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سازمان ملل مدعی شد که ایران تحریمهای تسلیحاتی علیه حوثیها را نقض کرده است
سازمان ملل مدعی شد که ایران تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل علیه حوثیهای یمن را نقض کرده است .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،سازمان ملل روز جمعه در گزارشی اعالم
کرد :ایران با ارسال پهپاد و موشک بالستیک برای حوثیهای یمن که به سمت عربستان سعودی شلیک شده است ،تحریمهای تسلیحاتی شورای امنیت علیه این گروه را نقض کرده است .در ادامه
این گزارش آمده است :کارشناسان سازمان ملل که مسئول نظارت بر اجرای تحریمهای یمن هستند ،توانستهاند قطعاتی از بدنه موشکها و پهپادهای یمنی را شناسایی کنند که منشا ایرانی دارند.
ین ادعا در حالی مطرح میشود که مقامات کشورمان بارها تاکید کردهاند که ایران امکان ارسال سالح به یمن را ندارد و موشکهای حوثیها متعلق به خودشان بوده است .همچنین این گزارش در
حالی اعالم میشود که پیش از این سازمان ملل اعالم کرده بود هیچ نشانی از اینکه سالحهای یمنی منشا ایرانی دارند پیدا نکرده است.

«ابتکار» شروط برجامی دونالد ترامپ را بررسی کرد

راهکارهای ایران برای خروح از سایه انتظار تکراری
بیگدلی :بر خالف خیلیها معتقدم که ای کاش در این مقطع آمریکا از برجام خارج میشد تا ما از این بی سروسامانی در تصمیمگیریهای اقتصادی خارج میشدیم

.
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دونالد ترامپ پس از سه ماه کش و قوس ،سرانجام شب
گذشته تعلیق تحریمهای ایران را تمدید کرد .اما او این بار
نیز شرط و شروطی برای ماندن آمریکا در برجام گذاشت تا
این ماجرا همچنان دستاویزی در دستان کاخ سفید برای
فشار بر ایران و سایر شرکای برجام باقی بماند .ترامپ
شامگاه جمعه طی بیانیهای اعالم کرد :من امروز در حالی
تعلیق تحریمهای ایران را اعالم میکنم که تکرار این
وضعیت منوط به بازنگری در برجام برای رفع نواقص آن
است .او با این تعبیر که این آخرین فرصت است ،گفت :در
صورت عدم دستیابی به توافق جدید ،آمریکا مجدد تعلیق
تحریمهای ایران را تمدید نکرده و از برجام خارج خواهد
شد .ترامپ همچنین با تهدید اروپا مدعی شد که این
کشورها هستند که انتخاب میکنند با ما همکاری نکرده
و در کنار جاهطلبیهای هستهای ایران بمانند.
روز گذشته کاخ سفید همچنین چهار شرط خود برای باقی
ماندن آمریکا در برجام را به این شرح مطرح کرد -1 .در این توافق
با کشورهای اروپایی و طرفهای دیگر برجام از ایران خواسته شود
که بازرسی از همه سایتهایی که بازرسان بینالمللی در خواست
آن را دارند انجام شود -2 .باید تضمین شود ایران هرگز به دستیابی
به سالحهای هستهای نزدیک نخواهد شد -3 .برخالف توافق
هستهای این ابعاد نباید هیچ تاریخ انقضایی داشته باشد چرا که
سیاست آمریکا جلوگیری از همه مسیرهای ایران برای دستیابی
به سالح هستهای است ،نه فقط برای ده سال بلکه برای همیشه و
اگر ایران با هر یک از این مفاد موافقت نکند تحریمهای آمریکا به
طور خودکار بازخواهند گشت -4 .برای اولین بار برنامه موشکی
دوربرد و برنامه هستهای ایران دو امر الینفک هستند و اینکه
توسعه آزمایشهای موشکی ایران باید تحت تحریمهای سخت قرار
گیرد و این مسایل باید به طور صریح در قوانین آمریکا لحاظ شود.
م رئیس قوه قضائیه
واکنش شدید ایران به تحری 
اما نکته مهم دیگر در صحبتهای ترامپ بحث وضع تحریمهای
جدید علیه ایران فارغ از چارچوب توافق هستهای بود .در همین
راستا و در تازهترین اقدام تحریمی ایاالت متحده علیه ایران14 ،
شخصیت حقیقی و حقوقی به لیست تحریمها اضافه شدند .از
جمله مهمترین فرد و نهادهایی که در این لیست جدید مشاهده
میشوند عبارتند از :آیتاهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه،
زندان رجایی شهر و رئیس آن ،شورای عالی مجازی و سازمان
دفاع سایبری سپاه .در همین رابطه روز گذشته وزارت امور خارجه
کشورمان در واکنش به صحبتهای دونالد ترامپ ،طی بیانیهای
اعالم کرد :رئیس ایاالت متحده آمریکا به رغم تالش یک ساله خود
برای از بین بردن برجام ،بار دیگر ناگزیر به تمدید اسقاطیههای
الزامی در برجام گردید .استحکام درونی برجام و حمایت بین المللی
از این توافق ،راه را بر تالشهای ترامپ ،رژیم صهیونیستی و اتحاد
نامیمون تندروهای جنگ طلب برای لغو این توافق یا ایجاد تغییرات
در آن بسته است .در این بیانیه با محکوم کردن تهدیدهای آمریکا
و اضافه کردن افراد جدید به لیست تحریمها آمده است :ایران
همراه با اعضای دیگر برجام و جامعه جهانی بارها تاکید کرده است
که برجام یک سند معتبر بین المللی است و به هیچ عنوان قابل

