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 پایان نشست گروه هفت 
با اتهام پراکنی علیه ایران 

گروه هفت در بیانیه پایانی نشست سران در آلمان، اتهام های 
بی اساس غربی ها و متحدانشان در زمینه برنامه موشک های 
بالس��تیک، حقوق بش��ر و برنامه هس��ته ای ایران را تکرار کرد. 
نشس��ت س��ران کشورهای عضو گروه هفت در آلمان با صدور 
بیانیه پایانی به کار خود پایان داد و در این بیانیه به انواع اتهام زنی 
علیه ایران دست زد. در بیانیه گروه هفت که متشکل از آمریکا، 
انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا است، انواع اتهام 
پراکنی واشنگتن و متحدانش در حوزه های مختلف علیه ایران 
تکرار شده است. در بیانیه ادعا شده است: »ما تعهد صریح خود 
را مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید سالح اتمی تولید کند، تکرار 
می کنیم. ما متاس��فم که به رغم تالش های دیپلماتیک ش��دید 
ب��رای احی��ای اجرای کامل توافق برنامه جامع اقدام مش��ترک 

)برجام(، ایران هنوز فرصت را غنیمت نشمرده است«.

 ممانعت آل خلیفه از سفر
 برخی بحرینی ها به ایران

دولت بحرین به برخی از مردم این کشور که قصد سفر به ایران 
را داش��تند، اجازه خروج نداد. منتدی البحرین لحقوق االنس��ان 
)مجم��ع حق��وق بش��ر بحرین( در صفحه توییتر خود نوش��ت، 
تعدادی از ش��هروندان بحرینی که قصد س��فر زیارتی به ایران 
داش��ته اند توس��ط مأموران آل خلیفه از گذرگاه های بحرین یا 
دبی برگشت داده شدند. مجمع حقوق بشر بحرین در ادامه این 
را به خاطر تصمیم های غیرقانونی و اعالم نش��ده طرف های 
رس��می در بحرین در نقض آش��کار آزادی های دینی و رفت و 
آمد دانس��ت. این مرکز تأکید کرد، ش��هروندان بحرینی درباره 
دلیل منع س��فر به اماکن دینی از جمله ایران س��وال دارند زیرا 
این موضوع هیچ منع رسمی ندارد.   »سید محمد البالدی« از 
اس��اتید حوزه در بحرین نوش��ت، خانواده اش را در حال س��فر به 
دبی برگش��ت داده اند و به آنها گفته اند مقصد ش��ما دبی نیست 
ش��ما قصد مس��افرت به جایی دیگر )ایران( را دارید. وی افزود، 
بخش��ی از هدفاین مس��افرت عوض ش��دن حال و هوای مادر 

و درمان وی بود.

روسیه همسر و دختر بایدن را تحریم کرد
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد ۲5 نفر دیگر از جمله همسر و 
دختر رئیس جمهور آمریکا و چند سناتور این کشور را به فهرست 
تحریم ها علیه ایاالت متحده اضافه کرده است. وزارت خارجه 
روس��یه سه ش��نبه )۲8 ژوئن( فهرس��ت تحریم های آمریکا را 
گس��ترش داد و ۲5 نفر دیگر از جمله همس��ر و دختر جو بایدن 
رئیس جمه��ور آمری��کا را در آن قرار داد. به گزارش خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد: در پاسخ 
به تحریم های روزافزون آمریکا علیه ش��خصیت های سیاسی 
و عمومی روس��یه، ۲5 ش��هروند آمریکایی که در میان آن ها 
مس��ئوالن ش��کل گیری رویه روس هراسی سناتورها، اعضای 
گ��روه موس��وم ب��ه »مک فول یرم��اک« که در ح��ال تدوین 
توصیه های��ی در خص��وص اعمال محدودیت ها علیه روس��یه 
هس��تند و همچنی��ن اعضای خانواده ج��و بایدن رئیس جمهور 
آمریکا وجود دارد. وزارت خارجه روسیه افزود »به طور خاص، 
جیل بایدن همسر رئیس جمهور آمریکا و دخترشان اشلی بایدن 
به فهرست سیاه اضافه شدند«. به دنبال آغاز بحران اوکراین، 
آمریکا، والدیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه را به فهرست تحریم ها اضافه کرد و فروردین ماه 
هم کاخ سفید در بیانیه ای جدید از افزوده شدن اسامی اعضای 
خانواده رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه به فهرست تحریم ها 
خبر داد. کاخ س��فید اعالم کرد که آمریکا »فرزندان بزرگس��ال 
رئیس جمهور پوتین، همسر و دختر الوروف وزیر امور خارجه، 
و اعضای ش��ورای امنیت روس��یه از جمله دیمیتری مدودف 
رئیس جمهور سابق و نخست وزیر پیشین روسیه و نخست وزیر 
میخائیل میشوستین« را تحریم و دارایی های آن ها را به صورت 

