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چالشهای ماکرون همزمان با سفر محمد بن سلمان به پاریس
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته از پاریس گزارش داد :محمد بن سلمان ولیعهد عربستان قرار است در جریان اولین سفر رسمی اش به فرانسه ،با استقبال معترضان به حمالت هوایی ائتالف سعودی به
یمن مواجه شود .براساس این گزارش ،قرار است معترضان به این حمالت ،به حضور بن سلمان در پاریس اعتراض و در تجمعاتی که به همین منظور برگزار می شود ،شرکت کنند 10 .سازمان مدافع حقوق بشر
از امانوئل مکرون رئیس جمهوری خواسته اند از عربستان بخواهد به حمالت هوایی خود و محاصره یمن که بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده است ،پایان دهد .همچنین خبرگزاری ایرنا به نقل از
میدل ایست آی نیز گزارش داد که همزمان با ورود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به فرانسه ،فشارها بر رئیس جمهوری این کشور برای کاهش حمایت پاریس از عربستان و امارات متحده عربی افزایش
یافت .در همین رابطه یکی از قانونگذاران هم حزبی امانوئل مکرون رسم ًا تحقیق و تفحص درباره قانونی بودن فروش تسلیحات فرانسه به ائتالف سعودی در جنگ یمن را خواستار شد.

هدف وسیله را توجیه میکند؟

همه سناریو های ماجرای دنبالهدارحمالت شیمیایی در سوریه
.

محمدرضاستاری

mrezasattari62@gmail.com
همزمان با پیشروی ارتش سوریه به سمت دوما به
عنوان آخرین پایگاه تروریستهای مستقر در شرق
دمشق ،روز گذشته رسانههای خبری مدعی شدند که
حمله شیمیایی به دوما طی دو روز گذشته نزدیک دهها
کشته و زخمی برجا گذاشته است .متعاقب با این اتفاق
رسانههای غربی مدعی شدند که ارتش سوریه با استفاده
از گاز کلر عامل این حمله بوده است به طوری که آمریکا
ضمن محکوم کردن آن تاکید کرده که دولت سوریه با
حمایت بی چون چرای روسیه مسئول این حمله است.
این در حالی است که روسیه اعالم کرده که این اخبار به
منظور توجیه برای حمله به سوریه عنوان شده و کالهسفیدها و
سازمانهای حقوقی که مقرهای شان در آمریکا و انگلیس قرار
دارد در خصوص شهادتها خود با این کشورها در حال تبانی
کردن هستند.
آیا حمله شیمیایی توسط اسد توجیه منطقی دارد؟
بحث حمالت شیمیایی در سوریه امری جدیدی نیست و
همزمان با شروع بحران سوریه تاکنون بارها موجب مناقشاتی
میان طرفین درگیر در میدان سوریه شده است .در این میان
حتی آمریکاییها با استناد به این حمالت ،طرح هجوم نظامی
علیه سوریه را در دستورکار خود قرار داده بودند و کشورهای
غربی نیز این عمل را به عنوان دستاویزی برای فشار بر دمشق
مورد بهرهبرداری قرار دادهاند .در این رابطه سوالی که مطرح
میشود این است که با توجه به حساسیتهای باال در خصوص
حمالت شیمیایی به غیرنظامیان سوری و اینکه دمشق در حال
پیشروی در غوطه شرقی و دوما است ،آیا لزوم استفاده از سالح
شیمیایی توسط نیروهای اسد توجیهی منطقی دارد؟
در این رابطه چند سناریو قابل طرح است .نخستین سناریو
مربوط به سرنوشت پیچیده حاکمیت سوریه در آینده تحوالت
این کشور است .این امر با توجه به تثبیت نسبی اسد و همزمان
با حمله ترکیه به شمال سوریه به نظر میرسد که بار دیگر به
عنوان موضوعی جدی میان بازیگران سوریه مطرح شده است.
در این میان اگر این حمالت از سوی دولت سوریه انجام نشده
باشد ،ربط دادن آن به دشمق نشان دهنده تغییر معادالت
میان قدرتهای درگیر در جنگ سوریه بر سر سرنوشت بشار
اسد است .از سوی دیگر اگر اسد واقعاً مسئول چنین حمالتی
در دوما باشد ،با توجه به حضور و همراهی روسها با دمشق
برای آزادسازی مناطق تحت اشغال گروههای تندرو ،بعید به
نظر میرسد که این اقدام بدون چراغ سبز روسیه صورت
گرفته باشد .در چنین وضعیتی برخی تحلیلگران معتقدند
که با توجه به نقش و تاثیر روسیه در تحوالت سوریه این
مساله نشان دهنده نوعی معامله مسکو با غرب بر سر سرنوشت
اسد است.
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اخبار
پیام توهین آمیز ترامپ به سوریه ،روسیه و ایران
رئیس ایاالت متحده آمریکا در پیامی توهینآمیز با طرح ادعاهایی علیه
رئیس جمهوری سوریه مدعی شد که ایران و روسیه مسئول حمایت از بشار
اسدهستند.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ رئیس ایاالت متحده آمریکا در ادامه فرافکنیهای
خود پیامی در صفحه توئیترش منتشر و در آن بشار اسد رئیسجمهوری سوریه را به
شکلی بسیار توهینآمیز خطاب قرار داد .ترامپ در ادامه این ادعای خود همچنین
مدعی شد که روسیه و ایران مسئول حمایت از اسد هستند و این هزینه بزرگی دارد.

