
جـهـان

عراقچى از همکارى روسیه در 
اجراى برجام قدردانى کرد

عراقچى از روسیه در خصوص ادامه همکارى براى 
اجراى برجام و تأکید دو طرف بر ادامه نشســت هاى 
دوره اى در ایــن رابطــه قدردانى کرد. ســید عباس 
عراقچى، معاون وزیر امورخارجه جمهورى اسالمى 
ایران در امور حقوقى و بین المللى روز 20 بهمن ماه به 
منظور ادامه نشست هاى دوره اى در خصوص اجراى 
برجام و تحوالت دوجانبه و بین المللى امروز وارد مسکو 
شــد و با ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه روسیه و 
مسئول پیگیرى امور برجام دیدار و گفت وگو کرد. در 
این دیدار که با حضور مهدى سنایى، سفیر جمهورى 
اسالمى ایران در روسیه انجام گرفت، دو طرف ضمن 
بررسى مســائل دوجانبه بر تداوم همکارى ها در امور 
بین المللى خصوصا اجراى برجــام و همکارى هاى 
صلح آمیز هســته اى، موضوع منطقه عارى از  سالح 
هسته اى و شیمیایى و همچنین همکارى در خصوص 
سوریه در محافل بین المللى تأکید کردند. ریابکوف بر 
همکارى هاى بین المللى در رابطه با ایجاد منطقه عارى 
از سالح هاى هسته اى در خاورمیانه و هماهنگى هاى 
روســیه با کشــورهاى عربى در این خصوص تأکید 
کرد. دو طرف همچنین توافق کردند گفت وگوهاى 
دوجانبه در رابطه با برجام و خلع ســالح هسته اى را  
در سطوح کارشناســى و ادارات کل ادامه دهند. در 
این دیدار عراقچى از ادامه همکارى هاى روســیه در 

خصوص اجراى برجام تشکر و قدردانى کرد.

معاون وزیر خارجه کویت:  

گفت وگوى میان ایران و کشورهاى 
شوراى همکارى خلیج فارس به نفع 

هر دو طرف است
معاون وزیر امور خارجه کویت گفت:  گفت وگوى 
میان ایران و کشورهاى شوراى همکارى خلیج فارس 
مى تواند تنش و ناآرامى در منطقه را کاهش دهد و این 
گفت وگو به نفع هر دو طرف است. به گزارش ایسنا، 
خالد الجاراهللا، معاون وزیر امور خارجه کویت در جشن 
سى و هشتمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران 
در ســفارت ایران در کویت حضور یافت، او در پاسخ 
به ســوال روزنامه نگاران در مــورد آخرین اظهارات 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
مورد آمادگى ایران براى گفت وگو با کشورهاى شوراى 
همکارى خلیج فارس گفت: اظهــارات وزیر خارجه 
ایران را دریافت کردیم و از آن استقبال مى کنیم. وى 
افزود:   این گفت وگو مى تواند بســیارى از تنش هاى 
منطقه خواه در یمن و خواه در سوریه و هر جاى دیگر 
را کاهش دهد. شیخ احمد الصباح، وزیر امور خارجه 
کویت در 25 ژانویه نامه اى از طــرف امیر کویت به 
حســن روحانى، رئیس جمهورى ایران فرستاد که 
موضوع آن ایجــاد گفت وگــوى ایرانى- عربى براى 

کاهش تنش و ناآرامى است.

