
طالبان افغانستان نامه سرگشاده ای را منتشر کرد 
که خطــاب به دونالد ترامپ تهیه شــده بود.  در این 
نامه از آمریکا خواســته شــده بود که پس از ۱۶ سال 
جنگ، این کشــور نیروهایش را از افغانســتان خارج 

کند. در این نامه طوالنی که از سوی ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان برای خبرنگاران فرستاده شده است، 
طالبان بر این نکته تاکید کرده است که دونالد ترامپ 
اشتباهات دولت های پیشــین آمریکا را با بازنگری در 
استراتژی های آمریکا در افغانستان به رسمیت شناخته 

است.
در ایــن نامه همچنین آمده اســت که ترامپ نه 
تنها نباید سیاســت آمریکا در افغانســتان را به ارتش 
واگذار کند، بلکه باید نیروهایش را از این کشور تخلیه 
کرده و از افزایش شــمار نیروهای نظامی در دولت نیز 

جلوگیری کند.
در این نامه ۱۶۰۰ کلمه ای آمده اســت که خروج 
آمریکا از افغانســتان باعث می شود »از آسیب رسیدن 

به نیروهای آمریکایی« جلوگیری شــده و به »جنگ 
وراثتی« پایان داده شــود. ایاالت متحــده آمریکا در 
حــال حاضر حدود ۸۴۰۰ نیرو در افغانســتان دارد و 
دونالد ترامپ تا کنــون در مقابل توصیه های پنتاگون 
درباره فرستادن ۴ هزار نیروی اضافه به افغانستان برای 
تقویت عملیات ضدتروریســتی در این کشور مقاومت 
کرده اســت. عالوه بر افزایش شمار نظامیان آمریکایی 
در افغانســتان از دیگر چالش های واشنگتن این است 
که چگونه قدرت های منطقه ای را به تالش برای ایجاد 

ثبات در افغانستان متعهد کند. 
دولت افغانســتان تا کنون بارها تالش کرده است 
که پیشرفت های طالبان در خاک این کشور را متوقف 
کند اما چندان در این زمینه موفق نبوده است و بنابر 

گزارش های جدید، طالبان ادعا می کند کنترل حدود 
۵۰ درصد از خاک این کشور را در دست دارد. 

طالبــان در این نامه سرگشــاده خطاب به دونالد 
ترامــپ می نویســد: »مــا می دانیم که شــما متوجه 
خطای پیشــینیان خود شــده اید و تصمیم گرفته اید 
در اســتراتژی خــود در قبال افغانســتان تجدید نظر 
کنید… شما نباید موضوع افغانستان را به ژنرال های 
جنگ ســاالر واگذار کنیــد و باید به گونــه ای تصمیم 
 بگیرید تا تاریخ از شما به عنوان فردی طرفدار صلح یاد 

کند.« 
در این نامه همچنین فهرستی طوالنی از شکایات، 
درباره همکاری های دولت افغانستان و نیروهای آمریکا 

در این کشور آورده شده است.

چین هشــدار داد اگر آمریکا اقداماتی را در نظر 
بگیرد که به روابط تجاری میان دو کشور لطمه بزند، 
پکن ســاکت نمی ماند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
این هشــدار از ســوی چین پس از آن مطرح شد که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا دستور تحقیقات 
 درباره قوانیــن مربوط به مالکیت معنوی پکن را داده 

است.
کمپانی های آمریکایی و اروپایی مدت هاست که از 
قوانین چین شکایت دارند؛ قوانینی که آن ها را مجبور 

می کند اگر می خواهند در چین فعالیت داشته باشند 
باید اسرار صنعتی شــان را به چینی ها بفروشند. این 
اقدام از ســوی دولت دونالد ترامپ درنهایت می تواند 

باعث افزایش تعرفه ها و محصوالت چینی شود.
وزارت تجارت چین در بیانیــه ای مراتب نگرانی 
خود را در این باره ابراز داشت و هشدار داد که هرگونه 
اقدام واشــنگتن در به کارگیری سیاست محافظت از 
اقتصاد آمریکا به شــدت بر روابط تجاری میان ایاالت 

متحده و چین اثر منفی می گذارد.

