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یکا  یم های جدید آمر اعتراض چین به اعمال تحر
علیه ایران

چین نس��بت به اقدام اخیر آمری��کا در اعمال تحریم های 
جدید علیه مقام های ایرانی و چینی به اتهام حمایت از برنامه 

موشک بالستیک ایران، اعتراض کرد.
به گزارش تس��نیم، ه��وا چون یینگ س��خنگوی وزارت 

خارجه چین در سخنانی تاکید کرد: چین از قوانین و مقررات 
داخلی خود تبعیت می کند و به دقت به مسئولیت های خود 

در قبال جامعه بین المللی پایبند است.
وی در ادامه تصریح کرد: چین مخالف استفاده کورکورانه 

از تحریم های یکجانبه است به خصوص زمانی که این تحریم ها 
به منافع طرف های س��وم لطمه وارد می کند. من فکر می کنم 
تحریم ها به ضرر ارتقای اعتماد مش��ترک و متقابل خواهد بود 

و به ضرر تالش های بین المللی در این مساله است.

یکا یم جدیدآمر واکنش تهران به تحر
وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان درخص��وص اقدام 
متقاب��ل علیه برخی افراد و نهادهای آمریکایی بیانیه ای 

منتشر کرد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، در مت��ن ای��ن بیانی��ه آم��ده 
اس��ت:»امروز دول��ت جدید آمریکا در اج��رای تعهدات 
برجامی آن کش��ور اقدام به تمدید اسقاطیه تحریم های 
کنگره آمریکا نموده و بدین ترتیب به توقف اجرای این 

تحریم ها ادامه داد.
همزم��ان همان گونه که باتوجه ب��ه عملکرد دولت 
جدی��د آمری��کا پیش بینی می ش��د، این دول��ت برای 
کمرنگ کردن تبعات مثب��ت اجرای این تعهد برجامی 
خود، اقدام به فضاسازی منفی و اعمال فشارهای جانبی 
با ص��دور همزمان گزارش به کنگ��ره پیرامون اتهامات 
واهی و بی اس��اس در س��ایر حوزه ها و نیز اضافه کردن 
ن��ام تعدادی از افراد و ش��رکت های ایرانی به فهرس��ت 

تحریم های موشکی نمود.
جمهوری اس��المی ایران همانگون��ه که بارها اعالم 
ک��رده ضمن تاکی��د بر حق مس��لم و قانونی خود برای 
ارتقای توانمندی های دفاعی کش��ور، تصریح می نماید 
که به منظور حفظ و حراس��ت از حاکمیت، اس��تقالل 
سیاسی و تمامیت س��رزمینی جمهوری اسالمی ایران، 
برنامه موشکی خود را که هیچگونه مغایرتی با تعهدات 
بین الملل��ی ای��ران و قطعنامه ۲۲۳۱ ن��دارد، با قوت و 

اقتدار و براساس برنامه ریزی خود ادامه خواهد داد.
 

وسیه در آنکارا  دیدار مقامات ایران، ترکیه و ر
اس��پوتنیک گزارش داد مقاماتی از ایران، روسیه و 
ترکیه با هدف بررس��ی تشکیل مناطق کاهش تنش در 

سوریه، در آنکارا دیدار کردند.
به گزارش فارس، رسانه های محلی از دیدار مقامات 
ایرانی، روسی و ترکیه ای در »آنکارا« برای بررسی روند 

تشکیل »مناطق کاهش تنش« در سوریه خبر دادند.
بخش ترکی خبرگزاری »اس��پوتنیک« با اعالم این 
خبر نوش��ت مقام��ات نظامی، دیپلماتی��ک و اطالعاتی 
ایران، روس��یه و ترکیه در محل سازمان اطالعات آنکارا 
دیدار و درباره ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در س��وریه 
گفت وگو کردند. اس��پوتنیک به نقل از خبرنگار روزنامه 
»حریّت« نوش��ت این مقامات روند تش��کیل 4 منطقه 
کاهش تنش در س��وریه و کشورهایی که بر آنها نظارت 

خواهند داشت را بررسی کردند.

