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اخبار
توقف مانور شناورهای
ایرانی علیه ناوگان امریکا

نتانیاهو :خروج ترامپ
از برجام نزدیک است
نتانیاهـ ــو در سـ ــخنانی در جمـ ــع
اعضـ ــای کابینه خود مدعی شـ ــده
است که ترامپ به خروج از برجام
بسـ ــیار نزدیک اسـ ــت .بـ ــه گزارش
ایسـ ــنا ،کانـ ــال  10تلویزیـ ــون رژیـ ــم
صهیونیسـ ــتی اعالم کرد که امریکا
به احتمال قوی در ماه مه از برجام
خارج میشـ ــود .نتانیاهو در جلسه
با کابینه خود گفته اسـ ــت که دیدار
او با ترامپ برای گفتوگو در مورد
برجام بـ ــا حضور رکس تیلرسـ ــون
وزیر خارجه پیشـ ــین امریکا ،جیمز
ماتیـ ــس وزیر دفـ ــاع ،ژنـ ــرال مک
مسـ ــتر مشـ ــاور امنیت ملی ترامپ
و جـ ــان کلی رئیـ ــس کارکنـ ــان کاخ
سـ ــفید انجام شده اسـ ــت .بنیامین
نتانیاهـ ــو در ایـ ــن دیـ ــدار گفـ ــت:
ترامـ ــپ در حضور مـ ــن و مقامات
ارشـ ــد خود اعالم کـ ــرد در صورتی
کـ ــه تغییـ ــر محسوسـ ــی در اصالح
برجـ ــام رخ ندهد از ایـ ــن معاهده
خارج میشود .بنا به گفته نتانیاهو،
ترامپ همچنین در این دیدار گفته
است که فرانسه ،انگلیس و آلمان
پیشـ ــنهاد تغییرات جزئی در مورد
برجام را دادهاند.

تصویب طرح ضدایرانی
در کمیته امور خارجه
مجلس نمایندگان امریکا
کمیتـ ــه امـ ــور خارجـ ــی مجلـ ــس
نماینـ ــدگان امریـ ــکا روز پنجشـ ــنبه
طرحـ ــی را کـ ــه خواسـ ــتار اعمـ ــال
تحریمهـ ــای حقـ ــوق بشـ ــری علیه
مقامهای ایران اسـ ــت ،به تصویب
رسـ ــاند .بـ ــه گـ ــزارش ایرنـ ــا ،طرح
موسـ ــوم بـ ــه «قانون حقوق بشـ ــر و
گروگانگیـ ــری ایـ ــران» اکنـ ــون باید
بـ ــرای طـ ــی مراحل قانونگـ ــذاری و
تبدیل شـ ــدن بـ ــه قانون ،ابتـ ــدا در
صحن علنی مجلـ ــس نمایندگان
و پـ ــس از آن ،در مجلـ ــس سـ ــنا
بـ ــه تصویـ ــب رسـ ــیده و سـ ــپس به
امضای رئیـ ــس جمهـ ــوری امریکا
برسـ ــد.بندی از این طرح ،ایران را
بـ ــه «گروگانگیری» و «بازداشـ ــت
خودسـ ــرانه» شـ ــهروندان ایـ ــاالت
متحده متهم کرده و از وزیر خارجه
امریـ ــکا خواسـ ــته ظـ ــرف حداکثـ ــر
 120روز بعـ ــد از اجرایـ ــی شـ ــدن
طرح ،گزارشـ ــی شـ ــامل راهبرد این
کشـ ــور بـ ــرای جلوگیـ ــری از اقـ ــدام
ادعایـ ــی مقامهـ ــای ایـ ــران در این
زمینههـ ــا ارائه کند .طرح یاد شـ ــده
در صورت تبدیل شـ ــدن به قانون،
رئیس جمهـ ــوری امریـ ــکا را ملزم
میکنـ ــد ظـ ــرف حداکثـ ــر  270روز
بعد از اجرایی شدن آن ،گزارشی را
درباره آن دسـ ــته از مقامهای ارشد
حکومـ ــت ایران کـ ــه مرتکب نقض
حقوق بشـ ــر طبق شرایط مطروحه
در قانونهای قبلی امریکا شدهاند
تهیـ ــه کـ ــرده و آن را بـ ــه کمیتههای
مقتضی کنگره ارائه کند.

