
شــهروند| ســیدعباس عراقچــی، معاون 
وزارت خارجه جمهوری اســامی ایــران و رئیس 
ستاد پیگیری برجام در یک برنامه زنده تلویزیونی 
حاضر شــد و به مهم ترین ســواالت مطرح شده 
درباره برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( پاسخ 
داد.  عراقچی در بخشــی از گفت وگوی تلویزیونی 
خود به رفتــار آمریکایی ها پــس از اجرای برجام 
اشــاره کرد و گفت: ما با آمریکایی ها و گروه 5+1 
در موضوع هسته ای توافق کردیم؛ ولی این به این 
معنا نیست که خصومت هایی که در مواردی بین 
ما و آنها وجود داشته، برداشته شده است و اکنون 
شریک یکدیگر شده ایم. برخی می گویند که چرا 
خصومت های آمریکا بعد از برجام با ایران افزایش 
پیدا کرده است. ما باید به این نکته توجه کنیم که 
جمهوری اســامی ایران تغییر ماهیت که نداده 

است؛ سیاست ما همان سیاست قبلی است. 
در حوزه موشکی شوخی نداریم

رئیس ســتاد پیگیــری برجــام در وزارت امور 
خارجه در بخش دیگــری از صحبت های خود به 
موضوعــات مطرح درباره آزمایش های موشــکی 
پرداخت: آمریکایی ها و برخی از کشورهای اروپایی 
در مورد آزمایش های اخیر موشکی ایران ادعاهایی 
دارند. آنها در این زمینه در شورای امنیت دو جلسه  
برگزار کردند؛ ولی به نتیجه نرسیدند و نتوانستند 
در این مورد علیــه ایران حتی بیانیه ای بگیرند. در 
این قضیه روس ها و چینی ها نیز اعام کردند که در 
قطعنامه 2231 از ایران خواسته شده است که این 
اقدامات را انجام ندهد و الــزام حقوقی برای ایران 

وجود ندارد. 
عراقچی ادامه داد: ما در طول 20 ســال گذشته 
چهار چالش اصلی با آمریکا داشــته ایم که یکی از 
این چالش ها بحث تروریســم اســت که به خاطر 
حمایت از مقاومت و حزب اهلل، ما را متهم به حمایت 
از تروریسم می کنند. حقوق بشر، هسته ای و بحث 
موشــکی چالش های دیگر ما است. مهم تر این که 
بحث موشکی چیز جدیدی نیست و چندین  سال 
اســت که ما با آمریکایی ها در ایــن زمینه درگیر 
هســتیم. من تعجب می کنم که برخی می گویند 

آمریکایی ها بعد از برجام به ســراغ بحث موشکی 
آمده اند. 

وی با بیان این که از همان ابتــدای کار تاکنون 
همواره منویــات مقام معظم رهبری در دســتور 
کار ما بوده اســت، اظهار داشــت:  از دید ما اعمال 
تحریم های جدید در ارتباط با فعالیت های موشکی 
ایــران نقض برجام اســت؛ چرا که اصــل برای ما 

فرمایشات مقام معظم رهبری است.
عراقچی با تاکید بر این که بحث موشــکی بحث 
امنیتی و دفاعی ما است و اصا در این رابطه شوخی 
نداریم، خاطرنشــان کرد: در طول مذاکرات نیز به 
طرف مقابل اجازه ندادیم که وارد این بحث شــود. 
ما دستورالعمل داشتیم که در صورت ورود طرف 
مقابل به بحث موشــکی میز مذاکره را ترک کنیم 
و در سخت ترین شــرایط اجازه ندادیم که موضوع 

