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اخبار
شمخانی در واکنش به مسئله اخیر قدس:

مسئولیتناامنیناشیاز
این تصمیم بر عهده رژیم
صهیونیستیو امریکاست

تشکر واعظی از مردم
ن و بلوچستان
سیستا 
رئیـ ــس دفتـ ــر رئیسجمهـ ــوری از
استقبال مردم سیستان و بلوچستان
در سـ ــفر اسـ ــتانی رئیـ ــس جمهوری
قدردانـ ــی کـ ــرد .به گـ ــزارش ایسـ ــنا،
محمـ ــود واعظـ ــی در صفحـ ــه توئیتر
خـ ــود نوشـ ــت« :در آغـ ــاز هفتـ ــه
وحـ ــدت ،نخسـ ــتین سـ ــفر اسـ ــتانی
دولت دوازدهم به اسـ ــتان سیسـ ــتان
و بلوچسـ ــتان و اسـ ــتقبال گرم مردم
عزیـ ــز و میهن دوسـ ــت این اسـ ــتان،
یکـ ــی از بـ ــه یادماندنیترین سـ ــفرها
شد ،بدینوسـ ــیله از همه مردم خوب
و میهماننـ ــواز اسـ ــتان سیسـ ــتان و
بلوچستان تشکر و قدردانی میکنم.
دولت همواره قـ ــدردان محبتهای
شما مردم عزیز است».

وزیر اطالعات :امیدواریم
طعم شیرین وحدت را بچشیم

وزیر اطالعات گفـ ــت :در کنفرانس
وحـ ــدت اسـ ــامی کمیسـ ــیونهای
زیـ ــادی برگزار میشـ ــوند کـ ــه در آن
نظرات اندیشـ ــمندان مـ ــورد تبادل
قرار میگیرد و از این طریق صفوف
مسلمانان به هم نزدیکتر خواهد
شـ ــد .به گزارش ایسنا ،سید محمود
علـ ــوی در حاشـ ــیه س ـ ـیویکمین
کنفرانـ ــس بینالمللـ ــی وحـ ــدت
اسالمی در جمع خبرنگاران درباره
ایـ ــن کنفرانس و ضـ ــرورت وحدت
در جهـ ــان اسـ ــام گفـ ــت :بیتردید
گفتوگـ ــو یـ ــک عامـ ــل اثرگـ ــذار در
نزدیک شـ ــدن نظـ ــرات و افـ ــکار به
یکدیگر اسـ ــت و هنگامی که نظرات
به یکدیگر نزدیک شـ ــود ،دلها نیز
به هم نزدیک میشوند .وی یادآور
شـ ــد :مـ ــا در طـ ــول  ۳۱سـ ــالی که از
ایـ ــن کنفرانس گذشـ ــته ،این تجربه
را بـ ــه دسـ ــت آوردیم کـ ــه برگزاری
ایـ ــن کنفرانسها در نزدیک شـ ــدن
صفـ ــوف اسـ ــامی و یکـ ــی شـ ــدن
فرهنـ ــگ حاکم بر جامعه اسـ ــامی
آثـ ــار ارزشـ ــمندی دارد.علوی ادامه
داد :ما در این سـ ــالها شـ ــاهد فراز
و نشـ ــیبهایی بودیـ ــم و متأسـ ــفانه
دنیـ ــای اسـ ــام شـ ــاهد اختالفـ ــات
و درگیریهایـ ــی بـ ــوده اسـ ــت کـ ــه
مسـ ــلمانان در ایـ ــن درگیریهـ ــا
جانشـ ــان را از دسـ ــت دادهانـ ــد.
امید اسـ ــت به برکت هماندیشـ ــی و
نزدیک شدن افکار و دلها ،بتوانیم
این اتفاقات را پشـ ــت سر بگذاریم و
طعم شیرین وحدت را بچشیم.

سایه امید بر سر مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

دیگه
چه خبر

الوروف :متن اصلی کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای ارائه به اجالس سران آماده است
مریم ساالری

