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سیاسی
«جان کری» وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه
با شبکه «ام اس ان بی سی» در واکنش به اظهارنظر
مجــری برنامه درباره خوشبینی بیش از اندازه او که
منجر به باز شــدن کانالهای پشت پرده برای برجام
و عادیســازی روابــط با کوبا شــده و در کتابش به
سختیهای زیاد این مسیر اشــاره کرده است ،گفت :ما در اینجا
یک خوشبینی منطقی داریم .به همین دلیل است که من گمان
میکنم ترامپ فاقد آن است.

تحریم چند شخصیت و شرکت سوری
وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه چهار شخصیت و پنج شرکت سوری جدید اعمال
کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه اسکای نیوز ،وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعالم
کرد که تمامیدرآمدها و دارایی این چهار شخصیت و پنج شرکت سوری بلوکه شده و شهروندان
آمریکایی نیز حق تعامل تجاری با آنها را ندارند.این شخصیتها و شرکتها متهم
به فراهم کردن شرایط برای برقراری روابط میان نظام سوریه و داعش هستند.

بین الملل

ماجرایعصبانیتشرمن
در برابر عراقچی

وندی شرمن سرتیم مذاکرهکنندگان آمریکا در
گفتوگوهای هستهای ،طی یک رشته توییت
در صفحه شخصی توییتر خود ،برخی جزییات
مذاکره هستهای با ایران را شرح داد:
میخواهم برای شما داستانی درباره هنر معامله
بگویم؛ معامله با ایران که در جریان آن رهبری
مذاکرات را بر عهده داشتم.
ما در هتل پله کوبورگ در وین مذاکره کردیم.
تصور میکردم بعــد از مدت کوتاهی به خانه
بازخواهم گشت.
تا روز بیســت و پنجم ،به ندرت هتل را ترک
میکردم و تنها یک وعــده غذایی را خارج از
کوبورگ صرف میکردم .تمامیآویزها در حمام
هتل ،با لباسهایی که با دســت شسته شده
بودند ،پر شــده بود .ما طرف خودمان را ۵+۱
مینامیدیم :آمریکا ،انگلیس ،فرانســه ،آلمان،
روسیه ،چین و اتحادیه اروپا .دیپلماسی میتواند
صبر شــما را محک بزند .بســیاری از مسائل
به هم پیوسته وجود داشت که باید آنها را پوشش
میدادیم :چگونه پایبندی ایران را راستیآزمایی
کنیم ،چگونه ســانتریفیوژها را محدود کنیم،
چگونه در صورت لزوم تحریمها را به ســرعت
برگردانیم .هر زمان که یکی از مولفههای توافق
تغییر میکرد ،ما باید در چارچوب گروه ۵+۱
و اتحادیه اروپا درباره آن صحبت میکردیم و
دوباره به مذاکره با طرف ایرانی بازمیگشتیم.
این درســت مانند مکعب روبیــک بود .یک
طــرف را درســت میکردیم و طــرف دیگر
به هم میریخت .بعد از شــام شــب بیست و
پنجم ،من با عباس عراقچی مذاکرهکننده ارشد
ایرانی و مجیــد تختروانچی ،دیگر عضو تیم
مذاکرهکننده ایران برای بررسی یک قطعنامه
ســازمان ملل متحد دیدار کــردم .عراقچی با
نکات کلیدی موافقــت کرد ولی پس از آن به
ســمت جلو خم شــده و یکی از بندهایی که
پیش از این درباره آن توافق شده بود را به چالش
کشید .این یک شیوه آشنای مذاکره ایرانی بود:
زمانی که توافق ،قریبالوقوع به نظر میرسید،
یک نکته دیگر برای اختالف ایجاد میشد .ما
آنچه را میخواستید به شما دادیم ،حاال برخی
چیزهایمان که از ما گرفتهاید را به ما برگردانید.
من آن را باختم .شروع به توضیح دادن کردم
و چشمانم از ناامیدی و خشم پر از اشک شده
بود .من به آنها گفتم که چگونه راهبردهایشان
میتواند تمامیتوافق را به مخاطره بیندازد.از
همان ابتدای زندگی به زنها گفته میشود که
عصبانی شدن آنها به لحاظ اجتماعی قابل قبول
نیست و اینکه مردم گریه شما را ببینند ،نشانه
ضعفاست.عراقچیوروانچیمبهوتشدهبودند.
آنهــا برای اولیــن بار طی یک ماه ،ســاکت
شده بودند.
بعد از یک لحظه طوالنی ســکوت ،عراقچی
اعتراض خود را پس گرفت .این ارزیابی اشکبار
به حرکت اصلی مکعب روبیک تبدیل شد .این
زمانی بود که مسئله کامال برای من روشن شد.
زمانی کــه ارزشهایی مانند اعتبار ،پایداری و
تعهد را هم در کار و هم در زندگی شخصی پای
میز مذاکره میآورید ،شما به طور فوقالعادهای
قدرتمندهستید/.ایلنا

