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روابط ایران و ارمنستان ویژه است

سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان اعالم
کرد :روابط ارمنستان و ایران رابطه ای بسیار
ویژه است و به همین منظور سفرهای زیادی
در سطوح مختلف در سال جاری میالدی به
ایران پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا ،وی گفت :درباره سفر نیکول
پاشینیان (نخست وزیر ارمنستان) به تهران
باید بگویم که این سفر هنوز دربرنامه کاری
نخست وزیر لحاظ نشده است و در صورتی
که چنین موضوعی باشد ،ما جراید را حتما در
جریان خواهیم گذاشت.
دولت جدید ارمنستان اعالم کرده است که با
وجود تحریم های آمریکا علیه ایران ،ایروان به
همکاری های خود با تهران ادامه خواهد داد.
نخست وزیر ارمنستان نیز چندی قبل در دیدار
با سفیر ایران در این کشور ،خواستار گسترش
روابط دو کشور شده بود.
یک هفته بعد از انتخاب پاشینیان به عنوان
نخست وزیر ارمنستان ،رئیس جمهوری ایران
چهاردهم ماه مه ( 24اردیبهشت) در تماسی
تلفنی با وی ،دو مقام درباره خروج یکجانبه
آمریکا از توافق هسه ای سال  2015گفتوگو
کردند .در این گفتوگوی تلفنی ،نخست وزیر
ارمنستان تاکید کرد کشورش برای گسترش
روابط دوستانه با ایران بر پایه احترام و منافع
مشترک ،ارزش فراوانی قائل است.

اخبار

ترکیه برای برخی از کاالهای آمریکایی تعرفههایی از  60تا  140درصد اعمال میکند

دهها کشته و مجروح در انفجار
انتحاری کابل

یک انفجار مرگبار در کابل ،پایتخت
افغانستان دهها کشته و مجروح بر جای
گذاشت .پلیس کابل تایید کرد که حوالی
ساعت  ۱۶دیروز انفجاری در یک مرکز آموزشی
به نام موعود در دشت برچی در غرب این شهر
رخ داده است.
حشمتالله استانکزی مشاور مطبوعاتی
پلیس کابل در جمع خبرنگاران تأئید کرد که
این انفجار ،انتحاری بوده است.نخستین آمار
رسمی منتشره از سوی وزارت صحت عامه از
کشته شدن  ۲۵نفر و زخمی شدن  ۳۵نفر بر
اثر این انفجار حکایت دارد.
تا لحظه تنظیم این خبرهنوز گروهی
مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
در موارد قبلی حمالتی از این دست در نواحی
شیعهنشین ،گروه داعش مسئولیت آنها را
بر عهده میگرفته است .حمله در کابل پس
از چند هفته آرامش نسبی در زمانی صورت
میگیرد که نیروهای دولتی تحت فشار شدید
حمالت طالبان در مرکز شهر غزنی هستند.
در جریان این درگیریهای پنج روزه صدها
غیرنظامی و نیروی نظامی افغانستان کشته
شدهاند .به گزارش یورو نیوز ،حمله طالبان
به غزنی یکی از بزرگترین حمالت طالبان در
سالهای اخیر به شمار میرود و انتقادات از
دولت اشرف غنی رئیسجمهوری افغانستان
را پیرامون توانایی در تامین امنیت کشور
برانگیختهاست.
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انگلیس تحریمی علیه ایران
یکند
اعمال نم 

