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چهارده جوالی 2015 ایران توافق تاریخی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را با کشورهای 
1+5، چین، فرانســه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایاالت متحده امضا کرد. پس از کارزاری بی سابقه و 
البی گری های فراوان، کنگره توافق را در جریان بحث هایی تند ، میان جمهوری خواهان که به شدت 
مخالف توافق بودند و دموکرات ها که طرف دولت اوباما بودند تصویب کرد. پرزیدنت دونالد ترامپ به 

شدت منتقد توافق بوده، اما تا این جا هیچ تغییری در اوضاع رخ نداده است.
18 آوریل، وزارت امور خارجه ایاالت متحده بنا بر قانون بررسی توافق هسته ای ایران که در سال 
2015 سنا تصویب شد، اعالم کرد که ایران به توافق پایبند بوده است. اما رکس تیلرسون، وزیر امور 
خارجه تاکید کرد که ایران کماکان دولت پیشرو در حمایت از تروریسم است و  نیز دولت دست به 
بررسی جامع در خصوص سیاست ایران خواهد زد. این بررسی مشخص خواهد کرد که آیا تعلیق 
تحریم های مرتبط با ایران بر اساس برجام برای منافع ملی ایاالت متحده حیاتی خواهد بود یا خیر. 
نیکی هیلی، سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل اخیرا شکایت کرده است که ایران با انجام آزمایش های 
موشکی با قابلیت حمل کالهک هسته ای ممنوعه در قطعنامه 2231 شورای امنیت، روح برجام را 
نقض کرده است. هیلی همچنین تاکید کرده است که ایران مقررات مربوط به تجارت تسلیحاتی را 
بر اساس پاراگراف پنچ از ضمیمه بی قطعنامه 2231 نقض کرده است. هرچند توجه اساسی در این 
بررسی در حال انجام، بدون شک روی هسته برجام، مرتبط با غنی سازی اورانیوم و مسلح شدن اتمی، 
تمرکز خواهد کرد. دستیابی به سالح هسته ای روندی بسیار پیچیده دارد، وضعیتی که اغلب باعث 
اختالف نظر میان ناظران شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور رسمی پایبندی ایران را 
با این توافق تایید کرده است. بر اساس بندهای توافق، مدیر کل آژانس می بایست بر اساس تحقیقات 
تیم بازرسان آژانس هر سه ماه گزارشی تهیه کند. به طور غیررسمی، تعدادی دیگر از بازیگران نیز 
در حال نظارت و ارزیابی روند بوده اند. آژانس های اطالعاتی ایاالت متحده و برخی از اتاق فکرهای 
خصوصی، همچون انستیتو دانش و امنیت بین المللی )آی اس آی اس(، از جمله این نهادها هستند. 
در حقیقت دیوید البرایت، مدیر آی اس آی اس یک کارشناس کارآزموده در خصوص برنامه هسته 
ای ایران اســت. وی به خاطر شهادت های مکررش در کنگره و مشارکت شدیدش در مباحثات در 
خصوص برجام زبانزد است. هر چند آی اس آی اس خود را سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی می خواند، 
اما منتقدان می گویند که البرایت با بنیاد دفاع از دموکراسی ها، اتاق فکری نئومحافظه کار که رهبری 
البی اسرائیل برای مبارزه با توافق را عهده دار بود، همکاری می کند. به نوشته وبسایت این اتاق فکر، 
بنیاد دفاع از دموکراسی ها در حال حاضر برای راستی آزمایی های موثر در خصوص نقص های برجام 
فشــار وارد می کند. 30 مه البرایت گزارشی منتشر کرد با  این عنوان: آیا ایران در حال تولید کالن 
قطعات سانترفیوژ است؟ آیا می توانیم بگوییم توافق ایران تا این جای کار نهادینه و اعمال شده است؟  

