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بخش خصوصی مزیت نسبی ایران برای حضور جدی در بازسازی عراق
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجالس بازسازی عراق که به کویت سفر کرده است ،اعالم کرد :در جریان این سفر با مقامات کویتی ،عراقی و همچنین احتماال خانم
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و رایزنی میکند .به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهای  ،ظریف در کویت در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف سفر خود به این کشور گفت:
برای ایران ثبات و پیشرفت عراق بسیار مهم است و ایران همواره در کنار مردم عراق بوده است .ووی همچنین به همکاریهای بخش خصوصی ایران با عراق بخصوص در حوزه صادرات خدمات فنی
مهندسی اشاره کرد و گفت :در شرایطی که کشورهای کمی در عراق فعالیت میکردند شرکتهای ایرانی از جمله شرکتهای راهسازی و همچنین شرکتهای خدمات فنی مهندسی ایران در عراق
فعالیت کردند و این فعالیتها مزیت نسبی ما را برای حضور جدی در بازسازی عراق نشان میدهد.

دونالد ترامپ با توجیه دکترین هستهای آمریکا از ایجاد نیروی اتمی بی سابقه خبر داد
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ایاالت متحده آمریکا چندی قبل با انتشار سندی 72
صفحهای از دکترین هستهای جدید خود ،اعالم کرد که
قصد دارد سالحهای هستهای تاکتیکی از نوع بمبهای
اتمی کوچک را در اولویت خود قرار دهد؛ امری که
بالفاصله پس از انتشار آن با واکنش شدید روسیه و چین
همراه بود.
انتشار تازهترین اولویت تسلیحاتی آمریکا در حالی صورت
گرفت که پیمان استارت جدید مبنی بر کاهش سالحهای
هستهای میان آمریکا و روسیه به پایان رسیده است .در همین
رابطه دولت ترامپ در جدیدترین راهبرد امنیت ملی آمریکا
اعالم کرده است که خطر دستیابی دولتهای متخاصم و فعاالن
غیردولتی به تسلیحات کشتار جمعی در حال افزایش است و
این امر با نگاهی به برنامه هستهای کرهشمالی که آمریکا را بارها
به حمالت اتمی تهدید کرده و همچنین اقدامات روسیه و چین
برای دستیابی به تسلیحات پیشرفته ،واشنگتن را وادار میکند
تا اقدامات اولویت دار زیر را در دستور کار جدی خود قرار دهد.
 -1ارتقاء دفاع موشکی -2 ،کشف و نابودی سالحهای کشتار
جمعی -3 ،تقویت اقدامات منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی
و  -4نابودی گروههای تروریستی در حال دستیابی به تسلیحات
کشتار جمعی .دولت ترامپ معتقد است که سالح هستهای
اهداف حیاتی آمریکا را در طول  70سال گذشته تامین کرده
و بنیانی برای حفظ ثبات از طریق ایجاد بازدارندگی بوده است.
دولت ترامپ همچنین تاکید دارد که آمریکا در دوران پس از
جنگ سرد سرمایه گذاریهای خود را روی نیروهای هستهای
کاهش داده و بسیاری از زیرساختهای این کشور به دوره جنگ
جهانی دوم باز میگردد ،در حالی که همزمان دشمان برخوردار
از توانایی هستهای زرادخانهها و میزان برد سامانههای پرتاب را
توسعه دادهاند .به همین دلیل است که آمریکا باید ساختار نیروی
هستهای خود را حفظ کرده و در این راستا به نوسازی نیروها و

زیرساختهای هستهای و حفظ بازدارندگی پایدار مبادرت کند.
با این اوصاف ترامپ در تازهترین اظهار نظر خود در مورد
سالحهای اتمی آمریکا ،بار دیگر ضمن تالش برای توجیه راهبرد
جدید هستهای کشورش در پیامی اعالم کرد که اگر سایر کشورها
به کاهش ذخایر هستهای خود متعهد باشند ،ما نیز از این روند
پیروی خواهیم کرد ،اما آنها قصد توقف برنامههای خود را ندارند و
در نتیجه ما از تمام آنها جلو زده و نیروی هستهای ایجاد میکنیم
که تا به حال کسی مانند آن را ندیده باشد .ترامپ همچنین
تصریح کرد که در دولت من افزایش زرادخانه انواع سالحها و
مدرنسازی نوع جدیدی از نیروی هستهای را در دستور کار خود
قرار داده است.
 NPTدر محاق
طبق معاهده ( NPTپیمان منع گسترش سالحهای هستهای)

