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ســخنگوی دولت در نشست خبری خود
اعالم کــرد قبــل از عید فطر همــه حقوق
شاغلین و بازنشستگان را در رابطه با یارانهها
پرداخت میکنیم .علیرغم اینکه رقم سنگینی
اســت اما تاکید رئیسجمهور بر پرداخت آن
اســت که در روزهای آینده قبل از عید فطر
همه حقوق ها را بــا درصد افزایش پرداخت
خواهیم کرد.
به گــزارش خبرگزای مهــر« ،محمدباقر
نوبخت» با بیان اینکه عالوه بر افزایش حقوق
بازنشســتگان خود را موظف به جبران فاصله
دریافتها میدانیم ،اظهار داشــت :از آنجایی
که دولــت اختیــار دارد  ١٠درصــد به هر
ردیفی افزایش دهد ،امســال مجلس ٢١٠٠
میلیارد تومــان برای بازنشســتگان در نظر
گرفت که دولت خــود فاصله  ٢١٠٠میلیارد
تومان تــا  ٣٤٠٠میلیارد تومان را تقبل کرد.
امســال مجموعا  ٣٤٠٠میلیــارد تومان بین
بازنشستگان توزیع میشود.
رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه اظهار
داشت :در ســال  ٩٧تاکنون  ٣٤٠٠میلیارد
تومان فقط بــرای پاداش بازنشســتگی ٤١
هزار نفر از فرهنگیان و  ٢٠٠٠میلیارد تومان
نیز مربوط به ســایر دستگاهها است .تصمیم
گرفتیم در نیمه اول سال پاداش بازنشستگی
فرهنگیــان را پرداخت کنیــم و عالوه بر آن
حــدود  ٨٥٠٠میلیــارد تومان نیــز باید به
گندمکاران پرداخت کنیم.
بدعهدی دشمن در اجرای برجام
ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه دشمن
سیاست جنگ روانی را علیه ما به راه انداخته
و نباید به آن دامن زد ،تاکید کرد :دشمنان ما
حتی زمانی که برجام حاصل شد ،با بدعهدی
های خود مانع دســتیابی ما به منافع برجام
شدند.
وی افــزود :رهبر محترم کره شــمالی با
چه کســی می خواهد مذاکــره کند؟ آیا این
فردی که در هواپیما با یک توییت نشســت
سران گروه هفت را دچار اخالل می کند قابل
اعتماد اســت؟ ارزش وقت بیشتر از صحبت
کردن با شخصی مانند ترامپ است.
نوبخت ادامه داد :این شخص نماینده ملت
فهیم آمریکا نیست و مطمئنا ملت آمریکا در
انتخــاب های آینده خــود ،او را از ملت خود
مبرا خواهد کرد.
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی

نوبخت در نشست خبری سخنگوی دولت:

ترامپ نماینده ملت فهیم آمریکا نیست
شرط جمهوری اسالمی ایران برخورداری از منافع برجام است

پیرامون حواشی ایجاد شــده در راهپیمایی
روز قدس امســال ،اظهار داشــت :در رخداد
موهومی کــه در روز قدس صــورت گرفت،
چند نفر نســبت بــه یکی از افــراد خدوم و
دانشــمند هستهای کشــورمان که بخشی از
دســتاوردهای هسته ای حاصل تالش ایشان
است ،توهینهایی انجام دادند.
وی افــزود :آنهایی که به آقــای صالحی
توهین کردند هم به این سرمایه ملی توهین
کردند و هم حرکت عظیم و پاک ملت در روز
قدس را مخدوش ساختند.
نوبخت ادامه داد :آدمهای این چنینی در
طول تاریخ همواره وجود داشــتهاند و حتی
نســبت به امام حســن(ع) که معصوم است
نیز توهین کردهانــد .وحدتی که مقام معظم
رهبری به آن اشاره میکند ،بخشی از آن در
رویدادهایی مانند روز قدس است و امیدوارم
قوه قضائیه در خصــوص برخورد با این افراد
اقدام الزم را انجام دهد.
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی

