
ح�اال  ك�ه دونالد    گزارش 2
ترام�پ ب�ه دليل 
روابط پرمناقش�ه مش�اور امنيت مل�ي خود با 
مقام هاي روس تحت فشار شديد قرار گرفته، پاي 
ايران هم به اين مسئله باز شده است. مقام هاي 
نزديك به دول�ت ترامپ مي گويند كه بركناري 
مايكل فلين مش�اور امني�ت مل�ي او  به دليل 
توطئه اي اس�ت كه دولت ب�اراك اوباما عليه او 
تدارك ديده تا از طريق آن برجام را نجات دهد. 
به گزارش جوان، سه مقام نزديك به كاخ سفيد 
ديروز در گفت و گو با س��ايت امريكن فري بيكن 
گفته اند كه بركناري مايكل فلين مشاور امنيت 
ملي امريكا نتيجه كمپي��ن مخفيانه اي بوده كه 
مقام هاي دول��ت اوباما و در رأس آنه��ا بن رودز 
مشاور رسانه اي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد از 
ماه ها قبل با هدف نجات توافق هسته اي با ايران 
آن را به راه انداخته است. اولين منبع نزديك به 
شوراي امنيت ملي امريكا گفته كه مايكل فلين 
مشاور امنيت ملي ترامپ در حال آماده شدن براي 
اين بود كه بس��ياري از جزئيات محرمانه برجام 
را كه دولت اوباما آن را علني نك��رده بود، علني 
كند. ترامپ پيش از اين باره��ا برجام را بدترين 
قرارداد تاريخ امريكا خوانده و برخي منابع پيش 
از اين در آذر ماه به سايت ديلي بست گفته بودند  
دولت »ترامپ« رئيس پس از روي كار آمدن در 

ماه ژانويه، اس��ناد فوق محرمانه مرتبط با توافق 
هسته اي ايران را منتشر خواهد كرد. اواسط بهمن 
ماه ه��م فاكس نيوز گزارش ك��رد حاال كه تنش 
ميان واش��نگتن- تهران بر سر آزمايش موشكي 
ايران باال گرفته، احتماالً ترامپ با فشار بيشتري 
براي افشاي توافق هاي به اصطالح جانبي برجام 
مواجه خواهد ش��د. يك مقام ديگ��ر نزديك به 
شوراي امنيت ملي امريكا روز چهارشنبه با اشاره 

به كناره گيري مايكل فلين، حاال »او پيش از اينكه 
كس��ي بداند ببيند چه اتفاق��ي در ارتباط با اين 
توافقات محرمانه با ايران مي افتد«، رفته اس��ت. 
س��ومين منبع نيز كه يكي از مش��اوران كنگره 
بوده مي گويد كه دولت اوباما نگران برمال شدن 
اسرار توافق هاي سري با ايران بود: »دولت اوباما 
مي دانست كه فلين قصد انتشار اسناد محرمانه 
در مورد توافق هس��ته اي ايران را دارد، بنابراين 

در ماه دسامبر ش��وراي امنيت ملي اوباما رايزني 
با خبرنگاران مورد عالقه خ��ود را در مورد برمال 
كردن اطالعات مخرب و ناقص در مورد فلين آغاز 
كرد.« او مي گويد: »پس از آغاز به كار دولت ترامپ 
شماري از اين افراد داخل ماندند و شماري ديگر 
كار را از خارج كاخ سفيد آغاز كردند و هر دو گروه 
در جهت تضعيف دولت ترام��پ با هم همكاري 
كردند. استعفاي فلين، اولين پيروزي بزرگ براي 
آنها بود، اما اين آخرين اس��تعفا در دولت جديد 
امريكا نخواهد بود.« ي��ك عضو كهنه كار در تيم 
سياست خارجي كاخ سفيد كه »بن رودز« مشاور 
رسانه اي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در دوره 
اوباما و شوراي روابط علمي ايران و امريكا)ناياك( 
را دو پاي��ه اصلي بركناري مايكل فلين دانس��ته  
مي گويد: »امروز اين ب��ن رودز، ناياك و ايراني  ها 
هستند كه دارند جشن مي  گيرند. آنها مي  دانند 
كه هدف اول ترامپ ايران بود و آنها مي  دانستند 
كه اين توافقنامه مقدس كوچكشان با ايران قرار 
بود از بين برود، بنابراين آنه��ا قبل از اينكه هيچ 
كدام از آن توافق ها با ايران روشن شود، از شر فلين 
خالص شدند.«  وبسايت »بلِيز« در مطلبي نوشت: 
»فلين از حراف ترين منتقدان توافق هس��ته اي 
ايران بود و حذف وي از دولت ترامپ به  رغم اظهار 
نظرهاي مكرر رئيس جمهور امريكا در خصوص 

