
توافق آتش ب�س در بن�در الحدی�ده درحالی 
بامداد سه      ش�نبه آغاز ش�د كه دقایقی پس از 
اجرا، مزدوران س�عودی آن را نقض كردند و با 
نیروهای انصاراهلل درگیر ش�دند؛ آتش بس�ی 
كه برای عربس�تان فرصت�ی فراهم ك�رده تا 
الحدیده را اش�غال كند و ادعاهای سخنگوی 
ائتالف عربی ب�رای كنترل این بندر به دس�ت 
دولت مستعفی یمن هم گواه این مسئله است. 

به گزارش »جوان«، در ش��رایطی ك��ه نیروهای 
جنبش انصاراهلل یمن به توافق انجام شده در سوئد، 
پایبند هستند و از بامداد سه      شنبه آتش بس را در 
الحدیده برقرار كردند، به نظر می رس��د عربستان 
س��عودی و مزدورانش چندان تمایل��ی به اجرای 
این توافق ندارند. دقایقی پس از اجرای آتش بس 
در بن��در الحدیده، مزدوران س��عودی با نیروهای 
انصاراهلل درگیر شدند و برای مدتی تبادل آتش بین 
دو طرف انجام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
یک مقام مس��ئول در دولت مستعفی یمن دیروز 
گفت:»درگیری     ها در ش��رق ش��هر الحدیده واقع 
در ساحل دریای سرخ رخ داد«. شبکه تلویزیونی 

فرانس ۲۴ روز سه      ش��نبه با اش��اره ب��ه تحركات 
نیرو های دولت مستعفی مورد حمایت سعودی      ها 
در یمن اعالم كرد كه »آنها سعی می كنند كنترل 
شهر الحدیده را به دس��ت بگیرند«. آتش بس در 
الحدیده درحالی وارد فاز اجرایی ش��د كه ائتالف 
سعودی تا آخرین لحظات به حمالت هوایی خود به 

الحدیده ادامه می داد. 
هرچند س��ازمان ملل با آتش بس در الحدیده به 
دنبال تس��ری دادن رس��یدن آن به سراسر یمن 
اس��ت اما س��عودی     ها س��عی دارن��د از آتش بس 
ش��کننده در الحدیده، برای اش��غال آن استفاده 
كنند. تركی المالکی، س��خنگوی رسمی ائتالف 
عربی روز سه      شنبه درباره توافق در الحدیده مدعی 
شد كه »دولت مس��تعفی به زودی كنترل بنادر 
استان الحدیده را در دست خواهد گرفت«. او ادعا 
كرد:»ش��به نظامیان حوثی در ح��ال حاضر برای 
اجرای توافق، تحت آزمای��ش جامعه جهانی قرار 
دارند و س��ازمان ملل بر تحوالت الحدیده نظارت 
می كند«. این ادعا درحالی اس��ت ك��ه نیروهای 
انصاراهلل و دولت مس��تعفی یم��ن طی یک هفته 
مذاكره در س��وئد به توافق آتش بس دست یافتند 

و بر اساس این توافق نیروهای درگیر باید از شهر 
الحدیده و بندر آن عقب  نش��ینی كنند. دو طرف 
همچنین درباره وضعیت شهر تعز واقع در جنوب 
غرب یمن و برقراری آتش بس در آنجا توافق كردند. 
به گزارش شبکه المسیره، سلیم مغلس، عضو هیئت 
مذاكره كننده انصاراهلل در س��وئد گفت:»حوادث 
جاری در الحدیده ثابت می كند كه ائتالف سعودی 
به این توافق پایبند نیست و به دنبال اجرا نکردن 
آتش بس اس��ت.« به نظر می رس��د عربس��تان و 
مزدورانش سعی دارند پس از عقب نشینی نیروهای 
انصاراهلل از الحدیده بالفاصله این بندر را اش��غال 
كنند. بر اس��اس توافق س��وئد، باید این نیروهای 
نظامی از این منطقه خارج ش��وند تا شرایط برای 
ارس��ال كمک های بشردوس��تانه به مردم فراهم 
شود. ریاض با پناه بردن به ابزار مذاكرات با انصاراهلل 
سعی دارد به  نوعی با این ترفند خود را حامی صلح 
و مذاكره نشان دهد، اما نقض توافق و تداوم بمباران 
مناطق مختلف یمن، گویای این است كه استقبال 
از توافق صلح صرفاً یک تاكتیک موقتی برای گذر 
از فشارهای جهانی اس��ت كه پس از قتل جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد سعودی به وجود 

