تضمین « ۱۰۰۰درصدی» ترامپ به فرماندار گوام

دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا دیروز (شنبه) به فرماندار منطقه گوآم اطمینان داد که امنیت این منطقه را همزمان با باال گرفتن تنشهای منطقهای با کره شمالی حفظ میکند و ارتش آمریکا
آماده محافظت از این جزیره در برابر کره شمالی است .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،کره شمالی اخیرا اعالم کرده که قصد آماده کردن طرحی برای حمله موشکی به جزیره گوآم را دارد .دونالد
ترامپ دیروز در گفتوگویی تلفنی با ادی کالوو ،فرماندار منطقه گوآم اظهار کرد :ما « ۱۰۰۰درصد» در کنار شما هستیم و شما امنیت دارید .کالوو که یکی از اعضای حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ
است در این گفتوگوی تلفنی گفت :من با رهبری شما در آمریکا بیشتر از هر زمانی احساس امنیت و اطمینان خاطر دارم .ترامپ اظهار کرد :قرار است ما کارهای بزرگی انجام دهیم و نگران هیچ
چیز نباشیم .آنها باید هشت سال پیش من یا رئیسجمهوری با طرز تفکر من را در آمریکا میداشتند .این در حالی است که خبرگزاری رسمی کره شمالی در مقالهای ترامپ را به کشاندن شبه
جزیره کره به آستانه جنگ هستهای متهم و آمریکا را یک «دیوانه نفرتبار جنگ هستهای» توصیف کرد.

در جلسه ارائه برنامه ظریف به فراکسیون امید برای دولت دوازدهم چه گذشت؟

حوزه همسایگان و دیپلماسی اقتصادی در اولویت وزارت امور خارجه
وزیرامور خارجه با بیان اینکه در برجام به اهداف خود
رسیدهایم ،گفت :میلیاردها دالر سرمایه خارجی بعد از
برجام وارد کشور شده است.
به گزارش «خانه ملت» ،محمدجواد ظریف صبح دیروز در
جلسه فراکسیون امید با اشاره به برنامههای این وزارتخانه در
دولت دوازدهم گفت :در حوزه سیاست خارجی طبق قانون
وزارت خارجه صرفا مسئول روابط خارجی نیست و تمامی امور
به خصوص این حوزه زیر نظر مقام معظم رهبری است که در
چارچوب ها تعیین میشود .وی با بیان اینکه هماهنگی وزارت
امور خارجه با سایر وزارتخانهها در دولت یازدهم مناسب بود،
تصریح کرد :در مراسم تحلیف ریاست جمهوری علیرغم اینکه
برنامه کامال داخلی بود ،اما از  27کشور اروپایی در آن حضور
داشتند لذا باید به واقعیات آنگونه که هست ،نگاه کرد .وزیر امور
خارجه با اشاره به اینکه حضور  105هیات خارجی در مراسم
تحلیف در تاریخ جمهوری اسالمی بی نظیر است ،اظهار کرد:
نباید این واقعیات را دست کم گرفت و باید از ظرفیتهای موجود
آن استفاده کرد.
ظریف همچنین حوزه همسایگان و دیپلماسی اقتصادی را از
مهمترین اولویتهای وزارت امور خارجه دانست و افزود :تا پیش از
این ،هیچ سهمیهای در معادالت بینالمللی درباره سوریه نداشتیم
اما اکنون ما تعیین کننده برگزاری جلسات و اعضایی که میتوانند
در این جلسات حاضر شوند ،هستیم .وی به تغییرات ساختاری در
وزارت امور خارجه نیز اشاره و بیان کرد :متناسب با اولویتها در
ساختار وزارت خارجه تغییر خواهیم داشت که بر همین اساس
معاونتهای منطقهای حذف شده و معاونت سیاسی با تمرکز بر
حوزههای مورد نیاز فعال میشوند .وزیر امور خارجه با اشاره به
هماهنگیهای داخلی وزارت خارجه با سایر دستگاهها ،اظهار کرد:
در حوزه برجام به اهداف خود رسیدهایم و تا کنون موانع حمل
و نقل ،حوزه نفت و بانک برداشته شده است و از آنجایی که
در مذاکرات درباره سایر حوزهها صحبت نشد لذا نمیتوان انتظار
داشت تحریمها در حوزههای دیگر نیز برداشته شود.
ظریف در ادامه با بیان اینکه تا کنون میلیاردها دالر سرمایه
خارجی بعد از برجام وارد کشور شده ،افزود :البته بدعهدی آمریکا
باید به نحوی پاسخ داده شود که در پایان این اقدامات به نفع
آمریکاییها نباشد چنانچه سرمایهگذاری توتال در ایران یک پله
جهش محسوب میشود .وزیر امور خارجه کشورمان در پایان
اظهارات خود ،درباره حضور زنان و اهل سنت 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