نویسنده تاکید کرد شاید ایران در سایت های نظامی خود مشغول تولید سانترفیوژ است.
2 ژوئــن 2017، یوکیــو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هســته ای گزارش دارد که 
فعالیت های ایران کامال مطابق با پارامترهای برجام بوده اســت، از جمله غنی ســازی، تحقیقات 
سانترفیوژ، توسعه و ابداع و اقدامات برای شفاف سازی. نهادهای اطالعاتی ایاالت متحده به گزارش 
آژانس واکنش نشان ندادند، اما مواضع قبلیآن ها در خصوص پایبندی ایران تا حدی متناقض بوده 
است. 13 آوریل مایک پومپئو، رئیس آژانس مرکزی اطالعات ایاالت متحده گفت: می بایست مراقب 
باشیم و وقتی برجام در خصوص تاسیسات اعالم نشده و میزان دسترسی آژانس به هر کدام از این دو 
گروه مجزا صحبت می کند حواسمان جمع باشد.  پومپئو تاکید کرد که سی آی اِی  هم سایت های 
اعالم شده و هم سایت های اعالم نشده را تحت نظر دارد. 11 مه 2017، در گزارشی به کنگره، دانیل 
آر کوتس، رئیس آژانس امنیت ملی تاکید کرد ، برجام باعث افزایش شفاف سازی فعالیت های هسته 
ای ایران شده است، به ویژه به واسطه بهبود دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های 
هسته ای و تحقیقات بازرسان تحت پروتکل الحاقی و توافق بر سر بازرسی های جامع.  برخالف پومپئو، 
کوتس مساله احتمال فعالیت های پنهانی در سایت های اعالم نشده را پیش نکشید. در عوض وی 
تهدید برنامه موشک های بالستیک ایران را مطرح کرد. بر اساس قانون بررسی برنامه هسته ای ایران 
در سال 2015 دولت ترامپ ملزم است هر 90 روز به کنگره گزارش دهد که آیا ایران به برجام پایبند 
مانده است یا خیر. با قضاوت بر اساس گفتمان امروز، به نظر می آید دولت ترامپ میلی به لغو برجام با 
گسترش مقررات نظارتی ندارد. در عوض ترامپ احتماال بر فشار بر برنامه موشکی ایران و حمایت از 

تروریسم تمرکز و از برجام به عنوان ابزار چانه زنی استفاده خواهد کرد.

ترامپبرجامراپارهمیکند؟

روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در سرمقاله 
خود ضمن تاکید بر ضرورت دوری از جنگ با ایران 
نوشت شروع یک جنگ دیگر در خاورمیانه،  آخرین 
چیزی اســت که آمریکا به آن نیــاز دارد اما با این 
وجود،  ســخنان تحریک آمیز ، تهدیدات و اقدامات 
مســتقیم از ســوی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریــکا گرفته تا برخی از مشــاوران ارشــد وی و 
همچنیــن رهبران عرب و فعاالن آمریکایی، در حال 
افزایش تنش هایی هســتند که ممکن است نهایتا به 

درگیری مســلحانه با ایران ختم شوند.
نیویــورک تایمز نوشــت در حالی که از دیدگاه 
بســیاری از سیاســتمداران آمریکایی، ایران سزاوار 
تنبیه و انزواســت، اما باید در نظر داشت که ایران 
و آمریکا منافع مشــترکی نیز بــا یکدیگر دارند، از 

جملهآن ها می توان به مبارزه با داعش اشــاره کرد.
این روزنامــه آمریکایی با طرح این ســوال که 
چرا نباید از ابزارهای دیپلماتیک از جمله باز کردن 
مســیر گفت وگو در روابط آمریکا و ایران اســتفاده 
کرد، نوشــت: بهتر است مقدمات حمله سال 2003 
میــالدی به عراق را که تقریبا بزرگ ترین اشــتباه 
استراتژیک آمریکا در دوران مدرن به حساب می آید 

را به خاطر آورد.
بر اساس این گزارش، بعد از حمالت تروریستی 
11 ســپتامبر در آمریکا بود که محور گفت و گوها در 
واشــنگتن سریعا به ســمت عراق و فرصت سرنگون 
کردن صدام متمرکز شــد آن هم در شرایطی که بر 
خــالف ادعای »جورج دبلیو بــوش« رئیس جمهور 
 11 بــا حمالت  ارتباطی  اســبق آمریــکا، صــدام 

ســپتامبر و سالح هسته ای نیز نداشت.

 بــا این حال بوش تصمیــم گرفت تا یک جنگ 
پیش دســتانه ای را بدون توجیه اســتراتژی، علیه 

آغاز کند. عراق 
نیویورک تایمــز افزود که در حال حاضر همین 
اتفاق ممکن اســت درباره ایران بیفتد و دالیلی که 
نگرانی هایی در این زمینه ایجاد کرده اند، به شــرح 

هستند؛ زیر 
دلیــل اول اینکــه ترامپ در طــول رقابت های 
 انتخاباتــی خــود همــواره متعهد شــد تــا توافق 
هســته ای ســال 2015 با ایــران را از بیــن ببرد. 
اگرچــه ترامپ از زمان شــروع ریاســتش در کاخ 
ســفید تاکنون، دو بار در گــزارش به کنگره آمریکا 
پایبندی ایران به این توافق را تائید کرده است، اما 
ایــن تائید را با بی میلی انجام داد و بالفاصله بعد از 
این گزارش به کنگره بود کــه تحریم های جدیدی 
بالســتیک  موشــک های  آزمایش های  با  ارتباط  در 

ایران وضع کرد. علیه 
ایرانی ها می گوینــد که ترامــپ در معرض خطر 
نقض توافق هســته ای قــرار دارد به خصوص اینکه 
رئیس جمهور آمریکا به ســران اروپایی تاکید کرده 

