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دیدار با ترامپ به منزله خودکشی محمود عباس

ترکیه یکی از متحدان افغانســتان در 15 سال گذشته بوده و کمک های این 
کشــور از سال 2001 تاکنون بیشتر در بخش های توسعه زیربنایی، آموزش، امنیت 
و بهداشــت هزینه شده اســت. به گزارش انتخاب، بی شک ســفر اخیر وزیر امور 
خارجــه ترکیه به افغانســتان را باید نقطه عطفی در روابط آنکارا - کابل دانســت. 
طرفین در این سفر موضوعات روابط دوجانبه، روابط دینی، تاریخی و فرهنگی میان 
دو کشــور، تأمین امنیت، صلح و ثبات، بازســازی، توسعه همکاری های اقتصادی، 
ارتقای ظرفیت ها و اعطای بورســیه های تحصیلی به جوانان افغانی را مورد بحث 
و بررســی قرار دادند. از دیدگاه ترک ها امنیت، صلح و ثبات در این کشــور برای 
ترکیه اهمیت دارد و همچنان با توجه به اینکه صلح و ثبات افغانســتان به نفع صلح 
و ثبات همه منطقه اســت، ترکیه خود را متعهد می داند تا هر زمان که نیاز باشــد 
به همکاری در این زمینه با افغانســتان ادامــه دهد. از دیدگاه ترکیه، حضور ناتو در 
افغانســتان برای امنیت این کشور بسیار اهمیت دارد و ترکیه در هر فرصتی از گروه 
های بین المللی خواســته تا در این شرایط حساس افغانستان را ترک نکنند. آنکارا 
همچنین اعتقاد دارد با هدف حفظ صلح در منطقه، افغانســتان و پاکســتان باید با 

یکدیگر همکاری کنند.  
 افغانســتان از ترکیه خواسته اســت به صورت جدی در مساله آموزش نظامی 
با افغانســتان همکاری کند. برخی از نیروهای این کشــور در ترکیه آموزش دیده و 
برخی از فرماندهان ترکیه نیز نیروهای افغان را در کابل آموزش می دهند. به ادعای 
ترکیه، این کشــور مدافع ادامه پشتیبانی از افغانستان پس از سال 2017 است. این 
کشور بیش از 700 سرباز در افغانستان دارد و نه تنها قصد کاهش آن را ندارد بلکه 

درصورت نیاز، این تعداد را افزایش خواهد داد.  
 ترکیه عالوه بر بورســیه های تحصیلی به دانشــجویان افغانستان، قرار است 
دانشــگاه موالنا جالل الدین محمــد بلخی ویژه بانوان در کابل را تأســیس کند. 
افغانســتان از  ترکیه خواسته که در کنار تأســیس دانشگاه موالنا در کابل، در سال 
های آینده شمار بورســیه های تحصیلی خودرا برای جوانان افغانستان نیز افزایش 
دهند.  ترکیه ساالنه 180 بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغان می دهد. عالوه بر 
حدود 2000 دانشجوی افغانی که هم اکنون در بخش های مختلف مشغول تحصیل 
اند، 176 تن از افســران جــوان در آکادمی های نظامی ترکیه مشــغول فراگیری 
تحصیالت نظامی اند. همچنین طی چند ســال اخیــر، 2684 مرد و 1001 زن، در 
آکادمی پلیس آموزش های میان مدت دیده اند و هم اکنون نیز 110 پلیس زن در 

شهر آنتالیای ترکیه مشغول تحصیل اند.
 رییس جمهور افغانســتان همچنین در دیدار اخیر خود با وزیر خارجه ترکیه در 
کابل، موالنا جالل الدین محمد بلخی را افتخار مشــترک دو کشور دانسته و تاکید 
کرده اســت مثنوی معنــوی و دیگر آثار موالنا جالل الدیــن بلخی، باید به عنوان 
میرات مشترک فرهنگی این دوکشــور در سطح بین المللی ثبت شوند چرا که آثار 
موالنا متعلق به افغانســتان و ترکیه است! لذا باید در سطح بین المللی نیز متعلق به 

این دوکشور باشد!  
 در بخش اقتصادی ترکیه خواســتار توسعه روابط اقتصادی با افغانستان است 
و به حمایت برنامه های توســعه ای این کشــور ادامه خواهد داد. ترکیه در بخش 
اقتصادی، ظرفیت سازی و آموزش و پرورش نیروهای امنیتی افغان به کمک های 
خود ادامه می دهد. آنکارا از افزایش تعداد شــرکت های ســرمایه گزاری ترکیه در 
افغانســتان رضایت دارد چرا که این شرکت ها برای سرمایه گزاری در زمینه های 
مختلف در این کشــور نیز تشویق می شوند. این کشــور بیشترین همکاری های 
خارجی خود را به افغانســتان اختصاص داده که شــامل 850 پروژه به هزینه یک 

