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اخبار دیپلماسی
قاسمی:

در آینده نزدیک گفتوگوهای حقوق
بشری با اروپا برگزار میشود

انتقاد نخستوزیر کانادا
از محافظهکاران برای قطع روابط
با تهران

ایران حمله جنگندههای سعودی
به صنعا را محکوم کرد
ایسنا| سخنگوی وزارت امور خارجه حمله
جنگنده های سعودی به مراسمی در صنعا که
منجر به کشته و مجروح شدن دهها غیر نظامی
بیگناه و بیدفاع شــد را به شدت محکوم کرد.
بهرام قاسمی با ابراز انزجار از این جنایت هولناک
و ضد بشری با خانواده قربانیان این فاجعه غمبار
ابراز همدردی کرد .او با یادآوری این که بیش از
یک سال و نیم خشــونت و کشتار و تجاوز علیه
مــردم مقاوم یمن همچنان با ســکوت مجامع
بینالمللی همراه است ،افزود :برای پایان دادن
به بحران ســاختگی یمن راهی جز توقف خوی
تجاوزگری متجاوزین ددمنش آلسعود و آغاز
گفتوگوهای جدی با مشارکت همه طرفهای
یمنیمتصورنیست.

برای خاموش کردن آتش نباید آب و بنزین را اشتباه گرفت
ظریف حرفهای نیشدار را تحمل میکند

حجتاالســام والمسلمین حســن روحانی روز
شــنبه و در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم مالزی در
کواالالمپور اظهار داشت :ما به امام و رهبری درتاریخ
افتخار میکنیم که میلیاردها انسان در سراسر جهان
به او بهعنوان رهبر آزادگان مینگرند و از او راه و رسم
زندگی آموختهاند .روحانی اظهار داشت :ما در انقالب
اسالمی و جنگ تحمیلی به برکت نام امام حسین(ع)
و فرهنگ عاشورا توانســتیم برابر قدرتهای بزرگ
پیروزشویم.
به گزارش ایرنا ،رئیسجمهــوری گفت :انگیزه،
ایمان ،شور و شوق ملت ایران نشأت گرفته از فرهنگ
عاشــورا باعث پیروزی ما شــد و امروز هم با همان
فرهنگ از مشکالت عبور خواهیم کرد .روحانی عشق
به وطن را برای پیشرفت و تعالی ایران مهم دانست و
گفت :در دل همه شما و ما عشق به وطن موج میزند.
مهم اســت که چگونه و ازچه طریقی عزت کشور و
منافع ملی را پاس بداریم و به وظیفه خود عمل کنیم.
دراینراهالبتهمسئوالنهمبایددربرابرایرانیانخارج
از کشــور و توان باالی آنها برای کمک به منافع ملی
احساسمسئولیتکنند.
رئیسجمهوری ایرانیان خارج ازکشور را سرمایه
ملی و عامل پیوند منافع ملت ایران و نیز کشوری که
در آن زندگی میکنند ،دانســت و افزود :همه باید با
اخالقورفتارمانازآبرویایرانومنافعمردمحراست
کنیم که این یک وظیفه بزرگ است .روحانی اخالق و
رفتار را از علم مهمتر دانست و گفت :نخستین وظیفه
ما توهمزدایی بدخواهان نســبت به ایران ،حکومت

اســامی و فرهنگ و جامعه ایران اســت .دشمنان
توهماتی نســبت به جامعه ایران ،مثل ایرانهراسی
میسازندکههرگزباواقعیاتنمیخواند.
رئیسجمهوریاظهارداشت:بایدبامنطقواخالق
اســامی و ایرانی توهمات را از بین ببریم .در زمینه
هستهایکهدکترظریفبارمسئولیتسنگینملیرا
بهدوشکشیدند،یکیازکارهایاصلیماتوهمزدایی
بود .روحانی به برخوردها در این زمینه اشــاره کرد و
گفت:دکترظریفاالنهمگاهیحرفهاینیشداررا
تحملمیکنند.وقتیخدامیخواهداجرومزدبدهد،
همین است .گاهی نیشها در این دنیا به نوشها در