که در سال  1968میالدی میان چند کشور منعقد شده ،اعضای
دائم شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا ،روسیه ،چین،
فرانسه و انگلیس به طور رسمی به عنوان کشورهای دارای سالح
هستهای شناخته شده و سایر کشورها طبق این پیمان حق
برخورداری از این سالح را نخواهند داشت .نکته متناقض این
پیمان زمانی مشهود و از کارآرایی آن میکاهد که بدانیم اکنون
کشورهایی نظیر هند ،پاکستان ،کرهشمالی و ژریم صیونیستی
دارای سالح اتمی بوده و به طور کلی این پیمان را نپذیرفتهاند.
با این حال هر چند گفته میشود که این کشورها جامعه
بینالمللی را در عمل انجام شده قرار دادهاند و از این پس باید
برای مقابله با اتمی شدن سایر کشورها و کاهش تسلیحات اتمی
و زرادخانههای آن حتی میان کشورهای به رسمیت شناخته شده
اقدام شود ،آمارها حاکی از آن است که میزان تولید و تکیه بر ابزار

اتمی در جهان رو به گسترش بوده و از میان هزاران کالهک اتمی
بیش از  92درصد آن در اختیار روسیه و آمریکا است .این در
حالی است که پیمانهای منعقد شده میان مسکو و واشنگتن نیز
در چارچوب پیمانهای استارت محقق نشده است.
سمت و سوی حرکت به سمت جنگ سرد جدید
حال در چنین شرایطی که همواره صحبت از بازدارندگی و
لزوم کاهش ذخایر تسلیحات اتمی مطرح میشود ،آمریکاییها
با رونمایی از راهبرد اتمی تازه خود در صدد تولید بمبهای
هستهای کوچک با قابلیت حمل آسان و قدرت تخریبی کمتری
هستند .این امر بدین معناست که روند تولید سالح هستهای
میان قدرتهای جهانی به سمت و سوی مسابقه تسلیحاتی
جدیدی در حال حرکت است .مصداق عینی این مساله
توجیه سالحهای اتمی کوچک برای مقابله با طرح نوسازی
زرادخانههای هستهای روسیه است .این نوع سالحها که از آن
به عنوان سالحهای تاکتیکی یاد میشود به قدرتهای اتمی
امکان آزادی عمل بیشتری را میدهد و از آنجا که تنها در
شرایط کنونی آمریکا و روسیه دارای چنین سالحهای تاکتیکی
هستند (حداقل به صورت رسمی) ،عالوه بر شروع نوعی مسابقه
تسلیحاتی جدید میان این دو قدرت اتمی ،سایر کشورها نیز
ترغیب به پیگیری چنین راهبردی خواهند بود.
در همین رابطه است که روزنامه فیگارو فرانسه در گزارشی این
اقدامات را نتیجه تغییرات جدیدی میداند که با پیوند خوردن
به دکترین جدید دولت ترامپ شرایط را نسبت به گذشته بسیار
دشوارتر میسازد .به گفته کارشناسان این مساله حاکی از آن
است که اکنون جهان به سمت تولید سالحهای هستهای با اثرات
تخریبی کنترل شده حرکت میکند و در آینده نزدیک شاهد
تولید و گسترش سالحهای انفرادی هستهای نیز خواهیم بود .در
چنین شرایطی است که شروع این مسابقه تسلیحاتی جدید میان
آمریکا و روسیه به طور قطع ،سایر قدرتهای اتمی و بازیگران را
نیز ترغیب میکند که از مسیر تولید سالحهای هستهای راهبردی
به سمت سالحهای هستهای تاکتیکی حرکت کنند .امری که
در دنیای پرتنش کنونی نتایج و آثار آن هنوز در بوته آزمایش
قرار نگرفته و می تواند با کلید خوردن این جنگ سرد نوین در
هزاره جدید ،نوعی بلوک بندی جهانی را در بطن نظام بینالملل
ایجاد کند.

