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به دنبال پیشــروی های گســترده نیروهــای عراقی، مســجد النوری که 
البغدادی نخســتین بار در آن خطبه خواند، آزاد شــد و تروریست های داعش 
در چنــد خانه و کوچه و به آخرین مقاومت های خــود ا دامه می دهند. حیدر 
العبادی نخســت وزیر عراق گفت پس از آزادسازی مسجد جامع نوری داعش 
ســقوط کرد. نخســت وزیر عراق تأکید کرد که انفجار مسجد النوري و مناره 
الحدبــاء در موصل و آزاد ســازي آن به دســت نیروهاي عراقي نشــانه پایان 
دولت باطل داعشــي است. وی افزود: به تعقیب و به اسارت درآوردن یا کشتن 
تروریست هاي داعش در عراق ادامه می دهیم. »ابوبکر البغدادی« سرکرده ارشد 
داعش، 3 سال پیش در مســجد النوری خالفت خود خوانده اش را اعالم کرد. 
این اخبار نه تنها برای عراق بلکه برای همســایگان این کشور و جهان، خبری 
خوشحال کننده است. درست است حضور و پیشرفت داعش در عراق بیشترین 
ضرر را به دولت و مردم عراق وارد آورد بلکه جهان نیز از حمالت وحشیانه آن 
در امان نماند. پاک شــدن داعش از عراق می تواند چشــم اندازهای روشنی در 
روابط عراق با جهان ایجاد نماید. از سوی دیگر امنیت گم شده در خاورمیانه را 
اندکی تسلی بخشد. اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که یک 
روی داعش، عمل گرایی بود که در قالب وحشی گری ها نمود یافت و روی دیگر 
آن اندیشــه و نظریه ای است که منحرف شده است. از بین بردن افراد و عناصر 
داعشــی به نظر ساده تر از از بین بردن اندیشه منحرف شده است. گرچه نباید 
کوچک نمایی کرد، تا افراد و عناصر از بین نرود امیدی به نابودی اندیشه داعش 
نیست. اما نکته حائز اهمیت این است که طالبان و القاعده نیز گذشته ای شبیه 
داعش داشته اند. طالبان؛ نام گروهی از شورشیان مخالف دولت افغانستان است 
که دارای عقاید مذهبی و وابسته به مکاتب حنفی و وهابی در دین اسالم است. 
»القاعــده«  به عربی به معنای القاعدة و یا تنظیم القاعدة )تشــکیالت القاعده ( 
به نام تشــکیالت بین المللی تروریستی بنیادگرای گفته می شود که متشکل از 
شبکه های تروریســتی گوناگون است که همگی طبق آرمان های خود با تصور 
کاهش تأثیرات و دخالت های غیرمســلمانان بر دنیای اسالم و گسترش اسالم 
در جهان مبــارزه می کنند. ایدئولوژی القاعده و طالبــان تقریباً بر چهار رکن 
ســلفی گری، رادیکالیسم، شیعه ستیزی و غرب ســتیزی استوار است. از نگاه 
آنان، دین یک نظام ساده حقوقی است که از جانب خداوند برای رهایی بشر از 
عذاب دنیوی و اخروی نازل شده و تکالیفی را بر او واجب کرده است. به همین 
دلیل بشــر برای ســعادت دنیا و آخرت باید به عبادت و اطاعت خدا بپردازد. 
مهمترین و ســرآمد تمام عبادت ها و معیار ایمان واقعــی و دروغین »جهاد« 
است. با وجود تنگ نظری القاعده در تعیین مسلمانان، به عالوه از آنجا که مرز 
میان انســان ها را ایدئولوژی سلفی رادیکال تعیین می کند، بسیاری از مخالفان 
آن ایدئولوژی به عنوان کافر، مشــرک و منافق تلقی می شوند و مبارزه با آنان 
مشــروعیت می یابد. هدف نهایی ایدئولوژی القاعده دستیابی به حکومت فقهی 
و جهانی اســت که ریشــه در ســلفی گری وهابیت دارد. برای رسیدن به این 
هدف مطابق ایدئولوژی القاعده، ابتدا باید ســعی شــود، به صورت مرحله ای و 
دومینیکن، کشورهای اسالمی با مرکزیت »عراق« فتح شوند و سپس با تشکیل 
ســرزمین اســالمی که با آن »دار االســالم« می گویند، جنگ نهایی به منظور 
برپایی حکومت جهانی اســالم با کافران آغاز شود. شاید بتوان گفت که داعش 
هم شــباهتی نزدیک به این عقاید و آراء دارد. پس از گذشــت سال ها این دو 
گروه تروریســتی بازتولید می شوند ولی نابود نشدند. شاید در دوره ای کمرنگ 
شــده اند اما به نیستی کشیده نشده اند چرا که اندیشه این گروه ها باطل اعالم 
نشده اســت. داعش نیز چنین اســت باید تالش کرد اندیشه منحرف و باطل 
داعش را حذف کرد شــاید هم تنها راه عدم دسترسی به کمک های مالی باشد 
که حامی بزرگ آن عربستان است. باید عزمی جهانی برای این امر صورت گیرد 
تا شاهد وحشــیگری های گروهی به نام اسالم نباشیم؛ تا شاهد عراق و سوریه 

