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همزمان با اعمال تحریم های آمریکا اعالم شد

گزارش

موج حمایت اتحادیه اروپا،روسیه و چین از مراوده مالی با ایران

الریجانی و معاون قوانین مجلس
در پی برخی انتقادها بیان کردند:

اروپا :همکاری مالی با ایران را ادامه می دهیم
همزمان با بازگشت تحریم های هسته ای آمریکا ،اتحادیه
اروپا ،آلمان ،فرانسه و انگلیس با انتشار بیانیهای مشترک از
این اقدام دولت آمریکا به شدت ابراز تأسف و بر تالش برای
حفاظت از شرکتهای اروپایی به منظور انجام کسبوکار
مشروع با تهران تأکید کردند .تحریم های آمریکا اگرچه
رسم ًا از بامداد دیروز آغاز شد ،اما تمام اثر خود را در ماه های
قبل گذاشته و به گفته کارشناسان اقتصادی و حقوق بین
الملل ،در این شرایط طرف ها درحال مسلط شدن بر راه
های دور زدن این تحریم ها هستند .اکنون به جز لیبرمن
وزیرجنگرژیمصهیونیستیکهازاعمالاینتحریمها تشکر
کرده است ،مقامات دیگر کشورها در برابر آن موضع گرفته
اند .به نوشته رویترز ،در بیانیه اتحادیه اروپا ،آلمان ،فرانسه
و انگلیس که روز جمعه منتشر شده و دیروز بار دیگر بازنشر
شد ،آمده است« :هدف اروپا حفاظت از کنشگران اقتصادی
اروپایی دارای تبادالت تجاری مشروع با ایران و در راستای
قوانیناروپاییوقطعنامه 2231شورایامنیتسازمانملل
متحداست».درهمینزمینهبهگزارشاسپوتنیک،یکمقام
رسمی در اتحادیه اروپا با اشاره به اعمال تحریم های جدید
آمریکا علیه ایران گفت :اتحادیه اروپا به تالش خود برای
ایجاد سازوکاری که معامالت با ایران را تضمین کند ،ادامه
می دهد .اتحادیه اروپا به وضوح و مکرر اعالم کرده که معتقد
است روابط تجاری با تهران و صادرات نفت حفظ شود.به
گزارش تسنیم ،پیر مسکوویچی ،مسئول امور اقتصادی
اتحادیه اروپا هم چند ساعت پس از اعمال مجدد تحریمهای
ضدایرانی آمریکاییها در این خصوص اظهار کرد :اتحادیه
اروپا با این اقدام آمریکا موافقت نمیکند.
▪تالش سوئیس ،آلمان و انگلیس برای حفظ تجارت
با ایران

سخنگوی دولت آلمان تاکید کرد که این کشور در حال
بررسی چگونگی حفاظت از شرکتهای فعالی است که
تحت تاثیر تحریمهای آمریکا علیه ایران قرار میگیرند.
در یک واکنش دیگر نورمن المونت فرستاده ویژه دولت
انگلیس در امور تجاری ایران ،ضمن ابراز تأسف از بازگشت
تحریمهای آمریکا علیه ایران گفت :انگلیس و کشورهای
اروپایی به دنبال ایجاد ساز وکار ویژه ای هستند تا روابط
تجاری با ایران را تا حد ممکن ضمانت کنند.
▪روسیه :به همکاری ها برای برجام ادامه می دهیم

در این میان چین و روسیه هم موضع گرفته و مثل همیشه
تحریم های آمریکا را محکوم کردند .سخنگوی وزارت
خارجه چین که کشورش تنها متعهد شده خرید نفت

آمریکا علیه ایران نکرده است .باشگاه خبرنگاران هم
نوشت :آمریکا ،نیروگاه اتمی بوشهر را از تحریمها معاف
کرده و نام این نیروگاه در فهرست اعالمی دیده نمی شود.
▪فهرست سازی با تحریم کشتی سانچی !

