
وزیر امور خارجه: 

اجازهبازرسینظامیدادهنمیشود
ایرنا|  وزیر امور خارجه با بیان این که قطعا اجازه 
زیاده خواهی در مذاک��رات را به غرب نمی دهیم، 
گفت: تیم مذاکره کننده خ��ود را مقید به حفظ 
خطوط قرمز نظ��ام در تمام مباح��ث مذاکرات 
هس��ته ای ازجمله ف��ردو می دان��د. محمدجواد 
ظریف درباره زیاده خواهی جدید آمریکا در بحث 
مذاکرات هس��ته ای در موضوع ف��ردو و موضوع 
بازرسی از تأسیس��ات نظامی، گفت:  بارها من و 
اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای تأکید کرده ایم 
که قطعا اجازه زی��اده خواهی به طرف های غربی 
در بحث مذاکرات هسته ای نمی دهیم. وزیر امور 
خارجه ادام��ه داد:  به طورحتم تیم مذاکره کننده 
خود را مقید به حفظ خطوط قرمز نظام در تمام 

مباحث مذاکرات هسته ای ازجمله فردو می داند.

واکنشسخنگویوزارتخارجهایران
بهاظهاراتهمتایآمریکاییاش

ایس�نا| مرضیه افخم، س��خنگوی وزارت امور 
خارجه روز پنجشنبه در پاسخ به اظهارات همتای 
آمریکایی خود گفت: تا زمانی که همه موضوعات 
مورد نظر ایران مشخص نش��ده و به نتیجه نرسد 
توافقی در کار نخواهد بود. ماری هارف سخنگوی 
وزارت خارج��ه آمری��کا گفته ب��ود اگ��ر آمریکا 
به تضمین ه��ای الزم برای دسترس��ی ب��ه ابعاد 
فعالیت های هسته ای ایران نرس��د توافق را امضا 
نخواهد کرد. در پاس��خ به این اظهارات سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران گفت:  تا همه موضوعات 
مورد نظر جمهوری اس��امی ایران نیز مشخص 
نشود و به نتیجه نرسد؛ توافقی نخواهد بود. افخم 
اضافه کرد:  نظرات ای��ران در همه موارد به صورت 
مشخص و ش��فاف از ابتدای مذاکرات مطرح شده 
اس��ت.  هارف همچنین تأکید کرد:   البته موضوع 
دسترسی به سایت های هس��ته ای و نظامی ایران 
هنوز یکی از موارد مهم مورد بحث در مذاکرات باقی 
مانده است. اما اگر به ما در زمینه امکان دسترسی 
به همه تاسیساتی که ممکن است مربوط به ابعاد 
نظامی برنامه هس��ته ای ایران باشد اطمینان داده 
نش��ود همان طور که پیش تر نیز اعام کردیم این 
موضوع یک مش��کل جدی برای م��ا خواهد بود. 
سخنگوی کاخ س��فید با تأکید بر این که موضوع 
دسترسی هنوز از موردهای درحال مذاکره است، 
افزود:  ما توافق کرده ایم که در زمینه دسترسی به 
سایت ها و تأسیسات ایران به یک فهرست مشترک 
دست یابیم. اما اگر درنهایت نتوانیم به طور مثال نیاز 
الزم خود را برای دسترس��ی به تأسیسات مربوط 
و ابعاد نظامی برنامه هس��ته ای ایران فراهم کنیم 
به طور قطع توافقی در کار نخواهد بود و این موضوع 

را همیشه با صراحت اعام کرده ایم. 

اطالعیهوزارتخارجهدربارهتجمع
مردمدرحمایتازتالشدستگاه

دیپلماسی
ش�هروند| روابط عمومی وزارت خارجه اعام 
کرد که برپایی هرگونه تجم��ع با هدف حمایت از 
تاش های دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده 
هسته ای کشور غیرضروری و نیازمند اخذ مجوز از 
مراجع ذی صاح است. روابط عمومی وزارت امور 
خارجه در اطاعیه ای و در پی انتشار فراخوان هایی 
در شبکه های اجتماعی و دعوت از شهروندان برای 
تجمع در مقابل وزارت خارجه در روز شنبه 94/3/2 
به منظور حمایت از اقدامات و تاش های دستگاه 
دیپلماسی برای تأمین منافع کشور و احقاق حقوق 
ملت شریف ایران، ضمن تقدیر و تشکر از پشتیبانی 
و اعام حمایت شهروندان اعام کرد که »با احترام 
کامل به شور و عاقه ش��هروندان گرامی به اطاع 
می رساند از نظر این وزارتخانه برپایی چنین تجمع 

