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در نشست با پوتین؛

محمود عباس خواستار الگوبرداری از مدل برجام در مذاکرات سازش شد

رئیــس تشــکیالت خودگــردان فلســطین در دیــدار بــا
رئیسجمهوری روسیه ،خواستار آن شده است که برای حل و فصل
مناقشه فلسطینیها و اسرائیلیها ،از مدلی مانند توافق هستهای با
ایران (برجام) الگوبرداری شود.
به گــزارش روســیاالیوم ،محمود عباس رئیس تشــکیالت
خودگردانفلسطین،دردیداربا«والدیمیرپوتین»رئیسجمهوری
روسیه ،در مسکو ،تأکید کرد که فلسطینیها همکاری با واشنگتن
به عنوان میانجیگر در طرح صلــح را نمیپذیرند .محمود عباس
گفت ،تصمیم اخیر «دونالد ترامــپ» رئیسجمهوری آمریکا در
یادداشت

جنگ آینده اولین و آخرین
آزمون رژیم اسراییل خواهد بود

عبدالباریعطوانتحلیلگربرجستهمسائلعرب
نوشت :سرنگونی جنگنده  -بمب افکن اف  16رژیم
صهیونیستی توسط ارتش سوریه معادالت قدرت و
بازدارندگی نظامی و برتری هوایی اســرائیل را تغییر
داده و جنگ آینده اولیــن و آخرین آزمون این رژیم
خواهدبود.
این نویسنده مشهور عرب در تحلیل خود در رای
الیوم نوشــت :عناوین این روزهای اغلب روزنامه ها و
نشریات خبری در اسرائیل (سرزمین های اشغالی)
تاکید بر احتمال رویارویی این رژیم با ایران اســت ،با
این توجیه که اسرائیل حضور پایگاه های ایرانی را در
مرزهای فلسطین اشــغالی نخواهد پذیرفت و در
همین راســتا «یواف گاالنت» وزیر مســکن رژیم
صهیونیستی نیز خواستار برهم زدن مثلث ایران،
سوریه و حزباهلل شده است.
او افزود :این عناوین بیشــتر از آنکه نشان دهنده
قدرت رژیم اســرائیل باشــد ،نشــان از این دارد که
نگرانیهاوترسهایاینرژیمواردمرحلههیستیرک
شــده و دلیل آن نیز نفــوذ پهپاد (از ســوریه) به
ســرزمینهای اشــغالی و همچنین ساقط شدن
جنگنــده -بمب افکنی اســت کــه در نوع خود
پیشــرفته ترین جت در زرادخانه نظامی اسرائیل
است که توسط سامانه پدافندی قدیمی سوریه که
عمر آنها پایان یافته ،سرنگون شد.
ایــن تحلیلگر اشــاره کرد :ســاقط شــدن
جنگنده -بمب افکن اف  16اسرائیل به عنوان نسخه
اصالح شده ،پیشــرفته و با تکنولوژی و عملیاتی آن،
نقطه تحول نظامی بزرگی بود که یادآور ســرنگونی
هواپیمای جاسوسی آمریکا از نوع U2توسط سامانه
پدافندی سطح به هوای شوروی سابق از نوع 75-S
در آسمان اتحاد جماهیر شوروی در می سال 1960
درست در اوج جنگ سرد بین دو قدرت شرق و غرب
است؛ ساقط شــدن هواپیمای جاسوسی پیشرفته
آمریکایی و دستیابی به سیستم و تکنولوژی آن ضربه
بزرگ دهها میلیاردی دالری به آمریکا زد و واشنگتن
مجبور شــد تا هواپیماهای جاسوسی پیشرفته تر
با سیستم و فناوری جدید که شــوروی سابق به آن
دستیابینداشت،بسازد.
او افزود :این ســومین جنگنده از نوع اف 16است
که در حریم هوایی کشورهای عربی ساقط می شود.
نخستینجنگندهازایننوعمتعلقبهمغرببودکهدر