حسین موسویان تشریح کرد

 6پیشنهاد استراتژیک برای بهبود روابط میان ایران و عربستان
حسین موسویان دیپلمات ارشد پیشین کشورمان و متخصص امور هسته ای
و خاورمیانه دانشگاه پرینستون آمریکا طی مقاله ای در مجله قاهره با طرح 6
پیشنهاد استراتژیک برای بهبود روابط عربستان و جهان عرب با ایران نوشت:
ائتالفهای جدید منطقهای و بینالمللی در خلیج فارس و خاورمیانه در حال
شکل گیری است ،متحدین آمریکا از جمله اسرائیل ،عربستان و امارات در مقابل
جبهه روسیه ،ایران ،عراق ،سوریه ،حزب اهلل و نیروهای مقاومت مردمی همچون
الحشد الشعبی عراق .ائتالف اول برای امنیت منطقه ،به دنبال تثبیت سلطه
آمریکا بر منطقه است در حالیکه ائتالف دوم برای تامین استقالل خود ،درصدد
شکلگیری نظم چندقطبی در منطقه است .ایران و عربستان نقش محوری در
تحقق اهداف ائتالف هژمونی آمریکا یا نظم چند قطبی ایفا میکنند.
نقش آمریکا و قدرتهای منطقهای
تغییرات معادالت سیاسی و اقتصادی در جهان ،موجب شده که آمریکا برای مهار
قدرتهای نوظهور مثل چین و هند ،حضورخود در خارج از خاورمیانه را تقویت کند .این
مهم موجب ایجاد خالء و تشدید رقابت عربستان و ایران در منطقه شده است .گسترش نفوذ
منطقهای ایران و ترس از پر کردن این خالء توسط ایران ،ائتالف آمریکا را به وحشت انداخته
است به ویژه در دوران فعلی که جهان عرب در دوران افول به سر میبرد.
در این راستا سیاست عربستان بر سه محور متمرکز شده:
-۱تثبیت اقتدار و سلطه آمریکا بر خلیج فارس-۲ ،اتحاد با اسرائیل جهت بهرهمندی از
البی قدرتمند جهانی صهیونیست -۳ ،مقابله با ایران و متحدین منطقهایاش.
متقابال ایران نیز استراتژی منطقهای خود را بر چهار محور متمرکز کرده:
-۱مقابله با هژمونی آمریکا-۲ ،حمایت از نیروهای مقاومت مثل حماس و حزب اهلل و
حوثیهای یمن-۳ ،مقابله با گروههای تروریستی تکفیری ـ وهابی مثل داعش و القاعده و
 -۴ممانعت از سلطه عربستان برکشورهای کوچک عربی خلیج فارس.
تاثیر منطقهای شکاف ریاض ـ تهران
سوریه و عراق :ایران نقش کلیدی در شکست سلطه داعش بر عراق و سوریه ایفاء کرده
که این مهم موجب افزایش نگرانیهای عربستان از تقویت نفوذ ایران در کشورهای عربی
شده است.
یمن :زیدیها و حوثیها که حدود یک هزار سال بر یمن حکومت داشتند و بعد از
تجاوز نظامی مصر در اوایل دهه  ۶۰متحد عربستان شدند ،با حمله نظامی ریاض به یمن
به سمت ایران چرخش کردند .با وجودی که در مورد دخالت ایران در یمن اغراق شده،
واقعیت این است که:
* ایران از حوثیها در مقابل تجاوز نظامی عربستان حمایت کرده است .عربستان ،یمن را
حیاط خلوت خود تلقی کرده و نگران سلطه ایران است و ایران نیز مخالف سلطه عربستان
بر یمن و نادیده گرفتن حقوق زیدی ها و حوثیهاست.
* تجاوز عربستان به یمن ،بزرگترین فاجعه انسانی را خلق کرده ۷ ،میلیون نفر را در
معرض قحطی قرار داده ۲۰ ،میلیون انسان را محتاج کمکهای انسانی کرده و موجب دهها
هزار کشته و زخمی و میلیونها آواره شده است.
لبنان :موفقیت حزب اهلل بعنوان یک قدرت سیاسی و نظامی در دفع تجاوزات اسرائیل به
لبنان ،موجب شده که نگرانی عربستان از قدرت یافتن متحد ایران در لبنان افزایش یابد.
همچنین نقش موثر حزب اهلل در مقابله با داعش در لبنان و سوریه و عراق ،بر نگرانیهای
عربستان به خاطر نفوذ منطقهای حزباهلل افزوده است .بنابراین در هر طرحی برای بهبود
روابط عربستان و ایران باید بهبودی روابط حزب اهلل و عربستان هم مدنظر قرار گیرد.
فلسطین و اسرائیل :اخیرا روابط محرمانه و اتحاد مخفی عربستان با اسرائیل جهت مقابله با