مبنــی بر صدور احکام ســنگین برای برخی
از دانشجویان بازداشــت شده در اغتشاشات
دی ماه ،گفت :موضع دولت در این خصوص
مشــخص اســت و بارها گفته شــده ،اما از
آنجایــی که اصــل تفکیک قوا وجــود دارد
این موضوع در جلسه ســران سه قوه مطرح
خواهد شد.
تبسم به سخنان پوچ نتانیاهو
نوبخــت پیرامون اظهارات نخســت وزیر
رژیم صهیونیســتی اظهار داشــت :سخنان
نتانیاهــو آنچنان پوچ و بیهوده اســت که به
جز یک تبسم پاسخ دیگری ندارد .رژیمی که
دانشمندان ما را ترور می کند ،می خواهد به
ما کمک کند! آیا این قابل باور است؟
وی در پاسخ به ســوالی پیرامون افزایش
بی رویه قیمت خودرو ،خاطرنشان کرد :حجم
باالیی از نقدینگی در کشــور وجود دارد که
می توانــد در بانک ها قرار بگیرد و واســطه
ای برای ســرمایه گذاری باشد .به هر دلیلی
اگر احســاس شود که این نقدینگی در کوتاه

تصورات خطرناک و ساده لوحانه آمریکا درباره ایران و خاورمیانه
نماینده دائ م کشورمان در سازمان
ملل متحد با بیان این که آمریکا فاقد
قدرت سازندگی در خاورمیانه است و
حتی توان اداره یک روستا در عراق،
افغانستان ،یمن یا ســوریه را ندارد،
گفت :تصورات دولت آمریکا درمورد
خاورمیانه و ایران بســیار خطرناک و
سادهلوحانه است.
«غالمعلی خوشــرو» ،نماینده دائ م جمهوری اســامی
ایران نزد سازمان ملل متحد در مصاحبه با سایت تروثدیگ
( )Truthdigتصــورات دولت آمریکا از ایران و خاورمیانه
را بسیار ســادهلوحانه توصیف نموده و واشنگتن را ناقض
قوانین بینالمللی و توافقات مهمی از بیانیه الجزایر گرفته
تا برجام دانست .خوشرو در بخشی از این مصاحبه با اشاره
به سیاستهای دولت آمریکا در قبال منطقه و ایران ،گفت:
این دولت فقط میتواند با زبــان تهدید ،تحریم و مداخله
ســخن بگوید؛ در حالی که این سیاستها قبال در منطقه
شکســت خوردهاند و بســیار خطرناک و پرهزینه هستند.
بحرانها و بیثباتی کشورهایی که قبال مورد حمله آمریکا
قرار گرفتهاند ،شــاهد شکســت این سیاســتها هستند.
آمریکا فاقد قدرت ســازندگی در خاورمیانه است و حتی
توان اداره یک روســتا در عراق ،افغانستان ،یمن یا سوریه

را ندارد .وی در بخش دیگری از این
مصاحبه با اشــاره بــه بدعهدیهای
آمریکا قبل و بعد از برجام اضافه کرد:
از زمان ســقوط شاه در سال ،۱۹۷۹
به مدت  ۴۰ســال ،آمریکا همچنان
به نقض قوانیــن بینالمللی ،به ویژه
توافقنامههــای الجزایر که در ســال
 ۱۹۸۱با ایران امضا شــده بود ،ادامه
داده اســت .آمریکا سالهاست توافقاتی را که خود با ایران
انجام داده است ،نقض میکند.
خوشــرو با اشــاره به برخی بدعهدیها در زمان اوباما
نسبت به برجام ،گفت :از همان ابتدا آمریکاییها در قبال
تعهداتشــان در برجام پیشقدم نبودند .اوباما میخواست
توافق اجرا شــود ولــی خواهان اجرای کامــل و با تمام
ظرفیت آن نبود .دفتر داراییهای خارجی آمریکا یا اوفک
پاسخهای مبهمی به سواالت شــرکتها درباره تحریمها
میداد .با این حال دولت اوباما حداقل در مواضع اعالمی
از برجام حمایت میکرد؛ برخالف ترامپ که حتی در مقام
یک نامزد ریاســت جمهوری هم برجام را بدترین توافق
تاریخ آمریکا میخواند تا این که یکطرفه و در تناقض با
حقوق بینالملل از برجام خارج شدو کلیه تعهدات خود
را زیر پا گذاشت.

