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رایدادگاهزنگنهاعالممیشود
پرونده کرسنت در مرحله رسیدگی به اتهامات چهره های اصلی قرار دارد

پای وزیر سابق نفت نیز در جریان جلسات رسیدگی 

قضایی
پرونده کرسنت به دادگاه باز شد. مسعود ستایشی 
ســخنگوی جدید قــوه قضاییه که روز سه شــنبه 
نخستین نشست خبری خود را با خبرنگاران برگزار 
می کرد، درخصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت و بیژن زنگنه، 
وزیر سابق نفت به مهر گفت: این پرونده در دادگاه کیفری  یک تحت 
رســیدگی اســت. فرد مورد نظر نیز در دادگاه حضور یافته است و 

تصمیم دادگاه پس از قطعیت اعالم خواهد شد.
ذبیح اهلل خداییان، ســخنگوی ســابق قوه 

قضاییه آبان ماه ســال گذشــته درباره 
ایــن پرونــده گفتــه بــود »پرونده 
کرســنت مربوط به قــرارداد گازی 
است که بین شــرکت ملی نفت ایران 

و کرسنت اماراتی منعقد شده است 
و در جریان انعقــاد قرارداد 

سوءاســتفاده هایی شده 
بــود و برخی پورســانت 
گرفته بودند. این قرارداد 

اجرایی نشد. در همان 
زمــان با گــزارش 

سازمان بازرسی و مراجع اطالعاتی پرونده ای تشکیل شد که حدود 
۶ الی ۷نفر از اعضای هیأت مدیره نفت ایران و کرسنت محکوم شدند 
و 5 الی ۶نفر نیز به جزای نقدی و 2نفر هم به حبس محکوم شدند و 
اخیرا به اجرای احکام ارجاع شده است. در بخشی دیگر از پرونده که 
مفتوح بود، ۸نفر در پرونده به جرم تبانی در معامالت دولتی و اخذ 
رشوه متهم هستند که پرونده در جریان است و در دستور کار دولت 
بوده و در حال بررسی است. امیدوارم با صدور حکم، کسانی که در 
سوءاستفاده در این زمینه نقش داشتند به جزای اعمال شان برسند.«

قرارداد کرسنت سال۱۳۸۱  بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم 
و شرکت ملی نفت ایران امضا شد. براســاس این قرارداد ایران  باید 
گاز ترش یا فرآوری نشــده میدان نفتی ســلمان واقع در آب های 
خلیج فارس را به مدت 25سال به امارات صادر می کرد. محمدرضا 
رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات در سال۱۳۸4 دستور توقف 

اجرای قرارداد را صادر کرد و امضاي آن را »خیانت« خواند.
دستور توقف این قرارداد در نهایت منجر به شکایت شرکت اماراتی از 

ایران در سال۸۸ در دادگاه الهه شد. 

یک منبع آگاه در پاسخ به همشهری تأیید کرد

کریدور چابهار-آستارا در تعلیق
ابرپروژه خطوط ترانزیتی شمال 
به جنوب ایران معطل پروژه های 
نیمه  کاره، تکمیل زیرســاخت ها 
و تجهیــزات و تخصیــص ناقص 
منابع مانده اســت. همزمان کشورهای همسایه 
مســیرهای جایگزین دیگری را بــرای مبادالت 
تجاری خود در ســطح منطقه دنبــال می کنند. 
کریدور ۷200کیلومتری شمال- جنوب در ایران 
امکان ترانزیــت ریلی کاال از هند و کشــورهای 
خلیج فارس به جمهوری آذربایجان، روسیه و شرق 
و شــمال اروپا را فراهم می کند. همشهری مطلع 
شد تأخیر جمهوری آذربایجان در قرارداد مشترک 
خط آهن رشت - آستارا منجر به ناقص ماندن خط 
آهن ۱۶5کیلومتری رشــت - آستارا شده است. 
طبق توافقی که صورت گرفته بود، قرار بود ایران 
و جمهوری آذربایجان هر یک تامین 500میلیون 
دالر از هزینه ساخت مسیر ریلی ۱۶4کیلومتری 

رشت - آستارا را برعهده بگیرند.
یک مقــام مطلــع دولتــی درباره شــائبه های 
مطرح شــده نســبت به اقدامات منفــی هند در 
متوقف کردن پروژه بندر شهید بهشتی چابهار به 
همشهری گفت: »درباره کریدور هند به مدیترانه، 
ایده ای مطرح شده، ولی هنوز عملیاتی نشده است. 
همیشه کشــورهای مختلف ابتکارهای مختلفی 
دارند که بتوانند خطوط ارتباطی را از مسیرهای 
خودشــان عبور دهند. یک رقابــت وجود دارد و 
این طبیعی اســت.  آن چیزی کــه تعیین کننده 
پیروز ماجراست، این است که کدام مسیر امن تر، 