آن دنیا تبدیل میشود و البته مردم قدردان زحمات
خادمانخودهستند.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :مدام میگفتند
ایران درحال ســاخت بمب هســتهای است .حال
مشخص شــده که همه این حرفها ایرانهراسی و
توهمزایی بود .روحانی گفت :البته بعضی شعارهای
پشــت بلندگوها هم این توهم را بیشــتر میکرد.
عدهای بــرای خاموش کردن آتــش ،آب و بنزین را
اشتباه گرفتند .رئیسجمهوری گفت :کار ما این بود
که توهمات و تصورات نابجــا را بزداییم .یکی از این
توهمات هم این است که میگویند ،ایران میخواهد

همه مسلمانان را شیعه کند .البته ما افتخار میکنیم
که شیعه هستیم و استدالل هم میکنیم ،اما تشیع
خود راه روشــنی اســت و نیازی بــه تحمیل آن به
دیگراننداریم.
روحانی ،نیاز امروز دنیای اسالم را وحدت ،اخالق
اسالمی ،پیروی از ســیره پیامبر و درک آیات قرآن
کریم عنوان کرد و گفت :در این ســفر دنبال زدودن
برخی توهمات بودیم که این رســالت بر دوش شما
هم هست .رئیسجمهوری خطاب به ایرانیان مقیم
مالزی افزود :رسالت دیگر شما این است که شرایط را
برایتوسعهروابطکشورآمادهکنید.بایدظرفیتهای
ایران را به مالزی و ظرفیتهای مالزی را به مردم ایران
معرفیکنید.
روحانی نســبت به آینده روابط ایران و مالزی ابراز
امیدواری کرد و گفت :طی ماههای آینده کمیسیون
مشترک دوکشور تشکیل خواهد شــد .روحانی به
فضای مثبت پس از برجام و آغاز اجرای قراردادهای
خارجی اشــاره کرد و گفت :توافقهای بانکی ایران
و مالزی نیز اجرایی میشــود و انشاءاهلل بخشهای
مختلف کشــور بتوانند از این فضا اســتفاده کنند.
پیش از سخنان رئیسجمهوری مرضیه افخم سفیر
جمهوری اسالمی ایران در مالزی و همچنین فرزانه
صباغدانشجویدانشگاهیو.تی.اممالزیبهنمایندگی
از جامعه دانشجویی؛ پرفسور محمود مقومی استاد
دانشــگاه ماالیا و صاحب دهها اختــراع بینالمللی؛
و دکتر بیــکزاده متخصص هــوش مصنوعی به
نمایندگیازاساتیدوجامعهایرانیانسخنگفتند.

نهیب عراق برای خروج «نیروهای اشغالگر»
عراق :به تجاوزات پایان دهید

صدها تن از حامیان جریان صدر با برگزاری تظاهرات
در بغداد ،بصــره و ناصریه مخالفت خــود را با حضور
نیروهای ترکیه در عراق و مداخله آنکارا در امور داخلی
این کشور اعالم کردند .شــماری از اهالی شهر بصره با
برگزاری تظاهرات در نزدیک استانداری این شهر ،برای
بیان اعتراض خود پرچم ترکیه را روی زمین انداختند.
شرکتکنندگان در تظاهرات همچنین فساد اداری و
مالی در عراق را محکوم كــرده و خواهان مبارزه با آن و
محاکمه متهمان به فساد صرفنظر از پستها و روابط
شخصی آنها شدند .حامیان جریان صدر عراق و تعداد
زیادی از فعاالن عراقی بــا تجمع در میدان «التحریر»
بغداد و شــهرهای بصــره و ناصریه خواهــان اجرای
اصالحات در دولت ،مبارزه با فســاد و تشــکیل دولت
تکنوکراتبهدورازسهمیهبندیطایفهایشدند.بیشتر
استانهای بغداد از اگوســت  2015شاهد تظاهرات
گسترده مردمی بهویژه تظاهرات حامیان مقتدی صدر،
رهبر جریان صدر عراق علیه فساد هستند .همچنین
تظاهرکنندگانمخالفتخودراباحضورنیروهایترکیه
در عراق و مداخله آنکارا در امور داخلی کشورشان نیز
اعالم کردند .تظاهرکنندگان عراقی در شــهر بصره از
دولت عراق خواســتند كه نیروهای ترکیه را از پادگان
بعشیقه در شــمال این کشــور بیرون کند .نیروهای
امنیتینیزمسیرهایمنتهیبهمیدانالتحریروپلهای
«السنک»و«الجمهوریه»رابستند«.کاظمالسهالنی»
از فعاالن مدنی عراق به شبکه تلویزیونی السومریهنیوز
گفته است :تظاهراتکنندگان نقض حاکمیت عراق از
سوی ترکیه را محکوم كرده و از دولت عراق خواستند
تا با این دخالت آشکار در امور داخلی عراق مقابله کند.
او افزوده است :اگر ضعف دولت عراق نبود ،ترکیه جرأت
نمیکردکهاینکاررابکند.
این در حالی است که اتحادیه عرب برای اعمال فشار
علیه ترکیه جهت خروج از عراق آمادگی خود را اعالم
کردهاست.ابراهیمجعفری،وزیرخارجهعراقدرتماس
تلفنی با ابوالغیط ،دبیــرکل اتحادیه عرب حمایت این
اتحادیه از عراق در مســأله ورود نیروهای ترکیهای در
خاک عراق را خواســتار شد .دبیرکل اتحادیه عرب نیز
تعهد داد كه در راستای پایاندادن به این تجاوزات آنکارا
را تحت فشار قرار دهد .وزارت خارجه عراق در بیانیهای
عنوانکردهکهجعفریدراینگفتوگویتلفنیضمن
شرح تحوالت سیاسی و امنیتی اخیر عراق ،روند مبارزه
با گروه تروریســتی داعش و تحوالت اخیــر در روابط
دو کشــور عراق و ترکیه طی چند روز گذشته ،از این
اتحادیه خواست موضعگیری در حمایت از عراق داشته

