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تاکید علی عبدالله صالح بر عدم حضور ایران در یمن
رئیس جمهور پیشین یمن گفت: به عربستانی ها می گویم 
ک��ه اگر ب��ه دنبال ایران هس��تید، ایران نزد ما نیس��ت، ایران 

همسایه شماست.
به گزارش ایس��نا، علی عبداهلل صالح، خطاب به عربستان 
گفت: آیا به دنبال ایران هس��تید؟ ایران نزد ما نیس��ت، ایران 
همسایه شماس��ت، ایران اینجا نیس��ت، فرزندان سبأ، حمیر، 

کنده و ذی یزن ) قبایل یمنی( اینجا هس��تند، فرزندان یمن 
اینجا هستند. وی گفت: زنان ما از شما باغیرت تر و با شرف تر 
هستند، ش��ما همگی مزدور هستید و فرزندان یمن نه مزدور 
ایرانند، نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری بلکه فقط برای وطن 

خ��ود می جنگند. وی در پایان گفت: علی عبداهلل صالح فردی 
از افراد جامعه اس��ت و لقب و سمت برای او مهم نیست بلکه 
مهم این اس��ت که دش��من فرزندان وطن خود نیست و مانند 

مزدورانی نیست که در خیابان های ریاض هستند.

 مهم دانستن نقش ایران
از سوی کویت وشورای همکاری 
وزیر خارجه کویت در کنفرانس خبری مشترک با 
همتای آلمانی خود تأکید کرد که کویت و کش��ورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس، ایران را کش��وری 

مهم در منطقه می دانند.
ب��ه گ��زارش فارس، ش��یخ صب��اح الخال��د الحمد 
الصباح معاون اول نخست وزیر و وزیر خارجه کویت در 
کنفرانس خبری مش��ترک با »زیگمار گابریل« همتای 
آلمان��ی خ��ود در کویت، گفت که کویت و کش��ورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس معتقدند که ایران 

کشور مهمی در منطقه است.
وی افزود که روابط طبیعی بین ایران و کشورهای 
عضو شورای همکاری خلیج فارس به نفع همه کشورها 
و منطقه اس��ت.وی با اش��اره به اینکه کویت با حمایت 
ش��ورای همکاری خلیج فارس اقدامات��ی را برای فراهم 
ک��ردن زمینه اج��رای این گفت وگو انجام داده اس��ت، 
تأکید کرد که اجالس مش��ورتی ش��ورای همکاری که 
قرار است اواسط ماه آینده برگزار شود، فرصت مناسبی 

برای بررسی این موضوع است.  
وزیر خارجه این کشور در بخش دیگری ازاظهاراتش 
گف��ت که کویت و آلمان برای کم��ک به عراق و دولت 
آن در امر بازس��ازی کش��ور پس از آزادسازی از اشغال 
گروه های تروریستی، تالش می کنند. شیخ صباح الخالد 
تصریح کرد که آلمان طرحی برای پاکسازی خاک عراق 
از مین های کار گذاشته شده، آماده کرده است که این 

مسئله مهمی برای تأمین امنیت ملت عراق است.
وی در ادامه س��فر وزیر خارج��ه آلمان به کویت و 
گفت وگوه��ای صورت گرفته را مثبت خواند و گفت که 
در این دیدار روند همکاری تنگاتنگ بین دو کش��ور در 

تمامی زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت.

 نشست گفت وگوی بین کارشناسان ایرانی
وسی در مسکو و ر

س��فیر ایران در روسیه گفت: در کنار روابط رسمی 
دو کشور احتیاج اس��ت که روابط غیر رسمی در غالب 
روابط بی��ن نخبگان و دانش��گاهیان و موسس��ات غیر 
دولتی نیز توس��عه یابد، امری که شناخت متقابل مردم 

دو کشور را نیز افزایش خواهد داد.
به گزارش تس��نیم، مهدی سنایی در اولین نشست 
از سلس��له نشس��ت های گفت وگوی بین کارشناس��ان 
ایرانی و روسی در مسکو تصریح کرد: اهمیت این قبیل 
برنامه ها و گفت وگوها از این جهت اس��ت که با توجه به 
تغییرات سریعی که در ش��رایط منطقه ای و جهانی در 
حال انجام ش��دن است و بر اس��اس آن ایران و روسیه 
در موضوعات مختل��ف منطقه ای و جهانی در رایزنی با 
یکدیگر می باش��ند، گفت وگوی بین نخبگان دو کش��ور 

اهمیت خاصی دارد.

