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یادداشت

ترامپ روح و جسم برجام را متالشی میکند

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،توافقی بین المللی بر سر برنامه هستهای ایران
است که در تاریخ  14ژوئیه  2015میان ایران و کشورهای گروه ( 5+1آمریکا ،روسیه،
چین ،فرانسه ،انگلیس و آلمان) در شهر وین صورت گرفت.
مذاکــرات طوالنیمدت میان ایران و  6قدرت جهانی برای دســتیابی طرفین به
«برجام» ،همزمان با «توافق موقت ژنو» در نوامبر  2013آغاز شــد .پس از دستیابی
طرفین به برجام ،شــورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه مشهور  ،2231رسما
از این توافق حمایت کرده و با گنجاندن آن در حقوق بین الملل ،عمل به برجام را به
صورت قانونی الزامآور کرد .این مطلب به این معنا اســت برجام یک قرارداد دو جانبه
ک جانبه آن
نمیباشــد؛ توافقی چندجانبه است که فرضا آمریکا نمیتواند در اقدامی ی 
را لغو کند و در صورت پایبند نبودن بدان مسئولیت بینالمللی دارد .اما با تغییر ریاست
جمهوری آمریکا ،شخص ترامپ ظاهرا حقوق بینالملل و امور برآمده از آن را بیمعنا
تلقی میکند و دم از پاره کردن برجام میزند!
بر اســاس این طرح در صورت تصویب در صحن سنا ،دولت آمریکا ظرف مدت
 90روز ،بایــد تحریمهای جدیدی علیه افراد و نهادهای فعال در توســعه برنامههای
موشکی ایران تصویب کند.
همچنین بر اســاس یکی دیگر از طرحها ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی به طور
مستقیم تحت تحریم قرار خواهد گرفت .در صورت تصویب این اولین بار خواهد بود
که سپاه تحریم می شــود .آمریکا پیشتر در سال  2007نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالب اسالمی را تحریم کرده بود.
طرح «مقابله با اقدامات بیثباتکننده ایران» سه محور دارد:
تحریمهای موشک بالســتیک :براساس این طرح ،افراد مرتبط با برنامه موشک
بالستیک ایران و کسانی که با آنها معامله دارند را هدف قرار میدهد.
تحریمهای جدید تروریسم :برای اولین بار ،آمریکا تحریمهایی علیه سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران به اتهام حمایت از تروریسم اعمال میکند.
اجرای تحریم تســلیحاتی :اگر این طرح قانون شود ،کلیه افرادی که در فروش،
تامیــن قطعه ،تعمیر و انتقــال تانک ،خودروی زرهی ،تســلیحات بــا کالیبر باال،
هواپیماهای جنگی ،بالگردهای تهاجمی ،کشــتی ،موشک و سامانههای موشکی به
ایران ،نقشآفرین باشند ،توســط رییسجمهور مورد تحریم قرار می گیرند و دارایی
آنها توقف می شود.
جان کری ،وزیر خارجه ســابق آمریــکا پیشتر در چند توئیــت از قانونگذاران
آمریکایی خواســت از هرگونه تحریم بیشــتر ایران خودداری کنند .کری هشدار داد:
تصویب تحریمهای بیشتر علیه ایران ممکن است ناقض برجام باشد .به نظر میرسد
ترامــپ باید از تجربیات جان کری اســتفاده کند چرا که ایــران با رفتن به پای میز
مذاکرات به جهانیان از جمله به دشمن همیشگی (آمریکا) اعالم کرد ما اهل مصالحه
و مدارا هســتیم اما بر اساس مصالحهای از جنس دینی که مبتنی بر عقالنیت ،منافع
ملی و عزت و شــرف ایرانی باشــد .بنابراین آمریکا و هیچ کشور دیگری نمیتواند
حاکمیت و اســتقالل مطلق ایران را با تطمیع ،تهدید و نفــوذ تحت تأثیر قرار دهد.
آمریکا با پرچمداری ترامپ تمام قوانین و حقوق بینالملل را نابود خواهد کرد .ترامپ
با منطق بی منطقی چهرهای منفور از خود و دولت آمریکا به جهانیان نشان میدهد.
بازنده اصلی این رفتار ،صد درصد آمریکا خواهد بود .افکار عمومی نســبت به آمریکا
مخدوش خواهد شد .اگر ترامپ تن به امضای تحریمهای جدید بدهد نه تنها برجام از
لحاظ شکلی بلکه از لحاظ معنوی و روحی نقض خواهد شد و بدقولی و شیطان صفتی
آمریکا بخشی از تاریخ بینالملل را رقم خواهد زد.