مذاکره مجدد نیست .ایران صراحتا تاکید میکند که هیچ اقدامی
فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام نخواهد داد ،هیچ تغییری در
این توافق را نه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت و اجازه نمی
دهد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار گردد.
همچنین اقدام خصمانه و غیرقانونی رژیم ترامپ در قرار دادن نام
آیت اهلل آملی الریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسالمی ایران
در فهرست به اصطالح تحریمهای جدید آمریکا از تمامی خطوط
قرمز رفتاری در جامعه بین المللی عبور کرده و اقدامی خالف اصول
آمره حقوق بینالملل و نقض تعهدات دوجانبه و بین المللی ایاالت
متحده است که حتما با واکنش جدی جمهوری اسالمی پاسخ
داده خواهد شد و مسئولیت تمامی تبعات این اقدام خصمانه بعهده
دولت ایاالت متحده خواهد بود.
بازنگری در برجام بهانهای فرعی است
در همین رابطه و به منظور بررسی
سناریوهای آتی دولت آمریکا در مقابل برجام
و اینکه تا چه میزان سایر شرکای برجام
میتوانند در مقابل اقدامات آمریکا از برجام
محافظت کنند ،دکتر علی بیگدلی استاد
دانشگاه شهید بهشتی به « ابتکار» توضیح
داد :بازنگری در برجام بهانههای فرعی است .کل موضوع برجام
آنچنان دچار پیچیدگی است که اکنون شاید انتظارات آمریکا مهم
نباشد .برجام آنچنان تو در تو شده و الیههای متعددی آن را فرا
گرفته است که این توافق را از اهداف اولیه خود دور ساخته است.
ما در اینجا یک مثلث اروپا ،آمریکا و ایران را داریم که خود ایاالت
متحده مجدد یک مثلث دیگر شامل اسرائیل ،آمریکا و عربستان
را نیز تشکیل داده است .تمامی این موارد با الیههای دیگر درون
آمریکا سبب شده تا از یک سو ترامپ را ترغیب به حفظ توافق و
گروهی دیگر نیز تشویق به خروج از آن میکنند .بنابراین شروطی
که ترامپ مطرح میکند خیلی اهمیت ندارد بلکه پیچیدگی آن و
دور شدن برجام از اهداف اولیه است که باعث شده به عنوان یک
عامل انتقام جویانه در دستان کاخ سفید قرار بگیرد.