یم بیشتر ایران  نتانیاهو ترامپ را برای تحر
مجاب می کند

مش��اور نخس��ت وزیر رژیم صیونیس��تی می گوید 
نتانیاه��و در تل آوی��و تالش خواهد ک��رد رئیس جمهور 
آمریکا را برای اعمال تحریم های س��خت گیرانه تر علیه 

ایران مجاب کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، یک مشاور بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه گفت 
وی ت��الش خواهد ک��رد در دیدار با »دونال��د ترامپ«، 
رئیس جمه��وری آمریکا وی را برای وض��ع تحریم های 
سخت گیرانه تر علیه ایران مجاب کند. وی در مصاحبه ای 
با خبرگزاری بلومبرگ در تل آویو گفت: »الزم است برای 

رفتارهای ایران هزینه در نظر گرفته شود«.

 برخی کشورهای عربی
 باید دموکراسی را از ایران بیاموزند

مدی��ر خبرگ��زاری النخی��ل ع��راق گف��ت: برخی 
کش��ورهای عربی همچون عربس��تان س��عودی، قطر و 
امارات باید از دموکراس��ی ای��ران بیاموزند و ببینند چه 
دیدگاه های مختلفی در این دموکراس��ی واقعی شرکت 

می کنند.
»محمدعل��ی الحکیم« ک��ه روز جمعه با حضور در 
حوزه رای گیری حس��ینیه ارش��اد تهران، ش��اهد روند 
اجرایی برگ��زاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری ای��ران ب��ود، در گفت و گ��و با ایرن��ا افزود: 
حضورام��روز )دیروز( م��ردم ایران در انتخابات بس��یار 
عالی اس��ت و ایران همچون همیشه نشان داد بهترین 
دموکراسی را در خاورمیانه دارد و هیچکس تا این لحظه 
نمی تواند بگوید رئیس جمهوری آینده چه کسی است.

این کارشناس مس��ائل خاورمیانه اظهار داشت: در 
دموکراسی ایران همه گرایش های مختلف چه در داخل 
و چ��ه در خارج از کش��ور در انتخاباتی که اس��وه برای 

منطقه است، شرکت می کنند.
وی ادام��ه داد: من بس��یاری از انتخاب��ات منطقه 
همچون عراق و لبنان را از نزدیک دیده ام، اما دموکراسی 
ایران بهتر از همه است چه برسد به کشورهایی همچون 

عربستان قطر و امارات که انتخابات ندارند.
الحکیم گفت: انتخابات با چنین دموکراس��ی باعث 
قوی تر شدن نظام جمهوری اسالمی ایران خواهد شد.

مدی��ر خبرگزاری النخیل عراق تصریح کرد: حضور 
انبوه جمعیت در انتخابات ایران، مش��ت محکم و شوک 
بزرگی برای ترامپ، اس��رائیل و کش��ورهای استعمارگر 

خواهد بود.
مهدی س��نایی سفیر جمهوری اس��المی ایران در 
فدراس��یون روسیه پس از رای دادن در صندوق شماره 
ی��ک دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
مس��کو، گفت: انتخابات امروز)دیروز( جش��نی بزرگ و 
برای ایرانیان عزیز نماد همبستگی و اقتدار ملی است.

وی ب��ا توجه به اس��تقبال گس��ترده ایرانیان مقیم 
پایتخت روسیه از رای گیری، پیش بینی کرد این دوره 
آمار رای دهدگان مقیم مس��کو به صورت چش��مگیری 

بیش از ادوار قبل خواهد بود.
س��نایی تاکید ک��رد: انتخاب��ات در ای��ران نمایش 
مردم س��االری ملت ایران و تضمین کننده آینده روشن 

و ثبات نظام جمهوری اسالمی ایران است.
سفیر ایران در روسیه در پایان تصریح کرد: با توجه 
به ارتقای س��طح روابط تهران و مس��کو در س��ال های 
گذش��ته و در نتیجه افزایش ش��مار دانشجویان و تجار 
ایرانی در روس��یه و همچنین تمهی��دات تدارک یافته، 
پیش بینی می ش��ود اس��تقبال گس��ترده تری نسبت به 

