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بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از ابالغ اجرایی شدن ساختار جدید وزارت امور خارجه توسط محمد جواد ظریف خبر داد و گفت :هنوز احکام معاونت ها صادر نشده و انتخاب آن ها
قطعی نیست .به گزارش ایرنا ،قاسمی افزود :برای مدیران داخلی وزارت امور خارجه و سفیران نیز هنوز احکام جدید صادر نشده است .بر اساس ساختار جدید قرار است سه معاون منطقه ای شامل
معاونت اروپا و آمریکا ،معاونت عربی و آفریقایی و معاونت آسیا و اقیانوسیه در تشکیالت جدید حذف و دو معاونت اقتصادی و سیاسی اضافه شود .به این ترتیب در دوره جدید ،وزیر خارجه ایران
پنج معاون وزیر خواهد داشت .گفتنی است این تغییرات حداکثر تا اول بهمن نهایی خواهد شد.
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شورای امنیت نهمین دور از تحریمهای جدید علیه کرهشمالی را تصویب کرد

خط و نشان جدید اون

اعضای دائمی شورای امنیت
برای حفظ برجام همکاری کنند

پیونگ یانگ طی بیانیهای اعالم کرد که این اقدام را به مثابه اعالم جنگ میدانیم و حامیان آن را مجازات خواهیم کرد

.
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شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در واکنش
به آزمایشهای موشکی اخیر کرهشمالی ،نهمین دور
تحریمهای این کشور را به تصویب رساند .دور تازه
تحریمهای کرهشمالی که با موافقت چین نیز همراه بود،
با هدف محدود کردن دسترسی پیونگ یانگ به نفت خام،
فرآوردههای نفتی و درآمد حاصل از کارگران شاغل در
خارج از این کشور به تصویب رسید.
محدودیت واردات نفت کرهشمالی و همچنین بازگرداندن
کارگران خارجی این کشور با دو هدف مشخص دنبال میشود.
نخست اینکه واردات نفت از  4میلیون بشکه به  500هزار بشکه
کاهش مییابد تا نفت به عنوان یکی از مواد اصلی چرخه هستهای
کرهشمالی به میزان بسیار محدودی در دسترس مقامات پیونگ
یانگ قرار بگیرد .متعاقب این مساله حاکمان کرهشمالی عالوه بر
دشواریهای تامین مواد سوختی برای شهروندان ،در خصوص
برنامه موشکی و هستهای خود نیز دچار تنگنا شده و همین امر
میتواند عالوه بر تضعیف قابل مالحظه برنامههای اتمی ،به ایجاد
نارضایتی در این کشور دامن بزند .از سوی دیگر ،تحریم کارگران
شاغل در خارج از کرهشمالی و بازگرداندن آنها به کشورشان به
میزان زیادی جمعآوری ارز برای دولت این کشور را تحت شعاع
قرار میدهد .رژیم کرهشمالی سالهاست که جهت ارزآوری روی
این کارگران حساب ویژهای باز کرده ،اما اکنون طبق تحریمهای
جدید شورای امنیت ،این کارگران باید تا سال  2019به کشورشان
بازگردانده شوند.
راهبردی به نام جنگ لفظی
کرهشمالی در طول  9ماه گذشته بارها آزمایش اتمی انجام داده
که دو آزمایش آخر آن با نمایش بمب هیدروژنی و همچنین یک
موشک با ارتفاع پروازی بسیار باال ،بیش از پیش به نگرانیهای
جامعه جهانی دامن زده است .در همین راستا ،شورای امنیت
سازمان ملل چندین جلسه اضطراری تشکیل داده و جنگ
لفظی میان آمریکا و کرهشمالی تقریباً هر روز ادامه دارد .مقامات
کرهشمالی به صراحت اعالم میکنند که اکنون موشکهای آنها
قادر است سراسر خاک آمریکا را هدف حمله قرار دهد و جزیره
ژاپن نیز باید به زیر آب برود ،چرا که دیگر نیازی به وجود چنین
کشوری نیست! پیونگ یانگ همچنین پیش از این در پاسخ
به تهدیدات آمریکا مبنی بر اینکه ما را امتحان نکنید و اگر به
آزمایشهای هستهای ادامه دهید نابود خواهید شد ،اعالم کرده
بود که جنگ هستهای ممکن است هر لحظه آغاز شود .آنها روز
گذشته نیز در واکنش به تصویب تحریمهای جدید اعالم کردند:
این اقدام با هدف محاصره کامل اقتصادی کرهشمالی صورت گرفته
و ما آن را به مثابه اعالن جنگ تلقی میکنیم .مقامات پیونگ

