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هشدار آلمان به آمریکا برای خروج از برجام
بنا بر بیانیه وزیر خارجه آلمان سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان از آمریکا خواستهاند تا از توافق هستهای ایران خارج نشود .به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،زیگمار گابریل وزیر خارجه
آلمان در بیانیهای گفت :برلین اطمینان دارد که ایران به برجام متعهد بوده است که این موضوع از سوی آژانس نیز تایید شده است .او ابراز نگرانی کرد که شواهد نشان میدهد که ترامپ از توافق
هستهای ایران خارج خواهد شد .وزیر خارجه آلمان با اشاره به اینکه خروج از برجام میتواند باعث تشدید نگرانیها شود ،هشدار داد وضعیت امنیت منطقه میتواند با خروج واشنگتن از این توافق
بدتر شود.

همزمان با سردی روابط با اتحادیه اروپا ،ترکیه با آمریکا نیز وارد چالش جدید دیپلماتیک شد

پراگماتیسم اردوغانی

.

وضعیت مبهم ایرانیان متقاضی ویزای آمریکا در ترکیه
سفارت ترکیه در آمریکا روز گذشته در بیانیهای اعالم کرد که صدور تمامی ویزاهای غیر مهاجرتی که از سوی هیات دیپلمات
ترکیه در واشنگتن صادر میشد را به تالفی اقدام مشابهی از سوی دولت آمریکا به حالت تعلیق درآوردهاند .در این بیانیه آمده است:
رخدادهای اخیر دولت ترکیه را مجبور کرده تا نسبت به تعهداتش در قبال آمریکا ارزیابی مجددی داشته باشد.
گفتنی است این اقدام از سوی دولت آنکارا کمتر از  24ساعت پس از آن صورت گرفته که دولت آمریکا صدور ویزاهای غیرمهاجرتی
در سفارت خود در ترکیه را متوقف کرد .دولت آنکارا گفته است که تصمیماش برای تعلیق صدور ویزا هم برای پاسپورتها و هم
برای ویزاهای الکترونیکی و ویزاهای مورد نیاز در مرز است .این اقدام از سوی دولت واشنگتن در پی دستگیری متین توپوز ،شهروند
ترکیهای که یکی از کارمندان بخش کنسولی آمریکا در استانبول است ،صورت گرفته است .توپوز به ارتباط با فتح اهلل گولن ،روحانی
در تبعید و مخالف دولت ترکیه متهم شده است .آمریکا دستگیری این فرد را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
با این حال این مساله میتواند تبعاتی برای هممیهنان ایرانی که قصد اخذ ویزای آمریکا را دارند ایجاد کند .به طوریکه مشخص
است عد ه زیادی از ایرانیان برای گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه سفر میکنند و از آنجا که خدمات کنسولی آمریکا برای ایرانیان از
طریق دبی متوقف شده است ،انتظار میرود که این روند باعث بروز مشکالتی برای شهروندان ایرانی که به این منظور به ترکیه سفر
کردهاند ،شود .در این رابطه هر چند مقامات ترکی ه در بیانیههای خود نسبت به حل و فصل شدن این مشکل میان دو کشور تاکید
دارند ،اما تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز واکنش و اظهارنظری از سوی وزارت خارجه ایران برای رسیدگی به مشکالت ایجاد شده
برای ایرانیهای متقاضی ویزا در ترکیه صورت نگرفته است.
میالدی طومار نظامهای سیاسی برخی از کشورهای مهم عربی
را از شمال آفریقا تا قلب خاورمیانه در هم پیچید ،ترکیه با کنار
گذاشتن سیاست تنش زدایی صفر با همسایگان ،عم ً
ال وارد میدان
بحران سوریه شد .هر چند روابط اردوغان و بشار اسد قبل از
آغاز ناآرامیهای سوریه در بهترین وضعیت خود قرار داشته و
دو رهبر حتی رفت و آمدهای خانوادگی نیز با یکدیگر داشتند،
اما به یکباره دولت اردوغان ضمن حمایت از مخالفان اسد ،به
صورت مصرانهای در جهت ساقط کردن دولت سوریه تالش کرد.
با طوالنی شدن جنگ داخلی در سوریه و افزوده شدن بحران
تروریسم در منطقه که در قالب گروههای تروریستی از جمله

