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سرمقاله

خبر

رئیس کل دادگستری استان تهران:

آزمون یکجانبهگرایی آمریکا
ادامه از صفحه یک
این تردید تا آنجا دامن گستر است که
بهرغم برخی نگرشها و مواضع همسو میان
اتحادیه اروپا و آمریکا درباره سیاستهای
دفاعی و منطقهای ایران اما بروکسل با
اصرار بر ماندگاری برجام و ایجاد سازوکار
مالی برای دور زدن تحریمهای ضدایرانی ،بر
مخالفت خود با یکجانبهگرایی دولت آمریکا
تأکید دارد.
دستاوردهای محدود و نیمبند گفتوگوی
مستقیم ترامپ با «کیم جونگ اون» رهبر
کره شمالی بهعنوان رئیس دولت یکی دیگر
از اضالع اعالم شده در محور شرارت نیز با
استقبال کمرنگ و سرد دیگر شریکان آمریکا
همراه بوده است .دلیل این وضع همانا تردید
درباره ماهیت اقدامهای آمریکاست که به
یکجانبهگرایی متهم است.
اکنون حضور پررنگ آمریکا در اجالس دو
روزه ورشو همچنان با اتهام یکجانبهگرایی
همراه است« .مایک پنس» معاون اول
رئیسجمهوری« ،مایک پمپئو» وزیر
امورخارجه« ،جارد کوشنر» داماد ترامپ و
«جیسون گرینبالت» فرستاده ویژه آمریکا
در خاورمیانه به ورشو رفتهاند تا اهمیت
کنفرانس «صلح و امنیت در خاورمیانه» را از
نگاه واشنگتن برجسته کنند و از سوی دیگر
همه تالش خود را برای ایجاد اجماع علیه
ایران بهکار گیرند .اما این اجالس در همان
هفتههای اعالم برگزاری آن با محافظهکاری
اجباری در انتخاب نام روبهرو شد .پیش از
این پمپئو در سفر دورهای ماه گذشته خود
به غرب آسیا گفته بود که اجالس ورشو
با تمرکز بر ایران و محدودسازی این کشور
برای بازگشت به دوران انزوا برگزار میشود.
مخالفتها سبب شد تا بالفاصله مقامهای
دولت ترامپ به اصالح مدعای خود پرداخته
و نام آن را «نشست وزیران امورخارجه
برای ترویج آیندهای برآمده از صلح و امنیت
در خاورمیانه» تغییر دهند .این تغییر لحن
و عنوان با هدف مجاب کردن دولتها و
بهویژه دولتهای اروپایی برای حضور در
سطح وزیران امور خارجه خود در ورشو
انجام شد ولی اتهامها درباره ماهیت رفتار
واشنگتن زدوده نشده است .دو دلیل برای
این امر وجود دارد؛ نخست باور اروپا و
دیگر دولتهای دعوت شده به ورشو از
شکافافکنی دولت ترامپ میان اعضای شرقی
و غربی اتحادیه اروپا .دوم ،تالش مشکوک
واشنگتن برای ایجاد ائتالف عربی ،عبری و
اروپای شرقی (لهستان ،مجارستان ،چک،
اسلواکی) و برخی دیگر از کشورهای اروپایی
علیه ایران که در این صورت نیز شکافافکنی
میان اعضای اتحادیه اروپا تشویق میشود.
نگرانی مدعوین اجالس ورشو تنها به
سیاستهای ضدایرانی هیئت آمریکایی
خالصه نمیشو د بلکه آنچه مقامهای این
کشور درباره طرح موسوم به «معامله قرن»
گفتهاند و قرار است داماد ترامپ جزئیات آن را
در ورشو اعالم کند نیز با واکنشهای اعتراضی
روبهرو است .بهزعم دولت ترامپ ،این طرح
قرار است به مسئله اعراب و اسرائیل پرداخته
و صلح جامع را میان اسرائیلیها و فلسطینیان
برقرار کند .سازمان آزادیبخش فلسطین و
دولت خودگردان فلسطین پیشاپیش با تحریم
اجالس ورشو و حمله به ایدههای تمامیتگرای
دولت ترامپ ،از دولتهای عرب خواستهاند
مقابل آنچه قرار گیرند که آرمان ملت فلسطین
را هدف میگیرد.
بسیاری از ناظران براین باورند که آرزوی
دولت ترامپ برای ایجاد ائتالف فراگیر علیه
ایران در اجالس امروز و فردا در ورشو نهتنها
ناکام میماند بلکه یکجانبهگرایی واشنگتن به
پیچیدهتر شدن اوضاع در خاورمیانه ناآرام
میانجامد .عالوه براین سقف تحمل اروپا در
قبال سیاست شکافافکنانه آمریکا بر پیکره
اتحادیه اروپایی نیز به محک گذاشته خواهد
شد.

