
آغاز اجالس صلح پاریس هم زمان با مراسم صدمین 
سالگرد پایان جنگ جهانی اول

اولین نشست اجالس صلح پاریس که به ابتکار امانوئل ماکرون، رئیس 
در  است  قرار  و  آغاز شده  یکشنبه  امروز  فرانسه مطرح شده،  جمهور 
جریان این اجالس رهبران کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی به 
همراه اندیشکده ها و سازمانهای غیر انتفاعی در مورد مسائلی نظیر امنیت، 
تروریسم، آب و هوا و انرژی سبز، حاکمیت جهانی، تهدیدهای سایبری و 

دیگر مسائل مطرح در قرن ۲۱ به بحث و گفت و گو بپردازند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این اجالس همزمان با صدومین 
سالگرد پایان جنگ جهانی اول برگزار می شود و فرانسه به دنبال تبدیل کردن آن به 

یک کنفرانس صلح ساالنه چند جانبه است.
در مراسم سالگرد روز آتش بس جنگ جهانی اول برای سال ۲۰۱۸ یک رکورد 
جدید در تعداد رهبران دعوت شده از سوی رئیس جمهور فرانسه ثبت شده است. 
انتظار می رود که هیات های رسمی بیش از ۶۰ کشور جهان به منظور شرکت در 

یادبود این روز آتش بس که در یازده نوامبر ۱۹۱۸ امضا شد، به پاریس سفر کنند.
این مراسم که دو روزه است از روز شنبه هنگامی که سران کشورها در مهمانی 
شام به میزبانی ماکرون در موزه اورسه شرکت کردند آغاز شد و پس از آن کنسرت 

فیالرمونی پاریس برگزار شد.
امروز مراسم روز آتش بس در یازده صبح به وقت محلی آغاز شده و ماکرون در 

محل طاق نصرت مشهور پاریس سخنرانی افتتاحیه را ایراد می کند.
امسال رژه نظامی در محل خیابان شانزلیزه با جشن های بیشتری همراه شده و 
دهها تن از سران کشورها و دولت ها از جمله والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد.
ماکرون ایده اجالس صلح پاریس را در ژانویه ۲۰۱۸ مطرح کرد که نزد کارشناسان 

و خبرنگاران سراسر جهان مورد توجه قرار گرفت.
همچنین این اجالس قرار است یک زمینه جدید برای برگزاری مذاکرات در مورد 
چالش های پیش روی جهان ایجاد کند. این اجالس بعد از مراسم های امروز در 
شانزلیزه و از سوی آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 

ملل کار خود را آغاز می کند.
رهبران این اجالس از جمله والدیمیر پوتین پس از آن در نشستی در مورد 
حاکمیت جهانی شرکت خواهند کرد. اجالس صلح پاریس قرار است به صورت 
ساالنه با حمایت وزارت امور خارجه فرانسه و به هدف ارائه راه حل های حاکمیتی در 
حوزه های مهمی نظیر صلح و امنیت، محیط زیست، تکنولوژی های جدید، توسعه و 

اقتصاد فراگیر برگزار شود.
بار  مقابله  سایبری،  امنیت  پایدار،  صلح  حوزه های  در  نیز  مختلفی  جلسات 

رادیکالیسم مذهبی، تکنولوژی بالک چین و هوش مصنوعی برگزار می شود.
اجالس صلح پاریس بخشی از هفته دیجیتالی پاریس است که سه رخداد موازی 
را ترکیب می کند. در کنار این اجالس دو اجالس دیگر با موضوعات تکنولوژی 
اجالس  دیگری  و   GovTech اجالس  یکی  که  شد  خواهد  برگزار  اینترنت  و 

Internet of Trust است.

ایران پیشتاز مشارکت در نمایشگاه بین المللی بغداد

جمهوری اسالمی ایران با حضور 60 شرکت در فضایی به مساحت مفید 
۱۲00 مترمربع پیشتاز در مشارکت در نمایشگاه بین المللی بغداد است.