داعش ،جبهه النصره و  ...ظهور یافت ،دولت آنکارا با نزدیک شدن
به ائتالف عربی به رهبری عربستان عم ً
ال در موضعی مخالف
ایران ،روسیه و سوریه به عنوان متحدان تاریخی خود قرار گرفت.
با تغییر تحوالت در زمین بازی سوریه و چرخش وزنه موازنه قوا
به سمت دولت سوریه که همزمان با حضور نظامی روسها در این
کشور رخ داد ،ترکیه با چرخشی محسوس و معنادار وارد روندی به
نام مذاکرات آستانه با ایران و روسیه شد و علیرغم آنکه تا ماههای
گذشته از سیاست ایران در قبال کشورهای منطقه به صورت رسمی
انتقاد کرده و آن را دخالت در امور همسایگان مینامید ،از ائتالف
عربی دور شده و به سمت تهران و مسکو حرکت کرد.

در همین راستا و با وجود حمایت آمریکا از کردهای شمال
سوریه و پیشروی این نیروها به سمت شهر رقه به عنوان پایتخت
خودخوانده داعش و پیوند خوردن این قضیه به بحث همهپرسی
و استقالل کردستان عراق ،اینک ترکیه با همکاری روند آستانه و
طبق قراری که در این مذاکرات در خصوص مناطق امن چهارگانه
سوریه بوجود آمده است ،از اوایل هفته جاری نیروهای خود را
به مناطق مرزی سوریه و ادلب فرستاده و درگیریهایی را نیز با
هیئت تحریر الشام سوریه پیدا کرده است.
رئال پراگماتیسم اردوغان
تحلیل گران در خصوص موضع پاندولی سیاست خارجی ترکیه در
طول سالهای اخیر دو نظر متفاوت را ارائه میدهند .عدهای معتقدند
که دولت اردوغان به واسطه چالشهای داخلی و همچنین تعارض
منافع با شرکای غربی خود در قبال منطقه به نوعی سیاست خارجی
تهاجمی روی آورده و هر چند در این راستا متحمل ضررهایی
همچون ناامنی و بمبگذاریهای متعدد شده است ،اما قصد دارد
که با پیوند دادن چالشهای داخلی به اصول سیاست خارجی
تهاجمی از دو جبهه با کمترین هزینه و بیشترین منفعت خارج شود.
مثالی که در این خصوص ذکر میشود بحث چالشهای داخلی در
خاندان سلطنتی عربستان و اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی توسط
این کشور در قبال ایران و یمن است که اکنون به نظر میرسد
با تثبیت محمدبن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان این سیاست
خارجی در آینده نزدیک به میزان زیادی تعدیل شود .در مقابل
عدهای دیگر از تحلیل گران معتقدند که سیاست خارجی دولت
اردوغان نوعی سیاست پراگماتیستی و حتی فراتر از آن است که به
فراخور وضعیتهای متفاوت نسبت به تحوالت واکنش نشان میدهد.
 Pragmatismدر فلسفه به معنای اصالت عمل بوده و طرفداران
این شیوه با قرار گرفتن در مقابل محافظهکاران خود را عملگرا
میدانند .این معنی در سیاست به کسانی اطالق میشود که امکانات
عملی و مصلحت روز را بر معتقدات خود مقدم میشمارند و به عبارت
دیگر برای پیشرفت مقاصد خود یا ماندن بر مسند قدرت ،انعطاف
نشان میدهند .در همین رابطه دکتر مهدی مطهرنیا ،استاد روابط
ت خارجی ترکیه معتقد
بینالملل و آینده پژوه سیاسی در مورد سیاس 
است :اردوغان به عنوان یک رهبر کاریزماتیک جهت گیریهای
مشخصی در منطقه و نظام بینالملل دارد .وی در بازههای زمانی
گوناگون جهتگیریهای رئالپراگماتیستی را در سیاست خارجی مد
نظر دارد و با توجه تحوالت مختلف خاورمیانه و نظام بینالملل سعی
میکند که از موقعیتهای گوناگون نهایت بهرهبرداری را کرده و نقش
کشورش را در معادالت منطقهای و جهانی افزایش دهد.
در همین رابطه هرگاه ترکیه در منطقه با کشورهای فرادستی
دچار چالش شود به اردوگاه رقیب وارد شده و سعی میکند با
برهم زدن توازن امتیازات خاص خود را کسب کند .به عنوان مثال
جهتگیری او در زمانی همسو با آمریکا و غرب است و زمانیکه این
همسویی کاهش پیدا میکند شاهد نوعی حرکت پاندولی به سمت
دیگر و نزدیکی با تهران و مسکو هستیم .جهتگیریهای وی در
خصوص تحوالت منطقه از داعش گرفته تا بحران سوریه و همچنین
مساله رفراندوم کردستان عراق در یک کنش سیاسی مبتنی بر
جهتگیریهای رئال پراگماتیستی بوده که نباید از آن غافل شد و
باید بر اساس همین بینش حاکم بر رفتار رئیسجمهوری ترکیه به
تحلیل و نقد سیاستها در قبال این کشور پرداخت.

