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رصدخانه

جهان،نگران»داعشهستهای«!
مهمترین محورهای مطرح در اجالس امنیت هسته ای واشنگتن

شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، طی دو روز اخیر میزبان چهارمین اجالس 
امنیت هســته ای بود که در آن، رهبران چندین کشــور از سرتاسر دنیا گرد 
هم آمده و درباره مســائل مربوط به امنیت و ایمنی هســته ای به گفت و گو 
و تبادل نظر پرداخته اند. همان گونه که انتظار می رفت، توافق هســته ای 
ایران و گروه 1+5 که تابستان سال گذشته حاصل شده و بحث درباره روند 
اجرایی شدن و جزئیات این توافق، یکی از محورهای اصلی مباحث اجالس 
واشنگتن را تشــکیل می داد و مقامات ارشد کشــورهای مختلف، به ویژه 
آمریکا، جدیدترین مواضع خود را در این زمینــه بیان کردند. باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا، از موفق بودن ســاز و کارهای تدبیر شــده در توافق 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای سخن گفت و شی جین 
پینگ، همتای چینی وی نیز برجام را الگویی قابل توجه در زمینه دیپلماسی 
هسته ای دانست. اما به جز موضوع ایران، یکی از مباحث امنیتی جدید که 
در اجالس اخیر مطرح شــده و به شــدت مورد توجه قرار داشت، موضوع 
»تروریسم هسته ای« و خطرات دستیابی احتمالی گروه های تروریستی به 

مواد و تسلیحات هسته ای بود.
از جمله مهمترین محورهای مورد توجه اجالس واشنگتن، مواضع اوباما 
در قبال مســائل مختلف مربوط به امنیت هسته ای بود. وی در بخشی از 
سخنرانی خود، به موضوع اجرای توافق هسته ای ایران پرداخت و با اشاره به 
مباحث مربوط به برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران، بازگشت ایران 
به روند اقتصاد جهانی را فرایندی زمان بر دانست. در عین حال، وی تأکید 
کرد که طی ماه های آتی، شــرکت های مختلف بین المللی به این اعتماد 
خواهند رسید که مبادالت با ایران ریسک و بار حقوقی در بر نخواهد داشت. 
اوباما در ادامه ضمن »تاریخی« خواندن توافق هســته ای اظهار داشت: 
»حتی اگر ایران تقلب کند، یک سال زمان خواهد برد تا بتواند سالح اتمی 
بسازد«.  رئیس جمهور آمریکا همچنین اشاره کرد که بنا بر گزارش های ارائه 
شده از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران طبق گام های اجرایی 
تعیین شده عمل کرده است و در نتیجه، کلیه تحریم های مربوط به برنامه 

هسته ای ایران لغو شده است. 

رئیس جمهــور چین نیز در ســخنرانی خود در اجالس امنیت هســته ای 
واشنگتن به موضوع توافق هسته ای ایران اشاره کرد و این توافق را الگویی 
برای حل و فصل دیگر موضوعات مهم جهانی دانست. شی جین پینگ 
با بیان اینکه موضوع توافق هسته ای شش قدرت بزرگ دنیا با ایران نباید 
به فراموشی سپرده شــود و باید همواره به آن توجه داشت، افزود، همواره 
باید مد نظر داشــت که گفت و گو و مذاکره می تواند بسیاری از مشکالت را 
حل کرده و اختالفات را کاهش دهد. وی توافق هسته ای ایران را زیربنایی 
برای حل جامع بســیاری از مسائل دیگر دانســت و تأکید کرد، هرگز نباید 
اجازه داد نفوذ از بیرون، باعث بروز مشکل در اجرای توافق شود و الزم است 
همه طرف ها به تعهدات سیاسی خود عمل کرده و توافق را به نحو احسن 
اجرا کنند. شی همچنین در ســخنرانی خود به نقش چین در دستیابی به 

این توافق اشاره کرد.
اما همان گونه که اشــاره شد، بحث تروریسم هســته ای و خطر دستیابی 
تروریست ها به مواد و سالح های هسته ای نیز از جمله محورهای برجسته 
اجالس واشنگتن بود. در همین راستا، اوباما در بخشی دیگر از سخنرانی 
خود، نسبت به خطر تروریسم هســته ای و به ویژه احتمال دستیابی گروه 
تروریســتی داعش به سالح هسته ای هشــدار داد. رئیس جمهور آمریکا، 
خطر دستیابی گروه های تروریستی به مواد هسته ای را از بزرگترین تهدیدات 
پیش روی امنیت جهانی برشــمرده و گفت کشورها باید همه تالش خود را 
جهت اقدام برای حفظ امنیت مواد هسته ای در دسترس و آسیب پذیر به کار 
گیرند. وی اشاره کرد، حدود دو هزار تن مواد هسته ای در سرتاسر جهان در 
تأسیسات نظامی و غیرنظامی ذخیره شده است که برخی از این مواد، ایمنی 

