ايران وجهان

پیام تبریک ظریف به همتای عراقیاش
وزیر خارجه کشورمان در پیامی به وزیر خارجه عراق ،نبرد شجاعانه و پیروزی اخير ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه تروریستهای تکفیری در شهر فلوجه را به وی ،دولت و آحاد ملت عراق و همچنین
مراجع عظام دینی تبریک گفت.به گزارش ایسنا محمدجواد ظریف به ابراهیم جعفری همتای عراقی خودپیام تبریک فرستاد .محمد جواد ظریف در این پیام تبریک نوشت :با کمال خرسندی ،نبرد
شجاعانه و پیروزی اخير ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه تروریستهای تکفیری در شهر فلوجه را به جنابعالی ،دولت و آحاد ملت عراق و همچنین مراجع عظام دینی تبریک میگویم .بی تردید پیروزی
های چشمگیر بدست آمده در نبرد سرنوشت ساز فلوجه در ایام ماه مبارک رمضان ،تجلی تحقق نصرت الهی بر مجاهدان راه خداست .رجاء واثق دارم که با اتکال به خداوند قادر متعال ،تمسک به اتحاد و
انسجام ملی و بهره گیری از ظرفیتهای ملی ،ملت بزرگ عراق پیروزی های بزرگتری را بر تروریستهای تکفیری و حامیان آنان در سراسر عراق متحد ،یکپارچه و سربلند در پیش خواهيد داشت.

بهبود رابطه با غرب کلید رابطه با شرق و عضویت در شانگهای؛

غرب بازیابی می کند .از همین رو است که ورود ایران به شانگهای
و شکل گیری یک سازمان بین المللی اقتصادی را درست در
نقطه مقابل یک سازمان نظامی امنیتی مانند ناتو به تحلیل
می نشیند .وی معتقد است این نگاه کالن محور در تمامی
عرصه ها وجود دارد و موجب نوعی نتیجه گیری متزلزل و پر
هزینه برای ایران می شود .مطهرنیا سازمان شانگهای را سازمانی
اقتصادی عنوان کرد که در آن رقبای ایاالت متحده نیز وجود
دارند و افزود :اینکه این پیمان با تحرکات اقتصادی خود نوعی
رقابت با بلوک غرب نهفته دارند نمی توان انکار کرد یا نپذیرفت،
اما اینکه عضویت ایران در این سازمان و پذیرش عضویت ایران در
این سازمان را در تقابل با آمریکا تعریف نمود متاثر از این دیدگاه
کالن محور است.
شانگهای در پی رودر رویی با غرب و آمریکا نیست
این استاد دانشگاه گفت :جالب این است که تا زمانی که تحریم
های بین المللی غرب و آمریکا علیه ایران از طریق برجام شکسته
نشده ،شانگهای عضویت ایران در این سازمان را به زمانی دیگر
که این تحریم ها برداشته شود موکول می کند .این خود نشانه
آشکار بر این دیدگاه است که شانگهای در پی رودر رویی با ایاالت
متحده بر اساس ادبیات سیاسی موجود در این تحلیل نیست .از
طرف دیگر شانگهای دارای هویت اقتصادی است و مهمترین رکن
رکین اقتصاد ایران مقوله انرژی است و نزدیکترین رقیب ایران در
سطح بین المللی در بازار انرژی کشورهای عربستان و روسیه
هستند .پذیرش ایران در شانگهای با هویت اقتصادی انرژی در
کنار رقیب استراتژیک در بازار نفت و گاز یعنی روسیه ،این پرسش
را به پیش می کشد که با ورود ایران به این سازمان چه مقدار از
سهم مشخص شده در معادالت آینده بازار جهانی انرژی به ایران
سپرده می شود.

