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آغاز به کار رسمی معاونت اقتصادی وزارت خارجه
معاون اقتصادی وزیر امور خارجه فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است .در چارت جدید وزارت خارجه که در نیمه دوم سال جاری اجرایی شدن آن آغاز شد ،با توجه به اهمیت موضوع
اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی ،معاونت جدیدی در وزارت خارجه به عنوان معاونت اقتصادی در نظر گرفته شد .به گزارش ایسنا ،در اوایل بهمن ماه وزیر امور خارجه ،معاونان جدید خود را معرفی کرد
که بر اساس آن غالمرضا انصاری سفیر وقت ایران در هند مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت خارجه را بر عهده گرفت ولی او به علت اینکه هنوز دوران مسئولیتش در سفارت ایران در هند به اتمام
نرسیده بود ،به مدت یک ماه و نیم در هند باقی ماند و بعد از سفر رئیسجمهوری به هند که تاثیر جدی در روابط دو کشور داشت و همچنین با پایان ماموریتش راهی تهران شد.

دونالد ترامپ عالوه بر تمدید وضعیت فوقالعاده علیه ایران،رئیس سیا را جایگزین رکس تیلرسون کرد

تکمیل حلقه ضد برجامی در کاخ سفید

ترامپ دقایقی پس از کنار گذاشتن تیلرسون اختالف در مورد برجام را از دالیل اصلی خروج او از کاخ سفید اعالم کرد

.
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دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا روز گذشته
وضعیت فوقالعاده ملی علیه ایران را به مدت یکسال دیگر
تمدید کرد .او در بیانیه خود که از سوی کاخ سفید منتشر
شده است مدعی شد که سیاستهای ایران در قالب برنامه
موشکی ،نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تهدیدی
جدی علیه امنیت ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا
بوده و کاخ سفید مصمم است که در راستای این تمدید،
تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کند.
فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران که
در واقع از اوایل انقالب وضع شده است ،از اسفند ماه 1995میالدی
اجرایی شد و متعاقب آن به دولت آمریکا اختیار توقیف اموال
و داراییهای ایران را داده و اساس بسیاری از تحریمها را تشکیل
میدهد .هر چند گفته میشد با به نتیجه رسیدن برجام این وضعیت
از سوی کاخ سفید لغو خواهد شد ،اما دولت اوباما این وضعیت را برای
بار دیگر تمدید کرد ،چرا که بر این باور بود روابط ایران و آمریکا هنوز
به حالت عادی نرسیده است.
در آن زمان هم بسیاری از منتقدان برجام با برجسته کردن این
موضوع اعالم کردند که دولت آمریکا از حسن نیت ایران در مذاکرات
هستهای سوء استفاده کرده و همچنان در پی فشار آوردن علیه ایران
است .از سوی دیگر ،برخی کارشناسان و به خصوص نمایندگان
دموکرات کنگره آمریکا معتقد بودند که اصلیترین تحریمهای ایران
مربوط به پرونده هستهای بود و اعالم وضعیت فوقالعاده ملی مربوط
به تحریمهای غیر هستهای است .استدالل آنها بر این پایه است که
با تمدید چنین حالتی دست جمهوریخواهان تندرو برای اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران بسته خواهد بود.
با این حال فضا و زمان دولت اوباما با فضای کنونی که ترامپ در
کاخ سفید است به طور کلی متفاوت است .ترامپ به عنوان رئیس
دولت پست نو محافظهکار آمریکا از همان زمان انتخابات ریاست
جمهوری نوک پیکان حمالت خارجی خود را بر علیه ایران قرار داده
و با مانور روی توافق هستهای سعی داشت نه تنها بر ایران بلکه بر
سایر شرکای برجام نیز فشار وارد کند.
در این رابطه اکنون دولت آمریکا چند اقدام مهم را برای افزایش
فشارها علیه ایران انجام داده است .نخست همانطور که ذکر شد با
تالش برای کارشکنی در مسیر اجرای برجام ،قصد بر این بود که
هزینههای برهم خوردن توافق هستهای بر دوش ایران بیافتد .در
این راستا به گفته برخی از تحلیلگران دولت ترامپ در این مسیر
حتی هزینههایی را نیز در نظر گرفته است .به طور مثال افزایش
تعرفه واردات فوالد از اروپا به نوعی فشار بر طرف اروپایی برای اعمال
راهبردهای کاخ سفید است؛ چرا که با نگاهی به صنایع بزرگ و
کوچک آمریکا در مییابیم که در صنایع باالدستی فوالد آمریکا حدود
 160هزار نفر شاغل هستند ،در حالیکه در صنایع پائین دستی مانند
خودروسازی که نیاز مبرمی به واردات فوالد دارد ،در حدود 6.5

