
 سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل 
به ایران 

غریب آبادی با تشــریح برنامه های سفر گزارشگر 
ویژه ســازمان ملل به ایران، گفت: ســفر گزارشگر 
ویژه فرصتی است برای آشنایی وی با تاثیر مخرب 

تحریم ها بر مردم ایران.
کاظــم غریب آبادی، معــاون امــور بین الملل قوه 
قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشر، درخصوص سفر 
»آلنــا دوهان«، گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در 
امر بررســی آثار منفی اقدامــات قهری یک جانبه، 
به جمهوری اســامی ایران، اظهار داشــت: »پیرو 
درخواست گزارشــگر ویژه برای ســفر به ایران و 
پذیرش این درخواست از سوی ما، خانم دوهان از 
تاریخ ۱۸ اردیبهشت، سفری ۱۱ روزه به جمهوری 
اسامی ایران خواهد داشت.« وی گفت: ماموریت 
اصلی خانم دوهان، بررســی آثــار منفی اقدامات 
قهــری یکجانبه بر بهــره مندی مــردم از حقوق 
بشــر است و در این راســتا، دیدارهای مختلفی را 
با نمایندگاه دستگاه های دولتی، بخش خصوصی و 
سازمان های غیردولتی انجام خواهد داد. گزارشگر 
ویژه همچنین از برخــی مراکز نیز بازدید به عمل 
خواهد آورد.الزم به توضیح اســت شــورای حقوق 
بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ سازوکار گزارشگر 
ویژه بررســی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر 
بهره مندی افراد از حقوق بشــر را طی قطعنامه به 
تصویب رســاند. کشــورهای غربی هر سال به این 

قطعنامه رای مخالفت می دهند.  ایرنا

مشارکت در دومین نمایشگاه 
اختصاصی ایران و قرقیزستان

معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه با 
تاکید بــر اهمیت نقش و جایگاه نمایشــگاه های 
اختصاصــی در معرفی و شناســاندن هرچه بهتر 
دستاوردها ، قابلیت ها و کیفیت محصوالت شرکت 
های ایرانی بــه بازارهای دیگر کشــورها، دومین 
نمایشــگاه اختصاصی ایران و قرقیزستان را فرصت 
بســیار خوبی برای شــرکت هــای توانمند ایرانی 
دانست تا در شــرایط خاص اقتصادی کنونی برای 

متنوع سازی بازارهای خود تاش کنند.
مهدی صفــری تقویت روابط تجــاری و اقتصادی 
با مجموعه کشــورهای آســیای میانــه از جمله 
قرقیزســتان را یکــی از اولویت های دیپلماســی 
اقتصــادی وزارت امور خارجه ذکــر کرد و ضمن 
دعوت از شــرکت های  ایرانی برای حضور قوی و 
حداکثری در نمایشــگاه قرقیزستان، گفت: وزارت 
امور خارجه و ســفارت جمهوری اســامی ایران 
در بیشــکک در همراهی و همکاری با مســئوالن 
برگزاری نمایشــگاه، از هیچ تاشــی برای تسهیل 
مشارکت  شرکتها فروگذار نخواهند کرد. بر اساس 
ایــن گزارش، حجــم مبادالت تجــاری جمهوری 
اسامی ایران و قرقیزســتان در سال ۱۴۰۰ طبق 
آمار منتشــره، به  حدود ۸۰ میلیون دالر رســید.  
در این ســال صادرات ایران به قرقیزستان به ۷۹ 
میلیون دالر  رســید و در بین چهار کشور اتحادیه 
اقتصادی اورآســیا، رده چهارم را دارد. این میزان 
مبــادالت در تاریخ روابط تجاری دو کشــور یک 
رکورد محسوب می شــود و باالترین رقم تاکنون 
بوده اســت. در برنامه امســال حجم روابط باالتر 
از ۱۰۰ میلیون دالر هدف گذاری شــده اســت و 
اگــر کریدور بندرعباس به اوش راه اندازی شــود، 
ایــن هدف دســت یافتنی خواهد بود .نمایشــگاه 
اختصاصــی ایــران و قرقیزســتان قرار اســت در 
 تاریخ ۲۸ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در شــهر بیشکک

