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مشاور ارشد بن سلمان با هدف مقابله با ایران:
برخی قصد عملیات تروریستی در آمریکا را دارند

مش��اور ارش��د »محمد بن س��لمان« در بیان محتوای دیدار وی با »دونالد 
ترامپ« در واش��نگتن، اعالم کرد که دو طرف اختالف دیدگاه های خود را بر معادلـــــه

طرف و بر مقابله با ایران تأکید کردند.
خبرگزاری رویترز به نام مش��اور بن س��لمان اش��اره نکرد و به نقل از بیانیه او افزود: دیدار روز 
سه شنبه »محمد بن سلمان« با رئیس جمهور آمریکا بسیار سازنده و موفق بود و یک نقطه تاریخی 
در روابط بین دو کش��ور محسوب می شود؛ به گونه ای که پس از یک مدت اختالف دیدگاه ها، این 

دیدار موجب شد تا مسائل در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
مشاور محمد بن سلمان افزود: این دیدار همچنین روابط دو کشور در عرصه سیاسی، نظامی، 
امنیتی و اقتصادی را بس��یار افزایش خواه��د داد و دلیل آن به درک باالی رئیس جمهور ترامپ از 

اهمیت روابط بین دو کشور و نوع دیدگاه وی درباره مشکالت منطقه باز می گردد.
مش��اور بن سلمان به شش کشور ایران، عراق، س��وریه، سومالی، سودان و یمن اشاره کرد که 
اتباعشان از سفر به آمریکا منع شده اند و گفت: محمد بن سلمان در این دیدار همچنین تأکید کرد 
که موضوع منع ورود اتباع شش کشور به آمریکا، اسالم ستیزی نیست اما تصمیم داخلی برای منع 
ورود تروریست ها به آمریکا محسوب می شود. او در ادامه تأکید کرد که عربستان سعودی اطالعاتی 
دارد که در برخی از این ش��ش کش��ور طرح هایی برای انجام حمالت تروریستی در آمریکا در حال 
تدوین است. طبق این بیانیه، »محمد بن سلمان« در دیدار با ترامپ و در رابطه با »برجام« تأکید 
کرد: توافق هس��ته ای با ایران برای منطقه بسیار خطرناک و اشتباه است و صرفا موجب می شود تا 

نظام تندروی ایران در دست یابی به سالح اتمی با تأخیر مواجه شود.
به گفته مشاور »محمد بن سلمان« در دیدار ترامپ و فرزند پادشاه سعودی، همچنین دو طرف 

بر لزوم مقابله با ایران در منطقه تأکید و تهران را به حمایت از داعش و القاعده متهم کرده اند.

بهشتی پور:
 مسکو اهمیت مناسبات با ایران را 

درک کرده است
ب��ه اعتقاد پژوهش��گر ارش��د 

مسائل اوراس��یا، تا زمانی که دیــــدگاه
روس��یه  رئیس جمهور  پوتین 
اس��ت، تالش وی بر بهبود مناسبات با ایران خواهد 
بود؛ چراکه اهمیت مناس��بات با ایران را درک کرده 
اس��ت. منافع روس��یه اقتضا می کند ب��ا ایران رابطه 

خوب داشته باشد.
حس��ن بهش��تی پور در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم، 
درخصوص مناس��بات روسیه با رژیم صهیونیستی به 
دنبال س��فر نتانیاهو به مس��کو و اظهارات ضد ایرانی 
وی، با اش��اره به اینکه مس��کو اهمیت مناس��بات با 
ایران را درک کرده، یادآوری کرد: یکی از عمده ترین 
تالش های اس��رائیل در چند س��ال اخیر که روس��یه 
تالش کرده مناس��بات خود را با ایران بهبود ببخشد، 
دامن زدن به اختالف میان ایران و روسیه بوده است.

