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دردیدار مقامات ایرانی با نماینده سازمان ملل در امور یمن مطرح شد

حمایت از تالشهای سازمان ملل برای حل بحران یمن

اسماعیل ولد الشیخ ،نماینده سازمان ملل در امور یمن که
از چند روز قبل ســفر منطقهای خود را به کشورهای اطراف
آغاز کرده ،روز گذشــته وارد تهران شد .وی در جریان سفر
خود به ایران با تعدادی از مقامات ایرانی ازجمله محمد جواد
ظریف ،وزیر امور خارجه و حســین جابری انصاری ،معاون
عربی و آفریقایــی وزارت امور خارجــه در ارتباط با آخرین
تحوالت یمن رایزنی و گفتوگو کرد.
ولد الشیخ در نخستین برنامه خود در تهران با معاون عربی
آفریقایی وزارت خارجه دیدار کرد .در این دیدار که با ضیافت
ناهــار میزبان به افتخار میهمان ادامه یافت ،نماینده دبیرکل
ســازمان ملل گزارشــی از آخرین وضعیت انسانی در یمن و
تالشها و رایزنیهای اخیر خود برای تحرک مجدد در مسیر
حل سیاســی بحران یمن ارائه و از جمهوری اســامیایران
درخواســت کرد از این تالشها حمایت کند .جابری انصاری
نیز ضمن ابراز نگرانی از بحران شدید انسانی در یمن و اعالم
حمایت از تالشهای سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ
و بحران یمن ،چارچوب پیشــنهادی جمهوری اسالمیایران
برای حل سیاسی بحران یمن و اصولی که باید در مسیر حل
این بحران مورد توجه قرار گیرد را بر شمرد .طرفین همچنین
در این دیدار درباره ایدههای جدید برای ایجاد گشــایش در
بنبست سیاسی موجود تبادل نظر کردند.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خاجه کشــورمان ظهر
روز گذشته بعد از دیدار با نماینده سازمان ملل متحد در امور
یمن با اشاره به حمایت جمهوری اسالمیایران از اقدامات این
نهاد بینالمللی در راستای حل بحران یمن گفت :در ارتباط با
حل بحران یمن مفاهمه کلی بین ایران و سازمان ملل متحد
وجود دارد .حسین جابری انصاری در جمع خبرنگاران با بیان
اینکه امروز گفتوگوهای خوب و سازندهای با نماینده سازمان
ملل متحد در امور یمن داشتیم ،اظهار کرد :ایشان در تالش
هستند که در شرایط فعلی حل این بحران را از طریق سیاسی
فعال کنند و در راســتای حل سیاسی این بحران دیداری از
ایران داشــتند و قرار است با مقامات جمهوری اسالمیایران
گفتوگو و رایزنی کنند .وی با بیان اینکه ایشان در چارچوب
همین موضوع یعنی جلب کمک برای تحقق حل بحران یمن
از طریق سیاسی به تعدادی دیگر از کشورهای منطقه نیز سفر
کردهاند ،گفت :جمهوری اسالمیایران از همان ابتدای بحران

یمن تاکید بر این داشت که راه حل این بحران همانند دیگر
بحرانهای مشابه در منطقه راه حل نظامینیست و باید این
بحران را از طریق سیاسی و انجام گفتوگوهای مستقیم بین
طرفهای درگیر و مراجعه به نظرات و دیدگاههای مردم یمن
حل کرد .وی به اهمیت ایجــاد آتشبس و پایان درگیری و
محاصره این منطقه اشاره کرد و گفت :متاسفانه محاصره یمن
و مشکالتی که برای مردم این منطقه به وجود آمده موجب
تشدید بیماریهای مختلف از جمله وبا شده است .وی با بیان
اینکه گفتوگوهایی را با نماینده ســازمان ملل در امور یمن
داشتیم و قرار است در ضیافت ناهار این گفتوگوها ادامه پیدا
کند افزود :ایشــان قرار است همچنین در جریان این سفر با
آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه نیز دیدار و رایزنی کنند.
وی با بیان اینکه ما تــاش داریم که در مقطع فعلی امکان
موفقیت ماموریت سازمان ملل در حل سریعتر بحران یمن را
فراهم کنیم و از تالشهای این سازمان در این راستا حمایت
میکنیم تصریح کرد :موفقیت تالشهای سازمان ملل در این
چارچوب منوط بر این اســت که براساس وظایف ذاتی خود
بی طرفی را رعایت کنــد و تالش کند که اعتماد طرفهای
درگیر را جلب کند .این دیپلمات کشورمان با تاکید بر اینکه
ما از تالشهای ســازمان ملل برای حل سیاسی این بحران
در چارچوب اصول و قالبهای اساسی که اشاره شد حمایت
میکنیم ،یادآور شد :مفاهمه کلی بین ما و سازمان ملل متحد
در این ارتباط وجود دارد و امیدواریم با ابتکار سازمان ملل و
در نظر گرفتن تمام جوانب این موضوع از سوی این سازمان
امکان موفقیت تالشها برای حل این بحران فراهم شــود و