به گزارش ایرنا، رایزن بازرگانی ایران در عراق در حاشیه بازدید از پاویون ایران 
در نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق اعالم کرد: در چهل و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی بغداد ۶۰ شرکت ایرانی تولیدات خود در بخشهای مختلف غذایی، 
ساختمانی، بهداشتی، فرش، زعفران، ماشین آالت، فوالد و میلگرد، تجهیزات خودرو، 
لوله و پروفیل، صنایع پالستیکی، فراورده های کشاورزی و تبدیلی، خدمات فنی و 

مهندسی، دستگاههای خطوط تولید و غیره به نمایش گذاشته اند.
رایزن بازرگانی ایران درعراق اشاره داشت: این پاویون با مجوز سازمان توسعه 
تجارت ایران با حضور سفیر ایران در عراق و دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و 

عراق و سایر مقامات دو کشور روز شنبه در بغداد افتتاح شد.
وی اضافه کرد: امسال ۱۸ کشور ایران، عراق، سوریه، پاکستان، ژاپن، اردن، فرانسه، 
آلمان، اندونزی، ایتالیا، فلسطین، کره جنوبی، تایوان، مجارستان، اکراین، اسپانیا، هند 

و تونس حضور دارند که باالترین ضریب مشارکت مربوط به ایران میباشد.
وی افزود: در مقایسه با سال گذشته۴۰ درصد افزایش مشارکت شرکتهای ایرانی 

را شاهد هستیم.
بهزاد در تشریح اهداف برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی بازرگانی 
عراق اظهار داشت: اقدام اجرایی در راستای شعار سال مبنی بر حمایت از کاالهای 
ایرانی در بازارهای هدف به منظور رونق و رشد تولید همچنین حضور مستمر در 
توسعه مناسبات بین ایران و عراق رویکردهای مهمی است که بویژه با وجود اعمال 
تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا با قوت و همبستگی بین بخش خصوصی ایران 

و عراق برای آبادانی و سازندگی دنبال می شود.
و مقرراست  میباشد  فعال  آبان  تا ۲۸  از ۱۹  نمایشگاه  این  به ذکراست  الزم 
نشستهای تخصصی برای بسترسازی حضور هرچه بیشتر فعاالن اقتصادی در این 

بازار انجام پذیرد.
به گفته وی، حضور نخست وزیر عراق و برخی از وزرای اقتصادی دولت عراق 
در این نمایشگاه و تمرکز بر احیا سرمایه گذاری و افزایش تعامالت بازرگانی از 
طریق مشارکت کشورها می تواند نقطه عطفی در روابط آتی برای تحکیم و ترویج 

فعالیتهای اقتصادی ایران با عراق باشد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق در خاتمه اعالم داشت: در هفت ماهه سالجاری قریب 
۶ میلیارد دالر کاالی غیرنفتی از ایران به عراق صادرشده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال ماقبل ۵۵ درصد به لحاظ ارزش و ۶۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته 
است در حال حاضر عراق به اولین مقصد صادراتی جمهوری اسالمی ایران با ۲۱ در 

صد سهم تبدیل شده است

مشاور پیشین حزب جمهوریخواه در سنای آمریکا پیش بینی 
کرد دمکرات ها به سمت استیضاح دونالد ترامپ در مجلس 
نمایندگان بروند و گفت برخی سناتورهای جمهوریخواه هم 
آماده هستند که در فرصت مناسب از پشت به ترامپ خنجر 

بزنند.
»جیمز جورج جترس« روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی 
با خبرنگار ایرنا، درباره ارزیابی خود از نتیجه انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا افزود: انگیزه و پیام اصلی این انتخابات؛ تنفر از ترامپ 

بود.
وی ادامه داد: پایگاه دمکرات ها به خاطر نفرتی که از وی دارند، 
بسیج شد. ترامپ این انتخابات را در بعد سراسری کشور طوری مطرح 
کرد که خودش را در وسط کارزار قرار داد و با حمله به مهاجران و 
کاروان آنها و موضوع شهروندی بر اساس تولد در خاک آمریکا، تالش 
کرد پایگاه خود را به پای صندوق های رای بکشاند و در عین حال 