در این رابطه شاهدیم که هم آمریکا و هم ایران به هیچ عنوان
حاضر به نرمشی در این قضیه نیستند و همین امر سبب میشود
تا نتیجه خاصی نیز در آینده به ثمر ننشیند .در  120روز آینده هم
همین قضیه ادامه خواهد داشت .در غایت امر معتقدم که آمریکا
از برجام خارج شده و مجدد تحریمهای اولیه بر علیه ایران اعمال
خواهد شد .من بر خالف خیلیها معتقدم که ای کاش در این
مقطع آمریکا از برجام خارج میشد تا ما از این بی سروسامانی در
تصمیمگیریهای اقتصادی خارج میشدیم .تا این وضعیت ادامه
داشته باشد هیچ سرمایه گذاری خارجی میل به سرمایه گذاری
در ایران نخواهد داشت .از سال  2015تا کنون دچار همین مشکل
هستیم .نه شبکههای بانکی آمریکا به سمت ما گشایش پیدا کرده
و نه سرمایهگذاری مورد انتظار صورت گرفته است.
اکنون همین مساله کشتی نفتکش ایران که در حال سوختن
است ،برای پرداخت غرامت ما دچار مشکل هستیم .این غرامت از
طریق دالر پرداخت میشود و آمریکا در این باره میتواند کارشکنی
کند .لذا دو طرف قضیه باید یک مقداری از دیدگاههای خود نرمش
داشته باشند .اگر قرار باشد که ما همچنان در مورد سیاستهایی
خط قرمز داشته باشیم ،مطمئن باشید تحریمهای هستهای مربوط
به برجام باز خواهد گشت .امری که یک بار در گذشته ما آزمایش
شده و آثار آن را مشاهده کردیم.
امروز نباشد 120 ،روز دیگر چه فرقی به حال ما خواهد کرد؟
زمانیکه سایه شوم این انتظار همچنان باالی سر ماست و آمریکا
از آن بهرهگیری میکند؟ چهار شرط آمریکا که به اتحادیه اروپا
اولتیماتوم داده است ،میتواند در فاصله امروز تا  120روز آینده
از برجام خارج شود .بنابراین در اصل قضیه تفاوتی دیده نمیشود.
یکی از اهداف بازنگری آمریکا این است که در انتهای برجام در
سال  2025ایران نتواند به سمت غنی سازی باز گردد .بیشترین
بازنگری مد نظر آمریکا در همین امر است که البته مسائل دیگری
همچون برنامه موشکی ،بازرسیهای نظامی و غیر نظامی آژانس و
حقوق بشر نیز میتواند مزید بر این انتظارات باشد .تمام این مساله
ناسازگاری عمیقی است که تبدیل به نوعی انتقام جویی شده و