ضرورت لغو برجام، به حفظ آن كمك مي كند.«

ماجراي ت�ازه اي     گزارش  يك
نيس�ت. قب�ل از 
برگزاري انتخابات جس�ته و گريخته اخباري 
درباره  رابطه ترامپ و  اطرافيانش با روس�يه و 
دخالت سايبري روس ها به نفع كمپين انتخاباتي 
او در رسانه هاي امريكا نوشته مي شد.  حاال بعد 
از اينكه خبط ژنرال مايكل فلين ايران ستيز در 
تماس غير قانوني با روس ها پيش از انتصابش به 
سمت  مشاور امنيت ملي امريكا روشن شده  و 
همين امر  به اخراج وي از كابينه منتهي شده، 
جريان به س�مت خود ترامپ  برگش�ته است. 
ترامپ با قرباني كردن فلين، موضع گيري عليه 
روسيه در قبال اوضاع اوكراين و ادعاي  دخالت 
تيم اوبام�ا و البي اي�ران در اي�ن كار به دنبال 
مديريت فشار عليه خود است  اما ابعاد وسيع 
اين پرونده  كه فقط به فلين ختم نمي شود،  نشان 
از اين دارد كه او در مسير رسوايي) گيت( قرار 
دارد ك�ه كرملي�ن در  كان�ون آن ق�رار دارد.

شايد ترامپ اميدوار بوده است كه بركناري ژنرال 
فلين  دبير شوراي امنيت ملي او حساسيت هاي 
فزاينده و فشارها بر كاخ سفيد را كاهش  دهد اما 
برعكس شليك مداوم توپخانه رسانه هاي اصلي 
امريكا به او و مطرح شدن پيگيري اين رسوايي  در 
كنگره و تحقيقات ادامه دار نهادهاي امنيتي امريكا 
در اين باره نشان از آن دارد كه ترامپ بايد  منتظر 
گسترش اين رسوايي شود.   نيويورك تايمز دست از 
حمله به تيم ترامپ برنمي دارد و با لحني تهديد آميز 
نوشته است: رئيس جمهور   ترامپ فكر مي كند كه 
با رفتن مايكل فلين مشاور امنيت ملي اش تمام اين 
غائله اي كه به راه افتاده  و پاي  روسيه در ميان آن 

است، به كلي فيصله مي يابد.  اين روزنامه نزديك به 
دموكرات ها مي نويسد: واقع مطلب اين است كه اين 
حقايق لعنتي همچنان دارد از در و  ديوار مي بارد و 
يكي پس از ديگري لو مي رود.   نيويورك تايمز نوشته 
اس��ت: كليت اين افتضاح حكايت از بي كفايتي و 
نادرستكاري كاخ سفيد ترامپ دارد و  ثابت مي كند 
كه اين رئيس جمهور مطلق��اً آمادگي  حفاظت و 
مراقبت از كشور و ملت را ندارد.   مانور فعلي مخالفان 
ترامپ روي دو محور متمركز است: تعلل معنا دار 
و محرز چند هفت��ه اي ترام��پ  در بركناري فلين 
به رغم آگاهي از قانون ش��كني او و اينكه تماس ها 
محدود به فلين نبوده است و ساير  مقام هاي كمپين 
ترامپ هم درگير اين رسوايي هستند. سخنگوي 
كاخ س��فيد در توجيه اين تعلل ضمن اعتراف به 
آگاه بودن تماس هاي تلفني مايكل فلين با سفير 
 روسيه ترامپ مدعي شد كه رئيس جمهور هر روز 
مشغول بررس��ي و ارزيابي اين مسئله بوده است و 
با  اين حال نتيجه گيري ك��رده بود، اقدامات فلين 
ناقض هيچ قانوني نيس��ت.   اين درحالي است كه 
خود فلين كه زماني فرمانده اطالعات ارتش امريكا 
بوده و  در بيانيه استعفاي  روز دوشنبه ضمن اقرار 
به تماس هاي متعدد در دوره انتقالي )در فاصله اي 
كه دونالد ترامپ پس از  پيروزي در   انتخابات، هنوز 
رسماً رئيس جمهور امريكا نشده بود و خود او هنوز 
به طور رسمي پستي  نداشته( به ارائه »اطالعات 
ناقص« به مايك پنس، معاون   رئيس جمهور اعتراف 
كرده است. همچنين فلين در ادعاهايي متناقض 
در بازجويي پليس فدرال امريكا ابتدا  گفته است 
كه موضوع تحريم هاي  امريكا عليه روسيه در آن 
تماس هاي   تلفني مطرح نشده اس��ت، ولي بعد 

مدعي شده كه به ياد نمي آورد آيا در اين باره با سفير 
روسيه صحبتي كرده   است يا نه،   البته اين فقط خود 
فلين نيست كه ادعاهاي متناقض مي كند. تناقض 
اصلي اينجاست كه خود ترامپ قباًل  گفته بود از 
موضوع اطالع نداشته است. بماند تحقيقات روي 
تماس هاي مشابه س��اير اعضاي ترامپ هم  ادامه 
دارد. روزنامه نيويورك تايمز حدود ۲۴ س��اعت 
پس از استعفاي مايكل فلين، به نقل از چهار مقام 
اطالعاتي كنوني  و سابق امريكا كه  خواستند نامشان 
فاش نشود، گزارش داد كه »تاكنون« هيچ مدركي 
از تماس تلفني مقام هاي  كمپين ترامپ به دست 
نيامده كه نش��ان دهد  آنها با مقام هاي اطالعاتي 
روسيه همكاري داشتند. با اين حال آنها  نگفتند 
كه محتوي��ات اين مكالمات چه بوده اس��ت.   پل 
منانفورت كه گفته مي شود از جمله كساني است 
كه با مأموران امنيتي بلندپايه روس��يه   در تماس 
بوده،  هدايت تيم انتخاباتي دونالد ترامپ را ماه ها 
برعهده داشت.   پرسش هاي اصلي كه هم اكنون 
توسط شبكه خبري  CNN  و نيويورك تايمز دنبال 
مي شود   يكي اين است كه  دونالد ترامپ از چه زماني 
از تماس فلين با سرگئي كيسلياك مطلع بوده   و 
دوم اينكه چگونه ممكن است  مايكل فلين، مشاور 
امنيتي ترامپ بدون اطالع و مشورت با   كسي اقدام 