برگزار شود.  ایسنا

 هموطنان و تجار 
مراقب سودجویان باشند

ســفارت ایران در مســقط در اطاعیه ای با اشاره 
به افراد ســودجو که اقدام بــه تبلیغات غیرواقعی 
و دریافــت هزینه های هنگفت بــه بهانه برگزاری 
نمایشــگاه در عمان می کنند، به هموطنان توصیه 
کــرد که قبــل از هرگونه اقدام برای شــرکت در 
نمایشــگاه یا جشنواره، از این ســفارت و یا سایر 

جهات ذیربط در داخل کشور استعام کنند.
ایـران در عمـان در  اسـامی  سـفارت جمهـوری 
اطاعیـه ای خطـاب بـه هموطنـان ایرانـی بویـژه 
اخیـرا  کـرد:  اعـام  تجـاری  و  اقتصـادی  فعـاالن 
فاقـد  افـراد سـودجو کـه  برخـی  مشـاهده شـده 
صاحیـت هـای حرفـه ای هسـتند، بـدون اخـذ 
بـا  و  کشـور  ذیربـط  مراجـع  از  الزم  مجوزهـای 
فعـاالن  از  ای  اطـاع عـده  از عـدم  سوءاسـتفاده 
اقتصـادی اعـم از تجـار و کارآفرینـان از قوانیـن و 
مقـررات و شـرایط حاکـم بـر برگـزاری رویدادهای 
تجـاری و فرهنگـی در عمـان، اقـدام بـه تبلیغـات 
بـه  هنگفـت  هـای  هزینـه  دریافـت  و  غیرواقعـی 
بهانـه برگـزاری نمایشـگاه و یـا جشـنواره در عمان 
کـرده و ضمـن ایـراد ضـرر و زیـان بـه آن هـا و 
عـدم ایفـای وعـده هـای داده شـده، بـه توانمندی 
و اعتبـار تولیـدات و صـادرات جمهـوری اسـامی 
ایـران خدشـه وارد مـی کننـد. در ایـن اطاعیـه 
آمـده اسـت: از سـوی دیگـر متاسـفانه ایـن افـراد 
سـودجو، بعضـا بصورت غیـر واقع، برگـزاری برنامه 
هـای خـود را بـا هماهنگـی و حمایت این سـفارت 
عنـوان مـی کنند.بـر ایـن اسـاس بـه هموطنـان 
توصیـه مـی شـود کـه قبـل از هرگونه اقـدام برای 
شـرکت در نمایشـگاه یا جشـنواره، از این سـفارت 
و یـا سـایر جهات ذیربـط در داخل کشـور از قبیل 
وزارت امـور خارجـه یـا سـازمان توسـعه تجـارت 
ایـران یـا وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی و غیـره، درخصوص مجـوز برگزاری 

رویدادهـای مذکـور اسـتعام کننـد.  فـارس

اخبــــار گزارش

مجلس سنای آمریکا در ادامه تاش های خصمانه واشنگتن 
برای افزودن موضوعات غیربرجامی به توافق هسته ای، دو 
طرح ضد ایرانی را به تصویب رســاند تــا آمریکا همچنان 
سیاســت تثبیت تحریم ها و مقصر نمایــی و معرفی ایران 

به عنوان عامل به نتیجه نرسیدن مذاکرات را اجرا نماید.
در اقدامی که رای دموکرات ها به آن نشانه نقش کاخ سفید 
در اجرای آن می باشــد اعضای مجلس سنای آمریکا با ۶۲ 
رای موافق در برابــر ۳۳ رای مخالف طرحی را به تصویب 
رســاندند که مانــع از اقدام دولت بایــدن )رئیس جمهور 
آمریکا( برای خارج کردن نام ســپاه پاســداران از فهرست 