میلیون نفر شاغل هستند .در نتیجه تعرفه باالی واردات فوالد نه تنها
به ضرر این صنعت است ،بلکه با شعار اول آمریکای ترامپ کام ً
ال در
تعارض است .بنابراین تحلیلها در این خصوص موید این نکته است
که ترامپ و تیمش در حال تدارک نوعی بازی سیاسی و کوتاه مدت
برای اعمال فشار بر اروپا برای تحت تاثیر قرار دادن توافق هستهای
هستند که انتصابات جدید در وزارت خارجه و سازمان سیا نشانههایی
جدی از این امر تلقی میشود.
مقابله با ایران در راستای راهبردهای بلندمدت آمریکا
به طور کلی ،با نگاهی به طرح و راهبرد کالن آمریکا در قاره آسیا،
شاهد هستیم که آمریکاییها در دکترین خود طرح عبور از خاورمیانه
عربی (هارتلند نو) به فالت ایران (نوهارتلند) و پس از آن رسیدن به
شرق دور یا هارتلند علیا را مد نظر دارند .در چنین راهبردی ،تقویت
دولتهای همسو و مهار دولتهای ناهمسو در اولویت واشنگتن قرار
داشته و از آنجا که کاخ سفید ایران را مانعی برای نیل به این راهبرد
تلقی میکند ،در صدد مقابله با نقش منطقهای ایران است .به همین
واسطه به جز برجام و تحریمهای هستهای ،آمریکا با محور قرار دادن
برنامه موشکی و ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم،
حربههای دیگری را برای مقابله با این نقش در اختیار دارد و به
محض حل شدن هر کدام ،پرونده دیگری را پیش خواهد کشید.
به همین دلیل است که اکنون کاخ سفید برنامه خود را از اصالح
رفتار ایران به مقابله و حتی براندازی تغییر داده است .در این رابطه
ناظران معتقدند که تغییر رژیم از طریق سست کردن پایه های
اقتصادی ,اجتماعی ,و سیاسی ایران باید انجام شود .برخی دیگر
میگویند که این فشارها باید با تهدیدات نظامی همراه باشد.
اما آنچه مشخص است اکنون دولت آمریکا قابل دسترسترین
اهرم فشار خود را بر روی برجام قرار داده است .ترامپ در دی ماه
امسال با گذاشتن شروطی چهارگانه تمدید تعلیق تحریمهای ایران
را منوط به تحقق این شروط کرده که در صورت عدم تحقق آنها
بالفاصله منجر به خروج آمریکا از توافق هستهای خواهد شد .در این