ترکیه ،جبهه جدید جنگ اقتصادی با آمریکا
پس از افزایش تنشهای تجاری میان آمریکا
و ترکیه که با اعمال تعرفه  50درصدی بر فوالد
و آلومینیوم ترکیه وارد مرحلهای تازه شد ،رجب
طیب اردوغان روز سه شنبه تهدید کرد که
کاالها و شرکتهای آمریکایی را مشمول تحریم و
تعرفههای متقابل قرار خواهد داد .در همین رابطه
آنکارا روز گذشته تعرف ه گمرکی برخی کاالهای
وارداتی آمریکا شامل خودروی سواری ،الکل
و سیگار را در پاسخ به اقدام مشابه این کشور
افزایش داد .این اقدام که طبق فرمان امضاء شده
توسط اردوغان صورت گرفت تعرفههای جدید
برای خودروهای سواری به  ۱۲۰درصد ،برای الکل
به  ۱۴۰درصد و برای سیگار برگ آمریکایی به ۶۰
درصد افزایش پیدا کرده است .همچنین تعرفه
کاالهای دیگر مانند لوازم آرایشی ،برنج و ذغال
سنگ هم اضافه شده است.
فواد اکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه ،با
تایید افزایش تعرفههای گمرکی برخی کاالهای
وارداتی آمریکا در توئیت خود این اقدام را پاسخی
به حمالت عمدی دولت ایاالت متحده آمریکا به
اقتصاد این کشور عنوان کرد.
طی روزهای گذشته با سقوط ارزش لیر و درگیر
شدن اقتصاد ترکیه با بحران ،دولت این کشور
از مردم خواست تا ارز و طالهای خود را تبدیل
به لیر ترکیه کنند .طبق برآورد کارشناسان اعمال
تعرفه  50درصدی به واردات فوالد و آلومینیوم
ترکیه باعث میشود که آنکارا میلیونها دالر
متضرر شود ،چرا که ترکها در طول سال در
حدود  1میلیارد دالر فوالد و آلومینیوم به آمریکا
صادر میکنند که این امر میتواند بر تجارت 20
میلیارد دالری میان این دو کشور تاثیرگذار باشد.
آتش تنشها میان آنکارا و واشنگتن از زمانی
افزایش یافت که ترکیه ضمن مخالفت با آزادی
کشیش آمریکایی ،وی را به اتهام حمایت از
تروریسم تا زمان تشکیل دادگاه به حبس خانگی
فرستاده است .در همین راستا دیروز وکیل اندرو
برانسون خبر داد که دادگاه ترکیه همچنان با
درخواست استیناف وی مخالفت کرده و این
کشیش جنجالی همچنان در حبس خانگی به
سر میبرد .پیشتر یک مسئول کاخ سفید اعالم
کرده بود ،آمریکا به ترکیه هشدار داده در صورتی
که با آزادی این کشیش مخالفت کند تحریمهای
بیشتری را علیه آن اعمال خواهد کرد .این مسئول
گفته بود ،دولت آمریکا در این مساله کامال قاطع
و جدی است و رئیسایاالت متحده آمریکا متعهد
به بازگرداندن کشیش برانسون به کشور است و
اگر ظرف روزهای آینده شاهد اقداماتی در این باره

همزمان با اعمال تعرفه  50درصدی آمریکا بر واردات آلومینیوم و فوالد ترکیه ،رجب طیب اردوغان با امضای فرمانی تعرف ه گمرکی برخی کاالهای
وارداتی آمریکا شامل خودروی سواری ،الکل و سیگار را در پاسخ به اقدام مشابه این کشور افزایش داد .این در حالی است که اردوغان چند روز قبل با
بیان اینکه دونالد ترامپ ،یک کشیش آمریکایی را به ترکیه ترجیح داده است ،گفته بود :واقعا تأسفبار است که دولت آمریکا ،یک کشیش آمریکایی
محکوم به اقدامات تروریستی را به متحد استراتژیک خود در ناتو ترجیح داده است.

تعرفههای
جدید برای
خودروهای
سواری به ۱۲۰
درصد ،برای
الکل به ۱۴۰
درصد و برای
سیگار برگ
آمریکایی به ۶۰
درصد افزایش
پیدا کرده است
نباشیم تدابیر بیشتری لحاظ میکنیم.
ترامپ یک کشیش را به متحد ناتو ترجیح داد
این در حالی است که اردوغان چند روز قبل با
بیان اینکه دونالد ترامپ ،یک کشیش آمریکایی
را به ترکیه ترجیح داده است ،گفته بود :واقعا
تأسفبار است که دولت آمریکا ،یک کشیش
آمریکایی محکوم به اقدامات تروریستی را به
متحد استراتژیک خود در ناتو ترجیح داده است.

اردوغان همچنین به ترامپ هشدار داد که نمیتواند
ترکیه را تهدید کند :او اعالم کرده است که ما قدمهای
خود را با گامهای قاطع طی خواهیم کرد .هیچکس
نمیتواند با تهدید ،ملت ترکیه را همراه خود سازد.
من یک بار دیگر دولتمردان آمریکایی را خطاب قرار
میدهم :مایه تاسف است که یک کشیش را که به
جرم فعالیت تروریستی دستگیر شده است ،به متحد
استراتژیک خود در ناتو ترجیح دادهاید.
مشکالت حل خواهد شد؟
تنش در روابط تجاری و دیپلماتیک میان

