ايران وجهان

توافق روسیه و اسرائیل برای خروج نیروهای همپیمان از جنوب سوریه
سفیر روسیه در سازمان ملل اعالم کرد که روسیه و رژیم صهیونیستی بر سر خروج نیروهای همپیمان ارتش سوریه از جنوب غرب سوریه ،توافق کردهاند و انتظار میرود این توافق به زودی اجرا
شود .به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم ،واسیلی نبنزیا ،سفیر روسیه در سازمان ملل در پاسخ به این سوال که آیا گزارش رسانهها در خصوص توافق روسیه و اسرائیل بر سر
خروج نیروهای همپیمان ارتش سوریه از مرز با سرزمینهای اشغالی درست است ،یا نه به خبرنگاران گفت :من هم اخبار و گزارشهایی را در این باره شنیدهام و تا آنجایی که اطالع دارم این توافق
انجام شده است .نبنزیا اظهار کرد :آنچه میدانم این است که توافق حاصل شده است .نمیتوانم بگویم که این توافق االن به اجرا در آمده یا نه ،اما میتوانم بگویم طرفهای این فرایند از آن خشنود
هستند .اگر تا اآلن در عرصه عملیاتی اجرا نشده باشد ،در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

« ابتکار» احتمال تبدیل جنگ تجاری به جدال سیاسی میان آمریکا و اروپا را بررسی میکند

بازی کشنده آمریکا با اروپا
.

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
پس از اعمال تعرفههای گمرکی برای واردات فلزات سنگین
به آمریکا و واکنش شدید کشورهای غربی به این اقدام که
حتی تهدید به مقابله به مثل نیز شده است ،روز گذشته در
نشست وزرای دارایی گروه  7در کانادا ،وزیر دارایی فرانسه
با اشاره به اینکه تصمیم آمریکا برای افزایش تعرفههای
واردات فوالد و آلومینیوم «از نظر قانونی نپذیرفتنی ،از
نظر سیاسی غیرمنصفانه و از نظر اقتصادی خطرناک است»
گفت :متاسفانه هم اکنون یک جی  ۶داریم ،به همراه عضو
هفتمی که آمریکاست و به تنهایی مقابل همه ایستاده و
همه را در معرض بیثباتی اقتصادی قرار داده است .به
گزارش یورو نیوز ،لومر اعالم کرد که هدف از انزوای آمریکا
در این نشست ،سر عقل آوردن آمریکاییها بوده است .او
ع کنندهای
افزود که دولت آمریکا تا کنون هیچ دلیل قان 
برای توجیه اعمال تعرفههای جدید ارائه نکرده است.
اعمال تعرفههای جدید بر خشم اتحادیه اروپا بیش از گذشته
افزوده است زیرا بروکسل پیش از این نیز به دلیل تحریمهای
جدید آمریکا علیه ایران که شرکتهای این اتحادیه را از همکاری
تجاری با ایران باز میداشت ،دچار مشکل شده بود .وزیر دارایی
فرانسه همچنین روز جمعه اعالم کرد که فرانسه قصد دارد
استیون منوچین را تحت فشار بگذارد تا برای شرکتهای
فرانسوی معافیتهای خاصی قائل شود؛ تا این شرکتها بتوانند
به همکاریهای خود با ایران ادامه دهند .او اعالم نکرد که مشخصا
به دنبال کسب معافیت از آمریکا برای کدام شرکتهای فرانسوی
است.
جنگ تجاری با چاشنی تنبیه
در همین رابطه و در حالی که
برخی از ناظران معتقدند احتمال
افزایش تنشها میان اروپا و آمریکا
در حوزههای دیگر وجود دارد،
دکتر علی بیگدلی استاد دانشگاه
شهید بهشتی و تحلیلگر مسائل
بینالملل ،در گفت و گو با «ابتکار» در خصوص دالیل اتخاذ