طرف مقابل را هم تحریک کرد.
این فعال سیاسی آمریکایی تصریح کرد: در مجموع فکر می کنم 
نتیجه این انتخابات می توانست برای او بدتر هم باشد؛ هرچند که 

نسبت به اوباما درصد کمتری را در مجلس نمایندگان از دست داد.
جترس با تاکید بر اینکه »چالش بزرگ ترامپ، احتمال استیضاح 
توسط دمکرات ها خواهد بود«، خاطرنشان کرد: طرفداران دمکرات 
ها، ترامپ را هیتلر آمریکا می بینند و انتظار دارند که دمکرات ها در 
کنگره با تمام توان برای کنار گذاشتن او تالش کنند. بر این اساس من 
پیش بینی می کنم که شاهد تالش آنها برای استیضاح ترامپ باشیم.
وی تصریح کرد: فکر نمی کنم اکثریت جمهوریخواه سنا تضمین 
کند که برکناری ترامپ موفق از آب در نیاید. خیلی از سناتورهای 
جمهوریخواه اگر بتوانند، زیرآب ترامپ را خواهند زد تا کار به مایک 
پنس، معاون رییس جمهوری سپرده شود. من حدس می زنم شاهد 

جدالی سخت باشیم.
مشاور سابق حزب جمهوریخواه در سنای آمریکا با بیان اینکه 
»ترامپ تصور می کند با افزوده شدن برخی جمهوریخواهان دو آتشه 
در سنا مانع از استیضاح وی خواهد شد«، اظهار کرد: اینها نمی تواند 
چیزی را تضمین کند. به یاد داشته باشید، دمکرات ها به طور سنتی 
در کنار رئیس جمهوری دمکرات قرار دارند و در زمان استیضاح بیل 
کلینتون دیدیم که نماینده های دمکرات از او پشتیبانی کرده اند 
اما جمهوریخواهان بطور سنتی خائن به روسای جمهوری هم حزبی 

خود بوده اند.
جترس یادآور شد: ریچارد نیکسون به دست هم حزبی های خود 
سرنگون شد. برای همین به نظرم ترامپ با وضع حساسی روبروست.

 مشکالت دمکرات ها
این صاحب نظر آمریکایی نتایج انتخابات کنگره را نشان دهنده 
وجود نوعی بحران در داخل حزب دمکرات هم دانست و خاطر نشان 
کرد: آنها با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند و به همین 
دلیل هم می خواهند با سرعت تمام برای فشار و احتماال برکناری 
ترامپ در ظرف ماه های آینده حرکت کنند. به عبارت دیگر، آنها به 

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ چشم دوخته اند.
جترس ادامه داد: آنها نگران هستند که ترامپ نیروهای اجتماعی 
پوپولیستی در داخل کشور را تهییج کند و در مقابل، دمکرات ها 
با جریان های در حاشیه همچون زنان، مهاجران، رنگین پوستان و 
اقلیت های جنسیتی تکیه کرده اند. با این حال دمکرات ها احساس 
می کنند که ترامپ، حاشیه را برای آنها تنگ کرده و آینده آنها به 

برکناری وی بستگی خواهد داشت.
وی با اشاره به باال گرفتن تنش ها در واشنگتن میان دو حزب 
گفت: روند به سمت برخوردهای شدید پیش می رود. خیلی ها از 
جنگ سرد داخلی در واشنگتن سخن می گویند. نگرانی من این 
است که دولت عمیق در واشنگتن بر ترامپ چیره شده و روز به روز 
برای درگیری بیشتر با چین، روسیه و ایران زمینه سازی کند. این 
فعال سیاسی آمریکا خاطرنشان کرد: البته خوشبختانه به دلیل مسایل 
پیش آمده درباره سعودی ها، برنامه آنها علیه ایران دچار تاخیر شده 
است. جترس درباره بهبود رفتار بین المللی آمریکا و پایان سیاست 
های یکجانبه گرایانه کاخ سفید هم ابراز تردید کرد و گفت نتیجه 