باهنر:

اصولگرایان

مشکالت با سوال و جواب
حلنمیشود

دبیرکل جامعه اسالمیمهندسین با بیان اینکه
انتظار حل مشکالت مملکت با سوال و جواب
بیجا است ،گفت :برخی تذکرات نمایندگان به
تریبون عمومینیاز ندارد و در جلسات غیرعلنی
میشود این مســائل را مطرح کرد.محمدرضا
باهنــر افزود :اصل ســوال از رئیس جمهوری
موجب عزت نظام و اطمینان مردم شــد ولی
مشکالت جاری مملکت با این سوال و جوابها
حل نمیشــود.وی اظهار داشت :موضوعاتی
چون ســوال یا استیضاح ،سطح و عمقی دارد.
عمق این بحث دموکراســی بود که به نمایش
گذاشته شد .در گذشته هم مجلس از رئیس
جمهوری سوال کرده بود ولی حرفهای بی ربط
زده شد و همدیگر را استهزا و مسخره کردند
و دعوا شــد.به گزارش ایرنــا ،دبیرکل جامعه
اسالمیمهندسین خاطرنشــان کرد :سوال از
رئیسجمهوریموجببهنمایشگذاشتهشدن
دموکراســی و مــردم ســاالری دینی شــد.
نمایندگان مجلس ســوالها و نقدهای خود و
جامعه را مطرح کردند و روحانی هم به تعبیر
مقام معظم رهبری با اتکاء به  24میلیون رای
که داشت به طور قانونی در مجلس حاضر شد
و متین با سعه صدر پاسخ داد.

سئول:

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مکث

اونآمادهخلعسالحهستهای
دردوراولریاستجمهوری
ترامپاست

مقامهای کره جنوبی گفتند که کیم جونگ اون،
رهبر کره شمالی گفته اســت اگر آمریکا به
اقداماتی که کره شــمالی تاکنون در کاهش
آزمایشهای تسلیحاتی انجام داده اذعان کند،
این کشور برای تالشهای جدیتر خلع سالح
هستهای آماده خواهد بود.به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاری رویترز ،بر این اســاس گفته
شده که رهبر کره شــمالی آماده خلع سالح
هستهای در شبه جزیره کره در دور اول ریاست
جمهــوری دونالد ترامپ اســت و با برگزاری
ســومین نشســت با همتای خودش از کره
جنوبی در همین ماه در پیونگ یانگ موافقت
کرده اســت .چونگ  -الیویی  -یونگ مشاور
امنیت ملی کره جنوبی پس از نشست با کیم
جونگ اون ،رهبر کره شمالی در پیونگ یانگ
گفت :رهبران دو کره  ۱۸تا  ۲۰ســپتامبر(۲۷
تا  ۲۹شهریور) در پایتخت کره شمالی دیدار
خواهند داشت و قرار است درباره تدابیر عملی به
سمت خلع سالح هستهای رایزنی داشته باشند.
به گفته این مقام ،رهبر کره شمالی به مقامهای
سئول گفته است که از عدم تغییر دونالد ترامپ
اطمینان داشــته و خواستار آن است که خلع
سالح هستهای انجام شود و بنبست طوالنی
میان روابط کره شــمالی و ایاالت متحده در
اوایل ســال  ۲۰۲۱که پایان دور اول ریاســت
جمهور است ،پایان یابد.
اظهــارات رهبر کره شــمالی اولین اظهارنظر
این مقام درباره یک جدول زمانی بالقوه برای
خلع ســاح برنامه تســلیحات هستهای این
کشور اســت .مشاور امنیت ملی سئول تاکید
کرد :رهبر کره شمالی بار دیگر بر خلع سالح
هستهای کامل در شبه جزیره کره تاکید کرده
و برای همکاری نزدیک با کره جنوبی و آمریکا
در این زمینه اعالم آمادگی کرده است.