کامل مسدود می کند.

صدر رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت شد
انتخابات هیئت رئیس��ه جبهه پیش��رفت، رفاه و عدالت برگزارشد. 
انتخابات هیئت رئیسه جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت در سال ۱4۰۱ 
برگزار و سید شهاب الدین صدر با اتفاق آرا به عنوان ریس جبهه 
پیشرفت رفاه و عدالت انتخاب شد. همچنین، حسن بیادی و علی 
مدنی کرمانی نیز به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم و محمد 
جوادی محمدی نوری، فریدون قدیری ابیانه  شدند و علی عبادی 

به عنوان خزانه دار جبهه پیشرفت و عدالت انتخاب شدند.

 بیخ گوش صهیونیست ها 
شناورهای ایرانی را اسکورت کردیم

امیر ایرانی گفت: ایرانی ها امنیت را به کش��ورهای دیگر هدیه 
می دهند اما وقتی پرچم ایران به اهتزاز در می آید،  حساب کار 
دست دشمنان می آید. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانورد با بیان 
اینکه در کانال سوئز و بیخ گوش رژیم منحوس صهیونیستی 
شناورهای ایرانی را اسکورت کردیم، گفت: در این منطقه وقتی 
پرچم ایران به اهتزاز در می آید،  حس��اب کار دس��ت دش��منان 
می آید. امیر  ایرانی همچنین با تاکید بر اینکه ما به دنبال صلح 
هستیم و با کسی سر جنگ نداریم، اما آن هایی را که بیشتر از قد 
و قواره خود حرف بزنند، تنبیه می کنیم گفت که ایرانی ها امنیت 
را به کش��ورهای دیگر هدیه می دهند اما وقتی پرچم ایران به 
اهتزاز در می آید،  حساب کار دست دشمنان می آید. هم اکنون 
ناوگروه 7۹ نیروی دریایی ارتش در ورودی کانال سوئز در حال 
اسکورت ایرانی است که بیش از 45 هزار کیلومتر دریانوردی 
را برای رس��یدن به این نقطه پیموده اند. این ناوگروه متش��کل 
از ناوبندر »مکران« و ناوشکن شهید »بایندر« در دریای سرخ 
حضور دارد و نفتکش ها یا کشتی های جمهوری اسالمی ایران 

را در مسیر تعیین شده اسکورت می کند.

سياسي

گروه سیاسی: در سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی و یاران ایشان 
و به مناس��بت روز قوه قضائیه، صبح امروز رئیس و مس��ئوالن 
دستگاه قضایی با رهبر انقالب دیدار کردند. رهبر انقالب صبح 
روز سه شنبه در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئوالن و 
کارکنان دس��تگاه قضایی به تبیین »س��نت هاِی غیرقابل تغییر 
الهی در جوامع« پرداختند و گفتند: علت س��ربلندی و پیروزی 
حیرت آور ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث 
بزرگ و تلخ س��ال ۱۳6۰، ایس��تادگی و تالش و نهراس��یدن از 
دشمنان بود و این سنت الهی در همه دورانها قابل تکرار است 
و باید بدانیم خداوند س��ال ۱4۰۱ همان خداوند س��ال ۱۳6۰ 
اس��ت. ایش��ان همچنین قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تأثیرگذار 
در مس��ائل کش��ور خواندند و توصیه هایی هشت گانه همچون 
اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، 
جلوگیری از تضییع حقوق عاّمه، مراقبت از امنیت روانی مردم، 
تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن 
پرونده های باز شده در افکار عمومی، خطاب به مسئوالن این 