مدت سود بیشــتری در بازار دیگری حاصل
می شود ،عده ای پول خود را از شبکه بانکی
خارج و به آن بازار می برند.
پیگیری افزایش قیمت خودرو
ســخنگوی دولت اظهار داشــت :وظیفه
دســتگاه های نظارتی اســت و باید پیگیری
کننــد ببینند چه اتفاقی افتــاده که افزایش
قیمت ایجاد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به
ســوالی پیرامون اخذ تضمین در قراردادهای
خارجی ،گفت :پنج کشــور باقــی مانده در
برجام اعتقاد به ماندن در برجام دارند .شرط
جمهوری اســامی ایران نیــز برخورداری از
منافع برجام اســت .روســای جمهور چین و
روسیه به دفعات اعالم کرده اند که به برجام
متعهد هستند.
وی افــزود :فعال قرار بر این اســت که با
خــروج آمریکا از برجام آنها بمانند و منافع را
تامین کنند .باید در مدت باقی مانده ببینیم
کدام شــرکت ها می خواهنــد بروند و کدام

شرکت ها می خواهند بیایند؛ اما در مجموع
تامین منافع ما مهم است و مهم نیست که با
کدام شرکت باشد.
اهمیت تصویب لوایح FATF
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی
پیرامــون به تاخیــر افتادن بررســی الیحه
 FATFدر مجلس شــورای اسالمی ،تصریح
کرد :تصویب این لوایح برای دولت بسیار مهم
است؛ چراکه در چارچوب قانون اساسی است.
ما منابع تروریســم را به هیچ وجه تایید نمی
کنیم و در تقابل با منافع تروریسم قرار داریم.
ما در این الیحه تصریح کرده ایم که هرکس
را خودمان تروریســم بدانیم علیه منافع آن
عمــل خواهیم کرد .اگر کســی فکر کند که
مقاومت و یا حــزب اهلل که مقبولیت عمومی
آنهــا را در ســاز و کار دموکراتیک انتخابات
لبنان دیدیم ،تروریست است؛ نشان می دهد
که عقل او معیوب است.
وی افزود :با اینکه تفاوت نگاه داریم اما به
منتقدان نیز احترام می گذاریم و باید ببینیم
که اکثریت مجلس چه چیزی را می خواهد.
وجدان عمومی مجلس وجدان آگاه و بیداری
است و باید ببینیم که مردم چه چیزی را می
خواهند .مردم در انتخابات مجلس با انتخاب
 ٣٠نفر از یک لیست نشان دادند که کدام راه
را انتخاب کردهاند.
ســخنگوی دولت تصریح کرد :اســتدالل
اینکه این الیحه دو ماه مســکوت بماند برای
ما نیز مشخص نیست .انتظار داشتیم مجلس
آن را بــه رای بگذارد .اینکه گفته می شــود
میخواهند از رهبری کسب نظر کنند صحیح
نیســت چراکه رهبری فرموده اند که مجلس
و دولــت خود بــا همکاری یکدیگر مســائل
را حــل کنند .اگــر رهبری نظری داشــتند
ماننــد ســند  ۲۰۳۰که صراحتــا فرمودند،
متوقف می شد.
تکذیب استعفای وزیر بهداشت
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ
به سوالی پیرامون اظهارات برخی نمایندگان
پیرامــون به تعویق افتادن لوایح چهارگانه در
مجلس ،گفت :در جلسات غیرعلنی اطالعات
الزم را بــه نمایندگان دادهایم و موضع دولت
در این خصوص روشن است.
نوبخــت در خصوص اخبار مطرح شــده
پیرامون اســتعفای وزیر بهداشت ،گفت :این
موضوع را صد درصد تکذیب میکنم.

دستور رهبری ،نقطه عطفی در حرکتهای ایران در دوران پسابرجام
یــک تحلیلگر مســائل بینالملل
معتقد است :اروپاییها در شرایط پس
از خــروج آمریکا از برجــام میتوانند
ضمانت دهند تا سرحد امکان در این
محیــط بینالمللی از ایــران حمایت
کنند.
مهــدی مطهرنیــا در گفت وگو با
ایسنا در ارزیابی خود از دستور رهبری
برای ایجاد زیرســاختهای الزم برای دستیابی به ظرفیت
غنیســازی  190هزار ســو در چارچوب برجام اظهار کرد:
رهبری باالترین مقام تصمیمگیرنده در حوزه سیاست داخلی
و سیاست خارجی هستند و طبق قوانین و مقررات موجود
در قانون اساسی و دیگر قوانین تابع این قانون جایگاه باالیی
در سلســله مراتب قدرت دارند و از نظر قانونی و شرعی در
چارچوب نظام جمهوری اسالمی ایران فرمان صادر می کنند.
وی تصریح کرد :از سوی دیگر در نظام بینالملل ایران و
رهبری نظام جمهوری اســامی ایران بهعنوان یک عضو از
اعضاء نظام بینالملل شــناخته شده و در چارچوب ادراک
معنادار برخاســته از این نظام مورد توجه قرار میگیرد اما
در چارچوب قانون اساسی و آنچه در برخورد نظام بینالملل
با قانون اساســی مطرح است از منظر انشایی رئیس جمهور
به عنوان ســخنگوی نظام جمهوری اسالمی ایران در نظام