کم هزینه تر، ســریع تر و با آینده بهتر اســت.« او 
افزود: »این مسیر ابتکاری وجود دارد و کسی هم 
نمی تواند جلوی آن را بگیرد. مســیر ما هم وجود 
دارد و تالش مان این است که آن را احیا کنیم؛ چه 
بحث خط آهن، چه انرژی و اتصاالت بین کشورها 

یکی از مسائل جدی ماست.«
اخیرا برخی رســانه ها گزارش داده بودند که هند 
با صرف نظر کــردن از پروژه بنــدری چابهار و با 
دور زدن ایــران به دنبال ایجاد مســیر ترانزیتی 
مشترکی با کشورهای عربی، رژیم صهیونیستی، 
ترکیه و درنهایت اروپاست. وجود چنین ایده ای 
تأیید شده است. یک مقام مطلع با پذیرش اصل 
موضوع تأکید کــرد: »این ایده بــه معنی از دور 
خارج شدن ایران نیســت. مشکل ما این است که 
زیرساخت ها، جاده ها، ریل ها، تریلرها، کشنده ها 
و لکوموتیوهای ما نیاز به زیاد شدن و به روز شدن 
دارند. یکی از کارهایی کــه دولت دنبال انجام آن 
است واردات لکوموتیو است. یک عده ممکن است 
اعتراض کنند که ما خودمان تولیدکننده هستیم. 
این درست است ولی ما به آن میزان هزارتنی که 
برای جابه جایی کاال به واگن یا لکوموتیو نیاز داریم، 
امکانات نداریم؛ مدت زمانی که برای ساخت این 
تجهیزات نیاز داریم تا وارد سیستم شود، زیاد است 
و اگر بخواهیم معطل بمانیم تقریبا همه کشورها 
بارشان را بسته اند و رفته اند. ابتدا باید این تجهیزات 
را به سرعت وارد کنیم و سپس بقیه نیازهایمان را از 

تولید داخل تامین کنیم.«
اردیبهشــت ماه امســال روزبه مختاری، رئیس 

هیأت مدیره انجمن کشتیرانی ایران با بیان اینکه 
هندی ها در بندر شــهید بهشتی وقت می خرند، 
به ایلنا گفته بود: معتقدم هم اکنون هیچ شرکت 
خارجی شهامت سرمایه گذاری در بنادر کشورمان 
را ندارد. شرکت هندی هم به دنبال این است که 
به هر طریقی زمان بخرد تا تکلیف برجام مشخص 
شود. ازاین رو ســعی می کنند مدام در این بندر 
بازی کنند تا وقت بیشــتری را به دست بیاورند. 
همین گزارش تأکید داشت: »در این مدت نه تنها 
اپراتور هندی به تعهدات خــود در قرارداد عمل 
نکرده و بندر چابهار را به اهداف مورد نظر نرسانده، 
بلکه درخواست تعیین داوری بین المللی را برای 
حل اختالفات داده  و اجازه استفاده از ۶ دستگاه 
جرثقیل سنگین ساحلی وارد شده به بندر شهید 

بهشتی را هم نمی دهد.«

دولت سیزدهم به دنبال احیای بندر
احیای این کریدور یکی از دســتورکارهای سفر 
اواخر دی ماه سال گذشــته سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور به روسیه هم بود. احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد که در این سفر حضور داشت، پس از 
دیدارهایش از اعالم آمادگی روسیه برای تکمیل 
قطعه رشت - آســتارا خبر داده بود. او گفته بود: 
»این خط ریلی طــول زیادی نــدارد، اما بخش 
گمشــده و مفقوده یکی از کریدورهاست که اگر 
تکمیل شود می تواند تغییر مناسبات تجاری میان 
تمام کشور های اوراسیا با کشور های خلیج فارس و 
حتی پاکستان، هند و چین را درپی داشته باشد؛ 

تامین مالــی این پروژه قرار اســت از همان خط 
اعتباری 5میلیارد دالری از سوی روسیه صورت 
پذیرد.« مقام مطلــع دولتی گفت که این مصوبه 
سفر روسیه همچنان در دستور کار است و ایران 