یف بر حرکت جدی تر  تاکید ظر
در عرصه تعامالت بین ایران و قرقیزستان
وزیر خارجه در بیش��کک گفت: در حوزه تعامالت 
پولی و بانک��ی نیازمند حرکتی جدی تر برای تس��هیل 
روابط کارآفرینان هستیم و امیدواریم با توافقات صورت 
گرفته بین بانکهای مرکزی ایران و قرقیزس��تان زمینه 

فعالیت بخش خصوصی بیشتر فراهم شود.
به گ��زارش ف��ارس، محمدجواد ظری��ف در ادامه 
س��فر منطقه ای خود در بیش��کک پایتخ��ت جمهوری 
قرقیزس��تان، در همایش مش��ترک تجاری دو کش��ور 
ش��رکت و در س��خنانی رواب��ط ایران و قرقیزس��تان را 
تاریخی و دارای اشتراکات بسیار دانست و افزود: ایران و 
قرقیزستان، کشورهایی با فرهنگ، دین، آیین، جغرافیا 
و س��ابقه تاریخی مشترک هس��تند. 25 سال گذشته، 
دورانی بوده که دو کش��ور روابط دیپلماتیک و رس��می 
براس��اس پیوندهای ناگسستنی تاریخی داشته اند و این 
موضوع از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. مایلم از این 
فرصت اس��تفاده کنم و بیست وپنجمین سال برقراری 
رواب��ط دیپلماتیک بین دو کش��ور را به همه دوس��تان 

تبریک عرض کنم.
ظریف درادامه گفت: از ابتدای استقالل قرقیزستان، 
که ایران از اولین کشورهایی بود که استقالل این کشور 
را به رسمیت ش��ناخت، روابط دوستانه ای فیمابین دو 
کش��ور همواره وجود داش��ته اس��ت. ما دوستان دوران 
س��ختی را فراموش نمی کنیم و امروز نیز بعد از س��فر 
بسیار موفقیت آمیز آقای روحانی به قرقیزستان در دی 
ماه س��ال گذش��ته که منجر به امضای اسناد متعددی 
بین دو کشور شد، زمینه برای گسترش همکاری ها بین 

دو کشور بسیار فراهم است.
وی خاطرنش��ان کرد: همراه من دو هیات بلندپایه 
اقتص��ادی از بخش دولتی و خصوصی حاضر هس��تند. 
هم��کاری بین دو کش��ور در حوزه ه��ای مختلف مانند 
فن��اوری و عل��وم پیش��رفته، انرژی، س��اخت و س��از، 
کش��اورزی، دامداری، صنعت و معدن و س��ایر زمینه ها 
امکان پذی��ر اس��ت و نمایندگان بخش ه��ای خصوصی 
و دولت��ی حاضر در هیات همراه من، برای ش��روع و یا 
تقویت همکاری ها حضور دارند؛ امیدوارم در این جلسه 
و مذاکراتی که بین تجار و کارآفرینان دو طرف صورت 

خواهد گرفت.
وی افزود: زمینه ای ب��رای انعقاد توافقها و پیگیری 
موافقتنامه های قبلی برای پیشبرد روابط در جهت منافع 
دو کشور فراهم شود. برای ما در جمهوری اسالمی ایران 
پیشرفت، توسعه، امنیت و ثبات قرقیزستان، پیشرفت، 
توس��عه و ثبات خودمان است. ما نه تنها در یک منطقه 
زندگی می کنیم بلکه علقه های تاریخی و عالیق مذهبی 
و فرهنگ��ی، ما را به ه��م پیون��د داده و در این دنیای 
پرآشوب که خطر افراط و ترور منطقه و جهان را تهدید 
می کند همکاری و گس��ترش فرهنگ مدارا از مهمترین 
روش های مقابله با افراطی گری و تروریسم است که نه 
تنها می تواند ضامن خوش��بختی و سعادت مردم باشد 
بلکه از گسترش تروریس��م و افراطی گری نیز می تواند 
جلوگیری کند. وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: 
ما هیچ سقفی در روابط با قرقیزستان نمی شناسیم و در 

همه حوزه ها آماده گسترش روابط هستیم. 

اگ��ر آمری��کا و ث جدیدش 
بخواهد هرچند وقت  یک بار پرونـــــده

موضع گی��ری جدیدی را در 
قب��ال برج��ام مطرح کنن��د، بدانند که از س��وی 
مقامات کش��ورمان بی پاس��خ نخواهد ماند و بهتر 
اس��ت برای ترامپ یکبار دیگ��ر یادآوری کنیم که 
ارزیاب��ی و بررس��ی برج��ام در ح��وزه اختیارات و 

تصمیم گیری این کشور نیست.
وزی��ر امور خارج��ه آمریکا »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا دستور داده است این مسئله 
را بررس��ی کنند که آیا لغو تحریم های ایران طبق 
تواف��ق هس��ته ای 2015 ای��ران و 1+5 )آمری��کا، 
انگلیس، فرانسه، روس��یه، چین بعالوه آلمان( در 