و مخالفت خود را با
ورودنیروهایدولت
ترکیــه بــه خاک
عراق را اعالم کند.
جعفری همچنین
در این گفتوگو از
موضعگیریاتحادیه
عــرب در اعــام
مخالفت با دخالت
ترکیــه در عراق و
حمایتش از عراق
برای نخســتينبار
در نشست دسامبر
سال گذشته تقدیر
کرد .طــی بیانیه
وزارت خارجه عراق ،ابوالغیط نیز در این گفتوگو تأکید
کرد :اتحادیه عرب دخالت آنکارا در امور داخلی عراق را
ردمیکند.اتحادیههموارهحامیامنیت،ثباتووحدت
عراق بوده و اجازه هیچگونه دخالــت خارجی در امور
داخلیعراق رانمیدهدودرراستایپایاندادنبه تجاوز
نیروهای ترکیهای به خاک عــراق تالشهای خود را با
کشورهای مختلف جهان و نهادهای بینالمللی جهت
اعمالفشاربهترکیهافزایشخواهدداد.
مقاماتعراقیبارهاازترکیهخواستهاندكهنیروهایش
را از عراق خــارج کند؛ اما ترکیه همچنــان بر ماندن
نیروهایش در شــمال عراق اصرار دارد .اخیرا نیز رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهــوری ترکیه اعالم کرد که
نیروهای ترکیه در عملیات موصل نیز شرکت خواهند
کردکهایناظهاراتموجبخشمبیشترمقاماتعراقی
وتشدیدتنشمیاندوطرفشد.
ازسویدیگر،بنعلیییلدریم،نخستوزیرترکیهروز
گذشته درخواست بغداد را برای عقبنشینی نیروهای
نظامی ترکیه از خاک عراق خطرناک خوانده اســت.
آقای ییلدریم گفته است که نیروهای کشورش حضور
مفیدی در شمال عراق دارند .حدود 2هزار سرباز ترکیه
برای آموزش نیروهای سنی در پایگاهی در شمال عراق
مستقر شدهاند .نیروهای تحت آموزش ترکیه قرار است
درعملیاتپسگرفتنموصلازداعششرکتکنند.
این در حالی است که عمار حکیم ،رهبر ائتالف ملی
شیعیان عراق گفته است :خود عراق تعیین میکند که
چهکسیدرعملیاتموصلشرکتمیکندوچهکسی
شرکت نمیکند .عمار حکیم گفته است که عراقیها
دیگر تحمل تشدید تنش از ســوی ترکیه و اظهارات

ترکیه :نیروهای ما در عراق خواهند ماند

عکسReuters:

ایســنا| نخســتوزیر کانادا از اقدام دولت
پیشین کشــورش در قطع روابط دیپلماتیک
با ایران به شــدت انتقاد کرد .جاســتین ترودو،
نخستوزیر کانادا روز جمعه دولت محافظهکار
پیشین این کشور را به دلیل کوتاهی در ماجرای
آلیسون آذر ،مادر کانادایی که میگوید شوهرش
چهار فرزند وی را ربوده است ،مورد سرزنش قرار
داد و آنها را بــه اهمال کاری در این زمینه متهم
کرد .آلیســون آذر مدعی است که صالحالدین
محمودی آذر همسر پیشین وی که یک شهروند
کرد ایرانی است 14 ،ماه پیش چهار فرزند وی را
ربوده و به ایران برده اســت .پلیس کانادا در ماه
اوت،در پی ســفر بیبازگشــت محمودی آذر
به اروپــا حکم جلب وی را صادر کــرده و وی را
تحت تعقیب قرار داده اســت .ترودو در پاسخ به
سوالی درباره پرونده آلیســون آذر و فرزندانش
گفت که تورنتو به ســختی روی این ماجرا کار
میکند امــا این تالشها بــه دلیل تصمیمات
دولتاستعفانهارپر(نخستوزیرپیشینکانادا)
نتیجه کمی داشته اســت .وی افزود :اگر دولت
پیش به دالیل سیاسی و ایدئولوژیکی تصمیم به
قطع روابط با ایران و تعطیلی نمایندگیمان در
این کشــور نمیگرفت ،بهطور قطع حل پرونده
آلیسون آذر به مراتب سادهتر بود.
دولت استفانهارپر درسال  2012به دالیلی
که هیچگاه صحت آن ثابت نشد ،سفارت کانادا
در تهران را قطع و دیپلماتهای خود را از ایران
فراخواند .دیپلماتهــای ایرانی نیز خاک کانادا
را ترک کردند .به گزارش بی ســی نیوز ،همسر
پیشین آلیســون آذر ،معروف به ســارن آذر از
اقدام خود برای بردن ایــن بچهها به ایران دفاع
کرده و گفته است که این کار به نفع آنهاست.
نخستوزیر کانادا همچنین با بیان اینکه مردم
از لحاظ احساسی تحتتأثیر ماجرای خانم آذر و
فرزندانش قرار گرفتهاند ،افزود :زمانی که ما برای
کمک به یک خانواده مشــتاق هستیم ،سطح
سیاستهایی که باید نسبت به موقعیت اتخاذ
شود نیز برایمان حایز اهمیت است.

رئیسجمهوری در جمع ایرانیان مقیم مالزی:

عکسPresident :