برای اجرایش مصر است.
او با اشاره به مسیرهای ارتباطی منطقه ای مشابه 
گفت: هم اکنون آذربایجان یک کریدور از ترکیه تا 
قفقاز به سمت آسیای مرکزی دارد و جنگ قفقاز 
نیز بر سر همین مســئله بود. عراق نیز به دنبال 
کریدور و مسیری از فاو به سمت شمال این کشور 
است. به گفته این مقام مطلع »همینطور از سمت 
امارات، عربستان تا مدیترانه طرحی وجود دارد 
که هزینه زیادی برای انجام می خواهد، اما مسیر 
ما هم یکی از مسیرهاست و تقریبا می توان گفت 
بخش اعظم آن انجام شده و مسئله باقیمانده تنها 
فاصله رشت - آستاراست که باید انجام شود. باید 
بر این مسئله تمرکز کرد که چرا راه آهن رشت - 
آستارا طی این سال ها انجام نشده است. متأسفانه 
دولت های گذشته تکمیل این بخش از کریدور را 
به رقیب واگذار کردنــد و آذربایجان عهده دار آن 
است. آذربایجان یکی از رقبای منطقه ای ایران در 
کریدورهای منطقه ای است و طبیعی است که آن 
را انجام نمی دهد و مرتب آن را به تعویق می اندازد. 
این در حالی است که ما می توانیم خودمان آن را 
انجام دهیم؛ اگرچه هزینه دارد ولی کشور در این 
حد ناتوان نیست که نتواند پروژه را تکمیل کند. 
ما دانش فنی این مسئله را داریم و قطعا می توانیم 

انجام دهیم.«

گزارش

واکنش وزارت خارجه به حمالت اخیر اسرائیل 
در سوریه

رژیم افسارگسیخته
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود 
با خبرنگاران در پاسخ به پرسش هایی درباره حمالت رژیم 
صهیونیستی به مواضعی در سوریه گفت: متأسفانه بی تفاوتی 
جامعه جهانی در قبال تجاوزات مکرر رژیم اشغالگر قدس 
به جمهوری عربی سوریه و نقض آشــکار تمامی قوانین و 
مقررات بین المللی باعث افسارگسیخته تر شدن سران این 

رژیم شده است. 
 شکی نیست که حمایت های آشــکار و پنهانی رژیم حاکم 
بر ایاالت متحده آمریکا، نقش مهمی در افزایش جســارت 
و وقاحت های این رژیم اشــغالگر دارد، به طوری که نه تنها 
به اشغال بلندی های جوالن سوریه ادامه داده، بلکه به طور 
مکرر زیرســاخت های دولت و ملت سوریه را مورد حمالت 
هوایی و موشکی خود قرار می دهد. بر اساس اخبار واصله، 
در حمله اخیر رژیم صهیونیســتی، پارکینگ وسایل نقلیه 
عمومی در شــهرک زینبیه و نزدیکی حرم مطهر حضرت 
زینب سالم اهلل علیها هدف حمله موشکی قرار گرفت که به 

موجب آن به جان و مال مردم خساراتی وارد شد.
بامداد شنبه تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که پدافند 
هوایی ارتش به مقابله با حمله هوایی رژیم صهیونیستی به 
حومه دمشق پرداخته و ۳ افسر ســوری نیز در این تجاوز 
به شــهادت رســیدند. رژیم صهیونیســتی مناطقی را در 
غرب و مرکز سوریه هدف حمالت موشکی خود قرار داد و 
استان های الذقیه، طرطوس و حمص هدف حمالت هوایی 
این رژیم قرار گرفتند. سعید خطیب زاده در واکنش به این 
حمالت، با بیــان اینکه نیروی هوایی رژیم صهیونیســتی 
در سال های اخیر و در طول بحران ســوریه، معموالً نقش 
نیروی هوایی گروه های تروریســتی در سوریه را ایفا کرده 
است، گفت: هر زمانی که ارتش ســوریه و نیروهای متحد، 
شکستی بر این گروه ها وارد می کنند، بالفاصله هواپیماهای 
رژیم صهیونیستی وارد عمل شده و حمالت تجاوزکارانه ای 
را به عمل می آورند. جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم 
کردن این اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بر لزوم 
پاسخ مناسب و قاطع به این تجاوزات، چه در میدان و چه در 

مجامع بین المللی تأکید دارد.