ظریف در دیدار با الهام علی اف ،نظربایف ،چاووش اوغلو و الوروف تأکید کرد

دیگه
چه خبر

امنیت منطقه در گرو همکاری های چند جانبه

ایران و جمهوری آذربایجان برای صدور ویزای فرودگاهی در آینده نزدیک توافق کردند

اجـ ــاس چهارجانبـ ــه ایـ ــران ،جمهوری
آذربایجـ ــان ،ترکیه و گرجسـ ــتان با حضور
وزیر امور خارجه کشـ ــورمان در باکو برگزار
شد .اجالسی که با همراه شدن گرجستان
در واقع ادامه نشس ـ ـتهای سه جانبهای
بـ ــود که از فروردین  95میـ ــان تهران ،باکو
و آنکارا آغاز شـ ــد و پیش از این با برگزاری
 5نشست ،بسـ ــتر همکاری منطقهای در
حوزههای مختلف از جمله حمل و نقل
و انرژی را فراهم آورده و به باور سـ ــکاندار
سیاسـ ــت خارجـ ــی ایـ ــران از مقدمههای
اجرایی شدن ایده «منطقه قوی» است.
وزیر خارجه کشورمان پیش از برگزاری
اجالس روز پنجشنبه با استقبال از پیوستن
گرجستانبهاینمجموعهگفت«:اینگونه
همکاریهـ ــای چندجانبه اقـ ــدام مهمی
اسـ ــت کـ ــه هـ ــم در جهت سیاس ـ ـتهای
جمهوری اسالمی ایران برای داشتن یک
منطقه قوی است و هم در جهت توسعه
اقتصـ ــادی منطقـ ــه و همچنین همکاری
گستردهتر در سطح منطقهای».
محمد جواد ظریـ ــف در خالل حضور
خـ ــود در باکـ ــو ،عـ ــاوه بـ ــر رایزنیهـ ــای
چندجانبـ ــه و دوجانبه بـ ــا همتایان خود
با «الهـ ــام علـ ــی اف» رئیـ ــس جمهوری
توگـ ــو کرد.
آذربایجـ ــان نیـ ــز دیـ ــدار و گف 
علـ ــی اف در این دیدار از سـ ــفر پیشبینی
شـ ــده روحانی بـ ــه باکو در ایام نـ ــوروز ابراز
خرسـ ــندی کرد و گفت« :روابط دو کشـ ــور
در هیـ ــچ مقطعی بـ ــه این خوبـ ــی نبوده
اسـ ــت» اوهمچنیـ ــن بـ ــا جـ ــدی خواندن
تهدیدات منطقهای ،ایران را کشوری امن
و باثبات دانست و خواستار همکاریهای
نزدیـ ــک دو کشـ ــور در زمینههای مختلف
ترانزیتی و بانکی شـ ــد .ظریف نیز با اشاره
به ظرفیتهـ ــای باالی موجـ ــود در روابط
فیمابیـ ــن دو کشـ ــور گفـ ــت« :مـ ــا از روند
همکاریهایچندجانبهایکهباکشورهای
اینمنطقهشکلگرفتهاست،خرسندیمو