موشکی وارد مذاکرات هسته ای شود.
ادامه رایزنی با آمریکا

معاون وزیر امــور خارجه در بخــش دیگری از 
گفت وگوی خود در مورد مصوبــه کنگره آمریکا 
درباره اعمال محدودیت برای سفر به ایران گفت: 
من و آقــای ظریف هنوز در این زمینه و مســائل 
اینچنینی درحال بحث و تبادل گفت وگو و ایمیل 
با آمریکایی ها هستیم و این یکی از موارد دعواهای 
مفصل ما با آمریکایی ها بوده است. ما قانون ویزای 
آمریــکا و محدودیت هایی را که اعمال کرده نقض 
برجام می دانیم اما وزیرخارجــه آمریکا در همان 
زمان نامه ای نوشت و گفت دولت آمریکا از طریق 
ابزارهایی که در اختیار دارد تاش می کند که این 
موضوع منجر به نقض برجام نشود و تاکنون بخشی 
از این قانون را به خصوص بــرای ویزاهای تجاری 
متوقف کردند. آنها کاری کردند که بخشی از این 
قانون به خصوص بحثی که مربوط به ویزای تجاری 
است، اجرایی نشــود و ما درحال کلنجار با آنها در 

ارتباط با ویزاهای توریستی هستیم. 
سوئیفت و 2هزار ال سی باز شده است

عراقچی با انتقاد از رویه خبری برخی رسانه ها در 
ارتباط با بحث تحریم ها و موضوع سوئیفت عنوان 
کرد: تاکنون بانک های ما توانسته اند قریب به 300 

کارگزاری ایجاد کنند و نزدیک به 2 هزار ال سی نیز 
باز شده است؛ البته باید توجه داشت بانک های آنها 
خصوصی هستند و خودشان باید تصمیم بگیرند 

که با بانک های ما کار کنند یا نه. 
عراقچی درباره اظهارات رئیس جمهوری اتریش 
مبنــی بر این که ایــران هنوز به ســوئیفت وصل 
نشــده و تحریم ها در این زمینه برداشــته نشده 
است، از نحوه سوال پرسیدن خبرنگار صداوسیما 
از رئیس جمهــوری اتریش انتقاد کــرد و گفت: 
خبرنگاری که با رئیس جمهوری اتریش مصاحبه 
کرد، این ســوال را از او پرسید که چرا تحریم های 
سوئیفت برداشته نشده اســت. رئیس جمهوری 
اتریش نیز به خاطر این که از جزییات این موضوع 
بی اطاع بوده به سوال خبرنگار استناد کرده است 
که وقتی خود خبرنگار ایرانــی می گوید، بنابراین 

این تحریم ها برداشته نشده است. 
عراقچی با بیان این که ما از همان روز اول گفتیم 
که تحریم های اولیه آمریکا و غیرمرتبط با هسته ای 
که شــامل تبادالت دالری است، ســر جای خود 
می ماند، تاکید کرد: این مشــکل بزرگی است اما 

مبادالت یورویی مشــکلی ندارد و در حال انجام 
اســت. بانک تجارت در ماه اسفند 174 ال سی باز 
کرده و در همان ماه 343 حواله ارزی حواله کرده 
است. ارتباطات ارزی ما معلق نشده و تا جایی که به 

دالر برخورد نکند، مشکلی وجود ندارد.
وی ادامــه داد: تداخــل تحریم هــای اولیه و 
ثانویه مشکاتی را به وجود آورده و آمریکایی ها 
نیز تا بــه حــال همکاری هــای الزم را در این 
زمینه نداشــته اند و ما تا به حال با فشار زیاد به 
آمریکایی ها و گفت وگو و رایزنی بخشــی از این 

مشکات را رفع کرده ایم. 
معاون وزارت امورخارجه در مورد پایبندی طرف 
مقابل به تعهداتش با بیان این کــه باید از دو زاویه 
مختلف به اجرای تعهــدات طرف مقابل نگاه کرد، 
خاطرنشــان کرد: آنها به تعهداتی که طبق برجام 
روی کاغذ داشــته اند درخصوص لغــو تحریم ها 
عمل کرده اند و زیرســاخت تحریم های مرتبط با 
فعالیت های هسته ای ایران برچیده شده است؛ اما 
این که بگوییم تحریم ها تنها روی کاغذ لغو شــده 

است نباید باعث شود که ارزش کار کم شود.

