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اخبار

آمریکا برخی تحریمهای
کرهشمالی را تعلیق کرد
دیپلماتهای آمریکایی از تصمیم
وزارت خارجه این کشور برای لغو برخی
محدودیتهای اعمال شده در زمینه ارسال
کمکهای بشردوستانه به کرهشمالی و سفر
امدادرسانان آمریکایی خبر دادند.
به نوشته نشریه «فارن پالیسی» ،این تصمیم
در پی اعتراضات سازمان ملل و سازمان های
خصوصی امدادرسان مبنی بر اینکه سیاست
خارجی آمریکا باعث تضعیف تالشهای آنها
برای نجات جان مردم کرهشمالی میشود،
گرفته شد .مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
که از سرعت روند مذاکرات بین واشنگتن
و پیونگیانگ سرخورده شده بود ،تابستان
گذشته تصمیم گرفت میزان کمک های مجاز
به کرهشمالی را به شدت محدود کند و در
نتیجه ،مقامات آمریکایی صدور تجهیزات
جراحی برای بیمارستانها ،کانتینرهای استیل
حمل شیر برای پرورشگاههای کرهشمالی
و داروهای مقابله با سل و ماالریا را به حال
تعلیق درآورد.

انفجار قوی
در پاریس جان  ۳نفر را گرفت
به دنبال وقوع انفجار شدید در منطقه نهم
پاریس ،پایتخت فرانسه سه نفر کشته شدند.
منابع خبری پیش از این اعالم کرده بودند که
به دنبال وقوع این انفجار  ۳۶نفر زخمی شدند
که جراحت  ۱۲نفر از آنها «شدید» گزارش
میشود.
به گزارش یورونیوز ،بنا به تازهترین گزارشها
دو آتشنشان و یک تبعه اسپانیایی به دنبال
وقوع انفجار در منطقه نهم پاریس جان
باختهاند .گزارشها حاکی است که این انفجار
در یک نانوایی روی داده است و به ساختمان
آن آسیب جدی وارد شده است .هر چند
دلیل وقوع این انفجار به طور رسمی هنوز
اعالم نشده است اما پلیس احتمال میدهد
که نشت گاز دلیل وقوع این انفجار قوی بوده
باشد.

اخبار

«ابتکار» موضوع نشست ضد ایرانی آمریکا ،اسرائیل و اعراب در لهستان را بررسی میکند

اتحادیه عرب برنامهای برای دعوت
از سوریه به نشست تونس ندارد

حسام زکی معاون دبیر کل اتحادیه عرب
روز گذشته اعالم کرد که تاکنون برنامهای
برای دعوت از سوریه جهت حضور در نشست
تونس نداریم که قرار است مارس (اسفند و
فروردین) آینده برگزار شود.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،زکی گفت :ما در نشست اقتصادی
بیروت که ماه جاری ( 9بهمن ماه) برگزار
توگو درباره دعوت
میشود ،برنامهای برای گف 
از سوریه برای نشست تونس در ماه مارس
نداریم .اتحادیه عرب در سال  2011به دنبال
آغاز بحران در سوریه از سوی برخی کشورهای
عربی و غربی عضویت سوریه را به حال تعلیق
درآورد .اکنون فشارهای زیادی از سوی برخی
کشورهای عضو برای بازگشت سوریه به آن در
جریان است .برخی منابع معتقدند که شرط
اتحادیه عرب برای دعوت از سوریه پایان دادن
به حضور ایران و حزبالله لبنان در سوریه
است.
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سوریه ،اسرائیل را مسئول حمله
هوایی به دمشق دانست

