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تیراندازی سعودی ها به شناور ایرانی هیچ توجیهی ندارد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اقدام گارد مرزبانی عربستان در تیراندازی به صیاد بوشهری که منجر به کشته شدن این فرد شد را اقدام غیرقانونی و مغایر با اصول مسلم حقوق بینالملل
دانست .به گزارش ایسنا ،وی در مورد آخرین وضعیت پیگیری پرونده صیاد بوشهری که در تیراندازی گارد مرزبانی عربستان کشته شده است ،گفت :ما همچنان در حال بررسی این موضوع هستیم
و بعد از مشخص شدن نتاج بررسیها توسط دستگاههای مربوطه همانطور که پیش از این گفتهایم این موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.

یک استاد حقوق بین الملل در گفت و گو با «ابتکار» مطرح کرد

تالش آمریکا برای تحمیل هزینه نقض برجام به ایران
.
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نمایندگان سنای آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت قاطع آرا،
طرح تحریم های جدید علیه ایران را تصویب کردند .این
طرح با هدف گرفتن برنامه موشکی ایران و سپاه پاسداران
قرار است پس از تصویب کنگره آمریکا به امضای دونالد
ترامپ رسیده و پس از آن به صورت رسمی اجرایی شود.
سنای آمریکا همچنین در اقدامی بی سابقه با یک متمم،
تحریم های جدیدی را نیز علیه روسیه به تصویب رساند که این
طرح مسائلی همچون راه آهن ،معادن ،فلزات و  ...را مورد توجه
قرار می دهد .در همین راستا والدمیر پوتین در واکنش به این
اقدام آمریکا ،اظهار داشت که باید صبر کرد و دید که این طرح
تا چه میزان قدرت اجرایی می یابد .از سوی دیگر طرح جدید
تحریم های ایران نیز با واکنش های زیادی در داخل و خارج از
کشورمان مواجه شده است .برنی سندرز سناتور دموکرات که یکی
از محبوب ترین چهره های سیاسی آمریکا شناخته می شود با
رای مخالف به این طرح ،اعالم کرده بود که این مساله میتواند در
راه اجرای برجام مشکالتی را ایجاد کند .فدریکا موگرینی مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در اجالس اسلو فروم با بیان
اینکه ما در این مسیر به اقدامات آمریکا توجهی نداریم ،تاکید
کرده بود :اتحادیه اروپا پایداری و اجرای برجام را تضمین می کند.
اتخاذ تصمیمات الزم برای مقابله با اقدامات آمریکا
درحالیکهمحمدابراهیمرضاییعضوهیأترئیسهکمیسیونامنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس این عمل آمریکایی ها را نقض برجام و
عبور از توافق هسته ای دانسته ،علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت
ملی کشورمان ،روز گذشته طرح تحریم های جدید علیه ایران را فارغ
از نسبت حقوقی آن با برجام ،رفتاری خصمانه علیه ایران دانست و
عنوان کرد :در جلسه اخیر هیات نظارت بر اجرای برجام مصوبه مجلس
سنای آمریکا به دقت بررسی و تصمیمات الزم برای انجام اقدامات و
فعالیت های متقابل اتخاذ شد.وی افزود :یکی از تاثیرگذارترین اقدامات
برای بسیج مجموعه ظرفیت های کشور در مسیر برخورد با اقدامات
ستیزه جویانه آمریکا ،اتخاذ سازوکارهای قانونی تکلیف آور است که در

این راستا مجلس شورای اسالمی اقدامات الزم را انجام خواهد داد .دبیر
شواری عالی امنیت ملی کشورمان همچنین هدف آمریکا از تحریم ها
را تاثیرگذاری منفی بر اقتصاد کشور و آسیب پذیر کردن جامعه در
برابر فشارهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت :اقتصاد مقاومتی
و تحکیم ساخت درونی قدرت نظام،
فارغ از وجود یا فقدان تحریم ،راهبرد
محوری کشور برای مدیریت تغییرات
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی است.
مکانیسم های پیش بینی شده
برای نقض برجام
در همین راستا ،یوسف موالیی
استاد حقوق بین الملل و مدیر