هشدار سخنگوی وزارت خارجه به دولت آمریکا برای تصویب قانون کاتسا

پاسخ ایران قاطع ،کوبنده و سخت خواهد بود
بهرام قاسمی در واکنش به محکومیت یک عضو تیم مذاکره مننده هسته ای به جاسوسی :دری اصفهانی از ارگانی دیگر به وزارت خارجه معرفی شد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته در نشست هفتگی
خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص اظهارات روز یکشنبه سردار
جعفری فرمانده سپاه مبنی بر واکنش سخت ایران در صورت تصویب قانون کاتسا
در آمریکا گفت :امیدواریم که آمریکاییها در ادامه خطاهای استراتژیکی که
تاکنون انجام دادهاند این اقدام را انجام ندهند و دور اندیشی الزم را داشته باشند.
اگر آمریکاییها به سمت چنین تصمیمی حرکت کنند پاسخ ایران قاطع ،کوبنده و
سخت خواهد بود و تصور میکنم که در آن هنگام ایاالت متحده باید تمام عوارض
این تصمیم را بپذیرد چرا که پاسخ ارائه شده قاطع و سخت است و امیدواریم که
آنها در این مسیر حرکت نکنند.
دری اصفهانی از ارگانی دیگر به وزارت خارجه معرفی شد
قاسمی همچنین در خصوص محکومیت دری اصفهانی به جاسوسی که گفته میشود از
اعضای تیم کارشناسی مذاکرات هستهای بوده است ،اظهار داشت:صحبتهایی که توسط
سخنگوی قوه قضاییه به عنوان تصمیمات این قوه مطرح شده است متین است و من در
این خصوص اظهار نظری ندارم .دری اصفهانی چند دهه است که برای نهادها و ارگانهای
ایران تالش زیادی داشته و همکاریهای زیادی با وزارتخانههای مختلف داشتند و در
برخی از حوزهها بخصوص مسائل بانکی و اقتصادی در برخی از جلسات کارشناسی برجام
به عنوان مشاور فعالیت داشتند .گفته میشود که او در بازگشت  1.7میلیارد دالر به ایران
تالش داشته در این ارتباط تالشهایی را انجام داده است .وظیفه وزارت خارجه تحقیق و
تفحص در مورد روابط پنهانی و درونی افراد نیست و این وظیفه ذاتی سایر ارگانهاست که
در مورد روابط پنهانی افراد تحقیقات الزم را داشته باشند و به هنگام در اختیار سایر نهادها