دوره های قبل از انتخابات صورت گیرد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  
خواهان زينب خســروى مشيزى دادخواســتى به طرفيت خواندگان 1. دادستان 
محتــرم كرمــان و آقايــان2. نعمــت اهللا نعمــت اهللا 3. حســين گركانى به خواســته 
اذن در ازدواج(حكــم ازدواج بــدون اذن پدر)تقديــم دادگاههــاى عمومــى و انقالب  
شهرســتان كرمان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان 
كرمان واقع در اســتان كرمان شهرســتان كرمان چهارراه عدالت دادگســترى استان 
كرمــان كد پســتى 7613839188 تلفــن4-03431226201 ارجاع و به كالســه 
يكشــنبه  روز  آن  وقــت رســيدگى  كــه  گرديــده  9509983411500994ثبــت 
1396/05/08 ســاعت 12 ظهر تعيين شــده اســت بــه علت مجهــول المكان بودن 
خواندگان رديف دوم و ســوم و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون ايين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى و تحويل نسخه ثانى دادخواست و ضمائم حاضر گردد. 385م-الف
 منشى شعبه 4دادگاه خانواده شهرستان كرمان –كرباسى

متن آگهى احضار متهم 
در پرونده كالســه9509983872600934 اين شــعبه آقاى  محمد ابراهيمى 
فرزنــد گرامى به اتهــام ايجاد مزاحمت توهيــن و افترا موضوع شــكايت آقاى محمد 
شــهابى نژاد  تحت تعقيب قرارگرفته اســت. با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و 
در اجــراى مقررات ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد 
تا ظرف يك ماه از انتشــاراين آگهى  جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شعبه حاضر 
گردد. بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد 

آمد.389م-الف 
 بازپرس مامور شعبه 16 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب  كرمان ابراهيم طالبى  الر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان صغــرى مرتضى قليخانى گوهرى دادخواســتى به طرفيت خوانده ســحر 
پارســا به خواســته الزام به فك پالك خــودرو تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان 
كرمــان نمــوده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 5 دادگاه عمومــى حقوقى شهرســتان 
كرمــان  واقــع در اســتان كرمــان شهرســتان كرمــان چهــارراه عدالت دادگســترى 
اســتان كــد پســتى 7613839188 تلفن4-03431226201ارجاع و به كالســه 
9609983410500087 ثبــت گرديده  كه وقت رســيدگى آن 1396/04/11 و 
ســاعت 8:00 تعيين شــده اســت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و بــه تجويز ماده 73 قانون ايين دادرســى دادگاههاى عمومــى و انقالب در 
امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شــود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دريافت در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد.394م-الف
 منشى شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان  -عباس بهرام نژاد

ریاس��ت جمهوری  انتخابات 
در ای��ران با حضور پرش��کوه بازتـــــاب

انتخاباتی  برگزار ش��د،  ملت 
که از همه طیف ها و س��لیقه  ها ب��ا هر نوع تفکر و 
اعتقادی وارد عرصه ش��دند و حضور بی نظیر را بار 

دیگر برای تاریخ جمهوری اسالمی رقم زدند. 
م��ردم با حضور انقالبی خود یک صدا به همه 
دشمنان نظام و ملت گفتند که همچنان پایبند به 

انقالب و خون شهدا و امام )ره( هستند.
ای��ن حض��ور گس��ترده و کم نظیر م��ردم در 
محاف��ل سیاس��ی و رس��انه ای جهان نی��ز بازتاب 

گسترده ای داشت.