گروه روابط بین الملل دانشگاه تهران طی گفت و گویی با ابتکار،
در خصوص این اقدام سنای آمریکا و اینکه آیا تحریم های جدید
وضع شده علیه ایران از لحاظ حقوقی نقض برجام محسوب می شود
یا خیر؟ توضیح داد :این امر از نظر حقوق بین الملل نقض برجام
محسوب نمی شود .در این رابطه هر کسی می تواند تفسیر خودش
را داشته باشد ،در حالیکه در خود برجام مکانیسم های اجرا و نقض
آن پیش بینی شده و کمیته ای نیز وجود دارد که طرفین توافق می
توانند از طریق آن موارد نقض برجام را پیگیری و مشخص کنند.
در ایران مقامات رسمی کشورمان باید تفسیر خود را از این
اقدام آمریکا داشته باشند ،در غیر اینصورت هر کس می تواند به
عنوان کارشناس در این خصوص اظهار نظرهایی داشته باشد .لذا
تا زمانی که مقامات کشور اظهار نظری در خصوص نقض برجام

نداشته باشند ،دلیلی وجود ندارد که در رابطه با نقض یا عکس آن
صحبتی مطرح شود .این استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
در ادامه در خصوص اقدامات متقابل ایران در مقابله با این طرح
و تاثیر آن گفت :این اقدامات متقابل می تواند در راستای اعمال
سیاسی مطرح شده و ماهیت حقوقی نداشته باشد .به اعتقاد من
ایران نباید در این خصوص اقدام پیش از موعد و شتابزده داشته
باشد .در این رابطه آمریکایی ها تمام تالش خود را خواهند کرد
تا هزینه نقض برجام را به ایران تحمیل کرده و خود را از اتهام
نقض مبرا کنند .بنابراین ایران نباید در این مسیر حرکت کند و
مسئوالن کشور باید از مسیرهای مشخص شده در برجام نسبت
به این اقدامات آمریکا واکنش نشان داده تا در آینده متهم به نقض
برجام نشوند .موالیی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه
به حمایت اروپا ،چین و روسیه (که همراه با ایران مشمول تحریم
های جدید از سوی آمریکا شده است) از ادامه اجرای برجام و
همکاری با ایران ،دورنمای این توافق بین المللی چگونه خواهد
بود؟ اظهار داشت :معتقدم که آمریکایی ها با توجه به هزینه هایی
که نقض برجام برای آنها در پی خواهد داشت ،در این مسیر حرکت
نخواهند کرد .آنها سعی می کنند به نوعی ما را در این بازی تحت
فشار قرار دهند تا ایران پیشگام در نقض برجام باشد .در این رابطه
ما باید در چارچوب مسیر مشخص شده برجام حرکت کرده و هر
موضوع را در جایگاه خودش مورد بررسی و تفسیر قرار دهیم؛ یعنی
برجام و سرفصلهای دیگر تحریم ها را در همان چارچوب خودش
مورد بررسی قرار داده و بین این دو موضوع مرز بندی ایجاد کنیم.
ایران در  4الی  5سرفصل ،مشمول تحریم های آمریکاست که این
تحریمها ربطی به برجام ندارد .به اعتقاد من آمریکایی ها با توجه
به اینکه  6کشور دیگر نیز در این توافق حضور دارند و قطعنامه
شواری امنیت سازمان ملل آن را مورد تایید قرار داده ،صراحتاً توان
زیر پا گذاشتن و نقض برجام را نخواهند داشت .در این راستا ،ایران
باید با همراهی اروپا ،چین و روسیه به این مسیر ادامه دهد .زیرا
آنها نیز در رابطه با برجام ذینفع بوده و قطعاً با حمایت از ایران
در راستای مستحکم تر کردن سند برجام گام برمی دارند .لذا ما با
هماهنگی این کشورها و تحرک بخشی به فعالیت های دیپلماتیک
خود می توانیم ،هزینههای کارشکنی و نقض برجام را برای آمریکا
افزایش دهیم.