هیچ کدام از طرفین حاضر به تعدیل این ناسازگاری نیستند .این
امر میتواند در آینده خطرساز باشد.
ترامپ به سادگی اهرم فشار برجام را از دست نمیدهد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که در مورد
تصمیمگیری ترامپ برای برجام دو نظر مطرح است .نخستین نظر
معتقد به عقب نشینی دولت آمریکا از مواضع پیشین است و نظر
دوم قائل به این است که آمریکا این بازی را حرب ه و ابزاری برای
تداوم فشارها قرار داده و به این سادگی آن را از دست نخواهد
داد .به اعتقاد شما کدامیک از این دو نظر به واقع نزدیک بوده و
آمریکا تا چه زمانی میتواند این بازی با برجام را ادامه دهد؟ توضیح
داد :اعتقاد من به نظر دوم نزدیک تر است .اظهار نظر نخست غیر
تخصصی است .یادآور شدم که کاش همین بار آمریکا از برجام
خارج میشد تا تکلیف ما نیز مشخص شود .اینکه هر روز و هر بار با
یک بهانهای سیاست انتظار بر ما تحمیل شود سبب شده که ایران
هنوز یک سرمایهگذاری عمده در داخل کشور انجام ندهد .اینکه
تا کی میتواند اینکار را بکند ،معتقدم که این اهرم باالی سر ایران
و اروپا قرار دارد و به هر حال باید این مساله در یک جایی میان
ایران و آمریکا روشن شود ،چرا که تداوم این وضعیت منفعتی برای
ما نخواهد داشت.
دعوای اروپا و آمریکا ربطی به ایران ندارد
بیگدلی در مورد حمایت اروپا از برجام و اینکه این حمایت با
توجه به حجم مراودات سیاسی و اقتصادی اروپا و آمریکا تا چه
زمانی میتواند ادامه داشته باشد؟ اظهار داشت :اتحادیه اروپا
در درجه اول با آمریکا دارای گسل و زاویه است .امروز شاهدیم
مهمترین متحد آمریکا یعنی انگلستان که نماینده آمریکا در
اتحادیه اروپا نیز هست ،در چنان وضعیتی با واشنگتن قرار گرفته
که سفر ترامپ به لندن تاکنون سه بار لغو شده است .اتحادیه اروپا
از زمان گذشتههای دور خواستار استقالل از آمریکا بوده است.
سارکوزی رئیس جمهوری اسبق فرانسه قب ً
ال در مصاحبهای گفته
بود ،ما باید یک ناتوی اروپایی داشته باشیم و آمریکا دیگر برای
ما فایده سابق را ندارد .در نتیجه گسلهای میان آمریکا و اروپا،
گسلهایی است که مربوط به خودشان بوده و ارتباطی به ما ندارد.
اتحادیه اروپا سالیانه چیزی در حدود  900میلیارد دالر مبادالت
بازرگانی با آمریکا دارد و قطعاً در موقع انتخاب نهایی آمریکا را رها
نکرده تا ما را بچسبد.
بحث عمده اروپا و آمریکا این است که اروپا خواستار مشارکت
جدی در تصمیمگیریهای کالن بینالمللی و جلوگیری از
یکجانبهگرایی آمریکا است .آنها معتقدند که نباید زیر سایه سنگین
آمریکا ماند و اکنون زمانی است که نسل جدیدی با نمایندگی
امانوئل ماکرون بر سرکار آمده که دیگر حاضر به پذیرش روندهای
سابق نیست .پس این امر مربوط به آمریکا و اروپاست نه ایران.
هر چند اروپا خواستار در دست داشتن بازار ایران است ،اما ما
در مسائلی همچون برنامه موشکی شاهد همصدایی میان این دو
قدرت هستیم .رئیس جمهوری فرانسه به صراحت اعالم میکند
که برنامه موشکی ایران میتواند فرانسه را نیز به فکر خروج از
برجام بیاندازد.
بنابراین در پاسخ به این پرسش که حمایت اروپا از برجام تا
کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ باید تصریح کنم ،تا آنجایی که منافع
سیاسی و اقتصادی اروپا حکم کند که در کنار ایران باشد .در این
راستاست که لزوم تغییراتی در راهبردهای ایران احساس میشود.
باید بدانیم که سینه چاکی اروپا برای ایران به منظور حفظ پرستیژ
این اتحادیه است و برای همین است که اعالم میکند که ما امضای
خود را فدای غرور ترامپ نخواهیم کرد.