چنین تصمیمی از سوی آمریکا ،اظهار داشت :ترامپ در همان
زمان مبارزات انتخاباتی روی سه موضوع سوریه ،برجام و نیز
مساله رها شدن از سلطه تجاری کشورهایی که در مبادالت
تجاری برای آمریکا هزینهافزا هستند پافشاری داشت .او تاکید
میکرد ،ژاپن ،مکزیک و چین بدون آنکه کمکی به اقتصاد آمریکا
کرده باشند در حال بهرهبرداری یکجانبه از فرصتهای تجاری
هستند .ترامپ همچنین معتقد است که سرمایه آمریکا به چین
سرازیر شده و تنها در حال پرداخت مالیات به این کشور است،
در حالیکه اکنون نرخ بیکاری در داخل ایاالت متحده به 9.3
درصد رسیده است .به همین دلیل میتوان گفت شرایط ایجاد
شده امر جدیدی نیست ،منتهی آن چه اکنون رخ داده تمامش
جنگ اقتصادی نیست ،بلکه یک چاشنی تنبیهی نیز در آن وجود
دارد.
مخصوصاً در ارتباط با اروپا ،ترامپ تالش میکند که اتحادیه
اروپا را از نزدیکی به ایران دور کرده و شانی را که اروپاییها در برابر

آمریکا برای خود قائل هستند ،خدشه دار کند .اظهاراتی از قبیل
اینکه آمریکا تبدیل به پلیس بینالمللی شده است ،از همان زمان
با واکنش آمریکا مواجه شده و اختالفات را میان این دو قطب
قدرت تشدید کرده است .در این میان معتقدم که شرایط فعلی
بیشترین فشار را بر روی اروپا وارد خواهد کرد؛ زیرا اروپا بزرگترین
وارد کننده فوالد و آلومینیوم به آمریکاست و اعمال تعرفههای
جدید با توجه به وضع اقتصادی اروپاییها که همچنان به طور
کامل از بحران اقتصادی سال  2008رها نشدهاند ،میتواند برای
اروپا حتی کشنده باشد .این در حالی است که چین در این میدان
از خود نرمشهایی نشان داده و اقتصاد این کشور به دلیل صادرات
باال دارای اقتصادی پرمقاومت است .همچنین کانادا نیز هر چند
از آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است ،اما خیلی
در این جدال اقتصادی دارای اهمیت نیست ،زیرا میزان صادرات
فلزات این کشور به آمریکا ساالنه مبلغی در حدود  2میلیارد دالر
است.

امکان تبدیل شدن جنگ تجاری به جدال سیاسی وجود ندارد
این تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل در مورد اینکه آیا چنین
مسالهای میتواند تبدیل به یک جنگ سیاسی شود و آیا امکان
آن وجود دارد که با اجماع جهانی علیه آمریکا ،این کشور ناچار به
عقب نشینی شود ،توضیح داد :به اعتقاد من و با توجه به شرایط
فعلی نظام بینالمللی ،امکان تبدیل شدن این جنگ اقتصادی به
یک جنگ سیاسی وجود ندارد .از سوی دیگر باید خاطرنشان
کرد که  28کشور اتحادیه اروپا چندان اهمیتی ندارند و بیشترین
اهمیت متوجه سه کشور انگلیس ،فرانسه و آلمان است .این سه
کشور با توجه به شرایطشان امکان رقابت تجاری با آمریکا را ندارند.
در همین مساله خرید هواپیماهای ایرباس از اروپا شاهد بودیم که
آنها ناچار به کسب اجازه از آمریکا بودند ،زیرا  6تا  8درصد تامین
قطعات الکترونیکی این هواپیماها را ایاالت متحده تامین میکند.
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و طبق طرح مارشال28 ،
درصد کل صنایع اروپا را از آن خود کرد .این تنها ایاالت متحده
است که به پشتوانه سرمایهداری صنعتی خود میتواند دست به
چنین اقدامی بزند .ترامپ مدعی است با توجه به نرخ بیکاری در
آمریکا ،اکنون در حال پرداخت هزینههای سنگینی برای حفظ
موازنه اقتصادی با اروپا هستیم که این امر به زیان اقتصادی آمریکا
تمام شده است.
ادامه این وضعیت به نفع ایران نیست
این استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تحلیلهای موجود
مبنی بر اینکه با توجه به خروج آمریکا از برجام و ایجاد شکاف
میان آمریکا و اروپا از رهگذر آغاز جنگ تجاری ،اکنون بهترین
زمان بهرهبرداری از واگرایی موجود میان این دو قطب قدرت برای
ایران ایجاد شده است ،گفت :معتقدم این جنگ تجاری هر چقدر
گسترش بیشتری پیدا کند ،به زیان ایران تمام خواهد شد .زیرا
اروپا بیشتر تحت فشار قرار گرفته و ناچار خواهد بود که فاصله خود
با ایران را بیشتر کند .اکنون تنها تکیهگاه ایران در برجام اتحادیه
اروپا است و اگر این اتحادیه توان و تحمل این فشار را نداشته باشد
که معتقدم ندارد ،این مساله برای ما سودی در بر نخواهد داشت.
آمریکا و اروپا ساالنه چیزی بالغ بر  1200میلیارد دالر مبادله
بازرگانی دارند و حمایت اروپا از برجام تنها دلیلش میتواند
کشمکشهای سیاسی موجود میان این دو قطب قدرت را نشان
دهد .بازار  300میلیونی پرمصرف آمریکا را هیچ کشور یا قدرتی
نمیتواند مورد تحریم قرار دهد و به همین دلیل است که هر چه
اختالفات عمیقتر شود ،زیانش برای ایران نیز بیشتر خواهد بود.