ب��ه گفت��ه وی در همین راس��تا رژی��م تل آویو 
اقدامات ضد ایرانی خ��ود را در عرصه دیپلماتیک و 
رس��انه با منتشر کردن انواع خبرها به انجام رسانده 
است، داشت: این رژیم نزدیک شدن ایران و روسیه 

به یکدیگر را به ضرر خود می داند. اس��رائیلی ها البی 
قوی در بین یهودیان روس��یه در داخل این کش��ور 
دارند که این البی صهیونیست در سال های گذشته 
هم��ه امکانات خود را ب��رای ممانعت از بهبود روابط 
ایران و روس��یه بکار برده است. البته در چهار سال 

اخیر برخالف گذشته چندان موفق نبوده اند.
تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی اوراس��یا با تأکید بر 
اینکه بحث تاریخی که نتانیاهو مطرح کرده، تبدیل 
به مضحکه ش��ده اس��ت، گفت: پوتین در مقابل این 
اظه��ارات نتانیاهو بیان کرد که به تاریخ نمی پردازد، 
بلک��ه باید به مس��ائل روز نگاه کرد. ای��ن اظهارنظر 
پوتین غیرمس��تقیم به نتانیاه��و می گوید با تکیه  بر 
تحریف تاری��خ نمی توان واقعیت ه��ای امروز روابط 
تهران و مس��کو را انکار یا نادی��ده گرفت. مجموعه 
بازت��اب خبری اظهارات نتانیاهو در داخل مطبوعات 
اسرائیل نیز مش��خص می کند که اظهارات نتانیاهو 
حت��ی در داخل نیز با تعجب روبه رو ش��ده اس��ت؛ 
زی��را نادیده گرفتن آنچ��ه در تورات آم��ده و آنچه 
س��ال های س��ال از رفتار کوروش در قبال یهودیان 

مطرح می شد، به شمار می رود.
پژوهش��گر ارشد مس��ائل سیاس��ی اوراسیا در 
همین زمینه افزود: بر این اساس به باور من به  جای 
دقت کردن به اظه��ارات بی پایه نتانیاهو در مالقات 

با پوتین، باید به روند کلی تالش رژیم صهیونیستی 
برای توس��عه مناس��بات خود با مس��کو و همچنین 

تخریب روابط ایران و روسیه توجه کرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ه��دف نتانیاه��و از تخریب 
مناس��بات مس��کو و ته��ران مطرح کرد: روس��یه و 
شخص پوتین به تالش های ضد ایرانی رژیم تل آویو 
واقف اس��ت. اس��رائیلی ها پیش  از این برای ترغیب 
روسیه به متوقف کردن مناسبات با ایران وعده هایی 
می دادند. به  عنوان نمونه اسرائیل چند سال پیش به 
روس��یه وعده می داد اگر پروژه همکاری هسته ای با 
ایران را در بوش��هر متوقف کند، به  جای آن اسرائیل 
فناوری پیچیده نظامی که از آمریکایی ها می گرفت، 
در اختیار روس ها قرار می دهد. بر این اساس درباره 
تحویل موش��ک های پدافندی اس 300 به ایران نیز 
صهیونیس��ت ها همیش��ه س��عی کرده اند روس ها را 
ترغیب کنند که ارس��ال این موش��ک ها را به ایران 

متوقف سازند؛ اما موفق نشدند.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه منافع متقاب��ل ایران و 
روس��یه اقتضا می کند با یکدیگر رابطه داشته خوبی 
داشته باشند، افزود: بنابراین می توان پیش بینی کرد 
این سیاست شکس��ت خورده تل آویو مبنی بر ایجاد 
اختالف بین روس��یه و ایران در سال های آینده نیز 

کارایی نخواهد داشت.

7 سیاست خارجه
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 تاکید ظریف بر لزوم جدی تر نگاه کردن ترکیه 
به مسائل منطقه 

وزیر امور خارجه کش��ورمان گفت: با توجه به تاکیداتی که 
در حوزه سیاس��ت خارجی مبنی بر همه جانبه گرایی داشته ایم، 
در س��فرهای خارجی همواره مدنظر داش��ته ایم که کش��ورهای 

همسایه مسلمان و همسو با کشورمان، مدنظر قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت خارجه سال پرکاری 
را داش��ت و من 57 سفر خارجی داشتم که بیشتر به کشورهای 
آس��یایی، آفریقایی و آمریکای التین ب��ود و بیش از 84 هیئت 

سیاسی و تعداد زیادی هم هیئت اقتصادی به ایران آمدند.
وی در ادامه افزود: اجرای برجام مهمترین مس��ئله سیاست 
خارجی ما بود. ما برای اجرای دقیق برجام وقت زیادی را صرف 

کردیم، چون بدعهدی آمریکا برای ما قابل پیش بینی بود.