ویرانی نباشیم.

محمدرضارئوفشیبانی،سفیرسابقایراندرسوریه

درباره تقســیم محلی و فرامحلی که عرض کــردم، در میدان تناقضات و 
اختالفاتی بین این دو جریان شــکل گرفته است. در ابتدای تحوالت، جریان 
ملی احســاس می کرد که مهاجرین می توانند در جهت تحقق اهداف حرکت 
بــه آنها کمک کنند ولی به مرور باعث شــد که اختالف نــگاه پیش بیاید و 
انشــقاق ایجاد شــود . محلی ها به این تصور رسیدند که مهاجرین بیش از آن 
کــه کمک کننده باشــند، باری بر دوش انقالب هســتند. به همین خاطر در 
نقاط مختلف شــاهد این هستید که درگیری پیش می آید یا در دعوت ابوبکر 
بغدادی، آقای محمــد جوالنی مخالفت می کند؛ می گوید تو اصاًل ســوریه را 
نمی شناسی، با جامعه سوریه آشــنا نیستی. رفتار و آگاهی نداشتن نسبت به 
شاکله های اجتماعی سوریه باعث شــده که روند گرایش جامعه به ما کاهش 

پیدا بکند و با مشکل مواجه شویم.
حتــی به عنوان مثال می گویند در بحث حلب، یکی از علت های ســقوط 
این شــهر نوع رفتاری بود که مهاجرین داشتند و این واقعیت دارد یعنی قبل 
از حوادث حلب، ترکیه به خاطر این که با مشــکالت جدی در شمال با کردها 
مواجه شده بود، دســتورالعمل صادر کرد که نیروها حلب را تخلیه کنند و به 
ســمت منطقه الباب برای دفاع از منافع ترکیه در برابر کردها بروند. به همین 
خاطر آنها معتقدند صحنه حلب پشــتوانه خود را از دســت داد و همین امر 
باعث سقوط حلب شد. یا این که نحوه رویکرد این ها باعث انشقاقات زیادی در 
بدنه ی جریان های داخلی ســوریه شد؛ یعنی خیلی از عناصر ارتش آزاد یعنی 
افسران سوری، رفتند جذب گروه هایی مثل داعش شدند. یا این که می گفتند 
شــما اقلیت های مذهبــی و دینی را که مورد تهدید قــرار می دهید، برای ما 
مشــکالتی ایجاد کرده اســت. یا تهدیدی که کشورهای دیگر را می کنید این 
تهدید باعث شــده است که در واقع به اصطالح شرایط انقالب را برای حمایت 

خارجی از ما سخت می کند.
دالیل رشد این تفکر در سوریه را به دو دسته تقسیم کرده ام؛ یکی دالیل 
کلی و عمومی اســت و دیگری هم دالیل اختصاصی، که خاص ســوریه است. 
در رابطه بــا دالیل عمومی می توانیم از حوادث مصر یــاد کنیم و رفتاری که 
سادات داشت در رابطه با جریان های اسالمی تند؛ یعنی استفاده از جریان های 
اســالمی تند علیه ناصریســت ها انجام داد، یکی از علت های دیگر در واقع به 
همین منطقه بر می گردد که حوادث افغانستان است. رسانه های جهان عرب و 
توسعه ماهواره و برنامه های دینی آن، خیلی در رشد این فکر سلفی تأثیرگذار 
بود. حتی یکی از علل تعمیق و ترســیخ حوادث سوریه، همین رسانه ها بودند 
که در واقع سناریوســازی می کردند و بر اساس آن سناریو طراحی هایی انجام 
می شد و سیاست دولت ها و کشــورها را براساس آن مدیریت می کردند. شما 
جامعه ســوریه را اگر در بیست سال گذشته می دیدید با جامعه سوریه در اول 
بحران، زمین تا آسمان از نظر ظاهر مذهبی متفاوت بود یعنی به شدت بحث 
گرایش به دین، حضور در مســاجد، آموزش های دینی رشد کرده و کاماًل این 
قصه محســوس بود. البته رفتار حاکمیــت را در بخش دالیل خصوصی عرض 

می کنم.

