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روسیه بازنگری در برجام را ناممکن خواند
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امورخارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد هسته ای این کشور با بازنگری در برجام مخالفت کرد و چنین اقدامی را ناممکن خواند .به گزارش ایرنا ،ریابکوف در مصاحبه
ای با روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو گفت :بازفرآوری برجام یا تکامل یا اصالح آن در شرایط کنونی امکانپذیر نیست .وی افزود :اخیرا رویدادهای زیادی رخ داده که بی اعتمادی بین واشنگتن و تهران
را افزایش داده است .اقداماتی انجام می گیرد که نه فقط پایبندی آمریکا به برجام را زیر سوال می برد بلکه در واقع به معنی تشدید فشارها بر ایران است .من شخصا در این شرایط از سرگیری
مذاکرات را نمی توانم تصور کنم.

مذاکرات سرنوشتساز در آلمان برای خروج از بنبست سیاسی به نتیجه می رسد؟

حبس نفس اروپا در برلین

.
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م اهها چالش و مذاکره بر سر تشکیل دولت ائتالفی در
آلمان روز گذشته به حساسترین نقطه خود رسید.
طبق اطالعات از پیش اعالم شده توسط سه حزب اصلی
مذاکره کننده ،قرار بود دیروز آنگال مرکل رهبر حزب
دموکرات مسیحی به همراه حزب سوسیال مسیحی،
آخرین دور مذاکرات خود را با حزب سوسیال دموکرات
برای رسیدن به توافق نهایی بر سر تشکیل کابینه ائتالفی
انجام دهند.
بنبست سیاسی در آلمان زمانی کلید خورد که با پیروزی
ضعیف حزب حاکم یعنی دموکرات مسیحی ،آنگال مرکل ناچار
به تشکیل دولتی ائتالفی با رقیب اصلی خود یعنی حزب سوسیال
دموکرات شد .در این انتخابات همچنین برای نخستین بار حزب
راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان توانست پس از جنگ
جهانی دوم کرسیهایی را در پارلمان به دست آورده و زنگ
خطر برای رشد و نفوذ بیش از پیش جریانات تندرو در آلمان
و اروپا را به صدا در آورد .همین روند با طوالنی شدن مذاکرات
تشکیل دولت ائتالفی برای مرکل ،دارای تبعات سیاسی سنگینی
نیز بود .وی عالوه بر چالش با حزب سوسیال دموکرات بر سر
مسائلی همچون ،بهداشت و درمان ،قوانین کار ،اصالح اتحادیه
اروپا ،همچنان بر سر موضوع مهاجران که گفته میشود هنوز
الینحل باقی مانده ،درگیر است .به گفته منابع مطلع به جزء بحث
مهاجرت ،اکنون سایر مسائل با توافق ضمنی بر طرف شده و تنها
این عامل که عاملی مهم برای سرنوشت اتحادیه اروپا نیز محسوب
میشود ،مذاکرات را وارد بنبست سیاسی کرده است.

دو راه مرکل در صورت شکست مذاکرات
در این میان عالوه بر کاهش محبوبیت مرکل در نظرسنجیها،
گفته میشود که اکنون در درون حزب او نیز نارضایتیهایی از
عملکرد صدراعظم وجود دارد .هر چند تا لحظه تنظیم این
گزارش هنوز اطالع دقیقی از نتیجه این مذاکرات به دست
نیامده است ،اما به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این مذاکرات
میتواند پیامدهای مهمی را در داخل و خارج از آلمان با خود به
همراه داشته باشد .در صورت شکست مذاکرات تشکیل دولت
ائتالفی دو راه پیش روی مرکل قرار دارد .نخستین راه برگزاری
انتخابات زودهنگام است که ریسک بسیار باالیی را برای حزب
دموکرات مسیحی در پی خواهد داشت .راه دیگر نیز تشکیل
دولت اقلیت خواهد بود که در این صورت مرکل و یارانش باید
در انتظار روزهای سخت پارلمان در مواجهه با احزاب رقیب
باشند.