عملیات پوششی برای معامله قرن

شاید یکی از مهمترین بروندادهای سفر هشت
روزه و پر سر و صدای مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا به خاورمیانه فراهم آوردن مقدمات نشست
بینالمللی لهستان با محوریت ثبات و امنیت در
منطقه خاورمیانه باشد .این نشست از آنجا حائز
اهمیت است که تاکید ویژهای بر روی نقش ایران
در منطقه صورت گرفته و طی آن قرار است عالوه
بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی،
وزیران خارجه کشورهای عربی نیز در آن حضور
داشته باشند.
هفته گذشته سفر دورهای پمپئو به خاورمیانه در
حالی پایان یافت که تحلیلگران سخنرانی او را در
قاهره ،نمونهای از سخنرانی باراک اوباما در مصر
برای تبیین اصول سیاستخارجی ایاالت متحده در
دوران جدید قلمداد کرده بودند .با این حال عالوه
بر اینکه در سفر پمپئو به کشورهای خاورمیانه خبر
خاص و متمایزی منتشر نشد ،بلکه سخنرانی او در
قاهره نیز چیزی بیشتر از سخنان پیشین آمریکا در
مورد ایران و منطقه نبود .او در قاهره بیشتر تمرکز
خود را بر روی توجیه سیاستهای نظامی آمریکا
قرار داد و گفت که عقبنشینی نیروهای آمریکایی
از سوریه به معنای تغییر ماموریت در خاورمیانه
نیست .وزیر خارجه آمریکا همچنین بار دیگر
با محوریت قرار دادن ایران مدعی شد که ایاالت
متحده در پی بیرون راندن نیروهای ایرانی در سوریه
است .او همچنین با انتقاد از سیاستهای باراک
اوباما بار دیگر به فشارهای واشنگتن علیه تهران
اشاره کرد و مدعی شد که تالشهای ما برای محدود
کردن ایران تنها معطوف به خاورمیانه نخواهد شد و
شرکای ما از کرهجنوبی تا لهستان نیز با پیوستن به
صف آمریکا قصد تشدید فشار علیه ایران و به صفر
رساندن صادرات نفت این کشور را دارند.
تشدید جنگ روانی آمریکا
طی روزهایی که وزیر خارجه آمریکا در خاورمیانه
به سر میبرد ،برخی از کارشناسان داخلی معتقد
بودند که ایران سیاستی انفعالی را در مورد اقدامات
وی در کشورهای منطقه در پیش گرفته است و از
لزوم خنثی کردن طرحهای احتمالی آمریکا پیش
از عملیاتی شدن آن علیه ایران خبر میدادند.
اما در مقابل برخی دیگر از ناظران معتقد بودند
که تهران در انتظار خروجی این سفرها ماند ه زیرا
انتظار نمیرود آمریکاییها مسئلهای جدید را در
برابر ایران مطرح کنند .به همین دلیل به محض
اعالم تدارکات واشنگتن برای برگزاری یک نشست
بینالمللی در لهستان با محوریت ایران ،مقامات
ایرانی هریک در مواضعی جداگانه نسبت به این
اقدام واکنش نشان دادند.
در حالی که وزیر خارجه آمریکا گفته بود که
هدف اصلی این نشست حصول اطمینان از
این مسئله است که ایران به عنوان یک عامل
بیثبات کننده در خاورمیانه به نقش آفرینی خود
خاتمه خواهد داد ،محمدجواد ظریف وزیر خارجه
کشورمان اعالم کرد :به میزبان و شرکتکنندگان
این کنفرانس ضدایرانی یادآور میشوم کسانی که
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انتقادات به همراهی کشورهای اروپایی در مواضع ضدایرانی و همسو با آمریکا در حالی از سوی مقامات کشورمان مطرح میشود که پیش از این
بسیاری از تحلیلگران به صراحت اعالم کرده بودند ،اروپا تنها از یک منظر آن هم توافق هستهای با ایران همراهی نشان داده و در قبال پرونده موشکی
و نیز مسائل منطقهای با آمریکا کامال همصدا است.

