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قاسمی:   

در آینده نزدیک گفت وگوهای حقوق 
بشری با اروپا برگزار می شود

ایســنا| ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
بخش هایی از سند راهبردی »استراتژی اتحادیه 
اروپایی در قبال ایران پس از توافق هســته ای« 
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 هســته ای« در کمیته روابط 
خارجی پارلمان اروپــا، با مثبت خواندن برخی 
نکات مطرح شــده در این ســند، بخش هایی 
از آن را غیرواقعــی و متاثــر از تبلیغات ســوء 
محافل ضدایرانی دانســت. این دیپلمات ارشد 
کشــورمان تصریح کرد:  هرچند نکات مثبت 
و امیدوارکننــده ای در این مصوبــه وجود دارد 
که می تواند به گســترش روابط ایران و اتحادیه 
اروپایی کمک کند و افق جدیــدی را در روابط 
فیمابین بگشاید؛ اما در متن این مصوبه مواردی 
به خصوص در زمینه وضع حقوق بشــر در ایران 
وجود دارد که بــا واقعیت های موجود مطابقت 
ندارد و بخشی از آن متاثر از تبلیغات سوء محافل 
ضد جمهوری اسامی ایران است . او در پاسخ به 
سوالی درباره ادعاهای اتحادیه اروپا علیه ایران 
در زمینه حقوق بشر گفت: درحالی که قرار است 
در آینده نزدیک گفت وگوهای حقوق بشری بین 
ایران و اتحادیه اروپایی برگزار شــود، این گونه 
موضع گیری ها، ســوال برانگیز و غیرســازنده 
می باشد و هیچ کمکی به ارتقای گفتمان حقوق 
بشری نمی کند و به شائبه دخالت در امور داخلی 
کشورمان دامن می زند. قاسمی با تأکید بر این که 
هنوز تاریخی برای آغاز این گفت وگوها تعیین 
نشده است در پاسخ به این سوال که با توجه به 
این که مصوبات پارلمان اروپایی، ضمانت اجرایی 
نداشته و صرفا جنبه توصیه ای دارد طرح برخی 
نکات منفــی در مصوبه این پارلمــان چقدر در 
آینده روابط تاثیرگذار است؟ خاطرنشان کرد: با 
آن که مصوبات پارلمان اروپایی جنبه توصیه ای 
 دارد امــا بهتر اســت بــا واقع بینــی بیش تر و 

آینده نگرانه تر باشد. 

 انتقاد نخست وزیر کانادا
  از محافظه کاران برای قطع روابط 

با تهران 
ایســنا| نخســت وزیر کانادا از اقدام دولت 
پیشین کشــورش در قطع روابط دیپلماتیک 
با ایران به شــدت انتقاد کرد. جاســتین ترودو، 
نخست وزیر کانادا روز جمعه دولت محافظه کار 
پیشین این کشور را به دلیل کوتاهی در ماجرای 
آلیسون آذر، مادر کانادایی که می گوید 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 صاح الدین 
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 بی بازگشــت 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 
می کند امــا این تاش ها بــه دلیل تصمیمات 
دولت استعفان هارپر )نخست وزیر پیشین کانادا(  
نتیجه کمی داشته اســت. وی افزود: اگر دولت 
پیش به دالیل سیاسی و ایدئولوژیکی تصمیم به 
قطع روابط با ایران و تعطیلی نمایندگی مان در 
این کشــور نمی گرفت، به طور قطع حل پرونده 

آلیسون آذر به مراتب ساده تر بود.
دولت استفان هارپر در سال 2012 به دالیلی 
که هیچ گاه صحت آن ثابت نشد، سفارت کانادا 
در تهران را قطع و دیپلمات های خود را از ایران 
فراخواند. دیپلمات هــای 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 بچه ها به ایران دفاع 
کرده و گفته است که این کار به نفع آن هاست. 
نخست وزیر کانادا  همچنین با بیان این که مردم 
از لحاظ احساسی تحت تأثیر ماجرای خانم آذر و 
فرزندانش قرار گرفته اند، افزود: زمانی که ما برای 
کمک به یک خانواده مشــتاق هستیم، سطح 
سیاست هایی که باید نسبت به موقعیت اتخاذ 

شود نیز برایمان حایز اهمیت است.