»عین« داعش از بند رها شد

اردوگاه های جریان تکفیری در سوریه چیست؟
تالش برای حفظ داعش با تغییر کارکرد آن

با وجود گام هایی که بــرای تفاهم آنکارا و ریاض طی 
ســال های اخیر برداشته شده است، اما زمینه های تعارض و 
رقابت آنها بسیار عمیق است. همچنین بحران اخیر قطر نیز 

نشان داد که این تعارضات روند افزایشی نیز دارد
الوقت - بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توســعه 
در ســال 2002 روابط کشورهای عربستان و ترکیه همواره 
دچار فراز و نشیب هایی بوده است. به عبارت بهتر این روابط 
نوســانی میان همگرایی و واگرایی بوده و هرگز نتوانســته 
است به روابط مستحکمی میان طرفین منجر شود. در واقع 
تعارضات اساسی میان آنکارا و ریاض وجود دارد که الگوی 
رقیب را در روابط آنها حاکم ســاخته اســت. با نظر به این 
مالحظات می تــوان مهم ترین ابعاد پیش برنده در اختالفات 
ریاض با آنکارا را در ســال های بعــد از 2002 در قالب چند 

محور ذیل مورد خوانش و بررسی قرار داد.
1- تعارض هویتی در سیاست خارجی

یکی از بهتریــن الگوها برای تحلیــل روابط ترکیه و 
عربستان رویکرد سازه انگاری است که به رابطه میان هویت 
و سیاست خارجی نظر دارد. به عبارتی هویت ها تعیین کننده 
منافع سیاست خارجی دولت ها هستند و منافع چراغ راهنمای 
سیاست خارجی کشورها. ترکیه یک هویت چند بعدی برای 
خود قائل اســت، یک بعد اروپایی، یــک بعد ترکی و یک 
بعد اسالمی که بعد از روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه 
نسبت به گذشــته برجسته تر شده اســت. در بعدی دیگر، 
ترکیه از اسالم معتدل از نوع اخوان المسلمین دفاع می کند 
و به عبارتــی این جریان را نمایندگــی می کند. این موضوع 
کاماًل در تضاد با هویت مذهبی و عربی عربستان قرار دارد. 
سعودی ها با تبلیغ وهابیت و رهبری جهان عرب، اساسا خود 
را از نظر جهان بینی نســبت به اجتماع، سیاست و مذهب در 

تضاد با ترک ها می دانند.
2- رقابت بر سر رهبری جهان اسالم

میلیون ها مسلمان در عربستان و ترکیه زندگی می کنند 
که اکثر آنها ســنی مذهب هســتند اما این پرسش مطرح 
اســت که چرا با وجــود حکومت های کــه در دنیای اهل 
تسنن داعیه دار هستند، هرگز همگرایی های مثبتی در قالب 
ساختارها و نهادهای جدید برای تقویت اتحاد میان مسلمانان 

در این دو کشور و حتی منطقه صورت نمی گیرد؟ بدون شک 
یکی از دالیل اصلی، تعارضات و رقابت سیاسی میان طرفین 
است. طی سالهای اخیر همواره این تصور وجود داشته است 
کــه ترکیه به دنبال احیــای عثمانی گرایی و رهبری جهان 
اسالم بوده است تا عمق تاریخی و فرهنگی خود را احیا کند. 
ترکیه داعیه دار الگوی تمدن نوین اسالمی است به نحوی 
که خود را الگوی ایده آل برای کشــورهای اسالمی معرفی 
می کند. عربســتان نیز در مقابل تالش دارد تا با گسترش 
اسالم ســلفی در آســیا و آفریقا، قرائت خود از اسالم را به 
مسلمانان در تمامی کشــورهای عربی و اسالمی القا کند. 
مسئله دیگر به تقابل ترکی-عربی باز می گردد. به عبارتی 
ترکیه با تقویت ســازه های هویتی ترکی تالش دارد تا خود 
را وارث امپراطوری عثمانی نشان دهد و در مقابل عربستان 
خود را رهبر دنیای عرب می داند و همین مســئله می تواند 