میلیارد دالر است.  
  ترکیه همچنین در کنفرانس توکیو و همچنین کنفرانس لندن، تعهد داد که تا 
سال 2017 حدود 150 میلیون دالر به افغانستان کمک کند. شرکت های خصوصی 
جمهوری ترکیه که در عرصه ســاخت و ساز، تجربه جهانی دارند، در افغانستان نیز 
طی این یک و نیم دهه فعال بوده و نزدیک به صد شــرکت ســاختمانی ترکیه در 
افغانســتان فعالیت دارند. قرارداد توسعه سد هلمند، با یک شرکت ترکی-آمریکایی 
نیز امضا شــده است. افغانستان امیدوار است تا ترکیه، کارمندان دولت افغانستان را 
در بخش مدیریت آب ها را نیز آموزش دهد. همچنین دو طرف در مورد راه ترانزیتی 
الجورد که افغانستان را از مسیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا 
متصل می کند، گفتگوهایی داشــته اند چرا که با توجه بــه نفوذ ترکیه، نقش این 
کشور در تسریع روند نهایی سازی متن موافقتنامه راه ترانزیتی الجورد مهم است.  
 ترکیه یکی از متحدان افغانســتان در 15 ســال گذشــته بوده و کمک های 
این کشــور از سال 2001 تاکنون بیشــتر در بخش های توسعه زیربنایی، آموزش، 
امنیت و بهداشت هزینه شــده است. ترکیه بیشترین همکاری های خارجی خود را 
به افغانستان اختصاص داده که شامل 850 پروژه به هزینه یک میلیارد دالر است.  

عربستان همواره خود را در نقش یک مدافع تمام عیار اهل سنت تعریف کرده 
است و نسبت به کاهش نقش سني ها در عراق، لبنان و یا کشورهاي همجوار خود 
مانند بحرین حســاس و نگران است. عربستان توانایي بر هم زدن بیشتر اوضاع در 
منطقه را از طریق حمایت از نیروهاي ضد شیعي ذارا مي باشد. امري که جمهوري 

اسالمي الزم است به آن حساس باشد. 
اخیرا بر شمار اعالمیه ها و فتوایي که از سوي علماي سني علیه شیعیان صادر 
مي شــود، افزوده شده است. عربســتان همواره در حوزه هاي مختلف دیپلماسي 
فعالي را دنبال مي کرد و سعي مي کرد معادالت منطقه اي را به سمت منافع کلي 
جهان عرب و اهل تسنن و بر خالف منافع دیگر رقباي منطقه اي و به ویژه ایران 
و شیعیان سوق دهد. اگر چه عربستان بطور سنتي روابط خوبي با اخوان المسلمین 
در مصر داشــت اما همواره در پي تحکیم روابط خــود با دولت هاي مصر و اردن 
دو بازیگر مهم منطقه اي بود. در فلســطین، عربستان حمایت هاي مالي گسترده 
اي از دولت خودگردان )پس از اســلو( انجام مي داد که نهادي نامشــروع از سوي 
نیروهاي جهادي قلمداد مي شد و با ارائه طرحي در نشست اتحادیه عرب در سال 
2002 در بیروت مبني بر شناسایي اسرائیل از سوي اعراب در قبال خروج اسرائیل 
از اراضي اشــغالي جنگ 1967 تالش کرد ابتکار عمل را در مناقشه خاورمیانه در 
دست گیرد همچنین عربستان سعودي با حمایت گسترده مالي از نیروهاي جهادي 
در افغانســتان )در زمان جنگ با شوروي(در تشکیل و تقویت طالبان نقش مهمي 
ایفا کرد و با توجه به موقعیت مناســبي کــه در لبنان پس از قرارداد طائف و پایان 
جنگ داخلــي پیدا کرد تالش نمود با تزریق امکانات مالي گســترده و حمایت از 
دولت هاي مختلف )به ویژه، دولت رفیق حریري نخســت وزیر لبنان( نفوذ منطقه 
اي خود را در جهان عرب تثبیت کند. با نگاهي گذرا به مواضع چند دهه اخیر ریاض 
مي توان دریافت که اتخاذ اینگونه سیاست ها با سیاست هاي منطقه اي جمهوري 
اسالمي همسو نبوده است و منافع ایران )به ویژه در روند صلح خاورمیانه و تشکیل 
حکومــت خودگردان، تحوالت لبنان، روابط با مصــر و اردن و موضوع طالبان( به 
شــکلي متفاوت از عربستان تعریف شده است. رابطه ایران و عربستان را باید یکي 
از دشــوارترین عرصه هاي دیپلماسي خارجي کشور در 3 دهه گذشته ارزیابي کرد. 
مراودات تهران و ریاض که فراز وفرود بي سابقه اي را در خود داشته از کرانه هاي 
قطع ارتباط دو جانبه تا دیدارهاي مکرر ساالنه سطح باال را تجربه کرده و حاال به 
نظر مي رسد در قوس نزولي خود به یکي از بحراني ترین شرایط رسیده است. هر 
چند دستگاه دیپلماسي رسمي با تمام توان مي کوشد آن را آرام جلوه دهد موضوع 
حمایت از مقاومت در فلســطین و )لبنان( و مســاله شیعیان در عربستان و)رفتار با 
زائران ایراني(، ســر فصل مســائل دو طرف اند. از سوي دیگر هر زمان که روابط 
ایران و غرب در آستانه تحولي مثبت بوده به یکباره دستي پیدا شده و صحنه را به 
هم زده است و ناخودآگاه دیپلمات هاي ایراني انگشت اتهام خود را )عالوه برالبي 