آمده است. عربستان با حمالت ظالمانه به یمن به 
دنبال كنار زدن انصاراهلل از ساختار قدرت یمن بود 
اما در مذاكرات سوئد جهانیان انصاراهلل را به عنوان 
نیروی تأثیرگذار در یمن به رسمیت شناختند و این 
شکستی برای آل سعود محسوب می شود. عربستان 
كه به رغم صرف هزینه های هنگفت نتوانسته در 
عرصه میدانی موفقیتی كسب كند، سعی دارد با 
اشغال الحدیده، فشار     ها را علیه انصاراهلل تشدید و 
بخشی از خواسته های خود را عملی كند. درحالی 
كه دور جدید گفت وگوهای صلح قرار است در ماه 
ژانویه برگزار ش��ود، یک آتش ب��س آرام می تواند 
منجر به ایجاد سریع ساختاری برای گفت وگو     ها و 
تشکیل یک دولت موقت شود اما تحركات سعودی 
و مزدورانش بیانگر این است كه ائتالف عربی تالش 
می كند با اش��غال الحدیده در مذاك��رات آتی در 
سوئد، با دست پر در مذاكرات حاضر شود. عربستان 
در چهار سال گذشته بار     ها به آتش بس در مناطق 
مختلف یمن تن داده اما بالفاصله خود با حمالت 
هوایی آن را نقض كرده است و این بار هم دورنمای 
مناسبی برای پایبندی رژیم سعودی در آتش بس 

الحدیده وجود ندارد. 

حف�ظ  ب�رای  روس�یه  رئیس جمه�ور 
هس�ته ای  موش�ك های  من�ع  پیم�ان 
میان ب�رد )INF(تلویح�ًا از چینی   ه�ا ه�م 
خواس�ت كه ب�ه ای�ن پیم�ان ملحق ش�وند. 
والدیمیر پوتین دیروز در سخنرانی خود در جلسه 
فرماندهان ارش��د وزارت دفاع روس��یه گفت، اگر 
واش��نگتن از پیمان منع موش��ک های هسته ای 
میان برد )INF( خارج ش��ود، اقداماتی برای دفاع 
از امنیت مس��کو اتخاذ خواهد ش��د و البته این را 
هم تأكید كرد كه خروج واش��نگتن از این پیمان 

امنیت بین المللی را برهم خواهد زد. پوتین با اشاره 
به اینکه توان سه گانه هس��ته ای روسیه به شکل 
قابل توجهی تقویت شده اس��ت، افزود: مأموریت 
اصلی نیروهای مسلح روسیه در سال آینده، تقویت 
توان سه گانه هسته ای است. پوتین كه در جلسه 
بزرگ هیئت مدیره وزارت دفاع سخن می گفت، 
مسائل اولویت دار برای ارتش روسیه در سال ۲019 
را تشریح كرد ، از جمله تقویت قدرت بالقوه نظامی 
نیروهای استراتژیک هسته ای، تولید زنجیره ای و 
تحویل سامانه راكتی »آوانگارد« به ارتش، ارتقای 

كیفیت آمادگی نظامی و عملیاتی و مسائلی از این 
اس��ت.  دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا ، ماه 
گذشته بدون ارائه هیچ سندی، روسیه را به نقض 
»پیمان منع موشک های هسته ای میان برد « متهم 
كرد و گفت در صورتی كه روس��یه و چین با یک 
پیمان جدید موافقت نکنند، امریکا به زودی از آن 
خارج خواهد شد. در حالی كه امریکا اولتیماتومی 
60 روزه به روس   ها داده، پوتی��ن خروج امریکا از 
INF را باعث وخامت امنی��ت بین المللی خواند . 
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی امریکا، یکی از 