در این بیانیه که در وزارت تجارت چین منتشــر 
شــده آمده پکن تمامی اقدامات الزم را برای دفاع از 

حقوق خود و منافعش انجام می دهد.
ترامپ روز دوشــنبه تفاهم نامه ای را امضا کرد و 
»رابرت الیتیزر«، نماینده تجاری آمریکا را مامور کرد 
تا بررسی کند سیاست های چین بر سرمایه گذاران یا 

کمپانی های آمریکایی اثر مخرب می گذارد یا خیر.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید دارد که واشــنگتن 
بیش از این به دزدی های رموز صنعتی آمریکا توسط 

چیــن بی اعتنایی نمی کند؛ نگرانی که ناشــی از این 
یک نگرانی گسترده می شــود که کمپانی های بزرگ 
خارجی به دنبال اشتراک در بازار بزرگ چین هستند.

این بررســی از سوی دولت واشــنگتن در حالی 
صورت می گیرد که روابط میان آمریکا و چین بر ســر 

مسئله کره شمالی رو به سردی گذاشته است.
 ترامپ اخیرا گفته بود اگر پکن اقدام بیشــتری 
در کمک به حل مسئله اتمی کره شمالی کند، موضع 

آمریکا در قبال تجارت با چین نرم تر می شود.

به گزارش خبرگزاری فرانســه از دوحه، وزیر امور 
خارجه قطر اعالم کرد بازسازی اعتماد بین کشورهای 
عرب خلیــج فارس به علت ادامه بحــران دیپلماتیک 

منطقه، زمان زیادی خواهد برد.
در شــرایطی که مناقشــه بین قطر و چهار کشور 
عرب به رهبری عربســتان ســعودی وارد یازدهمین 
هفته خود شــد، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی 
اعالم کرد روابط منطقه ای به علت این بحران، متحول 

شده است. وی در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد: قطر 
همــواره یکی از بنیان گذاران شــورای همکاری خلیج 
)فارس( بوده است و ما همچنان فکر می کنیم که این 

اهمیت زیادی برای همه ما در منطقه دارد.
شــورای همکاری خلیج فارس که در سال ۱9۸۱ 
تاسیس شد، متشــکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، 

عربستان سعودی و امارات عربی متحده است.
وزیــر خارجه قطر اعالم کرد: این گروه براســاس 

امنیت راهبردی و براساس اعتماد، تشکیل شده است. 
متاســفانه، با توجه به آن چه اخیرا با این بحران اتفاق 
افتــاد، این عامــل هم اکنون مفقود اســت و به زمان 

زیادی برای بازسازی مجدد اعتماد نیاز است.
وی گفت: ما امیدوار هســتیم این اعتماد مجددا 

برقرار شود.
عربســتان، بحرین، امارات و مصر پنجم ماه ژوئن 
با متهم کردن قطر به حمایت از افراط گرایی، روابط با 

دوحــه را قطع کردند که این باعــث وقوع بزرگ ترین 
بحران سیاســی در منطقه خلیج )فارس( در چندین 

سال گذشته شد.
دوحه با رد این ادعاها، دیگر کشــورها را به حمله 

به حاکمیت خود متهم می کند.
چهار کشــور عربی همچنین تحریم هایی از جمله 
محدودیت هایی در زمینه استفاده هواپیماهای قطری 

از حریم هوایی خود اعمال کرده اند.

رئیس جمهــور فرانســه و ترکیــه در یک تماس 
تلفنی درباره حل سیاسی بحران سوریه باهم گفت وگو 

کردند.
به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیه از طریق تمــاس تلفنی درباره 

اوضاع سوریه باهم گفت وگو کردند.
کاخ الیــزه فرانســه در بیانیــه ای اعــالم کرد، 
رئیس جمهور فرانســه بار دیگر ابراز تمایل کرد که با 
ترکیه پیرامون مســائل مربوط به مبارزه با تروریسم 
و پیدا کــردن راه  حل های سیاســی همه جانبه برای 
گسترش صلح، ثبات و اتحاد در سوریه گفت وگو کند.