ایســنا| ســخنگوی وزارت امــور خارجه
بخشهایی از سند راهبردی «استراتژی اتحادیه
اروپایی در قبال ایران پس از توافق هســتهای»
مصوب کمیتــه روابط خارجی پارلمــان اروپا
را غیرواقعــی و متاثر از تبلیغات ســوء محافل
ضدایرانی دانســت .بهرام قاسمی در واکنش به
تصویب سند راهبردی تحت عنوان «استراتژی
اتحادیــه اروپایی در قبال جمهوری اســامی
ایران پس از توافق هســتهای» در کمیته روابط
خارجی پارلمان اروپــا ،با مثبت خواندن برخی
نکات مطرح شــده در این ســند ،بخشهایی
از آن را غیرواقعــی و متاثــر از تبلیغات ســوء
محافل ضدایرانی دانســت .این دیپلمات ارشد
کشــورمان تصریح کرد :هرچند نکات مثبت
و امیدوارکننــدهای در این مصوبــه وجود دارد
که میتواند به گســترش روابط ایران و اتحادیه
اروپایی کمک کند و افق جدیــدی را در روابط
فیمابین بگشاید؛ اما در متن این مصوبه مواردی
بهخصوص در زمینه وضع حقوق بشــر در ایران
وجود دارد که بــا واقعیتهای موجود مطابقت
ندارد و بخشی از آن متاثر از تبلیغات سوء محافل
ضد جمهوری اسالمی ایران است .او در پاسخ به
سوالی درباره ادعاهای اتحادیه اروپا علیه ایران
در زمینه حقوق بشر گفت :درحالیکه قرار است
در آینده نزدیک گفتوگوهای حقوق بشری بین
ایران و اتحادیه اروپایی برگزار شــود ،اینگونه
موضعگیریها ،ســوالبرانگیز و غیرســازنده
میباشد و هیچ کمکی به ارتقای گفتمان حقوق
بشری نمیکند و به شائبه دخالت در امور داخلی
کشورمان دامن میزند .قاسمی با تأکید بر اینکه
هنوز تاریخی برای آغاز این گفتوگوها تعیین
نشده است در پاسخ به این سوال که با توجه به
اینکه مصوبات پارلمان اروپایی ،ضمانت اجرایی
نداشته و صرفا جنبه توصیهای دارد طرح برخی
نکات منفــی در مصوبه این پارلمــان چقدر در
آینده روابط تاثیرگذار است؟ خاطرنشان کرد :با
آنکه مصوبات پارلمان اروپایی جنبه توصیهای
دارد امــا بهتر اســت بــا واقعبینــی بیشتر و
آیندهنگرانهترباشد.
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مسئوالن این کشور را ندارند .او گفته است :کسی که
عراق را ضعیف میداند ،سخت در اشتباه است؛ چرا که
عراق با داشتن امکانات ،نیروها و مردانی که از حاکمیت
و امنیتش دفاع میکنند ،قدرتمند است .عمار حکیم با
بیان اینکه عراقیها دیگر تحمل تشدید تنش از سوی
ترکیه و اظهارات مسئوالن این کشــور را ندارند ،ابراز
امیدواری کرده اســت که عراق بتوانــد بهترین روابط
همسایگی را با ترکیه داشته باشد.او از مسئوالن ترکیه
درخواست کرده است که در مواضعشان بازنگری کرده
و فورانیروهایشانراازعراقخارجکنند.
عمار حکیم پیشتر در مصاحبــهای بیان کرده بود
که «نقش نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای خارجی
در این جنگ تنها مستشاری و حمایت هوایی است و
به هیچ نیروی زمینی خارجی اجازه دخالت را نخواهیم
داد».مقامات عراق بارها از ترکیه خواستهاند نیروهایش
را از شمال این کشــور خارج کند؛ اما آنکارا هر بار با این
مسألهمخالفتکردهاست.
اخیرا رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه
گفت که نیروهای این کشور در عملیات موصل شرکت
خواهند کرد و هیچکسی نمیتواند مانع مشارکت آنها
شود .این اظهارات خشم مقامات عراق را برانگیخت و
تنشمیاندوطرفراتشدیدکرد.
دولت عراق میگوید كــه نیروهای ترکیه چند ماه
پیش بدون دعوت بغداد وارد خاک این کشور شدهاند.
دولت عراق آنها را نیروهای اشغالگر خوانده که ممکن
استحضورشانبهجنگمنطقهایمنجرشود.
نخستوزیرترکیهدرواکنشگفتهاستکهاینگونه
اظهارنظرها خطرناک و تحریککننده است و تأکید

