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ارتش فیلیپین و ایاالت متحده رزمایش های مشــترک 
سه هفته ای خود را با تمرکز بر تقویت توانایی این کشور 
جنوب شرقی آسیا جهت »محافظت و دفاع از خاک خود 
در برابر تهدیدات خارجی« آغاز کرده اند. به گزارش ایسنا، 

به نقل از خبرگزاری رویترز، این رزمایش ها بالفاصله پس از تصمیم 
ماه گذشته فردیناند مارکوس جونیور، رئیس جمهوری فیلیپین مبنی 
بر گسترش دسترسی آمریکا به پایگاه های نظامی فیلیپین برگزار 
شده است؛ اقدامی که خشم چین را به دنبال داشته زیرا فیلیپین به 

عنوان یک پایه در رقابت ژئوپلیتیکی میان این دو ابر 
قدرت )آمریکا و چین( تلقی می شود. بیش از ۳۰۰۰ 
سرباز فیلیپینی و آمریکایی در این رزمایش سه هفته ای 
در »فورت ماگسایســای« بزرگ ترین پایگاه نظامی 
فیلیپین مشارکت می کنند و این رزمایش موسوم به »ساالکنیب« 
)به معنای »ســپر«( شامل رزمایش هایی با گلوله های واقعی است. 
رومئو براونر، فرمانده ارتش فیلیپین در جمع خبرنگاران گفت: این 
سناریوها شامل دفاع از مجمع الجزایر فیلیپین در برابر تهاجم احتمالی 

خارجی ها خواهد بود. از آنجایی که این رزمایش ها توسط ارتش های 
دو کشور انجام می شوند، ما بر روی عملیات های دفاعی و دفاع هوایی 
متمرکز خواهیم شد. چین این اقدام فیلیپین را بخشی از تالش های 
آمریکا برای »محاصره کردن چین« دانست و در این راستا سخنگوی 
سفارت چین در مانیال گفت: با انجام چنین کاری، آمریکا نه تنها به 
تنش ها دامن زده بلکه میان چین و فیلیپین نیز تفرقه ایجاد کرده و 
تالش های مشترک کشورها را در این منطقه برای حفاظت از صلح و 

ثبات در دریای چین جنوبی مختل کرده است.

آغاز رزمایش های مشترک فیلیپین و آمریکا سیاسی
انگلیس

عربستان

سوئد

مکزیک

وزیر دفاع انگلیس در ســخنانی مدعی شد که 
نیروی هوایی کشــورش در ماه دسامبر با انجام 
یک حمله پهپــادی یک ســرکرده داعش در 
سوریه را هدف قرار داده است. به گزارش ایسنا، 
به نقل از ســایت النشره لبنان، بن واالس، وزیر 
دفاع انگلیس در ســخنانی در جریان نشست 
مجلس عوام این کشــور اظهار کرد: خاورمیانه 
همچنان به تروریســم پناه می دهد و به همین 
دلیل اســت که انگلیس به حمایــت از دولت 
عراق به عنوان بخشی از ائتالف بین المللی علیه 

داعــش ادامه می دهد. وی در این باره گفت: در 
اواخر دسامبر، یک پهپاد نیروی هوایی انگلیس 
یکی از سرکرده های اصلی داعش در شهر الباب 
ســوریه را هدف قرار داد. بــن واالس ادامه داد: 
ســرکرده هدف قرار گرفته فعالیت های مرتبط 
با ســالح های شــیمیایی و بیولوژیکی داشت. 
وی مدعی شد: انگلیسی ها پیش از انجام حمله 
خطرات احتمالی برای غیرنظامیان را بررســی 
کردند و دو موشک شلیک شد که هر دو به دقت 

به هدف اصابت کردند.

سفیر عربستان در بیروت پیام مهمی را درباره 
ویژگی های رئیس جمهور آتی لبنان به رئیس 
پارلمان این کشــور ارائه کرد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از الجدید، ولید البخاری، سفیر عربستان 
در بیروت پیــام مهمی را دربــاره ویژگی های 
رئیس جمهور لبنان به نبیه بری، رئیس پارلمان 
این کشــور ارائه کرد که براساس نتایج نشست 
پنج جانبــه پاریس و مذاکرات امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور لبنان و محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان و بیانیه سه جانبه در نیویورک است.
منابــع اعالم کردند: عربســتان اســامی برای 
ریاست جمهوری لبنان مطرح نکرده است؛ اما 
ویژگی هایی که تعیین کرده بر شخصیت هایی 
مطابقت دارد که می توان دربــاره آن به توافق 
رســید. از جمله این شــخصیت ها ژوزف عون، 
فرمانده ارتش لبنان و جهاد ازعور، وزیر ســابق 
لبنانی هســتند. نبیــه بری در دیــدار با ولید 
البخاری درباره اوضــاع لبنان و منطقه بحث و 