ظریف: 

 ایجاد ثبات در خاورمیانه
اولویت ایران است

وزیر امور خارجه با اشــاره به وجــود ناآرامی در 
خاورمیانه و تنش موجود در اکثر کشــورهای این 
منطقه، سیاســت ایران را ایجاد ثبات در خاورمیانه 
دانست.  محمدجواد ظریف درباره اولویت ایران در 
خاورمیانه و برنامه های  سال 95 وزارت امور خارجه به 
»جماران« گفت: اولویت ما در این منطقه ایجاد ثبات 
است.  این مسأله همواره اولویت جمهوری اسامی 
بــوده و اولویت ما باقی خواهد ماند. در پســابرجام 
نیز ایــران خواهان حفظ ثبــات و صلح در منطقه 

خاورمیانه است. 

 انجام تعهدات از سوی طرفین
مهم ترین موضوع در روند برجام

»پانگ سن« سفیر چین در ایران با اشاره به اعام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل ایران به 
تعهداتش گفت:  عمل به تعهدهای طرفین مذاکرات 
در شرایط فعلی مهم ترین موضوع است.  به گزارش 
ایســنا، ســفیر چین در ایران درباره تاثیر برداشته 
شدن تحریم ها بر افزایش سطح تعامات کشورش 
با ایران افزود:  البته رفع تحریم ها حتما موانع را برای 
گسترش همکاری های دو کشور کمتر خواهد کرد 
و از نظر من چشــم انداز آتی روابط دو کشور مثبت 
خواهد بود.  پانگ ســن همچنین در مورد عملکرد 
طرفین مذاکرات به تعهدات شــان نیــز گفت:  در 
شرایطی که ما به توافق هســته ای دست یافته ایم 
مسأله مهم عمل همه طرف ها به تعهدات شان است 
و طبق اعامیه جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
ایران کاما به تعهدات خود عمــل کرده و موضوع 

اصلی در شرایط فعلی هم همین است. 

عراقچی در کمیسیون امنیت ملی
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اســامی از حضور عباس 
عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در 
جلسه بعد ازظهر امروز )دوشنبه(کمیسیون خبر داد.  
ابراهیم آقا محمدی گفت:  عراقچی گزارشی در مورد 
نحوه اجرای برجام و مشــکات پیش رو به اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارایه و به 

سواالت نمایندگان پاسخ می دهد. 

هیأت پارلمانی ایران  به سوریه رفت
هیأت پارلمانی ایرانی به ریاســت امیر خجسته، 
رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اســامی عصر دیروز از بیروت وارد دمشق 
شد.  به گزارش ایلنا، براســاس اعام سفارت ایران 
در دمشق، این هیأت پارلمانی قرار است در جریان 
سفر خود به سوریه با نخست وزیر و رئیس مجلس 
این کشــور دیدار کند.  رایزنی با رئیس کمیسیون 
قانون گذاری سوریه نیز بخش دیگری از برنامه این 
هیأت در سوریه اعام شده اســت.  پیش از ورود به 
سوریه، هیأت ایرانی به بیروت رفته بود و دیدارهایی 

را نیز با برخی از مقام های این کشور داشت. 

 دعوت ایران از جمهوری آذربایجان
و ارمنستان را به خویشتنداری

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسامی 
ایران گفت:  تشــدید درگیری ها درمنطقه قره باغ 
میان جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان موجب 
نگرانی شدید جمهوری اسامی ایران است و ما هر 
دو همسایه شمالی خود را به خویشتنداری و توقف 
فوری درگیری دعوت می کنیم.  به گــزارش ایرنا، 
حسین جابری انصاری در مورد موضع  ایران در ارتباط 
با درگیری های جمهوری آذربایجان و ارمنســتان 
در منطقه قره باغ گفت:  درحالی که منطقه شــاهد 
اقدامات ویرانگر گروه های افراطــی بوده و نیازمند 
آرامش و استقرار است، دریافت اخبار نگران کننده از 
تشدید درگیری ها درمنطقه قره باغ میان جمهوری 
آذربایجــان و ارمنســتان موجب نگرانی شــدید 
جمهوری اسامی ایران اســت.   وی افزود: ما هر دو 
همسایه شــمالی خود را به خویشتنداری و پرهیز 
از هرگونه اقدامی که شــرایط را سخت تر می کند، 
دعوت کرده و به آنان توصیه می کنیم با توقف فوری 
درگیری ها، همه تاش خود را برای بازگشت آرامش 
و حل وفصل مســالمت آمیز اختافات در چارچوب 

گروه های صلح و سازمان ملل به کار گیرند. 