از ایران را افزایش ندهد ،ضمن ابراز تاسف از بازگشت
تحریمهای آمریکا علیه ایران ،اعالم کرد همکاری تجاری
قانونی ایــن کشور با ایــران باید محترم شمرده شود.
الکساندر الورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور سوریه
هم در سفر دیروزش به تهران تأکید کرد :به ایران آمدم تا
حمایت قاطع روسیه از جمهوری اسالمی ایران در برابر
تحریمهای غیر قانونی آمریکا را اعــام کنم .میخائیل
اولیانوف نماینده روسیه در آژانــس بینالمللی انرژی
اتمی هم ضمن محکومیت تحریم های جدید آمریکا گفت:
ما با همکاری با چین و تروئیکای اروپا تمام تالش خود
را برای اجرای موثر برجام به کار میگیریم .به گزارش
مهر« ،ریچارد نفیو» عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته
ای آمریکا  که از وی به عنوان معمار تحریم های ایران یاد
می شود نیز با بیان این که سوء استفاده از تحریم ها به
این روش علیه ایران به نفع آمریکا نیست ،افزود :شکست
دولت ترامپ برای استفاده از این فرصت در راستای منافع
بلند مدت ایاالت متحده آمریکا نخواهد بود.
▪واکنش تند آمریکا به اروپا :مأیوس شدیم!

آمریکا در یک واکنش تند از اظهارات مقامات اروپایی و
همراهی نکردن مقامات اروپایی با تحریم های ضدایرانی
انتقاد کرد .گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا
با بیان این که از واکنش این اتحادیه به بازگشت تحریمها
علیه ایــران «اندکی مأیوس» شده است ،افــزود« :برای
من شــوکآور است با آن که میدانیم بین اتحادیه اروپا
و دیدگاه رئیسجمهور ترامپ درباره برجام اختالفاتی
وجود دارد ،اتحادیه اروپا سیگنالهایی برای ایران ارسال

میکند که باعث احساس مصونیت آن ها درباره انجام
سایر فعالیتها میشود».
▪فضا سازی آمریکا با تحریم های بازگشتی

درهمین حال باالخره تاریخ مورد اشاره آمریکایی ها برای
بازگرداندن تحریم های ضدایرانی فرارسید و وزارت
خزانه داری آمریکا فهرستی بلندباال از افراد و نهادهای
تحت تحریم را اعالم کرد تا حداکثر فضاسازی رسانه ای
را علیه ایران انجام دهد .تحریم هایی که اکثر ًا در برجام
تعلیق شده و بعض ًا هم جدید به نظر می رسد .نکته جالب
اما نحوه فهرست سازی وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا
از این تحریم ها بود ،به شکلی که به عنوان نمونه تمام بانک
ها و موسسات مالی نام برده شده تا فهرست طوالنی تر به
نظر برسد ،در حالی که با تحریم بانک مرکزی عم ً
ال تکلیف
دیگر بانک های ایرانی هم مشخص است ،اما نام تک تک
بانک های کشور مانند بانک ملی ،سپه ،دی،تجارت
اقتصاد نوین و  ...در این فهرست دیده می شود .به نوشته
رسانه ها نام ایــران ایر و بیش از  ۶۰هواپیمای شرکت
هواپیمایی ملی ایــران موسوم به ایــرانایــر هم در این
فهرست مشاهده می شود.این در حالی است که دیوان
الهه به صراحت در حکم اخیر خود به ممنوعیت تحریم
هواپیماهای مسافربری اشاره کرده بود« .جامعه جهانی
ارتباطات بانکی» مشهور به «سوئیفت» نیز دیروز اعالم
کرد :دسترسی برخی از بانکهای ایرانی به این سامانه
پیامرسان بانکی را تعلیق کرده است .به گزارش فارس به
نقلازرویترز،سوئیفتدربیانیهمختصریکهدیروزمنتشر
کرده اشارهای به نام این بانکها یا بازگشت تحریمهای

کنفرانس وزیر خارجه آمریکا با خبرنگاران برای اعالم تحریم های ضد ایرانی به چالش و تمسخر کشیده شد

پمپئو :اصال خنده دار نیست!