به چنين تماسي كرده باشد؟
منانفورت درباره اتهامات مطرح ش��ده در روزنامه 
نيويورك تايمز گفته است: »من هرگز آگاهانه  با هيچ 
 مأمور بلندپايه روسيه در تماس نبوده ام و هرگز در 
هيچ موضوعي كه به دولت روسيه  يا دستگاه اداري 
پوتين  يا موارد مشابهي كه امروز موضوع تحقيق و 

بررسي است، دخالتي  نداشته ام.« 

   كنگره پيگيري مي كند
كار به جايي رس��يده كه ماكس ب��وت ديروز در 
لس آنجلس تايمز از عبارت »كرملين گيت«استفاده 
كرده و اين پرس��ش  را مطرح كرده كه پرزيدنت 
ترامپ درباره رابطه فلين با روس ها چه مي دانسته 
و چه موقع از آن مطلع بوده اس��ت؟ اين روزنامه 
خواس��تار تحقيق و تفحص درب��اره اين موضوع 
از طريق ايجاد يك كميس��يون مشترك، شبيه 
كميسيون بررسي ابعاد حادثه 11 سپتامبر شده 
است. همزمان  تعدادي از جمهوريخواهان ارشد 
همگام با دموكرات ها خواه��ان تحقيق در مورد 
تماس هاي ژن��رال فلين با  مس��كو و نيز موضوع 
دخالت روسيه در مبارزات انتخابات اخير رياست 
جمهوري امريكا شده اند.    »ميچ مك كانل« رهبر 
جمهوريخواهان سناي امريكا روز سه شنبه اعالم 
كرد احتماالً تحقيقات كميته  اطالعات سنا درباره 
پرونده  اتهام هاي »مايكل فلين« مشاور مستعفي 
امنيت ملي ترامپ به جريان خواهد  افتاد.   مك كانل 
گفت: كميته اطالعات سنا هم اكنون هم در حال 
 بررسي دخالت هاي   )ادعايي( روسيه در انتخابات 
اس��ت و آنها به احتمال زياد نگاهي هم به مسئله 
جديد  خواهند داشت.  با اينكه بعضي از سناتورهاي 
جمهوريخواه به جد دارند راجع به دخالت روسيه 
در انتخابات تحقيق مي كنند  اما در مورد غائله فلين، 
 واكنش حزب به كل اين ماجرا به نوشته نيويورك 
تايمز »كاماًل غير مسئوالنه« بوده است.    جيسون 
چافتز رئيس كميته نظارت مجل��س نمايندگان 
روز سه شنبه پيرامون ماجراي فلين گفت: من فكر 
 مي كنم اين وضعيت  خود به خود حل مي شود.     دوين 
نانس رئيس كميته اطالعات مجلس نمايندگان هم 
با كوچك انگاشتن مسئله گفت: به نظر مي رسد اين 

 مسئله هياهويي است  براي هيچ.  
س��ناتور پ��ل رايان ه��م گفت ك��ه معنا ن��دارد 
جمهوريخواهان از جمهوريخواهان تفحص كنند. 
   اما در اردوگاه دموكرات ها »چاك ش��ومر« رهبر 
سناتورهاي دموكرات روز سه شنبه در اين رابطه 
به خبرنگاران گفت: مقام هاي  قضايي بايد اعضاي 
دولت،   تيم انتقالي دونالد ترامپ و اعضاي س��تاد 
انتخابات را درباره حواش��ي پيرامون  اس��تعفاي 
فلين مورد پرسش قرار دهند.   وي تأكيد كرد كه 
شايد وي و برخي ديگر از مقام هاي دولت ترامپ 
قانوني كه ش��هروندان را از مذاك��ره با  دولت هاي 
خارجي يا   دريافت هدايا و ديگر مزايا از جانب آنها 
منع مي كند، زير پا گذاشته باشند.   شومر افزود: 
آنچه من مي خواهم يك هيئت تحقيق مستقل 
با اختيارات اجرايي براي تح��ت پيگرد قرار دادن 