واکنش

واکنش واعظی به اتهام
یک نماینده درباره دوتابعیتی بودن
مسئولی در باالترین رده کشور:

دروغ از این بزرگتر نمیشود

محمود واعظی درباره انتساب ادعای مبهم عضو
کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به
رئیسجمهور گفت« :او اگر شهامت دارد اسم
بیاورد تا پاسخش داده شود».ابوالفضل ابوترابی
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره
مدیران دوتابعیتی روز یکشنبه  ۲۸مرداد در
گفتوگویی ادعا کرد «مســئولی در باالترین
رده کشــور برای تحصیل به اسکاتلند رفته و
در آنجا تابعیت انگلیــس را پذیرفته» .پس از
آن کانالهای منســوب به مخالفان دولت در
شبکههای مجازی منظور و خطاب این نماینده
مجلس را متوجه رئیس جمهور کردند ،حتی
هفته نامه  ۹دی منســوب به حمید رســایی
در تیتر نخست خود نوشت «ابهام در تابعیت
دوم حسن روحانی».گرچه ابوترابی اعالم کرد
که هفته نخست شــهریور لیست  ۱۰۰نفره
دوتابعیتیها را به رسانهها میدهیم» ،اما هفته
دوم شــهریور هم به پایان رســید و خبری از
انتشار لیست نشد.محمود واعظی در واکنش
به انتســاب ادعای این عضو کمیته تحقیق و
تفحص از مدیران دوتابعیتی به رئیس جمهور
گفت« :ایــن اظهارات کذب محض اســت و
مردم بدانند که دروغ از این بزرگتر نمیشود.
او اگر شهامت داشــت به جای آنکه این طور
صحبت کند ،اسم میآورد تا ما بتوانیم شکایت
کنیم».به گزارش انتخاب ،رئیس دفتر رئیس
جمهور افزود« :االن اگر شکایت کنیم میگویند
منظور مــا رئیس جمهور نبود ،ما گفتیم یک
مقام عالی رتبه و ایــن تعبیر تا فالن رده هم
بیان میشود .او اگر شهامت دارد اسم بیاورد تا
پاسخش داده شود».

تکذیب

تکذیب خبر ورود
نیروهاینظامیایرانیبهعراق
در ایام اربعین

سعد معن ،سخنگوی وزارت کشور عراق اعالم
کرد که خبر منتشر شــده در رابطه با توافق
تهران و بغداد برای ورود نیروهای نظامیایرانی
به عراق در ایام اربعین صحت ندارد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری بغداد
الیوم ،وی در یک نشســت خبــری افزود که
اخبار منتشــر شــده در رابطه با توافق قاسم
االعرجی ،وزیر کشور عراق و عبدالرضا رحمانی
فضلی ،وزیر کشــور ایران برای ورود نیروهای
نظامیایرانی به عــراق در ایام اربعین صحت
ندارد .براســاس ایــن گزارش پــس از دیدار
عبدالرضــا رحمانی فضلی با قاســم االعرجی
برخی رسانه و شبکههای اجتماعی مدعی توافق
تهران و بغداد برای ورود نیروهای نظامیایران به
بغداد در ایام اربعین امسال شدند.

ادامه از صفحه اول:
اردوغان به تبعات حمله به ادلب اشــاره کرد و گفت :با حمله به این
شــهر ،مردم جایی برای فرار نخواهند داشت لذا به مرزهای ترکیه
هجــوم میآورند .ما اکنون در ترکیه چهــار و نیم میلیون پناهنده
ســوری داریم و ظرفیت ما کامل اســت .وی همچنین از برگزاری
نشست بعدی در روسیه در سطح سران استقبال کرد.

