داخل و خارج از کشـ ــور ،با رصد
دقیق آثـ ــار کوتاه و میان مـ ــدت تصمیم
دولـ ــت ایـ ــاالت متحده بـ ــر اتبـ ــاع ایران،
اقدامات متناسـ ــب حقوقی ،کنسـ ــولی و
سیاسـ ــی معمول خواهد داشت و ضمن
احترام بـ ــه مـ ــردم امریکا و تمایـ ــز میان
آنهـ ــا و سیاس ـ ـتهای خصمانـ ــه دولـ ــت
ایـ ــاالت متحده ،برای حمایـ ــت از حقوق
شـ ــهروندان خود تا زمان برطرف شـ ــدن
محدودیتهـ ــای توهیـ ــن آمیـ ــز ایـ ــاالت
متحـ ــده علیه اتبـ ــاع ایـ ــران ،اصل عمل
متقابل را اجرا مینماید.
به نوشته این بیانیه به منظور نظارت
بر اجرای این تصمیم و اتخاذ تدبیرهای

وزیر امور خارجه :جمهوری اسالمی ایران قدرتی بالنده است

وزیر امور خارجه در سـ ــخنانی عوامل
معنایی قدرت را مهمترین مؤلفه قدرت
واقعی ایران دانسـ ــت .به گزارش ایسـ ــنا،
محمد جواد ظریف در گردهمایی مدیران
روابط عمومی سـ ــازمانها و دستگاههای
دولتی که به میزبانـ ــی وزارت امور خارجه
و بـ ــا حضور اعضـ ــای شـ ــورای هماهنگی
اطالعرسـ ــانی دولـ ــت برگزار شـ ــد ،اظهار
داشت :اصطالح قدرت معنایی ،در برابر

قدرتمادیاستومؤلفههایینظیرتکیه
بر مردم ،مقاومت آنها و استقالل طلبی،
نمونههای بارز تأکید بـ ــر عوامل معنایی
قدرت اسـ ــت که قدرت واقعی جمهوری
اسالمی ایران را شکل میدهد .وی با اشاره
به برداشتهای مختلف از قدرت سخت
و قدرت معنایی ،جمهوری اسالمی ایران
را قدرتی بالنـ ــده و درحال ظهور توصیف
کرد و افـ ــزود :باید مراقب باشـ ــیم تا نفوذ

و قـ ــدرت ایـ ــران که طی بیش از سـ ــه دهه
بـ ــر اسـ ــاس همیـ ــن مؤلفههـ ــای معنایی
ایجاد و تقویت شـ ــده اسـ ــت ،حفظ شود و
در این مسـ ــیر دیپلماسـ ــی عمومی نقش
مهمی ایفا میکند .وی با اشـ ــاره به نقش
ارتباطات بهعنوان عامل قدرت و نقشـ ــی
که شـ ــبکههای مجازی میتواننـ ــد در این
مسـ ــیر ایفا کنند ،دایره فراگیری مخاطبان
در رویدادهـ ــای امروز را دایـ ــرهای جهانی
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خوانـ ــد و افزود :درحـ ــال حاضر ارتباطات
از انحصـ ــار خارج شـ ــده اسـ ــت؛ بهطوری
که در یک سـ ــخنرانی در یک مسجد یا در
بانک جهانی یا در نشسـ ــتی بینالمللی،
دیگر قادر به انتخاب مخاطب نیسـ ــتیم و
همزمان همه دنیا مخاطب ما هسـ ــتند و
اینمسألهوضعیتپیامرسانیراحساس
کرده اسـ ــت .رئیس دسـ ــتگاه دیپلماسی
ضمن توضیح حساسـ ــیتها بـ ــا توجه به

مناسب و منطبق با منافع ملی در شرایط
ویژه ،سـ ــاز و کاری با حضور دسـ ــتگاههای
ذیربط در وزارت امور خارجه ایجاد شـ ــده
است .همزمان به تمامی نمایندگیهای
سیاسی و کنسولی جمهوری اسالمی ایران
در خارج از کشور دسـ ــتور داده شده است
که تسهیالت کنسـ ــولی جهت کلیه اتباع
ایرانی که به دلیل ایـ ــن اقدام غیرقانونی
دولت امریکا از بازگشت به محل زندگی،
کار و تحصیـ ــل خـ ــود محروم میشـ ــوند
را بـ ــا اولویـ ــت فراهـ ــم نماینـ ــد .تصمیم
اخیـ ــر ایـ ــاالت متحـ ــده شـ ــامل توقعاتی
غیرقانونـ ــی ،خـ ــاف منطـ ــق و مغایـ ــر با
حقوق بینالملل است که بویژه با توجه
به فقدان روابط میان دو کشور نمیتواند
هیچ گونـ ــه تأثیری بر نحـ ــوه رفتار دولت
جمهوری اسـ ــامی ایران داشـ ــته باشـ ــد.
لذا هرگونه سـ ــوء اسـ ــتفاده ایاالت متحده
از این وضعیت جهـ ــت تطویل اقدامات
تبعیضآمیز و ایجاد مزاحمت علیه اتباع
جمهوری اسالمی ایران فاقد هرگونه وجه
عرفی و قانونی است .جمهوری اسالمی
ایران همچنیـ ــن هرگونه تعلـ ــل و نقض
تعهـ ــدات بینالمللـ ــی ایـ ــاالت متحـ ــده
وفـ ــق قراردادهـ ــای دوجانبـ ــه و ترتیبات
چندجانبـ ــه را به دقت بررسـ ــی و پیگیری
نموده و حـ ــق واکنـ ــش الزم را برای خود
یدارد».
محفوظ م 