تالش ها برای آزادی مرزبان ربوده شده
در پاکستان ادامه دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت :تالش های
زیادی برای آزادی سعید براتی مرزبان ربوده شده ایرانی در پاکستان انجام
شده و این تالش ها ادامه دارد.
به گزارش ایرنا ،عالءالدین بروجردی روز گذشته درخصوص آخرین وضعیت پیگیری
سعید براتی مرزبان ربوده شده ،افزود :بنابر اخباری که آمده «سعید براتی» سرباز
ربوده شده در اختیار گروهک هایی است که در پاکستان حضور دارند و تالش فراوانی
نیز برای آزادسازی وی صورت گرفته است .رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با بیان اینکه این مسائل به صورت جسته و گریخته اعالم میشود،
گفت :در سال جاری نیز به دلیل ضرورت پیگیری این مساله ،مجددا آزادی سرباز ربوده
شده ،پیگیری میشود .بروجردی عنوان داشت :در مورد کسانی که گروگان گرفته
شدهاند همیشه اصل را بر این می گذارند که امید به آزادی آنها وجود داشته باشد.

آماده کردن افکار عمومی برای حمله به سوریه
با این مقدمه و در حالی که از چند روز گذشته مذاکراتی
برای خروج جیش االسالم از دوما آغاز شده و ارتش دولتی
موفقیتهای چشمگیری را در عملیات آزادسازی غوطه شرقی
به دست آورده است ،همانطور که ذکر شد منطقی نیست که
دولت با دست زدن به چنین عملی ،زمینه فشار خارجی را
علیه خود فراهم سازد .بنابراین سناریوی دوم میتواند مبنی بر
برانگیختن افکار عمومی و به دست آوردن بهانهای همچون سال
گذشته برای حمله واشنگتن به پایگاه الشعیرات سوریه باشد.
آمریکا در تازهترین استراتژی خود با وجود مخالفت برخی
از مقامات این کشور اعالم کرده است که قصد دارد نیروهای
نظامی خود را از سوریه خارج کند .این امر در گزارش دو روز
قبل سیانان حائز نکتهای مهم است ،جایی که ترامپ در جمع
اعضای کاخ سفید با اعالم اینکه دولتهای عربی بدون حمایت
ما دو هفته نیز دوام نخواهد آورد ،از طرح راهبردی جدید آمریکا
در قبال سوریه پرده برداشت .ترامپ در همان زمان مبارزات
انتخاباتی به صراحت اعالم کرده بود که اعراب برای ادامه
حمایتها باید هزینههای آن را پرداخت کنند .او همچنین چند
روز قبل نیز تاکید کرده بود که برای ادامه حضور آمریکا در
سوریه ،عربستان باید هزینههای ما را تقبل کند .این امر در
حالی است که آمریکا نیرویی از کردها و اعراب در شمال سوریه
ایجاد کرده است به نوعی نمایانگر قصد واشنگتن برای تلطیف