 ایران حمله جنگنده های 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 ده ها غیر نظامی 
بی گناه و بی دفاع شــد را به شدت محکوم کرد. 
بهرام قاسمی با ابراز انزجار از این جنایت هولناک 
و ضد بشری با خانواده قربانیان این فاجعه غم بار 
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 
بین المللی همراه است، افزود: برای پایان دادن 
به بحران ســاختگی یمن راهی جز توقف خوی 
تجاوزگری متجاوزین ددمنش آل سعود و آغاز 
گفت وگوهای جدی با مشارکت همه طرف های 

یمنی متصور نیست.
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حجت االســام والمسلمین حســن روحانی روز 
شــنبه و در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم مالزی در 
کواالالمپور اظهار داشت: ما به امام و رهبری درتاریخ 
افتخار می کنیم که میلیاردها انسان در سراسر جهان 
به او به عنوان رهبر آزادگان می نگرند و از او راه و رسم 
زندگی آموخته اند. روحانی اظهار داشت: ما در انقاب 
اسامی و جنگ تحمیلی به برکت نام امام حسین)ع( 
و فرهنگ عاشورا توانســتیم برابر قدرت های بزرگ 

پیروز شویم.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهــوری گفت:  انگیزه، 
ایمان، شور و شوق ملت ایران نشأت گرفته از فرهنگ 
عاشــورا باعث پیروزی ما شــد و امروز هم با همان 
فرهنگ از مشکات 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 می زند. 
مهم اســت که چگونه و ازچه طریقی عزت کشور و 
منافع ملی را پاس بداریم و به وظیفه خود عمل کنیم. 
در این راه البته مسئوالن هم باید در برابر ایرانیان خارج 
از کشــور و توان باالی آنها برای کمک به منافع ملی 

احساس مسئولیت کنند.
رئیس جمهوری ایرانیان خارج ازکشور را سرمایه 
ملی و عامل پیوند منافع ملت ایران و نیز کشوری که 
در آن زندگی می کنند، دانســت و افزود: همه باید با 
اخاق و رفتارمان از آبروی ایران و منافع مردم حراست 
کنیم که این یک وظیفه بزرگ است. روحانی اخاق و 
رفتار را از علم مهم تر دانست و گفت: نخستین وظیفه 
ما توهم زدایی بدخواهان نســبت به ایران، حکومت 

اســامی و فرهنگ و جامعه ایران اســت. دشمنان 
توهماتی نســبت به جامعه ایران، مثل ایران هراسی 

می سازند که هرگز با واقعیات نمی خواند.
رئیس جمهوری اظهار داشت: باید با منطق و اخاق 
اســامی و ایرانی توهمات را از بین ببریم. در زمینه 
هسته ای که دکتر ظریف بار مسئولیت سنگین ملی را 
به دوش کشیدند، یکی از کارهای اصلی ما توهم زدایی 
بود. روحانی به برخوردها در این زمینه اشــاره کرد و 
گفت: دکتر ظریف االن هم گاهی حرف های نیشدار را 
تحمل می کنند. وقتی خدا می خواهد اجر و مزد بدهد، 
همین است. گاهی نیش ها در این دنیا به نوش ها در 

آن دنیا تبدیل می شود و البته مردم قدردان زحمات 
خادمان خود هستند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مدام می گفتند 
ایران درحال ســاخت بمب هســته ای است. حال 
مشخص شــده که همه این حرف ها ایران هراسی و 
توهم زایی بود. روحانی گفت: البته بعضی شعارهای 
پشــت بلندگوها هم این توهم را بیشــتر می کرد. 
عده ای بــرای خاموش کردن آتــش، آب و بنزین را 
اشتباه گرفتند. رئیس جمهوری گفت: کار ما این بود 
که توهمات و تصورات نابجــا را بزداییم. یکی از این 
توهمات هم این است که می گویند، ایران می خواهد 

همه مسلمانان را شیعه کند. البته ما افتخار می کنیم 
که شیعه هستیم و استدالل هم می کنیم، اما تشیع 
 خود راه روشــنی اســت و نیازی بــه تحمیل آن به 

دیگران نداریم.
روحانی، نیاز امروز دنیای اسام را وحدت، اخاق 
اسامی، 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. رئیس جمهوری خطاب به ایرانیان مقیم 
مالزی افزود: رسالت دیگر شما این است که شرایط را 
برای توسعه روابط کشور آماده کنید. باید ظرفیت های 
ایران را به مالزی و ظرفیت های مالزی را به مردم ایران 