گفت وگو کرد.
بری همچنین بــا امینه محمد، معاون دبیرکل 
سازمان ملل و رئیس گروه توسعه پایدار سازمان 
ملــل و ادوارد گابریل، رئیس کارگروه آمریکا و 
هیئــت همراه او با حضور ســفیر آمریکا دیدار 
کرد. گابریل بعد از این دیــدار گفت: ما درباره 
لزوم انتخاب هرچه سریعتر رئیس جمهور جدید 
لبنان و لــزوم انجام اصالحات ضروری و موضع 
آوارگان و وضعیت کنونی لبنان گفت وگو کردیم.
نبیه بری همچنیــن در دیدار با عونی الکعکی 
و ژوزف القصیفــی، از مســئوالن ســندیکای 
روزنامه نــگاران و نویســندگان گفــت: من در 
جشــنواره امام موســی صدر در صور گفتم که 
باید یک رئیس جمهور ملی گرا انتخاب شــود 
که موجب گردهم آمدن گروه های لبنانی شود 
نه اینکه موجب تفرقه بین آن ها شــود. رئیس 
جمهــوری که به روابط لبنان بــا جهان عربی 
ایمان داشته باشد. بعد از پنج ماه خأل و در سایه 
فروپاشی اقتصادی و بعد از مخالفت هایی که دو 
فراکسیون اصلی با مذاکرات ملی داستند دیگر 
ادامه این وضعیت قابل تحمل نیســت. ما تنها 
یک گزینه داریم و آن نامزد کردن شخصی است 
که ویژگی هایی که در سخنرانی خود در سالروز 
ربوده شدن امام موسی صدر ذکر کردم، داشته 

باشد.
وی گفت: بگذارید بپرســم ســلیمان فرنجیه، 
رئیس جریان المرده آیا زمانی که دوره ریاست 
جمهوری امیل لحود تمدید شد، نامزد نبود؟ آیا 
دیوید هیل، سفیر سابق آمریکا او را نامزد نکرد؟ 
آیا زمانی که میشل عون، رئیس جمهور سابق 
لبنان نامزد بود فرنجیه نامزد نبود؟ بگذارید من 
به عنوان یک مارونی صحبت کنم. مارونی ها از 
شــمال بودند. فرنجیه هم از شمال است. آیا در 
انتخابات قبلی با رهبران مسیحی و مارونی در 
بکرکی دیدار نکردم که در آن روز درباره چهار 

اســم به توافق رسیدیم. کســی که از بین این 
چهار نفر انتخاب می شود نماینده مسیحیان و 
لبنانی ها است. آیا فرنجیه یکی از این چهار نفر 
نیست؟ ما از رئیس جمهور چه می خواهیم؟ من 
به رئیس جمهوری نیاز دارم که با سوریه درباره 
موضوع ترســیم مرزهای و حل بحران آوارگان 
گفت وگو کند به این دلیل که اگر ما به اروپایی ها 
و آمریکایی ها اعتماد کنیم آن ها توجهی به این 
موضوع ندارند. ما رئیس جمهوری می خواهیم 
که قادر به اجرای رویکرد استراتژی دفاعی باشد. 
رئیس جمهوری که به توافق طائف ایمان داشته 
باشــد. برای همین ســلیمان فرنجیه را نامزد 

کردیم.
وی درباره دیدارش با ســفیر عربســتان گفت: 
ارتبــاط ادامــه دارد و قبل از ایــن دیدار هم 
دیدارهای دیگری وجود داشت. بری گفت: حل 
سیاسی با حل بحران ریاســت جمهوری آغاز 
می شود. سلیمان فرنجیه دست خود را به سمت 
همگان دراز کرده و بــه فکر منافع تمام مردم 
اســت. ما به توافق طائــف پایبند بودیم به این 
دلیل که چارچوبی برای توقف جنگ است. اگر 
ما به سمت تشکیل دولتی مدنی نرویم وضعیت 