)یا تجمعاتی ( کاما غیرضروری است.« 

۲۰شهیدو۷۰زخمیدرحملهتروریستی
بهمسجدشیعیاندرقطیفعربستان

تسنیم| بر اثر حمله تروریستی به مسجد شیعیان 
در استان قطیف عربس��تان، 2۰ نفر شهید و ۷۰ نفر 
دیگر زخمی ش��دند. وزارت کش��ور عربستان اعام 
کرد که این انفجار در ش��هرک »القدیح« در قطیف 
عربستان روی داده است. گزارش شده که این حمله 
انتحاری بوده و در حین نماز جمعه به وقوع پیوسته 
اس��ت. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان حادثه 
گزارش داد ک��ه یک عامل انتح��اری هنگام برپایی 
نماز جمعه خود را در میان نمازگزاران منفجر کرده 
است. بر اساس گزارش ها، در این مسجد بیش از 15۰ 
نمازگزار در حال ادای نماز جمعه بودند. بیمارستان  
مرکزی قطیف نیز از مردم خواست برای نجات جان 
زخمی های این حمله تروریستی، خون اهدا کنند. 
این در حالی است که رس��انه های عربستان به آمار 
دقیق قربانیان این حمله تروریستی اشاره ای نکردند. 
سایت عاجل وابس��ته به عربستان سعودی به نقل از 
یک منبع پزشکی از ش��هادت 2۰ نفر در این حمله 
تروریستی خبر داد. شبکه المنار لبنان، تعداد شهدای 
این انفجار را 12 ت��ن و مجروحان را نیز ۷۰ نفر اعام 
کرد. پیش از این برخی از رسانه های سعودی تعداد 
ش��هدای این حمله تروریس��تی را 6 نفر اعام کرده 
بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از ش��اهدان پیش از 
این گزارش داده بود که در این انفجار، دست کم 3۰ 
نفر شهید و زخمی شده اند . شبکه العربیه با اشاره به 
کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر در این 
انفجار، گزارش داد که زخمی ها به بیمارستان مضر 
و بیمارستان مرکزی القطیف انتقال داده شدند. این 
انفجار ناشی از یک عملیات تروریستی بود که توسط 

یک عامل انتحاری انجام شد. 
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گروه سیاس�ی|  موضوع کم��ک دولت ترکیه به 
شبه نظامیان داعش در خاک سوریه، مسأله ای است 
که طی  ماه های اخیر همواره مطرح بوده است.  این 
مسأله البته همواره در عرصه عمومی به صورت یک 
ظن و گمان مطرح شده و درنهایت شواهد کافی برای 
تأیید آن ارایه نش��ده بود.  روز گذشته اما خبرگزاری 
رویترز، از حمایت تسلیحاتی دستگاه های اطاعاتی 
دولت ترکیه از شورشیان اسامگرا در خاک سوریه 
خبر دادند.  کمک هایی که درنهایت به ظهور داعش 

در سوریه و در عراق انجامید.  
براس��اس این گزارش و به استناد شهادتنامه  های 
افس��ران دژبانی ترکیه که به رویت رویترز رس��یده 
اس��ت، دس��تگاه های اطاعاتی ترکی��ه در فاصله 
س��ال های 2۰13 تا 2۰14 به ارس��ال س��اح برای 
شورش��یان ضد دولت بش��ار اس��د، کمک کرده اند.  
این ش��هادتنامه ها به وضوح با ادعاهای دولت ترکیه 
درخصوص عدم همکاری آنکارا با شورشیان سوری 
در تضاد اس��ت.  همچنین به نظر می رس��د که این 
کمک های تسلیحاتی به شورشیان سوری در ظهور 
داعش به عن��وان یک نیروی تروریس��تی جدید در 
منطقه بسیار موثر بوده اس��ت.  این اقدامات ترکیه 
درحالی انجام شده است که این کشور یکی از اعضای 
فعال ناتو نیز هست.  دولت سوریه و برخی از متحدان 
غربی ترکیه معتقدند که تمایل ش��دید ترکیه برای 
سرنگونی دولت بشار اس��د در سوریه، موجب شد تا 
دستگاه های اطاعاتی این کشور چشمشان را روی 
ورود س��اح و جنگجویان شورش��ی از خاک ترکیه 
به خاک س��وریه ببندند و براساس گزارش ها برخی 
از همین شورش��یان که از خاک ترکیه وارد سوریه 

