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بمباران سوریه پیامی به روسیه و ایران بود
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو که در سفر ترکیه بهسر میبرد ،روز گذشته در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «انتیوی» گفت :عملیات نظامی بامداد شنبه به سوریه پیامی واضح به روسیه و ایران
بود که از نظام سوریه حمایت میکند .به گزارش ایلنا ،دبیرکل ناتو با این ادعا که تجاوز هوایی و موشکی آمریکا ،بریتانیا و فرانسه به مواضعی در سوریه با هدف محدود کردن قدرت نظام دمشق در
کاربرد تسلیحات شیمیایی صورت گرفت ،اظهار داشت همین امر موجب شد که روسیه روند (تصویب) قطعنامه شورای امنیت برای تحقیق درباره حمالت شیمیایی در سوریه را متوقف کند.

«ابتکار» سفر ظریف به تاجیکستان برای شرکت در اجالس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو را بررسی میکند

دور و نزدیک ایران و آسیای مرکزی
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محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته به
منظور شرکت در بیست و سومین اجالس وزرای خارجه
کشورهای عضو اکو راهی تاجیکستان شد .در همین
رابطه روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه
کشورمان در خصوص اهداف کلی این سفر به خبرنگاران
گفت که هدف کلی این سفر حضور ظریف در نشست
کشورهای عضو اکو است که در حاشیه آن فرصت مغتنمی
برای دیدار و مذاکره با مقامات عالی تاجیکستان برای
بهبود روابط دوجانبه ایجاد شده است .در همین راستا
عصر دیروز ،وزیر خارجه کشورمان در دیدار با امامعلی
رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن گفتوگو و
تبادل نظر در خصوص موضوعات دوجانبه ،منطقه ای
و بین المللی و با اشاره به مشترکات فراوان دو کشور،
بر گسترش روابط و همکاری ها در بخش های مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،انرژی و فناوری تاکید کرد.
گسل روابط میان تهران و دوشنبه
باتوجه به این نکته میتوان خاطر نشان کرد که روابط ایران
و تاجیسکتان به عنوان دو کشور دارای قرابتهای تاریخی و
فرهنگی مشترک آنچنان که از ظرفیتهای آن بر میآید ،از
روندی مطلوب برخوردار نیست .شاید کمتر کشوری باشد که به
مانند تاجیکستان با ایران دارای اشتراکات فرهنگی ،زبانی و دینی
باشد ،اما این مهم در طول چند سال گذشته با تیره شدن روابط
میان تهران و دوشنبه مغفول واقع شده است.
اوج کشمکشها در روابط میان ایران و تاجیکستان به مساله
بابک زنجانی و همچنین ممنوعیت حزب رستاخیز در تاجیکستان
باز میگردد .در چنین وضعیتی با سفر محیالدین کبیری رهبر
این حزب به تهران برای شرکت در همایش وحدت اسالمی ،دولت
تاجیکستان این مساله را دستاویزی برای فاصله گرفتن بیشتر از
تهران قرار داد و مراکز فرهنگی و اقتصادی ایران را در این کشور
تعطیل کرد .از سوی دیگر فاصله میان تهران و دوشنبه زمانی
نمایانتر شد که سال گذشته محمدجواد ظریف در سفر منطقهای
خود به آسیای میانه از سفر به تاجیکستان خودداری کرده و
رئیس جمهوری این کشور نیز برای مراسم تحلیف دوازدهمین

دوره ریاست جمهوری به تهران نیامد.
همچنین تابستان سال گذشته تلویزیون دولتی تاجیکستان با
نشان دادن سه متهم و مانور بر روی اعترافات آنها ،مدعی شد که
ایران در ترور برخی مقامات و روشنفکران تاجیک دخالت داشته
است .همزمان با این وقایع در تیر ماه سال گذشته دهها دفتر
فرهنگی ایران در تاجیکستان به خصوص در شهر خجند که مورد
استقبال بسیاری از مردم این شهر نیز قرار داشت ،تعطیل شد .این
در حالی است که دوشنبه بیش از هر زمان دیگری ،پیوندهای
اقتصادی و سیاسی خود را با عربستان و ترکیه تقویت کرده و
به گفته ناظران شرکتهای ترکیهای هم اکنون فعالیتهای
گسترده تجاری و فرهنگی را در تاجیکستان در دستور کار خود
قرار دادهاند.
این مهم زمانی اهمیت مییابد که بدانیم اکنون روابط ایران
با ازبکستان نیز از رونق گذشته خود برخوردار نبوده و به عقیده
کارشناسان یکی از دالیل عدم عضویت دائم ایران در سازمان
همکاریهای شانگهای به مخالفت تاجیکستان و به خصوص