پرنفوذ صهیونیست ها( به سمت یک کشور عربي بزرگ در منطقه گرفته اند.

ترکیه در افغانستان چه می خواهد

عربستان، پس از 11 سپتامبر

روزنامه گاردین ، پاتریک وینتور ، 2 می 2017
درخواست شورای عالی بریتانیا برای ایجاد اتحادهای 
نوین در منطقه خاورمیانه و انتقاد از رویکردهای این کشور 
در خصوص موضوعاتی چون به سوریه، بهار عربی و فروش 

سالح به عربستان سعودی. 
بریتانیــا باید در خصوص رویکردهای خود نســبت به 
خاورمیانه به طور اساســی باز اندیشی نموده و فاصله خود 
را با رهبرِی» غیرقابل پیش بینی و تنِد« ترامپ حفظ کند.

وزرای ســابق کابینه، مشاور ارشــد سیاست خارجی و 
دیپلمات ها نســبت به اتکای زیاد بر سیاســت های رئیس 
جمهور امریکا هشدار داده و تاکید نمودند که بریتانیا بایستی 
رویکرد خود را نسبت به کشورهای منطقه به طور کامل از 

نو ترسیم کند. 
در راســتای فراخوانی بریتانیا به ایجاد اتحادهای نوین 
در منطقه خلیج فارس، ســردمداران ارتباطات بین المللی ، 
کمیته ای را انتخاب نمودند که سیاســت »سردرگمی و بی 
نظمی«ِ  بریتانیا را در ســوریه شــرح داده و عنوان می کند 
که تاثیرات این سیاست بر ایران و عربستان سعودی کاهش 

یافته است.
در ایــن گزارش، بوریس جانســون اظهار می دارد که 
وزارت خارجــه باید از مذاکرات هســته ای ایران که اتفاقا 
مورد پســند ترامپ نیست، حمایت نموده و به طور جدی در 
به رسمیت شــناختن فلسطین به عنوان یک دولت مستقل 

جهت افزایش صلح در منطقه خاورمیانه اهتمام ورزد. 
ذات پیش بینی ناپذیر و تنِد سیاست سازی های رئیس 
جمهور ترامپ ، تاثیرگذاری بر سیاســت خارجی امریکا را از 
سوی دولت انگلیس تا به حال با مشکل مواجه ساخته است، 

چالشی که رفع آن به سهولت امکان پذیر نیست.
این کمیته به ریاســت وزیر محافظه کار کابینه، هاول 
تشکیل گردید و مشاوران ســابق سیاست خارجی از جمله 
ویلیام هیگ و گلدن برون ، ســفیر سابق بریتانیا در سازمان 

ملل؛ هانه و نیز  وزیر پیشین کار ؛ ِرید در آن شرکت داشتند. 
هاول اظهار نمود : در دنیایی که به طور خودکار کمتر 
تحت تسلط سیاســت های امنیتی آمریکا در منطقه است، 
مدت زمان زیادی نیســت که سایرین حق اتخاذ موضع در 
مقابل تصور اگر ما با آمریکا هماهنگ باشــیم، همه مسائل 

خوب خواهد بود را دارا می باشند. 
 وی افزود: امریکا غیر قابل کنترل بوده و ما باید برای 
خودمان چاره اندیشــی کنیم ، خاورمیانه تغییر کرده است و 
سیاســت بریتانیا در منطقه باید به این تغییر واکنش نشان 
دهــد. با توجه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سیاســت 
جدید و نامشــخص امریکا در منطقه، نمی توان تصور کرد 