تروریستی آمریکا می شود.
ایــن طرح با هــدف جلوگیری از احیای توافق هســته ای 
۲۰۱۵ و به پیشنهاد جیمز لنکفورد، سناتورجمهوری خواه 
ضد ایرانی مطرح شده اســت تا دولت آمریکا را ملزم کند 
کــه هر گونه توافق با تهران باید شــامل آنچه فعالیت های 
مخرب و شــرورانه ایران خواندند، باشــد.این طرح اگرچه 
الزام آور نیســت اما موجب پیچیده تر شدن روند مذاکرات 
با ایران برای احیای برجام خواهد شــد، توافقی که دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ باوجود 
مخالفت جامعه بین الملل به طور یک جانبه از آن خارج شد 

و سپس تحریم ها علیه ایران را بازگرداند.
ســناتورهای آمریکایی همچنین در اقدام ضد ایرانی دیگر 
طرحی را با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۲ رای مخالف تصویب 
کردند و در آن خواستار ادامه تحریم های مرتبط تروریسم 
علیه ایران شدند و ادعا کردند که حفظ این تحریم ها برای 
محدود کردن همکاری میان تهران و پکن ضروری اســت. 
این اقدامات ضد ایرانی با هدف جلوگیری از هر گونه توافق 
جدید با ایران پس از این مطرح می شود که مذاکرات وین 
که از زمان روی کار آمدن دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ در 
راستای احیای توافق هســته ای و لغو تحریم های ایران از 
طریق بازگشــت آمریکا و ایران به پایبندی کامل به توافق 
هسته ای آغاز شد، در پی برخی تحوالت اخیر در مناسبات 
سیاسی بین المللی در پی حمله روسیه به اوکراین، اعمال 
تحریم های متعدد واشــنگتن علیه روسیه و کشمکش های 
تهران-واشــنگتن بر ســر برخی مســائل باقــی مانده در 
مذاکرات، از جمله حذف نام ســپاه پاســداران از لیســت 

فهرست تروریستی تا اطاع ثانوی متوقف شده است.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران 
در کنفرانــس خبری اخیرش دربــاره احیای توافق گفت: 
باید پایه های فشــار حداکثری کــه ترامپ علیه ایران کار 
گذاشته از بین برود. چرخه انتفاع اقتصادی ایران از برجام 
به صورت کامل لحاظ شــود.خطیب زاده بــا انتقاد از رویه 
دولت آمریکا افزود: ما تاکید بر این داریم که قوانین داخلی 
و سیاســت داخلی آمریکا و انتخابــات پیش رو در آمریکا 
نمی تواند تعیین کننده نتیجه گفت و گوها در وین باشد. 
آنها حقوق بین الملل را نادیده می گیرند و سعی می کنند 

مسائل را به مسائل داخلی کشورشان گره بزنند.
در این میان ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا مدعی 
شــد، واشنگتن خود را برای هر دو سناریوی حصول توافق 
با ایران و یا شکست مذاکرات وین آماده می کند.ند پرایس 
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در یک نشست خبری 
در پاسخ به سوالی درباره آخرین تحوالت در مذاکرات وین 
گفت: ایاالت متحده به طور مســاوی در حال آماده شــدن 
برای دو ســناریو اســت که در یکی حصول توافق با ایران 
برای بازگشت به پایبندی متقابل به برجام وجود دارد و در 
دیگری توافقی به دســت نمی آید.وی ادامه داد: از آنجایی 
که بازگشت به پایبندی متقابل به برجام یک امکان بسیار 
نامشــخص است، اکنون به طور مساوی برای هر دو سناریو 
آماده می شویم.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با غیرقابل 

قبول دانستن افزایش سرعت برنامه هسته ای ایران، گفت، 
تحوالت مذاکرات با ایران را به رژیم صهیونیســتی گزارش 
می دهند.ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا همچنین در 
اظهاراتی مداخله جویانــه و دخالت در امور امنیتی داخلی 
جمهوری اســامی ایران، مدعی شــد: »پزشک سوئدی-
ایرانی، احمد رضا جالی که در ایران در بازداشــت به سر 
می برد، نماینده یک پرونده جدی بازداشــت خودســرانه 