مرکل؛ رهبر دوفاکتوی اروپا
اهمیت مرکل نه تنها برای آلمان بلکه در شرایط فعلی برای
اتحادیه اروپا نیز حیاتی است .مرکل به عنوان سیاستمداری
عملگرا یکی از پایههای اصلی قدرت اتحادیه اروپا محسوب شده
و از این روست که از وی به عنوان رهبر دوفاکتوی اروپا نام برده
میشود .مرکل توانسته در طول سه دوره صدارت اعظمی خود،
عالوه بر رشد چمشگیر اقتصادی در آلمان ،وزن سیاسی برلین
را نیز در نظام جهانی تا میزان زیادی افزایش دهد .در خصوص
اثرگذاری این قدرتمندترین زن جهان باید گفت که آلمان تنها
کشوری بود که وقتی تمام جهان در سال  2008غرق در بحران
اقتصادی و پیامدهای سهمگین ناشی از آن بود ،توانست بدون
چالش خاصی از تبعات این بحران جهانی مصون بماند.
اکنون با توجه به شرایط پیش آمده مانند خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپا ،تقویت و رشد جریانهای افراطگرا در سراسر اروپا
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وهمچنین به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا ،بحث همگرایی
اروپا نیز به میزان زیادی به سرنوشت بحران سیاسی در آلمان گره
خورده است .آغاز روند واگرایی در اتحادیه اروپا با خروج بریتانیا از
این اتحادیه به نظر کارشناسان میتواند سرآغاز دومینوی جدایی
سایر کشورها از اتحاد اروپایی باشد .اکنون نشانههایی از این جریان
را میتوان به تهدید لهستان به خروج از اتحادیه مشاهده کرد.
از سوی دیگر ایستادگی قابل توجه مرکل در مورد مهاجران
خاورمیانه که با بحران امنیتی و تروریسم در اروپا پیوند خورد،
عالوه بر تحسین او به دلیل شجاعت اتخاذ چنین تصمیمی،
باعث شده تا قدرت مانور احزاب راستگرا روی پافشاری بر
این نکته افزایش یابد .علیرغم دور شدن خطر راستگرایی در
فرانسه با پیروزی امانوئل ماکرون در بهار امسال ،ما اکنون شاهد
موفقیت حزب آلترناتیو در آلمان هستیم و نکته قابل تامل اینکه
با قدرتگیری این احزاب در هلند و برخی دیگر از کشورهای
اروپایی ،اتریش نخستین کشوری بود که از طریق ائتالف با حزب
راستگرای خود ،تشکیل کابینه داد .از سوی دیگر حضور ترامپ
در آمریکا نیز به میزان زیادی به واگراییها در روابط فراآتالنتیکی
میان اروپا و آمریکا دامن زده و شکاف بیسابقهای را در این
روابط ایجاد کرده است .اتحادیه اروپا به عنوان موفقترین الگوی
همگرایی منطقهای ،عالوه بر قدرت اقتصادی ،به واسطه حضور پر
رنگ آلمان و فرانسه کم کم به سمت ایفای نقش گسترده سیاسی
نیز گام بر میدارد .یکی از مهمترین عوامل تشکیل این اتحادیه
از منظر امنیتی ،رسیدن به سازوکاری برای از سر گذراندن جنگ
میان کشورهای اروپایی بر مبنای تجربه تلخ دو جنگ جهانی اول
و دوم بود .به همین دلیل است که عالوه بر چالشهای ذکر شده،
اضافه شدن موج استقاللطلبی در اروپا از اسکاتلند تا کاتالونیا،
تضعیف دولت مرکل در آلمان میتواند با دامن زدن به این موج
واگرایی و جدایی میان دو ستون اصلی اتحادیه اروپا یعنی برلین
و پاریس به چالشهای امنیتی نه تنها برای اروپا بلکه برای کل
نظام جهانی تبدیل شود.