که استراتژی های پیشین ما بتواند در آیند راه گشا باشد
ما نیازمند اســتراتژی نوین بریتانیا در قبال خاورمیانه 
و مجموعه ای از سیاســت ها هســتیم که منعکس کننده 
واقعیات جدید منطقه باشد. نمی توان تصور نمود که آمریکا 
بتواند لحن ارتباطات غرب را با خاورمیانه برای مدت زمان 
طوالنــی تنظیم نمایــد و بریتانیا باید بــرای اینکه چگونه 
دیدگاه های ما در آینده نیاز به تغییر خواهند داشت، به طور 

جدی چاره اندیشی کند.
از نقطه نظر سرمایه گذاری داخلی در بریتانیا همچنین 
تاثیــر پناهجویان منطقه در این کشــور و تداوم تکیه ما بر 
صادرات گاز و نفت موجب می شود تا منافع ما با خاورمیانه 
درهم تنیده باشد. از این رو دولت باید این اطمینان را بدهد 

که برنامه مناسبی برای حفظ این ارتباط وجود دارد.
به طور کلی، این کمیته طــرز فکری جدید در چرخه 
های سیاسی را خواستار شــد تا به مفروضاتی که سیاست 
خارجه بریتانیــا را در یک قرن اخیــر راهنمایی نموده اند، 
پاســخگو باشــد: مفروضاتی چون ارجحیت قدرت خارجی  
بــه قدرت داخلی و نیز بازیگران خواهان تســلط بر منطقه 

خاورمیانه .
یافته های این کمیته در قالب یک هشــدار به وزارت 
خارجه نمود پیدا خواهد کرد.  وزارتی که انرژی و توجه قابل 
مالحظــه ای را به خاورمیانه اختصاص داده و ارتباطاتش را 

با دولت ترامپ در سطح کالن تنظیم نموده است .
این کمیته همچنین اظهار داشــت : پاســخ بریتانیا به 

بهارعربی مبهم بوده است، چنانکه گاهی حاکمان خانوادگی 
و موروثــی این منطقه را حمایت نموده و گاهی نیز در کنار 
جنبــش های انقالبی برای نبرد با رژیم های گذشــته قرار 

می گیرد.
 دولت بریتانیــا به تعهدات ســعودی ها در خصوص 
چگونگی اســتفاده از نیروی نظامــی بریتانیا در جنگ یمن 
بسیار اعتماد نموده  که این اتحاد روش مناسبی برای اجرای 
تعهدات نیروهــای نظامی بریتانیا، تحت معاهده ی تجارت 

سالح نمی باشد.
 اگر ســعودی ها قادر به ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه 
استفاده از سالح های بریتانیایی نباشند، این گزارش عنوان 
می کند که تعدیل نیروهــای نظامی بریتانیا اجتناب ناپذیر 
خواهــد بود. در این گــزارش همچنین بــر بازبینی کامل 
چگونگی تصمیم سازی ها  از سوی دولت بریتانیا درارتباط 

با مجوز صادرات سالح تاکید شده است. 
همچنین عنوان گردید که بریتانیا بایســتی به شکلی 
گســترده تر در راستای شفاف سازی و مسئولیت پذیری در 
خصــوص ارتباطات خود با رژیم های ســرکوب گِر منطقه 
خلیج فــارس تالش نمایــد همچنین در مســائل کلیدی 
و مالحظــات عمومــی و پارلمانی، دولــت در اثبات اینکه 
دیپلماسی شخصی  می تواند  بر  سمت وسوی سیاست ها 

تاثیرگذار باشد، ناتوان بوده است.
با توجه به اســتراتژی دولتِی نانوشــته در خلیج فارس 
ومورد توجه در این گزارش: بریتانیا فرصت ارزیابی روشنی 
از اهــداف خــود در منطقه را نداشــته که ایــن می تواند 

موضوعی درخور توجه باشد.
این کمیته نســبت به نقش جدید دولت امریکا، انتقاد 
هــای تندی را مطــرح و عنوان نمود کــه این نقش جدید 
می تواند به بی ثباتی های بالقوه بیشتر در منطقه بینجامد. 
در جستجوی راه حل دو دولتی در فلسطین و ارتباطات 
این کشــور با ایران، رئیس جمهور امریکا، ترامپ موضعی 
را اتخاذ نمود که غیر ســازنده بوده و حتی قادر  به تشــدید 

تضادها می باشد .
اعضای کمیته به تصمیم جانسون در خصوص فاصله 
گرفتن از تالش های دیپلماتیک فرانســوی ها در ســال 

گذشته در راستای دستیابی به راه حل مشترک در خاورمیانه  
اعتراض نموده و حتی این عمل را کودکانه خوانده و اعالم 
نمودند که  بریتانیا بایســتی به طور مبتکرانه، حمایت معنی 
دار مالی و نیز سیاســی را در ســال جاری از فرانسوی ها 