امید به حل میان مدت ریزگردها
هجوم ریزگردها به کشور محور دیگر پرسش های خبرنگاران 
از سخنگوی وزارت امور خارجه بود. براساس گزارش ایرنا، 
سعید خطیب زاده درباره پیگیری های منطقه ای و بین المللی 
ایران درخصوص حل این مشکل گفت: در صحنه بین المللی، 
وزارت امور خارجه از ســال های گذشته، در مجمع عمومی 
 ،)UNEP( سازمان ملل، برنامه محیط زیســت ملل متحد
سازمان همکاری های اســالمی و سایر نهادهای بین المللی 
اقدام به طــرح، تدوین و تصویــب  قطعنامه هایی کرده که 
مشــخصا بر مقابله با ریزگردها و ضــرورت همکاری های 
منطقه ای به منظور مقابله با معضالت زیســت محیطی، از 
جمله گرد و غبار، متمرکز هســتند. لذا ادبیات بین المللی 
این موضوع بــا تالش چندین ســاله وزارت امور خارجه در 
سازمان های بین المللی با اجماع شکل گرفته است. با ایجاد 
همگرایی در بین کشورهای منطقه، این امیدواری وجود دارد 
که در میان مدت بتوان به یکسری از ترتیبات منطقه ای دست 
یافت تا مقابله با معضالت گرد و غبار در چارچوب همکاری و 
مشارکت کشورهای منطقه پیش برده شود. در صحنه داخلی 
نیز وزارت امور خارجه در جلسات ستاد مقابله با گرد و غبار 
)به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست( و سایر نهادهایی 
که در ارتباط با موضوع گرد و غبار هستند، به صورت فعال 

مشارکت می کند.

قالیباف: معیشت مردم را از رانت 
انحصار و امضاهای طالیی آزاد کنیم

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز سه شنبه 
مجلس با گرامیداشــت چهلمین ســالروز عملیات آزادسازی 
خرمشهر گفت: آزاد ســازی  خرمشهر صرفاً یک حادثه تاریخی 
نبود و خرمشهر برای تمام انقالبیون یک درس بود که اگر مردم 
به میدان بیایند و کار را به دست بگیرند و به سنت های الهی تکیه 
کنند، مشکالت حل خواهد شد. اگر روزی محاصره خرمشهر به 
یاری خدا و دست جوانان مؤمن، موقعیت شناس، فداکار و آگاه 
این مرز و بوم شکست، امروز نیز باید معیشت و اقتصاد مردم را 
از محاصره بوروکراســی اداری و بی رمق، رانت بازی، انحصار، 
حلقه های بســته تصمیم گیری و عدم شفافیت ســازوکارها، 
داللی های سازمان یافته و امضاهای طالیی آزاد کنیم و در مسیر 
نیز همچون آزادسازی خرمشــهر باید راه را برای نقش آفرینی 
جوانان مؤمن، آگاه و موقعیت شــناس و بااستعداد باز کنیم.  به 
گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف تصریح کرد: مجلس شورای 
اســالمی در این دوره تمام تالش خود را به کار بســته است تا 
رانت بازی در صدور مجوزهای کسب وکار را تعطیل کند، صنایع 
انحصارگرا را متحول سازد، شفافیت را از خود آغاز کند و به سایر 
دســتگاه ها تســری دهد و ریل گذاری الزم برای جهش تولید 
دانش بنیان و تحول بانکــی را رقم بزند تا ریل گذاری الزم برای 

تحول نظام اقتصادی کشور، عملیاتی شود.

 امروز؛ کنگره 4هزار 
شهید روحانی در قم

کنگره 4هزار شهید روحانی امروز چهارم خردادماه با 
پخش بیانات رهبر معظم انقالب در قم برگزار می شود. 
سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، علیرضا اعرافی مدیر 
حوزه های علمیه و ســردار حسین ســالمی فرمانده 
سپاه سخنرانان اصلی این کنگره هستند. در راستای 
برگزاری این کنگره، ۷۱0یادواره در سطح شهرستان ها، 
55کنگره اســتانی، چاپ ۳4جلد کتــاب در معرفی 
شهدای روحانی، ۱0جلد کتاب گویا، چاپ ۱۱۷جلد 
کتاب توسط یادواره های استانی و برپایی نمایشگاه از 
اقدامات انجام شده در این خصوص بوده است. از 4هزار 
شهید روحانی، ۱4۹نفر را روحانیون اهل سنت شامل 
می شوند، همچنین تعدادی از 4هزار شهید روحانی را 
شهدای عصر مشــروطه و ۳هزار و ۶4۱نفر را شهدای 
انقالب تشکیل داده اند. در حاشیه برگزاری کنگره ملی 
شهدای روحانی، نمایشگاهی از آثار شهدای روحانی 
در مصالی قم برپا شده اســت که تا دهم خرداد آماده 
بازدید عالقه مندان اســت. براســاس گزارش فارس، 
حجت االسالم عبداهلل حاج صادقی، نماینده ولی فقیه 
در سپاه اخیرا طی سخنانی گفته بود: »روحانیت از نظر 
مقایسه ای از جهت تعداد و جمعیت بین اقشار بیشترین 

