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مجلس و دولت کانادا خواستار توقف از سرگیری روابط با ایران شدند
قانونگذاران کانادا با حمایت نخستوزیر این کشور طرحی را تصویب کردند که خواستار عدم احیای روابط اوتاوا با تهران میشود .این در حالی است که ترودو پیش از این از بهبود روابط دو کشور
حمایت کرده بود .به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه تورنتوسان ،کابینه لیبرال کانادا روز سهشنبه با حضور در پارلمان به طرح قانونگذاران برای عدم احیای روابط با ایران رای مثبت داد .جاستین
ترودو نخستوزیر کانادا اولین فردی بود که در حمایت از این طرح در جای خود ایستاد ،سپس دیگر اعضای کابینه به طرح گارنت جنیوس نماینده محافظهکار پارلمان کانادا علیه روابط کشورش با
ایران رای مثبت دادند .ترودو پیش از این از بازگرداندن روابط دیپلماتیک با ایران حمایت کرده بود اما این طرح از دولت میخواهد تا برنامههای کنونی خود برای بهبود روابط را متوقف کند و تمامی
مذاکرات یا رایزنیها با ایران درباره بازگرداندن روابط دیپلماتیک را کنار بگذارد.

گستردهترین عملیات نظامی توسط ائتالف عربی به یمن آغاز شد

.

mrezasattari62@gmail.com
با گذشت بیش از سه سال از حمله ائتالف عربی به
یمن که منجر به جان باختن  11هزار یمنی و تخریب
زیرساختهای این کشور فقیر عربی شده و در حالیکه
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ( یونیسف)
هشدار داده است که جان بیش از  300هزار کودک یمنی
در معرض تهدید جدی قرار دارد ،ائتالف عربی مهاجم،
عملیات گسترده خود را برای تصرف بندر الحدیده از
دست حوثیها آغاز کرد.
این عملیات که به نام «پیروزی نهایی» مشهور شده است به
گفته فرماندهان آن ،در طول سه سال گذشته بیسابقه بوده
و گستردهترین هجوم نظامی علیه حوثیهای یمن است .در
همین راستا و در حالی که رسانههای خارجی در حال پوشش
وسیع این حمله نظامی هستند ،خبرگزاری یورو نیوز به نقل
از رویترز مدعی شد که نیروهای رئیس جمهوری مستعفی
یمن (منصور هادی) در حال پیشروی به سمت بندر الحدیده
و شمار زیادی از حوثیها نیز در حال عقبنشینی به سمت
صنعا هستند.
از سه سال پیش تا اکنون این نخستین بار است که
نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی که حامی
رئیسجمهوری در تبعید یمن است تالش میکنند شهری
چون الحدیده را تصرف کنند ،بندری کلیدی که حوثیها به
شدت از آن دفاع میکنند.
امارات نیز اعالم کرده ،این آخرین ساعاتی است که حوثیها
میتوانند خروج بی قید و شرط خود از بندر الحدیده را تضمین
کنند .انور قرقاش ،وزیر مشاور در امور خارجه امارات همچنین
گفته ،بناست این بندر پس از بازپسگیری به کار خود ادامه
بدهد و از جامعه بینالملل خواست به حوثیها فشار بیاورند
تا این بندر را بدون مینگذاری تخلیه کنند .نیروهای زمینی
امارات از دامنههای جنوب شرقی به سمت این شهر رفتهاند
تا حوثیها را در صنعا تحت فشار بگذارند و با محدود کردن
دسترسی آنها به پشتیبانی از راه الحدیده آنها را به پای میز
مذاکره بکشانند.
در همین رابطه ،عربستان مدعی است حوثیها از این بندر
برای وارد کردن تسلیحات ایرانی ،بهویژه موشک و حمله به
تأسیسات سعودی بهره میبرند .از سوی دیگر عبدالمالک

