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ترامپ تیلرسون را برکنار کرد
رئیسجمهوری آمریکا رکس تیلرســون را از ســمت وزارت
خارجه برکنار و رییس سیا را جایگزین او کرد .ترامپ همچنین یک
زن را به عنوان رییس جدید سیا برگزید .درحالی که برخی منابع
احتمال برکناری تیلرســون را اختالفات او با ترامپ بر سر برجام
میدانند ،روز گذشته رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرای وضعیت
اضطرار علیه ایران را برای یک ســال دیگر تمدید کرد ودلیل این
اقدام را ادعای نقض برجام از سوی ایران دانست.
به گزارش اسکای نیوز ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
روز گذشته رکس تیلرسون را از سمت وزارت خارجه برکنار کرد.
وی مایک پامپئو ،رئیس آژانس اطالعات مرکزی آمریکا (ســیا) را
یادداشت

برجام کار ترامپ را برای مذاکره
باکرهشمالیسختکرد

به جای تیلرســون در این ســمت منصوب کرد .رئیسجمهوری
آمریکا در توییتر خود نوشت :مایک پامپئو ،رییس سیا وزیر خارجه
جدید ما خواهد بود .او کار فوقالعادهای انجام خواهد داد .از رکس
تیلرسون به خاطر خدماتش ممنونم .جینا هاسپل رییس جدید
سیا خواهد بود؛ او نخستین زنی اســت که به این سمت منصوب
میشود .به همه تبریک میگویم .پیش از این رئیس جمهور آمریکا
با وزیر خارجه خود در خصوص برجام و برهم زدن توافق هسته ای
اختالفاتی پیدا کرده بود که موجب بروز شــایعاتی درباره احتمال
برکناری او شده بود .رکس تیلرسون سه روز پیش از برکناریاش
به دلیل آنچه بیماری و خستگی اعالم کرده بود ،سفر برنامه ریزی

شــده خود به آفریقا را لغو کرد .این درحالی است که روز گذشته
دونالد ترامپ پیــش از اعالم برکناری تیلرســون ،فرمان اجرایی
برقــراری وضعیت اضطراری ملــی در مورد ایران مصوب ســال
 ،1995برای یک سال دیگر تمدید شــد .ترامپ با اشاره به نقص
برجام توسط ايران تأکید کرد :به همین دلیل ،وضعیت اضطراری
اعالمشــده در تاریخ  15مارس  1995بایســتی بعد از  15مارس
 2018اجرا شــوند .بنابراین ،اینجانب طبق بند ( 202د) از قانون
اضطرار ملی ،وضعیت اضطرار ملی درباره ایران که در فرمان اجرایی
شــماره 12957اعالم شده را برای یک ســال تمدید میکنم .در
این بیانیه آمده است :رئیسجمهور آمریکا روز  15مارس ،1995
به موجب فرمان اجرایی شــماره  12957و به منظور رسیدگی به
تهدیدهای غیرمعمولی که اقدامات و سیاستهای حکومت ایران
علیه منافع ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد ایاالت متحده آمريکا
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اخبار روز

موگرینی :نشست آتی فرصتی
برای بازبینی اجرای برجام

ایجاد میکنند ،در ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار ملی اعالم
کرد .در واقع ،روز  6ماه مه  ،1995با امضای یک فرمان اجرایی دیگر
تحریمهای جامعی را علیه ایران وضع کرده است.

منصوری آرانی در گفت و گو با همبستگی:

خالءهای موجود در سیاست خارجه مربوط به کل نظام است

یا نه .باید زمان بگذرد و نقش این عملکرد در وضعیت
کشور مشخص شود.