والدیمیر پوتین اظهار کرد:

انتخابات جدید راه حل پایان بحران سوریه است
رئیس جمهوری روسیه در جریان سخنرانی در نشست اقتصادی سن
پترزبورگ گفت :باید به اپوزیسیون سوریه پیشنهاد حضور در کابینه این
کشور به عنوان بخشی از تالشها برای تشویق به انجام مذاکره داده شود و
این امر میتواند منجر به انتخابات جدیدی در این کشور شود.
به گزارش ایسنا ،والدیمیر پوتین ،گفت :تالش برای ایجاد دولتی جدید در سوریه
باعث ایجاد اعتماد در میان جامعه این کشور میشود و بخش مهمی در پایان بخشیدن
به درگیریهای پنج ساله در این کشور است .وی ادامه داد :این هدف میتواند تنها از
طریق پیش نویس یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات جدید در سوریه به
دست بیاید .بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه قول داده است که به این مساله دست
پیدا کند و برگزاری انتخابات امری دموکراتیک محسوب میشود .رئیس جمهوری
روسیه در بخش دیگری از صحبتهایش در نشست بینالمللی اقتصادی سن پترزبورگ
گفت :مسکو سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا را خطر بزرگی میداند و با تقویت
قوای خود در زمینه حمالت موشکی به این مساله واکنش نشان میدهد .وی ادامه
داد :ما قوای خود در زمینه حمالت موشکی را برای تثبیت توازن در منطقه تقویت
خواهیم کرد .رئیس جمهوری روسیه اعالم کرد که این کشور آماده است تا با هر کس

اتحادیه اروپا تحریمهای روسیه را تمدید کرد

اقدامات روسیه به معنای سیاست های سازمان شانگهای
نیست
این استاد دانشگاه گفت :با وجود اینکه روسیه بازیگری مهم
در این سازمان است و اقداماتی تقابلی با غرب انجام می دهد،
اما نمی توان کشاکش مسکو و واشنگتن در اوکراین و سوریه
و یا اصطکاک روسیه با چین در حوزه های مختلف را اساسا
به پای شانگهای نوشت در حالی که در این قالب نوشته می
شوند .پرسش این است که آیا ما رفتارهای روسیه را در پیمان
شانگ های تعریف پذیر نماییم و سپس بر اساس چنین تحلیلی
تصویر پردازی و تبلیغ در ارتباط با آمریکا را در دستور کار قرار
دهیم ،درست است یا منفی؟ به نظر من منفی است .شانگهای
سازمانی است با اعضای مشخص و روابط پیچیده درونی ،همانگونه
که سازمان اکو است .وی افزود :بسیاری از این سازمان ها مملو از
بازیگرانی است که در عمل دارای سطح اصطکاک باال هستند ولی
در سازمان قرار دارند و تالش دارند از آن برای مشکالت دوجانبه
استفاده کنند .لذا پیوستن به یک سازمان بدون درنظرداشتن این
ویژگی تبلیغاتی اهمیت می یابد .این استاد دانشگاه در ادامه گفت:
پیوستن ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر تحریم های غرب این
رانشان می دهد که تا زمانی که ایران مسائل خود را با غرب حل
نکند نمی تواند روابط خود با شرق را ساماندهی کند.
مزایای اقتصادی و استفاده از ظرفیت جغرافیایی ایران
برای شانگهای و تهران
از سوی دیگر شعیب بهمن کارشناس مسائل روسیه در باب
مزیت عضویت ایران در این سازمان و منافع و امتیازهایی که از
این طریق نصیب ایران می شود به «ابتکار» گفت :پیوستن ایران
به این سازمان از جهات مختلفی هم برای ایران و هم برای سازمان
ظرفیت های مناسبی برای بهره برداری ایجاد می کند .به این