بینالملل شناخته میشود.
این استاد دانشگاه افزود :اما با توجه
بــه جایگاه رهبری و تجارب کســب
شــده به ویژه در یک دهــه اخیر در
نظام بینالملل آنچــه رهبری مطرح
می کننــد به عنوان مواضع رســمی
جمهوری اســامی ایران مورد قبول
اســت به عنوان نمونــه اوباما رئیس
جمهور پیشــین آمریکا که فردی نئودمکراتیک و مصالحه
جو بود به رهبری نظام جمهوری اســامی نامه مینویسد
 .بنابراین دســتور رهبری در مورد فعالیتهای هســتهای
کشــورمان و فرمان ایشان نقطه عطفی در آغاز حرکتهای
ایران در دوران پسابرجام تلقی میشود.
وی درباره اینکه در چنین شرایطی طرف های اروپایی چه
تضمینهایی را میتوانند ارائه دهند ،گفت :در نظام بینالملل
بحث تضمینهای بینالمللی در محیط بینالملل معنا پیدا
میکنــد و عموما ارائه هر تضمینی در چنین محیطی فاقد
ضمانت اجرا است .این تحلیلگر مسائل بینالملل همچنین
بیــان کرد :اگر منظور ما از تضمیــن ،ضمانت اجرا در مورد
تعهدات برجامی اروپا باشد اساســا امکان پذیر نیست زیرا
دادن ضمانــت اجرایی از منظر حقوقی در حوزه بینالمللی
امکان پذیر نیست .

در کنفرانس ترتیبات امنیتی خاورمیانه در بیروت مطرح شد

سه طرح پیشنهادی موسویان برای همکاریهای منطقهای
کنفرانــس دو روزه «ترتیبــات امنیتــی
خاورمیانــه» بــه دعــوت امیــن جمیــل،
رییسجمهــور پیشــین لبنــان و رئیــس
اندیشــکده بیت المســتقبل با حضور حدود
 200تن از صاحب نظران سیاســی ـ امنیتی
جهــان به منظور بررســی ترتیبــات جدید
امنیتی در خاورمیانه برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،ســید حسین موسویان
از دیپلماتهای پیشــین کشورمان در حوزه
سیاســت خارجی و مذاکرات هســتهای که
از ســخنرانان این کنفرانس بود ،اظهار کرد:
بخش عمده آســیای غربی در بحران هرج و
مرج و ناامنی به سر میبرد .جنگهای جاری
در سوریه ،یمن ،عراق و افغانستان کشتههای
زیادی به جای گذاشــته است .هنوز راه حل
سیاســی برای اکثــر بحرانها یافت نشــده
ضمن اینکــه راه نظامی بــرای هیچیک هم
متصور نیست .گروههای تروریستی همچنان
فعال هســتند و تبدیل به بزرگترین تهدید
امنیت منطقه و جهان شــدهاند .بیثباتی در
خاورمیانه صلح و امنیــت جهانی را به خطر
انداخته است.
وی ادامه داد :ایــن منطقه با دو درگیری
مرتبــط بــا هــم مواجه اســت .یکــی بین
قدرتهای بزرگ که عمدتا آمریکا و روســیه
هســتند و دوم بین قدرتهــای منطقهای.
همــکاری روســیه و ایران در مــورد بحران
ســوریه معادالت بحران سوریه را تغییر داده
اســت.اختالفات بین قدرتهــای منطقه به
سطح کم سابقهای رســیده که نمونه آن در
شعارها ،اقدامات و اتحاد اسرائیل و عربستان
و امارات علیه ایران مشهود است.
این دیپلمات پیشــین کشــورمان ریشه
بیثباتیها و بحرانهــای جاری را مرتبط به
چند دهه قبل و دارای سه عامل اصلی دانست
و گفت :حمایت بی چــون و چرای آمریکا و
سایر قدرتهای جهانی از دیکتاتورهای فاسد
در منطقه ،جهان عرب و جهان اســام ،چک
ســفید امضای واشنگتن به اســرائیل برای
اشغال و ظلم و تصرف خاک کشورهای عربی
و جنگهایی که در منطقه روی داد.
موسویان ادامه داد :اولین اشتباه آمریکا و
سایر قدرتهای جهانی و منطقهای ،حمایت