افکار عمومی و هدایت امور از پشت صحنه و همچنین انداختن
هزینههای این حضور بر دوش متحدین عرب خود است.
در چنین وضعیتی سناریوی سوم مانور رسانهای آمریکا بر
روی این حمالت و ایجاد وضعیتی دوگانه در خصوص واکنش
این کشور در آینده تحوالت سوریه است .هماهنگونه که برخی
تحلیلگران معتقدند این حمله شیمیایی به دوما میتواند
خوراکی مانند سال گذشته برای حمله نظامی آمریکا به
پایگاههای دولت سوریه باشد ،همانطور که در فروردین سال
 96نیز این اقدام در خصوص الشعیرات صورت گرفت .آنچه در
طول یک سال گذشته از دولت ترامپ شاهد بودیم ،اتخاد نوعی
استراتژی بر مبنای دامن زدن به آشوب ،ابهام ،عقبنشینی و
ضربه زدن است .این امر در مواجهه کاخ سفید با توافق هستهای
نیز کام ً
ال نمایان است ،در نتیجه در خصوص وضعیت سوریه
این ابهام از عکسالعمل آمریکا همزمان با اعالم خروج احتمالی
نظامیان این کشور از سوریه ،نوعی دوگانگی را برای بازیگران
دخیل در بحران سوریه ایجاد میکند که قدم بعدی واشنگتن
در روزهای آینده چه خواهد بود؟
ابهام در سرنوشت جیش االسالم
در همین حال سناریوی بعدی مربوط به سرنوشت گروههای
حاضر در مناطق تحت نفوذ دمشق به خصوص جیشاالسالم
است .واقعیت این است که حمله نظامی آمریکا به سوریه اگر
نتواند سرنوشت جیش االسالم را تغییر دهد ،چندان منافعی

برای عربستان نخواهد داشت .در این رابطه اندیشکده راهبردی
تبیین طی گزارشی آورده است که با احتساب وابستگی جیش
االسال ِم تحت محاصره در دوما به عربستان و امکان البی ریاض
برای واکنشی درخور از سوی واشنگتن ،یک گزینهی محتمل
میتواند این باشد که آمریکا به همراه متحدانش فشاری سخت
بر روسیه و سوریه وارد آورند تا شرایط برای خروج جیش
االسالم از دوما فراهم شود.
جیش االسالم در صورت خروج از دوما گزینههای زیادی
پیش روی خود ندارد و عمده گزینهها مربوط به مناطق تحت
نفوذ ترکیه است .در چنین شرایطی مقصد مطلوب تمامی
رهبران جیش االسالم نیست .مقصد کنونی جرابلس و یا ادلب
است .طبیعی است که عربستان از انتقال گروهی وابسته به
خود به مناطق تحت نفوذ ترکیه رضایت نداشته باشد .لذا این
امکان وجود دارد که با اعمال نفوذ عربستان و تهدیدات آمریکا،
انتقال اعضای جیش االسالم از دوما به منطقهای در جبهه
جنوب – درعا عملیاتی شود که ترکیه نفوذی در آنجا ندارد.
منطقه دیگر ،میتوان التنف در مرز عراق ،سوریه و اردن باشد
که یکی از پایگاههای نظامی آمریکا در آنجا مستقر است .با
این وجود باید منتظر ماند و دید که طی روزهای آینده بازیگران
حاضر در بحران سوریه در خصوص این تنش و معادله جدید
در تحوالت میدانی این کشور چه واکنشهایی را از خود نشان
خواهند داد؟

ظریف در گفت و گو با بی بی سی عربی:

برجام در حال اجرا است اما همه به آن پایبند نیستند
محمدجواد ظریف ،وزیرامورخارجه ایران در گفتوگو با بیبیسی عربی در
پاسخ با این سوال که آیا برجام ،همچنان ادامه می یابد؟ گفت :توافق هستهای
توافقی بینالمللی و چند جانبه است و آمریکا تنها یک طرف از این توافق
است ،آمریکا کشوری است که عضو دائم شورای امنیت است و ناظر بر
صدور قطعنامههایی که به اجماع در مورد توافق هستهای صادر شده بوده
است .توافق هستهای در حال اجرا است ،اما این امر به این معنا نیست که
همه طرفها به آن پایبند هستند و آمریکا در عدم پایبندی به توافقهای
بینالمللی سابقهای دیرینه دارد؛ برای مثال آمریکا توافق پاریس در مورد
تغییرات آب و هوایی را نقض کرد .براساس اتفاقاتی که افتاده است اگر آمریکا
از خواستههای دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری این کشور پیروی کند ،نشان می
دهد که این کشور شریک قابل اعتمادی در توافقات بینالمللی نیست.
ظریف ادامه داد :امروزه در حالی که برخی به دنبال توافقهای مشابه با کشورهای دیگر
هستند ،آمریکا پیامی را میرساند که مفاد آن طول عمر توافقها در خوشبینانهترین
حالت به اندازه یک دوره ریاست جمهوری است.
پیامی که ایران به عربستان در مورد یمن
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در رابطه با یمن و متهم کردن ایران به
حمایت موشکی از انصاراهلل به منظور بمباران کردن ریاض گفت :ما به طور روشن
توضیح دادیم که ایران از یمنیها حمایت موشکی نمی کند .یمن تحت محاصره است
به طوری که حتی از ورود غذا و دارو به یمن ممانعت می شود و این امر مانع انجام و
ظایف بشردوستانه سازمان ملل شده است.
این چه محاصره ای است که مانع ورود غذا و دارو میشود و میلیونها یمنی براثر
بیماری وبا می میرند .این مایه ننگ است .من این مسئله را مطرح می کنم که اگر
حصاری وجود دارد که مانع ورود دارو یه یمن می شود و دبیرکل سازمان ملل اخیرا
اعالم کرد که در سال گذشته  21میلیون نفر در یمن از سوءتغذیه رنج می برند و امسال
تعداد آنها به  22میلیون نفر رسید ،اگر چنین حصار موفقی وجود دارد که حتی از ورود
دارو می تواند ممانعت کند ،پس چگونه نمی تواند مانع ورود موشکها به یمن شود؟
ظریف در پاسخ به این سوال که اگر در مورد جزئیات وضعیت یمن صحبت کنیم،
می بینیم که ایران در آنجا متحدی به نام انصاراهلل دارد و سعودیها معتقدند که
ایران در منطقه نفوذ آنها اعمال نفوذ می کند ،گفت :ما از همان ابتدا بر این باور
بودیم که ایجاد راهحل سیاسی در یمن ضروری است و قبل از اینکه بحران یمن
به وجود آید ما به سعودیها پیشنهاد کمک برای ایجاد راهحل سیاسی در یمن را
دادیم ،من در سال  2013پیامی به سعود الفیصل  ،وزیر خارجه فقید عربستان در
این رابطه فرستادهام.
وی افزود :آنها پاسخ دادند که جهان عرب به شما مربوط نمی شود .بعد از آغاز جنگ
نیز بار دیگر به طور مستقیم این پیشنهاد را مطرح کردیم .سه سال است که جنگ یمن
آغاز شده است و اکنون وارد سال چهارم شدهایم .آنها گمان می کردند که در طول دو
هفته می توانند جنگ را تمام کنند .ما پیشنهاد آتشبس فوری ،کمکهای بشردوستانه
دادیم و سپس پیشنهاد گفتوگوی سیاسی میان تمام طرفهای یمنی و تشکیل یک
دولت که تمام طرفها در آن سهیم باشند را دادیم اما متاسفانه عربستان و هم پیمانانش
به امید پیروزی در این درگیری از طریق نظامی تمام این پیشنهادات را رد کردند.
ظریف گفت :به نظر من اکنون نیز دیر نشده است ،طبیعتا برای تعداد زیادی یمنی که