برجام ،قابل اتکاترین توافق هستهای در سیاره زمین است

وی در مورد اینکه ترامپ دســتاورد اصلی سیاســت
خارجی او یعنی برجام را از بین برده است ،گفت :توافق
هستهای ایران ،تنها ،قویترین و قابل اتکاترین توافق
هستهای در سیاره زمین اســت .دونالد ترامپ طبق
معمول زمانی که ادعا میکند این توافق بدترین توافق
روی زمین اســت و آن را محکوم میکند ،اصال نمیداند که درباره
چه چیزی حرف میزند.
کری مدعی شــد :مــا ظرفیت و توانایی ایران برای تولید ســاح

اتمیرا برای  ۱۵ســال آینده و شاید برای همیشه از بین بردهایم.
من نمیتوانم بگویم که آنها چه مسیری را انتخاب خواهند کرد اما
اگر آنها مسیر حرکت به سمت تولید سالح اتمیرا در پیش گیرند
ما از آن اطالع خواهیم یافت.
به گزارش ایلنا ،وی گفت :با وجود اینکه دونالد ترامپ از این توافق
خارج شد ،روســیه ،انگلیس ،اتحادیه اروپا ،چین و بقیه جهان در
ایــن توافق ماندند .ایران هم در این توافق مانده اســت .ایرانی که
دو روز پیش ما میگفتیم این توافق را ترک میکند!

پیام اجالس تهران به تروریستها

سالحهای خود را بر زمین بگذارید

>جمع بندی اجالس ،بیانیه تهران است

به گزارش ایرنا ،رییس جمهوری روســیه نیز اظهارداشت :در بیانیه
مشترک آمده است که باید اوضاع منطقه ادلب بررسی شود و توافق
کردیم که براساس همکاری فرمت آستانه موضوع را حل و فصل کنیم.
رییس جمهوری ایران در ادامه گفت :فکر می کنم جمع بندی جلسه ،
بیانیه تهران اســت که قبال همکاران در سه کشور در این زمینه کار
کردند و در مجموع بیانیه خوبی تهیه شده است که باید در این جلسه
تصویب شود .روحانی سپس اعالم کرد که بیانیه تهران مورد تصویب
سران قرار گرفت و اجالس بعدی در فدراسیون روسیه خواهد بود.

>مخالفت پوتین ؛ پافشاری اردوغان؛ وساطت روحانی

در ادامه این اجالس ،رییس جمهوری ترکیه با اشــاره به ماده سوم
بیانیه گفت :این یک جمله دیپلماتیک است ولی اگر کلمه آتش بس
در بیانیه قرار گیرد ،بهتر خواهد بود و باعث تقویت جمله می شود.
رییس جمهوری روســیه نیز در این باره گفت :در این جلسه نماینده
اپوزیسیون نداریم و نمایندگان جبهه النصره و سوری هم نداریم و فکر
می کنم رییس جمهوری ترکیه درست می فرمایند ،ولی ما نمی توانیم
به جای آنها حرف بزنیم که از پهبادهای خود استفاده نکنند  .پوتین افزود:
همکاران ما در بیانیه کار کرده اند و این متن دیپلماتیک تهیه شده است
ولی باید واقع بینانه نوشــته شــود و این سه کشــور باید این اقدام را
انجام دهند  .رییس جمهوری ترکیه نیز اظهارداشــت :از اینجا از همه
نیروها دعوت می کنیم از جمله جبهه النصره و داعش تا سالحهای خود
را بر زمین بگذارند تا صلح در منطقه حاکم شود .در این اجالس از آنها
دعوت می کنیم  .پس از این ســخنان رییس جمهوری اسالمی ایران
گفت :اگر هدف این باشد که در این اجالس از همه تروریستها بخواهیم
به کار تروریستی خود پایان دهند ،موردنظر ایران و روسیه نیز هست .
>روحانی :آمریکا به دنبال دخالتهای جدید در سوریه است