الحوثی ،رهبر حوثیها هشدار داد که در صورت حمله به
الحدیده این گروه نفتکشهای مهاجمان را هدف قرار خواهد
داد .این تحوالت در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل
متحد همزمان با آغاز عملیات گسترده علیه حوثیهای یمن
خواستار حفظ جان غیرنظامیان شده است ،چرا که منطقه
الحدیده دارای  600هزار نفر جمعیت است که ممکن است
جان حدود نیمی از افراد در خطر جدی قرار بگیرد.
ابهامات حمله سعودیها به یمن
در فروردین ماه سه سال قبل بود که عربستان سعودی با
ادعای مبارزه با تروریسم و در قالب عملیاتی به نام توفان قاطع،
طی ائتالفی با کشورهای عربی ،حملهای گسترده به یمن را
آغاز کرد .این امر در حالی صورت گرفت که در طول این سه
سال عالوه بر کشته و زخمی شدن دهها هزار یمنی و تخریب
گسترده این کشور ،سواالت و ابهامات زیادی در خصوص این
حمله وجود دارد .سعودیها آن زمان مدعی بودند که این
عملیات دو هفته بیشتر به طول نخواهد انجامید ،اما این دو
هفته تبدیل به کابوسی برای منطقه خاورمیانه شده که تاکنون
ادامه داشته و به قول یکی از مقامات سازمان ملل ،روزگار یمن

را مشابه روز قیامت ساخته است.
از سوی دیگر ادعای مبارزه با تروریسم و حمله به حوثیها
در حالی توسط سعودیها مطرح میشود که این اقلیت قومی-
مذهبی  35درصد جامعه یمن را تشکیل میدهند 35 .درصدی
که سالها توسط علی عبداهلل صالح دیکتاتور پیشین یمن که
سال گذشته توسط همین حوثیها کشته شد سرکوب شدهاند،
اکنون پس از انقالب یمن به دنبال سهیم شدن در روند سیاسی
و قدرت در کشورشان هستند .اصوالً سوال اینجاست که چگونه
میشود  35درصد یک جامعه تروریست باشند و نهادهای
بینالمللی با چه موازینی و معیاری از آنها در بهترین حالت با نام
شورشی یاد میکنند؟
از سوی دیگر حمالت انصاراهلل یمن به عربستان در حالی
توسط همین نهادهای بینالملل محکوم میشود که بنا بر ماده
 51منشور ملل متحد ،مردمان یک کشور حق دفاع مشروع
از خود در برابر تجاوز بیگانه را محفوظ دارند و اگر یکی از
معیارهای این ماده شدت حمالت متجاوزین باشد ،حوثیهای
یمن بنا بر هجوم گسترده ائتالف عربی بر علیهشان از حق دفاع
مشروع برخوردار هستند .اما در این میان و در کمال تعجب

واکنش ایران به گروگانگیری در پاریس
شاهد هستیم که سازمان ملل متحد در فروردین ماه امسال و در
سالگرد آغاز حمله عربستان به یمن ،با محکوم کردن حوثیها،
حمالت موشکی آنها به عربستان را زیر سوال میبرد!
از این گذشته و در حالی که کشورهای غربی مشغول فروش
سرسامآور تسلیحات نظامی به ائتالف عربی هستند ،ادعا
میشود که ایران سالح در اختیار انصاراهلل یمن قرار میدهد و
در این راستا نیز جلسههایی در شورای امنیت با نمایش دادن
بقایای موشکی برای محکوم کردن ایران تشکیل میدهند.
تالش برای نجات از تنگنای ژئوپلتیک
در مورد یمن و طرح این ادعا ضروری است که به دو نکته
اشاره شود .نخست اینکه بنا بر ساختار قومی و اجتماعی ،یمن
یکی از متکثرترین ساختارهای اجتماعی در منطقه است و
قبایل این کشور خود منبع مهمی برای تامین تسلیحات نظامی
برای گروههای فروملی در خاورمیانه هستند .با این حال طی
مانورهای گسترده رسانهای ایران را مسئول حمایت تسلیحاتی
از انصاراهلل میشود!
از سوی دیگر یمن به لحاظ ژئوپلیتیک موقعیت جغرافیایی
منحصر به فردی دارد که آن را از لحاظ راهبردی پر اهمیت
میسازد .با نگاهی به نقشه یمن به آسانی میتوان نسبت آبراه
بابالمندب با خلیج فارس ،دریای سرخ ،اقیانوس هند و شبه
جزیره عربستان را درک کرد .دکتر حمید احمدی استاد علوم
سیاسی دانشگاه تهران طی مقالهای در مجله سیاست این
دانشگاه معتقد است :سعودیها به شدت نسبت به ساختار
ژئوپلیتیکی یمن آسیبپذیرند و سالهاست که مایلند از رنج
این معمای ژئوپلتیک رها شوند .قدرتیابی شیعیان در سالهای
 2015-2013که در پی به قدرت رسیدن شیعیان عراق و
همچنین تحوالت سوریه ،عراق و لبنان روی داد ،موازنه قوای
منطقهای را به سود ایران بر هم زد .تمام این عوامل باعث شد تا
عربستان برای رهایی از تنگنای ژئوپلیتیک ناشی از کنترل یمن
توسط شیعیان و احتمال سرایت آن به مناطق شیعه نشین
عربستان و یمن در سال  2015به این کشور حلمه کند.
حال با ناکام ماندن ائتالف عربی ،ادامه جنگ به جای
فرسایش در سطوح یمنی ،عربستان و متحدانش را فرسودهتر
کرده ،خاصه اینکه تمامی اهداف یعنی تصرف بندر الحدیده و
متوقف کردن فعالیتها در امتداد ساحل دریای سرخ نقش بر
آب شده است .به همین دلیل است که با کلید خوردن مذاکرات
اولیه با ایران بر سر یمن ،ائتالف عربی در هجومی گسترده به
بندر الحدیده قصد دارد با تصرف این نقطه استراتژیک و حیاتی
در آینده تحوالت یمن ،با دست پر به پای میز مذاکرات احتمالی
یا توقف درگیریها بیاید.