اخبار

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس در گفت وگو با یک رسانه روسی تاکید کرد
که برجام زنده است و باید از آن حمایت کرد و اعضای دائمی شورای امنیت برای
حفظ این توافق بین المللی با یکدیگر همکاری کنند.
به گزارش ایرنا ،جانسون وزیر خارجه انگلیس که به تازگی به مسکو سفر و با وزیر خارجه
روسیه دیدار کرده است ،در گفت وگو با شبکه دوم تلویزیون دولتی روسیه ،برجام را توافق
بین المللی بسیار مهم خواند که برای حفظ آن باید تالش کرد .جانسون در این گفت و گو
با بیان این که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده است ،گفت :این توافق بین المللی هنوز
زنده است و برای حفظ و بقا نیاز به تالش و همکاری دارد؛ حفظ آن همکاری پنج عضو
دائمی شورای امنیت را می طلبد که در برابر آن مسئولیت دارند.

شکست ترامپ در سازمان ملل هدیهای برای ایران است
یک روزنامه صهیونیستی در گزارشی با اشاره به تصمیم آمریکا برای به رسمیت
شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نوشت :شکست ترامپ در
سازمان ملل به نفع ایران است و اسرائیل باید نگران آن باشد.
به گزارش ایسنا به نوشته روزنامه هاآرتص ،رای هفته گذشته سازمان ملل که در آن
اغلب کشورهای عضو اعالم کردند اقدام ترامپ باطل و بیمعنی است ،یک رای جهانی مبنی
بر عدم اعتماد به رئیسجمهوری آمریکا به شمار میآمد که در واقع اسرائیل از آن رنج
خواهد برد .از این پس هر بار که این رژیم بخواهد جامعه بینالملل را در اقدامی علیه ایران
یا هر دشمن دیگری متحد کند ،با مشکل مواجه خواهد بود.

یانگ همچنین با بیان اینکه حامیان این طرح را مجازات خواهیم
کرد ،طی بیانیهای تاکید کردند که آمریکا حتی یک ثانیه نیز نباید
فراموش کند که کرهشمالی کشوری راهبردی است و میتواند یک
تهدید هستهای چشمگیر را متوجه آمریکا سازد .آنچه در طول
این ماهها شاهد بودیم ،جدال لفظی و رد و بدل شدن تهدیدهای
مختلف از سوی مقامات کرهشمالی و آمریکا بوده است .آمریکا یک
روز از مقابله گسترده با رژیم کرهشمالی صحبت میکند و روز دیگر
از لزوم مذاکرات دیپلماتیک داد سخن میدهد؛ اما در این میان
آنچه مشخص است؛ کرهشمالی بدون در نظر گرفتن این تهدیدها
همچنان به برنامههای خود در منطقه استراتژیک شرق دور ادامه
داده و از تهدیدات روز افزون علیه ژاپن و کرهجنوبی نیز فروگذار
نمیکند .در این میان بنا بر اعتراف مقامات آمریکا ،سیاست این
کشور به خصوص در دوران ترامپ ،آمیزهای از ابهام و دوگانگی
است؛ در جایی که هم صحبت از مذاکره به میان میآید و هم روز
بعد صحبت از جنگ تمام عیار و نتیجه آن نیز مشخص است :تمام
تهدیدها به تهاجمیتر شدن پیونگ یانگ دامن زده است.
سیاست آمریکا در قبال کرهشمالی
برای روشن شدن گوشهای از معمای پیونگ یانگ در شرق دور
و رابطه آن با آمریکا به عنوان سردمدار مبارزه و کنترل این کشور
در منطقه شرق دور ،بد نیست نگاهی به استراتژی واشنگتن در
قبال کرهشمالی در چند سال اخیر داشته باشیم .از ابتدای دهه
 90میالدی که فعالیتهای اتمی کره شمالی به عنوان یک بحران
مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت ،استراتژیهای آمریکا در
قبال این کشور در نهایت منجر به تولید سالح اتمی توسط پیونگ