راستای منافع امنیت ملی آمریکا بوده یا خیر.
تیلرس��ون در بیانی��ه ای اعالم ک��رد که ایران 
همچنان در قب��ال تعهداتش مقاب��ل برجام برای 
کنترل برنامه هسته ای خود، سازگار بوده است اما 
نگرانی   های��ی در خصوص نقش ایران در حمایت از 

تروریسم وجود دارد.
وی در بیانی��ه ای اعالم کرد ک��ه دونالد ترامپ 
قصد دارد به س��ازمانهای مختلف آمریکا به ریاست 
شورای امنیت ملی این کشور دستور دهد تا ارزیابی 
کنند که آیا تعلیق تحریم های مرتبط با برجام برای 
منافع امنی��ت ملی آمریکا حیاتی بوده یا خیر. وی 
ادامه داد: زمانیکه بازنگری درون س��ازمانی درباره 
برج��ام تکمیل ش��ود، دولت ترامپ قص��د دارد در 
خصوص این موضوع با کنگره وارد همکاری ش��ود. 
خبرگزاری اسپوتنیک گزارش کرد که تیلرسون در 
نامه ای به »پائول رایان« رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا گفته اس��ت که ترامپ دستور  داده است تا 
یک نهاد درون س��ازمانی به ریاست شورای امنیت 
ملی آمریکا بررس��ی کند که آیا برجام در راستای 

منافع امنیت ملی آمریکا بوده است یا خیر.
ترام��پ در حال��ی می خواهد برج��ام را مورد 
بررس��ی و ارزیابی قرار دهد که اولین س��والی که 
مطرح می ش��ود این است که جایگاه  آمریکا  برای 

ارزیابی این توافق هسته ای کجاست؟
در 14 ژوئی��ه 2015، ای��ران و 1+5 )آمریکا، 
انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، چین بع��الوه آلمان(، 
برج��ام را ب��ه امضا درآوردند و طبق آن قرار ش��د 
ت��ا در قبال کاه��ش فعالیت های هس��ته ای ایران، 
تحریم ه��ای مرتب��ط با برنام��ه هس��ته ای تهران 
لغوش��ود.ادعای آسوش��یتدپرس: آمری��کا تعلی��ق 

تحریم های ایران را تمدید کرد

بمان��د که آمریکا و همپیمانانش هنوز به هیچ 
ک��دام از تعهدات برجامی خوی��ش عمل نکرده اند 
و همچنان در اجرایی ش��دن این توافق هس��ته ای 
س��نگ اندازی می کنند ام��ا این توافق یک توافق 
بین المللی است و هیچ کشوری به تنهایی نه اجازه 

بررسی و بازنگری آن را دارد و نه اجازه لغو آن!
چن��د وقت پیش نی��ز  پایگاه ای.بی.س��ی در 
گزارش��ی نوشت: این امر که دونالد ترامپ بخواهد 
توافق هس��ته ای با ایران را مورد بازنگری قرار دهد 
غیرممک��ن خواهد بود و اینگون��ه موضع گیری در 
برابر ایران برای آمریکا مش��کالت زیادی را در پی 

خواهد داشت.
منطق��ه ای  کارش��ناس  ش��اناهان«  »راج��ر 
اندیشکده »لوی« استرالیا در این باره می گوید که 
توافق هسته ای با ایران یک توافق چند جانبه است 
که چند کشور با ایران امضا کرده اند و تنها آمریکا 
نیست که این توافق را با ایران امضا کرده و ترامپ 
قادر نخواهد بود که این توافق چند جانبه با ایران 

را مورد بازنگری قرار دهد.
این تحلیلگر در ادامه می نویس��د: شاید ترامپ 
بتواند توافق هسته ای را مورد بازنگری قرار دهد اما 
این بازنگری به امضای تمامی طرف های حاضر در 
این توافق نیاز خواهد داش��ت و من فکر نمی کنم 
که این کش��ورها حاضر به هم��کاری با ترامپ در 

بازنگری توافق هسته ای باشند.
ش��اناهان افزود: بنابراین من فکر نمی کنم که 
تغییری در برجام ایجاد ش��ود و س��ختگیری های 
دولت ترامپ در قبال توافق هسته ای، اساسا اثری 

بر روی برجام داشته باشد.
وی در ادام��ه می گوید: با این وجود س��خنان 
ترام��پ در مورد ایران نش��ان دهن��ده یک تغییر 
موضع در قبال ایران اس��ت که ای��ن امر باعث به 
وجود آمدن مشکالت زیادی برای آمریکا در آینده 
می شود. هنوز یادمان نرفته که ورود رئیس جمهور 
جدید آمریکا به کاخ س��فید با جنجال های زیادی 
همراه بوده اس��ت. رفتار و حرکات س��تیزه جویانه 
و متناق��ض ک��ه از نظر برخی اف��راد صاحب نظر، 
نامعقول و حتی غیر طبیعی بنظر می آید. صندلی 
 ریاس��تی که گوی��ا برای این مرد 70 س��اله آنقدر 
جاه طلبانه و منفعت جویانه جلوه کرده که براحتی 
تمامی دستاوردهای ریاست باراک اوباما را به کنار 
نهاده و خ��ود را نابغه آمریکا می داند. در این بین 
س��هم کش��ور ما نیز از هجویات بی پایه و اس��اس 
دونالد ترامپ کم نبوده است، گاهی تهدید و اظهار 