منافع ملی کشـ ــورمان گفت :این شـ ــرایط
حساس به نحوی اسـ ــت که اگرچه امکان
انتقـ ــال دیـ ــدگاه را در دایـ ــرهای جهانی به
شـ ــما میدهد امـ ــا همزمان ،ایـ ــن انتقال
باید به نحوی باشد که مخاطبان گوناگون
بتوانند همان مفهومی را که مد نظر شما
است برداشـ ــت کنند و این نیاز به رعایت
حداقلهایی از منافع و مصالح ملی دارد
و بسیار حائز اهمیت است.
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نظرسنجی دانشگاه مریلند از ایرانیان نشان میدهد

روحانی ،گزینه مطلوب  68درصد مردم

براسـ ــاس نظرسـ ــنجیای که دانشـ ــگاه مریلند از مردم
ایـ ــران کرده ،بیشـ ــتر مـ ــردم از هر طرحی کـ ــه ترامپ برای
مذاکره مجدد هسـ ــتهای با ایران داشـ ــته باشـ ــد ،حمایت نمیکننـ ــد .به گزارش
انتخاب به نقل از لوبالگ 60 ،درصد مردم گفتهاند که تهران نباید بسـ ــط مدت
برجام را بپذیرد و  70درصد نیز گفتهاند که ایران باید از توقف کامل غنیسـ ــازی
اورانیوم حتی اگر ترامپ تصمیم به تحریم مجدد ایران را بگیرد ،اجتناب کند.
بر این اساس  55درصد ایرانیها همچنان برجام را تأیید میکنند .همچنین
 57درصد ایرانیها نسـ ــبت به بهبود وضعیـ ــت زندگی در آینده به دلیل برجام
موافق بوده و از گزینه «تاحدودی» و «خیلی» استفاده کردهاند .در پاسخ به این
سؤال که چرا برجام هنوز شرایط اقتصادی مردم را بهتر نکرده است ،تقریباً 77
درصد پاسـ ــخ دهنـ ــدگان گفتهاند که اعتمادی به پایبنـ ــدی امریکا به تعهداتش
ندارنـ ــد و  90درصد گفتهاند که امریکا تحریمها را یا برنداشـ ــته یا تأثیرات منفی
تحریمها را نگه داشـ ــته اسـ ــت .در گزارش لوبالگ با اشـ ــاره بـ ــه اینکه هنوز هیچ
کاندیدایـ ــی که بتواند رقیب اصلی روحانی باشـ ــد معرفی نشـ ــده ،آمده اسـ ــت:
نظرسـ ــنجی اخیر در دانشگاه مریلند نشان میدهد که  68درصد ایرانیها هنوز
روحانی را گزینه مطلوب میدانند.

ثبت شکایت بانک ایرانی در اتحادیه اروپا
مدیرعامـ ــل بانـ ــک تجارت از ثبت شـ ــکایت این بانـ ــک در دادگاه
اتحادیه اروپا برای مطالبه خسارات وارده در زمان تحریمها خبر داد.
بـ ــه گزارش انتخـ ــاب ،محمدابراهیم مقدم در این بـ ــاره توضیح داد:
پس از اثبـ ــات حقانیت بانک تجارت و لغو تحریمهای اعمال شـ ــده
در مراجع قضایی اتحادیه اروپا ،بانک تجارت با همکاری مؤسسـ ــات
حسابرسـ ــی خبره بینالمللی ،فرآیند ارزیابی و برآورد خسارات وارده
ناشی از تحریمها را مطابق با استانداردها و رویههای بین المللی آغاز
کرد .وی افزود  :خوشـ ــبختانه با اتمام این فرآیند و گردآوری مدارک و
اسناد الزم ،موفق شدیم شکایت مربوط به مطالبه خسارات وارده به
بانک تجارت در پی تحریم های اتحادیه اروپا را روز دوشنبه -چهارم
بهمن ماه -در مراجع قضایی این اتحادیه به ثبت برسانیم.

ادعای انهدام یک پهپاد ساخت ایران در یمن
ائتالف عربی تحت رهبری سـ ــعودی در یمن مدعی شـ ــده اسـ ــت یک پهپاد
نظامی سـ ــاخت ایـ ــران را در جنوب غـ ــرب یمن منهدم کرده اسـ ــت .به گزارش
ایلنا ،روزنامه «البیان» امارات با انتشـ ــار تصویری از لحظه هدف قرار گرفتن این
پهپاد ،به نقل از ائتالف سعودی مدعی شده است :نیروهای ائتالف در یمن ،روز
شنبه موفق شدند یک پهپاد نظامی ساخت ایران را در شمال المخا ،قبل از آن
که از سکوی سیار خود به پرواز درآید ،منهدم کنند.
بر اسـ ــاس اعالم این منبع ،قرار بود این پهپاد شبهنظامیان طرفدار «عبدربه
منصور هـ ــادی» رئیسجمهوری مسـ ــتعفی و فراری یمن را کـ ــه تحت حمایت
ائتالف سـ ــعودی هستند ،در عملیات تصرف شهر و بندر المخا هدف قرار دهد.
این ادعا در حالی مطرح شـ ــد که حتی مقامهای دستگاههای اطالعاتی امریکا و
اروپا هرگونه حمایت تسـ ــلیحاتی و نظامی ایران از جنبش «انصاراهلل» در یمن
را تکذیب کردهاند.