شهردار اراک از عملکرد شوراي شهر اراک ابراز رضايت کرد و دليل اين رضايت را 
همکاري شوراي شهر با شهرداري عنوان کرد.

حضور  با  رسانه   اصحاب  با  اراک  کالنشهر  شهردار  مطبوعاتي  جلسه   چهارمين 
اداره  مدير  حيدري  شهردار،  عالي  مشاور  نوري  اراک،  شهردار  عباسي  مهندس 
حراست، بوالحسني مدير اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري اراک و 

جمعي از اصحاب رسانه در محل شهرداري مرکز برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه شهريار بوالحسني مدير اداره روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري اراک ضمن قدرداني از زحمات اصحاب رسانه به پاس همکاري و تعامل با 
مجموعه شهرداري و انعکاس به موقع اخبار اين مجموعه ابراز اميدواري کرد که اين 

تعامل و همکاري در سال آينده نيز ادامه داشته باشد.
وي در ادامه با اشاره به اينکه در سال گذشته ١٥٣٢ خبر و در سال جاري٢٠٨٤ مورد 
خبر مجموعه مديريت شهري توسط اصحاب رسانه منعکس گرديده و مي توان گفت 
تعداد خبر درج شده سال ٩٥ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٣٦ درصد افزايش 

داشته است و اين مهم نشان دهنده تعامل اصحاب رسانه با اين مجموعه مي باشد.
بوالحسني همچنين خاطرنشان ساخت: با تالش و زحمات پرسنل واحد خبر اداره 
روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري اراک در سال ٩٥ بيش از ١٩٦٤ مورد خبر 
و در سال گذشته نيز ١٤١٨ مورد در پورتال شهرداري درج شده و مي توان گفت: 
تعداد خبر کار شده در سال ٩٥ نسبت به سال گذشته؛ ٣٨/٥ درصد افزايش داشته 
است. الزم به ذکر است که تعداد بازديدکنندگان از پورتال شهرداري در سال جاري 
به بيش از ٢٣٠٢٠١٣ نفر رسيده و اين رقم نسبت به سال گذشته که آمار بازديد از 

سايت ٥٦٢٥٦٣ نفر بوده اند، افزايش ٣٠٩ درصدي داشته است.
حضرت والدت  پيشاپيش  اراک  کالنشهر  شهردار  عباسي  مهندس  جلسه  ادامه   در 
 فاطمه (س) روز زن و همچنين والدت بنيانگذار کبير انقالب اسالمي ايران؛ حضرت 
امام خميني(ره) و همچنين فرا رسيدن سال ١٣٩٦ شمسي و رسيدن بهار طبيعت را 
تبريک گفته و از زحمات اصحاب رسانه به پاس تعامل با مجموعه شهرداري اراک و 

انعکاس اخبار و تالش هاي مسوولين به سمع و نظر شهروندان تقدير و تشکر نمود.
همچنين در اين جلسه اصحاب رسانه از عملکرد اداره روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري اراک در خصوص تعامل و همکاري مطلوب و مناسب با اصحاب رسانه تقدير 

و تشکر نمودند.

در ادامه اين نشست نيز اصحاب رسانه به ارائه سواالت خود از عملکرد مجموعه 
مديريت شهري اراک پرداختند.

مهندس عباسي شهردار کالنشهر اراک نيز در پاسخ به سواالت مطرح شده از سوي 
اصحاب رسانه، اظهار داشت: نصب المان هاي نوروزي، رنگ آميزي جداول، خط کشي 
معابر اصلي، نصب تابلو راهنمايي مسافران نوروزي، ايجاد ايستگاه نوروزي در مبادي 
ورودي شهر براي استقبال از مسافران و ميهمانان نوروزي و اختصاص چند پارک براي 
اسکان مسافران از جمله برنامه هاي شهرداري در ايام نوروز است. شهردار اراک 
در خصوص به طول انجاميدن اتمام پروژه هايي همانند تقاطع غير همسطح ميدان 
شريعتي، ورزش، شهيد کاوه نبيري و شهيد صيدي و نيمه تمام ماندن پروژه ها نسبت 
به زمان بندي مقرر اظهار کرد: ما به اين پروژه ها نيمه تمام نمي گوييم. اين پروژه ها 
در حال اجرا هستند، در واقع تنها در زمان اتمام پروژه ها تاخير داشته ايم و اين تاخير 
هم به دليل وجود تاسيسات زيربنايي در محل طرح و نياز جابه جايي اين تاسيسات 