خبرنگار اعزامی «ایران» به روسیه

چشـــمانداز روشـــنی بـــرای حـــل و فصل
موضـــوع الینحـــل تعیین رژیـــم حقوقی
دریای خزر پدیدار شده است .چشماندازی
کـــه ســـایه روشـــن آن در خـــال نشســـت
امیدبخـــش وزرای خارجـــه  5کشـــور
ســـاحلی دریـــای خـــزر در مســـکو نمایان
شـــد و به این امید رنگ واقعیت بخشـــید
تا نشســـت بعدی ســـران  5کشـــور ایران،
روســـیه ،جمهوری آذربایجان ،قزاقستان و
ترکمنستان ،نقطه پایان مذاکرات طوالنی
برای تعیین ســـهم ســـرزمینی هـــر یک از
کشورها و رویکرد جمعی بهرهمندی آنها از
منابعدریایخزرباشد.
تـــاش بـــرای یافتن راهـــکار تعیین
رژیـــم حقوقـــی دریـــای خـــزر در پـــی
فروپاشـــی شـــوروی ســـابق به موضوع
گفتوگوهایـــی انجامیـــد کـــه بیـــش از
دو دهـــه روی میز مذاکرات کشـــورهای
مشـــترک المنافـــع دریـــای خـــزر قـــرار
گرفـــت .تولـــد کشـــورهای نواســـتقالل
یافته از بطن فروپاشـــی شـــوروی سابق
آغازگـــر دوره پرفـــراز و نشـــیبی بـــرای
مذاکـــرات تعییـــن ســـهم و تحدیـــد
آبهای ســـرزمینی کشـــورهای ساحلی
دریای خزر شـــد کـــه پروســـه مذاکرات
پرفراز و فرود جمهوری اســـامی با این
کشـــورهای نوظهور را برای دستیابی به
کنوانســـیون رژیم حقوقـــی دریای خزر
رقـــم زد .ایـــن در حالی بود که بنا شـــد
در بســـتر این کنوانســـیون ،مســـائلی از
جمله تعییـــن محدودههای مربوط به
ســـطح دریای خزر شامل تعیین حدود
و ثغـــور مناطق حاکمیتـــی ،اقتصادی،
شیالتی و پهنه مشترک و تحدید حدود
بســـتر و زیـــر بســـتر ،مســـائل امنیتـــی و
انتظامی و همچنین مســـأله ممنوعیت
حضـــور کشـــورهای ثالـــث در دریـــای
خـــزر مورد بحث و بررســـی کشـــورهای
ســـاحلی قـــرار گیـــرد .موضوعاتـــی که
تعیین ســـاز و کار آن به روشـــن شـــدن
سهم کشورها در اکتشاف ،بهرهبرداری
نفـــت و گاز و راهانـــدازی خطـــوط لوله
در بســـتر دریای خـــزر ،حمـــل و نقل و
کشـــتیرانی و همکاریهـــای اقتصـــادی
و زیســـت محیطـــی خواهـــد انجامیـــد.
بـــرای دســـتیابی به این اهـــداف بود که
مذاکـــرات ایـــران با  5کشـــور ســـاحلی
در ســـطوح مختلـــف کارشناســـی از
ســـال  1370آغاز شد و ســـالها بعد با
برگزاری بیش از  ۴۰نشست کارشناسی
و  ۴اجـــاس ســـران که آخریـــن آن در
آستاراخان روسیه بود ،مسیر دستیابی
بـــه تعیین رژیـــم حقوقی دریـــای خزر
گشـــایش و امتداد یافـــت .در این میان
مقامهـــای ایران بر پایـــه مبانی حقوق
بینالمللـــی دریاها و با ابتنا بر تقســـیم
منصفانه بســـتر و زیر بستر دریای خزر،
پیگیـــر الگویـــی هســـتند کـــه چنانچه با
توافق ســـایر کشـــورهای خـــزری همراه
شـــود ،ســـهمی قریب بـــه  18درصد را
بـــرای آن در نظر میگیرد .ســـهمی که
پـــس از ارائـــه مدلهـــای مشـــاع کامل
سطح ،بستر و زیربســـتر ،تقسیم منابع
زیربســـتر بـــه ازای  20درصد بـــرای هر

کشـــور ســـاحلی و مشـــاع ســـطح مورد
توجه قرار گرفته است.
گفتوگوهـــای خـــزری در پرتـــو نگاه
سیاسی
مذاکرات ایران با کشـــورهای ساحلی
بـــرای دســـتیابی به چنیـــن هدفی گرچه
ابتدا بر مـــدار گفتوگوهای کارشناســـی
جریان داشت اما ناگفته پیداست که حل
و فصل ابعاد پیچیده و چند وجهی چنین
موضوعی بیش از پیش در قالب رویکرد
سیاســـی این دسته از کشـــورهای منطقه
جانمایی میشـــود .چنان که در شرایطی
کـــه ایـــران پیـــش از دولت نهـــم و دهم
برای پیگیری این موضـــوع ،رایزنیهای
دوجانبـــهای را بـــا برخی از همســـایگان
شـــمالی خود به جریان انداخته بود ،اما
ایـــن مذاکرات بعدهـــا در دولت محمود
احمدینـــژاد و تحـــت تأثیر تنـــش رو به
تزاید سیاســـت خارجی ایران مســـکوت
ماند .اما روابط ایران و کشورهای آسیای
مرکزی و قفقاز در دولت روحانی جنبهای
راهبـــردی به خـــود گرفـــت .تغییری که
گرچه بی تأثیر از توســـعه معنادار روابط
خارجی ایران در مسیر مذاکرات هستهای
و فضای پســـابرجام نبود امـــا بیش از آن
در این واقعیت ریشـــه داشـــت که وزارت
خارجـــه تحـــت مدیریـــت ظریـــف نگاه
همهجانبه به مراودات دیپلماتیک را در
دســـتور کار قرار داده است .رویکردی که
سبب میشد روابط ایران با همسایههای
شـــمالیاش از زیر سایه اهمیتی که پیش
از این صرفاً به روابط ایران با کشـــورهای
منطقـــه خاورمیانه داده میشـــد ،خارج
شود .در ســـایه چنین فضایی تماسها و
مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی
دریـــای خـــزر در دولت یازدهـــم در یک
فضای تحول یافته به جریـــان افتاد و در
حالی که روسها که در گذشـــته به دلیل
حضور نداشـــتن در برنامههای مشترک
ایران و کشـــورهای حوزه قفقاز و آســـیای
میانه نقش دستانداز را ایفا میکردند،
در دیپلماسی همهجانبهگرا ،اعتمادساز
و تنـــشزدای دولت روحانی به شـــریکی
بـــرای تحقـــق همکاریهـــای منطقهای
تبدیل شـــدند تا در پرتـــو این همکاریها
زمینه تسهیل مذاکرات کشورهای ساحلی
درتعیینرژیمحقوقیدریایخزرازجمله
ایران برای رسیدن به اهداف مطلوب خود
مهیا شود .خاصه آنکه گفتوگوها در باب
تعییـــن رژیم حقوقی دریـــای خزر پیش از
این بر پایه چارچوبی بنا شده بود که مسکو
عمالًباحمایتازسهکشوردیگرمدلبازی
خزری را به وضعیت 4در برابر یک درآورده
و کوشـــیده بود تا از مکانیزم تصمیمگیری
براســـاس اتفاق آرا عبور کند .اینچنین بود
که دیپلماسی ایران که در دولت یازدهم و
دوازدهمازمدیریتهوشمندانه،آیندهنگر
و قابل دفاع فارغ نبوده است ،با ریلگذاری
سیاستخارجی بیش از پیش بر این مدار
قرار گرفت که با درک واقعیات حاکم بر
منطقـــه آســـیای مرکزی و قفقاز ،مســـیر
روابط با این کشـــورها را به ســـمت رفت
و آمد بیشـــتر و همکاریهـــای راهبردی
اقتصـــادی و حـــل و فصـــل مذاکـــرات
پیچیده رژیم حقوقی دریای خزر ســـوق
دهد .بازتاب چنین رویکردی در پیشرفت
ملموس گفتوگوهای خزری متبلور شد.