که در انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا پیروز شود همکاری داشته باشد .پوتین
گفت« :ما با اقدامات و رویکردهای رئیس جمهوری جدید آمریکا قضاوت میکنیم نه با
صحبتهایی که او انجام میدهد و به دنبال عادی سازی روابط و بهبود همکاریها در
زمینه اقتصادی و همکاری بینالملل هستیم ».پوتین در سخنان روز جمعه خود پذیرفت
که آمریکا احتماال هنوز تنها ابرقدرت جهان است و برای همکاری با هر رئیسجمهوری
که در آینده روی کار آید ،اعالم آمادگی کرد .وی همچنین از نقش گمراهکننده آمریکا
در امور اوکراین انتقاد کرده و گفت که شدیدا مخالف اقدامات واشنگتن در پیشگیری از
بهبود روابط روسیه با اتحادیه اروپاست .وی در ادامه گفت :آمریکا قدرت بزرگی است و
احتماال امروز تنها ابرقدرت است .ما این مساله را میپذیریم و خواهان و آماده همکاری
با آمریکا هستیم .پوتین همچنین دونالد ترامپ ،آخرین بازمانده جمهوریخواهان آمریکا
در رقابتهای ریاست جمهوری نوامبر امسال را فردی «پر زرق و برق» توصیف کرد
و گفت که هرگز ارزیابی دیگری از وی نداشته است .رئیس جمهوری روسیه در ادامه
صحبتهایش در نشست بینالمللی اقتصادی سن پترزبورگ اعالم کرد :روسیه میتواند
تحریمهایی را که علیه اتحادیه اروپا وضع کرده لغو کند .اما برای این اقدام نیاز دارد تا
واکنشهای مثبتی را از جانب اتحادیه اروپا ببیند چرا که اتحادیه اروپا نیز تحریمهایی
را به واسطه شرکای غربیاش علیه مسکو اعمال کرده است .وی ادامه داد :ما باید
مطمئن شویم که اتحادیه اروپا تحریمهای خود را علیه مسکو برمیدارد و در این صورت
خواهد بود که ما نیز تحریمهایمان را علیه این اتحادیه لغو میکنیم .پوتین در مورد

معنا که ژئوپلیتیک ایران می تواند نقش پل واسط کشورهای این
سازمان با خلیج فارس و خاورمیانه عربی باشد و از لحاظ اقتصادی
عضویت ایران می تواند به معنای کوتاه کردن مسیر این کشورها
برای رسیدن به این مناطق باشد .در حالی که در نبود ایران باید
مسیر طوالنی را برای رسیدن به آن طی می کردند .طبیعتا ایران
نیز می تواند در این مسیر از مزایای زیادی چون حق ترانزیت عبور
و مرور کاالها استفاده کند که البته قبل از آن باید زیرساخت های
کشور از این حیث مهیا باشد .عالوه بر این ورود ایران به سازمان
می تواند مالحظات دو جانبه و چند جانبه با کشورهای عضو
شانگهای را افزایش دهد.عالوه بر مزایای ژئواکونومیکی از لحاظ
جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز نزدیکی ایران به هند ،روسیه
و چین می تواند سبب وزن بیشتر ایران در معادالت منطقه ای
و خاورمیانه شود و تاثیر مثبتی در بازیگری ایران داشته باشد.
ایران تاکنون بازیگری فعال در آسیای مرکزی
نبوده است
شعیب بهمن بر این باور است :باید توجه کرد روابط ایران با
کشورهای آسیای مرکزی تاکنون در حوزه های مختلف فرهنگی،
اقتصادی و سیاسی بهبود چشمگیری نداشته است با وجودی که
تاریخ و تمدن مشترک و پیوند فرهنگی با این کشورها وجود دارد.
چون اولویت سیاست خارجی ایران خاورمیانه بود بازیگری در این
منطقه پیرامونی را از دست داد .در حالی که روسیه و چین و
دیگر کشورهای منطقه ای نقش فعالی در این منطقه و نزدیکی
به کشورهای آن بازی می کنند .این کارشناس مسائل روسیه
افزود :ایران در وهله اول باید توازنی در این رابطه یعنی بازیگری و
پیوند با کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی برقرار کند و این دو
منطقه را چون دو بال شرقی و غربی در نظر بدارد که می تواند ار
هر کدام به نفع بازیگری در دیگری استفاده کند .این در میان این
دو سیستم پیرامونی می تواند نقش پل واسط دو منطقه باشد و
باید از این ظرفیت ژئوپلیتیکی استفاده کند.
احتمال شکل گیری بلوکی در شرق برای رقابت با ناتو
اندک است
این کارشناس مسائل روسیه در نهایت در مورد اینکه آیا حضور
ایران در این سازمان می تواند به معنای قرار گرفتن ایران در
کنار روسیه و چین باشد و به عنوان وزنه ای نظامی در رقابت
ایران در برابر آمریکا در خاورمیانه به شمار آید؟ افزود :در طول
سالهای گذشته برخی از تحلیل گران عموما شانگهای را ناتوی
شرقی و در برابر اقدامات و نفوذ ناتوی غربی به سمت شرق می
دانستند و خیلی ها اعالم کردند نزدیکی ایران ،روسیه و چین
با توجه به سیاست هایی که دارند می توانند با یکجانبه گرایی
آمریکا مقابله کنند ،اما باید توجه کرد اگرچه روسیه و ایران در
این خصوص همسو هستند اما چین تمایلی به ایفای چنین
نقش و رقابتی ندارد و معتقد است که بر عکس چنین اتحادی
به نفع غرب است چرا که تمامی منابع غربی را علیه این کشورها
بسیج می کند و چنین تقابلی برای توسعه آینده کشورها مطلوب
نیست .بهمن در پایان گفت :احتمال استفاده از این امتیاز در
تقابل با غرب و ناتو اندک است و احتمال شکل گیری چنین
بلوکی کم است ،اما در هر حال عضویت ایران در هر پیمانی و
بخصوص شانگهای می تواند وزن منطقه ای و جهانی ایران را
افزایش دهد.