در مقابل دولت آمریکا در گافی مضحک نفتکش سانچی
را که سال گذشته غرق شده در فهرست تحریم های وزارت
خزانه داری قرار داد! این در حالی است که این نفتکش
سال گذشته در نزدیکی چین غرق شد .همچنین تحریم
برخی مقامات سابق سازمان ها و نهادهای کشور هم از
جمله نکات جالب این فهرست بود .به این ترتیب دولت
آمریکا برای بلندباال کردن فهرست خود و ترساندن افکار
عمومیجهان،حتینامکسانیراکهبازنشستهشدهودیگر
هیچ سمتی ندارند هم در میان تحریم شدگان قرار داده
است.در فهرست تحریم های به اصطالح هوشمند وزارت
خزانه داری آمریکا نام بانک تات هم وجود دارد .این بانک
بیش از شش سال است که تغییر نام داده است! آمریکا در
اتفاقی عجیب یک شرکت صادرکننده گیاهان دارویی و
شیرینبیان را هم در فهرست تحریم خود قرار داده است!
در همین حال  انتشار این فهرست در حالی است که چین،
هند ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان و ترکیه از
کشورهایی هستند که توانسته اند آمریکا را مجبور کنند آن
ها را از فهرست تحریم های نفتی ایران معاف کند.
▪واکنش ظریف به تحریم های برجامی آمریکا

ظــریــف ،وزی ــر ام ــور خــارجــه کــشــورمــان هــم در پیامی
توئیتری نوشت« :ایاالت متحده با اعمال دوباره تحریمها
علیه ایران که مردم عادی را هدف میگیرد ،به دادگاه
عالی سازمان ملل و شورای امنیت دهنکجی کرد». ...
▪همتی :نحوه تعامل با طرف های تجاری هماهنگ
شده است