میان هر چند برخی از مفسران معقتدند که برجام بدون آمریکا عم ً
ال
از چارچوب خود خارج خواهد شد ،اما برخی دیگر بر این اعتقادند
که اروپا و ایران میتوانند به صورت دوجانبه به همکاریهای خود
ادامه دهند .در همین راستا چندی قبل یکی از مقامات اتحادیه اروپا
اعالم کرده بود که در صورت خروج آمریکا از برجام ،این اتحادیه
میتواند با استناد به قوانین خود مانند گذشته با ایران مراودات تجاری
و اقتصادی داشته باشد.
اختالف بر سر برجام عامل اصلی کنار گذاشتن تیلرسون
با این مقدمه روز گذشته در اتفاقی مهم در راستای تغییرات مداوم
در کاخ سفید و همچنین یکدست کردن روند مقابله با برجام ،دونالد
ترامپ با برکناری رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا ،مایک پمپئو
رئیس سیا را جایگزین او کرد .این اتفاق مانند اقدامات گذشته ترامپ
تعجببرانگیز و جنجالی بود .ترامپ در پیامی توئیتری این مساله را
علنی ساخت و اعالم کرد :مایک پومپئو رئیس سیا وزیر خارجه جدید
ما خواهد بود .او عملکرد فوقالعادهای خواهد داشت .رکس تیلرسون،
ممنون بابت خدماتت.
هر چند هنوز برای تفسیر و تحلیل این اتفاق کمی زود است،
اما آنچه مشخص است ،تیلرسون در طول این یکسال با ترامپ به
خصوص بر سر مساله برجام اختالف نظرهایی را داشت .در این میان
شایعاتی مبنی بر کنار رفتن وی مطرح بود به طوریکه گفته میشد
جایگزین احتمالی وی نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل و
یا مایک پمپئو رئیس سازمان سیا خواهد بود .به طور کلی در مدت
یک سالی که تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بود در پروندههای مختلف
از جمله توافق هستهای با ایران و پرونده روسیه با ترامپ اختالف
نظر داشت و تقریبا هر ماه شایعاتی از احتمال برکناری وی منتشر
میشد .این شایعات  ۶ماه پیش ،یعنی زمانی که رسانههای آمریکایی
گزارش دادند تیلرسون ترامپ را کودن خوانده ،به اوج رسید .ترامپ
روز گذشته دقایقی پس از اعالم خبر عزل تیلرسون به خبرنگاران
گفت :ما در مورد مسائل مختلفی با یکدیگر مثل توافق هستهای ایران

اختالفنظراتی داشتهایم .من اعالم کردهام که این توافق فاجعهبار
است اما او فکر میکرد که این توافق مشکلی ندارد .من قصد داشتم
که برجام را لغو و یا آن را اصالح کنم اما او فکر دیگری در این باره
داشت .بنابراین تفکرات ما یکسان نبود اما با وجود پمپئو همه چیز
خوب پیش خواهد رفت و تفکرات ما به هم نزدیک است.
حال با جایگزینی پمپئو به عنوان فردی که گرایشات به شدت
ضد ایرانی دارد ،به نظر میرسد در فاصله کمتر از یکماه مانده به
زمان تمدید برجام از سوی کاخ سفید ،معادالت این توافق بینالمللی
از هر زمان دیگری پیچیدهتر شده است .این جایگزینی به مفهوم
یکدست شدن سیاست یکجانبهگرایی از سوی کاخ سفید است که
در راستای آن تمامی نفراتی که در گذشته میتوانستند در جلوی این
یکجانبهگرایی ایستادگی کنند کنار خواهند رفت.
منابع مطلع معتقدند که پمپئو توجه ویژهای به اخبار ایران داشته و
از منتقدین سرسخت توافق هستهای است .او پیش از این نیز برجام
را عاملی برای در خطر قرار گرفتن آمریکا اعالم کرده و گفته بود که
تحریمها علیه ایران نقش مهمی در حفظ امنیت ملی آمریکا ایفا
خواهد کرد به همین دلیل بسیار مفتخر هستم که در کنار کسانی
هستم که در مقابل ایران ایستادهاند .گفتنی است ،پمپئو عضو جنبش
تیپارتی در حزب جمهوریخواهان است و در سمت راست طیف
سیاسی جمهوریخواهان قرار میگیرد و عضو انجمن ملی اسلحه،
گروه البی گسترش استفاده از سالح گرم در آمریکا است .وی
همچنین با بستن بازداشتگاه گوانتانامو مخالف است.
رئیس جدید سیا کیست؟
ترامپ همزمان با انتصاب مایک پمپئو به وزارت خارجه آمریکا،
جینا هسپل را به عنوان نخستین زن تاریخ آمریکا به ریاست سازمان
سیا انتخاب کرد .از هسپل به عنوان یکی از افسران باسابقه اطالعاتی
آمریکا اطالعات چندانی در دسترس اما چندی قبل روزنامه نیویورک
تایمز در زمانی که ترامپ او را برای معاونت سیا پیشنهاد کرده بود،
نوشت :هسپل هر چند جزو افسران کهنه کار اطالعاتی آمریکا بوده و
مورد احترام همکاران خود قرار دارد ،اما سوابق وی نشانگر روشهای
او در استفاده از شکنجه برای مقابله با دشمنان است.
او نقش مستقیمی در برنامه بازداشت و شکنجه ویژه سازمان سیا
در سالهای قبل ایفا کرده که در جریان آن مظنونان تروریستی و
شبهنظامیان در اختیار دولتهای خارجی قرار گرفته ودر تاسیساتی
مخفیانه نگهداری میشدند و ازسوی پرسنل سازمان سیا مورد
شکنجه قرار میگرفتند .یکی از این تاسیسات مخفی در تایلند از
سوی هسپل مدیریت میشده و وی برای بازجویی بیرحمانه از دو
مظنون به نامهای ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری نظارت داشته است.
در این رابطه هر چند سازمان سیا بارها نقش نیروهای خود در
شکنجه را کتمان کرده است ،اما ترامپ به طور واضح بارها اعالم کرده
است که از نظر او شکنجه منعی ندارد .پمپئو نیز همداستان با ترامپ
معتقد است که تکنیک غرق مصنوعی و شکنجههای دیگر برای
بازجویی نه تنها در سطح شکنجه نیستند بلکه عامالن آنها یکسری
افراد وطن پرست بودهاند .در همین رابطه ،این انتصاب نشان میدهد
که دولت ترامپ چگونه قصد دارد با مهرهچینی در دو نهاد مهم آمریکا
یعنی وزارت خارجه و سازمان سیا ،عالوه بر تحکیم جایگاه خود در
مقام ریاست جمهوری ،در مقابل پروندههایی همچون توافق هستهای
و بحران خاورمیانه راهبردهای مدنظر را در آینده اجرایی سازد.