ادامه سیاست هاى ایران هراسى 
عربستان علیه ایران

وزیر امور خارجه عربستان مدعى شد که موضع 
عربستان در رابطه با ایران در منطقه با ترکیه یکسان 
است. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان در یک 
کنفرانس مشترك مطبوعاتى با چاوش اوغلو، وزیر 
امور خارجه ترکیه مدعى شد که ترکیه و عربستان 
در رابطه با تمام مســائل منطقه دیدگاه مشترکى 
دارند. وى در ادامه با تروریست خواندن ایران مدعى 
شد: موضع عربستان در رابطه با دخالت هاى ایران 
در منطقه با ترکیه یکسان است. وى افزود:   جلسه 
شوراى هماهنگى بین عربستان و ترکیه نتیجه بخش 
بود و ملک سلمان و اردوغان هر دو خواهان تحکیم 
روابط بین دو کشور هســتند. این ادعاها در حالى 
مطرح مى شــوند که مقامات ایــران همواره تأکید 
کرده اند که حضور ما در برخى کشــورهاى عربى 
به درخواســت دولت هاى آنها و جهــت اقدامات 

مستشارى بوده است.

وزیر خارجه اردن:   

در رابطه با سوریه هیچ تماس 
مستقیمى با ایران نداشته ایم

وزیر خارجــه اردن در یک کنفرانس مطبوعاتى 
اعالم کرد که در رابطه با حل بحران ســوریه هیچ 
تماس مستقیمى با ایران نداشته ایم. ایمن صفدى، 
وزیرخارجــه اردن در یک کنفرانــس مطبوعاتى 
مشترك با سامح شکرى، وزیر خارجه مصر در اردن 
گفت: مشارکت کشور اردن در گفت وگوى آستانه 
به منظور ایجاد آتش بس در ســوریه و به دعوت از 
روسیه انجام شد  و ما در رابطه با حل بحران سوریه 
هیچ تماس مستقیمى با ایران نداشتیم. وى در رابطه 
با دعوت سوریه به مشارکت در اجالس سران عرب 
که ماه آینده به میزبانى اردن اســت، گفت:   اردن به 
تصمیمات اتحادیه عرب که سوریه را نیز دعوت کرده 

است، پایبند است.

مسکو: تحویل سامانه اس-300
 به ایران تکمیل شد

«لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران از تکمیل 
فرآیند تحویل سامانه دفاعى اس-300 به ایران خبر 
داد. به گزارش فارس، «لوان جاگاریان» سفیر روسیه 
در تهران از تکمیل فرآیند تحویل سامانه دفاعى اس-
300 به ایران خبر داد. به گفته این دیپلمات روس، 
تحویل ســامانه اس-300 به ایران در  سال گذشته 
میالدى تکمیل شده اســت. جاگاریان همچنین 
گفت مسکو براى تحویل اورانیوم غنى شده به ایران 
در ازاى آب سنگین آماده مى شــود. روسیه دیروز 
آخرین بخش از محمولــه 149 تنى کیک زرد را به 

ایران تحویل داد. 
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یــک دادگاه اســتیناف فــدرال در شــهر 
ســان فرانسیســکو از روز ســه شــنبه بررسى 
اســتدالل هاى موافق و مخالف در مورد دستور 
مهاجرتــى دونالد ترامــپ، رئیس جمهورى این 
کشــور را شروع کرد که ورود مســافر و پناهنده 
از هفت کشور عمدتا مسلمان را ممنوع مى کند. 

نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان دو ایالت 
واشــینگتن و مینه سوتا روز سه شــنبه در یک 
دادگاه استیناف فدرال در شهر سان فرانسیسکو 
دالیل و اســتدالل هاى خود در دفاع و رد دستور 
مهاجرتــى دونالد ترامپ را ارایه کردند. جلســه 

دادگاه در دو نشست نیم ساعته برگزار شد.
در جلســه روز سه شــنبه ابتدا وکالى وزارت 
دادگســترى به دفاع از دســتور آقــاى ترامپ 
پرداختند و خواســتار ابقاى مجدد این دســتور 
شــدند. آنها اســتدالل کردنــد که کنگــره به 
رئیس جمهورى اجــازه کنترل مرزهــا را داده 
است. یک وکیل وزارت دادگســترى آمریکا در 
پاسخ به پرسش هاى سه قاضى دادگاه استیناف 
بر تطبیق دســتور ترامپ با قانون اساسى ایاالت 
متحده تأکید کرده و گفت صدور این دستور در 
چارچوب قدرت اجرایى رئیس جمهورى به شمار 
مى رود که توسط کنگره به او تفویض شده است. 
دستور مهاجرتى آقاى ترامپ روز جمعه پیش، 
در واکنش به شــکایت دو ایالت واشــینگتن و 
مینه سوتا از ســوى یک قاضى فدرال در سیاتل 
معلق شــد. این ایــاالت مى گویند که دســتور 
رئیس جمهورى ناقض قانون اساســى است و به 