اخبار
برگزاری اولین دور از گفتوگوهای راهبردی ایران و
افغانستان
اولین دور از گفتوگوهای راهبردی ایران و افغانستان در قالب پنج کمیته
امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،آب و مهاجران برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،یکی از کمیتههای اساسی و کلیدی و محورهای مذاکرات در این
گفتوگو  ،مسأله آب در یک طرف و مسائل امنیتی و اتباع (مهاجرین) در طرف دیگر
خواهد بود .در کنار مسأله آب ،مسائل مربوط به امور مهاجرین افغان و سازماندهی آنها ،به
خصوص مهاجرین فاقد مدرک اقامتی و همچنین مسائل مبارزه علیه تروریسم ،مواد مخدر،
از محورهای جدی مذاکرات میان دو طرف خواهد بود .گفتنی است ،به دنبال این مذاکرات
در تهران ،انتظار میرود دور بعدی مذاکرات این پنج کمیته در افغانستان برگزار شود.

اسنودن را به آمریکا نمی دهیم
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که ادوارد اسنودن پیمانکار
پیشین سازمان جاسوسی آمریکا که اطالعات عملیات تجسسی بین المللی این
کشور را افشا کرده است ،به واشنگتن تحویل نمی شود.
به گزارش ایرنا ،اسنودن سال  2013از محل کار خود در مرکزی متعلق به اداره امنیت
ملی آمریکا در هاوایی به هنگ کنگ گریخت و هزاران مدرک طبقه بندی شده جاسوسی
و امنیتی این کشور را در اختیار روزنامه نگاران قرار داد که به رسوایی بزرگ برای واشنگتن
منجر شد و خود نیز تحت پیگرد قرار گرفت .وی پس از ابطال گذرنامه اش توسط آمریکا
به روسیه رفت و با کسب پناهندگی موقت در این کشور زندگی می کند.

کویت  ۲۱شهروند را به جاسوسی برای ایران متهم کرد
دادگاه کویت حکم  ۲۱نفر را که به گروهک عبدلی معروفند صادر کرد .طبق این
حکم ،متهم اصلی حسن عبدالهادی حاجیه از اعدام به حبس ابد کاهش یافت و
دو نفر دیگر به  ۱۵سال حبس و  ۱۵نفر دیگر به  ۱۰سال حبس و  ۳نفر دیگر به ۵
سال حبس محکوم شدند و دو نفر از متهمان تبرئه شدند.
به گزارش ایسنا ،دادگاه قبل از این عبدالهادی حاجیه را به اعدام محکوم کرده بود ،این
قضیه به اوت  ۲۰۱۵باز میگردد ،زمانی که وزارت کشور کویت اعالم کرد که در شمال
پایتخت کویت در منطقه عبدلی یک گروهک تروریستی را دستگیر و اسلحههای آنان را
مصادره کرده و این گروهک را به جاسوسی برای ایران و حزباهلل لبنان و همچنین تالش
برای ایجاد ناامنی در کویت متهم کرده است.

ظریف در دیدار با وزیر خارجه الجزایر:

اخراج مولر باعث خلع ترامپ خواهد شد

راه حل مشکل ترورسیم برقراری دموکراسی است

ریچارد پینتر حقوقدان ارشد سابق کاخ سفید هشدار داد که چنانچه دونالد
ترامپ اقدام به اخراج رابرت مولر بازرس ویژه تحقیق در باره ارتباطات کوشنر
داماد ترامپ با روسیه بکند ،خیلی زود مایک پنس ،چهل و ششمین رئیس
جمهوری آمریکا خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،هشدار این حقوقدان سابق کاخ سفید در پی ابراز تردیدهای دونالد ترامپ و
اطرافیان وی درخصوص توانایی های مولر برای انجام تحقیقاتی منصفانه درخصوص نقش روسیه
درانتخابات  2016آمریکا و احتمال ارتباط بین ستاد انتخاباتی ترامپ و روس ها ،مطرح می شود.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در راستای سفر منطقه ای
خود به شمال آفریقا ،روز گذشته وارد الجزایر شد و با نخست وزیر و وزیر
خارجه این کشور دیدار و گفت وگو کرد .ظریف در این سفر که با دعوت
رسمی مقامات الجزایر صورت گرفته است ،عالوه بر پیگیری تعمیق روابط
دوجانبه در خصوص تحوالت منطقه به خصوص سوریه و عراق نیز با مقامات
این کشور به رایزنی پرداخت.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در بدو ورود خود به الجزیره در دیدار با مقامات
استقبال کننده این کشور ،ضمن تاکید روابط خوب میان ایران و الجزایر ،اظهار داشت:
ایران و الجزایر دارای سیاست های مشترکی هستند .امیدواریم بتوانیم با مشورت
یکدیگ ر جهت تقویت همکاری بین کشورهای اسالمی و کشورهای غیر متعهد ،در
سطح بین الملل ،سیاست های خود را پیش ببریم .وی همچنین گفت که شرایط و
تحوالت منطقه ای و بین المللی نیاز به گفت و گو دارد و در چنین شرایطی این گونه
دیدارها ضروری است .ظریف همچنین در نشست خبری مشترک با عبدالقادر مساهل
همتای الجزایری خود با اشاره به تحوالت منطقه افزود :با شما موافق هستم که تروریسم
مشکل اصلی منطقه است و راه حل آن برقراری دمکراسی است؛ البته دمکراسی که از
داخل کشورها برخیزد .به گزارش ایرنا ،وی افزود :باید اولویت همه مبارزه با افراط باشد.
همه باید کمک کنیم برای رسیدن به راه حل و نه تحمیل راه حل .ما نمی توانیم برای
مردم کشورهای مختلف راه حل تعیین کنیم.
ظریف ادامه داد :اصل موضوع این است که ما به عنوان کشورهای خارجی باید کمک
کرده و نه تعیین تکلیف کنیم .دخالت خارجی عامل اصلی طوالنی شدن بحران در
کشورهای منطقه بوده و به پیچیده شدن آن انجامیده است.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اینکه از این وضعیت دو گروه استفاده
می کنند :تندروها و صهیونیست ها ،تصریح کرد :صهیونیست بدون هیچ هزینه ای در حال
سوء استفاده از این مساله هستند .ایران در دام دسیسه ها نمی افتد و زمینه سوء استفاده
صهیونیست ها را فراهم نخواهد شد .ظریف در ادامه با اشاره به شرایط به وجود آمده میان
کشورهای خلیج فارس نیز اظهار داشت :ما نگران تشدید وضعیت میان قطر و همسایگان
آن هستیم و معتقدیم بهترین راه گفت وگو است .ما هم آماده ایم در این زمینه کمک کنیم.
می دانیم منشاء تروریسم چیست و از کجاست
عبدالقادر مساهل وزیر خارجه الجزایر نیز در این نشست خبری ضمن خوشامدگویی
به وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه وی اظهار داشت :ما معتقدیم کشورهای
منطقه باید اختالفات را از طریق گفت وگو حل و فصل کنند .وی افزود :احترام به
حاکمیت کشورها از دیگر اصول ماست .از این رو موضع ما یک موضع مستقل است.
ما اولویتهایی در سیاست خارجی خود داریم که یکی از آنها مبارزه با تروریسم است.
وی با اشاره به این که ما نیز قربانی تروریسم هستیم ،خاطر نشان ساخت :در سالهای
نه چندان دور بیش از  200هزار شهروند خود را به واسطه ترور از دست دادیم و در این
زمینه تجربیات زیادی داریم و می دانیم منشا تروریسم چیست و از کجاست.
مساهل ادامه داد :اختالفات در جهان عرب همیشه وجود داشته است .بحران سوریه
یکی از این نمونه هاست .اگر همه به حق حاکمیت ملت ها و دولت قانونی و نیز خواسته
مردم احترام بگذارند ،چنین وضعیتی به وجود نمی آید .در لیبی هم دخالتهای
خارجی کار را به اینجا کشانده است .وی با بیان این که اگر دخالت خارجی در سوریه،
لیبی و یمن نبود ،مشکالت زودتر حل می شد ،اضافه کرد :امروز شاهد اختالف در
جهان اسالم و عرب هستیم .امیدوارم گفت وگوها آغاز شود و بدانیم هیچ راهی جز