اســت که از تعامل تجاری با ایران خودداری کنند.
ایــن در حالی کــه یکی از وعده هــای محوری 
توافق هســته ای این بود که تهران در ازای اعمال 
محدودیــت در فعالیت هــای هســته ای خــود، به 

برسد. اقتصادی  منفعت 
به  ایــران  تحریــک   ترامــپ درصــدد 
است ای  توافق هسته  اجرای  در  پیمان شکنی 

با این حال به نظر می رســد کــه ترامپ به جای 
اینکه از این پیشــرفت دیپلماتیک در روابط با ایران 
اســتفاده و بهره بــرداری کند، می خواهد از طریق 
تحریک ایــران به بدقولــی در اجرای ایــن توافق 
هســته ای و یا بدعهدی خود آمریکا در اجرای این 
توافــق، این قرارداد را لغو کند همانطوری که توافق 

آب و هوایی پاریس را رد کرد.
دلیــل دوم این اســت که کنگره که به شــدت 
مخالف توافق هسته ای با ایران بود، در حال حاضر 
مشغول کار روی تحریم های جدید علیه ایران است 
و به خصــوص قانونگــذاران جمهوریخواه ترامپ را 
برای تشــدید رویکــرد خود در قبــال تهران تحت 

اند. فشار قرار داده 
این در حالی که هدف از توافق هســته ای صرفا 
کاهش خطر تهدید هســته ای بود و این قانونگذاران 
نیــز مانند بســیاری از منتقدان توافــق با ایران در 
درک این نکته که توافق هســته ای پیشرفت مهمی 
در مســیر کاهش خطر جنگ در منطقه ایجاد کرده 

مانده اند. ناکام  است، 
تغییر رژیم در  از  ســابقه مالل آور آمریکا 

لیبی و  افغانستان  عراق، 
* دلیل ســوم کــه به تشــدید نگرانی ها درباره 

درگیــری مســلحانه به ایــران ختم می شــود، این 
اســت که مقامات ارشــد آمریکایی از جمله »رکس 
تیلرســون« وزیر خارجه و »جیمــز ماتیس« وزیر 
دفاع آمریکا شــروع به لفاظی هــای علیه ایران و از 
تغییر رژیــم در ایران اعالم حمایــت کرده اند آن 
هم با وجود داشــتن ســابقه مالل آور که در عراق، 

دارند. لیبی  و  افغانستان 
نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود نوشت که 
دلیــل دیگر افزایش نگرانی هــا از احتمال درگیری 
نظامی با ایران این است که افکار ضد ایرانی بیرون 
از دولت واشــنگتن در تالشــند تا ترامپ و کنگره 

آمریکا را در مســیر تقابل با ایران قرار دهند.
در این بین، »جان بولتون« ســفیر سابق آمریکا 
در ســازمان ملل کــه از حامیان برجســته ترامپ 
محسوب می شــود و همچنیــن »نیــوت گینگریچ« 
رئیس ســابق مجلس نمایندگان آمریــکا ترامپ را 
برای ترک توافق هســته ای و حمایت از مجاهدین 

خلق )منافقین(،  تحت فشــار قرار داده اند.
 تالش بــرای تغییر رژیــم ایــران خاورمیانه را 

بی ثبات ترمی کند
بر اســاس این گزارش، به نظر می رســد ایران و 
آمریکا در حال ورود به یــک برهه زمانی خطرناک 
هســتند و همزمان با عقب نشینی داعش از عراق و 
ســوریه، ایران و عربستان سعودی در کنار نیروهای 
نیابتی خــود در منطقه در حال رقابت برای کنترل 

و سوریه هستند. عراق  بر 
 ایــن در حالی کــه هرگونه تالش بــرای تغییر 
رژیــم ایران می تواند خاورمیانــه ناپایدار فعلی را به 

صورتی غیــر قابل پیش بینی، بی ثبات کند.

هشدار نیویورک تایمز به ترامپ؛ از جنگ با ایران پرهیز کن

سفیر امارات در مسکو درگفت و گویی اظهار داشت : قطر به عنوان یکی از کشورهای عضو ائتالف عربی در یمن، از تحرکات نیروهای ائتالف در آن کشور اطالع داشت و مواضع 
و نقشه های نیروهای اماراتی قبل از آغاز عملیات علیه القاعده را در اختیار این تشکیالت قرار داده است که در نتیجه این اقدام، چهار انتحاری، توانستند به محل استقرار نیروهای اماراتی 
نفوذ کنند و خودشان را منفجر کنند. غباش در گفتگو با شبکه بی بی سی انگلیس تصریح کرد: دالیل و مدارک مستند ویدئویی مبنی بر حمایت قطر از تروریسم در یمن، لیبی و سوریه 
وجود دارد، اما اکنون زمان مناسبی برای انتشار آن نیست. سفیر امارات در مسکو تأکید کرد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با محرمانه نگه داشتن توافقات سال های 
2013 و  2014 بر حفظ آبروی قطر تأکید داشت. اما قطر با افشای درخواست های کشورهای تحریم کننده که از طریق کویت به آن کشور منتقل شده بود رفتار کامال متفاوتی داشت.