گفتوگوها بین طرفهای درگیر در این منطقه انجام شــود.
معاون وزیر خارجه با اشــاره به ســفر این دیپلمات به چند
کشــور منطقه در ارتباط با حل بحــران یمن گفت :با توجه
به گزارشهایی که ایشــان از این ســفرها ارائه دادند به نظر
میرســد که در مرحله فعلی زمینههای خوبی برای موفقیت
این تالشها وجود دارد و ایشان از ایران درخواست کردند که
بــه این روند کمک کنند و ما نیز از همان ابتدا از تالشهای
ت کردهایم.
ســازمان ملل برای حل سیاسی این بحران حمای 
این دیپلمات کشــورمان تصریح کرد :پایان ســریعتر بحران
یمن یعنی اینکه هر چه سریعتر فاجعهای که در یمن در حال
رخ دادن است به اتمام برسد و ما تمام تالشمان را میکنیم
که این ســازمان با در نظر گرفتن واقعیتهای صحنه یمن و
خواستههای مردم یمن بتواند اعتماد از بین رفته را اعاده کند
و امکان حرکت قطار صلح در این منطقه را فراهم کند و ما از
تمام امکاناتمان در این چارچوب استفاده میکنیم.
اسماعیل ولد الشیخ نیز پس از دیدار با جابری انصاری در
جمع خبرنگاران گفت :افتخار بزرگی اســت که در چارچوب
سفرم به جمهوری اسالمیایران با جابری انصاری ،معاون وزیر
خارجه ایران دیدار کردم .در این سفر من ماموریت سختی را
بــر عهده دارم .به ایران آمدهام تا از این ماموریت من حمایت
کنند و به صلح برســیم .وی افزود :من معتقدم و بارها تاکید
کردم که راه حل مشــکالت یمن نظامینیست بلکه مشکل
یمن باید در چارچوب مســالمت آمیز حل شود ،راه حلی که
تمام فرزندان یمن باید در آن مشارکت کنند و آینده یمن را
مشخص ســازند و این امر باعث تقویت دولت یمن میشود.

ولد الشیخ ضمن تقدیر از حمایتهای جمهوری اسالمیایران
گفت :من به تالشهای خود ادامه خواهم داد تا مشــکالت
یمن حل شود و همانطور که میدانید امروز یمن از مشکالت
زیادی از جمله انتشار ویروس وبا رنج میبرد و بحران بزرگی
یمن را فرا گرفته اســت و هر چقدر جنگ طوالنیتر شــود
مشــکالت مردم یمن بیشتر خواهد شد .وی در پاسخ به این
ســوال که آمریکا به طور عمد ویروس وبا را در یمن منتشر
کرده است .سازمان ملل در این باره چه اقداماتی اتخاد خواهد
کــرد؟ گفت :بحران وبا که در یمن رخ داده اســت در جهان
بی ســابقه اســت زیرا به  400هزار نوع رسیده است و بدون
شــک این بحران از وضعیت جنگ و نامناســب شدن اوضاع
بهداشتی و نظافتی و تغذیه ناشــی میشود .همچنین عدم
پرداخت حقوق کارمندان در بخش بهداشت و آموزش باعث
به وجود آمدن این وضع شــده اســت .وی افزود :همانطور
که میدانید من چهار ســال پیش به عنوان هماهنگکننده
امور انســانی در یمن بودم و در آن زمان درباره خطر انتشار
ویروس وبا هشــدار دادیم زیرا شرایط و محیط به شکلی بود
کــه تمام بیماریها در آن وجود داشــت و من باز هم تکرار
میکنــم که تنها راه حل این مشــکالت از جمله وبا راه حل
ســریع سیاسی است .وی در پاسخ به این سوال که عربستان
و ائتالف عربی مانع رســیدن بیــش از  40درصد از کمکها
به یمن از جمله دارو میشــود .آیا ســازمان ملل نمیخواهد
اقداماتی علیه عربســتان اتخاذ کند گفت :از جمله مســائلی
کــه امروز به آن اهمیت میدهیم و فکر ما را مشــغول کرده
است ســختی رسیدن کمکهای بشر دوستانه به یمن است
و امروز به بیشتر مناطق یمن این کمکها نمیرسد .بیش از
 7میلیون شــهروند یمنی با قحطی رو به رو هستند و 8/18
میلیون شهروند یمنی امروز نیازمند کمکهای بشر دوستانه
هستند واین امر نیازمند ایجاد راههای امن است و من قبل از
این نیز گفتهام که فرودگاه صنعا باید باز شود زیرا این فرودگاه
بسیاری از مشکالت را حل میکند و ما به دنبال این هستیم
که این فرودگاه باز شود.
روز گذشته همچنین در دیدار اسماعیل ولد الشیخ احمد
نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن با ظریف آخرین
تحوالت یمن بررســی و بر لزوم پایان دادن به فاجعه انسانی
در این کشور و یافتن راهحلهای سیاسی جامع تاکید شد.