سیاستروز
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

وضعیت در زندان قرچک عادی است
روز گذشته غالمحسین اسماعیلی ،رئیس
دادگستری استان تهران در گفتوگو با ایسنا ،در
پاسخ به این سوال که در طی دو سه روز اخیر اخباری
منتشر شده که زندانیان زن در زندان قرچک به این
موضوع که این عفو شامل آنها نشده اعتراض کردهاند
و در پی این اعتراض نیروی ضد شورش در زندان
حضور پیدا کرده است و زد و خوردهایی صورت گرفته
و بر اثر پرتاب گاز اشکآور در سلولهای زندانیان،
تعدادی از زنان زندانی آسیب دیدهاند و اکنون
وضعیت در این زندان در شرایط مناسبی نیست،
گفت :این یک فضاسازی رسانهای است که از سوی
بیگانگان صورت گرفته بود ،چرا که شرایط عفو کامال
مشخص است و در شرایط اعالم شده برای عفو،
بیشترین عنایت و توجه به زنان زندانی شده است
چنانکه در هر کجا شرایطی برای عفو آقایان ذکر شده
است ،شرایط آسانتری برای زنان زندانی در نظر
گرفته شده است.
اسماعیلی درباره آنچه در زندان قرچک رخ داده،
تصریح کرد :یکی دو نفر از درون زندان که عموما از
این افراد مغرض در همه جا داریم ،تالش کرده بودند
که بگویند این عفو شامل زنها نشده است ،ولی
وقتی شرایط عفو برای زندانیان تبیین شد و مسئوالن
زندان نیز در این ارتباط به زندانیان توضیح دادند،
نهتنها مشکلی نداشتیم ،بلکه باعث شادی آنها شد.
مطمئن هستم که بیشترین آزادی را از زندان قرچک
خواهیم داشت.
وی درباره وضعیت کنونی ندامتگاه زنان تهران نیز
تأکید کرد :وضعیت در همه زندانها از جمله این
زندان آرام بوده و آرام خواهد بود .شرایط زندان قرچک
کامال عادی است و ما هیچ مشکل خاصی نداریم.
وی در ارتباط با موافقت رهبر انقالب با عفو بیش از
 ۵۰هزار نفر از زندانیان در سراسر کشور به مناسبت
فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
خاطر نشان کرد :همان طور که رئیس قوه قضاییه در
صحبتهای خود مطرح کردند پیشنهاد چنین عفوی
به مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان نیز به برکت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با این عفو
گسترده که برآورد میشود شامل بیش از  ۵۰هزار نفر
از زندانیان و محکومان شود ،موافقت کردند.
وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار نیز به
گونهای مشمول عفو قرار گرفتهاند ،اظهار کرد :این
عفو شامل زنانی که دارای محکومیتهای سنگین
هستند ،نیز میشود و اگر در شرایط عفو گفته شده
که مردان با محکومیت سنگین ،باید  ۱۰سال زندان
طی کرده باشند ،این رقم ،برای زنان هشت سال در
نظر گرفته شده است .در مورد شرایط سنی مشموالن
عفو نیز شرایط بهتری برای زنان در نظر گرفته شده
است و شرایط سنی عفو برای خانمها به مراتب
پایینتر از آقایان است.
رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد :یکی دو
نفر از درون زندان که عموما از این افراد مغرض در
همه جا داریم ،تالش کرده بودند که بگویند این عفو