منافع طرف مقابل را به عنوان یک رقیب تحدید نماید.
به طور کلی بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت توسعه، 
ترکیه تالش داشــت تا به یک بازیگر برتــر منطقه ای در 
معادالت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. به عبارتی اهداف 
راهبردی ترکیه به نحوی تعیین شــده بود که ترکیه تا سال 
2023 در منطقه به عنوان بازیگر تاثیر گذار شــناخته شود. 
از طرف دیگر نوعثمان گرایی با تاکید بر تعدیل گرایشــات 
سکوالریستی، به دنبال سیاست خارجی فعال تر و در قالب 
قدرت نرم در زمینه نفوذ سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ترکیه 
در کشورهای سابق امپراطوری عثمانی است. عربستان که 
خود را پیشــرو دنیای عرب و ام القری اسالمی می داند این 

مسئله را بر نمی تابد.
3- تنــش در ارتباط با تحوالت منطقه غرب 

آسیا در سال های بعد از 2011
بعد از تحوالت غرب آسیا در سال 2011 روابط ریاض-

آنکارا تالطم های بیشــتری را نیز تجربه کرد. طی شــش 
ســال اخیر ترکیه تغییرات معنایی را در تعریف هویت ملی 
به وجود آورد. به عبارتی بر اساس بعد اسالمی هویت خود، 
با جهان عرب همزادپنداری دارد از این روی ســعی کرد تا 
در جریان این تحوالت نقش فعــال و موثری را ایفا نماید. 
به عبارتی ترکیه تالش داشــت مدل ترکی تحت حکومت 

عدالت و توسعه را به عنوان نمونه ای موفق از ترکیب اسالم، 
دموکراسی و اقتصاد کارا نشــان دهد تا آنجا که انقالبیون 
مصر را به اتخاذ الگویی مشــابه ترکیه ترغیب می کرد. این 
مســئله به شدت مورد اعتراض عربستان قرار گرفت. از این 
روی یکــی دیگر از زمینه های تعارض ترکیه و عربســتان 
بــه حمایت آنکارا از اخوان باز می گــردد. حمایت اردوغان 
از انقالبیون مصر، عالوه بر اینکه می توانســت ساختارهای 
سنتی سیاســی همچون عربستان را به چالش بکشد، بلکه 
نقش عربستان در تحوالت منطقه را به حاشیه می راند. در 
واقع رویکرد میانه رو اخوان المسلمین که مورد حمایت ترکیه 
است در تقابل با رویکرد ســلفی عربستان قرار دارد چراکه 
اشاعه تفکرات اخوانی می تواند عربستان را به حاشیه براند.

در این میان دو اتفاق صورات گرفت که تعارضات روابط 
ترکیه و عربســتان در قبال مصر را کاهش داد. مرگ ملک 
عبداهلل و کودتای السیسی در مصر. سازه انگاران معتقدند که 
سیاســت گزاران عامل مهمی در روابط و سیاســت خارجی 
کشورها هســتند چراکه بر اساس هویت متمایز خود که بر 
اســاس محیط داخلی آنهاست دســت به اقدام می زنند. با 
مرگ ملک عبداهلل که مواضع تندی را در قبال ترکیه بعد از 
انقالب مصر اتخاذ کرده بود و بعد از روی کارآمدن ســلمان 
که در زمان ولیعهدی سفرهایی به ترکیه داشت، این مواضع 

تعدیل شد. از سوی دیگر سیاست ترکیه با سقوط مرسی در 
قبال مصر از هم فروپاشید.

4- اختالف در نوع نگاه به کردهای سوریه
ریــاض و آنکارا هر دو خــود را بازیگران بزرگ منطقه 
ای و در عین حال رقیب یکدیگر می دانند، اما اشــتراکاتی 
همچون کنارگذاشتن اسد در آینده سیاسی سوریه دارند. اما 
آیا این اشــتراک مواضع در مورد آینده سوریه بعد از اسد نیز 
باقی خواهد ماند؟ مسئله دیگر به اختالفات دو طرف در قبال 
کردها باز می گردد. هرچند که عربستان بر حمایت از کردها 
به عنوان عاملی تســهیل گر در تجزیه ســوریه می داند اما 
ترکیه مستقیما کردهای شمال سوریه را مورد حمله قرار داد.