ظریف در سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی

فهم ترامپ تا حدی است که کل ملتها را با الفاظ رکیک خطاب میکند
نشست کارشناسی سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان
همکاری اسالمی با حضور نمایندگانی از مجالس  44کشور از روز گذشته در تهران
آغاز بکار کرد .در این اجالس از  54کشور عضو سازمان همکاری های اسالمی
دعوت شده بود که  44کشور برای حضور در اجالس ایران اعالم آمادگی کرده اند.
قرار است  16رئیس مجلس و  14نایب رئیس در این اجالس حضور یابند و بقیه
افرادی که در این اجالس حاضر هستند در سطح رئیسان گروه دوستی پارلمانی و
نمایندگان پارلمان های کشورهای اسالمی خواهند بود.
در همین راستا ،محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته طی سخنرانی خود
در نخستین روز این اجالس ،گفت وگوی فرهنگی را یک ضرورت امنیتی و حیاتی خواند
و گفت :متاسفانه امروز می بینیم فردی قدرت در ایاالت متحده در دست گرفته و آنقدر
فهم و ادراک ندارد که کل ملت ها را با الفاظ رکیک و غیرقابل پذیرش و حتی غیرقابل باور
خطاب می کند .چنین الفاظی از دهان فردی که خود را مسئول یک کشور می داند خارج
میشود و این فرهنگ و تعلق و نگرش مانع رسیدن به یک پارادایم گفت وگوی فراگیر است.
راهی به جزو گفت و گو وجود ندارد
ظریف در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد :همه ما که به دنبال ساخت
جهانی بهتر هستیم نیاز داریم با چنین نگرشی از مبانی فکری و فرهنگی آن که مبتنی بر
خودبرتربینی است مقابله کنیم .راهی جز شروع گفت وگو بر مبنای احترام متقابل و تالش
برای فهم مشترک وجود ندارد.
آسیا مهد فرهنگ ها و تفکرات گوناگون و مهدن تمدن در جامعه جهانی است .قاره کهن
همانطور که آسیا را در جامعه بین الملل به این نام می شناسند خاستگاه تفکر ،فلسفه ،گفت
وگو و درک مشترک بوده است .اما جای تاسف فراوان است که همین آسیا امروز محل
بحران ،درگیری و کشتارهای فراوانی است که فاصله بسیار مهم و طوالنی با مبانی فرهنگی
و اعتقادی و دیدگاه ها و بینش های مختلف آسیایی دارد.
هر چند آسیا دارای نگرش های گوناگون و متنوع است اما آنچه که امروز در منطقه ما
به ویژه در غرب آسیا می گذرد با مبانی فرهنگی که به آن اعتقاد داریم مغایرت و تضاد
اساسی دارد .با این دو برداشت مشترک به نظر بنده گفت وگوی فرهنگی یک حرکت
دانشگاهی و آکادمیک نیست ،گرچه دانشگاهها و محیط دانشگاهی و فرهنگی میزبان این
حرکت و بهترین حاملین این گفت وگو هستند اما گفت وگوی فرهنگی امروز یک ضرورت
امنیتی و حیاتی برای همه ما است و ما نیازمند گفت وگوی فرهنگی هستیم.
پارادایم غالب بر روابط بین الملل مبتنی بر دشمن انگاری است
ظریف در تبیین مفهوم گفت وگو و نیاز به تفاهم فرهنگی اظهار داشت :دنیا در قرن های
گذشته بر اساس یک پارادایم مبتنی بر قدرت حرکت کرده و این پارادایم که نتیجه آن بازی
حاصل جمع صفر بوده جز ضرر و خشونت و درگیری و کشتار برای مردم جهان نتیجه ای
به همراه نداشته است.
پارادایم غالب بر روابط بین الملل مبتنی بر دشمن انگاری ،حذف و ائتالف سازی برای