منافع آنها آسیب مى رساند.
قضات دادگاه خواســتار پاســخ وکیل وزارت 
دادگســترى به این پرســش شــدند که آیا این 
فرمان موجــب اعمال تبعیض علیه مســلمانان 
مى شــود، که وکیــل وزارت دادگســترى این 

موضوع را رد کرد.
قاضى «میشــل فردلند» از وکیل دادگسترى 
پرســید که آیا دولــت هیچ نوع شــواهدى که 
مهاجران این هفت کشور را به تروریسم گره بزند 
دارد یا نه؟ که وکیل دادگســترى به شــمارى از 
سومالیایى تبارهاى آمریکا اشاره کرد که به گفته 
او به گروه تروریستى الشــباب ارتباط داشته اند. 
با این حال، وکیل وزارت دادگســترى نتوانست 
به طور مشــخص از خطراتى که شهروندان هفت 
کشــور ذکر شــده در فرمان ترامپ مسئول آن 
بوده انــد، نام ببــرد. وکیل وزارت دادگســترى 
تالش کرد تا با گالیه از زمــان کم و عدم فرصت 
در جمع آورى اطالعات و شــواهد کافى، توپ را 
در زمین مخالــف بیندازد؛ او گفــت:  «روند کل 
پرونده به قدرى ســریع بوده کــه فرصت کافى 
براى جمع آورى مدارك و شواهد مورد نیاز وجود 
نداشــته اســت.» دادگاه نیز در واکنش به این 
استدالل، یادآور شــد که این خود دولت آمریکا 
بوده که بر اجراى ســریع روند پافشارى داشته 

است.
منتقــدان دســتور مهاجرتــى مى گویند که 
تاکنون کسى از شــهروندان این هفت کشور در 

خاك آمریکا دست به حمله تروریستى نزده است 
و خطر شــهروندان آنها بزرگنمایى شــده است. 
دادگاه، ســوال دیگرى را از وکیل دادگســترى 
پرسید: «آیا واقعا خطرى واقعى آمریکا را تهدید 
مى کند؟» وکیل وزارت دادگســترى که پاســخ 
دقیقى نیافــت، گفت:«رئیس جمهورى اینگونه 

تصمیم گرفته که چنین خطرى وجود دارد.»
پاســخ وکیــل دادگســترى درحالــى بــه 
رئیس جمهــورى ارجــاع مى دهد کــه ترامپ، 
شــخصا در این دادگاه حضور ندارد و این وکیل 
است که باید در دفاع از دســتور ترامپ، و با علم 
به همه شواهد و استدالل هاى رئیس جمهورى، 

پاسخگو باشد. 
پــس از این کــه قضــات از وکیــل وزارت 
دادگســترى پرســیدند، چنانچــه فعــال هیچ 
تهدیدى وجود نــدارد، پس ما این جــا در مورد 
چه حــرف مى زنیم، کــه او پاســخ داد: «ما در 
مــورد ارزیابى چنین خطر (بالقــوه اى) صحبت 
مى کنیم.» پس از اتمام پرســش  و پاسخ دادگاه 
با وکیل وزارت دادگســترى، قضات دادگاه نیز از 
دادستان ایالت واشینگتن پرسش هاى انتقادى 
را مطرح کردنــد. قاضى «ریچــارد کلیفتن» از 
دادستان ایالت واشینگتن که علیه دستور دونالد 
ترامپ استدالل مى کرد، پرســید:   «با توجه به 
این که این دســتور به طور بالقوه فقط 15 درصد 
مســلمانان را تحت تأثیــر قــرار مى دهد چطور 