از جمله وزارت خارجه بگذارند و در واقع ارگانهای مشخصی در این زمینه مسوولیت دارند
و مشخصکنند ه این نوع روابط وزارت خارجه نیست .ایشان را یکی از ارگانها به عنوان
متخصص امور بانکی به وزارت خارجه معرفی کرده بود و او در مواقعی در کنار دوستانی که
کار اقتصادی میکردند فعالیت میکردند.
اروپاییها با جدیت در برابر آمریکا ایستادهاند
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از تحلیلها مبنی بر اینکه اگر
آمریکا پایبندی ایران به برجام را تایید نکند ،ممکن است قراردادهای تجاری منعقد شده
بین ایران و اتحادیه اروپا در خطر قرار بگیرند؟ اظهار کرد :در مورد اتفاقی که نیفتاده و در
حد حدس و گمان است بهتر است صحبت نکنیم .باید صبر کنیم ببینیم که وضعیت به
چه نحوی پیش میرود .ولی آنچه که مشخص است اینکه دول اروپایی با جدیت تمام در
برابر سیاستهای آمریکا ایستادهاند و آنگونه که به ما اطالع دادهاند قرار است همکاریهای
خود را با ایران ادامه دهند .ولی در حوزه سیاست به خصوص سیاست خارجی باید با احتیاط
حرکت کرد و این موضوع را همواره مدنظر داشت.
در مورد مسائل دفاعی اجازه دخالت به سایر دولتها را نمیدهیم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در ارتباط با موضع ایران در مورد مذاکره
مجدد در مورد برجام و همچنین فعالیت موشکی کشورمان با کشورهای  5+1تصریح
کرد :ما هیچگونه تغییر موضعی ندادهایم .مواضع ما در مورد بحث برجام شفاف و روشن
است .در مورد بحث موشکی نیز بارها گفتهایم که مسائل موشکی بخشی از سیاست
دفاعی ایران است و در مورد مسائل دفاعی خود اجازه ورود و دخالت سایر دولتها
را نمیدهیم.

امیدواریم آمریکا در مورد برجام درایت به خرج دهد
قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر خارجه پیشبینی کرده بودند که احتماال
ترامپ پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد و نظر شما در این ارتباط چیست و
همچنین پاسخ ایران به فضاسازیهایی که در این زمینه در حال صورت گرفتن است چگونه
خواهد بود؟ گفت :من قرار ندارم که جلوتر از آقای وزیر حرکت کنم .همانطور که اشاره
کردید طی هفتههای اخیر یک فضای روانی و پرفشاری در این ارتباط دیده میشود و ما این
تحلیلها را میبینیم که گفته میشود ممکن است آقای ترامپ پایبندی ایران را تایید نکند
و این موضوع به کنگره واگذار شود .این مباحث در فضای اروپا و آمریکا مطرح است ولی ما
امیدواریم که آمریکاییها در این زمینه درایت به خرج دهند و تصمیم عاقالنه بگیرند گرچه
نمیشود امید زیادی داشت که آنها این درایت را داشته باشند.
یکی از خطاهای استراتژیک آمریکا
به گزارش ایسنا ،سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات
اخیر ترامپ مبنی بر اینکه در آیندهای نزدیک با ایران برخورد میکنیم و طرح این اتهام از
سوی وی که ایران به کره شمالی در ارتباط با تسلیحات هستهای کمک کرده است؟ گفت:
فکر میکنم به اندازه کافی در این ارتباط صحبت شده است .مواضعی که آمریکاییها در مورد
برجام ،مسائل موشکی و همچنین دیگر اتهامات ناروایی که به ایران وارد میکنند ،بیربط و
غلط است و در زمان الزم ایران پاسخ الزم را میدهد .این هم یکی از خطاهای استراتژیک
آمریکا است که برخی از مقامات آن بدون خردورزی و آگاهی الزم سخنان بی جا و بیربطی
مطرح میکنند .این درحالی است که افکار عمومی در برابر این موضعگیریها از آگاهی الزم
برخوردارند و این گونه رفتارها به ضرر خود آمریکا و منافع آن تمام میشود.