مهم  ترین دالیل خروج امری��کا از INF را به چین 
نسبت داده كه با داشتن موش��ک های هسته ای 
میان برد تا كنون عضو این پیمان نشده است. پوتین 
با اشاره به این موضع امریکا، بدون نام بردن از چین، 
گفت:» بله این درست است . این پیمان مشکالت 
مشخصی دارد و كشورهای دیگری كه موشک های 
میان برد و كوتاه برد دارند، عضو آن نیستند. اما چه 
چیزی مانع این می شود كه  با آنها بر سر توافق فعلی 
گفت وگو كنیم یا بر س��ر پارامتره��ای یک توافق 

جدید بحث نکنیم.«

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5544 چهارش��نبه28آذر1397| 11ربي��عالثاني1440|

رياضبهدنبالاشغالالحديدهازمسيرآتشبس
ائتالف عربي: دولت مستعفي به زودي كنترل بنادر استان الحدیده را در دست خواهد گرفت

پوتينخواستارالحاقچينبهپيمانموشکیشد

ای�ران ، روس�یه و    گزارش  یک
ت�ركی��ه رون�د 
سیاس�ی حل بحران س�وریه را با تواف�ق برای 
تشكیل كمیته قانون اساسی كلید زدند. وزرای 
خارجه سه كشور به عنوان ضامنین روند آستانه 
و دی میستورا، نماینده سازمان ملل، دیروز در ژنو 
برای تشكیل كمیته قانون اساس�ی سوریه در 
اوایل س�ال آینده میالدی به توافق رس�یدند؛ 
اتفاقی كه هم غربی ها را خلع سالح می كند و هم 
اعتب�ار رون�د آس�تانه را افزای�ش می ده�د. 
در پایان نشست دیروز محمدجواد ظریف با سرگئی 
الوروف و مول��ود چ��اووش اوغلو، همتای��ان روس و 
تركیه ای او در ژنو، بر سر یک بیانیه پنج بندی توافق 
كردند كه در آن بر اراده سه كشور برای تسهیل آغاز 
به كار كمیته قانون اساسی تأكید شده است. بر اساس 

این بیانیه وزرا :
1- نتایج مثبت رایزنی های شان با طرف های سوری 

درباره تركیب كمیته قانون اساسی را ارائه نمودند. 
۲- اراده خود را برای تسهیل آغاز به كار كمیته قانون 
اساسی از طریق تشریح اصول كلی و راهبردی آن به 
واسطه تعامل با طرف های سوری و نماینده دبیركل 
سازمان ملل در امور س��وریه مورد تأكید مجدد قرار 
دادند كه بر مبنای آن یک آیین كار به منظور تضمین 
فعالیت مؤثر و پایدار كمیته تدوین خواهد شد. فعالیت 
كمیته قانون اساسی باید در فضایی همراه با مصالحه و 
مشاركت سازنده با هدف دسترسی به توافق كلی میان 
اعضای آن صورت پذیرد، به نحوی كه نتایج آن بتواند 

حداكثر حمایت ممکن مردم سوریه را كسب كند. 

۳-  توافق كردند برای تشکیل اولین نشست كمیته 
قانون اساسی اوایل سال آینده میالدی در ژنو تالش 

كنند. 
 ۴-  بر این باور تصریح كردند ك��ه این گام   ها به آغاز 
یک فرآیند سیاسی پایدار و ماندگار سوری-سوری 
با تسهیل سازمان ملل در راستای تصمیمات كنگره 
گفت وگوی ملی سوریه در سوچی و قطعنامه ۲۲۵۴ 

شورای امنیت منجر خواهد شد. 
۵- تعهد قوی خود را نسبت به حاكمیت، استقالل،  
وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه مورد 
تأكید مجدد قرار داده و تصدیق كردند كه این اصول 