ظریف در جلسه فراکسیون امید مطرح کرد:

حوزه همسایگان و دیپلماسی اقتصادی از مهمترین اولویتهای وزارت امور خارجه

وزیر پیشــنهادی امــور خارجه که در چنــد روز اخیر با
حضور در فراکسیونهای مجلس شورای اسالمیپیش از روز
بررسی صالحیت کابینه پیشنهادی رییسجمهور ،به سواالت
و دغدغههای نمایندگان مجلس پاســخ میدهد ،روز گذشته
در جمع نمایندگان فراکســیون امید با بیان اینکه در برجام
به اهداف خود رسیدهایم ،گفت :موانع حوزههای بانکی ،نفتی
و حمل و نقل برداشته شــده است .محمدجواد ظریف وزیر
پیشنهادی امور خارجه در جلسه صبح روز گذشته فراکسیون
امید حضور یافت و درباره برنامههای این وزارتخانه برای چهار
ســال دوم کاری خود گفت :در حوزه سیاست خارجی طبق
قانون وزارت خارجه صرفا مســئول روابط خارجی نیســت و
تمامیامور به خصوص این حوزه زیر نظر مقام معظم رهبری
اســت که در چارچوبها تعیین میشــود .وزیر پیشنهادی
امور خارجه کشــورمان در ادامه با بیان اینکه هماهنگی این
وزارتخانه با ســایر وزارتخانهها در دولت یازدهم مناسب بود،
عنوان کرد :در اجالس اخیر علیرغم اینکه برنامه کامال داخلی
بود اما از  ۲۷کشــور اروپایی در آن حضور داشــتند لذا باید
به واقعیات آنگونه که هســت نگاه کرد .وی در ادامه با اشاره
بــه اینکه حضور  ۱۰۵هیأت خارجی در مراســم تحلیف در
تاریخ جمهوری اسالمیبی نظیر است ،اظهار داشت :نباید این
واقعیات را دست کم گرفت و باید از ظرفیتهای موجود آن

اســتفاده کرد .ظریف در ادامه حوزه همسایگان و دیپلماسی
اقتصــادی را از مهمتریــن اولویتهــای وزارت امور خارجه
دانســت و افزود :تا پیش از این هیچ سهمیه ای در معادالت
بینالمللی درباره سوریه نداشتیم اما اکنون ما تعیین کننده
برگزاری جلســات و اعضایی که میتوانند در این جلســات
حاضر شوند ،هســتیم .وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه
با اشاره به تغییرات ســاختاری که این وزارتخانه در دستور
کار دارد ،عنوان کرد :متناســب با اولویتها تغییر در ساختار
خواهیم داشــت که بر همین اساس معاونتهای منطقه ای
حذف شــده و معاونت سیاســی با تمرکز بر حوزههای مورد
نیاز فعال میشــوند .وی در ادامه با اشاره به هماهنگیهای
داخلی که وزارت خارجه با ســایر دســتگاهها دارد آنها را در
چارچوب دانست و اظهار داشــت :در حوزه برجام به اهداف
خود رســیده ایم و تاکنون موانــع حمل و نقل ،حوزه نفت و
بانک برداشــته شده است و از آنجایی که در مذاکرات درباره
سایر حوزهها صحبت نشد لذا نمیتوان انتظار داشت تحریمها
در حوزههای دیگر نیز برداشــته شود .ظریف در ادامه با بیان
اینکه تاکنون میلیاردها دالر سرمایه خارجی بعد از برجام وارد
کشور شده ،اظهار داشت :البته بدعهدی آمریکا باید به نحوی
پاسخ داده شود که در پایان این اقدامات به نفع آمریکاییها
نباشــد چنانچه سرمایهگذاری توتال در ایران یک پله جهش