مسکو؛ نمای نزدیک

برش

سرمای سوزان مسکو برای مسافرانی که از تهران گرم و خشک آمده بودند ،گزنده تر از آنی بود که توصیف
شده بود .هوای قطبی روسیه اگرچه به هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران و هیأت همراهش اجازه
فرود داده بود ،اما بیم آن میرفت که زمهریر سرســـخت شهر قندیلها ،هیأت دیپلماسی کشور را بعد
از اتمام اجالس تعیین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ،ماندگار کند .زمستان روسیه ،عبوس و سرد
اســـت؛ در شب طوالنی و یخ زده مســـکو ،خبری از عشوه گریهای «سرچشـــمه رودخانه ولگا» نیست.
شـــهر ،بوی تاریخ میدهد و میتوان بقایای روح کمونیسم را در ساختمانهای قدیمی شهر تزاری دید.
در قلب شـــهر مســـکو ،قلعه ســـالخوره کرملین که از دهها جنگ و یورش جان سالم به در برده ،متین و
باوقار زیر بارش برف نشســـته است و به رایزنیهای سیاسی کشورهای منظومه شرق مینگرد .مردم به
ندرت انگلیسی حرف میزنند و شب خیلی زود از راه میرسد .حال و هوای اجالس اما ،با برف و بوران
پشـــت پنجره پارادوکســـی زیبا داشت .هر چند دیپلماتهای روسی و هیأت کشـــورهای میهمان اعم از
وزرای خارجه ،ســـفرا و معاونینشان بشـــدت از گفتوگو با خبرنگاران پرهیز می کردند ،اما همان گونه
که از تصاویر برمیآمد ،اجالس وزرای خارجه گرم و همدالنه بود و نشـــان میداد طرفین از توافقات به
دست آمده راضی و خشنودند.

چنانکه والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روســـیه در شـــرایطی که ماه گذشته برای
حضور در نشست سهجانبه سران ایران،
جمهوری آذربایجان و روســـیه و با هدف
امضای تفاهمنامه مشـــترک ســـه کشور
حضور یافته بود ،از نهاییسازی توافقات
رژیم حقوقی دریای خزر خبر داد و گفت:
ت ما
«امیدواریم در آینده نزدیک توافقا 
درخصوص رژیـــم حقوقی دریـــای خزر
نهایی شود».
وعـــده نویدبخـــش ظریـــف در
جدیدترین دور مذاکرات
وزرات امور خارجه نیز تحت مدیریت
ظریف در پرتو تغییر معنـــادار راهبردی
ایران در منطقه آســـیا ،در گام نخســـت،
پرونـــده دریـــای خـــزر را از یـــک موضوع
الینحل اســـتراتژیک به یک پرونده قابل
مذاکـــره تبدیـــل کرد و ســـپس بـــا طرح
منطقی و اصولی الگوی مورد نظر خود،
مطالبات ایران را در امتداد مذاکرات به
جریان انداخت.
بـــه پشـــتوانه چنیـــن مذاکراتـــی بود
کـــه وزیر امـــور خارجـــه ایـــران در یکی از
جدیدتریـــن مذاکـــرات تعییـــن رژیـــم
حقوقـــی دریـــای خزر کـــه روز سهشـــنبه
گذشـــته و بعـــد از گفتوگوهایی که یک
روز پیـــش از آن پشـــت درهای بســـته با
همتایـــان خود از  5کشـــور صـــورت داده
بود ،به تشریح دســـتاوردهایی پرداخت
که به احتمال قریب بـــه یقین مقدمات
توافق نهایی درباره رژیم حقوقی دریای

