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اخباراخبار ديپلماسي گزارش روز

در روزهايي كه بس��ياري منتظر بودن��د تا درگيري ها 
ميان طالبان و دولت افغانستان كاهش پيدا كند، خبرها 
حاكي از آن است كه تروريست هاي طالبان و نيروهاي 
دولتي افغانستان در مركز افغانستان كماكان با يكديگر 
درگير هس��تند. به گزارش رويترز، منابع محلي اعالم 
كردند كه شورشيان طالبان توانستند بارديگر به مركز 
استان غزني حمله كنند و تا زمان تنظيم اين گزارش در 
حال تالش براي كنترل ساختمان هاي دولتي و مركز 
پليس اين منطقه هستند. اس��تان غزني افغانستان از 
جمله استان هاي مركزي اين كشور محسوب مي شود 
كه طي چند وقت اخير طالبان تالش عمده اي را براي 
خارج كردن كنترل اين منطقه از دست نيروهاي دولتي 

انجام داده است.
گزارش ها حاكي از آن است كه اياالت متحده حداقل 
چهار حمله هوايي را در اين منطقه انجام داده اس��ت 
اما جزييات زيادي از نبرد منتش��ر نش��ده زيرا بيشتر 
زيرساخت هاي مخابراتي منطقه از بين رفته است. اما 
تعدادي از قانونگذاران و نمايندگان غزني توانسته اند با 
برخي از ساكنان اين منطقه گفت وگو كنند. ساكنان 
مي گوين��د كه طالبان از س��اعت هاي اوليه روز جمعه 
كه حمله ب��ه اين منطقه را آغاز كرده اند، توانس��ته اند 
كنترل بخش اعظمي از شهر را به دست گيرند. چمن 
شاه اعتمادي يكي از قانونگذاران غزني مي گويد: طبق 
اطالعات به دست آمده اكنون تنها دفتر فرماندار، دفتر 
مركزي پليس و اداره اطالعات در دست دولت است و 
طالبان در تالش است تا آنها را در دست بگيرد. تا زمان 
تنظيم اين گزارش هنوز طالبان نتوانسته كنترل كامل 
اين منطقه را در دست بگيرد. گفتني است غزني يك 
شهر استراتژيك است كه نقطه اتصالي كابل با جنوب 
افغانستان است كه سقوط آن مي تواند جدي ترين ضربه 

را به دولت وارد كند. گفتني است در ماه مه  شهر غربي 
فراه نيز در آستانه س��قوط توسط طالبان قرار داشت و 
حضور آنها در اين منطقه بسياري را نگران كرده است و 
اگر طالبان غزني را در دست بگيرد خط ارتباطي كابل 

به ساير مناطق جنوبي و حتي غربي قطع خواهد شد. 
محمدرحيم حسنيار يكي از اعضاي شوراي استان گفت 

كه مبارزه سنگين در مناطق مختلف شهر ادامه داشته و 
نيروهاي افغان در حالت دفاعي قرار دارند. وي افزود: هيچ 
كس نمي داند دقيقا چه اتفاقي رخ داده زيرا هيچ وسيله 
ارتباطي دقيقي وجود ندارد. هيچ خبري در خصوص 

تلف��ات احتمالي وجود ندارد. ش��بكه ي��ك تلويزيون 
افغانستان اعالم كرده است كه بيش از 90 عضو نيروهاي 
امنيتي و 13 غير نظامي كشته شدند و بيش از 100 نفر 
نيز در درگيري ها زخمي شدند. گفته مي شود كه تلفات 

سنگين در سمت طالبان نيز وجود دارد. 
هرچند كه بس��ياري از مس��يرهاي ارتباطي اين شهر 

قطع ش��ده بود تا نيروهاي كمكي نتوانند به آساني به 
اين منطقه منتقل شوند، اما ساكنان تالش كردند كه از 
راه هاي ممكن شهر را تخليه كنند و گزارش ها نيز نشان 
مي دهد بسياري از ساختمان هاي دولتي نيز در معرض 

آتش سوزي قرار دارند. عبدالوكيل يكي از ساكنان محلي 
كه موفق به فرار شد، در ايستگاه بازرسي به سمت كابل 
گفت: آتش سوزي در شهر فراوان است و مرده ها در همه 