ماکرون نیز ضمن اشاره بر اینکه اولویت کشورش 
مبارزه همه جانبه با گروه های تروریستی است، گفت، 
جایگزین قانونی برای بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
وجود ندارد و برکناری وی از قدرت پیش شــرط پایان 

یافتن درگیری در سوریه نیست.
فرانســه از زمــان ریاســت جمهــوری ماکرون، 
اولویت های خود را درباره پرونده ســوریه مشــخص 
کرده که شــامل تثبیت آتش بس در سوریه، شکست 
گروه تروریســتی داعش و مذاکره با طرف های سوری 

می باشد.
علی رغــم اینکه اردوغان بارها اعالم کرده تا وقتی 
اسد در راس قدرت است بحران سوریه حل نمی شود، 

اما ماکرون رفتن وی از قدرت را شرط اولیه پایان این 
درگیری ها نمی داند.

پیشــتر وزارت خارجه فرانسه اعالم کرده بود که 

بشــار اســد به تنهایی نمی تواند بحران سوریه را حل 
کند و در عیــن حال تاکید کرد پاریــس قصد ندارد 
مسئله ســرنگونی اسد را در اولویت تالش هایش برای 

حل بحران سوریه قرار دهد.
پاریــس معتقد اســت که فرمول فدرالی شــدن 
مناســبت ترین گزینه برای سوریه است و اینکه تالش 
بــرای آن نیازمند حمایــت گروه هــای منطقه ای و 

بین المللی به شکل برابر است.
ترکیه نیز همواره حکومت دمشــق و در راس آن 
حضور بشــار اســد در قدرت را هدف اتهام های خود 
در ارتباط با جنگ ســوریه قــرار داده و از  گروه های 

شورشی مخالف بشار اسد حمایت کرده است.

یک استاد دانشگاه سودان، از نفاق عربستان در 
فریفتن ســودانی ها برای جنگ در یمن و تالش های 
پشت پرده برای برقراری روابط با ایران، به شدت انتقاد 

کرد. 
»تاج الســر عثمــان« در چنــد توییت پیاپی 
در صفحــۀ توییتر خود مفتی های ســعودی را برده 
فروشانی تحریک کننده خواند که به سربازان سودانی 
در ازای دفاع از مکه و مدینه بهشــت می فروشند، در 

حالی که خودشان دنبال نجف و تهران اند.
وی پیش بینی کرد به زودی روابط عربســتان با 
ایران بهبود یابد و افزود: ممکن است در آیندۀ نزدیک 
شاهد ائتالف »کشــورهای محاصره کنندۀ قطر« با 
ایران، به بهانۀ مقابله با اخوان و گسترش حضور ترکیه 
در منطقه خواهیم بود؛ در آن شــرایط، اصطالحاتی 
نظیر مجوس و رافضی حذف خواهد شــد و هر کس 
چنین اصطالحاتی را بــر زبان براند، مجازات خواهد 

شد.
تاج الســر در ادامه نوشــت: عثمــان العمیر، از 
سرشــناس ترین قطب های مطبوعات عربستان که 
ناشر نشریۀ ایالف اســت، به صراحت از همسایگاِن 
ســودمنِد عربستان و در رأس آن ها ایران می نویسد.. 
خدا را شــکر می کنم که گذشــِت زمان، نقاب ها را 

برانداخت.
به نوشــتۀ وبگاه "وطن" قاســم االعرجی، وزیر 
کشور عراق، روز یک شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی با 
همتای ایرانی خود عبدالرضا رحمانی فضلی در تهران، 
تاکید کرد که محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان، 
رسماً میانجی گری عراق میان ایران و عربستان برای 
فرونشــاندن تنش میان دو کشــور را خواستار شده 
است، موضوعی که ملک سلمان نیز آن را از االعرجی 

درخواست کرده بود.
االعرجی تاکید کرد که رفتار محترمانه با حجاج 
و اجازه دادن به آنان برای زیارت بقیع را به عنوان دو 
نشاِن حسن نیت از نظر ایران، به عربستان ابالغ کرد 
و عربستان خاطر نشان کرده است که این خواسته ها 
را اجرا خواهد کرد و بقیع، اکنون به روی همۀ زائران 

ایرانی باز است.