ازبکستان باز میگردد.
اکو سازمانی ناکارآمد با وجود ظرفیتهای فراوان
از سوی دیگر درخصوص سازمان همکاریهای اقتصادی اکو به
عنوان یک سازمان منطقهای نیز میتوان گفت که این سازمان در
ابتدا در اوایل دهه  1340شمسی توسط سه کشور ایران ،پاکستان
و ترکیه پایهریزی شد و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
کشورهایی نظیر افغانستان ،آذربایجان ،قزاقستان ،ترکمنستان،
قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان نیز به این سازمان ملحق
شدند .با پیوستن این کشورها به سازمان اکو ،جمعیتی بالغ بر
 400میلیون نفر در گستره جغرافیایی  8.5میلیون کیلومتر مربع،
ظرفیتهای عظیمی در جهت ارتقاء شرایط توسعه اقتصادی
پایدار ،گسترش تجارت درون منطقهای ،توسعه زیربناهای
ارتباطی و حمل و نقل میان این کشورها فعال شد .با این حال
هنوز سازمان همکاریهای اقتصادی اکو برای رسیدن به شرایط
مطلوب خود به سبب تعارض منافع و اختالفات سیاسی فاصله
زیادی دارد .طبق آمارهای موجود ،میزان مبادالت اقتصادی اکو

در سال  1395تنها  8درصد از کل تجارت کشورهای عضو را
در برگرفته است که عواملی همچون عدم مشابهتهای اقتصادی
و مکمل نبودن ظرفیتهای تجاری میان آنها به همراه اختالف
نظرهای سیاسی ،به نوعی موجبات ناکارآمدی این سازمان را
فراهم ساخته است.
عضویت در پیمانهای منطقهای ضرورت خروج از انزوا
با وجود این مشکالت ،سازمان اکو همچنان به صورت بالقوه
دارای پتانسیلهای فراوانی برای همگرایی را در دل خود دارد
که میتوان با تکیه بر قرابتهای فرهنگی ،تاریخی و مذهبی به
صورت تدریجی به سمتهای همکاریهای گستردهتر گام بردارد.
این مهم برای ایران با توجه به شرایط بینالمللی از اهمیت فراوانی
برخوردار است .ایران هم اکنون جزو هیچ نهاد موثری در حوزه
منطقهای نیست و این در حالی است که اکثر کشورهای پیرامونی
ایران با عضویت در سازمانهای بینالمللی مانند شانگهای که از
اثرگذاری قابل مالحظهای نیز برخوردار است ،مسائل و راهبردهای
خود را پیش برده و از طریق این پیمانهای جمعی ایجاد اجماع
یکنند.
م 
در همین رابطه است که ضرورت دارد ایران مسائل دوجانبه
خود را با همسایگان و در محیط پیرامونی به مسائل منطقهای و
چند جانبه تبدیل کند .به همین دلیل است که ساید آسانترین
راه ورود به چنین وضعیتی عضویت در سازمانهایی نظیر
شانگهای یا تقویت ظرفیتهای بالفعل در سازمانهایی نظیر اکو
باشد .این سازمانها در حوزه آسیای مرکزی اکنون فعال هستند
و تصمیمات مهمی را در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
اتخاذ میکنند که بودن ایران در چنین اجماعی باعث شراکت در
تصمیمات و نیز توزیع منافع خواهد بود.
ایران اکنون به مدت  25سال است که توافق موثری با
کشورهای آسیای میانه نداشته و در همین راستا بسیاری از
ظرفیتهای راهبردی آن با توجه به اشتراکات فراوان توسط سایر
کشورها از جمله ترکیه تخلیه شده است .در طول این سالها
با کارشکنیهای صورت گرفته به خصوص از طرف آمریکا که
سیاست همه چیز منهای ایران را دنبال و تقویت کرده است،
با وجود نقش میانجی ایران در حل بحرانهای منطقه آسیای
مرکزی ،همچنان موانع سیاسی باعث شده است که راهبردهای
ایران به یک دیپلماسی دامنهدار و موثر برای منافع ملی تبدیل
نشود .از این رو عضویت ایران در پیمانهای مشترک منطقهای و
بینالمللی یکی از اهرمهای مثبتی خواهد بود که این نقش مداوم
و دامنهدار را بر پایه منافع مشترک و موازی شکل دهد.