باید توسط همه طرف   ها مورد احترام قرار گیرد. 
»استفان دی میس��تورا« نماینده س��ازمان ملل در 
امور سوریه در نشس��ت خبری مش��ترک با وزرای 
خارجه ایران، روس��یه و تركیه در ژن��و گفت كه در 
این نشس��ت س��ه جانبه تالش    هایی برای توافق بر 
سر بسته پیش��نهادی متوازن جهت تشکیل كمیته 
قانون اساسی سوریه انجام گرفت. به گزارش الجزیره، 
نماینده سازمان ملل در امور سوریه تصریح كرد كه در 
نشست روز سه    شنبه حتی گام اضافی برای تأسیس    
كمیته پیش نویس قانون اساسی سوریه برداشته شد. 
وی افزود: فردا با دبیركل سازمان ملل درباره آنچه كه 
به توافق رس��یده ایم، رایزنی خواهم كرد. به شورای 
امنیت خواهم رفت تا اطالعاتم درباره تشکیل كمیته 
پیش نویس قانون اساسی را ارائه كنم. ظریف با انتشار 
عکسی از خود در كنار همتایانش از روسیه و تركیه 
نوش��ت: »در ژنو برای پیش بردن مسئله ]تشکیل[ 
كمیته قانون اساسی جهت حل و فصل بحران سوریه 

در كنار همتایان روس و تركیه ای بودم. ما همیش��ه 
روی یک راهکار سیاس��ی تحت رهب��ری و مالکیت 
سوری    ها اصرار می ورزیدیم. غرب اكنون مجاب شده 
این را بپذیرد، منتهی باید به جای دیکته كردن ]امور[ 

آنها را تسهیل كند.«
50+50+50  

ایران ، روس��یه و تركیه  عضو مکانیزم روند آس��تانه 
هستند كه پس از آزادسازی كامل حلب در حدود دو 
سال قبل تشکیل شد. دستور كار نشست روز گذشته 
ژنو درباره تشکیل كمیته قانون اساسی سوریه بود كه 
یکی از مهم  ترین چالش های سیاسی بحران سوریه 

محسوب می شود. 
قبل از نشست وزرای خارجه، دیپلمات های ارشد سه 
كشور دو    شنبه شب گردهم آمدند و پیش نویس بیانیه 
پایانی نشست وزرای خارجه س��ه كشور را بررسی و 
نهایی كردند. نماینده ایران در این نشست كارشناسی 
حس��ین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه بود كه 
شامگاه یک    ش��نبه ۲۵ آذر 9۷ در سفری فوری و دو 
ساعته به دمشق با بشار اس��د رئیس جمهور سوریه 
دیدار و در خصوص آخرین تحوالت مربوط به كمیته 
قانون اساسی سوریه رایزنی و هماهنگی كرده و سپس 
از طریق بیروت به ژنو س��فر كرد. جابری انصاری روز 
     شنبه نیز در تهران میزبان الکساندر الورنتیف، نماینده 
ویژه پوتین رئیس جمهور روسیه در امور سوریه بود. 

كشورهای تضمین كننده آتش بس سوریه و برخی 
از معارضان در كنگره گفت وگوی ملی سوریه موسوم 
به نشس��ت سوچی روس��یه بر سر تش��کیل كمیته 
بازبینی قانون اساس��ی در این كش��ور توافق كردند. 

این كمیته قرار است متش��کل از 1۵0 نفر باشد؛ ۵0 
نفر از معارضان، ۵0 نفر از دولت سوریه و ۵0 تن دیگر 
نیز ش��امل افرادی خواهد بود كه سازمان ملل آنها را 

معرفی خواهد كرد. 
موفقیت كش��ورهای حاضر در مکانیزم آستانه برای 
پیشبرد بحث تش��کیل كمیته قانون اساسی سوریه 
می تواند نقش كلیدی و مهمی در دستیابی به صلح 
كامل و پایدار در سوریه داشته باشد. پیش تر مقامات 
امریکایی تهدید كرده بودند چون روند آستانه نتوانسته 
در تشکیل كمیته قانون اساسی موفق شود باید این 
روند را كنار گذاشت و مکانیزم جدیدی را آغاز كرد. 
حاال با توافق سه كش��ور یکی از مهم  ترین بهانه های 
غرب برای اخالل در روند مذاكرات سیاس��ی سوریه 
برداشته شد. از طرف دیگر نشست روز گذشته وزرای 
خارجه ایران، روسیه و تركیه نشانه  دیگری از موفقیت 
و مؤثر بودن روند آستانه دارد كه تاكنون نقش مهمی 