ایران افشاء شده است و لذا از نظر ایران ،عربستان از خط قرمز عبور کرده زیرا تهران همکاری
ریاض با تلآویو برای مقابله با منافع ایران را تحمل نمیکند .اخیرا افشاء شد که دولت ترامپ
و تل آویو ،عربستان را برای تسلیم کردن فلسطینیها به کار گرفتهاند .از نظر ایران تشکیل
دولت یهود ،شکست مقاومت فلسطین ،پذیرش اشغالگریهای اسرائیل و تسلیم شدن جهان
اسالم در قضیه فلسطین ،زمینه ساز سلطه دولت صهیونیستی بر خاورمیانه است .لذا ایران
با اشغالگری اسرائیل در فلسطین مقابله میکند.
مصر :با بروز بهار عربی ،مصر جایگاه رهبری جهان عربی خود را به عربستان واگزار کرده
است .باوجودیکه دولت السیسی در قاهره درزمینه مقابله با گروه های تروریستی درکشورهایی
مثل سوریه با مواضع ایران نزدیکتر بوده ،منتهی جان کری افشاء کرد که کشورهای عربستان
و امارات و مصر در گفت وگوها با دولت اوباما ،خواهان حمله نظامی به ایران بوده اند .با
این وجود ایران و مصر با برخورداری از دوتمدن بزرگ بشری ،درموارد مهمی مثل مقابله
با ایدئولوژی وهابیگری ،مقابله با تروریستهای تکفیری داعشی ،خلع سالح اتمی اسرائیل و
عاریسازی خاورمیانه از سالحهای کستار جمعی دارای مواضع منافع مشترک هستند.
خلیج فارس :شورای همکاریهای خلیج فارس متشکل از عربستان ،قطر ،امارات ،عمان،
کویت و بحرین در سال  ۱۹۸۰برای مقابله با انقالب اسالمی ایران شکل گرفت و از آن
زمان به بعد هم صدها میلیارد دالر ثروت خود را خرج تسلیحات آمریکایی کردهاند .منتهی
در سال  ،۲۰۱۷بحران در روابط عربستان و قطر نشان داد که عربستان به دنبال سلطه
بر کشورهای کوچک عربی خلیج فارس است .لذا ایران با بازکردن مرزهای خود ،تحریم
سعودی ـ امارات علیه قطر را در نطفه خفه کرد و موجب شکست طرح تغییر رژیم عربستان
در قطر شد و حفظ حاکمیت ملی قطر شد .با مشاهده طرح سعودیها برای قطر ،ایرانیها
متوجه شدند که ریاض به دنبال سلطه بر کشورهای کوچک عربی حاشیه خلیج فارس برای
تشکیل بلوک سعودی است و نه بلوک خلیج فارس .به هر حال موضوع قطر مثال خوبی
است برای سعودی که مسیر همکاری با ایران را انتخاب کند یا تقابل.
مسیر تقابل :مسیر تقابل سعودی ـ ایران نه تنها خصومتهای دو جانبه را تشدید بلکه
حل و فصل بحرانهای جاری منطقه را غیرممکن خواهد ساخت .سالها طول خواهد کشید
تا دو قدرت عربی سوریه و لیبی قدرت گذشته خود را بازیابند .قدرتهای عربی مصر و
عراق هم با بحرانهای متعدد تروریسم و بحرانهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی داخلی
مواجه هستند .واقعیت این است که جنگ عربی عربی در جریان است .ثروت عربستان و
قطر و امارات به جای توسعه و رونق جهان عرب ،صرف جنگ و خونریزی در جهان عرب
شده است .اتحادیه عرب سقوط کرده و موضوع فلسطین هم به خاطر سازش سعودی ـ
امارات ،دیگر منشاء همگرایی درجهان اسالم نیست .نهایتا اسرائیل برنده اصلی این تحوالت
شده است .تقابل عربستان و ایران به تضعیف بیشتر جهان اسالم و متعاقبا تحکیم و اقتدار
بیشتر اسرائیل خواهد انجامید .پیروزی ایران یا عربستان بر یکدیگر هم همین نتیجه را
خواهد داشت.
تعامل و همکاری :سعودیها نفوذ ایران در کشورهای عراق و لبنان و سوریه و یمن را در
ی واقعی
راستای احیاء امپراطوری فارس تلقی میکنند .در نقطه مقابل ،ایرانیها هفت نگران 
دارند از جمله اینکه:
اول :آمریکاییها با اتحاد با سعودی و اسرائیل دنبال تغییر رژیم در ایران هستند،
دوم :ایرانیها هنوز تجاوز صدام به خاک ایران با حمایت آمریکا و عربستان و متحدینش
را از یاد نبرده اند ،تجاوزی که به قصد تجزیه ایران و تغییر رژیم در ایران صورت گرفت.
سوم :آمریکا در اطراف مرزهای حضور نظامی دارد و سیل ارسال صدها میلیارد دالری
تسلیحات پیشرفته به کشورهای همسایه عرب ایران را ادامه میدهد،
چهارم :ایران تحت شدیدترین تحریمهای آمریکا قرار دارد.