وزارت خارجه

جیـ ــم ماتیـ ــس ،وزیر دفـ ــاع امریکا
در سـ ــخنانی مدعـ ــی شـ ــده اسـ ــت
که امریکا شـ ــواهد نگـ ــران کنندهای
دارد که نشـ ــان میدهد ایران قصد
دارد در انتخابات اردیبهشـ ــت ماه
در عـ ــراق مداخلـ ــه کنـ ــد .بـ ــه گفته
ماتیـ ــس ،ایران قصـ ــد دارد با خرج
کردن پول ،بر نامزدهای انتخابات
پارلمانـ ــی و رأی دهنـ ــدگان تأثیـ ــر
بگـ ــذارد .ایـ ــران بارهـ ــا مداخله در
رونـ ــد سیاسـ ــی عـ ــراق را رد کـ ــرده
اسـ ــت .به گزارش تسـ ــنیم ،متیس
که با خبرنـ ــگاران صحبت میکرد،
شـ ــواهدی بر این ادعـ ــا ارائه نکرد و
نگفت هدف ایران دخالت به نفع
کـ ــدام نامزدهاسـ ــت .با ایـ ــن حال،
به گفتـ ــه متیس مبلغی کـ ــه ایران
صرف دخالـ ــت در انتخابات عراق
کرده ،مبلغ قابل توجهی نیسـ ــت و
تأثیرگذار نخواهد بود.
او همچنین ایـ ــران را متهم کرد
کـ ــه بـ ــا ارسـ ــال تجهیزات و سـ ــاح
بـ ــه سـ ــوریه و یمن تـ ــاش میکند
نفوذش را در خاورمیانه گسـ ــترش
دهد .از سـ ــوی دیگر ،بـ ــه گفته وزیر
دفاع امریکا« ،مانورهای خطرناک
و تحریک آمیز» شـ ــناورهای ایرانی
علیه ناوگان امریکا در خلیج فارس
متوقف شده است.

سال بیست و چهارم شماره  6743شنبه  26اسفند 1396

برای مقابله با نگرانیهای امنیتی ناشی از
تروریسم بویژه بازماندههای داعش ،این
همکاریها را یک ضرورت میدانیم ».او
در ادامه نقش دو کشور در خطوط انتقال
انرژی در منطقه را بسـ ــیار مهم دانسـ ــت
و ابتـ ــکار ترانزیتی خلیج فـ ــارس تا دریای
سـ ــیاه را اقدامی خوب ارزیابی و بر تسریع
در عملیاتی شدن آن تأکید کرد.
صدور ویزا در فـ ــرودگاه برای ایرانیان،
تسـ ــریع در رفع مشکالت بانکی و تسهیل
تجارت بین دو کشـ ــور با ارزهـ ــای ملی ،از
دیگـ ــر موضوعاتی بـ ــود که در دیـ ــدار وزیر
امـ ــور خارجـ ــه ایـ ــران و رئیـ ــس جمهوری
آذربایجـ ــان مـ ــورد بحـ ــث و تبـ ــادل نظر
قرار گرفـ ــت .ظریف پـ ــس از آن در جمع
خبرنگاران اعالم کـ ــرد که ایرانیان بزودی
برای سفر به جمهوری آذربایجان ویزای
فرودگاهی استفاده خواهند کرد.
او پیرامون نتایج نشسـ ــت چهارجانبه
ایـ ــران ،ترکیـ ــه ،جمهـ ــوری آذربایجـ ــان
و گرجسـ ــتان در باکـ ــو تأکیـ ــد کـ ــرد:
«همکاریهـ ــای چهارجانبـ ــه این کشـ ــور
میتواندزمینهسازصلحوثباتدرمنطقه
باشد و زمینه را برای همکاریهای بیشتر
بین کشـ ــورهای منطقه بر اساس احترام
به حقوق بینالملـ ــل و تمامیت ارضی و
حاکمیت ملی کشورها فراهم کند».