معصومه حسینی اقدم
خبرنگار

روزنامــه نیویورک تایمز در گزارشــی از عزم
ترامپ برای کشــتن برجام خبــر داده و تاکید
میکند که رســیدن به توافق بــا پیونگیانگ
وابســته به نوع رفتار واشنگتن با توافق هستهای
ایران است.
«دیوید ســانجر» در گزارشی برای نیویورک
تایمز می نویســد :اکنون سرنوشت برنامه های
هسته ای دو کشــور ایران و کره شمالی ،دوباره
به هم گره خورده اســت چرا که عزم ترامپ برای
کشتن برجام ،در تصادم با تالش او در رسیدن به
توافقی با پیونگ یانگ قرار گرفته است.
ســالها بود که ایرانیها ،با مشاهده اینکه کره
شمالی توافقاتی را با غرب انجام می دهد و سپس
میشــکند ،می آموختند که جهان برای متوقف
کردن کره شمالی چه میکند و چه نمیکند.
وی میافزاید :اکنون کره شمالی نظاره میکند
که ایــران از توافق با غرب ،آیا به دســتاوردهای
اقتصادی رسیده یا نه ،بهویژه آنها با حساسیت به
رفتار ترامپ با برجام در ماه مه (اردیبهشت )97
توجه دارند ،همان ماهی که ترامپ به دیدار رهبر
کره شمالی خواهد رفت.
«روبــرت لیتواک» ،مدیــر مطالعات امنیتی
بینالمللی در مرکز «وودرو ویلسون» و نویسنده
کتاب جهش هســتهای کره شــمالی میگوید:
نکتههای طعنه آمیز زیادی در کار اســت .مردی
که کتاب هنر معامله را نوشــت و گفته که برجام
بدترین توافق تاریخ برای آمریکا اســت ،اکنون
باید نشــان دهد که می تواند توافــق بهتری به
دست آورد آنهم در یک مورد بسیار دشوارتر.
در این زمینه« ،مایک پمپئو» رییس(پیشین)
ســیا ،در گفتوگــو بــا شــبکه تلویزیونــی
«سی.بی.اس»،خواســتههای زیادی را متوجه
رییسجمهوری آمریکا کرد و گفت :فکر می کنم
او به توافق بهتری دست خواهد یافت و افزود که
ترامپ از موضع نیرومندتری برخوردار است.
امــا ایــن نکتــه بحــث برانگیزی اســت.
«کیمجونگاون» رهبر کره شمالی بوده که تا به
اینجا ،ابتکار دیپلماتیک را در اختیار داشته است و
مقامهایآمریکاییازجسارتویغافلگیرشدند.
نیویورک تایمــز تاکید میکنــد :اکنون اگر
ترامپ از برجام کنار بکشــد ،رهبری کره شمالی
برای توافق بــا رییس جمهوری آمریــکا ،دچار
تردید میشــود .اما اگر ترامپ بــه برجام پایبند
بماند -همانطور که مشــاوران ارشد نزدیک وی
توصیه میکنند -در آن صــورت باید تالش کند
تا با کشوری چون کرهشمالی که برخالف تهران،
تسلیحات هســتهای دارد ،به توافقی برسد که به
قول خودش سادهلوحانه ،ناقص و خطرناک نباشد.
گــزارش ادامه میدهد :حتی با شــدیدترین
رژیم های بازرسی و نظارت دشوار بتوان تضمین
کرد که برنامه هستهای کره شمالی واقعا از میان
رفته است .ایران برای رفع این بدبینی ،به بازرسان
اجازه داد که به مکان های مختلف کشــور سفر
کنند اما کرهشمالی هرگز چنین اجازهای نداده
و بازرسان پیش از اخراج ،مجبور بودند در سایت
رآکتور هستهای «یونگ بیون» بمانند .گذشته
از این ،مواضع مشــترکی که اروپایی ها ،چین و
روسیه در مذاکره با ایران داشتند ،تا به اینجا برای
برخورد با کره شمالی وجود ندارد.
«کریستوفرهیل» ،که آخرین توافق هستهای
با کره شــمالی را در زمان «جرج دبلیو بوش» به
دست آورد ،میگوید :اگر رییسجمهوری بتواند
مقامهای کره شــمالی را راضــی کند که آنچه را
اکنون انجام میدهنــد ،متوقف کنند و احتماال
به یک جدول زمانی برای اقدامهای بعدی دست
یابد ،گامی بزرگ برای کند کردن برنامه هستهای
کره شمالی برداشته شدهاست.
از دید نویســنده مشــکل ترامــپ از این هم
عمیقتر اســت .دو ایراد اصلی از برجام این است
که دایمی نیست و جامعیت ندارد .اگر بخواهد پای
این شرط و شــروط را با کره شمالی به میان آورد،
دستیابی به توافق بسیار سخت تر هم خواهد شد.
لیتواک مــی گوید :در پرونده کره شــمالی،
هیچکس تاکنون نگفته که دامنه این توافق چه
گستره ای خواهد داشت اما اگر بنا را بر نقدهای
برجــام بگذاریم ،در مذاکره با کره شــمالی باید
مسائلی بســیار فراتر از مشــکالت هسته ای را
چارهجویی کنیم.

