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نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو بر سر میز مذاکره نشستند

یادداشت

پیش درآمد  11ساعته مذاکرات هستهای

ایران و اتحادیه اروپا ،تحول مناسبات
در جهت همکاری متقابل

عکس :ایسنا

گ

یکس��ال پیش ،دکتر ظریف در نط��ق خود در
مجلس ش��ورای اس�لامی و به هنگام رأی اعتماد
جهت تصدی پس��ت وزیرامورخارج��ه خطاب به
نمایندگان محترم تأکید کرد« :ب��ا ایجاد فرصت و
کاهش تهدید ،دایره دوس��تان را در منطقه و جهان
گس��ترش میدهیم و با باور به ت��وان خود آمادگی
داریم که دیگر کنشگران صحنه سیاست خارجی را
به روابط عادالنه و مبتنی بر همکاری متقابل با ایران
وادار کنیم .امروز میتوان اذعان نمود که روابط ایران
و اتحادیه اروپا ظرف یکس��ال گذشته دستخوش
تحوالتی سریع و رو به جلو بوده است؛ تحوالتی که
در گام اول ،مهم و الزم اس��ت ولیک��ن در گامهای
بعدی باید با اقدامات عمل��ی دیگری قرین و همراه
گردد تا نقطه عطفی در تاریخ مناس��بات فیمابین
بهش��مار آید .واقعی��ت غیرقابل انکار آن اس��ت که
جمهوری اس�لامی ایران در طول بیش از سه دهه،
با تکیه بر سه اصل اساسی عزت ،حکمت و مصلحت،
ویژگیهایی بنیادین از مدل تعامالت خارجی خود
را در معرض دی��د و ارزیابی بازیگران صحنه منطقه
و جهان قرار داده اس��ت که در زمره راهبردیترین
شاخصها برای انتخاب شریک استراتژیک از سوی
کنشگران مهم در منطقه و جهان به شمار میآید.
پایبندی به تعهدات (حتی قول سیاسی) ،ثبات قدم
واجتنابازبرخوردهایدوگانه،پشتیبانیوحمایت
از دوس��تان منطقهای و جهانی و بکارگیری تمامی
امکانات برای اج��رای توافقات با طرفهای مختلف
ازجمله این ویژگیهاست که به دفعات در حوزههای
سیاس��ی ،اقتص��ادی و دیگر عرصهها م��ورد توجه
همگان قرار گرفته است .چنانچه این شاخصهای
اصولی در چارچوب رویکرد و تعامل سازنده در دولت
یازدهمموردارزیابیقرارگیرد،فرصتهایفراوانیرا
برای بازیگران منطقهای و جهانی و ازجمله اروپایی
برای همکاری و تعامل با جمهوری اس�لامی ایران
فراهم میسازد .این سیاست جمهوری اسالمی در
کنار سایر ویژگیهای برجسته ایران اسالمی شامل
مردمس��االری دینی ،انسجام و وحدت ملی ،حضور
گس��ترده مردم در تصمیمگیریهای سیاسی که
آخرین نمونه آن خلق حماسه سیاسی در خردادماه
 1392و مش��ارکت وس��یع م��ردم در یازدهمین
دوره انتخابات ریاس��تجمهوری ب��ود و همچنین
وجود نیروی انس��انی و جوان متخصص ،وس��عت
س��رزمین ،منابع غنی انرژی ،ذخایر فراوان معدنی،
راههای مواصالتی ام��ن و ارزان و ...موجب گردیده
تا تصمیمس��ازان و تصمیمگیران سیاسی خارجی
نتوانند بیش از این واقعیتهای مشعش��ع و نمایان
جمهوریاسالمیرانادیدهبگیرند.
اهمیت جمهوری اسالمی ایران برای اتحادیه اروپا
دارایمزیتهایمختلفدیگرینیزهست:
-1بازاربیشاز70میلیوننفری
 -2چس��بندگی جغرافیایی ای��ران به حوزههای
استراتژیک خلیجفارس ،غرب آسیا ،قفقاز و آسیای
مرکزی
 -3لنگرگاه ثبات سیاسی و امنیتی (جزیره ثبات)
در منطق��های بحرانزده که از گس��ترش روزافزون
تروریزم و افراطگرایی بهعن��وان تهدیدی برای کل
جهانرنجمیبرد
 -4نفوذ سیاس��ی و معنوی ایران در کش��ورهای
اسالمیوبهویژهکشورهایهمسایه
 -5ظرفیت باالی تأثیرگذاری ایران در معادالت
منطقهای
 -6توانمندی ایران در مدیریت مسائل منطقهای
ازجمله مبارزه ب��ا موادمخدر و مبارزه ب��ا تروریزم،
افراطیگریوخشونت
 -7ظرفی��ت ای��ران بهعنوان یک کش��ور اصلی
تولیدکننده انرژی در تنوعبخشی به منابع موردنیاز
دراتحادیهاروپا
شاید توجه به مجموعه نکات پیشگفته است که
کشورهای اروپایی را مجاب نموده تا تالش جدیدی
را برای اعاده مناسبات با ایران در حوزههای مختلف
آغاز نمایند که نش��انه بارز آن ارتقاي س��طح تبادل
هیأتهای رس��می بین طرفین در س��طح روسای
دستگاهدیپلماسیبودهاست.
نکته مهم و کلی��دی اینکه الزمه دس��تیابی به
هرگونه موفقیتی در این راس��تا برای اروپا آن است
که اوال آسیبشناس��ی دقی��ق و واقعبینان��های از
سیاستهای نادرست گذشته خود در قبال تهران به
عمل آورد و ثانیا جسارت الزم را برای تحرکی فراتر
از قالبهای تعیین شده در چارچوب سیاستهای
یکجانبهگرایانهآمریکاداشتهباشد.
در این صورت اس��ت که ظرفیتهای بالقوه برای
توس��عه روابط ،بالفعل درخواهد آمد و فرصتهایی
پدیدار میگ��ردد که طرفی��ن در پرتو آن ش��اهد
تحوالتیازجمله:
 -1تحرک بیشتری برای روانتر شدن مناسبات
درابعادمختلفاقتصادی،سیاسی،فرهنگی،تجاری
وغیره،بهمنظورتأمینمنافعمشترک
 -2افزایش همکاریها برای تثبیت امنیت و ثبات
کشورهایبحرانزدهمنطقهازجملهسوریهوعراق
 -3تقویت همکاریهای مش��ترک برای مقابله
با تروری��زم و افراطگرایی که خط��ر آن برای نقاط
مختلف جه��ان ازجمل��ه اروپا به س��رعت درحال
گسترشاست.
 -4تالش برای ارتقاي وضع نامناس��ب و ناهنجار
حقوق بشر در جهان از طریق گفتوگوهای صریح،
منطقیوهدفمندخواهندبود.
منبع:
ادارهمطبوعاتواطالعاتوزارتامورخارجه