فارین پالیسی گزارش داد

مجله معتبر فارن پالیسی در گزارشی به قلم جیمز تراب با بررسی دیدار دونالد
ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور ،با مطرح کردن پرسشی مبنی بر اینکه
ش میگیرد و آمریکا نیز همان استراتژی
آیا کرهشمالی مسیر صدام را پی 
سابق در قبال عراق را برای پیونگیانگ نیز دنبال میکند ،نوشت :حدود دو
دهه قبل کوفی عنان دبیرکل اسبق سازمان ملل به عراق سفر کرد تا صدام
را برای امکان بازرسی مراکز تولید تسلیحات این کشور توسط بازرسان
بینالملل متقاعد سازد .این سفر برای جلوگیری از درگیری بود که دبیرکل
وقت سازمان ملل در نهایت در آن ناکام ماند.
در ابتدا مذاکرات پیچیده بود ،اما در نهایت صدام خواسته واشنگتن و بسیاری از دیگر
کشورها را برای سرکشی بازرسان پذیرفت ،اما در مرحله عمل تغییر رویه داد و مانع
بازرسی از سایتهای حساس شد .در نهایت توافق فروپاشید و  10ماه پس از سفر عنان،
ایاالت متحده و بریتانیا اهداف مورد نظر در عراق را بمباران کردند.
اکنون درباره دیدار رهبر کره شمالی و ترامپ به نظر میرسد ،وی حتی یک گام هم از
کوفی عنان عقبتر است ،زیرا رئیس جمهوری آمریکا و تیمش در حالی به واشنگتن باز
میگردند که هیچ توافقی برای بازرسی تاسیسات مورد نظر بدست نیامده و این در حالی
است که دیکتاتور کرهشمالی برخالف صدام ،جنگ افزارهای کشتار جمعی فراوانی دارد.
پرسش دیگر اینکه آیا جمهوریخواهان پشت سر ترامپ با خروج وی از برجام که به
گفته بسیاری از کارشناسان راه دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به
تاسیسات مورد نظر ایران باز گذاشته بود سکوت کردند ،حال که کاخ سفید تقریبا هیچ
چیزی در کرهشمالی بدست نیاورده چه واکنشی نشان خواهند داد؟