جانشان را از دست دادهاند دیر شده است .اما برای ایجاد یک راهحل سیاسی کامال دیر
نشده است و اگر عربستان به دنبال ایجاد راهحل سیاسی در یمن است ایران یک شریک
جدی برای ایجاد این راهحل خواهد بود و راهحلهایی از این قبیل باید از طریق مذاکره
و میان طرفهای یمنی باشد و طرفهای خارجی به جای دیکته کردن باید برای
تسهیل این راه حل تالش کنند و ما آماده کمک برای ایجاد این راهحل سیاسی هستیم.
ما توانستیم توافق هستهای را اجرا کنیم
ظریف در پاسخ به این سوال که در گفتوگو با تعدادی از سیاستمداران عرب آنها
میگویند مشکل ما این است که ایران پیامهای متناقضی برای ما ارسال میکند از
طرفی میگویند که ما دست همکاری و کمک دراز میکنیم سپس یکی دیگر از تهران
ما را تهدید میکند و یا دیگری میگوید ما بر چهار پایتخت عربی سیطره داریم ،چه بسا
مشکل از پیامهای تهران باشد ،گفت :این درست نیست ،این از نوع اظهاراتی است که
اسرائیلیها در زمان مذاکرات هستهای صادر میکردند ،آنها میگفتند کسانی که توافق
هستهای را امضا میکنند نمیتوانند آن را اجرا کنند ،آنها میگفتند که سخنانی که از
تهران صادر میشود دوگانه است.
وی افزود :ایران یک گروه سیاسی فراگیر نیست ،ما دیکتاتوری نداریم در حالی که
آنها دارند ،ما در ایران صداهای زیادی داریم که شنیده میشود و بیان کننده دیدگاه
صاحبش است .ما در پایان توانستیم توافق هستهای را اجرا کنیم در حالی که برخی
معتقد بودند که مخالفان داخلی برجام آن را نقض خواهند کرد .ایران اکنون به طور
کامل به توافق هستهای پایبند بوده است و این مساله را ما اعالم نکردیم بلکه آژانس
بینالمللی انرژی اتمی  11بار اعالم کرد که ایران به طور کامل به تمام بندهای توافق
هستهای پایبند بوده است.
ایران به جای ملتهای منطقه تصمیمگیری نمیکند
ظریف در پاسخ به این سوال که اما زمانی که ایرانیها را در عراق و سوریه میبینند و
یا میبینند که برخیها در لبنان ،فلسطین و یمن با ایران همپیمان هستند حق ندارد
که احساس خطر و یا تهدید کنند ،گفت :ایران به جایی که دولت رسمی آن کشور از
آن دعوت کند نمیرود و موضع ما این است که ملتهای این منطقه در مورد آینده
خود تصمیم میگیرند و ما به جای آنها تصمیمگیری نمیکنیم ،ما هیچگونه طمعی
در این کشورها نداریم ،ما از فلسطینیها حمایت کردیم و افتخار میکنیم .وی افزود:
ما از سعودیها میپرسیم که چرا از فلسطین حمایت نمیکنید؟ چرا آنها در محکوم
کردن جنایتهای غزه تردید دارند؟ چرا به اسرائیلیها روی میآورند در حالی که
فلسطینیها را میکشند؟ چرا به آمریکا روی میآورند ،آمریکایی که چیزی که مالکیت
آن را ندارد یعنی قدس را به صهیونیستها میدهد ،چیزی که آمریکاییها مالک آن
نیستند و صهیونیستها مستحق آن نیستند ،نکته قابل توجه این است که سعودی نه
تنها هیچ تالشی برای بازگرداندن حقوق فلسطینیها نمیکنند بلکه در صف دشمن
نیز قرار میگیرند.
اسرائیل از نتایج اقداماتش رنج میبرد
وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که اسرائیل شما را خطری برای
موجودیت خود میداند،گفت :اسرائیل از نتایج اقداماتش رنج میبرد ،اسرائیل تالش
دارد برای جنایتهایی که در هفت دهه اخیر منجر به فاجعه انسانی شده است پوشش
درست کند .وی افزود :اسرائیلیها فاجعه انسانی درست کردند ،حقوق فلسطینیها را
نقض کردند ،فلسطینیان را سرکوب کردند و آنها را به قتل رساندند.

