
به گفته مقام ه�ای مطلع، در جری�ان مذاکرات 
امریکا با ش�به نظامیان طالبان، حفظ پایگاه    ها 
برای بلندمدت و تضمین اینکه خاک افغانستان 
مج�دداً ب�رای حم�ات علی�ه غ�رب و دیگ�ر 
کش�ور   ها اس�تفاده نش�ود، از درخواست های 
اصلی واشنگتن بوده اس�ت. در عین حال گروه 
طالبان روز سه    شنبه حمله ای در کابل انجام داد 
تا مشخص ش�ود که رهبران طالبان به سادگی 
س�اح را بر زمین نخواهند گذاشت و مذاکرات 
میان امریکا و کشورهای منطقه با این گروه فراز 
و نش�یب های زیادی را پیش رو خواهد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از اکسپرس تریبیون مقام های 
مطلع که خواستند نام شان فاش نشود، گفته اند که 
امریکا در مذاکرات خود با طالبان خواس��تار حفظ 
پایگاه های دائمی در افغانستان است. این مقام تأکید 
کرد: این مسئله در مذاکرات جاری، مانعی در حصول 
توافق بوده است. امریکا می گوید این پایگاه    ها هیچ 
نقشی در امنیت افغانستان نخواهند داشت و حضور 
آنها برای ثبات منطقه ای است. به طالبان گفته شده 
است که در صورت موافقت با حضور اندک نیروهای 
امریکایی، کمک مالی و سایر کمک های امریکا برای 

بازسازی افغانستان را دریافت خواهد کرد. 
بر اساس این گزارش ، گرچه طالبان مکرراً خواستار 
خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان می شود، 
اما آنها در مذاکراتی که اخیراً در امارات برگزار شد 
نسبت به مذاکره روی پیش��نهاد حفظ پایگاه های 
مهم امریکا تمایل نشان دادند.  مذاکرات در ابوظبی 

به میانجیگری پاکس��تان بود و پس از نامه نگاری 
دونالد ترامپ به عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
و درخواس��ت کمک اس��ام آباد برای دسترسی به 
طالبان برگزار شد. تازه    ترین تاش برای یافتن راهکار 
سیاسی و پایان جنگ ۱۷ ساله افغانستان موجب 
شده است عربستان و امارات به صحنه اصلی روند 
صلح افغان    ها بازگردند.  امریکا از طریق مش��ارکت 
بزرگ تر این کشورها، خواستار فشار بر طالبان برای 
پذیرش درخواست های اصلی خود است. از آن زمان، 
عربستان و امارات تاش دارند تا طالبان را متقاعد 

کنند که درخواست امریکا را در ازای سهم بزرگی 
درون دولت افغان و سایر امتیازات بپذیرد.  براساس 
گزارش اکسپرس تریبیون به نقل از یکی از مقام هاي 
ارش��د مطلع از مذاکرات از دیگر اهداف امریکا در 
منطقه حف��ظ ارتب��اط نزدیک ب��ا دولت های آتی 
افغانستان و تضمین این مسئله است که افغانستان 
به پناهگاه امنی برای هرگونه س��ازمان تروریستی 
تبدیل نمی شود. پاکستان مخالف درخواست امریکا 
نیست اما می خواهد » سازش��ی منطقه ای « روی 
آن وجود داشته باشد، چرا که حضور دائمی ارتش 

امریکا در افغانس��تان موجب نگرانی روسیه، ایران 
و حتی چین خواهد شد. آن کش��ور   ها نگرانند که 
امریکا از خاک افغانستان برای پیشروی طراحی های 
استراتژیک خودش در این منطقه استفاده کند. برای 
همین است که پاکستان خواستار سازشی منطقه ای 

درباره توافق صلح احتمالی افغانستان است. 
حمله به کابل و تهدید به حمات بیشتر 

گروه طالبان ضم��ن بر عهده گرفتن مس��ئولیت 
تازه    ترین حمله صورت گرفته در پایتخت افغانستان، 
در پیامی به انجام حمات بیشتر در کابل در واکنش 
مستقیم به انتصاب اخیر امراهلل صالح، مدیر سابق 
نهاد » ریاس��ت عمومی امنیت ملی « افغانستان و 
کهنه س��رباز مخالف طالبان به عنوان وزیر کش��ور 
افغانستان متعهد شد.  این انفجار با یک خودروی 
بمب گذاری شده و در نزدیکی محوطه خارجی    ها که 

تحت محافظت شدید است، کابل را غافلگیر کرد. 
ش��دت این انفجار در سراسر کابل احساس شد که 
در ابتدا برای تشخیص محل دقیق این حمله ایجاد 
س��ردرگمی کرد. به دنبال این انفجار، شیشه های 
خانه    ها و مغازه های اطراف محل حادثه شکستند.  
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، ذبی��ح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان به خبرنگاران گفت، چهار مهاجم 
خودرویی انفجاری را پیش از ورود به » روس��تای 
س��بز « منفجر کرده اند که منجر به کش��ته شدن 
خارجی های زیادی شده اس��ت.  مرگ چهار تن و 
زخمی شدن ۱۱۳ تن طی این حمله از سوی وزارت 

بهداشت افغانستان تأیید شده است. 