شده اند درنهایت به داعش پیوسته اند.  
ترکیه همواره مس��لح کردن یا کم��ک کردن به 
تروریس��ت ها در س��وریه را انکار کرده است.  حتی 
مقامات ترکیه اعام کرده ان��د که طی ماه های اخیر 
کنترل های شدید تری را در مرزها به اجرا گذاشته اند.  
خبرگزاری رویترز اما به استناد شهادتنامه های برخی 
از افس��ران دژبانی خبر داده است که قطعات راکتی، 
جعبه های فش��نگ و همچنین گلوله های توپ، به 
وس��یله کامیون هایی که توس��ط ماموران امنیتی- 
اطاعاتی ترکیه همراهی می شدند وارد بخش هایی 
از س��وریه که تحت کنترل شورشیان اسامگرا بود، 
ش��ده اند.  در نوامب��ر  س��ال 2۰13 نیروهای پلیس 
چهار کامیون را در آدانا، مرز جنوبی ترکیه، متوقف و 
بازرسی کردند و در ژانویه  سال 2۰14 نیز سه کامیون 
دیگر بنا به دستور دادستانی و با احتمال وجود اسلحه 
در آنها بازرسی شدند .  رویترز اما خبر داده است که 
اوزجان سیسمان و عزیر تاکجی، دادستان هایی که 
در این مورد دس��توراتی داده بودن��د، خود در انتظار 
تشکیل دادگاه برای رسیدگی به پرونده هایشان به سر 

می برند!
رویت��رز گ��زارش داده اس��ت که جل��وی یکی از 
کامیون ها گرفته ش��ده، اما س��ه کامی��ون دیگر، با 
تهدید نیروهای اطاعاتی- امنیتی همراه و ممانعت 

از بازرس��ی کامیون توس��ط آنها به صورت فیزیکی 
به راه خود ادام��ه داده اند.  در آن زم��ان این موضوع 
حتی واکنش رجب طیب اردوغان را در پی داش��ت.  
اردوغان، گفته سه کامیونی که در 19 ژانویه متوقف 
شده بودند، متعلق به سازمان اطاعات ملی ترکیه و 

حامل کمک بوده اند.  
 رویترز اما خبر می دهد هر دو دادستانی که دستور 
بازرس��ی کامیون ها را صادر کرده بودند، از آن زمان، 
با اتهام هایی مرتبط با جس��ت وجوی خودروها، در 
بازداشت به سر می برند.  از آوریل  سال جاری میادی 
نیز، بیش از 3۰ مامور دژبانی ترکیه که در ماه ژانویه 
در جس��ت وجوی کامیون های حام��ل کمک برای 
گروه های اسامگرا شرکت داشتند نیز با اتهام هایی، 
ازجمله جاسوس��ی نظامی یا تاش برای سرنگونی 

دولت، روبه رو شده اند. 
 مرز سوریه، جایی که کامیون ها از آن گذشته اند، 
تحت کنترل اس��امگرایان مخالف بش��ار اس��د از 
گروه »احرار الشام« بوده اس��ت.  یکی از راننده های 
کامیون ها در شهادتنامه خود گفته است، کامیون او 
محموله اش را از هواپیمایی خارجی در آنکارا تحویل 
گرفته است و او پیش تر نیز محموله مشابهی را حمل 
کرده ب��ود.  خبرگزاری رویترز، مس��تقیما موفق به 
تماس با راننده این کامیون نشده است.  در آن زمان 
مرز س��وریه، جایی که کامیون ها از آن گذش��ته اند، 
تحت کنترل اسامگرایان مخالف بشار اسد از گروه 
»احرار الشام« بوده است.  رویترز می گوید سخنگوی 
اردوغ��ان گفته اس��ت، رئیس جمهوری آن کش��ور 

در این مورد موضع روش��ن خود را بیان کرده است؛ 
»ترکیه هرگز برای هیچ گروهی در س��وریه س��اح 
نفرستاده اس��ت«.  گروهی دیگر از مقام های رسمی 
از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده و مقام های 
رسمی سازمان اطاعات و امنیت ملی ترکیه نیز، در 