یمن توسط نیروهای انصاراهلل سرنگون شد ،دومی به
اردن تعلق داشت که به دست داعش در آسمان عراق
ساقط شد و سومی نیز اف 16ارتش رژیم اسرائیل بود
کهسامانهپدافندیسوریهآنرامنهدمکرد.
عطوان اشــاره کرد :ایران از سوریه عقب نشینی
نخواهد کرد ،چرا که این کشور با عنوان متجاوز وارد
سوریه نشده ،بلکه این امر به دعوت قانونی حکومت
ســوریه صورت پذیرفته و ایران در طول شش سال
بحران این کشــور در کنار سوریه بوده و نقش مهمی
دربقایدولتمرکزیسوریهدرمواجههباتوطئههای
آمریکایــی و منطقه ای بی ســابقه داشــته و نقش
حزباهلل لبنان نیز به عنوان بازوی مقاومت نظامی در
لبنان و منطقه نیز همین گونه بوده است و درخواست
وزیر اسرائیلی برای درهم شکستن این مثلث سوری،
ایرانی و حزب اهلل تنها نشــان از سیاست سطحی و
وقاحترژیماسراییلدارد.
عطــوان نوشــت :طبق تحلیــل هــا و ادعاها و
تهدیدات رژیم اســرائیل ،احتمال جنگ بین ایران و
اسرائیل(رژیم صهیونیســتی) اکنون به مساله وقت
تبدیل شده ،اما باید دو احتمال را در خصوص جنگ
احتمالی میان آنها در نظر داشــت :نخســت اینکه
اسرائیل جنگنده  -بمب افکن های خود را به سمت
ایرانبفرستدوزیرساختهاونیروگاههایهستهای،
زیرساخت های اقتصادی و نظامی این کشور را مورد
حملهقراردهد.دوماینکه،جنگنیابتیآنهادرسوریه
ولبنانصورتگیرد.
احتمال گزینه اول بسیار ضعیف است به این دلیل
که ایران از سرزمین های اشغالی فاصله زیادی دارد؛
اگر مقامات اسرائیلی امید ساده ای به موفقیت حمله
به ایران داشــتند در طول هشت سال گذشته بدون
تردید آن را عملی می کردند ،اما احتمال گزینه دوم
بیشتراستومخاطراتزیادینیزبههمراهدارد.
او ادامه داد :نخستین مخاطره ،حضور سیاسی و
نظامی قوی روسیه در سوریه است و والدیمیر پوتین
رئیسجمهوریاینکشوراجازهنابودیدستاوردهای
راهبردی خود در سوریه توسط اسرائیل را نمی دهد
و مخاطــره دوم اینکه صدها هزار موشــک (ایران و
حزباهلل) می توانند عمق ســرزمین های اشغالی و
شهرهایاصلیآنراهدفحملهقراردهند،همانطور
کهپهپاد 350دالریمرزهایسرزمینهایاشغالیرا
درنوردیدوباعثبستهشدنفرودگاهبنگوریونبرای
ساعات طوالنی شــد .ممکن است اسرائیل زرادخانه
نظامی قوی داشته باشــد ،اما نمی تواند ایران را که
 50برابر اسرائیل است نابود کند.

ل سفارت به این
معرفی قدس به عنوان پایتخت اســرائیل و انتقا 
شهر اشغالی ،به مثابه «سیلی» به فلسطینیها بوده است .رئیس
تشکیالت خودگردان فلسطین خاطرنشــان کرد ،باید مکانیزم
میانجیگری جدید جایگزین کمیتــه چهارگانه میانجیگری در
خاورمیانه باشد ،و از سوی دیگر فلسطینیها مخالفت نمیکنند
که این مکانیزم میانجیگری متشکل از گروه چهارجانبه و برخی
کشورها باشد و از مدلی مانند مدل دستیابی به توافق هستهای با
ایران استفاده شود.
از زمانی که دونالد ترامپ قدس را به عنوان پایتخت اســرائیل