لبنان خوب نمی شود.
یک منبــع نزدیک به نبیه بــری درباره اخبار 
منتشر شــده درخصوص مخالفت عربستان با 
نامزدی سلیمان فرنجیه گفت: عربستان در روند 
انتخاب اسامی برای پســت ریاست جمهوری 
دخالت نمی کند. این منبع همچنین اعالم کرد: 
ارتباط میان نبیه بری و بشــاره الراعی، اسقف 
مسیحیان مارونی لبنان ادامه دارد و هر دو برای 
نزدیک کردن دیدگاه های گروه های سیاســی 
تالش می کنند. تا به این ساعت نبیه بری قصد 
دعوت به جلسه جدید انتخاب رئیس جمهور را 
ندارد. مگر اینکه تمام طرف ها اسامی نامزدهای 
خود را ارائه کرده و برای انتخاب رئیس جمهور 
جدید به پارلمان بروند. چالش اصلی امروز تأمین 
حد نصاب برای برگزاری جلسه است. نبیه بری 
همواره به درخواست برای مذاکره پایبند است؛ 
اما مشــکل این است که حزب القوات اللبنانیه 
به رهبری ســمیر جعجع و جریان آزاد ملی با 
ریاست جبران باسیل با شــرکت در مذاکرات 
مخالف هستند. این منبع اعالم کرد: نبیه بری 
از نامزدی فرنجیه حمایت می کند و از او دست 

نخواهد کشید.
احزاب مخالف از جمله القوات اللبنانیه و الکتائب 
به ریاست ســامی الجمیل و برخی نمایندگان 
مســتقل اعالم کرده اند که نامزدشــان میشل 
معوض یا هر کسی اســت که ویژگی هایی که 
آن هــا می خواهند داشــته باشــد. آن ها اعالم 
کردند که تمام تالششان را برای ناکام گذاشتن 
جلســه ای که ممکن اســت به انتخاب رئیس 
جمهوری وابســته به حزب اهلل و هم پیمانانش 

منجر شود، به کار می گیرند.

نخســت وزیر ســوئد از بــاال بــودن احتمال 
پیوســتن فنالند به ناتو پیش از کشورش خبر 
داد. به گزارش ایلنــا به نقل از آناتولی، »اولف 
کریسترسون«، نخســت وزیر سوئد اعالم کرد 
که احتمال پیوســتن فنالند بــه ناتو پیش از 
کشورش در حال افزایش است. کریسترسسون 
در آســتانه ســفر به آلمان گفــت: »تحوالت 
هفته های اخیر نشــان می دهد کــه احتمال 

 وقوع این اتفــاق در دو زمان مختلف افزایش 
یافته است«.

وی افــزود: »موضوع اصلی پیوســتن یاعدم 
پیوستن سوئد به ناتو نیســت، بلکه مهم این 
اســت که چه زمانی به ناتو خواهد پیوست«. 
ترکیه در واکنش به حادثه هتک حرمت قرآن 
کریم در سوئد مذاکرات با هدف تسهیل الحاق 
فنالند و سوئد به ناتو را به حالت تعلیق درآورد.

رئیس جمهور مکزیک پس از حادثه آدم ربایی 
مرگبــار ماه جــاری میــالدی در نزدیکی مرز 
کشورش که منجر به کشته شدن دو آمریکایی 
شد و در واکنش به منتقدان آمریکایی عملکرد 
دولتش در حوزه امنیت، کشــورش را از آمریکا 
نیز امن تر دانســت. به گزارش ایســنا، به نقل 
از خبرگــزاری رویترز، حمله ســوم مارس به 
چهار آمریکایی در شــهر ماتاموروس مکزیک و 
آدم ربایی که بعد از این حمله رخ داد، با پوشش 
خبــری مفصل رســانه های آمریکایــی همراه 
شــد و انتقادات سیاســتمداران آمریکا به ویژه 
جمهوریخواهان را به دنبال داشت. هنگامی که 
مقام های مکزیکی این آمریکایی ها را یافتند، دو 
تن از آن ها جان خود را از دســت داده بودند. از 
آن زمان تاکنون پنج عضو یک کارتل مواد مخدر 
مکزیــک در ارتباط با این آدم ربایی دســتگیر 
شــده اند. آندرس مانوئل لوپز اوبــرادور، رئیس 
جمهوری مکزیــک تهدید کرده در صورتی که 
جمهوریخواهان آمریکا به انتقاداتشان از دولت 