یک دانشگاه معروف اس�رائیلی در پژوهشی 
از حمای�ت محمد بن س�لمان از راس�ت های 
افراطی و دشمنان اسام در اروپا پرده برداشت. 
به گزارش ایسنا، دانشگاه برایان اسرائیل در پژوهشی 
فاش کرد که محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان 
س��عودی برای رفع اتهامات مربوط ب��ه تندروی و 
افراط گرایی از نظام عربستان از راست گرایان تندرو 
و دشمنان اس��ام در اروپا حمایت می کند. بستن 
مسجد گراند در بروکسل توسط عربستان سعودی 
دلیل واضحی برای این مس��ئله اس��ت.  به نوشته 

روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، صالح النعامی، 
پژوهشگر امور اس��رائیل که این پژوهش را منتشر 
کرده از رفتار محمد بن س��لمان ابراز تعجب و این 
س��ؤال را مطرح کرد: چگونه محمد بن س��لمان به 
تحکیم روابط کش��ور خود با راستگرایان تندرو در 
اروپا به رغم رویکردهای خصمانه آنها علیه مسلمانان 
و اعراب می پردازد.  در این پژوهش آمده اس��ت که 
محمد بن س��لمان روابط خود را با حزب » مردم « 
که نماینده راستگرایان افراطی در دانمارک است و 
حزب دموکرات  ها در سوئد که بیشترین ارتباط را با 

پدیده اسام هراسی دارد، تقویت می کند.  از سوی 
دیگر مجتهد، فعال توئیتری معروف عربستانی درباره 
طرح غربی سازی که محمد بن سلمان، ولیعهد این 
کشور در چارچوب سند چشم انداز ۲۰۳۰ خود در 
پیش گرفته است، در صفحه توئیتری خود نوشت: 
انتظار می رود مرحله دوم این طرح طی هفته های 
آتی اجرایی شود که ش��امل چندین موضوع است.  
به نقل از پایگاه خبری » عربی ۲۱«، مجتهد نوشت: 
نکات بارز این طرح مجاز ش��دن خری��د و فروش 
و ش��رب خمر طی مراحلی اس��ت که از هتل های 

چندستاره آغاز و به رستوران     ها منتهی خواهد شد، 
همچنین صدور مجوز احداث کلوب های ش��بانه 
به همان مفهوم night club که در زبان انگلیسی 
رایج است و نیز صدور مجوز احداث کازینو از دیگر 
مفاد این طرح است.  وی در ادامه این پیام توئیتری 
نوشت: شراب عمًا و به صورت غیررسمی در برخی 
هتل     ها به فروش می رسد، کلوب های شبانه هم به 
صورت محرمانه دایر هستند، بنابراین مسئله جدید 
در این طرح ولیعهد تعیین چارچوب قانونی و علنی 

کردن آن است. 
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چانه زنی امریکا با طالبان برای حفظ پایگاه های دائمی 

رویکرد دوگانه ضد اسالمی بن سلمان در داخل و اروپا

سفیر روس�یه در    گزارش  یک
بیروت که ش�اید 
بتوان او را سخنگوی اختصاسی دستگاه سیاست 
خارجی روس�یه در حوزه خاورمیانه ای دانست، 
ضمن تأکید ب�ر عزم کرملی�ن ب�رای مواجهه با 
قلدرهای امریکا در کش�ورهای مختلف از جمله 
س�وریه و همین ط�ور ب�ا غیرمنطق�ی خواندن 
درخواست قطع رابطه س�وریه و ایران، به اعراب 
هشدار داد که چنانچه بدون پیش شرط وارد پروژه 
بازسازی سوریه نشوند، مسکو و تهران به همراه 
دو ابرقدرت اقتصادی دیگر یعنی دهلی نو و پکن 
این پروژه را پیش خواهند برد ت�ا به این ترتیب 
مشخص ش�ود طرح عربی- امریکایی مشروط 
کردن کمک در بازسازی سوریه به خروج ایران از 
این کشور، در راهبرد سیاس�ت خارجی روسیه 