مقامات کره شمالی روز گذشته اعالم کردند ،با افزایش امیدها به برگزاری
مذاکرات دو کره در جریان المپیک زمستانی ،کیم یونگ نام که عنوان
تشریفاتی رئیس دولت کره شمالی را دارد در اقدامی بیسابقه به کر ه جنوبی
سفرمیکند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،خبرگزاری رسمی کره شمالی موسوم
به  KCNAامروز تایید کرد که کیم یونگ نام ،رئیس مجمع خلق کره شمالی در
مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی که روز جمعه در شهر پیونگ چانگ در کر ه جنوبی
برگزار میشود ،شرکت خواهد کرد.

جایگاه ایران
به نقطه قبل باز نمیگردد
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :تمام تالش ترامپ این است که ایران را
از وضعیت موجود به عقب بکشاند ،در حالی که جایگاه جمهوری اسالمی،
جایگاهی نیست که با تب و تاب بی محتوا به نقطه قبل بازگردد.
به گزارش ایرنا ،علی شمخانی روز دوشنبه درحاشیه افتتاح چند پروژه در ساوجبالغ
استان البرز در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد :با وجود موانع ،جمهوری اسالمی ایران از
قدرت خود کوتاه نخواهد آمد.
وی بیان کرد :درمورد سخنان اخیر رئیس ایاالت متحده آمریکا مبنی بر بازگرداندن
تحریم ها علیه ایران گفت :ایران اجازه چنین اقدامی به آمریکا نخواهد داد و سخنان
ترامپ آب در هاون کوبیدن است .شمخانی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری
آمریکا مبنی بر تروریست خواندن ملت ایران و اتهام زنی به کشور اظهار داشت :ایران
اکنون جایگاه ویژه در منطقه دارد ،این موقعیت خوب اتفاقی ایجاد نشده بلکه نتیجه
عملی تالش دشمنان برای ایجاد موانعی چون جنگ و تحریم موجب شده تا ایران
امروز به یک قدرت منطقه ای تبدیل شود که این موقعیت به کام دشمنان تلخ شده
است.
وی همچنین بیان کرد :ایران تمام همت خود را برای افزایش تولید به کار خواهد
بست و به همین منظور حمایت هر چه بیشتر از تولیدکنندگان با هدف توسعه،
شکوفایی و پیشرفت در اقتصاد داخلی را خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت خارجه:

ورود کاروان نظامی ترکیه
به ادلب سوریه

ایران اطالعی از کارگروه اصالح برجام ندارد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان روز گذشته در نشست
مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی ،در پاسخ به این سوال که طبق
اخبار منتشر شده سه کشور اروپایی با تشکیل کارگروه مشترک با آمریکا
برای اصالح و یا اضافه کردن موادی به برجام موافقت کردهاند و آیا ایران از
این موضوع اطالعی دارد؟ اظهار داشت :ما هیچ اطالعی از این کارگروه که
شما اشاره کردید نداریم و خبری در این ارتباط از سوی اتحادیه اروپا به ما
داده نشده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تاکنون کشورهای
اروپایی به صورت صریح از ایران درخواست مذاکره در ارتباط با مسائل موشکی را
داشتهاند ،با توجه به اینکه آمریکاییها در این زمینه تاکنون اظهارنظرهای مختلفی
داشتند ،گفت :آنچه که مسلم است این است که آمریکاییها از رابطه ایران با کشورهای
منطقه و همچنین اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از کشورهای دنیا ناراضی هستند و
تالش دارند که با اعمال فشار با سایر کشورها ،آنها را در جهت منافع خود سوق دهند.
در خصوص موضوعی که مطرح کردید ما چیزی را رسما از سوی اتحادیه اروپا با توجه
به تماسهایی که با آنها داشتیم دریافت نکردیم.
از خود زنگنه بپرسید
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این سوال که آقای زنگنه وزیر نفت روز
گذشته در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران اعالم کردهاند که برای بازگرداندن پول
ناشی از فروش نفت ،برخی از بانکها همچنان تحریم هستند و البته این تحریم ربطی
به برجام ندارد ،حال سوال این است که مگر نباید طبق برجام تحریمهای بانکی لغو
میشد ولی چرا که آقای زنگنه میگوید برخی از تحریمهای بانکی ربطی به برجام ندارد
که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت :در این ارتباط از آقای زنگنه سوال کنید تا
در مورد آنچه که مطرح کردند توضیحات الزم را بدهند.
ایران شرط پذیر نیست
قاسمی در پاسخ به این سوال که در برخی از رسانهها مطرح شده که رئیسجمهوری
فرانسه برای سفر به ایران شرطهایی را گذاشتهاند از جمله اینکه با مقام معظم رهبری
دیدار داشته باشد و یا اینکه ایران با آمریکا ارتباط برقرار کند و همچنین تهران