معرفی کنید.
روحانی نســبت به آینده روابط ایران و مالزی ابراز 
امیدواری کرد و گفت: طی ماه های آینده کمیسیون 
مشترک دوکشور تشکیل خواهد شــد. روحانی به 
فضای مثبت پس از برجام و آغاز اجرای قراردادهای 
خارجی اشــاره کرد و گفت: توافق های بانکی ایران 
و مالزی نیز اجرایی می شــود و ان شاءاهلل بخش های 
مختلف کشــور بتوانند از این فضا اســتفاده کنند. 
پیش از سخنان رئیس جمهوری  مرضیه افخم سفیر 
جمهوری اسامی ایران در مالزی و همچنین  فرزانه 
صباغ دانشجوی دانشگاه یو. تی.ام مالزی به نمایندگی 
از جامعه دانشجویی؛ پرفسور محمود مقومی استاد 
دانشــگاه ماالیا و صاحب ده ها اختــراع بین المللی؛ 
و دکتر بیــک زاده متخصص هــوش مصنوعی به 

نمایندگی از اساتید و جامعه ایرانیان سخن گفتند. 

رئیس جمهوری در جمع ایرانیان مقیم مالزی:  اخبار    دیپلماسی

برای خاموش کردن آتش نباید آب و بنزین را  اشتباه گرفت
   ظریف حرف های نیشدار را تحمل می کند

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 اعام کردند. شــماری از اهالی شهر بصره با 
برگزاری تظاهرات در نزدیک استانداری این شهر، برای 
بیان اعتراض خود پرچم ترکیه را روی زمین انداختند. 
شرکت کنندگان در تظاهرات همچنین فساد اداری و 
مالی در عراق را محکوم کــرده و خواهان مبارزه با آن و 
محاکمه متهمان به فساد صرف نظر از پست ها 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 
اصاحات در دولت، مبارزه با فســاد و تشــکیل دولت 
تکنوکرات به دور از سهمیه بندی طایفه ای شدند. بیشتر 
استان های بغداد از اگوســت 2015 شاهد تظاهرات 
گسترده مردمی به ویژه تظاهرات حامیان مقتدی صدر، 
رهبر جریان صدر عراق علیه فساد هستند. همچنین 
تظاهرکنندگان مخالفت خود را با حضور نیروهای ترکیه 
در عراق و مداخله آنکارا در امور داخلی کشورشان نیز 
اعام کردند. تظاهرکنندگان عراقی در شــهر بصره از 
دولت عراق خواســتند که نیروهای ترکیه را از پادگان 
بعشیقه در شــمال این کشــور بیرون کند. نیروهای 
امنیتی نیز مسیرهای منتهی به میدان التحریر و پل های 
»السنک« و »الجمهوریه« را بستند. »کاظم السهانی« 
از فعاالن مدنی عراق به شبکه تلویزیونی السومریه نیوز 
گفته است: تظاهرات کنندگان نقض حاکمیت عراق از 
سوی ترکیه را محکوم کرده 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 

نمی کرد که این کار را بکند.
این در حالی است که اتحادیه عرب برای اعمال فشار 
علیه ترکیه جهت خروج از عراق آمادگی خود را اعام 
کرده است. ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق در تماس 
تلفنی با ابوالغیط، دبیــرکل اتحادیه عرب حمایت این 
اتحادیه از عراق در مســأله ورود نیروهای ترکیه ای در 
خاک عراق را خواســتار شد. دبیرکل اتحادیه عرب نیز 
تعهد داد که در راستای پایان دادن به این تجاوزات آنکارا 
را تحت فشار قرار دهد. وزارت خارجه عراق در بیانیه ای 
عنوان کرده که جعفری در این گفت وگوی تلفنی ضمن 
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 
ورود نیروهای دولت 
ترکیــه بــه خاک 
عراق را اعام کند. 
همچنین  جعفری 
در این گفت وگو از 
موضعگیری اتحادیه 
عــرب در اعــام 
مخالفت با دخالت 
ترکیــه در عراق و 
عراق  از  حمایتش 
برای نخســتین بار 
در نشست دسامبر 
 سال گذشته تقدیر 
بیانیه  طــی  کرد. 