ایران بازیگر مهمی در منطقه است
فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادیه اروپا گف��ت: انتخابات ایران را به دقت و با 
احترام دنبال می کنیم، زیرا ایران بازیگری مهم در 

منطقه است.
وی افزود: درب��اره نتایج احتمال��ی اظهارنظر 

نمی کنم. اما مسلماً انتخابات مهمی خواهد بود.
موگرینی ادامه داد: در بس��یاری از موضوعات 
ب��ا ایرانی ها همکاری های داش��ته ایم و زمینه های 
مش��ترکی را برای هم��کاری از جمل��ه در زمینه 

اجرای برجام داریم.
مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا گفت: 
ما از این خشنود هستیم که آژانس 5 بار پایبندی 
ای��ران به تعهدات��ش را تأیید کرده اس��ت. جامعه 
بین الملل��ی هم با رف��ع تحریم ها ب��ه این موضوع 
پاسخ داده است. اتحادیه اروپا هم متعهد به بردن 
سرمایه گذاری ها )به ایران( و آغاز همکاری ها بوده 
اس��ت. من خودم سرپرستی 7 کمیسیونر اتحادیه 
اروپا را در سفر به ایران داشتم تا اینکه زمینه های 

گفت وگو در بخش های مختلف انجام شوند.
برگ��زاری  ب��ا  رس��انه های غرب��ی همزم��ان 
دوازدهمی��ن انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران 
تحلیل ه��ا و نظرات خود درب��اره این رأی گیری را 

مطرح کرده اند. 
روزنام��ه آمریکای��ی وال اس��تریت ژورنال این 
انتخاب��ات را »پراهمیت« توصیف کرده و نوش��ته 
رقاب��ت اصلی میان حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
مس��تقر و س��ید ابراهیم رئیس��ی، رقیب اصلی او 
اس��ت.  این روزنام��ه روحانی را ی��ک تکنوکرات 
توصیف کرده که »خواس��تار روابط دوس��تانه تر با 
دشمنان سنتی ایران از جمله آمریکا است، اگرچه 
آشتی جویی او هنوز با دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا مخاطبی نیافته است. دولت ترامپ تا کنون 
دو دور تحریم به بهانه برنامه موش��کی علیه ایران 

وضع کرده است.«
وال استریت ژورنال نوشته »تنها یک سال پیش 
روحان��ی پس از معماری توافق هس��ته ای ایران با 
گروه ۱+5 نامزدی دانسته می شد که شانس مسلم 

پیروز شدن در دور دوم به شمار می رفت.«
ای��ن روزنام��ه، علی رغم این در ادامه نوش��ته 
اس��ت: »اما مردم عادی ایران می گویند که منافع 
اقتص��ادی این تواف��ق را ندیده اند. نظرس��نجی ها 
نشان می دهند که محبوبیت آقای روحانی از آغاز 
سال گذشته، هنگامی که این توافق اجرایی شد به 

طور مداوم کاهش یافته است.«
وال استریت ژورنال نوشته هواداران روحانی که 
بیش��تر آنها را افراد جوان تشکیل می دهند هفته 
ج��اری در تهران جلوی عابران را گرفتند و آنها را 

به حمایت از این نامزد ترغیب کردند.
خبرگزاری آسوش��یتدپرس هم در گزارشی با 
اع��الم این خبر که انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
ایران آغاز شده نوش��ته که حسن روحانی پیشتاز 
این رقابت دانسته می شود اما او احتماالً با رقابتی 

سخت از جانب رئیسی رو به رو خواهد بود.
شبکه خبری سی ان ان هم به صف های طوالنی 
رأی دهندگان ایرانی اش��اره کرد و نوش��ت که این 
انتخاب��ات به عنوان یک همه پرس��ی ب��رای توافق 

هسته ای ایران و گروه ۱+5 به شمار می رود. 
س��ی ان ان نوش��ته »رهبر عالی ایران آیت اهلل 
العظمی علی خامن��ه ای از جمله اولین نفراتی بود 
ک��ه رأیش را به صن��دوق انداخت و از دیگران هم 

خواست که همین کار را انجام بدهند.«
ش��بکه خبری »ان پ��ی آر« ه��م همانند اکثر 
رس��انه ها ای��ن انتخابات را می��دان رقابت روحانی 
و رئیس��ی خوانده اس��ت. این رس��انه نیز به توافق 

هس��ته ای دولت روحانی با گروه ۱+5 اشاره کرده، 
اما نوشته این توافق علی رغم تسهیل مسیر توافقات 
ایران با ش��رکت های بین المللی هنوز مزیتی برای 