همتی رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تحریم های
آمریکا تاکید کــرد :مذاکرات الزم با کشورهای طرف
تجاری انجام گرفته و نحوه تعامل با آن ها هماهنگ شده
است .وی افزود :اقدامات الزم در زمینه تنظیم دقیق منابع
و مصارف ارزی صورت گرفته و وضعیت ذخایر ارزی کشور
به سطح مطلوب ارتقا یافته است که انعکاس آن را طی ایام
اخیر در ثبات بازارهای پول و ارز شاهد بوده ایم .در ضمن
بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع خدمات پیام رسان
مالی سوئیفت ،سامانه های جایگزین برای تعامل بانکی با
کشورهای طرف تجاری را پیش بینی کرده است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ایرادات شورای نگهبان به  CFTدر مهلت
قانونی و ایرادات مجمع پس از مهلت
قانونی به مجلس رسید
درپــی برخی انتقادها از شــورای نگهبان مبنی بر این که
بررسی الیحه الحاق ایــران به کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریسم ( )CFTدر این شورا بیش از فرصت قانونی
 20روزه به طول انجامیده است ،روز گذشته علی الریجانی
رئیس مجلس در صحن علنی بهارستان گفت اعالم نظر
شورای نگهبان درباره این الیحه در موعد مقرر به مجلس،
ارسال و الزام قانونی  20روزه رعایت شده است .با این حال
ظاهرا ایرادات مجمع تشخیص به این مصوبه در موعد مقرر به
مجلس نرسیده و آن طور که معاون قوانین مجلس گفته ،این
مطلب را الریجانی در نامه ای به آیت ا ...جنتی دبیر شورای
نگهباناعالمکردهوگفتهکهمجلسایراداتمجمعرابررسی
نخواهد کرد .به گزارش تسنیم ،روز گذشته محمود صادقی،
نماینده مردم تهران طی تذکری با خطاب قرار دادن رئیس با
بیان این که شورای نگهبان درباره  CFTنظر داده و سخنگوی
شورا توئیت کرده است ،ادامه داد :به رغم این اتفاق ،این
الیحه هنوز به صورت رسمی به دست نمایندگان نرسیده
است .علی الریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در
پاسخ به تذکر این نماینده گفت :شورای نگهبان نظر خود را
درباره الیحه  CFTبه مجلس فرستاد و بنده هم نظر شورا را به
کمیسیون امنیت ملی و معاونت قوانین مجلس ارسال کردم.
رئیس مجلس تصریح کرد :نظر شورای نگهبان درباره این
الیحه در موعد مقرر به مجلس ،ارسال و الزام قانونی  20روزه
رعایت شده است».در همین حال حسین میرمحمد صادقی
معاون قوانین مجلس به خبرآنالین گفت :رئیس مجلس
امروزدرنامهایبهدبیرشوراینگهباننوشت«ایراداتمجمع
تشخیص به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالیتروریسمچونخارجازمهلت ۲۰روزهقانونیارسالشد،
مجلساینایراداتراموردبررسیقرارنمیدهد».ویدرعین
حال گفت :شورای نگهبان در آخرین روز مهلت قانونی ،نظر
خود را درباره الیحه  CFTبه مجلس اعالم کرده است .به گفته
میرمحمد صادقی ،فرایند بررسی اصالح ایــرادات شورای
نگهبان به مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین
مالیتروریسمدرمجلسآغازشدهکهبعدازطرحدرکمیسیون،
در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد.به این
ترتیب عمال مجلس ایرادات شورای نگهبان به الیحه  CFTرا
بررسیخواهدکرداماایراداتمجمعتشخیصمصلحتنظامرا
بهایندلیلکهبعدمهلتقانونیمشخصشدهدرقانوناساسی
بهبهارستانرسیده،بررسینمیکند.
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درستی بــود؟» خبرنگار اسکای نیوز پس از این سوال
خندید و برخی دیگر از خبرنگاران نیز خندیدند .پمپئو در
واکنش به این سوال و خنده خبرنگار اسکای نیوز با بیان
این که  این اصال خنده دار نیست در عباراتی توهین آمیز
به فرمانده نیروی قدس سپاه گفت...« :خیلی ها درباره
این پوستر تاج و تخت صحبت کردند ولی هیچ کدام از
شما تاکنون درباره واکنش قاسم سلیمانی صحبت نکرده
است .آیا این واکنش را دیده اید؟ چرا راجع به آن حرف
نمی زنید .این کسی هست که خون آمریکایی ها روی
دستش است.این اصال خنده دار نیست .کارهایی که
ایران می کند کارهای لوسی نیست و ما روی کارهای
جدی ایران کار می کنیم».

...