درهم کوبیدن دشمنان فرضی و اعتقاد به بازی حاصل جمع صفر است ،بر اساس تمام
تجربیات بشری بازی حاصل جمع صفر به نتیجه بازی حاصل جمع منفی می انجامد.
اگر بخواهیم به قیمت ناامنی دیگران برای خود امنیت بخریم ناگزیر به ناامنی خود کمک
کرده ایم و اگر بخواهیم به قیمت به وحشت انداختن دیگران برای خود آرامش ایجاد کنیم
ناگزیر همگان در وحشت خواهند زیست.
ظریف ادامه داد  :آنچه امروز امنیت بین الملل را به اصطالح حفظ کرده است پس از کشته
شدن همگانی است .اصطالح بازدارندگی هسته ای ،اصطالحی است که به آن دیوانگی
می گویند یعنی نابودی تضمینی مشترک .ما بر این اساس امروز خیال می کنیم در امنیت
زندگی می کنیم ،تفکر مبتنی بر ائتالف سازی ،حذف دیگران و دشمن انگاری تفکری است
که از سوی قدرت های سلطه گر بر جهان تحمیل شده و این تفکر ناگزیر جهان را به سمت
خصومت ،دشمنی ،افراط و کشمکش کشانده است.
پارادایم گفت و گو
محمدجواد ظریف در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :برای خروج از این
پارادایم که در قرن های گذشته حاصلی جز ناامنی و کشتار نداشته است ناگزیریم پارادایم
دیگری را جایگزین پارادایم حذف و ائتالف سازی مبتنی بر حذف کنیم و آن پارادایمی
است که شاید گفت وگو به معنای اعم آن بهترین عنوان برای معرفی باشد .این پارادایم
مبتنی بر فراگیری ،شاملیت و حضور همگان در یک روند یادگیری و گفت وگو است.
به گفته وزیر امور خارجه ،در گفت وگو بر مبنای آنچه که فرهنگ های آسیایی و فرهنگ
اسالمی حکم می کند ما بیشتر به دنبال فهم و درک و شنیدن و یادگیری هستیم .ما قبل از
آن که در گفت وگو به دنبال تحمیل عقاید و یا حتی اقناع طرف مقابل باشیم به دنبال درک
خاستگاه فکری و نگرانی های طرف مقابل هستیم .در چنین گفت گویی است که ما قبل
از هر چیز دریافت می کنیم که طرف مقابل جز خود ما نیست و او هم نگرانی ها ،آرزوها،
خواست ها و امیدهای مشابهی با ما دارد.
ظریف افزود :در گفت وگو اولین چیزی که به آن دست می یابیم انسانیت مشترک همه ما
است و اولین چیزی که به آن دست می یابیم خطرات و فرصت های مشترک است که همه
ما با آن روبرو هستیم ..وی ادامه داد لذا حرکت از پارادایم حذف به سمت پارادایم فراگیری
و گفت وگو مهمترین اقدام ضروری در این حرکت جمعی است.
نقش فرهنگ بعنوان یک عامل امنیت زا
ظریف در ادامه گفت :نکته دوم که در گفت وگوی فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد
نقش فرهنگ بعنوان یک عامل امنیت زا است .ما امروز در منطقه خود مواجه با یک حرکت
خطرناک مبتنی بر نفرت ،تکفیر و حذف هستیم.
وی افزود :درست است که افراط امروزی که تمامی آسیا و بویژه غرب آسیا را تهدید
می کند ،نیاز به مقابله نظامی ندارد اما مهمتر از مقابله نظامی و پایدارتر و اصیلتر از چنین
رویکردی ،مقابله با فرهنگی است که بر مبنای نفرت و ایجاد وحشت از دیگران تالش
می کند به باطل خود ر ا حفظ کند .ناکارآمدی برخی دولت ها در برآوردن نخستین