ظریف با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه
«این همکاریها زمینهساز همکاریهای
بیشتر در منطقه شـ ــود» ،اظهار کرد« :در
بیانیـ ــه باکو در جریان برگزاری نخسـ ــتین
اجالس همکاریهای چهارجانبه ایران،
گرجستان،ترکیهوجمهوریآذربایجانبه
این موضوع اشـ ــاره شد که کشورهای فوق
میتوانند همکاریهای خوبـ ــی در حوزه
ترانزیـ ــت ،انرژی ،گردشـ ــگری ،صنعت و
تکنولوژی داشته باشـ ــند .این همکاریها
میتواند به توسـ ــعه چهار کشـ ــور و دیگر
کشورهای منطقه کمک کند».
وزیر امور خارجه کشـ ــورمان همچنین
پنـ ــچ شـ ــنبه شـ ــب در توئیتی با اشـ ــاره به
برگـ ــزاری نشسـ ــت چهارجانبـ ــه ایـ ــران،
جمهوری آذربایجان ،ترکیه و گرجسـ ــتان
در باکو تأکید کرد که در جریان این نشست
مذاکراتـ ــی عالـ ــی داشـ ــته اسـ ــت .ظریف
در توئیتر خود نوشـ ــت« :در این نشسـ ــت
مذاکراتی عالی در خصوص راههای ایجاد
همکاری نزدیکتر ،شامل نقشه راهی برای
ارتقای ارتباطات جهت افزایش تجارت و
رونق و شکوفایی صورت گرفت».
ëëجزئیاتتوافقهاینشست
چهارجانبهباکو
در پایان نخستین نشست چهارجانبه
وزیـ ــران امـ ــور خارجـ ــه ایـ ــران ،جمهوری

توصیف دو مقام ایران از سخنان اخیر بن سلمان

رجزخوانی تهی مایه و عاریتی
مواضـ ــع لجوجانـ ــه محمد بن سـ ــلمان،
ولیعهـ ــد عربسـ ــتان علیه ایران از سـ ــوی
سـ ــخنگوی وزارت امورخارجـ ــه و مشـ ــاور
رئیس جمهوری کشـ ــورمان پاسـ ــخ داده
شـ ــد .بهرام قاسمی سـ ــخنگوی دستگاه
دیپلماسی در واکنش به گفتههای محمد
بن سلمان ،ولیعهد سعودی در مصاحبه
بـ ــا تلویزیون س ـ ـیبیاس امریـ ــکا گفت:
«سـ ــخنان او ارزش پاسخگویی ندارد؛چرا
کـ ــه وی خام اندیشـ ــی متوهم اسـ ــت که
جز بـ ــه تلخی و دروغ سـ ــخن نمیگوید و
سیاست و کیاست را جز در درشت گویی
بیهنگام و از سر بیتدبیری نمیداند».
بـ ــه گـ ــزارش ایرنـ ــا ،قاسـ ــمی در عین
حال با یادآوری اینکـ ــه «ایران برای همه
همسایگان خود و کشورهای جهان و ملل
مختلف صرف نظر از مسـ ــاحت ،قدرت
نظامـ ــی و اقتصـ ــادی و حتی اعتبارشـ ــان
در داخـ ــل و خارج ،احترام قائل اسـ ــت و
همـ ــواره به منطقهای قوی ،امن و باثبات
به جای کشـ ــوری قوی اندیشید ه است»،
توگـ ــو و مـ ــدارای
گفـ ــت« :دعـ ــوت بهگف 
جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران با کشـ ــورهای
منطقـ ــه بخصـ ــوص برخی بداندیشـ ــان
و معانـ ــدان لجـ ــوج ،از روی کرامـ ــت و
عقالنیت و تدبیر ناشی از تجربه ،دانایی،
فرهنگ و تمدن دیرینه و با نظرداشـ ــت
مصالح جهان اسالم و در راستای صلح،
ثبات و امنیت در منطقه و جهان است».
توگـ ــو با شـ ــبکه
بـ ــن سـ ــلمان در گف 
«س ـ ـیبیاس» گفته بـ ــود «اگر ایـ ــران به
سـ ــاح هستهای دسـ ــت یابد ما نیز بمب
هسـ ــتهای میسـ ــازیم» و بـ ــا وجـ ــود این