در آستانه اعالم نظر رئیسجمهوری آمریکا درباره تداوم توافق هستهای مطرح شد

مهر تایید دوباره آمانو و موگرینی در پایبندی ایران به برجام
در آستانه اعالم نظر دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایاالت
متحده آمریکا درباره پایبندی ایران به برجام و تداوم
توافق هستهای ،یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی هستهای و فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا بار دیگر بر پایبندی ایران به برجام
تاکیدکردند.
سمینار بینالمللی گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و پیمان  EURATOMدرباره همکاریهای
بینالمللی ،علمی و فنی در زمینه امنیت و منع گسترش هستهای
در رم پایتخت ایتالیا برگزار میشود و در آن حدود  40مقام یا چهره
برجسته از چهار قاره اروپا ،آسیا ،آفریقا و آمریکا سخنرانی خواهند
کرد .یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای که از
شرکتکنندگان در این سمینار است ،در دیدار با علی اکبر صالحی
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت در این سمینار به
رم سفر کرده است ،گفت ارزیابی عینی از اقدامات کشورها مبنای

گزارشات آژانس است و تحوالت سیاسی تاثیری بر آن نخواهد داشت.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مالقات روز یکشنبه
خود با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در محل
سفارت ایران در رم ،ضمن تبادل نظر در خصوص آخرین تحوالت
سیاسی مرتبط با برجام و فعالیتهای اخیر دولت آمریکا به این نکته
اشاره کرد که آژانس تاکنون پایبندی ایران به تعهدات خود را گزارش
کرده است .آمانو تاکید کرد آنچه برای ما مهم است ارزیابی عینی
از اقدامات و فعالیتهای هستهای و تعهدات کشورها در قبال آژانس
بینالمللی انرژی اتمی است که مبنای اظهار نظرها و گزارشات آژانس
بوده و خواهد بود .از این منظر تحوالت سیاسی تاثیری بر ارزیابی
آژانس نخواهد داشت.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین دیروز در حاشیه
نشست هستهای رم تایید کرد که ایران به تعهداتش در چارچوب
برجام پایبند بوده است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،یوکیا
آمانو مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به سوالی گفت:
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با نگاهی اجمالی به سیاست خارجی ترکیه به خصوص در
طول سه سال اخیر ،شاهد تحرکات متناقض و گاه متعارض
در سیر دیپلماسی این کشور در خصوص مسائل منطقهای و
فرامنطقهای هستیم .تازهترین چرخش سیاست خارجی این
کشور به روز گذشته باز میگردد ،هنگامیکه آنکارا به بهانه
توقف خدمات کنسولی ترکیه در خاک آمریکا دقیق ًا موضعی
مشابه با واشنگتن اتخاذ کرده و هرگونه خدمات کنسولی در
خاک آمریکا را به حالت تعلیق در آورده است.
این اتفاق زمانی رخ داد که هفته گذشته یکی از کارمندان سفارت
آمریکا در استانبول به بهانه جاسوسی و تالش برای ساقط کردن
دولت اردوغان دستگیر شد .هر چند روابط ترکیه و آمریکا از سال
گذشته و در پی کودتای نافرجام در ترکیه حالتی تنشزا به خود