از تجــاوز صدام به خاک ایران و اســتفاده از
سالح شــیمیایی بود که دهها هزار ایرانی را
شــهید و مجروح کرد .نتیجــه این حمایت،
تجــاوز صدام بــه خاک کویت بــود .دومین
اشــتباه آمریکا و متحدانش ،حمله نظامی به
عراق و افغانستان بعد از حادثه یازده سپتامبر
 2011بود که موج بیثباتی و تروریســم در
منطقــه به راه انداخت تا جایی که بعد از 17
سال اشغال افغانســتان توسط آمریکا ،امروز
بخش عمدهای از خاک افغانستان در اختیار
طالبان است .سومین اشــتباه بزرگ ،تجاوز
نظامی ناتو و متحدان عربش به لیبی بود که
این کشور را به یک کشور شکست خورده در
جهان عرب و جهان اسالم تبدیل کرد.
وی دربــاره چهارمیــن اشــتباه آمریکا
اظهــار کــرد :همانطــور که نخســتوزیر
ســابق قطر اذعان داشــت ،حمایــت آمریکا
و متحدانــش از تروریســتهای مهاجــم به
خاک ســوریه بود ،موضوعی کــه جو بایدن
معاون ســابق رئیسجمهور آمریکا هم آن را
تاییــد کرد .طبق گزارش دیوید ایگنیشــس
نویسنده واشــینگتن پست ،عملیات سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا با همکاری متحدان
منطقهایاش موجب کشته شدن یکصد هزار
سرباز ارتش سوریه شده است.
این دیپلمــات خاطر نشــان کرد :جنگ
ســوریه یک پدیده جدیــد در تاریخ معاصر
خاورمیانه اســت .زیرا این منطقه قبال ســه
شیوه تغییر رژیم را به خود دیده بود :انقالبات
مردمــی مثــل انقالب اســامی در ایران یا
انقالب مصر ،کودتاهای نظامی مثل کودتای
آمریکا و انگلیس علیه مصدق و تجاوز نظامی
همچون تجاوز آمریکا به عراق و افغانســتان
و لیبی .اما طرح «تغییر رژیم» در ســوریه از
طریق سازماندهی حدود صد هزار تروریست
از دهها کشــور مختلف و اعزام آنها به سوریه
صــورت گرفت کــه این شــیوه تغییر رژیم،
پدیدهای جدید در تاریــخ معاصر خاورمیانه
محسوب میشود.
موســویان پنجمین اشــتباه فاجعه بار در
منطقــه را حمله نظامی عربســتان و امارات
و آمریــکا به یمن عنوان کــرد و افزود :طبق
ارزیابــی ســازمان ملل ،این مســاله بدترین