دسترس نبوده اند. 
تصرف شهر باستانی پالمیرا توسط داعش

گزارش رویترز درباره حمایت ترکیه از شورشیان 
سوری درست زمانی منتشر شد که تروریست های 
داعش روز گذشته در س��وریه کنترل شهر باستانی 
پالمیرا را به دس��ت گرفتند. تروریست های داعش 
تقریبا کنترل کامل شهر پالمیرای سوریه که محل 
یک��ی از مهم ترین ویرانه های تاریخی جهان اس��ت 
را به دست گرفته اند. یک شاهد عینی به بی بی سی 
گفت که نیروهای دولتی تقریبا به طور کامل از شهر 
عقب نشینی کرده اند.  نیروهای داعش پیش تر در روز 
شنبه هفته گذش��ته بخش هایی از شهر مسکونی و 
امروزی تدمر در مسیر استراتژیک شمال-غرب و در 
نزدیکی پالمیرا را به کنترل خ��ود درآورده بودند، اما 

مجبور به عقب نشینی شدند. 
در عراق نیز تاش هایی برای آزادس��ازی ش��هر 
الرمادی در کنترل داعش ادامه دارد.  همزمان با ادامه 
درگیری ها میان ارتش عراق و تروریست های داعش 
در اطراف شهر رمادی، نیروهای مردمی عراق در پی 
ایجاد طرح دقیقی برای آزادس��ازی استان االنبار از 
وجود تروریست ها هستند. همچنین گزارش شده 
است که نیروهای عراقی پس از درگیری های اخیر 

در اطراف پاالیشگاه بیجی وارد این پاالیشگاه شده 
و حدود 3۰۰ س��رباز محاصره ش��ده را آزاد کردند. 
درگیری های ش��دیدی میان نیروه��ای عراقی و 
تروریست های داعش در شهر بیجی واقع در شمال 
تکریت رخ داده و به گفت��ه منابع امنیتی نیروهای 
عراقی با کم��ک نیروهای مردمی وارد پاالیش��گاه 
بیجی شدند که در دوره اخیر صحنه درگیری های 
پراکنده میان ارتش عراق و تروریس��ت های داعش 

بوده است.  
اخیرا شهر رمادی، مرکز استان االنبار، بزرگترین 
استان عراق به دست داعش سقوط کرد. سقوط این 
شهر موجب شد تا حیدر العبادی، نخست وزیر عراق با 
اعزام شبه نظامیان شیعه )نیروهای مردمی( به استان 
االنبار و مش��ارکت آنها در بازپس گیری شهر رمادی 
موافقت کند و این درحالی اس��ت که ساکنان شهر 
رمادی نگران ورود نیروهای مردمی به دلیل اتهاماتی 
که پیش تر درخصوص شهر تکریت به آنها وارد شده 
بود، هستند.  با این حال حدود 3هزار نیروی مردمی 
در پایگاه نظامی »الحبانیه« مس��تقر ش��ده اند تا با 
داعش که همچنان با خودروهای زرهی خود درحال 
پیشروی به س��مت این پایگاه اس��ت، مقابله کنند.  
جنبش »اهل الحق« عراق نیز اعام کرد که نیروهای 
ویژه وابسته به این جنبش برای نخستین بار در جنگ 
آزادسازی االنبار شرکت می کنند و بیشتر گردان های 
مقاومت برای تشکیل اتاق عملیات مشترک جهت 
ایجاد طرحی دقیق و استوار برای از بین بردن داعش 

درحال بحث و گفت وگو هستند.  

نقشترکیهدرخلقهیوالییبهنام»داعش«اخبار    دیپلماسی
  رویترز خبر داد که سازمان اطالعات ترکیه در تسلیح گروه های شورشی سوریه نقش ایفا کرده است

ادامه از یک
اگرچه در برخی از کش��ورهاي درحال توسعه نیز 
چنین همزیس��تي هاي فرهنگي را مي بینیم ولي به 
دالیل گوناگ��ون، به ویژه بهره برداري هاي سیاس��ي 
زمینه براي رش��د و شکل گیري تقابل هاي فرهنگي 

وجود دارد.
جامعه ایران نی��ز از دو جهت با این پدیده دس��ت 
ب��ه گریبان اس��ت. از یک س��و در چارچ��وب ملي با 
گرایش هاي فرهنگ��ي گوناگوني مواجه هس��تیم. 
گرایش هاي فکري که بعضا نامتجانس است و بازتابي 
از فرآیند تجدد و تضاد آن با سنت در کشور است، در 
کنار گرایش هاي فرهنگ��ي و زباني و دیني گوناگون 
که بازتاب��ي از تنوع فرهنگي تش��کیل دهنده مردم 
ایران است. چگونگي کنار آمدن با این تنوع فرهنگي 
مستلزم درکي روشن از مفهوم ملیت و شهروندي و 