اعالم کرد ،روابط تشــکیالت خودگردان فلسطین و دولت آمریکا
تیره شــده اســت .از ســوی دیگر ،والدیمیر پوتین اعالم کرد که
بالفاصله با دونالد ترامپ گفتوگوی تلفنی داشــته و با وی درباره
حلوفصلمناقشهاسرائیلیهاوفلسطینیهاگفتوگوکردهاست.
رئیسجمهوری روســیه گفت که اوضاع در منطقــه «دور از
انتظارات کرملین اســت ».پوتین همچنین تأکید کرد که روسیه
همواره از ملت فلســطین حمایت میکند .ســفر محمود عباس
به مسکو ،دو هفته پس از ســفر «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
اسرائیل به روسیه صورت میگیرد .قرار بود در ابتدا والدیمیر پوتین

وزیر خارجه قزاقستان:

وزرای خارجه روسیه ،ایران و
ترکیهدرآستانهدیدارمیکنند

در بندر ســوچی پذیرای محمود عباس باشد ،ولی به دلیل سانحه
هوایی روز یکشنبه در روســیه که  ۷۱تن در حومه مسکو کشته
شدند ،او با هدف رصد کردن وضعیت در مسکو ماند.

کنفرانس بازسازی با بیم و امیدهای حضور خارجیان در آیند ه بغداد برگزار شد

دوئل ایرانی -آمریکایی در عراق

 :عــراق بیش از پانزده ســال
اســت که روی خوش ندیده است .پس از
سرنگونی حکومت صدام حسین و حمله
آمریکایی ها به این کشــور ،ده سال طول
کشیدتانیروهایارتشآمریکاازاینکشور
خارج شــوند و حکومت قانونی و مستقل
در این کشور ایجاد شود .اما این پایان کار
نبود .از راه رسیدن گروه تروریستی داعش
و اشغال بخشــی از خاک عراق ،این کشور
را با مشکالت بیشــتری روبرو کرد .حاال
عراقپسازکمکهایکشورهایهمسایهو
گروههای ائتالفی و بیرون راندن داعشی ها
از این کشور ،برنامه ریزی ها برای بازسازی
آغاز کرده اســت .نمایندگان  70کشــور
جهان به عالوه بانک جهانی در کویت گرد
همآمدندتاراههایکمکبهبازسازیعراق
در شــهرهایی که در جنگ علیه داعش
ویرانشدندرابررسیکنند.
در این کنفرانس ســه روزه در پایتخت
کویــت ،نمایندگان کشــورهای کمک
کننده،سازمانهایغیردولتیوشرکتها
دور هم آمدند .آنتونیو گوتریش دبیر کل
سازمان ملل متحد و رکس تیلرسون ،وزیر
خارجهایاالتمتحدهامریکادرایناجالس
حضور داشــتند و محمدجواد ظریف هم
در روز پایانی این اجالس شرکت میکند.
اتحادیه اروپا و بانک جهانی از جمله برگزار
کنندگان این کنفرانس بودند .در روز اول
این کنفرانس ســازمان های بینالمللی
بحــث کردنــد .روز دوم بــه نقش بخش
خصوصی در بازســازی کشور اختصاص
داده شد .بیش از  ۲۰۰۰نماینده شرکتها
و تاجران در این کنفرانس شرکت داشتند
و در روز ســوم،قرار اســت اعالمیههای
کشورهایکمککنندهمنتشرشود.
روزنامــه العرب،چــاپ لنــدن ،در
گزارشی نوشــت :بغداد هیاتی عالی رتبه
متشــکل از حیدر العبادی ،نخست وزیر
را به همراه یکصد مســئول عراقی با رتبه