قوه بیان کردند.
رهبر انقالب در این دیدار، با گرامی داش��ت یاد و خاطره ش��هید 
آیت اهلل بهش��تی و دیگر ش��هدای هفتم تیر، ش��هید بهش��تی را 
ش��خصیتی واقعًا برجس��ته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده 
و خاص ماههای منتهی به هفتم تیر س��ال ۱۳6۰ و بعد از آن، 
گفتند: بررس��ی ش��رایط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و 

راهگشا است.
آیت اهلل خامنه ای با مرور ش��رایط س��ال ۱۳6۰، و ماههای قبل 
از هفت��م تی��ر، به وضعیت س��خت جنگ تحمیلی و پیش��روی 
نیروهای صدام تا نزدیکی چند ش��هر بزرگ در غرب و جنوب 
اش��اره کردند و افزودند: در کنار ش��رایط بس��یار نامساعد جنگ، 
در ته��ران نی��ز منافقین عماًل جنگ داخلی به راه انداخته بودند 
و از نظر سیاسی هم چند روز قبل از هفتم تیر، مجلس به عدم 
کفایت سیاسی رئیس جمهور رأی داده بود و کشور رئیس جمهور 
نداش��ت. در چنین شرایطی، استوانه ای همچون شهید بهشتی 

از انقالب و نظام گرفته شد.
ایشان همچنین به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشور، 
دو م��اه بع��د از حادث��ه هفتم تیر و پس از آن، ش��هادت تعدادی 
از فرماندهان ارش��د جنگ در س��انحه هوایی اش��اره کردند و 
گفتند: جوانان و نسل جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید 
ای��ن مس��ائل را مطالع��ه و با دق��ت در مورد آنها فکر کنند. کدام 
دولت و کش��ور را س��راغ دارید که در مقابل چنین حوادث تلخ و 

وحشتناکی از پا نیفتد؟
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: در مقابل همه این حوادث، در 
رأس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن 
دلسوز و مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند و توانستند شرایط 
کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند، به طوری که ناکامی های 
پی در پی به پیروزیهای پی در پی تبدیل شد، منافقین از سطح 

خیابانها جمع ش��دند، ارتش و س��پاه قوی تر ش��دند و کش��ور به 
روال عادی بازگشت.

آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا اش��اره به ذوق زدگی دش��من در برخی 
مقاط��ع ب��ه دلیل برخ��ی ضعفها و و کمبودهای داخلی افزودند: 
هم در سال ۱۳6۰ و هم بعد از آن در چهار دهه گذشته، دشمن 
در مواردی ذوق زده و امیدوار ش��ده و تصور کرده اس��ت بس��اط 
انقالب و نظام در حال جمع شدن است اما این امیدواری تبدیل 
به نا امیدی شده و مشکل آنها این است که راز این ناامیدی را 
متوجه نمی شوند. ایشان تأکید کردند: دشمن نمی تواند بفهمد 
که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری 

هم وجود دارد که همان سنت های الهی هستند.
رهبر انقالب به نمونه هایی از س��نت ها و قوانین الهی در قرآن 
درب��اره نتیج��ه یاری دی��ن خدا و یا نتیجه کف��ران نعمت های 
خداون��د اش��اره کردند و افزودند: ق��رآن کریم مملو از مضامیِن 
مربوط به سنت های الهی است و جمع بندی آنها این است که 
اگر جوامع در مقابل دش��منان ایس��تادند و با توکل بر خداوند به 
وظایف خود عمل کردند، نتیجه آن پیروزی و پیش��رفت اس��ت 
اما اگر دچار اختالف، عافیت طلبی و سس��تی ش��وند، نتیجه آن 

شکست خواهد بود.
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر لزوم بررس��ی علمی س��نت های 
الهی با نگاه جامعه شناسی، سخنان خود در این بخش اینگونه 
جمع بندی کردند: ملت ایران در س��ال ۱۳6۰ با قرار گرفتن در 
مدار یکی از س��نت های الهی یعنی جهاد و ایس��تادگی توانست 
دش��من را ناامی��د کن��د. امروز نیز همان قاع��ده و قانون جاری 
اس��ت و خداوند س��ال ۱4۰۱ همان خداوند س��ال ۱۳6۰ است و 

باید تالش کنیم خود را مصداق س��نت های الهی قرار دهیم تا 
نتیجه آن پیشرفت و پیروزی باشد.