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا گفت :چرا دیوید کامرون ،نخست وزیر انگلیس به دنبال
برگزاری رفراندوم برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپاست؟ شاید میخواهد اروپا یا کس
دیگری را بترساند و زهر چشم بگیرد! پوتین همچنین از گسترش نیروهای ناتو انتقاد
کرده و هشدار داد که اگر این ائتالف به سیاست یکجانبه خود علیه روسیه ادامه دهد
باید با تبعات آن روبرو شود .رئیس جمهوری روسیه گفت :اگر دو طرف بر روی مسائل
دفاعی هماهنگ عمل کنند ،جنگ سرد جدیدی رخ نخواهد داد.

روزنامه المدینه عربستان مدعی شد:

آمادگی عربستان برای مذاکره با شیعیان

انتقاد جمهوریخواهان آمریکا از قرارداد  ۱۷میلیارد دالری ایرانایر و بویینگ

مشاور دفتر پادشاهی عربستان از آمادگی هیات علمای برجسته این کشور برای مذاکره با "عقالی" شیعه عربستانی و
عراقی خبر داد.وی گفت :آرمانها قرآن و سنت پیامبر هستند و هر کس با این دو مخالفت کند در مسیر گمراهی است.
به گزارش ایسنا ،عبداهلل بن سلیمان المنیع ،مشاور دفتر پادشاهی و یکی از اعضای هیات علمای برجسته عربستان گفت :آرمانها قرآن
و سنت پیامبر هستند و هر کس با این دو مخالفت کند در مسیر گمراهی است .براساس آنچه روزنامه المدینه عربستان در پایگاه رسمی
خود منتشر کرده ،این مشاور سعودی گفت :اکنون تالش و فضاسازی برای مذاکره با شهروندان میانهروی عربستانی در االحساء و القطیف
یا حتی شیعیان عراق و ایران یا هر کشور دیگری و بیان حق برایشان وجود دارد.
عبداهلل بن سلیمان المنیع گفت :مذاکره اکنون در هیات علمای برجسته پابرجاست و مقدماتی برای مذاکره بر این اساس فراهم شده
است .ما امیدواریم خیری در آن باشد.
بیتردید امید خیر از عقالی شیعه میرود .وی گفت :زمانی که مذاکره آغاز شود ما آرمانهایمان را از کتاب و سنت و اصولی که نباید
کسی درباره آن اختالفی داشته باشد ،مطرح میکنیم .بر ای همین معیارهای رسیدن به واقعیتها باید بر همین اساس باشد .اختالف
میان سنی و شیعه یک اختالف تاریخی است و در چند محور متمرکز است مثل عقیده و مسائل فقهی.