تصمیم قطر
درباره صادرات
گاز به امارات

سعد الکعبی رئیس اجرایی شرکت نفت قطر در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت :قطر می تواند به بهانه اختالف دیپلماتیک خود با امارات و با استناد به مادهای در توافقنامه گازی دوجانبه گاز خود را از امارات
دریغ کند ولی هرگز این کار را نخواهد کرد .خط لوله گاز «دلفین» از میدان گازی بزرگ شمال قطر به امارات و عمان کشیده شده است که روزانه حدود  2میلیارد فوت مکعب گاز به امارات پمپاژ می کند.
خط لوله دلفین یک سوم نیاز گازی امارات را تأمین می کند و برای این کشور و اقتصادش از اهمیت بسزایی برخوردار است .قطر بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع (ال.ان.جی) در جهان است.
طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی؛ قطر نزدیک به یک سوم گاز انتقالی جهان به آسیا و اروپا را تأمین می کند.

«ذوالفقار» انتقام خون ایرانیان را گرفت
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی با
چند فروند موشــک بالستیک میانبرد مواضع تروریستهای
(مقــر فرماندهی و مراکز تجمع و پشــتیبانی) در
تکفیری
ّ
منطقه دیرالزور سوریه (فاصله حدود  650کیلومتر) را مورد
اصابت قرار داد .بنا بر اخبار رســیده ،تعداد این موشکها 6
فروند موشــک بالستیک میانبرد زمین به زمین بوده که از
پایگاههای موشــکی نیروی هوافضای سپاه در استانهای
کردســتان و کرمانشاه شلیک شده و پس از عبور از اسمان
عراق ،به صورت دقیق به اهداف اصابت کرده است.
طبق اعالم سپاه پاســداران ،این اقدام بخشی از انتقام

سه چالش كليدي عراق پس از داعش

الوقت :همزمان كــه نيروهاي عراقــي به آخرين
مراحل آزادسازي موصل نزديك ميشوند ،سياستمداران
عراقي بايد خود را براي حل چالشهاي آماده كنند كه
ميتوانند براي اين كشور مشكل جدي ايجاد كنند.
عالوه بر ســاز استقالل طلبي كردها ،تالش بعضي
جريانها براي تضعيف حاكميت مركزي ،حضور نظامي
تركيه در شمال عراق و وضعيت سرزمينهاي مناقشه
برانگيز همانند كركوك چالشهاي هستند كه عراقيها
بايد براي حل آنها اقــدام كنند .اين چالشها در طول
سه سال گذشته به دليل وجود دشمن مشترك به نام
داعش مسكوت مانده بودند.
اســتقاللطلبي كردهــا موضوعــي حســاس و
پيچيدهاي اســت كــه بايد به صــورت جداگانه به آن
پرداخت .اما در رابطه به تالش بعضي جريانهاي عراقي
براي تضعيف حاكميت مركزي ميتوان به فعاليتهاي
اسامه النجيفي ،معاون رئيس جمهور و از سياستمداران
برجسته سني اشاره كرد .وي صريحا خواستار آن است
كه استانهاي عراق به مناطق شبه خودمختار همانند
كردســتان عراق تبديل شوند .النجيفي و متحدانشان
بــا دامن زدن به بحثهاي فرقهگرايــي تالش دارند تا
فعاليتها و اقدامات خــود را كه در تقابل با حاكميت
مركزي عراق قرار دارد را تشديد كنند.
فعاليتهــاي گريــز از مركز النجيفــي با حضور
غيرقاوني نظاميان تركيه در شــمال عراق گره خورده
اســت .تركيه روابط نزديكي با اقليم كردستان عراق و
اسامه نجيفي دارد و مدعي است حضور نظاميانش تنها