جایی ندارد.
الکساندر زاس��پکین در گفت وگو با روزنامه االخبار 
چاپ لبنان با بیان اینکه عملکرد امریکا در منطقه به 
گونه ای است که جهان را به سوی جنگ سوق می دهد 
و روسیه آغازگر این مقابله نبوده است بلکه دشمنانش 
این مقابله را آغاز کردند، افزود: اقدامات اخیر روسیه 
در گرجستان و اوکراین یا در سوریه تنها واکنشی به 

قلدری های امریکاست. 
این مقام روس هشدار داد که  نگرانی    هایی در مراکز 

تصمیم گیری بزرگ جهان به وجود آمده زیرا عملکرد 
امریکا و هم پیمان��ان غرب��ی آن در حالی که برخی 
از آنها بر خاف منافع ش��ان مجبور ب��ه همراهی با 
امریکا هس��تند، جهان را به شکلی غیرمسئوالنه به 
سوی جنگ س��وق می دهد، تا جایی که صحبت از 
جنگ هسته ای آتی احتمال دارد که با یک اشتباه به 
واقعیت تبدیل شود و این مسئله کل بشریت را تهدید 
می کند.  وی درباره تحوالت سوریه نیز گفت: اتفاقات 
سال گذشته سوریه فایده رویکرد و نقش روسیه در 
حمایت از سوریه را از سه جهت ثابت کرد؛ اول از منظر 
لزوم مبارزه با تروریسم که از سوریه جهان را تهدید 
می کند و دوم از جهت حمایت از دولت سوریه و بهبود 
وضعیت آن و روابطش با کشورهای عربی و نیز از منظر 
حمایت از حاکمیت و وحدت سوریه که اکنون نیز با 
وجود تاش های مکرر امریکا برای ایجاد کانتون هایی 

در این کشور در حال انجام است. 
او تصمیم امریکا برای خارج کردن نیروهای خود از 
شمال سوریه را تحول مهمی برای بازگشت وحدت 
به سوریه دانست و تأکید کرد: مذاکراتی که در حال 
حاضر درباره شمال سوریه در دست انجام است، قطعاً 
به کنترل دوباره سوریه بر مناطق اشغال شده توسط 
نیروهای امریکایی منجر خواهد ش��د.  زاس��پکین 
اف��زود: نقش ترکیه در س��وریه محدود اس��ت و در 
نهایت نیز نیروهای ترکیه ای از سوریه عقب نشینی 

خواهند کرد و تمامی مناطق س��وریه به حاکمیت 
این کشور بازخواهد گشت.  این مسئول روس درباره 
فشارهای امریکا برای جلوگیری از آغاز دوباره روابط 
کشورهای عربی با سوریه نیز تأکید کرد: امریکایی    ها 
و برخ��ی اعراب درخواس��ت مش��خصی دارند و آن 
تاش برای برهم زدن ائتاف سوریه و ایران است و 
از نظر من این مسئله غیرمنطقی است.  او در ادامه از 
کشورهای عربی دعوت کرد روابط خود را با دمشق 
بدون پیش شرط از سر بگیرند و از تنش    ها در منطقه 
بکاهند و در بازسازی    ها در س��وریه نیز بدون قید و 
شرطی مشارکت کنند زیرا کش��ورهای هم پیمان 
سوریه همانند روسیه، چین، هند و ایران این تاش را 

با جمع حاضران آغاز خواهند کرد. 
 بحران سوریه در ترکیه 

»رجب طیب اردوغان « روز سه شنبه طی سخنرانی 
در جمع نمایندگان پارلمانی حزب عدالت و توسعه 
در آنکارا با بیان اینکه ترکیه از آزادی و استقال خود 
دفاع می کند، اظهار داشت: »کسانی که سوریه را به 
دریاچه ای از خون و اش��ک تبدیل کردن��د و آزادانه 
برای خود می چرخند، کسانی که می خواهند ترکیه 
با دستان بسته چشم انتظار بنشیند، در حال انجام 
برآورد   هایی هس��تند تا چنین بحرانی را به خاک ما 
بکش��ند...  ما اما به آنها چنین فرصتی نمی دهیم و 
از حقوق خود و حق��وق برادران س��وری خود دفاع 