طبقه متوسط مردم این کشور نداشته است. 
گراهام هریس��ون، خبرنگار روزنامه انگلیس��ی 
گاردین هم نوش��ته اس��ت: »صف های طوالنی از 
اوایل صبح در مراکز رأی گیری در پایتخت تشکیل 
شده اند.« روزنامه نیویورک تایمز هم علی رغم اشاره 
به نتایج یک نظرسنجی که روحانی را با 4۲ درصد 
آرا در برابر رأی ۲7 درصدی رئیسی پیشتاز نشان 
می دهد نوش��ته است: »بس��یاری از رأی دهندگان 
معتقد به ایدئولوژی غرب ستیزانه جمهوری اسالمی 
یا کسانی که از فقر احساس مضیقه می کنند آقای 
رئیسی را منجی ای می دانند که آماده بازگرداندن 

ایران به مسیر صحیح است.«
شبکه بی بی سی با اش��اره به فضای انتخاباتی 
کنونی در کشورمان گزارش داد: مردم ایران برای 
حضور در انتخاباتی پای صندوق های رأی رفته اند 
که در آن حسن روحانی برای دور دوم خود رقابت 

می کند.
بنا بر این گزارش، در این انتخاب چهار نازمزد 
حض��ور دارند که به نظر می آید رقابت اصلی میان 
حس��ن روحانی 68 س��اله، رییس جمهور میانه رو 
ایران و ابراهیم رئیسی 56 ساله که یک فرد تندرو 

به شمار می آید است.
اگر هیچ ی��ک از نامزدها نتوان��د بیش از 50 
درص��د آرا را به خود اختص��اص دهد، انتخابات به 

دور دوم کشیده و هفته آینده مجدداً برگزار خواهد 
ش��د. المیادین نوشت: ایرانیان به طور گسترده  در 
ش��عبه های اخذ رای حاضر ش��دند و مقام معظم 

رهبری انتخابات را بسیار مهم توصیف کردند.

 انتخابات ایران
 می تواند نتیجه غیرقابل پیش بینی داشته باشد

روزنامه »نیزاویسیمایا گازیتا« چاپ مسکو در 
تحلیلی می نویسد: امروز در ایران انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار می ش��ود. بس��یاری از تحلیلگران 
در غرب بر این عقیده هس��تند ک��ه این انتخابات 
اهمی��ت زیادی ندارد، ولی واقعیت این اس��ت که 
این انتخابات سیاس��ت آینده جمهوری اسالمی را 
مش��خص خواهد کرد. رقابت اصلی بین "حس��ن 
روحان��ی" رئیس جمهوری کنونی ایران و "ابراهیم 
رئیس��ی" نامزد جناح اصولگرایان است که ارتباط 

نزدیکی با جامعه روحانیت ایران دارد.
روحانی که سیاس��تمداری میانه رو و واقع گرا 
شناخته ش��ده، 4 سال اس��ت در صندلی ریاست 
جمهوری تالش کرد تا کش��ور را از انزوای خارجی 
خارج س��ازد و در س��ال ۲0۱5 توانست با امضای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، در ازای توقف 
برنامه هسته ای کشور، برخی تحریمها علیه تهران 
را لغ��و کند. ولی برغم توافق��ات، آمریکا همچنان 
تحریمهای یکجانبه خود علیه ایران را حفظ کرده 
و حتی به بهانه آزمایش��ات موشکی و نقض حقوق 
بش��ر، تحریمهای جدیدی علیه این کش��ور اعمال 
کرده اس��ت و این آنچیزی نبود که مقامات تهران 

انتظار آن را داشتند.
"نینا مامیدووا" مدیر بخش ایران در موسس��ه 
ش��رق شناسی آکادمی علوم روس��یه معتقد است 
که عدم اجرای برجام از س��وی آمریکا باعث ش��د 
ت��ا روحانی در مبارزات انتخاباتی از مواضع قاطعی 
برخوردار نباش��د. وی می گوید: »دو ماه قبل تصور 
می ش��د که این دور از انتخابات ایران بس��یار آرام 
و ب��ا پیروزی روحانی به پایان خواهد رس��ید، ولی 
در جریان مبارزات انتخاباتی مشخص شد که این 
انتخاب��ات بیش از آنچه تصور می ش��د، جنجالی و 
بحث برانگیز اس��ت و روحانی با موانع زیادی برای 