فاجعه انســانی را خلق کرده اســت .در این
منطقه مصیبت زده ،در کنار سایر قدرتهای
منطقهای ،ایران و ترکیه دو کشوری هستند
کــه میتوانند نقــش کلیــدی در مدیریت
بحرانهــا ایفا کنند .روابط دو کشــور بعد از
بحران سوریه دچار مشکالتی شد چون ترکیه
بــه دنبال تغییــر رژیم در دمشــق از طریق
حمایــت از گروهای تروریســتی بود و ایران
از دولــت مرکزی حمایت میکــرد .منتهی
ترکیه اخیرا از یک متحد بالشــرط آمریکا و
ناتو فاصله گرفته و مســتقلتر عمل میکند
که نمونه آن را در همکاری سه جانبه روسیه
ـ ترکیه ـ ایران معروف به «پروســه آستانه»،
در مدیریت بحران سوریه مشاهده میکنیم.
وی گفت :علت موفقیت پروســه آستانه،
مبارزه جدی با تروریسم و علت عدم موفقیت
پروســه ژنو به رهبری آمریکا ،شــعار مبارزه
بــا تروریســم و حمایت عملی از تروریســم
بوده اســت .ترکیــه بعد از ورود به پروســه
آستانه ،اقدامات عملی خوبی علیه گروههای
تروریستی انجام داده است.
موســویان در مورد روابــط ایران و ترکیه
اظهار کرد که دو کشــور در چهارصد ســال
گذشــته جنگی با هم نداشــته و در صلح و
دوستی زیستهاند .واقعیت این است که بدون
همکاری قدرتهای منطقــهای و جهانی ،ما
شاهد صلح و ثبات در منطقه نخواهیم بود.
ایــن کارشــناس مســایل بینالملل در
ادامه یک بخش از اختالفــات عمده منطقه
را بین کشــورهای عربی و غیر عربی دانست
و افزود :ایران و ترکیــه دو قدرت منطقهای
غیر عربی هســتند که دارای مشــکالتی در
روابط با کشــورهای عربی هستند .ترکیه با
درهم کوبیدن اخوانالمســلمین توسط مصر
و عربســتان و امارات مخالف اســت و ایران
هم با تهدید صدور ایدئولوژی وهابیت مواجه
است زیرا که این تفکر ،شیعه را کافر دانسته
و گروههای تروریســتی هم پیرو این مکتب
هســتند .این تقابل تا حــدی پیش رفته که
محمدبن ســلمان ولیعهد ســعودی ایران و
ترکیــه و اخــوان المســلمین را علنا مثلث
شرارت خوانده است .ایران و ترکیه دو قدرتی
هســتند که میتوانند موازنه باالنســی بین

قدرتهای جهانی در منطقه برقرار کنند.
وی ادامــه داد :بخــش دیگــر اختالفات
منطقــه اختالفات عربی ـ عربی اســت مثل
خصومت عربستان و امارات با قطر و برخی از
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با عراق.
در نهایت دو مشکل اساسی امروز خاورمیانه،
«خالء سیستم همکاری جمعی» و «مداخله
قدرتهــای خارجی» اســت .صلــح پایدار
نیازمند نهادینه کردن همکاری مشترک پنج
قدرت منطقه مصر ،ترکیه ،عربســتان ،عراق،
ایران و پنج قدرت جهانی عضو شورای امنیت
ســازمان ملل است .از این رو ابتکارات جدید
برای همکاری ،صلح و ثبات پایدار در منطقه
الزم اســت .اول اینکه سازمان همکاریهای
اقتصادی سازمان اکو به سازمان همکاریهای
جامع سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی و
نظامی تبدیل شود .ســازمان اکو که توسط
ترکیــه ،ایران و پاکســتان بنیانگذاری شــد
امروز با پیوستن کشورهای آسیای مرکزی و
قفقار دارای ده عضو با جمعیتی حدود 470
میلیون نفر اســت که تبدیل آن به سازمانی
مشــابه اتحادیه اروپا موجب ایجاد یک بلوک
قدرتمند تامین کننده امنیت خواهد بود.
موســویان تشــکیل سیســتم همکاری
و امنیــت جمعــی خلیج فارس بیــن عراق،
ایران ،عربســتان و ســایر کشــورهای عربی
عضو شــورای همــکاری را از ابتکارات دیگر
برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه دانســت
و اظهار کرد :خصومــت در خلیج فارس اعم
از خصومت عربی ـ عربی همچون عربســتان
و قطر یا خصومــت عربی ـ ایرانی را میتوان
از این طــرق مهار کرده و به همکاری تبدیل

کرد .این سیستم باید شــامل همکاریهای
جامع سیاســی ،اقتصادی ،امنیتی ،نظامی و
فرهنگی باشد .کشورهای حاشیه خلیج فارس
دو گزینه بیشتر ندارند .گزینه اول ادامه روند
خصومتهــای فعلــی که موجب گســترش
بیشــتر بیتباتی و ناامنی و فرقهگرایی شده
و میتواند به درگیری نظامی هم ختم شــود
که ممکن است ابعاد فرامنطقهای نیز داشته
باشد .گزینه دوم همکاری برای ایجاد چنین
سیستمی است که تامین کننده صلح و ثبات
پایدار خواهــد بود .برای تحقــق این گزینه
اولیــن قدم نشســت وزرای خارجه هشــت
کشور حاشیه خلیج فارس خواهد بود و سوم
اینکه مجمع گفتوگوهای کشورهای عرب و
غیرعرب منطقه تشکیل شود.
این استاد دانشــگاه تصریح کرد :کشوری
مثل مصــر باید در همکاریهــای منطقهای
نقش داشــته باشــد .برای مهار فرقهگرایی،
گفتوگوی دینــی بین علمای اهل ســنت
االزهر مصر و مفتیهای عربســتان و ســایر
کشورهای اسالمی با علمای شیعه قم و نجف
ضروری است.
وی تاکید کرد :صلح واقعی باید بر اساس
اصول احترام بــه حاکمیت ،عدم اســتفاده
از زور ،احتــرام بــه مرزهــای موجود ،حفظ
تمامیت ارضی ،حل مســالمتآمیز اختالفات
و عدم مداخله در امور داخلی کشورها باشد.
این پروســه با یک رونــد تدریجی با دیدار و
گفتوگــوی دیپلماتهــا و تکنوکراتهــا و
هنرمنــدان و اســاتید باید آغاز شــود تا به
سیستمی مشابه ســازمان امنیت و همکاری
اروپا برسد.