دخالتهایش را در امور منطقه متوقف کند و آیا شما چنین موضوعی را تایید میکنید؟
گفت :معلوم است که چنین موضوعی را تایید نمیکنم .ما در سفارتمان در پاریس و
همچنین وزارت خارجه چیزی در مورد آنچه که شما مطرح کردید نشنیدهایم .روسای
دولی که به ایران میآیند بر اساس یک امر پذیرفته شده با مقام معظم رهبری دیدار
میکنند و این در پروتکل است و اینکه عدهای آن را به گونهای دیگر تعبیر کردهاند،
اشتباه است .ایران شرطپذیر نیست و فرانسه نیز علیرغم تمام همکاریهایی که بین دو
کشور وجود دارد ،در شرایطی نیست که بخواهد شروطی را برای ایران تعیین کند و
چنین چیزی در چارچوب سیاستهای خارجی ایران نمیگنجد.
اسرائیل سعی دارد روابط ایران با سایر کشورها را خدشهدار کند
وی در مورد سفر بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل به مسکو و گفتوگوهای وی
با پوتین در مورد ایران و اینکه آیا مسکو ایران را در جریان این گفتوگوها قرار داده
است؟ تصریح کرد :تالشهای رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ایران حرکت جدیدی
نیست و این رژیم و مقامات آن همواره سعی داشتهاند که روابط ایران با سایر کشورها
را دچار خدشه کنند البته این آگاهی در طرفهای مقابل نیز وجود دارد و آنها نیز
سیاستهای خود در مورد ایران را مورد توجه قرار میدهند؛ بنابراین میتوان گفت
اقدامات رژیم صهیونیستی در این زمینه و سخنانی که در جریان این سفر علیه ایران
مطرح کردهاند پدیده عجیبی نیست و آنها همواره تالش داشتند که رابطه ما را با سایر
کشورها دچار خدشه کنند.
ترکیه مسائل خود را در چارچوب روند آستانه پیگیری کند
به گزارش ایسنا ،وی همچنین در مورد آخرین تحوالت شمال سوریه و حمله ترکیه
به عفرین و نقش ایران برای توقف این حمالت ،گفت :اینکه گفته شود ایران از تحوالت
این منطقه کنار گذاشته شده درست نیست .سه کشور ایران ،روسیه و ترکیه در آستانه
همکاریهای خود را داشته و ادامه میدهند .وی همچنین به مواضع ایران در مورد
حمله ترکیه به عفرین اشاره کرد و گفت :ما پیش از این نیز گفتهایم که باید این اقدامات
متوقف شود و به حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام گذاشته شود .قاسمی با
بیان اینکه «ادامه این روند ممکن است به بازگشت تروریستها در این منطقه کمک
کند» ،ادامه داد :ما تاکید داریم که ترکیه باید مسائل خود در این زمینه را در چارچوب