جاي شهر وجود دارند. 
يكي از مقام هاي ارشد امنيتي افغان كه نخواست نامش 
فاش شود در گفت وگو با رويترز عنوان كرد كه واحدهاي 
نيروهاي ويژه براي پراكنده كردن نيروهاي طالبان به 
اطراف شهر اعزام شدند، اما بسياري از جنگجويان كه در 
ساعت هاي اوليه حمله توانستند در مركز شهر مستقر 

شوند، هنوز در داخل شهر حضور دارند. 
وي افزود كه هواپيماهاي نيروي هوايي افغانس��تان و 
اياالت متحده در خارج از ش��هر حمالت گسترده اي را 
انجام دادند اما بسياري از جنگجويان در مناطق مسكوني 
بودند و عمال جنگنده ها نمي توانس��تند هدف گيري 
دقيقي انجام دهند و حمايت از غير نظاميان در چنين 
شرايطي بسيار دشوار مي شد. بنابراين حمالت به شكل 
محدودي صورت گرفت. ستاد نظامي اياالت متحده در 
كابل اعالم كرده كه درگيري ه��اي پراكنده رخ داده و 
هواپيماهاي امريكايي از ابتداي عمليات حمالت هوايي 
خود را آغاز كردند و اين روند نيز در روزهاي آينده ادامه 
خواهد داشت. ژنرال مارتين اونتل، سخنگوي نيروهاي 
اياالت متحده در افغانستان اعالم كرد: نيروهاي دفاع 
ملي و نيروهاي امنيتي افغانستان توانستند زمين هاي 
خود را حفظ كنند و كنترل هم��ه مراكز دولتي را نيز 
در اختيار داشته باشند. تحليلگران معتقدند حمله به 
غزني مي تواند هرگونه مذاكرات صلح را با تهديد جدي 
مواجه كند. دول��ت در جريان تعطيالت عيد فطر يك 
آتش بس سراس��ري با طالبان اجرا كرد و برخي انتظار 
داشتند كه اين آتش بس بار ديگر در عيد قربان برقرار 
ش��ود، اما حمالت جديد طالبان عمال اين معادالت را 
برهم زده اس��ت و ممكن است چشم انداز صلح را نيز با 

مشكل مواجه كند. 

س��فير امريكا در لندن از دولت بريتانيا خواس��ت تا از 
تحريم هاي واشنگتن عليه تهران حمايت كند تا فشار 
بيشتري بر جمهوري اسالمي تحميل شود. به گزارش 
ايسنا، رابرت وود جانسون، سفير امريكا در انگليس در 
يادداشتي در ساندي تلگراف به طرح ادعاهاي نخ نما و 
بي اساس غرب و امريكا عليه كشورمان پرداخت و ايران 
را به دست داشتن در فعاليت هاي مخرب و جنگ هاي 
نيابتي در منطقه خاورميانه متهم كرد. وي در ادامه از 
انگليس خواس��ت تا به اقدام امريكا براي بازگرداندن 
تحريم ها عليه ايران پس از خروج از توافق هس��ته اي 
بپيوندد تا فشار بيش��تري بر ايران وارد آيد. جانسون 
همچنين انگليس را نزديك ترين متحد امريكا خواند و 
گفت: ما از بريتانيا مي خواهيم تا از قدرت ديپلماتيك 
قابل توجه و نفوذ خود اس��تفاده كند و به ما بپيوندد تا 
يك تالش جهاني براي دس��تيابي به توافقي جامع را 
آغاز كنيم. ما با يكديگر مي توانيم صلح و رفاه در ايران 
برقرار كنيم؛ چيزي كه جهان خواهان آن است. سفير 
واشنگتن در لندن در بخش ديگري از يادداشت خود به 
برخي اعتراض ها عليه وضعيت اقتصادي در كشورمان 
پرداخت و مدعي شد كه دولت ايران درآمد خود را براي 
فعاليت هايش در خارج از اين كش��ور هزينه مي كند. 
وي افزود: امريكا از انگليس مي خواهد تا براي فشار بر 
ايران به واشنگتن بپيوندد تا نحوه مديريت در اين كشور 
تغيير كند هرچند امريكا روابط ديپلماتيك و اقتصادي 
خود با ايران را از سر نخواهد گرفت مگر اينكه اين كشور 
همچون يك كشور نرمال رفتار كند. بنابراين گزارش 
اين اظهارات پس از آن بيان شده است كه هفته گذشته 
رييس جمهور امريكا تصمي��م خود براي وضع مجدد 
تحريم هاي مرتبط هسته اي عليه ايران را عملي كرد. 
بخش اول اين تحريم ها كه از روز هفتم اوت اجرايي شد 
محدوديت هايي را بر صنعت خودروسازي و تجارت طال 
و ديگر فلزات گرانبها در ايران اعمال مي كند. بخش دوم 
تحريم هاي امريكا نيز قرار است از اوايل ماه نوامبر اعمال 

شود كه صادرات نفت ايران را هدف قرار خواهد داد.