حفظ صندلی خود مواجه است.«  
این کارش��ناس مس��ائل ایران اف��زود: »جناح 
اصولگرایان در ایران مغابله شدیدی را علیه روحانی 
آغاز کردند و ابراهیم رئیسی، ریاست آستان قدس 
رضوی در ش��هر مش��هد مقدس و دادستان سابق 
تهران ک��ه تا پیش از این چهره چندان ش��ناخته 
ش��ده بین المللی نداش��ت، به رقیب اصلی رئیس 
جمهوری کنونی ایران تبدیل شد و روند مناظرات 

انتخاباتی به نفع او پیش رفته است.«
این کارش��ناس روس یادآور ش��ده اس��ت که 
جامع��ه روحانی��ت در ای��ران نگران آن اس��ت که 
حس��ن روحانی به سیاس��ت نزدیکی به غرب خود 

ادام��ه دهد. به عقیده آنها ایران به پول و کاالهای 
مصرفی کشورهای غربی نیاز ندارد، بلکه فناوری ها 
و تجهی��رات مدرن الزم دارد که غرب از دادن آنها 

به ایران خودداری می کند.
وی افزود: »در رابطه با رهبر انقالب اس��المی 
بای��د بگویم ک��ه وی بط��ور علن��ی از هیچیک از 
نامزدهای پست ریاس��ت جمهوری حمایت نکرده 
است. ابراهیم رئیس��ی جوانتر و با قوانین اسالمی 
کامال آش��نایی داش��ته و روی "اقتصاد مقاومتی" 
تاکی��د دارد ت��ا ای��ران را از فناوری ه��ای خارجی 
بی نیاز س��ازد. نتیجه برج��ام را نیز برای جمهوری 
اسالمی مثبت نمی داند، البته قصد خارج شدن از 

توافق هسته ای را نیز ندارد.«
همچنین س��یبوه سرکیس��یان اس��قف اعظم 
ارامنه ته��ران که در مس��جد الجواد تهران حضور 
یافته بود در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی 
در خصوص هدف خود از حضور در مس��جد گفت: 
آمده ام تا در شور و اشتیاق رای دهندگان شریک 
شوم. از رضایتی که در چهره های مردم هست این 
موضوع را درک کرده ام که آمده اند شخص نفر دوم 

کشور را انتخاب کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا روی فرد 
خاص��ی برای انتخاب��ات نظر دارد یادآور ش��د: به 
عنوان یک روحانی عالی مقام موضع گیری خاصی 
ندارم و دعا می کنم که مردم بتوانند انتخاب خوبی 

داشته باشند.
اس��قف اعظم ارامنه حضور پر ش��ور مردم در 
انتخاب��ات را در عرص��ه منطق��ه ای و بین الملل��ی 
مه��م ارزیابی ک��رد و گفت: این مش��ارکت باعث 
تحس��ین سطح آگاهی سیاسی ش��هروندان کشور 
اس��ت. رسانه های خارجی از شور اشتیاق مردم در 
انتخابات سخن گفته و یادآور شده اند که این شور 
و اشتیاق هیچ کاستی از کشورهای دموکراتیک و 

پیشرفته ندارد.
سرکیس��یان در خص��وص تاثی��ر منطق��ه ای 
و بین الملل��ی این حض��ور نیز اظهار داش��ت: این 
مش��ارکت مردمی به رهبر انقالب و رئیس جمهور 
آین��ده قدرت��ی می دهد که مس��ائل کش��ور را در 
مع��ادالت منطقه ای و بین المللی بس��یار بهتر و از 
موضع باالتر و قدرت حل کند. ایران به عنوان یک 
کشور مقتدر در منطقه از این طریق می تواند حرف 
خود را به س��ایر کش��ورهای منطقه و بین المللی 
بزند. وی ادامه داد: اگر ما همدل و همصدا باش��یم 
و مش��ارکتمان در س��طح باالیی باشد کشورهای 
خارج��ی نمی توانند تاثیری بگذارن��د و افکار آنها 

هیچ تاثیری روی کشور نخواهد گذاشت.
اسقف اعظم تهران در خصوص علت حضورش 
در مس��جد نی��ز گفت: من به عن��وان یک روحای 
ارمنی هیچ فرقی بین مکان هایی که سخن خدا در 
آن جاری اس��ت قائل نمی شوم چراکه در تمام این 

اماکن حرف خدا ساری و جاری است.