رجزخوانی کرده بود کـ ــه «ایران از رقبای
عربسـ ــتان محسـ ــوب نمیشـ ــود .ارتش
ایران جـ ــزو پنج ارتش بزرگ کشـ ــورهای
اسالمی نیز نیسـ ــت .اقتصاد عربستان از
ایران بزرگتر اسـ ــت .ایران تا برابر شـ ــدن
با عربستان بسـ ــیار فاصله دارد».؛ بهرام
قاسمی در پاسـ ــخ به این سخنان با بیان
اینکه این «سـ ــخنان فاقد درایت و مملو
از عصبیت نـ ــاروا» «تنها رجز خوانیهای
تهی مایـ ــه دوران جاهلیت را بـ ــه اذهان
متبـ ــادر میسـ ــازد» ،گفـ ــت« :اگـ ــر ایـ ــن
شـ ــاهزاده جوان ایـ ــن گونه میاندیشـ ــد،
پس چگونه است هر دم نزد اربابان خود
از خطر ایران عجـ ــز و البه میکند و هربار
هم بعد از آن همه تمنای زبونانه دست
خالی اما دوشیده شده باز میگردد؟»
قاسـ ــمی افزود« :بهتر اسـ ــت کشوری
که بیش از  ۳سال در مقابل مردم تحت
محاصـ ــره و بیسـ ــاح و بیدفاع یمن به
زانـ ــو درآمـ ــده و مقاومت آنان خـ ــواب از
چشـ ــمانش ربوده است ،از اندازه ارتش و
اقتصاد خود دم نزند و همچنان با تقدیم
داشـ ــتههای مالی مردم خود برای خرید

«سالحهایزیبا»سرگرمباشدوواردکننده
امنیت باقی بماند ».حسـ ــامالدین آشنا،
مشـ ــاور رئیس جمهوری نیـ ــز در واکنش
به اظهـ ــارات اخیـ ــر ولیعهد عربسـ ــتان،
مشـ ــکل او و مسئوالن سعودی را نه ایران
بلکـ ــه بیاعتمـ ــادی به نفس دانسـ ــت و
در کانـ ــال تلگرامی خود نوشـ ــت«:ایران
خـ ــود را ملزم به دفـ ــاع از کعبه در مقابل
پیشـ ــروی خزنده صهیونیسـ ــم میداند و
این عربستان اسـ ــت که باید موضع خود
در مقابل اسـ ــرائیل را روشـ ــن کنـ ــد».او با
بیان اینکه ولیعهد و وزیرخارجه سعودی
از سـ ــر ناشـ ــیگری به زبان عاریتی سخن
میگوینـ ــد چرا کـ ــه بارها برسـ ــاختههای
نتانیاهـ ــو را بـ ــدون هیـ ــچ نـ ــوآوری بهکار
گرفتهاند ،یادآور شد« :جهان عرب هنوز
فراموش نکرد ه که اسـ ــرائیل و مشـ ــخصاً
بن گوریـ ــن و خاخامهای صهیونیسـ ــت
جنگ شـ ــش روزه را به مثابه «پیروزی بر
ظلمت نازیسـ ــتی» باز نمایی کردهاند».
آشنا افزود« :ایران میگوید بیایید به زبان
دیگری باهم سـ ــخن بگوییم نـ ــه به زبان
عاریت گرفته شده از اسرائیل».

واکنش هند به دعوت ایران از چین و پاکستان برای توسعه چابهار

سـ ــخنگوی وزارت خارجه هند در واکنش
به دعـ ــوت ایران از چین و پاکسـ ــتان برای
مشـ ــارکت در توسـ ــعه بندر چابهار گفت
که دهلینو کمـ ــاکان از توسـ ــعه این بندر
حمایت میکند ولی در عین حال ،تهران
حق دارد که شرکای خارجیاش را انتخاب
کند .محمدجواد ظریف در حاشـ ــیه سفر
خود به پاکستان ،گفت که تهران از حضور
پکن و اسـ ــامآباد در پروژه توسـ ــعه بندر
چابهار و زیرساختهای ترانزیتی مرتبط
با این بندر ،اسـ ــتقبال میکند .به گزارش
ایرنا ،این پیشنهاد در حالی مطرح شد که
ایران و هند در اردیبهشـ ــت سال گذشته،
قراردادی بـ ــه ارزش بیش از  300میلیون