خـــزر را در نشســـت پیـــش روی ســـران
فراهم خواهد ســـاخت .ظریف امضای
کنوانســـیون تهـــران و موافقتنامههـــای
متعدد همکاریهـــای امنیتی ،حفاظت
از منابـــع زنـــده آبـــی و موافقتنامه آب و
هواشناســـی و فراهمســـازی مقدمات 12
موافقتنامـــه و پروتـــکل را از جمله نتایج
عینی مذاکـــرات دریـــای خزر دانســـت.
توافقاتی که با اتفاق نظر همه کشورهای
ساحلی بر ممنوعیت در اختیار قرار دادن
قلمرو خـــود بـــرای اقدام نظامـــی علیه
یکدیگـــر ،ممنوعیـــت حضـــور نیروهای
نظامـــی بیگانه ،انحصـــار دریانوردی زیر
پرچـــم  5کشـــور ،تعیین عـــرض مناطق
دریایـــی زمینهســـاز دســـتیابی جمهوری
اســـامی ایران بـــه اهداف اولیـــهاش در
کنوانســـیون رژیـــم حقوقی دریـــای خزر
خواهد شـــد .چنانکـــه وزیر امـــور خارجه
ایران امیدوارانه و در پرتو چنین شرایطی
از تحقق مواضع اصولـــی ایران در زمینه
تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر،
مبتنی بر اصول احترام متقابل ،انصاف و
همچنین توجه به شکل سواحل کشورها
بـــه عنوان یک عامـــل ویـــژه و اثرگذار در
روند اعتمادســـازی کشورها سخن گفته و
تـــداوم آن را عاملی برای حل مهمترین
اختالفـــات باقی مانـــده از جمله تحدید
حدود مناطق دریایی دانســـته اســـت .او
گفته اســـت« :ما بـــاور داریـــم اختالفات
موجـــود در زمینه تحدیـــد حدود مناطق
دریایـــی را میتـــوان بـــا تعامل بیشـــتر و

موگرینی  :تأکید اروپا بر حفظ اعتبار برجام ،در واشنگتن شنیده شده است

اجـ ــرای برجام یـ ــک باردیگر موضوع
اصلی رایزنـ ــی رئیس سیاسـ ــت خارجی
اتحادیـ ــه اروپـ ــا بـ ــا وزیـ ــر امـ ــور خارجـ ــه
امریـ ــکا قرار گرفت .فدریـ ــکا موگرینی روز
چهارشـ ــنبه پـ ــس از دیـ ــدارش بـ ــا رکس
تیلرسـ ــون در بروکسـ ــل با تأکیـ ــد بر اینکه
آژانس تاکنون  ۹بـ ــار برجام را مورد تأیید
قـ ــرار داده ،گفـ ــت« :خروج امریـ ــکا از این
توافق غیر سازنده خواهد بود».
به گزارش ایسـ ــنا بـ ــه نقـ ــل از رویترز،
موگرینی در نشسـ ــت خبری مشـ ــترک با
تیلرسـ ــون ضمن دفاع مجـ ــدد از برجام
دیـ ــدارش با تیلرسـ ــون را مؤیـ ــد اهمیت
دادن به همکاری اتحادیـ ــه اروپا و امریکا
دانسـ ــت و اظهـ ــار داشـ ــت« :مـ ــا در ایـ ــن
نشست درباره ایران و بویژه اجرای توافق
هسـ ــتهای گفتوگو کردیم .مـ ــن بار دیگر
این دیدگاه اتحادیه اروپا را مورد تأیید قرار
دادم که اجرای ادامـ ــه دار توافق با ایران،
اولویت راهبردی مهم برای امنیت اروپا و
همچنین امنیت منطقه و جهان است».
او همچنین تلویحاً به مسـ ــائل ادعای
دیگری که از سـ ــوی اروپـ ــا و امریکا درباره
برنامه موشـ ــکی ایـ ــران مطرح میشـ ــود
اشاره کرد و گفت« :ما درباره این واقعیت
نیز گفتوگـ ــو کردیم که مسـ ــائل دیگری
وجـ ــود دارد که باید بر سـ ــر آنهـ ــا بحث و
کنار یکدیگر با آنهـ ــا مقابله کنیم ،اما این
مسائل در حیطه توافق هستهای نیستند

در دیوان عالی امریکا

پیشنهاد فرانسه برای پیوستن ایران به گروه تماس سوریه

انعطـــاف متقابـــل همه طرفهـــا حل و
فصـــل کـــرد» ،تعاملی که بـــی تردید در
فـــراز و فرود مذاکـــرات دریای خـــزر و در
فراســـوی سیاست کشـــورهای ساحلی بر
پایـــه اشـــتراکات فرهنگی با ایران شـــکل
گرفتـــه اســـت.اظهارات نویدبخش وزیر
امور خارجه ایران مبنی بر نزدیک بودن
تفاهـــم نهایی  5کشـــور ســـاحلی درباره
تعیین رژیم حقوقـــی دریای خزر بعد از
پایان نشست سه ســـاعته وزرای خارجه
سه کشـــور در اظهارات ســـرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه روســـیه در یک نشست
خبری بازتاب یافـــت .الوروف گفت« :با
خوشـــحالی میتوانم اعالم کنم راهحل
تمام مسائل کلیدی در مورد کنوانسیون
رژیـــم حقوقـــی دریای خـــزر پیدا شـــده
است ».او با بیان اینکه در این نشست به
صورت مفصل پیشنویس کنوانســـیون
را بررســـی کردیم ،اعالم کـــرد که «عمالً
متن اصلی برای ارائه به اجالس ســـران
کشـــورهای حاشـــیه خـــزر که در آســـتانه
قزاقســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد ،آماده
است ».وزیر امور خارجه روسیه در حالی
که به باقی مانـــدن اختالفات نه چندان
مهمی در امور فنی اشاره میکرد ،گفت:
«امیدواریم در پنجمین نشســـت ســـران
کشـــورهای حاشـــیه خزر که احتمـــاالً در
نیمه نخست سال  ۲۰۱۸برگزار میشود،
تکلیف رژیـــم حقوقی دریـــای خزر پس
از  ۲۰ســـال بحـــث و گفتوگو مشـــخص
شود».