ضروریات توسعه و همبس��تگي ملي است و این که 
همه ما فراتر از این گوناگوني ها، شهروندان یک واحد 
سیاسي ملي هستیم و باید به موجودیت و ویژگي هاي 
فرهنگي یکدیگر احترام بگذاریم و از هرگونه تحقیر و 

توهین فرهنگي به طور جدي پرهیز کنیم.
ولي این تنها مشکل ما در تقارب فرهنگي نیست 
زیرا ما در جهاني زندگ��ي مي کنیم که بیش از پیش 
کوچک تر شده و افراد و فرهنگ ها در تعامل بیشتري 
با یکدیگر قرار مي گیرند. ما در جهاني زندگي مي کنیم 
که گردشگري یکي از عناصر مهم اقتصادي هر کشور 
ش��ده اس��ت، بنابراین باید پذیراي دیگران باش��یم، 
همچنان که دیگران پذیراي ما باید باشند. هم اکنون 
بی��ش از 1/2 میلیارد نفر در  س��ال به گردش��گري 

بین کشوري مي روند و سهم ما از کل این رقم حدود 
3 در  هزار است که بسیار اندک محسوب مي شود. ما 
باید خود را براي شرایطي آماده کنیم که گردشگران 
با فرهنگ هاي گوناگون در ایران احس��اس آرامش و 
راحتي کنند و ما نیز در سفر به کشورهاي دیگر، درک 
همدالنه اي از فرهنگ مردمان داشته باشیم؛ همچنان 
که انتظ��ار برخ��ورد و درک متقابل از آنان نس��بت 
به فرهنگ خودم��ان را داریم. ب��دون چنین تعاملي 
ممکن نیست که در مسیر توسعه قرار گیریم. احترام 
به فرهنگ هاي دیگر نش��انه اي از قدرت فرهنگي ما 
خواهد بود و چنین رفتاري موجب مي شود که دیگران 
نسبت به فرهنگ و رفتار ما نیز خوشبین شده و با نگاه 
مثبت برخورد کنند. چند روز پی��ش تصویري را در 

یک گروه وایبري دیدم که تصویري از کشتار گاوها به 
دست پیروان هندوها در نپال، در یک میدان وسیعي 
بود که ارسال کننده از آن تصویر و فرهنگ ابراز تأسف 
کرده بود. در مقابل فرد دیگري هم از قرباني کردن ما 
در منا تصویري مشابه قرار داد تا بگوید، نگاه از منظر 
بیروني به فرهنگ ها، همیشه با چالش همراه خواهد 
شد. ما مي توانیم و باید نگاه خود را به فرهنگ ها تغییر 
دهیم و از درون به آنها نگاه کنیم، شاید نکات مثبتي 
را که حامان آن فرهنگ مي بینن��د، ما هم ببینیم. 
این بدان معنا نیس��ت که همه ویژگي هاي فرهنگي 
هر مردمي مثب��ت و قابل احترام اس��ت، ولي تردید 
نداشته باشیم که نگاه همدالنه به هر فرهنگي، نقاط 
مثبت آنان را براي ما برجسته خواهد کرد. همچنان 
که دوست داریم نقاط مثبت فرهنگي ما براي دیگران 

شناخته و برجسته شود.

دههتقاربفرهنگي

نگاه

خبر

تفاوتمیانداعشوالقاعده
درنامههایبنالدن

طی چند روز گذشته سازمان اطاعات ملی آمریکا، 
اسناد جدیدی درباره بن الدن، رهبر سابق القاعده را از 
حالت طبقه بندی شده خارج و منتشر کرد. این اسناد 
ش��امل دستنوش��ته ها و نامه های بن الدن، برخی 
کتاب ها و برخی دیگر از اسناد است که روش و شیوه 