صورت دهد. 
همچنین این کمیته اظهار نمود که موضع جانسون در 
خصوص اینکه آیا اسد می تواند نقشی در آینده دولت سوریه 

داشته باشد، مبهم بوده است.
این گزارش نتیجه گیری و اضافه می نماید که گزینه 
های مناســبی در ســوریه وجود ندارند و برکناری اسد به 
عنوان پیــش نیاز هر توافق، با توجه سیاســت ها و روش 
های موجود، دست یافتنی نیســت.در خصوص ایران، این 
کمیته پیشــنهاد نمود که بریتانیا و اروپا باید مقررات بانکی 
را تســهیل نمایند تا منابع مالی جدیدی برای تهران منظور 
شــود، حتی اگر واشنگتن از این پیشــنهاد استقبال ننماید. 
ترامپ از حمایــت بین المللی برای نادیــده گرفتن برجام 
برخوردار نیست اما منطِق خطرناکی در رویکردهای امریکا 
به چشــم می خورد.منتقدان به نقــد وزارت خارجه خواهند 
پرداخت. جانســون، انرژی قابــل مالحظه ای را در تالش 
برای تاثیرگذاری بر تفکِر امریکایی ها سرمایه گذاری نموده 
و ادعا می کند که با سرباز زدن از چالش با ترامپ در مجامع 
عمومی ، تغییراتی در سیســتم فکری امریکا در موضوعاتی 
چون ناتو، ســوریه ،روســیه و حتی ایران  ایجــاد گردید. 
ســخنگوی وزارت خارجه  افزود: خاورمیانه اولویت سیاست 
خارجی ما باقی خواهد ماند و بریتانیا به همکاری با شرکای 
بین المللی خود برای دستیابی به امنیت و  شکوفایی  ادامه 

خواهد داد.

هشدار بریتانیا نسبت  به سیاستهای ترامپ در خاورمیانه

اظهارات 
اخیر مقامات 

سعودی، تهدید 
ایران است

میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرد: 
الوروف و تیلرسون یادداشــتی در چارچوب مذاکرات آستانه 
درباره ایجاد 4 منطقه عاری از تنش در ســوریه امضا خواهند 
کرد و این در حاشیه نشســتی در آالسکا در 10 و 11 ماه مه 

جاری خواهد بود.
بوگدانــف افزود: نقش احتمالی آمریکا در نظارت بر روند 
آتش بس باید تحت رایزنی در ســطح کارشناسان و نظامیان 
قرار گیرد باید مواضع طرف های سوریه و در درجه اول دولت 

قانونی مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر خارجه روســیه در ادامه تصریح کرد: ایران از 
کشــورهای ضامن آتش بس در سوریه است و آمریکا بازیگر 
فعال و بسیار موثر در امور منطقه ای است. هر گونه پیشرفت 

به جلو اظهار اراده سیاسی را طلب می کند.
بوگدانف همچنین درباره نقــش ترکیه در اجرای توافق 
مربوط بــه مناطق کاهش تنش تأکید کرد: مســکو از آنکارا 
انتظار دارد که پایبندی مخالفان ســوری به بندهای توافق را 

تضمین کند.
ایــن مقام روس افزود: مســکو امیدوار اســت که همه 
جزئیات فنی باقیمانده مربوط به مناطق کاهش تنش در اسرع 

وقت مشخص شود.
بوگدانوف درباره ممنوعیت پرواز جنگنده های ائتالف بین 
المللــی بر فراز مناطق کاهش تنش نیز گفت: این موضوع در 

رایزنی های میان نظامیان قابل طرح است.
یادآور می شــود الکساندر الورنتیف رئیس هیئت روسی 
شرکت کننده در مذاکرات آســتانه 4 روز گذشته اعالم کرده 
بود: از زمان امضای توافق درباره ایجاد مناطق کاهش تنش، 
هواپیماهای ائتالف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا 

حق پرواز بر فراز این مناطق را نخواهند داشت.
الورنتیف با اشــاره به اینکه این ممنوعیت در یادداشت 
پایان مذاکرات نیامده اســت. اما از هم اکنون این مناطق در 

مقابل هواپیماهای ائتالف بین المللی بسته خواهد بود.
پاسخ آمریکا به روســیه: هر جا را بخواهیم بمباران می 

کنیم
آدریان رانکین گالوِوی سخنگوی پنتاگون در جواب این 
سؤال که آیا پرواز جنگنده های آمریکایی بر فراز مناطق عاری 
از تنش متوقف خواهد شــد، گفت: ائتالف بین المللی مبارزه 
با داعش به فرماندهی آمریــکا همچنان به مواضع داعش و 
القاعده در همۀ مناطق فعالیت این دو گروه مسلح حمله خواهد 