دیدار ترامپ و اون در آیینه صدام
از سوی دیگر با نگاهی به مأموریت عنان در بغداد ،در می یابیم چنین ماموریتهایی
و متقاعد کردن دیکتاتورها برای پذیرش چیزی که آن را نقض عمیق حاکمیت خود
می دانند ،بسیار دشوار است .سندی که صدام امضا کرد ،به بازرسان اجازه دسترسی
نامحدود میداد تا از سایتهای مختلف گوشه و کنار عراق بازدید کنند ،اما صبر نکرد
و خواست بازرسان یک پرونده از بازرسیها را به وی بدهند و پس از آن بود که شورای
امنیت تحریمها را بازگرداند .بنابراین وی با توقف همکاری ،بحران دیگری ساخت و در
نهایت خود مسبب بمباران در دسامبر  1998میالدی شد.
لحظهای در نظر بگیریم که مذاکرهکنندگان آمریکایی و کرهشمالی به نوعی به درک
متقابل در مورد خلع سالح هستهای دست مییابند .همچنین تصور کنیم سازمان ملل
به نحوی هزاران بازرس واجد شرایط را برای نظارت و تایید این توافق گسیل کند،
اما اگر اون ناگهان همانند صدام تغییر رویه دهد چه میشود؟ یا اینکه پیش از اعمال
بازرسیهای الزم خواهان حذف تحریمها شود ،چه روی میدهد؟
اگر بخواهیم چنین وضعیتی را با ایران مقایسه کنیم ،وضعیت کره شمالی هیچ
شباهتی با موقعیت ایران ندارد .زیرا این کشور تاکنون به تمام تعهدات خود نسبت به
برجام عمل کرده و به مفاد آن احترام گذاشته است .از سوی دیگر اگر آمریکا بخواهد
کره شمالی را مانند عراق بمباران کند ،پیامدهای بسیار خطرناکی خواهد داشت .در
واقع ما باید سپاسگزار باشیم ترامپ وارد چنین مسیری شده ،زیرا احتمال تالش این
چنینی و رسیدن به موفقیت از شکست گفت وگوها خوشایندتر است که میتواند در
نهایت جنگ را در پی داشته باشد.
اما میتوان سناریوی کامال متفاوتی را هم پیشبینی کرد .رهبر کرهشمالی که قطعا
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گروگانگیری عصر سه شنبه در پاریس با دستگیری فرد گروگانگیر و
آزادی گروگانها پایان یافت .گفتنی است این فرد ادعا میکرد که یک
بمب در اختیار دارد و چند نفر را به گروگان گرفته است .این گروگانگیری
در محله دهم پاریس در شمال شهر به وقوع پیوست که یکی از گروگانها
یک زن باردار بود.
همچنین فرد گروگانگیر خواستار تماس با سفارت ایران در پاریس شده بود .وی
اعالم کرده بود که می خواهد از طریق مقامات سفارت ایران متنی را به دولت فرانسه
برساند .در همین راستا ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش
به اخبار منتشر شده درخصوص حادثه گروگانگیری در پاریس پایتخت فرانسه و
ادعای درخواست گروگانگیر برای تماس با سفارت کشورمان ،آمادگی ایران برای
همکاری با نیروهای پلیس فرانسه را اعالم کرد .قاسمی گفت :با توجه به اهمیت
جان انسانها و ابعاد انسان دوستانه موضوع و در صورت تشخیص و درخواست دولت
و پلیس فرانسه ،سفارت ایران در پاریس آماده کمک و همکاری است.

تهدید ترامپ به مجازات مردم کانادا

رئیس ایاالت متحده آمریکا گفته که به دلیل صحبتهای علنی نخست
وزیر کانادا علیه تعرفههای گمرکی ،مردم این کشور را با اعمال مجازات
اقتصادی ،تنبیه میکند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا از اینکه
جاستین ترودو ،نخست وزیر کانادا به صورت علنی به انتقاد از تعرفههای گمرکی
آمریکا پرداخته ،گفته است که میخواهد مردم کانادا را مجازات کند.
ترودو با بیان اینکه در کنار مردم کانادا میماند صحبتهای ترامپ را درباره این
تعرفههای گمرکی ،توهین آمیز خواند.
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد :این صحبتهای نخست وزیر کانادا به ضرر
مردم این کشور تمام میشود.