های گوناگون به کویت فرســتاده اســت
که شــامل وزرا ،اســتاندارها ،هیات های
تجاری و شرکتهای دولتی و خصوصی و
همچنین نمایندگان سازمانهای جامعه
مدنی میشود .عراق توجه ویژه ای به این
نشســت دارد ،نشســتی که در آن رکس
تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا حضور
دارد و شیخ صباح احمد الجابر الصباح ،امیر
کویت شخصا آن را برگزار می کند.
از آن جا که فساد در دستگاه های دولتی
عراق باالست بســیاری از کشورها بیم آن
دارند که پول هایی که برای بازسازی عراق
می پردازند از جیب مســئوالن عالی رتبه
عراقی ســر در آورد .منابع دیپلماتیک در
بغداد به العرب گــزارش دادند که «دولت
عبادیپیامهاییازبعضیکشورهایبزرگ
دریافت کرده که تاکید کرده اند که مخالف
پرداخت هر گونــه پول نقد به هر طرفی از
دولت عراق در جریان برگزاری کنفرانس
کویتهستند».
خبرگزاری رویترز به نقــل از مقامات

آمریکایی که نامــی از آنها به میان نیاورده
گزارش داده اســت که دولــت آمریکا در
کنفرانس کویت پول نقد بــه بغداد برای
بازسازی عراق پرداخت نخواهد کرد ،اما به
جای آن تالش خواهد کرد که شرکت های
چندملیتیراترغیبکندکهدرزیربناهای
مناطق ویران شده از جنگ سرمایه گذاری
کنند ،مشــروط بر این که ایــن پول ها به
صندوقی مشــترک زیر نظر سازمان ملل
برای انجام پروژه ها پرداخت شود.
تیلرسون:داعشهمچنانیکخطر
درمنطقهاست
اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا
در کنفرانــس کمک به بازســازی عراق
مدعی شد که پایان عملیات ضد داعش به
معنایشکستکاملاینگروهنیست واین
تروریستها همچنان خطری برای منطقه
خاورمیانه هســتند .به گــزارش رویترز،
تیلرسونافزود:داعشهمچنانخطریدر
منطقه است .باید از برقراری ثبات در عراق

حمایت کرد .وی گفت :واشنگتن تصمیم
دارد کمک های بیشــتری به ارزش 200
میلیون دالر برای برقرار شــدن ثبات در
مناطقآزادشدهدرسوریه،اختصاصدهد.
در همیــن راســتا ،دبیــر کل ناتو از
پیشــنهاد آمریکا مبنی بر حضور پررنگ
این سازمان در عراق استقبال کرد« .ینتس
اســتولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) افزود :انتظار دارم
که وزرای دفــاع در زمینه مدرنیزه کردن
ساختارماموریتناتوتصمیمگیریکنندو
بهماموریتمشترکبرایمنطقهآتالنتیک
روی بیاورند و به طور ویــژه به حمایت از
آمریــکا ،اروپا و ارتباطــات دریایی توجه
داشته باشند.
تشریحاهدافسفرظریفبهکویت
ســفیر ایران در کویت با اشاره به سفر
وزیرامورخارجه کشــورمان به این کشور
عربی در راس یک هیات برای شــرکت در
اجالس بازســازی عراق اظهــار کرد :این