یورو نیوز گزارش داد

مخالفت یکپارچۀ شورای امنیت با آمریکا

همسویی کابینه جدید اسپانیا با ایران و برجام

بر خالف انتظار ایاالت متحده آمریکا ،اعضای شورای امنیت سازمان
ملل روز جمعه با اتخاذ مواضعی متفاوت هنگام رایدهی به دو قطعنامۀ
جداگانه ،مخالفت خود را با خشونتهای نیروهای اسرائیلی علیه
فلسطینیان در نوار غزه اعالم کردند.
اولین قطعنامه به پیشنهاد کویت مطرح شد که اسرائیل را به دلیل استفاده از
زور علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه محکوم میکرد .اگرچه این قطعنامه
درنهایت با وتوی آمریکا تصویب نشد اما فرانسه ،روسیه ،چین ،ساحل عاج،
قزاقستان ،بولیوی ،پرو ،سوئد و گینه استوایی در کنار کویت به آن رای موافق
دادند .رای بریتانیا ،هلند ،لهستان و اتیوپی نیز ممتنع بود .پس از وتوی این
قطعنامه ،پیشنویس قطعنامه دیگری اینبار از سوی آمریکا با موضوع محکوم
کردن حماس برای اعمال خشونت و تایید حق اسرائیل برای دفاع از خود مطرح شد .این قطعنامه نتوانست حمایت هیچ کشوری
را در شورای امنیت جلب کند و به این ترتیب هیچ رای موافقی را به دست نیاورد .طرح این دو قطعنامه و شیوۀ برخورد اعضای
شورای امنیت با آنها ،واکنش نیکی هیلی نماینده آمریکا درسازمان ملل را برانگیخت .او در بیانیهای اعالم کرد« :اکنون کامال روشن
است که متاسفانه سازمان ملل در مقابل اسرائیل است ».گفتنی است ،از  ۱۰فروردین تا کنون دستکم  ۱۱۶فلسطینی در جریان
درگیریها در مناطق مرزی نوار غزه به شهادت رسیدهاند که بیشترین شمار کشته شدگان نیز مربوط به  ۲۴اردیبهشت یعنی روز
بازگشایی سفارت آمریکا در بیتالمقدس بوده است.