رهبر طالبان خواستار مذاکرات مستقیم با آمریکا شد

نادان نیست و امکان دارد دریابد ترامپ روی تخیالت خود سرمایهگذاری بسیاری کرده
و برای نجات جهان از هرگونه غفلتی چشمپوشی خواهد کرد و تنها هدفش رسیدن
به یک توافق است.
بنابراین رهبر کرهشمالی میتواند چنین محاسبه کند تا اندازهای به همکاریها ادامه
دهد و خلع سالح هستهای تا حدودی پیش رود .در این حالت دولت ترامپ برای حفظ
پیروزی دیپلماتیک ،امکان دارد از برخی موارد مانند دوران دولت بیل کلینتون سرسری
بگذرد که بدترین نتیجه ممکن بدست خواهد آمد ،زیرا اون مشروعیت جهانی را که
میخواهد ،بدون اینکه تمام توان تهدیدآمیز پیونگ یانگ را تسلیم کند ،بدست میآورد.

موگرینی در پارلمان اروپا:

پیام برجامی ظریف از آفریقای جنوبی

تمرکز ما روی شرکتهای کوچک و متوسط برای همکاری با ایران است

هنوز بسته عملیاتی الزم را دریافت نکردهایم

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا با برشمردن اقدامات صورت گرفته برای حفظ
توافق هستهای با ایران ،گفت :هم اکنون تمرکز روی شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی است که ارتباط کمتری با بازار
آمریکا دارند .به گزارش ایرنا ،موگرینی گفت :مشغول کار روی اقداماتی عینی با هدف حفظ همکاری با ایران در حوزههای
کلیدی ،از جمله زمینههای بانکی و فاینانس ،تجارت و سرمایهگذاری ،نفت و حمل و نقل هستیم.
وی ادامه داد :مهمترین چالش کنونی ما ،یافتن راه حلهایی برای تعامالت بانکی و فاینانس است .این موضوعات هم در سطوح سیاسی و
هم در نشستهای کارشناسی فشرده که عمدتا به صورت روزانه در تهران و بروکسل برگزار میشوند ،در دست بررسی است .مسئول سیاست
خارجه اتحادیه اروپا افزود :تنها راه نتیجه بخش بودن این فعالیتها ،اقدام جمعی اعضا در سطح اتحادیه اروپا و نیز اقدامات فردی هر کشور
به نحو هماهنگ است .به همین جهت ،تصمیم گرفتیم شبکهای از نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از اعضای اتحادیه اروپا تشکیل
دهیم تا کار با هماهنگی و تاثیرگذاری بیشتری ادامه یابد .موگرینی افزود :ایران هم باید سهم خود را انجام دهد .تهران باید استانداردهای خود
در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصالحات بانکی را توسعه دهد .اینها گامهای اساسی برای جذب بیشتر بانکها
و شرکتهای اروپایی است .وی با انتقاد از خروج آمریکا از برجام و ضمن اشاره به نشست سران آمریکا و کره شمالی گفت :این همان مسیری
است که جامعه جهانی و اتحادیه اروپا برای بیش از یک دهه با ایران دنبال کرد و سه سال پیش به امضای برجام منجر شد .موگرینی هر
جایگزین دیگری برای برجام را دارای پیامدهای «فاجعهبار» خواند و گفت :عزم ما برای حفظ برجام ،در راستای منافع آمریکا هم هست؛ چرا
که این توافق هم برای امنیت اروپا و هم آمریکا و خاورمیانه ضروری است .مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با اشاره به  11گزارش آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در تایید پایبندی ایران به برجام ،گفت :موضع اروپا تغییر نکرده است و همچنان به اجرای موثر و کامل این توافق
پایبند هستیم .وی ادامه داد :بخش عمدهای از جامعه جهانی از برجام اعالم حمایت کرده است و علت آن واقعگرایانه و صرفا در نتیجه نبود
جایگزینی بهتر و جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی دیگر در خاورمیانه است .این حمایت را من هر روزه در نشستها و دیدارها میبینم.
موگرینی تاکید کرد :اجرای تعهدات اقتصادی برجام هم باید ادامه یابد؛ چرا که برداشتن تحریمها و فرصتهایی که این موضوع برای عادی
سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران ایجاد میکند ،دیگر بخش اساسی توافق است .وی با اشاره به خروج برخی شرکتها از ایران ،ادامه
داد :این موضوع فشار زیادی در عرصه سیاست داخلی ایران به ویژه از سوی آنهایی ایجاد کرده است که همواره با این توافق مخالف بودند.
از سوی دیگر اعتبار کل جامعه جهانی و نظام سازمان ملل متحد زیر سوال رفته است .موگرینی با تاکید بر اینکه در زمان مذاکرات با ایران،
هر موضوع غیرهستهای کنار گذاشته شده بود ،گفت :برجام هیچ گاه قرار نبود همه مشکالت ما با ایران را حل کند .ولی این توافق ،روزنهای