در حالی که رهبر کره شــمالی تصمیم گیری درباره 
حملــه به گوآم را بــه تاخیر انداختــه، آمریکا می گوید 
مذاکره با پیونگ یانگ بــه موضع گیری کیم جونگ اون 

بستگی دارد.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی تصمیم گیری درباره شلیک 
موشک به سمت گوآم را به تاخیر انداخته و منتظر است 
ببیند ایاالت متحده آمریــکا چه خواهد کرد و همزمان 
آمریکا می گوید که هرگونه مذاکره با کره شــمالی به اون 

بستگی دارد.
ایاالت متحــده و کره جنوبی هم آماده رزمایش های 
مشــترک بیشتر هستند که کره شــمالی را خشمگین تر 
می کند و کارشناسان هشدار دادند پیونگ یانگ هنوز هم 

می تواند طرح تحریک آمیزش را جلو ببرد.
رهبر کره شمالی دوشنبه در اولین حضورش در انظار 
عمومــی پس از دو هفته به فرماندهی ارتش کشــورش 
رفت و طرحی برای شلیک چهار موشک برای فرود آمدن 

در نزدیکی گوآم را بررسی کرد.
او گفــت: اگر یانکی هــا در اقدامــات بی مالحظه و 
خطرناک افراطیشــان در شــبه جزیره کره و اطراف آن 
اصــرار کنند و خویشــتن داری جمهــوری دموکراتیک 

خلق کــره را محک بزنند، آن وقت تصمیم مهمی اتخاذ 
می کنیم.  

بــا این وجود مقام های آمریکایــی در روزهای اخیر 
لحن نرم تری گرفته اند. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
آمریکا سه شــنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت: تصمیم با 
کیم جونگ اون اســت که بخواهد با آمریکا وارد مذاکره 
شــود. ما همچنان مایل هســتیم که راهی برای مذاکره 

پیدا کنیم اما این مسئله به او بستگی دارد.
هدر ناوئرت،  ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 
که تصمیم کره شمالی برای تعویق در تصمیم گیری کافی 
نیست و پیونگ یانگ باید نشان دهد که واقعا روی هدف 

خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره مصمم است.   
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دکتر حســن روحانی رئیس جمهوری اســامی ایران در نطق دفاع از وزرای پیشنهادی 
خود به مجلس تهدید کرد که در صورت ادامه روند کارشکنی های ایاالت متحده و افزایش 
تحریم ها ممکن اســت اجرای توافق هسته ای را متوقف کند و برنامه هسته ای ایران را به 

مرحله سابق و یا حتی پیشرفته تر برگرداند.
گرچه بسیار بعید است که ایران از برجام خارج شود اما طبق نص صریح برجام در صورتی 
که طرف مقابل اقدام به کارشکنی کند ایران حق دارد اجرای برجام را تا زمانی که طرف مقابل 
تعهدات خود را انجام نداده معلق کند و ظاهرا اشاره آقای روحانی هم به همین بخش برجام 
بود که ایران تاش داشت نیازی به اجرای آن نباشد اما کارشکنی های ایاالت متحده ایران را 
بر آن داشته که به اجرای این بند برجام فکر کند. طبق یکی از بند های برجام ایران می تواند 
اجرای برجام را معلق کند و به کمیته ای که برای رسیدگی به اجرای برجام تشکیل شده از 
کارشکنی های ایاالت متحده شکایت کند و تا زمان رسیدگی به شکایت ایران اجرای برجام 
متوقف خواهد شد. در واقع ایران از قبل هم می دانست که ایاالت متحده پایبند تعهدات خود 
در برجام و یا هیچ توافق بین المللی دیگر نبوده و نخواهد بود و سابقه پایبندی ایاالت متحده 
به تعهدات خود در توافقات ســابق که با کشورهای دیگر مانند کره شمالی یا لیبی و یا… 
انجام داده بود ثابت می کند که نمی توان به هیچ وجه برای امضای نماینده ایاالت متحده در 
هیچ توافقی اعتبار قایل شد. اگر این گونه بود که امروزه ایاالت متحده از توافق زیست محیطی 
خارج نمی شد و یا اینکه پس از اینکه کره شمالی برجک های نیروگاه های خود را نیز منفجر 
کرد به فشار های خود بر علیه کره شمالی ادامه نمی داد، و یا پس از اینکه لیبی همه برنامه 
هسته ای خود را تعطیل کرد و کارخانه های خود را بار کشتی کرد و به ایاالت متحده فرستاد 
توطئه سرنگونی دولت قانونی آن را رهبری نمی کرد. امضای توافق هسته ای توسط ایران به 
این معنا نیست که ایرانی ها تکنولوژی هسته ای و سواد خود را نیز واگذار کرده اند و همانگونه 
که جناب آقای روحانی گفتند اگر تصمیم سیاســی گرفته شود ایران بسیار سریع تر از آنچه 