مي باشد که اميد است سال آينده پيمانکاران اين عقب افتادگي ها را جبران نمايند.
وي در رابطه با نبود همکاري موثر شهرداري با هنرمندان بومي در پرداختن به منظر 
شهري اراک عنوان کرد: ما زيادي نسبت به شهر اراک متعصب هستيم. در حد امکان 
با هنرمندان بومي همکاري شده و فراخوان همکاري مي دهيم اما هنرمندان بومي 
در اين فراخوان ها شرکت نمي کنند. الزم به ذکر است در ساخت ١٠ تنديس اراک 

هنرمندان بومي به عنوان دستيار در کنار شرکت کنندگان بودند.

تعامل و همکاري دليل رضايت شهردار کالنشهر اراک از عملکرد شوراي دوره چهارم آگـهـي مـنـاقـصـه عـمـومـي
شهرداري ورامين 

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه سال ١٣٩٦ ، پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

- داوطلبان مي توانند ظرف مدت ١٥ روز کاري از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري به واحد امور قراردادهاي شهرداري و يا به سايت اينترنتي 
www.e-varamin.ir شهرداري ورامين مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند.

(تلفن تماس: ٧-٣٦٢٤٢٥٢٥ داخلي ٣٦٤-٣٦٦)
- شهرداري در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهي و کارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.
حيدريان – شهردار ورامين- ساير اطالعات وجزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود مي باشد. ٧٣٩٩٤٢
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پروژه تامين نيروي انساني۱

پروژه بيمه درمان تکميلي کارکنان شهرداري ورامين۲

آگهى ابالغ راى هيات بدوى رسيدگى به تخلفات ادارى كاركنان 
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى استان كرمان

 دانشگاه علوم پزشكى و 
خدمات بهداشتى درمانى استان كرمان

 بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري و آئين نامه هاي مربوطه به آن و در اجراي ماده ٧٣ قانون آئين دادرسي مدني ، نظر به اينکه آقاي 

دکتر امير مشرفي زرندي پزشک عمومي شبکه بهداشت درمان شهرستان زرند فرزند حسين داراي شماره شناسنامه ٥٤ صادره از کرمان متولد ١٣٦٣ 

بموجب راي قابل پژوهش شماره ١٠٤ مورخ ٩٥/١١/٢٤ هيات محترم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دانشگاه علوم پزشکي کرمان به اخراج 

از دستگاه متبوع محکوم گرديده است، لذا نامبرده بايستي از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه (٣٠ روز) به نشاني کرمان ابتداي جاده هفت باغ علوي،  

پرديس دانشگاه علوم پزشکي ، ساختمان ستاد مرکزي ، اداره کارگزيني امور تخلفات اداري مراجعه و نسبت به رويت اقدام نمايد. در غير اينصورت پس 

از انقضاي مدت مذکور اقدام قانوني بعمل خواهد آمد.
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کش��ورهای ایران، روس��یه و 
بیانیه ای پرونـــــده ب��ا ص��دور  ترکی��ه 

دور  س��ومین  در  مش��ترک 
مذاکرات آس��تانه بر پایبندی به تقویت آتش بس در 

سوریه تاکید کردند.
نشس��ت »آس��تانه 3« دیروز در حالی با تاکید بر 
پایبندی به تقویت آتش بس در سوریه به کار خود ادامه 
داد که معارضان س��وریه در روزهای اخیر اعالم کرده 
بودند حاضر نیس��تند در مذاکرات آستانه که از دو روز 

پیش در پایتخت قزاقستان برگزار شده شرکت کنند.
وزارت خارجه قزاقستان اعالم کرد که دور سوم 
مذاکرات صلح س��وریه در آستانه پایتخت قزاقستان 
به دلیل ورود هیأت معارضان س��وریه به مدت یک 
روز دیگر تمدید شده است و به این ترتیب امروز نیز 