کرد تا هیچ مکان امنی برای آنها باقی نماند.
سخنگوی پنتاگون افزود: ائتالف برای کاهش حداکثری 
احتمال برخورد جنگنــده هایش با جنگنده های دیگر بر فراز 

خاک سوریه تالش می کند. 
این در حالیســت که الکســاندر الوِرنتیِف رئیس هیأت 
اعزامی روســیه به مذاکرات آســتانۀ 4 چندی پیش گفته بود 
که پرواز جنگنده های ائتالف آمریکایی بر فراز مناطق عاری 

از تنش در سوریه طبق توافقنامۀ 4 مه 2017 ممنوع است.
روســیه، ایران و ترکیه روز پنجشنبه در مذاکرات آستانه 
توافق کردند در راستای تقویت آتش بس شکننده در سوریه، 

چند منطقۀ عاری از تنش ایجاد کنند.
آمریکا: هر جای سوریه را بخواهیم بمباران 

می کنیم
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون(، جمعه اعالم 
کرد، ائتالف بین المللی به رهبــری آمریکا هر کجا که گروه 
تروریســتی داعش فعال باشد، به آن حمله می کند و تضمین 

خواهد کرد که هیچ پناهگاهی پیدا نکند.
این ســخنگو یادآور شــد که که دولت آمریکا جز امضا 
کنندگان توافقی که در نتیجه مذاکرات در قزاقســتان به امضا 

رسید، نیست.
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود: »ما به پیشــبرد 
عملیات خود به شــکلی که تنش و درگیری ایجاد نکند ادامه 

خواهیم داد ولی حاضر نیستیم جزئیات این کار در صحنه نبرد 
بسیار پیچیده ای مثل سوریه را اعالم کنیم.«

این در حالی است که »آلکساندر الورنتیف« فرستاده ویژه 
رئیس جمهور روســیه در امور سوریه، روز جمعه تأکید کرد که 
»پرواز نیروی هوایی به ویژه نیروی هوایی ائتالف در مناطق 
تشنج زدایی به هیچ عنوان پیش بینی نشده، چه با اعالم قبلی، 

چه بدون آن.«
یک مقام ستاد نیروهای مسلح روسیه گفت، کشورهایی 
غیر از ایران، روســیه و ترکیه ممکن است در تامین امنیت و 
تثبیت چهار محدوده امن که در مذاکرات صلح سوریه در مورد 

آن توافق شده نقش ایفا کنند.
این مقــام روس روز جمعه به خبرنــگاران گفت: »کار 
پســت های بازرســی و نظارت و مدیریت مناطق امن توسط 
پرسنل و واحدهای روسیه، ترکیه و ایران انجام خواهد شد. اما 
براساس توافق سه کشور امضا کننده این توافقنامه کشورهای 

دیگر نیز می توانند در این کار مشارکت کنند.«
توافــق مربوط به ایجــاد چهار منطقه امــن در جریان 
مذاکرات قزاقســتان امضا شــد. ولی معارضان سوری، که در 
این مذاکرات حضور داشــتند در مــورد عملی بودن این طرح 
اظهار تردید کرده اند.دولت آمریکا در مذاکرات قزاقستان حضور 
داشــت ولی توافقی را که ایران، روسیه و ترکیه امضا کردند 
تایید نکرده است.همزمان ارتش روسیه می گوید، خواهان احیا 
توافق با آمریکا در مــورد هماهنگ کردن عملیات هوایی در 
ســوریه و کاهش خطر احتمال تصادم هواپیماهای دو کشور 

است.
روسیه یک ماه پیش همزمان با حمله موشکی آمریکا به 
یک پایگاه هوایی رژیم سوریه در واکنش به حمالت شیمیایی 
که به نیروهای دولتی سوریه نسبت داده شده است این توافق 

را یک جانبه لغو کرد.
سازمان منع ســاحهای شیمیایی: نمی توان 

گفت تخلفی از سوی سوریه صورت گرفته است
کارشناسان ســازمان ملل متحد تحقیقات خود را درباره 
حمله شیمیایی مرگبار روز چهارم آوریل به شهر خان شیخون 
ســوریه ادامه می دهند.احمد اوزومکو، دبیرکل ســازمان منع 
سالحهای شیمیایی اعالم کرد مدرکی دال بر زیر پا گذاشتن 
معاهدات بین المللی در منع استفاده از سالحهای شیمیایی از 
طرف حکومت سوریه به دست نیامده است. وی اظهار داشت: 
»نمی توانم بگویم که تخلف صورت گرفته است. سوریه پس 
از امضای کنوانســیون اجرای یک برنامه سری را دنبال کرده 
است. مسلما در این ماجرا خالءها، تناقضات و تضادهایی وجود 
دارد و ما اینرا در گزارشمان به شورای اجرایی سازمان منعکس 
کردیم.«حکومت سوریه استفاده از سالح شیمیایی در حمالت 
چهارم آوریل را رد کرده است. این حمالت حداقل 86 کشته 