مى توان آن را تبعیض آمیز دانست؟»
دادســتان ایالت واشــینگتن گفت اظهارات 

آقاى ترامپ در طول مبارزات انتخاباتى حکایت 
از نیت تبعیض آمیز این دســتور دارد. از ســوى 
دیگر، دادگاه سخنان «رودى جولیانى»، شهردار 
پیشــین نیویورك را یادآور شــد کــه گفته بود 
فرمان ترامپ قدم نخســت فرمانى گســترده تر 
براى منــع کلــى ورود مســلمانان بــه خاك 
آمریکاست. ســوال دیگر از دادستان واشینگتن 
این بود که آیــا او این نگرانى را نــدارد که با رد 
این فرمان احتمال اجراى عملیات تروریستى در 
خاك آمریکا وجود داشته باشد؟ دادستان ایالت 
واشــینگتن که در رد فرمــان مهاجرتى ترامپ 
اســتدالل مى کرد، به این ســوال مهم این گونه 
پاسخ داد که به جریان انداختن اجراى این فرمان 
موجب ایجاد آشــفتگى در آمریکا خواهد شــد. 
پاســخى که احتماال جواب سوال دادگاه نیست. 
گرچه فرمان مهاجرتى ترامپ با چنین لیســتى 
از 7 کشــور عمدتا مســلمان کــه تاکنون هیچ 
عملیات تروریستى از ســوى شهروندانشان در 
خاك آمریکا صورت نگرفته، اما به نظر مى رســد 
این سوال، سوال بســیار مهمى باشد؛ مهم ترین 
موضعى که طرفــداران قانــون ممنوعیت ورود 
مهاجــران مى توانند بگیرند؛ یعنــى «احتمال» 
وقوع خطر. با همه این اوصاف، سخنگوى دادگاه 
استیناف به رسانه ها گفت که دادگاه راى نهایى 
خود را حداکثر تا پایان هفته جارى اعالم خواهد 
کرد. با ایــن همه تصمیم دادگاه نهم اســتیناف 
در سان فرانسیسکو هرچه باشد پرونده احتماال 

براى قضاوت نهایى به دیوان عالى خواهد رسید.

دیوان عالى آمریکا باالترین نهاد قضایى در این 
کشــور به شــمار مى رود و 9 عضو دارد. چنانچه 
شمار رأى ها در دیوان عالى به دستور مهاجرتى 
ترامپ مســاوى (4 به 4) شود، وضع حقوقى این 
دستور وابســته به رأى دادگاه استیناف خواهد 
بود. چنانچه دادگاه اســتیناف دستور مهاجرتى 
ترامپ را تأیید کند و دیوان عالى نیز مشکلى در 
این دســتور نبیند، این دستور به قوت خود باقى 
خواهد ماند. اما اگر دادگاه استیناف و دیوان عالى 
این دســتور را رد کننــد، رئیس جمهورى اجازه 

اجراى آن را نخواهد داشت.
ترامــپ اواخر ژانویــه فرمان اجرایــى خود را 
با عنوان «حفاظت از آمریــکا در مقابل حمالت 
تروریســتى» امضا کرد. به موجــب این فرمان 
شــهروندان کشــورهاى ایران، ســوریه، عراق، 
ســودان، ســومالى، لیبى و یمن براى 90 روز از 
ورود به آمریــکا منع شــده اند. همچنین ورود 
پناهجویان به خــاك آمریکا نیز براى چهارماه به 
حالت تعلیق درآمده اســت. این فرمان درحال 
حاضر به واســطه حکــم قاضــى دادگاه فدرال 
سیاتل در واکنش به شکایت دو ایالت واشینگتن 

و مینه سوتا معلق شده است.
به دنبال راى قاضى فدرال در سیاتل و با بى اثر 
شــدن موقتى فرمان مهاجرت دونالــد ترامپ 
اداره گمرك آمریکا نیز اعالم کرد کســانى که از 
هفته گذشــته تحت تأثیر این فرمان امکان سفر 
به آمریکا را نداشــتند، حال مى توانند وارد این 

کشور شوند.