وزیر کشور پاکستان:  

روحانی گفت ایران امنیت پاکستان را 
امنیت خود می داند

چودری نثــار علی خــان خطاب به رســانه های 
پاکستان، روابط کشورش با جمهوری اسامی ایران را 
بسیار مهم و برادرانه توصیف کرد و گفت:  ایران نه تنها 
در هیچ اقدام ضدپاکستان دست نداشته و ندارد بلکه 
همواره در شرایط ســخت از پاکستان حمایت کرده 
اســت.  چودری نثار علی خان با انتقاد شدید از برخی 
رسانه های کشورش که بدون مطلع بودن از واقعیت ها، 
موضوع دستگیری تبعه هندی به اتهام جاسوسی را 
گاهی به ایران ربط می دهند، در نشست خبری خود 
خطاب به اصحاب رســانه در پاکســتان هشدار داد:  
مراقب صداها و قلم هایتان باشــید.  روابط برادرانه ما 
با ایران موضوع بســیار مهمی است و مراقب باشید تا 
با نشر مطالب خاف واقع، منافع ملی پاکستان را به 
مخاطره نیندازید. وزیر کشور پاکستان در ادامه گفت: 
حسن روحانی، رئیس جمهوری اســامی ایران در 
جریان سفر به پاکستان چند بار تاکید کرد که ایران 

امنیت پاکستان را امنیت خود می داند. 
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رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: در بعد فنی 
برجام بنده مســئولیت کار را می پذیرم. به گزارش 
ایســنا، علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری 
و رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران روز شــنبه 14 
فروردین مــاه 95 در دیدار نوروزی با مســئوالن و 
کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران در سالن خوارزمی 

این مجموعه سخنانی ایراد کرد. 
معاون رئیس جمهوری با ابراز قدردانی از مجموعه 
سازمان انرژی اتمی، بخشی از عزت و اقتدار کنونی 
کشــور را مرهون تاش مســئوالن و پرســنل و 
جان فشانی شهدای هســته ای سازمان انرژی اتمی 
دانست و افزود:  سال 94،  سال پرفرازونشیب،  سال بیم 
و امید و سالی ویژه در تاریخ جمهوری اسامی بود. 
در این  سال ملت با همدلی و همزبانی و برخورداری 
از عزت و اقتداری که هدایت های امام عزیز راحلمان 
برای ما به ارمغان آورده، آموخت سر تعظیم در مقابل 
هیچ قدرتی جز خداوند متعــال فرود نیاورد و خلف 
صالح او این مسیر را برای این ملت و فرزندانش هموار 
کرد تا بتوانند  ســال 94 را به سالی سرنوشت ساز و 

تاریخ ساز تبدیل کنند. 
صالحی با اشاره به بحران های پیچیده منطقه ای 
نظیر ظهور داعش، معیشــت و امنیــت را دو رکن 
اساسی در اسام برشمرد که بحمداهلل ملت ایران به 
خوبی توانسته رکن امنیت را برقرار نماید و با وجود 
شرایط بسیار ســختی که از نظر معیشتی تحمل 
نموده اســت، با سعه صدر به ســمت ارتقای سطح 
معیشت گام برمی دارد.  ســال 94 با معجزه به پایان 
رسید و کسانی که این وضع سخت را برای ما ایجاد 
کردند تا تسلیم شــویم، االن خودشان دچار وضع 
بغرنج و پیچیده شده اند. درحالی  که ما آموختیم و 
سختی ها را به جان خریدیم. امیدوارم  سال 95 آغاز 
یک حرکت جدی فراگیر در امر ارتقای معیشت آحاد 

این ملت باشد. 
رئیس ســازمان انرژی اتمی با تأکید بر نرخ باالی 
مصرف انرژی و آب درکشورمان نسبت به کشورهای 

پیشرفته گفت: این نشــان می دهد که تک تک ما 
مقداری درســت عمل نمی کنیم. لذا این شرایط ما 
را وادار می کنــد راه درســت را در همه زمینه هایی 
که به معیشت انســان مربوط می شود، اتخاذ کنیم. 