باز شدن مجدد پرونده PMD
غیرممکن است

گروه سیاسی  -رئیس دادگستری استان تهران با بیان اینکه وضعیت در زندان قرچک کامال عادی است ،گفت :مطمئن هستم که براساس شرایط عفو
ی زندانیان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را از زندان قرچک خواهیم داشت .ماجرای زندان قرچک به
اعالم شده بیشترین آزاد 
چهار روز قبل بر میگردد روز شنبه ،خبر درگیری در زندان قرچک که زندان زنان تهران است ،به دلیل اعتراض زندانیان به عدم بهرهمندی از عفو
ض زندانیان به آشوب کشیده شد و بهآتشکشیدن چند پتو
عمومی  22بهمن در فضای مجازی اخبار متفاوتی منتشر شد .گفته شد در ادامه اعترا 
یا ملحفه انجامید .محمود صادقی ،نماینده مردم تهران ،نخستین نمایندهای بود که به این حادثه واکنش نشان داد و در توئیتر خود ابراز نگرانی کرد.
البته او کمتر از چند ساعت ،به نقل از یک مقام مطلع گفت« زنان زندانی مواد مخدر به گمان اینکه عفو شاملشان نمیشود ،دست به اعتراض زدند،
اما پس از آنکه به آنها اعالم شد عفو شاملشان میشود ،آرام شدند».

مطمئنهستم
کهبیشترین
آزادی را از
زندان قرچک
خواهیم داشت
شامل زنها نشده است ولی وقتی شرایط عفو برای
زندانیان تبیین شد و مسئوالن زندان نیز در این ارتباط
به زندانیان توضیح دادند ،نه تنها مشکلی نداشتیم
بلکه باعث شادی آنها شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آمار دقیقی در
اختیار دارد که به چه میزان زندانی از زندان قرچک
که زندان مخصوص زنان است آزاد میشوند ،تصریح
کرد :در حال حاضر آمار دقیقی ندارم ،اما مطمئن
هستم که بیشترین آزادی را از زندان قرچک خواهیم
داشت .زنان در کل کشور بیشترین امتیاز را برای عفو
دارند و زندان قرچک نیز که زندان ویژه زنان است
شامل این موضوع خواهد بود و ما بیشترین آزادی را
از زندان زنان خواهیم داشت.
ندامتگاه شهرری که به زندان قرچک معروف است،
یکی از زندانهای مخصوص نگهداری زنان است که
از سال  89بازگشایی شد تا زنان را از زندانهای
تهران و البرز در خود جای دهد .این مکان در جاده

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام:

قم پیشازآن مرکز ترک اعتیاد بود و بعد به زندان
تبدیل شد .این زندان در بخش نسوان چهار بند دارد
که دو بند شامل زندانیان مواد مخدر است ،یک بند
زندانیانی را که حکم قطعی دارند ،تشکیل میدهد و
یک بند هم زندانیان به اصطالح بالتکلیف است .این
بند را زندانیان از طیفهای مختلف اعم از سیاسی یا
عمومی تشکیل میدهند.

آیا نمایندگان موضوع درگیری قرچک را پیگیری
میکنند؟
نمایندگان مجلس تابهحال یک بار از زندان اوین
بازدید کردهاند .محمد کاظمی ،نایب رئیس کمیسیون
قضایی مجلس شورای اسالمی که پیشتر عضو هیئت
بازدید از زندان اوین نیز بوده است ،درباره اینکه آیا
نمایندگان بنا دارند موضوع درگیری و برخورد در
زندان قرچک را پیگیری کنند یا نه ،به ایرنا میگوید:
نمیدانم! در حال حاضر مجلس تعطیل است .باید
منتظر بمانیم تا تعطیالت تمام شود و ببینیم دوستان