دالر بـ ــرای احداث دو اسـ ــکله و قراردادی
مجـ ــزا بـ ــه ارزش  1/6میلیـ ــارد دالر برای
اتصال خط ریلی بندر چابهار به راه آهن
زاهـ ــدان ،امضا کـ ــرده بودند .بناسـ ــت که
این خط ریلی نهایتاً به سـ ــرخس متصل
شـ ــود تا کریدور شـ ــمال-جنوب ،آبهای
گرم دریای عمان را به کشـ ــورهای آسیای
مرکزیمتصلکند.رقیببندرچابهار80،
کیلومتر آنسوتر یعنی بندر گوادر پاکستان
اسـ ــت که کار ساختش به دست چینیها،
به سرعت در حال انجام است .سخنگوی
وزارت خارجه هنـ ــد در واکنش به دعوت
وزیر خارجه ایران از رقیب منطقهای هند
یعنی پاکسـ ــتان برای مشـ ــارکت در پروژه

توسـ ــعه بندر چابهـ ــار ،گفـ ــت« :این حق
دولت ایران است که شرکای خود را برای
توسـ ــعه زیرسـ ــاختهای آنجا (چابهار)
انتخـ ــاب کند ».او افـ ــزود« :همان طور که
میدانید ،هند از توسـ ــعه بندر چابهار به
عنوان مسـ ــیری جایگزین برای دسترسی
به افغانسـ ــتان و آسیای مرکزی ،حمایت
میکنـ ــد ».راویـ ــش کومـ ــار برای سـ ــخن
خود شـ ــاهد هم آورد و گفـ ــت که انتقال 4
محموله دریایی گندم هند از این بندر به
افغانسـ ــتان ،گواهی بر مناسب بودن این
مسـ ــیر برای بازرگانان هند است .توسعه
بندر چابهار بخشـ ــی از راهبرد ایران برای
توسعه مکران است.