گرفته و مقامات ترکیه به بهانه حمایت آمریکا از فتحاهلل گلن رهبر
مخالف دولت دچار اصطحکاک با واشنگتن شده اند ،اما احضار نفر
دوم سفارت آمریکا به وزارت خارجه ترکیه و متوقف شدن خدمات
کنسولی میان دو کشور به طور بیسابقهای بر تیرگی روابط آنکارا و
واشنگتن دامن زده است.
چالش با اروپا و متحدان قدیمی
این چالش اخیر ترکها با غرب در حالی صورت میگیرد که در
طول یک سال گذشته نیز روابط آنها با اتحادیه اروپا و به خصوص
آلمان که از شرکای سنتی ترکیه در اروپا محسوب میشود بسیار
پرتنش بوده است؛ به طوریکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری
ترکیه حدود یک ماه قبل به صراحت گفته بود که دولتش دیگر
اهمیتی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قائل نیست.
این امر در مورد روابط ترکیه با روسیه نیز صادق بود .در پی اختالف
نظر عمیق آنکارا با مسکو در مورد بحران سوریه و همچنین اتفاقاتی
نظیر قتل سفیر روسیه در ترکیه و ساقط شدن یک هواپیمای جنگنده
روسیه توسط نظامیان ترک ،سطح روابط دو کشور به وضعیت هشدار
رسید و در آن زمان برخی از کارشناسان حتی از احتمال برخورد
نظامی میان دو کشور خبر میدادند.
سیاست پاندولی ترکیه در روابط خارجی
ترکها اکنون چند سال است که این سیاست پاندولی را در عرصه
روابط بینالملل خود دنبال کرده و در هر وضعیتی بنا به شرایط ایجاد
شده چرخشهای موضعی خود را ادامه میدهند .با روی کار آمدن
حزب عدالت و توسعه درسال  ،2001ترکیه از وضعیتی ورشکسته در
طول کمتر از یک دهه به شکوفایی اقتصادی و وزنه سیاسی منطقه
تبدیل شد .با اتخاذ دکترین سیاست خارجی تنش صفر با همسایگان
که توسط احمد داوود اوغلو وزیر خارجه وقت و نخست وزیر سابق
ترکیه دنبال شد ،ترکیه در طول مدت زمانی کم ،عالوه بر بازسازی
روابط با همسایگان خود ،در سطح منطقه و حتی فراتر از آن به
جهشی خیره کننده دست یافت؛ به طوریکه از آن به عنوان الگویی از
دموکراسی اسالمی یاد میشد.
در این میان بروز تحوالت سریع در خاورمیانه که از سال 2009
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من تایید میکنم که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هستهای
سال  2015پایبند بوده است.
همچنین فدریکا موگرینی در بخشی از پیام تصویری خود به
سمینار بینالمللی به مناسبت شصتمین سالگرد تاسیس آژانس
بینالمللی انرژی هستهای درباره همکاریهای علمی و فنی در زمینه
امنیت و منع گسترش هستهای گفت :به توافق هستهای با ایران
توجه کنید .این توافق بدون اتحادیه اروپای قوی غیرممکن بود .ما
تمام توان خود را در خدمت صلح قرار دادیم و این برای موفقیت
مذاکرات ضروری بود .توافق هستهای ایران قدرت همکاری بینالمللی
را نیز نشان داد .از طریق دیپلماسی و گفتوگو به راهحلی برد – برد
دست یافتیم؛ سنگ بنایی برای عدم اشاعه بنا نهاده و مانع باالگرفتن
یک رویارویی مخرب و خطرناک نظامی شدیم .وی افزود :از دو سال
پیش که به توافق دست یافتیم ،آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر
اجرای توافق نظارت کرده که از جمله آنها انجام بازرسیها بوده و
پایبندی ایران را  8بار تایید کرده است 60 .سال پس از تاسیس،