است«.
در این میان یک رســانه آمریکایی به نقل از برخی منابع 
مطلع مدعی شــده اعضای تیم مذاکره کننــده آمریکا در 
محافل خصوصی »تقریباً اذعان کرده اند« که توافق با ایران 
بر سر مســائلی فراتر از برنامه هســته ای این کشور دیگر 
ممکن نیســت.پایگاه خبری پولیتیکو به نقل از منابع آگاه 
به گزارش های غیرعلنی ارائه شده به کنگره درباره مذاکرات 
برجام نوشــته اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا در محافل 
خصوصی تقریباً به چنین چیزی اعتراف کرده اند.گروهی از 
نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنای 
آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه غیرالزام آوری را به تصویب 
رساندند که از دولت بایدن می خواهد به اختاف های فراتر 
از مسائل هسته ای شــامل فعالیت های منطقه ای و برنامه 
موشــکی ایران نیز رســیدگی کند. پولیتیکو تصویب این 
قطعنامه را »نخستین شــلیک هشدار« از سوی کنگره به 
ســوی دولت بایدن در خصوص توافق هســته ای با ایران 

تعبیر کرده است. این پایگاه نوشــته با آنکه این قطعنامه 
الزام آور نیست اما حامل پیامی نمادین از سوی قانونگذاران 
آمریکایی اســت مبنی بر اینکه هر گونه توافق هســته ای 
جدید با ایران بایستی از توافق حاصل شده در سال ۲۰۱۵ 

قوی تر باشد.
رســانه آمریکایی نوشــته مقام های ارشــد امنیتی رژیم 
صهیونیستی و واشنگتن درباره راه های اعمال فشار بیشتر 
بر ایران گفت وگو کردند.وبگاه خبری »آکســیوس« به نقل 
از یک مقام ارشــد صهیونیســت گزارش داد واشنگتن و 
تل آویو درباره راه هایی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران بر 
اســاس این سناریو که در آینده نزدیک بازگشتی به توافق 
هســته ای ۲۰۱۵ وجود ندارد، بحث کرده اند.به گفته این 
مقام ارشد صهیونیست، گفت وگو بین »ایال هوالتا« مشاور 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با »جیک سالیوان« مشاور 
امنیت ملی آمریکا و دیگر مقامات ارشــد در کاخ سفید در 
هفته گذشــته عمدتاً بر روی ایران از جمله آماده ســازی 
 برای واقعیت احتمالی عدم بازگشــت به توافق هســته ای، 

متمرکز بود.
به ادعای مقام مورد ذکر آکسیوس، »اسرائیل با پیش نویس 
توافق فعلی در مورد بازگشت آمریکا به برجام مخالف است، 
اما هوالتا و سالیوان در مورد چگونگی اعمال فشار بر ایران 
صحبت کردند تا برای مســئوالن در تهران روشــن کنند 
که ایران به توافق نیــاز دارد و در عین حال، در صورت از 
سرگیری مذاکرات، به ایاالت متحده مزیتی برای دستیابی 
به توافق بهتر بدهد«.به گفته این مقام اسرائیلی، »دو مشاور 
امنیــت ملی درباره چگونگی انجــام این کار بدون این که 
ایران را به سمت تقویت برنامه هسته ای خود و غنی سازی 
اورانیوم تا ۹۰ درصد خلوص - سطح مورد نیاز برای تولید 
بمب اتمی- هل دهد، گفت وگو کردند«.این مقام اسرائیلی 
گفت که رژیم صهیونیســتی چند راه ممکن را برای فشار 
بر تهران پیشنهاد کرده، از جمله تصویب قطعنامه انتقادی 
در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
ژوئــن و همچنین افزایش بازدارندگــی نظامی آمریکا در 
غرب آســیا.به ادعای وی، »همه این گام های ممکن برای 
این است که به ایرانی ها نشــان دهد که هیچ کس منتظر 