»س��عد الحديثي« س��خنگوي دفتر نخست وزيري 
عراق  در گفت وگو با خبرگ��زاري عراقي »واع« درباره 
تحريم هاي امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران اظهار 
داشت: نخست وزير عراق اعالم كرد كه اعمال تحريم ها 
عليه ايران و ساير كشورها، فايده ندارد و تصميم درستي 
براي حل مشكالت ميان كشورها به شمار نمي رود. وي 
سپس به درد و رنج عراقي ها در زمان تحريم ها در دوران 
رژيم س��ابق به دليل تمايل يك دولت مشخص براي 
وارد آوردن خسارت يا تضعيف رژيم صدام در آن زمان، 
استناد كرد و گفت كه با تحريم ها تنها ملت ها متضرر 
مي ش��وند نه نظام هاي حاكم بر كشورها. سخنگوي 
نخست وزير عراق امروز درباره اين موضع گيري العبادي 
گفت: بخش مربوط به عراق در اين تحريم ها، اندك است 
و ]صرفا[ به واحد پول دالر و ماهيت تعامل هاي مالي 
و بانكي و تجارت ميان دو كش��ور مربوط مي شود. وي 
افزود: غي��ر از بخش مربوط به دالر، دولت عراق درباره 
روابط سياسي و تعامالت تجاري اش با ايران، تعهدات 
ديگري ندارد؛ اگر سازوكارهاي جايگزيني به جاي دالر 
ميان ايران و عراق وجود داشته باشد. الحديثي تصريح 
كرد كه دولت عراق به منافع عالي ملي خود پايبند است 
و هيچ اقدامي نمي كند كه به ضرر مردم و شهروندانش 
تمام شود. در حالي كه عدم پايبندي به تعامالت مالي 
و بانكي به ضرر ملت عراق تمام شود، طبيعي است كه 
دولت نمي تواند عليه منافع عالي كشور و همسو با منافع 
كشوري ديگر، عمل كند. وي تاكيد كرد كه عراق تا آنجا 
كه بتواند به منافع خود در درجه نخست پايبند مي ماند 
و وارد مشكالت با كشوري ديگر نمي شود. كشورهاي 
بزرگي كه روابط گس��ترده تري در مقايس��ه با عراق با 
جمهوري اس��المي ايران دارند، پايبندي كامل خود 
را به مس��اله مربوط به دالر و تعامل هاي مالي و بانكي 
مرتبط با آن اعالم كرده اند. الحديثي امروز همچنين در 
گفت وگو با »RT« تكرار كرد كه دولت عراق نمي تواند 
موضعي بگيرد كه مطابق با منافع ملتش نباشد لذا اعالم 
پايبندي به تحريم  امريكا عليه ايران نيز در چارچوب 
همين منافع است.موضع عراق در قبال تحريم ها عليه 
ايران شتابزده نبوده بلكه پس از بررسي  و تطبيق منافع 
عراق و عراقي ها چنين موضعي اتخاذ ش��د و مواضع 
ساير كشورها يا احزاب سياسي مشخص بر آن تاثيري 