آمریکایی ها تصور می کنند می تواند به برنامه خود برگردد. 
برنامه هسته ای هیچ وقت برای ایران هدفی نبوده که بخواهد آن قدر حیاتی باشد تا نتوان 
آن را کنار گذاشــت اما همیشــه ایران ترجیح می داده این برگه را برای چانه زنی نگاه دارد. 
فناوری هسته ای فناوری ای نسبتا قدیمی است که به بیش از صد سال پیش بر می گردد و 
ایران پس از انقاب تاش کرده به فناوری های نوین و فناوری های عالی دست یابد و امروزه 
توانسته این فاصله یک صد ساله را پر کند و در فناوری های نوین و عالی مانند فناوری نانو 
و هوافضا پیشــرفت های قابل توجهی داشته باشد. در واقع تحریم های جدید ایاالت متحده 
هم همین فناوری های نانو و عالی ایران را هدف قرار داده و ایاالت متحده تازه متوجه شده 
که اصل ماجرا این بوده که ایرانی ها برای رســیدن به فناوری های نوین آن ها را ســرگرم 
برنامه هسته ای کرده بودند. هدف اصلی ایاالت متحده این است که ایران از نظر تکنولوژی 
فاصله ای بیش از یک صد سال با جهان مدرن داشته باشد و حال که ایاالت متحده انگشت 
روی فناوری های عالی ایران گذاشــته ایران نیز چانه زنی را به فناوری ای که یک صد ساله 
است باز می گرداند تا فناوری های نوین و عالی خود را حفظ کند. همه می دانند که تسلیحات 
هسته ای نمی تواند نظامی را در کشوری نگاه دارد چرا که اگر می توانست قطعا اتحاد جماهیر 
شوروی در حال حاضر پا برجا بود و همچنین امکان استفاده از این تسلیحات وجود ندارد، البته 
به جز برای ایاالت متحده و هم پیمانان آن که به قوانین و مقررات بین المللی پایبند نیستند. با 
این شرایط ایران نیازی به ساختن تسلیحات هسته ای ندارد و اگر برنامه هسته ای را برای خود 
به پا کرده به این دلیل است که به این فناوری و مزایای آن دست یابد و قطعا بهانه ای برای 
چانه زنی داشته باشد. اگر ایران وارد مذاکرات هسته ای شد به این دلیل بود که ایران خواهان 
رفع همه تحریم های بین المللی بود و طبق همان توافق نباید تحریم های قبلی با نام دیگری 
برگردد.  حال که ایاالت متحده در اجرای توافق هسته ای سنگ اندازی می کند و اجازه رفع 
تحریم ها را نمی دهد دلیلی وجود ندارد که ایران بخواهد به این توافق پایبند باشد. قطعا ایران 
مراد آقای ترامپ و تیم وی را محقق نخواهد کرد و توافق هسته ای را پاره نخواهد کرد اما 
هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل کند و طرف مقابل 
زیر آن بزند. حال توپ در زمین 5 کشور باقی مانده در توافق هسته ای است که تصمیم بگیرند 
می خواهند از امضای خود دفاع کنند و یا اینکه چشــم و گوش خود را به تعدی های ایاالت 

متحده بر اراده بین المللی ببندند.

آیا ایران از برجام خارج 
خواهد شد؟

"اسالم اوزکان" تحلیل گر ترک در سخنانی اظهار 
کرد: با وجود شــایع شــدن وبا و ادامۀ جنگ در یمن، 
رسانه های غربی ســعی می کنند بحران در این کشور 
را حاصــل جنگ حوثی هــای مورد حمایــت ایران با 

سعودی های مورد حمایت آمریکا جلوه دهند.
وی افزود: غرب، حجم فاجعۀ بشری یمن را اندک 
جلوه می دهد، زیرا عربســتان ســعودی، تامین کنندۀ 
منافع ویژۀ غرب است و از سوی دیگر، اکثر رسانه های 
غربی، اسیر حمایت های مالی کشورهای خاورمیانه اند.

اوزکان در ادامه گفت: حتی کشــورهایی که منافع 
مســتقیم با عربســتان ندارند و برقراری روابط با این 
کشــور را برنامه ریزی می کننــد و از رویارویی با آن 
پرهیز می کنند نیز ســعی کردند از انتشار اخبار یمن 

و مسائل مرتبط به آن خودداری کنند.