وزارت خارجه عراق، ابوالغیط نیز در این گفت وگو تأکید 
کرد: اتحادیه عرب دخالت آنکارا در امور داخلی عراق را 
رد می کند. اتحادیه همواره حامی امنیت، ثبات و وحدت 
عراق بوده و اجازه هیچ گونه دخالــت خارجی در امور 
داخلی عراق را نمی دهد و در راستای پایان دادن به تجاوز 
نیروهای ترکیه ای به خاک عــراق تاش های خود را با 
کشورهای مختلف جهان و نهادهای بین المللی جهت 

اعمال فشار به ترکیه افزایش خواهد داد.
مقامات عراقی بارها از ترکیه خواسته اند که نیروهایش 
را از عراق خــارج کند؛ اما ترکیه همچنــان بر ماندن 
نیروهایش در شــمال عراق اصرار دارد. اخیرا نیز رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه اعام کرد که 
نیروهای ترکیه در عملیات موصل نیز شرکت خواهند 
کرد که این اظهارات موجب خشم بیشتر مقامات عراقی 

و تشدید تنش میان دو طرف شد. 
از سوی دیگر، بن علی ییلدریم، نخست وزیر ترکیه روز 
گذشته درخواست بغداد را برای عقب نشینی نیروهای 
نظامی ترکیه از خاک عراق خطرناک خوانده اســت. 
آقای ییلدریم گفته است که نیروهای کشورش حضور 
مفیدی در شمال عراق دارند. حدود 2 هزار سرباز ترکیه 
برای آموزش نیروهای سنی در پایگاهی در شمال عراق 
مستقر شده اند. نیروهای تحت آموزش ترکیه قرار است 

در عملیات پس گرفتن موصل از داعش شرکت کنند.
این در حالی است که عمار حکیم، رهبر ائتاف ملی 
شیعیان عراق گفته است: خود عراق تعیین می کند که 
چه کسی در عملیات موصل شرکت می کند و چه کسی 
شرکت نمی کند. عمار حکیم گفته است که عراقی ها 
دیگر تحمل تشدید تنش از ســوی ترکیه و اظهارات 

مسئوالن این کشور را ندارند. او گفته است:  کسی که 
عراق را ضعیف می داند، سخت در اشتباه است؛ چرا که 
عراق با داشتن امکانات، نیروها و مردانی که از حاکمیت 
و امنیتش دفاع می کنند، قدرتمند است. عمار حکیم با 
بیان این که عراقی ها 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 مواضع شان بازنگری کرده 

و فورا نیروهای شان را از عراق خارج کنند.
عمار حکیم پیش تر در مصاحبــه ای 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 خواسته اند نیروهایش 
را از شمال این کشــور خارج کند؛ اما آنکارا هر بار با این 

مسأله مخالفت کرده است.
اخیرا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
گفت که نیروهای این کشور در عملیات موصل شرکت 
خواهند کرد و هیچ کسی نمی تواند مانع مشارکت آنها 
شود. این اظهارات خشم مقامات عراق را برانگیخت و 

تنش میان دو طرف را تشدید کرد.
دولت عراق می گوید کــه نیروهای ترکیه چند ماه 
پیش بدون دعوت بغداد وارد خاک این کشور شده اند. 
دولت عراق آنها را نیروهای اشغالگر خوانده که ممکن 

است حضورشان به جنگ منطقه ای منجر شود.
نخست وزیر ترکیه در واکنش گفته است که این گونه 
اظهارنظرها خطرناک و تحریک کننده است و تأکید 

کرده که نیروهای ترکیه در عراق خواهند ماند.
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 کرد و با 
تصویب طرحی از از دولت این کشور خواست اقدامات 
الزم را برای خارج کردن نیروهای ترکیه از این کشور 

انجام دهد.
وزارت امورخارجه ترکیه در بیانیه ای که بافاصله 
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 

دیدگاه اکثریت مردم این کشور نیست.
در این میان اما مقامات آمریکایی، بر خاف ســایر 
موارد و مشکات موجود در خاورمیانه، سعی می کنند 
در این مورد صحبتی نکنند و حل این مسأله را بر عهده 