هدف اصلی حمله به سوریه ایجاد شکاف در مثلث آستانه بود

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نخستین نشست خبری
خود در سال  ،1397در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی هفتههای گذشته
اسرائیل علیه تاسیسات نظامی در سوریه حمالتی داشته که در پی آن
تعدادی از نیروهای ما به شهادت رسیدند ،به نظر میرسد تهران در مورد
کشته شدن این افراد سکوت کرده ،آیا این موضوع نشانه این است که ایران
اهداف بلندتری را دارد؟ گفت :فکر میکنم در خصوص تجاوز رژیم اشغالگر
قدس به سوریه ب ه هنگام ایران مواضع الزم را اتخاذ و بیان کرده است .در
واقع هر آنچه که باید گفته شود حق دولت و مردم سوریه است که در مقابل
تجاوزات رژیم صهیونیستی تصمیمات الزم را اتخاذ کرده و عکسالعمل نشان
دهد.
ایران پیگیر مافیای کوچک در کربال
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه
برخی از دالالن از خانواده زندانیان ایرانی در کربال پولهایی را به ادعای آزاد کردن
زندانیان آنها اخذ کردهاند ،اظهار کرد :اخباری دریافت کردهایم که برخی افراد سودجو
مافیای کوچکی در این زمینه شکل داده اند این موضوع توسط کنسولگریهای ما و
همچنین سفارت کشورمان در عراق در حال پیگیری است و امیدواریم با همکاری
مقامات عراقی بتوانیم به زودی این مشکل را رفع کنیم.
اصالح در برجام گمانهزنی است
قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تاکنون چندین دور مذاکره بین

اخبار
هند هم هدف جنگ تجاری واشنگتن قرار گرفت

سخنگوی وزارت خارجه:

مقامات اروپایی و آمریکایی در ارتباط با اصالح برجام صورت گرفته و نظر ایران در
مورد این گفتوگوها و توافقات صورت گرفته در آن چیست ،اظهار کرد :من از تعداد
این نشستها و یا آنچه که شما مطرح کردید اطالعی ندارم و نمی دانم چه موضوعاتی
ممکن است مورد بررسی و گفتوگو قرار گرفته باشد.
وی با بیان اینکه برجام یک توافق بین ایران و گروه  5+1است و موضوعی کامال
روشن و مشخص است ،ادامه داد :بقیه مطالبی که در این زمینه مطرح می شود بیشتر
گمانهزنی رسانهای است و ما اطالع رسمی از این نشستها و گفتوگوهایی که انجام
شده ،نداریم.
حمله به سوریه خالف موازین بینالمللی است
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی
در مورد اینکه آیا ممکن است که تهاجم گستردهتری از سوی آمریکا و همپیمانانش
علیه سوریه انجام شود و اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد ،ایران چه واکنشی نشان
خواهد داد ،تصریح کرد :همانطور که گفتم این نوع اقدامات خالف موازین بینالمللی
است .ایاالت متحده نشان داده براساس سیاستهای توسعه طلبانه خود هر از گاهی
به بهانههای واهی و دروغین و در جهت تامین منافعش دست به اینگونه اقدامات می
زند و ممکن است که اینگونه رفتارها بازهم تکرار شود و باید در این چارچوب گفت
نابههنجاریها و بیثباتی موجود در منطقه ناشی از اشتباهات استراتژیک آمریکا طی
دهههای گذشته در این منطقه است و این سیاستهای نادرست باعث شده که وضعیت
منطقه بیثبات شود و قطعا ادامه این گونه سیاستها از سوی آمریکا مشکالت عدیده و
بیشتری را برای منطقه به وجود می آورد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه به نظر میرسد یکی از اهداف
اساسی در اقدام عجوالنه و غیرخردمندانه آمریکا به همراه دو متحدش در تهاجم به
حاکمیت و سرزمین سوریه ایجاد شکاف بین سه کشور ضامن آتشبس در سوریه
(ایران ،روسیه و ترکیه) بوده است ،خاطر نشان کرد :روند آستانه تاکنون توانسته به
موفقیتهایی در حل بحران سوریه دست پیدا کند و شاید آنها از روند موفقیت آمیز
آن خشنود نبوده اند و یکی از دالیل حمله به سوریه ایجاد شکاف بین این سه کشور
بوده است.
قاسمی با تاکید بر اینکه این موضوع در دستور کار سه کشور است ،ادامه داد :گرچه
ممکن است اختالف نظرها و دیدگاههایی بین سه کشور حاضر در روند آستانه وجود
داشته باشد ولی این همکاریها ادامه خواهد داشت و تبادل هیاتها به منظور کاهش
اختالفات و افزایش اشتراکات صورت می گیرد.
اتحادیه عرب تحت تاثیر القائات عربستان است
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفتوگوی خود با خبرنگاران رسانههای داخلی و
خارجی در ارتباط با جلسه روز سران اتحادیه عرب و مواضع ضدایرانی که از سوی سران
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برخی از کشورها در این جلسه مطرح شد ،تصریح کرد :اتحادیه عرب بر اساس رویه
قبلی خود متاسفانه تحت تاثیر القائات برخی از اعضای آن به خصوص مقامات سعودی
است و بر اساس این القائات ،اتهامات و مسائلی کامال غلط و نادرست را به ایران نسبت
میدهند .وی با بیان اینکه مقامات سعودی فراموش کردهاند که دشمن ایران و جهان
عرب چه کسانی هستند و متاسفانه تالش میکنند از این نشست برای وارد کردن
اتهاماتی به ایران استفاده کنند ،ادامه داد :در بیانیه پایانی نشست روز یکشنبه نیز در
چهار بند اتهاماتی نادرست علیه ایران مطرح شد و در حاشیه نشست مقامات سعودی
طی مصاحبههایی اظهاراتی را علیه ایران مطرح کردند.
قاسمی با بیان اینکه اتحادیه عرب متاسفانه تا حدودی تبدیل به پایگاهی برای
پیشبرد امیال برخی از کشورهای خاص عضو این اتحادیه شده است ،خاطرنشان کرد:
کشورهایی که دشمن خود را اشتباه تشخیص دادهاند و به جای متهم کردن دشمنان
واقعی جهان عرب به اشتباه ایران را که در جهت صلح و ثبات منطقه حرکت میکند
متهم میکنند .فکر میکنم در آینده بسیاری از این کشورها از رفتار و کردار خود
پشیمان میشوند و زمان به آنها میآموزد که دشمن واقعی و دوست واقعی آنها کیست.
ایران و روسیه میتوانند در برخی مسائل اختالف نظر داشته باشند
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد برخی از اظهارنظرها مبنی بر
اینکه روسیه در مورد حمله آمریکا و دو متحدش به سوریه واکنش مناسبی به صورت
عملی انجام نداده و حتی عدهای از آن به عنوان خیانت روسها یاد کردهاند ،ارزیابی
ایران در این ارتباط چیست ،تصریح کرد :فکر میکنم در خصوص مکانیزم عملکرد
نظامی چه دولت سوریه ،چه روسیه و دیگر نیروها که میتوانند در سوریه حضور
داشته باشند بهتر است از مقامات نظامی سوال کنید ،آنها ارزیابی بهتری میتوانند
داشته باشند .وی خطاب به خبرنگار سوالکننده تصریح کرد :من نمیتوانم با تعابیری
که شما در مورد روسیه به کار بردید همنظر باشم .روسیه کشور مستقلی است که با
ما دارای همکاریهای راهبردی در خصوص برخی از مسائل منطقه بخصوص موضوع
مبارزه با تروریسم در سوریه است و این کشور خود چگونگی عملکرد نیروهایش را
تعیینمیکند.
به گزارش ایسنا ،قاسمی با بیان اینکه همکاریهای راهبردی ایران و روسیه کماکان
ادامه خواهند داشت و نیز روسای جمهوری دو کشور به صورت تلفنی با یکدیگر
گفتوگو کردند ،ادامه داد :فکر میکنم نباید از خیلی دور در مورد رفتار برخی از
کشورها قضاوت کرد .از دیگر سو من این موضوع را نیز مطرح کردم و اکنون نیز میگویم
که علیرغم همکاریها و نزدیکیهایی که وجود دارد ،قطعا نباید انتظار داشت که ما در
همه امور یکسان و مشابه فکر کنیم .میتوانیم در مورد برخی از مسائل دیدگاههای
متفاوتی داشته باشیم و این موضوع جدیدی نیست و از گذشته نیز چنین تفاوت نگاهی
میتوانسته وجود داشته باشد و یک امر پذیرفته شده است.