آن ها نیست و زمان به نفعشان نیست.«
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نماینده تجاری روســیه در ایران گفت: ۱۰ ســال و نیم 
سفیر روســیه در تهران بودم اما حجم مبادالت تجاری 
 دو کشــور هیچ گاه بــه رقم بی ســابقه ۴ میلیارد دالر 

نرسیده بود.
رســتم ژیگانشــین، نماینده تجاری روسیه در ایران در 
گفــت و گو بــا خبرگزاری تاس گفــت: حجم مبادالت 
تجاری ایران و روســیه در ســال ۲۰۲۱ بــه ۴ میلیارد 
دالر رســیده است. وی خاطرنشــان کرد، این یک رشد 
بی ســابقه اســت، ۴ میلیارد دالر یک رقم بی سابقه در 

تجارت ما با ایران است.
این مقام روس تاکید کرد، من ۱۰ ســال و نیم ســفیر 
روسیه در تهران بودم و ما هرگز به چنین رقمی نرسیده 
بودیم. امیدوارم ما از ایــن ارقام عبور کنیم. به نظر می 
رســد، ۴ میلیارد دالر، رقم بســیار زیادی اســت اما با 

ظرفیت کشورهای ما را مطابقت ندارد.
وی افزود، با توجه به اعمال تحریم  های بی  سابقه علیه 
روسیه، انگیزه بیشتری در همکاری میان دو کشور ایجاد 
شده است. کســب و کارهای ایرانی، تمایل زیادی برای 
توســعه همکاری با روسیه نشان می دهند. این )تمایل( 
قبل از اعمال تحریم  ها علیه روســیه وجود داشــت، اما 
معتقدم که اکنون راحت  ترین زمان برای رسیدن به رقم 
های باالتر است.ژیگانشــین در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه ایران و روســیه در چه زمینه هایی می توانند، 
همکاری کنند، گفت: یک محدوده وســیع و گســترده 
نفــت و گاز، حمل و نقل، ارتباطــات، فناوری اطاعات، 
علم و فنــاوری، اقدامات بشردوســتانه، مــواد غذایی، 

کشاورزی و موارد دیگر.
نماینده تجاری روســیه در ایــران  توضیح داد، ما چند 
پروژه بســیار مهم با ایران داریم که تازه شــروع نشده 
اند؛ یک پروژه، پروژه برقی  ســازی راه  آهن گرمســار - 
اینچه برون اســت که از استان های مرکزی ایران تا مرز 
ایران و ترکمنستان ادامه دارد و دیگری، احداث نیروگاه 
حرارتی »ســیریک«؛ فرض بر این است که این نیروگاه 
 با گاز کار کند. ما پروژه های زیادی داریم و من بســیار 

خوش بین هستم.
ایــن مقام روس در مورد اینکه ایران چه محصوالتی می 
تواند به روسیه صادر کند، گفت، محصوالت سنتی نظیر 
سبزیجات، میوه، میوه خشک، خشکبار و تولیدکنندگان 
ایرانی نیز محصوالت پتروشیمی، دارویی، خودروسازی، 
مصالح ســاختمانی، محصوالت صنایع سبک، پوشاک و 

کفش را عرضه می کنند.
نماینده تجاری روســیه در پاســخ به پرسشی در مورد 
میزان پیشــرفت ایــن پروژه با توجه به متوقف شــدن 
جریــان حمل و نقل میان اروپا و روســیه و اینکه آیا از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است یا نه، گفت، کامًا درست 
می گویید؛ این پروژه از اهمیت زیادی برخوردار اســت. 
ما مدت زیادی است که با شرکای ایرانی خود و نه تنها 
بــا ایرانی ها بر روی این پــروژه کار می کنیم.در همین 
حال سفارت روسیه در ایران، در بیانیه ای اعام کرد که 
اظهارات ســفیر مســکو در تهران در مصاحبه با یکی از 
رسانه های روســیه در مورد سفر گردشگران این کشور 
به ایران، از ســوی برخی از رســانه های فارسی زبان به 