نمایندگان دولت در موافقت و نمایندگان دو ایالت در مخالفت با دستور ترامپ، استدالل کردنداخبار    دیپلماسى

دادگاهى براى مهاجران
  دادگاه رأى نهایى خود را حداکثر تا پایان هفته جارى اعالم خواهد کرد

وب ســایت خبر تحلیلى لوبالگ درگزارشــى 
تحت عنوان «تیلرســون با ایران تماس بگیرد»، 
نوشت: باید به ســرعت روابط بین وزراى خارجه 
ایران وآمریکا برقرار شــود. کاخ سفید اخیرا ورود 
اتباع ایرانى را به آمریکا ممنــوع اعالم کرد. ایران 
نیز آزمایشات موشکى داشته و متقابال سفر اتباع 

آمریکایى به ایران را ممنوع اعالم کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ مســأله افزایش تنش ها 
منجر به این شد که آمریکایى ها اعالم کنند ایران 
را تحت نظر دارند و تحریم هاى غیرهســته اى را 
علیه ایران تصویب کردند. رئیس جمهورى آمریکا 
توییت هــاى متعددى علیه ایران داشــت. دراین 
شــرایط رئیس جمهورى آمریکا در آستانه آتشى 
فاجعه بار علیه کشورى اســت که به لطف توافق 
هســته اى با دولت قبل رابطه خوبى داشته است. 
خط رابطه بین دولت ترامپ و ایران به شدت مورد 

نیاز است.
این براى آمریکا شرم آور اســت که کانال هاى 
ارتباطى اى کــه در دوران اوبامــا و با کمک جان 
کرى و ظریف شــکل گرفته اســت را دور بریزد. 
این شــبکه ارتباطى اهرمى براى تضمین اجراى 
توافق هسته اى بوده که به طور صلح آمیز تهدیدات 
جنگ را درمنطقه و درجهان از بین برده اســت. 
این ارزشمند اســت که براى مسائل غیرهسته اى 
نظیــر آزادى زندانیان و حل  و فصــل اختالفات 
مالى طوالنى مدت و برخى همکارى هاى محدود 
با گروه بین المللى حمایت از سوریه بتوانند با هم 

در ارتباط باشند.
تاکنون درقدم هاى اولیــه دولت ترامپ، رکس 
تیلرســون وزیرخارجــه آمریکا درمســأله ایران 
بلندپایه تریــن مقــام به نظر مى رســد. درخالل 
جلســه تأیید صالحیت او درمجلس سناى او به 

کمیته امورخارجى گفت کــه نمى خواهد توافق 
هسته اى با ایران را لغو کند اما درعوض از بازنگرى 
و مذاکــره مجدد درمــورد این توافق اســتقبال 
مى کند. برخالف متیس وزیر دفاع ترامپ، مایکل 
فلین مشــاور امنیت ملى و مایک پومپئو رئیس 
سازمان سیا که همگى شــخصیت هایى مخالف 
ایران هستند، تیلرســون امیدوار است که بتواند 
توافق هسته اى را حفظ کرده و دراین مورد با ایران 
مذاکراتى داشته باشد. همین مسأله نشان دهنده 
از بازبودن او درمســأله ایران است. او درمصاحبه 
تلویزیونــى اخیــرش گفته بود که بــه تجارت با 
ایران هم بى توجه نیســت و قطعــا نیم نگاهى به 
سرمایه گذارى در ایران دارد؛ چراکه ایران کشورى 

با منابع طبیعى گسترده است.
ایجــاد تماس بیــن تیلرســون و ظریف امرى 
ضرورى اســت و این تنها مســیر بــراى عبور از 