می کنیم.« اردوغان با اش��اره به وعده تلفنی ترامپ 
درباره خروج نظامیان امریکایی از سوریه و سپردن 
مبارزه با باقی مانده های داعش به ترکیه، افزود: »بعد 
از نشانه های امیدوارکننده دیگری که دریافت کردیم، 
تصمیم گرفتیم عملیات نظامی در شرق فرات را به 
تعویق بیندازیم. متأسفانه برخی پیام    هایی که از سوی 
حساب شبکه اجتماعی ترامپ به ما رسید]اشاره به 
توئیت اخیر ترامپ که تهدید کرده بود اگر ترکیه به 
کردهای شمال سوریه حمله کند، اقتصادش را ویران 
خواهد کرد[ ما را ناخش��نود کرد و ما هم به سرعت 
واکنش نشان دادیم.« وی با اشاره به مذاکرات با امریکا 
حول سوریه، از  جمله ایجاد منطقه امن در مرز ترکیه 
با این کشور گفت: »این منطقه امن ۳۰ کیلومتری که 
در دوره اوباما تأیید شد، مورد موافقت ترامپ نیز بود.« 
در همین حال رس��انه هاي ترکیه از آمادگي ارتش 
ترکیه براي عملیاتي در شرق فرات با حدود 8۰هزار 
سرباز خبر داده اند. اردوغان همچنین یادآور شد: به 
احتمال خیلی زیاد ۲۳ ژانویه )سوم بهمن( با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار خواهم کرد.  وی 
افزود: به غیر از این تدارک یک نشس��ت سه جانبه با 
پوتین و حسن روحانی نیز داده شده است. برگزاری 
این نشست در دستور کار اس��ت اما تاریخ دقیق آن 
هنوز معلوم نیست، با این حال مذاکرات ما در فرمت 

نشست آستانه خواهد بود. 
 دروغ خروج از سوریه 

فرمانده عملیات بخش االنبار در هیئت الحشدالشعبی 
با رد خبر خ��روج امریکایی    ها از س��وریه گفت: طی 
روزهای گذش��ته ش��اهد اعزام گس��ترده نیرو   ها و 
تجهیزات ارت��ش امریکا از عراق به س��وریه بودیم و 
برعکس اخبار منتشر ش��ده، هیچ نیروی امریکایی 
را در حال خروج از سوریه ندیده ایم! »قاسم مصلح« 
در گفت وگو با ش��بکه المیادین، ب��ا تأکید بر اینکه 
نیروهای امریکایی به هیچ وج��ه کم و کیف حضور 
خود در س��وریه را کاهش نداده ان��د و به نفع داعش 
عمل می کنند، گفت: نیروهای امریکایی از نیروهای 
ما اطاعات نظامی و امنیتی مربوط به تحوالت مرز 
با سوریه را درخواست کردند. این مسئله زیر سؤال 
بردن استقال عراق است. ما به هیچ خارجی اجازه 
نمی دهیم در امور امنیتی کشور ما دخالت کند.  مصلح 
افزود: در جریان عملیات ما علیه گروه تروریس��تی 
وهابی داعش امریکایی    ها به صورت گس��ترده از ما 
جاسوسی می کردند؛ ما با دولت عراق و سوریه برای 
مبارزه با داعش کاماً هماهنگیم و آماده ایم در صورت 
نیاز وارد سوریه شویم و این گروه را شکست خواهیم 
داد.  در همین راستا، وبگاه »النقاش « در گزارشی به 
بررسی اوضاع امنیتی استان االنبار عراق و کم و کیف 
حضور نیروهای مختلف عراقی پرداخت و به نقل از 
منابع امنیتی از حضور ۹ ه��زار نیروی امریکایی در 

استان االنبار خبر داد. 

  گزارش  2

   رویکرد

ترافيک ديپلماسي در خاورميانه 
با قبولي مقاومت

کمتر دیده شده که منطقه خاورمیانه در مدت کوتاهی شاهد این حجم 
باال از سفرهای دیپلماتیک از سوی کشورهای مختلف باشد. پیش درآمد 
این سفر   ها ورود غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به مقر 
نظامی امریکایی    ها در استان االنبار بود که موضوع مجوز سیاسی چنین 
کاری برای دولت عراق مش��کاتی را به وجود آورد. س��فر جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی امریکا، به رژیم صهیونیستی و بعد ترکیه، سفر دوره ای 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا به منطقه، آمدن ژان ایو لودریان، وزیر 
خارجه فرانسه، به اردن و بعد رفتن او به عراق، ورود عبداهلل دوم، پادشاه 
اردن، همراه با هیئت عالی رتبه اردنی به عراق، رفتن محمدجواد ظریف 
به عراق و سفر هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
هم به سوریه و عاوه بر این سفرها، خبر مربوط به سفر محمود عباس، 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین، به سوریه را هم باید در نظر داشت 
که عزام االحمد، عضو کمیته مرکزی جنبش فتح، خبر آن را داده و گفته 
که این س��فر هر زمانی ممکن اس��ت انجام بگیرد و »می تواند در آینده 