کردهکهنیروهایترکیهدرعراقخواهندماند.
چند روز گذشته نیز مجلس عراق طرح محکومیت
حضور نظامیان ترکیه در این کشــور را تصویب کرده
اســت که انتقــاد شــدید وزارت امورخارجه ترکیه
را به دنبال داشــته اســت .مجلس عــراق نیروهای
نظامی ترکیه را در این کشور اشغالگر توصیف كرد و با
تصویب طرحی از از دولت این کشور خواست اقدامات
الزم را برای خارج کردن نیروهای ترکیه از این کشور
انجامدهد.
وزارت امورخارجه ترکیه در بیانیهای که بالفاصله
پس از تصویب این طرح در مجلس عراق صادر شــد،
طرح مجلس عراق را محکوم کرد .وزارت امور خارجه
ترکیه ،بر خــاف تمایل دولت و مردم عــراق و با این
بهانه که «ترکیه همواره در کنار مــردم عراق بوده و با
تمام امکانات خود از مردم عراق حمایت کرده است»،
همچنان اصرار بر حضور نظامی در این کشــور را دارد
و تأکید کرده است که طرح اخیر مجلس عراق بیانگر
دیدگاهاکثریتمردماینکشورنیست.
در این میان اما مقامات آمریکایی ،بر خالف ســایر
موارد و مشکالت موجود در خاورمیانه ،سعی میکنند
در این مورد صحبتی نکنند و حل این مسأله را بر عهده
دولتهایعراقوترکیهبگذارند.
پیشتر برخی از رسانههای عربی در گزارشات خود
با نقلقول از سرهنگ جان دوریان ،سخنگوی ائتالف
ضدداعشادعاکردندکهآمریکاحضورنظامیترکیهدر
عراق را غیرقانونی میداند و آن را نمیپذیرد؛ اما دیری
نپایید که پنتاگون اعالم کرد كه اظهارات نسبت داده
شده به یکی از سخنگویان ائتالف ضد داعش مبنی بر
اینکه حضور نظامی ترکیه در عراق غیرقانونی است،
شرمآور و نادرست است .متیو آلن یکی از سخنگویان
پنتاگون گفته است :سرهنگ دوریان چنین اظهاراتی
را مطرح نکرده است .در بیانیههای ایشان هیچ چیزی
وجودنداشتهکهبتوانازآنچنیناستداللیکرد.
وی افزود :مــن درباره این موضــوع اصال صحبتی
نمیکنم و حل این مســأله برعهده دولتهای عراق و
ترکیه است .ما همچنان معتقدیم که این یک موضوع
دیپلماتیک برای دولتهای عراق و ترکیه است و آنها
باید آن را حل کننــد و ما از ادامه مذاکرات که منجر به
راهحلی برای این مســأله شود ،حمایت میکنیم .آلن
همچنین موضع کلی پنتاگون درخصوص استقالل و
تمامیت ارضی عراق را بیان کرد و گفت :نیروی نظامی
ائتالف ضدداعش به درخواســت دولت عراق در این
کشورحضوردارد.

تأثیر برجام و تمایل جنوب شرق آسیا برای ارتباط با ایران
عفیفه عابدی*| سیاستهای خارجی دولت یازدهم درمقایسه با دولت
دهم نشــان میدهد که ایران در دولت جدید بهخصوص بعد از برجام در
ارتباطباکشورهایخارجیبسیارفعالترشدهاست.پیامسفرهایخارجی
آقایروحانیایناستکهدیگرایراندرانزواقرارنداردوبامجموعهکشورها
ازشرقتاغربمناسباتسیاسیواقتصادیجدیدیدنبالمیکند.اگرچه
درمجموعدستورکارهایسیاستخارجیایرانبهدالیلشرایطمنطقهای
خاورمیانه مشخص است ،اما با این حال سعی میکند که نشان دهد کشور
ما مجموع موضوعات متنوع را در سیاســتهای خارجی دنبال میکند.
عالوه بر آن ،در یک نگاه جزيیتر نیز باید خاطرنشان کرد که در ارتباط با
کشورهایهمسایهنیزایرانتوانستهچهرهفعالیازخودنشاندهد.
اگرچه ارتباط ما با کشورهای عربی ،به جز برخی از آنها ،درشرایط خوبی
نبوده ،اما ازســوی دیگر این روابط بین دولی با همسایههای شرقی مانند
افغانســتان و پاکستان و کشورهای شــمالیمان خیلی بهتر شدهاست.
دولت دهم معموال جهانبینی دیگری را دنبال میکرد؛ آن دولت بیشتر
با کشــورهای آمریکای التین و آفریقایی ناشــناخته با هدف حمایت از

مستضعفینجهانارتباطبرقرارمیکردامامنافعمتقابلدردولتیازدهمبا
همسایگانبیشترمدنظراست.فکرمیکنمکهمجموعهروابطکنونیایران
باهمسایگانشبهاستثنایحوزهخلیجفارسخیلیبهترشدهاست.
آمارهای اقتصــادی و همچنین مجموع تبادل ســفرهای دیپلماتیکی
کشورمان نشــان میدهد که این نوع روابط در مناطق دیگر افزایش پیدا
کردهاست .برای مثال ،روابط ما با جمهوری آذربایجان خیلی بهتر شده
است .درمقابل برخی گمان میکنند که باید تأثیر این سفرهای خارجی
دولترامردممستقیمالمسکننداماازنگاهمناینکهانتظارداشتهباشیم
نتایج این سفرها را مردم مستقیما لمس کنند کارشناسی نیست .تأثیرات
روانی این نوع روابط خارجی قطعا در زندگی مردم تعیینکننده است .این
روابط گسترده بر روحیه مردم به این شــکل تأثیر میگذارد اما تأثیرات
اقتصادیآنرابایددرمیانمدت،بلندمدتوطوالنیمدتمشاهدهکرد.
تمرکز اصلی دوسال اول دولت آقای روحانی برحل مسأله هستهای بود که
بسیاریازجنبههایسیاستخارجیدرکشورماراتحتالشعاعقرارمیداد
و برنامههای ما برای سیاســتورزی درحوزه سیاست خارجی را محدود