در مجموع می توان اظهار داشــت اختالفات اساسی در 
میان ترکیه و عربستان همواره وجود داشته است و همگرایی 
ها بیشــتر در حوزه تحوالت میدانی منطقه غرب آسیا بوده 
اســت که بهترین نمونه آن را می تــوان در قبال تحوالت 

سوریه یافت. 
بنابراین می توان گفت با وجود گام هایی که برای تفاهم 
آنکارا و ریاض طی ســالهای اخیر برداشــته شده است، اما 
زمینه های تعارض و رقابت آنها بسیار عمیق است. همچنین 
بحران اخیر قطر نیز نشان داد که این تعارضات روند افزایشی 

نیز دارد.

محورهای چهارگانه مؤثر بر اختالفات ترکیه و عربستان
نفیسهالهدادی-تحلیلگر

ینس استولتنبرگ در پایان نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو درباره افغانستان گفت: بعد از سال 2017 نیز به ماموریت خود یعنی »دفاع قاطعانه« ادامه می دهیم و می توانم تاکید کنم که حضور 
خود را در این کشور افزایش خواهیم داد.

وی در این نشســت که روز پنجشــنبه برگزار شد، خاطرنشان کرد: به عهده گرفتن کامل مسئولیت اوضاع امنیتی در افغانستان توسط نیروهای افغان به ناتو این اجازه را داد که نیروهای رزمی خود را که 
تعدادشان به بیش از 100 هزار نفر می رسید عقب بکشد و به ماموریت کنونی خود در زمینه آموزش با حضور بیش از 13 هزار نظامی بپردازد.

اســتولتنبرگ تاکید کرد اوضاع امنیتی در افغانســتان هنوز به شدت نابسامان اســت و همین امر علت باقی نگه داشتن نیروهای ناتو در این کشور و افزایش تعداد نظامیانش در آن و ادامه حمایت مالی از 
نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 می باشد.

ادامه حضور 
ناتو 

در افغانستان

نشــریه آمریکایی »نشــنال اینترســت« در تحلیلی به قلم 
»کایــل میزوکامی« تحلیلگر امور امنیتی دربــاره توان نیروهای 
مســلح جمهوری اسالمی ایران نوشــت: ایران بی شک یکی از 
قدرتمندترین و بانفوذترین کشــورها در خاورمیانه اســت. »آیت 
اهلل خامنه ای« فرمانده کل قوای ایران اســت و همانند بسیاری از 
کشورها، ایران دارای دو نیروی مسلح یکی ارتش و دیگری سپاه 
پاســداران و بسیج است. البته نیروهای مسلح ایران به علت وقوع 
انقالب از کمبودهایی رنج می برنــد. در این میان ارتش حفاظت 
از مرزها و ســپاه حفاظت از شهرها را بیشتر بر عهده دارند. مرکز 
مطالعات راهبردی و بین الملل در سال 2013 در ارزیابی اعالم کرد 
ایران 350 هزار نیروی فعال دارد که در این بین 130 هزار نفر کادر 
و 220 هزار نفر سرباز مشمول خدمت هستند. نویسنده با اشاره به 
توان لجستیکی ارتش و فشار ناشی از تحریم ها بر بدنه نیروهای 
مسلح و تالش های صنایع دفاعی ایران برای رفع کمبود ها نوشت: 
ایران امروزه مشتاق برتری نظامی در صنایع تسلیحاتی است و کم 
و بیش سالح هایی تولید می کند. این کشور مدعی ساخت تانکی 
به نام »کرار« است. کرار از نسخه روسی »تی -90« که قبال قصد 
خرید آن را داشت، ساخته شده و مقام های ایران کرار را برتر از تی -

90 می دانند. در ادامه این تحلیل آمده اســت: در این میان هزاران 
نیروی سپاه قدرتمند ایران با دفاع از نظام البته با کمی اختالف با 
ارتش از نظر تجهیزات نظامی کالسیک ، مشغول فعالیت هستند. 
مهم ترین بخش سپاه پاسداران و شاید تمام نیروهای نظامی ایران، 
»نیروی قدس ســپاه« است که متشکل از پانزده تا سی هزار نفر 
از بهترین نفرات ســپاه بوده و قابلیت رزم غیرمتعارف را به ایران 
بخشیده و از این حیث به شدت شبیه نیروهای ویژه آمریکا است. 
نیروهای قدس ســپاه به طور عمده در قالب گروه های غیردولتی 
چون حزب اهلل لبنان و مبارزان شیعه عراق فعالیت دارند و به آن ها 
کمک های تسلیحاتی و آموزشی ارائه می دهند. نویسنده در خاتمه 
نوشــت: ارتش و دیگر نیروهای زمینی ایران مانند ارتش چین در 
دهه هشــتاد میالدی در حالی که از حیث نیرو بزرگ هستند، اما 
چندان مجهز نمی باشند. هرچند که موقعیت جغرافیایی و جمعیتی 
ایران خود در واقع یک عامل بازدارنده برابر تهاجم نظامی اســت 
اما اختصاص منابع مالی می تواند همچون »ارتش جمهوری خلق 