اجالس امروز در سطح وزیران امور خارجه
برگزارمیشود.علیرضاعنایتیدرگفتوگو
با ایســنا با بیان اینکــه وزیرامورخارجه
کشــورمان در جریان ســفر به کویت با
همتــای کویتی خود نیز دیــدار و رایزنی
میکنــد و دیدارهای جانبــی دیگری در
جریان این ســفر خواهد داشت ،گفت :در
این اجالس کشــورهای مختلف از جمله
ایراندیدگاههایخودرانسبتبهبازسازی
عراق و روند آن مطرح می کنند .ایران نیز به
عنوان یک همسایه و دوست نزدیک عراق
همواره در روند بازسازی عراق و همچنین
مبارزه این کشور با گروه های تروریستی
حضــوری فعال و موثر داشــته اســت و
همچنان در تالش اســت که این حضور را
در قالب کمک به بازسازی عراق ادامه دهد
چراکه معتقد است یک عراق آباد و مستقر
میتواند نقــش موثرتــری در معادالت
منطقهایایفاکند.
عنایتی ادامــه داد :در جریــان دیدار
وزیرخارجه کشــورمان بــا خالد الصباح،
همتــای کویتــیاش در این ســفر ،دو
طرف در خصوص مناســبات دو جانبه
دیدگاههای دو کشــور در زمینه مسائل
منطقه و تالش جهت گســترش روابط
در عرصههای اقتصادی و سیاسی رایزنی
می کننــد .این دیپلمات خاطرنشــان
کرد :کویت در حال حاضر عضو غیردائم
شورای امنیت ســازمان ملل است و این
امر لزوم رایزنی بین دو کشــور را بیش از
هر زمان دیگر ایجاب میکند.
عنایتی با تاکید بر اینکه ایران و کویت
روابــط خوبی با یکدیگــر دارند گرچه در
برخی از مقاطع این روابط افت و خیزهایی
داشته اســت ،ادامه داد :امیدواریم با سفر
ظریف به کویت روابط دو کشور وارد مرحله
جدیدی شود و دو طرف بتوانند مناسبات
دو جانبــه و همکاریهــای منطقهای و
بینالمللیخودراتوسعهدهند.

سیدافقهی:

فضای مناسبی برای حضور ایران در کنفرانس بازسازی عراق فراهم نکردند

ســید هادی ســیدافقهی کارشــناس مسائل
خاورمیانه درباره کنفرانس بازسازی عراق می گوید:
نمی توان به چنین نشســتی خوش بین بود .او هم
چنین در خصوص نگاه عراق به ایران در بازســازی
معتقد اســت که نخست وزیر این کشــور با اینکه
مخالف ایران نیســت اما شرایط بیشــتری را برای
آمریکاییهافراهممیکند.
تحلیل شما درباره کنفرانس بازسازی
عراقونتایجآنچیست؟
نمی توان خیلی به این خوش بین بود .چنین
کنفرانسی با فضای غربی و آمریکایی در کشوری
صد در صد وابســته به آمریکا برگزار می شــود.
در کویت  6-5پایگاه نظامــی آمریکا وجود دارد.
همچنین شرکتهایی که در این کنفرانس هستند
همــه ســرمایهگذاران غربی انــد و البته فضای
مناســبی هم برای حضور ایــران فراهم نکردند.
بحث اینکه شــرکتهای ایرانی بــه این کنفرانس
دعوت نشــده و یا در آن حضور نیافتند هم بسیار
مهم اســت چرا که عراق به هرحــال چه در بعد
امســال هم شــمار زیادی از مقامات جهانی اعم از
سیاســتمداران و چهرههای امنیتی و روسای نهادهای
جهانی در کنفرانس مونیخ شــرکت خواهند داشــت.
احتماال محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان هم در
ایناجالسحضورخواهدداشت.
پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ امســال
هم با حضور گســترده مقامات برجسته جهانی و تحت
تدابیر شــدید امنیتی در هتل «بایریشرهوف» برگزار
خواهد شد .بحرانهای مهم جهانی با محوریت تحوالت
خاورمیانه و برنامه هستهای کرهشمالی و نقش اتحادیه
اروپا ،آمریکا و روســیه همچون ســالهای گذشته مورد
توجه شرکتکنندگان قرار دارد و در جریان این نشست
سهروزه که از  16تا  18فوریه ( 27تا  29بهمنماه) برگزار
خواهدشدبهآنهاپرداختهخواهدشد.
همچنین در نشســتهای متعددی که در حاشیه
کنفرانــس مونیخ برگزار خواهد شــد ،دیدارهایی برای
مقامات برنامهریزی شده است که به منظور پرداختن هر
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نظامی و چه در بعد استراتژیک
و دفاعی مدیون ایران است.
عراق رغبتی به حضور
ایراننداشت؟
عنــوان ایــن کنفرانــس،
کنفرانس بازسازی عراق است،
پس یک طــرف این ماجرا خود
عراق اســت .ما انتظار داشتیم
مســئوالن عراقی ،ایــران را با
احترام و از موضع باال دعوت کنند تا با حضور ایران
یکه تــازی آمریکا در این کنفرانس کم تر شــود.
مردم ایران در تمام این سالها پا به پای عراقی ها در
مبارزه با تروریسم و داعشی ها و برقراری ثبات در
این کشور جنگیدند و تالش کردند اما مسئوالن
عراقی در این مرحله بازسازی توجه کافی به ایران
نداشتند.
نمی توان گفت که عراق رغبتی به حضور ایران
ندارداماحیدرالعبادیرویآمریکاییبیشترحساب
باز می کند برخالف مالکی نخست وزیر قبلی عراق
که آمریکایی ها را مجبور به خروج از کشورش کرد،