آژانس حجتی برای همگی ما است .چرا که توافق کام ً
ال مرتبط با عدم
اشاعه هستهای است و به یک یا دو کشور متعلق نبوده و متعلق به
تمام دنیا و همگی ما است .در واقع توافق هسته ای ایران ،قطعنامه
شورای امنیت سارمان ملل است و توافق با ایران یکی از بدترین
بحرانهای هستهای دوران ما را خاتمه داده است .موگرینی ادامه داد:
اکنون که با یک تهدید هستهای جدید و متفاوت از سوی کره شمالی
مواجهیم ،توان گشودن یک جبهه دیگر را نداریم .منفعت ،مسئولیت
و وظیفه ما حفظ توافق هستهای با ایران و حرکت در جهت تقویت و
نه تضعیف نظام جهانی عدم اشاعه است.
این سخنان در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا در روزهای آینده باید پایبندی ایران به توافق
هستهای را به کنگره آمریکا اعالم کند .پیشبینیها حاکی از آن
است که ترامپ از تایید پایبندی ایران به برجام سر باز خواهد زد .با
این حال این اظهارنظرها نشان میدهد که رئیسجمهوری آمریکا در
چنین شرایطی در تقابل با برجام تنها خواهد بود.

مقامات محلی سومالی مدعی شدند که یک ناخدای لنج ماهیگیری ایرانی در اثر
شلیک نیروهای امنیتی در خالل عملیاتی در اقیانوس هند کشته و یک ملوان
دیگر هم زخمی شده است.
به گزارش ایلنا بر اساس این گزارش ،مقامهای سومالیایی مدعی شدهاند که این شلیک
بعد از اینکه نیروهای پلیس دریایی پونتلند  ۲لنج را که مظنون به ماهیگیری غیرقانونی
در آبهای سومالی بودند شناسایی کردهاند صورت گرفته است .به ادعای کلنل محمد
عبدی هشی پلیس پونتلند ۲ ،لنج به دستورهای مکرر برای توقف بیتوجهی کرده و سعی
داشتند ،فرار کنند.

روسیه :پیوستن ایران به سازمان شانگهای
در دستور کار است
وزارت خارجه روسیه اعالم کرد که پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای
در دستور کار قرار دارد و افزایش اعضای سازمان طبیعی است.
به گزارش ایرنا ،بختیار حکیمف رییس اداره همکاری های آسیا واقیانوس آرام وزارت خارجه
روسیه روز دوشنبه پیوستن ایران را یکی از برنامه ها و اولویت های سازمان همکاری شانگهای
اعالم کرد .خبرگزاری اسپوتنیک روز دوشنبه به نقل از سخنان این مقام روسی نوشت :همه
اعضا می دانند که باید در مورد این مساله تصمیم گیری شود .وی همچنین ادامه داد که
شفافیت در همکاری شانگهای یک اصل است .اکنون اقدام برای افزایش اعضا صورت گرفته که
ادامه خواهد یافت و پذیرش هند و پاکستان هم نشان می دهد درهای سازمان بسته نیست.

ابراز نگرانی فرانسه از قرار دادن
نام سپاه در لیست سازمانهای تروریستی
وزارت خارجه فرانسه نسبت به اعالم احتمالی نام سپاه به عنوان یک سازمان
تروریستی از سوی آمریکا ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز اگنس روماته اسپاین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه
در یک نشست خبری گفت :قرار دادن نام سپاه در لیست سازمانهای تروریستی تنها
باعث افزایش تنشها در منطقه خواهد شد .گفتنی است ،برخی رسانه ها اعالم کرده اند که
احتمال دارد واشنگتن سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی قرار دهد.

توافق عربستان و روسیه درباره «اس»۴۰۰
دفتر مطبوعاتی سرویس فدرال همکاریهای فنی -نظامی روسیه روز گذشته
در بیانیهای اعالم کرد که روسیه و عربستان سعودی درمورد تحویل سامانههای
موشکی «اس »۴۰۰-و شماری دیگر از تسلیحات به توافق رسیدهاند.
در این بیانیه آمده است :روسیه و عربستان سعودی درمورد تحویل سامانههای دفاع
ضدهوایی اس ،۴۰۰-سامانههای موشکی ضدتانک کورنت-ام و سامانههای پرتاب نارنجک
خودکار و مسلسلهای کالشنیکف ایک ۱۳۰-به توافق رسیدهاند.