محســوب میشود .وزیر پیشــنهادی امور خارجه کشورمان
در پایــان درباره حضور زنان و اهل ســنت در این وزارتخانه
خاطرنشان کرد :وزارت امور خارجه در دولت یازدهم نخستین
دستگاهی بود که از حضور زنان به عنوان معاون وزیر و سفیر
و همچنین یک سفیر اهل سنت استفاده کرد که این منوال
در دولــت دوازدهــم ادامه مییابد البته متأســفانه به دلیل
عدم توجه به حوزه زنان ،بانوان زیادی در ســطوح مدیریتی
وزارت خارجه نداریم اما روی این موضوع کار میکنیم .وزیر
پیشنهادی امور خارجه ،دیپلماسی اقتصادی و نحوه روابط با
همسایگان را از مهمترین اولویتهای وزارت خارجه خواند.
محمدجــواد ظریف همچنین روز گذشــته با اشــاره به
جلســات این روزهای خود در مجلس و با فراکســیونهای
مختلف گفت :تا کنون ســه جلسه با فراکسیونهای مختلف
مجلس داشتهایم و معتقدیم تعامل با مجلس به عنوان نماد
مردمساالری این فرصت را میدهد تا دیدگاه نمایندگان مردم
به دولت برســد .وزیر پیشــنهادی امور خارجه کشورمان در
ادامــه در گفتوگو با خانه ملت ،به دو اولویت نخســت این
وزارتخانه اشــاره و عنوان کرد :در برنامه سیاست خارجی به
دیپلماســی اقتصادی تأکید داریم که وزارت خارجه باید در
خدمت پیشرفت اقتصادی و معیشت مردم باشد و دوم اینکه
روابط با همسایگان باید ارتقا یابد.

وی همچنین مطرح کرد که وزارت خارجه در استفاده از
بانوان و اقلیتها همواره پیش قدم بوده و این امر را توســعه
میدهد .ظریف در ادامه در خصوص برخی اولویتهای دیگر
وزارت خارجه تصریح کــرد :اقتصاد مقاومتی از اولویتهای
مهــم وزارت خارجه اســت به خصوص گســترش صادرات
غیرنفتی و تســهیل ورود سرمایه و فناوری به کشور مد نظر
ما است .همچنین در بحث منطقه و همسایگان از آنجایی که
در خطرناکترین منطقه زندگــی میکنیم ،باید برای صلح،
ثبات و گسترش همکاریهای منطقهای همواره پیگیر باشیم.
وی همچنین ضمن محکوم کردن اقدام تروریســتها در به
شهادت رساندن شــهید مدافع حرم محسن حججی یادآور
شــد :این اقدام تروریســتها دو پیام داشــت نخست اینکه
رادمــردی افرادی که برای دفاع از ارزشها و مردم منطقه در
برابر تروریســتها ایستادگی کردند را به تصویر کشید و دوم
خشونت افرادی که با اینگونه مردم بزرگ برخورد غیرانسانی
میکنند را به جهانیان نشان داد .وزیر پیشنهادی امور خارجه
در پایان با تأکید بر اینکه وظیفه همگان است تا با این حرکت
خطرناک مقابله کنند ،خاطرنشــان کرد :امیدواریم این اقدام
تروریستها زنگ خطری برای همه جهان باشد تا باالخره به
ایــن واقعیت پی ببرند که تروریســم و افراطی گری خطری
برای همه بوده و باید به صورت جمعی با آن مقابله کرد.

واکنشهای مشترک تاجیکیها و ایرانیها به اتهامیعجیب

پخش یــک فیلــم در تلویزیون تاجیکســتان ،که در آن
در اتهامیعجیــب ،ایران بــه حمایت از قتلهــای زنجیرهای
در دوران جنگ داخلی تاجیکســتان متهم شــده است طی
چند روز گذشــته با واکنشهای بیشتر مشابه و مشترکی از
ســوی دوستداران تاریخ و فرهنگ مشــترک دو ملت ایران و
تاجیکستان مواجه شده است .به گزارش ایرنا ،این خبر سرخط
رسانههای فارسیزبان در داخل و خارج تاجیکستان و ایران و
در فهرست پربیننده ترین مطالب رسانههای فارسیزبان قرار
گرفته است و بحث در این مورد همچنان ادامه دارد .در ایران
و تاجیکســتان بیشتر مردم و کارشناسان و همچنین سفارت
جمهوری اســامیدر دوشــنبه این خبر را عجیب و نادرست
دانستند و این اتهام را کار دشمنان ارتباط دو ملت هم فرهنگ
و زبان عنوان کردند .سفارت جمهوری اسالمیایران بالفاصله
ی و آمریکا باید
روزنامــه ال موندو نوشــت :کره شــمال 
توافقهستهای امضا شــده قدرتها با ایران را الگویی برای
خود قرار دهند و از آن درس بیاموزند .روزنامه اسپانیایی در
ادامه مقالهای به قلم «لوییس میکل اورتادو» افزود«:حســن
روحانی» رئیس جمهوری ایران روز شــنبه هفته گذشته در
ســخنرانی مراسم تحلیف خود با به چالش کشیدن «دونالد
ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ،گفته بود «که ما با افراد بی
ی که
تجربه در سیاست ،هیچ چیز مشترکی نداریم و به آنان 
تجربه سیاسی دارند ،پیشنهاد میکنیم که از توافقهستهای
استفاده و آن را به یک الگو برای تحقق توافقهای بینالمللی
و یک قانون برای حل و فصل مناقشــات تبدیل کنند» .در
میــان افرادی که روحانی را تشــویق میکردنــد« ،فدریکا
موگرینی» رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا حضور داشت
 .تشــدید تنشها میان واشنگتن و پیونگ یانگ که ساعاتی
بعد آغاز شد ،نشان میدهد که نه کرهایها و نه آمریکاییها
به سخنان روحانی گوش ندادند .هرچند که سخنان روحانی
ی که هراس دارند که ایران به توسعه
باعث دلجویی کســان 
موشــکهای قادر به حمل کالهکهایهستهای بپردازد یا
یک شبکه شــبه نظامیان ضد آمریکایی از تهران تا بیروت