پارلمان ترکیه در میان نزاع نمایندگان تغییرات در قوانین انتخاباتی را تصویب کرد

مقدمه چینی برای توسعه قدرت اردوغان
پارلمان ترکیه تغییرات در قوانین انتخاباتی این کشور را که منتقدین میگویند
هدفش کمک به رجب طیب اردوغان برای تحکیم قدرت است و ممکن است به
تقلب انتخاباتی بینجامد ،تایید کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص گزارش داد :این تغییرات روز گذشته پس از
جلسهای طوالنی که به درگیری لفظی شدید میان قانونگذاران ناسیونالیست و اصلیترین
احزاب اپوزیسیون انجامید ،تایید شد .ترکیه سال آتی با انتخابات روبروست و رجب طیب
س جمهوری ترکیه به  ۵۱درصد آراء برای ماندن در قدرت نیاز دارد .این
اردوغان ،رئی 
تغییرات به حزب حاکم اردوغان اجازه میدهد تا رسما وارد ائتالف با این حزب ناسیونالیست
شود و در واقع اجازه میدهد تا این حزب کوچکتر حتی اگر نتوانست آستانه  ۱۰درصد
انتخاباتی الزم را به دست آورد ،کرسی پارلمانی بگیرد .در عوض ،اردوغان هم حمایت
ادامهدار از ناسیونالیستها را تضمین میکند .اپوزیسیون ترکیه همچنین نگران است سایر
اصالحاتی که امروز به تایید رسید ،راه را برای تقلب انتخاباتی هموار کند.
این در حالی است که بررسی الیحه تغییرات در قانون انتخابات و همچنین ائتالف احزاب
با یکدیگر برای انتخابات سال آینده به سوژه اصلی این روزهای مقامات ،فعاالن و کارشناسان
سیاسی در رسانه های تبدیل شده است .تحرکات احزاب بسیار زودتر از موعد آن برای
انتخابات  2019آغاز شده و با توجه به وضعیت تشکل های سیاسی این کشور ،راهکار ائتالف
به چاره ای برای بعضی از تشکیالت های سیاسی ترکیه تبدیل شده است.
پروفسور زکی قلیچ آصالن از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در برنامه زنده
تلویزیونی سی.ان.ان ترک اظهار کرد :ماهیت احزاب و قدرت آنها با رای مردم مشروعیت
می یابد و خواست مردم باید در صدر برنامه های احزاب قرار گیرد .وی گفت :در حال
حاضر ائتالفی میان حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) و حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ)
صورت نگرفته اما اگر منافع مردم در میان باشد ،احتمال ائتالف میان این دو حزب وجود
دارد .وی اضافه کرد :متاسفانه حزب حاکم ترکیه در سال های گذشته با نیروهای حزب
کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) مصالحه کرد اما خود امروز ائتالف با حزب دموکراتیک
خلق ها را به مفهوم حمایت از تروریست های پ.ک.ک توصیف می کند.