صرفه جویی درهمه ابعاد باید تبدیل به باور شود. 
معــاون رئیس جمهــوری ســپس با اشــاره به 
دستاوردهای برجام گفت:  غنی سازی ما سرجایش 
اســت. قبا 9هزار خودروی سانتریفیوژ غنی سازی 
می کرد، االن 6هزار خودرو داریم که 1000 دستگاه 
خالی می چرخــد و 5هزار خودرو نیز غنی ســازی 
می کند. ایــن محدودیت اشــکالی ایجاد نمی کند 
زیرا غنی ســازی 9هزار خودرو یا 5هــزار خودرو با 
سانتریفیوژ یک سویی نســل اول، نسبت به مقدار 
سوخت مورد نیاز یک ساله نیروگاهی نظیر بوشهر 
آنچنان تفاوتــی ندارد. ما باید به  درســتی به هدف 
190000 سو برسیم. بودجه ما از جیب مردم هزینه 
می شود. نمی توانیم سوختی تولید کنیم که چند برابر 

قیمت بین المللی دربیایــد. باید کاری کنیم ضمن 
خوداتکایی قیمت ســوخت تولیدی مان اختاف 
چندانی با قیمت جهانی نداشته باشد.  صالحی اضافه 
کرد: در تحقیق و توسعه محدودیت هایی پذیرفتیم 
اما آنگونه نیست که مانع رسیدن به اهدافمان باشد. 
رئیس ســازمان انرژی اتمی با ابراز تاسف از برخورد 
برخی افراد با موضــوع اراک، گفت: گفتند در قلب 
مردم ایــران ســیمان ریختید. آن کــه حقیقت را 
می داند ولی آگاهانه، آنرا وارونه جلوه می دهد، به خدا 
واگذار می کنم، اما آن که نمی داند و شنیده هایش را 
می گوید، موضوع دیگری است. اکنون فرصتی پیش 
آمده اســت تا در طراحی این راکتور، مطابق آنچه 
می تواند به حال کشور مفید باشد، تجدیدنظر کنیم 
و بخش هایی که می شود را اصاح کنیم. همکاران ما 
جدولی را طراحی کردند که طراحی سابق و طراحی 

الحق و تفاوت شاخص ها در آن آمده است. 
معــاون رئیس جمهوری درخصــوص تأخیر در 

ســاخت دو نیروگاه جدید در بوشــهر گفت: طبق 
قرارداد ما با روسیه قرار بود تا پایان  سال قبل شاهد 
کلنگ زنی نیروگاه جدید در بوشهر باشیم اما به دلیل 
برخی مسائل فنی و اختاف در برخی شاخص ها پس 
از رســیدن به وحدت نظر کار را آغاز خواهیم کرد. 
امیدواریم امسال شــاهد کلنگ زنی نیروگاه جدید 
باشیم. عاوه بر اینها دو نیروگاه کوچک 100مگاواتی 

نیز در نظرداریم که بسازیم. 
صالحی تأکید کرد: درمجموع امسال،  سال نشاط 
ســازمان انرژی اتمی ایران در بستر آماده تر دیگری 
خواهد بود. ســازمان انرژی اتمی روی ریل خودش 
قرار گرفته است.  ما برنامه 15ساله خود را به آژانس 
بین المللی انرژی اتمی داده ایم. رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران  ســال 95 را برای کشور از نظر اقتصادی 
سالی خوب توصیف کرد و افزود: در بعد سیاسی باید 
دست به دســت هم دهیم تا تفرقه ایجاد نشود که 
شــدیدترین ضربه ای که می توانیم بخوریم از تفرق 
است تا به حال این وحدت ملی ما زیر پرچم والیت 

فقیه بوده که ما را به این جا رسانده است. 
صالحی تصریح کرد: اگر نبود تیزبینی، تیزهوشی، 
آینده بینی و دشمن شناســی مقام معظم رهبری، 
تاکنون به  هزار شیوه باخته بودیم. درهمین مذاکرات 
خیلی مقاطع شرایط خاص داشتیم که اگر حمایت 
رهبری و شدت و حدت و بیانات صریح ایشان نبود، 
این دستاورد را نداشتیم. در بحث PMD اگر رهبری 
صریحا نمی گفتند، حق بازجویی از دانشــمندان 
و کارشناســان ما را ندارند، آنهــا طور دیگری عمل 
می کردند  اما این اتفاق نیفتاد و این پرونده بسته شد. 