امارات:

قطردرکشتهشدن
نیروهایماندریمن
نقشداشتهاست

از خاکستر خرابه های عثمانی، جمهوری ترکیه برخاست. ترکیه ای که سعی کرد از عثمانی فاصله 
بگیرد، کماکان میراث دار آن باقی ماند. عثمانی امپراتوری چند قومی- مذهبی بود و ترکیه نیز به نوعی 
همچنان یک کشور چند قومی - مذهبی باقی مانده است. قرارداد تبادل جمعیتی میان ترکیه و یونان 
که به جابه جایی دو میلیونی انجامید اگرچه 99 درصد جمعیت ترکیه را مسلمان کرد، اما نتوانست 
هویتی یکسان و منسجم برای این کشور ایجاد نماید. 29 شورش و قیام کردی، چندین خیزش علوی، 
تداوم، ماندگاری و ریشه دواندن معضل و درگیرهای کردی و علوی در ترکیه، نشان می دهد که این 

کشور همچنان نتوانسته است راه را، از بی راهه تشخیص دهد.
امروز علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن از تاسیس جمهوری ترکیه، این کشور همچنان دچار 
بحران هویتی است. دســت های آلوده به خون ارامنه در حکومت دیروز اتحاد و ترقی، در جمهوری 
ترکیه نیز به خون کردها و علویان آغشته شده و با حرکت بر مدار سرکوب هویتی کردها و نفی علویان، 
به بن بســت رسیده اســت. ترکیه آتاترک و ترکیه اردوغان، هر دو کم و بیش بر دور همگن سازی 
اجباری می چرخند که با ذات بشری همخوانی ندارد. هویت ها نه با دستور و اجبار، بلکه با انتخاب های 
آگاهانه مبتنی بر آزادی و خرد شکل می گیرند. هویت ملی ایرانیان با وجود افتراق قومی و مذهبی حاصل 

این انتخاب آگاهانه بوده و می باشد.
آتاترک و یارانش، نام جمهوری را ترکیه و اساس هویتی آن را بر مبنای قومیت ترک بنا کردند. 
آتاترک در تبادل جمعیتی، ترک و مسلمان را معادل هم تعریف نمود. اما نه کردها ترک و نه علویان از 
جنس حاکمان اهل تسنن بودند. لذا جمهوری تازه تاسیس شده از همان آغاز تاسیس خود، با بحران 
تعریف هویتی مواجه شد. اشتباه عثمانی ها در دوره جمهوریت تکرار گردید. همانگونه که تجربه پانصد 
ساله امپراتوری عثمانی و قرنها حضور نظامی در بالکان نتوانسته بود غلبه فرهنگی برای ترک ها بیاورد و 
این جغرافیا را مسلمان نماید، یک قرن سرکوب و نفی کردها و علویان نیز نه تنها نتوانسته است آنان را 

نفی هویت نماید، بلکه تجزیه ترکیه را بیم همیشگی آنکارا نموده است.
در دوران معاصر اگرچه ظهور دولت های ملی در جوامع، حاصل جنگ ها و مذاکرات و کنفرانس های 
پس از آن بوده است اما ظهور و تثبیت هویت کشورها، بیش از آنچه حاصل غلبه نظامی باشد، حاصل 
غلبه فرهنگی بوده و می باشد. مهم ترین ابزار آتاترک در ایجاد و تعریف هویت ملی قدرت نظامی بود. 
اردوغان نیز کم و بیش تالش دارد با ادامه حرکت در مسیر آتاترک، با استفاده از قدرت نظامی، کالف 

سردرگم بحران هویتی ترکیه را باز نموده و هویت واحد ترکیه را تحقق بخشد.
حضور ترک ها در سرزمین آناتولی حاصل تهاجم، مهاجرت و مهمان نوازی بیزانس ها و کردها بوده 
است. قدرت نظامی و سیاسی توانست زبان و مذهب ترک را، زبان و مذهب غالب نماید، اما این غلبه 
ای کامل نبود و بخش های مهمی از جغرافیای آناتولی، کرد و علوی ماند. ترک های استحاله شده نژادی 
در جمعیت بیزانسی ها و کردها، امروز نه تنها حرمت صاحب خانه را ندارند، بلکه سعی دارند همچنان با 
حرکت بر مدار نظامی و تداوم سیاست های یکسان سازی، به جای گره گشایی، گره ای بر گره ها بیفزایند. 
نگاهی به تاریخ جمهوری ترکیه نشان می دهد نفی هویت های قومی و مذهبی، جابه جایی جمعیتی و 