در كاهش خشونت     ها داشته است. 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران كه روز     ش��نبه 
)۲۴ آذرماه( در نشست بین المللی دوحه قطر حضور 
داشت، در جلسه  پرسش و پاس��خی در این نشست 
درباره بحران سوریه گفت: »ما حدود پنج سال پیش 
اعالم كردیم كه برای حل بحران سوریه الزم است یک 
فرآیند قانون اساسی آغاز شود و من معتقدم كه این 
تنها راه برای خروج از این بحران اس��ت. ما معتقدیم 
كه درگیری     ها باید پایان یابد، باید تبادالت انس��انی 
برقرار شود، باید یک دولت فراگیر روی كار باشد و باید 
اصالحات قانون اساسی صورت گیرد.«  چاووش  اوغلو 
روز دو    شنبه طی سخنرانی در صحن پارلمان تركیه 
برای تشریح اولویت های سیاست خارجی این كشور 
گفت: »ما روزنه نهایی فرصت برای راهکار سیاسی در 
سوریه را گشوده ایم.« سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روس��یه روز جمعه در دیدار با چاووش اوغلو از آماده 
بودن لیست اعضای كمیته قانون اساسی سوریه خبر 
داده و گفته بود احتماالً در اوایل سال آینده میالدی 
)۲019( اولین نشست آنها برگزار می شود. الوروف 
همچنین افزود ك��ه ایران، تركیه و روس��یه بر آماده 
بودن تقریبی لیس��ت اعضای كمیته قانون اساسی 

سوریه تفاهم دارند. 
  امریكا: نمی خواهیم اسد را ساقط كنیم

یک مقام ارش��د دولت امریکا دو    شنبه شب تصریح 
كرد كه دولت این كش��ور دیگر قصد ندارد »بش��ار 
اس��د«، رئیس جمهور س��وریه را از قدرت عزل كند. 
به نوشته خبرگزاری فرانس��ه، »جیمز جفری«،  در 
نشستی در اندیشکده آتالنتیک درباره دولت سوریه 
گفت: »می خواهیم حکومتی را ]در سوریه[ ببینیم 
كه از اساس متفاوت است. دنبال براندازی نیستیم، 
نمی خواهیم از شر اسد خالص شویم. « جیمز جفری  
گفت كه كش��ورهای غربی و نهادهای بین المللی به 
دولت سوریه برای بازسازی این كشور كمک نخواهند 
كرد. او گفت: »آمادگی زیادی از س��وی كشورهای 
غربی وجود دارد كه برای آن فاجعه پول جمع آوری 
نکنند، مگر آنکه دولت آماده مصالحه باشد و بنابراین، 

در سال های پیش رو بحران دیگری ایجاد نکند.«

  گزارش  2

   خبر

مسابقه دشمنان اسد برای دوستی با اسد
زمانی كه در 6 بهمن 89 بحران سوریه شروع شد بسیاری از كشورهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای فرصت را مغتنم ش��مرده و برای ضربه زدن به 
محور مقاومت اقدامات خود را آغاز كردند. تالش برای ضربه زدن به نظام 
سوریه مختص سال ۲011 نبود و تحوالت جهان عرب تنها زمینه اجرایی 
كردن یک توطئه قدیمی علیه سوریه را فراهم كرد. بنابر اعتراف مقامات 
غربی، از سال ۲00۳نهادهای اطالعاتی امریکا به دنبال ایجاد بحران در 
سوریه با هدف تضعیف این كش��ور در راس��تای تأمین امنیت اسرائیل 
بودند. در سال ۲00۳ طبق طبقه بندی پنتاگون، سوریه، دولتی سركش 
و پشتیبان تروریسم معرفی شده، جنگ با سوریه به عنوان بخشی از جنگ 
گسترده با ایران ارزیابی  شد و ایران، عراق و سوریه در اولویت تغییر رژیم 
برای قرن جدید امریکایی قرار گرفتند. در این راستا كشورهای عربی مانند 
عربستان، قطر و اردن با كمک تركیه، امریکا، اسرائیل و فرانسه و برخی 
دیگر از كشورهای غربی اقدام به تجهیز و تقویت گروه های تروریستی در 
سوریه كردند. حمله به سوریه برای تحقق سه هدف طراحی شد؛ ساقط 
كردن نظام سوریه، تضعیف س��وریه در راستای تأمین امنیت اسرائیل و 