نداشته است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر 
ايران ك��ه به تازگي عه��ده دار اين ماموريت ش��ده 
اس��ت خواستار س��فر به ايران ش��د. به گزارش آنا، 
جاويد   رحمان اعالم كرد طي درخواس��تي كتبي از 
مقام هاي جمهوري اس��المي ايران خواس��ته است 
»براي درك بهتر وضعيت حقوق بش��ر در ايران« به 
تهران س��فر كند. شوراي حقوق بش��ر سازمان ملل 
متحد رحمان 51 س��اله پاكستاني االصل را به جاي 
عاصمه جهانگير كارشناس پاكستاني به اين سمت 
انتخاب كرد كه گزارش��گر ويژه سازمان ملل متحد 
در امور حقوق بشر ايران از نوامبر 2016 )آبان 95( 
تا زمان مرگش در 11 فوري��ه )بهمن 96( بود. اين 
درخواس��ت جاويد رحمان در حالي مطرح مي شود 
كه جمهوري اس��المي ايران به گزارشگران پيشين 
س��ازمان ملل متحد در امور حقوق بشر مجوز سفر 
به ته��ران نداده بود. رحمان پ��س از انتخاب به اين 
س��مت ابراز اميدواري كرده بود فضاي گفت وگو با 
مقام هاي جمهوري اس��المي فراهم ش��ود. گفتني 
است  جمهوري اسالمي همواره مخالف روند  تعيين 
گزارش��گر ويژه حقوق بشري براي كش��ورها بوده 
است و به همين دليل اجازه ورود گزارشگران ويژه 

به داخل كشور را نداده است.

گروه جهان | تركي��ه در حال ايجاد يك 
مجموعه جديد از گروه هاي مسلح مخالف 
دولت سوريه در ش��مال غربي اين كشور است. به گزارش 
رويترز تركيه تالش مي كند تا با حل و فصل اختالف هاي 
ميان گروه هاي رقيب در ش��مال غرب سوريه يك نيروي 
نظامي با عنوان »ارتش ملي« سوريه ايجاد كند. به نوشته 
رويترز، اي��ن اقدام تركيه در صورت موفقيت در بلندمدت 
مي تواند يك مانع جدي در برابر دولت بشار اسد براي تسلط 
مجدد مناطق شمال غربي باشد كه اكنون بخش هايي از آن 
در اشغال تركيه قرار گرفته است. تركيه در آغاز عمليات خود 
با عنوان شاخه زيتون در شمال غربي سوريه، از گروهي با 
عنوان »ارتش آزاد« به عنوان چتري براي گروه هاي مسلح 
همراه خود استفاده كرد، اما حاال تالش مي كند تا با گسترش 
اين چتر به گروه هاي قومي و مذهبي ديگر هم گسترش دهد، 
به خصوص كه با پايان مراحل آزادس��ازي مناطق جنوب 
سوريه، توجه ارتش سوريه به شمال غربي اين كشور، استان 

ادلب و مناطق تحت كنترل تركيه جلب خواهد شد. 
به نوش��ته رويترز، تالش تركيه اين اس��ت تا با استفاده از 
گروه هاي معارض تحت حمايت خود يك نوار تحت تسلط 
»ارت��ش ملي« در اطراف مناطق باقيمانده تحت تس��لط 
معارضان ايجاد كند؛ منطقه اي كه به دليل حضور نيروهاي 
تركيه و احتماال به دليل خودداري ارتش سوريه از رويارويي 
مستقيم با ارتش تركيه، از گزند حمالت دولت مركزي در 

امان خواهد ماند. 
نيروي منظم با يونيفورم

بشار اس��د، وعده داده است كه سانتي متر به سانتي متر از 
خاك سوريه را از اختيار مخالفان خارج كند و در اين مسير از 
پشتيباني ايران و روسيه برخوردار است. او تاكنون موفق شده 
بخش اعظم خاك سوريه را از اختيار گروه هاي تروريستي 
و معارضان مسلح خارج كند و حاكميت دولت مركزي را 
تقريبا در بيشتر نقاط سوريه جز استان ادلب و مناطق شرق 
رودخانه فرات كه تحت تسلط امريكاست، بازيابي كرده است.  
به گزارش رويترز، نقش تركيه در شمال غربي سوريه، روز به 
روز بيشتر مي ش��ود و از كمك هاي بشردوستانه و نظامي 
فراتر رفته است. بر اساس اين گزارش طي ماه هاي گذشته 
تركيه جز كمك به بازسازي بيمارستان ها و مدارس در اين 