یانگ و آزمایشهای پیاپی هستهای توسط دولت این کشور شد.
شاید هیچ کشوری به اندازه کره شمالی درگیر موضوعات امنیتی
مستمر پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم به این سو نبوده؛ به
طوری که مساله کره شمالی به طور قطع یک بحران مستمر در
طول نیم قرن اخیر بوده است .با فروپاشی شوروی ،کره شمالی
تنها کشوری است که در منطقه استراتژیک شرق دور ،همچنان
با آمریکا در حال تعارض است و همین امر است که باعث شده
ساختار امنیتی متحدان آمریکا در این منطقه متزلزل شود .در
همین راستا سیاست آمریکا در قبال کره شمالی در طول دوران
هشت ساله جورج بوش به شدت بحران حاکم در روابط میان دو
کشور افزود .بوش با گنجاندن این کشور در محور شرارت و یکی از
اهداف پیشدستانه آمریکا برای استقرار نظم نوین جهانی ،رهبران
پیونگ یانگ را متقاعد کرد که مهمترین راهکار برای مقابله با این
تهدید امنیتی ،اتخاذ سیاست کسب سالح اتمی است.
این امر در زمان اوباما نیز تغییر محسوسی نداشت و رئیس
جمهوری آمریکا هر چند مالیم تر از بوش حرکت کرد ،اما سعی
داشت تا با ایجاد یک اجماع بین المللی کره شمالی را بیش از
پیش در انزوا و تحریم فرو ببرد .در دوران دونالد ترامپ نیز مهار
کره شمالی یکی از اساسی ترین اولویتهای وی در زمان مبارزات
انتخاباتی بود .هر چند سیاست آمریکا در دوران ترامپ به زمان بوش
نزدیکتر به نظر میرسد ،اما تناقضگوییهای عجیبی نیز تاکنون از
سوی تیم ترامپ در قبال کره شمالی مطرح بوده است .در این
راستا ،تحلیلگران معتقدند که طی سالهای گذشته بخش اعظم
سیاست خارجی آمریکا در مورد کره شمالی را مواردی همچون

اعمال تحریمها ،حمله پیشدستانه ،درخواست مکرر از چین برای
افزایش فشار بر پیونگ یانگ و تاکید بر اتمام صبر آمریکا تشکیل
داده است .این در حالی است که تاکنون هیچیک از این سیاستها
اثری بر پیشرفت صنعت هستهای و نظامی کره شمالی نداشته و
این کشور همچنان در حال توسعه صنایع نظامی خود است.
ضد راهبردهای ترامپ
چندی قبل مجله فارین پالیسی آمریکا طی گزارشی در
خصوص سیاستهای ترامپ در قبال کرهشمالی گزارش داد:
رویکردهای ترامپ عم ً
ال ضد راهبرد است و او تاکنون نشان داده
که جهانبینی خود را بر فتوحات کوتاه مدت و تاکتیکی بنا نهاده
است .علیرغم نقش حیاتی سئول در رسیدگی به بحران هستهای
کرهی شمالی که بیتردید یگانه مسال ه امنیت ملی است که در
صدر دستورکار ترامپ قرار دارد ،رئیسجمهوری تهدید به فسخ
توافق تجاری دوطرفهی آمریکا با کر ه جنوبی کرده است و در این
راستا سعی کرده تعهد آمریکا به پرداخت بخشی از هزینه سیستم
دفاع ضدموشکی تاد را انکار کند .مقامات کره با دانستن این
موضوع با خیال راحت تمام تهدیدها را نادیده گرفته و راهبردهای
تسلیحاتی خود را اجرایی میکنند .کارشناسان معتقدند که
قدرتهای جهانی علی رغم شعارهای تند علیه کرهشمالی هیچ
جدیتی در قبال این کشور ندارند و در جهت بهرهبرداری از منافع
کوتاه مدت در حال بازی کردن با کارت پیونگیانگ هستند؛ امری
که میتواند با تقویت بیش از پیش کرهشمالی از لحاظ تسلیحاتی
در آینده نزدیک ،خطر یک جنگ سرد دیگر را برای نظام بینالملل
در بر داشته باشد.