رهبری بن الدن را تا حدود  زیادی توضیح می دهد. 
البت��ه از آنجایی که این اس��ناد در  س��ال 2۰11 
به دس��ت آمده ان��د و در همان زمان نیز این اس��ناد 
مربوط به سال ها قبل می شدند، بنابراین نمی توان 
گفت که این اس��ناد نکات خیلی زیادی را که قبل از 
این نمی دانس��تیم درباره القاعده فاش می کنند. اما 
به هرحال در نامه ه��ا می توان چالش ها و تاش های 
ب��ن الدن را برای تأمی��ن مالی عملیات ه��ا و حفظ 
ارتباطاتش دید. مشغولیت بن الدن به عملیات های 
امنیت��ی، ترس��ش از توانایی های ارت��ش آمریکا و 
آژانس های اطاعاتی کش��ورهای غرب��ی و چالش 
القاعده ب��رای متمرکز ک��ردن توجه ش��اخه های 
عملیات��ی اش روی عملیات ه��ای برون م��رزی و 

بین المللی در این اسناد و نامه دیده می شود. 
البته ب��ا توجه به اس��نادی ک��ه پیش ت��ر از این 
منتشر ش��ده بود، باید گفت که این اسناد محققان 
و تحلیلگران را یک مرحله بیشتر به ساختار درونی 
س��ازمان القاعده نزدی��ک می کند. در این اس��ناد 
می توان مش��اهده کرد که بن الدن چگونه از طریق 
واسطه هایش سازمان القاعده را اداره می کرد. در این 
اسناد توجه بن الدن به ش��اخه های القاعده در دیگر 
کشورها را نیز می توان به وضوح مش��اهده کرد. در 
نامه های بن الدن کاما می توان مشاهده کرد که او 
سرکردگی سازمان را نه با صدور دستورهای کلی که 
با ارایه دستورالعمل های کاما جزیی و دقیق درباره 
طیف گسترده ای از موضوعات انجام می داده است. 
برای مثال او درخصوص نحوه مذاکره برای دریافت 
باج در عوض تحویل گروگان ها و چگونگی آموزش 
نیروهای الشباب در سومالی به تفصیل و با جزییات 

راهنمایی هایی ارایه کرده است. 
نکته مهم دیگری که در نامه ه��ای به جای مانده 
از ب��ن الدن می توان ب��ه آن پرداخت این اس��ت که 
براس��اس این نامه ها به وض��وح می ت��وان رویکرد 
متفاوت سازمان القاعده و داعش به مسأله »جهاد« 
را مشاهده کرد. برای مثال، بن الدن نامه ای خطاب 
به عطی��ه عبدالرحمن یک��ی از فرماندهان ارش��د 
القاعده می نویس��د و در این نامه هشدار می دهد که 
»باید توجه زیادی به اهمیت زمان تأس��یس دولت 
اسامی داشته باشیم«. در این نامه کاما مشخص 
است که بن الدن درخصوص تأسیس دولت اسامی 
می خواست کاما با طرح و برنامه عمل کند چراکه 
معتق��د بود تأس��یس زودهن��گام دولت اس��امی 
می تواند به نابودی سریع آن بینجامد. به طورکلی از 
این نامه می توان اس��تنباط کرد که بن الدن تا زمان 
زنده بودنش همچنان با تأس��یس دولت اس��امی 
موافق نبود. اتفاقا این هشدار بن الدن پس از مرگش 
جامه عمل پوشید. در  سال 2۰12 شاخه القاعده در 
شبه جزیره عرب تاش کرد در یمن دولت اسامی 
را تأس��یس کند اما با حمات گسترده مواجه شده 
و در این امر ناتوان ماند. در مغرب و ش��مال مالی هم 
اتفاق مشابهی رخ داد و القاعده ناکام ماند. داعش نیز 
که درحال حاضر دولت اسامی اعام کرده به شدت 
از سوی ائتاف جهانی و برخی تاش های کشورهای 
منطقه تحت فشار است و اساسا همچنان در موضع 
تدافعی قرار دارد.  اس��ناد جدید منتشر شده درباره 
بن الدن نش��ان می دهد که تا زمان مرگ س��رکرده 
القاعده، این سازمان همچنان هدفش حمله به آمریکا 
و غرب بوده و کماکان به دنبال تاسیس دولت اسامی 
نبوده است. در نامه ها و دستورالعمل های بن الدن به 
وضوح می  توان مشاهده کرد که او مکررا از شاخه های 
القاعده در سراسر جهان می خواهد تا به منافع آمریکا 
و غرب، نظی��ر س��فارت خانه ها، کمپانی های نفتی 
در منطقه حمله کنند. در مقاب��ل او نیروهایش را از 
حمله به نیروهای امنیتی محل��ی یا انجام حمات 
فرقه ای علیه دیگر مسلمانان منع می کند. او حتی 
در یکی از نامه هایش لباس یک تئوریسین انقابی 
طرفدار مبارزه بدون خشونت را بر تن می کند و برای 
همراه کردن  نیروهای امنیتی و تغییر رویکردشان 
در حمایت از دولتمردانش��ان راهکاره��ای به دور از 
خشونت ارایه می کند. اگر به این بخش از حرف های 
بن الدن توجه کنید، می بینید که این سخنان کاما با 
رویکرد مبتنی بر خشونت سخت داعش در رویارویی 
با نیروهای امنیتی و همچنین مسلمانان دیگر فرقه ها 