پدرو سانچز نخست وزیر جدید اسپانیا که روز جمعه پس از استیضاح
ماریانو راخوی نخست وزیر سابق ،به این سمت دست یافته است،
مواضعی مثبت نسبت به ایران و برجام دارد.
به گزارش ایرنا  ،سانچز و حزب سوسیالیست که وی دبیر کلی آن را بر عهده
دارد ،مدافع برجام هستند و این توافق بین المللی را محترم میشمارند .سانچز،
چند ساعت پس آنکه دونالد ترامپ در روز  18اردیبهشت خروج آمریکا از برجام
را اعالم کرد ،در واکنش به این اقدام یکجانبهگرایانه واشنگتن تاکید کرد که
اتحادیه اروپا باید برای بازگرداندن عقالنیت تالش فراوان انجام دهد.
وی در پیامی توییتری در این مورد گفته بود  :ترامپ آمریکا را از توافقی که
ی دور کرده بود  ،خارج کرد .اتحادیه اروپا
اوباما از طریق آن ایران را از مسابقه اتم 
ی ثباتی بین المللی
باید تالش بسیاری انجام دهد تا که عقالنیت بازگردد و مانع افزایش ب 
شود .
اکتور گومز دبیر روابط بینالمللی حزب سوسیالیست نیز در بیانیهای پس از اعالم خروج ترامپ از برجام  ،اعالم کرد که تصمیم
ترامپ در شکستن توافق هسته ای  ،اشتباهی جدی است که باعث بروز تنش و رویارویی های غیرضروری خواهد شد .وی در این
بیانیه  ،ابراز تاسف کرد که ترامپ به طور یکجانبه دست به اتخاذ این تصمیم زده بدون اینکه نقض برجام از سوی ایران اثبات شده
باشد و اصوال ترامپ موضع مخالف در مقابل دیگر کشورهای امضا کننده برجام اتخاذ کرده است.

در گفت و گو با کارشناس ارشد حقوق اقتصادی بین الملل و توسعه بررسی شد

مسئولیت دولتهای نفتی برای گذار از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی

دکتر ابراهیم عماد متخصص حقوق اقتصادی بین الملل
و توسعه و مشاور حقوقی اقتصادی بینالمللی در امور
برنامهریزی استراتژیک توسعه پایدار در فرانسه ،در
خصوص مسئولیت حقوقی ،اقتصادی و اساسی دولتها
و بانکهای مرکزی کشورهای در حال توسعه دارای منابع
انرژی مخصوصا نفت ،در فرایند گذار از رکود اقتصادی
به بحران اقتصادی و تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی
معتقد است :صندوق بین المللی پول که اعضای آن را
روسای بانکهای مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارائی
کشورها تشکیل میدهند ،ابتدا از سال  1987و سپس به
طور عملی از سال  ،1992با تاثیر از اعمال دیکتهوار بعضی
از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه که
مخصوصا از سال  1998شدت زیادی به خود گرفته بود،
در سال  2008بحران سیستمیکی را ایجاد کرد که به نام
«سیستم ایجاد پول و بدهیها» شناخته شده و گریبان
اکثر ملتها به لحاظ سیستماتیک بودن آن را تاکنون
گرفته است.
در راستای این فرایند ،بعضی از دولتهای کشورهای در حال
توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت ،با توجه به اینکه اگر
منابع ارزی حاصل از فروش نفت (اعم از رسمی یا غیر رسمی)
خود در خارج از کشورهایشان را به داخل کشورها منتقل و به
حسابهای دولتی واریز کنند ،موجبات افزایش غیرواقعی قدرت
پول ملی که مشکالت اقتصادی زیادی را در داخل کشور برایشان
فراهم خواهد آورد ،آنها را به عنوان ذخایر ارزی از سال  2008در
خارج از کشورهای خود نگهداری و با انتقال آنها از حسابهای
شرکتهای خصوصی (شرکتهای خدماتی نفتی) با تابعیت همان
کشورهای محل نگهداری ارزها که تمام سهام آن شرکتهای
خصوصی متعلق به دولتها بوده و هست به حسابهای بانکهای
مرکزی خود در همان کشورهای محل نگهداری ذخایر ارزی
منتقل کرده و به مرور بانکهای مرکزی آنها ،معادل آن در سطح
داخلی کشورها سیستم ایجاد پول و بدهیها و ارزها را به صورت
پول رایج ملی در اختیار دولتها گذاشته و میگذارند.