مناطق دست كم 5 شعبه از پست تركيه را هم در اين مناطق 
راه اندازي كرده است. سرهنگ هيثم عفيسي كه از سوي 
تركيه به عنوان فرمانده نيروي نظامي جديد »ارتش ملي« 
انتخاب شده است به رويترز گفته است: »ما تازه در آغاز راه 
هستيم.« اين فرمانده مخالفان كه از شهر اعزاز در نزديكي مرز 
تركيه با خبرگزاري بريتانيايي گفت وگو كرده است، تاكيد 
مي كند: » مش��كالت زيادي در مسير تشكيل ارتش ملي 
وجود دارد كه بايد براي حل آنها تالش كرد.« هيثم عفيسي 
به تازگي دستورات تازه اي براي نظم بيشتر در نيروهاي تحت 
حمايت تركيه داده است. او از نيروهاي خود، خواسته است تا 
»از گشودن آتش  به صورت تصادفي روي يكديگر خودداري 
كنند.« همزمان قرار است يك يونيفورم مشترك تازه براي 
نيروهاي تحت رهبري عفيسي با آرم ارتش ملي تهيه شود. 
بر اساس گزارش رويترز يك نيروي دژبان براي كنترل رفتار 
نظاميان »ارتش ملي« تشكيل شده است. براساس دستورات 
تازه اين دژبان قرار است »نيروي قانون و عدالت باشد و نه 
رقيبي براي نيروهاي گروه هاي مختلف رقيب«. بر اساس 
دستورات تازه اي كه براي ايجاد نظام در نيروهاي »ارتش 
ملي« صادر شده، قرار است گروه هاي رقيب نظامي از داشتن 
زندان ها و دادگاه هاي مستقل منع شوند و حق اجراي هيچ 
مجازات بدون محاكمه اي نداشته  باشند. اما »ارتش ملي« با 

مشكالتي از طرف گروه هاي معارض رقيب هم مواجه است. 
يك هفته پيش زماني ك��ه در يكي از پايگاه هاي اين گروه 
مسلح در شهر الباب، مراسم سان گروهي از نيروهاي تازه 
استخدام شده »ارتش ملي« برگزار مي شد، يكي از گروه هاي 
مسلح رقيب با استفاده از توپخانه به آن حمله كرد. فرمانده 
»ارتش ملي« اين حمله را »عمليات ضد انقالب، چه از بيرون 
يا چه از درون« معرفي كرده است. به گفته هيثم عفيسي، 
مسوول اين حمالت از سوي »ارتش ملي« شناسايي شده، 

اما او از معرفي گروه رقيب سر  باز زد.
آمادگي براي نفوذ به ادلب

به نوشته رويترز، »ارتش ملي« سوريه تاكنون توانسته است، 
بيش از 3500 نيروي نظامي از گروه هاي مختلف مخالف 
دولت مركزي به استخدام خود در آورد. تاكنون تالش هاي 
مختلفي از سوي كشورهاي مختلف براي تشكيل يك نيروي 
نظامي واحد براي جنگ با دولت مركزي صورت گرفته است 
كه همه آنها به دليل رقابت ها ميان گروه هاي مختلف مسلح 
يا كشورهاي خارجي حامي گروه هاي معارض با شكست 
مواجه شدند. رويترز مي نويسد: تالش اخير دولت تركيه 
به دليل حضور مستقيم نيروهاي نظامي تركيه در منطقه 
ممكن اس��ت، نتايج متفاوتي داشته  باشد. حضور نظامي 
تركيه در شمال سوريه با انجام دو عمليات تثبيت شد، ابتدا 

تركيه سال 2016 عمليات »سپر فرات« را در خاك سوريه 
آغاز كرد تا بتواند زودتر از گروه هاي شبه نظامي كرد، داعش 
را از اعزاز و جرابلس بيرون كند و اجازه ندهد كه جاي داعش، 
گروه هاي كرد بر اين شهرها حاكم شوند. بعد از آن از ابتداي 
سال جاري ميالدي، عمليات شاخه زيتون توسط تركيه 
در خاك س��وريه آغاز شده است. هدف اين عمليات خارج 
كردن شهر عفرين از تسلط گروه »يگان هاي مدافع خلق« 
بود. نيروي زميني تركيه بعد از اين عمليات، بخش هايي 
از خاك سوريه را تحت اش��غال خود درآورده است. هيثم 
عفيسي فرمانده »ارتش ملي« در گفت وگو با رويترز تاكيد 
مي كند: »پشتيباني از ارتش ملي كامال بر عهده تركيه است 
و هيچ كشور خارجي ديگري در تشكيل اين گروه مشاركت 
ندارد.« وزارت خارجه تركيه حاضر به پاسخگويي در مورد 
اين موضوع نشده است. به گفته عفيسي، تركيه در زمينه 
»پرداخت حقوق سربازان، كمك هاي لجستيكي و در صورت 
نياز سالح « از اين گروه حمايت مي كند. به گفته اين فرمانده 
مخالفان هدف اصلي اين نيروي نظامي مبارزه با »اس��د، 