حجت االســام و المسلمین «حســن روحانی» عصر جمعه پس از

|

اولویت ما انهدام نهایی تروریستها در سوریه است

والدیمیر پوتین رییس جمهوری روســیه نیز در این نشست خبری
مشــترک گفت :مذاکرات امروز در فضای کاری و دوستانه انجام شد
و مسایل کلیدی برای راه حل سیاسی سوریه مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد :جلســات کارشناسی با مشارکت نمایندگان سه کشور و
اپوزسیون و سازمان ملل ادامه خواهد یافت و تاکنون 10جلسه کارشناسی

تاکید ایران ،روسیه و ترکیه بر حل منازعات سوریه از طریق راهحلهای سیاسی

در بیانیه مشــترک روســای جمهوری ایران ،فدراسیون
روسیه و جمهوری ترکیه تاکید شــد که منازعه سوریه
هیچ راهحل نظامی نمیتواند داشته باشد و تنها از طریق
یک فرایند سیاسی مذاکراتی میتوان به آن پایان داد .به
گزارش ایســنا ،متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
رئیس جمهور جمهوری اسالمی ایران حسن روحانی ،رئیس
جمهور فدراسیون روسیه والدیمیر پوتین و رئیس جمهور
جمهوری ترکیه رجب طیــب اردوغان به منظور برگزاری
جانبه سران در تاریخ  7سپتامبر  2018در تهران

نشست سه
گرد هم آمدند.

>

اجالس سه جانبه ایران -روسیه  -ترکیه در نشست خبری مشترک که
با حضور «والدیمیر پوتین» و «رجب طیب اردوغان» برگزار شد گفت:
آمریکا به فکر اتهام جدیدی به دولت سوریه بوده و با این اتهام به دنبال
دخالتهای جدید و غیرقانونی در این کشــور است .رییس جمهوری
اسالمی ایران ،افزود :ما به تالشهای خود برای صلح و امنیت سوریه و
منطقه که هدف نهایی است ،ادامه می دهیم.

روسای جمهور:

 .۱رضایت خود را از دســتاوردهای فرمت آستانه از ژانویۀ
 2017به ویژه پیشرفت بدستآمده در کاهش خشونت در
سرتاسر جمهوری عربی سوریه و کمک به صلح ،امنیت و
ثبات در آن کشور ابراز داشتند؛
 .۲بر پایبندی مستحکم و مستمر خود به حاکمیت ،استقالل،
وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین
اهداف و اصول منشور ملل متحد تأکید ورزیده و تصریح
نمودند که این اصول از سوی همگان باید محترم شمرده
شود .روسای جمهور تصدیق نمودند که هیچ اقدامی ،فارغ
از عامل/عامالن آن ،این اصول را نباید تضعیف نماید .آنها
تمامی تالشها بــه منظور ایجاد واقعیات جدید در صحنه
میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم را مردود شمرده و اراده
خود برای ایستادگی در برابر مقاصد تجزیه طلبانه با هدف
تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و همچنین امنیت
ملی کشورهای همسایه را ابراز نمودند.
 .۳وضعیت میدانی کنونی را مورد بحث قرار داده ،به ارزیابی
از تحوالت جمهوری عربی سوریه پس از آخرین نشست
خود در تاریخ  4آوریل  2018در آنکارا پرداخته و موافقت
آفتاب یزد -گروه سیاسی  :ناآرامیها در عراق
همچنان ادامه دارد  .منابع امنیتی در عراق از حمله
خمپــارهای به منطقه الخضرا بغــداد خبر دادند.
این در حالی است که تظاهرات در جنوب عراق به
آشوب کشیده شده است .بصره این روزها در آماج
حمالت و ناآرامیها قرار گرفته است .مردم ،مراکز
دولتی را به آتش میکشند  .شعار و البته کشته هم
میدهند  .موج جدید آشوبها در عراق در حالی
صورت میگیرد که تظاهرکنندگان مقر چند گروه
عراقی را آتش زدهاند .اقدامیکه پیشــترها باعث
شد تا حشــد الشعبی خواستار استعفای العبادی
نخســت وزیر عراق شود چرا که این گروه معتقد
است سیاستهای وی باعث شعله ور شدن عامل
اختالفات شــده اســت  .موج جدید آشوبها در
عراق در حالی صــورت میگیرد که دولت جدید
هنوز مســتقر نشده و کابینه آن چندان مشخص
نیست .از سویی العبادی فرماندهی حشد الشعبی
را از آن خود کرده اســت و دیگر خبری ازهادی
العامری(فرمانده سابق حشد الشعبی) در آن نیست.
> امــا ریشــه ایــن تجمعــات و تظاهــرات در
چیست؟