 مرتكبان احتمالي   اقدامات مجرمانه است.  
  ترامپ: پوچ و مهمل است

دونالد ترام��پ رئيس جمهوري امري��كا در ادامه 
انتقادهاي سلس��له وار خود از رسانه هاي خبري 
امريكا، روز چهارشنبه برخي  رسانه هاي اين كشور را 
به انتشار نظريه هاي توطئه گرانه متهم كرد و گفت: 
ارتباط با مقام هاي اطالعاتي روسيه مهمل و پوچ 
 است.     به گزارش ايرنا به نقل از حساب كاربري توئيتر 
ترامپ، وي افزود: رسانه هاي خبري دروغ پرداز با 
نظريه هاي توطئه گرانه و  نفرت كورشان، بي عقلي 
مي كنن��د.  وي در ادامه اين توئي��ت، برنامه هاي 
شبكه هاي تلويزيوني سي ان ان و ام اس ان بي سي را 
غيرقابل تماشا خواند و تنها برنامه   »فاكس اند فرندز« 

شبكه فاكس نيوز را فوق العاده ارزيابي كرد.  

در حالي كه نخس�ت وزير رژيم صهيونيستي 
به واش�نگتن رفت�ه، مقام هاي دول�ت امريكا 
مي گويند كه كاخ س�فيد احتم�االً راه حل دو 
دولتي را در مسئله فلس�طين و اسرائيل كنار 
خواهد گذاش�ت. »اي�وب قرا«، وزير مش�اور 
در كابينه رژيم صهيونيس�تي ادع�ا كرده كه 
نخست وزير اس�رائيل و رئيس جمهور امريكا 
از طرح تشكيل كشور فلس�طين در نوار غزه 
و ش�به جزي�ره س�ينا پش�تيباني مي كنند. 
يك مس��ئول عالي رتبه در كاخ سفيد كه خواست 
نامش فاش نشود، ديروز همزمان با سفر بنيامين 
نتانياهو به واشنگتن به الجزيره گفت كه واشنگتن 
از اين پس تالشي براي ديكته كردن شروط در هر 

توافقي براي حل درگيري بين اسرائيل و فلسطين 
نخواهد كرد بلكه از هر توافق��ي كه دو طرف به آن 
دس��ت يابند حمايت خواهد كرد ، حال اين توافق 
هر چه مي خواهد باش��د. اين مق��ام دولتي امريكا 
گفته كه دونالد ترامپ در پي آن است كه اسرائيل و 
فلسطينيان به صلح برسند، ولي در عين حال، تأكيد 
دارد كه ممكن اس��ت راه هاي ديگري غير از ايجاد 
دو كشور مستقل، براي رسيدن به اين صلح وجود 
داشته باش��د. اين به معني عدول امريكا از راه حل 
دو دولتي اس��ت كه طي چند دهه اخير سياست 
رس��مي دولت امريكا بوده و مذاكرات سازش بين 
فلس��طينيان و رژيم صهيونيس��تي بر اساس آن 
ساماندهي شده اس��ت. پيش از اين، ترامپ گفته 

بود كه بعد از ورود به كاخ سفيد، سفارت امريكا را 
از تل آويو به قدس منتقل خواه��د كرد ولي از اين 
سياست عقب نشس��ت. وون ريولين، رئيس  رژيم 
صهيونيستي همزمان با سفر نخست وزير اين رژيم 
به واشنگتن، خواستار الحاق كرانه باختري به شكل 
كامل به اراضي اشغالي و اعطاي حق »شهروندي 
اسرائيلي« به ساكنان فلس��طيني آن شده است، 
طرحي كه س��ابقه آن به طرح نفتالي بنت، رهبر 
حزب خانه يهود برمي گردد كه نقطه ش��روع آن 
الحاق ش��هرك معاله آدوميم به قدس است. بنت، 
طرح الحاق ش��هرك آدوميم به قدس را به عنوان 
آغازي براي الحاق مناطق موسوم به »جيم« واقع 
در كرانه باختري كه بي��ش از 60 درصد منطقه را 

شامل مي شود، مطرح كرد. همزمان، »ايوب قرا«، 
وزير مشاور در كابينه رژيم صهيونيستي ادعا كرد كه 
»بنيامين نتانياهو«، نخست وزير اين رژيم و »دونالد 
ترامپ«، رئيس جمهوري امريكا در ديدار خود در 
واشنگتن، طرح پيشنهادي »عبدالفتاح السيسي«، 
رئيس جمهوري مصر براي تشكيل كشور مستقل 
فلسطين در نوار غزه و شبه جزيره سينا را به بحث 
خواهند گذاشت. قرا در پيامي در حساب كاربري 
خود در ش��بكه اجتماعي توئيتر نوشت: »ترامپ و 
نتانياهو طرح السيسي براي تشكيل كشور فلسطين 
در غزه و سينا به جاي كرانه باختري را تأييد خواهند 
كرد؛ اين همان گزينه اي است كه راه صلح از جمله با 

يك ائتالف سني را هموار مي سازد. « 
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فرار رو به جلوي مخالفان در آستانه ژنو
ادامه از صفحه يك