العبادی تمایل به همکاری با
آنهادارد.البتهالعبادیخواهان
این اســت که ایران هم در این
جریان حضور داشته باشد اما
آنقدر که به آمریکایی ها مجال
می دهد به ایــران نمیدهد.
به هرحال مخالــف ایران هم
نیست .افراد زیادی در پارلمان
عــراق و کابینه این کشــور
مخالف حضور ایران هســتند اما العبادی بایستی
با عقالنیت و برقراری توازن ،موقعیت ها را در نظر
بگیرد و براساس شرایط وضعیت مناسبی را برای
ایران فراهم کند.
شــرایط ایران برای حضور در بازسازی
عراقچگونهاست؟
در مرحله بازسازی ایران رودررویی سخت تری با
آمریکاییهاوسرمایهگذارانشاندارد.عراقیهاباچه
شجاعتی از شرکتهای ایرانی دعوت کنند که سهم
عمده بازسازی را داشته باشند ،درحالی که عراقی ها
در مباحث راه آهن ،گاز و تاسیسات عمرانی چشم به

چه کسانی امسال در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت میکنند

احتمال حضور ظریف در مونیخ
چه بیشتر به مسایل یاد شده در دســتور کار قرار دارند.
بر طبق اطالعرسانیهای صورت گرفته از جانب مقامات
کنفرانس امنیتی مونیخ اسامی حاضرین در کنفرانس
امسال مشخص شــده اند« .آنتونیو گوترش» دبیرکل
سازمان ملل« ،ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا،
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا و «ینس استولتنبرگ» دبیر کل سازمان پیمان
آتالنتیک شــمالی (ناتو) چهار نفر از برجســتهترین
روسای نهادهای جهانی هستند.
از آمریکا هم «جیمز متیس» وزیــر دفاع« ،هربرت
ریموند مکمســتر» مشــاور امنیت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا« ،جو بایدن» معاون رئیسجمهور

پیشــین و «جان کری» وزیر خارجه پیشین آمریکا به
مونیخ خواهند آمد .از بین نمایندگان کنگره آمریکا هم
به «جان مککین»« ،شلدون وایتهاوس» و «سناتور
کروکر» اشاره شده است .سران جهانی هم شامل «پترو
پروشنکو»رئیسجمهوراوکراین«،ترزامی»نخستوزیر
بریتانیا« ،سباستین کورتس» صدراعظم اتریش« ،پاول
کاگامی» رئیسجمهــور رواندا« ،بنیامیــن نتانیاهو»
نخستوزیراسرائیل«،حیدرالعبادی»نخستوزیرعراق
میشوند .اما وزرای خارجه و دفاع هم دیگر مهمانان این
نشست هســتند که «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه
ایران از جمله این افراد اســت .عالوه بر وی «ســرگئی
الوروف»« ،مولــود چاووشاوغلو»« ،عــادل الجبیر»