بعد از انتشــار این خبر در بیانیه ای ادعاهای بی اساس مطرح
شده در این فیلم را که روز سه شنبه  17مرداد (  8اوت )2017
از تلویزیون تاجیکستان پخش شد ،تکذیب کرد و نوشت :از این
اتفاق متاسف است .در این بیانیه آمده است تردیدی نیست که
تهیهکننــدگان این فیلم موفق به تخریب پیوندهای فرهنگی
تمدنی و دوستی تاریخی دو ملت ایران و تاجیکستان نخواهند
شد .ادعاهای مطرح شده در این فیلم از سوی اعتراف کنندگان
محبوس و به نقل از کســانی اســت که قید حیات نیستند و
بالطبع نمیتواند اعتباری داشته باشد .سفارت ایران تاکید کرده
است :حافظه تاریخی ملت شریف تاجیکستان خوب به یاد دارد
و فراموش نخواهد کرد که جمهوری اسالمیایران به عنوان یکی
از بانیان و تضمین کنندگان اصلی صلح تاجیکستان و میزبان
مذاکرات طرفهای درگیر چه نقش سازندهای برای پایان دادن
به جنگهای داخلی این کشــور در دهه  90میالدی ایفا کرد.
سفارت جمهوری اســامیایران بر این باور است که اقدامات
تفرقه اندازانه در چارچوب خواســت و منافع دو ملت نیســت
و از سوی کسانی دنبال میشــود که مناسبات برادرانه ایران
و تاجیکستان هم فرهنگ و همزبان را برنمیتابند .رسانههای

تاجیکستان ازجمله تارنمای آزادی به نقل از یک مسئول ایرانی
که نامش عنوان نشد ،نوشــته اند که جمهوری اسالمیایران
کشوری نیست ،که کوتاه بیاید ،نه در برابر آمریکا کوتاه آمده و
نه در برابر هیچ یک از منفعت طلبان  .تاجیکستان برای ما نه
آمریکاست ،نه اروپاست ،نه عربستان سعودیست  ،تاجیکستان
برای ما واقعا عزیز است .ما وقتی میگوییم ،تاجیکستان برای ما
عزیز است ،تعارف ،که نمیکنیم ،از نگاه صرف مصالح و منافع،
هم نمیگوییم .این موضوع در شبکههای اجتماعی طی سه روز
گذشــته داغ بوده است و در مجموع بیشتر افراد معتقد بودند
ایران دوســت واقعی تاجیکان است و این اتهامات علیه ایران
درست نیست .کانال تلگرامیایرتاج که جمعی از فرهیختگان
دو کشــور حضور دارند این موضــوع را مورد بحث قرار داده و
همــه متفق القول بودند این اتهام صحت ندارد و افراد مغرض
با این اتهامات خواهان جدایی دو ملت هستند .عباس قنبری
میگوید :ما به برادران تاجیکستان عشق میورزیم و هیچگاه به
تزلزل و یا تضعیف آن نمیاندیشیم .وی افزود :دشمن مشترک
ما میخواهد روابط ایران ،افغانســتان و تاجیکســتان و دیگر
کشورها را تیره کند تا بر منابع طبیعی و ثروتهای خدادادی ما

روزنامه ال موندو:

ی و آمریکا از ایران درس بگیرند
کرهشمال 
را تشــکیل دهد ،نشده اما این سخنان بیانگر یک واقعیت به
رسمیت شناخته شده است و آن این است که توافقهستهای
امضاشده در ســال  2015و به اجرا درآمده از ژانویه 2016
(دی  ،)1394موثر واقع شده است« .انیسه بصیری» محقق
امنیت در خاورمیانه برای اندیشکده «روسی» در این مورد در
صحبت با روزنامه ال موندو گفت «توافقهستهای موفق شد
ی جامعه بینالمللی را در مورد ماهیت برنامههستهای
نگران 
ی مشــوقها برای اینکه
ایران متوقــف کند و همزمان برخ 
ایرانیها به هدف توافق خود دســت یابنــد را ارائه داد» .وی
افزود «این نتیجه حل یک بحران بینالمللی ســطح اول از
طریق دیپلماسی است» .چندین ناظر تعریف میکنند چگونه
دولتهای اوباما و روحانی ،پس از ماههای طوالنی مذاکرات
و (به ادعای این روزنامه) پس از اینکه ثابت شد که تحریمها
برای مسدود کردن راه ایران به سوی بمبهستهای و جنگی
ی کمین کرده
دیگر با عواقبی احتماال فاجعه بار ،که در نزدیک 