او ادامه دهند از شهروندان مکزیکی تبار آمریکا 
بخواهد به کاندیداهای جمهوریخواه رای ندهند. 
او همچنین با هشدارهای امنیتی رسمی آمریکا 
مبنی بر اینکه ســفر به عمده مناطق مکزیک 
پرریسک اســت، مخالفت کرد. لوپز اوبرادور در 
پاسخ به سوالی درباره هشدارهای آمریکا درباره 
امنیت در کشــورش در یک کنفرانس خبری 
به خبرنگاران گفت: »مکزیک از ایاالت متحده 
امن تر اســت. هیچ مشکلی به لحاظ سفر ایمن 
در سراســر مکزیک وجود ندارد.« لوپز اوبرادور 
ادامه داد »گردشگران آمریکایی و مکزیکی های 
مقیم آمریکا از امنیت این کشور آگاه هستند« 
و در این راســتا به افزایش تعداد آمریکایی های 
مقیم مکزیک در مدت اخیر اشــاره کرد. سال 
گذشته حضور گردشگران آمریکایی در مکزیک 
جهش قابل مالحظه ای یافت. او دلیل انتشــار 
گزارش هــای منفــی درباره امنیت کشــورش 
را کمپیــن »ضد مکزیــک« سیاســتمداران 

محافظه کار آمریکا دانست.

سخنگوی کرملین ضمن »مهم« خواندن روابط روسیه و چین، گفت که 
مذاکرات میان این دو کشور ادامه دارد و ادامه خواهد داشت. به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملین به خبرنگاران گفت: مذاکرات میان روسیه و چین دوستانه و 
اســتراتژیک است و همچنان ادامه خواهد داشت زیرا این روابط برای 
هر دو طرف مهم است و همچنین هر دو طرف توجه زیادی به توسعه 
بیشــتر این روابط می کنند. وی با اشاره به یک پیشرفت احتمالی در 
جلســه آتی میان روسای جمهور روســیه و چین، گفت: هر ارتباطی 
انگیزه بیشتری را برای ارتقاء همکاری ها در زمینه های مختلف می دهد. 
ســخنگوی کرملین در ادامه همچنین به قرارداد سه جانبه »آکوس« 
میان آمریکا، انگلیس و اســترالیا اشــاره و در این خصوص بیان کرد: 
موضوع ارائه زیردریایی های اتمی به استرالیا از سوی آمریکا و انگلیس 
سواالت زیادی را درباره مسئله عدم اشاعه هسته ای ایجاد می کند و این 

موضوع نیاز به شفافیت دارد. دیمیتری پسکوف در قسمت دیگری از 
سخنانش اظهار کرد: مسکو امیدوار است که پس از یک دوره طوالنی 
قسمت دوم توافق غالت اجرا شود. امیدواریم شرایط و مسئولیت هایی 
که پیشتر توســط تمامی طرف ها مشخص شد، محقق شود. روسیه 
همچنین از تالش های آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
در این خصوص قدردانی می کند اما وی موفق نشد تا غرب را تشویق 
کند که تحریم ها علیه مســکو را لغو کنند. وی در پایان با اشــاره به 
دیدار احتمالی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا تاکید کرد: هنوز هیچ گفت وگوی سازنده 
و یا ابتکاری جهت این مالقات احتمالی وجود ندارد. پیشــتر ترامپ 
که تصمیم گرفته در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا شرکت 
کند، گفت که کمک های اضافی به اوکراین به برگزاری جلسه با پوتین 

بستگی خواهد داشت.

پسکوف: روابط مهم روسیه و چین ادامه خواهد داشت
دیدار احتمالی پوتین-ترامپ در دستور کار نیست

12

نشریه پولیتیکو گزارش داد، بررسی اتحادیه اروپا احتماال به این نکته 
اشــاره دارد که بروکســل در حال آماده شدن برای معرفی »قانون 
عوامل خارجی« مختص به خود اســت. به گزارش ایسنا، براساس 
گزارش پولیتیکو، سازمان های مردم نهاد و مشاور نسبت به این اقدام 
بالقوه »وحشــت زده« شده اند زیرا چنین چیزی بدین معناست که 
آن ها باید هر ســرمایه و پول خارجی را به کمیسیون اروپا گزارش 
دهند. ســه منبع روز دوشــنبه به پولیتیکو گفتند، این بررسی که 
توسط یک طرف ســوم به نیابت از کمیسیون اروپا انجام شده و از 
ســازمان های مردم نهاد سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه ای خارج از 
اتحادیه اروپا دریافت کرده اند یا خیر پرسیده، همچنان در بروکسل 