یک کاروان نظامی وابسته به ارتش ترکیه وارد استان ادلب سوریه شده و از
آنجا به «تله العیس» واقع در ریف جنوبی حلب رفته است.
به گزارش فارس ،منابع خبری معارض تصاویر جدیدی از تجهیزات تازه اعزام شده
ترکیه به سوریه منتشر کردند .وبگاه خبری «عنب» گزارش داد که یک کاروان نظامی
وابسته به ارتش ترکیه وارد استان ادلب سوریه شده و از آنجا به «تله العیس» واقع در
ریف جنوبی حلب رفته است .به گزارش عنب ،روز گذشته  60خودروی نظامی ترکیه
از جمله چندین خودروی نظامی سنگین از طریق روستای «کفرلوسین» در مرزهای
سوریه و ترکیه وارد ادلب شده است .چندی پیش نیز ترکیه یک کاروان نظامی را عازم
العیس کرده بود ،ولی با حمالت توپخانهای ارتش سوریه در منطقه «الحاضر» نتوانست
به مقصد خویش برسد.

نشستهای آستانه و با توجه به نقطه نظرات دولت دمشق پیگیری کند.
خط اعتباری در چارچوب مناسبات مثبت میان ایران و فرانسه
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در مورد خط اعتباری که یکی از بانکهای فرانسه
در راستای حمایت از تجار ایرانی اختصاص داده و ارزیابی ایران از این موضوع با توجه به
کارشکنیهای مکرر آمریکا جهت جلوگیری از بهرهبرداری ایران از منافع برجام ،تصریح
کرد :آنچه که توسط بانکهای فرانسوی مطرح شده در چارچوب مناسبات مثبت و
معقول بین دو کشور بخصوص طی دو سال گذشته است.
وی با بیان اینکه «هرگونه تسهیالت بانکی که بتواند به همکاریهای بیشتر دو
کشور در حوزه تجاری و اقتصادی بینجامد در تعمیق روابط دو کشور موثر خواهد
بود» ،خاطرنشان کرد :چنین انتظاری از فرانسه وجود دارد که در دوران بعد از برجام با
شدت بیشتری تسهیالت فزونتری را برای گسترش روابط دو کشور اختصاص دهد و
قطعا چنین اقداماتی میتواند در جهت افزایش کمی و کیفی روابط صنعتی ،تجاری و
اقتصادی دو کشور موثر باشد.

شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی گزارش داد

معمای حمایت روسیه از عملیات تهاجمی ترکیه در عفرین
پس از ماهها کشوقوس و جنگ لفظی میان مقامات آنکارا
با رهبران ارشد دموکراتهای خلق سوریه ،سرانجام ارتش
ترکیه در عملیاتی تحت عنوان شاخه زیتون وارد شهر مرزی
عفرین شدند .حضور فعال نظامی ترکیه در بحران سوریه در
شرایطی که این کشور وارد دوران پساداعش شده و از سوی
دیگر طیف متنوعی از نیروهای خارجی مشغول عملیات
هستند ،بسیار اهمیت دارد .در رابطه با دالیل اقدام ترکیه
باید گفت که برای آنکارا هدف اصلی ،کنترل جریانهای
مبارزهجوی کرد است .از دید دولتمردان ترکیه واحدهای خلق
مردمی شاخهای از گروه افراط جوی پ.ک.ک است و هرگونه
تالش این گروه برای کسب قلمرو و فتوحات بیشتر مساوی
با گسترش دامنه عملیات پ.ک .ک جهت انجام عملیاتهای
نظامی علیه ارتش ترکیه است .با عطف به این امر رجب طیب
اردوغان رئیسجمهوری ترکیه در اظهاراتی شبهنظامیان
کرد را خطرناکتر از داعشیها بر نظم و امنیت منطقهای
دانست و نابودی این جریانها را هدف نهایی دولت ترکیه در
بحران سوریه اعالم کرد .رهبران آنکارا برای عملیاتی کردن
راهبردشان حمایت و همراهی گروه ارتش آزاد سوریه را در
اختیار دارند .در عملیات اخیر هم حدود  10هزار نیروی ارتش
آزاد و دیگر جریانهای حامی ترکیه ،ارتش این کشور را در
شهر عفرین همراهی کردهاند.
در این بین آنچه که اهمیت این نبرد را دوچندان کرده ،موضع
حمایتجویانه مسکو از اقدام اخیر آنکارا است .هماکنون این پرسش
در بین ناظران منطقهای مطرح است که مردان کرملین با چه هدفی
چشمشان را به اقدام تهاجمی ترکیه بستهاند و زمینه را برای ورود
بیشتر ترکیه به خاک سوریه هموارتر کردند .قابل ذکر است که
عملیات شاخه زیتون قبل از آغاز به اطالع طرفین روسی رسیده بود و
نیروهای حاضر روسیه از منطقه عملیات خارج شده بودند .در خصوص