چهــار ســال اول وزارت خارجه به ســکانداری
محمدجواد ظریف با تالطم مذاکرات هسته ای روبرو
بود .موضوعی که تمام چهارسال را به خود اختصاص
داد و وزیر امور خارجه شبانه روز در تالش برای تحقق
یک توافق بینالمللی مهم و شــاید بی همتا در جهان
بود .مذاکرات هسته ای به نتیجه رسید و توافق حاصل
شــد .از این به بعد مباحث در روند اجرای این توافق
هستهای و فرایند برجام متمرکز شد .چهار سال اول
دولت حسن روحانی تمام شد و از نیمه امسال دولت
جدید با وزارت خارجه ای بــا رویکردها و اولویتهای
جدید شــروع به کار کرد .ظریف این بار اولویت اصلی
وزارتخانه اش را مباحث اقتصــادی و بهبود روابط با
کشــورهای منطقه قرار داد ،درحالــی که هنوز هم
فشارها در خصوص مســئله برجام و ادامه اجرای آن،
بدعهدی آمریکا و احتمال چرخش اروپا در قبال توافق
هسته ای وجود داشــت .با این حال وزیر تغییراتی در
ســاختار وزارت خارجه داد .تغییراتی بی ســابقه که
ساختار وزارتخانه را متحول کرد ،به امید اینکه ساختار
جدید فضای چابک تری برای اجرای اولویت های این
وزارتخانه فراهم کند.
با تمام این فراز و نشــیبها به روزهای پایانی سال
 96می رسیم .روزهایی که هنوز برای وزارت خارجه
شــلوغ و پرکار مانند روزهای ابتدایی سال پرمشغله
و شــلوغ اســت .عملکرد وزارت خارجه در سالی که
گذشــت گرچه می توانســت بهتر از اینها باشــد اما
موفقیتهایی هم داشت .در همین راستا ،گفتوگویی
با عباسعلی منصوری آرانی کارشناس سیاست خارجه
و نماینده ســابق مجلس داشــتیم .منصوری آرانی
خالهای موجود را نه از کم کاری وزارت خارجه بلکه
مربوط به کل نظام حاکمیت میداند .او معتقد است
که به طور مطلق نمی توان نمره ای به وزارت خارجه
داد و عملکرد این وزارتخانه را باید در بلندمدت بررسی
کرد .در ادامه مشروح این مصاحبه را می خوانید:
عملکرد وزارت خارجه در سال گذشته را
چگونه می بینید؟
نمی توان به طور قطع نظــر داد .عملکرد وزارت
خارجه در سالی که گذشــت هم نکات مثبت و هم
نکات منفی را در برداشــت و این امر پاســخ به این
سوال را سخت تر میکند .برای اینکه بتوانیم به یک
نتیجه درست درباره عملکرد وزارت خارجه برسیم
باید نقش وزارت خارجــه را در حوزه های مختلف و
همچنین فعالیت سفارتخانه ها را بررسی کنیم.
به هرحــال ســفارتخانهها در خــارج از مرزها
نماینده ایران هستند .در تمام زمینهها مانند روابط
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،رسیدگی به
ایرانیان خارج از کشــور و وضعیت اعتبار پاسپورت

سفارتخانهها نقش ایفا می کنند که می توان بر این
اســاس عملکرد آنها را بررسی کرد .عالوه بر این باید
دید یک سفارتخانه در گسترش روابط در زمینههای
مختلف چگونه عمل کرده اســت .آیــا ما به گونهای
در عرصــه بینالملل عمل کردیم که به عنوان محور
قدرتمند مشخص شویم و ایفای نقش کنیم؟

کار زیــادی داریم .در کل نمی تــوان نمره واحدی
به وزارت خارجه داد و بایــد مجموعه زنجیره های
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و نظامی
را در گســترش روابط ایران با سایر کشورها و اقتدار
کشور در جهان بررسی کرد.