پنج :آمریکا و متحدین منطقهای از همه روشهای خصومت علیه ایران استفاده کرده و
میکنند ،از جنگ سایبری تا حمایت از گروهک تروریستی منافقین که دستش به خون
 ۱۷۰۰۰ایرانی آغشته است.
ششم :آمریکا گزینه حمله نظامی علیه ایران را روی میز نگه داشته و آنطور که جان کری
افشاء کرد ،متحدین عربش نیز از این گزینه حمایت میکنند.
هفتم :تهدید تروریستهای تکفیری داعشی در ۶۰درصد مرزهای ایران همچنان وجود
دارد.
لذا ایران حضور منطقهای به عنوان یک استراتژی بازدارنده را برای مقابله با تهدیدهای
مذکور و حفظ امنیت ملی خود ضروری میداند ضمن اینکه عربستان هم تالش میکند
ایران را مقصر همه ضعفها ،ناکارآمدیها ،فسادها و دیکتاتوریها در جهان عرب جلوه دهد.
به گزارش ایسنا در پایان این مقاله آمده است :آنچه برای کاهش تنشها و خصومتها و
آغاز روند همکاری الزم است -1 :عربستان و ایران نیاز دارند که درک صحیح از نگرانیها و
تهدیدات امنیت ملی یکدیگر داشته باشند .الزمه همکاری ایران و عربستان نیز این است که
ریاض و تهران بدون هرگونه پیش شرطی گفتوگوهای دو جانبه را آغاز و همه نگرانیهای
خود را روی میز مذاکره بگذارند -۲ .مجمع گفتوگوهای ایرانی ـ عربی برای بهبود روابط
ایران و اعراب تشکیل شود -۳ .برای مهار تقابل فرقه گرایی و اختالفات شیعه و سنی،
مجمع گفتوگوهای رهبران جهان تشیع و تسنن از جامعه االزهر مصر ،جهان اهل سنت و
حوزه های علمیه قم و نجف هر چه سریعتر تشکیل شود -۴ .نشست وزرای خارجه هشت
کشور حاشیه خلیج فارس شامل ایران ،عراق ،عربستان و سایر اعضاء کشورهای حوزه خلیج
فارس باقصد گفتوگوهای باز و صریح جهت رسیدن به تفاهمی ملموس و منصفانه برگزار
شود -۵ .طبق بند  ۸قطعنامه  ۵۹۸شورای امنیت سازمان ملل ،دبیرکل سازمان ملل موظف
است گفتوگوهای خود با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تامین امنیت و ثبات منطقه
را آغاز کند .این قطعنامه باید مبنای آغاز گفتوگوی منطقهای و سازمان ملل برای تشکیل
سیستم همکاری و امنیت در خلیج فارس شده و از تجربه اروپاییها در مورد تشکیل سازمان
امنیت و همکاری اروپا و اتحادیه اروپا استفاده شود -۶ .برای تامین ثبات و امنیت پایداردر
حوزه خلیج فارس ،سیستم مذکور همکاریهای جامع سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی
و نظامی و عاریسازی منطقه از سالحهای کشتار جمعی را شامل گردد .قدرتهای بزرگ در
منطقه میآیند و میروند اما ایران و عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس میمانند
و ناچارند باهم زندگی کنند .رهبران عربستان و ایران برای تحقق همکاریهای منطقه ،باید
مانع گسترش خصومت شده و اجازه ندهند تخم خصومت دائمی کاشته شود .توسعه و
رونق هر دو کشور و منطقه ایجاب میکند که کشورهای منطقه درکنار هم در سایه صلح
و دوستی زندگی کنند.