انعکاس
••پــارس مدعی شــد :در حــالــی مــامــوریــت استاندار
خراسان رضوی پایان یافته که حسین انتظامی به عنوان
گزینه جدید دولــت بــرای اســتــانــداری مشخص شده
است .انتظامی در انتخابات سال  ۹۲سخنگوی ستاد
انتخاباتی علی اکبر والیتی بود و پس از پیروزی حسن
روحانی به دولت دعوت و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد
شد .در دولت دوازدهم ،حکم دستیار ارشد وزیر ارشاد از
سوی سید عباس صالحی برای "انتظامی" صادر و در ماه
های اخیر نیز زمزمه هایی مبنی بر ریاست او در سازمان
سینمایی شنیده شد.
••نامه نیوز خبر داد :حسام الدین آشنا در اظهاراتی جدید
درباره قتل های زنجیره ای اظهارکرد :متهمان احتمال لو
رفتن را پیش بینی کرده بودند ،پیش از دستگیری ،با یک
واسطه به رئیس جمهور دسترسی یافته و ذهن ایشان را
جهت داده بودند ،پس از دستگیری هم یک صدا وزیر وقت
را به عنوان آمر معرفی کردند تا یک خط انحرافی ایجاد
کنند.یادآور می شود آشنا داماد دری نجف آبادی وزیر وقت
اطالعات است.
••تابناک نوشت :محمدباقر قالیباف در اینستاگرام خود
نوشت :چهل سال است با بزرگ ترین مستکبر امروز جهان،
نبرد می کنیم .در داخــل هم تالش می کنیم در مقابل
 4درصدیهای برخوردار از رانت بایستیم و امکان رشد
بیشتر و زندگی بهتر را برای مستضعفان و محرومان فراهم
کنیم .استکبار خارجی و زورگویان و غارتگران داخلی ،دو
لبه یک قیچی هستند که هدفشان قطع ریشه ظلمستیزی
و بهرهکشی از محرومان است.
••انتخاب نوشت :در پی درخواست یک عضو ارشد حزب
اتحاد ملت بــرای نظرسنجی درخصوص شهردارشدن
محسن هاشمی ،سایت انتخاب در نظرسنجی خود که ٣١
هزار نفر در آن شرکت کردند ،از مخاطبان پرسید« :باتوجه
به شرایط ویژه پایتخت و انتظارات شهروندان ،با کدام گزینه
برای تصدی سکان شهرداری تهران موافقید؟» در این
نظرخواهی نزدیک به  70درصد با شهردار شدن محسن
هاشمی اعالم موافقت کردند.
••ایــران آنالین نوشت :هنگامه شهیدی در شعبه ۱۵
دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و آخرین
دفاعیات وی اخــذ شــد .مصطفی تــرک همدانی وکیل
مدافع هنگامه شهیدی با اعالم این خبر گفت :با توجه به
اینکه موکلم از زمان بازداشت دوم ،در بازداشت موقت به
سر میبرد ،درخواست نقض قرار بازداشت موقت را هم
کرده ایم .موکلم هم اکنون در زندان به سر می برد و به طور
محدود با مادر خود مالقات داشته است.
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••جمهوری اسالمی -در مراسم 13آبان در تهران ،یک بنر
که ترامپ و نتانیاهو را در لباس سرخ و زانو زده در یک شنزار
درست مثل اسرای بیگناه در برابر داعش نشان میداد و
سردار سلیمانی را هم پشت آنان ترسیم کرده بود ،اعتراض
بسیاری از حضار در مراسم را برانگیخت که این مظلوم
نشان دادن این دو جنایتکار و داعشی نشان دادن سردار
ایرانی است و جابه جا کردن ارزشها محسوب میشود.
تــاش معترضان بــرای جمع کــردن ایــن بنر با مخالفت
گردانندگان مواجه شد و به جایی نرسید و متاسفانه
عکسهای زیادی از این بنر که ظالم را مظلوم و مظلوم را
ظالم جلوه میدهد برداشته و مخابره شد! چرا عدهای با
یک کج سلیقگی مرتکب ضد تبلیغ میشوند؟
••شرق -سعید حجاریان در نقد یکی از یادداشت های اخیر
عباس عبدی ضمن اشاره به این که در جامعه فروپاشیده
افراد پوپولیست امکان کارسازی بسیاری دارند ،نوشت:
پیشنهاد میشود افراد پوپولیست یا آن هایی که وعدههای
بسیار میدهند ،الاقل قبل از تأیید برای مناصب مهم،
بهخصوص ریاستجمهوری ،بهلحاظ روانی مورد آزمایش
قرار گیرند تا به فردای کشور هزینه تحمیل نکنند.
••فرهیختگان -به نظر میرسد ریشه انتقادها به شبکه ۳و
شبکههایی که مدیران جوان دارند ،بیش از آنکه فنی باشد
سیاسیاستشایدمدیرانجوانوجدیدصد اوسیمارقیبان
جدی برای دو تیم نزدیک به محمد هاشمی و علی الریجانی
باشند که سالهاست در صد اوسیما حکمرانی میکنند.
••کیهان -حسین شریعتمداری در سرمقاله این روزنامه
با اشاره به رد الیحه  CFTنوشت :باید از هوشمندی شورای
نگهبان که بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان و تطبیق
این الیحه با قانون اساسی و مبانی اسالم به ذلتبار بودن آن
پیبرده و با طرح  ۲۰ایراد اساسی و رد این الیحه فاجعهای
را که تصویب آن درپی داشت برطرف کرده است صمیمانه
قدردانی کرد.
••ایــران -دو سال از روزی که سازمان حفاظت محیط
زیست کشور الیحه حمایت از محیط بانها را به بهارستان
فرستاد ،میگذرد .الیحهای که هر بار با شهادت یک محیط
بان دوباره از سوی رسانهها روی میز مدیران و مجلسیها
میرفت تا وعده تصویب آن را بدهند اما هنوز به صحن علنی
مجلس نرسیده است!
••آرمــان -صــادق زیباکالم فعال سیاسی اصــاح طلب
تصریح کرد :متاسفانه در دولت آقای روحانی به ویژه در
وزارت کشور ،جدا از این که نمایندگان فشار وارد میکنند،
آقای محمود واعظی عمال در عزل و نصب استانداران
دخالت مستقیم دارد .فرد دیگر موثر نیز آقای رحمانی
فضلی وزیر کشور است .متاسفانه در بسیاری موارد عزل و
نصبهای این افراد همچون نمایندگان نه صرفا براساس
شایسته س ــاالری بلکه بــراســاس حر فشنوی صــورت
میگیرد.
••کیهان -درحــالــی کــه ســازمــان سینمایی بــا صــدور
ابالغیهای ،نمایش فیلمهای کمدی در دهه اول محرم و
دهه آخر ماه صفر را در تمام سینماهای کشور ممنوع اعالم
کرده است ،اما به غیر از سینماهای مشهد ،در دیگر نقاط
کشور همچنان شاهد اکران آثار کمدی هستیم .در دهه
اول محرم نیز به غیر از تاسوعا و عاشورا ،چنین فیلمهایی
در بسیاری از سینماها به نمایش خود ادامه داده بودند.
••همشهری -غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع
تشخیصمصلحتنظامگفت:بعدازرأیمجمعبهبازگشت
نیکنام به شــورای شهر یزد ،آقای محمد صدر از اعضای
مجمع که از نظر دیدگاه سیاسی اصالحطلب است به من
گفت که اگر نطق شما در دفاع از قضیه عضویت آقای سپنتا
نیکنام در مجمع نمیبود این موضوع رأی نمیآورد.
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▪سوال جنجالی خبرنگار الجزیره از پمپئو