آمریکا روابط ایران و روسیه را مستحکم تر میکند

ایــن خبر به دلیــل اهمیت آن بالفاصلــه به یکی از
خبرهای اصلی رســانههای جهان تبدیل شــد .در ادامه به
گزارش رسانههای مهم که به نکات و جنبههای خاصی از
این حمله اشاره کردهاند خواهیم پرداخت.
روزنامه هاآرتص در حســاب توئیتری خود نوشت که
ایران برای اولین بار طی  30سال گذشته موشکهای میان
برد خود را عملیاتی کرد و از آن استفاده کرد.
همچنین پایگاه خبری عاروتص شوع نیز در واکنش به
این حمله نوشت؛ زمانی که تروریستهای داعش مسئولیت
حمالت تروریستی تهران را برعهده گرفتند مقامات ایرانی
قول داده بودند که این حمالت را تالفی خواهند کرد.
روزنامــه آمریکایی وال اســتریت ژورنال در گزارش
خود نوشت :سپاه پاسداران ایران در یک حمله بی سابقه و
مستقیم مواضع داعش در دیرالزور را با موشکهای سطح

به سطح هدف قرار داد.
این روزنامه در گزارش خود نوشــته ،سپاه هشدار داده
اســت که به هرکس که به خاک ایران حمله کند با همین
روش پاســخ خواهد داد .کانال  10رژیم صهیونیســتی نیز
بــه نقل از یک مقام اطالعاتی اســرائیل گــزارش داد که
موشکهای شلیک شــده سپاه به داعش در سوریه از نوع
موشــک بالستیک شــهاب  3با برد  800تا  1200کیلومتر
بوده اند.
این شــبکه اضافه کرد؛ حمله روز یکشنبه یک حمله
گسترده کم سابقه و مستقیم از جانب سپاه بود.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در این زمینه نوشت :حمله
موشکی روز یک شــنبه یک حمله گسترده مستقیم و نادر
از سوی ســپاه در میانه حمایتهای کامل آن از بشار اسد
رئیس جمهوری ســوریه بود .خبرگزاری فرانسه با اشاره به
حمالت تروریســتی تهران و اینکه مقامات ایرانی ریاض را
متهم به دست داشــتن در این حمالت کرده بودند نوشت:
سپاه پاسداران موشکهایی در تالفی این حمالت به سمت
مواضع داعش در سوریه شلیک کرد.
کانال  ٧اســراییل در این زمینه نوشت؛ در بیانیه ایران
(در مورد حمله موشــکى) تهدیدى تلویحى علیه دشمنان
این کشور از جمله عربستان ،اسراییل و آمریکا وجود دارد.

حماس :روابط خود را با ایران
توسعه میدهیم

به گزارش شــبکه خبری المیادین« ،خلیل الحیه» نایب رئیس
دفتر سیاسی حماس در سخنانی گفت :ما از برادرانمان در کشورهای
حاشــیه خلیج فارس میخواهیم که هر چه سریعتر مشکل خود را
حل و فصل کنند چرا که استفادهکننده از این مشکل ،دشمن است.
وی در جمع خبرنگاران در غزه گفت :ما از آنچه میان کشورهای
حاشــیه خلیج فارس رخ داده متاسفیم و امیدواریم که مشکل ایجاد
شــده حل شود .بحران اخیر بر روابط ما با قطر تاثیر نمی گذارد و ما
همچنان در این کشور هستیم .ما خواهان روابط خوب با همگانیم.
عربستان و امارات و بحرین چندی پیش نسبت اظهارات شیخ
تمیم امیر قطر مبنی بر حمایتش از حماس و اخوان المسلمین و ایران
به شدت واکنش نشــان دادند و پس از تشدید تنشها ضمن قطع
روابط خود با دوحه ،مرزهای خود را با این کشور بستند.
الحیــه درباره روابط حماس با تهــران نیز گفت :روابط حماس
با ایران خوب اســت ،ما درصدد کتمان کردن این موضوع نیستیم
بلکه میکوشیم آن را تقویت کنیم .نایب رئیس دفتر سیاسی حماس
درباره مصر نیز گفت ،مصر اعالم کرده که می تواند اقداماتی را برای
کاهش بحرانهای تحمیلی بر نوار غزه انجام دهد .رابطه حماس با
قاهره نیز به سمت توسعه و ثبات پیش میرود .وی در بخش دیگری
از ســخنانش اشــاره کرد ،گفتگوهایی با همه طرفها و گروههای
فلسطینی برای تشــکیل جبهه نجات ملی در برابر اقدامات ویران
کننده محمود عباس علیه مسائل ملی در حال انجام است و حماس
میکوشد روابطش را با سایر گروه ها و ملت فلسطین بهتر کند تا در
برابر اقدامات عباس بایستد.