در تضاد است. 

ترکیهخواستارتبعیدمرسیبهآنکاراشد
ترکیه ب��ه مصر پیش��نهاد داده به ج��ای این که 
»محم��د مرس��ی« رئیس جمه��وری س��ابق این 
کش��ور را اعدام کن��د او را به ترکی��ه تبعید کند. به 
گزارش فارس، روزنامه ترکی »اقش��ام« اعام کرد 
آنکارا از طریق واس��طه های قطری و عربستانی به 
»عبدالفتاح السیس��ی« رئیس جمه��وری کنونی 
مصر پیشنهاد داده به جای این که »محمد مرسی« 
رئیس جمهوری سابق مصر را اعدام کند او را از مصر 
اخراج کند و خود ترکیه آماده میزبانی مرسی شود. 
براساس این گزارش، این پیشنهاد ترکیه پس از آن 
اعام شد که ش��نبه هفته جاری پرونده مرسی به 
همراه چند تن دیگر از اعضای اخوان به مفتی مصر 

برای تأیید حکم اعدام ارجاع داده شد.

آرمین   منتظری
روزنامه نگار

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
یمن گفت:  اصرار داری��م اجاس ژنو درباره یمن در 
28 می ) ۷ خردادماه امسال( برگزار شود. به گزارش 
ایرنا، اس��ماعیل ولد شیخ احمد روز پنجشنبه پس 
از دی��دار و مذاکره با محمد ج��واد ظریف وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران در جمع خبرنگاران 
افزود:  به ایران س��فر کردم تا در دی��دار با وزیر امور 
خارجه و مقام��ات دیگر درخص��وص بحران یمن 
گفت وگو کنم. وی ادامه داد: در بحران یمن دو محور 
وجود دارد که یکی از این محورها محور انسانی است 
که س��ازمان ملل متحد اعتقاد دارد اوضاع انسانی 
در یمن فاجعه آمیز است و الزم است در این زمینه 
حداکثر تاش خود را جهت رس��یدن کمک های 

انسان دوستانه به یمن به کار بگیریم.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور 
یمن گفت: ما روی آتش بس انسانی تاش می کنیم 
چرا که همان طور که آتش بس قبلی به مردم یمن 
کمک کرد برقراری مجدد آتش بس نیز به یمنی ها 
کمک خواهد کرد. اسماعیل ولد شیخ احمد اظهار 
داش��ت:  در دیدار ب��ا وزیر ام��ور خارجه جمهوری 
اسامی ایران، وی را در جریان ایده برگزاری اجاس 
ژنو و چارچوبی که سازمان ملل متحد دنبال می کند 
قرار دادم. وی با بیان این که اجاس ژنو بر سه محور 
استوار خواهد بود گفت: این سه محور شامل ابتکار 

عمل کش��ورهای خلیج فارس و س��ازوکار اجرایی 
آن، گفت وگوی ملی و مصوبات سازمان ملل به ویژه 
قطعنامه 2216 است. نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل متحد در امور یمن گف��ت:  مذاکرات ما با وزیر 
خارجه جمهوری اس��امی ایران صریح بود، اما در 
تمام موارد اتفاق نظر نداشتیم. اسماعیل ولد شیخ 
احمد ادامه داد: در این زمینه نیاز به مش��ورت های 
فراوانی داریم. تاکنون به کشورهای زیادی در منطقه 
سفر  و با طرف های ذی ربط در صنعا و ریاض ماقات 
کرده ام. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
نیز در گفت وگو با اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن ابراز امیدواری 
کرد که س��ازمان ملل و دبیرکل آن نقش مستقل و 
فعالی را در بحران یمن ایفا کنند. وزیر امور خارجه 
کشورمان فاجعه انسانی در یمن و تداوم محاصره و 
بمباران این کشور را غیرقابل قبول خواند و از این که 
ظرف پن��ج روز آتش بس کمک های اندکی به یمن 
ارسال شد ابراز ناخشنودی کرد.  او افزود: جمهوری 
اس��امی ایران از ابتکاراتی که در آن همه گروه های 
یمنی را پای میز مذاکره بی��اورد حمایت می کند و 
معتقد است جز گروه های یمنی هیچ کشوری نباید 
در گفت وگوها حاضر باشد. ظریف خاطرنشان کرد 
در صورت لزوم ایران و دیگر کشورها می توانند نقش 

کمک کننده در این روند داشته باشند. 