صورت تحریف شده منتشر شده است.
در بخشــی از متن بیانیه سفارت روســیه در ایران در 
این ارتباط آمده اســت: »با توجه به تحریف گفته های 
جناب اقای لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران توسط 
بخش فارســی بی بی ســی و رادیو فــردا در خصوص 
رعایت  پوشش اسامی و ممنوعیت مشروبات الکلی در 
ایران، این ســفارت موارد ذیل را اعــام می دارد.گفته 
های ســفیر روســیه در وهله اول خطاب به گردشگران 
روســی بود که قصد سفر به ایران را دارند و می بایست 
 قوانین محلی را که ما بســیار به آنها احترام می گذاریم، 

رعایت کنند.
باعث تعجب است که رسانه های مذکور از انتشار دیگر 
گفته های جناب اقای لوان جاگاریان، ســفیر روسیه در 
ایران در ارتباط با توســعه رو به رشــد روابط روسیه و 
ایران منجمله همکاری در حوزه نظامی - فنی خودداری 
کردند.در عین حال خاطرنشــان می سازیم رسانه های 
"بی بی فارسی" و "رادیو فردا" که در برنامه های خود 
از حقوق بشر دفاع کرده و با پناهجویان اوکراینی که بی 
شــک به حمایت و کمک نیاز دارند ابراز همدردی می 
کنند، اما در حقیقت مشکات اساسی ای که پناهجویان 
از افغانســتان، عراق و ســوریه با آنها روبرو هســتند را 
نادیده می گیرند. تاکید می کنیم که پناهجویان از این 
کشورها بخاطر اقدامات تجاوزکارانه ایاالت متحده امریکا 
و متحدان آنها در ناتو است که در چنین شرایط سخت 
زندگی قرار گرفته اند. ایــن موضوع چیزی جز نمایش 
دورویی و نژادپرستی از ســوی "بی بی سی فارسی" و 
"رادیو فردا" نیســت که انسان ها را به درجه اول و دوم 

تقسیم می کنند.«  فارس

حجم مبادالت تجاری ایران و روسیه به 4 میلیارد دالر رسید
مرکز مطالعات امنیتی »سوفان« مستقر در نیویورک در 
گزارشی به بررسی دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان 

سعودی پرداخت و از پیشرفت در آن خبر داد. 
نکات اصلی مطرح شده در این گزارش عبارتند از:

گفت وگوی عربســتان سعودی با ایران نشان دهنده عدم 
اطمینان پادشاهی سعودی در مورد نقش ایاالت متحده 
در تضمین امنیت خلیج فارس اســت.گفت وگوهای بین 
دو طرف در مورد مســائل نسبتاً قابل مدیریت از جمله 
زیارت آتی حج پیشــرفت داشته است.مقامات عربستان 
ســعودی امیدوارند که این گفت وگوهــا بتواند راه حلی 

سیاسی برای درگیری در یمن ایجاد کند.
مذاکرات ایران و عربســتان می تواند به شکست بن بست 
در مذاکــرات چندجانبه برای احیای توافق هســته ای 

۲۰۱۵ ایران کمک کند.
 در مقدمه این گزارش آمده است: در اواخر آوریل، ایران 
فاش کرد که دور پنجم مذاکرات با عربستان سعودی را 
در بغداد، محل اکثر دورهای قبلی نشســت ها در ســال 
۲۰۲۱، برگزار کرده است. رسانه های ایران گزارش دادند 
کــه جدیدترین دور مذاکرات با حضور »مقامات ارشــد 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سازمان 
اطاعات عربســتان سعودی« برگزار شد. سعید خطیب 
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: مذاکرات 