پذیرش مهاجران راه رسیدن به هویت جمعی برای تحقق هویت ملی نیست.
ترکیه در اقدامی جدید و در شیبی آرام، سعی دارد بخش مهمی از سه و نیم میلیون آواره سوری 
را به هدف تغییر بافت جمعیتی و... در سرزمین کردها )آناتولی( اسکان داده، و از میزان معضل کردی 
بکاهد. این طراحی سیاسی- امنیتی در آینده بر دامنه چالش ها و معضالت ترکیه افزوده و ابعاد آن را 
گسترش خواهد داد. همانگونه که پذیرش مهاجران قفقاز، بالکان، چرکس ها، آلبانی تبارها و ... در دوران 
جمهوریت عامل ایجاد همگرایی ملی و غلبه بر معضل هویتی ترکیه نشده است، اسکان اتباع آسیای 
میانه در شرق، دادن تابعیت مضاعف به اتباع جمهوری آذربایجان و کشورهای آسیای میانه، اسکان 
سوری ها در مناطق کردی نیز نمی تواند در دوره جدید عامل رهایی از چالش کردی و تقویت هویت 
ملی خود ساخته این کشور گردد. سخن آخر آنکه نقل است فروغی از آتاترک علت گرایش افراطی 
وی به پان ترکیسم را می پرسد، وی در پاسخ می گوید ما چون شما ایرانیان تاریخ و دولتمداری دیرینه 
نداریم و مجبوریم برای خویش تعریف هویتی ایجاد نماییم. اردوغان نیز چندی است در فرافکنی ایران 
را متهم با قوم گرایی مبتنی بر فارس گرایی می نماید تا در کنار تعقیب هدفی چند وجهی، سیاست های 
توسعه طلبی خود را توجیه و بحران هویتی ترکیه را پوشش دهد. ترکیه امروز با اروپا، آمریکا، در منطقه 
با عراق، سوریه، مصر،.... در داخل با سکوالرها، کردها، علویان دچار چالش و درگیری جدی است. این 
چالش ها بیش از هر چیزی ناشی از توسعه طلبی هدفمند برای پوشش بحران هویتی این کشور بوده 
و می باشــد. بحران هویتی که جنگ در داخل و مداخله در خارج را عامل حیات خود دانسته و آن را 
خمیرمایه دوام ترکیه می داند. باید مدار و چرخه سیاست و کشورداری در ترکیه تغییر نماید. اگر این 
تحول رخ ندهد تجربه حکومت ترک های جوان می تواند نه تنها برای اردوغان بلکه برای ترکیه آینده ای 

تلخ را چون عثمانی رقم بزند.

بحرانهویتیدرترکیه

نقشهشوم
آمریکاو

انگلیسبرای
قطر

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر 
خود به نیویورک در نشست شورای روابط خارجی حاضر شد 
و به سؤاالت ریچارد هاس رئیس این شورا و نخبگان حاضر 

در این نشست پاسخ داد.
به گزارش صفحه اول در جریان این نشست که بامداد 
سه شنبه با حضور چهره های برجســته دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی آمریکا در نیویورک برگزار شد، ظریف به تفصیل 

به مسائل ایران و آمریکا، منطقه، برجام پرداخت.
بخشی از اظهارات وزیر امور خارجه را در ادامه خواهید 

خواند:
ظریف در ابتدای جلسه در پاسخ به سؤالی در خصوص 
علت بی ثباتی شــدید در خاورمیانه گفــت: »در ابتدا بهتر 
اســت وقتی در مورد چنین منطقــه ای صحبت می کنیم، 
مثل همیشــه سخن خود را با نام خدای بخشنده و مهربان 
آغــاز کنیم. چرا که وقتی به این نقطه از جهان می پردازیم، 
باید به خود یادآوری کنیــم خدایی که برخی به نام او آدم 
می کشند در باورهای دینی ما نسبت به همه انسان ها رئوف 
و مهربان است. و این رافت هیچ مرز دینی، مذهبی، نژادی 
یا جنسیتی نمی پذیرد. در واقع این طنزی تاریخی است که 
افراد به اسم او این جنایت ها را انجام می دهند و انسان های 

دیگر را می کشند.«
وزیــر امور خارجه وضعیت کنونی خاورمیانه را ناشــی 
از عوامــل متعددی چــون مداخله قدرت هــای خارجی و 
سیاست های اشغالگری دانست و تصریح کرد این اقدامات 
نقــش زیــادی در خشــم و نارضایتی دارد کــه منجر به 