در حال گســترش و جریان است. به گفته این منابع، چنین سوالی 
برخی از گروه ها را نگران می کند که با پاسخ به آن خودشان را »عمال 

در فهرست آتی قانون اتحادیه اروپا« قرار دهند.
این نظرســنجی به دستور معاون رئیس کمیســیون اروپا با هدف 
توسعه به اصطالح »دفاع از دموکراسی« انجام شده است. این قانون 
با هدف محافظت از نهادهای کلیدی اتحادیه اروپا از نفوذ بازیگران 
خارجی توســط اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون اروپا در 
سخنرانی ساالنه اش در ماه سپتامبر وعده داده شد و انتظار می رود 
که تا پایان ماه مه نهایی شود. چندی پیش مجادله بر سر الیحه ای 
پیرامون »عوامل خارجی« که به گفته منتقدان الگوبرداری از قوانین 

»سرسختانه روسیه« اســت، به کتک کاری در پارلمان گرجستان 
کشیده شــد. طبق این قانون جدید، سازمان هایی که بیش از ۲۰ 
درصد از بودجه خود را از خارج کشور دریافت می کنند، باید به عنوان 
»عوامل خارجی« معرفی شوند و تحت نظارت وزارت دادگستری قرار 
بگیرند؛ در غیر این صورت با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد. 
منتقدان آن را با قانون ۲۰۱۲ روسیه مقایسه کرده اند که از آن زمان 
به طور پیوسته گسترش یافته و برای »سرکوب جامعه مدنی روسیه 
و رســانه های مستقل« استفاده می شــوند. اما پس از دو شبانه روز 
اعتراضات گسترده مردمی، حزب حاکم گرجستان الیحه جنجالی 

»عوامل خارجی« را پس گرفت.

مسکو، میزبان نشستی چهارجانبه با حضور معاونان وزرای خارجه 
کشــورهای روسیه، ترکیه، ایران و سوریه جهت ایجاد شرایط الزم 
برای برگزاری نشست دیگری در سطح وزرای خارجه در چارچوب 
همگرایی ترکیه و ســوریه خواهد بود به ویژه که به نظر می رسد 
دمشــق با اســتفاده از نیاز آنکارا به توافق با آن پیش از انتخابات 
سراسری این کشور در تاریخ ۱۴ مه آتی، سقف خواسته های خود 
را افزایش داده است. به گزارش ایسنا، میخائیل بوگدانوف، فرستاده 
ویژه والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به خاورمیانه و شمال 
آفریقا و معاون وزیر خارجه این کشــور در گفت وگوی مطبوعاتی 
درباره اطالعات منتشر شده درباره نشستی که قرار است ۱۵ و ۱۶ 
مارس )فردا و پس فردا( در مسکو برگزار شود، تاکید کرد: مقدمات 
نشست معاونان وزرای خارجه روسیه، ســوریه، ایران و ترکیه در 

دست انجام هستند.
این نشســت مقدمه ای برای نشست وزرای خارجه ترکیه، سوریه، 
روســیه و ایران خواهد بود. به نقل از سایت العربی الجدید، برخی 
رسانه های ترکیه به تازگی گزارش دادند که نشست معاونان وزرای 
خارجه کشورهای روسیه، ترکیه، ایران و سوریه در مسکو با هدف 
فراهم کردن شــرایط الزم برای برگزاری نشستی در سطح وزرای 
خارجه برگزار خواهد شد. چهارشنبه گذشته مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس مطبوعاتی مشــترکی با حســین 
امیرعبداللهیــان، همتــای ایرانی خود اعالم کرد که در مســکو، 
پایتخت روسیه نشســتی با حضور معاونان وزرای خارجه سوریه، 
ترکیه، ایران و روســیه در چارچوب روند همگرایی میان دمشق و 
آنکارا برگزار خواهد شد. پیشتر ایران یکی از طرف ها در تالش های 
روسیه برای همگرایی میان آنکارا و دمشق بود تا از هر گونه سازش 