رویداد
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ظریف در آفریقای جنوبی

وزیر امور خارجه کشــورمان صبح دیروز( سهشنبه) عازم آفریقای جنوبی
شــد .به گزارش ایسنا ،محمد جواد ظریف در راس هیاتی بلند پایه اقتصادی
و سیاســی عازم آفریقای جنوبی شد .این ســفر به منظور ر ایزنی و گفتوگو
با مقامات این کشــور آفریقایی انجام شــده است .پیشبینی می شود یکی از
محورهای عمده گفتوگوهای ظریف در جریان این ســفر عالوه بر مسائل دو
جانبه گفتوگو پیرامون برجام باشــد .این دیپلیمات عالی رتبه ایرانی در این
سفر عالوه بر دیدار با همتای آفریقای جنوبی خود با تعداد دیگری از مقامات
این کشور رایزنی و دیدار خواهد داشت.
حقوق بشر

حضور یک میلیون پناهنده در ایران

سرپرست دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران
گفــت :در حال حاضر یک میلیون پناهنده در داخل ایران حضور دارند که از
این تعداد  950هزار افغان و  30تا  40هزار نفر عراقی هستند.
به گزارش ایسنا« ،ایرنیا کرنیاک» ظهر دیروز در دیدار با سرپرست معاونت
سیاســی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری کرمان با بیــان اینکه  97درصد از
جمعیت پناهندگان در ســطح شــهرها و  3درصد در مهمانشــهرها زندگی
میکنند ،تصریح کرد :کمیســیاریای عالی ســازمان ملل همیشه همکاری و
مشارکت بسار خوبی با دولت ایران داشته است و بیش از  35سال است که با
این کشور در حال کار هستیم.
وی با اشاره به این مطلب که اولویت کار ما در سه حوزه معیشتی ،بهداشتی
و سالمت و آموزش پناهندگان است ،ادامه داد :با اجرای طرح بیمه سالمت با
کمک دولت جمهوری اسالمی توانستیم دسترسیهایی را به پناهندهها بدهیم
و با کمک دولت و اداره اتباع موفق شدهایم مبلغ بیمه برای  92هزار پناهنده
بسیار آسیب پذیر را پرداخت کنیم که قدم بسیار بزرگی بوده است.
کرنیاک بــا بیان اینکه به دلیل همکاری بســیار خوب بــا ادارات دولتی
توانستهایم سهم خوبی در ساخت مدرسه در استانهای مختلف داشته باشیم
و در جهت آموزش تالش برای مشارکت بیشتر داریم ،ادامه داد :یکی از اهداف
بســیار بزرگ این اســت که فضا را به شکلی ایجاد کنیم که بچههای ایرانی و
افغان بتوانند در کنار هم در مدارس تحصیل کنند.
سرپرســت دفتر کمیســاریای عالی ســازمان ملل در امــور پناهندگان
در ایــران گفــت :در حــوزه پروژههــای معیشــتی نیــز تــاش میکنیم
تــا پناهنــدگان توانمنــد شــوند و یکــی ازکارهــای انجام شــده در این
حــوزه این اســت کــه با همــکاری فنــی و حرفــهای عــدهای را آموزش
میدهیم تا در بازگشــت به کشــور مبــدا بتوانند از این حرفهها اســتفاده
کنند .وی بیان کرد :یکی از اهدافی که در ســفر هیات دیپلماتیک ســفرا و
دیپلماتهای  11کشــور به اســتان کرمان دنبال میکنیم ،این است که به
این کشــورها نشان دهیم که سیاستهای دولت برای کمک بهتر و بیشتر به
این جمعیت است و نیز درصدد هســتیم که نشان دهیم سیاستهای دولت
ایران درباره پناهندگان چگونه اجرا میشــود .وی خاطرنشان کرد :سفر هیات
دیپلماتیک ســفرا و دیپلمات های  11کشور به استان کرمان همچنین تالش
میشود که نیازهای موجود نشان داده شده و حمایتهای بیشتری جذب شود
و از این رو این سفر برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
کرنیــاک گفت :ما کامال واقف هســتیم که دولت ایران ســرمایهگذاری و
هزینههای زیادی را برای حل موضوعات پناهندگان کردهو ســهم کمیساریا
انــدک و کم بوده اســت.وی گفــت :در صحبتهای ژنو مرتبــط با موضوع
پناهنــدگان نقطه نظرات دولت ایران به صــورت جدی در موضوعات جهانی
اســتفاده میشــود که این نقطه نظرات درماه دســامبر امســال قرار است
سیاستگذاری شود ،مورد تایید قرار گیرد و به مرحله اجرا در آید.
به گزارش ایســنا در این دیدار مدیرکل امور اتباع و مهاجرین اســتانداری
کرمان نیز گفت :هیات دیپلماتیک سفرا و دیپلماتهای  11کشور از چهارم تا
ششــم تیرماه به استان کرمان سفر میکنند .حمید شمس الدینی افزود :این
هیات در پنجم تیرماه در شهرســتان کرمان و رفسنجان متمرکز می شوند و
در روز ششم تیرماه نیز در کرمان از پروژه های مختلف بازدید کرده و نیازهای
موجود در حوزه پناهندگان را مورد بازدید قرار می دهند.
وی بیان کرد :در این ســفر دیپلمات و ســفیر از  11کشور حضور خواهند
داشت ،ادامه داد :چهار نفر از این افراد سفیر و دیپلمات اول هستند.
پولتیک