رویکرد وزیر خارجه در اولویت دادن به
در چه زمینــه هایی وزارت خارجه خوب مسائل اقتصادی و گسترش روابط با کشورهای
عمل کــرده و در چه زمینــه هایی کم کاری همســایه و منطقه در دور دوم حضورشان در
کابینه دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا
شدهاست؟
می تــوان گفت کــه در منطقــه و حتی عرصه این اولویت ها مورد توجه قرار گرفتهاند؟
دکترین روابــط خارجی
بینالملل در مسائلسیاســی
وزارت خارجه سخنگوی ایــران مبتنی بر گســترش
و شکســتن جنــگ روانــی
علیــه ایــران توفیقاتــی به کل نظام اســت و بر مبنای ارتباط با کشــورهای جهان با
دســت آوردیــم و شــرایط مولفههای اقتدار کشــور اولویت کشــورهای منطقه و
کشــور را بهبود بخشــیدیم .به بیــان مطالبات و مواضع همسایه و خصوصا کشورهای
امــا در عرصههایــی ماننــد کشــور میپــردازد .باید اســامی اســت .این موضوع
مســائل اقتصادی نتوانستیم مولفههای اقتــدار ملی را راهبرد اصلی کشــور است و
ربطی به برنامههــای وزارت
موفــق شــویم با اینکــه در بررســی و به روز کنیم که
خارجه ندارد.
زمینه صادرات و گردشگری
توفیقــات خوبی نداشــتیم .این موضوع وحدت ملی را
امــا در ایــن زمینــه
البتــه در ایــن زمینــه باید طلبمیکند
موفقیتهایــی بــا برخــی
کشورهای همســایه داشتیم
مولفههــای خــارج از وزارت
خارجه را نیز درنظر بگیریــم اما در زمینه هایی که اما در برخی دیگر این طور نبود .در این راستا ،موانع
وزارت خارجه می توانســت نقش ایفا کند کمکاری بینالمللی هم وجود دارد که جای کار دارد و شرایط
شده است .در بحث اقتصادی به طور عام ،در زمینه را سخت تر کرده اســت .لذا بازهم نمی توان به طور
صادرات و گردشــگری زمینههای بهتری داشتیم و مطلق گفت که موفق یا ناموفق بوده است.
در بحث اقتصادی هم باید صادرات را با ســالهای
میتوانستیم بهتر از آنها اســتفاده کنیم اما اینطور
نشد .همچنین در مســائل فرهنگی و اجتماعی از قبل بررســی کرد .مهم اســت که چقــدر صادرات
آنجایــی که انقالب ما انقالبی بــر پایه فرهنگ بود ،افزایش یافته اســت و باید این موضوع را با سالهای
بــرای نمایش رفتارهــای فرهنگی ،انتقــال آن به قبل مقایسه کرد  .لذا نمی توان در کوتاه مدت گفت
سایر کشــورها و تبدیل آن به الگوی رفتاری ،جای تغییرات در ساختار وزارت خارجه اثرگذار بوده است

برخی منتقــدان معتقد بودند که وزارت
خارجه در سالهای گذشــته صرفا بر مباحث
مذاکرات هســته ای و برجام متمرکز شد و از
مسائل منطقه غفلت کرد؟ آیا این انتقادات را
وارد می دانید؟
نباید مجــرد ،موضعی یا مــوردی معدل گیری
کنیم .نمی توان به وزارت خارجه نقطهای نمره داد.
مسائل کشــور به صورت زنجیرهای به هم پیوسته
است که بیشــتر مســائل وزارت خارجه به مسائل
داخلی مربوط می شود و نه مسائل بین المللی .وزارت
خارجه نماینده و سخنگوی دولت ایران در خارج از
کشور است و این وزارت خانه متاثر از کل نظام است.
اگر قرار باشد نمرهای به وزارت خارجه داده شود باید
به کل نظام نمره دهیم .اگر منصف باشیم باید به همه
مولفهها نگاه کنیم و تمام تالشهای صورت گرفته را
بررسی کنیم.
انتقادهایی که به وزارت خارجه صورت میگیرد
به دلیل وجود خالهایی اســت که مشاهده میشود
اما این خالها شــامل کل حاکمیت و دولت میشود
نه وزارت خارجه و نمیتوان آنهــا را صرفا به وزارت
خارجه ارتباط داد .ضمن اینکه این خالها را تایید و
آن را مربوط به کل حاکمیت می دانیم.
برخی معتقدند که سخنان وزارت خارجه
تاثیــری در مجامع جهانی دارد و ســخنان
این وزارت خانه در خارج کشــور مورد توجه
کشــورها و مقامات قرار نمیگیرد و عموما به
بازتابها و واکنشــهای داخل کشــور بیش از
موضع گیریهای وزارت خارجه توجه می شود.
آیا این امر صحت دارد؟
اینکه بگوییم وزارت خارجه کارهای نیست اشتباه
است .وزارت خارجه ســخنگوی کل نظام است و بر
مبنای مولفههای اقتدار کشــور به بیان مطالبات و
مواضع کشــور میپردازد .دشمنان ما افراد کوچکی
نیســتند و ما در دنیای ناجوانمردانه و استکباری به
مقابله با دشمنان می پردازیم .حتی نمیتوان عوامل
خارج از کشور را مقصر این موضوع دانست ،بلکه باید
مولفههای اقتدار ملی را بررسی و بهروز کنیم که این
موضوع وحدت ملی را طلب می کند و سپس شروع
به اعتمادســازی کنیم و در نهایت توانمند سازی در
بعد اقتصــادی ،اجتماعی  ،سیاســی و علمی باعث
افزایش میزان اقتدار ملی کشــور میشود .با افزایش
میزان اقتدار امکان بلند صحبت کردن و میدان داری
در عرصه بین المللی و منطقه ای فراهم می شــود .با
این پذیرفت مســائل صرفا مربوط به وزارت خارجه
نمیشود و مربوط به کل نظام است و این خالها هم
همینطور باید از سوی کل نظام برطرف شود.