میکرد .بعد از آن هم مسائل جدیدی پیش آمد که این روابط را متأثر کرد.
برای مثال ،بحرانهای سوریه و عراق و همچنین شرایط جدیدی که در
ارتباطایرانباعربستانپیشآمد،برسیاستخارجیماتأثیرگذاشت.حاال
کشور ما بعد از عبور از این حاشیهها تصمیم گرفته که وقت بیشتری برای
کشورهایاطرافخودبگذارد.
در این مدت هم مناسبات خوبی با برقراری این سفرها ایجاد شدهاست.
مجموع سفرهای ریاســتجمهوری به کشورهای همســایه و آسیای
مرکزی مناسب ارزیابی میشود .میتوان ادعا کرد که موفقیت در برجام بر
ارتباطمانبامالزیبسیارموثربودهامادرنگاهکالنترمیتوانگفت،ارتباط
ایران با دنیا در ادامه برجام ،کشورهای آسیای جنوبشرقی را به ارتباط با
ایران مشــتاق کرد .در دولت دهم ایدئولوژی دیگری بر سیاست خارجی
مســلط بود اما دولت کنونی در این زمینه عملگراتر است .بهویژه کشور
مالزی یکی از موثرترین کشورها در جنوبشــرقی آسیاست و میتواند
تأثیراتسیاسیواقتصادیخوبیدرایرانبگذارد.
*کارشناسمسائلبینالملل
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اخبار جهان
عذرخواهي ترامپ از اظهارات
مبتذلش راجع به زنان
رويترز| درســال  ،2005دونالد ترامپ با يکي
از دوســتانش (بيلي بوش) ســوار بر يک اتوبوس
خصوصي ،راهــي صحن ه فيلمبــرداري مجموعه
تلويزيوني «روزهاي زندگي مــا» بودند که ترامپ
راجع به زني متأهل که هر دو او را ميشــناختند و
چند لحظه بعد قرار بود او را ببينند ،مطالب مبتذلي
ميکروفن
را بيان ميکند .اين صحبتها توسط يک
ِ
کوچک (که به لبــاس ترامپ وصل بــوده) ضبط
ميشــده و در همان حال يک دوربين فيلمبرداري
آمدن اتوبوس حامــل ترامپ و همراهش را
صحن ه ِ
ضبطميکندوحاالپسازسالها،اينفايلويديويي
به بيرون درز ميکند .ترامپ که پيشتر هم توسط
رقيبش به اهانت به زنان متهم شــده بود ،به فاصله
کوتاهي پس از انتشــار اين فايــل ،در يک ويديوي
کوتاه از اين اقدام که او آن را يک شــوخي در فضاي
خصوصي مينامد ،ابراز پشيماني کرد و گفت« :هر
کس که من را ميشناســد ،ميداند که اين کلمات
شخصيت واقعي من را منعکس نميکنند .من اينها
را گفتم ،اشتباه کردم و عذر ميخواهم ».او در بخش
ديگري از اين فايل کوتاه ،نيت از انتشار چنين فايلي
را «منحرفکردن افــکار عمومي از آنچه که امروز با
آن روبهرو هســتيم» عنوان کرده و عالوه بر انتقاد از
رقيبش ،همسر او ،بيل کلينتون را هم متهم ميکند
که «در زمين گلف حرفهاي بســيار زشتتري به
من زده بود که با اينها قابل مقايسه نيست ».با توجه
به اينکهدرصد قابل توجهــي از رأيدهندگان در
انتخابات رياســتجمهوري آينده آمريــکا را زنان
تشکيلميدهند،بايدديدکهستادانتخاباتيترامپ
برايجبراناينرسواييچهواکنشينشانميدهد.