حوثیها دهها سرباز سودانی وابسته
به ائتالف نظامی عربستان را کشتند
حوثیهای یمن طی عملیاتی که در پایان روز جمعه و ساعات آغازین روز
شنبه به اجرا گذاشته شد ،دهها سرباز سودانی را که برای ائتالف نظامی
اعراب به رهبری عربستان سعودی میجنگیدند ،کشتند.
بنا بر اعالم منابع نظامی ،حوثیها به یک کاروان نظامی سودانیها در شمال یمن
حمله کردند و عالوه بر کشتن و زخمی کردن سربازان سودانی ،خودروهای نظامی
آنها را نیز نابود کردهاند .به گزارش یورو نیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی
از مقامات نظامی یمن اعالم کرد« :در این عملیات ،حوثیها به سربازان سودانی این
فرصت را میدهند که وارد مناطقی شوند که آنها پیش از این در آنجا کمین کرده
بودند؛ به این ترتیب سربازان سودانی در تلهای که حوثیها مهیا کرده بودند میافتند».
دولت سودان پس از قطع رابطه با ایران و پیوستن به ائتالف نظامی اعراب به رهبری
عربستان سعودی ،صدها سرباز را رهسپار یمن کرد.

آغاز سفر دورهای ظریف از سنگال
محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان عصر دیروز در صدر یک هیات
بزرگ سیاسی و اقتصادی سفر منطقه ای خود را به آفریقا و آمریکای جنوبی
آغاز کرد .مدیران دهها شرکت اقتصادی و بنگاه کارآفرینی وزیر امور خارجه
را همراهی می کنند.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهای ،در همین راستا ،وزیر خارجه کشورمان در
نخستین مقصد از این سفر دورهای ،تهران را به مقصد داکار پایتخت سنگال ترک کرد.
گفتنی ظریف در این سفر منطقهای عالوه بر سنگال ،به سه کشور نامیبیا ،اروگوئه و
برزیل نیز سفر خواهد کرد.

کشته شدن  ۱۲نظامی ترکیه در حمله پ.ک.ک
در شمال عراق
حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) از کشتن  ۱۲نظامی این کشور در
جریان حمالتی در استان اربیل عراق خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سومریه نیوز ،نیروهای مسلح حزب کارگران در بیانیهای
اعالم کردند ،به پایگاه نیروهای ترکیه در منطقه سیدکان واقع در شمال اربیل عراق
حمله کرده و  ۱۰تن از سربازان ترکیه را از پای درآوردند .این در حالی است که در
جریان حمله دوم آنها در منطقه لوالن اربیل نیز دو سرباز کشته و چند تن دیگر را زخمی
شدند .در مقابل خبرگزاری آلمان به نقل از منابع کرد عراقی اعالم کرد ،جنگندههای
ترکیه حمالت جدیدی علیه پایگاههای حزب کارگران در مناطق کوهستانی شمال
استان اربیل آغاز کرده و روستاهای منطقه برادوست را هدف قرار دادند.