رویترز:

ادعای وزیر انرژی رژیم صهیونیستی:

بسته مشکوک عروس ترامپ را راهی بیمارستان کرد

اگر ایران خطوط قرمز را رعایت نکند ،اسد را هدف قرار میدهیم

مقامهای مطلع اعالم کردند ،همسر پسر بزرگ رئیس جمهوری آمریکا پس از آنکه پاکت نامهای حاوی پودر سفید
ناشناختهای را در منزلش باز کرد ،به بیمارستان منتقل شد اما بعدا مشخص شد که پودر مذکور خطرناک نبوده است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ونسا ترامپ ،همسر دونالد ترامپ جونیور ،بزرگترین پسر رئیس جمهوری آمریکا پس از
آنکه دچار سرگیجه شد ،به بیمارستانی در شهر نیویورک منتقل شد .دو فرد دیگر هم که در زمان گشودن پاکت نامه حضور داشتند،
به بیمارستان منتقل شدند .سخنگوی دپارتمان پلیس نیویورک گفت :این ماده سفیدرنگ با پست به منزل دونالد ترامپ جونیور ارسال
و رویش آدرس این منزل نوشته شده بود .مقامهای آمریکایی از سال  2001بابت پاکتها یا بستههای پستی که حاوی مواد سفیدرنگ
هستند ،در حالت هشدار به سر میبرند؛ در آن زمان بستههای پستی حاوی مواد سمی برای رسانهها و قانونگذاران ارسال شد و پنج تن
در این جریان کشته شدند.