صالحی با اشاره به دستاورد حاصل از تبادل مواد 
هســته ای صورت گرفته، تأکید کــرد: در بعد فنی 
برجام بنده مسئولیت کار را می پذیرم. اگر خطایی 
شده باشد، مسئولیتش را می پذیرم و هیچ کس دیگر 
مسئول نیست. چون با اطمینان خاطر می دانیم چه 
کرده ایم. البته لطف الهی نیز همواره همراه ما و ملت 

ایران بوده است. 

اخبار    دیپلماسی
وارونه جلوه دهندگان حقیقت برجام را به خدا واگذار می کنم

رئیس سازمان انرژی اتمی: 

سیدعباس عراقچی با اشاره به برخی موانع رفع کامل تحریم ها: 

بافشاربهآمریکاییهابخشیازمشکالتراحلکردهایم
 در بحث موشکی با کسی شوخی نداریم                       بازگشت به زمان قبل از تحریم ها زمان بر است

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعام کرد، این کشور تصمیم 
گرفته بــه صورت یک جانبــه تمامی اقدامات خشــونت آمیز در 
منطقه قره باغ را متوقف کند اما اگر مورد حمله واقع شود، تمامی 
اقدامات نظامی از ســرگرفته می شــود. به گزارش راشــا تودی، 
سخنگوی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفت: به خاطر صلح و 
به درخواست سازمان های بین المللی دولت جمهوری آذربایجان 
تصمیم گرفته اســت که به صورت یک جانبه تمامی پاســخ های 

نظامی خود را متوقف کند. 
ایــن وزارتخانه به  هرحال تأکید کرد که ارمنســتان مســئول 
تداوم هر اقدام خشــونت آمیز بعدی خواهد بود. دولت جمهوری 
آذربایجان همچنین گفته اســت که درصورت هرگونه تیراندازی 
ازســوی طرف مقابل به این آتش پاســخ خواهد داد. سخنگوی 
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان گفت: طرف ارمنی ســعی دارد 
که مناطق آزادشده توسط ارتش جمهوری آذربایجان در روزهای 

گذشته را پس بگیرد. 
ارمنســتان 10 تانک و تعدادی از سربازان خود را از دست داده 

است. آتش بس یک جانبه درحالی اعام شده که درگیری خونبار 
نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان دیروز برای دومین روز 
پیاپی در منطقه مورد مناقشــه ناگورنو- قره باغ ادامه داشــت. به 
گزارش رویترز، درگیری های قره باغ که تاکنون ده ها کشــته بر 
جای گذاشته، با درخواست های بین المللی برای آتش بس فوری 
مواجه شده است و دولت جمهوری آذربایجان گفته که آتش بس 
یک جانبــه به دلیل درخواســت های بین المللی بــرای برقراری 

آتش بس فوری اعام شده است. 
ناگورنو- قره باغ در داخل جمهوری آذربایجان است اما از زمان 
پایان جنگ جدایی طلبی در ســال 1994 ازسوی قومیت ارمنی 
با حمایت مالی و نظامی ارمنســتان کنترل می شود. با این حال 
شــرایط از هفته های گذشــته و همزمان با وقوع خشــونت های 
تازه ای در روز شنبه که چندین کشته از دوطرف برجای گذاشت، 

وخیم تر شد. 
ارتش ناگورنو- قره باغ می گوید که نیروهایش صبح شنبه ازسوی 
نیروهای جمهوری آذربایجان مورد هدف قــرار گرفتند. دربیانیه 