این موشــک اولین بار در مراســم رژه نیروهای مسلح
(شهریورماه سال قبل) در بندرعباس رونمایی شده بود.
برخورداری از ســکوی پرتاب متحرک و خودکششی،
رادار گریزی ،قابلیت نقطه زنی ،ســبک و تاکتیکی بودن را
از دیگر ویژگیهای موشک ذوالفقار است .موشک ذوالفقار
در کالس موشــک فاتح قرار دارد که دقیق ترین موشک
ایرانی اســت .موشک فاتح در انواع مختلف با بردهای 300
تا  500کیلومتر اســت.از این مدل موشک ،انواع دریایی نیز
به نامهای «خلیج فــارس» و «هرمز» با برد  300کیلومتر
ساخته شده است.

چندقوميتي و سرشــار از منابع نفتي كركوك اســت.
درحاليكه اقليم كردستان استان كركوك را بخشي از
ســرزمين تاريخي خود ميداند و تقريبا نيمي از استان
از جمله شهر كركوك را در كنترل دارد ،نصف ديگر در
كنترل داعش اســت .اختالف بر سر این است که چه
كسي بايد بر مناطق تحت كنترل داعش در اين استان
حاكم شــود .عالوه بر كردها ،نيروهاي حشدالشــعبي
موفق شــدند با بيرون راندن داعش از جنوب كركوك
حضــور قدرتمندي در اين مناطق پيــدا كنند .بعضي
ناظران معقتدند جنگ بعدي در عراق بر ســركركوك
خواهد بود و ايــن منطقه به مثابه يك باروت انفجاري
ميماند .همچنين شــهر توزخورماتو كــه در نزديكي
مرزهاي جنوبي اســتان كركوك واقع است و اكثريت