ظریف در پاکستان مطرح کرد:

ایران حامی عربستان
در مقابل هرگونه تجاوز نظامی

 :وزیر خارجه کشــورمان در سفر به کشور
متحد و دارای قدرت هســته ای پاکستان از حمایت از
ایران از عربســتان خبر داد و اظهار کرد که ایران اولین
کشــور خواهد بود که در مقابل هرگونــه تجاوزی به
عربستان به کمک این کشور خواهد شتافت .پاکستان
کشوری نظامی است که عربستان را همواره خط قرمز
خود اعالم کرده اســت  .ظریف ســعی کــرد در جمع
رسانههای پاکستان موضع گیری ایران نسبت به حل
اختالفات با عربستان را مثبت نشان دهد تا همانطور که
همتایپاکستانیاشگفتهبودروابطرابهسمتکاهش
تنشها ببرند .ظریف همچنین دیدارهایی در پاکستان
داشت تا همکاری این کشــور با ایران را در عرصه های
نظامی و امنیتی بیشتر کند.
محمدجواد ظریف در نشستی خبری با رسانه های
پاکستانباتبییناهمیتامنیتوثباتدرمنطقهگفت:
معتقدیم امنیت و ثبات کشــورهای همسایه و منطقه
همان امنیت و ثبات جمهوری اســامی ایران اســت.
وی گفت :امیدوارم که عربســتان همان احساس ما را
داشتهباشدوبرایحلموضوعاتمورداختالفآمادگی
داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در پاسخ به پرسشی
در خصوص روابط ایران و عربســتان و اینکه آیا ایران
از پیشــنهادها برای احیای روابط خود با عربســتان
اســتقبال کرده اســت ،گفت :اگر روزی عربســتان
سعودی با هرگونه تجاوز خارجی مواجه شود ،ایران