مناسبی ندارند. اوباما همچنین مدعی شد، آمریکا با به اشتراک گذاشتن 
اسناد مربوط به تمهیدات امنیتی ارتش آمریکا در حفاظت از مواد هسته ای، 

دیگر کشورها را در تأمین و بهبود امنیت هسته ای کمک خواهد کرد.
در همین راستا، روزنامه »تلگراف« امروز نوشت که دیوید کامرون، نخست 
وزیر انگلیس نیز نسبت به احتمال استفاده گروه ترویستی داعش از پهپادها 
برای آلوده کردن شهرهای کشورهای غربی به مواد رادیواکتیو و استفاده 
از »بمب کثیف« هشدار داده است. کامرون در ادامه اظهارت خود هشدار 
داده که احتمال دستیابی داعش به مواد هسته ای، بسیار جدی است. این 
روزنامه اشاره کرد که به تازگی تصاویری منتشر شده که نشان می دهد داعش 
توانســته پهپادهایی در اختیار بگیرد و خطر مربوط به این جریان تا آن حد 
جدی شده که در یک اقدام نادر، رهبران کشورهای مختلف جهان تصمیم 
گرفته اند مانورهایی برای واکنش نشــان دادن به ایــن تهدید برگزار کنند. 
یکی از سناریوهایی که در این زمینه از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده 
و در اجالس امنیت هسته ای در واشنگتن نیز مورد بحث قرار گرفت، این 
احتمال را مطرح می کند که برخی عناصر »نفوذی« در مؤسساتی که با مواد 
رادیواکتیو سر و کار دارند، این مواد را خارج کرده و به تروریست ها بفروشند. 
افزون بر این، گزارش ها حاکی از آن اســت که داعش در جریان اشــغال 
موصل عراق در ســال 2014، توانســته مقداری اورانیوم با درصد پایین از 
دانشگاه این شهر به دست بیاورد. البته میزان مذکور، نمی تواند به تنهایی 
برای انجام حمله ای جدی و رساندن آسیب مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر 
جنبه تهدیدزای آن مورد توجه اســت. گفتنی اســت که در همین حال، در 
همین حال، در اروپا نیز برخی اقدامات که به تازگی برای نفوذ به تأسیسات 
هســته ای کشــورهای مختلف صورت گرفته، نگرانی هــا را در این زمینه 
افزایش داده است. همین نگرانی هاست که سبب شد نخست وزیر انگلیس 
در جریان اجالس واشــنگتن، بحث حمله رادیواکتیو از سوی داعش را در 
حکم یک احتمال جدی مطرح کند. به این ترتیب، آن گونه که مشــخص 
اســت، جنبه ای جدید و بســیار تهدیدآمیــز به موضوع امنیت هســته ای 

بین المللی افزوده شده که نگرانی جهانی درباره آن بسیار جدی است. 

ادعاهای وزیر خارجه بحرین علیه ایران
وزیر خارجه بحرین مدعی شــد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مقابله با ایران جدی هستند و تهران باید تغییری اساسی در سیاست خارجی خود ایجاد کند. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، روز جمعه اعالم کرد 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مقابله با ایران در ارتباط با سیاست خارجی آن، جدی هستند و تهران باید از حمایت از سازمان هایی خاص در خاورمیانه دست بردارد. شیخ خالد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سعودی »العربیه« گفت: 
»ما به ایران و به همه حامیان آن پیام می فرستیم که ما اینک برای مقابله با آن جدی هستیم و هیچ تردیدی در دفاع از دولت هایمان، ملت هایمان، منافعمان و برادرانمان در منطقه نداریم؛ زیرا این موضوع برای ما مسئله ای حیاتی است«. 
وی در جایگاه وزیر خارجه یک کشور کوچک عربی اعالم کرد: »بحرین و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای گشودن صفحه ای جدید با ایران آماده هستند. اولین و مهم ترین گام این است که ایران باید تغییری ریشه ای در سیاست 
خارجی خود در قبال دولت های منطقه صورت دهد و این تغییر شــامل متوقف کردن حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه ها است«. وزیر خارجه بحرین درباره اظهارات اخیر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در گفت وگویش با مجله 
»آتالنتیک« که در آن ایران و عربستان را به همکاری فراخوانده است، گفت: »هیچ تغییری در سیاست ها نمی بینم«. وی در عین حال منکر هرگونه اختالف نظر با آمریکا درباره این موضوع شد و گفت: »روابط با آمریکا تاریخی و مستحکم 
است«. اوباما، ماه گذشته در گفت وگو با مجله آتالنتیک متذکر شد، رقابت منطقه ای میان عربستان و ایران، به تغذیه کشمکش ها دریمن، عراق و سوریه منجر شده و عربستان باید مشارکت رقیب سرسخت خود را در اداره منطقه بپذیرد.