سخنگوی وزارت خارجه خبر داد

وزیر خارجه فرانسه در راه ایران
این سفر فرصت مغتنمی است که فرانسه با تحوالت ایران و منطقه به صورت مستقیم و رو در رو آشنا شود
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتوگو با ایسنا در
مورد روند اعتراض ایران به اتهاماتی که اخیرا نماینده آمریکا در سازمان
ملل علیه تهران مطرح کرده است ،اظهار کرد :بخشی از اقدامات متعارفی
که در این زمینه میتوان انجام داد ،انجام گرفته است و بخش دیگر نیز در
آینده انجام خواهد شد و ما اعتراض جدی خود را در سازمان ملل در این
زمینه مطرح کردهایم
وی با اشاره به سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران در راستای پروژه
ایرانهراسی ،اظهار کرد :اقدامی که نماینده آمریکا در سازمان ملل انجام داد اولین و
آخرین اقدام از سوی مقامات این کشور علیه ایران نبوده و نخواهد بود .آمریکاییها
در طول این سالها نشان دادهاند که قدرت تشخیص واقعیتها را در منطقه ندارند و
از تحلیل درستی در این ارتباط برخوردار نیستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه سیاستهای اتخاذ شده از سوی
آمریکا در منطقه بیش از گذشته به گسترش تروریسم و ایجاد ناامنی و بیثباتی در
منطقه منجر شده است ،ادامه داد :البته این نوع اقدامات به انزوای بیشتر آمریکا هم
منجر شده است چنانکه روابط این کشور با سایر کشورها که مدعی بودند با آمریکا
دارای ارزشهای فرهنگی و سیاسی مشترک هستند ،با مشکل مواجه شده است.
شرایط منطقه را به دقت رصد میکنیم
قاسمی همچنین در مورد گفتوگوی تلفنی اخیر ملک سلمان پادشاه عربستان
با ترزا می نخستوزیر انگلیس و طرح اتهاماتی علیه تهران و اینکه به نظر میرسد
به نوعی تقسیم کاری بین آمریکا و عربستان در راستای پیشبرد پروژه ایرانهراسی
در حال انجام است خاطرنشان کرد :روشی که از سوی آمریکاییها و متحدان آن از
جمله سعودیها در منطقه دنبال میشود ،روشن و مشخص است .پاسخ ما به برخی
از اقدامات کشورهای منطقه که از سر نیاموختن و ندانستن دست به انجام اقداماتی
نامتعارف و غلط میزنند تا حد زیادی مبتنی بر بردباری و صبوری است و البته در
برخی از مواقع نیز در زمان خود پاسخ الزم به آنها داده شده است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط منطقه را به صورت دقیق رصد میکنیم ،افزود :به
نظر میرسد ریشه همه این خصومتها در اشتباهات اساسی و راهبردی است که
برخی از دولتهای منطقه در سالیان اخیر دنبال کردهاند .این سیاستها و راهبردها
به شکست منجر شده است و آنها برای سرپوش گذاشتن این ناکامیها در عرصههای
مختلف نیاز به یک عامل خارجی و دشمن فرضی پیدا کردند و در همین چارچوب
ایران را هدف قرار دادهاند.
قاسمی ادامه داد :مجموعه اقداماتی که توسط برخی از کشورهای منطقه در این
چارچوب انجام میشود ناشی از نوعی عصبیت و عصبانیت است و همین موضوع
باعث میشود که آنها از انجام و اتخاذ سیاستهای خردمندانه باز داشته شوند و در
نتیجه در مورد مسائل گوناگون منطقه به صورت پی در پی دچار اشتباهات فاحش
شوند .آنها با این اشتباهات فاحش ،نه تنها نمیتوانند مشکالت قبلی را حل کنند بلکه
به علت عصبیت و عدم دوراندیشی مشکالت خود و منطقه را نیز افزایش میدهند.
سیاست ایران در منطقه روشن و شفاف است
سخنگوی وزارت خارجه به سیاست ایران در منطقه اشاره کرد و گفت :سیاست
ایران در منطقه بسیار روشن و شفاف است .تالش ما در راستای ایجاد ثبات ،امنیت