آنها آمده اســت: نیروهای جمهوری آذربایجان همچنان به اقدام 
خصمانه نظامی با اســتفاده از آتش  توپخانــه و خودروهای زرهی 
ادامه می دهد. ارتش اقدامات الزم را برای سرکوب حمله خصمانه 
نیروهای جمهوری آذربایجان انجام می دهد.  نیروهای مستقر در 
قره باغ و جمهوری آذربایجان تعدادی تلفات غیرنظامی اعام کرده  
و یکدیگر را به نقض آتش بــس 1994 متهم می کنند؛ عامتی که 
نشــان می دهد درگیری ای که بیش از دو دهه به طول انجامیده و 
حدود 30 هزار کشته بر جای گذاشته تا رسیدن به راه حل صلح آمیز 
بسیار فاصله دارد.  درپی درگیری های خونبار اخیر درمنطقه مورد 
مناقشه، ســفیر جمهوری آذربایجان در مسکو گفت که باکو آماده 
اســت تا به محض این که نیروهای ارمنســتان به اشغال آنچه وی 
21 درصد از اراضی کشــورش خواند، خاتمه دهــد، وارد مذاکره و 
سازش شوند.  پوالد بلبل اوغلو گفت: 22 سال است که برای رسیدن 
به راه حلــی صلح آمیز برای این درگیری تاش می شــود. ما آماده 
راه حل صلح آمیز برای این مسأله هستیم اما اگر مسیر صلح انتخاب 

نشود، ما مسیر نظامی را درپیش می گیریم. 

جمهوری آذربایجان در قره باغ آتش بس یک جانبه اعالم کرد

اخبار  جهان

بازگشایی محتاطانه فرودگاه بروکسل
12روز پس از انفجارهای تروریســتی که جان 
دست کم 16نفر را در فرودگاه بروکسل گرفت، این 
پایانه مسافربری در پایتخت بلژیک، روز یکشنبه 
با ســه پرواز کار خود را محتاطانه از سر گرفت. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین پرواز فرودگاه 
بروکسل، به مقصد پرتغال در ساعت 13 و 40 دقیقه 
ظهر به وقت محلی و تنها با حدود 70 مسافر انجام 
شد. امروز دو پرواز دیگر به مقصد تورین در ایتالیا و 
آتن در یونان برنامه ریزی شده است. »آرناد فایست« 
مدیرعامل فرودگاه بروکسل تأیید کرد که مجموعه 
تحت مدیریــت او، از امروز به صــورت »محدود« 
فعالیت خود را از سر گرفته اســت، اما تأکید کرد 
همین گشایش محدود، نشانه »امید« است. قرار 
است فرودگاه بروکسل، فردا خدمات گسترده تری 
ارایه کند و ازجمله به نیویورک، کامرون، گامبیا و 
سنگال پروازهایی داشته باشد. فرودگاه بروکسل 
به مسافران سفارش کرده اســت به دلیل افزایش 
پیش بینی های امنیتی، دست کم سه ساعت پیش 
از پرواز، در فرودگاه حاضر شوند. مسافران همچنین 
باید با خودرو به فرودگاه بروند؛ زیرا خدمات اتوبوسی 

و راه آهن فعا ارایه نخواهد شد. 

ارتش سوریه وارد حومه حمص شد
ارتش و نیروهای مقاومت سوریه دیروز در ادامه 
عملیات آزادسازی شهر »قریتین« درحومه حمص 
توانست از چند محور وارد این شهر شود. به گزارش 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، یک منبع نظامی 
ارتش ســوریه اعام کــرد که ارتــش و نیروهای 
مقاومت مردمی ســوریه از چند محور وارد شــهر 
»قریتین« شد و توانســته محله شمالی این شهر 
را آزاد کند. این منبع افزود: یگان هایی از نیروهای 
سوری درحال پاکســازی بمب ها و مین های کار 
گذاشته شــده در این محله هستند. منابع نظامی 
همچنین گزارش دادند که ارتش و نیروهای مردمی 
سوریه با پشــتیبانی نیروی هوایی روسیه منطقه 
»المزارع« و »الخروبی« در شمال غرب »قریتین« را 

به طور کامل پاکسازی کردند. 