افراط گرایی می شود.
ظریف با اشــاره به حمله آمریکا به عراق و تاثیر آن بر 
گســترش افراط گرایی در منطقه گفت: من در فوریه سال 
2003 درســت یک ماه پیش از حملــه آمریکا به عراق، به 
عنوان نماینده ایران در بیانیه ای خطاب به شــورای امنیت 
ســازمان ملل اعالم کردم که پس از حمله آمریکا به عراق 

این احتمال وجود دارد که اتفاقات بسیاری رخ دهد. شاید در 
آن زمان چندان مشخص نبود که چه نوع اتفاقاتی می افتد، 
اما یکی از نتایج آن کامال مشــخص بود و آن این بود که 
افراط گرایی در نتیجه حمله آمریکا به عراق در حال رشــد 
بــود. وی به علل درونی بی ثباتی در خاورمیانه نیز اشــاره 
کرد و گفت: بدون آنکه قصد اهانت به کشورهای همسایه 
را داشــته باشــم، باید بگویم که از منظر داخلی ما شــاهد 
یک شکســت و عدم موفقیت در نظام حکومتی کشورهای 
خاورمیانه هســتیم: انتظارات برآورده نمی شوند، مردم باور 
دارنــد که دولت ها  )عمدتا دولت های عربی(  قادر به تامین 
نیازهای اولیه و اساســی مردم خود نیســتند که این امر به 
خشــم و رنجش منجر شــده اســت. در این کشورها هیچ 

مجالی برای ابراز نارضایتی خود ندارید.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ایران افزود: مردم ایران 
دو ماه پیش حدود 10 ســاعت در صف ایســتادند تا رای 
خــود را به صندوق بیندازند. ایرانیان در شــهر لس آنجلس 
برای رای دادن 4 ســاعت در صف ایستادند. رای دادن به 
آن ها فرصتــی برای ابراز وجود، اعالم رضایت یا نارضایتی 
از دولــت می دهد. ما این موضوع را در ســایر بخش های 

منطقه نمی بینیم.
وزیر امور خارجه ناامیدی ناشی از فقدان امکانات الزم 
جهت تامین نیازهای اساسی از جمله کرامت انسانی را یکی 
از عوامل منجــر به وضعیت موجود دانســت و گفت: این 
خشــم متوجه دولت های منطقه می شود، اما متاسفانه آن ها 
)دولت ها( تالش می کنند این خشم را به سمت دشمنی که 

خودشان برمی گزینند هدایت و منحرف کنند.
ظریف در ادامــه افزود: حاال ما )ایران( آن دشــمنی 
هســتیم که آن ها می خواهند انتخاب کنند. یک دشــمن 
انتخابی. این مســئله نه تنها برای آن ها مؤثر است و جواب 
می دهد، بلکه در مورد شما هم به کار می آید. برای بسیاری 
از افراد خیلی جذاب اســت که به آمریکا بیایند و بگویند که 

ایران دشــمن اصلی است! و ایران ریشه همه مشکالت ما 
اســت! و به همین خاطر است که شــما امروزه شاهد یک 
تالش هماهنگ برای خلق یک دشــمن خارجی هســتید 
که هدف آن، منحــرف کردن یک تهدیــد کامال بنیادی 
و وجودی اســت. وی تصریح کرد: معتقــدم که کمک به 
نیروهای افراط گرا حتی از طریق منحرف کردن خشم خود 
به ســوی یک دشــمن صوری، به حل این مشکل منجر 
نمی شــود. زیرا در نهایــت برای این نیروهــای افراطی و 
تروریستی مشکل در خشــم آن ها نسبت به دولت هایشان 
متمرکز است. بنابراین حتی اگر نتوانند خشم خود را متوجه 
یک دشمن خارجی کنند، در نهایت این خشم متوجه درون 
جامعه آن ها خواهد شد. وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤالی 
در خصوص اظهارات اخیر مقامات ســعودی که گفته بودند 
می خواهند جنگ را به داخل ایران بکشــانند، با اشــاره به 
حادثه تروریســتی اخیر در تهران گفــت: آن ها با کمک به 
سازمان های تروریستی ســعی می کنند چنین تهدیدهایی 
را عملی کنند. دیدید که شــخصا در تجمع ســازمان های 
تروریســتی پاریس شــرکت کردند. آن ها از سازمان های 
تروریســتی فعال در پاکســتان حمایت می کنند و سرانجام 
توانســتند برخی از آن هــا را به مجلس ما برســانند؛ آنجا 
مکانی اســت که بیش از همه از آن تنفر دارند، چرا که خود 
چنین نهادی ندارند. ظریف با اشــاره به نظام مردم ساالری 