اخیر مثبت و جدی بوده و شاهد پیشرفت هستیم.
طبق این گزارش، رســانه های ایرانی افزودند که انتظار 
مــی رود وزرای خارجــه دو کشــور در آینــده نزدیک 
با یکدیگر دیــدار کنند که به طور بالقــوه ارتقای قابل 
توجهی در سطح مذاکرات خواهد بود. مقامات دو کشور 
به منظور آمادگی برای این دیدار در ســطح عالی، پیش 
بینی می کنند که در عمان که روابط نزدیک تری با ایران 
نسبت به ســایر کشورهای حاشــیه خلیج فارس دارد، 
دیدار کنند. به نوشته سوفان، برخی توافقات جزئی بنابر 
گزارش ها در بغداد حاصل شــد؛ به عنوان نمونه، ایران 
۴۰ هزار زائر ایرانی را در اواخر سال جاری به شهر مکه 
در عربستان سعودی برای مراسم حج اعزام خواهد کرد. 
بــا این حال به نوشــته ایــن مرکز مطالعــات امنیتی، 
چانه زنی دشــواری برای این دو کشــور در پیش است. 
به ادعــای این گزارش، تهــران برای برقــراری مجدد 
روابــط دیپلماتیک فشــار می آورد و به نظر می رســد 
ریاض می خواهد امتیــازات قابل توجهی را از تهران در 
مورد مســائل منطقه ای بگیــرد و موافقت کرده که به 

ایران اجازه دهد ســفارت خود در ریــاض را فقط برای 
فعالیت های مرتبط با ســازمان همکاری اسامی مستقر 

در جده بگشاید.
در ادامه این گزارش ضمن طرح اتهاماتی علیه ایران آمده 
اســت: مقامات سعودی به دنبال کســب امتیاز در مورد 
مناقشه یمن هســتند. از سال ۲۰۱۵، عربستان سعودی 
و متحد کلیدی آن در خلیج فارس، امارات عربی متحده 
به دولت )مســتعفی( یمن کمــک می کنند تا با جنبش 
حوثی هــای مورد حمایت ایران )انصــاراهلل یمن( که در 
سال ۲۰۱۴ بیشتر مناطق شمالی و مرکزی یمن را تحت 
کنتــرل خود درآورد، مبارزه کند. ایــران به حوثی ها در 
ارائه فناوری موشــکی که این گروه بــه طور مکرر علیه 
اهداف سعودی اســتفاده می کند، کمک کرده است. در 
ژانویه، آن ها بــه اهدافی در نزدیکی فرودگاه بین المللی 
ابوظبی شــلیک کردند. هر دو کشور خلیج فارس از عدم 
اقدام تافی جویانه ایاالت متحده ابراز تاسف کرده اند. با 
این حال، ایاالت متحده به هر دو کشور سامانه های دفاع 
موشکی پیشرفته، از جمله سامانه ای که حمات موشکی 

حوثی ها به امارات را رهگیری کرد، ارائه کرده است.
این مرکز سپس در اشاره به مذاکرات رفع تحریم ها علیه 
ایران و همزمانی آن بــا مذاکرات تهران و ریاض افزوده 
اســت: دیپلمات های بین المللی امیدوارند که مذاکرات 
ایران و عربســتان حداقل به تمدیــد آتش بس دو ماهه 
در یمن که از اوایل آوریل آغاز شد، منتهی شود و شاید 
در نهایت یک راه حل سیاســی ایجاد کند. پیش از دور 
مذاکرات ماه آوریل، عربستان سعودی تمایل بالقوه خود 
را بــرای پایان دادن به مداخله خود در درگیری طوالنی 
یمن نشــان داد. به نوشــته این گزارش، بــا این حال، 
مشخص نیست که گفت وگوی عربستان و ایران به طور 
معناداری اختافات آن ها را کاهش داده باشد.سوفان در 
ادامه افزوده است: گفته شــده در گفت وگوهای بغداد، 
مقامات ســعودی از نقش ایران در یمــن ابراز ناامیدی 
کردنــد و تهران را متهم کردند که در تســهیل تمدید 
آتش بس کوتاهی کرده است. ایران علناً حمایت خود را 
از آتش بس اعام کرده است؛ نمایندگان ایران در بغداد 
تاکید کردند که عربســتان سعودی باید گام های عملی 
برای حرکت به ســمت صلح پایدار بردارد - فرمولی که 
به معنای کاهش حمایت عربستان و امارات از نیروهای 
زمینی دولت )مســتعفی( یمن و محدود کردن حمات 