جمهوریخواهان آمریکا نسبت به عواقب عقد قرارداد  ۱۷میلیارد دالری ایران با شرکت هواپیمایی بویینگ هشدار
دادند.
به گزارش ایلنا ،اعالم عقد قرارداد بین ایران و شرکت هواپیمایی بویینگ در ایاالت متحده آمریکا در حالی خبر ساز شده است که
نمایندگان جمهوریخواه مجلس سنای این کشور پرچم قرمز خود را در خصوص فروش  ۱۰۰جت مسافربری به ایران باال برده و
نسبت به مزایای نظامی این هواپیماها برای ایران هشدار دادهاند .این نمایندگان جمهوریخواه پیشتر در نامهای به رییس بویینگ
خواستار لغو این توافق شده و مدعی شده بودند که فروش هواپیماها به ایران به طور بالقوه منجر به تقویت قوای نظامی این کشور
خواهد شد .فاکس نیوز در گزارشی در همین خصوص تاکید کرده است اینکه ایران از صنایع هوایی برای اهداف نظامی استفاده
میکند یا خیر روشن نیست ،اما با اشاره به نامه روز پنجشنبه نمایندگان جمهوریخواه مجلس مدعی شده اطالعاتی در خصوص
پیامدهایی ضد امنیت ملی آمریکا در این قرارداد و مذاکرات ذکر شده است .به گزارش فاکس نیوز جمهوری خواهان مخالف برجام در
این نامه مدعی شدهاند که شرکت ایرانایر از ابتدا با هدف پشتیبانی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط وزارت دارایی ایران شکل
گرفته و از این رو هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم این شرکت اهداف خود را کنار گذاشته است.

در دیدار کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛

ظریف از کمکهای کم بینالمللی به ایران در زمینه
پناهنگان ابراز تاسف کرد
کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ( )UNHCRصبح شنبه با
وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا ،دکتر محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با
اشاره به وجود تعداد بسیار زیاد پناهنده در کشورمان به صورت قانونی و غیر قانونی گفت:
جمهوری اسالمی ایران همواره تالش کرده که امکانات خوبی در اختیار پناهندگان قرار دهد
و در این راستا در خصوص آموزش پناهندگان بسیار هزینه کرده است .او در ادامه با اشاره

اتحادیه اروپا تحریم های خود علیه روسیه را به خاطر الحاق شبه جزیره کریمه
به اراضی خود تا تاریخ  ۲۳ژوئن سال  ۲۰۱۷تمدید کرد.
به گزارش مهر  ،در بیانیه صادره از سوی اتحادیه اروپا که در پایان نشست در
لوکزامبورگ منتشر شد ،آمده است که این تحریم ها علیه افراد مقیم کشورهای عضو
اتحادیه اروپا و موسسات موجود در اراضی این اتحادیه اعمال خواهد شد و اراضی کریمه
و شهر سواستوپول را هم در بر می گیرد .این تحریم ها شامل ممنوعیت واردات کاالهای
تولید شده در شبه جزیره کریمه یا سواستوپول یا سرمایه گذاری در آنها توسط کشورهای
عضو اتحادیه اروپا می شود و به موجب آن هیچ فرد یا شرکتی که مقرش در اتحادیه
اروپا باشد ،اجازه خرید امالک یا راه اندازی موسسات در کریمه یا سرمایه گذاری و ارائه
خدمات در این منطقه را ندارد .این تحریم ها خدمات گردشگری در شبه جزیره کریمه
یا سواستوپول را نیز شامل می شود که ممنوعیت ورود کشتی های گردشگری اروپایی به
بنادر این منطقه جز در مواقع اضطراری از جمله آنها است .بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا،
تحریم های اعمال شده علیه روسیه ممنوعیت صادرات کاال و فناوری های تخصصی به
موسسات کریمه یا موسسات فعال در اراضی آن مانند موسسات حمل و نقل ،ارتباطات و
انرژی و غیره را هم در بر می گیرد و هر گونه کمک به احداث تاسیسات و امور زیرساختی
در این بخش ها هم مشمول این تحریم ها هستند.