وی در ادامــه گفت: بحران در روابط عربســتان، 
امارات و بحرین و مصر از یک ســو و اختالف با قطر از 
ســوی دیگر، جنبۀ دیگری از پوشش ندادن بحران در 
یمن را ســبب شد. در این میان، شبکۀ الجزیرۀ قطری 
که چهار کشــور نام برده خواهان تعطیلی آن هستند، 

گزارش هایی از تحوالت اوضــاع در یمن پخش کرد و 
این مسئله سبب شد توجه بیشتری به وقایع این کشور 

شود.
ایــن تحلیل گر سیاســی تــرک، با بیــان این که 
ســازمان ملل در میانجی گری بــرای برون رفت یمن 
از بحــران، بــی طرف نیســت؛ تاکید کرد: فرســتادۀ 
ویژۀ ســازمان ملــل به یمن، جانب بــی طرفی را نگه 
 نمی دارد و تا حد بســیار زیادی متمایل به عربســتان 

است.
وی خاطر نشــان کرد: حل بحــران در یمن، تنها 
به واســطۀ نهــادی میانجی و در عیــن حال بی طرف 
امکان پذیر اســت کــه با تالش ها و فشــارهای جدی 
بین المللی همراه شــود. زیرا عربستان سعودی، گرفتار 
بحران مالی بزرگی شــده است و نشانه های این بحران 

ظاهر شــده اســت و اگر اوضاع به همین منوال ادامه 
یابد، عربســتان به ناچار مجبور خواهد شد که یمن را 

ترک کند.
اوزکان یادآور شــد: عربســتان، تنها به دو شیوه، 
تســلیم تغییر موضع گیری های خــود در قبال یمن 
خواهد شــد: نخست فشارهای بین المللی و دوم وجود 
بحــران مالی واقعــی. به این ترتیب، همــان گونه که 
آمریکا ناچار به خروج از لبنان شــد، آمریکا نیز از یمن 

خارج خواهد شد.
در ماه جوالِی سال ۱9۵۸، آمریکا رسماً با عملیاتی 
تحــت عنوان "خفــاش آبی" و به درخواســت کمیل 
شــمعون که در آن زمان نخست وزیر بود، وارد لبنان 
شــد اما نیروهای آمریکایی در 2۵ اکتبِر همان سال، 

یعنی بعد از حدود 3 ماه، از لبنان خارج شدند.

عربستان در یمن به سرنوشت آمریکا در لبنان دچار می شود

محمد باجی قائد سبسی، رئیس جمهور تونس، در روز ملی زنان تونس از تشکیل کمیته ای جهت مطالعه حقوق بشر و تاش برای برابری حقوق زنان و مردان خبر داد، او ضمن رد نظرات برخی مخالفان، 
این اصاحات را کاما مطابق آموزه های دین مبین اسام و دستورات الهی دانست. در همین راستا، دیوان الفتوای تونس، از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرد.

پیش از آغاز به کار این شورا و در اولین گام، با دستور مستقیم رئیس جمهور زنان به حق وراثت برابر با مردان و حق ازدواج با پیروان کیش های دیگر دست یافتند.
گفتنی است مفتی های تونس و برخی فقیهان االزهر از این اقدامات حمایت کردند و دیوان الفتوای تونس دستورات سبسی را منطبق بر شریعت اعام کرد.

حق وراثت برابر برای 
زنان تونسی

پاورقی 

کشورهای عربی، به خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به گشایش 
روابط خود با عراق ســرعت می بخشند، با این امید که با این کار بتوانند برخی 
مقامات عراقی را از ایران دور کنند، و روابط طبیعی با بغداد داشــته باشند. در 
همین رابطه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر سفر رسمی به ابوظبی انجام داده 
است، وی در این سفر با ولیعهد امارات، شیخ محمد بن زاید آل نهیان و شماری 

از عراقی های مقیم در امارات دیدار کرد.
از ســوی دیگر شــورای وزیران عربستان ســعودی تصمیم گرفت »شورای 
هماهنگی« میان دو کشــور ایجاد کند. رشید العانی، سفیر عراق در ریاض نیز 
گفت: »تصمیم سیاســی برای گشودن گذرگاه های مرزی میان دو کشور گرفته 