نخستین کشور است که برای کمک به این کشور وارد
عمل می شود .محمدجواد ظریف همچنین با تبیین
اهمیت امنیــت و ثبات در منطقــه گفت:معتقدیم
امنیت و ثبات کشورهای همســایه و منطقه همان
امنیت و ثبات جمهوری اسالمی ایران است .ظریف
خاطرنشان کرد :مشکل این است که سعودی ها فکر
می کنند این به نفع آنهاست اگر دنیا فکر کند که آنها
از جانب ایران تهدید میشوند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه سخنانش در این
نشســت گفت :ما آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات
با عربستان ســعودی اعالم کرده ایم و از اقدامات نواز
شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز برای آغاز این
گفت و گوها نیز اســتقبال کردیم .وزیر امور خارجه
کشــورمان گفت:معتقدیم که نمی توانیم عربستان
سعودی را از تحوالت منطقه کنار بگذاریم اما بر این
مهم نیز معتقدیم که جمهوری اســامی ایران را نیز
نباید از تحوالت منطقه جدا نگاه داشت ،حال پرسش
اینجاست که چرا باید ســعی کنیم که یکدیگر را از
تحوالت منطقه جدا نگاه داریم.
وزیر امــور خارجه ایران همچنیــن گفت:دلیلی
برای دشمنی و خصومت بین ما و عربستان سعودی
وجود ندارد اما به آنها می گوییم که شما امنیت خود
را از آن ســوی مرزها نمیتوانید تامین کنید .در این
نشســت رســانه ای ظریف بــا موضوعاتی همچون
توافق هســته ای ایران و گروه  ، 5+1همکاری های
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ایران و هندوستان ،موضع گیری های ایران در قبال
کشمیر ،همکاری های منطقه ای ایران و پاکستان و
افغانســتان ،حضور داعش در منطقه ،روابط ایران و
عربستان و دیگر موضوعات مهم منطقه ای و جهانی
مورد پرسش قرار گرفت.
تقویتهمکاریهایمرزیودفاعی
همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران
در ســومین روز از سفر خود به اســام آباد با حضور در
مقر فرماندهی ارتش پاکســتان ،با عالــی ترین مقام
ارتش این کشور دیدار کرد .ظریف در دیدار با ژنرال قمر
جاوید باجــوا ،درباره موضوعات مهمی از جمله تقویت
همکاریهای مرزی ،مبارزه با تروریسم و کمک به حل
صلحآمیزمسائلومشکالتمنطقهوجهاناسالمتاکید
کردند .دو طرف در این دیدار مهم همچنین بر ضرورت
تقویت همکاری هــای همه جانبه میــان جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری اسالمی پاکستان به ویژه در
زمینههای دفاعی ،مبارزه با تروریســم و تقویت امنیت
مرزها تاکیدکردند.

همکاریعلیهداعش
ظریف همچنیــن در دیــدار با ژنــرال ناصر خان
جنجوعه مشاور امنیت ملی پاکستان ،موضوع مبارزه
تروریسم و داعش مورد بررســی قرار گرفت .دو طرف
همچنین از با استقبال از افزایش همکاری های امنیتی
و حفاظت بیشتر از مرزها در خصوص برگزاری نشست
کمیسیونهای امنیتی و کنسولی مذاکره کردند .بهره
بــرداری از ظرفیت های بنادر گــوادر و چابهار با هدف
توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور ،بررسی
راه های افزایش همکاری هــای بانکی و بهره برداری از
خط لوله گاز ،همکاری هــای چند جانبه و موضوعات
منطقهای،ازدیگرمباحثمقامهایایرانوپاکستانبود.
در این دیدار مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان با
اشاره به مناسبات و روابط بسیار خوب دو کشور گفت:
آنچه در روابط دو کشور خیلی اهمیت دارد این است که
ایرانوپاکستاندرکنارهمباشندوموضوعاتفیمابین
وموردعالقهدوکشوررامدیریتکنند.وزیرامورخارجه
کشورمان نیز بر آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای
توسعه بیشتر مناسبات با پاکستان تاکید کرد.

دفتر مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا
با اعالم اینکه نشســت آتی کمیســیون مشترک
برجام  25اســفند برگزار خواهد شد ،تصریح کرد
که این نشست فرصتی برای بازبینی اجرای توافق
هستهایاست.
دفتر مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با
انتشار بیانیه ای از برگزاری نشست آتی کمیسیون
مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در16
مارس ( 25اسفندماه) در وین خبر داد .بنابر گزارش
پایگاه اطالع رسانی اتحادیه اروپا در این بیانیه آمده
است که نشست  16مارس به ریاست هلگا اشمید
به نمایندگی از فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپــا و با حضور نمایندگان گروه
( 3+3چین،فرانسه،آلمان،روسیه،انگیس،آمریکا)
و ایران برگزار خواهد شد .این نشست فرصتی برای
بازبینیاجرایبرجامتاجاییکهبهمسائلهستهای
وتحریمهامربوطمیشود،خواهدبود.

لغو محدودیت پرواز از
فرودگاههای اربیل و سلیمانیه

محدودیــت پــرواز از فرودگاههــای اربیل و
سلیمانیهدراقلیمکردستانعراقلغوشد.
به گزارش اســکای نیــوز عربی ،به دســتور
«حیدرالعبادی» نخســتوزیر عراق ممنوعیت
پرواز از فرودگاههای اربیل و ســلیمانیه در منطقه
اقلیم کردستان عراق برداشته شد .پس از برگزاری
رفراندوم جدایی اقلیم کردســتان عراق از عراق در
تابســتان گذشــته و تنش در روابط بغداد و اربیل
هرگونه فعالیت در فرودگاههای بین المللی اربیل
وسلیمانیهممنوعشد.