 بازتاب حضوری انقالبی
 در رسانه های جهان 

یک تحلیلگر سیاس��ی گفت 
که آمریکا دچار بحران مالی ديــــدگاه

ش��ده و انگلی��س از اتحادیه 
خارج شده که نشانگر بن بست اقتصاد لیبرالیستی 
اس��ت و الگوی جایگزینی به جز اس��الم برای آن 

نیست.
به گزارش تس��نیم، حس��ن عباس��ی تحلیلگر 
سیاس��ی در نشس��ت بین المللی افق نو با اشاره به 
مش��کالت مهم غرب گفت: بحران س��رمایه داری 
اولین بحران غرب است که مهمترین چالش اروپا 

در این خصوص این است که نمی تواند مدلی برای 
کاپیتالیس��م ارائ��ه کند مگر آنکه به مارکسیس��م 
برگ��ردد. وی ادامه داد: فروپاش��ی پ��ول دالر پایه 
بحران ه��ای عظیم��ی در ۱0 س��ال آین��ده ایجاد 
خواهد کرد که اگر حل نش��ود باید ش��اهد جنگ 

جهانی سوم طی دهه آینده باشیم.
این تحلیلگر با اشاره به 6۱ تریلیون دالر بدهی 

جهانی گفت: آمریکا ۲۳ تریلیون دالر از این میزان 
بدهی جهانی را به خود اختصاص داده است.

عباسی با بیان اینکه مارکسیسم و کاپیتالیسم 
نتوانس��ت مش��کالت اقتصادی جهانی را حل کند 
گفت: مهمترین رقی��ب این دیدگاه ها که می تواند 

یک جایگزین ارائه کند اسالم است.
وی با اش��اره به  فروپاش��ی اکونومی نوین در 

دنیا یادآور شد: اکونومی مدرن قادر به پاسخگوی 
مشکالت جهان نیس��ت. یونان اگر داخل اتحادیه 
نبود تاکنون نابود ش��ده ب��ود. آمریکا دچار بحران 
مال��ی ش��ده و انگلیس از اتحادیه خارج ش��ده که 
نشانگر بن بست اقتصاد لیبرالیستی است و الگوی 

جایگزینی به جز اسالم برای آن نیست. 
عباسی ادامه داد:  من به اینده اقتصادی غرب 
خوش��بین نیس��تم. هر چه ن��گاه می کنیم متفکر 
جدیدی در غرب نمی بینیم و این برای دنیا نگران 
کننده اس��ت. وی مش��کل دوم را نظام اجتماعی 

غ��رب خوان��د و گفت: س��ند ۲0۳0 یونس��کو در 
اروپا و آمریکا پیاده ش��ده و این سند با بنیان های 
اجتماعی جمهوری اس��المی در تعارض است. در 
حالیکه س��ال های گذش��ته آنها برای بازگشت از 
مس��یر کنونی فروپاشی اجتماعی به ایران مراجعه 
کرده اند.  در این مس��یر تنها راه حل بازگش��ت به 

خانواده سنتی است.
 ای��ن تحلیلگر با اش��اره به فروپاش��ی رویای 
اروپایی اظهار داش��ت: امروز چی��زی به نام رویای 

اروپایی یا سبک زندگی اروپایی نداریم.