پ ك ك و داعش« است.
طي ماه هاي اخير تركيه دست كم 12 پايگاه نظامي در استان 
ادلب سوريه ايجاد كرده اس��ت. تركيه گفته است؛ هدف 
از ايجاد اين پايگاه هاي نظامي »نظارت بر مناطق كاهش 
تنش« در استان ادلب است كه با موافقت ايران و روسيه، در 
راستاي اجراي توافق آستانه ايجاد شده است. دولت بشار اسد 
آماده مي شود تا براي آزادي استان ادلب از اختيار مخالفان 
مسلح وارد عمل شود. در اين شرايط مشخص نيست كه 
وضعيت پايگاه هاي نظامي تركيه در اين استان چه خواهد 
شد. فرمانده »ارتش ملي« به رويترز گفته است كه نيروهاي 
تحت فرماندهي او آماده هس��تند تا هر زمان الزم باشد به 
سرعت با نيروهاي شورشي مستقر در ادلب ائتالف كنند. 
اغلب گروه هاي مستقر در ادلب، از جمله گروه هاي مسلح 
افراطي هستند كه با آزادي مناطق ديگر سوريه، با توافق 
دولت مركزي و تحويل س��الح هاي سنگين به اين استان 
انتقال داده  شده اند. بسياري از اين گروه ها تحت حمايت 
القاعده و داعش هس��تند و كمتر حاضر به ائتالف با ديگر 
گروه هاي معارض در سوريه مي شوند و جنگ هاي متعددي 

با گروه هاي رقيب داشتند. 

پروژه جديد آنكارا در شمال غرب سوريه با تشكيل يك نيروي نظامي جديد كليد خورد

گروه » ارتش ملي« سوريه زير پرچم تركيه

سوژه روز

ميثم سليماني

منابع ارشد ديپلماتيك اظهار كرده اند: امريكا پيشنهادهاي 
متعددي را براي خلع سالح هسته اي به كره شمالي ارايه 
كرده اما پيونگ يانگ تمام اين طرح هاي پيش��نهادي را 
رد كرده است. به گزارش ايس��نا و به نقل از شبكه خبري 
س��ي ان ان،  اين مناب��ع گفته اند:  امريكا »پيش��نهادهاي 
مشخصي را براي آغاز و اقدام به روند خلع سالح هسته اي 
كامال قابل تاييد« ارايه كرده و مي كند. به گفته يكي از اين 
منابع، كره شمالي همه اين پيشنهادها را رد كرده و آنها را 
»گانگستري« خوانده است. در حالي كه امريكا خواستار 
خلع سالح هسته اي كامل و قابل تاييد است و مي گويد تا 
تحقق اين خواسته تحريم ها عليه كره شمالي را حفظ خواهد 
كرد، كره ش��مالي پيش از اقدامات بعدي خود خواس��تار 
برداشته شدن فشار تحريم ها عليه پيونگ يانگ و دستيابي به 
يك توافق صلح است. به گفته يكي از مقامات مطلع از موضع 
پيونگ يانگ در خصوص اين مساله، مذاكرات ميان امريكا 
و كره شمالي به تمايل واشنگتن براي انجام »اقدامي قابل 
توجه« و موافقت با يك پيمان صلح با پيونگ يانگ بستگي 
دارد. اين منابع ديپلماتيك اظهار كردند: كيم جونگ اون، 
رهبر كره ش��مالي تاكيد دارد در صورت��ي كه امريكا براي 
حل نگراني هاي امنيتي اقدامي صورت دهد، كره شمالي 
در راستاي خلع سالح هس��ته اي اقدام خواهد كرد اما در 

غير اين صورت گامي به سوي اين هدف برنخواهد داشت.

