ايران وجهان

پایان تروریسم ،تنها راهکار سیاسی سوریه
رئیسجمهوری ترکیه با بیان اینکه پایان دادن به تروریسم در سوریه با راهکار سیاسی امکان پذیر است ،تاکید کرد :ترکیه هیچگونه تغییر در بافت جمعیتی سوریه را نمیپذیرد .به گزارش الجزیره ،رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه مدعی شد“ :داعش از پنج سال قبل و با هدف درهم شکستن خواستههای مردم سوریه در آزادی و دموکراسی از سوی نظام این کشور حمایت میشود ”.وی همچنین کشورهای
جهان را به کوتاهی در تبادل اطالعات در چارچوب مبارزه با تروریسم متهم کرده و از برخی کشورها که اردوغان آنها را به ارسال تروریستها متهم میکرد خواست تا به مسئولیتهای خود در قبال تروریسم
عمل کند .رئیسجمهوری ترکیه در ادامه با ابراز مخالفت شدید با هرگونه تغییر در بافت جمعیتی داخل سوریه گفت :ترکیه مرزهای خود را به روی بیش از  1.7میلیون سوری بدون درنظر گرفتن نژاد یا مذهب
آنها گشوده است .اردوغان همچنین از برخی کشورها به خاطر ممانعت از ورود آوارگان سوری انتقاد کرد و گفت :تمام آوارههایی که این کشورها پذیرای آنها بودهاند تنها  250هزار تن است.

دیپلمات ها تا دوشنبه در وین می مانند؛

نمی خواهد اتاق مذاکره را به دلیل این سختی ها ترک کند.
دوستان ما بیشتر زمان خود را برای هماهنگ کردن مواضعشان
نه برای هماهنگی با ما صرف میکنند.
گالیه وزیر خارجه انگلیس از سرعت کند مذاکرات
مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای عضو گروه  ۵+۱از صبح
دیروز در سطوح مختلف در وین از سر گرفته شد.از سوی دیگر
جلسه هماهنگی داخلی گروه ۵+۱روزگذشته برگزار شد و بعد از
آن فیلیپ هاموند ،وزیر خارجه بریتانیا از کند بودن پیشرفت کار
خبر داد.هاموند محل مذاکرات را ترک کرد و گفته امروز دوباره
به وین بازخواهد گشت .فیلیپ هاموند گفت که اعتقاد راسخ دارم
مقامات ما در همکاری با ایران در ساعات آینده می توانند یکسری