یووال اشتاینیتز وزیر انرژی اسرائیل در گفتوگو با رادیو ارتش این رژیم ،با بیان اینکه بشار اسد عنصر ضعف در محور
مقاومت است ،مدعی شد :هیچ تفاوتی میان ارتش سوریه و حزباهلل لبنان وجود ندارد و در صورتکه ایران خطوط
قرمز را رعایت نکند ،به سوریه حمله نظامی میکنیم.
به گزارش ایلنا ،اشتاینیتز افزود ،بشار اسد باید به صورت جدی فکر کند که آیا میخواهد کشورش به منطقه نفوذ ایران تبدیل شود
و به تهران امکان مجهز کردن حزباهلل با موشکهای پیشرفته فرامرزی را بدهد یا خیر .وی ،که سه روز قبل نیز در نشست امنیتی
کابینه اسرائیل بررسی اقدام نظامی جدید علیه سوریه را مطرح کرده است ،در ادامه هشدار داد که اگر ایران در سوریه نفوذ نظامی
داشته باشد شخص بشار اسد و دولت و ارتشش متضرر میشوند .اشتاینیتز مدعی شد ،امروز فرقی میان سوریه و لبنان وجود ندارد و
ارتش سوریه و حزباهلل هر دو بازوی نظامی تهران محسوب میشوند.
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اخبار
رایزنی موگرینی و تیلرسون
در مورد برجام
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به منظور شرکت
در نشست موسوم به ائتالف جهانی علیه داعش به کویت سفر کرده است،
با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود از دیدارش با رکس تیلرسون وزیر
امورخارجه آمریکا خبر داد.
به گزارش ایسنا ،موگرینی در پیام خود نوشت :دیدار خوبی با وزیر تیلرسون در
کویت داشتم .ما درباره کار مشترکمان روی سوریه ،کره شمالی و اجرای برنامه
جامع اقدام مشترک(برجام) رایزنی کردیم .گفتوگوی موگرینی و تیلرسون درباره
برجام در حالی صورت گرفته است که رئیس ایاالت متحده آمریکا اوایل ماه ژانویه
همزمان با ادامه تعلیق تحریمهای ایران از اروپا و کنگره کشورش خواست تا آنچه را
وی نقاط ضعف این توافق میداند ،اصالح کنند در غیر این صورت واشنگتن از توافق
خارج خواهد شد.

مسابقه اتمی کشورهای عربی با یکدیگر
مرکز پژوهش های سیاسی و راهبردی رژیم صهیونیستی وابسته به
پژوهشگاه «هرتزلیا» پس از تحقیقی ادعا کرد کشورهای عربی به سبب
برنامه هسته ای ایران ،برای پیشرفت اتمی خود به یکدیگر مسابقه
گذاشته اند و روسیه با هدف تقویت جایگاه خود در منطقه ،در این روند
نقش مهمی دارد.
به گزارش فارس ،بر اساس گزارش وبگاه «المصدر» ،این مرکز پژوهشی در ادامه
اعالم کرد :کشورهای عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا دنبال ساخت نیروگاه هسته
ای با حمایت روسیه هستند .دکتر «شاؤول شای» شخصی که پژوهش مذکور را
انجام داده ،تأکید کرد :توسعه برنامه هسته ای این کشورها فقط برای اهداف اقتصادی
نیست بلکه پاسخی به برنامه هسته ای ایران است .این تالش کشورهای عربی در
زمینه مذکور با ارائه اطالعات و تکنولوژی های الزم از سوی روسیه حمایت می شود.
وی بدون اشاره به کالهک های اتمی رژیم صهیونیستی ادامه داد :وضعیت مذکور
این ادعای اسرائیل را تأیید می کند که برنامه هسته ای ،منطقه را به سمت مسابقه
هسته ای سوق می دهد به ویژه بین کشورهای رقیب ایران در منطقه یعنی عربستان،
مصر ،ترکیه و اردن.