نزدیک باشد.«
  برخاستن سوریه

به طور حتم یکی از انگیزه های اصلی تمام این سفر   ها وضعیت میدانی 
در سوریه است که عزام االحمد آن را به صورتی شفاف بیان کرد و گفت: 
»س��وریه به زودی برخواهد خاس��ت. « امروز کمتر مقاله و تحلیلی در 
رسانه های منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد سوریه دیده می شود که در 
آن حرفی از پایان جنگ و تسلط دوباره دولت سوریه بر کل این کشور به 
جز باریکه ای کوچک در شمال استان ادلب نباشد. ترامپ که ادامه حضور 
نیروهای امریکایی را در س��وریه بی فایده و حتی برای موقعیت سیاسی 
خود خطرناک می دید، تصمیم به خ��روج آنها گرفت و با این کار نه تنها 
شوکی بزرگ در میان نخبگان سیاسی امریکا به راه انداخت بلکه متحدان 
اروپایی و عرب امریکا را هم دچار شوک و حتی اضطراب کرد. این شوک و 
رایزنی های بعد و البته اظهارنظرهای متناقض ترامپ همگی این تصور را 
به وجود آورد که او دست کم به این زودی    ها تصمیم خود را عملی نمی کند 
اما وقتی که نخستین واحدهای امریکایی همزمان با سفر پمپئو از سوریه 
خارج شدند، معلوم شد که او هم در اجرای تصمیم خود جدی است و هم 
اینکه عجله دارد. نتیجه این جریان رو آوردن کردهای سوریه به دمشق و 
بازگشت واحدهای ارتش سوریه به منبج بود که به معنای تسلط دوباره 
دولت سوریه بر شرق فرات است. در این صورت، سوریه به زودی جایگاه 
خود در منطقه قبل از ۲۰۱۱ را به دست خواهد آورد و این اتفاق باعث شده 
هم کشورهای منطقه و هم فرامنطقه ای به فکر بیفتند. فرانسه که در این 
سال    ها و با حمایت از تروریست    ها کارنامه سیاهی از خود به جا گذاشته و 
نمی تواند به طور مستقیم باب مراوده با دمشق را باز کند، سعی می کند با 
وساطت اردن یا عراق رضایت دمشق را برای تجدید روابط به دست بیاورد 
تا اینکه از قافله تحوالت منطقه عقب نمانده باشد. از سوی دیگر، محمود 
عباس بهترین فرصت را برای به دست آوردن کارتی از دمشق در مقابل 
رقبای فلسطینی به دست آورده و می خواهد تا قبل از حماس، حمایت 

دمشق را برای جبهه فتح به دست بیاورد. 
  سفر نیمه تمام و ناکام پمپئو

تصمیم ترامپ برای خروج س��ربازان امریکایی از سوریه به طور طبیعی 
نگرانی    هایی را در میان ش��یوخ عرب نس��بت به چگونگی توازن قوا در 
منطقه ایجاد کرد و مایک پمپئو هم ب��رای برطرف کردن این نگرانی    ها 
بود که راهی منطقه شد. به همین جهت بود که اغلب رسانه های غربی 
این سفر را از جهت اطمینان دادن به متحدان امریکا ارزیابی می کردند اما 
سخنان ترکی فیصل بعد از دیدار پمپئو با شاه و ولیعهد سعودی نشان داد 
که این اطمینان به دست نیامده است. این عضو مسن خاندان سلطنتی 
که به نوعی سخنگوی غیررسمی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، شده 
در مورد تصمیم ترامپ گفت: »از نظر من ای��ن اقدامات امریکا اوضاع را 
پیچیده تر و دستیابی به راه حل را نیز سخت تر می کند، همچنین نه تنها 
باعث تقویت نفوذ ایران بلکه باعث تقویت روسیه و بشار اسد نیز خواهد 
شد. از این منظر این تصمیم بسیار منفی است.«  بنابراین، باید گفت که 
پمپئو در مأموریت خود به خاورمیانه به طور کامل شکست خورده و حتی 
فوت بستگان هم بیشتر بهانه ای بود تا مأموریت خود را نیمه کاره ر   ها کند 
و به واش��نگتن بازگردد. عاوه بر این، او در این مأموریت کوچک ترین 
موفقیتی در مورد دو هدف دیگر خود به دس��ت نیاورد که یکی مربوط 
می شود به حل مناقشه قطر با چهار کشور سعودی، امارات، مصر و بحرین و 
دیگری هم به طرح مبهم و گنگ ناتوی عربی ارتباط دارد که از حد حرف و 
گمانه زنی جلوتر نرفته است. به جهت شکست در این طرح است که پمپئو 
تنها می تواند به نشست ورشو در اواخر بهمن دل خوش کند تا اینکه بعد از 
ناکامی در این سفر دست کم یک نمایش سیاسی دیگر در اروپا داشته باشد 
تا شاید در آنجا نتیجه به دست بیاورد. به عبارت دیگر، امریکا که این روز   ها 
در ائتاف سازی علیه ایران حتی با شیوخ عرب هم به نتیجه ای نرسیده به 
هر گزینه ممکنی دست می زند اما بعید است که با مواضع غیرمنطقی و 