سیاسی در پرونده سوریه دست خالی خارج نشود.
آنکارا و دمشق اواخر سال گذشته میالدی پس از توقف روابطشان 
در سال ۲۰۱۱ به دلیل تحوالت سوریه و مخالفت دمشق با هرگونه 
اقدام منطقه ای برای ممانعت از وخامت اوضاع در سوریه، روندی را 
برای همگرایی آغاز کردند. در ۲۸ دسامبر گذشته در مسکو نشستی 
با حضور سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، خلوصی آکار، وزیر دفاع 
ترکیه، علی محمود عباس، وزیر دفاع سوریه برگزار شد، این اولین 

دیدار رسمی در سطح وزرای ترکیه و سوریه از سال ۲۰۱۱ بود.

اما روزنامه الوطن چاپ سوریه در شماره روز دوشنبه خود احتمال 
برگزاری نشست چهارجانبه در ســطح معاونان وزرای خارجه در 
مسکو در تاریخی که وزیر خارجه ترکیه چند روز قبل تعیین کرد، 
بعید دانست و دلیلش را این دانست که دمشق هنوز تضمین هایی 
را که پیش از این برای قدم گذاشــتن در مسیر عادی سازی روابط 
خود با آنکارا اعالم کرده بود، دریافت نکرده اســت. الوطن در ادامه 
پیش بینی کرد که این نشســت تا زمانی که دمشق این تضمین ها 
از جمله برنامه خروج نیروهای ترکیه ای از سوریه را دریافت نکند، 

هرگز برگزار نخواهد شد.
این روزنامه به نقل از برخی منابع پیگیر تحوالت نوشــت، دمشق 
از تمامــی تالش ها بــرای آغاز گفت وگو با آنــکارا مطابق اصول و 
اولویت هایش که در راس آن ها بازپس گیری اراضی اشغالی اش قرار 
دارد، استقبال می کند. حاکمیت سوریه حضور نیروهای ترکیه ای 
در شــمال ســوریه در غرب و شــرق فرات را به منزله اشغالگری 
می داند و از ترکیه می خواهد نیروهای خود را از این منطقه خارج 
کند. ارتش ترکیه پایگاه های بزرگ متعددی در شــمال سوریه در 
حومه های شــمالی ادلب و حلب و در دو منطقه تل ابیض و راس 

العین در شرق رودخانه فرات دارد.
اما آکار یکشــنبه در اظهاراتی مطبوعاتــی تاکید کرد: »ما اراضی 
ســوریه را اشغال نکردیم و حضور ما در این اراضی با هدف مبارزه 
با تروریسم و حمایت از مرزها و تمامیت ارضی مان است«. دمشق 
عالوه بر مسئله نیروهای ترکیه ای از آنکارا می خواهد حمایت خود 
را از گروه های »ارتش ملی سوریه«، مخالفان سوری در شمال این 
کشور متوقف کند تا شرایط برای بازگشت نیروهای دمشق به این 
منطقه فراهم شــود، این در حالی است که پیش بینی می شود از 
جمله نتایج نشســت های مسکو رســیدن به توافقی است که راه 

عادی سازی روابط میان آنکارا و دمشق را باز خواهد کرد.
دمشق در حال حاضر به دنبال بازگرداندن مشروعیت خود از طریق 
ســاماندهی دوباره به خود و حضور در منطقه و جهان عرب است 
و آنکارا می خواهد تا قبل از انتخابات مه پرونده ســوریه را از دست 
مخالفان خارج کند. در این چارچوب فراس رضوان اوغلو، تحلیلگر 
سیاســی ترکیه در گفت وگو با العربی الجدید اظهار کرد: هدف از 
شروطی که دمشق پیش از نشست مسکو تعیین کرده، دستیابی به 

برخی منافع است و دمشق از اختالفی که در حال حاضر در ترکیه 
میان دولت و مخالفان پیش از انتخابات سراسری ایجاد شده، آگاه 

است و طبیعی است که برای تحمیل شروط خود تالش کند.
رضوان اوغلو در ادامه گفت: میانجیگری میان دو طرف وجود دارد 
و من از مقدار فشــاری که مسکو بر آن دو برای رسیدن به توافق 
اعمال خواهد کرد، اطالعی ندارم؛ اما فکر می کنم آنکارا به شروط 
دمشــق تن دهد چرا که به دنبال رســیدن به توافقی با آن است. 
محمد ســالم، مدیر واحد تحلیل سیاست ها در مرکز گفت وگوی 
سوریه به العربی الجدید گفت: آنکارا هرگز در حال حاضر و پیش از 
انتخابات آمادگی برای عمل به خواسته های دمشق در مورد جدول 