نگرانی حزب عدالت و توسعه از عدم موفقیت در انتخابات آینده
آمار منتشره موسسات نظرسنجی ترکیه حاکی از شکست حزب حاکم در انتخابات های
پیش رو است و این وضعیت موجب نگرانی در راس تصمیم گیران این حزب شده است.
حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی با حمایت از اردوغان در آغاز عملیات عفرین
و نیز جدایی مرال آکشنر به شدت دچار ریزش آراء در میان حامیان خود شد و نگرانی این
حزب را از ماندن در زیر حد نصاب  10درصدی انتخابات تشدید کرد.
وحشت حزب حاکم در خصوص از دست دادن قدرت و نگرانی حزب حرکت ملی از کسب
آراء کمتر از  10درصد ،موجب نزدیکی این دو حزب و تشکیل ائتالفی به نام جمهور شد.
مرال آکشنر عضو ارشد جدا شده از حزب حرکت ملی ،اواخر سال گذشته میالدی با
تاسیس حزب نیک به رهبری این حزب رسید و بنا بر اعالم رسانه های ترکیه در آن زمان،
سران این حزب جدید در ابتدا اشتیاق به ائتالف با سایر احزاب مخالف حزب حاکم داشتند
اما با گذشت زمان و افزایش محبوبیت حزب متبوع خود ،امروز از عدم ائتالف با سایر احزاب
سخن می گویند به طوری که مرال آکشنر روز گذشته در سخنانی ائتالف با تشکیالت
سیاسی دیگر از جمله حزب جمهوری خواه خلق ،دموکراتیک خلق ها و سعادت را رد کرد.
رسانه های ترکیه روز گذشته در خبری اعالم کردند که الیحه تغییرات در قانون انتخابات
توسط حزب حرکت ملی و حزب حاکم ترکیه تهیه شده بود ،در مجلس ملی این کشور با
اکثریت آراء تصویب شد .کارشناسان سیاسی نزدیک به احزاب مخالف حزب حاکم ترکیه
معتقدند که این تغییرات به اردوغان کمک می کند تا با تغییر نظام حکومتی ترکیه از
پارلمانی به ریاست جمهوری ،همچنان در قدرت باقی بماند .حزب جمهوری خواه خلق
ترکیه به عنوان بزرگترین حزب مخالف حزب عدالت و توسعه ،تصویب الیحه تغییرات قانون
انتخابات را تهدیدی جدی علیه انتخابات آزاد و عادالنه خوانده است.
بنا بر اعالم رسانه های ترکیه ،در جریان تصویب الیحه تغییر قانون انتخابات در مجلس
ترکیه ،تشدید مجادله لفظی نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق و حزب حرکت ملی
ترکیه بر سر الیحه تغییر قانون انتخابات این کشور به درگیری فیزیکی کشیده شد .به
نوشته روزنامه خبر تورک ،اوزگور اوزل رئیس فراکسیون نمایندگان حزب جمهوری خواه