رفع تحريمهاي ميانمار توسط اوباما
رويترز| رئيسجمهــوري اياالت متحده بهطور
رســمي تحريمهاي ميانمار را لغو کرد .باراک اوباما
در ديدار با رهبر ميانمار ،آنگ ســانگ ســوچي ،از
«انتخابات دموکراتيکسال گذشته» در اين کشور
ابراز رضايت کرد و به لزوم رفع تحريمها براي کمک
به شکوفايي اقتصادي و سياسي ميانمار اشاره کرد.
تحريمهــاي اياالت متحده عليه ميانمار در ســال
 1997توســط دولت بيل کلينتون وضع و در دوره
رياستجمهوري جورج بوش تشديد شده بود و حاال
با روي کار آمدن يک دولت غير نظامي ،باراک اوباما
لزوميبرايادامهاينتحريمهانميبيند.

درگيري داعش با شورشيان سوري
در نزديکي مرز ترکيه
رويترز| به گزارش گزارشــگر حقوق بشــر،
نيروهاي داعش در يک ضد حمله که در روز جمعه
آغاز شد ،چندين روســتا در نزديکي مرز ترکيه را از
چنگ شورشيان سوري درآورده و آنها را مجبور به
عقبنشــيني کردهاند .به نقل از ارتــش ترکيه ،دو
کشته و  9زخمي حاصل درگيري نيروهاي داعش
با شورشيهاي سوري بود که از طرف ترکيه حمايت
ميشــدند .ترکيه نيروهاي داعش و شبهنظاميان
کرد را تهديدي عليه امنيت خود دانســته و آنها را
به صــورت مجزا هدف حمله قــرار ميدهد .حمله
ترکيه به شــبهنظاميان کرد ،باعث بــروز تنش در
روابط واشينگتن و آنکارا شده است؛ چرا که آمريکا
شبهنظاميانکردرامتحدانيموثردرمبارزهباداعش
قلمداد ميکند.

انتشار نخستين سري از اسناد مربوط به
انتخابات آمريکا توسط ويکيليکس
تاس| ويکيليکس انتشار سري جديدي از اسناد
مرتبط با انتخابات آينده آمريکا را کليد زده اســت.
هفته گذشته ژوليان آسانژ ،بنيانگذار ويکيليکس
وعده داد که حجم عظيمــي از دادههاي مربوط به
انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده را تا قبل از
انتخاباتمنتشرميکندوحاالدرنخستيناقدام،اين
سايت ايميلهاي رئيس کمپين انتخاباتي هيالري
کلينتون را منتشر کرده اســت .گفته ميشود كه
نخســتين بخش از اين دادهها حاوي  2060ايميل
و  170ضميمه اســت .بيش از نيمي از اين دادهها
مربوط به انرژي هســتهاي و شرکت «اورانيوم وان»
است که به گفته دونالد ترامپ متعلق به برادر رئيس
ستاد انتخاباتي هيالري کلينتون اســت .اورانيوم
وان يکي از بزرگترين کمپانيهاي استخراجکننده
اورانيوم در جهان اســت که در کشور کانادا به ثبت
رسيده است .در حال حاضر تجزي هوتحليل دادههاي
منتشر شده توسط کارشناســان در دست بررسي
است.ايننخستينبارنيستکهستادانتخاباتينامزد
حزب دموکرات هدف افشاگريهاي فضاي مجازي
قرارميگيرد.

روسيه تجهيزات موشکي «اسکندر» را
به قلب اروپا فرستاد
اينترفاکس| ســخنگوي وزارت دفاع روسيه،
ايگور کوناشنکوف در بيانهاي استقرار موشکهای
«اسکندر» در کالينينگراد را تأييد کرد .در اين بيانيه
که روز شــنبه صادر شد ،آمده اســت« :واحدهاي
سامان ه موشــکي اســکندر در ايالت کالينينگراد
بهعنوان بخشي از تمرينات نظامي نيروهاي مسلح
روسيه مستقر شــده و خواهند شد ».کوناشنکوف
همچنين اشاره کرد که اين سامانه از عمد در معرض
ديد ماهوارههای جاسوســي آمريکا قرار گرفته بود.
کالينينگراد که از طريق درياي بالتيک به روســيه
مرتبط ميشود ،غربيترين خاک اين کشور در دل
اروپاست که از قســمتهای ديگر آن جدا افتاده و با
لهستانوليتوانيمرززمينيدارد.