اعتراض کارگران کارخانه فوالد در فرانسه.

سقوط پل در کلکته هند.

شکوفه های درختان گیالس در طبیعت بهاری توکیو.

ساخت ربات متحرک به شکل »اسکارلت 
جوهانسون« بازیگر آمریکایی در چین.

  ادامه تنش دیپلماتیک 
میان آلمان و ترکیه

تنش دیپلماتیک میان ترکیه و آلمان در پی پخش برنامه ای طنز 
از یکی از شبکه های تلویزیونی آلمانی ابعاد گسترده ای به خود 
گرفته است. در پی پخش این برنامه از شبکه تلویزیونی آلمانی 
»ان.دی.آر« درباره رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، 
این کشور مارتین اردمان سفیر آلمان در ترکیه را احضار کرد.در 
برنامه »اکسترا 3« شــبکه تلویزیونی »ای.آر.دی« که هفدهم 
مارس پخش شد، آوازی که حدود 2 دقیقه  طول کشید، خوانده 
شد که در آن  گفته می شد: »اردووی، اردو، اردوغان« این برنامه 

در تلویزیون »ان.دی.آر« هم پخش شد.

درگیری جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان در قره باغ

جمهوری آذربایجان و ارمنستان گزارش دادند که در منطقه مورد 
مناقشه قره باغ خشونت و درگیری صورت گرفته و دو کشور یکدیگر 
را به استفاده از ســالح گرم و آغاز درگیری متهم می کنند. وزارت 
دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه ای گزارش داد: »در 24 ساعت 
گذشته نیروهای مسلح ارمنستان 127 بار آتش بس در منطقه مورد 
مناقشــه در قره باغ را نقض کردند. همچنین ارتش ارمنستان از 
خمپاره و سالح خودکار استفاده کرده است«. وزارت دفاع جمهوری 
ارمنســتان نیز در بیانیه ای به تیراندازی از سوی ارتش جمهوری 

آذربایجان در منطقه مورد مناقشه قره باغ اشاره کرد.

  هشدار آمریکا 
به سرکرده داعش

پنتاگون هشــدار داده که رهبــر داعش نیــز در نهایت »طعم 
عدالت« را می چشــد چون ارتــش آمریکا به هــدف قرار دادن 
روســای ارشــد این گروه تروریســتی ادامه می دهد. سرهنگ 
اســتیو وارن، ســخنگوی پنتاگون گفت: »ما به دنبال ابوبکر 
البغــدادی، رهبر داعش هســتیم و او را نهایتًا پیــدا می کنیم. 
همانطــور که اســتاد او ابومصعب الزرقــاوی را یافتیم و از پای 
درآوردیم؛ همانطور که اســامه بن الدن، رهبر سابق القاعده را 
پیدا کردیم و کشتیم. البغدادی را هم می یابیم و طعم عدالت را 

به او می چشانیم«.

 تالش پنتاگون برای مهار روسیه 
در اروپا

لکســاندر نئو، سیاســتمدار آلمانی، گفت هــدف طرح جدید 
وزارت دفــاع آمریــکا برای افزایــش نیروهای این کشــور به 
بهانه سیاســت تهاجمی روسیه، مهار این کشور و وادار کردن 
مســکو به پیروی از دســتورات واشنگتن اســت. وی درباره 
طرح پنتاگون برای افزایش حضور نظامی خود در اروپا برای 
ســال 2017 گفت: »انتظار می رود آمریــکا تیپ های زرهی 
بیشتری را به کشــورهای شــرق اروپا و منطقه بالتیک اعزام 
کرده و پیشرفته ترین ســخت افزارهای نظامی خود را در این 

منطقه مستقر کند«. 

بینالملل