پاسخ ظریف در مورد کنوانسیون حقوقی خزر

آمریکا و ترکیه هر چند هر روز بر دامنه آن
افزوده میشود اما در الیه پنهان با پالسهایی
مبنی بر لزوم مذاکره و سازش میان دو کشور
مواجه است .کارشناسان اقدام اخیر اردوغان
مبنی بر تبدیل دالر و طال به لیر ترکیه را جزئی
از این راهبرد تلقی کرده و معتقدند که دولت
ترکیه با علم به اینکه چنین امری در بلند مدت
جواب نمیدهد ،قصد دارد با این راهکار ضمن
جلوگیری از کاهش ارزش لیر ،برای مذاکره با
آمریکا زمان بخرد .در همین راستا و در حالی
که دیپلماتهای آمریکایی تصریح کردهاند که
واشنگتن باید با آنکارا بر سر اختالفات هر چه
زودتر به توافق برسد ،ابراهیم کالین سخنگوی
ریاست جمهوری ترکیه با بیان اینکه اردوغان قرار
است در راستای مشکالت به وجود آمده با امیر
قطر ،آنگال مرکل و امانوئل ماکرون دیدار کند،
تصریح کرد :اختالفات میان آمریکا و ترکیه حل
خواهد شد .وی همچنین وعده داد که واحد پول

لیر که اخیرا رکورد جدیدی را در افت ارزش در
برابر دالر ثبت کرد به مرور ارزش خود را بازیابی
خواهد کرد.
این در حالی است که راس ویلسون سفیر اسبق
آمریکا در ترکیه نیز طی گفتوگو با رسانههای این
کشور ضمن تاکید بر اینکه آمریکا نباید ترکیه را
از دست بدهد ،زیرا منافع مشترک گستردهای
با آنکارا در خاورمیانه دارد ،گفت :روابط با ترکیه
برای سیاستهای خارجی ،امنیتی و اطالعاتی
بسیار مهم است .همچنین این روابط برای ترکیه
به خصوص در حوزه اقتصاد و تجارت بسیار
سودمند است .در حال حاضر نقشی که آمریکا
میخواهد در سوریه بازی کند در حال کم شدن
است .همچنین جایگاه ما در برابر روسیه دچار
پیچیدگی شده است اما ترکیه میتواند قدرت
منطقهای آمریکا را افزایش دهد .امیدواریم که
رهبران ترکیه برای حل مسائل اقتصادی همکاری
بهتری با آمریکا داشته باشند.

سهم ایران به  11درصد کاهش نیافته است
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پاسخ
به انتقادها نسبت به نتایج مذاکرات ایران در نشست
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر گفت« :نه در گذشته
سهم ایران از خزر  ۵۰درصد بوده و نه در حال حاضر
این سهم به  ۱۱درصد رسیده است».

وی در گفتوگو با سایت خبری الف در خصوص
نتایج نشست اخیر سران کشورهای حاشیه دریای
خزر اظهار داشت« :تقریبا  ۹۰درصد کنوانسیون
رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده که در آکتائو
(قزاقستان) به امضاء رسید و تنها دو مورد تعیین
خطوط مبدا و تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا
باقی مانده که نیاز به مذاکره بیشتر و تعامل بین
کشورهای عضو دارد».
ظریف تصریح کرد که در مورد خطوط مبدأ نکاتی در
این کنوانسیون آمده و مخصوصا در یک بند قید شده
که شرایط ساحل بعضی از کشورها به گونهای است که
نیازمند مقرراتی ویژه هستند اما در عین حال خط مبدأ،
حدود بستر و زیر بستر هنوز در این کنوانسیون روشن
نیست و تعیین آن به آینده واگذار شده است .به گفته
ظریف در مورد منابع مشترک یا مورد اختالف کشورها
نیز ،اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در

این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره برداری
از منابع نفتی اقدام کنند .وی همچنین یادآور شد که
چنانچه در خصوص منابع دریاچه بین کشورها توافقی
حاصل نشود ،بهره برداری از آن منابع صورت نخواهد
گرفت.
رئیس دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از این
گفتوگو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ،خطوط مبدأ
و تحدید حدود ،چه زمانی مشخص خواهد شد؟
در کنوانسیون مزبور روشن میشود که خطوط مبدأ
برای رژیم حقوقی با اتفاق نظر پنج کشور بعدا تعیین
شود؛ البته در مورد خطوط مبدأ نکاتی در این کنوانسیون
آمده و مخصوصا ً در یک بند قید شده که شرایط ساحل
بعضی از کشورها به گونهای است که نیازمند مقرراتی
ویژه می باشد و این به ساحل دریای خزر اشاره میکند
که این ماده برای ما بسیار اهمیت دارد ،اما در عین
حال خط مبدأ هنوز در این کنوانسیون روشن نیست و
در موافقتنامههای بعدی باید روشن شود.حدود بستر و
زیر بستر هم در این موافقتنامه روشن نیست و تعیین
آن به آینده واگذار می شود و این یکی از مسایلی بوده
که حدود  ۲۲سال است راجع به دریای خزر بین این پنج
کشور مذاکره میشود.