ناراحتی از برخی بندهای توافق هس��ته ای صورت 
گرفت��ه و گاهی نی��ز اعمال برخ��ی محدودیت ها 
ب��رای ایرانیان. حت��ی ترامپ توافق هس��ته ای را 
بدترین توافق مذاکره ش��ده تا به امروز خوانده بود 
و ب��ه عنوان یک نامزد انتخابات��ی وعده داد توافق 
هس��ته ای ایران را که یک موفقیت دیپلماتیک در 
دوره دوم ریاس��ت جمهوری »باراک اوباما« رئیس 

جمهور آمریکا محسوب می شد، پاره کند.
وی گفته بود برجام معاهده ای نیس��ت که از 
س��وی کنگره به عنوان قانون آمریکا تصویب شده 
باش��د و همانطور که این هفته مقامات آمریکایی 
پ��س از انتخ��اب ترامپ تایید کردن��د، هیچ دلیل 

قانونی وجود ندارد که او نتواند آن را فسخ کند.
توافق هس��ته ای در حالی ص��ورت گرفت که 
متحدان آمریکا یعنی عربستان سعودی و اسرائیل 
به ط��ور خاص تالش کردند در مس��یر این توافق 
سنگ اندازی کنند. اما نه این مخالفان و نه آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به عنوان دیده بان هسته ای 
س��ازمان مل��ل متحد، هی��چ اثری از ب��ی توجهی 
ای��ران به مف��اد این تواف��ق نیافتند و ای��ن توافق 
جهانی ش��د. با این حال در واش��نگتن این توافق 
هنوز هم سیاسی اس��ت و مخالفاِن جمهوری خواه 
اوبام��ا - که در حال حاضر توس��ط ترامپ، رئیس 
جمه��ور منتخب رهبری می ش��وند - هنوز هم از 

آن ناراضی اند.
اما این اقدام می تواند متحدان دیگر آمریکا را 
که برجام را امضا کرده اند و به واش��نگتن اعتماد 

کرده اند، برنجاند و توهینی به آنها محسوب شود.
»تریتا پارس��ی، رئیس ش��ورای ملی ایرانیان 
آمری��کا »نی��اک« این گونه اس��تدالل ک��رده بود 
واش��نگتن نمی تواند بدون نقض قوانین بین المللی 
و ب��ه طور ی��ک جانبه برج��ام را از درج��ه اعتبار 
س��اقط و یا اصالح کند. وی در مقاله ای در نشریه 
فارین پالسی نوش��ت: »هر گونه تالش برای نقض 
مس��تقیم برجام - و یا حتی مذاکره مجدد درباره 

آن - آمریکا، و نه ایران، را منزوی می کند.
»جورج پرکوویچ« از بنیاد »کارنگی برای صلح 
بین المللی« گفته: نزدیک ترین متحدان واشنگتن 
پیش��نهاد یک جانبه این کش��ور را ب��رای مذاکره 

مجدد، »نوعی سرکشی« می بینند.
وی نوش��ت: »آنها در نظ��ر خواهند گرفت که 
آمریکا ناقض این توافق است و احساس نمی کنند 
آن طور که آمریکا ممکن اس��ت آرزو داشته باشد، 

نیاز به اعمال مجدد تحریم های ایران باشد.«
پیشتر نیز مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپ��ا به ترامپ ی��ادآوری ک��رده بود ک��ه توافق 
هس��ته ای ای��ران یک پیمان چند جانبه اس��ت نه 

برگه چانه زنی آمریکا.
تناقضات رفتاری مقامات آمریکا در قبال توافق 
هس��ته ای جالب تر هم می ش��ود ک��ه خبرگزاری 
آسوش��یتدپرس گ��زارش داد ک��ه رئیس جمه��ور 
آمری��کا به کنگره اطالع داده اس��ت ک��ه ایران از 
برج��ام تبعیت کرده اس��ت و ادعا ک��رد که دولت 
آمریکا تعلیق تحریم های ایران که در برجام معین 

شده بود را تمدید کرده است.
ای��ن گزارش س��پس ادام��ه داد ک��ه »دونالد 
ترام��پ« ب��ه کنگره اطالع داده اس��ت ک��ه ایران 
از مف��اد توافق هس��ته ای ای��ران و 1+5 )آمریکا، 
انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، چی��ن بع��الوه آلمان( 