آذربایجـ ــان ،ترکیه و گرجسـ ــتان ،در باکو،
وزیران خارجه چهار کشـ ــور ،بیانیهای را با
عنوان «بیانیه باکو» منتشر کردند .در این
بیانیه با تأکید بر تعهد هر چهار کشور برای
ارتقای همبستگی میان ملتهای خود با
هدف تقویت صلح ،ثبات و سعادتمندی
آنهـ ــا در منطقـ ــه آمده اسـ ــت« :هر چهار
کشـ ــور توافق کردنـ ــد که از پتانسـ ــیلهای
موجود بـ ــرای افزایش سـ ــرمایه گذاریها
و تجارت و حمایـ ــت از اجرای برنامهها و
پروژههای مشـ ــترک ،در حوزههای انرژی،
حمـ ــل و نقـ ــل ،مالـ ــی ،ارتباط ،فنـ ــاوری
اطالعات ،صنعت ،کشاورزی ،گردشگری
و محیط زیست ،استفاده کنند».
اهمیـ ــت اتصـ ــال ظرفیتهـ ــای
ترانزیتی  ۴کشـ ــور به کریدورهای ترانزیتی
بینالمللـ ــی ،افزایـ ــش همکاریها برای
توسـ ــعه زیرسـ ــاختهای حمل و نقلی،
افزایش همکاریهـ ــا در حوزههای نفت،
گاز و پتروشیمی ،تشویق روابط بین بانکی
 ۴کشـ ــور و تأکیـ ــد بـ ــر اهمیـ ــت تقویـ ــت
همکاریهـ ــا بـ ــرای کاهـ ــش و جلوگیـ ــری
از آسـ ــیبهای محیـ ــط زیسـ ــتی از جمله
توافقهایی بود که در این بیانیه مورد تأکید
قرار گرفت.
حضورظریفدرنشستسهجانبهآستانه
پس از باکو این آسـ ــتانه بود که وجهی
دیگر از همکاریهای منطقهای را میزبانی
کرد .روز گذشته وزیر خارجه کشورمان که
مسـ ــتقیماً از جمهـ ــوری آذربایجان راهی
قزاقسـ ــتان شـ ــده بود با همتایان روس و
ترک خود برای ادامه روند صلح پیریزی
شـ ــده برای پایان دادن به بحران سیاسی
سوریه دیدار و رایزنی کرد.
ظریف همچنین در کنار این مذاکرات
سه جانبه با همتای قزاقستانی خود و نیز
«نور سلطان نظربایف» ،رئیس جمهوری
قزاقسـ ــتان بهعنوان دولـ ــت میزبان روند
آسـ ــتانه دیـ ــدار و گفتوگو کـ ــرد .تأکید بر
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اجـ ــرای توافقهـ ــای فیمابین دو کشـ ــور
بویـ ــژه در زمینههـ ــای انـ ــرژی ،ترانزیـ ــت،
سـ ــرمایهگذاری مشـ ــترک و افزایـ ــش
مبـ ــادالت تجـ ــاری و نیـ ــز تسـ ــهیل صدور
روادید برای فعاالن اقتصادی و رفع موانع
همکاریهای بانکی از جمله مسائلی بود
که در این دیدارهای دو جانبه مورد توجه
قرار گرفت.
وزیـ ــر امور خارجـ ــه کشـ ــورمان پس از
حضور در نشسـ ــت سـ ــه جانبه بـ ــا وزیران
خارجه روسیه و ترکیه در تشریح نتایج این
نشست با بیان اینکه پیشبرد روند سیاسی
در سـ ــوریه نیازمنـ ــد دیـ ــدگاه واقعبینانـ ــه
نسـ ــبت به آینده این کشـ ــور است ،گفت:
«ضروری اسـ ــت که مبـ ــارزه مشـ ــترک با
تروریسم تا آزاد شدن کل سوریه از دست
گروههای تروریستی ادامه پیدا کند».
او با یادآوری اینکه روند آســـتانه در
یک سال گذشـــته نتایج مهمی را برای
مردم ســـوریه و همچنین ایجاد صلح و
امنیت در منطقه به همراه داشته است،
به موضوع برقـــراری آتشبس و ایجاد
مناطق کاهش تنش در ســـوریه اشـــاره
کـــرد و گفت« :ایـــن اقدامـــات گامهای
بلنـــدی بـــرای خامـــوش کـــردن جنگ
خانمانسوز در سوریه بود و روند آستانه
در این زمینه به توفیقات خوبی دســـت
پیدا کرد در واقع ایـــن روند تاکنون تنها
روند موفـــق بینالمللی بـــرای کاهش
تنش در ســـوریه اســـت و ضروری است
که از دســـتاوردهای آن پاسداری شود».
او همچنیـــن ابـــراز امیدواری کـــرد «در
اجالس ســـران سه کشور ایران ،روسیه و
ترکیه که کمتـــر از  ۲۰روز آینده در ترکیه
برگـــزار میشـــود زمینه بـــرای گفتوگو
و تبادل نظرهای بیشـــتر فراهم شـــود و
بتوانیـــم بـــرای همـــکاری در این زمینه
(حـــل بحـــران ســـوریه) گفتوگوهـــای
بیشتری داشته باشیم».
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ابراز تأسف معاون اول رئیس جمهوری
از محکومیت زیباکالم