دولت های عراق و ترکیه بگذارند.
پیش تر برخی از رسانه های عربی در گزارشات خود 
با نقل قول از سرهنگ جان دوریان، سخنگوی ائتاف 
ضد داعش ادعا کردند که آمریکا حضور نظامی ترکیه در 
عراق را غیرقانونی می داند و آن را نمی پذیرد؛ اما دیری 
نپایید که پنتاگون اعام کرد که اظهارات نسبت داده 
شده به یکی از سخنگویان ائتاف ضد داعش مبنی بر 
این که حضور نظامی ترکیه در عراق غیرقانونی است، 
شرم آور و نادرست است. متیو آلن یکی از سخنگویان 
پنتاگون گفته است:  سرهنگ دوریان چنین اظهاراتی 
را مطرح نکرده است. در بیانیه های ایشان هیچ چیزی 

وجود نداشته که بتوان از آن چنین استداللی کرد.
وی افزود: مــن درباره این موضــوع اصا صحبتی 
نمی کنم و حل این مســأله برعهده دولت های عراق و 
ترکیه است. ما همچنان معتقدیم که این یک موضوع 
دیپلماتیک برای دولت های عراق و ترکیه است و آنها 
باید آن را حل کننــد و ما از ادامه مذاکرات که منجر به 
راه حلی برای این مســأله شود، حمایت می کنیم. آلن 
همچنین موضع کلی پنتاگون درخصوص استقال و 
تمامیت ارضی عراق را بیان کرد و گفت: نیروی نظامی 
ائتاف ضدداعش به درخواســت دولت عراق در این 

کشور حضور دارد.

نهیب عراق برای خروج »نیروهای اشغالگر«
  عراق: به تجاوزات پایان دهید                                                          ترکیه: نیروهای ما در عراق خواهند ماند

عفیفه عابدی*| سیاست های خارجی دولت یازدهم درمقایسه با دولت 
دهم نشــان می دهد که ایران در دولت جدید به خصوص بعد از برجام در 
ارتباط با کشورهای خارجی بسیار فعال تر شده  است. پیام سفرهای خارجی 
آقای روحانی این است که دیگر ایران در انزوا قرار ندارد و با مجموعه کشورها 
از شرق تا غرب مناسبات سیاسی و اقتصادی جدیدی دنبال می کند. اگرچه 
درمجموع دستورکارهای سیاست خارجی ایران به دالیل شرایط منطقه ای 
خاورمیانه مشخص است، اما با این حال سعی می کند که نشان دهد کشور 
ما مجموع موضوعات متنوع را در سیاســت های خارجی دنبال می کند. 
عاوه بر آن، در یک نگاه جزیی تر نیز باید خاطرنشان کرد که در ارتباط با 

کشورهای همسایه نیز ایران توانسته چهره فعالی از خود نشان دهد.
اگرچه ارتباط ما با کشورهای عربی، به جز برخی از آنها، درشرایط خوبی 
نبوده، اما ازســوی دیگر این روابط بین دولی با همسایه های شرقی مانند 
افغانســتان و پاکستان و کشورهای شــمالی مان خیلی بهتر شده  است. 
دولت دهم معموال جهان بینی دیگری را دنبال می کرد؛ آن دولت بیشتر 
با کشــورهای آمریکای التین و آفریقایی ناشــناخته با هدف حمایت از 

مستضعفین جهان ارتباط برقرار می کرد اما منافع متقابل در دولت یازدهم با 
همسایگان بیشتر مدنظر است. فکر می کنم که مجموعه روابط کنونی ایران 

با همسایگانش به استثنای حوزه خلیج فارس خیلی بهتر شده  است.
آمارهای اقتصــادی و همچنین مجموع تبادل ســفرهای دیپلماتیکی 
کشورمان نشــان می دهد که این نوع روابط در مناطق دیگر افزایش پیدا 
کرده  است. برای مثال، روابط ما با  جمهوری آذربایجان خیلی بهتر شده 
 است. درمقابل برخی گمان می کنند که باید تأثیر این سفرهای خارجی 
دولت را مردم مستقیما لمس کنند اما از نگاه من این که انتظار داشته  باشیم 
نتایج این سفرها را مردم مستقیما  لمس کنند کارشناسی نیست. تأثیرات 
روانی این نوع روابط خارجی قطعا در زندگی مردم تعیین کننده  است. این 
روابط گسترده بر روحیه مردم به این شــکل تأثیر می گذارد اما تأثیرات 