ناظم دباغ که خود زاده اربیل عراق است و نماینده
حکومت اقلیم کردستان در ایران ،ریشه تظاهرات
اخیر در عراق را در خود حاکمان عراق از دولت و
پارلمان بگیرید تا گروههای سیاسی آن میداند و
به آفتاب یزد میگوید« :دلیل اصلی این تظاهرات،
ناامیدی از مسئولین عراقی است .مردم احساس
میکنند آنها هیچ توجهی به خواستههایشــان
ندارند و ازهمین روست که آنها نارضایتی شان را

نمودند همکاریهای سه جانبه را در تطابق با توافقهای خود
استمرار بخشند .در این ارتباط ،آنها وضعیت منطقه کاهش
تنش ادلب را دنبال کرده و تصمیم گرفتند تا همسو با اصول
فوق الذکر و روح همکاری که در فرمت آستانه شکل گرفته
است ،به این موضوع بپردازند.
 .۴بر عزم خود مبنی بر ادامۀ همکاری برای نابودی نهایی
داعش ،جبهةالنصره و تمامی دیگر افراد ،گروهها ،تشکلها
و موجودیتهای وابسته به القاعده یا داعش در سوریه که
از سوی شورای امنیت ســازمان ملل شناسایی شدهاند،
تصریح کردند .روسای جمهور تاکید نمودند در جنگ علیه
تروریسم ،جداســازی بین گروههای تروریستی مذکور و
گروههای معارض مسلح که به رژیم آتش بس پیوسته اند
یا خواهند پیوست ،از جمله با توجه به جلوگیری از تلفات
غیرنظامی ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
 .5بر ایــن باور خود تصریح نمودند که منازعه ســوریه
هیچ راهحل نظامی نمیتواند داشته باشد و تنها از طریق
یک فرایند سیاســی مذاکراتی میتوان به آن پایان داد.
روسای جمهور بر اراده خود جهت ادامه همکاری فعاالنه به
منظور پیشبرد فرایند سیاسی همسو با تصمیمات کنگره
گفتگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه  2254شورای
امنیت سازمان ملل تاکید ورزیدند.
 .۶بر اراده خود به منظور اســتمرار تالشهای مشترک با
هدف پیشبرد فرایند با راهبری سوری و مدیریت سوری به
منظور دستیابی به حل و فصل سیاسی تصریح کردند و بر
تعهد خود در کمک به ایجاد و آغاز کار کمیته قانون اساسی
تاکید نمودند .روسای جمهور نسبت به رایزنیهای مفید بین
مقامات ارشد خود و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در
امور سوریه ابراز رضایت کردند.
 .۷بــر ضرورت حمایت از تالشها بــرای کمک به تمامی
ســوریها به منظور اعاده به زندگی عادی و صلحآمیز و

انجام شده و اولویت ما انهدام نهایی تروریستها در سوریه است.
از موج جدید مهاجرت جلوگیری شود