وزیــر خارجه آمریکا در ادامــه سیاست ایــران هراسانه
کشورش ،در نشستی خبری با خبرنگاران آمریکایی،
تالش می کرد تحریم های آمریکا را اثرگذار و گسترده
بخواند ،اما این نشست به چالشی بین او و خبرنگاران
تبدیل شد تاجایی که حتی برخی خبرنگاران هنگام طرح
یک سوال خندیدند و پمپئو ناچار شد به آن ها تذکر بدهد
که این «اصــا خنده دار نیست»! مایک پمپئو که شب
گذشته همزمان با اعمال تحریم های جدید علیه ایران
در نشست خبری مشترک با وزیر خزانه داری این کشور
سخن میگفت ،با بیان این که «هدف ما این است که با
فشارهای خود ،انقالبی گری ایران را متوقف کنیم» به
شروط دوازده گانه ای که شش ماه پیش در این باره مطرح

کرده بود اشاره کرد و گفت« :تا ایران در چارچوب 12
شرطی که قبال گفتم تغییر نکند ،تحریم ها ادامه خواهد
یافت ».ایــن اظــهــارات پمپئو در حالی اســت که رئیس
جمهور آمریکا بارها مدعی مالقات و مذاکره «بدون پیش
شرط» با ایران شده بود.
در ادامه نشست خبری دیروز وزیر خارجه آمریکا ،منوچین
وزیر خزانه داری آمریکا هم پشت تریبون آمد و با تکرار
ادعاهای ایــران هراسانه اش ،آمارهایی از تحریم های
دولت ترامپ علیه ایران ارائه کرد .در بخش پرسش و پاسخ
های این نشست ،خبرنگار اسکای نیوز ،پمپئو را خطاب
قرارداد و پرسید« :ترامپ وقتی صحبت از بازگشت تحریم
ها کرد از پوستر فیلم تاج و تخت استفاده کرد .آیا این کار