چین« ایران را به قدرت زمینی مسلط در غرب آسیا مبدل کند

نشنال اینترست: 

گزارشی از جلسه شورای امنیت درباره توافق هسته ای ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره میزان پایبندی 
ایران به توافق هســته ای تشکیل جلسه داد. در این جلسه 
نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد گفت ما از تحرکات 

ایران در سوریه نگران هستیم. 
به گزارش پایگاه خبری شــبکه العالم نیکی هیلی در 
این جلســه که بامداد جمعه به وقت ایران برگزار شد گفت: 
اگر امروز به ایران اجازه داده شــود که سوریه را با موشک 
هدف قرار دهد در آینده به ایــران اجازه نابودی حیفا داده 

خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: اینکه قاسم ســلیمانی آزادانه 

دســت به تحرک می زند نقض قطعنامه های شورای امنیت 
محســوب می شود. هیلی مدعی شــد: ایران به برهم زدن 
امنیت منطقه ادامه می دهد. ایران به اقدام های ناقض خود 
ادامه می دهد و شورای امنیت در مقابله با این اقدام ها ناکام 
اســت. وی ادامه داد: ما هرگز چشمان خود را بر این اقدام 

های ایران نخواهیم بست.
فرانســه : ایران به تعهدات خود در توافق 

هسته ای پایبند نبوده است
نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت 
ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای پایبند نبوده است.

فرانســوا دوالتر مدعی شد: ایران باید فعالیت هایی که 
بر هم زننده ثبات منطقه است متوقف کند.

تاکید نماینــده اتحادیه اروپــا براجرای 
کامل برجام از سوی همه طرف ها

نماینده اتحادیه اروپا در شــورای امنیت بدون اشــاره 

به کارشــکنی های امریکا در اجرای برجام بر اجرای کامل 
این توافق از ســوی همه طرف هــا تاکید کرد. به گزارش 
خبرگزاری صدا و ســیما از نیویورک دی آلمیدا گفت: این 

بهترین راه برای ایجاد اعتماد است.
تعهدات خود دربرجام  به  ایران  گوترش: 

پایبند بوده است
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی درباره عملکرد ایران 
در زمینه قطعنامه 2231 اعالم کرد: ایران به همه تعهدات 
خود در برجام پایبند بوده اســت. آنتونیو گوترش در گزارش 
خود افزود: برنامه هســته ای ایران بر اساس هفت گزارش 
آژانــس اتمی  همچنــان صلح آمیز اســت و اکثر اعضای 
شــورای امنیت و نماینده اتحادیه اروپا اقدامات ایران را در 
چارچوب برجام ســتودنی خواندند. این گزارش از جمهوری 
اسالمی ایران می خواهد تا از پرتاب موشک های بالستیکی 

اجتناب کند.

درخواست نماینده روسیه از سازمان ملل
نماینده روسیه در سازمان ملل بیان کرد: مسکو خواهان 
آن اســت که اشتباهات فعلی در نگارش گزارش های آینده 
دبیرکل، دیده نشود، اشتباهاتی از جمله اشاره به لزوم پرهیز 
ایران از شــلیک آزمایشی موشــک های بالستیک و ارتباط 
دادن آن بــه امکان افزایــش تنش ها. وی افــزود : متن 
قطعنامــه 2231 در خصوص برنامه موشــکی ایران واضح 

است و جایی برای سوءتفسیر وجود ندارد.
اتهام نماینده مصر علیه ایران 

نماینده مصر در ســازمان ملل گفت: انتظار داریم که 
با اجرای قطعنامه های ســازمان ملل، جلوی دخالت ایران 
در امور کشــورهای عربی و بی ثبات سازی خاورمیانه توسط 
تهران گرفته شــود. نماینده مصرهمچنین کشورمان را به 
دخالت در یمن و سوریه و همچنین قاچاق تسلیحات متهم 

کرد.