اجازه نمی دهیم عراق به دروازه حمله به ایران تبدیل شود
گفت وگو نداریم .وزیر خارجه الجزایر در ادامه در خصوص مشکالت ایجاد شده در
میان برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز ابراز امیدواری کرد که تالش ها برای
گفت وگو به نتیجه برسد.
امکانات فراوان برای همکاری های دو طرفه
وی همچنین با اشاره به اینکه الجزایر و ایران برای بهبود روابط گام هایی برداشتهاند،
افزود :زمینه های زیادی برای همکاری مشترک میان دو طرف وجود دارد ،اما این
مساله روندی ُکند داشته است .مساهل گفت :این دیدار در چارچوب رایزنی های دو
جانبه با توجه به شرایط فعلی کشورهای اسالمی انجام می شود و مایه افتخار است که
ریاست کمیته پیگیری الجزایر و ایران را بر عهده دارم .از طرف ایران نیز وزیر مسکن
عهده دار این مسئولیت است .وی ادامه داد :یکی از خصوصیت های این کمیته این بود
که ما به این نتیجه رسیدیم که امکانات و توانمندی های زیادی برای همکاری های
دو طرفه داریم.

معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه:

ایران به دنبال فرصت طلبی لحظه ای نیست

حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه
کشورمان در رابطه با آخرین تحوالت مربوط به روابط قطر
با کشورهای عربی و اقدامات ایران در این زمینه و احتمال
انجام رایزنی و سفرهایی در این خصوص  ،گفت :بالفاصله
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بعد از اتفاقی که در قطر افتاد ایران یک دیپلماسی فعال را
در پیش گرفت .وزیر امور خارجه تماسهای متعددی را با
تعدادی از همتایان خود در سطح منطقه و بینالملل انجام داد.
هدفگیری این تماسها دعوت به آرامش و خویشتنداری و
اداره این شرایط بر اساس تدبیر ،منطق و عقالنیت بود.
وی با بیان اینکه ما به دنبال فرصتطلبی لحظهای نیستیم تاکید
کرد :ما نگاه دراز مدت داریم .رفت و آمدهایی هم بین کشورهای
منطقه و ایران انجام شده و در جریان است .الزاما هم همه تحرکات
اعالم نمیشود چرا که ما به تحرک بدون سر و صدا و جنجال
معتقدیم.
به گزارش ایسنا ،جابری انصاری گفت :شرایط منطقه شرایط
حساسی است .برخی اوقات اقتضا میکند که خارج از نگاه دوربینها
تحرکات انجام شود .در همین چارچوب تحرکاتی در جریان است و
بعد از این هم در جریان خواهد بود.

معاون ظریف اظهار کرد :نگاه ما به تحوالت حتی منفی ،مثبت
و از نوع فرصتسازی است نه فرصتطلبی و در چارچوب منافع
کشورهای منطقه است .تحرکاتمان هم در همین مسیر در جریان
است و امیدواریم که پیامد تحوالت اخیر به ایجاد فضای مثبتتری
نه فقط برای حل این مشکالت اخیر بلکه حل اختالفات مزمن ایجاد
شده در چند سال اخیر در منطقه منجر شود.
وی در رابطه با موضوع عربستان و سفر هیاتی از عربستان به ایران
برای بازدید از سفارت این کشور و همچنین سفر هیات ایرانی به
عربستان در رابطه با موضوع حج گفت :مذاکرات حج در جریان است
و حضور هیات کنسولی ایران در فصل حج برای تدبیر و پیگیری
حقوق اتباع ما به طور کلی بین وزارت حج عربستان و سازمان حج
و زیارت ایران بود .البته جزئیات آن مساله از مجاری دیپلماتیک
در حال پیگیری است .طبیعی است که باید توافق کامل در مورد
جزئیات این مساله بین دو طرف حاصل شود .برای اینکه امکان تدبیر