بدون ترديد كنوانسيون رژيم حقوقي درياچه خزر، بستر 
و زمينه مناسبي را فراهم كرده تا اين حوضه آبي راهبردي 
تبديل به درياچه صلح و دوستي شود. دو دليل اصلي بر اين 

ادعا عبارتند از: 
1- امضاي چند موافقتنامه از سوي سران 5 كشور ساحلي 
درجريان نشست اوكتائو در قزاقستان، ازجمله حمل و نقل 
و ترانزيت، همكاري هاي تجاري و اقتصادي و همكاري هاي 
مرزباني كه زمينه هاي همكاري هاي كشورهاي عضو را بيش 

از پيش فراهم خواهد آورد.
2- دومين جنبه و مولفه اساس��ي توافق س��ران 5 كشور 
ساحلي در نشست اوكتائو، امضاي موافقتنامه هاي مبارزه 
با تروريزم، مب��ارزه با جرايم س��ازمان يافته و موافقتنامه 
پيشگيري از درگيري هاي نظامي است.مضافا اينكه يكي 
از بندهاي مهم كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر اين 
است كه به غير از 5 كش��ور عضو، هيچ كشورديگري اعم 
قدرت هاي فرامنطقه اي يا ديگ��ران، حق و اجازه حضور و 
عرض اندام و مداخله گري و دريانوردي و تش��نج آفريني و 
ايجاد بحران را ندارند و هرگونه كش��تيراني و دريانوردي 
كشورهاي غيرساحلي در خزر ممنوع است.كنوانسيون 
رژيم حقوقي درياي خزر، همچون ديگر توافقات و تعهدات 
ميان كش��ورها، امري مبتني بر واقعيات به لحاظ منافع و 
مصالح همه اعضاست. لذا همچون هر امر ديگري در دنياي 
سياست و روابط بين الملل، امري صد در صد مقدس نيست 
و ضمن تامين منافع همه طرف ها و تاكيد بر منافع و مصالح 
مشترك كشورهاي عضو، مبتني بر فرمول شناخته شده 
برد- برد است. چه اينكه بدون چنين فرمولي، اساسا حتي 
در مقوله هاي ناچيز و بي ارزش نيز نمي توان انتظار حصول به 
توافق را داشت، چه رسد به امر غامض و پيچيده اي همچون 
رژيم حقوقي درياي خزر. معذلك همين كنوانسيون نيز 
متضمن منافع ملي و مصالح عمومي و مشترك كشورهاي 
س��احلي از جمله جمهوري اس��المي ايران است. تاكيد 
ب��ر تعامل و همكاري به جاي تقاب��ل و تخاصم، اجتناب از 
امنيتي ش��دن اختالفات، جلوگيري از حضور شرورانه و 
مداخله جويانه بيگانگان و تاكيد بر خطوط اشتراك به جاي 
نقاط افتراق، از وجوه برجس��ته كنوانسيون رژيم حقوقي 
درياي خزر است. با وفاق و اجماع و همگرايي ميان 5 كشور 
ساحلي درياي خزر مي توان اين عرصه آبي را به درياچه صلح 
و دوستي تبديل كرد و الگويي براي ساير حوضه هاي آبي 
از جمله خليج فارس و درياي عمان و دوستي و پايداري و 
همزيستي مسالمت آميز ميان ملت هاي پيراموني آن قرار 
داد؛ هرچه هس��ت، امروز را بايد روز همگرايي بيشتر ملل 
كشورهاي ساحلي درياي خزر و روز همبستگي و آغازي بر 
همكاري هاي هرچه بيشتر و درك متقابل و تعميق روابط 

آنان دانست.