دولت دوازدهم ادامه مییابد ،البته متأسفانه به دلیل عدم توجه به
حوزه زنان ،بانوان زیادی در سطوح مدیریتی وزارت خارجه نداریم
اما روی این موضوع کار میکنیم.
علی نجفی خوشرودی نماینده مردم بابل در مجلس
شورا ی اسالمی در ادامه ،در این جلسه گفت :زمانی که کشور با
تحریمهای پیچیده مواجه بود ،آقای ظریف توانست به خوبی و با
درایت از عهده مسائل مذاکرات برآید و سیاست خارجی توسعهگرا
را مد نظر قرار دهد .وی با تأکید بر اینکه باید فضای تهدید نظامی
آمریکا را از جمهوری اسالمی دور کرد ،افزود :برنامه وزارت خارجه
برای  4سال دوم ،بر مدیریت تنش تأکید دارد و در آن به گفتمان
مبارزه با تروریسم توجه میشود.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز ،بافق ،ابرکوه ،خاتم
و بهاباد نیز در این جلسه بر ضرورت استفاده طرفین مذاکرات
از نتیجه برجام به یک میزان تأکید کرد و گفت :الزم است
طرف های مقابل به تعهدات خود پایبند باشند و وزارت امور
خارجه باید در این زمینه شفاف سازی داشته باشد.
محمود صادقی نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی در ادامه این جلسه با بیان

اینکه وزارت امور خارجه باید از از بدنه فکری این وزارتخانه بهره
ببرد ،گفت :ارتقای ظرفیت ساختاری و چابک سازی در برنامه
چهار سال آتی وزارت خارجه مطرح است اما وزیر پیشنهادی باید
اعالم کند که جزییات این تغییر ساختاری به چه شکل است .وی
با بیان اینکه برجام اولویت ما بود که به این واسطه برخی حوزهها
مثل خاورمیانه مغفول ماند ،خاطرنشان کرد :نهادهای زیادی با
دخالت در امور سیاست خارجی باعث موازی کاری میشوند که
وزارتخانه باید در این حوزه فعالتر عمل کند.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی در این جلسه با
بیان اینکه وضعیت دیپلماسی اقتصادی در کشور مشخص نیست،
اظهار کرد :درخصوص دیپلماسی اقتصادی سندی وجود دارد اما
برای اجرای آن اراده جدی الزم است .وی ادامه داد :تغییر ساختار
وزارت امور خارجه باید به توسعه روابط و گسترش آن کمک کند
همچنین باید در دیپلماسی پارلمانی جدی باشیم و از این ظرفیت
برای گسترش روابط استفاده کنیم.
شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس در مجلس شورای
اسالمی نیز در این جلسه با اشاره به انتقاد برخی افراد از دیوارکشی