خواست های مردم که مهمترین آن در غرب آسیا موضوع فلسطین است و ناکارآمدی
بسیاری از دولت ها از این که بتوانند حقوق مردم فلسطین را بازپس گیرند و یا الاقل در
مقابل کسانی که به این حقوق تعدی کرده اند ،مقاومت کنند ،این ناکارآمدی باعث ایجاد
نگرانی ها و گسل های اجتماعی شده است.
رئیس دستگاه دیپلماسی گفت :اما این حکومتهای ناکارآمد به جای آنکه با ریشه گسل
های اجتماعی مقابله کنند ،تالش کرده اند با فرافکنی ،ایجاد نفرت از دیگری ،ایران هراسی
ویا ایجاد هراس های گوناگون این وحشت و نفرت را جایگزین کنند .نیاز امروز ما به مقابله
فرهنگی با تفکر افراط است لذا در بعد سلبی گفت وگوی فرهنگی می تواند مبانی تفکر
افراطی را به چالش بکشد و جهان ما را از این بلیه که از استرالیا تا لس آنجلس و از جهان
اسالم تا جهان مسیحیت در کام گرفته است ،نجات دهد.
ضرورت ایجاد امنیت شبکهای
وی گفت :دربعد ایجابی برای اینکه بتوانیم از پارادایم حذف و رقابت ناسالم و ائتالف سازی
خطرناک به پارادایم گفت وگو حرکت کنیم نیاز به اقدامات اطمینان ساز برای ایجاد امنیت
شبکه ای داریم .برای اینکه بتوانیم به این سمت حرکت کنیم و از امنیت به قیمت ناامنی
دیگران به سمت امنیت برای امنیت همگان حرکت کنیم نیاز به اقدامات اطمینان ساز داریم.
در اقدامات اطمینان ساز گفت وگوی فرهنگی ،تعامالت فرهنگی  ،رفت و آمدهای مردم
و نخبگان و تماس های اهل علم و فکر و گفت وگوی مشترک و تالش برای پیدا کردن راه
های مشترک برای رفع مشکالت مشترک یک حرکت ضروری است.
به گزارش ایرنا ،ظریف یادآور شد :امروز دوستانی که برای اولین اجالس گفت وگوهای
فرهنگی آسیا در این مکان گرد هم آمده اند باید به این مسئولیت خطیر که همه ما برای
عبور از بحران ها که تمام منطقه و جهان را در برگرفته است نیاز حیاتی به چنین گفت
وگویی داریم .با این تصور و نگرش احساس می کنم که اجالس گفت وگوهای آسیایی بجا،
ضروری و غیرقابل اجتناب است و ما نیاز داریم که چنین گفت وگوهایی را تکرار کنیم تا
بتوانیم همچنان که آسیا همواره سردمدار فرهنگ و تمدن بوده است این بار هم بتواند جامعه
جهانی را از گرداب کنونی رهایی بخشد.
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اخبار
تنور انتخابات عراق گرم شد
با پایان یافتن مهلت ثبت نام در انتخابات آینده پارلمانی در روز پنجشنبه
گذشته ،وضعیت  206تشکل انتخابی و  32ائتالف سیاسی در عراق در
انتخابات آینده روشن شد.
به گزارش ایرنا ،براساس اعالم کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق206 ،
تشکل انتخابی و  32ائتالف سیاسی در انتخابات سراسری  12ماه می 22( 2018
اردیبهشت ماه  )97برای تصدی  328کرسی پارلمان و عضویت در شوراهای استانی
در این کمیسیون ثبت نام کرده اند .همزمان برخی از جریان ها و ائتالف های
سیاسی ،میتینگ های سیاسی خود را در بغداد و دیگر شهرهای عراق آغاز کرده
که مهمترین آنها جنبش اراده به رهبری حنان الفتالوی در حله مرکز استان بابل
در جنوب بغداد است.از طرفی در حالی فعالیت تبلیغات انتخاباتی در عراق شروع
شده که هنوز اصل برگزاری انتخابات آینده تا حدی در هاله ای از ابهام است و
انتظار می رود جلسه امروز تکلیف برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات را در موعد
مقرر مشخص کند.

داعش انبوهی از اطالعات ارزشمند برجای گذاشته است
براساس گزارش یک روزنامه آمریکایی شبهنظامیان داعش در پی فرار
از پایگاهایشان در سوریه انبوهی از اسناد و مدارک مربوط به ثبت امور
مالی خود را برجای گذاشتهاند که نشان دهنده دقت شگرف این گروه در
مستندسازی اقدامات و امور است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته روزنامه یواس ای تودی ،ژنرال جیمز جرارد ،به این
روزنامه آمریکایی گفت :مهارت داعش در حفظ اسناد و مدارک خود شگفت انگیز
است .براساس این گزارش داعش با دقت فراوانی اسناد و مدارک خود از جمله
دستورات و سفارشهای با مهر رسمی را نگهداری میکرده است .در سه سال
گذشته ائتالف مبارزه با داعش به همراه نیروهای محلی صدها ترابایت اطالعات
کامپیوتری از رایانهها و حافظههای متعلق به اعضای داعش در شمال سوریه کشف
و ضبط کردهاند.

آمریکا جامعه جهانی را علیه ایران بسیج میکند
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعالم کرد ،واشنگتن
مصمم است تدابیری علیه ایران در خارج از چارچوب توافق هستهای اتخاذ
کند و برای پیشبرد این رویکرد به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد.
به گزارش ایلنا وی تصریح کرد که این اقدامها ،تدابیری هستند که میتوان خارج از
چارچوب توافق هستهای انجام داد ولی در صورت عدم پاسخ جامعه جهانی و توافق بر
سر این مسائل ،برجام صلح را متوقف میکند.