آمریکا در تدارک
نشستی با حضور
نخستوزیررژیم
صهیونیستیو
مقاماتعربی
در لهستان با
موضوعامنیت
منطقهخاورمیانه
است
در آخرین نمایش ضدایرانی توسط آمریکا شرکت
د یا بیآبرو شده و یا به حاشیه
د یا مردهان 
کرده بودن 
رانده شدهاند ،در حالی که ایران قویتر از همیشه
است .ظریف همچنین افزود :دولت لهستان
نمیتواند این ننگ را پاک کند در حالی که ایران
لهستانیها را در جنگ جهانی دوم نجات داد ،این
کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی
میشود.حشمتاللهفالحتپیشهرئیسکمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در
واکنش به این نشست در لهستان آن را نوعی
جنگ روانی در قالب پوشاندن اقدامات انفعالی
آمریکا دانسته و اعالم کرد :آمریکا در شرایطی که
موضوع خروج از منطقه را مطرح میکند و جایی
در منطقه ندارد ،برگزاری اجالس در لهستان را بیان
کرده که این یک جنگ روانی است ،چون آمریکا
جایی در عمق استراتژیک ایران و منطقه ندارد و
تنها برای جبران شکستهای عملیاتیاش این
موارد را بیان کرده است .وی همچنین درخصوص
میزبانی این نشست توسط لهستان نیز به ایسنا
گفت :لهستان از کشورهای اروپایی و محل اقدامات
اطالعاتی و امنیتی آمریکا در زمان جنگ سرد بود

سخنگوی وزارت خارجه
در واکنش به شایعات استعفای ظریف:

و بعد از آن هم به پایگاهی تبدیل شد .آمریکا از
ضعفهای چنین کشورهایی در عرصه بینالمللی
برای برگزاری چنین همایشهایی استفاده میکند.
الزم است ایران برخورد قاطع با لهستان داشته باشد
و این برخورد فراتر از گالیه ساده صورت گیرد .علی
شمخانی دبیرشورای امنیت ملی کشورمان نیز در
واکنش به این نشست تبدیل تصریح کرد :تبدیل
تحریم با حداکثر فشار به سمینار و کنگره به معنای
باختن قافیه است.

رمزگشایی از عملیات پوششی
انتقادات به همراهی کشورهای اروپایی در مواضع
ضد ایرانی و همسو با آمریکا در حالی از سوی
مقامات کشورمان مطرح میشود که پیش از این
بسیاری از تحلیلگران به صراحت اعالم کرده بودند،
اروپا تنها از یک منظر آن هم توافق هستهای با ایران
همراهی نشان داده و در قبال پرونده موشکی و نیز
مسائل منطقهای با آمریکا کامال همصدا است.
به همین دلیل است که در طول ماهها و سالهای
گذشته دائم بر روی مسئله موشکی ایران تاکید
کرده و حتی آن را در تناقض با قطعنامه 2231
شورای امنیت عنوان میکنند .همچنین بحث

تحریمهای جدید ایران از سوی اتحادیه اروپا که
بخش امنیت داخلی وزارت اطالعات را هدف گرفته
با بهانه اقدامات تروریستی ایران در اروپا مطرح
شده که از این منظر میتوان آن را به سیاست فشار
اروپا برای همسویی بیشتر با آمریکا و نیز تعدیل
برخی از تعهدات این اتحادیه ذیل برجام تلقی کرد.
از سوی دیگر موضوع نشست ورشو در اواخر
بهمن ماه نیز از سوی آمریکا یک استراتژی پنهان
و پوششی تحت نام ایران را به دنبال دارد .دعوت
از نتانیاهو و روبهرو شدن وی با مقامات عربی
مسئلهای است که به گفته کارشناسان هر چند در
ابتدا به نام ایران مطرح میشود ولی در حقیقت
شاید به دنبال نهایی کردن طرح معامله قرن بر
سر فلسطین باشد .از این رو هر چند نخست وزیر
اسرائیل هنوز پاسخ پمپئو را برای قبول این دعوت
ت اما تحت فشار قرار دادن کشورهای
نداده اس 
عربی و همچنین اسرائیل برای پذیرش این معاهده
که ترامپ حساب ویژهای بر روی آن باز کرده،
میتواند به میزان زیادی برای راهبردهای آتی
واشنگتن در مورد منطقه و بهخصوص خاورمیانه
عربی حیاتی باشد.