ی نبودند ،توافقهســتهای را امضا کردند .بصیری
بــود ،کاف 
در این مورد میگوید «هر دو طرف دارایی سیاســی خود را
سرمایه گذاری کردند تا که به یک راه حل دیپلماتیک دست
یابند» .رســانه اسپانیایی اضافه کرد :به گفته یک کارشناس
ســازمان بین المللی انرژیهســتهای ،ایران امروز بازرسی
شده ترین برنامههســتهای جهان را دارد و بازرسان آژانس
به  100درصد تاسیساتهستهای دسترسی دارند  .سازمان
بینالمللی انرژیهستهای گواهی کرده که ایران به تعهدات
خود عمل کرده است .فقط دولت ترامپ که به گفته رویترز
سفیر خود را در ســازمان ملل به وین خواهد فرستاد تا که
فشارها با هدف عدم تمدید این گواهی را افزایش دهد  ،افق
تاریخی توافق را ابری میکند  .صداها علیه ترامپ که توافق
هســتهای را بدترین توافق تاریخ قلمداد کرده است ،از خود
واشــنگتن شنیده میشوند « .جیک سولیوان» مشاور سابق
ی یاد آور
یب 
«هیالری کلینتون» در مصاحبه ای با شبکه س 

سلطه یابد .احمد شاه کامل زاده از فعاالن اجتماعی تاجیکستان
نیز در مصاحبه با یکی از رســانههای این کشور گفت :دست
بیگانه در تیره ســازی رابطه ایران و تاجیکستان نقش دارد و
من ســرمایهگذاری ایران برای شورش در تاجیکستان را باور
نمیکنم .روابط تهران  -دوشــنبه از ابتدای اســتقالل کشور
فارســی زبان تاجیکستان در ســال  1991درحال رشد بوده
است ،به رسمیت شناختن استقالل تاجیکستان از سوی ایران
به عنوان اولین کشــور در جهان دلیلی بر این مدعاســت .در
جریان ناآرامیهای سالهای  1992-1997تاجیکستان ،ایران
برای رفع این ناآرامیها پا پیش گذاشت و میزبانی چندین دور
از مذاکــرات صلح تاجیکها را بر عهــده گرفت به طوری که
یکی از طرفهای اصلی مذاکرات صلح به شمار میرفت .حضور
پررنگ ایران در بازســازی تاجیکستان از جمله در صحنههای
اقتصادی این کشــور هم بر روابط تنگاتنگ دو کشــور افزوده
است .تحلیلگران و کارشناسان ایران و تاجیکستان میگویند
ســردی روابط دو کشور فارســی زبان ایران و تاجیکستان به
نفع طرفین نیست و الزم است مسووالن دو طرف به تنشهای
بوجود آمده پایان دهند.
ی با احتمال اینکه باید از قدرت
شــده بود «ما در کره شمال 
نظامی برای جلوگیری از اینکه بر روی کالهک یک موشک
بمب اتمیگذاشته شــود استفاده کنیم روبرو هستیم .ما در
این رابطه با ایران این نگرانی را نداریم زیرا برنامههســتهای
این کشور در کنترل است».در مقابل موفقیت ایران ،آمریکا و
ی چندین طرح از جمله مذاکرات شش جانبه را در
کرهشمال 
ی پس از اینکه کره از معاهده عدم گسترش
سال  ،2003اندک 
ســاحهای اتمیکناره گیری کرد ،آغاز کردند .پیونگ یانگ
در سال  ، 2006نخســتین سالح اتمیخود را آزمایش کرد
ی در پاسخ به محکومیت سازمان ملل
ی بعد کره شمال 
.اندک 
به دلیل آزمایشــش با موشــک قاره پیما  ،از مذاکرات کنار
کشــید و این مذاکرات به گل نشستند « .بروس کلینگنر»
تحلیلگر بنیاد «هریتاژ» در ســال  2015در صحبت با این
روزنامه گفت «بزرگترین مانع برای یک توافق بالقوههستهای
ی است .تهدیدهای
با کره شمالی ،بدون شک خود کره شمال 
پــی در پی پیونگ یانگ مبنی بر نابودی اتمیعلیه آمریکا و
متحدانش افزون بر حمالت سایبری و فراخوانی به یک حمله
از نوع  11سپتامبر ،بسختی میتوانند یک جو مطلوب برای
ی دیپلماتیکی ایجاد کنند».
یک نزدیک 
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تعیین چهارمین منطقه کاهش تنش در سوریه
پس از مذاکرات ایران و روسیه