خلق در مجلس اظهار کرد :همگرایی حزب حرکت ملی با حزب حاکم نمی تواند آرای الزم
را برای ماندن در قدرت به دست آورد .وی مدعی شد :همه تالش اردوغان و باغچه لی برای
یافتن راهی است که بتوانند اقتدار خود را حفظ کنند اما اتحاد آنها به سختی  45درصد آراء
انتخابات را کسب خواهد کرد و این موضوع حتمی است.
برخی از کارشناسان سیاسی و یا اعضای ارشد احزاب ،اردوغان را به سوء استفاده از
عملیات عفرین متهم می کنند که می توان در این خصوص به سخنان تند تمل کارامال
اوغلو رهبر حزب سعادت اشاره کرد که چندی پیش در سخنانی استفاده ابزاری از اقدام
ارتش ترکیه در عفرین سوریه را جفا در حق ملت و کشور ترکیه قلمداد کرد .به باور مخالفان
حزب حاکم ،اردوغان و اطرافیان وی میدانند که وضعیت رضایت بخشی در آرای انتخاباتی
ندارند و به همین دلیل با بزرگ جلوه دادن خطر تروریست ها و عملیات عفرین سعی در
ایجاد بار روانی به جامعه و گرفتن ماهی از آب گل آلود دارند .انتخابات محلی ترکیه با هدف
مشخص کردن شهرداران شهرهای  81استان در ماه مارس (2019اسفند  1397ـ فروردین
 )1398برگزار می شود .به گزارش ایرنا ،بر اساس اصالحیه تغییرات قانون اساسی ترکیه
که در همه پرسی اخیر به تصویب و تایید مردم این کشور رسید ،انتخابات بعدی ریاست
جمهوری و سراسری ترکیه نیز در روز سوم نوامبر  12( 2019آبان  )1398برگزار خواهد
شد و اگر مجلس ملی ترکیه تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد ،هر دو انتخابات
در یک روز انجام می شود.

ایران آمادگی خود را برای مذاکره با عربستان اعالم کرده است
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته در
دومین روز از سفر سه روزه به پاکستان در نشستی خبری
با رسانههای این کشور با تبیین اهمیت امنیت و ثبات در
منطقه گفت :معتقدیم امنیت و ثبات کشورهای همسایه و
منطقه همان امنیت و ثبات ایران است  .وی گفت :امیدوارم
که آنها ( عربستان ) همان احساس ما را داشته باشند و
برای حل موضوعات مورد اختالف آمادگی داشته باشند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسشی در خصوص
روابط ایران و عربستان و اینکه آیا ایران از پیشنهادها برای احیای
روابط خود با عربستان استقبال کرده است ،گفت:اگر روزی
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اخبار
در صورت حمله موشکی آمریکا به سوریه
روسیه پاسخ نظامی میدهد
والری گراسیموف ،رئیس ستاد مشترک نیروهای روسیه روز چهارشنبه
اعالم کرد در صورتی که ایاالت متحده به سوریه حمله موشکی کند ،با پاسخ
نظامی روسیه مواجه خواهد شد.
به گزارش یورو نیوز به نقل از ریانووستی ،آقای گراسیموف گفته است نیروهای
روسیه ،در صورت بروز چنین حملهای ،موشکهای شلیک شده را در آسمان
رهگیری و سکوهای پرتاب را نابود خواهند کرد .این مقام عالیرتبه روسیه افزود
چنانچه جان نظامیان این کشور در سوریه به خطر بیافتد ،مسکو انتقام خواهد
گرفت .این سخنان ساعاتی پس از تهدید نیکی هیلی ،نماینده ایاالت متحده
آمریکا در سازمان ملل متحد درباره احتمال اقدام یک جانبه این کشور برای اجرای
آتشبس در غوطه شرقی عنوان میشود .وزارت خارجه ایاالت متحده روز دوشنبه
ضمن ابراز نگرانی از خشونتها در سوریه خواستار برگزاری «جلسه فوری» در اردن
برای جلوگیری از درگیری در «مناطق کاهش تنش» شد .از سوی دیگر تنها
یک روز پس از تهدید آمریکا جنگنده های سوریه حمله به مناطق تحت کنترل
شورشیان را پی گرفتند .چند شهر در جنوب استان درعا از جمله مناطقی بود که
روز سه شنبه بمباران شد.

آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام
شرط تعیین کند
وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی توئیتری نوشت :آمریکا در
جایگاهی نیست که برای برجام شرط تعیین کند.
به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه ،محمدجواد
ظریف روز گذشته که در بندر کراچی در کشور پاکستان به سر می برد در
جدیدترین پیام توئیتری خود افزود :به حمید میر (خبرنگار مشهور پاکستانی) گفتم
که آمریکا در جایگاهی نیست که برای برجام شرط تعیین کند .وزیر امور خارجه
در ادامه این یادداشت نوشت :ترامپ عادت کرده است که غیرقابل پیش بینی بوده
و برای هرکسی که با او طرف است ،غیرقابل اعتماد باشد .اگر قرار باشد امضای
آمریکا تنها برای  ۴-۸سال معتبر باشد ،دیگر هیچکس عالقه مند توافق با کاخ
سفید نخواهد بود.

فرد مهاجم به اقامتگاه سفیر ایران
گرایش افراطی داشته است
مقام های اتریش روز سه شنبه اعالم کردند فرد عامل حمله به یک مامور
پلیس در برابر اقامتگاه سفیر ایران در وین  ،گرایش های دینی افراطی داشته
است.
به گزارش ایرنا ،میکائیال کاردیس رئیس اداره امنیت عمومی پلیس اتریش در یک
کنفرانس خبری گفت :شواهد اولیه حاکی از آن است که این مرد  26ساله آشکارا
گرایشهایی به اسالم سیاسی (گرایشهای افراطی و سلفی) داشته است .وی گفت
که وسایل و اقالم توقیف شده در محل اقامت او در روزهای آینده مورد بررسی بیشتر
قرار خواهد گرفت .به گزارش مطبوعات اتریش  ،با تجسس ماموران پلیس و واحد ضد
تروریستی در روز دوشنبه از آپارتمان محل سکونت فرد عامل حمله همچنان علت و
انگیزه های اقدام یکشنبه شب مشخص نشده است.
داده ها و اطالعات به دست آمده از رایانه ها و گوشی تلفن همراه این فرد همچنان
در دست بررسی و تحقیق است و ماموران امیدوارند با تکمیل این تحقیقات بتوان
به انگیزه این فرد پی برد .روزنامه کوریر اتریش به نقل از هارالد شوروس سخنگوی
پلیس نوشته که انگیزه های مذهبی و سیاسی در این حادثه منتفی نیست  .این
سخنگو همچنین گفته که ممکن است اختالالت روانی فرد مهاجم عامل این حادثه
بوده باشد.

افشای جزئیات جدیدی از پرونده ارتباط ترامپ با روسیه

ظریف در نشست خبری با رسانههای پاکستان:

عربستان سعودی با هرگونه تجاوز خارجی مواجه شود ،ایران
نخستین کشور است که برای کمک به این کشور وارد عمل می
شود .ظریف در ادامه سخنانش در این نشست گفت :ما آمادگی
خود را برای آغاز مذاکرات با عربستان سعودی اعالم کرده ایم و از
اقدامات نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز برای آغاز این
گفت و گوها نیز استقبال کردیم .مشکل این است که سعودی
ها فکر میکنند این به نفع آنهاست اگر دنیا فکر کند که آنها
تهدید (از جانب ایران ) می شوند  .وزیر امور خارجه کشورمان
گفت:معتقدیم که نمی توانیم عربستان سعودی را از تحوالت
منطقه کنار بگذاریم اما بر این مهم نیز معتقدیم که جمهوری
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اسالمی ایران را نیز نباید از تحوالت منطقه جدا نگاه داشت ،حال
پرسش اینجاست که چرا باید سعی کنیم که یکدیگر را از تحوالت
منطقه جدا نگاه داریم .رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در
بخش دیگری از سخنانش در این آیین ،با تشریح خسارت های
جبران ناپذیر و ویرانی های حاصل از اقدامات تروریستی در عراق و
سوریه اضافه کرد:هر دو کشور ایران و عربستان سعودی می توانند
برای بازسازی عراق و سوریه سرمایه گذاری کنند و برای این کار
باید مشکالت خود را پشت میز مذاکرات حل و فصل کنند .وزیر
امور خارجه ایران همچنین گفت:دلیلی برای دشمنی و خصومت
بین ما و عربستان سعودی وجود ندارد اما به آنها می گوییم که