تبعیت کرده است.
آسوش��یتدپرس گ��زارش کرد ک��ه اعترافات 
ترامپ درباره تبعیت ایران از برجام هیچ گزینه ای 
ب��رای ترامپ جز این باقی نمی گ��ذارد که اعتراف 
کند ک��ه لفاظی ه��ای جنگ طلبان��ه وی در قبال 
ایران شایس��ته نبوده اس��ت. طبق ای��ن گزارش، 
دولت ترامپ به کنگره اطالع داده اس��ت که ایران 
در ح��ال تبعی��ت از مفاد توافق هس��ته ای ایران و 
1+5 )آمری��کا، انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، چین 
 بعالوه آلمان( اس��ت و مدعی شد که آمریکا تعلیق 
تحریم های ایران که طبق برجام معین ش��ده بود 

را تمدید کرده است. 
ادع��ای آسوش��یتدپرس در خص��وص تمدید 
تعلیق تحریم ها تنها توسط همین رسانه  آمریکایی 
مطرح ش��ده و منابع دیگ��ر آن را تائید نکرده اند. 
ای��ن احتمال وج��ود دارد که ادعای مزبور ناش��ی 
از برداش��ت خ��اص آسوش��یتدپرس از نامه رکس 
تیلرس��ون به رئیس مجل��س نماین��دگان آمریکا 
باش��د. آسوش��یتدپرس گزارش ک��رد، در حالیکه 
ترامپ ب��ا یافته های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
مبنی بر اینکه ایران بر وعده های خود طبق برجام 
پایبند بوده است، موافق است، اما وی به دنبال راه 

دیگری برای افزایش فشار بر ایران است.
ب��ه هر ح��ال اینک��ه آمری��کا و رئیس جمهور 
جدیدش  بخواهد هرچند بار یک بار موضع گیری 
جدی��دی را در قبال برجام مطرح کنند بدانند که 
از سوی مقامات کشورمان بی پاسخ نخواهد ماند و 
بهتر اس��ت برای ترامپ یکبار دیگر یادآوری کنیم 
ک��ه ارزیابی و بررس��ی برجام در ح��وزه اختیارات 
و تصمیم گیری این کش��ور نیس��ت و این قرارداد 
یک معاه��ده بین المللی اس��ت در همی��ن رابطه 
س��ال گذش��ته نیز رهبر انقالب در دیدار رمضانی 
با  مس��ئوالن نظام تاکید کردند: ما برجام را نقض 
نمی کنیم لکن اگر طرف مقابل نقض کند که االن 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری آمری��کا دارند تهدید 
می کنند که برجام را پاره می کنیم؛ اگر آنها برجام 

را پاره کردند ما آن را آتش می زنیم.
این جمله قاطعانه ترین پاس��خی اس��ت که به 

ترامپ و دولت متبوعش داده شده است!

آیا رئیس جمهورآمریکا  مجاز به بررسی لغو توافق هسته ای است؟
خوش رقصی جدید ترامپ برای برجام

گرجستان  و  ایران  مناسبات 
بیش��تر ب��ر پای��ه تعام��الت درحــاشـیه

اقتصادی بوده و توس��عه آن 
ب��ه نفع هر دو کش��ور اس��ت ک��ه در ای��ن میان 
اش��تراکات فرهنگ��ی و دی��دگاه مثب��ت دو طرف 
می توان��د زمینه س��از ارتباطات در س��طوح عالی 

باشد.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، موقعی��ت راهب��ردی 
گرجس��تان در کنار دریای سیاه و واقع شدن این 
کشور در بطن طرح های غربی انتقال انرژی مانند 
باکو-جیحان و باکو-تفلیس-ارزروم اهمیت خاصی 

به این کشور در منطقه قفقاز بخشیده است.
از گذش��ته ای��ن کش��ور ب��ه دلی��ل موقعیت  
جغرافیایی در منطقه قفقاز، پل ارتباطی آس��یای 
صغیر با ایران بوده است. گرجستان تنها کشور این 
منطقه اس��ت که به دریای آزاد راه دارد. افزون بر 
آن، 3 بندر باتومی، س��وخومی و پوتی اهمیت این 

کشور را بیشتر کرده اند.