ناگهانی رئیس جمهورش بتواند کاری بکند. 
  خاورمیانه جدید

امریکا از زمان اش��غال عراق به بعد حرف از خاورمیان��ه جدید می زد؛ 
خاورمیانه ای که از تجزیه کش��ورهای موجود آن شکل گرفته و مبدل 
شده به منطقه ای از کشورهای کوچک و ضعیف تا رژیم صهیونیستی 
بتواند در این منطقه احساس آرامش کند. حاال و با رسیدن جنگ سوریه 
به روزهای آخر خاورمیانه ای جدید در حال ش��کل گیری اس��ت که به 
طور کلی با آن تصویر و تصور امریکایی تف��اوت دارد. این خاورمیانه از 
کشورهای کوچک تشکیل نشده بلکه از کشور   هایی در جبهه مقاومت 
تشکیل ش��ده که از آزمون جنگ با گروه های تروریستی مورد حمایت 
امریکا و متحدانش نمره قبولی گرفته اند و هرچند که زخم جنگ بر چهره 
دارند اما نقش تعیین کننده ای را در آینده این منطقه خواهند داشت. 
وجه دیگری از سفر وزیر خارجه فرانسه به اردن و عراق یا هیئت عالی رتبه 
اردنی به عراق از این جهت قابل تحلیل است. این سفر   ها نخستین گام    ها 
از سوی کشورهای منطقه یا خارجی برای هماهنگ کردن خود با این 
واقعیت است و به همین جهت هم باید انتظار سفر   های بیشتری از این 
دست را داشت که انجام آنها نتیجه تحوالت سریع منطقه و شکل گیری 

این خاورمیانه جدید است. 

15

واکنش نتانياهو  به پرتاب ماهواره  ايرانی
نخس�ت وزیر رژی�م صهیونیس�تی در واکن�ش ب�ه پرت�اب 
ماهواره ب�ر ایران�ی، مدع�ی ش�د ک�ه برنام�ه فضای�ی ای�ران 
اس�ت.  قاره پیم�ا  موش�ک های  س�اخت  ب�رای  پوشش�ی 
به گزارش فارس، بنیامین نتانیاهو که در مراس��م آغ��از به کار »آویو 
کوخاوی« به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی 
صحبت می کرد، گفت: »ایران دروغ می گوید. پرتاب ماهواره بر، اولین 
گام در جهت ساخت موشک های بالستیک قاره پیما است و آنها با پرتاب 

ماهواره بر، دارند شلیک موشک دوربرد را آزمایش می کنند.«
پیش از این »مایک پمپئو« وزی��ر خارجه امریکا با بی��ان اینکه ایران 
قصد دارد به فضا ماهواره بر ارسال کند، مدعی عدم انطباق این پرتاب 
با قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت ش��ده و گفته بود که چنین پرتابی 
نباید انجام ش��ود. تاش امریکا و رژیم صهیونیستی برای تهدیدآمیز 
جلوه دادن برنامه فضایی ایران در حالی اس��ت که به نوش��ته روزنامه 
نیویورک تایمز  حتی جامعه اطاعاتی و نظامی امریکا هم موضع پمپئو 

را قبول ندارد و برنامه فضایی ایران را تهدید نمی داند. 

کارشکنی امارات
 در اجرای توافق »الحديده«

پس از نشس�ت های جداگانه ناظر س�ازمان ملل با دو طرف اصلی 
درگیر در یمن، عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل، از کارشکنی 
امارات در روند اجرای توافق آتش بس در »الحدیده« خبر داد. در 
همین حال از امریکا اخباری به گوش می رسد که مصوبه کنگره که 
قرار است از سوی دموکرات  ها برای محدود کردن اختیارات ریاست 
جمهوری در حمایت از عربستان س�عودی و پایان دادن به جنگ 
سوریه ارائه شود، به س�د وتوی ترامپ برخورد خواهد کرد و توان 
اجماع سازی برای گذر از این سد قانونی هم در کنگره وجود ندارد. 
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری ش��بکه »المیادین « »پاتریک 
کامایرت « رئیس کمیت��ه هماهنگ کننده و نظارتی س��ازمان ملل بر 
آتش بس در بندر »الحدیده«، روز سه      شنبه نشست      هایی را با هدف تداوم 
تشویق دو طرف به از سرگیری نشست های مشترک برای تکمیل طرح 
آرایش استقرار نیرو     ها در این بندر برگزار کرده است. این اقدام پس از 
آن صورت می گیرد که قرار بود هفته پیش وی نشست مشترکی با دو 