ترکیه گفت :انسداد مرزهای ترکیه به نفع امنیت ملی جمهوری
اسالمی ایران است و نباید آن را اهانتی به کشور تلقی کرد .وی
ادامه داد :اکنون که در جزیره ناآرام منطقه قرار داریم باید بدانیم
دیوارکشی ترکیه به دور مرزهای خود باعث میشود امنیت برای
ما به ارمغان آورده شود و از حیث تروریستهایی که قرار است
از مرز ترکیه وارد خاک ایران شود ،آسودگی خاطر داشته باشیم.
سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان در
مجلس شورای اسالمی در این جلسه با اشاره به بند الف ماده 4
قانون برنامه ششم توسعه کشور گفت :در این بند بر  66میلیارد
دالر سرمایه گذاری خارجی تأکید شده است .وی تصریح کرد:
انتظار داریم در دوره فعلی نسبت به دوره های پیشین سفرای
اعزامی به کشورها در کنار سابقه سیاسی ،سابقه اقتصادی نیز
داشته باشند تا به این مهم در برنامه ششم دست پیدا کنیم.
علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی بر تعامل هرچه بیشتر وزارت
امور خارجه با مجلس به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی تأکید کرد و گفت :حضور مخالفان و موافقان از ماهیت
مجلس است لذا نظرات افراد نباید ارتباطات وزارتخانه با مجلس را
تحت الشعاع قرار دهد .وی اجرای دیپلماسی اقتصادی در برنامه
ششم را از وظایف وزارت امور خارجه دانست و تصریح کرد :پیش
بینی معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه در همین راستا بود
که در کنار آن الزم است ارتباطات فرابخشی میان قسمتهای
اقتصادی و بینالمللی وزارت امور خارجه با سایر وزارتخانهها
صورت گیرد.
محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی تحریم ها را
نتیجه سیاست های غلط در طول هشت سال دولت احمدی نژاد
عنوان کرد و گفت :تشتت مراجع در تصمیم گیری حوزه های
خارجی باعث ایجاد مجاری غلطی در حوزه سیاست خارجی شد
که تقابل را ایجاد می کند .وی ادامه داد :نباید برخورد منفعالنه
نسبت به این قضیه داشت و وزارت خارجه باید بداند صرفا مسئول
کنسولگری ها و سفارتخانه ها نبوده و در سیاست خارجی نیز
باید فعال باشد.
فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر
و پردیس در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با بیان
اینکه زنان توانمند می توانند در حوزه حقوق بشری مثمر ثمر
باشند ،اظهار داشت :الزم است که از ظرفیت زنان نیز در حوزه
مدیرکلی ،معاونت و سفرا در وزارت امور خارجه استفاده شود .وی
در پایان خاطرنشان کرد :الزم است دیپلماسی علمی و پزشکی نیز
در وزارت امور خارجه طی  4سال آتی فراموش نشود.

وزیر امور خارجه روسیه:

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد ،شواهد و مدارکی وجود دارند که نشان
می دهند آمریکا فعالیت های مخالفان را در برخی کشورهای اداره می کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه در همایش جوانان «سرزمین معانی» اظهار کرد :در هر مکانی چه در شرق
اروپا یا مرکز آن ما دالیل و مدارک بیشماری داریم که نشان می دهند سفارت آمریکا
عملیاتی از جمله فعالیت مخالفان را در آنجا به طور مستقیم اداره می کند .وزیر خارجه
آمریکا تصریح کرد ،بین کارمندان سفارت آمریکا در مسکو تعداد زیادی تابعیت روسی
دارند برخی از آنها براساس کنوانسیون وین که می توان آنها را به عنوان افراد فنی در
نظر گرفت حق انجام وظایف دیپلماتیک از جمله فعالیت های سیاسی ندارند .الوروف با
وجود این موضوع اشاره کرد که بارها مشاهده و افشا شده که کارمندان سفارت آمریکا از
همین افراد فنی که بازنشسته نیز هستند دست به سفرهایی در مناطق روسیه می زنند
و اطالعاتی از مواضع ساکنان این استان و آن استان جمع آوری می کنند یا از مواضع
سیاسی آنها نسبت به مقامات فدرال مطلع می شوند .وی افزود :ما در چنین مواردی از
همکاران آمریکایی خود می خواهیم قرارداد این افراد را لغو کنند .تصور نمی کنم آمریکا
به این فعالیت ها به عنوان مداخله در امور روسیه نگاه کند و آن به دو دلیل است یکی
اینکه آنها تصور می کنند همه کار برای آنها مجاز است و دوم اینکه این مساله با آنها
عجین شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه اظهار کرد :یک «انقالب رنگی» در داخل خاک اتحاد
جماهیر شوروی سابق یا خارج آن وجود نداشته که زندگی ملت ها را بهتر کرده باشد.
اما آمریکا دست از طرح و نقشه خود در این زمینه برنمی دارد تبعا به خاطر فلسفه ویژه
آمریکایی هاست .فلسفه آنها این است که هر دولتی که واشنگتن آن را قانونی بداند حتی
در صورت تنش مستمر می تواند بماند در غیر این صورت آمریکا با مخالفان در این کشور