ادامه خواهد یافت.
در ای��ن نشس��ت ک��ه ب��ا حض��ور هیات ه��ای 
نمایندگی س��ه کش��ور ایران )به سرپرستی حسین 
جابری انصاری مع��اون عربی و آفریقایی وزارت امور 
خارجه(، روس��یه )به سرپرس��تی الورنتیف نماینده 
ویژه پوتین در امور س��وریه( و ترکیه )به سرپرستی 
اونال معاون خاورمیان��ه و آفریقایی وزارت خارجه( 
برگزار ش��د، معاون وزیر خارجه قزاقستان به عنوان 
میزبان اجالس، گزارش��ی درباره دستاوردهای روند 

آستانه ارائه کرد.
سه کش��ور ضامن آتش بس در سوریه، در طول 
این نشس��ت ضمن توافق درخص��وص تحکیم رژیم 
ترک مخاصم��ات، گفت وگوهایی درباره اجرای نظام 
نظارت س��ه جانبه ب��ر آتش بس و تنظی��م ترتیبات 
کاری روند آس��تانه انجام دادند. مطابق توافق بعمل 
آمده در این نشس��ت، اجالس آتی کارشناسی روند 
آس��تانه در تاری��خ 29 و 30 فروردین 96 در تهران 
و دور چه��ارم کنفرانس آس��تانه در تاریخ 13 و 14 

اردیبهشت 96 در آستانه برگزار خواهد شد.

ترکیه می خواهد مذاکرات را به شکست بکشد
پایبندی بر ادامه آتش بس در س��وریه در حالی 
از س��وی تهران و مس��کو و آنکارا تاکید شده که به 

نظر می رسد ترکیه نمی خواهد مذاکرات آستانه برای 
حل بحران سوریه به نتیجه قابل قبولی برسد.

برخی تحلیلگ��ران بر این باورند ک��ه ترکیه به 
دنبال مکر و فریب اس��ت و بسیاری از فعالیت هایی 
که ضد ارتش سوریه می ش��ود، سرمنشاء آن ترکیه 

است. 
ناظران معتقدند ترکیه به دنبال تحقق دو هدف 
است؛ نخست حفظ منافع خود در سوریه که زمانی 
بخشی از امپراتوری عثمانی بود و دوم مهار ُکردهایی 

که آن را دشمن سرسخت خود می داند.
ترکیه زمانی که بش��ار اس��د با فتح حلب ضربه 
قوی به گروههای مس��لح مورد حمایت ترکیه زد به 
همکاری گسترده با مسکو برای اینکه بتواند به مانور 

در شمال سوریه ادامه بدهد، روی آورد.
ترکی��ه عالوه ب��ر اهداف پنهانی که در س��وریه 
دنبال می کند به دنبال این اس��ت که مانع از قدرت 
گرفت��ن ُکردها س��وریه و گس��تردگی قلمرو مناطع 
تحت نفوذ آنها شود. اگر ترکیه در جریان فتح حلب 
به دست ارتش سوریه و همپیمانانش سکوت اختیار 
ک��رد در واقع به خاطر این بود که بتواند به تحرکات 

خود در شمال سوریه ادامه دهد. 
ه��دف از هم��کاری ترکیه با روس��یه و در واقع 
هدف اصلی آنکارا مهار ُکردهاست. در این میان ترور 
س��فیر روس��یه در ترکیه نیز مانعی در مسیر ادامه 

همکاری های مسکو-آنکارا ایجاد نکرد.
 در همین رابطه رئیس هیات دولت س��وریه در 

مذاکرات آس��تانه ترکیه را به تالش برای به شکست 
کش��اندن روند مذاکرات متهم کرد. همزمان دولت 
قزاقس��تان اعالم کرد دور جدید مذاکرات در آستانه 

ماه مه آتی برگزار می شود.
بشار الجعفری، رئیس هیات اعزامی دولت سوریه 
ب��ه مذاکرات در آس��تانه در کنفرانس��ی مطبوعاتی 
اعالم کرد: ما در نشس��ت آس��تانه 3 گفت وگوهای 
س��ازنده ای درخصوص موضوع��ات مختلف با هدف 
تقویت آتش بس داشتیم. این مذاکرات بدون حضور 
هیات های مخالف مس��لح برگزار ش��د چراکه ترکیه 
که ضامن گروه های مس��لح سوری است می خواهد 

نشست آستانه را به شکست بکشاند.
الجعفری عنوان داش��ت: هیات دولت سوریه در 
مذاکرات آس��تانه آمادگی اش برای بررس��ی هرآنچه 
به توقف خش��ونت ها در سوریه منجر شود، را اعالم 
کرده و ما در این نشست مساله مین زدایی و خنثی 
کردن مواد منفجره در ش��هر باستانی پالمیرا )تدمر( 