رهب��ر انق��الب در ادام��ه قوه قضائیه را ُرکن��ی مهم و تأثیرگذار 
در کل کش��ور خواندند و گفتند: بر اس��اس آیات قرآن کریم، 
وظیفه حکومت اس��المی، اقامه نماز یعنی گس��ترش روح تعّبد 
در جمهوری اسالمی، ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه 
اس��المی و امر به معروف و نهی از منکر یعنی امر به ارزش��هایی 
همچون عدالت،  انصاف، برادری و نهی از ظلم، فساد و تبعیض 
اس��ت که به این اصل در قانون اساس��ی نیز تأکید ش��ده و جزو 
وظای��ف ق��وه قضائیه هم قرار دارد. ایش��ان افزودند: اگر به این 
وظایف با استفاده از امکانات گوناگون همچون امکانات قضا و 
دادگستری عمل نشود، مصداق تضییع نعمت های الهی است 

و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد. 
آیت اهلل خامنه ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، انقالبی، ُپر 
کار، مردمی، به دور از تشریفات، آشنا با زوایای گوناگون قوه و 
برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه هایی 
هشت گانه به مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند. ایشان 
در توصیه اول، س��ند تحول تهیه ش��ده در دوره مدیریت قبل را 
از مترقی ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید 
عمل و بر اس��اس آن شخصیت س��ازی و کادرسازی شود. رهبر 
انق��الب، عمل به س��ند تحول را باع��ث جلوگیری از انفعال در 
مقاب��ل مخالفته��ا خواندن��د و افزودند: رئیس قوه، مقّید به عمل 
به سند است اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،  کارکنان و 
مدیران نیز باید این کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی 

گزارشها، در این زمینه آنگونه که باید، عمل نشده است.

مبارزه جدی با فس��اد توصیه بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به مس��ئوالن قضایی بود. ایش��ان با تأیید س��خنان رئیس قوه 
قضائیه مبنی بر »در اولویت بودن مبارزه با فس��اِد درون قوه«، 
خاطرنش��ان کردند: اکثریت قضات، افرادی شریف، پاکدست، 
نجیب، مؤمن و زحمتکش هس��تند اما با معدود افراد فاس��د که 
به کار و آبروی دیگران آس��یب می زنند، باید برخورد ش��ود البته 
در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختارهای فسادزا 

و در هم شکستن آنها است.
رهب��ر انق��الب با تأکید بر تقوی��ت دانش قضایی و جلوگیری از 
صدور احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تش��ویق 
قضات و کارکنان ش��ریف و زحمتکش س��فارش کردند. معطل 
نماندن هیچ یک از اختیارات و مأموریت های قانونی قوه توصیه 
دیگ��ر حض��رت آیت اهلل خامنه ای به مس��ئوالن قضایی بود که 
در این زمینه گفتند: مثالً  دادستان کل در حوزه حقوق عمومی 
وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته بدور از احساس��ات و 

شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
ایش��ان پیش��گیری از ج��رم را از دیگر مصادی��ق مأموریتهای 
مه��م ق��وه قضائی��ه برش��مردند و گفتند: به عن��وان نمونه باید 
 ب��ا عم��ل به تکلی��ف قانونی در زمینه تعیی��ن مالکیت زمین ها 
در شهرها و روستاها، از جرائمی مانند زمین خواری و کوه خواری 

پیشگیری شود. 
رهبر انقالب در توصیه شش��م، »تنظیم ارتباطات قوه قضائیه 
و ضابط��ان قضای��ی« را م��ورد تأکید قرار دادند و گفتند: بر رفتار 
ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده روی 
یا تندروی نش��ود. دس��تگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط 
باشد بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته 

نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایش��ان در ای��ن زمینه افزودند: یک��ی از گالیه های ضابطان از 
دستگاه قضایی رها کردن برخی پرونده ها به علت کمبودهای 
قانونی است در حالیکه باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف 
کرد. آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه 
در قبال امنیت روانی مردم اش��اره کردند و گفتند: امنیت روانی 
از جمله حقوق عمومی اس��ت و دس��تگاه قضایی باید از نگران 
کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات دروغ 
و هراس افکِن افراد مشخص یا نامشخص در رسانه ها و فضای 

مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هش��تم و پایانی با اش��اره به باز ش��دن 
پرونده های مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مس��ائل 
کارخانج��ات ی��ا تصرف��ات غیرقانونی، تأکید کردند: س��ر زخم 
پرونده های��ی ک��ه در افکار عمومی باز می ش��ود نباید باز بماند. 
هر پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید. ایش��ان در پایان 
سخنانش��ان، کار قضای��ی را از جمل��ه کارهای بس��یار دش��وار 
برش��مردند و گفتن��د: البت��ه اگر ای��ن کار را برای خدا و با هدایت 

الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود.

 رهبر انقالب در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی از کارکنان قوه قضائیه تاکید کردند 

 درهم شکستن ساختارهای فسادزا کار اصلی در مبارزه با فساد

اخبار كوتاه

 حمایت دولت از صندوق های قرض الحسنهوزیر صمت استیضاح نمی شود
قالیباف گفت: دولت تصمیم گرفته اصالح ساختاری کند، خواهش می کنم استیضاح 
کنندگان وزیر صمت، ۲ ماه فرصت دهند تا الیحه تشکیل دو وزارتخانه ارائه شود. 
قالیباف در نشست علنی روز گذشته مجلس گفت که در گفت وگو با رئیس جمهور، 
آقای رئیس��ی به جمع بندی رس��یده تا در س��اختار وزارت صمت تجدیدنظر ش��ود و ۲ 
وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی ش��ود. دولت این هفته اعالم کرد با 
جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق است و برای آن 
الیحه می  فرستد. پس از درخواست برگزاری نشست استیضاح وزیر صمت از سوی 

چند نماینده مجلس، روز سه شنبه فرصت اعالم نظر هیئت رئیسه به پایان رسید. در حالی که دوشنبه برخی نمایندگان از 
کاهش امضاهای نمایندگان برای استیضاح آقای فاطمی امین و احتمال از نصاب افتادن استیضاح خبر داده بودند، قالیباف 
در نشست علنی گفت تاکنون ۱7 نماینده خواستار برگزاری استیضاح هستند. پیشتر نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس در ۳۱ خرداد ماه اعالم کرده بود طرح استیضاح وزیر صمت دولت سیزدهم با  ۳6 امضا به این کمیسیون 
رسیده است. مشکالت بازار خودرو از علت های درخواست استیضاح وزیر صمت بوده است. جدا شدن بخش بازرگانی از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل دو وزارتخانه، خواسته دولت دوازدهم بود اما، نمایندگانی از مجلس یازدهم با 

این خواسته دولت قبل، به علت بار مالی و انتقاد از رویکرد دولت وقت، با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند. 

 در دی��دار اعض��ای هی��ات امن��ای صندوق های قرض الحس��نه و معتمدین بازار 
ب��ا رئی��س جمه��ور مهم ترین مس��ائل، مش��کالت و راهکاره��ای ایفای نقش 
 ای��ن صندوق ه��ا در کم��ک ب��ه دولت و کاهش مش��کالت مردم بررس��ی ش��د.
 به گزارش تجارت، آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در این دیدار که دیروز دوش��نبه 
برگزار ش��د، با اش��اره به اینکه قرض الحس��نه ریش��ه در اعتقاد و باورهای مردم 
دارد، تاکی��د ک��رد: ام��روز صندوق های قرض الحس��نه با برخ��ورداری از اعتماد 
 م��ردم، مص��داق عم��ل خی��ر و کمک مومنانه به همنوعان ش��ناخته می ش��ود.

 رئی��س جمه��ور ب��ا قدردان��ی از خدم��ات صندوق ه��ای قرض الحس��نه و تالش ه��ای خالصان��ه و ارزش��مند 
مدی��ران ای��ن صندوق ه��ا اف��زود: صندوق ه��ای قرض الحس��نه ع��الوه ب��ر خدمات رس��انی ب��ه قش��رهای 
 ضعی��ف و نیازمن��د، کم��ک دول��ت نی��ز محس��وب می ش��وند و دول��ت نی��ز از ای��ن صندوق ها حمای��ت می کند.