تیلرسون :ایاالت متحده خود را ملزم به اجرای برجام میداند
و به همین علـ ــت تمایل داریم که خارج
از چارچوب توافق به آنها رسیدگی کنیم.
اتحادیه اروپـ ــا تمایل دارد بر مبنای ادامه
اجرای توافق هسـ ــتهای توسـ ــط امریکا ،از
نزدیک با امریکا درخصوص این مسائل
همکاری داشـ ــته باشد».مسئول سیاست
خارجی اتحادیـ ــه اروپا در ادامه تشـ ــریح
محتوای گفتوگوهای خود با تیلرسـ ــون
تصریح کرد« :به این نتیجه رسـ ــیدیم که
توافق هسـ ــتهای منحصراً درباره مسائل
هستهای بوده است که به  14سال قبل باز
میگردد .بنابراین ،اکنون برچیدن توافق
بر سر مسائل هسـ ــتهای که کارساز بوده و
آژانس بینالمللـ ــی انرژی اتمی نیز  ۹بار
ایـ ــن موضوع را تأیید کرده اسـ ــت ،باعث
نمیشـ ــود ما برای بحث درباره مسـ ــائل
دیگر درخصـ ــوص این کشـ ــور (ایران) در
موضع بهتری قرار داشته باشیم».
موگرینی با تأکید بر اینکه باور دارد که
پیام حمایت اروپا از برجام و اینکه اجرای
برجـ ــام بـ ــرای اعتبـ ــار مذاکـ ــرات و اعتبار
توافقنامههـ ــای بینالمللی بسـ ــیار حائز
اهمیت اسـ ــت و بسـ ــیار بلند و واضح در
واشنگتن شنیده شده است ،گفت« :امروز
ما درخصوص تعهد به ماندن و تبعیت
کـ ــردن از توافق در موقعیـ ــت بهتری قرار
داریم و باید با یکدیگر نیز همکاری کنیم
تا ایران همچنان به توافق پایبند و متعهد
بمانـ ــد .چیزی که کار مشـ ــترک ما اسـ ــت

بررسیپروندهمصادرهکتیبههای هخامنشی

دیـ ــوان عالـ ــی امریـ ــکا روز دوشـ ــنبه بررسـ ــی پرونـ ــدهای را
شـ ــروع کرد کـ ــه در آن شـ ــاکیان خواهان مصـ ــادره و فروش
الواح هخامنشـ ــی موجود در موزه دانشـ ــگاه شـ ــیکاگو برای
گرفتن غرامتی هسـ ــتند که قبالً دادگاه دیگری به آنها اعطا کرده اسـ ــت .شـ ــاکیان
بازماندگان حادثه یک رشـ ــته بمبگذاری در سـ ــپتامبر  ۱۹۹۷در یک مرکز خرید
در بیتالمقدس هسـ ــتند .در جریان این حادثه پنج نفر کشـ ــته و  200نفر زخمی
شـ ــدند .به گزارش رسانهها ،در سال  ۲۰۱۶یک دادگاه تجدید نظر به نفع دانشگاه
شیکاگو و علیه این شـ ــاکیان رأى داده و گفته بود این الواح متعلق به دولت ایران
نیسـ ــتند که مصادره شـ ــوند .شـ ــاکیان از این حکم در دیوان عالـ ــى فرجامخواهى
کردند که اکنون بررسی آن شروع شده .در جلسه روز دوشنبه دیوان عالی شماری
از قضات نسـ ــبت به امکان مصادره این الواح برای پرداخت غرامت به قربانیان
ابراز تردید کردند .قاضی سـ ــونیا سـ ــوتومایور گفت :به نظر میرسد این مسألهای
است که کنگره باید دربارهاش تصمیم بگیرد.