ت آتی ما دخالت نکند
واشنگتن در انتخابا 
نیز همکاری می کند .وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد ،جبهه النصره مورد حمایت
است تا بعد از شکست داعش جای آن را بگیرد به طوریکه آمریکا همچنان در قبال این
گروه سکوت اختیار کرده و چه بسا برخی بازیگران خارجی همچنان از النصره حمایت
میکنند .اوروف بعید ندانست که برخی اعضای ائتالف ضد داعش تمایل دارند از النصره
در آینده علیه بشار اسد استفاده کنند.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد ،دالیل بسیاری وجود دارند که نشان می دهند برخی
بازیگران خارجی از النصره حمایت می کنند .ائتالف ضد داعش به عنوان مثال حمالتی
علیه مقرهای النصره انجام نمی دهد .الوروف افزود :ظنین هستیم به اینکه کسانی که از
جبهه النصره حمایت می کنند می خواهند بعد از شکست داعش از آن به عنوان گروهی
که آماده جنگ گسترده با دولت سوریه و تغییر نظام است استفاده کنند .وی ادامه داد:
دیگر جای شک نیست که داعش شکست خواهد خورد و دشوار است که درباره زمان
نهایی آن پیشبینی داشته باشیم.
الوروف تاکید کرد :بسیاری از سیاستمداران کنونی از نظریه «تفرقه بینداز و حکومت
کن» حمایت می کنند تا نظام تک قطبی جهانی را حفظ کنند و علت این تفرقه و آشوب
مداخالت خارجی است .وزیر خارجه روسیه تاکید کرد :روند حل بحران سوریه خیلی
جلو افتاده بود اگر آمریکا به وعدهاش در زمینه جدا کردن تروریستها از مخالفان عمل
کرده بود .وی افزود :یک سال پیش توانستیم با جان کری ،وزیر خارجه وقت آمریکا
درباره حل بحران سوریه به توافق برسیم و فکر می کنم آن پیشرفت واقعی بود و اگر
توافق کامل حاصل می شد و نیروی هوایی و ائتالف با هم هماهنگ میشدند خیلی
جلو میرفتیم البته تنها شرط این توافق این بود که آمریکا مخالفان را از تروریستها
جدا میکرد .الوروف ادامه داد :تحریمهای آمریکا علیه روسیه هدفش واداشتن مسکو
به برخی چشمپوشیهاست اما ما هیچ عقبنشینی در منافع خود نمیکنیم و این را

تاجیکستان خوب به یاد دارد و فراموش نخواهد کرد که جمهوری
اسالمی ایران 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 کشور در دهه
 90میالدی ایفا کرد .سفارت جمهوری اسالمی ایران بر این باور
است که اقدامات تفرقهاندازانه در چارچوب خواست و منافع دو
ملت نیست و از سوی کسانی دنبال میشود 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 ،نوشتهاند که جمهوری
اسالمی ایران کشوری نیست ،که کوتاه بیاید ،نه در برابر آمریکا
کوتاه آمده و نه در برابر هیچ یک از منفعتطلبان .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،
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اخبار
نشان افتخار رئیسجمهوری قزاقستان
به صالحی اهدا شد
نور سلطان نظربایف ،رئیسجمهوری قزاقستان به پاس اقدامات و تالش های
دیپلماتیک به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نشان افتخار اهدا
کرد.
به گزارش «ابتکار» از پایگاه اطالعرسانی سازمان انرژی اتمی ،این نشان در مراسمی
در سفارت قزاقستان در تهران به معاون رئیسجمهوری اهدا شد .مراسم اهدا این نشان
همزمان با برگزاری مراسم بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و
قزاقستان و با حضور آرسیانبیک محمد اولی ،وزیر فرهنگ و ورزش این کشور برگزار
شد .در این مراسم رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن تقدیر از اقدامات دوستانه کشور
قزاقستان در توسعه روابط دیپلماتیک بویژه در میزبانی چندین دور مذاکرات هسته
ای در آلماتی ،از رئیسجمهوری قزاقستان به جهت اهدا نشان افتخار تقدیر و تشکر
به عمل آورد .وی همچنین با مروری بر موضوعات بینالمللی و دو جانبه خواهان
تالش هر چه بیشتر در رفع موانع توسعه روابط شد .این مراسم با حضور سفرا و
دیپلمات های خارجی مقیم در کشور و تعدادی از مقامات داخلی در محل سفارت
قزاقستان در تهران انجام شد.