با سابقه ترین وزیر خارجه جهان درگذشت
سعود الفیصل ،شاهزاده عربستانی که پس از  40سال وزارت در امور خارجه
عربستان سال گذشته از سمت خود برکنار شده بود ،پس از یک دوره بیماری
طوالنی در سن  ۷۵سالگی درگذشت.وی باسابقه ترین رئیس دستگاه
دیپلماسی جهان بود که نقش بسیاری در روابط عربستان با کشورهای منطقه
و جهانی داشت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد :خانواده سعود الفیصل و یک منبع رسمی روز پنجشنبه
خبر درگذشت او را تایید کردند .بر اساس گزارش منابع خبری ،نوه وزیر امور خارجه
پیشین عربستان و همچنین محمد العبداهلل الفیصل ،برادرزاده سعود الفیصل خبر از دنیا
رفتن وی را تایید کردهاند.نقش فیصل در مسائل منطقه ای بسیار مشهود بود .چنانچه
بی.بی.سی گزارش داد :سعود الفیصل به شکل نزدیکی در تالشهای منطقهای برای
پایان دادن به جنگ داخلی لبنان ( )۱۹۹۰-۱۹۷۵نقش داشت و همچنین سیاست
خارجی عربستان سعودی در دوران جنگ ایران و عراق ،و حمله عراق به کویت
( )۱۹۹۱زیر نظر او هدایت میشد.به گزارش رویترز ،خروج سعود الفیصل از وزارت
خارجه عربستان سعودی در شرایطی رخ داده که این کشور بزرگ صادرکننده نفت با
بحرانهای منطقهای ناشی از بهار عربی سال  2011رو به روست و تالش دارد اتحاد
خود را با واشنگتن تحکیم کند.اگرچه سیاست خارجی در پادشاهی آل سعود نهایتا از
سوی پادشاه تعیین میشود ،سعود الفیصل نقشی تعیینکنندهای در واکنش کشورش
به بحرانهای بیشمار خاورمیانه داشته است .جانشین وی "عادل الجبیر" سفیر سابق
عربستان در واشنگتن است که دستور کار شلوغی را از سعود الفیصل که از اکتبر 1975
هدایت وزارت خارجه را برعهده داشت ،به ارث میبرد .در دوران وی عربستان با حمله
اسرائیل به لبنان در سال  1982 ،1978و  2006رو به رو شد و همینطور انتفاضه
فلسطین در سال  1987و  2000رخ داد .عالوه بر این ،در دوران تصدی شاهزاده فیصل
ت خارجه عربستان ،عراق در سال  1980به ایران و در سال  1990به کویت
بر وزار 
حمله کرد و عراق سال  2003در جریان حمله ائتالف تحت حمایت آمریکا اشغال شد.
با وجود ناآرامیهای تاریخی ،سعود الفیصل هماکنون در شرایطی از راس قدرت کنار
میرود که جنگ داخلی ،سوریه و عراق را فرا گرفته ،بحران در یمن و لیبی موج میزند
و بیثباتی سیاسی در مصر حاکم است.سعود الفیصل همواره بیانگر مواضع ریاض بوده
است و در دوران پرتنش مناسبات آل سعود با متحد اصلیاش آمریکا در سال ،2004
وی این روابط را “ازدواج اسالمی” توصیف کرد که طبق آن پادشاهی سعود میتواند
زنان مختلفی را اختیار کند و همزمان با آنها با عدالت برخورد کند!حتی طی سالهای
اخیر که وی از کمردرد مزمن و سایر ناراحتیها رنج میبرد و حتی لرزش دستانش
و لغزش زبانیاش در محافل عمومی زبانزد میشد ،وی همچنان دقت عقالنی خود را
حفظ کرده بود .سعود الفیصل در سال  2012در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا
مسلح کردن شورشیان سوری اقدامی مناسب است ،به تندی پاسخ داد :گمان میکنم
ایدهای بسیار عالی است.شاهزاده سعود الفیصل با همه ذکاوتش در دیپلماسی نتوانست
که وزارت خارجه عربستان را به سازمانی با عمق بنیادین زیاد تبدیل کند .دیپلماتهای
ریاض بر این باورند که سیاست خارجی عربستان به گونهای است که آنها تنها میتوانند

وزیر خارجه عربستان اعالم کرد:

مسائل را حل و فصل کنند تا روزشنبه در نشست وزیران مشخص
شود اخرین موانع را کنار زده ایم یا نه.وزیر خارجه انگلیس ظهر
جمعه مقابل هتل کوبورگ و در جمع خبرنگاران افزود :تمامی
اخر هفته را در پیش داریم ولی مذاکرات به شکل دردآوری
اهسته پیش می رود.هاموند گفت :ما در حال پیشرفتیم ولی هنوز
کار زیادی درپیش داریم .به تیم های خود رهنمودهای واضحی
دادیم .االن هم به حد کافی وقت هست که متن را بازنویسی
و مسائل را شفاف سازی کنیم.وی اضافه کرد :طرف ایرانی باید
یکسری مسائل را با تهران هماهنگی و رایزنی کند و امیدواریم در
چند روز اینده پیشرفت قابل توجهی حاصل شود.وزیر خارجه
انگلیس نسبت به دستیابی به توافق ابراز خوشبینی کرد و افزود:

بر یک حوزه که مورد عالقه پادشاه و شاهزاده سعود است ،متمرکز باشند و زمانی
که این تمرکز به منطقه دیگری تغییر جهت یابد دیگر آنها نمیتوانند این مسئله را
پیگیری کنند.زمانی که سعود الفیصل در ماه  1975منصوب شد ،منطقه با رقابتهای
ملیگرایان سکوالر و حامیان پان عربی تحتالشعاع قرار گرفته بود .مصر و اسرائیل هنوز
صلح نکرده بودند ،یاسر عرفات سازمان آزادیبخش فلسطین را از اردوگاههای آوارگان
در لبنان رهبری میکرد ،شاه ایران در منطقه ترکتازی میکرد و در عراق صدام جوان
راه خود را برای تصدی قدرت هموار میکرد .روابط ریاض با صدام در دوران جنگ ایران
و عراق تا پس از حمله به کویت روابط پر تنشی بود و در دوران تصدی سعود الفیصل
عمده سیاست خارجی عربستان را تشکیل میداد .با وجود این تاریخ پر و فراز و نشیب،
شاهزاده سعود علنا از حمله تحت حمایت آمریکا به عراق در سال  2003انتقاد کرد
چرا که میترسید پیامدهای ویرانگر آن این منطقه را بیثبات کند .وی در مصاحبه
با تلویزیون انگلیس گفته بود :اگر شما با تخریب عراق بتوانید رژیمی را عوض کنید،
پس شما یک مشکل را حل میکنید و پنج مشکل دیگر ایجاد میکنید.در خاندان
حاکم عربستان ،شاهزاده سعود یکی از متحدان نزدیک عبداهلل بن عبدالعزیز ،پادشاه
فقید عربستان بود .زمانی که ملک عبداهلل ولیعهد بود ،سعود الفیصل کسی بود که از
اصالحات اقتصادی وی در سال  2000حمایت کرد و از تجربیات خود در وزارت نفت
برای جذب شرکتهای انرژی خارجی برای دسترسی به حوزههای گازی عربستان
استفاده کرد.دو سال پس از آن ،وی بزرگترین ابتکار سیاست خارجی عبداهلل را هدایت
کرد که طرح عربی برای صلح با اسرائیل در ازای خروج از اراضی اشغالی و قطعنامهای
برای حل مشکل آوارگان بود .سعود الفیصل در آن زمان گفت :من به تمام همسایگانمان
میگویم که اگر شما بخواهید ،میتوانید با اسرائیل در صلح باشید و حق حیات آنها را
به رسمیت بشناسید .اگر این برای اسرائیل امنیت به همراه نیاورد ،من به شما اطمینان
میدهم که لوله تفنگ نیز برای آنها امنیت به همراه نخواهد داشت.اسرائیل هرگز با این
طرح موافقت نکرد و سعود الفیصل همواره از ناکامی در کمک به فلسطین برای تشکیل
کشور مستقل به عنوان “بزرگترین یأس” یاد میکرد.
واکنشجهانی
نبیل العربی ،دبیرکل اتحادیه عرب ضمن ستایش از وزیر امور خارجه سابق عربستان،
او را مدافع آرمان های منطقه توصیف کرد .العربی با انتشار بیانیهای اندوه عمیق خود
را از درگذشت سعود الفیصل اعالم و تاکید کرد :وی همواره با شجاعت و قهرمانانه
از آرمانهای امت عربی دفاع و با شایستگی و اقتدار به مدت چهار دهه دیپلماسی
عربستان را هدایت کرد.عمرو موسی ،دبیرکل پیشین اتحادیه عرب نیز درگذشت سعود
الفیصل را تسلیت گفت و او را شخصیتی کمیاب در فن دیپلماسی توصیف کرد که به
مدت چهار دهه نقشی مهم در شکلگیری بسیاری از موضعگیریهای عربی در برابر
چالشها ایفا کرد .سامح شکری ،وزیر امور خارجه مصر نیز گفت :با درگذشت سعود
الفیصل ،ما شخصیتی ارزشمند و دیپلماتی خردمند را از دست دادیم .شکری از نقش
برجسته فیصل در حمایت از مصر در مرحلهای دشوار از تاریخ معاصر این کشور قدردانی
کرد و افزود :عربستان در سایه دیپلماسی سعود الفیصل ،در صدر کشورهای حامی مصر
در سالهای اخیر بود .در همین رابطه ،باراک اوباما ،رئیسجمهوری آمریکا در پیام
تسلیت خود نوشت :امیر سعود شاهد به عنوان با سابقهترین وزیر خارجه در جهان