بازتاب سیلی ایران به داعش

پاورقی

اسپوتنیک روسیه
اگر به کتابهای ماکیاولی مخصوصا کتاب شهریار مراجعه کنید می توانید با این
تعابیر آشنا شوید چون مبنای سیاست غرب امروزه همان سیاستهای ماکیاولی است و
به وضوح میتوانید ببینید که غربیها مو به مو سیاستهای ماکیاولی را اجرا میکنند.
بعضی مواقع فکر میکنم احتماال از شــخصیتهای سیاسی ایاالت متحده آزمون
حفظ دستورات ماکیاولی گرفته می شــود .درحالیکه برخی روسای جمهوری ایاالت
متحده و شــخصیتهای سیاســی آن تالش می کردند تبعیت خود از سیاســتهای
ماکیاولــی را مخفی نگاه دارند اما آقای ترامــپ رئیس جمهوری فعلی ایاالت متحده
ونماینــدگان کنگره این کشــور هیچ ابایی ندارنــد کثیفترین دســتور العملهای
سیاســتهای ماکیاولی را اجرا کند .به هر حال در کتاب ،شــهریار برای استعمار غیر
مستقیم کشورها ماکیاولی پیشنهاد میکند که مزدورانی از اهالی کشورهای مورد نظر
در راس کار قرار گیرند و کشور استعمار کننده همه کارهای کثیف خود را از طریق این
مزدوران انجام دهد و ثروت و اموال این کشورها را از طریق این مزدوران به یغما ببرد
و تکه اســتخوانی برای مزدوران خود کنار بگذارد چون لیاقت افرادی که به مردم خود
خیانت میکنند بیش از همان تکه استخوان نیست ،ماکیاولی به صراحت در کتاب خود
اظهار میدارد که استعمار کننده باید تالش کند خود را خوب جلوه دهد و همه بدیها
را به مزدور خود نسبت دهد تا مردم بدیها را از خودی ببینند و خوبیها را از استعمار
کننده .وقتی هم اســتعمار کننده متوجه شــود که مردم به ستوح آمدهاند و میخواهند
شورش کنند آن مزدور را باید سر به نیست یا برکنار کرد و با مزدور دیگری جایگزین
نمود و به مردم این حس را داد که به دلیل نارضایتی آنها مزدور قبلی ســرنگون شده،
هر چه قدر هم مزدور قبلی فاجعهبارتر توســط اســتعمار کننده برکنار شود محبوبیت
استعمارکننده میان مردم مستعمره بیشتر خواهد شد.
ماکیاولی پیشنهاد میکند که هیچ وقت کشورها مستقیم کشور دیگری را استعمار
نکنند بلکه به صورت غیر مستقیم استعمار کنند.
شاید خوانندگان بتوانند مثالهای زیادی را از این قبیل کشورها در سطح جهان پیدا
کنند .مشــکل وقتی پیدا می شود که رهبران برخی کشورها حاضر نمی شوند زیر بار
استعمار کنندگان بروند و در قبال تالش مستعمرین مقاومت می کنند.
در آن صورت است که استعمارگر نوین یعنی ایاالت متحده با تمام توان تالش می
کند یاغیان را تحت فشــار قرار دهد و با زور تالش میکند دیگران را وادار به پذیرش
نظرات تحمیلیاش کند ،تا مبادا اینان به الگوهایی برای دیگران تبدیل شوند.
امــروزه رهبران ایران و روســیه مانند برخی کشــورهای دیگــر در مقابل این
زورگوییهای ایاالت متحده ایســتادگی می کنند و بدیهی اســت که این استعمارگر
نوین همه ابزاری را که در اختیار دارد استفاده کند تا ایران و روسیه را مطیع خود کند.
ایران و روســیه هم میدانند تا وقتی دســت در دســت هم کنار هم قرار داشته
باشــند صف واحد آنها می تواند به راحتی در مقابل فشــارهای غرب ایستادگی کند.
اشــتباه بزرگی که سیاستمداران ایاالت متحده مرتکب شدهاند این است که با تحمیل
تحریمهای جدید بر این دو کشــور ،ایران و روســیه را متقاعــد می کنند که به هم
نزدیکتر شوند و مضاف بر این بسیاری از کشورهای دیگر مانند چین و هند و برزیل
و از ترس اینکه بعدها آمریکایی ها به ســراغ آنها بیایند به ایران و روسیه نزدیک تر
می شوند .با توجه به رفتارهای نسنجیده رئیس جمهوری ایاالت متحده در قبال اوروپا
و همچنین نیاز مبرم اوروپایی ها به انرژی ای که از روسیه دریافت می کنند از یکسو
و تالش اروپایی ها بر پایبندی به تعهدات خود طی برجام در قبال ایران از سوی دیگر
می توان گفت آمریکایی ها در این تحریم ها اروپایی ها را نیز کنار خود نخواهند داشت.
با این اوصاف می توان گفت تحریمهای ایاالت متحده بیشتر تحریم شرکتهای خود
آمریکایی ها بود و هست و نه ایران و روسیه.
پرزیدنت پوتین در صحبتهای روز گذشــته خود اظهار داشــتند که تحریمهای
غرب برای روسیه نعمت بزرگی بود چون روسها متوجه شدند باید نیازهای خودشان
را خودشان تولید کنند .مثل ایران که چندین سال است تحریم می باشد .امکانات خدا
دادی ایران و روسیه به گونهای است که اگر این دو کشور با یکدیگر همراه شوند همه
نیازهــای خود را می توانند تامین کنند و نواقص یکدیگر را می توانند پوشــش دهند.
حال با نزدیکی بیشتر ایران و روسیه جبهه مقابل ایاالت متحده شرایطی پیدا کرده که
همه نیازهای خود را از درون تامین کند و جبهه خود را تقویت بخشد ،این آمریکاییها
هستند که باید به فکر باشند ضرری را که با این تحریمها بر موسسات و شرکتهای
خود وارد کرده اند چگونه می خواهند جبران کنند .مبلغ چهارصد میلیارد دالر قراردادی
که با عربستان سعودی بسته اند با توجه به گردش مالی داخلی ایاالت متحده مبلغ قابل
توجهی به حساب نمی آید و معادل گردش مالی ساالنه یک شرکت در آمریکا است.