بحرانی که پس از  8سال آثار آن نمایان شده است
وی در ادامه در خصوص چنین وضعیتی در کشورهای دارای
نفت ،خاطرنشان میکند :در کشورهای در حال توسعه دارای منابع
انرژی مخصوصا نفت ،تا کنون نسبت به دیگر کشورهای در حال
توسعه که دارای این منابع نیستند ،آثار بحران سیستماتیک 2008
« سیستم ایجاد پول و بدهی ها » در سطح بین المللی در هشت
سال گذشته ،در آنها کمتر دیده شده است .ولی با توجه به محدود
بودن ذخایر ارزی این کشورها و نداشتن برنامههای اقتصادی،
مخصوصا با افزایش حجم « ایجاد پول و بدهیها » بخشهای
تولیدی و استفاده بی رویه از آن ذخایر در کادر نقدینگی ،مخصوصا
برای پرداخت هزینه های جاری اعم از حقوق ،دستمزدها و افزایش
آنها با توجه به تورم زائی ایجاد پول و ،...واردات کاالهای اساسی
و اینکه بر اساس مقررات پولی و مالی بینالمللی و مسئولیتهای
حقوقی اقتصادی بانکهای مرکزی در قبال کشور اصلی ارز ذخیره
شده ،دیگر بانکهای مرکزی این کشورهای در حال توسعه دارای
منابع انرژی مخصوصا نفت ،نمیتوانند «به صورت نامحدود»
جوابگوی نیازهای داخلی دولتهای خود از طریق « سیستم
ایجاد پول و بدهیها» در داخل کشور خود باشند .به همین دلیل
است که این امر باعث شده که اثرات آن بحران سیستماتیک
بینالمللی با تاخیر هفت هشت ساله در داخل این کشورهای در