طرف یمنی برگزار کند اما در این امر ناکام ماند. 
»علی القحوم « از اعضای شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن گفت که 
این جنبش گام های مهمی در راستای استقرار نیرو     ها در بندر الحدیده 
تحت نظارت سازمان ملل برداشته، اما ائتاف سعودی از برداشتن گامی 

مشابه در این راستا اجتناب ورزیده است. 
وی طی پستی در توئیتر نوشت: امارات تاش می کند مانع اجرای توافق 
سوئد شود و در مسیر آن مانع تراشی می کند زیرا در صورت اجرای آن، 
متضرر می شود.  القحوم در ادامه از همسویی کامایرت با امارات از طریق 

اهمال در اجرای توافق الحدیده، ابراز تأسف کرد. 
گروه انص��اراهلل یم��ن و گروه های وابس��ته به دولت مس��تعفی یمن 
)۲۲آذرماه پیش( بعد از ی��ک هفته مذاکره زیر نظر س��ازمان ملل به 
توافقی برای آتش بس در الحدیده دس��ت پیدا کردند. ش��هر بندری 
الحدیده نقطه ورود اغلب کاال     ها و مایحتاح میلیون      ها یمنی است که در 
شرایط قحطی به سر می برند.  به نوشته رویترز، ۱۵ عضو شورای امنیت 
بایس��تی تا ۲۰ ژانویه )۳۰ دی ماه( درباره درخواست گوترش تصمیم 
بگیرند. در حال حاضر نظارت بر روند آتش بس الحدیده توس��ط تیم 
»پاتریک کامایرت « ژنرال هلندی انجام می شود و مأموریت یک ماهه 

وی روز ۲۰ ژانویه به پایان خواهد رسید. 
 وتوی ترامپ در انتظار الیحه کنگره 

کنگره جدید امریکا با یک مصوب��ه فراحزبی که خواهان پایان مداخله 
واشنگتن در جنگ یمن است، در نظر دارد در برابر اختیار ترامپ برای 

حضور واشنگتن در این جنگ، چالشی بی سابقه ایجاد کند. 
»گاردین« نوشت: »سنا ماه گذشته این قطعنامه را تصویب کرد و جرقه 
استفاده از »مصوبه سال ۱۹۷۳ اختیارات جنگی« را کلید زد اما رهبران 
جمهوریخواه اجازه طرح این موضوع در مجلس نمایندگان را گرفتند. 
حاال که مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات  ها است، طرحی برای 
پیش بردن تدابیری مش��ابه در هر دو مجلس برای پایان دادن دائمی 
به سوخت رسانی مجدد، حمایت لجستیکی، اطاعاتی و عملیات های 

نیروهای ویژه امریکا با ائتاف به رهبری سعودی وجود دارد.«
طبق مصوبه اختیارات جنگ��ی ۱۹۷۳ رئیس جمه��ور امریکا تنها در 
صورت اعان جنگ توس��ط کنگره به یک کش��ور دیگر، امکان اعزام 
نیروهای مس��لح امریکا به خارج از کش��ور را دارد.  گاردی��ن در ادامه 
گزارش خود می نویسد: »توسل به مصوبه سال ۱۹۷۳ ترامپ را مجبور 
خواهد کرد که یا با اعمال محدودیت      ها بر اختیارات اجرایی اش موافقت 
کند یا اینکه از حق وتو برای ادامه دادن به این جنگ نامحبوب )در یمن( 

و در حمایت از متحدی نامحبوب در ریاض استفاده کند.«
به نوشته این روزنامه انگلیسی بعید است که مخالفان ترامپ برای بی اثر 
کردن حق وتو بتوانند اکثریت دو سوم را در مجالس سنا و نمایندگان 

به دست بیاورند. 