یک منبع نظامی سوری اعالم کرد ،هشت
ی از حریم هوایی لبنان
فروند موشکاسرائیل 
مواضعی در غرب دمشق ،پایتخت سوریه را
هدف قرار دادند که سامانههای دفاع هوایی
سوریه شش مورد آنها را ساقط کردند.
به گزارش ایسنا ،این منبع نظامی سوری
گفت :این حمالت یک تجاوز اسرائیلی به
مواضع سوریه بود و خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) نیز از مقابله سامانههای دفاع هوایی
سوریه با این اهداف متخاصم خبر داد .این
منبع تاکید کرد ،سامانههای دفاع هوایی در
اطراف فرودگاه دمشق تعداد زیادی از این
موشکها را رهگیری کردند که تعداد زیادی از
آنها ساقط شدند و هیچ موشکی نتوانست به
اهداف خود اصابت کند.

تا اطالع ثانوی از سفر به گرجستان
خودداری کنید

وزارت امورخارجه کشورمان در پی شیوع
آنفلوانزای خوکی در کشور گرجستان،
توصیههای مسافرتی به شهروندان ایرانی
جهت سفر به این کشور ارائه کرد.
در اطالعیه وزارت امور خارجه در این ارتباط
آمده است :با توجه به اخبار مربوط به شیوع
آنفلوانزای خوکی در کشور گرجستان ،به
هموطنان عزیزی که قصد سفر به این کشور
را دارند ،توصیه میشود جز در موارد ضروری
تا اطالع ثانوی از سفر به گرجستان خودداری
کنند.

امیدواری برای نهایی کردن
سازوکار ویژه در هفتههای آتی

عدهای به صورت جنونآمیز اخبار کذب منتشر میکنند

توگویی
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان طی گف 
در پاسخ به سوالی در رابطه با شایعات اخیر در ارتباط با دستگاه
دیپلماسی کشور از جمله استعفای محمد جواد ظریف از سمت
خود ،خروج ایران از برجام و همچنین وجود اختالفاتی بین
رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه در رابطه با موضوع سیاست
خارجی کشور تصریح کرد :استعفای آقای ظریف از ریاست
دستگاه دیپلماسی کشور را قویا تکذیب میکنم .متاسفانه در
حالی که هفت ه گذشته ایشان در یک سفر کاری بسیار مهم و
حساس در هندوستان به سر میبردند و مشغول رایزنی با
مقامات آن کشور بودند ،این خبر جعلی ساخته و پرداخته شد.
وی با بیان اینکه در همین چارچوب شاهد انجام برخی
دیگر از فضاسازیها از سوی برخی از رسانههای مشخص علیه
وزارت امور خارجه بودیم ،گفت :به نظر میرسد که عناصری

در داخل کشور در جهت تضعیف و تخریب جایگاه وزیر امور
خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به نقش حیاتی و
اساسی آنها در وضعیت کنونی کشور تالش میکنند و در همین
چارچوب به صورت جنونآمیز به انتشار اخبار نادرست در جهت
تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور و پرسنل متعهد و کوشای آن
دست میزنند .به گزارش ایسنا ،این دیپلمات ارشد کشورمان
همچنین با رد شایعات منتشر شده در مورد وجود اختالف بین
رئیسجمهوری و وزیر امور خارجه نیز خاطر نشان کرد :رابطه
بسیار صمیمانه و سازندهای میان وزیر امور خارجه با هیئت دولت
به خصوص شخص رئیسجمهوری و همچنین سایر سران قوا و
مقامات عالیرتبه کشور وجود دارد و وزیر امور خارجه و دستگاه
زیرمجموعهشان همواره در حال تالش برای ارتقای جایگاه ایران
و همچنین خنثی کردن مکر و حیله دشمنان علیه ملت ایران و

تامین منافع مردم هستند.
قاسمی در مورد شایعه سوم مطرح شده در برخی از رسانهها و
فضای مجازی مبنی بر خروج ایران از برجام نیز با رد این موضوع
ادام ه داد :به نظر میرسد عدهای به صورت سیستماتیک در
صدد ایجاد آشوب ذهنی و آشفتگی در بازار به منظور اثرگذاری بر
وضعیت کنونی آن در راستای منافع سوداگران هستند .آنها تالش
میکنند که با انتشار برخی از اخبار جهتدار و کذب ،فضاسازی
روانی منفی در بازار ایجاد کنند ولی خوشبختانه با توجه به هوش
و ذکاوت مردم این اقدامات راه به جایی نمیبرد .قاسمی همچنین
تاکید کرد :تصمیمگیری در مسائل مربوط به برجام از همان ابتدا
بر عهده شورای عالی نظارت بر برجام بوده است و در آینده نیز
روند به همین نحو خواهد بود و هر نوع تصمیمی در مورد برجام
از سوی این هیئت اتخاد و اعالم میشود.

هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان در
گفتوگو با اشپیگل در پاسخ به این سوال مبنی
بر اینکه سازوکار مالی ویژه پیشنهادی اروپا برای
پیشبرد تجارت بدون دالر با ایران که در نتیجه
تحریمهای آمریکا مطرح شده است ،در چه
بازه زمانی عملی خواهد شد ،گفت :امیدوارم
که بتوانیم این شبکه پرداخت را در همین چند
هفته پیش رو به مرحله نهایی برسانیم.
وی افزود :ما مصرانه در تالشیم تا ملزومات
نهایی از جمله کشوری که میزبان آن خواهد
بود را مشخص کنیم .این امر در موقعیت
تقابل با ایاالت متحده آمریکا که به دنبال
اعمال فشار است ،آسان نیست.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

سناریوهای پیشروی کردهای سوریه
مذاکرات کردهای سوریه با دولت دمشق با هدف دست یافتن به توافقی سیاسی
در شرایطی پیگیری میشود که اعالم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ،فضای
جدیدی را پیش روی کردها قرار داده است .در حال حاضر اولویت اصلی کردهای
سوریه ،دفع حمله احتمالی ترکیه است که یگانهای مدافع خلق را تهدیدی برای
امنیت ملی خود میداند.
باید توجه داشت که طی سالهای اخیر کردهای سوریه دچار مظلومیتهای
ش آنها را در یک فشار فوقالعاده
مضاعفی شدهاند؛ از یک طرف حمالت داع 
قرار داد و از طرف دیگر حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه برای ایجاد پایگاه
و پیشبرد یک سری سیاستهای تجزیهطلبانه کردهای سوری را در یک وادی
ناخواسته قرار داده و سبب شده که کردها از مسیر زندگی طبیعیشان خارج
شوند .لذا کردها در مسیر تندباد حوادثی قرار گرفتهاند که ناشی از سیاستهای
بینالمللی و همچنین اغراض ارتجاعی است.
کردها طی مدت  8سال گذشته که جنگ داخلی در سوریه جریان داشت،
بر سر دوراهیهای تعیینکنندهای قرار گرفته بودند که انتخاب هرکدام از این
مسیرها ،برای آنها هزینهها و پیامدهای مختلفی داشت .متاسفانه برخی از
وعدههای پررنگ و لعاب آمریکاییها آنها را ناگزیر به انتخاب راهی کرد که در
نهایت چیزی جز خسران بیشتر برایشان درپی نداشت.

همچنین کردهای سوریه بسیاری از نیروهای جوان و پرتوان خود را در اختیار
نیروهای آمریکایی قرار دادند تا با آموزش نظامی از سوی آمریکا بتوانند از
تواناییشان به نفع دفاع از قوم کرد و حرکت به سمت یک شرایط بهتر بهرهبرداری
کنند ،اما متاسفانه آمریکاییها در این تعامل بیشترین جفا را در حق مردم کرد روا
داشتند .درواقع واشنگتن از نیروهای کردی بهرهبرداری سوء کردند و در معادالت
سیاسی و نظامی منطقهای تالش کردند که آنها را دستمایه اغراض خود قرار دهند.
در نهایت نیز در یک تصمیم ناگهانی و غیرقابل انتظار به پشتیبانیهایشان از
کردها پایان دادند.
کردهای سوریه از سوی کشورهایی با اقلیت کردنشین در منطقه نیز پیامهای
بدی دریافت کردند .درواقع تحرکات درون عراق آن هم در حوزه مناطق کردنشین
تاثیرات مخربی بر روند زندگی عادی کردهای سوریه بر جای گذاشت و دولت
ترکیه هم پیوسته از طریق مداخالت نظامی و حرکتهای خشونتبار علیه کردها،
فضای تیره و تاری را برای آنها فراهم میکرد .شاید بعد از گذشت  7سال در
مقطع فعلی کردها در مقایسه با سالهای گذشته در شرایط اطمینانبخشتری
قرار گرفتهاند و این بار برخالف گذشته به پیوندهایشان با دولت بشار اسد
میاندیشند؛ پیوندهایی که موجب حفظ تمامیت ارضی سوریه و به معنای اعاده
شرایط گذشته است که پیش از جنگ داخلی در سوریه حاکم بود .در حال حاضر