ایسنا :رئیسجمهور ترکیه گفت :انتظار میرود مساله تعیین آخرین منطقه
کاهش تنش در اســتان ادلب در ســوریه در جریان مذاکرات با روسیه و ایران به
طور موفقیتآمیز حل شود .به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،سرگئی الوروف وزیر
امور خارجه روسیه پیش از این در  6اوت ،گفته بود که کار روی تعیین چهارمین
منطقه کاهش تنش در اســتان ادلب در ســوریه در حال انجام اســت هر چند
دشواریها در این زمینه همچنان باقی است .رجب طیب اردوغان رئیسجمهور
ترکیه روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت :همچنان که مذاکرات درباره وضعیت
ادلب ادامه دارد ،ســرویس اطالعاتی ما تماسهای نزدیکی با روسیه و ایران دارد.
رایزنیها درباره ادلب مثبت بوده و من فکر میکنم که در چارچوب مذاکراتی که با
روسیه و تهران انجام شده است ما قادر خواهیم بود هرچه زودتر به یک راهحل در
این زمینه دست یابیم .به گزارش اسپوتنیک ،توافق بر سر ایجاد  4منطقه کاهش
تنش در سوریه در ماه می در آستانه پایتخت قزاقستان میان ایران ،روسیه و ترکیه
حاصل شــد .سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز  3اوت گفت که نمایندگان وزارت
دفاع روسیه و مخالفان سوری میانهرو در جریان دیدارشان در قاهره به توافقی بر
سر سومین منطقه کاهش تنش واقع در شمال حمص در سوریه دست یافتهاند.
پیش از این توافق بر سر دو منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه یکی در امتداد
مرز اردن که تحت کنترل مخالفان قرار دارد و دیگری در غوطه شرقی حاصل شد.
مســاله تعیین چهارمین منطقه کاهش تنش در سوریه هنوز به طور کامل حل
نشده و در انتظار موافقت مخالفان سوری قرار دارد.

نشان افتخار رییس جمهوری قزاقستان
به صالحی اهدا شد

ایرنا :نور ســلطان نظربایف ،رییس جمهوری قزاقســتان به پاس اقدامات و
تالشهای دیپلماتیک به علی اکبر صالحی رییس ســازمان انرژی اتمی نشــان
افتخار اهدا کرد .این نشــان در مراسمی در سفارت قزاقستان در تهران به معاون
رییس جمهوری اهدا شــد .مراســم اهدا این نشــان همزمان با برگزاری مراسم
بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان و با حضور
آرســیانبیک محمد اولی ،وزیر فرهنگ و ورزش این کشــور برگزار شد .در این
مراسم رییس سازمان انرژی اتمی ضمن تقدیر از اقدامات دوستانه کشور قزاقستان
در توســعه روابط دیپلماتیک بویژه در میزبانی چندین دور مذاکرات هســته ای
در آلماتی ،از رییس جمهور قزاقســتان به جهت اهدا نشان افتخار تقدیر و تشکر
بعمــل آورد .وی همچنین با مروری بر موضوعات بینالمللی و دو جانبه خواهان
تالش هر چه بیشــتر در رفع موانع توسعه روابط شد .این مراسم با حضور سفرا و
دیپلماتهای خارجی مقیم در کشور و تعدادی از مقامات داخلی در محل سفارت
قزاقستان در تهران انجام شد.

نمایشگاه اختصاصی ایران در استانبول
برگزار میشود

ایلنا :نمایشــگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران از سوم تا ششم آبان ماه
ســال جاری در استانبول ترکیه برگزار خواهد شــد .این نمایشگاه در سالنی به
وسعت  ۱۰هزار متر در محل نمایشگاههای  CNRاستانبول ترکیه که در نزدیکی
فرودگاه آتاتورک استانبول است ،توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی
ایران وابســته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار میشود .شرکتهایی در
حوزه انرژی ،نفت و گاز و پتروشــیمی ،خــودرو و قطعات یدکی ،صنایع هوایی،
صنایع چوب و سلولزی ،صنایع فلزی ،صنایع غذایی ،محصوالت کشاورزی ،معدن
و صنایع معدنی ،مصالح ساختمانی ،کاشی و سرامیک ،لوازم خانگی ،محصوالت
فرهنگی و هنری و صنایع دستی ،خدمات بانکی ،حمل و نقل ،گردشگری ،مناطق
آزاد و صنایع نســاجی و ...در این نمایشگاه حضور خواهند داشت .حمید زادبوم،
رایزن بازرگانی ســفارت در آنکارا گفت :این نمایشگاه با حضور مقامات ارشد دو
کشور افتتاح و در حاشیه آن مذاکرات تجاری و همایشهای تخصصی هم برگزار
خواهد شد .روسای جمهور دو کشور ارتقای سطح مبادالت تجاری اقتصادی میان
دو کشــور را تا ســقف  ۳۰میلیارد دالر هدف قرار داده و بر این اســاس معرفی
محصوالت ایرانی در نمایشــگاه اختصاصی ایران در ترکیه ،دروازهای برای توسعه
روابط تجاری خواهد بود.