آمریکایی ها و اروپاییها دوخته اند .آمریکایی ها به
دنبال این هستند که حضور نظامی خود را در عراق
افزایشدهند.دونالدترامپرئیسجمهورآمریکاهم
در رقابتهای انتخاباتی خــود از اوباما به دلیل خارج
کردن نظامیان از عراق انتقاد کرده بود .اکنون هم به
بهانه مبارزه با داعش پایگاههای نظامی خود بیشتر
خواهند کرد .مایک پنس هم گفته در عراق هستیم.
آمریکا به دنبال کنترل فضای عراق و خصوصا حضور
در مرزهای غربی این کشور با سوریه است تا شرایط
را به نفع خود تغییر دهد و وضعیت دو کشــور را از
این طریق مدیریت کند .همچنین آمریکا به دنبال
سهم بیشتری از نفت عراق اســت به همین دلیل
کمپانیهای خود را با تمام قوا وارد فرایند بازسازی
عراق کرده است.
به همین دلیل ایران بــرای اینکه از این بازی
عقب نماند ،باید دیپلماسی فعالتری داشته باشد.
نمایندگان شــرکتها ،وزارتخانه ها به بغداد سفر
کنند و زمینه همکاری و مشارکت را فراهم کنند.
در غیر این صــورت بهره ای از فرایند بازســازی
عراق نخواهیم داشت.
همتایانویازروسیه،ترکیهوعربستانسعودیبههمراه
«ماریوسبالسزاک»«،روبرتاپینوتی»و«ماریسهپاینه»
وزرای دفاع لهستان ،ایتالیا و اسپانیا به کنفرانس مونیخ
دعوت شــدهاند .دولت آلمان هم که به تازگی در زمینه
همکاری احــزاب در قالب دولــت ائتالفی جدید توافق
کرده اســت« ،زیگمار گابریل» وزیر خارجه« ،اورسوال
فوندرلین» وزیر دفاع« ،توماس دیمیتزیره» وزیرکشور،
«گرد مولر» وزیر همکاری اقتصاد و توسعه به همراه بیش
از  30تن از نمایندگان پارلمان آلمان را راهی کنفرانس
مونیخمیکند.
حدود پنج دهه از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ
میگذرد و در طی این ســالها این کنفرانس به غیر از
چند مورد ،هرســاله برگزار شده اســت .محمد جواد
ظریف پیش از این نیز در پنجاه و ســومین کنفرانس
امنیتی مونیخ حضور پیدا کرده بود ولی درباره شرکت
در کنفرانس پیش رو هنوز خبر رسمی از سوی ایران
منتشر نشده است.

وزیر خارجه قزاقستان گفت که وزرای خارجه
ترکیه ،روســیه و ایــران ماه آینــده میالدی در
پایتختاینکشوردرباره سوریهدیداروگفتوگو
میکنند.
به گزارش رویتــرز« ،خیرت عبدالرحمانف»
وزیر امورخارجه قزاقســتان گفت کــه وزرای
خارجه روســیه ،ایــران و ترکیــه در نظر دارند
ماه آینده میالدی اوضاع ســوریه را در آســتانه
پایتخت قزاقستان بررسی کنند .عبدالرحمانف
در گفتوگو بــا خبرنگاران در ایــن باره گفت:
طرفها همچنان در حال بررســی زمان و مکان
دقیق برگزاری این نشست هســتند اما یکی از
گزینهها آســتانه ،پایتخت قزاقســتان است .به
گفتهعبدالرحمانف،آستانههمچنینمیزباندور
جدیدیازاینگفتوگوهامیانسهکشورروسیه،
ترکیه و ایران در سطوح پایینتر خواهد بود .دور
اخیر مذاکرات آستانه ،دهه آخر دسامبر گذشته
برگزار شد و بعد از این نشست ،گامهای دیگری
در چارچوب صلح در ســوریه ،از جمله مذاکرات
سوری -ســوری در وین و کنگره گفتوگوهای
ملیسوریهدرسوچی،برداشتهشد.
وزیر دفاع انگلیس:

چالشها از سوی ایران ،روسیه
و چین افزایش یافته است

وزیر دفاع انگلیس مدعی شد :شاهد افزایش
چالشهاازسویایران،روسیهوچینهستیم.
به گزارش گاردین ،گاوین ویلیامســون ،وزیر
دفاعانگلیسدرگفتوگوبایکنشریهاسترالیایی
گفت که یک ناو جنگی بریتانیایی قرار است ماه
آینده میالدی از اســترالیا به سمت دریای چین
جنوبی حرکت کند تا از حقوق آزادی دریانوردی
بهرهمندشویم.
وی در ادامه اظهارات خود مدعی شد :ما باید
اطمینان حاصل کنیم که با هر نیت خصمانهای
مقابلهمیشودو ما شاهدافزایش چالشهانه تنها
از سوی چین بلکه از سوی روسیه و ایران هستیم.
ما باید به طور کامل اطمینان یابیم که از اقدامات
امنیتیمانوزیربنایملیمانمحافظتمیشود.

دستور تازه ولیعهد سعودی
درباره ارتباط باران با فساد

محمدبنسلمانولیعهدسعودیازمفتیهای
درباریخواستتادرهنگاماقامهنمازبارانارتباط
میان کاهش نزوالت آسمانی با افزایش گناهان
در عربســتان را مردود و غیرقابل قبول دانسته و
تکذیبکنند.
در حالی که بسیاری از مفتی های عربستان
خشکسالی شدید در این کشور را در اثر گناهان
موجوددرعربستانمیدانند،اماولیعهدسعودی
تاکیــد دارد که نباید خشکســالی را به گناهان
موجود در جامعه این کشــور ربط داد ،موضوعی
که به اختالف در عربســتان تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی وطن ،بن ســلمان از
مفتیهای وابســته به رژیم آل سعود خواست تا
عدم نزول بــاران را به حکمت و تدبیر خداوند در
جهانهستیمرتبطبدانندواینموضوعرایکامر
غیبی که فقط خدا از آن آگاه است ،بدانند .ولیعهد
سعودی از مفتی های مســئول اقامه نماز باران
خواســت تا عدم نزول باران را به افزایش گناهان
در عربســتان و خشــم خداوند از این امر پیوند
نزنند .این در حالی است که به گزارش خبرگزاری
رسمی عربستان واس  ،شــهرها و شهرک های
سعودی روز دوشنبه شاهد اقامه نماز باران بود و
خطبه های نماز باران حول محور دوری گزیدن
از گناهان تمرکز یافت و اینکه تحوالت روی داده
در میان ملت ها نتیجه قطعی کردار آنها اســت.
در همین راستا شیخ فیصل غزاوی امام جمعه و
جماعت و خطیب مسجد الحرام در مکه مکرمه از
گناهان و نافرمانی و عصیان و گردنکشی به عنوان
عاملهالکتملتهانامبرد.
اردوغان:

حمایتمالیآمریکاازکردها
برتصمیمات ماتاثیرگذاراست

رئیسجمهــوری ترکیه گفــت که تصمیم
آمریــکا در حمایت مالی از کردهای ســوریه بر
تصمیمهایآنکاراتاثیرگذاراست.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز« ،رجب طیب
اردوغان» رئیسجمهور ترکیه گفت که تصمیم
آمریــکا در ارائه کمک مالی به کردهای مســلح
ســوریه بر تصمیمهای آنکارا تاثیرگذار خواهد
بود.وی بــا انتقاد از بودجه پیشــنهادی آمریکا
برای نیروهای کرد سوری ،گفت :از مردم آمریکا
میخواهم نسبت به پولهایی که از بودجهشان
صرف میشود ،هوشیار باشند .اردوغان در ادامه
گفت :بسیار روشن است که کسانی که میگویند
اگر به ما ضربه بزنید ،پاســخ ســختی به شــما
میدهیم ،هیچگاه سیلیهای عثمانی را تجربه
نکردهاند .رئیسجمهوری ترکیــه افزود :اینکه
بگوییمناتوباآمریکابرابراست،اشتباهاستوهمه
کشورها برای آمریکا در موضع برابر قرار دارند .وی
در ادامه از آمریکا خواست تا به تعهداتش در برابر
ناتوپایبندباقیبماند.