شما امنیت خود را از آن سوی مرزها نمیتوانید تامین کنید .وزیر
امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به
یکی از حاضران در این آیین ،در موضوع روابط ایران و هند نیز با
اشاره به روابط حسنه تهران و اسالم آباد گفت:روابط ما با هند در
راستای مخالفت با پاکستان نیست ،همانطور که معتقدیم روابط
پاکستان و عربستان سعودی نیز نشانه مخالفت با ایران نیست.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تبیین اهمیت بندر گوادر
و چابهار در منطقه گفت:این دو بندر هر دو مکمل و نه رقیب
یکدیگرند،زیرا فرصت ها و ظرفیت های زیادی در منطقه وجود
دارد و هر دو کشور می توانند از آن استفاده کنند.

یک نشریه انگلیسی جزئیات جدیدی درباره نشست مناقشه برانگیز میان
یکی از حامیان مالی اصلی ترامپ در زمان انتخابات ریاست جمهوری و یک
الیگارش روسی که در ژانویه  2017در جزایر سیشل برگزار شد را فاش کرده
است که نقش امارات در این پروسه را نشان میدهد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه دیلی میل ،اریک پرینس ،بنیانگذار شرکت امنیتی
بدنام بلک واتر یکی از میلیاردرهایی است که از حامیان مالی انتخاباتی دونالد ترامپ
بوده است .پیش از این فاش شده بود که او در ژانویه  2017در زمانی که ترامپ در
حال تحویل گرفت قدرت در آمریکا بود ،نشستی با یک بانکدار روس نزدیک به کرملین
به نام کریل دیمیتریف در جزایر سیشل داشته است .رابرت مولر ،بازرس ویژه پرونده
تحقیقات ارتباط ترامپ با روسیه در حال تحقیقات مجزایی درباره این نشست است
چراکه ادعا شده این نشست تالشی برای برقراری یک کانال مخفیانه میان کرملین و
تیم انتقال قدرت ترامپ در آن زمان بوده است.

مذاکره با کره شمالی ممکن است
پیشدرآمد جنگ شود
وندی شرمن ،مذاکرهکننده ارشد دولت آمریکا در گفتوگوهای هستهای با
ایران که به دولت «بیل کلینتون» ،رئیسجمهوری اسبق آمریکا درباره کره
شمالی هم مشورت میداد در مصاحبهای به توصیف سناریویی پرداخته که
دولت فعلی کشورش ممکن است از رهگذر مذاکره با کره شمالی ،جنگ با
این کشور را کلید بزند.
به گزارش ایسنا ،وی در مصاحبه با شبکه خبری سیانان با بیان اینکه «گفتوگو
قطعاً بهتر از جنگ است» هشدار داد استفاده نادرست از دیپلماسی ،ممکن است
بهانه جنگ را جور کند .شرمن گفت« :خطر بزرگتر این است که رئیسجمهوری و
تیمش این تالش دیپلماتیک را انجام دهند ،اما بعدا ً به خاطر به دست نیاوردن تکتک
خواستههایشان ناامید شوند و پیشدرآمد جنگ را ایجاد کنند.

توافق جدید ترکیه و آمریکا در مورد سوریه
وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به توافق با آمریکا درباره منبج اعالم کرد:
ترکیه بر خروج یگانهای مدافع خلق از منبج نظارت میکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت خبری هابرترک ،در گذشته ترکیه اعالم کرده بود
که بعد از عفرین عملیات خود را برای پاکسازی نیروهای کرد سوریه در منبج شروع
خواهد کرد .اما مولود چاووشاوغلو اعالم کرد که تنها این کشور بر خروج یگانهای
مدافع خلق از منبج نظارت خواهد کرد .چند روز گذشته اولین نشست هیاتهای
ترکیه و آمریکا در واشنگتن برگزار شد که یکی از محورهای این نشست عملیات ترکیه
در سوریه و همکاری آمریکا با نیروهای کرد بود.