ایران مطلق ًا به روح توافق هستهای پایبند نیست

س جمهوری آمریکا بامداد شــنبه بار دیگــر ادعای خود را درباره
فارس :رئی 
پایبند نبودن ایران به روح «برجام» تکــرار کرد« .دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور
آمریکا بامداد شــنبه بار دیگر ایران را به عدم پایبنــدی به روح «برجام» متهم
کــرد .وی که بعــد از دیدار با اعضای تیم امنیت ملــیاش در جمع خبرنگاران
صحبت میکرد ،در جواب ســوالی درباره پایبندی ایران به توافق هستهای گفت:
«ما نقظهنظرات بسیار قاطعی داریم ،ولی میگویم که آنها مطمئناً به روح توافق
پایبند نیســتند ...درباره پایبندی به روح توافق ،میگویم که ایران مطلقاً پایبند
نیست ».ادعای ترامپ در حالی مطرح میشود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی
در تمامی گزارشهای خود بعد از اجرایی شدن برجام پایبندی ایران به این تواقق
هستهای را تأیید کرده است.

کویت خبر شکایت از ایران
در سازمان ملل را تکذیب کرد

خبرآنالین :وزارت خارجه کویت خبر شــکایت از ایران در ســازمان ملل به
ی این کشور را تکذیب کرد .به گزارش روزنامه
خاطر ورود نیروهای سپاه به آبها 
الجریده ،یک منبع مســئول در وزارت خارجه کویت خبر شکایت کویت از ایران
در ســازمان ملل به دلیل ورود نیروهای ســپاه به آبهای کویت و بازجویی یک
شهروند کویتی را تکذیب کرد .چند روز پیش روزنامه االنباء کویت مدعی شده بود
که قایقهای سپاه ایران وارد آبهای کویت شده اند و در نزدیکی یکی از سکوهای
نفتی کویت یک قایق کویتی را متوقف و یک سرباز ایرانی شهروند کویتی را مورد
تحقیق و بازجویی قرار داده است .این روزنامه همچنین مدعی شد که در آن لحظه
هیچ قایقی از نیروی دریایی کویت حضور نداشــت و شــهروند کویتی به محض
بازگشت گارد ساحلی کویت را از این خبر مطلع کرده و گفته است که ایرانیها از
او خواستند که یک تعهدی را امضا کند که آن تعهد به زبان فارسی بود .االنباء در
ادامه مدعی شد که دولت کویت به خاطر تجاوزهای پی در پی نیروی دریایی ایران
به آبهای کویت در سازمان ملل از ایران شکایت کرده است.

تصویب سند گسترش همکاریهای گمرکی
ایران و تاجیکستان

تسنیم :رئیس جمهــوری تاجیکستان سند گسترش همکاریهای گمرکی
تاجیکســتان و ایران را به تصویب رساند ،در حالی که مناسبات تهران و دوشنبه
در پایینترین سطح خود قرار دارد .امامعلی رحمان ،رئیس جمهوری تاجیکستان
روز گذشته سند گسترش همکاریهای گمرکی این کشور با ایران را به تصویب
رساند .رحمان بر اساس فرمانی ،رئیس خدمات گمرکی دولت خود را موظف کرده
است تا یادداشت تفاهم جهت اجرای توافقنامه دوجانبه تاجیکستان و ایران درباره
اجرای بهتر قوانین گمرکی در کشورهای یکدیگر را به امضا رساند .رئیس جمهوری
تاجیکستان همچنین مسئوالن وزارت امور خارجه را موظف کرده زمان و مکان
امضای این سند را با مقامات ایران هماهنگ کنند .به گزارش خبرنگار تسنیم ،در
حال حاضر مناسبات تهران و دوشنبه در پایینترین سطح خود قرار دارد ،شبکه
دولتی تاجیکســتان اخیرا ً فیلمی را منتشــر کرد که در آن ایران را به حمایت از
کشــتارهای مقامات تاجیک و  20افسر روسی متهم کرد .دروغ پردازیهای این
فیلم روابط ایران و تاجیکســتان را وارد مرحله دشوارتری کرد .این فیلم در حالی
پخش شــد که تقریباً دو روز قبل از آن هیئتی رســمی بــه نمایندگی از دولت
تاجیکستان جهت شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به ایران آمده بودند.
رفتارهای دوگانه و مبهم دولت تاجیکســتان نشاندهنده وجود نیروی خارجی،
جهت هدایت سیاست این کشور بر ضد رویکردهای جمهوری اسالمی ایران است
که ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی از این مسئله جدا نیستند.