بنا دارند به موضوع وارد شوند یا نه.
وی در پاسخ به این پرسش که شما موضوع زندان
قرچک را پیگیری کردید یا نه ،تصریح میکند :خیر!
آقای دکتر صادقی پیگیر موضوع هستند.
با این حال طیبه سیاوشی ،نماینده مجلس از
درخواست بازدید از بندهای زندان زنان از سوی
فراکسیون زنان مجلس میگوید .درخواستی که حدود
یک سال پیش در نامهای به سازمان زندانها مطرح
شده و تابهحال بیپاسخ مانده است .سیاوشی درباره
ن زنان ،در گفتوگویی
تالشها برای بازدید از زندا 
گفته است :حدود یک سال پیش در فراکسیون
زنان مجلس با نامهای درخواست بازدید از بندهای
زنان زندانها و زندان قرچک را دادیم .فارغ از اینکه
زندانیان سیاسی هستند یا نه ،ما درخواست کردیم
که این فرصت را به ما بدهند تا بتوانیم مسائل رفاهی
زندانیان را دنبال کنیم؛ اما متأسفانه تابهحال هنوز
پاسخی به ما داده نشده است.

ارتباط سازوکار مالی اروپا با  FATFدر دو کمیسیون مجمع بررسی شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط  FATFبا
ساز و کار مالی اروپا در جلسه مشترک – سه شنبه  -دو کمیسیون
امنیتی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت
که این بحث به جلسه روز شنبه آینده مجمع درباره الیحه پالرمو
کمک می کند.

به گزارش ایرنا ،حجت االسالم غالمرضا مصباحیمقدم با اشاره به
اینکه شنبه آینده جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع
بررسی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی موسوم به
پالرمو برگزار خواهد شد ،افزود :در جلسه به این نتیجه رسیدیم که
هیچگونه ارتباطی بین لوایح مرتبط با  FATFبا ساز و کار مالی اروپا
وجود ندارد.
وی با بیان اینکه موضوعات منطقه مربوط به ما و کشورهای منطقه
میشود ،تاکید کرد :اروپاییها باید تعهدات خود را نسبت به برجام
عمل کنند ،نه اینکه برای جمهوری اسالمی ایران شروط جدید تعیین
کنند.
هم اکنون دو الیحه پالرمو و  CFTبر روی میز مجمع تشخیص
مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع در خصوص
این لوایح تصمیم گیری کنند .کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم
سازمانیافته فراملی از معاهدههای چندجانبه مورد حمایت سازمان
ملل متحد است که در  15نوامبر  2000با قطعنامه مجمع عمومی این
سازمان به تصویب رسید .طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر

سرلشگرباقری:

 2000در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح شد و به امضای
 147دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون،
کنوانسیون پالرمو نیز گفته میشود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل
پیشگیری ،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصا زنان و
کودکان ،پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین ،دریا و هوا و
پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله
با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهدهدار این
کنوانسیون و پروتکلهای آن عمل میکند.
دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط
با  FATFاست ،الیحهای را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد که به
تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن
اصلی ،در سال  96مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20
خرداد  97بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با  136رأی موافق،
 89رأی مخالف و  11رای ممتنع از مجموع  256نماینده حاضر با
اصالح آن موافقت کردند.