درخواست مجدد عربستان از آمریکا برای عملیات نظامی
علیه دولت سوریه
وزیر خارجه عربستان سعودی اعالم کرد ،کشورش از آمریکا میخواهد
عملیات نظامی علیه دولت سوریه را رهبری کند.
به گزارش ایلنا« ،عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی ،روز جمعه در راستای مواضع
خصمانه کشورش علیه دولت سوریه ،گفت که ریاض از مدتها پیش از واشنگتن
درخواست میکند که عملیات نظامی برای سرنگون کردن دولت «بشار اسد»
رئیسجمهوری سوریه را فرماندهی کند .الجبیر این اظهارات را در پایان دیدار «باراک
اوباما» رئیسجمهوری آمریکا و «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی
در کاخ سفید ،مطرح کرد .وزیر خارجه سعودی گفت ،از همان آغاز بحران سوریه ،ریاض
«سیاستی قویتر که شامل حمالت هوایی و ایجاد مناطق امن و مناطق پرواز ممنوع
است» ،در پیش گرفت .وی خاطرنشان کرد ،عربستان سعودی بارها به آمریکا پیشنهاد
تجهیز «معارضان میانهرو» به موشکهای زمین به هوا و همچنین استقرار نیروهای ویژه
سعودی در هر عملیات آمریکا علیه سوریه را مطرح کرد .برای نخستین بار نیست که
یک مقام سعودی از سیاست دولت باراک اوباما درقبال سوریه انتقاد میکند .این در حالی
است که وزارت خارجه آمریکا ،عصر جمعه تأیید کرد که بیش از  50نفر از دیپلماتهای
وزارت خارجه آمریکا در یک «اظهار نظر داخلی» ،از موضع کاخ سفید درقبال سوریه به
شدت انتقاده کرده و خواستار حمله نظامی علیه ارتش سوریه شدهاند.

حزباهلل لبنان تغییرات ساختاری گستردهای
را اجرا میکند
فرماندهی حزباهلل قصد دارد با اعمال تغییرات گسترده در این حزب و تشکیل
مراکز متنوعی در مناطق مختلف لبنان ،جایگاه حزباهلل را در خارج از لبنان به
ویژه در سوریه تقویت کند به نحوی که حزباهلل بتواند در کنار یگانهای نظامی
و امنیتی ،یگانهای سازمانی و اجتماعی خود را نیز تاسیس کند
به گزارش ایسنا ،روزنامه االخبار نزدیک به حزباهلل لبنان از سازماندهی مجدد
شورای جهادی حزباهلل پس از شهادت فرمانده مصطفی بدرالدین که مسئول تعدادی
از یگانهای نظامی و امنیتی در لبنان و سوریه بود ،تعیین جانشینی برای او جهت
مدیریت کمیتههای نظامی و امنیتی سوریه و نیز تعیین فرماندهان یگانهای تحت
اشراف بدرالدین در لبنان که معموال اعالم نمیشوند ،خبر داد .روزنامه االخبار در ادامه
نوشت ،احتمال میرود بازسازی گستردهای در یگانهای شورای جهادی این حزب انجام
شده و مسئولیتها و اختیاراتی که شهید بدر الدین داشت میان تعدادی از مسئوالن
تقسیم شوند البته همه این امور تحت نظارت سید حسن نصر اهلل ،دبیر کل حزب اهلل
انجام خواهند شد .االخبار نوشت ،در این تحول ،اختیارات برخی از اعضای شورا افزایش
یافته و معاونان جدید تعیین میشوند تا فشار مسئولیتهای دبیر کل در پیگیری اکثر
پروندههایی که در داخل و خارج لبنان به حزب اهلل مربوط میشوند ،انحالل منطقه پنجم
و الحاق آن به بیروت و پذیرش استعفای مسئول منطقه البقاع کاهش یابد .روزنامه مذکور
همچنین نوشت ،سازماندهی مجدد حزب اهلل در شورای اجرایی این حزب انجام خواهد
شد و سید هاشم صفیالدین ،رئیس کنونی این شورا که تمامی یگانهای سازمانی،
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و سندیکایی و نهادهای رسانهای و صنفی حزباهلل وابسته
به او هستند ،مدیریت گروه معاونان را در تمامی بخشها برعهده میگیرد.