دینی در ایران گفت: ما در ایران شاهد نوعی از دموکراسی 
هستیم که شاید شــبیه دموکراسی شما )غربی ها( یا آن ها 
نباشــد، اما شــباهت های زیادی بین آن ها وجود دارد. ای 
کاش مناظره های ما را دیده باشــید! اگر فارسی بلد بودید 
و مناظره ها را مشــاهده می کردیــد و آن را با مناظره های 
خودتان مقایســه می کردید می دیدید که بســیار شبیه هم 

هستند. اما این اتفاق در آن کشورها رخ نمی دهد.
وی در ادامه افزود: آن ها تروریسم را به ایران کشاندند، 
ما معتقدیم که آن ها آدرس را اشــتباهی رفته اند. ایران یک 
شریک جدی برای تمام کشورهایی است که در حال جنگ 
با دشمن مشترکمان هســتند. زیرا در نهایت این نیروهای 
تکفیــری و افراطی به همان اندازه کــه تهدیدی علیه ما 
هستند، حتی بیشتر از آن تهدیدی علیه خود آن ها به شمار 
می روند. ظریف در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال رویارویی 
مستقیم ایران و عربستان یا هر کشور دیگری که در مسئله 
یمن در طرف مقابل قرار دارد گفت: مسلما امیدوارم که این 
طور نشــود و امیدوارم اگر اختــالف نظرهایی در خصوص 
مناقشــه یمن و یا سوریه وجود  دارد، همچنان برای کمک 
به پایان این درگیری ها با یکدیگر همکاری داشــته باشیم. 
ما معتقدیم که هیچ یک از طرف ها از ادامه مناقشه در یمن 
نفعی نخواهد برد. وزیر امور خارجه به پیشنهاد چهارماده ای 
خود برای حل بحران در ســوریه و پیشــنهاد چهارماده ای 
دکتر روحانی برای حل بحران در یمن اشاره کرد و آن ها را 

مبنایی برای همکاری ایران و عربستان نامید.
وی افزود: نیازی به جنگ میان دو طرف نیست، نیازی 
بــه حذف یکدیگر از صحنه منطقه نیســت. زیرا در نهایت 
نه ایران و نه عربســتان قادر به حــذف یکدیگر از عرصه 
منطقه ای نیســتند و زمانی که همســایگان ما در حاشــیه 
جنوبی خلیج فارس این حقیقت را دریابند که قادر به حذف 
ایران از صحنه منطقه ای نیســتند، گامی بســیار بزرگ در 

جهت حل مشکالت برخواهند داشت.

اظهاراتوزیرامورخارجهدرشورایروابطخارجیآمریکا

به گزارش الوقت، عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان در 
صفحه توئیتر خود، از ســفر اخیرش به شهر اکوره ختک و مالقات 
با موالنا ســمیع الحق خبــر داد و اعالم کرد کــه در این مالقات، 
درخصوص موضوع های مورد عالقــه هر دو طرف با او گفت و گو 

کرده است.
این چهارمین ســفر سفیر افغانستان به شــهر اکوره ختک در 
هفته های گذشــته است که در این سفرها، دست کم دو بار با موالنا 

سمیع الحق مالقات کرده است.
در ایــن دیدارها، طرفین از تالش های دولت افغانســتان برای 
برقراری صلح در این کشــور تمجید کرده و هیات افغان پیام اشرف 
غنی رئیس جمهوری افغانستان را تسلیم موالنا سمیع الحق کردند. 
ســفیر افغانستان با قدردانی از نقش موالنا سمیع الحق برای کمک 
به برقراری صلح در افغانســتان گفت: مردم پاکستان و افغانستان از 

اهمیت جایگاه دارالعلوم حقانیه آگاه هستند.
موالنا ســمیع الحق گفت: صلح و ثبات افغانستان در راستای 
منافع اسالم آباد است در غیر این صورت پایداری صلح در پاکستان 

نیز ممکن نخواهد بود.
وی تاکید کرد: نیروهای خارجی در افغانســتان تنها مانع اصلی 
در مســیر مذاکرات با طالبان و متقاعد کردن آنان برای پیوستن به 
روند صلح اســت. پدر معنوی طالبان از دولت کابل نیز خواست تا در 
سیاست های خود نســبت به اسالم آباد بازبینی کند. منابع مربوط با 
دیدار هیات افغانستان و موالنا سمیع الحق می گویند که موالنا سمیع 
الحق در گذشته نیز بنا به درخواست افغانستان، مطالبات دولت کابل 
را با طالبان مطرح کرده بود این در حالی ســت گروه طالبان هرگونه 
مذاکرات با دولت افغانستان را به خروج نیروهای خارجی از این کشور 

مشروط کرده است.