تالش اعضای سازمان همکاری شانگهای برای عضویت کامل ایران

چهاردهمین اجالس سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای با حضور کشورهای عضو اصلی این سازمان در اوفا
پایتخت جمهوری باشقیرستان روسیه آغاز شد این درحالی است که کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای
در بیانیه پایانی این سازمان قصد دارند از عضویت کامل ایران در این سازمان حمایت کنند.
به گزارش ایتارتاس ،والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه روز گذشته در آغاز این اجالس گفت :امروز نتایج فعالیت و عملکرد
سازمان همکاری شانگهای در سال های  2014و  2015و مهم ترین مسائل فراروی سازمان را بررسی و ارزیابی می کنیم.وی افزود:
در اجالس امروز در خصوص عرصه های همکاری اعضای سازمان همکاری شانگهای و مسایل مهم بین المللی و منطقه ای گفت
وگو و تبادل نظر می کنیم.مطابق برنامه اجالس سران سازمان همکاری شانگهای ،در ابتدا روسای جمهور کشورهای عضو سازمان با
یکدیگر گفت وگو می کنند و سپس سران و هیات های کشورهای ناظر و شریک سازمان در اجالس حضور می یابند.دمیتری پسکوف
سخنگوی رییس جمهوری روسیه در مورد اجالس سازمان همکاری شانگهای به خبرنگاران گفت :سران کشورهای عضو در بخش
نخست اجالس به گفت وگو و تبادل نظر در مورد اعضای جدید سازمان خواهند پرداخت و نتیجه این گفت وگوها پس از برگزاری
ن همکاریهای شانگهای در بردارنده حمایت از عضویت
این نشست مشخص خواهد شد.به گزارش شبکه المیادین ،بیانیه پایانی سازما 
کامل ایران در این سازمان است و حمایت از حل و فصل پرونده هستهای ایران نیز از دیگر موارد گنجانده شده در این بیانیه خواهد بود.
به گفته «مهدی سنایی» سفیر ایران در روسیه ،جمهوری اسالمی ایران در سال  1387درخواست عضویت کامل در سازمان شانگهای
را داده است و روند عضویت کامل هند و پاکستان در اجالس اوفا آغاز ولی سازمان شانگهای ضمن تاکید بر ارتقاء جایگاه ایران ،عضویت
کامل ایران را به رفع تحریمهای سازمان ملل منوط کرده است.اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای شامل چین ،روسیه ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان در اجالس امروز هر کدام تا  10دقیقه می توانند صحبت کنند که این زمان برای اعضای ناظر
یعنی شامل ایران ،هند ،افغانستان ،مغولستان  ،پاکستان و میهمانان افتخاری ،دبیر کل و مدیر اجرایی سازمان ،تا  7دقیقه است .ترکیه
،سریالنکا ،بالروس به عنوان میهمانان ویژه در این اجالس شرکت دارند .سازمان همکاری شانگهای  ،بیست و پنجم خرداد 1380
هجری خورشیدی ( 15ژوئن  )2001با عضویت چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.
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اخبار