محمد مرسی به حبس ابد محکوم شد

سنای آمریکا پرچم قرمز خود را باال برد؛

به این موضوع که ایران بیش از سه دهه است که میزبان پناهندگان بوده و تالش کرده در
زمینههای بهداشتی و آموزشی اقدامات بسیاری زیادی انجام دهد اظهار کرد :اما متاسفانه
مقدار کمکهای بینالمللی که ایران دریافت کرده بسیار کم بوده است .وزیر امور خارجه
کشورمان تاکید کرد که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و کشورهای
کمک کننده الزم است تالش کنند تا با افزایش طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در
داخل کشور افغانستان ،زیر ساختارهای الزم برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان را فراهم
کند و در ادامه به پناهندگان کمک کنند تا آنها در جامعه افغانستان جذب شوند .وی
در این خصوص به این نکته اشاره کرد که سرمایهگذاریهای انجام شده بسیار کم است
و ضروری است کار بیشتری انجام شود .ظریف همچنین به تعدادی از پروژههای که
برای توسعه اقتصادی افغانستان توسط کشورمان انجام شده از جمله پروژههای توسعه بندر
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ظریف به تاشکند می رود

گروه سیاست خارجی -داستان پیوستن ایران به سازمان
شانگهای به معمایی چند ساله تبدیل شده است که هر از
گاهی خبری از حل شدن این معما و فراهم شدن شرایط
عضویت دائم ایران در این سازمان شنیده می شود و باز
داستان عدم الحاق رسمی تکرار می شود .تا پیش از توافق
هسته ای مهمترین بهانه برای نپذیرفتن ایران در این
سازمان تحریم های بین المللی بود .ایران از  1384عضو
ناظر این سازمان شده و تاکنون موفق به عضویت دائم
نشده ،در حالی که هند و پاکستان بعد از ایران تقاضای
عضویت داده بودند ،به این عضویت نائل شدند .روز جمعه
رئیس جمهور قزاقستان خبر از عضویت دائم ایران در
مرحله بعد از هند و پاکستان داد و گفته می شود وزیر
امور خارجه کشورمان روز جمعه  4تیرماه برای شرکت در
اجالس سران «سازمان همکاری شانگهای» به تاشکند
سفر میکند .موانع عضویت دائم ایران کدامند؟ و مزایا
و امتیازات عضویت دائم ایران در شانگهای چیست؟ در
همین زمینه با مهدی مطهرنیا و شعیب بهمن کارشناسان
مسائل بین الملل و روسیه به گفت و گو پرداختیم.
به گزارش ایسنا ،سازمان همکاری شانگهای که یک سازمان
بین دولتی منطق ه ای برای همکاریهای چند جانبه امنیتی و
اقتصادی است 25 ،خرداد  1380با عضویت چین ،روسیه،
قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد و
جمهوری اسالمی ایران ،هند ،افغانستان ،مغولستان و پاکستان
نیز عضو ناظر هستند .ایران از سال  2005به عنوان عضو ناظر در
سازمان همکاری شانگهای حضور دارد و درخواست برای عضویت
در این سازمان داده است .نورسلطان نظربایف ،رییسجمهوری
قزاقستان در حاشیه نشست بینالمللی اقتصادی سنپترزبورگ
گفت :هند و پاکستان در نشست ماه جاری سازمان همکاریهای
شانگهای ،به عنوان عضو رسمی حضور خواهند یافت و ایران نیز
پس از آن به این سازمان خواهد پیوست .جمهوری اسالمی ایران
پیش از پاکستان و هندوستان تقاضای عضویت در این سازمان
را ارایه داده بود اما بندی در اساسنامه سازمان وجود دارد که بر
اساس آن کشورهای تحت تحریم سازمان ملل نمیتوانند عضو
سازمان باشند تا وقتی که تحریم برداشته شود .اکنون با اجرای
برجام این مانع از سر راه برداشته شد و امیدها برای الحاق رسمی
ایران به این سازمان به سرانجام برسد .اجالس سران سازمان
همکاری شانگهای در روز جمعه چهارم تیرماه در تاشکند برگزار
میشود و محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان نیز در
این اجالس حضور پیدا خواهد کرد .در همین زمینه با دو تن از
کارشناسان مسائل بین الملل و روسیه به گفت و گو پرداختیم.
نگاه کالن محور به شانگهای برای ایران پر هزینه است
مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل بین الملل به «ابتکار» گفت:
نگاه به شانگهای و نگرش موجود در ادبیات سیاسی ایران به
جامعه بین الملل ،بازیگران و نحوه ارتباط این بازیگران با جامعه
بین الملل تحت تاثیر یک نگرش کالن محور است ،نگرشی که
قطبی می اندیشد ،سیاه و سفید می بیند و صفر و یک نگاه می
کند .چنین تحلیلی تحت تاثیر آنچه از متن قبلی تاریخ یعنی
رقابت بلوک شرق و غرب بوده بازی را در مسیر رودررویی شرق و
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چابهار ،آب آشامیدنی و  ...اشاره و ابراز کرد :این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال بیشتر در
داخل افغانستان خواهد شد که زمینه را برای بازگشت داوطلبانه افغانها فراهم میکند.
فلیپو گراندی ،کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تشکر و قدردانی
از جمهوری اسالمی ایران در خصوص میزبانی پناهندگان گفت :جمهوری اسالمی ایران
از کشورهایی است که در زمینه بهداشت و آموزش پناهندگان بسیار هزینه کرده و از این
لحاظ نمونه است .او با اشاره به سفر قبلی خود به کشورمان گفت :از حجم اقدامات انجام
شده در جمهوری اسالمی ایران برای بهبود وضعیت شرایط زندگی پناهندگان متحیر شدم و
اکنون نیز شاهد افزایش بیش از پیش امکانات پناهندگان هستم .وی ابراز امیدواری کرد که
کمکهای بینالمللی به پناهندگان داخل ایران افزایش یابد زیرا مقدار کمکهای بینالمللی
انجام شده نسبت به تعداد پناهندگان در ایران پایین است.