پنتاگون  ۱۰۰۰نظامی جدید و پهپاد به افغانستان
یکند
اعزام م 
براساس گزارشهای موجود ،وزارت دفاع آمریکا قرار است  ۱۰۰۰نظامی
و مربی جدید را به عنوان بخشی از برنامه دولت واشنگتن در افزایش
نیروهایش در افغانستان به این کشور اعزام کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری راشاتودی ،تا اول فوریه سال جاری میالدی،
اعضای تیپ کمکی ارتش آمریکا از منطقه فورت بنینگ در جورجیا قرار است در
قالب نیروهای مشاور به افغانستان بروند و به نیروهای امنیت ملی این کشور کمک
کنند .استقرار آنها تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان را به  ۱۴هزار تن میرساند.
مقامهای ارتش آمریکا به وال استریت ژورنال گفتهاند که پنتاگون امیدوار است در
فصل بهار که زمان آغاز عملیات شبهنظامیان است ،حضور نیروهای آمریکایی را در این
کشور جنگ زده افزایش دهد.

سرمایه گذاری عربستان روی مناقشه ایران
و اعراب شکست خورده است
پایگاه خبری الجزیره طی تحلیلی با بیان اینکه اقدامات چند ساله عربستان
در منطقه به سود ایران تمام شده ،تاکید کرد که سیاست دیرینه عربستان
در خصوص سرمایه گذاری روی مناقشه ایران و اعراب شکست نهایی خورده
است.
به گزارش فارس ،الجزیره در پایان آورده است :عوامل متعدد و پراکنده و چه بسا
متناقضی دست به دست هم دادند تا سرمایهگذاری عربستان روی مناقشه ایران و
اعراب در احتضار به سر برد و ناظران سطحینگر هم نمیدانند که این سرمایهگذاری
رو به پایان است.

داعش مسئولیت حمله به نیروهای فرانسوی
در ساحل آفریقا را برعهده گرفت
یک گروه تندرو که با داعش بیعت کرده است ،مسئولیت حمالت در منطقه
ساحل آفریقا را برعهده گرفت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،گروه تندرو عدنان ابو ولید الصحراوی
که با تشکیالت تروریستی داعش بیعت کرده است ،مسئولیت چندین حمله در منطقه
ی را برعهده گرفت .این گروه
ساحل به ویژه حمالت علیه نظامیان فرانسوی و آمریکای 
در بیانیهای مسئولیت حمله به گروهی از کماندوهای آمریکایی در اکتبر در منطقه
توگوتوگو نیجر و همچنین حملهای که روز پنجشنبه نیروهای فرانسوی برخان را در
مالی هدف قرار داد ،برعهده گرفت.

کل بشریت بخاطر ترامپ در حال عقبگرد است
مجله اشپیگل نوشت :مشخص نیست دنیا پس از دونالد ترامپ دوباره
باید از کدام نقطه شروع کند و کل بشریت فقط بخاطر او در حال عقبگرد
است.
به گزارش ایرنا ،تارنمای این مجله آلمانی با اشاره به کتاب تازه منتشر شده مایکل
ولف علیه ترامپ افزود :آتش و خشم عنوان کتاب جدیدی است که سال اول ریاست
جمهوری ترامپ در کاخ سفید را به نمایش می کشد .این کتاب تازه چند روزی است
که منتشر شده و یکی از کتاب های سال شده است .روزنامه نگاران هم خود محتوای
کتاب را توصیف نشدنی و نا مفهوم تشخیص داده اند ،از آنجا که مدعی می شود،
قدرتمندترین مرد جهان واقعا احمق و خرف است .اشپیگل ادامه داد :عنوان مجله ما
نشان می دهد که چرا آتش و خشم منتشر شد و تا چه حدی به حقیقت نزدیک است.
مهمتر از همه اینکه به پیامدهای رخ داده در آمریکا و جهان توسط یک دیوانه مسلح
به سالح هسته ای پرداخته است.