موگرینی:

پاسخ کاخ سفید به امانوئل ماکرون

حفظ برجام برای اروپا حیاتی است

ترامپ خواهان بازگشت نیروهای آمریکا از سوریه است

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته پیش از نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا
گفت :حفظ برجام برای اروپا حیاتی است و وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز بار دیگر تعهد خود به اجرای کامل برجام
را مورد تاکید قرار خواهند داد.
به گزارش ایرنا ،موگرینی در گفتوگو با خبرنگاران در لوکزامبورگ گفت :انتظار دارم که وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در
این نشست حمایت قوی اروپا به اجرای کامل توافق هسته ای با ایران توسط همه طرفها را مورد تاکید قرار دهند.
وی افزود :سه کشور اروپایی طرف برجام (انگلیس ،فرانسه و آلمان) سایر اعضا را از نتیجه تالشها به خصوص در ارتباط با دولت آمریکا
و همچنین ادامه کار ما با ایران برای تداوم پایبندی به برجام را آگاه خواهند کرد.
موگرینی در پاسخ به سوال خبرنگاران نیز گفت :ما در زمان حاضر تحریم هایی علیه ایران در ارتباط با موضوعات غیر هسته ای داریم
اما هیچ تصمیمی برای تحریم جدید ایران نداریم .وی تاکید کرد :ما تمام تالش خود را می کنیم که با دوستان آمریکایی خود کار کنیم
و این مساله را تضمین کنیم که همه طرفها به اجرای کامل برجام متعهد باقی بمانند.
موگرینی تصریح کرد :جلسه قبلی کمیسیون مشترک برجام بسیار مثبت بود و همه تاکید کردند که ایران به تعهدات هسته ای خود
کامال پایبند بوده و آژانس بین المللی انرژی اتمی 11بار این مساله را تائید کرده است .حفظ اعتبار آژانس به خصوص در شرایطی که
امیدواریم وارد بحث هایی با کره شمالی بشویم ،حیاتی است.