زمانی خروج از سوریه را ندارد.
محمد سالم افزود: دولت اســد می داند این درخواست غیر واقعی 
اســت؛ اما مذاکرات را با ســقف باالیی آغاز می کند تا امتیازهایی 
بگیرد، آنکارا پیش از این و نیز در حال حاضر اعالم کرده زمانی که 
تهدیدهای تروریستی از بین بروند و یک راه حلی سیاسی ایجاد شده 
و ثبات و آرامش محقق شود، عقب نشینی خواهد کرد و این یعنی 
توپ را به زمین دولت اســد انداخت. آنکارا در حال گسترش نفوذ 
خود در شمال سوریه، منطقه خارج از کنترل دمشق است، اراضی 
که به دو منطقه متخاصم تقســیم می شود و مرزها و گذرگاه هایی 
در آن وجود دارد، منطقه اول در اســتان ادلب و در کنترل هیئت 
تحریر الشــام )جبهه النصره سابق( واقع بوده و منطقه دوم شامل 
حومه های شــمالی و شمال شــرقی حلب و بخش هایی از منطقه 
شــرق رودخانه فرات است. آنکارا از گروه های مشخصی در شمال 
حمایت می کند و انتظار نمی رود به راحتی آن ها را رها کند به ویژه 
که در هر گونه درگیری احتمالی با نیروهای دموکراتیک ســوریه 
)قسد( که آن ها را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند پیشگام 
خواهد بود و نابودی قسد انگیزه مهم ترکیه برای ازسرگیری روابط 

با دمشق است.
آنکارا به دنبال یک اقدام مشــترک با دمشــق برای مبارزه با قسد 
اســت که کنترل بخش شمال شرقی ســوریه را در دست داشته 
و مــورد حمایت آمریکا قرار دارد و تا زمانــی که خطر داعش در 
 ســوریه وجود دارد، واشــنگتن مانع هر گونه تالش برای نابودی 

آن ها می شود.

عمران خان در میان جمع کثیر هزاران نفری از 
هواخواهانش در شرق پاکستان در حالی حاضر 
شد و رهبری این گردهمایی را بر عهده داشت 
که دادگاه های اســالم آباد دو حکم دستگیری 
دیگــر بــرای وی بابت عدم حضور در جلســه 
رســیدگی به پرونده رشــوه و تروریسم صادر 
کرده اند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، »عمران خان« نخست وزیر 
برکنار شــده پاکســتان از آوریل سال گذشته 
میالدی که با رای عدم اعتماد در پارلمان روبرو و 
عزل شد، بارها احکام دستگیری و احضاریه های 
دادگاه را مورد بی اعتنایی قرار داده و مدعی شده 
که این اتهامات، توطئه دولت شــهباز شریف، 
نخست وزیر کنونی برای بی اعتبار کردن کارزار 
انتخاباتی اش است. عمران خان همچنین مدعی 
اســت که برکناری اش، غیرقانونی و توطئه ای 
از ســوی شهباز شریف و دولت واشنگتن است 
اما آمریکا و نخســت وزیر کنونی پاکستان، این 
اتهامــات را رد می کنند. منتقدان عمران خان 
نیز می گویند، بی اعتنایی او به حضور و احکام 
دادگاه مانوری برای به تاخیر انداختن جلسات 
رسیدگی به اتهاماتش درباره تروریسم، تالش 

برای اهانت به دادگاه و رشوه است.
یکــی از احکام دســتگیری عمــران خان روز 

دوشنبه بابت پرونده فروش غیرقانونی هدایای 
دولتی و مخفی کردن دارایی ها در دوران نخست 
وزیری است؛ یک مورد دیگر نیز تهدید لسانی 
یک قاضی در تجمع سال گذشته میالدی است.
در این احکام صادره، از عمران خان خواســته 
شــده تا در جلسه ۱۸ و ۲۹ مارس سال جاری 
میالدی در دادگاه حاضر شود اما هنوز مشخص 

نیست که آیا پلیس وارد عمل می شود یا خیر.
این تحوالت نشان می دهد که دولت شریف در 
حال افزایش فشــار بر عمران خان است که در 
حال حاضر برای حزب خود در انتخابات آتی دو 
مجلس منطقه ای مبارزه می کند. تظاهرات روز 
دوشــنبه در شهر الهور، جایی که عمران خان 