برجای گذاشت.
در عیــن حال آمریــکا یکماه پیش بــه بهانه حمالت 

شیمیایی سوریه را مورد حمالت موشکی قرار داده بود .
طرح مناطق امن اجرایی می شود

از طرف دیگر طرح پیشــنهادی روســیه در نشست روز 
پنجشنبه در شهر آستانه قزاقستان مبنی بر تعیین مناطق امن 
در سوریه که با موافقت سایر کشورهای شرکت کننده در این 
نشســت، یعنی ایران و ترکیه حاصل شــد، از روز شنبه الزم 
االجرا می شود.هدف اصلی اجرای این طرح دستیابی به آتش 
بس پایدار در این مناطق اســت. با اجرای این طرح همچنین 
باید موانع ورود کمکهای بشردوســتانه و روند امدادرســانی 
برداشته شــود. هدف دیگر، بازگشت پناهجویان و آوارگان به 
خانه هایشان عنوان شده است.ابو بادوه، پناهجوی سوری که 
در کمپی در اردن بســر می برد می گوید: »چگونه می توان 
به این مناطــق امن اعتماد کرد؟ اگر نتوانند کمترین کمک و 
یا دارو را به این مناطق ارســال کننــد، چطور می توان برای 

بازگشت به کشور اطمینان خاطر داشت؟«

نقش روسیه، ایران، ترکیه و آمریکا در مناطق عاری از تنش

سفیر ایران در سازمان ملل در نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت: توجه شما را به اظهارات غیرقانونی و تحریک آمیز اخیر محمد بن سلمان، معاون جانشین عربستان سعودی، 
که مسئولیت وزارت دفاع این کشور را نیز بر عهده دارد، جلب کنم.شاهزاده محمد بن سلمان در اردیبهشت 1396 طی اظهاراتی گفته است: » هدف ما کشاندن نبرد به داخل مرزهای ایران است .خوشرو در 
نامه خود به سازمان ملل در ادامه می نویسد: من ضمن رد کامل اتهامات وی علیه کشورم، تاکید می نمایم این اظهارات تهدید آشکار علیه جمهوری اسالمی ایران در نقض بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد 

است که شهادت 9 تن از مرزبانان ایرانی به دست اشرار مسلح مورد حمایت مالی سعودی آخرین نمونه آن می باشد.
خوشرو در ادامه نامه خود مراتب اعتراض خود را به فعالیت های عربستان سعودی بر علیه ایران اعالم نمود و افزود: از شما می خواهم این نامه به صورت سند رسمی شورای امنیت منتشر گردد. 

زهراشریعتیفر-مترجم

شــورای اجرایی سازمان آموزشــی، عملی و فرهنگی ملل متحد، 
یونســکو، روز جمعه قطعنامه ای در مورد بیــت المقدس را که در آن از 

اسرائیل به عنوان »قدرتی اشغالگر« یاد شده است، تصویب کرد.
این قطعنامه را که پیش از این خشم تل آویو را برانگیخته بود، چند 
کشورعربی پیشنهاد کرده بودند و در نهایت به اتفاق آراء مورد تائید قرار 
گرفت.در قطعنامه تصویب شده بر اهمیت مذهبی بیت المقدس نزد ادیان 
مسیحیت، اســالم و یهودیت تاکید شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اســرائیل پیش تر از متن این قطعنامه انتقاد کرده بود. نخست وزیر 
اسرائیل این قطعنامه را انکارکننده رابطه تاریخی بیت المقدس با یهودیان 
دانسته بود.ماه اکتبر سال گذشــته نیز تصویب قطعنامه ای در یونسکو 
درباره میراث فرهنگی فلســطینیان در بیت المقدس، خشــم اسرائیل را 
برانگیخته بود. دولت بنیامین نتانیاهو در آن زمان سفیر خود در یونسکو 
را به اســرائیل فراخوانده بود.عالوه بر این اسرائیل به نشانه اعتراض به 
قطعنامه های یونسکو که از نظر دولت این کشور »خصمانه« محسوب 
می شوند، کمک مالی خود به سازمان ملل متحد را چند بار کاهش داده 
است. به این ترتیب کمک مالی اســرائیل به بودجه سازمان ملل از 11 
میلیون دالر به سه میلیون و 700 هزار دالر کاهش یافته است.اسرائیل 
کل شــهر بیت المقدس را پایتخت خود می داند. این در حالی است که 
فلسطینیان قصد دارند در آینده، شرق بیت المقدس را به عنوان پایتخت 

کشور خود معرفی کنند.