کویت خبر شکایت از ایران در سازمان ملل
را تکذیب کرد
وزارت خارجه کویت خبر شکایت از ایران در سازمان ملل به خاطر ورود
نیروهای سپاه به آبهای این کشور را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه الجریده ،یک منبع مسئول در وزارت خارجه
کویت خبر شکایت کویت از ایران در سازمان ملل به دلیل ورود نیروهای سپاه به
آبهای کویت و بازجویی یک شهروند کویتی را تکذیب کرد.
گفتنی است؛ چند روز پیش روزنامه االنباء کویت مدعی شده بود که قایقهای سپاه
ایران وارد آبهای کویت شدهاند 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 نداشت و شهروند 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.

ساخت دیوار بین ایران و ترکیه
تا زمستان  ۲۰۱۷تکمیل می شود
برخی منابع رسانه ای اعالم داشتند ساخت دیوار بین ایران و ترکیه تا
زمستان  ۲۰۱۷تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند ،ساخت دیوار مرزی میان ترکیه و ایران که
در دو استان «آغری» و «ایغدیر» ترکیه ساخته خواهد شد تا زمستان سال  ۲۰۱۷به
پایان خواهد رسید .این دیوار  ۱۴۳.۸کیلومتر طول ۲ ،متر عرض و  ۳متر ارتفاع خواهد
داشت .پیش از این ترکیه دیواری به طول  ۲۳۹کیلومتر را با هدف تقویت امنیت خود
در مرز با سوریه ساخته بود .گفته میشود ترکیه ساخت دیوارهای مرزی دیگری در
مرز با سوریه را طراحی کرده است.

با تغییرات قریبالوقوع در قانون اساسی

سیسی بدون برگزاری انتخابات
تا  ۲۰۲۰رئیسجمهور مصر میماند

همه میدانند و البته ما آماده مذاکره با همه هستیم اما اجازه نمیدهیم کسی از باال به
ما دستور دهد.
وی درباره مداخله آمریکا در انتخابات روسیه در سال  ۲۰۱۸نیز تاکید کرد :امیدوارم
بعد از کل اتهاماتی در حق ما مطرح شد که همه نیز بی اساس بودند چون طی ۱۰ ، ۹
ماه گذشته هیچ مدرکی علیه ما به دست نیامد آمریکا یا الاقل نخبگان آن خوب درباره
مداخله در انتخابات ما با توجه به حساسیت این مساله فکر کنند .الوروف ادامه داد :اما
اگر این امر اتفاق بیفتد ما قوانین خود را داریم و کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک
صحبت کرده و متون آن نیز مشخص است و به ما می گوید چه چیز جایز است و چه
چیز ممنوع .ما براساس آن و قوانین خود عمل خواهیم کرد.

واکنشهای مشترک تاجیکان و ایرانیان به اتهامی عجیب
پخش یک فیلم درتلویزیون تاجیکستان ،که در آن در
اتهامی عجیب ،ایران به حمایت از قتلهای زنجیرهای در
دوران جنگ داخلی تاجیکستان متهم شده است طی
چند روز گذشته با واکنشهای بیشتر مشابه و مشترکی از
سوی دوستداران تاریخ و فرهنگ مشترک 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 تاجیکستان بیشتر مردم و
کارشناسان و همچنین سفارت جمهوری اسالمی در دوشنبه این
خبر را عجیب و نادرست دانستند و این اتهام را کار دشمنان ارتباط
دو ملت هم فرهنگ و زبان عنوان کردند.
سفارت جمهوری اسالمی ایران بالفاصله بعد از انتشار این خبر
در بیانیهای ادعاهای بی اساس مطرح شده در این فیلم را که
روز سه شنبه  17مرداد ( 8اوت  )2017از تلویزیون تاجیکستان
بخش شد ،تکذیب کرد و نوشت :از این اتفاق متاسف است .در
این بیانیه آمده است تردیدی نیست که تهیهکنندگان 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 کسانی
است که در قید حیات نیستند و بالطبع نمی تواند اعتباری داشته
باشد .سفارت ایران تاکید کرده است :حافظه تاریخی ملت شریف