تجزیه این كشور در راستای طرح خاورمیانه بزرگ. 
ائتالف غربی- عربی- عبری برای رس��یدن به این اهداف ضمن تجهیز 
تروریست     ها از چند حربه دیگر استفاده كردند. تحریم بین المللی و تصویب 
قطعنامه در سازمان ملل علیه سوریه، اخراج این كشور از برخی نهادهای 
عربی ، قطع روابط كشورهای عربی با دمشق، حمالت نظامی و استفاده 
از بهانه سالح شیمیایی برای محکوم كردن سوریه از جمله این روش     ها 
بود اما با گذشت بیش از هفت سال از این بحران ائتالف متجاوز به سوریه 
به اهداف خود نرسیده و جبهه مقاومت آذرماه 96 پایان تسلط سرزمینی 
داعش را در سوریه اعالم كرد. آغاز دوران پسا داعش باعث شد بسیاری از 
كشور     هایی كه به دنبال ساقط كردن نظام سوریه بودند به تدریج خود را از 
صف بازندگان بحران سوریه جدا كرده و به سمت جبهه ایران و روسیه در 
سوریه حركت كنند. اولین كشور تركیه بود كه در این مسیر حركت كرد. 
اما نکته مهم این اس��ت كه پس از نزدیک به هشت سال اكنون محاصره 
سوریه از سوی كشورهای عربی ش��روع به شکسته شدن كرده و سوریه 
عالوه بر عرصه میدانی در عرصه دیپلماتیک و سیاس��ی نیز در حال رقم 

زدن پیروزی بزرگ است. 
دومین كشوری كه اقدام به عقب نش��ینی در مورد سوریه كرد اردن بود. 
اردن از همان ابتدای بحران با كشورهای عربی علیه دولت سوریه همراه 
شد. اردن به عنوان مکانی برای تمرین، تسلیح و تسهیل سیطره  كسانی 
كه آنها را معارضین معتدل می خواندند، مطرح شد تا این نیرو     ها بر سوریه 
س��یطره یابند. »اتاق موک « در اردن كه در مدیریت آن دس��تگاه های 
اطالعاتی امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نقش داشتند برای اداره و 
طراحی برخی عملیات های تروریستی در سوریه ایفای نقش می كرد. اما 
پس از قطعی شدن پیروزی سوریه اردن مواضع خود را در مورد دمشق 
تغییر داد. در این ارتباط، هیئت پارلمانی اردن آبان ماه 9۷ با ولید المعلم، 
وزیر امور خارجه كشور سوریه دیدار و با وی درباره روابط دو كشور و افق 
توسعه آن و آخرین اوضاع منطقه گفت وگو كرد. سه ماه پیش از این دیدار 
نیز ارتش سوریه موفق شد پس از سه س��ال گذرگاه نصیب را در جنوب 
شرق درعا و مرز مشترک با اردن از اشغال تروریست      ها آزاد كند. امارات 
نیز به عنوان دیگر كشوری كه با سوریه قطع رابطه كرده است تمایل خود 
را برای تجدید روابط اعالم كرد. طبق گزارش شبکه المیادین، مسئوالن 
اماراتی رسماً ابالغ كرده اند كه این كشور قصد دارد روابط دیپلماتیک خود 
را با سوریه از سر گرفته و س��فارتخانه خود را در دمشق بازگشایی كند. 
برخی از مقامات ریاض نیز به روش های مختلف پایان راه حل نظامی در 