گرجستان و گسل های چالش برانگیز
امنیت گرجس��تان به دلیل وجود منازعه های 
قوم��ی و ت��الش گروه های جدایی طلب همیش��ه 
در خطر بوده اس��ت. جنبش های جدایی طلب در 

اوس��تیای جنوبی و آبخازیا به پاشنه آشیلی برای 
این کشور تبدیل شده که به دلیل حمایت روسیه 
از ای��ن گروه ها و به دنبال آن رابطه تیره تفلیس و 
مسکو، گرجستان تالش می کند تا از طریق ارتباط 
با غرب و اتحادیه اروپا موضع ضعیف خود در برابر 
روس��یه را تقویت کرده و قدرت کافی برای کنترل 

گروه های جدایی طلب را به دست آورد.
البته گرجس��تان اهمیت زیادی برای اتحادیه 
اروپ��ا و آمری��کا دارد، چراکه این کش��ور در خط 
مقدم مقابله با روس��یه ق��رار گرفته که می تواند از 
آن به عنوان اهرم فش��ار بر مسکو استفاده شود و 
مهم تر از آن مسئله انتقال انرژی به اروپا است که 
از خاک گرجس��تان به راحت��ی و با هزینه کم تری 

صورت می گیرد.
از آنجاک��ه نب��ود امنی��ت ضربه ش��دیدی بر 
اقتصاد گرجس��تان وارد کرده و سرمایه گذاری در 
این کش��ور را دش��وار می کند، تکیه بر قدرت های 
بزرگ می تواند امنیت در این کش��ور را تا حدودی 

برقرار کند.

گرجس��تان صنایع کوچک کشاورزی هم دارد 
و درآم��د این کش��ور از طریق صادرات محصوالت 
کش��اورزی و مش��روبات الکلی و غیر الکلی تامین 
می شود. البته مردم گرجستان نیز از کم درآمدترین 
م��ردم جهانند که در این میان 80 درصد از ثروت 
این کش��ور را 10 درصد ثروتمندان این کشور در 

اختیار دارند.
رابط��ه دیپلماتی��ک تهران و تفلیس از س��ال 
1992 ب��ا امضای بیانیه ای به صورت رس��می آغاز 
شد. همان سال در سفر شواردنادزه به ایران بیانیه 
اصول همکاری های دو کش��ور به امضای رؤس��ای 

جمهور ایران و گرجستان رسید.
از همان ابتدا مس��ئله اقتص��ادی بر روابط دو 
کش��ور سایه افکنده بود و مس��ائلی مانند حمل و 
نق��ل و تجارت، تامی��ن ان��رژی گاز و تالش برای 
 ایج��اد ارتباط��ات دری��ای س��یاه، دری��ای خزر و 
خلی��ج فارس بنده��ای اصلی بیانی��ه همکاری دو 

کشور بوده است.
با این حال دیدگاه مثبتی در تعامالت ایران و 

گرجستان وجود دارد، چنانکه در سال 2003 وزیر 
امور خارجه گرجس��تان در حمایت از ایران اعالم 
کرد که تفلیس از اقدام نظامی آمریکا پش��تیبانی 
نخواهد کرد و در برای حل مس��ئله هسته ای ایران 
و برطرف کردن مش��کالت بین المللی آن می تواند 
کم��ک کن��د. در بهمن م��اه س��ال 93 نیز رئیس 
مجلس گرجس��تان در س��فر به ای��ران دیداری با 
رئیس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسالمی 

و دبیر شورای امنیت ملی داشت.
پس از فروپاشی شوروی، گرجستان در تامین 
س��وخت مورد نیاز خود با موانع زیادی روبرو شد. 
عالوه بر آن دولت تفلیس تالش کرد تا وابس��تگی 
خود از ناحیه انرژی به روس��یه را برطرف کند. به 
همین دلی��ل روابط اقتصادی ایران و گرجس��تان 

جایگاه ویژه ای پیدا کرد.
البت��ه این تعامالت در زمین��ه انتقال انرژی با 
موانع بس��یار زیادی روبرو ب��وده که فراز و فرودی 
را در آن ایج��اد کرده اس��ت. آمریکا و روس��یه از 
این روابط اقتصادی رضایت نداش��تند و واشنگتن 

هم��واره در رابط��ه ته��ران و تفلیس مانع تراش��ی 
می کرده است.

در هر صورت مش��کل تامین منابع س��وخت 
مصرفی گاز مس��ئله مهمی در گرجستان است که 
به نقطه ضعفی برای آن تبدیل ش��ده است. روابط 
سرد روسیه و گرجستان مقامات تفلیس را ترغیب 
می کند تا رابطه اقتصادی در سطح باالیی با ایران 

داشته باشند.
روابط فرهنگی دو کش��ور در قالب ترویج زبان 
فارسی در گرجستان و تاسیس اتاق های فرهنگی 
است. در این میان اس��تان گیالن نیز در تعامالت 
بین دو کش��ور اهمی��ت زی��ادی دارد، چراکه که 
بخش��ی از جمعیت فریدونش��هر گرجی هستند و 
این اشتراک تاثیر زیادی در روابط دو کشور داشته 
است. ناگفته نماند که چیزی در حدود 10 درصد 
از جمعیت گرجستان مس��لمانند. در شهریور 93 
هیاتی از طرف آژانس امور دینی گرجستان شامل 
رئیس آن و شیخ االس��الم مس��لمانان این کش��ور 
به ایران س��فر کردندو دیداری با معاون پژوهشی 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی داش��تند. 
در این دیدار شیخ  االس��الم مس��لمانان گرجستان 
خواس��تار راه اندازی دفتر نمایندگ��ی مقام معظم 

رهبری در گرجستان شد.