دادگاه جنایی قاهره  ۶نفر را در پرونده جاسوسی برای قطر به اعدام محکوم
کرد .دادگاه در پرونده جاسوسی برای قطر محمد مرسی را به حبس ابد محکوم
کرد.
به گزارش تسنیم ،دادگاه جنایی قاهره حکم محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده
مصر و  11تن از متهمان پرونده جاسوسی برای قطر را صادر کرد .این دادگاه  6نفر از
متهمان را به اعدام محکوم کرده است که حکم اعدام این افراد برای اجرا باید به تایید
مفتی مصر برسد .دادگاه در پرونده جاسوسی برای قطر محمد مرسی را به حبس ابد
محکوم کرد.

موافقت قانونگذاران آمریکایی با فروش
بمب خوشهای به عربستان
مجلس نمایندگان آمریکا ،یک روز پس از دیدار وزیر دفاع عربستان و طراح
جنگ یمن با قانونگذاران این کشور با اختالف کم آرا ،فروش بمبهای خوشهای
را به ریاض تصویب کردند.
به گزارش آنا« ،مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه با اختالف کم آرا بر طرحی
که میتوانست فروش سالح به عربستان را منع کند ،غلبه کرد اما نزدیک بودن آرا از
افزایش مخالفت کنگره در حمایت از ائتالف تحت امر عربستان و مورد حمایت آمریکا
در یمن حکایت دارد ».بر اساس این گزارش ،در این رأیگیری  204نفر از نمایندگان
با طرح فروش بمب خوشهای مخالفت کردند و  216نفر دیگر به آن رای مثبت دادند.
این رأیگیری عمدتا بر اساس خط مشیهای حزبی صورت گرفت و  200نفر از
جمهوریخواهان در مقابل فقط  16نماینده دمکرات ،به خواسته دولت اوباما درباره منع
انتقال سالحهای خوشهای به عربستان توجه نشان دادند.
تصویب طرح فروش سالحهای خوشهای آمریکا به عربستان یک روز پس از دیدار
محمد بن سلمان ،معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان و طراح اصلی جنگ یمن با
قانونگذاران آمریکایی انجام شد .در این دیدار درباره مسائل یمن و سایر مسائل منطقه
بحث و گفتوگو شد.