يکتحلیلگربینالملل:
الگویجايگزينیبهجزاسالمبرایاقتصادلیبرالیستینیست
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وزیر خارجه قطر بر برقراری روابط مثبت 
با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم معادلـــــه

دخالت در امور دیگران تأکید کرد.
به گزارش ف��ارس، »محمد بن عبدالرحم��ن آل ثانی« با 
اش��اره به عدم ورود دوحه به گفت وگوی مستقیم و جداگانه با 
ای��ران، گفت که قطر نیز به عنوان یک عضو ش��ورای همکاری 
خلیج فارس با دعوت ایران برای گفت وگو تعامل مثبت داش��ته 

است.
آل ثانی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان »عرب نیوز« 
عربس��تان، در خصوص برقراری روابط با ایران اظهار داشت که 
م��ا اعتقاد داریم بایس��تی روابط مثبت مبتنی بر اصل حس��ن 

همجواری و عدم مداخله در امور دیگران وجود داشته باشد.
وی افزود: در نهایت اینکه ما از ایران چه می خواهیم؟ من 

معتقدم که هیچ کشوری در حوزه خلیج )فارس( نیست که به 
دنبال برقراری روابط خوب با ایران نباش��د اما سوال اینجاست 
که دس��تیابی به این روابط چگونه باید باش��د؟ ما معتقدیم که 

این رابطه از طریق رویارویی و مقابله نخواهد بود.
وزی��ر خارجه قطر در بخش دیگری از اظهاراتش بر موضع 
کش��ور خ��ود مبنی بر عدم وجود ایفای نقش بش��ار اس��د در 
سوریه تأکید کرد و گفت: پیدا کردن استراتژی روشن و شفاف 
درباره درگیری س��وریه امری حتمی و اجتناب ناپذیر است. ما 
دیدیم که علی عبداهلل صالح رئیس جمهور س��ابق یمن چگونه 
با دشمنان کشورهای حوزه خلیج )فارس( متحد شد تا از وی 
برای بازگش��ت به قدرت حمایت کنن��د و در عراق نیز دیدیم 
»نوری المالک��ی« پس از رفتارها و سیاس��ت های فرقه ای خود 

چگونه کنار رفت اما همچنان در عراق حضور دارد.

وزيرخارجهقطر:

همهکشورهابهدنبالروابطخوبباايرانهستند
وزیر خارجه عربس��تان س��عودی مدعی 

شـیه حـا ر ش��د رئیس جمهور آمریکا در اولین سفر د
خارج��ی خود به ریاض به دنبال ضمانت 

پایبندی ایران به توافق هسته ای است.
به گ��زارش مهر، »عادل الجبیر«، وزیر خارجه عربس��تان 
س��عودی در یک کنفرانس خبری گفت ک��ه »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمه��ور آمریکا قص��د دارد از پایبندی ای��ران به توافق 

هسته ای با گروه ۱+5 اطمینان حاصل کند.
وزی��ر خارج��ه عربس��تان همچنی��ن گفت ک��ه آمریکا و 
عربس��تان در خص��وص ضرورت ناب��ودی داع��ش و القاعده و 
همچنین مقابله با سیاست های مداخله جویانه ایران در منطقه 

اتفاق نظر دارند. 
جمهوری اسالمی ایران همواره اتهامات عربستان سعودی 

درباره دخالت در امور داخلی کشورها را رد کرده است. 
الجبی��ر گف��ت: »ما ش��اهد آن بوده ایم که پ��س از توافق 
هسته ای، سوابق اقدامات تجاوزگرانه ایران افزایش یافته است 

نه کاهش.«
وزیر خارجه عربس��تان همچنین اضافه کرد: »عربس��تان 
س��عودی درباره نقش آمریکا در جهان و در ارتباط با ریشه کن 

کردن تروریسم با واشنگتن اتفاق نظر دارد.«
دونال��د ترامپ قرار اس��ت در اولین س��فر خارجی خود به 
منطقه، روز یکش��نبه در نشست مش��ترکی با حضور عربستان 

سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شرکت کند. 
عادل الجبی��ر گفت ک��ه این دی��دار از اهمیت��ی تاریخی 
برخوردار اس��ت و همکاری ه��ای راهبردی میان عربس��تان و 

آمریکا را تقویت خواهد کرد.

الجبیر:

ترامپبهدنبالضمانتپايبندیايرانبهبرجاماست