و دیگر اعضای تیم هس��تهای حضور دارند .دیدار میان
نمایندگان ایران و آمریکا به این دلیل به صورت جداگانه
انحام میش��ود که گفته میشود بیش��ترین اختالف
درخصوص مذاکرات هس��تهای میان ای��ران و آمریکا
وجود دارد .همچنین عب��اس عراقچی ،مذاکرهکننده
ایرانی بارها در پاسخ به این سوال که چرا ایران با هیأت
آمریکایی خارج از چارچوب معمول گروه  5+1بر س��ر
میزمذاکرهمینشیند،گفتهبودکهبیشتریناختالفات
ما با آمریکاییها اس��ت و آنها هس��تند که بیش��ترین
تحریمها را علیه ایران اعم��ال کردهاند بنابراین بدیهی
استکهمذاکرهباآنهابیشترباشد.
روزدوشنبههفتهگذشتهنیزمحمدجوادظریفوزیر
امور خارجه و رئیس هیأت مذاکرهکننده هستهای ایران
با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
و رئیس هیأت مذاکرهکننده  5+1در بروکسل پایتخت
بلژیک دیدار و گفتوگو کردند .طرفی��ن در این دیدار
آخرین وضع مذاکرات را ارزیاب��ی و نحوه پیگیری این
مذاکراترابررسیکردند.
همچنین قرار اس��ت پ��س از مذاک��رات کنونی در
ژنو میان ایران و آمریکا و پیش از برگ��زاری دور بعدی
مذاک��رات در نیویورک ،ای��ران مذاکرات��ی دوجانبه با
سه کش��ور اروپایی انگلیس ،آلمان و فرانسه در روز 11
سپتامبر ( 20شهریورماه) در شهر وین پایتخت اتریش
داشته باش��د .س��یدعباس عراقچی معاون حقوقی و
بینالمللی وزیر ام��ور خارجه ایران پی��ش از برگزاری
مذاک��رات با آمری��کا در ژنو در پاریس با نخس��توزیر
پیش��ین این کش��ور و نیز نیکوالس دوریویر نماینده
پاریس در مذاک��رات ب��ا  5+1بهطور دوجانب��ه دیدار