چرایی چراغ سبز روسیه به عملیات تهاجمی ترکیه دو دیدگاه مطرح
است .نخست باید به تالش این کشور برای به هم ریختن آرایش
کشورهای غربی و به خصوص اهداف آمریکا در سوریه اشاره کرد.
سوریه مهمترین متحد خاورمیانهای روسیه است و این کشور از
تمامی ابزارهای ممکن برای حفظ دولت مرکزی سوریه بهره گرفته
است .بنا به گزارشها تاکنون حدود ده قطعنامه ضد سوری شورای
امنیت با وتوی روسیه مواجه شده است .در زمین منازعه هم روسیه
با ورود هوایی به بحران سوریه مانع از پیشروی گروههای مخالف به
پایگاههای ارتش سوریه در حومه دمشق شد .مجموع این اقدامات
منجر به تثبیت اوضاع سیاسی و نظامی دولت اسد در برابر طیفی از
مخالفان میانهرو تروریستها شد.
ی در سوریه،
هماکنون نیز دولت روسیه با اعالم اتمام مأموریت نظام 
پایان حضور رسمی نظامیشان را کلید زدهاند .روسها که پیشگام در
خروج از فضای سرزمینی سوریه شدند ،متقاب ً
ال از دیگر قدرتهای
حاضر در سوریه نیز انتظار ترک نیروهایشان را دارند .بیگمان مقصود
و مخاطب اصلی روسیه ،واشنگتن است که هماکنون در شهرهایی
همچون الحسکه ،منبج و دیگر مناطق کردنشین سوریه حضور و نفوذ
جدی دارد .قابل ذکر است که دولت امریکا با هدف کنترل بیشتر اوضاع
و تالش برای جایگزینی یک نظام سیاسی مطلوب در سوریه به تداوم
حضور نظامی خود در سوریه میاندیشد .این امر نگرانیها را در کاخ
کرملین از آینده حضور آمریکا در منطقه بیشتر کرده است .در همین
راستا روسها دست به یک سیاست تفرقهاندازانه زدهاند .افزایش تقابل
میان ترکیه با آمریکا میتواند زمینهای برای عملیاتی یافتن راهبرد
روسیه در سوریه شود .ترکیه مدتهاست که بر سر تجهیز کردها و
مشارکت دادن این گروه در مبارزه با داعش با متحدان غربیاش دچار
اختالف شده است .از دید آمریکا کردها مؤثرترین گزینه در مبارزه با
داعش و تروریستهای تکفیری است .این در حالی است که ترکیه این
گروه را سازمانی تروریستی که در تالش برای بیثباتسازی مرزهای