و مبارزه با تروریسم در مجموعه منطقه است که متاسفانه برخی از دولتها به خاطر
لجاجت و شکستهای قبلیشان به جای اینکه با این اقدامات مثبت و سازنده با
حسن نیت برخورد کنند ،سعی میکنند که این عوامل مثبت را به شکل منفی
مطرح کنند.
قاسمی با تاکید بر اینکه ما فراموش نکرد ه و نمیکنیم چه کشورها و دولتهایی
به رشد افراطیگری و تروریسم و بر آمدن خشونت در منطقه کمک کردهاند ،ادامه
داد :تنها کشوری که با جدیت تمام در برابر این خشونتها و جریان تروریستی
ایستاد ،جمهوری اسالمی ایران بود .برخی از کشورها برای رشد تروریسم در منطقه
هزینههای زیادی را پرداخت کردند و امید زیادی به پیروزی آنها داشتند و اکنون
با شکست تروریستها ،نوعی رفتار که ناشی از عصبیت است را در آنها مشاهده
میکنیم.
وی با بیان اینکه ما فکر میکنیم در نهایت برای کشورهای منطقه و همچنین
فرامنطقه دیر یا زود ،حسن نیت و تالشهای صادقانه و دقیق ایران برای مبارزه با
تروریسم شناخته میشود و آنها متوجه میشوند که اگر این تالشهای جدی و
مهم نبود ،امروز آنها باید شاهد گسترش هر چه بیشتر تروریسم نه فقط در منطقه،
بلکه در سایر نقاط جهان میبودند ،ادامه داد :برخی از دولتهای اروپایی باید به این
نکته توجه داشته باشند که اگر این تالشها از سوی ایران نبود آنها باید امروز بهای
سنگینی را در راستای حفظ امنیت شهروندان خود در داخل کشورشان میپرداختند.
برخی از سیاستمداران اروپایی که گهگاه بدون توجه به برخی از واقعیتها برای
خوشایند دیگحضور و نفوران از نفوذ ایران در منطقه اظهار نگرانی میکنند باید به
این موضوع توجه کنند و قدردان تالشهای بیوقفه ایران در جهت ایجاد صلح و
ثبات در منطقه باشند.
فرصت مناسب برای آشنایی فرانسه با واقعیتهای ایران و منطقه
سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران ،گفت:
طبق توافق دو دولت ایران و فرانسه ،وزیر خارجه این کشور اروپایی ،بنا بر دعوت
وزیر امور خارجه کشورمان در اوایل سال میالدی  2018به تهران سفر میکند .طرف
فرانسوی تمایل دارد این سفر انجام شود ،ما نیز از این موضوع استقبال میکنیم .وی
با بیان اینکه طیف وسیعی از موضوعات بر روی میز گفتوگوهای مقامات ایران و
فرانسه در جریان این سفر قرار خواهد داشت ،خاطرنشان کرد :در جریان این سفر
در مورد مسائل دوجانبه در حوزههای سیاسی ،بازرگانی ،تجاری ،سرمایهگذاری و
همچنین مسائل منطقه ،مبارزه با تروریسم ،ایجاد امنیت و ثبات و دیگر موضوعاتی
که دو طرف عالقهمند به آنها هستند ،رایزنی و گفتوگو خواهد شد.
قاسمی گفت :تصور میکنیم این سفر فرصت مناسبی است که طرف فرانسوی
با واقعیتهای ایران ،جایگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و همچنین وضعیت
کنونی منطقه بیشتر آشنا شود و نگرانیهای بیدلیلی که برای آنها بر اساس
تبلیغات معاندان ایران در سطح جهان به خصوص ایاالت متحده ،اسرائیل و برخی
از کشورهای عربی منطقه ایجاد شده ،برطرف شود .سخنگوی دستگاه دیپلماسی با
بیان اینکه در جریان این سفر بر نقش سازنده ایران در راستای ایجاد صلح و امنیت
در منطقه تاکید میکنیم ،ادامه داد :فکر میکنیم این سفر فرصت مغتنمی است که
فرانسه با این تحوالت به صورت مستقیم و رو در رو آشنا شود .وی در پاسخ به این