زار

مشاوروزیرامورخارجه

ش

سیدمحمدعلیحسینی

ش�هروند| تنها کمتر از دو ماه به پایان ضرباالجل
توافق نهایی هس��تهای میان ایران و غرب باقی مانده و
به نظر میرس��د که تالشهای طرفین برای رس��یدن
به توافق به صورت جدی آغاز ش��ده اس��ت .از آنجايی
که به قول عب��اس عراقچی مذاکرهکننده هس��تهای
کش��ورمان این بار دیگر مدت ضرباالجل قابل تمدید
نیست ،به نظر میرسد که باید شاهد ماراتن سنگین و
طوالنی مذاکرات باشیم .ماراتنی که طی دو روز گذشته
با مذاکرات فش��رده و  11س��اعته میان طرف ایرانی و
آمریکاییآغازشدهاست.
نمایندگان جمهوری اس�لامی ایران و آمریکا از روز
پنجشنبه (13ش��هریور) دور جدید مذاکرات دوجانبه
خود را در سطوح سیاسی و کارشناسی در هتل ویلسون
شهر ژنو سوییس آغاز کردند تا از اختالفات خود در راه
رسیدنبهتوافقنهاییبکاهند.نمایندگانایرانوآمریکا
روز گذشته در سطح سیاسی  6ساعت با یکدیگر در دو
نوبت صبح و بعدازظهر درب��اره موارد اختالفی ازجمله
میزان غنیسازی جمهوری اس�لامی ایران و نیز مدت
زمان توافق جامع با یکدیگر مذاکره کردند .کارشناسان
دو طرف نیز به ریاس��ت حمید بعیدین��ژاد مدیرکل
سیاس��ی و امنیت بینالملل وزارت امور خارجه آمریکا
و نیز جیم تیمبی  5س��اعت با یکدیگر رایزنی و مذاکره
کردند .در مجموع نمایندگان ایران و آمریکا روز گذشته
 11س��اعت در سطوح سیاسی و کارشناسی با یکدیگر
مذاکره کردند و اکنون نی��ز روز دوم مذاکرات خود را در
هتل ویلس��ون آغاز کردند .این گفتوگوهای دوجانبه
قرار است فردا نیز ادامه یابد .پس از مذاکرات وین  ،6این
دومین بار است که نمایندگان ایران و آمریکا با یکدیگر
بهطوردوجانبهدیداروگفتوگومیکنند.
توگوهایکارشناسی
برخیکارشناسانمعتقدندگف 
در حین مذاکرات دوجانبه میان ایران و آمریکا حاکی از
وجود بحث فنی بهمنظور پیشبرد مذاکرات و برداشتن
اختالفنظرها (پرانتزها) از متن احتمالی نهایی است.
این کارشناس��ان معتقدند مذاکرات هس��تهای برای
رس��یدن به توافق جامع فراتر از یک مذاکره سیاس��ی
صرف و برای رس��یدن به راهحل مس��المتآمیز میان
ایران و  5+1است .همچنین در مذاکرات دوجانبه میان
ایران و آمریکا که دومین مذاکرات بعد از مذاکرات وین
 6است که در س��طح معاونان وزیران خارجه دو کشور
برگزارمیشود.
ویلیام برنز ،جیک سالیوان ،جیمز کینول ،بروک بی
اندرس��ون ،پل اروین ،کریس��توفر بک میر ،ایتان فیچ،
جولیا جیک کوب��ی و ماتان چوروف از کارشناس��ان و
مدیران امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا ،وزارت
خزان��هداری و وزارت خارجه ،حض��ور دارند .همچنین
از س��وی ایران مجید تختروانچی ،حمید بعیدینژاد