 رئیس جمهوری آمریکا ب��ا رد ادعاهای مطرح 
ش��ده مبنی بر این که 15۰ میلی��ارد دالر حاصل 
از رف��ع تحریم ه��ا باع��ث افزای��ش توانایی های 
نظامی ایران برای جنگ افروزی می ش��ود، تاکید 
کرد: توافق هس��ته ای ایران باعث ایجاد مسابقه 

تسلیحاتی در منطقه نخواهد شد.
به گزارش ایس��نا، ب��اراک اوباما در بخش��ی از 
مصاحبه خود ب��ا جفری گلدب��رگ، روزنامه نگار 
آمریکایی در مورد توافق هس��ته ای با ایران اظهار 
کرد:  نام من در توافق احتمال��ی که میان ایران و 
کشورهای 1+5 به دست خواهد آمد، ثبت خواهد 
شد و من برای دستیابی به یک توافق خوب با ایران 

عاوه بر دالیل دیگر، انگیزه های شخصی نیز دارم.
ب��اراک اوبام��ا همچنی��ن در توضی��ح این که 
چرا توافق هس��ته ای با ایران باعث بروز مس��ابقه 
تسلیحاتی در منطقه نخواهد شد، بیان کرد: یک 
دلیل آن این اس��ت که این توافق باعث می شود 
ایران به دنبال برنامه هس��ته ای خ��ود نرود؛ البته 
با فرض این ک��ه ایران به تعهدات خ��ود در توافق 
هسته ای پایبند باشد. رئیس جمهوری آمریکا در 
ادامه بر تعهد آمریکا در حفظ امنیت کش��ورهای 
عربی منطقه تاکید کرد و گفت: کشورهای عربی به 
خوبی می دانند که محافظتی که آمریکا برای آنها 
فراهم می کند، بسیار موثرتر از قدرت بازدارندگی 

اس��ت که آنها می توانند با دس��تیابی به س��اح 
هسته ای داشته باشند.

باراک اوباما با اشاره به نشس��ت برگزار شده در 
کمپ دیوید و گفت وگو با سران کشورهای عربی 
حاش��یه خلیج فارس در مورد ایران اظهار کرد که 
به آنها در مورد 4 روش مسدودس��ازی دستیابی 
ایران به ساح هسته ای، شیوه های راستی آزمایی 
و روند برداش��ته ش��دن تحریم ها تضمی��ن داده 
است. به گفته اوباما، سران کشورهای عربی نیز در 
کمپ دیوید به این نتیجه رسیدند که امنیت آنها در 

صورت همکاری با واشنگتن بهتر حفظ می شود.
اوباما در ادامه با بیان این که ایران با وجود آنچه 
وی داش��تن دیدگاه های یهودس��تیزانه خواند، 
مدعی شد این کشور برای حفظ قدرت خواستار 
ایجاد مشروعیت است و مقامات ایرانی به همین 
دلیل مایلند با امضای توافق هسته ای، تحریم ها را 
لغو کنند. رئیس جمهوری آمریکا ادعاهای مطرح 
ش��ده در مورد این که 15۰ میلی��ارد دالر حاصل 
از رفع تحریم ها به توانایی های نظامی ایران برای 
جنگ افروزی کمک خواهد کرد را نادرست دانست 
و افزود: مردم ایران پ��س از قرائت بیانیه لوزان به 
شادی پرداختند و رئیس جمهوری ایران به مردم 
متعهد شده است که ش��رایط اقتصادی را بهبود 

خواهد   بخشید.

در مصاحبه با یک روزنامه نگار آمریکایی مطرح شد:

اوباما:برایتوافقباایرانانگیزههایشخصیدارم
سازمان ملل درخواست کرد 

برگزارینشستمذاکراتیمندر۷خرداد
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