رییسجمهوریترکیهنیزدرایننشستخبریمشترکدرپاسخبهاینکه
درصورتحملهبهادلبگفتهمیشودترکیهباموجمهاجرتروبرومیشود،
آیا این موج مهاجرت مورد بررسی قرار گرفته است؟ ،گفت :به عنوان سه
شمیکنیم.اردوغانافزود:ادلببهخاطر
کشورضامنصلحدراینزمینهتال 
بالی ترور ،هم اکنون مهاجرتها از این منطقه آغاز شده است ولی در حالت
کلی مرز مشترک طوالنی با سوریه داریم و در این مرز مشترک تنها جایی
که مردم ادلب می توانند فرار کنند ترکیه است .وی ادامه داد :ما هماکنون
پذیرای سه و نیم میلیون سوری هستیم ولی امکان پذیرایی سه میلیون
نفر دیگر وجود ندارد وامکانات آن را هم نداریم و باید از مهاجرت احتمالی
جلوگیری کنیم و در این باره باید در مبارزه با تروریسم موافق باشیم.
نیز تسکین آالم آنها تأکید کردند .در این ارتباط ،روسای
جمهور از جامعه بینالمللی ،ب ه ویژه سازمان ملل و نهادهای
بشردوستانه آن خواســتند تا کمکهای خود به سوریه
را از طریق ارائه کمکهای انساندوستانه بیشتر ،تسهیل
مینزدایی انساندوستانه ،احیای امکانات زیربنایی اصلی
از جمله تأسیســات اجتماعی و اقتصادی و حفظ میراث
تاریخی افزایش دهند.
 .۸بر اراده خود به منظور اســتمرار تالشهای مشترک با
هدف حمایت از شهروندان و بهبود وضعیت انسانی از طریق
تسهیل دسترسیهای سریع ،ایمن و بدون مانع به تمامی
سوریهای نیازمند تاکید نمودند.
 .۹بر ضرورت ایجاد شــرایط الزم به منظور بازگشت ایمن
و داوطلبانه آوارگان و اشــخاص بی خانمان شده داخلی
به اقامتگاههای اصلــی خود در ســوریه تاکید کردند.
بدینمنظور،روسایجمهوربرضرورتهماهنگیمیانتمامی
طرفهای ذیربط از جمله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان
سازمان ملل متحد و دیگر آژانسهای تخصصی بین المللی
تاکید ورزیدند .روســای جمهور موافقــت کردند تا ایده
برگزاری یک کنفرانس بین المللی در خصوص مهاجران و
اشخاص بی خانمان شده داخلی سوری را بررسی نمایند.
 .۱۰از پیشــرفت امور انجام شــده در کارگــروه آزادی
بازداشتشدگان ،ربودهشدگان و تحویل اجساد و شناسایی
مفقودان با مشارکت کارشناســان سازمان ملل و کمیته
بینالمللی صلیب سرخ استقبال نمودند.
 .۱۱بنا به دعوت جناب آقای والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
فدراسیون روسیه ،تصمیم گرفتند نشست بعدی خود را در
فدراسیون روسیه برگزار نمایند.
 .۱۲روســای جمهور فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه
تشکر صمیمانه خود را به جناب آقای حسن روحانی ،رئیس
جمهوری اسالمی ایران به منظور میزبانی نشست سه جانبه
سران در تهران ابراز نمودند.

ردپای آمریکا و عربستان در تظاهرات بصره
کارشناسان میگویند هدف اربعین است

ابراز میکنند ».این کارشناس مسائل عراق اظهار
میکند« :مادامیکه مسائل سیاسی در عراق وجود
دارد و گروههای سیاسی نتوانند بایکدیگر تفاهم
کنند این تظاهرات نیز خواهد بود .کسی که برای
پارلمان عراق کاندیدا میشود به اندازه میزانی که
به فکر منافع خودش اســت به فکر مردم نیست.
به همین دلیل باید گفت تجمعات اخیر هم ریشه
سیاســی و هم اقتصادی دارد .وقتی سیاست یک
کشور به هم بخورد ناآرامیو عدم آسایش به وجود
میآید .این موضوع بر اقتصاد نیز اثرگذار است».
از وی میپرسیم این تظاهرات تا چه زمانی تداوم
خواهد داشت؟ که پاسخ میدهد « :به نظر من این
نارضایتیها فعال خاموش نمیشود و در شرایطی
که مسئولین فقط به فکر منافع خودشان باشند
و به خدمات مردمینرسند این روند تداوم دارد».

>

خود دولت عراق هم بدش نمیآید!