هوایی عربستان و امارات در آنجاست.  فارس

مذاکرات ایران و عربستان سعودی پیشرفت داشته است

نگاهی بر تحرکات ضد برجامی روزهای اخیر کنگره 

آمریکا به  دنبال تثبیت تحریم ها و مقصرنمایی

نماینده کشــورمان در ســازمان ملل گفت: زمان آن فرا رسیده است که جامعه 
جهانی اقدامات الزم را برای مبارزه با اسام هراسی و نقض حقوق اولیه مسلمانان 

انجام دهد.
مجید تخت روانچی نماینده جمهوری اسامی ایران در سازمان ملل در سخنرانی 
کمیته اطاعات مجمع عمومی ســازمان ملل متحد ضمن ابراز تاســف از اینکه 
برخی کشور ها همچنان از انحصار فناوری های ارتباطی مدرن خود برای تحریف 
و جعل واقعیت های ســایر کشور ها به ویژه کشــور های در حال توسعه استفاده 
می کنند، گفت: بدین ترتیب وجهه و منافع آن کشور ها را مخدوش می کنند که 
ضرورت دارد این وضعیت نامطلوب، مورد رسیدگی فوری جامعه بین المللی قرار 
گیرد. وی در بخش دیگری از ســخنان خود با محکومیت تحریم های غیرقانونی 
یکجانبه اظهار داشــت این تحریم ها ســبب افزایش مشکات اقتصادی، تجاری 
و مالی برای کشــور های تحت تحریم گردیده و ضمن تضعیف رشــد اقتصادی 
این کشورها، مانع از دسترســی به تجهیزات و مواد اولیه پزشکی بواسطه ایجاد 

محدودیت در دسترســی به منابع مالی خارجی می شــود.نماینده کشورمان در 
سازمان ملل ضمن مغایر دانستن این تحریم ها با اصول حقوق بین الملل، حقوق 
بشردوستانه منشــور ملل متحد خواســتار ادامه تاش های دپارتمان ارتباطات 
جهانی سازمان ملل در خصوص تاثیرات منفی تحریم های یکجانبه بر کشور های 

تحت تحریم و مردم عادی شد.
تخت روانچی در ادامه با اشاره به پدیده رو به رشد اسام هراسی در غرب اظهار 
داشــت: ایجاد فضای نفرت پراکنی نسبت به اسام و مسلمانان در نقاط مختلف 

جهان که توسط رسانه های ضد اســامی و لفاظی های تحریک آمیز و متعصبانه 
برخی از شخصیت های سیاســی در غرب برانگیخته می شود، مایه نگرانی شدید 
است. زمان آن فرا رسیده اســت که جامعه جهانی این پدیده را محکوم کرده و 
اقدامات الزم را برای مبارزه با اسام هراسی و نقض حقوق اولیه مسلمانان انجام 
دهد. در این راســتا، ما از دپارتمان ارتباطات جهانی سازمان ملل می خواهیم به 
تاش های خود برای رســیدگی به این پدیده، به ویژه از طریق گرامیداشــت ۱۵ 
مارس بــه عنوان روز جهانی مبارزه با اسام هراســی ادامه دهد. وی در پایان با 
اشــاره به اهمیت و محبوبیت زبان فارسی در تعدادی از کشور های منطقه اظهار 
داشــت: مناسب است دبیرخانه سازمان ملل به تاش های خود برای اطمینان از 
انتشار محصوالت رسانه ای مختلف به همه زبان های رسمی و غیررسمی سازمان 
ملل، از جمله زبان فارسی که توسط بیش از صد و بیست میلیون نفر در سراسر 
جهان صحبت شــده و به طور گســترده به عنوان ریشه فرهنگ و تمدن بزرگ و 

منبع تفاهم و همبستگی چند ملت است، ادامه دهد.  صدا و سیما

نماینده ایران در سازمان ملل خواستار شد 

جامعه جهانی اسالم هراسی در غرب را 
محکوم کند