آمریکاگزینهنظامیعلیهکرهشمالیرابهروزمیکند
سی ان ان گزارش کرد، به گفته مقام های 
کاخ سفید، اگر کره شمالی آزمایشات زیرزمینی 
هسته ای یا موشــک بالستیکی انجام دهد که 
ثابت کند این کشور پیشــرفت های زیادی در 
زمینه توسعه سالح هایی برای حمله به آمریکا 
به دست آورده اســت، این گزینه ها که شامل 
پاســخ نظامی به پیونگ یانگ می شــود، ارائه 

خواهد شد.
هربرت ریموند مک مســتر مشاور امنیت 
ملی آمریکا )ژنرال ارتش آمریکا( روز چهارشنبه 
آشــکارا تایید کرد که گزینه های نظامی آماده 
شــده اســت. مقام های آمریکایی بر این باور 
هستند که چین کار خاصی در زمینه مهار کره 
شــمالی انجام نداده است و یا تمایلی به فشار 

آوردن بر کره شمالی ندارد.
ژنرال مک مســتر در حین سخنرانی خود 
در اندیشکده واشــنگتن گفت: کاری که باید 
بکنیم، آماده کردن تمامی گزینه ها اســت زیرا 
رئیس جمهوری به وضوح برای ما مشــخص 

کرده است که قدرت هسته ای در کره شمالی و 
تهدیدی که آمریکا و مردم آمریکا را هدف قرار 

دهد، نمی پذیرد.
او یک روز قبل از ســفر رئیس جمهوری 
کــره جنوبی بــه واشــنگتن بــه گروهی از 
ســهامداران دفاعی اعالم کرد که کره شمالی، 

اتباع کره جنوبی را به گروگان گرفته است.
مک مســتر ادامه داد: تهدید بسیار قریب 
الوقوع است. ما نمی توانیم همان رویکرد ناکام 
گذشــته را تکرار کنیم. رئیــس جمهور به ما 
دستور داده است که این رویکرد را تکرار نکنیم 
و طیفــی از گزینه ها از جمله گزینه نظامی که 
هیچ کس تمایلی به انجــام آن ندارد را آماده 
کنیم. وی توضیح داد که سفر رئیس جمهوری 
کره جنوبی به آمریکا همچنین شامل مباحثاتی 
درباره رویکرد جدید در قبال کره شمالی نیز می 
شود و توضیح داد: تشخیص داده شده است که 
باید فشارهای بیشتری بر نظام کره شمالی وارد 
شود. فکر می کنم آنچه طی روزها و هفته های 

آن شــاهد آن خواهید بود، در واقع تالش های 
در این زمینه است. ترامپ هفته گذشته در این 
خصوص گفت: رژیم کره شمالی در حال ایجاد 
مشکالت زیادی است و این مسئله ای است که 
مجبوریم با آن روبرو شویم و احتمااًل سریعاً باید 

به آن رسیدگی کنیم.
کیم این ریونگ : ساخت تسلیحات 

اتمی را ادامه میدهیم
به گــزارش کالکو نماینده کره شــمالی 
در ســازمان ملل به آمریکا و دیگر کشورهای 
جهــان هشــدار داد پیونگ یانگ به ســاخت 
تســلیحات اتمی خود ادامه می دهد. به نوشته 
آسوشــیتدپرس، کیم این ریونگ در شــورای 
امنیت ســازمان ملل گفت کــه مقابله بیش از 
نیم قرن میان کره شمالی و آمریکا و برگزاری 
نظامی تحریک آمیز  رزمایش هــای  بزرگترین 
واشــنگتن، این دو کشور را به مرز جنگ اتمی 
نزدیک کرده اســت.وی در ادامه گفت، آمریکا 
بمب افکن هــای اتمی-1 به شــبه جزیره کره 

اعزام کرده است و سامانه ضدموشک بالستیک 
تاد را در کره جنوبی مستقر کرده، تحریم های 
تازه علیه کره شمالی اعمال کرده است و عامل 
یک قطعنامه دیگر ســازمان ملــل علیه کره 

شمالی بوده است.
نماینــده پیونگ یانگ در ســازمان ملل 
ادامه داد، دولت دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا یک سیاســت خصمانه تاریخ گذشته را 
در قابل کره شمالی دنبال می کند و یادآور شد 
خود آمریکایی ها تسلیحات اتمی شان را به روز 
می کنند در حالیکه دیگر کشورها اجازه ندارند 
حتی موشــک های بالســتیک یا اتمی خود را 

آزمایش کنند.
کیم این ریونگ گفت، مهم نیست دیگران 
چه بگویند چه تحریم ها و فشارهایی علیه کره 
شــمالی اعمال کنند این کشــور از مسیر خود 
برای ساخت نیروهای اتمی کنار نمی کشد تا از 

تمامیت ارضی و استقالل خود دفاع کند.