 آمریکا نیروهای نظامی خود را
در سوریه افزایش می دهد

خبرگزاری فرانســه گــزارش داد: دولت آمریکا 
درنظر دارد تعداد نیروهای ویژه مستقر در سوریه 
را افزایش دهد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری فرانسه 
از واشنگتن نوشت، یک مقام ارشد آمریکایی اعام 
کرد: دولت )آمریکا( درنظــر دارد تعداد نیروهای 
ویژه در سوریه را که اکنون حدود 50 تن هستند، 
افزایش دهد. وی که نامش در گزارش بیان نشــده 
اســت، عنوان کرد: هنوز هیچ تصمیمی دراین باره 
اتخاذ نشده است. براســاس این گزارش، نیروهای 
جدید احتماال همان ماموریتی را خواهند داشت که 
پاییز گذشته نظامیان دیگری در قالب آن به سوریه 
اعزام شده بودند. مقام آمریکایی بدون اشاره به تعداد 
سربازانی که قرار است به سوریه اعزام شوند، گفت: 
آنها قرار اســت همان اقداماتی را که اکنون درحال 

انجام هستند، صورت دهند. 

ابراز تاسف اردوغان از انتقادهای 
اوباما درباره آزادی بیان در ترکیه

رجب طیــب اردوغان رئیس جمهــوری ترکیه 
به انتقادهای بــاراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 
درخصــوص آزادی بیان و فرآیند دموکراســی در 
این کشــور پاســخ داد و گفت: این موضوعات در 
گفت وگــوی دوجانبه با وی مطرح نشــد و باعث 
تاسف اســت. به گزارش ایرنا، اردوغان این مطلب 
را در گفت وگو با خبرنگاران همراه خود در ســفر 
به آمریکا عنــوان کــرد. وی در رأس هیأتی برای 
شرکت درچهارمین نشســت امنیت هسته ای به 
واشنگتن سفر کرده اســت. اوباما روز گذشته در 
کنفرانس مطبوعاتی خود در اختتامیه نشســت 
امنیت هسته ای گفته بود که رهیافت دولت ترکیه 
درخصوص رسانه ها، این کشــور را وارد به مسیر 
ناراحت کننده ای خواهد کرد. وی برای نخستین بار 
به صراحت اعــام کرد که از برخی گرایشــات در 
سیاســت دولت آنکارا درخصوص دموکراســی و 

آزادی رسانه ها ناخرسند است. 

 ترامپ روابط آمریکا را با عربستان
زیر سوال برد

»دونالــد ترامــپ« داوطلب پیشــتاز نامزدی 
جمهوری خواهان در انتخابات  سال 2017 آمریکا، 
روابط واشنگتن را با عربستان زیر سوال برد و بار دیگر 
همپیمانان آمریکا را به حمایــت ناکافی از ائتاف 
نظامی سازمان پیمان شمالی )ناتو( متهم کرد. به 
گزارش رویترز، این میلیــاردر آمریکایی در کازار 
انتخاباتیش در شهر »راسین« ایالت ویسکانسین، 
گفت چنین همپیمانانی در ناتو »سهم مناسب خود 
را  نمی پردازند.« وی ائتاف ناتو متشکل از 28 عضو 
را »منسوخ« خواند و گفت: چنین همپیمانانی باید 
برای کاستی های گذشته سهم خود را بپردازند یا 
از ائتاف خارج شوند. ترامپ در هفته های گذشته 
و با جنجالی شــدن روند معرفی نامزدها تا قبل از 
انتخابات 8 نوامبر )18آبان( بارها از ناتو انتقاد کرده 
است. ترامپ در راسین با ابراز نگرانی از روابط آمریکا 
با کشــور غنی از نفت عربســتان، این کشور را به 
نپرداختن سهم خود به  خاطر حمایت واشنگتن از 
این کشور متهم کرد و گفت: ما از عربستان مراقبت 
کردیم و اکنون کسی نمی تواند آزاری به عربستان 
برســاند، زیرا ما مراقب آنها هستیم. ما اکنون همه 

چیز را از دست دادیم. 