منطقه است؛ در نظر میگیرد .با عطف به این امر مقامات آنکارا ابایی
از رویارویی مستقیم نظامی با جریانهای کردی ندارند و هیچ خط
قرمزی را برای خود در این پروسه قائل نیستند .طبیعی است که
تداوم این روند میتواند احتمال برخوردهای نظامی میان ارتش ترکیه
با نیروهای مستقر نظامی آمریکا در کانتونهای کردی را فراهم سازد.
نگرانیها نسبت به این امر زمانی بیشتر شد که رجب طیب اردوغان
از مقصد بعدی عملیات ترکیه ،شهر منبج خبر داد و اعالم کرد که
بهزودی این منطقه را نیز از حضور جریانهای تروریستی پاکسازی
خواهد کرد .این اتفاق در حالی صورت میگیرد که شهر منبج در صد
کیلومتری شرق عفرین محل اصلی حضور نیروهای آمریکایی است.
بنا به آخرین گزارشها ،حدود  2هزار نیروی آمریکایی در سوریه
مشغول ارائه کمکهای لجستیکی و مشاورهای به ائتالف دموکراتیک
سوریه است .بدین رو با ورود ترکیه به منبج ،تنش میان آنکارا و
واشنگتن اجتنابناپذیر خواهد بود و این امر میتواند ضربه بزرگ برای
برنامههای نظامی و سیاسی آمریکا در سوریه وارد سازد .در همین
راستا مولود چاووش اغلو وزیر خارجه ترکیه در گفتوگو با همتای
آمریکاییاش ضمن تائید احتمال حمله قریبالوقوع ارتش ترکیه
به شهر منبج اعالم کرد که تروریستها در حال گشودن آتش به
روی غیرنظامیان در شهر منبج هستند درصورتیکه نیروهای مستقر
آمریکایی اقدامی در مقابله با این گروهها انجام ندهند ،آن موقع ارتش
ترکیه آماده انجام عملیات ضربتی است .بدین رو با افزایش تنش میان
آنکارا و واشنگتن ،روسها با اختیار عمل بیشتری برنامههای خود را در
سوریه عملیاتی خواهند کرد.
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در اظهاراتی گفت که عملیات
ترکیه نقشه و برنامه پساداعش آمریکا در سوریه را مختل میسازد.
روسیه در تالش هستند که اقدامات آمریکا در سوریه را در تقابل
با صلح و امنیت سوریه جلوه دهند به این شکل که در شرایطی که
واحدهای خلق مردمی در جبهه مبارزه با داعش قرار ندارد؛ ارائه سالح

به این گروه میتواند بر آتش منازعات در سوریه بیفزاید.
جالب اینجاست که روسیه پیشتر از کردها خواسته بود که شهر
عفرین را در اختیار ارتش سوریه قرار دهند .الدارخلیل از اعضای
بلندپایه جنبش دموکراتیک کردها از پیشنهاد روسیه مبنی بر
واگذاری کنترل عفرین به ارتش سوریه در ازای دریافت حمایتهای
بیشتر و تأمین امنیت کانتون کردی خبر داد .مصطفی نوبهار نماینده
روابط خارجی کمیته ائتالف دموکراتیک بعد از دیدار با نمایندگان
دولت سوریه تحت نظارت روسها در پایگاه هوایی حمیمیم با رد
هرگونه تسلیم شهر عفرین به ترکیه اعالم کرده که واحدهای خلق
مردمی کرد در حراست از مردمان خود مصمم است و این فرصت
را به ترکیه و ارتش سوریه در نابود مردم منطقه نمیدهد .نیروهای
موسوم به ائتالف دموکراتیک همچنین طی بیانیهای اعالم کردهاند که
بهزودی ترکیه تاوان حضور خود را در سوریه پرداخت خواهد کرد.
در پایان این گزارش به قلم نیکنام ببری کارشناس روابط بین الملل
آمده است :نکته دیگر در خصوص دالیل حمایت روسیه از ترکیه
باید به رویکرد کلی این کشور نسبت به بحران سوریه اشاره کرد.
برای روسیه اولویت اصلی حفظ بشار اسد و تمامیت ارضی سوریه
است .از دید دولتمردان روسیه ،با گذشت هر چه بیشتر تحوالت در
سوریه ،موضع رهبران ترکیه نیز به سمت حفظ اسد و ثبات در سوریه
متمایل یافته است .با وجود اینکه اردوغان در موضعگیریهای مختلف
کماکان بشار اسد رئیسجمهوری سوریه را هدف انتقادات خود قرار
میدهد؛ اما دیگر کمتر نشانی از جدیت و تمایل باطن رهبران این
کشور به حذف اسد از قدرت دیده میشود .حضور سه و نیم میلیون
پناهنده سوری در شهرهای ترکیه و از سوی دیگر افزایش تحرکات
تروریستی در شهرهای مرزی این کشور ،مردان عدالت و توسعه را به
این باور رسانده که چارهای جزء کنار آمدن با واقعیت تحوالت سوریه
و پذیرش اسد در دایره قدرت سوریه ندارند .پیدایی این امر روسها را
به همکاری نزدیکتر با ترکیه سوق داده است.