برای رسیدگی به دیگر نگرانیهای مرتبط با ایران گشوده است .حفظ برجام میتواند زمینه بهتری را برای رسیدگی به این موارد ایجاد کند.
موگرینی در بخش پایانی صحبت های خود خواستار حمایت پارلمان اروپا از مصوبههای اخیر کمیسیون اروپا برای اجرای قانون مسدودساز
تحریمهای آمریکا و نیز دستورالعملهای جدید برای بانک سرمایهگذاری اروپا با هدف ترغیب سرمایهگذاری در ایران شد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در راس یک هیات سیاسی و اقتصادی به آفریقای جنوبی سفر کرده است،
روز گذشته در نخستین دور از مذاکرات خود با وزیر خارجه آفریقای جنوبی درخصوص مسائل مهم دوجانبه گفت وگو کرد.
این اولین دور گفتوگوهای ظریف و لیندیوی سیسیولو وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی بود و دو طرف قرار است امروز نیز به این گفت
وگوها ادامه دهند .در همین رابطه ظریف شامگاه سه شنبه و در بدو ورود به آفریقای جنوبی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این کشور یکی
از شرکای نزدیک ایران است ،گفت :از نظر سیاسی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ما همواره در کنار مردم آفریقای جنوبی بودهایم .دولت
آفریقای جنوبی نیز همواره در طی این سالها حامی حقوق مردم ایران در بحث هستهای بوده است .وی با بیان اینکه همراه با یک هیات
سیاسی و اقتصادی دولتی به آفریقای جنوبی سفر کرده است ،گفت :دو دور مالقات با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی خواهم داشت و نیز
با رئیسجمهوری این کشور دیدار میکنم .ظریف در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران با اشاره به نامه چندی پیشش به وزیر امور خارجه
آفریقای جنوبی اظهار کرد :پس از ارسال این نامه آمادگی کامل آفریقای جنوبی برای همکاری را مشاهده کردیم و در همین راستا در ادامه
سفر به کشورهایی که شرکای اقتصادی و سیاسیمان محسوب میشوند ،امروز به آفریقای جنوبی آمدهایم و امیدواریم در جریان این سفر
گفتوگوهای سازندهای با مقامهای این کشور در راستای منافع دو کشور داشته باشیم .وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در جریان این
سفر در مورد یک بسته همکاری بین دو کشور با مقامات آفریقای جنوبی گفتوگو خواهیم کرد ،در مورد آخرین وضعیت مذاکرات برجامی
تصریح کرد :پنجشنبه هفته گذشته آخرین دور گفتوگوهای کارشناسی بین ایران و گروه  4+1در تهران انجام شد و در این مذاکرات اعضای
باقیمانده در برجام تعهد خود را برای اینکه اقدامات الزم را انجام دهند ،برای دادن تضمین به ایران جهت اینکه کشورمان از دستاوردهای
اقتصادی برجام بهرهمند شود بار دیگر اعالم کردند .وی با بیان اینکه ما هنوز بسته عملیاتی الزم را دریافت نکردهایم ،ادامه داد :البته همکاران
ما در اتحادیه اروپا و همچنین در چین و روسیه مشغول کار بر روی همین بسته هستند و در سفر اخیر آقای رئیسجمهوری به چین برای
شرکت در اجالس سران شانگهای ،آقای روحانی در حاشیه این اجالس با روسای چین و روسیه در ارتباط با همین موضوع گفتوگو کردند.
ظریف با بیان اینکه همه مشغول بررسی روشهای مختلف برای دادن تضمین جهت اینکه ایران از امتیازات برجام بهرهمند شود هستند،
ادامه داد :همانطور که پیش از این گفتهایم فرصت محدود است و ما در این فرصت محدود مشغول رایزنیهای گسترده با اعضای برجام و
همچنین شرکای خود در خارج از برجام هستیم که سفر بنده به هند و آفریقای جنوبی در این راستا بود و سفر سایر اعضای هیات دولت و
مقامات سابق در هفته آینده به کشورهای مختلف در این زمینه است .در این راستا که اطمینان حاصل کنیم مردم ایران امتیازاتی که باید از
توافق هستهای بگیرند را دریافت خواهند کرد .وی با بیان اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند «همزمان اعمال محدودیت و تحریم
بر ملت ایران غیرممکن است» در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دور بعدی مذاکرات چه زمانی انجام خواهد شد ،تصریح کرد :در حال
گفتوگو برای تعیین زمان آن هستیم .مذاکرات وزرای عضو برجام در آینده برگزار خواهد شد و شاید نیاز باشد برای زمینهسازی انجام این
مذاکرات ،مذاکرات دیگری نیز در سطح کارشناسی انجام شود.