در ادامــه این نشست خبرنگار الجزیره نیز در سوالی
چالشی پرسید :چرا آمریکا از رفتارهای عربستان در
منطقه صحبتی نمی کند؟ وزیر خارجه آمریکا در پاسخ،
درحالی که بسیاری از دستگاه های اطالعاتی اروپایی و
حتی آمریکایی عربستان را عامل اصلی ایجاد داعش می
دانند ،ادعاهای مضحکی مطرح کرد و گفت« :فرق ایران
و عربستان و رفتارهای این دو کشور بسیار مهم است.
عربستان برای مبارزه با تروریسم بسیار تالش کرده ،اما
ایران نیروی اصلی بی ثبات کننده در منطقه است!» در
انتها هم خبرنگاری با اشاره به نفوذ ایران در عراق و منطقه
پرسید چطور اطمینان دارید که ایران به متحدان آمریکا
در منطقه فشار نمی آورد؟ پمپئو در پاسخ بدون اشاره به
رفتارهای مخرب آمریکا در ایجاد گروه های تروریستی و
جنگ های متعدد در منطقه و دنیا گفت :ما روی فعالیت
های اقتصادی ایران تمرکز کرده ایم تا جلوی بی ثبات
کردن دنیا را بگیریم.

با اشاره به اجالس چهار جانبه استانبول که درباره سوریه برگزار شده بود

گزارش نماینده ویژه پوتین به شمخانی

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه به منظور
ارائه گزارش اجالس چهارجانبه استانبول و اعالم حمایت
کشورش از ایران در مقابل تحریم های آمریکا با دبیر شورای
عالی امنیت ملی کشورمان در تهران دیــدار و گفت و گو
کرد .به گزارش ایرنا ،علی شمخانی در دیدار «الکساندر
الورنتیف» نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور
سوریه ،با اشاره به سه اصل راهبردی و غیر قابل تغییر که
مبنای همکاری های دفاعی ،امنیتی و سیاسی ایران
و روسیه در بحران سوریه اســت ،اظهار کــرد :حمایت از
دولت قانونی سوریه و همکاری با این کشور برای مبارزه
با تروریسم ،حفظ تمامیت ارضــی سوریه و فراهم شدن
سازوکارهای سیاسی برای تعیین آینده این کشور توسط
مــردم سوریه ،اهدافی است که مجموعه موفقیت های
سیاسی و میدانی حاصل شده ،برمبنای آن شکل گرفته
است .وی تاکید کرد :ایران و روسیه درچارچوب ائتالف
موجود عالوه بر پیگیری فعال روندهای سیاسی به تقویت
نیروهای مسلح سوریه در مبارزه با تروریسم ادامه خواهند
داد .دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اقدام شایسته

روسیه در استقرار سامانه دفاعی اس  300در سوریه،
افــزود :سطح همکاری و مواضع مشترک ایــران و روسیه
نشانمیدهد،بازیگریمنفیرژیمصهیونیستیواقدامات
ایذایی و مذبوحانه آنان تاثیری بر همکاری دو کشور ندارد.
الکساندرالورنتیف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه
در امــور سوریه نیز در این مالقات اظهار کــرد :با دستور
رئیس جمهوری روسیه برای اجــرای دو ماموریت شامل
ارائه گزارش از اجالس چهار جانبه روسیه ،ترکیه ،آلمان و
فرانسه درخصوص سوریه که در شهر استانبول برگزار شد و
همچنین اعالم حمایت قاطع از جمهوری اسالمی ایران در
برابر تحریم های غیر قانونی آمریکا که دور دوم آن از روز یک
شنبه آغاز شده است ،به تهران سفر کرده ام .وی با حمایت از
نقشسازندهجمهوریاسالمیایراندرروندسیاسیایجاد
صلحدرسوریه،خاطرنشانکرد:تقویتواستمرارهمکاری
سیاسی و امنیتی دو کشور در سوریه تا استقرار کامل ثبات
و امنیت ،خواست و اراده فدراسیون روسیه بوده و در این
مسیربرنامه ریزی برای پاک سازی دیگر مناطق آلوده به
تروریسم به ویژه ادلب در دستور کار مشترک خواهد بود.
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