رایزنی اروپا و انگلیس در آستانه آغاز مرحله دوم
مذاکرات برگزیت
مذاکرهکننده ارشد برگزیت از سوی اتحادیه اروپا روز گذشته در آستانه آغاز
مرحله دوم مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،برای دیدار و رایزنی با
مقامهای این کشور ،وارد لندن شد.
به گزارش ایرنا ،میشل بارنیه در هنگام ورود به لندن گفت :دو طرف خواهان
دستیابی به توافق مطلوبی در زمینه برگزیت هستند ،اما زمان زیادی برای از دست
دادن ندارند .وی افزود :ما از خطوط قرمز دولت انگلیس آگاه هستیم و به آن احترام
میگذاریم ،اما آنها هم بایستی به خطوط قرمز ما در اتحادیه اروپا احترام بگذارند .بارنیه
بیان داشت که در جریان سفرش به لندن ،عالوه بر دیدار با «ترزا می» نخستوزیر
و «دیوید دیویس» وزیر برگزیت انگلیس ،با شماری از رئیسان شرکتهای تجاری
و اتحادیههای کارگری این کشور ،گفتوگو خواهد کرد .این برای اولین بار پس از
موافقت اتحادیه اروپا در آذرماه گذشته با پایان مرحله اول مذاکرات برگزیت خواهد
بود که نشست مشترکی میان می ،دیویس و بارنیه در لندن برگزار میشود .مرحله
اول مذاکرات برگزیت پس از  6ماه گفتوگوهای نفسگیر در تاریخ  24آذر ماه گذشته
به پایان رسید و مرحله دوم مذاکرات در سطح کارشناسی از امروز آغاز خواهد شد.

حریری توافق با حزباهلل را برای اداره امور داخلی
لبنان ضروری دانست
نخست وزیر و رهبر جریان المستقبل لبنان اعالم کرد ،برای پیشرفت کشور
باید با حزباهلل در امور داخلی توافق کنیم.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت النشره ،سعد حریری ،نخست وزیر لبنان تاکید
کرد ،لبنان امروز در مقابل چالش بزرگی قرار دارد و این دوره از انتخابات پارلمانی
مانند انتخابات پارلمانی پیشین نیست و برای مقابله با این چالش بزرگ همه باید در
این انتخابات شرکت کنند .حریری ضمن تاکید بر وجود توافق در اداره لبنان گفت ،از
زمان تشکیل این دولت دستاوردهایی که محقق شده تنها به لطف توافق موجود در
کشور بوده است .نخست وزیر لبنان و رهبر جریان المستقبل در ادامه گفت :اختالف
ما با حزب اهلل در امور استراتژیک است ،اما همکاری با یکدیگر را در انجام امور کشور
متوقفنمیکنیم.

شلیک موشک بالستیک به پایگاه ملک فیصل
در عسیر عربستان
یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن صبح دیروز یک موشک
بالستیک کوتاه برد را به پایگاه نظامی ملک فیصل در خمیس مشیط در
عسیر واقع در جنوب عربستان و موشک بالستیک دیگری را به ساحل
غربی یمن شلیک کردند.
به گزارش ایسنا ،سایت شبکه خبری المسیرة وابسته به جنبش انصاراهلل به نقل از
یک منبع نظامی در یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی وابسته به انصاراهلل یمن
صبح دیروز اعالم کرد که موشک بالستیک کوتاه برد یمنیها به شکلی دقیق به هدف
خود اصابت کرده و خساراتی را به آن وارد آورده اما عربستان مدعی است که این
موشک را منهدم کرده است.