ایــران ، وزیر امور خارجه ایاالت متحده 
رکس تیلرســون را متهم کــرد که “یک 
برنامه مداخله آمیز” بــرای تغییر حکومت 
فعلی در ســر دارد که خــالف قوانین بین 

المللی و منشور سازمان ملل است.
به گزارش کالکو غالمعلی خوشرو، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران، در نامه ای به دبیر 
کل آنتونیو گوتریس روز سه شنبه گفت که 
نظرات تیلرســون “نقض وقیحانه” قرارداد 
الجزایر است که ایاالت متحده را از دخالت 
مستقیم و غیرمستقیم نظامی و سیاسی در 

مسائل داخلی ایران منع می کند.
در  ژوئــن   14 روز  در  در  تیلرســون 
نمایندگان  خارجی مجلــس  امــور  کمیته 
گفت: “سیاســت ایاالت متحده جلوگیری 
از گسترش سالح های هســته ای ایران و 
حمایت از عناصری در داخل ایران اســت 
که تالش آنها در راستای انتقال صلح آمیز 

قدرت در این کشور است.”
خوشــرو گفت: ” ایران انتظار دارد همه 
کشورها چنین اظهارات سیاسی غم انگیزی 
را محکوم کننــد و به دولت ایاالت متحده 
توصیه کرد مسئوالنه عمل کنند و به اصول 

منشور و حقوق بین الملل پایبند باشند.”
وی خاطرنشان کرد :

” نظــرات تیلرســون هفته هــا پس از 
انتخاب مجدد حســن روحانــی به عنوان 
رئیس جمهور برای یک دوره چهار ســاله 
دیگر، و انتخاباتی که 71 درصد مردم ایران 

آن را شرکت کرده اند، بیان شده است.”
وی در ادامه گفت: “مــردم ایران بارها 
ثابت کــرده اند که خودشــان تصمیم می 
گیرند چگونه سرنوشت خود را تعیین کنند و 
در نتیجه ، تالش های ایاالت متحده برای 
دخالــت در امور داخلی ایران به شکســت 
محکوم خواهد شد. همانطور که در انقالب 

اســالمی ســال 1979 دیده اید، ایرانی ها 
آموخته انــد که چگونه قدرتمند و مســتقل 
باقی بمانند.” وی گفت که بیانیه تیلرسون 
با انتشار اسناد محرمانه ای همزمان شد که 
ایاالت  نشان می دهد چگونه سازمان های 
متحــده در پی ســرنگونی محمد مصدق، 
نخست وزیر منتخب مردمی و دموکراتیک 

ایران در 19 آگوست 1953 بودند.
تیلرســون با اشــاره تجهیــز نیروهای 
خارجی، حمایت از حزب اهلل و فرستادن آنها 
به عنوان نیروهای شــبه نظامی در سوریه، 
عراق و یمن گفت: ” من به شما می گویم 
که ما قطعا حــرکات ایران را به عنوان بی 

ثبات کننده در منطقه مدنظر داریم ”
قانونگذاران ایــاالت متحده برای مدت 
طوالنــی تالش کرده اند تا ایران را تحریم 
کنند تا در برنامه موشــکی بالستیک خود 
تجدید نظر کند کــه باالخره در 15 ژوئن، 

گسترده  تحریم های  ســنا، الیحه  مجلس 
علیه ایران را تصویب کرد.

این الیحــه تحریم هایی را علیه افرادی 
کــه در برنامه موشــکی بالســتیک ایران 
فعالیت دارند، اعمال می کند. این تحریم ها 
همچنین برای ســپاه پاســداران ایران نیز 
اعمال خواهد شــد. سناتورها می گویند که 
تحریم های جدید علیه ایران، قرارداد منعقد 
شــده توســط باراک اوباما، رئیس جمهور 

پیشین ایاالت متحده را تضعیف نمی کند.

ایران ، آمریکا را متهم به برنامه های گستاخانه براندازی کرد

 ایران، نیروی زمینی مسلط  قسمت دوم
خاورمیانه می شود