اين س��ند ۲۴ صفحه اي در تاريخ ژوئيه 1986 توليد شده و عنوانش اين 
است: »سوريه: سناريوهاي تغيير سياسي چشمگير«. براساس محتوا، اين 
سند تنها در سطح عالي مقامات دولت رونالد ريگان، رئيس جمهور اسبق 
امريكا و مديران آژانس ها شامل مشاوران رئيس جمهور، شوراي امنيت ملي 
و سفير امريكا در سوريه توزيع شده است. اين سند توسط »مركز بي ثباتي 
و براندازي خارجي« تحت نظر مدير مسائل جهاني سازمان سيا تهيه شده 
و در آن به بررسي »چند سناريوي محتمل كه منجر به سرنگوني بشار اسد، 
رئيس جمهور سوريه يا تغيير چشمگير ديگر در سوريه شود« پرداخته شده 
است. محتواي اين گزارش حاوي برخي اطالعات است كه با رخدادهاي 
دهه هاي بعد مرتبط بوده و از جمله با برخي اطالعات منتشر شده از سوي 

پايگاه افشاگر ويكي ليكس منطبق است. 
   الزهار: حماس بايد روابطش را با سوريه از سر بگيرد

يك رهبر برجسته جنبش مقاومت اسالمي )حماس( تأكيد كرد كه اين 
جنبش بايد روابط خود با سوريه را از سر بگيرد و انتخابات داخلي اين 
جنبش تغييري در مواضع يا سياست هاي آن در زمينه مقاومت در برابر 
رژيم صهيونيس��تي ايجاد نمي كند. محمود زهار در گفت وگو با پايگاه 
خبري شبكه »الميادين« خاطرنشان كرد كه حماس با قاهره در ارتباط 
است تا زمينه سفر هيئتي از رهبران خود از نوار غزه از طريق گذرگاه 
رفح و مشاركت آن در كنفرانس حمايت از آرمان فلسطين در ايران را 
فراهم آورد. زهار در گفت وگوي مفصل خود با پايگاه خبري الميادين 
كه متن كامل آن به زودي منتش��ر خواهد شد، با اش��اره به كنفرانس 
حمايت از آرمان فلسطين در ايران تأكيد كرد كه با انتخاب يحيي سنوار 
به عنوان مسئول اين جنبش در غزه هيچ تغييري در سياست يا موضع 
حماس ايجاد نخواهد شد و اين مسئله صرفاً اقدامي در راستاي تغيير 
مسئوليت ها و مأموريت هاست. محمود الزهار در پاسخ به اين سؤال كه 
آيا رهبران جديد حماس، رويكرد متفاوتي نس��بت به منطقه و درباره 
روابط با كشورهاي همسايه دارند، تأكيد كرد كه حماس بايد روابط خود 
با كشورهاي عربي را كه در معرض طوفان قرار گرفته اند، از سر بگيرد كه 
از جمله آنها مي توان به سوريه و برخي كشورهاي عربي ديگر اشاره كرد 
كه ويران شده اند. وقتي اين كشورها به حال عادي برگشتند و آرامش 
و ثبات خود را بازيافتند، حماس بايد روابط خود با آنها را از سر بگيرد تا 
بتواند از اين مسئله در راستاي حمايت از برنامه مقاومت استفاده كند. 

در واكنش به اظهارات ضدايراني رئيس جمهور تركيه
وزارت خارجه: اردوغان از نقش ثبات آفرين 

ايران در منطقه آگاه است 
اظهارات رج�ب طيب اردوغ�ان، رئيس جمهور تركيه در س�فر به 
كشورهاي حاشيه خليج فارس كه ايران را به بي ثبات سازي در منطقه 
متهم كرده، واكنش وزارت خارجه را در پي داشته است. سخنگوي 
وزارت خارجه ايران با بيان اينكه اظهارات اردوغان تحت تأثير فضاي 
هيجاني خاصي صورت پذيرفته است، تأكيد كرد كه وي بيش از هر 
كسي به نقش ثبات آفرين ايران در منطقه به ويژه در عراق آگاه است. 
همزمان با اتهام زني هاي شيخ نشين هاي خليج فارس عليه ايران، تركيه 
نيز به جرگه اعراب پيوسته اس��ت و ايران را به بي ثباتي در منطقه متهم 
مي كند. پس از آنكه اردوغان ايران را به ايجاد بي ثباتي و فرقه گرايي در عراق 
و سوريه متهم كرد، سخنگوي وزارت خارجه نسبت به اين اظهارات واكنش 
نشان داد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در 
واكنش به اظهارات اردوغان در بحرين گفت: »ثب��ات و امنيت، اولويت 
اصلي ايران در منطقه اس��ت«. به گزارش ايسنا، بهرام قاسمي با اشاره به 
سخنان رئيس جمهور تركيه در بحرين در خصوص نقش ايران در عراق 
اظهار داشت: »به نظر مي رسد اظهارات اردوغان تحت تاثير جو و احتماالً 
تحت فضاي هيجاني خاصي صورت پذيرفته باشد؛ چراكه در ميان سران 
كشورهاي منطقه، اردوغان بيش از هر كسي به نقش سازنده و ثبات آفرين 
ايران در منطقه به ويژه در عراق آگاه است«. رئيس جمهور تركيه سه شنبه 
شب در ديدار با حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين با بيان اينكه در 
عراق همزمان، هم مجادله مذهبي و هم مجادله قومي وجود دارد، مدعي 
شد: »در آنجا نيز مليت گرايي فارس وجود دارد. همراه با اين مليت گرايي 
فارس، تجزيه طلبي نيز در آنجا موضوعيت دارد. بايد جلوي اينها را بگيريم. 