به بهانه سفر ظریف به گرجستان؛

مناسبات تهران و تفلیس از رویکرد مثبت تا مسیر توسعه
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ی��ک وبگاه تحلیلی آمریکایی گزارش داد 
که انتش��ار اس��ناد طبقه بن��دی دخالت معادلـــــه

س��ازمان س��یا در کودتای 28 مرداد در 
ایران علیرغم تمایل زیاد تاریخ نویس��ان برای دسترسی به آن، 

به تعویق افتاد.
به گزارش ایس��نا ، به نقل از وبگاه فدراسیون دانشمندان 
آمریکای��ی یک س��ند دولتی طبقه بندی ش��ده در آمریکا که 
در آن تاری��خ وقوع کودت��ای 1953 ) 28 م��رداد 1332( در 
ایران ذکر شده و مشخص می کند که کارکنان آژانس اطالعات 
مرکزی آمریکا ) سیا( در آن دست داشته اند چندین دهه است 
که به شدت مورد توجه تاریخ نگاران و افراد دیگر است . به نظر 
می آمد که سرانجام قرار است این اسناد در معرض دسترسی 
عمومی قرار گیرند اما اکنون برای مدتی نا مشخص انتشار آن 

به تعویق افتاده است.
وزارت امور خارجه آمریکا در س��ال گذش��ته اجازه انتشار 
س��ند مربوط به گذشته ایران را که مدت زمان زیادی است به 
تاخیر افتاده را نداد چرا که فضای سیاس��ی را بس��یار حساس 
ارزیابی کرده بود. کمیته مش��ورتی تاریخی وزارت امور خارجه 
آمریکا ضمن اعالم این خبر تصریح کرد که این کمیته س��ال 
گذش��ته تالش کرده بود برای انتش��ار این اس��ناد با وزیر امور 

خارجه پیش��ین دیدار کند اما نتیجه ای حاصل نشد و در حال 
حاض��ر هیچ چارچوب زمان��ی برای در دس��ترس قرار گرفتن 

اسناد مذکور وجود ندارد.
بحث درباره این مس��ئله اولین بار در س��ال 1989 پس از 
آنکه وزارت امور خارجه تاریخچه رسمی خود از روابط خارجی 
آمریکا با ایران را منتش��ر کرد، شروع ش��د که در آن به نقش 
محرمانه سازمان س��یا علیه دولت مصدق که بر کناری وی را 
در پی داش��ت، هیچ اشاره ای نشده بود. این قصور در نهایت به 
تصویب قانون 1992 منجر ش��د که از مجموعه روابط خارجی 
آمریکا می خواهد تا یک تاریخچه مستند قابل اعتماد، عادالنه 

و دقیق از سیاست خارجی آمریکا ارائه دهد.
وزارت امور خارجه نیز پذیرفت تا یک س��ند مکمل درباره 
روابط گذش��ته با ایران برای اصالح س��ند قبلی تهیه کند. این 
تاریخچه همان چیزی اس��ت که اکنون دور از دس��ترس قرار 
دارد. بنابه گزارش فدراس��یون دانش��مندان آمریکایی، تاکنون 
یک س��ری اس��ناد معتبر درباره ماجرای کودت��ای 1953 در 
ایران از حالت طبقه بندی خارج و منتش��ر شده است اما هنوز 
مشخص نیست چه تعداد سند دیگر هنوز در حالت طبقه بندی 
ق��رار دارد. آنهای��ی که کلیه این اس��ناد را مطالع��ه کرده اند ، 

می گویند موارد جدیدی  برای ارائه وجود دارد.

وبگاه فدراسیون دانشمندان آمریکایی مطرح کرد؛

تعویق در انتشار اسناد دخالت سازمان سیا در کودتای ۲۸ مرداد
رویترز با اش��اره به تعجی��ل دولت ایران 

برای تحویل هواپیماهای خریداری شده بـازي رسـانه
به دلیل نزدیکی انتخابات نوش��ت: ایران 
تاکنون 3 هواپیمای ایرباس تحویل گرفته اس��ت که هر س��ه 
قبال توس��ط یک شرکت هواپیمایی دیگر س��فارش داده شده 

بودند.
به گزارش تس��نیم به نق��ل از رویترز، بازگش��ت ایران به 
اقتص��اد جهانی در حال کمک به ش��رکت های هواپیماس��ازی 
غربی است که با کاهش تقاضای جهانی مواجه اند. ایران اکنون 
در ح��ال خریداری هواپیماهایی اس��ت که خرید آنها توس��ط 