یکشنبه
13خرداد1397
شماره4005

اخبار
ترامپ و اون  22خرداد دیدار میکنند

اروپا باید برای بازگشت عقالنیت تالش بسیاری انجام دهد

حال توسعه دارای منابع انرژی  ،هر روز نمایانتر شود.
دولتهایی که درگیر چرخه باطل بدهیمیشوند
دکتر عماد در ادامه در خصوص وضعیت چنین دولتهایی،
تصریح کرد :در این حالت ،این دولتها با توجه به نداشتن برنامه
اقتصادی مدون درازمدت ،رکود اقتصادی،عدم توجه الزم به
بخشهای تولیدی بر اثر رفتار یادشده فوق با بانکهای مرکزی،
افزایش نقدینگی بی رویه دارای آثار مخرب اقتصادی اجتماعی
در آینده نه چندان دور برای آنها ،بدهی های زیاد به بانکهای
مرکزی و بانکهای داخلی کشورهایشان ،عدم توانائی بانکهای
مرکزی آنان به ادامه روش فوق الذکر در خارج از کشورها به صورت
نامحدود برای دولتها و تنگناهای ملی با توجه به موارد دوم و
ششم که در باال ذکر شد ،ناگزیر به اقداماتی از این دست میشوند:
صدور انواع اوراق قرضه داخلی (ملی) جدید به صور مختلف
توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارائی خود و ارائه به بانکهای
داخلی بابت بدهیهای خودشان که متعاقبا این بانکها ،آن اوراق
قرضه دولتی (ملی) را به بانکهای مرکزی ارائه و بانکهای مرکزی
در قبال آن اوراق مجددا به «ایجاد پول» مبادرت و بانکهای
ارائه کننده آن اوراق را بستانکار قلمداد کنند .در این حالت در
ظاهر قضیه و نزد افکار عمومی کشورها ،دولتها بخشی از بدهی
خودشان را به بانکها پرداخت میکنند ولی در اصل قضیه بدهی
جدیدی در نزد بانک مرکزی برای دولتها ایجاد شده و میشود.
در مرحله بعد نیز بورسهای داخلی کشورها ،برای کاهش حجم
نقدینگی بی رویه تزریق شده قبلی ،ناشی از دریافت معادل ارزهای
نگهداری شده در خارج از کشورهایشان به پول ملی  ،در قبال
مردم برای خود بدهیهای جدیدی ایجاد میکنند.
این مشاور حقوقی اقتصادی بینالمللی در امور برنامهریزی
استراتژیک توسعه پایدار در ادامه میافزاید :با عنایت به موارد
فوق که به عنوان نمونه مطرح شد ،سواالتی مطرح میشود.
اینکه با توجه به بحران سیستماتیک «ایجاد پول و بدهیها »
از سال  2008در سطح بینالمللی که هنوز ادامه داشته و خواهد
داشت و مخفی نگه داشتن بخش عظیمی از فعالیت یادشده (بین
دولتها وبانکهای مرکزی در استفاده از سیستم ایجاد پول و
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بدهیها) از افکار عمومی ملتهای این نوع کشورهای در حال
توسعه دارای منابع انرژی که باعث میشود بر بدهیهای دولتها
هر روزه افزوده شده و بار اصلی آن بر گردن ملتها به صورت
افزایش قیمت کاالها  ،مالیاتها و  ...تحمیل شود ،آیا اقدام دولتها
دائر بر کاهش دستوری سود سپردههای بانکی و توسل به «صدور
اوراق قرضه داخلی با سودهای غیرواقعی و فروش آنها از طریق
بورسها که اکثریت فعالین آنها شرکتهای وابسته به دولتها بوده
و هستند ،به ملتها و جمع آوری سرمایه آنها ،که آنرا میتوان ناشی
از عدم توانائی بیشتر بانکهای مرکزی برای تامین خواستههای
دولتها در راستای کاهش واقعی بدهیهای دولتها ،خروج از
رکود اقتصادی و توسعه حقوق اقتصادی اساسی ملتها بوده و
خواهد بود؟
آیا بهتر نیست که دولتهای کشورهای در حال توسعه دارای
منابع نفت ،با توجه به بحران سیستماتیک «ایجاد پول و بدهیها»
از سال  2008در سطح بینالمللی که هنوز ادامه داشته و خواهد
داشت ،به جای استفاده از ترفندهای صرفا اقتصاد سیاسی متضاد با
حقوق اقتصادی اساسی ملتهای خود ،صداقت با مردم را پیشه و
موجبات از بین رفتن سرمایههای آنها در قبال اوراق قرضه کاغذی
که هر روز به بدهیهای دولتی میافزاید را فراهم نیاورند؟زیرا
با توجه به افزایش روزانه بدهیهای دولتها در راستای بحران
سیستماتیک بینالمللی ،پرداخت سودهای در نظر گرفته شده
برای این اوراق قرضه کاغذی و بازپرداخت اصل بدهی به ملتها
به آسانی مقدور نخواهد بود و موجبات گذر از رکود اقتصادی
به بحران اقتصادی و تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی فراهم
خواهد آورد.
راه حل حقوقی ،اقتصادی ،تاسیسی و زیر بنائی
دکتر عماد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه حل
حقوقی و اقتصادی این مساله ،خاطرنشان کرد :کاربردی کردن
«برنامه مگا اکونومی» و نهادینه کردن حقوق اقتصادی اساسی آن
در قوانین پولی و بانکی مخصوصا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد
حاکمیتی حقوقی اقتصادی (پولی) در این راستا بسیار ضروری به
نظر میرسد.

س ایاالت متحده آمریکا در یک تغییر موضع کامل اعالم کرد که در تاریخ
رئی 
 12ژوئن ( 22خرداد) در سنگاپور با رهبر کره شمالی دیدار خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این جدیدترین تغییر موضع در دیپلماسی دولت
آمریکا بابت از میان برداشتن برنامه تسلیحات اتمی پیونگ یانگ محسوب میشود.
هشت روز پس از لغو این نشست ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا از رئیس سابق
سازمان اطالعات کره شمالی در کاخ سفید استقبال کرد .وی پس از دیدار  90دقیقهای
خود با کیم یونگ چول در کاخ سفید گفت :امروز دیدار خوبی داشتیم .فکر میکنم
که این آغاز بزرگی باشد .این نخستین سفر یک مقام کره شمالی به کاخ سفید در 18
س ایاالت متحده آمریکا همچنین افزود که انتظار
سال گذشته محسوب میشود .رئی 
دارد نتایج بسیار مثبتی با کره شمالی به دست بیاید و میتوان نشست سنگاپور را نقطه
عطفی در این باره دانست.