ایرنا

دبیر شورای عالی امنیت ملی اعالم
کـ ــرد :بـ ــا توجه بـ ــه تبعـ ــات امنیتی و
سیاسـ ــی هرگونـ ــه تصمیـ ــم در مورد
شـ ــهر قدس ،مسـ ــئولیت بیثباتی و
ناامنی حاصل از ایـ ــن گونه اقدامات
نابخردانه مسـ ــتقیماً برعهـ ــده رژیم
صهیونیسـ ــتی و امریـ ــکا خواهد بود.
به گـ ــزارش ایرنا از دبیرخانه شـ ــورای
عالی امنیت ملی ،علی شمخانی روز
چهارشنبه در واکنش به تصمیمات
امریکا در مورد شـ ــهر قدس ،نسـ ــبت
به هرگونـ ــه اقدام تنشزا علیه منافع
جهان اسالم هشـ ــدار داد .وی گفت:
کشورهای اسالمی به صورت متحد و
یکصدا این توطئه را که نقض حقوق
مـ ــردم مظلـ ــوم فلسـ ــطین و تـ ــداوم
مسیر اشغالگری رژیم صهیونیستی
است ،محکوم میکنند و قاطعانه با
بهرهگیـ ــری از مجموعه ظرفیتهای
سیاسـ ــی خـ ــود ،مقابـ ــل آن خواهند
ایستاد .نماینده رهبر معظم انقالب
در شـ ــورای عالی امنیت ملی با بیان
اینکـ ــه قدس شـ ــریف بخش الینفک
فلسـ ــطین اسـ ــت ،خاطرنشـ ــان کرد:
هر نـ ــوع تصمیمگیری در مورد آینده
این سـ ــرزمین در صالحیت سـ ــاکنان
اصیل و غیر مهاجر آن اسـ ــت و هیچ
کشـ ــوری نمیتواند بـ ــا نادیده گرفتن
حقوق مسـ ــلم مردم فلسطین برای
ایـ ــن کشـ ــور اسـ ــامی تصمیمگیری
کنـ ــد .شـ ــمخانی اقدامـ ــات ترامپ و
هیـ ــأت حاکمـ ــه بحرانسـ ــاز امریـ ــکا
را تسـ ــریع کننـ ــده فروپاشـ ــی رژیـ ــم
غاصب صهیونیسـ ــتی عنـ ــوان کرد و
افزود :قدس شـ ــریف پایتخت کشور
اسـ ــامی فلسـ ــطین اسـ ــت و دولـ ــت
امریـ ــکا نمیتوانـ ــد با بحران سـ ــازی
در مـ ــورد ایـ ــن شـ ــهر مقـ ــدس ،افکار
عمومی جهانـ ــی را از شکس ـ ـتهای
حقارت بار در منطقه بویژه شکسـ ــت
تروریستهای تکفیری مورد حمایت
خود در سوریه و عراق منحرف کند.
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و بایـ ــد انجام شـ ــود».موگرینی روز قبل از
این دیدار و نشسـ ــت خبری مشـ ــترک در
گفتوگو با شـ ــبکه یورو نیوز هم گفته بود
« :توافق هستهای ایران کارآمد بوده است
و نمیتـ ــوان توافقـ ــی را کـ ــه خـ ــوب عمل
میکند ،لغو کرد ».او همچنین با اشاره به
ایـ ــن موضع دونالد ترامپ که اعالم کرده
«اسـ ــتراتژی امریکا بر پایه شـ ــک و تردید
نسبت به پایبندی ایران به برجام است»،
گفت« :ما معتقدیم که برجام متعلق به
دو کشور نیسـ ــت چراکه قطعنامه شورای
امنیت سازمان ملل است و انتظار میرود
همـ ــه اعضا به آن احتـ ــرام بگذارند ».روز
دوشـ ــنبه هم ینس استولتنبرگ ،دبیرکل
ناتو بر حمایت کامل خود از اجرای کامل
برجام تأکید کرد.
تکرار ادعای تیلرسون علیه ایران
این مواضع صریح موگرینی و دبیرکل
ناتو اگر چه سبب شـ ــد وزیر امور خارجه
امریکا در سخنان خود در نشست خبری
مشـ ــترک بر این نکته تأکیـ ــد کند «ایاالت
متحـ ــده خـ ــود را ملزم به اجـ ــرای برجام
میداند» امـ ــا در ادامه با طرح ادعاهایی
بیاسـ ــاس بـ ــه برنامه موشـ ــکی ایـ ــران و
موشـ ــکی که از سـ ــوی یمن به عربسـ ــتان
شلیک شده پرداخت و گفت« :امریکا اما
نمیتواند اقدامـ ــات بیثبات کننده ایران
را بی پاسـ ــخ بگذارد ».تیلرسـ ــون مدعی
شد« :اخیراً نیز مشخص شد موشکی که

از سـ ــوی یمن به عربستان شلیک شده و
منابع ما هم تأیید کردهاند ،این حمله کار
ایران بوده و این کشـ ــور از طریق حوثیها
ایـ ــن موشـ ــک را پرتـ ــاب کرده اسـ ــت ».او
همچنین ادعا کرد« :ایـ ــران اوضاع یمن
را پیچیده کرده ،همینطور ارسال اسلحه
و جنگجـ ــو به سـ ــوریه و حمایـ ــت از گروه
تروریسـ ــتی حـ ــزباهلل از دیگـ ــر تحرکات
ایران در منطقه اسـ ــت .این اعمال ایران
نمیتواند بیتوجه و بیپاسـ ــخ بماند .ما
همچنان به اتخاذ تدابیری برای تضمین
اینکه ایـ ــران میداند این اقداماتش قابل
پذیرش نیست ،ادامه میدهیم».
واکنـــش قاســـمی بـــه اظهـــارات
تیلرسون
ادعاهای ضد ایرانی رکس تیلرسـ ــون
در این دیدار بالفاصلـ ــه با واکنش وزارت
امـ ــور خارجه کشـ ــورمان مواجه شـ ــد .به
گـ ــزارش «ایران» ،سـ ــخنگوی وزارت امور
خارجه به این اظهارات وزیر امور خارجه
امریکا که مدعی شـ ــد «اقدامات بیثبات
کننـ ــده ایـ ــران در خاورمیانـ ــه ،بی پاسـ ــخ
نمیمانـ ــد» ،پاسـ ــخ داد و گفـ ــت« :بیان
مکـ ــرر اتهامات بی اسـ ــاس و دروغ  ،هیچ
کمکی به جبـ ــران خطاهـ ــای راهبردی و
بزرگ امریکا در قبال ایران و منطقه طی
دهههای اخیر نخواهد کرد و متهم کردن
سـ ــایر کشـ ــورها عالج دردهـ ــا و زخمهای
عمیق و کهنه باقی مانده از سیاستهای