پاسخ ناتو به روسیه

اوکراینیها روز گذشته را در انتظار خبر خوشایند
برقراری آتشبس در کشورش��ان س��پری کردند.
دومین روز نشس��ت رهبران ناتو در ولز و مذاکرات
صلح در شهر مینس��ک ،هر  2با هدف دستیابی به
س در اوکراین صورت
توافقی برای برقراری آتشب�� 
گرفت که بحران سیاس��یاش بار دیگ��ر خاطرات
بوتاب جنگ سرد و اختالفات آمریکا
روزهای پرت 
و روس��یه را زنده کردهاس��ت .در این بین مقامات
کییفوجداییطلبانشرقاوکرایننیزدرخصوص
احتمال برقراری آتشبس ابراز امیدواری کردهاند،
نشس��ت ناتو اما با تصویب طرح «نی��روی واکنش
سریع»بهصحنهرویاروییغربوروسیهبدلشد.
به گزارش الجزیره ،آندرس فوگ راسموس��ن،
دبیرکل ناتو در روز گذش��ته از تواف��ق این اتحاد
نظامیدرخصوصطرحیبرایارتقایقابلیتهای
این سازمان خبر داد که به موجب آن یک نیروی
واکنش س��ریع تشکیل خواهد ش��د .راسموسن
در جریان کنفرانس خبری اعالم ک��رد «ما برای
تشکیل نیرویی که در کوتاهمدت آماده صفآرایی
باشد به توافق رسیدهایم .این طرح شامل نیروهای
زمینی اس��ت که در ظرف چند روز آماده استقرار
خواهند بود و از آنها توسط نیروی هوایی و دریایی
حمایت خواهد شد ».او همچنین از تشکیل یک
مرکز فرماندهی ناتو در ش��رق قلمرو متحدانش
خبر داد .راسموسن در پیامی که آشکارا روسیه را
مخاطب قرار داده بود گف��ت اقدامات الزم درحال
اجرا هس��تند و بنابراین ما میتوانیم با س��رعت
و قاطعیت ب��ا تهدیدها مقابله کنیم .راسموس��ن
در ادامه گفت« :اگر ش��ما یک��ی از متحدان ناتو را
تهدید کنید با کل متحدان مواجه خواهید ش��د،
ناتو همچنان قوی باق��ی میماند و آماده اس��ت
به چالشهای آینده ،از هر کجا که باش��د واکنش
نش��ان دهد».اظهارات راسموسن پاسخ آشکاری
به سخنان تن دوتیز هفته گذشته والدیمیر پوتین
در کمپ جوان��ان حامی کرملین ب��ود .پوتین در
این دیدار گفته بود «نيروهای مسلح ما با پشتوانه
زرادخانه اتمي آماده هرگونه تهاجم خارجي است
و بهتر است ديگران سربهس��ر ما نگذارند».در روز
پنجشنبههمچنیندبیرکلناتوازروسیهخواست
تانیروهایخودراازاوکراینخارجکندوبهحمایت
از جداییطلبان ش��رق این کش��ور پای��ان دهد.
راسموس��ن اعالم کرد ناتو قصد ندارد به اوکراین
سالح ارسال کند با این حال تأکید کرد که این امر
به تصمیم اعضای ناتو بستگی دارد .با این حال ،با
توافق رهبران ناتو یک بسته حمایتی 20میلیون
دالری برای کمک به بخشهای دفاع س��ایبری،
تدارکات ،توانبخش��ی به مجروحان ،فرماندهی،