درخواست نجات بندر حدیده یمن

گروه بینالمللی بحران اعالم کــرد که در صورت وقوع جنگ احتمالی در
بندر الحدیده ،جنگ در یمن وارد مرحله پیچیدهتری خواهد شد.
به گزارش روزنامه فرامنطقهای القــدس العربی ،گروه بینالمللی بحران از
واشــنگتن خواســت به همپیمانانش برای آغاز حمله به بندر الحدیده چراغ
ســبز ندهد چراکه در صــورت وقوع این حمله ،جنــگ در یمن وارد مرحله
پیچیدهتری خواهد شــد .ســازمان ملل برآورد کرده که نزدیک به  ۶۰۰هزار
غیرنظامــی در الحدیده و مناطق نزدیک به آن زندگی میکنند .بندر الحدیده
ورودی اصلــی برای کمکهایی اســت که به مناطق تحت ســیطره انصاراهلل
ارسال میشــود .اما ائتالف این منطقه را مرکز عملیات نظامی انصاراهلل علیه
کشتیهایی در دریای سرخ میداند.
گروه بینالمللی بحران در گزارشــی اعالم کرد که جنگ الحدیده احتماال
به طــول بینجامد و باعث گرســنگی و قحطی برای میلیونها یمنی شــود.
در ایــن گزارش بر لزوم فشــار بر امارات برای توقف پیشــروی نیروهایش در
بندر الحدیده تأکید شــده اســت .پیش از این وزارت خارجه آمریکا از امارات
خواســته بود اجازه ادامه ارســال کمکهــا از طریق بنــدر الحدیده یمن را
بدهــد .همچنین هفت عضو کنگره آمریکا نامــهای را توزیع کردند که در آن
از جیمز ماتیس ،وزیر دفاع این کشــور خواسته شــده مانع هرگونه عملیات
نظامی در بندر الحدیده شــود .در این نامه تأکید شــده که هرگونه عملیات
نظامــی در بندر الحدیده فاجعهبار خواهد شــد .این اعضــای کنگره از وزیر
دفاع خواســتند توضیح فوری درباره مشارکت نظامی آمریکا در این درگیری
ارائه کند.
این در حالی اســت که تجهیزات زیادی از سوی نیروهای مزدور وابسته به
دولت مستعفی یمن به نزدیکی الحدیده رسیده است .این نیروها و تجهیزات
به خــط اصلی درگیری که در  ۴۰کیلومتری جنوب الحدیده اســت ،منتقل
شدهاند.
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