دیپلماسی بالکن

ادامه از صفحه یک

موضع آنها تغییر کرده و این کشورها از موضع خود عقب
نشینی کردند .وی ادامه داد :همه ما جدی هستیم و سرمایه
و زمان زیادی را صرف کرده ایم اما تغییرات زیادی از زمان
آغاز مذاکرات به وجود آمده است .مواضع طرف مذاکره کننده
در بسیاری از موارد تغییر کرده است.به گزارش ایسنا وی با
بیان اینکه جزئیات در این مرحله مذاکرات بسیار حائز اهمیت
است ،گفت :ما نیازمند شفافیت بیشتر در خصوص تعهدات
طرف مقابل هستیم .برخی در آمریکا یک وابستگی عاطفی به
تحریم ها دارند و به طور فیزیکی در این تحریم گیر افتاده اند
و نمی دانند که چطور آن را خنثی کنند.این مقام ایرانی درباره
اجرای برنامه اقدام مشترک گفت :آن اندازه که آمریکایی ها از
ما اطمینان داریم به آنها مطمئن نیستیم.وی همچنین درباره
دسترسی به تاسیسات هستهای ایران بیان کرد :ما در لوزان
درباره این مسأله به یک توافق رسیدیم و هنوز به این تعهد و
تمام تعهدات دیگرمان پایبند هستیم .اکنون باید ببینیم که آیا
زیربنای سیاسی در آمریکا می تواند اراده مشابه را از خود نشان
دهد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چنین اراده ای را نشان
میدهد؟وی ادامه داد :این مذاکرات می تواند مسیر دیگری را
طی کند؛ ممکن است یک تغییر کوچک یا عقبنشینی بزرگ
باشد .من با وزیر امور خارجه آمریکا گفتوگو کردم و وی به من
اطمینان داد که در مذاکرات جدی است.این مقام ارشد ایرانی
اظهار کرد :اما من هنوز احساس می کنم که تمایل بیشتر آنها
برای ادامه تحریم ها است نه لغو آنها .ما باید کامال اطمینان
یابیم که همپیمانان مذاکره کننده مان در اراده سیاسی شان برای
اجرای تعهدات مصمم هستند .تمام تحریم ها باید پس از حصول
توافق لغو شود.وی افزود :با این حال من احساس می کنم که
طرف مقابل برای نگه داشتن تحریم هابیشتر از برداشتن آنها
تالش میکند.وی بیان کرد :ما در نگارش آنچه در لوزان به دست
آوردیم با مشکالتی روبرو هستیم و برای حل آنها تالش می
کنیم.این مقام ایرانی درباره گفتوگوهایش با فدریکا موگرینی
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری تصریح کرد:
طبیعی است که ما رایزنی های سختی داشته باشیم .هیچ کس
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ما در حال پیشرفت هستیم ولی همانطور که در هفته گذشته
مشاهده کردید این پیشرفت به صورت دردآوری اهسته است ولی
باز تاکید می کنم پیشرفت می کنیم .این خوشبینی وزیر خارجه
انگلیس در حالی است که دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان
انرژی اتمی که در جریان مذاکرات حضور دارد در گفت و گو با
خبرنگار ابتکار در مورد کاهش امید به دست یابی به توافق نهایی
اظهار کرد :نه اینگونه نیست و همچنان شانس دست یابی به توافق
جامع باالست.با این حال لوران فابیوس ،وزیر خارجه فرانسه هم
قرار است امروز به محل مذاکرات برگردد.
آلمان :دستیابی به توافق هستهای در روزهای آینده
دیروز فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان بعد از
بازگشت به وین در دیداری دیگر با همتای ایرانیاش گفتوگو
کرد.در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت:
دستیابی به توافق هستهای با ایران در روزهای آینده امکانپذیر
است.به گزارش رویترز سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه
در نشست خبری هفتگی دولت  ،حصول یک توافق هستهای
ایران و گروه  5+1را امکان پذیر دانست و گفت که این مذاکرات
با شـــدت ادامـــه مییابد و مشکل اصلی در جزئیات است.
وی ادامه داد :من بسیار امیدوارم و انتظار دارم در روزهای آینده
به نقطه ای برسیم که تصمیمات در خصوص مسائل سیاسی
اتخاذ شده باشد .با این حال اتحادیه اروپا لغو تحریمهای ایران
را سه روز دیگر تمدید کرد.به گزارش رویترز ،اتحادیه اروپا با
انتشار بیانیهای اعالم کرد :به منظور ادامه مذاکرات هستهای
میان ایران و  5+1تعلیق تحریمهای ایران تا  13ژوئیه (دوشنبه
 22تیر)تمدید میشود.به گزارش ایسنا پیش از این نیز همزمان
با پایان ضرباالجل مذاکرات اتحادیه اروپا در دو مرحله تعلیق
تحریمهای ایران را تمدید کرده بود و با توجه به این اقدام اتحادیه
اروپا احتمال تمدید مذاکرات تا روز دوشنبه قوت گرفت.مذاکرات
هستهای میان ایران و گروه  5+1شامل آمریکا ،روسیه ،چین ،
انگلیس ،فرانسه و آلمان دو هفته است که به طور مستمر در وین
پایتخت اتریش در جریان است وا ین کشورها تالش میکنند تا به
یک توافق بلند مدت در خصوص برنامه هستهای ایران و چگونگی
لغو تحریم های این کشور دست یابند.

برخی از دوره های بسیار چالشبرانگیز در منطقه بود .او در هر موقعیت ،چه مذاکره
برای پایان جنگ داخلی لبنان و چه کمک به طرح صلح اعراب ،برای رسیدن به صلح
تالش کرد .چند نسل از رهبران و دیپلماتهای آمریکایی از وسعت نظر ،جذبه و وقار
شخصیت ،و مهارتهای دیپلماتیک او بهرهمند شدند .سفارت آلمان در ریاض با انتشار
بیانیهای ضمن ابراز تسلیت در خصوص درگذشت وزیر امور خارجه پیشین عربستان،
سعود الفیصل را دولتمردی قابل احترام نامیده است.
سعود الفیصل که بود؟
سعود بن فیصل بن عبد العزیز آل سعود نواده عبدالعزیز بنیانگذار حکومت آل سعود و
وزیر امور خارجه سابق عربستان سعودی بود .امیر سعود در سال  ۱۹۴۰در منطقه طائف
به دنیا آمد و در سال  ۱۹۶۴در رشته اقتصاد از دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی
آمریکا فارغ التحصیل شد .و پس از آن سالها در وزارت نفت حضور داشت .کار وی
به عنوان یک دیپلمات با یک "تغییر" آغاز شد؛ پادشاه جدید "خالد بن عبدالعزیز"