درخواست افغانستان از پدر معنوی طالبان در پاکستان

پایگاه اینترنتی بلومبرگ آمریکا در مقاله ای به قلم 
فیونا مک دونالد و کامبیز فروهر نوشت در جریان سفر 
هفته گذشته رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به 
منطقه یک نقشــه راه از سوی آمریکا و انگلیس برای 
حل مشــکل ائتالف به رهبری عربستان با قطر ارائه 

شده است. 
بلومبــرگ در ادامه نوشــت: یکــی از مقامات 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که نخواست نامش 
فاش بشــود گفته اســت، این راه حل شامل برگزاری 
مذاکرات مستقیم بر اســاس یک توافق است که هم 
بحث و مشاجره های قبلی بین کشورهای عرب حاشیه 
خلیج فــارس را حل کند و هم بــه اقدامات در زمینه 
مبارزه با تروریسم بپردازد. همچنین تیلرسون اقداماتی 
را برای حل این بحران از جمله تعلیق حمالت رسانه ای 
به یکدیگر از ســوی دو طرف را پیشــنهاد داده است.  
بلومبرگ نوشت: مقامات آمریکا و انگلیس هیچ اظهار 
نظری در این زمینه نکرده اند. ماه گذشــته عربستان 
ســعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روابط 
دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و به بخش حمل و 
نقل این کشور اجازه ندادند از فضای این کشورها استفاده 
کند. این کشورها، قطر را به حمایت از  سنی های تندرو 
و شیعیان تحت حمایت ایران متهم کرده بودند ولی قطر 
هیچ کدام از این اتهامات را نپذیرفت.  بلومبرگ در ادامه 
نوشــت: بعد از گذشت شش هفته از بدترین بحران به 

وجود آمده در روابط کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس تحلیل گران شــاهد تغییر لحن ائتالف به 
رهبری عربستان ســعودی هستند و این مسئله راه را 

برای پیدا کردن راه حل باز می کند. 
بلومبــرگ در ادامه افــزود: بعــد از اینکه قطر 
درخواست های 13 بندی ائتالف به رهبری عربستان 
را در خصوص موافقت این کشــورها در مورد الزام کار 
کردن دوحه با شــش اصل کلی نپذیرفت. مواردی از 
این شش اصل کلی شــامل مبازه با تروریسم و عدم 
حمایت مالی قطر از گروه های تروریستی و پناه ندادن 
به آن هاست. البته این موارد در درخواست های قبلی این 

کشورها نیز بوده است. 
بلومبرگ نوشت: این چهار کشور از سوی آمریکا  و 
برخی از کشورهای اروپایی برای پیدا کردن یک راه حل 
دیپلماتیک برای این بحران شدیدا تحت فشار بودند.  

بلومبرگ در ادامه نوشت: این موضوع )تغییر لحن 
عربستان و متحدانش( می تواند به عنوان نقطه شروع 
رویکرد این کشورها برای مذاکره به جای بیشتر کردن 
تنش ها باشد.  بلومبرگ در ادامه افزود: عبداهلل المعلمی 
سفیر و نماینده عربستان در سازمان ملل روز گفته بود 
این بســیار مهم است که بر روی این اصول به توافق 
برسیم و این در حالی ست که سایر موارد که در لیست 
اصلی مطرح شده بودند)13 موردی که قبال ارائه شده 

بودند( نیز قابل مذاکره هستند.

مسئوالن محلی در یکی از شــهرهای شرق چین از کشته و 
زخمی شــدن بیش از ۵0 نفر در پی وقوع انفجار در این شهر خبر 

دادند.
به گزارش شــفقنا به نقل از بخش عربی خبرگزاری رســمی 
چین )شینهوا(، مســئوالن محلی در شهر »هانگژو«، مرکز استان 
ســاحلی چجیانگ در شرق این کشور صبح جمعه اعالم کردند که 
در نتیجه وقوع انفجار در یک فروشگاه نزدیک »دریاچه غربی« در 
این شهر، دست کم دو نفر جان خود را از دست دادند و ۵۵ نفر دیگر 

نیز زخمی شدند.
بر اســاس این گزارش، انفجار نزدیک ساعت ۸:40 صبح به 
وقت محلی )۵:10 به وقت تهران( روی داد جایی که آتش و گرمای 
شدید ناشی از آن، شیشه خودروهای در حال عبور از آن جا از جمله 
یک اتوبوس را ســوزاند و باعث زخمی شدن بیشتر آسیب دیدگان 
این حادثه شــد که جراحت های 12 تن از آن ها خطرناک گزارش 

شده است.
در حالی که اداره آتش نشانی شهر هانگژو اعالم کرد که آتش 
سوزی خاموش شــده و تمامی آســیب دیدگان این حادثه نیز به 
بیمارستان انتقال یافتند، تحقیقات برای شناسایی عامل وقوع انفجار 

همچنان در جریان است.

۵۷ کشته و زخمی در نتیجه انفجار در شرق چین