دفتر مطبوعاتی وزارت امورخارجه انگلیس
اعالم کرد که تحریمی علیه ایران اعمال
نمیکند .دفتر مطبوعاتی وزارت امورخارجه
انگلیس همچنین تصریح کرد :لندن به توافق
هستهای با ایران پایبند میماند و بهطور
همزمان ما آمادهایم تا درباره همکاری با دولت
آمریکا و کنگره درباره فعالیتهای ایران که
برای هر دو طرف موجب نگرانی است ،بحث
و رایزنی کنیم.
به گزارش ایزوستیا ،این بیانیه در واکنش
به درخواست اخیر سفیر آمریکا در انگلیس
منتشر شده است که از لندن خواسته بود
موضعی سختگیران ه درقبال ایران اتخاذ و از
تحریمهای واشنگتن علیه تهران حمایت کند.
وزارت امورخارجه انگلیس در ادامه تاکید کرد
این کشور با مفاد مربوط به خلع سالح در توافق
هستهای همکاری خواهد کرد و قصد دارد از
شرکتهایی که با تهران همکاری میکنند در
برابر اقدامات تحریمی واشنگتن محافظت کند.

تهدید آمریکا علیه عراق در ارتباط
با تحریمهای ایران

وزارت خارجه آمریکا ،دولت عراق را تهدید
کرد در صورت پایبند نبود به تحریمهای
تحمیلی علیه ایران ،با تهدیدهای مشابهی
مواجه خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم« ،هیدر
نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید
کرد که نقضکنندگان نظام تحریمهای آمریکا
علیه ایران ،خودشان را در معرض تحریمها
قرار میدهند .نائورت این اظهارات را در واکنش
به سخنان «حیدر العبادی» نخستوزیر عراق
مطرح کرد که اخیرا درباره تداوم تجارت با ایران
سخن گفته است .این سخنگو گفت« :شما
هشدارهای ما را درباره ایران و تجارت با آن
میدانید ،به محاکمه کشورهایی که به نقض
تحریمها (علیه ایران) مبادرت بورزند ،ادامه
خواهیم داد».
صحبتهای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
در حالی مطرح میشود چندی قبل حیدر
العبادی نخست وزیر عراق با اعالم همراهی
با تحریمهای آمریکا علیه ایران واکنشهای
زیادی را برانگیخته بود .وی پس از این ماجرا
اعالم کرد که تنها در بخش مبادالت دالری با
ایران همکاری نخواهند کرد و در سایر مراودات
اقتصادی این پایبندی وجود نخواهد داشت.
همچنین العبادی روز گذشته نیز تصریح کرده
است :دولت عراق اجازه نخواهد داد که از خاک
این کشور برای تجاوز علیه کشورهای همسایه
استفاده شود .ایران همسایه ما خواهد ماند و
برای تحقق منافع ملتمان و زندگی در صلح
با همسایههایمان ،سیاست ما با همسایگان
سیاست باز خواهد بود.

همه نگاهها به داماد اردوغان است

ترامپ کارمند سابق کاخ سفید را سگ خطاب کرد

اروپا در برابر عربستان ایستادگی کند

چرا السیسی به عربستان سفر کرد؟

اعتماد گستردهای که اردوغان به همسر دخترش
دارد ،ماه ژوئن با انتصاب او به عنوان وزیر
دارایی علنیتر شد؛ مقامی که مسئولیت
رسیدگی به یک بحران شدید ملی را بر
دوش آلبایراک گذاشت .در حالی که ارزش
واحد پول ترکیه در بازارهای جهانی به شدت
افت کرده و مشخص نیست که این کشور
بتواند اقتصادش را از این بحران بیرون بکشد،
این دو مرد باری را بر دوش گرفتهاند که بسیاری
معتقدند ،قادر به حمل آن نیستند.
به گزارش ایسنا ،روزنامه گاردین در گزارشی به بررسی جایگاه برات
آلبایراک ،وزیر دارایی ترکیه در سیاست این کشور و چالشهایی که
با آن روبهرو است ،پرداخته و نوشته است :صعود برات آلبایراک به
مقامهای مختلف پس از یک دهه مشاور اردوغان بودن و تبدیل شدن
وی به دومین شخصیت قدرتمند ترکیه مسالهای بحثبرانگیز در تاریخ
اخیر این کشور شده است.
در پایان این گزارش آمده است :آینده او به طور ذاتی به پشتیبانش
گره خورده و او تقریبا هیچ جایی برای طرح مسیری جدید ندارد .این
دو یا باید کشتی را متعادل نگه دارند ،یا با آن فرو رفته و غرق شوند.