اکنون زندگی می کند، برگزار شد.
یکی از وکالی حزب حاکم لیگ ملی پاکستان 
شــهباز شــریف گفت: عمران خان به عمد از 

حضور در دادگاه ها امتناع می کند.
حزب اپوزیسیون تحریک انصاف پاکستان هم 
مدعی است که مقام ها ۸۰ مورد »پرونده جعلی« 
علیه خان ثبت کرده اند تا از نظر سیاسی نخست 
وزیر ســابق را که جانش در معرض تهدید قرار 
دارد، قربانی کنند. فواد چودری، یکی از رهبران 
ارشد حزب مذکور گفت که تیم حقوقی عمران 

خان این حکم را به چالش خواهد کشید.

ادعاهای رژیم صهیونیســتی  دولت موریتانی 
درباره انجــام رایزنی هایی برای عادی ســازی 
روابط با این رژیم اشــغالگر را تکذیب کرد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، 
النافی ولد اشــروقه، سخنگوی دولت موریتانی 
در کنفرانس مطبوعاتی در نواکشــوت ضمن 
تکذیب ادعاهای رسانه های صهیونیستی درباره 
وجود رایزنی هایی برای عادی سازی روابط میان 
تل آویو و نواکشوت اظهار کرد: ما هیچ ارتباطی 
با اسرائیل نداریم و هیچ رایزنی ای با آن نداریم.

موریتانی در دوره ریاست جمهوری معاویه ولد 
الطایع در سال ۱۹۹۹ عادی سازی روابط خود 
با رژیم صهیونیســتی را اعالم کرد. اما محمد 
ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری سابق در سال 
۲۰۰۹ در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به 
نوار غزه این روابط را به حالت تعلیق درآورد و 
در ســال ۲۰۱۰ قطع دائمی روابط با تل آویو را 
اعالم کرد. از ســال ۲۰۲۱ میالدی ۲۰۰ تن از 
علما و ائمه جمعه موریتانی فتواهایی در حرام 
بودن عادی ســازی روابط با رژیم صهیونیستی 
صادر کــرده و ارتباط با ایــن رژیم غاصب در 
اراضی فلسطین و رژیم اشغالگر بیت المقدس و 
اطراف آن را حرام اعالم کرده و به هیچ نحوی 

آن را جایز نداستند.

از ماه گذشته میالدی رسانه های صهیونیستی 
برای عادی ســازی روابط تل آویو با نواکشــوت 
تبلیغ می کنند، در همیــن چارچوب روزنامه 
اســرائیل هیــوم مدعی شــد، مذاکــرات و 
رایزنی های گســترده ای با چهار کشور جهت 
توسعه توافقنامه های ابراهیمی در دست انجام 
هستند. این روزنامه اسرائیلی در ادامه نوشت، 
در شرایطی که پیشرفت در برقراری روابط میان 
رژیم صهیونیستی و عربستان در پی بحران میان 
واشنگتن و ریاض رو به سردی می رود، آن ها در 
حال حاضر تالش می کنند مسیر را برای چهار 
کشور و توسعه توافقنامه های ابراهیمی در چند 

ماه آتی فراهم کنند.
اســرائیل هیوم در ادامه نوشت، وزارت خارجه 
تل آویــو که الی کوهن ریاســت آن را بر عهده 
دارد، در تالش برای پیشرفت در برقراری روابط 
با موریتانی، ســومالی، نیجر و اندونزی اســت. 
این روزنامه اســرائیلی در ادامه نیز مدعی شد 
که رایزنی ها با موریتانی بیش از سایر کشورها 
پیشرفت داشته و کوهن در نشست قبلی خود با 
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان به شکل رسمی 
از او خواســت تا از روابــط خود برای کمک به 
تل آویــو در برقراری ارتباط با موریتانی و نیجر 

استفاده کند.

عمران خان بی اعتنا به حکم دستگیری، 
در تجمع شرق پاکستان شرکت کرد

موریتانی هرگونه رایزنی برای عادی سازی روابط 
با تل آویو را تکذیب کرد
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نخست وزیر سوئد:
احتمال الحاق فنالند به ناتو پیش از سوئد باالتر است

رئیس جمهوری مکزیک: 
کشور ما از آمریکا امن تر است