عمدهترین امید کردها به آغاز دور جدیدی از تعامالت با دولت دمشق است
و امیدوار هستند که از این طریق بتوانند مجموعه ضررها و زیانهای گذشته
را جبران کنند .میتوان گفت که دور جدید با اعالم خروج نیروهای آمریکایی
از جانب دونالد ترامپ آغاز شد .البته موضعگیری ترامپ درخصوص خروج
نیروهایشان از سوریه در ابتدا نگرانیهای زیادی را در میان کردها ایجاد کرد.
بهویژه که با خروج نیروهای آمریکایی ،موانع موجود بر سر راه ارتش ترکیه برای
اجرای عملیات نظامی در مناطق کردنشین برداشته شد و خطر خونریزیها و
قلع و قمع گروههای کرد از سوی آنکارا به صورت جدیتری مطرح شد .ترکیه از
حدود سه ماه پیش پیوسته از اجرای یک عملیات بزرگ نظامی در شمال سوریه
سخن میگفت و موضوع تحرکات گروهکهای کرد مخالف در مناطق شمالی
سوریه را بهانه اصلی تجاوز جدید نظامی خود عنوان میکرد .در عین حال تجارب
کردها در شهرهای مختلف شمال سوریه از جمله عفرین حاکی از وجود تهدیداتی
بود که آنها را به چارهجویی وا میداشت و لذا بر این اساس کردها تعامالت و
گفتوگوهای خود را با دولت سوریه آغاز کردند و برخالف انتظار آنکارا توانستند در
یک راه حل عاقالنه همکاریهای خود را با دولت دمشق آغاز کنند؛ همکاریهایی
که در مقایسه با همکاریهای قبلی آنها با طرفهای منطقهای و بینالمللی ،قاعدتا
نتایج و پیامدهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت .اگرچه که همزمان موجبات

خشم و نگرانی ترکیه ،آمریکا و همچنین برخی دولتهای عربی منطقه را نیز
فراهم کرد ه است .در این بین از جمله احتماالت و سناریوهایی که برای آینده
گفتوگوهای کردها و دولت سوریه مطرح شده باقی ماندن بخشی از نیروهای
آمریکایی در مناطق شمالی سوریه است که در این صورت باز هم اقوام کرد بر
سر یک دوراهی تازه قرار خواهند گرفت؛ یعنی دوراهی ادامه همکاریهای قبلی با
آمریکا و یا استمرار همکاریهای جدید با دولت سوریه .وجود این دوراهی میتواند
بازهم اختالفاتی را درون گروههای کرد ایجاد کند و آنها را از پیمودن راه صحیح باز
دارد .گزینه دیگر افزایش حضور نظامی ترکیه در مناطق کردنشین سوریه و ایجاد
مزاحمتهای تازه و خشونتبار علیه کردها خواهد بود که بدون شک موجب التزام
بیشتر پیوندهای میان کردها و دولت سوریه خواهد شد .این بار گروههای مسلح
کرد در کنار ارتش سوریه میکوشند تا از مناطق سکونت خود دفاع کنند .در پایان
این گزارش به قلم جعفر قنادباشی ،کارشناس مسائل خاورمیانه آمده است :البته
حضور نظامی ترکیه سبب ایجاد فاصله میان کردهای این کشور و کردهای سوریه
خواهد شد و آنچه را که پیش از این موجب یک سلسله تعامالت میان اقوام
مختلف کرد شده بود را پایان خواهد داد و یا با مانع مواجه خواهد ساخت .این
به مفهوم پررنگشدن مرزهای میان ترکیه و سوریه و ارجحیت آن بر پیوندهای
قومی خواهد بود.