این انتخابات تاثیر مثبتی بر سیاست خارجی آمریکا نخواهد داشت.
وی توضیح داد: به نظر من ترامپ تضعیف شده است و به همین 
خاطر مجبور است که با همین تیم سیاست خارجی خود بسازد. او 
نخواهد توانست که آنها را برکنار کند تا به شعارهایی که در جریان 

انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری داده بود، بازگردد.

این مشاور سابق حزب جمهوریخواه در سنای آمریکا اظهار کرد: 
نفوذ جریان های قوی در واشنگتن بر سیاست خارجی او ادامه خواهد 
یافت. از این منظر، خارج کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان یا 
سوریه دور از دسترس خواهد ماند و این جریان های ضد ایرانی، برای 

مقصر جلوه دادن ایران برای مشکالت منطقه تالش خواهند کرد.
جترس افزود: ترامپ باید در برابر جریان های قوی و البی های با 
نفوذ تمکین می کرد که بماند. همان جریانی که دولت عمیق نامیده 
می شود. سیطره این جریان ها به این معناست که ما سیاست خارجی 
اول آمریکا نداریم. این سیاست خارجی اول سعودی و اول اسراییل 
است. برای همین به نظرم سیاست خارجی بهبودی نخواهد یافت و 

حتی بدتر هم خواهد شد.
انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا برای تعیین ٣٥ کرسی سنا و 
٤٣٥ کرسی مجلس نمایندگان روز سه شنبه ١٥ آبان ماه برگزار شد.
با شمارش آرا تا کنون جمهوریخواهان با تصاحب ٢ کرسی دمکرات 
ها در مجلس سنا، اکثریت ٥٢ کرسی را از آن خود کرده و تعداد 

دمکرات ها را به ٤٦ کرسی رسانده اند.
البته شمارش آرا در ایالت های فلوریدا، آریزونا و می سی سی پی 

هنوز نهائی نشده است.
در فلوریدا بروز اختالف نظر میان دو نامزد جمهوریخواه و دمکرات 
بر سر شمارش آرا مربوط به رای دهندگانی که از طریق پست رای 
خود را ارسال کرده اند، منجر به ارایه دادخواست متقابل به دادگاه و 

شمارش دوباره آرا به صورت ماشینی و دستی شده است و پیش بینی 
می شود به زودی نتیجه نهایی اعالم شود.

در آریزونا نامزد دمکرات از نامزد جمهوریخواه با اعالم آرا از برخی 
حوزه ها در بعد از ظهر شنبه پیش افتاده است و تنها نزدیک به ۱۵ 

درصد آرا برای شمارش باقی مانده است.
اما در می سی سی پی به دلیل به حد نصاب نرسیدن ارای نامزد 
جمهوریخواه، رای گیری به دور دوم و در تاریخ ٢٧ نوامبر کشیده شد.

وضعیت در مجلس نمایندگان اما به گونه ای دیگر است.
دمکرات ها ٣١ کرسی را از تصاحب جمهوریخواهان خارج کردند و 
پس از هشت سال، کنترل این مجلس را با ٢٢٦ کرسی در برابر ١٩٨ 

جمهوریخواه، به دست گرفتند.
به  ترامپ  برای  را  کار  سنا  در  جمهوریخواهان  اکثریت  اگرچه 
خصوص در معرفی نامزدهای مناصب دولتی که پس از حدود دو سال 
همچنان خالی است یا تغییرات کابینه آسانتر می کند اما اکثریت 
دمکرات ها در مجلس نمایندگان که با بیشتر سیاست های داخلی 
امریکا همچون مهاجرت، بیمه درمانی، کاهش مالیات و بودجه مشکل 

دارند، مسیر حرکت ترامپ را با موانع زیادی مواجه خواهند کرد.
پیش بینی می شود در موضوعات خاص سیاست خارجی همچون 
ارتباط با روسیه، چین، کره شمالی و ادامه فروش سالح به سعودی و 
برجام هم چالش هایی برای ترامپ ایجاد شود و در این میان همراهی 

برخی چهره های جمهوریخواه هم دور از انتظار نیست.