ارتباطات و نظارت دول��ت اوکراین در نظر گرفته
شدهاست.
امضایمعاهدهآتشبس
ب��ا امض��ای توافق��ی می��ان مقام��ات کییف و
جداییطلب��ان حام��ی روس��یه ،در روز گذش��ته
آتشبس در شرق اوکراین آغاز شد .پترو پروشنکو،
رئیسجمهوری اوکراین نیز امضای توافق از سوی
نمایندگانحاضردرمذاکراتصلحمینسکراتأیید
کرد .پروش��نکو در بیانیهای در وبس��ایت رسمی
خود اعالم کرد« :من به فرمانده کل نیروهای مسلح
اوکراین فرمان میدهم که آتشبس از ساعت  6بعد
از ظهر آغاز شود ».آرسنی یاتسنیوک ،نخستوزیر
اوکراین نیز در اظهاراتی پی��ش از اعالم این خبر از
ایاالت متحده و اروپا خواست تا بهعنوان ضامن این
آتشبس ایفای نقش کنند .او در اینخصوص گفت:
«این موضوع باید مورد حمای��ت آمریکا و اروپا قرار
گیرد .ما به تنهایی با روس��یه مذاکره نخواهیم کرد
ونیازمندضمانتهستیم».
افزایشتحریمهایروسیهازسویغرب
اوباماومقاماتاروپاطینشستبارئیسجمهوری
اوکراین تأکی��د کردند که همچنان ب��ه حمایت از
دیپلماسی فعال پروشنکو به امید کاستن از شدت
درگیریه��ا ادامه خواهن��د داد .ب��ن رودس معاون
مش��اور امنیت مل��ی اوباما خاطرنش��ان س��اخت:
همپیمانانناتودرحالنهاییساختنیکبستهدیگر
تحریمهاعلیهروسیههستندهرچندکهویجزییات
بیشتری درباره نوع این تحریمها فاش نکرد .به گفته
دیپلماتهای اتحادیه اروپا ش��انس زیادی برای لغو
این تحریمها حتی در صورت امضای یک آتشبس
وجود ن��دارد .آنگال م��رکل صدر اعظ��م آلمان نیز
دراینباره گفت« :غرب آماده است تا برای پشتیبانی
از این تقاضاها تحریمهای بیشتری اعمال کند اما در
این حال آماده مذاکره با مسکو درباره راهحل سیاسی
است».فرانس��وا اوالند ،رئیسجمهوری فرانسه نیز
عنوان کرد :تحریمهای سختتر اتحادیه اروپا علیه
روسیه که قرار است از جمعه تصویب شود ،وابسته
به تحوالت آینده اس��ت .اوالند همچنین ش��روط
خود برای ارسال ناوهای هلیکوپتر بر «میسترال»
به روس��یه را برقراری آتشبس و س��ازش سیاسی
در اوکراین اعالم کرد .وی در حاش��یه نشس��ت ناتو
که درحال حاضر در ولز درحال برگزاری اس��ت ،به
خبرنگاران گفت :قرارداد ارسال دو ناو هلیکوپتر بر
میسترال به روسیه نه لغو شده و نه به حالت تعلیق
درآمده اس��ت اما شرایط ذکرش��ده برای ارسال این
ناوها به روسیه باید تحقق یابد .فرانسه اخیرا از سوی
آمریکا و اروپا برای به تعلیق درآوردن این قرارداد به
شدتتحتفشارقرارداشت.