شده است.«
در همین چارچوب مشــعل بن فهم الســلمی، رئیس پارلمان عربی با سلیم 

الجبوری، رئیس مجلس عراق دیدار کرد.
انور قرقاش، وزیر دولت امارات در امور خارجی درباره ســفر صدر به ابوظبی 
در حساب توئیتری خود نوشت: »اظهارات شیخ محمد بن زاید )مبنی بر اهمیت 
گشایش روابط با عراق( بعد از دیدارش با آقای مقتدی صدر، نشانه مهمی است 
از این که ما خواهیم عراقی عربی، شکوفا و باثبات را ببینیم، هر چه دستاوردها 

بیشتر باشد جایزه بزرگتر خواهد بود.«
وی در ادامه افزود که اســتقبال شــیخ محمد بن زاید از صدر »بخشــی از 
ارتباطات کشورهای عربی خلیج )فارس( با عراق است، ما اآلن در مرحله ساخت 
پل ها هســتیم و با اخالص در حال انجام کار گروهی هســتیم.« وی همچنین 
نوشت: »تحرکی که در قبال عراق شاهدیم را امیر محمد بن سلمان با مشارکت 
امــارات متحده عربی و بحرین بر عهده دارد که نمونه ای از تاثیرگذاری آن ها بر 
کشورهای عربی خلیج فارس است که به دنبال وحدت نگاه و اهداف هستند.«

در همین رابطه دفتر صدر در بغداد اعالم کرد که شــیخ احمد الکبیســی، 
روحانی اهل تســنن عراقی مقیم در امــارات در مقر خود با مقتدی صدر دیدار 
کــرد. در این دیدار دو طرف درباره اوضاع عــراق و منطقه و تحوالت داخلی و 

منطقه ای گفت وگو کردند.
از ســوی دیگر، امیر فیصل بن خالد بن ســلطان، امیر مناطق مرزی شمالی 
عربســتان رشدی رشید العانی، ســفیر عراق در عربستان را به حضور پذیرفت. 
در این دیدار کاردار عربســتان در بغداد، عبدالعزیز الشــمری نیز سفیر عراق را 
همراهــی می کرد. در این دیــدار دو طرف دوباره روابــط دو جانبه و چگونگی 

خدمات رسانی و تسهیالت عربستان برای حجاج عراقی گفت وگو کردند.
ســفیر عراق در عربســتان در این باره به روزنامه الحیــات گفت که روابط 
ریاض و بغداد »به ســرعت در حال پیشرفت است و همه از این بابت خوشحال 
هســتند.« وی در ادامه افزود: »در ســفر اخیری که به عرعر داشتم از نزدیکی 
خوشحالی حاجیان عراقی را دیدم.« وی همچنین تاکید کرد که بغداد با افتتاح 

کنسول گری عربستان در نجف اشرف در آینده نزدیک موافقت کرده است.
کاردار عربســتان در بغداد نیز به الحیات گفت که تالش های بســیاری برای 
میزبانی مناسب از حجاج عراقی به عمل آمده، به خصوص امیر منطقه مرزهای 
شمالی، امیر فیصل بن خالد بن سلطان، تالش های بسیاری در این زمینه کرده 
اســت. وی  در ادامه افزود: »به زودی شاهد افتتاح رســمی گذرگاه عربستان 
و عــراق خواهیم بــود و به زودی تبادالت تجاری دو طرف آغاز خواهد شــد و 

شهروندان دو کشور آزادانه به خاک یکدیگر سفر خواهند کرد.«
روز دوشنبه گذرگاه مرزی عرعر میان عراق و عربستان رسما افتتاح شد.

کشورهای عربی به دنبال عادی سازی روابط با عراق

نامه سرگشاده طالبان به ترامپ: افغانستان را ترک کنید

چین: آمریکا به روابط تجاری لطمه بزند، ساکت نمی نشینیم

قطر: بازسازی اعتماد زمان بَر است

ماکرون در گفتگو با اردوغان: جایگزینی برای اسد در سوریه وجود ندارد

استاد سودانی: 

»مفتیان بهشت فروش به دنبال رابطه با ایران«
آمریکا توپ را به زمین کره شمالی انداخت

 تیلرسون: مذاکره به »اون« بستگی دارد