سخنگو و معاون امور بینالملل ،حقوقی و
مجلس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :مسئله
بسته شدن  ،PMDپروسه سیاسی و حقوقی
خود را طی کرده و نمیتواند مجددا باز شود
ولو اینکه آمریکاییها خیلی به دنبال چنین
موضوعی باشند.
به گزارش ایلنا ،بهروز کمالوندی در پاسخ به
این سوال که ادعای بلومبرگ مبنی بر تصمیم
آمریکا برای فشار به آژانس برای گسترش نظام
بازرسیها و بازگشایی پرونده  PMDتا چه حد
درست است و ارزیابی شما از رویکرد آژانس در
شرایط کنونی چیست ،اظهار کرد :اینکه آمریکا
بخواهد فشار بازرسی و تحریم را بیشتر کند،
امری طبیعی است و نکته جدیدی مطرح نشده
است .آنها تالش خود را میکنند تا مجددا
پرونده  PMDباز شود ،در حالیکه عمال این
موضوع غیرممکن است.
وی افزود :در زمان برجام هم این مسئله
مطرح شده بود .اما مسئله  PMDروندی
حقوقی و سیاسی را طی کرده و نمیتواند باز
شود ،ولو اینکه آمریکاییها خیلی به دنبال
چنین موضوعی باشند .به هر حال آنها به
روشهای مختلف تالش خودشان را دارند.
ما هم تالش خودمان را داریم و تاکنون موفق
شدیم تالشهای آنها را خنثی کنیم.
معاون امور بینالملل ،حقوقی و مجلس
سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ارزیابی
از سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا موسوم به
«اینستکس» بیان کرد :این موضوع در حوزه
وزارت امور خارجه است و بهتر است آقای
عراقچی اظهارنظر کنند .اما بر اساس تجربه و
دو ماموریتی که در اروپا داشتم ،قبال یادآور
شدم که باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم.
یکی خواست و دیگر توان اروپا است .اروپا
خیلی جاها میخواهد ولی نمیتواند .نباید به
اشتباه بیفتیم و نتوانستن اروپاییها را به پای
نخواستن آنها بگذاریم.
کمالوندی افزود :به هرحال اقتصاد اروپا به
اقتصاد آمریکا گره خورده است و فشار زیادی
روی آنهاست .همین که تا اینجا آمدهاند،
فشار زیادی را متحمل شدهاند ،اما این مسئله
تامینکننده خواست ما نیست .آقای عراقچی
هم متذکر شدند که این اقدامات نمیتواند
مشکالت ما را برطرف کند و خواستههای
ما بیشتر از اینهاست .برعهده مسئوالن
رده باالی کشور است که در مورد اقدامات
اروپاییها تصمیم بگیرند و همانگونه که گفته
شده باید با شتاب بیشتری اقدام کنند.
وی اضافه کرد :ما خود را در سازمان انرژی
اتمی آماده میکنیم که اگر مسئوالن رده باالی
هیئت نظارت اعالم کردند جمهوری اسالمی
ایران به دلیل عدم اجرای تعهدات از طرف
مقابل ،بیش از این نمیتواند به تعهدات خود
در برجام ادامه دهد؛ بنابراین باید بتوانیم به
سرعت پیش برویم و میتوانم بگویم درصورتی
که قرار باشد تعهداتمان را اجرا نکنیم ،سرعت
ما خیرهکننده خواهد بود.
کمالوندی افزود :فرق رادیودارو با داروهای
دیگر این است که داروهای دیگر عمر دارند
و هر شرکت خصوصی هم میتواند وارد کند
ولی رادیودارویی که ما وارد میکنیم ،طول
عمر خیلی کوتاهی دارند و نمیشود به بخش
خصوصی سپرد .اما به هرحال ما باید در
بلندمدت حداقل در بخش توزیع داخلی به
فکر ورود شرکتهای خصوصی هم باشیم.

معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیسجمهوری خبرداد

نشست ورشو تاثیری در قدرت ایران ندارد

رئیسجمهوری پنجشنبه به سوچی میرود

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نشست ورشو را «بیارزش» توصیف کرد و گفت :این نشست تاثیری
در کارها و قدرت ایران نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا ،سردار سرلشگر محمد باقری اظهار کرد :لهستان قول داده است که در نشست ورشو هیچ حرفی علیه
ایران زده نمیشود.
وی افزود :باید منتظر بود تا این نشست برگزار شود و ببینیم که لهستانیها چقدر به قول خود وفادار هستند.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح این نشست را بیارزش و بیاهمیت توصیف کرد و اظهار کرد :چه در نشست
ورشو علیه ایران حرفی زده شود و چه حرفی زده نشود ،تاثیری در اقدامات و قدرت جمهوری اسالمی ایران نخواهد
داشت.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه  22دی ماه در جریان سفر خاورمیانهای خود در گفت وگو با شبکه خبری
«فاکس نیوز» از برگزاری یک گردهمایی بینالمللی با تمرکز بر فعالیتهای منطقهای ایران در روزهای  13و  14فوریه ( 24و 25
بهمن) در ورشو پایتخت لهستان با حضور متحدان آمریکا از جمله بعضی شیخنشینهای حاشیه خلیج فارس و در راس آنها عربستان سعودی و نیز رژیم
صهیونیستی خبر داد.گفته میشود که برخی گروههای تروریستی نیز به این نشست فرا خوانده شدهاند.
کشورهای بزرگ اروپایی به عالوه بسیاری از کشورهای منطقه از جمله کشورهای مهم عربی و ترکیه از مشارکت در این نشست به رغم دعوتی که واشنگتن
از آنها کرده ،خودداری کردهاند.
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه در واکنش به اعالم برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در لهستان از سوی پمپئو ،به کشور میزبان و شرکتکنندگان کنفرانس
در توئیتی نوشت :کسانی که در آخرین نمایش ضدایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند ،یا مردهاند ،یا بیآبرو شده و یا به حاشیه رانده شدهاند و ایران
قویتر از همیشه است .دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند؛ در حالی که ایران ،لهستانیها را در جنگ جهانی دوم نجات داد؛ این کشور اکنون
میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی می شود.

حسن روحانی ،رئیسجمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه به دعوت رسمی والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه برای
شرکت در نشست روسای جمهوری ایران ،ترکیه و روسیه به سوچی سفر میکند.
به گزارش ایرنا ،حسن روحانی رئیسجمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه  25بهمن ماه  97به دعوت رسمی «والدیمیر
پوتین» رئیس جمهوری فدراسیون روسیه و با هدف شرکت در نشست سه جانبه روسای جمهوری ایران ،روسیه و
ترکیه ،عازم بندر سوچی در روسیه میشود.
معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیسجمهوری ضمن اعالم این خبر ،گفت :در نشست یک روزه سوچی
روسیه که چهارمین نشست روسای جمهوری ایران ،روسیه و ترکیه با محوریت مبارزه مشترک با تروریسم منطقهای
و بازگرداندن آرامش ،بازگشت آوارگان و برقراری ثبات سیاسی در سوریه است؛ نتایج مذاکرات موسوم به روند آستانه و
آغاز فرآیندهای سیاسی داخلی ،تمامیت ارضی ،حاکمیت اراده عمومی مردم سوریه و همچنین همکاری در دوران بازسازی
این کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار میگیرد.
پرویز اسماعیلی افزود :روسای جمهوری سه کشور در نشست سوچی ،همچنین ضمن بررسی وضعیت میدانی کنونی ،به ارزیابی تحوالت سوریه پس از
آخرین نشست مشترک خود در تهران میپردازند و گامهای آتی را برای تحکیم ثبات و آرامش در این کشور بررسی و تدوین میکنند.
به گفته وی ،عالوه بر نشست سه جانبه با موضوع سوریه؛ حسن روحانی دیدارهای جداگانه و دوجانبهای نیز با همتایان روسی و ترکیهای خود خواهد
داشت و در آن ،آخرین گزارشها از روند اجرای توافقات فیمابین مورد بررسی قرار میگیرد.
اسماعیلی افزود :رئیسجمهوری را در این سفر یک هیئت بلندپایه سیاسی از جمله برخی وزرای کابینه همراهی میکنند.
روحانی ،والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان برای نخستین بار در آذرماه سال  96و در شهر سوچی روسیه نشستی مشترک پیرامون سوریه برگزار
کردند .نشستی که به سلسله نشستهایی در فروردین ماه  97در آنکارا ،شهریورماه  97در تهران و در نهایت نشست مشترک پیشرو ،انجامیده است.
از زمان تشکیل روند آستانه تاکنون ،سه کشور نقش موثر و بیبدیلی در مسیر حل و فصل سیاسی یکی از پیچیدهترین معضالت منطقهای ایفا کردهاند.