شرکت های دیگر لغو شده است.
به گفته منابع غربی، ش��رکت های هواپیماسازی همچنین 
بر این اعتقادند که تحویل زودهنگام این هواپیماها می تواند به 
استحکام بیشتر توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی 
که مورد مخالفت گروه هایی در آمریکا و واش��نگتن قرار دارد، 
کمک کند. از زمان لغو تحریم ها، ایران در تالش اس��ت تا پس 
از س��الها محدودیت، اقتصاد خود را تقویت کند و قراردادهایی 
برای خرید 200 هواپیمای جدید منعقد کرده که تحویل آنها 

8 سال طول خواهد کشید.
ام��ا تالش ها برای تامی��ن نیازهای فوری ای��ران به دلیل 

مش��کالت مالی ای که دیگر ایرالین های جهان با آن موجه اند، 
سرعت بیشتری گرفته است، زیرا هواپیماهای جدید با تخفیف 

وارد بازار می شوند.
اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران 
در ای��ن باره گفت: »م��ا فرصت های موجود در بازار را ش��کار 
می کنیم. اگر فرصت هایی باش��د، ما می توانیم از آنها اس��تفاده 

کنیم.«
به رغم تکذیب ش��رکت های هواپیماسازی مبنی بر اینکه 
کاهش تقاضا در حال آس��یب زدن به آنهاست، بازگشت ایران 
ب��ه بازار می تواند بخش��ی از مازاد عرض��ه هواپیماهای موجود 
در ب��ازار را بکاهد. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ایران، و تمایل دولت برای نش��ان دادن اینکه توافق 
هس��ته ای نتایج ملموسی در پی داشته است، ایران ثابت کرده 
که اش��تیاق زیادی برای پر کردن جای خالی س��ایر مشتریان 

در بازار دارد.
ایران تاکن��ون 3 هواپیمای ایرباس تحویل گرفته اس��ت. 
مدی��ران صنعتی گفتند، این هواپیماها قبال توس��ط ش��رکت 
هواپیمایی آویانکا س��فارش داده ش��ده بود. که بعدا از تحویل 
گرفتن آنها خودداری کرده اس��ت. بنابرای��ن این هواپیماهای 

یتیم اغلب به هواپیماهای »دم سفید« معروفند.

رویترز گزارش داد

عجله دولت ایران برای تحویل ایرباس های نو با نگاه به انتخابات

یک کارشناس مسائل بین الملل: 
یه است واشنگتن به دنبال مذاکره با مسکو در مورد سور

ب��ه اعتق��اد کارش��ناس مس��ائل اوراس��یا، 
آمریکایی ه��ا برای اینکه در آینده س��وریه دیــــدگاه

س��هیم باش��ند، به دنبال ورود به مذاکره با 
روس ها به  عنوان یکی از طرف های اصلی هستند.

»شعیب بهمن«، در گفت وگو با تسنیم، در خصوص تنش های 
اخیر مسکو و واشنگتن و امکان توافق طرفین در رابطه با مسئله 
س��وریه، با اش��اره به اینکه آمریکایی ها به دنبال ورود به مذاکره 
با روس ها در خصوص س��وریه هستند، بیان داشت: بحث تمایل 
به بهبود رابطه بین روس��یه و آمریکا با ریاس��ت جمهوری ترامپ 
شدت گرفت؛ اما در همین دوره نیز پیش بینی می شد که چنین 
مسئله ای به دلیل اختالفات و رقابت های ژئوپلتیک بین دو کشور 

عماًل با چالش های اساسی مواجه می شود. مهم ترین چالش ها نیز 
در ش��رق اروپا درباره اوکراین و منطقه غرب آس��یا در خصوص 

سوریه نمایان بود.
وی ب��ا توجه به ناکامی های آمریکا در س��وریه یادآوری کرد: 
ترام��پ در حال حاضر و زمان تبلیغات، دولت پیش��ین آمریکا را 
در خصوص مسئله س��وریه محکوم می  کرد؛ چراکه نتوانسته بود 
اقدام چندان قاطعی در مسئله سوریه از خود نشان دهد. به نظر 

می رس��د ترامپ اآلن با توجه به موج تبلیغاتی ناش��ی از مباحث 
اس��تفاده مواد شیمیایی در س��وریه تالش می کند به  نوعی یک 
اقدام قاطع نش��ان دهد تا از این طریق در داخل آمریکا دست به 
خودنمایی بزند. کارشناس مسائل اوراسیا با اشاره به اینکه بخش 
عمده ای از معادالت سوریه با دولت این کشور گره خورده است، 
افزود: بازیگرانی از جمله ایران و روسیه نیز حامی سوریه هستند 
که بازیگرانی تعیین کننده در عرصه میدانی محسوب می شوند. 