رهبر طالبان بار دیگر درخواست این گروه برای انجام مذاکرات مستقیم
با آمریکا برای پایان جنگ را تکرار کرد .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت
شبکه صدای آمریکا ،هیبتاهلل آخوندزاده ،رهبر طالبان در پیامی به
مناسبت عید فطر اعالم کرد :اگر مقامات آمریکایی واقعا معتقد به پایان
صلحآمیز درگیریها در افغانستان هستند ،باید به طور مستقیم به میز
مذاکره بیایند زیرا این جنگ اثرات تخریبی برای افغانستان دارد و میتوان
این مساله را از طریق صلح حل کرد.
وی در ادامه اظهاراتش نیروهای آمریکایی را به بمباران روستاهای افغانستان و
تحمیل ایدئولوژی خودشان متهم کرد .او تاکید کرد :تنها مسیر نجات همه نیروهای
اشغالگر خارجی از این فجایع ،مذاکرات مستقیم است .بزرگترین اشتباه مقامات
آمریکایی این است که فکر میکنند با زور میتوانند همه مشکالت را حل کنند اما
زور و درگیری در همه موارد جواب نمیدهد.

ائتالف مقتدی صدر با هادی العامری
رهبر جریان صدر از تشکیل ائتالفی بین سائرون و الفتح به عنوان هست ه
اولیه تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان عراق خبر داد در حالیکه آتش
سوزی در محل نگهداری صندوقهای رای در بغداد را جنایتی انزجارآمیز
توصیف کرد.
به گزارش شبکه سومریه نیوز ،مقتدی صدر رهبر جریان صدر و رهبر لیست
سائرون در کنفرانس مشترک در نجف با هادی العامری ،رئیس ائتالف الفتح که
مورد حمایت حشد شعبی است اعالم کرد ،ائتالف الفتح با سائرون در فضایی ملی
در کنار ائتالفی قرار میگیرد که چند روز پیش میان سائرون ،الحکمة به رهبری
عمار حکیم و الوطنیه به ریاست ایاد عالوی انجام شد .روز پنجشنبه رسانهها اخباری
درباره سندی منتشر کردند که شامل توافقی بین سائرون ،الحکمة و الوطنیه بر سر
تشکیل ائتالف اکثریت ملی پدرانه بود.

دیدار پوتین با محمد بن سلمان
در حاشیه بازیهای جام جهانی
س فدراسیون روسیه ،قصد دارد با محمد بن سلمان
والدیمیر پوتین رئی 
ولیعهد عربستان سعودی ،طی سفرش به مسکو برای شرکت در مراسم
افتتاحیه جام جهانی فوتبال ،دیدار داشته باشد.
به گزارش ایلنا ،این خبر را دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کاخ کرملین ،روز گذشته
به خبرگزاریها اعالم کرد.
پسکوف گفت که این دو درباره توافق کاهش تولید جهانی نفت که عربستان و
روسیه سردرمدار آن هستند ،گفتوگو خواهند کرد ،اما قرار نیست درباره خروج از
این توافق ،رایزنی صورت بگیرد .محمد بن سلمان از جمله سیاستمدارانی است که
بناست برای شرکت در مراسم افتتاحیه جام جهانی به روسیه سفر کند« .امانوئل
ماکرون» رئیسجمهوری فرانسه« ،سعد الحریری» نخستوزیر لبنان و «کیم یونگ-
نام» رئیس کل مجمع عالی خلق کرهشمالی نیز در این مراسم حاضر خواهند شد.