شهید، جانباز و آزاده را تقدیم انقالب کرده است.« 

مجلس

وداع با صیاد ثانی
 پیکر سردار شهید  حسن صیادخدایی صبح دیروز 

با حضور گسترده مردم در میدان امام حسین)ع(  تشییع  شد

مراسم تشییع پیکر سردار شهید حسن صیادخدایی صبح سه شنبه 
سوم خرداد با حضور مردم تهران در میدان امام حسین)ع( برگزار شد. 
در این مراسم سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
و سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه نیز 
حضور داشتند. پیکر این شهید مدافع حرم با حضور گسترده مردم در 
قطعه 50 گلزار شهدای بهشت زهرا)س( آرام گرفت. براساس گزارش 
فارس، پیکر این شهید در کنار شهید هادی طارمی، محافظ سردار حاج 
قاسم سلیمانی به خاک سپرده شــد. روز یکشنبه اول خرداد حوالی 
ساعت۱۶ در خیابان مجاهدین اسالم تهران 2موتورسوار با شلیک 5 
گلوله صیادخدایی را هنگامی که قصد ورود به منزل داشت ترور  کردند 

و به شهادت رساندند.

خبر

سیاست خارجی

رئیسی با اشاره به دستاوردهای سفر خود به کشور همسایه تأکید کرد

عمان، دوست صادق و معتبر
رئیس جمهور در بازگشــت از سفر یک روزه 

دولت
عمان دستاوردهای این سفر را با هدف توسعه 
تعامالت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 2کشور 
برشــمرد و در فرودگاه مهرآباد گفت: نظرات 
ایران و عمان درباره موضوعــات منطقه ای و بین المللی به هم 
نزدیک اســت. براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیسی با اشاره به امضای ۱۳سند 
همکاری میان 2کشــور در جریان این ســفر گفت: با وجود 
افزایش حــدود 2برابری حجم تجارت میان 2کشــور، از رقم 
۷00میلیون دالر به ۱.۳میلیارد دالر، این ســطح از تعامالت 
تجاری همچنان با ظرفیت های متنوع موجود در 2کشور فاصله 

دارد و باید برای افزایش آن تالش کرد.
رئیس جمهور و ســلطان عمان در دیدار با یکدیگر که مشروح 

آن یک روز بعد منتشر شد با اشاره به اراده جدی 2کشور برای 
گســترش روابط و تعامالت تأکید کردند که حجم مناسبات 
تجاری تهران و مســقط متناسب با ســطح روابط سیاسی و 
ظرفیت های دو طرف نیســت و باید برای ارتقای ســطح این 
روابط تالش کرد. ســیدابراهیم رئیســی در دیدار »هیثم بن 
طارق آل سعید« با اشــاره به وجود ظرفیت های متنوع برای 
توسعه روابط بین تهران - مســقط افزود: اراده دو دولت برای 
توسعه و احیای روابط بسیار مهم است و برای تحقق این اراده 
باید با تنظیم برنامه جامع، چشــم انداز آینده را ترســیم کرد. 
رئیسی با بیان اینکه ما عمان را به عنوان دوست صادق و معتبر 
می شناسیم، افزود: اعتماد سیاسی متقابل وارد مرحله جدیدی 
شد. سلطان هیثم بن طارق آل سعید نیز در ابتدای این دیدار 
با ابراز شــادمانی از میزبانی رئیس جمهوری اسالمی ایران در 

مسقط، به روابط حسنه 2کشور در طول تاریخ معاصر اشاره کرد 
و گفت: دست دوستی خود را به سمت کشور همسایه و برادر 
ایران دراز می کنیم. ســلطان عمان با بیان اینکه حجم روابط 
تجاری 2کشور متناسب با سطح روابط سیاسی تهران - مسقط 
نیست، افزود: برای ارتقای این تبادالت نیازمند برنامه ریزی و 
تفاهمات جدید هستیم. او با اشاره به فعالیت مناسب و جلسات 
مداوم کارگروه های تخصصی بین 2کشور، تصریح کرد: برخی 
تفاهمات گذشته نیاز به تمدید دارند و در برخی موضوعات هم 

باید برنامه ریزی جدید کرد.