اقتصادی آن را باید در میان مدت، بلند مدت و طوالنی مدت مشاهده کرد.
تمرکز اصلی دو سال اول دولت آقای روحانی برحل مسأله هسته ای بود که 
بسیاری ازجنبه های سیاست خارجی درکشور ما را تحت الشعاع قرار می داد 
و برنامه های ما برای سیاســت ورزی درحوزه سیاست خارجی را محدود 

می کرد. بعد از آن هم مسائل جدیدی پیش آمد که این روابط را متأثر کرد. 
برای مثال، بحران های سوریه و عراق و همچنین شرایط جدیدی که  در 
ارتباط ایران با عربستان پیش آمد، بر سیاست خارجی ما تأثیر گذاشت. حاال 
کشور ما بعد از عبور از این حاشیه ها تصمیم گرفته که وقت بیشتری برای 

کشورهای اطراف خود بگذارد.
در این مدت هم  مناسبات خوبی با برقراری این سفرها ایجاد شده  است. 
مجموع سفرهای ریاســت جمهوری به کشورهای همســایه و آسیای 
مرکزی مناسب ارزیابی می شود. می توان ادعا کرد که موفقیت در برجام بر 
ارتباط مان با مالزی بسیار موثر بوده اما در نگاه کان تر می توان گفت، ارتباط 
ایران با دنیا در ادامه برجام، کشورهای آسیای جنوب شرقی را به ارتباط با 
ایران مشــتاق کرد. در دولت دهم ایدئولوژی دیگری بر سیاست خارجی 
مســلط بود اما دولت کنونی در این زمینه عمل گراتر است. به ویژه کشور 
مالزی یکی از موثرترین کشورها در جنوب شــرقی آسیاست و می تواند 

تأثیرات سیاسی و اقتصادی خوبی در ایران بگذارد.
*کارشناس مسائل بین الملل 

تأثیر برجام و تمایل جنوب شرق آسیا برای ارتباط با ایران

اخبار  جهان

عذرخواهي ترامپ از اظهارات 
مبتذلش راجع به زنان

رویترز|  در  ســال 2005، دونالد ترامپ با یکي 
از دوســتانش )بیلي بوش( ســوار بر یک اتوبوس 
خصوصي، راهــي صحنه  فیلمبــرداري مجموعه  
تلویزیوني »روزهاي زندگي مــا« بودند که ترامپ 
راجع به زني متأهل که هر دو او را مي شــناختند و 
چند لحظه بعد قرار بود او را ببینند، مطالب مبتذلي 
را بیان مي کند. این صحبت ها توسط یک میکروفِن 
کوچک )که به لبــاس ترامپ وصل بــوده( ضبط 
مي شــده و در همان حال یک دوربین فیلمبرداري 
صحنه  آمدِن اتوبوس حامــل ترامپ و همراهش را 
ضبط مي کند و حاال پس از سال ها، این فایل ویدیویي 
به بیرون درز مي کند. ترامپ که پیش تر هم توسط 
رقیبش به اهانت به زنان متهم شــده بود، به فاصله  
کوتاهي پس از انتشــار این فایــل، در یک ویدیوي 
کوتاه از این اقدام که او آن را یک شــوخي در فضاي 
خصوصي مي نامد، ابراز پشیماني کرد و گفت: »هر 
کس که من را مي شناســد، مي داند که این کلمات 
شخصیت واقعي من را منعکس نمي کنند. من اینها 
را گفتم، اشتباه کردم و عذر مي خواهم.« او در بخش 
دیگري از این فایل کوتاه، نیت از انتشار چنین فایلي 
را »منحرف کردن افــکار عمومي از آنچه که امروز با 
آن روبه رو هســتیم« عنوان کرده و عاوه بر انتقاد از 
رقیبش، همسر او، بیل کلینتون را هم متهم مي کند 
که »در زمین گلف حرف هاي بســیار زشت تري به 
من زده بود که با اینها قابل مقایسه نیست.« با توجه 
به این که  درصد قابل توجهــي از رأي دهندگان در 
انتخابات ریاســت جمهوري آینده  آمریــکا را زنان 
تشکیل مي دهند، باید دید که ستاد انتخاباتي ترامپ 

براي جبران این رسوایي چه واکنشي نشان مي دهد.