را مورد بررسی قرار دادیم.
رئی��س هی��ات اعزامی دولت س��وریه مذاکرات 
آس��تانه را "س��ازنده" خوان��د و اعالم ک��رد که این 
مذاکرات بر توقف خش��ونت ها، مبارزه با تروریس��م 
و تفکیک گروه های تروریس��تی از مخالفان س��وری 
متمرکز بود. وی گفت: ما و دوستان روس و ایرانی مان 
تالش های زیادی برای موفقیت نشست های آستانه 
و رس��یدن به نتایج رضایت بخش انج��ام دادیم اما 
دولت ترکیه می خواه��د روند مذاکرات را به چالش 
بکش��اند که این به فضل تالش های روسیه و ایران و 

جدیت هیات دمشق اجرایی نشد.
الجعفری گفت: هیچ برگه یا سند رسمی در این 
مذاکرات ارائه نشد بلکه تنها برخی دیدگاه ها درباره 
مسائل مختلف رد و بدل شد و ما با روسیه یک سند 

مش��ترک درباره خنثی سازی مین و بمب ها در شهر 
تدمر را بررسی کردیم.

از سوی دیگر معاون وزیر امور خارجه قزاقستان با 
بیان اینکه حاضران در مذاکرات آستانه به نتایج مهمی 
در این نشس��ت ها دست یافتند غیبت هیات مخالفان 

مسلح در این مذاکرات را به ضرر آنها دانست.
قدر مسلم آن است که موفقیت این نشست منوط 
به جدیت گروه های مسلح و آمادگی آنها برای راهکار 
سیاسی حل بحران س��وریه است. آنها باید به سوریه 
متعهد باش��ند و سالح خود را بر زمین بگذارند و وارد 
فاز سیاس��ی ش��وند. اما گویا با حضور نیافتن در این 
نشست به نوعی نمی خواهند بحران سوریه حل شود.

از سوی دیگر غیرت عبدالرحمان اف، وزیر امور 
خارجه قزاقس��تان اعالم کرد: ای��ن دور از مذاکرات 
آس��تانه بخش مهمی از مذاکرات چندجانبه است و 

نقش مهمی در مذاکرات ژنو دارد.
وی گفت: م��ا برای ادامه مذاکرات در آس��تانه 
ت��ا رس��یدن به راه��کاری سیاس��ی درباره س��وریه 
مصمم هس��تیم. قرار است نشس��تی فنی در سطح 
کارشناس��ان ماه آینده در تهران برگزار شود اما دور 

بعدی مذاکرات ماه مه برگزار خواهد شد.
تالش گسترده ایران برای حل بحران سوریه که 
با همسویی مسکوبا سیاست های جمهوری اسالمی 
روند تندتری را به خ��ود گرفته در حالی ادامه دارد 
که نباید از کارشکنی سعودی ها و اسرائیل نیز غافل 
شد که همه تالش خود را برای به شکست نرساندن 

این نشست می کنند.
نشس��ت آس��تانه در واقع افق جدیدی مغایر با 
آنچ��ه آمریکا دنبال می کرد یعنی جنگ فرسایش��ی 
در س��وریه و ادامه کشتار و ویرانی این کشور پس از 
ناتوانی در براندازی نظام س��وریه و تجزیه این کشور 

با هدف دست اندازی بر آن است. 
ای��ن در واق��ع روند مورد نظر آمری��کا مبنی بر 
تحویل قدرت به گروه های مس��لح و انتقال قدرت و 
دول��ت انتقالی را کنار می زند و اصل احترام به اراده 
ملت س��وریه و اصل مشروع قانون اساسی و واقعیت 

کنونی را مورد توجه قرار می دهد.