»پيتر آلتماير« وزير اقتصاد آلمان با اعالم اينكه اروپا تسليم 
فشار امريكا در ارتباط با ايران نمي شود، گفت كه آلمان و 
متحدانش به حمايت از شركت هاي طرف معامله با ايران 
با وجود فش��ارهاي واش��نگتن ادامه مي دهند. به گزارش 
ايرنا و به نقل از خبرگزاري رويت��رز از برلين، وي افزود: به 
واشنگتن اجازه نمي دهيم به ما ديكته كند كه با چه كشوري 
داد و س��تد داشته باشيم و از اين رو به توافق هسته اي وين 
پايبند مي مانيم به نحوي كه ايران نتواند به س��الح اتمي 
دست يابد. آلتماير با اش��اره به اينكه شركت هاي آلماني 
بايد از امكان ادامه سرمايه گذاري در ايران به ميزان دلخواه 
برخوردار باشند، گفت كه دولت آلمان به همراه متحدان 
اروپايي اش در جس��ت وجوي راه هايي هستند تا تضمين 
شود كه امكان تبادالت مالي همچنان وجود دارد. بر اساس 
اين گزارش، انجمن هاي تجاري آلمان هشدار داده اند كه 
شركت هاي آلماني از سياست هاي تحريمي »دونالد ترامپ« 
رييس جمهوري امريكا و همچنين اعمال تعرفه ها، متحمل 
زيان بااليي مي شوند. وزير اقتصاد آلمان در ادامه سخنان 
خود از سياست ترامپ در زمينه اعمال تعرفه بر كاالهاي 
اروپايي انتقاد كرد و گفت كه تمهيداتي از اين دست، رشد و 
اشتغالزايي را از بين مي برد. امريكا با وضع تعرفه بر محصوالت 
اروپايي به منظور حمايت از مشاغل امريكايي، مناقشه تجاري 
تالفي جويانه اي را با كشورهاي اروپايي به راه انداخته است. 
وزير اقتصاد آلمان با اعالم اينكه جنگ تجاري باعث نابودي 
رشد اقتصادي و ايجاد جو بالتكليفي مي شود، از توافقي كه 
ماه گذشته بين ترامپ و »ژان كلود يونكر« رييس كميسيون 
اروپا در كاخ سفيد منعقد شد، استقبال كرد و گفت كه اين 
توافق موقت، صدها هزار شغل را در اروپا نجات داده است. در 
پي اعمال تعرفه هاي امريكايي بر واردات فوالد و آلومينيوم 
اروپا و متقابال وضع تعرفه هاي تالفي جويانه بروكس��ل بر 
كاالهاي امريكا، دو طرف درگير مناقشه اي تجاري شده اند. 

حمالت تروريست ها به استان غزني افغانستان ادامه دارد

ضربه طالبان به صلح
درخواست سفير امريكا از بريتانيا 

براي تحريم ايران

پيروي عراق از تحريم هاي امريكا 
فقط در رابطه با دالر است

درخواست كتبي گزارشگر ويژه 
حقوق بشر سازمان ملل ازتهران

 رد درخواست هاي خلع سالح
 از سوي كره شمالي

خزر؛ درياي صلح و دوستي

تسليم فشار امريكا نمي شويم

پس از مذاكرات طالبان با امريكا در قطر حاال به نظر مي رسد با وجود تمام اقدامات بي ثبات كننده 
طالبان در افغانس�تان در اقدامي نادر و ديپلماتيك هياتي سياسي از جانب طالبان به تاشكند 
ازبكستان سفر كرد و با مقام هاي ارشد وزارت امور خارجه اين كشور نيز ديدار كردند. نشانه اي 

از حضور سياسي طالبان در منطقه كه رفته رفته به رسميت شناخته مي شود. 
شعر محمد استانكزي كه رهبري سياسي اين تيم ديپلماتيك را بر عهده داشت در اين سفر به 
ازبكستان با وزير امورخارجه و نماينده ويژه ازبكستان در امور افغانستان ديدار كرده است. اين 
جلسات به دنبال پيشنهاد رييس جمهوري ازبكستان صورت گرفته تا بتواند در راستاي ايجاد 

صلح در افغانستان قدم بردارد. 
سهيل شاهين، سخنگوي دفتر سياسي طالبان در قطر، طي بيانيه اي به خبرگزاري آسوشيتدپرس 
گفت: در اين مذاكرات بحث هايي در خصوص خروج نيروهاي بين المللي و چشم انداز صلح مطرح 
شده است. وي افزود كه مقام هاي ازبك در اين ديدار نگراني هاي امنيتي خود را در مورد پروژه هاي 
توسعه اي مورد بحث قرار دادند. در بيانيه اي كه وزارت امورخارجه ازبكستان منتشر كرده آمده 

است كه طرفين ديدگاه هاي خود را درباره چشم انداز روند صلح در افغانستان بيان كردند. 
با اين حال اين جلسات و ديدارها قابل توجه هستند زيرا در دوره اي صورت مي گيرد كه طالبان 
حمالت بي رحمانه و مرگباري را عليه نيروهاي امينيتي افغانستان انجام داده و نتيجه ملموسي 
از مذاكرات ميان امريكا و طالبان روشن نشده است. اما پذيرش هيات هاي سياسي طالبان در 
سايركشورهاي منطقه اين نگراني را به وجود آورده كه اين روند به ضرر دولت افغانستان تمام 

شود و عمال جايگاه دولت در روند صلح تضعيف شود. 

حضور هيات ديپلماتيك طالبان در ازبكستان

ادامه از صفحه اول
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