هشدار وزیر دارایی آلمان درباره بحران مالی جهان
ولفگانگ شوبله ،وزیر دارایی آلمان هشدار داد میزان فزاینده نقدینگی و بدهی
جهانی خطر بزرگی برای اقتصاد جهان به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،شوبله که مسئولیت هدایت یکی از بزرگترین
اقتصادهای جهان را در  8سال گذشته داشته است ،گفت :به علت تریلیون ها دالری
که بانک های مرکزی به بازار تزریق کرده اند ،خطر ایجاد حباب های جدید وجود
دارد .وی همچنین درباره خطرات بی ثباتی در منطقه یورو ،به ویژه خطرات ناشی از
ترازنامه های بانکی که با میراث به جا مانده از وام های خنث (وام های سررسید گذشته)
پس از بحران تشدید شده است ،هشدار داد .شوبله در ادامه افزود :همه پرسی سال گذشته
درباره برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) ثابت کرد گوش دادن به افراد عوامفریبی که
می گویند ما پول زیادی به اروپا می پردازیم چقدر احمقانه بود.

بارزانی :مخالف هرگونه گفتوگوی مشروط با بغداد هستیم
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز گذشته از طرحهای بین المللی
برای پایان دادن به بحران میان اربیل و بغداد در پی همهپرسی کردستان
استقبالکرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از اسکای نیوز ،ریاست اقلیم کردستان عراق در بیانیهای اعالم
کرد که مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با رامون بلیکوا ،سفیر اتحادیه
اروپا در عراق تاکید کرد که آماده "مذاکرات بدون پیششرط" با بغداد است .طبق این
بیانیه ،این دو مقام به تبادل دیدگاهها پیرامون روند همهپرسی برگزار شده در اواخر سپتامبر
گذشته و واکنشهای مطرح شده پس از این روند پرداختند.

ترامپ طرح اجرایی مهاجرت را به کنگره داد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طرح اجرایی مهاجرت را که  ۷۰بند دارد به
کنگره فرستاده است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز ،این طرح شامل درخواست برای دیوار
مرزی میان آمریکا و مکزیک و همچنین سیستم صدور ویزا نیز میشود .این طرح که روز
یکشنبه از سوی دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا به کنگره ارسال شده همچنین
شامل اعمال محدودیتهای شدیدتر علیه مهاجرت ،مقابله با شهرهای امن و به کارگیری
ماموران اخراج مهاجران میشود.

انگلیس در حال برنامه ریزی برای جنگ با کرهشمالی
روزنامه ایندیپندنت گزارش داد :انگلیس در حال برنامهریزی برای جنگ با کره
شمالی است .به گزارش ایسنا ،این روزنامه مینویسد ،در همین راستا ممکن است
انگلیس ناوهای هواپیمابر جدید خود را به نزدیکی شبه جزیره کره اعزام کند.
ایندیپندنت مینویسد ،این اقدام در پی پیام توئیتری دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
مبنی بر اینکه بعد از  25سال شکست مذاکرات ،تنها یک راه باقی مانده است ،انجام
میگیرد .در همین راستا یک منبع ارشد انگلیس اعالم کرد که ما تعداد بسیاری ناو به
منطقه اعزام میکنیم .مقامات انگلیس اعالم کردهاند که برنامههایی درباره چگونگی پاسخ
انگلیس در صورت هرگونه جنگ با پیونگ یانگ را بررسی میکنند .یکی از گزینهها اعزام
ناوهای هواپیمابر جدید است .هنوز وزرای انگلیس از پاسخ درباره این مساله خودداری
میکنند اما برخی از مقامات نظامی به دنبال بررسی گزینههایی از جمله به کارگیری
تاکتیکهای استفاده شده در جزیره فالکلند هستند.