شرايط يكساني نيز در سوريه وجود دارد«. 
قاسمي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه نقش ايران در افزايش ثبات 
در منطقه مشهود است، تصريح كرد: »نقش آفريني مثبت ايران در عراق 
بر اساس درخواست دولت قانوني اين كشور در جهت مبارزه با گروه هاي 
تكفيري و تروريستي صورت مي پذيرد؛ گروه هايي كه دامنه شرارت شان 
بارها به قلب تركيه نيز كشيده شده است«. سخنگوي وزارت امور خارجه 
به مقامات تركيه يادآور ش��د: »ثبات و امنيت، اولويت اصلي ايران در 
منطقه است و اين مهم جز با درك صحيح شرايط و بازشناسي كنشگران 
ثبات س��از از بازيگران هرج و مرج طلب و حامي تروريس��ت ها ميسر 
نخواهد شد.« قاسمي در پايان تأكيد كرد: »آنچه مايه نگراني و تداوم 
بي ثباتي در منطقه است، حمايت آشكار و نهان از گروه هاي تروريستي 
و نگاه و استفاده ابزاري از آنها و عدم احترام به حاكميت ملي و تماميت 
ارضي كشورهاي همسايه است كه بر پيچيدگي شرايط منطقه خواهد 
افزود.«  اردوغان كه در سال هاي گذشته با كشورهاي عربي به خصوص 
در بحران س��وريه در يك جبهه قرار گرفته، سياست هاي ضد ايراني را 
در پيش گرفته است. كشورهاي عربي و تركيه كه در سوريه و عراق از 
محور مقاومت شكست خورده اند، ايران را به بي ثباتي و فرقه گرايي در 
منطقه متهم مي كنند. مقامات سعودي و ديگر كشورهاي عربي بارها از 

حضور مستشاران ايراني در عراق انتقاده كرده اند. 
   ديدار اردوغان با شيوخ عربي 

اردوغان از روز يك شنبه سفر منطقه اي خود به كشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس را با هدف رايزني در مورد مس��ائل منطقه از جمله مسئله 
سوريه آغاز كرده است. در جريان س��فر دوره اي اردوغان به كشورهاي 
عربستان، بحرين و قطر، مسئوالن بلندپايه تركيه اي با همتايان عرب 
خود در اين كش��ورها ديدار و در خصوص گس��ترش همكاري، روابط 
دوجانبه و آخرين تحوالت منطقه به ويژه اوضاع س��وريه، عراق و يمن 
بحث و تبادل نظر كردند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، مولود چاووش 
اوغلو وزير خارجه تركيه روز سه ش��نبه با عادل الجبير همتاي سعودي 
خود در رياض دي��دار و گفت و گو كردند. به گ��زارش خبرگزاري واس 
عربستان، دو طرف مسائلي را مورد بررسي قرار دادند كه هفته گذشته در 
جريان برگزاري نخستين شوراي هماهنگي تركيه و عربستان در آنكارا 
مطرح شده بود. همچنين رئيس جمهور تركيه سه شنبه در مصاحبه با 
تلويزيون العربيه تأكيد كرد كه تركيه براي برقراري ثبات در منطقه به 
پشتيباني كشورهاي خليج به ويژه پادشاهي سعودي نياز دارد. به گزارش 
روزنامه القدس العربي، اردوغان همچنين با محمد بن سلمان، جانشين 
وليعهد عربستان به بررسي تالش هاي دو كشور در جهت تحقق امنيت 
و ثبات در منطقه و در رأس آن مبارزه با تروريس��م پرداخت. از س��وي 
ديگر، خالد العطيه وزير دفاع قطر ش��امگاه سه شنبه با »فكري اشيق« 
همتاي تركيه اي خود ديدار كرد و دو طرف همكاري مشترك و  راه هاي 
توسعه روابط را بررس��ي كردند. همچنين تركيه و بحرين بر سر تبعيد 
شيخ عيسي قاسم، رهبر شيعيان بحرين به تركيه به توافق رسيده اند. به 
گزارش روزنامه الشرق االوسط، پادشاه بحرين با اردوغان توافق كرده كه 
شيخ عيسي قاسم به تركيه تبعيد شود. در ديدار اخير اردوغان و پادشاه 
بحرين در منامه همچنين درباره همكاري امنيتي گفت وگو و توافق شد. 
طبق اين گزارش، بحرين نيز متعهد ش��ده است برخي مشكالت مالي 

تركيه را از طريق سرمايه گذاري حل كند.