اروپا به پناهجویان در کشورهای خودشان کمک کند
سباستین کورتس صدراعظم راستگرای اتریش که از طریق ائتالف با حزب راست
افراطی ،موفق به تشکیل دولت شده است ،روز شنبه با انتقاد از سیاستهای
مهاجرتی اتحادیه اروپا ،خواستار توقف روند کنونی پذیرش پناهجویان و ایجاد
شرایط الزم برای ماندن آنها در کشورهای خودشان شد.
به گزارش ایرنا ،وی در گفت وگو با نشریه آلمانی بیلد گفت :اینکه بقیه کشورها را مجبور
به پذیرش پناهجوها کنید ،اروپا را به جایی نمیرساند .این مسئله اصال قابل درک نیست.
کورتس ادامه داد :پناهجویانی که به اروپا میآیند ،نمیخواهند به مجارستان یا بلغارستان
بروند .آنها خواستار سکونت در آلمان ،اتریش یا سوئد هستند .صدراعظم اتریش این
سیاست را ناکارآمد دانست و خواستار تالش اتحادیه اروپا برای بهبود کشورهای مبدا
پناهجویان یا همسایگانشان شد .وی در این رابطه افزود :اگر چنین موضوعی ممکن نبود،
باید در مناطق ایمن قاره خودشان سکونت گزینند .اتحادیه اروپا باید از چنین سیاستی
حمایت کند و حتی شاید از آن پشتیبانی نظامی داشته باشد.

تلفات و خسارتهای عربستان طی هزار روز تجاوز به یمن
ارتش و کمیتههای مردمی یمن طی  ۱۰۰۰روز خسارتهای بزرگ و تلفات زیادی را
به ائتالف عربستان وارد و این کشور را با اوضاع داخلی بسیار سختی روبهرو کردند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری المسیره ،از جمله این خسارتها و تلفات،
خسارتهای اقتصادی و سیاسی و تنش در اوضاع داخلی عربستان به دلیل هزینههای
زیاد جنگ در یمن است .الزم به ذکر است ،خسارتهای مالی و جانی عبارتند از :نابودی
بیش از  ۱۲۰۰دستگاه تانک و خودروی زرهی ،نابودی  ۱۲فروند بالگرد آپاچی و پنج فروند
جنگنده اف ۱۶و اف ۱۵و بیش از  ۲۰هواپیمای جاسوسی ،هدف قرار دادن  ۱۰کشتی،
ناوچه و قایق جنگی ،نابودی صدها پایگاه در نجران ،جیزان و عسیر ،هدف قرار دادن تعداد
زیادی از مراکز فرماندهی در نجران ،جیزان و عسیر .یورش به دهها پایگاه و سیطره بر آنها.

اخراج  2700کارمند در ترکیه
به اتهام ارتباط با گروه گولن
در ادامه پاکسازی پس از کودتای نظامی شکست خورده تابستان سال گذشته
در ترکیه ،آنکارا بیش از دو هزار و  ۷۵۶نفر از کارمندان بخش خدمات عمومی
این کشور را به ظن ارتباط با گروههای تروریستی از کار اخراج کرد.
به گزارش ایلنا ،بر این اساس و با توجه به دو حکم دولت ترکیه که یکشنبه در روزنامه
رسمی «گزته» منتشر شده است ،موج جدید اخراج کارمندان شامل  ۶۳۷کارمند نظامی،
 ۳۶۰عضو نیروی ژاندارمری و  ۱۵۰کارمند دانشگاه و آکادمیک در این کشور است .ترکیه
«فتح اهلل گولن» روحانی مخالف اردوغان که در آمریکا ساکن است را مسئول اصلی کودتای
نظامی شکست خورده سال گذشته در این کشور میداند .در نتیجه این کودتا حدود ۵۰
هزار نفر بازداشت و بیش از  ۱۱۰هزار کارمند دولت به اتهام ارتباط با گولن یا گروههای
شبه نظامی از کار اخراج شدند.