کره شمالی روز جمعه ســیا و کره جنوبی را به توطئه 
چینی برای ترور رهبری این کشور متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه کره 
شــمالی اعالم کرد، سیا و ســرویس های اطالعاتی کره 
جنوبی می خواستند با اســتفاده از مولفه های بیوشیمیایی 

کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی را در جریان مراسمی 
در کشور ترور کنند.

بنا به گزارش خبرگزاری رســمی کره شمالی »کسنا« 
) KCNA(، وزارت امنیت این کشــور با انتشار بیانیه ای، 
ســازمان اطالعات کره جنوبی و آژانس اطالعات مرکزی 
آمریکا »ســیا« را متهم کرد که این ســازمان ها امکانات 
الزم مخابراتی و مادی برای یک شــهروند کره شمالی را 
تهیــه کرده اند تا وی علیه جان کیم جونگ اون، رهبر کره 
شــمالی در اثنای یک مراسم رسمی، ضمن استفاده از مواد 
بیوشیمیایی که بین 6 تا 12 ماه تاثیر خود را نشان میدهند 
اقدام به سوءقصد کند.به گفته وزارت امنیت کره شمالی در 
نقشه سوء قصد قرار بوده تا از ماده ای بیوشیمایی که حاوی 

مواد رادیواکتیویته و نیز ذرات سمی نانو بوده استفاده شود.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که کره شمالی برای 

نابود کردن سازمان های اطالعات کره شمالی و آمریکا اقدام 
متقابل انجام خواهد داد و تروریست های دستگیر شده را بی 

رحمانه از بین خواهد برد.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: سرویس های 
اطالعاتی کره جنوبی و ســیا از فردی از شــهروندان کره 
شــمالی به نام »کیم« استفاده کردند و به او رشوه دادند تا 
به رهبری این کشــور حمله کند. این برنامه ریزی و توطئه 
که به تازگی کشــف شده نوعی از اقدامات تروریستی علیه 
کره شمالی، عدالت و همزیستی انسانی و آسیب رساندن به 
آینده بشریت است.این اتهام علیه سیا در حالی مطرح شده 
که تنش در منطقه به دلیل افزایش برنامه های موشکی و 

اتمی کره شمالی شدت یافته است.
در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی به این مساله اشاره 

نشده که چگونه این توطئه کشف و خنثی شده است.

قطعنامه جدید یونسکو: اسرائیل »قدرت 
اشغالگر« در بیت المقدس است

مقام ارشد ائتالف: ارتش عراق دیر یا زود موصل را تصرف می کند

کره شمالی سیا را به توطئه برای ترور کیم جونگ اون متهم کرد

یک مقام ارشــد ائتالف بین المللی بــه فرماندهی 
ایــاالت متحده آمریکا می گوید یورش جدید ارتش عراق 
در ادامه نبرد جاری برای بازپس گرفتن شــهر موصل از 

نیروهای داعش، آغازی برای تصرف این شهر است.
سرهنگ جان دورین، سخنگوی ائتالف که نیروهای 
ارتش عراق را پشــتیبانی زمینی و هوایی می کند، گفت 
که حمله غافلگیرانه نیروهای عراقی از شــمال به مواضع 
نیروهای گروه افراطی »دولت اســالمی« )داعش( بدین 
معناست که رسیدن به این هدف، دیر یا زود اتفاق خواهد 

افتاد. 
وی گفت: »ما معتقدیم که آغاز این پیشروی، شروعی 

برای پایان داعش در موصل است.«
موصل که دومین شــهر بزرگ عراق است، نزدیک 
به سه ســال پیش به تصرف نیروهای داعش درآمد و از 
دست دادن آن ضربه ای جدی به گروه مسلح اسالمگرای 

افراطی خواهد زد. 
طبق گزارشهای رسیده، جنگجوهای داعش در شمال 
غرب موصل محاصره شــده اند. مسجد بزرگ نوری که 

ابوبکر بغدادی ســه سال پیش در آنجا خالفت خودخوانده 
خود را اعالم کرد، در این بخش از موصل واقع شده است.

عملیات آزادسازی موصل بیش از پنج ماه پیش آغاز 
شد و ارتش عراق مصمم است این نبرد را طی هفته های 

آینده به نتیجه برساند. 
اما مهمتریــن چالش نیروهای عراقی در این مرحله، 
خطری اســت که متوجه غیرنظامیان اســت. حدود نیم 
میلیون غیرنظامی هنــوز در مناطق تحت تصرف داعش 

به سر می برند.