   كمپين روسيه براي افشاي اخبار جعلي رسانه هاي خارجي
وزارت خارجه روس��يه پروژه جديدي را براي جمع آوري اخبار جعلي 
رسانه هاي خارجي و افش��اي آنها راه  اندازي مي كند. به گزارش ايسنا، 
به نقل از اسپوتنيك، ماريا زاخارووا، س��خنگوي وزارت خارجه روسيه 
روز چهارشنبه گفت: »در سايت وزارت امور خارجه روسيه تمامي اخبار 
جعلي رس��انه هاي خارجي و همچنين س��خنان دروغ مقامات رسمي 
كشورهاي مختلف منتشر و افشا مي شود.« وي اين اقدام را براي نشان 
دادن واكنش روسيه به افشاي اخبار جعلي و انتشار منابع اوليه آن اعالم 
كرد. اين مقام روس همچنين گفت: »موج جديد انتقادات رسانه هاي 
گروهي انگليس عليه خبرگزاري اس��پوتنيك ي��ك حركت تبليغاتي 
هماهنگ شده است.« پيشتر ناتو مدعي شده بود وبسايت هاي روسي 

چون اسپوتنيك و راشاتودي اطالعات غلط منتشر مي كنند. 
-------------------------------------------------------------

   تمجيد بي بي سي از بهبود اوضاع در عربستان سعودي
همزمان با گزارش هاي متعدد در خصوص بحران اقتصادي در عربستان 
كه اين كشور را از حيث سياسي نيز بي ثبات كرده، شبكه بي بي سي در 
گزارشي تبليغاتي، مي گويد كه عربستان در حال تغيير به زندگي بهتري 
است. بي بي س��ي عربي با بيان مطلب فوق، در گزارشي تبليغاتي براي 
طرح چشم انداز ۲030 پسر شاه عربستان، به اين تغييرات در عربستان 
سعودي و نظر ش��هروندان اين كش��ور به تغييرات آتي پرداخته است. 
بي بي سي به روند تغييرات اشاره كرده و مي نويسد: اين تغييرات به كندي 
و با احتياط در فضايي اتفاق مي افتد كه مقامات ديني سختگير عربستان 

تأثير زيادي در جامعه مي گذارند. 
-------------------------------------------------------------

   مرگ سفير امارات در افغانستان 
دولت امارات روز چهارشنبه از كشته شدن سفير اين كشور در افغانستان 
كه ماه ژانويه در جريان دو انفجار در قندهار زخمي شده بود، خبر داد. 
ماه ژانويه دو انفجار در شهر قندهار افغانستان ديپلمات هاي امارات در 
اين كش��ور از جمله »جمعه محمد عبداهلل الكعبي«، سفير امارات در 
افغانستان را هدف قرار داد كه در جريان آن پنج ديپلمات اماراتي كشته 
شدند. وزارت خارجه امارات در پي اين حادثه از زخمي شدن سفير اين 
كشور در افغانستان در جريان انفجارهاي قندهار خبر داده بود اما مقامات 
رسمي امارات ديروز اعالم كردند سفير اين كشور در افغانستان در اثر 
شدت جراحات وارده جان باخت. طبق گفته سخنگوي والي قندهار در 
اثر اين انفجار در مهمانخانه والي قندهار »عبدالعلي شمسي«، معاون 

والي قندهار كه به شدت زخمي شده بود نيز جان خود را از دست داد. 
-------------------------------------------------------------

   برزيل نيروهاي ارتش را به خيابان هاي ريو فرستاد
رئيس جمهور برزيل دستور اعزام 9 هزار سرباز را براي محافظت از ريودوژانيرو 
تا ۲۲ فوريه صادر كرد. اين دستور پيرو درخواست فرماندار ريو براي حفاظت 
از اين ايالت تا اوايل مارس و مقابله با مسائل جدي امنيتي صادر شد. رائول 
جانگمن، وزير دفاع برزيل در توضيح اين اقدام گفت كه اين تنها يك اقدام 
پيشگيرانه اس��ت. با وجود تظاهرات هاي ريو تاكنون خللي در كار پليس 
ايجاد نشده است. بنابر گفته هاي وي نيروهاي اعزام ش��ده اكنون در ريو 
مستقر شده اند. درحالي كه دولت با تهديد تشديد تظاهرات و فعاليت هاي 
كارناوال هاي اعتراضي و تداوم اعتصاب مأموران پليس دست به گريبان است، 

نيروهاي اعزام شده مي توانند به تسهيل اجراي قانون كمك شاياني كنند. 
-------------------------------------------------------------

   سومالي از امارات شكايت مي كند
دولت سومالي توافقنامه بين دولت امارات و جمهوري سومالي لند كه 
به طور يكجانبه در زمينه تأسيس پايگاه نظامي در شهر بربره در ساحل 
خليج عدن اعالم ش��د را رد كرد. نور فرح، مقام وابسته به دولت فدرال 
موگاديشو اعالم كرد، دولت موگاديش��و از امارات به اتهام نقض قانون 
بين المللي ش��كايت خواهد كرد. جمهوري سومالي لند در سال 1991 
جدايي خود را از بقيه خاك سومالي اعالم كرد اما جامعه جهاني آن را 
به عنوان كشور مستقل به رسميت نمي شناسد. فرح ابراز تأسف كرد كه 
امارات با دولت كنوني در سومالي لند به طور مستقيم تعامل كرده است. 
امارات تأسيسات نظامي در بندر عصب اريتره دارد كه از آنها براي حمله 