تجاوز کارانه و زیادهخواهیهای امریکا در
این منطقه نخواهد بود».بهرام قاسـ ــمی
سـ ــخنان تیلرسـ ــون بعـ ــد از دیـ ــدارش با
موگرینی را اصرار بی مورد و لجاجت بی
ثمـ ــر در تکـ ــرار اتهامات واهی نسـ ــبت به
جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران خواند و اظهار
کرد« :تا زمان باقی اسـ ــت آقای تیلرسـ ــون
بکوشـ ــد بـ ــا واقعیـ ــات و تاریـ ــخ منطقـ ــه و
سیاس ـ ـتهای امریکا و آثار و عواقب آن که
به بحرانهای شدید و کشتار صدها هزار زن
و کودک و انسـ ــان بیگناه منجر شده است،
بیشـ ــتر آشـ ــنا شـ ــود و آنگاه به اظهار نظر و
قضاوتاهتمامورزد».
قاسـ ــمی با یادآوری اینکـ ــه «ایران خود
یکـ ــی از قربانیـ ــان سیاس ـ ـتهای مداخله
جویانه ،کودتا و اسـ ــتبداد ناشی از اقدامات
ایاالت متحده امریکا است و امروز به عنوان
کشوری که در خط مقدم مبارزه با تروریسم
در منطقه و جهان تالشـ ــی بزرگ داشته
اسـ ــت شـ ــناخته میشـ ــود» ،افـ ــزود« :بی
تردیـ ــد نادیده انگاشـ ــتن اقدامات خطیر
ایران در کمک بـ ــه ثبات ،امنیت و مبارزه
با تروریسـ ــم و ایراد اتهامـ ــات دروغ ،تنها
میتواند ناشـ ــی از عصبانیت این کشـ ــور
از مبـ ــارزه بـ ــی امـ ــان جمهوری اسـ ــامی
ایران در ایفای نقشـ ــی انسانی و ثبات ساز
و مبارزه با تروریسـ ــم و سند و نشانهای از
حمایت امریـ ــکا از تروریسـ ــم در منطقه
باشد».

سفیر فرانسه در روسـ ــیه به خبرگزاری تاس گفت که فرانسه پیشنهاد
میکند کـ ــه ایران ،ترکیه ،مصر و عربسـ ــتان در آینده بـ ــه گروه تماس
سـ ــوریه ملحق شـ ــوند .به گزارش ایسنا« ،سـ ــیلوی برمن» ،همچنین
بر این مسـ ــأله اذعان کرده اسـ ــت که «پنج عضو دائم شـ ــورای امنیت
سـ ــازمان ملل در اینباره با یکدیگر توافق ندارنـ ــد ».وی افزود :در هر
حـ ــال در آینده اعضای دائم شـ ــورای امنیت باید تصمیـ ــم خود را در
مورد پیوستن این چهار کشور به گروه تماس سوریه اتخاذ کنند .طرح
ایجاد یک گروه تماس بینالمللی ابتدا از سوی امانوئل مکرون رئیس
جمهوری فرانسه در دیدار با دونالد ترامپ و در اواسط جوالی مطرح
شد.

حکم قاضی به انتشار مکاتبات مربوط به دادگاه رضا ضراب

قاضی پرونده معاون سابق «هالک بانک» ترکیه ،دستور انتشار مکاتبات مربوط
ث برانگیز رضا ضراب ،تاجر ایرانی -ترکیهای از داخل زندان
به مکالمه تلفنی بح 
را داد .به گزارش ایلنا در نامه وکالی هاکان آتیال که به دادگاه ارسـ ــال شـ ــده ،آمده
اسـ ــت که در گفتوگوی تلفنی رضا ضراب با شخصی به نام «احد» در تاریخ ۱۵
سپتامبر  ۲۰۱۶به ضراب گفته شـ ــده برای رهایی از زندان در امریکا یا محکومیت
سـ ــبکتر الزم اسـ ــت تا اتهامهایی را گردن بگیرد که مرتکب آن نشـ ــده است .در
این نامه همچنین به تمایل ضراب به اظهارات دروغین اشـ ــاره شده بود اما این
نامـ ــه پس از مدت کوتاهی که از طریق سـ ــامانه دیجیتالی دادگاه قابل دسـ ــتیابی
بود ،از دسـ ــترس خارج شـ ــد .رضا ضراب در نخسـ ــتین روز از دادگاه خود تمامی
اتهامهای وارده از سـ ــوی دادگاه را پذیرفت.ضراب در ایـ ــن رابطه در دادگاه گفته
بود« :همکاری با دادگاه بهترین راه برای کاهش محکومیت بود .هیچ کس قولی
در رابطه با محکومیت من نداد .تحت نظارت پلیس فدرال امریکا هستم».