رئیسایاالت متحده آمریکا در سخنانی شدیدالحن،
دستیار سابق کاخ سفید را سگ و بیعقل
خطاب کرد .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
سخنان تند ترامپ ،خطاب به اوماروسا
مانیگو نیومن بود که سالها پیش به عنوان
ستاره برنامه تلویزیونی کارآموز دونالد ترامپ
در شبکه انبیسی درخشید و بعدا توانست
شغلی در کاخ سفید با حقوق  ۱۸۰هزار دالری
دست و پا کند.
اوماروسا دوشنبه فایلی از یک مکالمه خصوصی خودش با دونالد
ترامپ را منتشر کرد که مربوط به پس از اخراج او از کاخ سفید به
خواست جان کلی ،رئیس دفتر رئیسایاالت متحده آمریکا میشد.
ترامپ پیشتر اوماروسا مانیگو نیومن را که در آمریکا با نام کوچکش
شهرت دارد ،دارای یک زندگی پست و بزهکارانه توصیف کرده بود .اما
رئیسجمهوری آمریکا سهشنبه شعله جنگ لفظی را باالتر کشید و
نیش کالمش به حدی بیسابقه شد .ترامپ در پیامی توئیتری نوشت:
وقتی به یک فرد بیعقل با زندگی پست و نزار فرصتی میدهید و در کاخ
سفید شغل پیدا میکند ،فکر کنم چیز خوبی از آب درنیاید .احسنت به
ژنرال کلی برای اخراج فوری این سگ!

زیگمار گابریل وزیر خارجه پیشین آلمان ضمن
پرداختن به سیاستهای سعودیها در عرصه
بینالمللی و تنشهایی که دولت سعودیها
با آلمان داشتهاند ،ایستادگی اروپا در برابر
ریاض را خواستار شد.
این سیاستمدار آلمانی در مطلبی که در
روزنامه «تاگساشپیگل» منتشر کرد ،نوشته
پادشاهی سعودی از درون نرم و از بیرون سخت
است .گابریل با اشاره به برنامههای «محمد بن سلمان»
ولیعهد سعودی برای انجام «اصالحات» داخلی ،نوشته «این اقدامات
اگر چه مورد تائید غرب است ،اما اجرایی کردن آن برای شاهزاده سعودی
آسان نیست ».به گزارش فارس ،در ادامه این مطلب آمده است که اما
این سیاستمدار جوان در زمینه سیاست خارجی روند متضاد و تهاجمی
را در پیش گرفته است .به گفته وی ،این موضوع فقط مربوط به ایران
نمیشود بلکه یمن ،قطر و لبنان را هم شامل میشود .چنین نگرشی به
وسیله حمایت همهجانبه آمریکا و شخص دونالد ترامپ رئیسایاالت
متحده این کشور از دولت جدید عربستان تقویت شده است .در ورای
اینها اتحاد عربستان ،آمریکا و اسرائیل در برابر ایران مطرح است و این
به بن سلمان اجازه میدهد که هر کاری بکند.

تحلیلگران سیاسی معتقدند ،دیدار غیرمنتظره
عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری مصر با
سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان که
روز سه شنبه در شهر نیوم واقع در شمال
عربستان انجام شد ،فراتر از آن چیزی
بود که در بیانیه ریاست جمهوری مصر
آمده است که در آن تنها ذکر شده بود دو
طرف روابط دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند.
طبق گزارشهای سیاسی موجود ،این دیدار در میان
احتماالت درخصوص وجود معامله میان دو طرف درباره دو مساله ویژه
بوده است .نخستین مساله این است که منطقه ویژه اقتصادی -فناوری-
گرشگری نیوم با حمایت قاهره و تسهیالت منحصر به فرد مصر قرار
است احداث شود و سیسی در ازای آن به دنبال ادامه حمایت نفتی
عربستان از مصر است .مساله دوم مورد بحث سیسی و سلمان به
طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن و تامین امنیت منطقه در راستای
منافع عربستان ،مصر ،اردن و اسرائیل مربوط میشود .به گزارش رای
الیوم ،در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده است ،در این دیدار ریاض
و قاهره پیرامون آخرین تحوالت اوضاع منطقه ،مسائل مهم مشترک و
روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