و گفتوگو ک��رد .عراقچی در گفتوگو با رس��انههای
فرانسوی درباره دس��تیابی ایران و  5+1به توافق جامع
ابراز خوشبینی کرد و با انتقاد از اقدام اخیر آمریکا مبنی
بر وضع تحریمها گفت :که ما تا آخرین لحظه پای میز
مذاکراتخواهیمبود.
همچنی��ن تختروانچ��ی دیگ��ر عضو ارش��د تیم
مذاکرهکننده هستهای ایران که با ظریف عازم بروکسل
شده بود پس از آن راهی جمهوری چک شد و با مقامات
اقتصادی و سیاس��ی پراگ دی��دار و گف��ت و گو کرد.
روانچی در دیدار با مقامات پراگ اظهار داش��ت که در
صورت حس��ن نیت و رویکرد س��ازنده  5+1میتوانیم
این مذاکرات را تا قبل از  24نوامبر ( 3آذرماه) به نتیجه
مطلوب برس��انیم .پس از مذاکرات وین  6در تاریخ دوم
تا  19ج��والی به دلیل اختالفات عمیق می��ان ایران و
 5+1بر سر مواردی همچون میزان غنیسازی اورانیوم
جمهوری اس�لامی ایران و نیز طول دوره توافق جامع
طرفین با تمدید تواف��ق اولیه ژنو و نیز تمدید مذاکرات
جامع به مدت  4ماه ت��ا  24نوامبر ( 3آذرماه امس��ال)
موافقت کردند تا طرفین در طول این  4ماه با مذاکرات
بیشتربتوانندبهتوافقجامعیدستیابند.
ماریهارف س��خنگوی وزارت خارج��ه آمریکا روز
گذش��ته از مذاکرات چند روزه ایران و گ��روه  5+1در
نیویورکخبرداد.ویدرپاسخبهسوالیدربارهاینکهآیا
مذاکرات هستهای میان ایران و  5+1چندروزه خواهد
بود ،با تأیید این مسأله گفت :بهطور محتمل مذاکرات
تا پایان جلسات نشست مجمع عمومی سازمان ملل در
سطح وزرا ادامه داشته باشد و انتظار داریم مذاکرات به
مدتچندروزدرنیویورکبرگزارشود.

یهارفسخنگوی
بهگزارشخبرگزاریفرانسه،مار 
وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به برگزاری دور جدید
مذاکرات ایران و  5+1گفت :این مذاکرات در حاش��یه
مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشود .وی درباره
حضور جان کری وزیر امور خارجه این کش��ور در دور
جدید مذاکرات ای��ران و  5+1جواب قطع��ی نداد .این
درحالی اس��ت که روزنامه المانیتور در گزارشی نوشت
که ایران و  5+1در س��طح وزرای خارجه در دور جدید
مذاکرات در حاشیه نشس��ت مجمع عمومی شرکت
میکنن��د.هارف درب��اره دور جدید مذاک��رات ایران و
 5+1گفت :وندی ش��رمن بهعنوان مدیرکل سیاس��ی
در مذاکرات ش��رکت میکند .این مذاکرات در س��طح
مدیرکلسیاسیاست.امافکرمیکنمویلیامبرنزمعاون
وزیر امور خارجه نیز در برخی جلسات از این مذاکرات
شرکت کند ،ما هنوز برنامه کامل مذاکرات را در دست
نداریم اما به نظر میرس��د شرمن سرپرستی مذاکرات
را برعهده داشته باشد .بهطور مش��خص وزرا نیز برای
شرکت در نشست مجمع عمومی به نیویورک خواهند
آمداماهنوزتأییدنشدهاستکهمذاکراتیدرسطحوزرا
برگزار شود یا نه اما امکان وقوع چنین اتفاقی وجود دارد.
ماهنوزبررویجزییاتکارمیکنیم.
همچنین «عباس عراقچی» معاون وزیر امورخارجه
روز پنجش��نبه در گفت و گ��وی اختصاصی ب��ا رادیو
بینالمللی فرانس��ه ( )RFIدرخصوص دس��تیابی به
توافقی جامع با گروه  5+1ابراز خوشبینی کرد و گفت
که ما تا آخرین لحظه پای میز مذاکرات حضور خواهیم
داشت .عراقچی در پاسخ به پرسش خبرنگار این رادیو
مبنی بر تأثیر تحریمهای جدید آمریکا علیه برنامههای
هس��تهای ایران گفت :ما بر این باوریم که تحریمهای
جدید آمریکا علیه ایران ب��ا روح توافق موقت ژنو کامال
در تضاد است .وی افزود :اقدامهایی از این دست ،آن هم
درحالیکه مذاکرات هستهای درجریان است ،آشکارا
در تضاد با حس��ن نیت طرف آمریکایی اس��ت .اگر ما
میخواهیمدرظرفزمانیتعریفشدهبهتوافقیدست
یابیم ،حس��ننیت میان طرفین کامال الزم و ضروری
اس��ت .عراقچی تصریح کرد :ما هم میتوانیم اقداماتی
نظیر آنچه که آمریکا انجام داد ،انجام دهیم .نکات فنی
در قرارداد ژنو وجود دارد که به ما اجازه میدهد اقداماتی
انجام دهیم که آمریکاییها را دلخور کند .مذاکرهکننده
ارش��د ایران در مذاکرات هس��تهای اف��زود :ما تاکنون
از انجام کارهایی که به مذاکرات آس��یب وارد میکند
خودداری کردهایم .ما هنوز هم دور میز مذاکره حضور
داریم و تا آخرین لحظه باقی خواهی��م ماند .وی یادآور
شد :ما امیدواریم که این امر (تحریمهای جدید آمریکا)
تأثیری بر مذاکرات نگذارد اما اگر تأثیر بگذارد ما باید به
تبعآنتصمیماتیاتخاذکنیم.