با هدف آموزش نيروهاي پيشــمرگ كردستان و شبه
نظاميان تحت فرمان اثيل النجيفي (بردار اسامه) است.
تركيه اصــرار دارد تا پايان نبرد موصل در عراق حضور
داشــته باشــد هر چند ناظران معقتدند پس از پايان
ايــن نبرد آنكارا نه تنها نيروهاي خود را از عراق بيرون
نخواهد كشيد بلكه تالش خواهد كرد از طريق النجيفي
نفوذ خود را در شمال عراق افزايش دهد.
تركيه همچنين نسبت به فعاليتهاي «واحدهاي
مقاومت سنجار» نگراني دارد .اين گروه روابط نزديكي
با حزب كارگران كردستان دارد و تركيه ازحدود دو ماه
قبل مواضع اين گروهها را هدف قرار داه است .همچنين
بــه نظر مي رســد آنكارا كردهای نزديــك به خود در
اقليم كردستان عراق را عليه واحدهاي مقاومت سنجار
تحريك ميكند .جمال امينكي رئيس ستاد پيشمرگه
چند ماه قبل حشد الشعبي را متهم كرد كه واحدهاي
مقاومت سنجار را تامين مالي مي كند و اين واحدها به
دستور ايران و متحدانش فعاليت ميكنند تا مسيري را
به ســوريه باز كنند و بدين طريق هالل شيعه از تهران
تا بيروت را كامل كنند .اينگونه اتهامات و فعاليتهای
تركيــه خطر درگيري را در شــمال عراق فزايش داده
اســت و مقامات عراقي براي مقابله با اين چالشها بايد
اقدامات جدي انجام دهند.
از ديگر مسايلي كه پس از داعش در عراق ميتواند
بــه چالش جدي تبديل شــود بحث بر ســر مناطقي
اســت كه اقليم كردســتان عراق با دولت مركزي اين
كشــور اختالف دارند .از مهمترين اين مناطق اســتان

ســپاه از تروریستها بابت حمالت تروریســتی اخیر آنها در
تهران بوده است.ســپاه پاســداران هنوز رســما اطالعات
بیشتری از نوع موشکهای شلیک شده منتشر نکرده اما با
توجه به فیلم و تصاویر منتشر شده در خبرگزاری صداوسیما،
الاقل یکی از انواع موشکهای حاضر در این عملیات از نوع
مایل پرتاب «ذوالفقار» است.
موشــک ســوخت جامد ،تاکتیکی و نقطهزن ذوالفقار،
موشکی مایل پرتاب با برد  700کیلومتر است .این موشک
ضد جمینگ بوده و تعداد انبوه آن تاکنون در اختیار ســپاه
پاسداران قرار گرفته است.

علی واعظ تحلیلگر غربی و عضو گروه مدیریت بین
المللی بحــران در واکنش به این حمله گفت :موشــکها
احتماال از نــوع ذوالفقار بودند .نکته جالب این اســت که
موشکها از جایی(کرمانشــاه و کردستان) شلیک شد که
گفته میشــود داعش از این مناطق اقــدام به جذب نیرو
کرد بود.
سردبیر نشــریه بیلد آلمان در حســاب توئیتری خود
نوشت :لحظاتی بعد از اینکه آمریکا جنگنده سوریه را ساقط
کرد ،ایران با شلیک موشکهای میان برد به آن پاسخ داد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش نوشــت:
ایران برای تنبیه تروریســتها که اخیرا در تهران دست به
حمله تروریستی زده بودند با حمله موشکی به مواضع آنها
در سوریه حمله کرد .این روزنامه آمریکایی در ادامه افزود:
این اقدام همچنین یک پیام به دشــمنان ایران در منطقه
از جمله عربســتان و اســرائیل و همچنین آمریکا بود که
دارای چندیــن پایگاه نظامی در خاورمیانه اســت .روزنامه
نیویورک تایمز همچنین نوشــت که حمله موشکی سپاه،
نشانهای از رشد قدرت نظامی ایران در منطقه است .شبکه
خبری الجزیره قطر با اشــاره به حمله موشــکی ایران به
مواضع داعش در دیرالزور گزارش داد؛ شلیک موشکهای
ســپاه ،که برای اولین بار طی  30سال گذشته از مرزهای

بینالملل

جمعيت آن تركمنهاي شيعي هستند شاهد درگيري
ســنگيني بين دو جامعه بوده اســت .اقليم كردستان
عراق اين شــهر را بخشــي از كركوك در نظر ميگيرد
و در نتيجه يك شــهر كردي اما ساكنان تركمن _ با
پشتيباني حشد الشعبي_ اين شهر را بخشي از استان
صالح الدين ميدانند .اين درگيريها منجر به تقســيم
شهر به دو منطقه تركمن و كردي شده است كه توسط
حائلهاي بتوني از يكديگر جدا شدهاند.
با از بين رفتن داعــش در موصل ،احتمال ميرود
نــگاه عراقيها معطــوف به اين اختالفات شــود و اگر
نتواننــد را ه حلهاي مناســبي را در ایــن رابطه پيدا
كنند باید گفت این کشور با چالشهای جدیدی مواجه
خواهد شد.