معاون اول رئیسجمهوری با اظهار تأسـ ــف از محکومیت
صـ ــادق زیبـ ــاکالم ،ابـ ــراز امیـ ــدواری کـ ــرد که حکـ ــم صادر
شـ ــده علیه ایـ ــن اسـ ــتاد دانشـ ــگاه در دادگاه تجدید نظر لغو شـ ــود .بـ ــه گزارش
«ایران» ،اسـ ــحاق جهانگیـ ــری در صفحه شـ ــخصی خود در توئیتر نوشـ ــت« :از
خبر محکومیتدکتر صادق زیباکالم ،اسـ ــتاد منتقد و دلسـ ــوز و فعال دانشـ ــگاه
متأسف شدم .جامعه نیازمنداظهارنظر و نقد منصفانه نخبگان و دانشگاهیان
اسـ ــت .امیدوارم با لغـ ــو این حکم در مراحل تجدید نظـ ــر ،راه بر این ضرورت و
بهرهمندی از دیدگاههای خیرخواهانه ایشان و امثالایشان همچنان باز بماند».
صـ ــادق زیباکالم اخیـ ــراً به  18ماه حبس تعزیری و دو سـ ــال محرومیت کامل از
فعالیتهای سیاسـ ــی و اجتماعی محکوم شـ ــده است .حسـ ــن پاشازاده ،رئیس
شـ ــعبه  ۱۰۲۳دادگاه عمومی و جزایی روز پنجشـ ــنبه دربـ ــاره محکومیت صادق
زیبـ ــاکالم بـ ــا بیان اینکـ ــه «در صـ ــدور یک حکم جنجـ ــال رسـ ــانهای و اظهارنظر
اشـ ــخاص موضوعیتی ندارد» ،به «میزان» گفـ ــت :در ماده  ۵۰۰قانون تعزیرات
تصریح شـ ــده هر کس علیه نظام جمهوری اسـ ــامی ایران یا بـ ــه نفع گروهها و
سـ ــازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید ،به حبس از سـ ــه
ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

روایت پوتین از رباعیات عمر خیام

رئیـ ــس جمهـ ــوری روسـ ــیه در فیلم خود به نـ ــام «پوتیـ ــن» روایتی از
رباعیات عمر خیام بیان کرد .به گزارش ایرنا ،والدیمیر پوتین گفت:
اگر میخواهی حکیم باشـ ــی ،با مردم با مالطفت رفتار کن ،حکمت
خود را برای هیچ کس ناگـ ــوار نکن .به گفته گوینده فیلم« ،این بیت
از خیام از اصول مهم زندگی رئیس جمهوری روسیه شده است».

محکومیت یک تبعه ایران در امریکا به  ۲۵سال حبس

دادگاهی در امریکا یک شـ ــهروند ایرانی-امریکایی را به اتهام تالش برای خرید
موش ـ ـکهای ضدهوایی و قطعات یدکـ ــی هواپیماهای نظامـ ــی برای حکومت
ایران مجرم شـ ــناخت و وی را به تحمل  ۲۵سال حبس محکوم کرد .به گزارش
ایسـ ــنا ،این حکم را روز چهارشـ ــنبه قاضی منطقه «منهتـ ــن» در نیویورک علیه
«رضا اولنگیان» که  ۵۷سـ ــال سـ ــن دارد ،صادر کرد .بنا بـ ــه گزارشها ،اولنگیان
اکتبر سـ ــال  ۲۰۱۲در اسـ ــتونی دسـ ــتگیر و مارس  ۲۰۱۳به ایـ ــاالت متحده امریکا
مسترد شده است.

کنارهگیری نجفی ربطی به مراسم برج میالد
و احضار به دادسرا ندارد

مشاور رسـ ــانهای شـ ــهردار تهران تأکید کرد :استعفای نجفی این پیام
پنهان منفی را به جامعه داد که چون با اختاپوس فسـ ــاد در شهرداری
درافتاد و مقبول نیفتاد ،ناچار بهانه بیماری را پیش کشـ ــید .غالمعلی
رجایی در رشـ ــتهتوئیتهای خود نوشت :شـ ــهرداری در بهشت است
و نجفـ ــی در شـ ــهرداری .پـ ــس نجفی در بهشـ ــت اسـ ــت! کسـ ــی دلش
نمیخواهـ ــد «داوطلبانه» از بهشـ ــت بیـ ــرون برود! بخصـ ــوص اینکه
«نجفی» هم باشد! وی با بیان اینکه از نزدیک در جریان استعفای دکتر
نجفی شهردار تهران هستم ،اظهار داشت :این کنارهگیری غیراختیاری!
ربطی به مراسم برج میالد و احضار ایشان به دادسرای تهران ندارد.