امور اتباع ایران در فصل حج به شکل منطقی فراهم شود.
جابری انصاری در ادامه موضوع بازدید از سفارتخانههای ایران و
عربستان را در دستور کار دو طرف عنوان کرد و گفت :این موضوع
هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است .هرگونه اقدامی به شکل متقابل،
برابر و بر اساس توافق روی جزئیات توسط دو کشور انجام خواهد شد
و منوط به این است که توافق بین دو کشور در ارتباط با جزئیات و به
شکل کامال متبادل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه نیز درباره موضوع حمله به سفارت
عربستان روند خود را طی میکند ،گفت :بازدید از سفارتخانهها بین
دو کشور ایران و عربستان مطرح است .اگر این موضوع نهایی شود
اعالم خواهد شد .معاون وزیر خارجه با تاکید بر اینکه هیچ مذاکره
مستقیمی بین هیاتهای دو کشور و وزارت خارجه ایران و عربستان
وجود ندارد ،افزود :از مجاری دیپلماتیک و به شکل غیرمستقیم
ضرورتها رفع میشود.

با انتشار توییت هایی توسط رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد

وزیر خارجه آلمان:

دفاع ترامپ از عملکرد ریاستی خود

تحقیر روسیه اشتباهی بزرگ بود

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته را با انتشار توییت هایی در دفاع از سابقه خود و انتقاد از تحقیقات در
مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوریآمریکا شروع کرد.
به گزارش ایرنا ،وی در یک توییت دو بخشی که قبل از ساعت هفت صبح روز یکشنبه منتشر کرد ،از پیشرفت برنامه «آمریکا را دوباره
بزرگ کنیم» ،خبر داد و نوشت :تعداد زیادی شغل جدید ایجاد و شوق تجاری باالیی به وجود آمده ،تعرفه ها کاهش نشان می دهد36 ،
الیحه قانونی جدید امضا شده و امور زیرساختی ،مراقبت های بهداشت و کاهش مالیات ها در جریان است .وی در این توییت همچنین به
معرفی موفقیت آمیز نیل گورساچ از طرف خودش به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا اشاره کرد.
ترامپ همچنین از تحقیقات در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مناسبات ممکن مسکو با تیم انتخاباتی
خود انتقاد کرد .این در حالی است که مشاوران ترامپ می گویند وی به شدت از بابت این تحقیقات خشمگین است.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین دیروز در توییت دیگری به میزان محبوبیت  50درصدی اش براساس نتایج نظرسنجی موسسه راسموسن
اشاره کرد و نوشت :نظرسنجی جدید راسموسن ،یکی از دقیق ترین (نظرسنجی ها) در انتخابات  ، 2016با میزان محبوبیت  50درصدی
ترامپ منتشر می شود .نتایج این نظرسنجی حاکی است که  50درصد از مردم آمریکا از عملکرد ترامپ راضی و  50درصد ناراضی اند.

زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز گذشته در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ اظهارداشت :تالش باراک
اوباما رئیس جمهوری قبلی آمریکا در تحقیر روسیه اشتباهی بزرگ بود .من همچون گذشته ،امیدوارم که واشنگتن
این اشتباه را جبران کند .در حال حاضر به نظر می رسد که اختالف بین مسکو و واشنگتن همچنان رو به افزایش است.
این دیپلمات ارشد آلمانی افزود :خوب است دولت آمریکا به دنبال آغاز جدیدی در روابطش با روسیه ،تماس ها و مذاکرات جدید با این
کشور باشد .بدون روسیه نمی توانیم با درگیری ها در سوریه ،لیبی ،اوکراین و سایر مناطق جهان مقابله کنیم .گابریل خاطرنشان کرد :اوباما
در دوران ریاست جمهوری اش ،روسیه را قدرتی منطقه ای خواند اما بعدها تصدیق کرد که این کشور ابرقدرتی نظامی است که در منطقه
و سراسر جهان نفوذ دارد .وی همچنین با انتقاد از طرح جدید تحریم های آمریکا علیه روسیه ،از آمریکا خواست تا از تحریم خط لوله گاز
روسیه موسوم به نورد استریم  2خودداری کند.
گفتنی است ،آمریکا و متحدان غربی اش از زمان الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه ،مسکو را به مداخله نظامی در درگیری های
اوکراین و حمایت از جدایی طلبان در این کشور متهم کرده اند و با این استدالل مجموعه تحریم هایی را علیه این کشوروضع کرده اند .روسیه
ضمن رد چنین ادعایی می گوید تحریم ها بیشتر به ضرر شرکت های آمریکایی و اروپایی بوده است.

حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق در دیدار با اصحاب رسانه و تحلیلگران
سیاسی در دفتر رسمی خود گفت :برخیها میخواهند که عراق به میدان جنگ
بینالمللی تبدیل شود اما درگیریهای منطقه هیچ ربطی به عراق ندارد و ما وارد
آن نخواهیم شد و اگر تمام دنیا را به ما بدهند یا عراق را آباد کنند اجازه نخواهیم
داد که عراق به دروازه حمله به ایران یا میدان جنگ میان آمریکا و ایران تبدیل
شود و ما خواستار تفاهم و گفتوگو هستیم ،اما اگر جنگی به نفع عراق باشد
آماده ورود به آن خواهیم بود.
به گزارش ایسنا ،وی در ادامه گفت :من معتقدم که دولت جدید آمریکا با ایران وارد
جنگ نخواهد شد و دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا یک تاجر است نه سیاستمدار.

وزیر دفاع آمریکا مخالف مواضع تهاجمی علیه ایران است
پایگاه خبری دیلی کالر آمریکا به نقل از دو تن از مقامهای اطالعاتی آمریکا
مدعی شد :بارها مقامات اطالعاتی خواستار مواضع تهاجمیتر در قبال ایران
شدند اما وزیر دفاع ترامپ با این درخواست مخالف است.
به گزارش ایلنا ،بر اساس این گزارش ،فرماندهان ارتش آمریکا و دیپلماتها با ایده اخیر
متیس مبنی بر مخالفت با حمله به مواضع ایران در سوریه موافق بودند و میگفتند آمریکا
به یک جبهه دیگر در خاورمیانه نیاز ندارد؛ چرا که درگیر جنگ با داعش است .نیروهای
ائتالف علیه داعش بارها اعالم کردهاند که نمیخواهند با نیروهای حامی سوریه بجنگند و
از همه خواستند روی مبارزه با داعش تمرکز کنند.

ابالغ پیام شفاهی روحانی به امیر قطر
حسین جابری انصاری معاون امور عربی و آفریقایی در وزارت خارجه ایران شنبه
شب در نشست با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر ،پیام حسن
روحانی رئیسجمهور ایران را به امیر قطر ابالغ کرد .گفتنی است ،خبرگزاری قطر
(قنا) این خبر را اعالم و از افشای جزئیات آن خودداری کرد.
این نخستین مسئول ایرانی است که از زمان آغاز بحران در روابط کشورهای حاشیه
خلیجفارس ،به قطر سفر کرده است .به گزارش فارس ،پیش از این وزیر خارجه قطر در
پاسخ به این سوال که آیا رابطه با ایران علت اختالفات بوجود آمده است ،تأکید کرده بود
که سیاست قطر در خصوص تهران با سیاستهای کشورهای حاشیه خلیجفارس همسو
است و همکاری دوحه با تهران بیشتر از همکاری دیگر کشورهای حاشیه خلیجفارس با
ایران نیست.

انتقال جنگنده های آلمان از ترکیه به اردن
دولت آلمان پس از آنکه مقام های ترکیه از دادن اجازه به نمایندگان مجلس
آلمان برای دیدار از حدود  270نظامی این کشور مستقر در ترکیه خودداری
کردند ،تصمیم گرفت که هواپیماهای سوختگیری و شناسایی خود را از
پایگاه اینجرلیک ترکیه خارج کند.
قرار است این هواپیماهای نظامی آلمان به پایگاه ازرق در استان زرقاء اردن منتقل شوند.
به گزارش ایرنا ،در این رابطه اورسوال فون در لین وزیر دفاع آلمان روز گذشته به روزنامه
بیلدام سونتاگ گفت :هواپیماهای سوختگیری پس از پایان ژوئن به سرعت منتقل خواهند
شد ،زیرا باید در نیمه دوم ژوئیه دوباره وارد عملیات شوند.