ایران خارج میشوند ،چند ساعت پس از آن صورت گرفت
کــه آیت اهلل علی خامنهای رهبــر عالی ایران گفته بود به
دشمنان سیلی خواهیم زد و این بیانیه را در وبسایت خودش
قرار داد .الجزیره در ادامه نوشــت :خبرنگار ما در غازیانتپ
در نزدیکی مرز ترکیه و ســوریه این حمالت موشــکی را
بسیار با اهمیت و یک تحول مهم خواهند .این گزارش در
ادامه مینویســد :اقدام ایران را باید در  2چارچوب ببینیم.
یکی از بعد جنگ داخلی ســوریه که ایران در آن مستشار
نظامــی دارد و دیگر در چارچوب ژئوپلتیک .باید ببینیم که
چه واکنشی از سوی عربســتان ،آمریکا و اسرائیل به این
حمله موشــکی انجام خواهد شد .روزنامه انگلیسی گاردین
با پوشش خبر حمله موشکی ایران به داخل سوریه نوشت:
اگر چه ایران در داخل عراق و سوریه با داعش میجنگند اما
این برای اولین بار است که تهران از درون خاک خود علیه
مواضع داعش در سوریه دست به چنین اقدامی میزند و آن
را رســما اعالم میکند .گاردین افزود :ســپاه پاسداران که
عربستان را به خاطر حمالت تروریستی در تهران سرزنش
کرد هفته گذشــته گفته بود ریخته شدن خون انسانهای
بیگنــاه را بدون پاســخ نمیگذارد .خبرنگار ســیانان در
تهران نیز دراینباره گفته ،حمله موشــکی ایران به سوریه
نشاندهنده افزایش نقش ایران در تحوالت سوریه است.

عربستان تنها راه ارتباطی زمینی قطر با دیگر نقاط دنیا را بست

پس از پایان مهلت  ۱۴روزه عربستان
بــه اتباع قطر برای ترک خاک عربســتان،
ریــاض گذرگاه مــرزی 'ســلوی' تنها راه
ارتباطی زمینی دوحه بــا جهان را به روی
قطریها بســت .به گزارش الوقت ،روزنامه
الحیات عربســتان در شــماره روز دوشنبه
خود نوشــت :بعد از پایان مهلت دوهفتهای
عربســتان به اتباع قطری برای ترک خاک
عربستان ،ریاض گذرگاه مرزی سلوی را به

مقامات کره شــمالی میگویند مأموران
دولت آمریکا در نیویورک ،یک بسته متعلق
به دیپلماتهای کرهای را به زور دزدیدهاند.
دیپلماتهــای کره شــمالی که برای
شرکت در یک نشست حقوق بشری سازمان
ملل به مقر این نهاد در نیویورک آمده بودند،
در راه بازگشــت به خانه در فرودگاه جان اف
کندی دچار این رخداد عجیب شدهاند.
افــراد دارای گذرنامــه دیپلماتیــک از

به گزارش شبکه روســیاالیوم ،وزارت
دفاع قطر اعالم کرد که نخســتین گروه از
نیروهای ارتش ترکیــه وارد دوحه پایتخت
قطر شدند .ترکیه در سری نخست نظامیان
اعزامی به قطر تانک و سالحهای سنگین را
نیز به دوحه ارسال کرده است.
به گفته یک منبع نظامی قطر ،پس از
ورود نیروهای ترکیه ،اولین تمرینات آموزشی
نیز در گردان "طارق ابــن زیاد" در اطراف
دوحه صــورت گرفت .نیروهــای ترکیه در

روی قطریها بســت .این گذرگاه تنها راه
ارتباطــی زمینی قطر با دیگــر نقاط دنیا به
شمار می رود که مسدود شده است .گذرگاه
سلوی در ســال جاری میالدی شاهد عبور
و مرور37هزار و 267مســافر بوده اســت.
عربســتان بعد از قطع روابــط خود با قطر
به اتباع این کشــور فرصت داد طی ۱۴روز
خاک عربســتان را تــرک کنند.بحران بین
قطر و چند کشــور عربی از آن جا شــروع

خود را با قطر اعالم کــرد؛ در همین حین
دولتهای امارات ،بحریــن ،مصر و جزایر
مالدیو و همچنین دولت خودخوانده شــرق
لیبی و رئیس جمهوری فراری و مســتعفی
یمن حمایــت خود را از سیاســتهای آل
ســعود علیه قطر اعالم و روابط سیاسی و
دیپلماتیــک خود را با دوحــه قطع کردند.
ســعودی ،امارات و بحرین مرزهای زمینی،
دریایی و هوایی خود با قطر را نیز بسته اند.