حضور ایران در سوریه
برعکس ترکیه  ،آمریکا و فرانسه قانونی است

ولید معلم وزیر خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد ،لیست
اسامی اعضای کمیته بررسی قانون اساسی کنونی تحت حمایت دولت این
کشور به سفرای روسیه و ایران در دمشق تحویل داده شد .این اقدام در
پاسخ به توافقنامهای مبنی بر تحویل این اسامی به طرف روسی و ایرانی به
عنوان دو کشور تضمین کننده روند مذاکرات آستانه صورت گرفت.
به گزارش ایسنا ،وی ادامه داد :ایران حضور نظامی در سوریه ندارد و تنها مستشاران
نظامی که در کنار نیروهای این کشور و با هماهنگی با ارتش آن فعالیت میکنند ،در
کشور هستند .وی تاکید کرد ،تبلیغات رسانهای غرب و آمریکا پیرامون حضور ایران
نادرست است و بر خالف حضور ترکیه ،آمریکا و فرانسه ،حضور ایران در خاک سوریه
قانونی است.

به اسرائیل در مقابله با ایران کمک نمی کنیم

ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) اعالم کرد
که در صورتی که اسرائیل از سوی ایران مورد حمله قرار گیرد ،این ائتالف از
تل آویو دفاع نخواهد کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،وی با اشاره به اینکه رژیم
صهیونیستی شریک ناتو است اما عضو این سازمان نیست ،یادآور شد که این رژیم
مشمول تضمین امنیتی ناتو نمی شود .دبیر کل ناتو تاکید کرد که این ائتالف در
تمهیدات مربوط به سازش در خاورمیانه و درگیری ها در منطقه دخالتی ندارد.
براساس این گزارش ،سخنان دبیر کل ناتو همزمان با افزایش تنش در منطقه منتشر
شده است .بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به تازگی بر شدت انتقاد
از برجام افزوده است .دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا ماه گذشته به رغم
مخالفت های جهانی از برجام خارج شد.

عزل و نصبهای جدید در عربستان
ملک سلمان بن عبدالعزیز برای چندمین بار از زمان به قدرت رسیدن دست
به عزل و نصبهای جدید زده که این بار شامل تغییرات وزارتی و تاسیس
وزارت فرهنگ و جدا کردن آن از وزارت اطالعرسانی و ایجاد سازمانهای
دولتی جدید میشود.
به گزارش شبکه العربیه ،ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه عربستان صبح (شنبه)
ت شده را صادر کرد که به موجب
دستور تشکیل شورای سلطنتی مناطق حفاظ 
حکم ملک سلمان ،محمد بن سلمان ،پسر پادشاه و ولیعهد عربستان ریاست این
شورا را برعهده خواهد داشت و رئیس و اعضای این شورا توسط پادشاه انتخاب
میشوند .پادشاه عربستان همچنین طی حکمی سلطنتی دستور ایجاد وزارت فرهنگ
را صادر و وظایف مربوط به فرهنگ را به آن محول کرد .طبق دستور سلطنتی ،نام
وزارت فرهنگ و اطالعرسانی به وزارت اطالعرسانی تغییر کرد و تدابیر انتقال اختیارات
و وظایف این نهاد ظرف سه ماه تکمیل میشود.

امضای سند همکاریهای راهبردی میان روسیه و امارات
رئیس فدراسیون روسیه و ولیعهد ابوظبی سندی را در زمینه همکاری راهبردی
امضا کردند که این سند شامل ادامه همکاری در زمینه نفت و گاز و نیز توافقات
دیگری است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه االتحاد ،محمد بن زاید آل نهیان ،ولیعهد ابوظبی
طی سفرش به مسکو با والدیمیر پوتین ،رئیس فدراسیون روسیه دیدار کرد و در
این دیدار دو طرف توافقاتی را در زمینه نفت و گاز و زمینههای دیگر امضا کردند.
دو طرف تاکید کردند که هدف از این همکاری تقویت توازن و ثبات در بازار جهانی
نفت است .دو طرف همچنین خواستار تشکیل ائتالف بینالمللی گسترده برای مبارزه
با تروریسم و افراطگری بر اساس احترام به حاکمیت کشورهای متضرر از حمالت
تروریستیشدند.