اخبار جهان
اردوغان :فتحاهلل گولن را
از اوباما میخواهم
«رجب طیباردوغان» رئیسجمهوری ترکیه
گفت :در دیدار با «باراک اوباما» رئیسجمهوری
آمریکا بر اخراج فتحاهلل گولن رهبر جماعت نور
از آمریکا یا استرداد وی به ترکیه تأکید خواهم
کرد.
به گ��زارش ایرن��ا ،رئیسجمه��وری ترکیه با
بیان اینک��ه روند اس��ترداد «فت��حاهلل گولن»
رهبر ترکی��های جماع��ت نور مقی��م آمریکا را
آغاز میکند ،افزود :از اوبام��ا میخواهم که وی
را از آمریکا اخراج یا اینکه تس��لیم ترکیه کند.
اردوغان افزود :اگر «گول��ن» بهگونهای که خود
ادعا دارد جرمی مرتکب نش��ده و قصد فعالیت
سیاسی دارد باید به کشورش برگردد و در ترکیه
فعالیتکند.

هالکت  20تروریست داعش
در شمال تکریت
منابع عراقی از هالکت  20داعش��ی و انهدام
 6خودرو آنها در ش��مال تکریت و ادامه حمالت
وحش��یانه تکفیریها به مردم و هتک نوامیس
آنها در جنوب کرکوک خبر دادند.
به گزارش الفرات ،یک منب��ع امنیتی عراقی
گف��ت :جنگندهه��ای ارت��ش ،خودروه��ای
تروریس��تهای داعش را در منطقه الفتحه در
شمال تکریت مرکز استان صالح الدین بمباران
کردند ،این خودروها در حال حرکت به س��مت
پاالیشگاه بیجی بودند که هدف حمالت هوایی
ارتش قرار گرفتند ،در این حمله 6خودرو منهدم
شد و  20تروریست داعش به هالکت رسیدند.

خبر دیپلماسی
تکذیب خبر
همکاری ایران با آمریکا علیه داعش
س��خنگوی وزارت امور خارجه اخبار منتش��ر
ش��ده مبنی بر موافقت ایران ب��رای همکاری با
آمریکا علیه داعش را تکذیب کرد.به گزارش ایرنا
به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور
خارجه ،مرضیه افخم ،خبر شبکه خبری بی بی
سیمبنیبرموافقتایرانبرایهمکاریباآمریکا
علیه داعش در عراق را تکذیب کرد و گفت :مواضع
ما در این خصوص پیش از این ،اعالم شده و خبر
مزبورصحتندارد.
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