کاخ سفید در واکنش به اظهارات امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه که مدعی شده ترامپ را قانع کرده تا نیروهای
آمریکایی را برای مدتی طوالنی در سوریه حفظ کند ،اعالم کرد :دونالد ترامپ خواهان بازگرداندن نیروهای آمریکایی
در اسرع وقت از سوریه است.
به گزارش سایت شبکه اسکای نیوز ،سارا سندرز ،سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای اعالم کرد ،مامویت نیروهای آمریکایی در سوریه
تغییری نکرده و رئیسجمهوری صراحتا گفته که میخواهد نیروهای آمریکایی در اسرع وقت به کشور بازگردند.
گفتنی است ترامپ روز یکشنبه به دولت سوریه هشدار داد که آمریکا با تمام قوا و تجهیزات در صورت انجام یک حمله شیمیایی
جدید آماده است بار دیگر سوریه را هدف قرار دهد .امانوئل ماکرون نیز یکشنبه شب در گفتوگویی تلویزیونی گفت ،دونالد ترامپ،
رئیسایاالت متحده آمریکا را قانع کرده تا مدتی طوالنی در سوریه بماند .این کمی بعد از حمالت هوایی غرب به سوریه مطرح شد.
ماکرون ادامه داد ۱۰ :روز پیش ترامپ گفت میخواهد از سوریه خارج شود ،ما او را قانع کردیم که باید بماند .به شما تاکید میکنم او
را درباره لزوم ماندن طوالنی مدت در سوریه قانع کردیم .ماکرون در بخش دیگر این مصاحبه گفت :کشور فرانسه علیه بشار اسد اعالم
جنگ نکرده است .وی افزود :پاریس تمایل به راه حل سیاسی فراگیر برای جنگ سوریه دارد که هم ه طرفهای فعال در بحران بر سر
آن اجماع داشته باشند .ماکرون همچنین با تاکید بر اینکه برای دستیابی به یک راهحل پایدار در سوریه باید گفتوگو شود ،تصریح
کرد :الزم است برای حل بحران سوریه با روسیه ،ترکیه و ایران همکاری شود.

به دنبال رویارویی تجاری میان واشنگتن با برخی کشورها نظیر پکن و کره
جنوبی بر سر تعرفه های گمرکی ،دولت هند نیز از برنامه های جدید دونالد
ترامپ برای بازبینی روابط اقتصادی با جنوب آسیا در امان نمانده و اکنون
هدف جنگ تجاری واشنگتن قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های هند ،دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده
آمریکا کشورهایی مانند هند و چین را به وضع تعرفههای مالیاتی متقابل تهدید
کرده و اعالم کرده است که این کشورها باید تعرفههای مالیاتی مشابه با آمریکا
تصویب کنند.
ترامپ پس از وضع مالیات  25و  10درصدی به ترتیب برای واردات فوالد و
آلومینیوم از تمام کشورها به جز مکزیک و کانادا گفت :ما قصد داریم طرح مالیات
متقابل را به اجرا بگذاریم تا اگر چین و هند مالیاتهایی  25درصدی و یا 50
درصدی برای واردات کاالی ما در نظر بگیرند ،آمریکا نیز دارای شماره گذاری
مشابه باشد.
به گفته مقامات آمریکایی ،اختالف تجاری بوجود آمده میان آمریکا و هند به
دلیل وضع تعرفه های گمرکی نابرابر از سوی دو کشور است چراکه تعرفه متوسط
آمریکا کمی بیش از سه درصد درحالی که تعرفه در نظر گرفته شده از سوی هند
 13درصد است .گفتنی است ،سورش پرابو وزیر بازرگانی هند در این خصوص تاکید
کرده است که اقدامات یکطرفه آمریکا و همخوانی آنها با قوانین سازمان تجارت
جهانی باید دقیقا بررسی شود.

سیاست ترکیه در قبال سوریه
با روسیه ،ایران و آمریکا فرق میکند
معاون نخست وزیر ترکیه اعالم کرد ،آنکارا در مساله سوریه طرف هیچ
یک از کشورها را نمیگیرد و سیاست این کشور متفاوت از ایران ،روسیه
و آمریکا است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی ،بکر بوزداغ ،معاون نخست وزیر
ترکیه در جمع خبرنگاران در قطر گفت :ترکیه با هر کشوری که از اصول درست و
حقانیت در سوریه دفاع کند ،همکاری میکند.
این اظهارات در حالی بیان شد که امانوئل ماکرون،رئیسجمهور فرانسه اعالم
کرد که حمایت ترکیه از حمله موشکی اخیر علیه سوریه نشان میدهد این کشور
جدا از روسیه ایستاده است.