 رئیسی اجرای دستورالعمل های شورای پول و اعتبار را برای حفظ سالمت عملکرد صندوق ها و برقراری انضباط 
مالی ضروری دانس��ت و تاکید کرد: باید با بهره گیری از مش��ورت های اعضای امنای صندوق ها مراقبت ش��ود نام 
درخش��ان این صندوق ها و خدمات آنها آس��یب نبیند و برای نظارت نیز از چهره های خوش نام و دلس��وز مجموعه 

قرض الحسنه ها استفاده شود.

گروه سیاسی: وزارت خارجه قطر در بیانیه ای در خصوص 
نتیجه بخش بودن مذاکرات رفع تحریم ها در دوحه ابراز 
امیدواری کرد. وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای در 
خصوص مذاکرات رفع تحریم ها در دوحه گفت امیدوار 
اس��ت این گفت وگوها به نتایج مثبتی منتهی ش��ود. در 
این بیانیه آمده اس��ت که قطر از مذاکرات غیر مس��تقیم 
ای��ران و آمری��کا در دوحه برای احیای توافق هس��ته ای 
استقبال می کند و امیدوار است مذاکرات دوحه موجب 
توسعه امنیت و ثبات در منطقه شود. وزارت خارجه قطر 
همچنی��ن تأکید ک��رد: »آمادگی کامل داریم تا فضای 
مناس��ب برای همه طرف ها در راس��تای موفقیت آمیز 
بودن گفت و گوهای میان ایران و ایاالت متحده آمریکا 

فراهم می آورد.«
در این رابطه علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
و مذاکره کننده ارش��د جمهوری اس��المی ایران پیش از 
ظهر روز گذشته برای شرکت در مذاکرات به منظور رفع 
تحریم ها در رأس هیأتی وارد دوحه پایتخت قطر ش��د. 
حمیدرضا دهقانی پوده سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
دوحه با انتشار تصویری در این زمینه نوشت: ورود جناب 
آقای باقری و هیأت محترم مذاکره کننده کشورمان را به 
دوحه خوش آمد می گویم و بدون هرگونه پیش داوری 

و ابراز بدبینی و یا خوش بینی غیر واقعی، برای آنها در 
انج��ام ماموری��ت مهم خود در تامین منافع ملت بزرگ 
ایران آرزوی موفقیت دارم. گفتنی است، »رابرت مالی« 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم که بدین منظور به 
قطر سفر کرده، امروز با »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« 

وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفت وگو کرد.
مذاکرات برای رفع تحریم ها از روز سه شنبه هفتم تیر ماه 
در دوحه پایتخت قطر برگزار شود و براساس اعالم قبلی 
سعید خطیب زاده این گفت وگوها به صورت غیرمستقیم 
و با تس��هیل گری اتحادیه اروپا انجام خواهد ش��د. در 
همین زمینه سعید خطیب زاده سخنگوی سابق وزارت 
امور خارجه روز دوشنبه در آخرین نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران اعالم کرد: این که در محتوا و در شکل در هر 
دو موضوع توافقاتی شده است را می توانم تأیید کنم، ولی 
این که آیا براساس برنامه ریزی که پیش بینی می شود 
آمریکایی ها خواهند آمد و در عمل نش��ان خواهند داد 
که از میراث ترامپ عبور خواهند کرد و خواهند پذیرفت 
که  عضو مسؤولی باشند، باید منتظر باشیم و ببینیم. ما 
با این تعهد می رویم که در کوتاه ترین زمان ممکن این 
چند موضوع باقیمانده را به سرانجام برسانیم و امیدواریم 

پیام هایی که بورل آورد در عمل نیز مشاهده شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در مذاکرات انجام می دهیم 
اوال درباره ابعاد هسته ای نیست، چون ابعاد هسته ای یک 
بار جمع بندی ش��ده و تنها درباره بخش های اختالفی 
اس��ت که در خصوص رفع تحریم ها باقی مانده اس��ت. 
آنچه انجام می شود فقط در مورد چند موضوع باقیمانده 
در حوزه رفع تحریم هاست ولذا هیچ چیزی به توافقات 
انج��ام ش��ده در وی��ن افزوده نخواهد ش��د و چیزی هم 

کاسته نخواهد شد.   