بینالملل 7
دوشنبه / ۲۱ آبان ۱397 / شماره ۲76

 معاون رییس جمهوری: دستاوردهای ایران با وجود تحریم ها دنیا را مبهوت کرده است
معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی گفت: دستاوردهای ایران در زمینه های مختلف بویژه در حوزه ساخت صنایع دفاعی و موشکی و همچنین صنعت هسته ای با وجود تحریم ها دنیا را مات و مبهوت کرده است. به گزارش ایرنا، 

علی اکبر صالحی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای موشکی و هسته ای در قزوین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه تحریم ها پیشرفت ایران اسالمی را متوقف نخواهند کرد، افزود: ملت ایران از ابتدای انقالب تاکنون 
با مساله تحریم ها آشنا هستند و سیاست آمریکا در این زمینه موضوع تازه و جدیدی برای کشور نیست. 

اخبار مشاور سابق سنای آمریکا:

خطر استیضاح در کمین ترامپ است

گفت وگوی پمپئو و لودریان درباره ایران

تلفات باال و پیشروی اندک؛ دست آورد یک هفته عملیات عربستان و امارات برای تصرف حدیده

وزیران امورخارجه آمریکا و فرانسه ضمن دیدار با یکدیگر درباره موضوعات 
مختلف، ازجمله ایران، کره شمالی، بحران سوریه و تقویت ناتو رایزنی کردند.

به گزارش ایسنا، همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پاریس برای 
شرکت در مراسم بزرگداشت پایان جنگ جهانی اول، مایک پمپئو و ژان ایو لودریان 

وزیران امورخارجه آمریکا و فرانسه نیز با یکدیگر دیدار کردند.
بنابر اعالم وزارت امورخارجه آمریکا، دو طرف در این دیدار درباره مسائل دوجانبه، 
شامل همکاری پاریس و واشنگتن برای حل مشکالت امنیتی جهان همچون تقویت 
ناتو گفت وگو کردند. آنها همچنین درباره خلع سالح کره شمالی، مقابله با ایران در 

منطقه و حل سیاسی بحران سوریه رایزنی هایی داشتند.
فرانسه، به همراه انگلیس و آلمان سه متحد اروپایی واشنگتن به شمار می آیند که 
در سال ۲۰۱۵ به توافق هسته ای با ایران دست یافتند اما با خروج آمریکا از این توافق 

موافق نیستند.
دونالد ترامپ در ماه مه با ادعای این که تهران روح برجام را نقض می کند، اعالم 
کرد که واشنگتن از آن خارج و تحریم های آمریکا بار دیگر علیه ایران اعمال می شود.

فرانسه، انگلیس و آلمان به عالوه اتحادیه اروپا در این مدت تالش کرده اند راهی 
برای نجات برجام بیابند و از ساز و کار مالی مستقل اروپا برای ادامه تجارت شرکت های 

اروپایی با ایران خبر داده اند.
برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه اخیرا گفته است که تحریم های آمریکا علیه 
ایران فرصتی برای اتحادیه اروپا است تا بتواند نهادهای مالی خود را مستقل از آمریکا 

ایجاد کند.
با این حال، آمریکا از تمامی کشورهای جهان، از جمله متحدان خود خواسته است تا 
برای تغییر رفتار جمهوری اسالمی به کمپین فشار حداکثری آمریکا بر ایران بپیوندند. 
واشنگتن تاکید می کند که هدف از تحریم هایش علیه ایران به صفر رساندن صادرات 

نفت این کشور است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به 
تازگی در واکنش به بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران گفت که جمهوری اسالمی 
با افتخار تحریم ها را دور می زند و واشنگتن قادر نخواهد بود فروش نفت ایران را به 