 24نماینده کنگره  ،ایران را به نقض برجام متهم کردند

سوال که به نظر میرسد که فرانسه در ارتباط با فعالیتهای موشکی کشورمان و
جایگاه ایران در منطقه تالش دارد نقش پلیس منفی را ایفا کند ،همانطور که در
مذاکرات هستهای در چنین نقشی عمل میکرد؟ گفت :فرانسه کشور مهمی است و
میتواند جایگاه تاثیرگذاری در منطقه و اروپا داشته باشد .با توجه به وضعیت خاص
اروپا از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،شرایط داخلی آلمان ،وضعیت خاص
آمریکا در جهان و رویگردانی برخی از کشورها از سیاستهای آمریکا که جلوه آن
را در رایگیری اخیر مجمع عمومی سازمان ملل مشاهده کردیم ،کشور فرانسه از
ظرفیتهای خوبی برخوردار است که در عرصه جهانی ایفای نقش کند .البته باید
سیاستمداران فرانسوی با تیزبینی ،دورنگری ،واقعبینی و به دور از القائات دیگران به
مسائل منطقه که بسیار بسیار پیچیده و بغرنج است توجه کنند و فارغ از این القائات
مسائل را تحلیل و مورد بررسی قرار دهند.
ی باید با توجه به
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه مسئوالن فرانسو 
اثرات سیاستهای نابجا و غلط آمریکا در منطقه و همچنین مبتنی بر نگرش
استقاللخواهانه مردم فرانسه ،روابط متعادلی را با همه کشورهای منطقه داشته
باشند ،تصریح کرد :فرانسه و ایران میتوانند با توجه به جایگاهی که هر کدام در
منطقه خود دارند و تنظیم مناسب روابطشان ،سهم و نقش موثری در ایجاد صلح
و ثبات در مجموعه جهان ایفا کنند و این یک امر شدنی است ،مشروط به اینکه
آنها از توجه به القائات بیرونی و سیاستهای ستیزهجویانهای که توسط برخی از
کشورهای منطقه و همچنین آمریکا دنبال میشود ،بپرهیزند و این انتظار از مقامات
فرانسوی میرود که در محیطی متاثر از واقعبینی تصمیمات بهتری را در مورد تعامل
با کشورهای منطقه اتخاذ کنند.

لی زلدین عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به همراه  23نماینده دیگر
کنگره در نامهای خطاب به «رکس تیلرسون» وزیر خارجه« ،جیمز متیس» وزیر دفاع
و «مایک پومپئو» رئیس سازمان سیا مدعی دستکم هشت تخلف ایران در برنامه
برجام شده و از این سه مقام خواستند نظر خود را درباره این موارد اعالم کنند.
به گزارش فارس ،در بخشی از این نامه آمده است :به دنبال اجرای برجام از تاریخ 16
ژانویه  ،2106رژیم ایران نه تنها «روح» توافق بلکه «متن» آ ن را در موارد متعددی نقض
کرده است .به طوریکه آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فوریه و نوامبر  2016به دو مورد
از تخلفهای ایران اذعان کرده است .این نمایندگان ایران را به تولید بیش از حد مجاز
سانتریفیوژهای پیشرفته ،تالش برای خرید فیبر کربن متهم کرده و ضمنا مدعی شدهاند
تأکید ایران بر مخالفت با بازرسی از مراکز نظامی ،نقض توافق هستهای است.

جوانگرایی کمونیستها برای رقابت با پوتین
حزب کمونیست روسیه به شکلی غیرمنتظره اعالم کرد که گنادی زیوگانف،
رهبر کهنهکار این حزب را به عنوان کاندیدایش برای انتخابات ریاست جمهوری
آتی این کشور کنار گذاشته و به جای آن یک تاجر کمتر شناخته شده را که با
بخش کشاورزی ارتباطات گسترده دارد ،برای رقابت با والدیمیر پوتین انتخاب
کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،زیوگانف  73ساله که یکی از چهرههای
مطرح سیاست روسیه در دوران بعد از سقوط شوروی محسوب میشود ،قرار بود که برای
ششمین بار متوالی و در انتخابات مارس سال آینده کاندیدای ریاست جمهوری از حزب
کمونیست شود .با این حال حزب کمونیست روسیه اعالم کرد که به جای وی پاول
گرودینین  57ساله ،یک مهندس مکانیک که از اواسط دهه  1990تاکنون اداره کننده یک
مجموعه مزارع در حومه شهر مسکو بوده ،به عنوان کاندیدای این حزب و رقیب والدیمیر
پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آتی برگزیده شده است.