تکذیب ادعای کریمی قدوسی
سـ ــخنگوی وزارت امور خارجه ارسـ ــال نامه از سـ ــوی وزیر امور خارجه
فرانسـ ــه برای سـ ــفر مقامهای این کشـ ــور بـ ــه تهـ ــران را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا ،بهرام قاسـ ــمی در پاسـ ــخ به سـ ــؤالی در مورد ادعای
محمدجواد کریمی قدوسـ ــی مبنیبر ارسـ ــال نامهای توسط وزیر امور
خارجه فرانسه به وزیر امور خارجه کشورمان و تعیین پیششرطهایی
برای سـ ــفر مقامات فرانسـ ــوی به تهـ ــران گفت :من ایـ ــن اظهارات را
قویاً تکذیب میکنم .وی ادامه داد :بـ ــدون تردید روایت این نماینده
محترم از نامه وزیر امور خارجه فرانسـ ــه از اسـ ــاس نادرسـ ــت است و
اصوالً وزیر محتـ ــرم امور خارجه و این وزارت یـ ــا حتی نمایندگیهای
جمهوری اسالمی ایران اطالعی از چنین نامهای با محتوای طرح شده
ندارند .قاسمی یادآور شد :مواضع و اصول حاکم بر سیاست خارجی
جمهوری اسـ ــامی ایران کامالً روشن و شـ ــفاف است و اصوالً ما دیگر
ط زندگی نمیکنیم.
مدتهاست در عصر و زمانه شرط و شرو 

ادعای عربستان علیه ایران در پی کشته شدن علی عبداهلل صالح
سفیر عربسـ ــتان در یمن در نخسـ ــتین واکنش سعودیها به کشـ ــته شدن رئیس
جمهوری پیشـ ــین یمن ،ادعایی بیاسـ ــاس را علیه ایران مطـ ــرح کرد.به گزارش
ایسـ ــنا ،محمد آل جابر سـ ــفیر عربسـ ــتان در صنعا در واکنش به کشته شدن علی
عبداهلل صالح در صفحه توئیتر خود مدعی شد« :هر چه جنایت از سوی حوثیها
اتفاق بیفتـ ــد و خیانت و نقـ ــض عهدهایی که حوثیها مرتکب شـ ــدند ،جزئی از
تربیت ایران اسـ ــت ».این مقام سـ ــعودی در حالی این ادعـ ــا را مطرح میکند که
مقامات کشـ ــورمان همـ ــواره تأکید میکنند جمهوری اسـ ــامی ایـ ــران هیچ گونه
دخالتـ ــی در امور یمن ندارد و خود علی عبـ ــداهلل صالح چند روز پیش اعالم کرد
که ما از ایران درخواست کردیم تا ائتالفی علیه ائتالف عربستان تشکیل دهیم اما
ایران درخواست ما را نپذیرفت.

سرخط

ســـیدکمال خرازی رئیس شـــورای راهبردی روابط
خارجی ،حشدالشـــعبی را مایه افتخار و ضامن حفظ
ثبات عراق دانســـت و گفـــت« :اروپاییها حق ندارند
درخصوص انحـــال آن صحبت کننـــد .مردم عراق
عالقهمند هســـتند کـــه نیروهای حشدالشـــعبی وارد

مجلس شوند /».ایسنا
دهمین جلســـه هیأت دولت به منظور بررسی الیحه بودجه سال  1397کل
کشور ،عصر سهشنبه به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری
برگزار شـــد و در این جلســـه ،هیأت وزیران تعداد دیگری از تبصرههای الیحه
بودجه سال  1397را به تصویب رساند/.پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری
اسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسجمهوریدرپیامهاییجداگانهبههمتایان
خود در کشـــورهای اسالمی ،فرا رسیدن میالد پیامبر گرامی اسالم(ص) را تبریک
گفت .وزیر امور خارجه نیز در پیامی توئیتری که به زبان عربی تهیه شده است ،فرا
رسیدنمیالدپیامبراکرم(ص)وهفتهوحدتراتبریکگفت/.ایرنا
علی مطهـــری نایب رئیس دوم مجلس :باید دادگاه علنی تشـــکیل شـــود
تـــا احمدینژاد به تخلفات و کردههای خود در هشـــت ســـال دوران ریاســـت
جمهوری پاسخگو باشد /.ایسنا
آیتاهلل احمد جنتی دبیر شـــورای نگهبان :روحانیون باید مراقب منافقانی
باشـــند که ساکت ننشستهاند و میخواهند ریشـــههای نظام و اسالم را خشک
کننـــد و با فضای مجازی ،اخالق ،عصمت ،دیـــن و عقیده مردم را هدف قرار
دادهاند/.ایسنا
یک مسئول در سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد ،اخبار منتشر شده
مبنـــی بر ورود غیر قانونی زائران ایرانی اربعین امســـال به عراق را نادرســـت
خواند/ .ایرنا
پرویـــز فتـــاح رئیـــس کمیتـــه امـــداد امـــام خمینی :چنـــد ســـال در دولت
(احمدینژاد) بودیم وقتی برگشتم به سپاه ،مدتی طول کشید ثابت کنیم جزو
حلقه انحرافی نیستیم و برگشتیم به اصل خود /.ایلنا
عبداهلل ناصری فعال اصالحطلب:حســـن روحانـــی در گفتارش صادق
است/ .جماران
محمدجوادظریفوزیرامورخارجهکشورماندرتوئیترخودنوشت:قدسبرای
همیشهعربی-اسالمیباقیخواهدماند،چهبخواهندچهنخواهند/.ایسنا
امانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه:رقابت میان کشورهای حاشیه خلیج
(فارس) و ایران یک موضوع مورد نگرانی است و در اینجا نیز گفتوگو تنها راهحل
کاهش تنشها به شـــمار میآید و فرانسه مایل است نقش خود را به عنوان یک
میانجی ایفا کند .واقعیت این اســـت که ایران یک قدرت منطقهای است اما باید
نقشیسازندهدرحلبحرانهایمنطقهایداشتهباشد/.ایسنا