لفاظى هــا و رویارویى هاى ایران و آمریکاســت. 
دراین راستا، معاون رئیس ستاد رئیس جمهورى 
ایران نیــز در توییتى گفته؛ آمریــکا باید ضمن 
کاهش تنش ها با ایران تعامل داشته باشد، به جاى 
این که چالش ایجاد کند. یک تماس مقدماتى به 
هر دو وزیرخارجه این اجــازه را خواهد داد که راه 
تفاهم را باز کنند. براى آمریکا این رویکرد مى تواند 
آنها را درمورد روابط با ایران ســر عقــل بیاورد. 
خطراتى درمورد این که تیلرسون در رابطه با ایران 
درمیان مخالفان ایران در کاخ ســفید به حاشیه 
رانده شود نیز، وجود دارد. این خطر که تیلرسون 
با مخالفان ایران همسو شــود، هم وجود دارد، اما 
همچنــان ارزش امتحان کــردن را دارد. درمورد 
جنــگ و صلح، هرقدمى درمســیر دیپلماســى 
ارزشمند است، حتى اگر این دیپلماسى به معناى 

برداشتن تلفن و برقرارى یک تماس تلفنى باشد.

رکس تیلرسون تلفن را بردارد و به ایران زنگ بزند 

وزارت امورخارجه روســیه اعالم کرد: مســکو نگران اســت 
لفاظى هاى واشــینگتن علیه تهران به کناررفتن ایران از توافق 
هســته اى منجر شــود و این شکســتى براى جامعه بین الملل 

خواهد بود.
میخائیــل اولیانوف رئیــس دپارتمان منع اشــاعه و کنترل 

تسلیحات وزارت امورخارجه روسیه در گفت وگو با خبرگزارى 
اســپوتنیک، اظهار کرد: درحال حاضر نگرانى هاى جدى 

وجود دارد؛ چراکه ما شــاهد لفاظى هاى شدید و سخت 
ازسوى دولت آمریکا و پاسخگویى ایران به آن هستیم. 
احتمال کناررفتن ایران از توافق هســته اى در نتیجه 
ایــن لفاظى ها وجــود دارد که حاوى پیام شکســت 
جامعه بین الملل خواهد بود. این مقام روســى افزود: 

شــما مى پرســید که آیا خطر خروج تهران از 
توافق وجود دارد؟ مــن براین باورم 

که این یک شکســت بزرگ براى 
کل جامعــه بین الملل اســت. 

وى تأکید کــرد: تحریم هایى که دولت آمریکا بــه تازگى علیه 
ایران اعمال کرده اســت، یک شرایط بســیار نامطلوب درمسیر 
اجراى برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) ایجاد کرد. اولیانوف 
با اشــاره به انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهــورى آمریکا درباره 
توافق هســته اى که آن را بدترین توافق ممکن خوانده 
بود، گفت: درحقیقت شاید این توافق ایده آل 
نباشــد، اما بهترین نتیجــه ممکن از یک 
شرایط بسیار ســخت بود. این یک توافق 
بســیار دقیق و معقول اســت. وى ادامه 
داد: مســکو به طور مرتب بــا تهران و 
واشــنگتن درتماس اســت تا تنش ها 
حــول توافق هســته اى ایــران و گروه 
1+5 را کاهش دهــد. این تماس 
درحــال انجام اســت. ما 
به طــور منظم بــا تمام 
طرف هاى ایــن توافق 