نظامي عليه انصاراهلل استفاده مي كند. 
-------------------------------------------------------------

   تالش واتيكان براي احياي مذاكرات صلح ونزوئال
يك نماينده واتيكان در كاراكاس اعالم كرد، پاپ فرانسيس خواهان ديدار 
با دولت و اپوزيسيون ونزوئال براي ازسرگيري تالش ها جهت حل بحران 
سياسي اين كشور است. پاپ فرانسيس، رهبر كاتوليك هاي جهان سال 
گذش��ته ميالدي هر دو طرف درگير را براي آغاز مذاكرات مصالحه آميز 
تشويق كرد اما اين ديالوگ درماه دسامبر به شكست انجاميد. آلدو جيوردانا، 
نماينده واتيكان در كاراكاس روز چهارشنبه گفت: »پاپ فرانسيس آمادگي 
خود را براي ديدار با طرفين بحران ونزوئال اعالم كرده است، البته اگر دو 

طرف بر اين باور باشند كه اين ديدار سودمند خواهد بود.« 

احمدكاظمزاده

امريكاراهحلدودولتيدرفلسطينراكنارميگذارد
  رويکرد

امريكا در مسير »كرملين گيت«
فشارها بر كاخ سفيد براي توضيح درباره روابط  ترامپ با روسيه تشديد شد

ادعايتيمترامپ:فلينقرباني»نجاتبرجام«شد!

آيا حماس جايگاه واقعي خود را باز مي يابد ؟
زماني كه جنبش مقاومت اسالمي فلسطين )حماس( در سال 1987 
در غزه متولد شد و به خصوص با انتفاضه اول تقارن يافت، اين اميد در 
دل فلسطيني ها و حاميان آزادي فلسطين زنده شد كه اين جنبش با 
اتكا بر ظرفيت هاي مردمي و اسالمي خود تحولي مهم در عرصه مبارزه 
با دشمن صهيونيستي و آزادي فلسطين ايفا خواهد كرد. البته تا زماني 
كه حماس ماهيت جنبش بودن خود و همچنين جايگاه خود را در محور 
مقاومت حفظ كرده و به دولت هايي كه با رژيم صهيونيستي به هر طريقي 
ارتباط دارند، نزديك نشده بود، اين انتظار تا حد زيادي محقق شده بود و 
به تبع آن وزن و جايگاه سياسي و نظامي حماس نيز در معادالت داخلي 
و خارجي فلس��طين افزايش يافته بود اما از زماني كه برخي از اعضاي 
حماس برخالف اصول اعالمي اين جنبش يا برخالف انتظارات موجود 
عمل كردند، اين مسئله به طور مقطعي به تضعيف وزن و جايگاه داخلي 
و خارجي اين جنبش انجاميد. با اين حال نشانه هاي جديد حاكي از اين 
است كه اين جنبش در صدد اس��ت جايگاه واقعي خود را در معادالت 
داخلي و خارجي فلسطين پيدا كند. يكي از اين نشانه ها نتيجه انتخاباتي 
است كه به تازگي برگزار شد و در آن اكثريت اعضاي آن ازميان عزالدين 
قسام )شاخه نظامي حماس( انتخاب ش��دند و يحيي السنوار از همين 
شاخه نيز به عنوان جانشين اسماعيل هنيه رئيس دفتر حماس در غزه 
شد و در سخناني اعالم كرد كه اشك نتانياهو را در خواهد آورد. در اين 
خانه تكاني، اسماعيل هنيه نيز جايگزين خالد مشعل رئيس دفتر سياسي 
حماس در خارج )قطر( شد كه نتوانسته بود انتظار شاخه نظامي حماس 
را در تحوالت جديد منطقه تأمين كند. با توجه به اينكه خالد مشعل در 
سال هاي اخير بيش از حد تحت تأثير سياست هاي مماشات طلبانه تركيه 
و قطر در برخورد با رژيم صهيونيستي و سياست هاي مداخله گرانه آنها 
در سوريه قرار گرفته بود از اين رو اين سؤال مطرح است كه آيا اسماعيل 
هنيه خواهد توانست رويكرد قبلي خالد مشعل را اصالح و ترميم كند 
يا نه ؟هر چند پاسخ اين سؤال هنوز به درستي معلوم نيست اما آنچه كه 
معلوم و مشخص است اينكه فلسطين با توجه به جابه جايي قدرت در 
امريكا و موج سواري راستگرايان اسرائيلي بر آن با تهديدهاي بي سابقه 
در طي ماه ها و س��ال هاي پيش رو مواجه خواهد شد كه مقابله با آن از 
طريق همراهي با دولت هايي كه در سوريه در كنار رژيم صهيونيستي 
بوده و هستند، امكانپذير نخواهد شد. خانه تكاني جديد حماس نشان 
مي دهد كه اين جنبش مخاطرات پيش رو را درك كرده است اما مقابله 
با آن در حفظ و تقويت همبستگي داخلي ميان فلسطيني ها و ترميم و 
تقويت روابط با كشورهايي است كه همواره در كنار ملت فلسطين بوده و 

هستند و براي آن هزينه هاي سنگيني پرداخت كرده اند. 