با وجود اختالفات ،نشستهای سه گانه میان ایران ،ترکیه و روسیه
مفید است
وزیر خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا نشست اخیر ایران ـ ترکیه ـ روسیه در
آنکارا در رابطه با سوریه نتایج خوبی به دنبال داشت ،گفت :این همکاریها تنها گزینه
حل تمام درگیریها است ،در اواخر سال  2016و اوایل سال  2017برخی در نتایج
ت آستانه شک و تردید داشتند اما این تنها پروژهای بود که توانست درگیریهای
نشس 
سوریه را کاهش دهد ،درست است که به طور کامل و به شکلی که انتظار میرفت
درگیریها را متوقف نکرد اما نتایجی بهتر نسبت به دیگر اقدامات به دنبال داشت.
ظریف افزود :ما به دنبال کاهش تنش در آنجا هستیم اما متاسفانه برخیها توافق
آتشبس را نقض میکنند ،در آنجا سازمانهای تروریستی مانند النصره وجود دارد که
به توافق پایبند نیست و آتشبس را نقض میکند که باید با آن برخورد شود.
وی در پاسخ به این سوال که طبق گفته سازمان ملل تعداد کودکان کشته شده
در این مرحله بیش از مرحله گذشته است ،گفت :متاسفانه این یک ادعا است،
بیشترین احترام را برای قوانین بشر دوستانه و بینالمللی را قائل هستیم ،با صرفنظر
از جنایتکاران و قربانیان این موضع ایران است ،این برای ایران یک اصل ثابت در تمام
مسائل است .فراموش نکنید که سطح درگیری در سال گذشته کاهش یافت که البته
نیاز به تالش بیشتر دارد .به گزارش ایسنا ،وی افزود :نشست اخیر سوچی را برگزار
کردیم که به دنبال آن بزرگترین نشست سوریها شامل مخالفان و موافقان دولت
سوریه برگزار شد ،از نظر ما این شروع خوبی بود و باید ادامه پیدا کند .وزیر خارجه
کشورمان در ادامه گفت :طبیعتا اختالفاتی وجود دارد اما این نشستها بسیار مهم
هستند زیرا ابزاری برای تعامل با این اختالفات ،برنامهریزی برای آینده ،چگونگی اجرای
روند سیاسی و تسهیل گفتوگو میان سوریها است و همه باید بدانند که آینده سوریه
را سوریها مشخص میکنند.
آمریکا هیچجایی در سوریه ندارد
ظریف در پاسخ به سوالی در رابطه با حضور نظامی آمریکا در سوریه و توئیتهای
ترامپ در این رابطه ،گفت :در ابتدا به نظر من که نیروهای آمریکایی هیچ جایی در
سوریه ندارند ،اختالفات زیادی ایجاد کردند ،آنها نه تنها یکپارچگی سرزمینی سوریه
را گستند بلکه انسجام ملی آنها را نیز از بین بردند ،به نظر من حضور آمریکا در سوریه
اشتباه بود و باید تصحیح شود.

قادر به تایید استفاده از سالح شیمیایی در دوما نیستیم
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از آنتونیو گوترش با اعالم
نگرانی از شرایط دوما و غوطه شرقی سوریه گفت قادر به تایید استفاده از
سالح شیمیایی در دوما نیستیم.
به گزارش ایرنا ،استفان دوجاریک روز گذشته با انتشار این بیانیه ،افزود :دبیرکل
عمیقا نگران خشونت های جدید و شدید در دوما در غوات شرقی طی  36ساعت
گذشته و پس از یک دوره آرامش نسبی است .وی ادامه داد :گزارش ها شامل
حمالت هوایی و گلوله باران در دوما ،کشتار غیرنظامیان ،تخریب زیرساخت های
غیرنظامی و حمله به چندین مرکز بهداشتی هستند .همچنین در گلوله باران شهر
دمشق ،گفته می شود غیرنظامیان کشته شده اند .سخنگوی گوترش با تاکید بر این
که سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد ،اضافه کرد :دبیر کل تمامی طرف ها را به آتش
بس ،بازگرداندن آرامش و پایبندی کامل به قطعنامه  2401شورای امنیت (آتش بس
موقت) فرا می خواند.

معاون صدام  ،ایران و غرب را تهدید کرد
عزت ابراهیم الدوری ،معاون سابق صدام حسین ،پانزده سال پس از سقوط
رژیم بعث در ویدئویی ظاهر شد .الدوری که اکنون  ۷۵سال دارد در هفتاد و
یکمین سالگرد تأسیس رژیم بعث عراق ،در ویدئویی که به شکل زنده از روی
فیسبوک پخش میشد صحبت کرد.
وی با بیان اینکه ایران در کشورهای عراق ،سوریه و یمن نفوذ دارد گفت :بنابراین
نخستین هدف بازماندگان حزب بعث مبارزه با ایران خواهد بود .الدوری همچنین
افزود« :ترامپ تا قیام قیامت هم به ایران حمله نخواهد کرد» و تهدید کرد اگر
«عراقیها آزاد نشوند و محدودیت پولهای مسدود شده عراق برداشته نشود» به
دولت عراق اعالن جنگ خواهد داد و به منافع ایران و کشورهای غربی حامی دولت
عراق حمله خواهد کرد.