زنی که خود را باالتر از همه میپندارد
تحلیل زبان بدن و رفتار خواهر کیم جونگ اون نشان میدهد او به نوعی
رفتار میکند که خودش را بسیار قدرتمند و باالتر از هر کس دیگری
میپندارد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه اکسپرس ،کیم یو جونگ ،خواهر رهبر کره شمالی
چند روز پیش با سفر به کر ه جنوبی تبدیل به اولین عضو خاندان حاکم بر کشورش
شد که قدم به خاک کر ه جنوبی گذاشته است .بنا به گفته بائه سانگ هون ،یک استاد
تحلیل زبان بدن او در جریان این سفر هنگامی که خارج از دیدار با مقامهای عالیرتبه
قرار میگرفت به طرزی باورنکردنی رفتارش را تغییر میداد .کارشناسان تحلیل رفتار
و زبان بدن میگویند هنگامی که او در کر ه جنوبی بود اغلب با گردنی صاف و سری
متمایل به راست راه میرفت و به صورت خودکار نگاهش را به پایین میدوخت و
این تصور را ایجاد میکند که او خودش را باالتر از همه میپندارد .در عین حال یک
افسر نظامی سابق کره شمالی نیز گفت :کیم خودش را یک مقام سلطنتی میداند و
به خاطر روابط نزدیکش با کیم جونگ اون "حضوری ترسناک از خود نشان میدهد".
این افسر به نام آن چان ایل گفت :خواهر رهبر کره شمالی در میان طبقه باالی این
کشور یک چهره ترسناک محسوب میشود.

وزرای خارجه روسیه ،ایران و ترکیه
در آستانه دیدار میکنند
خیرت عبدالرحمانف وزیر امورخارجه قزاقستان امروز –سهشنبه -گفت که
وزرای خارجه روسیه ،ایران و ترکیه در نظر دارند ماه آینده میالدی اوضاع
سوریه را در آستانه پایتخت قزاقستان بررسی کنند.
به گزارش ایلنا ،عبدالرحمانف در گفتوگو با خبرنگاران در این باره گفت« :طرفها
همچنان در حال بررسی زمان و مکان دقیق برگزاری این نشست هستند اما یکی از
گزینهها آستانه ،پایتخت قزاقستان است».
به گفته عبدالرحمانف ،آستانه همچنین میزبان دور جدیدی از این گفتوگوها میان
سه کشور روسیه ،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 سوریه ،از جمله مذاکرات سوری -سوری در وین و کنگره
گفتوگوهای ملی سوریه در سوچی ،برداشته شد.

گزارش ارزیابی جامعه اطالعاتی آمریکا چه میگوید؟
دانیل کوتس ،مدیر اطالعات ملی آمریکا روز سهشنبه ،گزارش ساالنه جامعه
اطالعاتی این کشور که به ارزیابی «تهدیدهای جهانی» میپردازد را منتشر
کرد.
به گزارش فارس ،در این سند با بیان اینکه رقابت میان کشورها در سال آینده
افزایش پیدا خواهد کرد آمده است« :خطر درگیری میان کشورها ،از جمله میان
قدرتهای بزرگ نسبت به زمان پایان جنگ سرد ،از هر زمان دیگر بیشتر است.
گزارش ساالنه جامعه اطالعاتی آمریکا همچنین تنشها پیرامون مسائل کره شمالی
و آنچه توسل ایران و عربستان سعودی به استفاده از نیروهای نائب خود در جهت
رقابتهای منطقهای خوانده شده را «فوریترین تهدیدها» برای وقوع درگیری میان
کشورها در سال آینده دانسته است.
در بخش دیگری از این ارزیابی پیشبینی شده است« :تنشها میان شمار زیادی
از کشورها افزایش خواهد یافت و همزمان با تجدید قوای گروههای خشن و افراطی
س ّنی بعد از شکستهای میدانی در خاورمیانه ،تهدیدهای ناشی از آنها افزایش خواهد
یافت».

معاون رئیس آکسفام استعفا کرد
معاون رئیس خیریه آکسفام به دلیل آنچه ناکامی این خیریه در پاسخی
مناسب به اتهامات سوءرفتارهای جنسی گذشته از سوی برخی از اعضایش
در هائیتی و جمهوری چاد دانست ،از سمتش استعفا کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،آکسفام یکی از معتبرترین خیریههای
بینالمللی در جهان که در بسیاری از کشورها فعال است به دلیل اتهامات مربوط به
سوءرفتار جنسی که نخستین بار توسط روزنامه تایمز در سال گذشته میالدی گزارش
شد از سوی دولت انگلیس به از دست دادن بودجه دولتیاش تهدید شده بود.