ايران وجهان

همنمیگوییم.
این موضوع در شبکههای اجتماعی طی سه روز گذشته داغ
بوده است و در مجموع بیشتر افراد معتقد بودند ایران دوست
واقعی تاجیکان است و این اتهامات علیه ایران درست نیست .در
کانال تلگرامی ایرتاج که جمعی از فرهیختگان دو کشور حضور
دارند این موضوع را مورد بحث قرار داده و همه 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 ،افغانستان
و تاجیکستان و دیگر کشورها را تیره کنند تا بر منابع طبیعی و
ثروتهای خدادادی ما سلطه یابد.
احمد شاه کاملزاده از فعاالن اجتماعی تاجیکستان نیز در
مصاحبه با یکی از رسانههای این کشور گفت :دست بیگانه در
تیرهسازی رابطه ایران و تاجیکستان نقش دارد و من سرمایهگذاری
ایران برای شورش در تاجیکستان را باور نمیکنم.
فردوس اعظم یک فعال رسانهای تاجیک نیز با رد این اتهام
گفت ایران و تاجیکستان اینقدر به هم نزدیکند که ایران یعنی
تاجیکستان و تاجیکستان یعنی ایران.
در تاجیکستان رسانههای مستقل و کارشناسان ،پخش این فیلم
و اتهام به ایران را را در مجموع به نفع تاجیکستان ندانستند.
داریوش رجبیان ،روزنامهنگار تاجیک مقیم خارج نیز در
صفحه فیسبوک خود نوشت :دیدن آن چه این روزها میان ایران

و تاجیکستان میگذرد ،دردناک است .به اندازه کندن ناخن از
گوشت.
تاجیکان میگویند روابط دو کشور فراتر از تاریخ و به اسطورهها
پیوند میخورد .ایران در گذشته در کنار چین و روسیه یکی از
سرمایهگذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری
خوب میتواند به تقویت روابط بیانجامد .ایران یکی از شریکان
و متحدان نزدیک تاجیکستان است و این نزدیکی تنها به
همکاریهای فرهنگی محدود نشده است .چندین طرح بزرگ ،از
جمله تونل «استقالل» در گردنه انزاب و نیروگاه «سنگتوده»2-
توسط ایران در تاجیکستان اجرا شده است .روابط تهران -
دوشنبه از ابتدای استقالل کشور فارسی زبان تاجیکستان در
سال  1991درحال رشد بوده است ،به رسمیت شناختن استقالل
تاجیکستان از سوی ایران به عنوان اولین کشور در جهان دلیلی
بر این مدعاست.
در جریان ناآرامی های سال های  1992-1997تاجیکستان،
ایران برای رفع این ناآرامی ها پا پیش گذاشت و میزبانی چندین
دور از مذاکرات صلح تاجیکها را بر عهده گرفت به طوری که یکی
از طرفهای اصلی مذاکرات صلح به شمار میرفت .حضور پررنگ
ایران در بازسازی تاجیکستان از جمله در صحنههای اقتصادی این
کشور هم بر روابط تنگاتنگ دو کشور افزوده است .تحیلگران و
کارشناسان ایران و تاجیکستان میگویند سردی روابط دو کشور
فارسیزبان ایران و تاجیکستان به نفع طرفین نیست و الزم است
مسووالن دو طرف به تنشهای به وجود آمده پایان دهند.