رفع تحریم هاي میانمار توسط اوباما
رویترز|  رئیس جمهــوري ایاالت متحده به طور 
رســمي تحریم هاي میانمار را لغو کرد. باراک اوباما 
در دیدار با رهبر میانمار، آنگ ســانگ ســوچي، از 
»انتخابات دموکراتیک  سال گذشته« در این کشور 
ابراز رضایت کرد و به لزوم رفع تحریم ها براي کمک 
به شکوفایي اقتصادي و سیاسي میانمار اشاره کرد. 
تحریم هــاي ایاالت متحده علیه میانمار در  ســال 
1997 توســط دولت بیل کلینتون وضع و در دوره 
ریاست جمهوري جورج بوش تشدید شده بود و حاال 
با روي کار آمدن یک دولت غیر نظامي، باراک اوباما 

لزومي براي ادامه این تحریم ها نمي بیند.

 درگیري داعش با شورشیان سوري
 در نزدیکي مرز ترکیه

رویترز|  به گزارش گزارشــگر حقوق بشــر، 
نیروهاي داعش در یک ضد حمله که در روز جمعه 
آغاز شد، چندین روســتا در نزدیکي مرز ترکیه را از 
چنگ شورشیان سوري درآورده و آنها را مجبور به 
عقب نشــیني کرده اند. به نقل از ارتــش ترکیه، دو 
کشته و 9 زخمي حاصل درگیري نیروهاي داعش 
با شورشي هاي سوري بود که از طرف ترکیه حمایت 
مي شــدند. ترکیه نیروهاي داعش و شبه نظامیان 
کرد را تهدیدي علیه امنیت خود دانســته و آنها را 
به صــورت مجزا هدف حمله قــرار مي دهد. حمله  
ترکیه به شــبه نظامیان کرد، باعث بــروز تنش در 
روابط واشینگتن و آنکارا شده است؛ چرا که آمریکا 
شبه نظامیان کرد را متحداني موثر در مبارزه با داعش 

قلمداد   مي کند.

انتشار نخستین سري از اسناد مربوط به 
انتخابات آمریکا توسط ویکي لیکس

تاس|  ویکي لیکس انتشار سري جدیدي از اسناد 
مرتبط با انتخابات آینده آمریکا را کلید زده اســت. 
هفته گذشته ژولیان آسانژ، بنیانگذار ویکي لیکس 
وعده داد که حجم عظیمــي از داده هاي مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوري ایاالت متحده را تا قبل از 
انتخابات منتشر مي کند و حاال در نخستین اقدام، این 
سایت ایمیل هاي رئیس کمپین انتخاباتي هیاري 
کلینتون را منتشر کرده اســت. گفته مي شود که 
نخســتین بخش از این داده ها حاوي 2060 ایمیل 
و 170 ضمیمه اســت. بیش از نیمي از این داده ها 
مربوط به انرژي هســته اي و شرکت »اورانیوم وان« 
است که به گفته دونالد ترامپ متعلق به برادر رئیس 
ستاد انتخاباتي هیاري کلینتون اســت. اورانیوم 
وان یکي از بزرگترین کمپاني هاي استخراج کننده 
اورانیوم در جهان اســت که در کشور کانادا به ثبت 
رسیده است. در حال حاضر تجزیه و تحلیل داده هاي 
منتشر شده توسط کارشناســان در دست بررسي 
است. این نخستین بار نیست که ستاد انتخاباتي نامزد 
حزب دموکرات هدف افشاگري هاي فضاي مجازي 

قرار مي گیرد.

روسیه تجهیزات موشکي »اسکندر« را 
به قلب اروپا فرستاد

اینترفاکس| ســخنگوي وزارت دفاع روسیه، 
ایگور کوناشنکوف در بیانه اي استقرار موشک های 
»اسکندر« در کالینینگراد را تأیید کرد. در این بیانیه 
که روز شــنبه صادر شد، آمده اســت: »واحد هاي 
سامانه  موشــکي اســکندر در ایالت کالینینگراد 
به عنوان بخشي از تمرینات نظامي نیروهاي مسلح 
روسیه مستقر شــده و خواهند شد.« کوناشنکوف 
همچنین اشاره کرد که این سامانه از عمد در معرض 
دید ماهواره های جاسوســي آمریکا قرار گرفته بود. 
کالینینگراد که از طریق دریاي بالتیک به روســیه 
مرتبط مي شود، غربي ترین خاک این کشور در دل 
اروپاست که از قســمت های دیگر آن جدا افتاده و با 

لهستان و لیتواني مرز زمیني دارد. 
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