حمله مسکو به پيش شرط ضد ايراني
 بازسازي سوريه

کرملین : اعراب اگر بي  پیش شرط سوریه را بازسازی نکنند ما با ایران، هند و چین پروژه را پیش مي بریم

رحماننعيمی

 کارمند ارتش آلمان متهم به  جاسوسي براي  ایران شد!
در ادامه تاش کش��ورهای اروپایی برای فرار از تعهدات برجامی ایران 
و توجیه همصدایی با امریکا و رژیم صهیونیستی از طریق وارد آوردن 
اتهامات بی اساس��ی چون » مش��ارکت ایران در قتل شهروندان مقیم 
اروپا « پلیس آلمان مدعی شد که یک نفر را به اتهام » جاسوسی برای 
ایران « دستگیر کرده است.  به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، 
دادستان آلمان مدعی شد یک دوتابعیتی آلمانی- افغانی ۵۰ساله که 
از وی با نام » عبدالحمید س « یاد شده، روز سه    شنبه در منطقه رایناند 
آلمان دستگیر شده است.  وی که به عنوان یک مترجم در ارتش آلمان 
خدمت می کرده، به اتهام » انتقال اطاعات به سازمان اطاعات ایران « 
دستگیر شده است.  اش��پیگل آناین همچنین گزارش داده است که 
این مظنون سال    ها از ارتش آلمان جاسوس��ی می کرده و به اطاعات 
فوق محرمانه ای از جمله » مأموریت نیروهای آلمانی در افغانس��تان « 

دسترسی داشته است.

  سفیر هلند به وزارت خارجه ایران احضار شد
در اعتراض به حمله تع��دادی از عناصر ضدانق��اب و تجزیه طلب به 
سفارت ایران در الهه عصر روز دوشنبه »ژاک لویی ورنر« سفیر هلند در 
تهران توسط رئیس اداره اول اروپای وزارت امور خارجه احضار و مراتب 
اعتراض جمهوری اسامی ایران به وی اباغ شد.  به گزارش فارس، در 
این جلسه رئیس اداره اول غرب اروپا با اشاره به وقوع حمات مشابه در 
گذشته و عدم اقدام قاطع و پیشگیرانه پلیس و مقامات قضایی هلند، 
موکداً خواستار اقدام جدی دولت این کشور در چارچوب تعهداتش در 
کنوانسیون ۱۹۶۱ وین و تأمین امنیت سفارت و دیپلمات های جمهوری 
اسامی ایران در الهه و جلوگیری از این گونه تهاجمات شد.   سفیر هلند 
ضمن ابراز تأسف از حادثه مذکور، گزارشی از واکنش و اقدامات پلیس 
این کشور در قبال مرتکبان این حادثه ارائه و اظهار داشت که موضوع را 

به دولت متبوع خود منعکس خواهد کرد. 

  نگرانی صهیونیست    ها از سکوت نصراهلل 
وقتی سیدحسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان حرف می زند لرزه بر 
اندام اسرائیلی     ها می افتد و ش��روع می کنند واژه به واژه حرف هایش را 
تحلیل و تفس��یر می کنند.  روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم با بیان نکته 
فوق افزود: زمانی که نصراهلل س��کوت کند وضع برای اسرائیلی     ها بدتر 
می شود و آنها نگران تر می شوند و می خواهند زودتر علت را پیدا کنند 
به این خاطر که وقتی کسی در جایگاه و شخصیت سیدحسن نصراهلل 
سکوت می کند این سکوت معنایی دارد و شاید به معنای آمادگی برای 
ح��وادث غافلگیرکننده ای از جمله جنگ باش��د. البته م��ا از اظهارات 
یسرائیل کاتس، وزیر سازمان اطاعات اسرائیل و دیگر مقامات اسرائیلی 
اینگونه برداشت می کنیم. هرچند که با بیشتر تحلیل تفسیرهای آنها 
درباره سکوت سیدحسن نصراهلل که بیشتر تفسیراتی سطحی هستند، 
مخالفیم.  کاتس مدعی ش��د که س��کوت سیدحس��ن نصراهلل و عدم 
حضورش به دلیل شوکی اس��ت که در پی انهدام تونل های » هجومی  « 
منتسب به حزب اهلل لبنان توسط اسرائیل با آن روبه رو شده است.  روزنامه 
لبنانی االخبار نیز در این باره در گزارشی نوشت: » شبکه های اجتماعی 
عبری زبان طی دو روز گذشته مشغول ش��ایعه » بیماری « سیدحسن 
نصراهلل و بستری شدنش در بیمارستان هستند و سؤاالت زیادی را در 
این باره مطرح کرده و به تحلیل و تفسیر پرداخته اند. اسرائیل دو سال 
پیش هم چنین خبری را درباره سید حسن نصراهلل منتشر کرده و گفته 

بود که وی به خاطر یک بیماری سخت به کما رفته است. 
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