ازجمله تهــران و واشــینگتن در ارتباطیم. تــالش مى کنیم تا 
فضاى اطراف اجراى توافق را در سطح خوبى حفظ کنیم. رئیس 
دپارتمان منع اشــاعه و کنترل تســلیحات وزارت امورخارجه 
روسیه همچنین گفت که تنش ها حول توافق هسته اى تاکنون 
موجب برگزارى یک نشســت فوق العاده میان طرف هاى توافق 
نشــده و وى معتقد اســت که نیازى به برگزارى یک نشســت 
اضطرارى وجود ندارد. وى افزود: مسکو و دیگر طرف هاى توافق 
هسته اى با اقداماتى که اعتبار این توافق را زیر سوال ببرد، کامال 
مخالفند. ما و متحدان اروپایى مان به دنبال پرهیز از هر اقدامى 
هســتیم که مى تواند وضع را بغرنج کند و اعتبــار توافق را زیر 
ســوال ببرد. اولیانوف تصریح کرد: اگر توافق شکســت بخورد، 
مســائلى که با موفقیت و به خوبى مورد بررســى قرار گرفتند،  
دوباره با زیرکى سر بر خواهند آورد و موقعیت بار دیگر غیرقابل 
پیش بینى خواهد شد. نابودى برنامه جامع اقدام مشترك به نفع 
روسیه، آمریکا و متحدان منطقه اى اش ازجمله اسراییل نیست. 

وى تأکید کرد که هیچ کس از این اتفاق سود نخواهد برد.

ابراز نگرانى مسکو از لفاظى هاى واشینگتن علیه تهران

اخبار  جهان

در دیدار با هیأت روسى

اسد براى انجام مذاکرات مستقیم
 با مخالفان اعالم آمادگى کرد

ایســنا| رئیس هیأت پارلمانى روسیه پس از 
مذاکراتش با رئیس جمهورى سوریه اعالم کرد که 
دمشق آماده برگزارى مذاکرات مستقیم با نمایندگان 
تمامى گروه هاى مخالف است. دیمیترى سابلین، 
عضو کمیسیون مجلس دوماى روسیه در امور دفاعى 
که ریاســت هیأت پارلمانى روسیه را در سفرش به 
دمشــق برعهده دارد، اعالم کرد که ســوریه آماده 
انجام مذاکرات مستقیم با تمامى نمایندگان مخالف 
ازجمله مخالفان مسلح اســت. سابلین تأکید کرد 
که بشار اسد، رئیس جمهورى سوریه از تالش هاى 
روسیه در آســتانه و نتایج نشســت اخیر کارگروه 
مشترك پیرامون نظارت بر اجراى توافق آتش بس 
در ســوریه حمایت مى کند. رئیس هیأت روســى 
خاطرنشان کرد که اسد بر اهمیت حمایت نظامى 
روسیه از سوریه تأکید و به این مسأله اشاره کرد که 
ریخته شدن خون ســربازان روس در سوریه با هیچ 

بهایى قابل سنجش نیست.

ترور یکى از فرماندهان جدایى طلب 
در شرق اوکراین

ایســنا| یکى از رهبران جدایى طلب در شرق 
اوکراین دیروز (چهارشــنبه) بر اثــر انفجار بمبى 
در اتاقش کشته شــد. میخائیل تولستیخ، یکى از 
فرماندهان جدایى طلب در اوکراین شرقى ساعات 
اولیه دیروز کشته شد. رسانه هاى روسى این حمله 
را تروریستى اعالم کردند. همچنین در چند شبکه 
روسى تصاویرى از آتش سوزى ساختمانى که دفتر 
تولستیخ در آن است منتشر کردند.این رهبر شورشى 
یکى از مهم ترین چهره ها در درگیرى میان دولت و 
نیروهاى جدایى طلب حامى روســیه بود. کشتار 
فرماندهان ارشــد در منطقه دونباس اوکراین از ماه 
مه 2015 با کشته شدن یکى از رهبران کاریزماتیک 

جدایى طلب آغاز شد.