به نظر میرسد انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار بود مه  ۲۰۱۸برگزار
شود ،در آستانه لغو شدن است چرا که اصالحات قریبالوقوع قانون اساسی
مصر احتماال شامل افزایش دوره فعلی تا شش سال و نیز افزایش اختیارات
رئیس جمهور خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه االخبار ،به نظر میرسد اصالحات قانون اساسی
مصر گستردهتر از آن چیزی باشد که تاکنون انتظار میرفت چراکه تصمیمات اتخاذ
شده که طی روزهای آتی به پارلمان مصر منتقل خواهد شد ،شامل پیشنهادات
متعددی از جمله پیشنهاد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه آتی و
افزایش دوره ریاست جمهوری عبد الفتاح سیسی تا شش سال است .این اصالحات
در همهپرسی قانون اساسی سال  ۲۰۱۸باید تایید شود .صحبت از اصالحات در قانون
اساسی مصر متوقف نمیشود ،اصالحاتی که اولین ماموریت هیات ملی انتخابات به
عنوان تنها طرف مسئول برگزاری انتخابات و یا همهپرسی در سالهای آتی است ،طبق
توافقات صورت گرفته قرار است اصالحات مذکور شامل موارد متعددی از جمله تمدید
دوره ریاست جمهوری باشد و تمامی موارد با هم در همهپرسی مورد سوال قرار گیرند،
قرار است پارلمان مصر شکل نهایی اصالحات مذکور را از طریق ائتالف «حمایت از
مصر» ارائه دهد .هنوز این اصالحات به شکل رسمی در نشستهای نمایندگان این
ائتالف مطرح نشده است اما آنها از اصالحات پیشنهادی استقبال کردهاند .پیشبینی
میشود اصالحات مذکور همانند توافقنامه «انتقال مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به
عربستان» مورد بحث و جدل قرار گرفته و در مقابل استقبال ائتالف حاکم با مخالفت
شدید گروههای اپوزیسیون مواجه شود.
همچنین رسانههای دولتی مصر که از میزان مشارکت در این همهپرسی نگران
هستند ،با تاکید بر لزوم موافقت با این اصالحات برای مبارزه با تروریسم ،بستر الزم
برای تاییدشان در همهپرسی را فراهم کردند .در قانون اساسی مصر میزان مشارکت
برای تایید نتایج همهپرسی و اجرای اصالحات تعیین نشده و بر این اساس تنها شرط
موافقت با آنها تایید بیش از  ۵۰درصد شرکتکنندگان در همهپرسی است .منابع
مصری میگویند ،رهبران ائتالف «حمایت از مصر» رایزنیهای خود با دستگاههای
مختلف جهت توافق با شکل اصالحات را همچنان ادامه میدهند ،تدوین این اصالحات
در اولویت پارلمان مصر که از اوایل اکتبر آتی نشستهایش را از سر میگیرد ،قرار
دارد ،همچنین پارلمان خود را برای برگزاری انتخابات محلی به جای انتخابات ریاست
جمهوری در نیمه اول سال آتی میالدی جهت کاهش اختیارات شوراهای شهری در
قانون اساسی سال  ۲۰۱۴آماده میکند .برخی منابع در گفتوگو با روزنامه االخبار از
وجود رویکردی شامل اصالحات گسترده در مواد قانون اساسی که به منزله «انقالب»
در قانون اساسی مصر است ،خبر دادند .این منابع گفتند ،اصالحات شامل افزایش
اختیارات رئیسجمهوری و صدور مجوز نامزدی برای چندین دوره و نه فقط دو
دوره و تغییر بندهای مربوط به پارلمان و دستگاه قضایی کشور جهت همسوسازی
ساختارهای جدید با قوانین تازه تصویب شده از سوی رئیسجمهوری است .همچنین
پیشنهادات مطرح شده شامل افزایش اختیارات رئیسجمهوری در دستگاه قضایی و
نیز افزایش مدت تمدید حاالت فوقالعاده بدون نیاز به برگزاری همهپرسی مردمی و
بسنده کردن به موافقت پارلمان ،دولت و شورای عالی نیروهای مسلح است .در صورتی
که اصالحات جدید قانون اساسی مصر تصویب شوند به تغییر مقررات داخلی پارلمان
و نیز دیگر مقررات ویژه هیاتهای قضایی منجر خواهد شد.