یارگیری سعودی ها علیه ایران
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در نشست خبری با ناصر جوده ،وزیر
خارجه اردن ،از همکاری دو کشور علیه ایران خبر داد.
وزیر خارجه عربستان ضمن تاکید بر اینکه روابط ریاض با واشنگتن روابطی
“استراتژیک” است گفت :عربستان در حفظ منافعش بر خود تکیه میکند.وی
گفت :روابط ریاض با واشنگتن استراتژیک است اما ما برای حفظ منافعمان بر
خود تکیه میکنیم.الجبیر اظهار کرد :عربستان به آمریکا و هیچ کشور دیگری در
حفظ منافعش اتکا ندارد به ویژه که باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا در دوره قبل
به اشتباهاتش در سیاستهای کشورش اقرار کرده بود .وزیر خارجه عربستان با
اشاره به حمایت کشورش از حمالت نظامی عربستان به یمن در اظهاراتی خصمانه
گفت ”:داعش علیه تمامی عرب دست به جنایت میزند اما به ایران حمله نمیکند.
ما با اقدامات “تنشآمیز” ایران در منطقه مقابله میکنیم و بر این مساله پافشاری
میکنیم که ایران نقش “منفی” در منطقه یا در کشورهای عربی نداشته باشد.
اقدامات عربستان در کاهش مداخله ایران و نفوذ منطقهای آن در یمن و کشورهای
دیگر نقش داشته است”.عادل احمد الجبیر ،وزیر امور خارجه عربستان که به اردن
سفر کرده ،در یک نشست خبری مشترک با همتای اردنی خود به تشریح مواضع
کشورش در قبال تحوالت منطقه از جمله وضعیت سوریه ،عراق و یمن پرداخت.
به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی ،عادل الجبیر گفت که سیاست عربستان در
مورد عراق «شفاف و روشن است» و از اصالحات سیاسی در راستای رعایت حقوق
پیروان تمامی فرقهها و از دولتی که به وحدت ملی عراق معتقد بوده و از حضور
ایران جلوگیری می کند ،حمایت میکند .وزیر خارجه عربستان به عملیات نظامی
کشورش علیه مخالفان دولت یمن اشاره کرد و گفت“ :آنچه که مملکت سعودی
در یمن انجام میدهد مقابله با نفوذ ایران است و در نتیجه آن ،حضور ایران در
برخی نقاط یمن رو به کاهش است ”.وی افزود “ما مصمم هستیم از دخالت ایران
در جهان عرب جلوگیری کنیم”.عادل الجبیر ابراز امیدواری کرد که روابط ایران با
همسایگان عرب آن کشور ،از جمله عربستان سعودی“ ،براساس رویکردی مثبت،
مبتنی بر همکاری و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و احترام متقابل شکل
بگیرد” و افزود“ :اما آنچه که طی  ۳۵سال گذشته از سوی ایران مشاهده کردهایم،
کامال خالف این بوده و اگر اقدامات تجاوزکارانه و تهاجمی در منطقه روی داده،
عامل آن ایران بوده است نه مملکت سعودی ”.این اظهارات وزیر خارجه عربستان در
حالی است که همواره مقامات کشورمان بر تعیین سرنوشت ملت ها توسط خودشان
تأکید کرده اند و هرگونه دخالت نظامی در کشورهای دیگر را خالف موازین قانونی
و شرعی دانسته اند.

دفاع تایلند از بازگرداندن مسلمانان اویغور به چین
مقامات تایلند از تصمیم مربوط به برگرداندن بیش از یکصد چینی مسلمان
اویغور به چین دفاع کردهاند.
این اقدام تایلند با موجی از انتقادات بین المللی روبرو شده است.در همین رابطه
یکی از سخنگویان دولت تایلند گفته است که این کشور براساس قوانین بینالمللی
عمل کرده است.نزدیک به چهار صد نفراز اقلیت قومی اویغور در سال گذشته در تایلند
بازداشت شدند .برخی از این افراد به ترکیه فرستاده شدند ،اما حدود یکصد نفر از
آن ها به چین یعنی از جایی که آمده بودند ،برگردانده شدند .گروههای مدافع حقوق
بشر از شکنجه افرادی که به چین بازگردانده شدند ،خبر داده است .یکی از رسانه
های چینی احتمال پیوستن مسلمانان اویغور به تروریست های داعشی را مطرح کرده
است.هم چنین پنج شنبه گذشته گروهی معترض به کنسولگری تایلند در استانبول
حمله کردند .این حمله در پی انتشار خبر اخراج  ۱۰۰نفر از مسلمانان اویغور به چین از
سوی تایلند صورت گرفت .اویغورها از نژاد مسلمانان ترک هستند .بسیاری از ترکهای
اویغور ساکن استان سین کیانگ در چین به تبعیض علیه خود معترض هستند و می
گویند دولت مرکزی چین فرهنگ و زبان آنها را تهدید می کند.