صفر برساند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراهلل تأکید کرد که نیروهای 
ائتالف متجاوز عربی که نزدیک به یک هفته است عملیاتی را با تبلیغات 
هیچ  کرده اند،  آغاز  بندر حدیده  تصرف  برای  گسترده  هوایی  و حمالت 

پیشروی در این منطقه نداشته و تلفات بسیاری نیز داده اند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن همپیمان انصاراهلل در بیانیه ای اعالم کرد: نیروهای متجاوز عربی در عملیات 
ساحل غربی یمن تلفات زیادی داده اند و ارتش و کمیته های مردمی توانستند تعداد 
زیادی از آن ها را از پای درآورند. تعداد کشته  و زخمی های ائتالف متجاوز عربی در ۲۴ 
ساعت گذشته به ۱۸۰ تن رسیده است که ۱3 تن از آن ها جزو فرماندهان گردان های 

مهاجم هستند.
وی گفت: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن ۲۱ خودرو زرهی دشمن را نیز 
منهدم کردند. تعداد خودروهای زرهی که طی روزهای اخیر منهدم شده اند به بیش 

از ۱7۱ دستگاه رسیده است.
عربستان و به ویژه امارات در روزهای اخیر، عملیات گسترده ای را از زمین، هوا و 
دریا برای تصرف شهر بندری و استراتژیک حدیده آغاز کرده اند و بعد از ماه ها محاصره 

تقریبی این شهر، توانستند وارد بخش هایی از حومه حدیده شوند.
تالش برای تصرف حدیده که با بمباران وسیع شهر همراه است توسط رسانه های 
وابسته به عربستان و امارات به شکل گسترده ای پوشش داده می شود و در روزهای 
اخیر به گونه ای القا شده بود که متجاوزان در شرف سیطره بر این شهر استراتژیک 
هستند که نزدیک به ۸۰ درصد از کمک های جهانی به مردم یمن از طریق آن وارد 

این کشور می شود.
حال یحیی سریع از عملیات نظامی چشمگیر ارتش و کمیته های مردمی در منطقه 
۱۶کیلو یا منطقه معروف به مثلث مرگ خبر داد و گفت که ده ها تن از نیروهای ائتالف 

در این منطقه کشته شده اند و اجساد آنها در منطقه پراکنده است.

وی تأکید کرد که نیروهای متجاوز به هیچ پیشروی در این منطقه دست نیافته و 
ارتش یمن تمامی تالش های آن ها را ناکام گذاشته است.

به گفته منابع یمنی، با پاتک انصاراهلل یمن در این مناطق، اکنون خط ساحلی غرب 
یمن در کنترل آن هاست و نیروهای ائتالف را که به برخی مناطق ساحل غربی نفوذ 

کرده اند، در محاصره شدید قرار داده اند.
به گفته یحیی سریع، ائتالف عربی تجهیزات زیادی را به جنوب منطقه الجبلیه 
انتقال داده بود اما درگیری های ۱7 ساعته تنها به تلفات جانی و مادی بیشتر برای 

ائتالف سعودی منجر شد.
از سوی دیگر یگان موشکی انصاراهلل یمن یک موشک بالستیک بدر۱ را به پادگان 

ارتش عربستان در منطقه عسیر شلیک کرد.
به گفته رسانه های سعودی، از آغاز عملیات ائتالف عربی در یمن، انصاراهلل بیش از 

۲۰۰ موشک به خاک عربستان شلیک کرده است.