همسر رهبر کرهشمالی ،رسما به عنوان
بانوی اول معرفی شد
کره شمالی ری سول جو ،همسر رهبر این کشور را بهعنوان بانوی اول
پیونگیانگ به رسمیت شناخت .رسانه تحت کنترل دولت این کشور روز
یکشنبه در حالی از این لقب افتخاری استفاده کرد که ری سول جو برای
نخستینبار بدون همسرش در عموم ظاهر شد.
ری که پیشتر از او با عنوان «رفیق» یاد میشد ،در مراسم اجرای باله کالسیک
«گیسل» شرکت کرد .این مراسم باله را گروه باله ملی چین اجرا کرد که پس از
دیدار «کیم جونگاون» ،رهبر کره شمالی و ری از پکن در ماه مارس به این کشور
دعوت شده بودند.

پارلمان مصر حمله به سوریه را محکوم کرد
کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان (پارلمان) مصر ضمن محکوم
کردن حمله سهگانه آمریکا ،فرانسه و انگلیس به سوریه ،اعالم کرد که
با کمیتههای روابط خارجی پارلمانهای عربی به منظور تشویق دولتهای
این کشور برای پیدا کردن راهحل بحران سوریه رایزنی خواهد کرد تا
وحدت و سالمت این کشور تضمین شود.
به گزارش فارس ،به نوشته روزنامه «رأی الیوم» ،کمیته مذکور همچنین تأکید
کرد که بیانیهای در خصوص محکومیت این حمله به پارلمانهای سه کشور آمریکا،
فرانسه و انگلیس و پارلمان اروپا ارسال خواهد کرد تا جلوی تکرار این قبیل حمالت
گرفته شده و امنیت و ثبات منطقه و جان شهروندان سوری حفظ شود.
در بیانیه این کمیته آمده است که حمله به سوریه پیشدستی غیر قابل توجیه
پیش از نتایج تحقیقات هیأت حقیقتیاب سازمان منع گسترش سال ح شیمیایی
است.

تهدید داعش برای بمبگذاری در متروی نیویورک
داعش پس از انتشار تصویری مبنی بر تهدید به حمله در پاریس و
بمبگذاری در جریان مسابقات جام جهانی در روسیه ،اینبار در پوستری
جدید عکسی از متروی پل بروکلین در نیویورک منتشر کرده و تهدید به
بگذاری کرد.
بم 
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری میرور ،در حالی که داعش بخش اعظمی
از منطقه تحت کنترلش را در خاورمیانه از دست داده این گروه تروریستی تالش
میکند با انتشار تصاویر و تهدید به بمبگذاری و انفجار ،قدرت خود را نشان
دهد.
در همین راستا این گروه تروریستی پس از انتشار پیامهایی مبنی بر حمله در
پاریس و مورد هدف قرار دادن مسابقات جام جهانی در روسیه اینبار تصویری از
ایستگاه متروی پل بروکلین در نیویورک منتشر کرده و تهدید کرده است در این
ایستگاه حملهای را انجام خواهد داد .در این پوستر نوشته شده است :شما نمیتوانید
تصور کنید که ما کجا حمله خواهیم کرد.

امکان رد صالحیت پمپئو در کمیته سنا
مایک پمپئو که هفته گذشته برای تأیید صالحیتش در کمیته روابط
خارجی مجلس سنای آمریکا حاضر شده بود ،اکنون برای جلب نظر موافق
این کمیته با مشکل روبهرو شده و ممکن است کارش برای انتصاب به
عنوان وزیر خارجه آمریکا به صحن علنی این مجلس کشیده شود.
به گزارش تسنیم ،سناتور «تیم کین» که قب ً
ال در رأیگیری برای تأیید صالحیت
«پامپئو» به عنوان رئیس سازمان «سیا» به او رأی موافق داده بود این بار در
مصاحبه با برنامه « »Face the Nationشبکه خبری «سیبیاس» گفت با
انتصاب «پامپئو» به عنوان وزیر خارجه مخالفت خواهد کرد.
وی گفت« :ما رئیسجمهوری داریم که مخالف دیپلماسی است .نگرانی من
این است که مایک پامپئو هم همین تمایالت برای مخالفت با دیپلماسی را نشان
داده است .با وجود این ،به نوشته «هیل» اکثر ناظران معتقدند صالحیت پامپئو در
صحن علنی سنا که دموکراتهای میانهرو احتماالً به او رأی مثبت میدهند تأیید
خواهد شد.