نخست وزیر سابق فرانسه: ترامپ 
و پوتین ممکن است نقشه اروپا را 

مجددا ترسیم کنند
ایسنا| نخست وزیر سابق فرانسه هشدار داد دونالد 
ترامپ و والدیمیر پوتیــن احتماال تالش مى کنند 
پس از بریگزیت نقشــه اروپا را به خواست خودشان 
مجددا ترسیم کنند. به گفته سیاستمداران فرانسوى، 
رئیس جمهورى جدید آمریکا ممکن اســت پس از 
بریگزیت از نیاز مبرم دولت لندن براى توافق تجارى 
با آمریکا به عنوان ابزارى براى تضعیف اتحادیه اروپا 
اســتفاده کند. دیپلمات هاى اروپایــى به این نکته 
اشاره دارند که لندن با پشتیبانى آمریکا مکررا تأکید 
مى کند که خروج بریتانیا از بازار واحد اروپایى، تبعات 
اقتصادى نامناسب نخواهد داشت. ترامپ و مشاوران 
او از منتقدان اصلى اتحادیه اروپا هستند و ژان پى یر 
رافارین، نخست وزیر ســابق فرانسه بین سال هاى 
2002 تا 2005 نگرانى عمیق خودش را بیان کرده 
است. او نگران است که دولت آمریکا به صورت مجزا 
هر کشور عضو اتحادیه اروپا را براى انعقاد توافق هاى 
دوجانبه به سبک انگلیس هدف بگیرد تا انسجام و 
یکپارچگى اتحادیه اروپا را بسنجد.نخست وزیر سابق 
فرانسه همچنین گفت: والدیمیر پوتین و شرکایش از 
توطئه هاى مشابهى براى بى ثبات کردن ائتالف هاى 
غرب اروپا اســتفاده مى کند. آمریکا هم مى خواهد 
توافق دوجانبه تجارى با دوســتانش در اروپا داشته 
باشد. ما این رویکرد را نمى پذیریم. ما در اتحادیه اروپا 
متحدیم و باید با یکدیگر بمانیم. ممکن است ترامپ 
و پوتین تالش کنند تا به میل خودشان نقشه اروپا را 

مجددا ترسیم کنند.

تالش رهبران فرانسه براى آرام 
کردن خشم مردم از پلیس

ایسنا| در پى تظاهرات گسترده در فرانسه علیه 
تعرض پلیس به یک جوان سیاهپوســت در حومه 
پاریس، دولت این کشــور به دنبال آرام کردن خشم 
مردم فرانســه است. تئو 22 ســاله یک کارگر سیاه 
پوست اســت که چند روز گذشــته مورد تعرض و 
ضرب و شتم چهار پلیس در حومه فرانسه قرار گرفت. 
این مسأله خشم گسترده مردم را به دنبال داشت و 
تظاهراتى طى روزهاى دوشــنبه و سه شنبه برگزار 
شــد که در جریان آن 26 تن دستگیر شدند. برنارد 
کازنوو، نخست وزیر فرانســه در واکنش به این اتفاق 
اعالم کرد:   من مى دانم که ماموران پلیس چگونه براى 
مبارزه با تروریسم و خشونت تالش مى کنند اما آنها 
باید در همه مسائل مثال زدنى باشند. وى خواست که 
ماموران پلیس مرتکب جرم مجازات شوند.  همچنین 
فرانسوا اوالند، رئیس جمهورى فرانسه به دیدار تئو در 

بیمارستان رفت و از وى عیادت کرد.

پنتاگون:  داعشى ها باید بین مرگ
 و تسلیم شدن انتخاب کنند

ایسنا| ســخنگوى فرماندهى عملیات مشترك 
عراق از انجــام مقدمات الزم براى آغاز مرحله ســوم 
عملیات آزادى ســازى موصل و ورود به بخش غربى 
این شــهر خبر داد. آمریکا نیز مى گوید داعشى ها در 
غرب موصل یا باید تســلیم شوند و یا کشته خواهند 
شــد. یحیى رسول، ســخنگوى فرماندهى عملیات 
مشترك عراق از جدیدترین مقدمات انجام شده براى 
آغاز عملیات آزادســازى غرب موصل خبر داد. جف 
دیویس، سخنگویى وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) نیز 
در بیانیه اى رسمى تأکید کرد: داعش هاى حاضر در 
غرب موصل به دو گزینه تسلیم یا مرگ مواجه هستند.
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