گ�روه سیاس�ی: وزیر ام��ور خارجه توافقی خوب، قابل 
ات��کا و پای��دار را در صورت واقع بینی طرف آمریکایی 
و اجتناب آن از زیاده خواهی دس��ت یافتنی دانس��ت. 
حس��ین امیرعبداللهیان در این دیدار با ابالغ س��الم 
رئیس جمهور اسالمی ایران و همچنین تجدید دعوت 
از رئی��س جمه��ور ترکیه برای س��فر به کش��ورمان به 
منظور برگزاری نشست شورای عالی همکاری های دو 
کشور در تهران و همچنین برپایی نشست کمیسیون 
همکاری های مش��ترک اقتصادی فی مابین، آمادگی 
کش��ورمان برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری با 
ترکیه و افزایش تبادالت تجاری در سطح هدف گذاری 

شده بین دوکشور را مورد تصریح قرار داد.
وزیر امور خارجه همچنین در این دیدار با تشریح آخرین 
وضعیت گفتگو برای لغو تحریم ها، جدیت جمهوری 
اس��المی ایران برای رس��یدن به توافقی خوب، قابل 
ات��کا و پای��دار، در صورت واق��ع بینی طرف آمریکایی 
و اجتناب از زیاده خواهی را دس��ت یافتنی دانس��ت و 

مورد تاکید قرار داد. 
حس��ین امیرعبداللهیان  در خصوص موضوع س��وریه 
ب��ا تبیی��ن دیدگاه اصولی جمهوری اس��المی ایران در 
زمینه راه حل سیاس��ی بعنوان تنها مس��یر برای حل 
بح��ران، و ض��رورت اجتن��اب از هرگونه اقدام نظامی، 
آمادگ��ی کش��ورمان ب��رای تس��هیل در زمینه گفتگو 
ب��رای کاه��ش نگرانی های امنیتی در س��وریه را مورد 
تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه همچنین در خصوص 
برخی تحرکات رژیم جعلی صهیونیس��تی در منطقه و 
کشورهای پیرامونی جمهوری اسالمی ایران، بر فتنه 
انگیزی و ایجاد ناامنی بعنوان ارمغان حضور این رژیم 
برای منطقه تصریح و بر حمایت جمهوری اس��المی 

ایران از آرمان فلسطین تاکید کرد.
رج��ب طی��ب اردوغان نیز در این دیدار با ابالغ س��الم 
به مقامات عالیه کشورمان، سیاست همسایگی دولت 
و نگاه به فعال س��ازی روابط با همس��ایگان را مورد 
تمجی��د ق��رار داد و با تاکید بر ضرورت نیل به تبادالت 
تجاری هدف گذاری شده از سوی دو کشور، با تشکر 
از تجدید دعوت برای سفر به جمهوری اسالمی ایران، 
ابراز امیدواری کرد در فرصت مناس��ب برای برگزاری 
ش��ورای عالی همکاری های فی مابین به تهران س��فر 
نمای��د. رئیس جمه��ور ترکیه همچنین حصول توافق 
در مذاکرات هس��ته ای را مورد اش��اره قرار داد و ابراز 
امیدواری کرد این گفتگو ها به نتایج ثمر بخشی منجر 
شود. وی همچنین ضمن با اهمیت خواندن موضوعات 
مرتبط با فلس��طین، قدس و مس��جداالقصی از دیدگاه 
ترکیه، فلسطین را موضوع مهم دنیای اسالم دانست و 
وحدت جهان اسالم در این خصوص را با اهمیت ذکر 
کرد. تحوالت افغانستان، اوضاع در عراق، روند آستانه، 
عزم دوکشور در زمینه مبارزه با تروریسم، تمرکز بر راه 
حل سیاسی برای مشکالت منطقه از دیگر محورهای 
م��ورد گفتگ��و در دیدار وزیر امور خارجه کش��ورمان با 

رئیس جمهور ترکیه بود.

وزارت خارجه قطر با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 

مذاكرات دوحه تضمين امنيت و ثبات در منطقه 
امیرعبداللهیان با تاکید بر زیاده خواهی های واشنگتن:

واقع بينی آمریکا شرط رسيدن به توافق