یافتن راهکار حقوقی برای مقابله با قوانین 
فراسرزمینی آمریکا به نفع اتحادیه اروپاست
سفیر ایران در فرانسه گفت: تالش اتحادیه اروپا برای 
یافتن یک راهکار حقوقی مناس��ب جهت مقابله با قوانین 
سرزمینی آمریکا که ناقض حاکمیت داخلی دیگر کشورها 

است، در بردارنده منافع اروپاست.
به گزارش تسنیم، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته 
داوری و تجارت بین الملل دانش��گاه ورسای روز سه شنبه 
24 اس��فندماه در محل س��فارت جمهوری اسالمی ایران 
نشستی با سفیر جمهوری اسالمی ایران در فرانسه در مورد 
آثار و تعهدات حقوقی برجام و آخرین تحوالت پسا برجام 
برگزار کردند. در این نشس��ت علی آهنی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران، ضمن اشاره به تعهدات گروه 1+5 در اجرای 
کامل برجام و کارش��کنی های دول��ت و کنگره آمریکا در 
مس��یر اجرای برج��ام از جمله از طری��ق تحمیل قوانین 
فراس��رزمینی خود به اروپا، اظهار داش��ت: تالش اتحادیه 
اروپا برای یافتن یک راه کار حقوقی مناسب جهت مقابله 
با قوانین سرزمینی آمریکا که ناقض حاکمیت داخلی دیگر 

کشورها است، در بردارنده منافع اروپا می باشد.
وی ضمن تش��ریح آخری��ن تحوالت رواب��ط ایران و 
فرانس��ه و فرصت های عظیم همکاری و س��رمایه گذاری 
شرکت های فرانسوی در ایران، درخصوص وضعیت منطقه 
و معضل تروریسم به عنوان تهدید منطقه ای و بین المللی 
اظهار داش��ت: مقابله با تروریسم و افراطی گرایی مستلزم 

برخورد با ریشه های ایدئولوژیک آن است.
س��فیر جمهوری اس��المی ایران در ادامه توضیحاتی 
در م��ورد ماهی��ت برنامه های صلح آمیز هس��ته ای ایران، 
مذاکرات هس��ته ای و برجام، تحوالت بعد از برجام، موانع 
و چالش های برجام، فرصت های سرمایه گذاری در ایران، 
قوانی��ن و مق��ررات ای��ران در حمایت از س��رمایه گذاران 
خارجی، آخرین تحوالت روابط ایران و فرانس��ه در پس��ا 
برجام و نقش و جایگاه جمهوری اس��المی ایران در صلح 
و ثب��ات منطق��ه ای ارائه داد. آهنی در پایان به س��واالت 
دانش��جویان درخصوص تاثیر تحریم های اولیه آمریکا در 
اجرای برجام، رویکرد دولت جدید آمریکا نسبت به برجام 

و تحوالت منطقه خاورمیانه پاسخ داد.
س��فیر کشورمان در پاسخ به س��والی پیرامون رقابت 
بین ایران و عربس��تان در منطقه اظهار داشت: جمهوری 
اس��المی ایران ضمن رد هرگونه رویکرد رقابتی و تقابلی 
با عربس��تان، معتقد است که منافع ملی ایران و عربستان 
و منافع منطقه ایجاب می کند تا دو کش��ور با واقع بینی و 
دوراندیشی راه گفت وگو و همکاری را در پیش گیرند، که 
این امر می تواند در راس��تای ح��ل بحران های موجود در 

منطقه نقشی تعیین کننده داشته باشد.
وی افزود: البته تحقق این امر مس��تلزم تغییر نگاه و 

اصالح رویکرد دولت سعودی است.
همچنین مهدی س��نایی س��فیر ایران در روسیه در 
گفت وگو با خبرگزاری »اس��پوتنیک« تأکید کرد که هیچ 
تنش��ی بین ایران و روس��یه در مورد اس��تفاده از پایگاه 

هوایی همدان وجود ندارد.
سنایی در این گفت وگوی ویدیو کنفرانسی افزود که از 
حالت استفاده جنگنده های روسیه از پایگاه هوایی همدان 
س��وء برداشت ش��ده و ایران و روس��یه همکاری نزدیکی 
 در نب��رد علیه تروریس��ت های داعش را ادام��ه می دهند. 
وی اظه��ار داش��ت: در هر جامعه ای اخت��الف نظر وجود 

دارد... از نظر من آنچه که رخ داد بیشتر سوء تعبیر بود.
بنابر این گزارش، روس��یه 16 آگوس��ت سال گذشته 
میالدی از پایگاه هوایی همدان عملیاتی را علیه گروه های 
تروریستی فعال در سوریه انجام داد. حضور روسیه در این 

پایگاه دو روز بعد پایان یافت.
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وقتی ترکیه بر اهداف پنهانی خود اصرار می کند! 