شــد که امیر قطر روز جمعــه ( 5خرداد) در
ســخنانی ایران را قدرت منطقه دانســت و
خواســتار تعامل جهان عرب با تهران شد و
همچنین حمایت خود را از دو گروه مقاومت
حــزب اهلل و حماس اعالم کرد .ســخنان
امیر قطر با واکنش مقامات سعودی مواجه
شد و روز دوشــنبه (15خرداد) عربستان به
دلیل این که دوحه از سیاســتهای ریاض
درمنطقــه پیــروی نمیکند ،قطــع رابطه

کره شمالی آمریکا را به «سرقت علنی» متهم کرد
بســیاری از روال معمول در فرودگاه معاف
هســتند و اینکه اموال آنها که گفته میشود
«یک بسته دیپلماتیک» بوده ،به زور گرفته
شــود در عرف بینالملل واقعهای عجیب و
نادر است.
سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی در
خصوص این واقعه گفته« :دیپلماتهای ما
به معنای واقعی کلمــه ،مورد زورگیری قرار
گرفتند؛ این یک اقدام تحریکآمیز غیرقانونی

و شنیع بود».
سخنگو در ادامه گفته« :بسته دیپلماتیک
دیپلماتهای یک دولت دارای حق حاکمیت
در وســط نیویورک ربوده شده؛ اینجا همان
جایی است که ساختمان اصلی سازمان ملل
قــرار دارد».کره شــمالی و آمریکا در خاک
یکدیگر سفارت ندارند و سوئد بعنوان حافظ
منافــع آمریکا در پیونگیانگ عمل میکند؛
کره شــمالی امــا نماینده دائم در ســازمان

ارتش ترکیه وارد دوحه شدند

تمرینات آموزشی خود چندین دستگاه تانک
و تجهیزات ســنگین داخل پادگان مستقر
کردند .پارلمان ترکیه به تازگی قانون اعزام
ســربازان ارتش ترکیه به دوحه را تصویب
کرده بــود .پروتکل همکاری مشــترک در
زمینههای آموزش نظامی دو کشور در سال
 2015و موافقتنامه اســتقرار پایگاه نظامیان
ترکیه در قطر در سال  ،2016در چهارچوب
مفاد توافقنامه همکاریهای امنیتی مقامات
دو کشــور ترکیه و قطر در ســال  2001به

امضای مقامات عالی دو کشور رسیده بود که
با تصویــب مجلس و تایید رئیس جمهوری
قابلیــت اجرایی پیدا کرد.به موجب مفاد این
موافقتنامه همکاری مشــترک نظامی ،مقرر
شده است که قطر به عنوان کشور میزبان به
کشور ترکیه اجازه دهد تا از بنادر ،فرودگاهها،
اردوگاههــا ،واحدهای نظامــی و نهادهای
امنیتی و تاسیسات نظامی آن کشور استفاده
کند .براین اســاس ،همچنین دو کشور قرار
است با واحدهای نیروهای مسلح و نهادهای

ملل دارد و ایــن هیئت حتی کار صدور ویزا
(با درخواســت آنالین) برای گردشــگران
آمریکایــی را نیز بر عهده دارد.ســخنگوی
وزارت خارجه کره شــمالی با استناد به این
رفتار مأموران آمریکایی در وســط نیویورک،
قواعــد کلی حاکم بر این کشــور را اینگونه
توصیف کرده« :این (واقعه) به روشنی نشان
داد که ایاالت متحده یک کشور گنگستری
بیقانون است».

نظامی دو طرف همکاری داشــته باشــند،
همچنین در ایــن زمینه بازدیدهای متقابلی
در دو کشــور صورت گیرد .براساس مصوبه
مجلس ترکیه ،نیز مقررشــده اســت که دو
کشــور درحین برگزاری رزمایش مشترک
نظامی ،ناظران نظامی کشور مقابل را دعوت
کننــد و همچنین قرار اســت در خصوص
مبادله اطالعات و بهبود و پیشــرفته سازی
نحــوه برگزاری رزمایشهــا و آموزشها
تمهیداتی اندیشیده شود.