علی بیگدلی کارشناس مســائل بین الملل اما با
بیان اینکــه اگر چه تظاهــرات و تجمعات اخیر
به دلیل مســائل اقتصادی و شــرایط کشور عراق
صورت میگیرد اما در اصل معنای این تجمعات
دالیل سیاسی است ،به آفتاب یزد میگوید« :طبق
پیش بینی که شده است این تجمعات در روزهای
آینده نیز ادامه پیدا میکند تا به ایام محرم و سه شهر
مذهبی اخیر کشیده شود و از حضور گسترده زوار به
این منطقه جلوگیری کند ».محسن جلیلوند استاد

حقوق بین الملل نیز با بیان اینکه ریشه این ناآرامیها
را باید در حضور کشورهای خارجی و اختالفات آنها
در عراق دید ،اظهار میدارد« :درگیری کشــورهای
صاحب نفوذ در این امر مشهود است .موضوعی که
باعث شــده تا دولت عراق کارآمد نباشد  .در دنیای
امروز بحران مشــروعیت دیگر به مبانی اعتقادی و
مبانی فلسفی یک حکومت نیست بلکه به کار آمدی
یک حکومت است  .در حال حاضر عراق دچار بحران
ناکارآمدیاستوهردولتینیزبرسرکاربیایدبهخاطر
کشاکشی که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای
در عــراق با یکدیگــر دارند ،ناکارآمــد خواهد بود.
ایران به عراق کمک میکند تا داعش را ســرکوب
کند  ،در عین حال آمریکا و انگلیس نفت این کشور
را میبرند  ،کردستان دم از جدایی میزند  ،عربستان
با پول پاشی توازن قدرت در عراق را برهم میریزد .
طبیعتا روســیه و اروپا نیز منافع خودشان را دارند
و از طرفی دیگر اسرائیلیها نیز بدشان نمیآید که
یک قــدرت بزرگ مثل عــراق را تضعیف کنند».
وی در باره اینکه مطالبه کســانی که به خیابانها
میریزند ،چیست؟ میگوید « :اعتراض کنندگان
علیه ناکار آمدی دولت اعتراض میکنند .بصره نفت
خیزترین استان عراق است اما این کشور از مایحتاج
ضروری این افراد مثل آب یا برق عاجز اســت برای
همین میبینیم که عراق علــی رغم آنکه در حال
صادر کردن نفت بیشتری از ماست و جمعیت آن
هم به مراتب کمتر از ایران اســت  ،در ســادهترین

موارد در مضیقه اســت .این که دلیل این اتفاقات
و نا کارآمدی دولت به دلیل چیست ،نکته دیگری
است.آمریکاییهامیخواهندبیانکنندکهایناتفاق
به خاطر همســایگان است  .ولی تا زمانیکه آمریکا
در آنجاست وضع بدین منوال است .گفته میشود
سفارت آمریکا و کاخ نخست وزیر حتی مورد هجوم
خمپاره قرار میگیرد .وقتی مملکت به نحوی است
که نزدیک به یک چنین مکانهایی خمپاره میزنند
طبیعتابیانگرسیستمناکارآمداست».

>

تا چه زمان ادامه دارد؟

جلیلونــد میگوید« :مردم عــراق حتی در زمان
صدام رفاه بیشــتری از امروز داشتند .اکنون آنها
معتقدند که آنچه باعث این اتفاقات شــده است
رقابتهای موجود بین کشورهای خارجی است که
دولت را ناکارآمد کرده است ».جلیلوند میگوید:
« به نظرمیآید ساز این تظاهرات را سیستمهای
ســعودی و آمریکایی کوک میکنند تا آن را به
اربعین و پایان حضور زوار بکشانند».
بیگدلی درباره اینکه ایــن تظاهرات تا کجا ادامه
مییابد ،اعالم میکند« :هدف این است که الاقل
تا تاســوعا و عاشــورا ادامه یابد و محرم و صفر را
درپیــش رو داریــم .درســت اســت کــه در
تظاهرات علیــه العبادی ســخن میگویند ولی
بــه احتمال خیلــی زیاد بازهم او نخســت وزیر
میشــود » .دبــاغ هم تاییــد میکنــد که در
اکثریت مناطق شــیعه نشــین عراق ،تظاهرات
شــکل گرفته است و میگوید« :بصره و الرمادی
شیعه زیادی دارد البته مشکالت کشور را در مناطق
سنی نشین نیز شاهد هستیم».