پارلمان یونان به سومین طرح نجات مالی دولت
رای میدهد

جانشین پدر سعود الفیصل شد که ترور شده بود و پادشاه جدید ،سعود الفیصل را به
عنوان وزیر خارجه خود منصوب کرد .او از سال  1971به مدت چهار سال معاون وزیر
نفت عربستان و از سال  1975تا  28آوریل  2015به مدت  40سال وزیر امور خارجه
عربستان بود .وی پس از  40سال تصدی منصب وزارت امور خارجه عربستان ،سرانجام
در اردیبهشت گذشته از این سمت کنارهگیری کرد .پادشاه عربستان در اردیبهشت
امسال با درخواست سعود الفیصل برای کنارهگیری از سمتش به عنوان وزیر خارجه
موافقت کرد و به جای او عادل جبیر ،سفیر عربستان در آمریکا به عنوان وزیر خارجه
تعیین شد .فیصل در آن زمان قدیمیترین وزیر خارجه جهان محسوب میشد .سعود
الفیصل در دوران زمامداری چهار پادشاه سعودی وزیر خارجه این کشور بود .آخرین
مراسم تحلیف امیر سعود در مقام وزیر خارجه ،در ماه مارس و چند هفته پس از آغاز
پادشاهی ملک سلمان صورت گرفت .امیر سعود در اکتبر  ۱۹۷۵و هفت ماه پس از آنکه
پدرش ملک فیصل به دست یکی از برادرزادههای خود ترور شد از سوی پادشاه تازه به
مقام وزارت خارجه منصوب شد.

یمن هم چنان در زیر آتش آل سعود

سازمان ملل متحد اعالم کرده بود که قرار است آتشبس انسانی در یمن از ساعت  23:59روز جمعه گذشته آغاز
میشود و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه یابد اما روز گذشته منابع میدانی از تداوم حمالت جنگندههای عربستان به
مناطقی در خاک یمن خبر دادند.
به گزارش ایسنا ،استفان دوجاریک ،سخنگوی سازمان ملل متحد گفت ،عبدربه منصور هادی ،رئیسجمهوری مستعفی یمن
موافقت خود با آتشبس را به اطالع ائتالف عربستان رسانده است .دوجاریک در بیانیهای اعالم کرد :همه طرفهای درگیر در یمن از
جمله حوثیها ،کنگره مردمی ،طرفهای دیگر درگیری و همه نیروهای هوادار آنها متعهد شدهاند به آتشبس احترام بگذارند و در
منطقههای تحت کنترل خود از هرگونه درگیری دوری کنند .وی تاکید کرد :دبیر کل سازمان ملل از همه طرفهای درگیر انتظار دارد
به تعهد خود مبنی بر احترام به آتشبس بشردوستانه بدون پیششرط پایبند باشند .این درحالی است که جنگندههای عربستان پنج
شنبه شب دستکم سه منطقه در یمن را بمباران کردند که این حمالت چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت .به گزارش اسکای
نیوز عربی ،حمالت جنگندههای ائتالف عربی تحت رهبری عربستان در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل آتشبسی انسانی را از
جمعه شب تا پایان ماه مبارک رمضان در یمن اعالم کرده و از همه طرفها خواسته تا به این آتشبس پایبند باشند .همزمان نیروهای
همپیمان عبد ربه منصور هادی ،رئیسجمهور مستعفی یمن که تحت حمایت مستقیم عربستان قرار دارد نیز در شهرهای مختلف
از جمله عدن با نیروهای انصاراهلل درگیر شدند که این درگیریها به کشته شدن چندین تن از دو طرف انجامید.قرار است در مدت
این آتشبس سازمانهای امدادرسان به ویژه نهادهای وابسته به سازمان ملل کمکهای خود را به آوارگان یمنی و مردم در مناطق
جنگزده این کشور ارائه دهند .براساس گزارش سازمان ملل بحران انسانی در یمن به باالترین حد خود رسیده و در صورتی که هرچه
زودتر کمکهای بشردوستانه راهی این کشور نشود ،فاجعه انسانی رخ خواهد داد .پیش از این ،فرستاده دبیر کل سازمان ملل به یمن
تاکید کرده بود که بحران یمن طوالنی شده ،جنگ مشکالت بزرگی ایجاد کرده و مسئله نگرانکننده برای ما این است که بزرگترین
متضرر این جنگ مردم یمن هستند .وی با اشاره به اینکه جنگ هر چقدر طوالنیتر شود ،اثرات فاجعهبارش نیز ادامه خواهد یافت،
گفت :ما به همین دلیل در راستای پایان دادن به این جنگ و حل مسالمتآمیز بحران تالش میکنیم.

آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در یکی از جلسات حزب سیریزا گفت
که “پای همه ما در میان است”.
اعضای پارلمان یونان روز گذشته به طرح جدید پیشنهادی آلکسیس سیپراس،
نخست وزیر این کشور برای نجات مالی رای دادند.دولت یونان در این طرح به انجام
اقداماتی مانند افزایش مالیاتها ،اصالح نظام بازنشستگی ،خصوصیسازی و کاهش
هزینههای دولتی متعهد شده است.وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو (یوروگروپ)
طرح پیشنهادی آقای سیپراس را “جامع” توصیف کردهاند.یورون دیسلبلوم ،رئیس
یوروگروپ گفت حال “اتخاذ تصمیمات مهم” در جلسه وزرای دارایی حوزه یورو که
قرار است فردا ،شنبه  ۱۱ژوئیه برگزار شود ،امکان پذیر است.این در حالی است که
یکشنبه پیش مردم یونان در یک همهپرسی به بسیاری از شرایط وامدهندگان که
شامل اجرای طرحهای ریاضت اقتصادی بیشتر میشد رای منفی دادند.وامدهندگان
اصلی یونان شماری از کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص آلمان ،فرانسه و ایتالیا و
نیز بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول هستند.یونان برای جلوگیری از اعالم
ورشکستگی و خروج احتمالی از حوزه یورو باید نظر مساعد وام دهندگان را برای
پرداخت سومین بسته نجات مالی جلب کند.وزرای دارایی حوزه یورو قرار است پیش
از برگزاری اجالس سران اروپا در روز یکشنبه آینده ،طرح جدید اصالحات نظامی
مالی یونان را بررسی کنند.سیپراس به احتمال قوی با مخالفت اعضای چپگرای حزب
خود روبرو خواهد شد.هرچند که نیکوس فیلیس ،سخنگوی پارلمانی آقای سیپراس
گفت که مطمئن است اعضای پارلمان با حمایت خود از طرح جدید ،اختیارات الزم
را به آقای سیپراس برای پیشبرد مذاکره درباره سومین بسته نجات مالی خواهد داد.
دولت ائتالفی یونان دارای  ۱۶۲کرسی از  ۳۰۰کرسی پارلمان است .آقای سیپراس
همچنین از حمایت نمایندگان مخالفان خود در پارلمان برخوردار است.یکی از مقامات
دولتی به نقل از آقای سیپراس گفت که نتیجه همه پرسی این اختیار را به او (الکسیس
سیپراس) داده است تا به “توافقی بهتر دست یابند نه آنکه از حوزه یورو خارج شوند”.او
در ادامه به نقل از نخست وزیر یونان گفت“ :پای همه ما در میان است”.

به دلیل ازدحام جمعیت؛

مرگ ده ها بنگالشی در جریان توزیع پوشاک مجانی
پلیس بنگالدش از کشته شدن دست کم  ۲۳نفر و مجروح شدن  ۵۰نفر
به دلیل ازدحام جمعیت در کارخانهای درشهر مایمن سینگ در شمال این
کشور خبر داده است.
این حادثه زمانی رخ داد که صدها نفر در تالش بودند به داخل این کارخانه که
پوشاک مجانی بین مردم فقیر توزیع می کرد ،بروند .پلیس هفت نفر از جمله مالک
این کارخانه را بازداشت کرده است.در جریان ماه رمضان ،ثروتمندان بنگالدش اغلب به
فقرا پوشاک اهدا می کنند.رئیس پلیس شهر مایمن سینگ به خبرگزاری فرانسه گفته
است که “ اکثر کشته شدگان زنان فقیر و نحیف بودهاند”.به گفته پلیس انتظار می رود
که آمار کشتهشدگان افزایش یابد.