تهدیدها  تاثیر  تحت  غربی  گردشگران  که  در شرایطی 
و  دارند  تردید  ایران  به  برای سفر  آمریکا  تحریم های  و 
سفرهایشان را به تعویق انداخته اند و یا کنسل کرده اند، 
دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی به ایران آمد تا به شائبه 
ناامن بودن و احتمال آغاز جنگ در این کشور را خاتمه 

دهد.
به گزارش ایسنا، پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که تبلیغات منفی 
دبیران کل سازمان جهانی  بود، سفر  تشدید شده  ایران  علیه 
جهانگردی وابسته به سازمان ملل متحد به ایران نیز تحت تاثیر 
جو منفی جهان قرار گرفت، متاثر از آن فعالیت سرمایه گذاران و 
توراپراتورهای بزرگ در ایران بود که با کوچ بلندمدت همراه شد، 
هرچند که طالب ریفاعی  دبیر کل پیشین این سازمان  این تابو را 
بعدها شکست و رفت و آمدهای متعددی به ایران داشت و حتی با 
برخی مقامات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

به رفاقت نشست.

سازمان  تبار  گرجستانی  دبیرکل  شویلی«  پولولیکا  »زوراب 
جهانی جهانگردی که کمتر از یک سال است در این مسؤولیت 
قرار گرفته، بامداد امروز )یکشنبه ۲۰ آبان ماه( به ایران وارد شد 
تا نخستین سفرش را به کشورمان در شرایطی که بسیاری از 
گردشگران از بیم تهدیدها و تحریم های آمریکا از ایران عقب 

نشینی کرده اند، تجربه کند.
او قرار است در سفری سه روزه دیداری با محمد جواد ظریف  
وزیر امور خارجه ایران  و علی اصغر مونسان - معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - 
داشته باشد و در ادامه از کاخ گلستان بازدید خواهد داشت و برای 
 UNWTO شرکت در چهلمین نشست عمومی اعضای وابسته

به همدان می رود.
او قرار نیست به شهر دیگری از ایران برود، اما از جاذبه های 
همدان، همچون شهر جهانی اللجین، غار علیصدر و هگمتانه 

بازدید می کند.

مسؤوالن گردشگری ایران بر این باورند که این سفر تصویرسازی 
مثبتی از کشورمان را در ذهن دبیرکلی که احتماال تا ۹ سال آینده 
براین مسند باشد ایجاد خواهد کرد که یقینا نقش مثبتی خارج 
از پروتکل های اداری در هدایت سرمایه  گذاران خارجی به ایران 

ایفا می کند.
حق  عنوان  به  دالر  هزار  چند  ساالنه  آنکه  وجود  با  ایران 
عضویت به سازمان جهانی جهانگردی می پردازد، اما در این 
سال ها بهره برداری مکفی از آن نداشته است، در حالی که در 
تهیه طرح جامع گردشگری و سندهای ملی، آموزش، هدایت 
این عضویت  از  می توانست  گذاران خارجی  و جذب سرمایه 

استفاده بهتری ببرد.
آنچنان که ولی تیموری  معاون گردشگری کشورمان  چندی 
پیش گفت: حضور دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی فرصتی 
است برای نهایی کردن برنامه تدوین طرح جامع گردشگری ایران 
که کارشناسان این سازمان نیز تاکنون چندین سفر برای بررسی 

و ارزیابی آن به ایران داشته اند. ایران تمایل دارد عالوه بر دریافت 
کمک های فنی از اعتبارات مالی این سازمان نیز برای تکمیل این 

طرح استفاده کند.
به باور کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نقش سازمان جهانی جهانگردی به این برنامه اعتبار 
خواهد بخشید و عاملی جذاب برای سرمایه  گذاران خارجی خواهد 

بود.
حضور دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی به همراه 7۰ عضو 
وابسته این سازمان و همچنین اساتیدی از دانشگاه های معتبر 
آمریکا، انگلستان، سوییس، ژاپن، کره جنوبی و فنالند در شرایطی 
که وزارتخانه های امور خارجه کشورهای مختلف، سفر به ایران را 
پرخطر اعالم کرده اند، فرصتی است برای سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری تا غفلتی را که این سال ها از عضویت در این سازمان 
جهانی وابسته به سازمان ملل متحد و حضور چندین باره دبیران 

کل این سازمان داشته است، جبران کند.

دبیرکل UNWTO تحریم های آمریکا علیه ایران را دور زد