توافق جدید آمریکا و ترکیه
درباره منبج

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به توافق با آمریکا
درباره منبــج اعالم کرد :ترکیه بر خروج یگانهای
مدافعخلقازمنبجنظارتمیکند.
بهگزارشهابرترک،درگذشتهترکیهاعالمکرده
بود که بعد از عفرین عملیات خود را برای پاکسازی
نیروهای کرد سوریه در منبج شروع خواهد کرد .اما
مولود چاووشاوغلو اعالم کرد که تنها این کشور بر
خروج یگانهای مدافع خلق از منبج نظارت خواهد
کرد.چندروزگذشتهاولیننشستهیاتهایترکیه
وآمریکادرواشنگتنبرگزارشدکهیکیازمحورهای
این نشســت عملیات ترکیه در سوریه و همکاری
آمریکا با نیروهای کرد بود.چاووشاوغلو اضافه کرد:
بعد از خروج یگانهای مدافع خلق از منبج امنیت
این منطقه توسط ســربازان آمریکا و ترکیه تامین
میشود .هر دو کشــور بر خروج این نیروها نظارت
خواهند داشت .وزیر امور خارجه ترکیه اضافه کرد:
باید جمعیت اصلی این منطقه کنترل را به دســت
بگیرند .به هیچ وجه نیروهای یگانهای مدافع خلق
حضور نخواهند داشت .امنیت این منطقه را پس از
خروج آنهــا آمریکا و ترکیه فراهم خواهند کرد .این
مدل را ابتدا در منبج اجرا کرده و ســپس در مناطق
دیگر از جملــه رقه ،فــرات و مناطق تحت کنترل
یگانهایمدافعخلقاجراخواهیمکرد.

پیش بینی انتخابات با پیروزی
 ۶۹درصدی پوتین

براســاس نظرســنجیهای نهایی پوتین ۶۵
ســاله میتواند با ۶۹درصد آرا در انتخابات ریاست
جمهوری یکشنبه  ۱۸مارس روسیه بدون کمک
پیروز شــود و دور چهارم ریاست جمهوری خود را
آغاز کند .به گــزارش دیلی میل ،والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روســیه از همــان آغاز کمپین
انتخاباتباکمترینتالشیفعالیتخودراآغازکرده
وازمناظرهبااپوزیسیونامتناعکرد.الکسیناوالنی،
رهبراصلیاپوزیسیونروسیهبهاتهامتقلبازرقابت
در این انتخابات منع شــده انتخاباتی که به عقیده
بسیاریازناظرانباتقلبهمراهخواهدبود.پیروزی
حتمی پوتین ،نبودن رقابت چشمگیر و کمپینی
بدون جنجال فراوان باعث شده تا این باور عمومی
به وجود بیاید که این انتخابات به نفع پوتین با تقلب
همراهخواهدبود.

جزيیات سفر قریب الوقوع
محمد بن سلمان به عراق

باحضورولیعهدعربستاندرعراق،اولینسفریک
مقامسعودیبهعراقازسال۱۹۸۹انجاممیشود.
بهگزارشمهر،یکمنبععراقیبهجزییاتسفر
قریبالوقوعولیعهدعربستانبهاینکشورپرداخت.
محمدبنسلمانولیعهدعربستانهیاتعالیرتبه
در سطح وزیران و مســئوالن دولتی و بازرگانان را
رهبریمیکند.اینمنبعدرسخنانخودبیانکرد:
محمد بن سلمان به زودی به عراق سفر می کند و
این سفر دو روزه خواهد بود .در این دیدارها راههای
تقویت روابط میــان دو کشــور در همه زمینهها
بررسی میشود .قراردادهایی با موضوع اقتصادی و
سرمایهگذاری به امضا خواهد رسید .این منبع در
ادامه افزود :ولیعهد عربستان در مراسم بازگشایی
سفارت عربستان در بغداد و کنسولگری عربستان
در نجف حاضر خواهد شد .این سفر به درخواست
حیدر العبادی انجام می شود و اولین سفر یک مقام
ســعودی در این ســطح به عراق از سال  ۱۹۸۹به
بغداداست.