حکماسداهللاسدیراناعادالنهمیدانیم
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای حکم اعدام احمدرضا جاللی به اتهام جاسوسی و احتمال تبادل این فرد با تابعیت مضاعف سوئدی 
با حمید نوری ایرانی بازداشت شده در سوئد گفت: فرایند رسیدگی به اتهامات آقای احمدرضا جاللی انجام شده است و موضوع مبادله 
او با حمید نوری مطرح نیست. در زمان مقرر حکم آقای جاللی اجرا خواهد شد. وی افزود: وضعیت نگهداری و رعایت حقوق بشر نسبت 
به آقای احمدرضا جاللی رعایت شده، اما آیا این حقوق برای آقای نوری نیز رعایت شده است؟ مسعود ستایشی افزود: موازین حقوق 
بشر نسبت به حمید نوری رعایت نشده است. پرونده ایشان تحت فشار منافقین و سیاسی است. زمانی که موازین حقوق بشر رعایت 
نشود، آن محاکمه باطل است. ستایشی با بیان اینکه حمید نوری از حق دسترسی به وکیل محروم است، گفت: حدود ۲۰روز است که 
تماس حمید نوری با خانواده اش قطع شده است، آیا این حقوق بشر است؟ ستایشی درباره آخرین پیگیری از وضعیت اسداهلل اسدی، 
دیپلمات ایران هم گفت: بازداشت، تعقیب جزایی و صدور حکم آقای اسدی قانونی نبوده، ایشان دیپلمات جمهوری اسالمی بوده که 
بازداشتش کرده اند و این خالف قوانین بین المللی است. فرایند دادرسی در آلمان و بلژیک نسبت به آقای اسدی را ناعادالنه می دانیم و 
ایشان همانند آقای نوری از ابتدایی ترین حقوق برخوردار نیست. از ظرفیت حقوقی و دیپلماتیک به صورت فعاالنه برای آزادی اسداهلل 

اسدی استفاده خواهیم کرد. از دولت بلژیک می خواهیم بدون فوت وقت آقای اسداهلل اسدی را آزاد کنند.

مکث

رویدادهایورزشی،بازیچهسیاسیکانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات برخی 
از دولتمردان کانادایی درخصــوص دیدار تدارکاتی 
تیم های ملی ایران و کانادا گفت: هماهنگی این دیدار 
مستقال از سوی فدراسیون های فوتبال ۲ کشور، در 
چارچوب دیدارهای معمول تدارکاتی فوتبال صورت 
گرفته و فدراســیون فوتبال کانادا در این خصوص 
اعالم کرده که مصمم اســت با جلوگیری از هرگونه 
سوءاستفاده سیاسی گروه های شناخته شده ضد ایران، 
این رویداد صرفا ورزشی را میزبانی کند. خطیب زاده 
افزود: متاسفانه به نظر می رســد بر خالف ادعاهای 
نمایشی، ورزشی ترین امور هم بازیچه جهت گیری های 
حزبی و جبهه بندی های سیاسی در داخل کانادا شده 
است. موضع گیری ها و اظهارنظرهای منفی نخست وزیر 
کانادا و برخی افراد دیگــر، حاکی از تفوق نگاه صرف 
سیاسی و حزبی بر همه وجوه حکمرانی در کانادا بوده 
و به همین دلیل رفتار مقامات این کشــور به صورت 
علني و به راحتی بازیچه گروه های مخالف و ایران ستیز 
می شود. از دولت و فدراســیون کانادا انتظار می رود 
فارغ از جوسازی ها، بر اساس منشور حرفه ای ورزش و 
اصول شناخته شده فیفا، برگزاری این دیدار تدارکاتی 
و دوستانه را به دور از شائبه ها و انگیزه های سیاسی و 
نیز شانتاژهای تبلیغاتی مخالفان تعامالت غیرسیاسی 
میان مردم کشورها تسهیل کند. فدراسیون فوتبال 
جمهوری اســالمی ایران به ما اطمینان داده اســت 
کلیه توافقات الزم را با فدراســیون فوتبال کانادا در 
همین چارچوب انجام داده و در صورت نقض توافقات، 
مسئولیت تمامی عواقب آن بر دوش طرف کانادایی 

خواهد بود.

روحانیت