سوریه را اعالم كرده اند. 
تركیه نیز از جمله كش��ور     هایی بود كه در چند س��ال اول جنگ سوریه 
خواستار بركناری بشار اس��د از قدرت بود اما این كشور نیز از این موضع 
خود عقب نشینی كرد. تركیه در سال های گذشته به عنوان دروازه ورود 
تروریست     ها به سوریه معروف بود. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه تركیه 
اخیراً اعالم كرد كه چنانچه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برنده انتخاباتی 
دموكراتیک در این كشور باشد، آنکارا نیز همکاری با وی را مد نظر قرار 
می دهد البته تركیه این اظهارات را تکذیب كرد اما كاماًل مشخص است 
كه تركیه از مرحله سقوط بشار اسد گذر كرده و اكنون به دنبال همکاری 

با نظام سوریه در دوران پسا داعش است. 
اما مهم  ترین مسئله در این مورد سفر عمرالبشیر رئیس جمهور سودان به 
سوریه بود. این سفر اولین دیدار رسمی یک مقام عربی از مارس ۲011 
)از زمانی كه جرقه بحران سوریه زده شد( به دمشق به شمار می رود. در 
واقع این سفر به نوعی می تواند جرقه نخستین دیدار سایر مقامات عربی از 
دمشق باشد كه این خود به معنای پیروزی سیاسی نظام سوریه و نزدیک 
شدن دمشق به شرایط عادی اس��ت. این سفر از آنجا بسیار حائز اهمیت 
اس��ت كه روزنامه االخبار لبنان در این مورد اعالم كرده كه سفر سرزده 
»عمر البشیر « رئیس جمهور سودان به سوریه، با اطالع عربستان انجام 
شد. سوریه پیش تر گفته بود كش��ورهای عربی  كه با دمشق قطع رابطه 
كردند خود به سمت ما بازمی گردند و این سفر می تواند گواهی بر درستی 

گفته های سوریه باشد. 
در نهایت اتحادیه عرب كه از س��ال ۲011 در پی آغاز بحران در سوریه، 
عضویت این كشور در این اتحادیه را تعلیق كرد، اخیراً در بیانیه ای اعالم 
كرد كه اتحادیه عرب می تواند دست به اقدامی برای بازگرداندن سوریه 
به مؤسسات این اتحادیه بزند. حتی » جیمز جفری « نماینده ویژه امریکا 
در امور س��وریه ۲۷ آذرماه9۷ اعالم كرده كه امریکا به دنبال سرنگونی 
» بشار اسد « رئیس جمهور سوریه نیست. این مس��ئله پیروزی دیگری 
برای گفتمان مقاومت به شمار می رود. به نظر می رسد باید شاهد بازگشت 
بیشتر كش��ورهای عربی به سمت س��وریه بود. كارشناس��ان معتقدند 
دومین حاكم عربی كه به سوریه س��فر خواهد كرد، احتماالً امیر كویت 
یا رئیس جمهور مصر خواهد بود. عالوه بر این دیروز نشست چهارجانبه 
وزرای خارجه ایران، روسیه و تركیه و دی میستورا، نماینده سازمان ملل 
در امور سوریه درباره كمیته قانون اساسی س��وریه در ژنو آغاز شد. این 
مسئله پیام مهمی دارد و آن شروع فرایند سیاس��ی در سوریه است. در 
واقع كش��ور     هایی كه در چند سال گذش��ته به دنبال ساقط كردن نظام 
س��وریه بوده اند، اكنون در نوعی رقابت برای برقراری ارتباط با دمشق به 
سر می برند، چرا كه به خوبی به این امر واقف هستند كه فعالیت     ها و نوع 
نقش آفرینی آنها در دوران پسا داعش می تواند جایگاه سیاسی این كشور     ها 

را در آینده سوریه رقم بزند. 
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  موگرینی:
 بدون برجام مذاکره با ایران سخت تر است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأكید كرد كه بدون برجام مذاكره با 
ایران درباره موضوعات دیگر سخت تر خواهد بود. به گزارش رویترز، فدریکا 
موگرینی روز سه     ش��نبه گفت:»امنیت باعث نمی شود كه دستاوردهای 
گذشته را نابود كنیم، به ویژه وقتی به دالیل سیاسی حاصل شده باشد، 
بلکه باید با صبوری و اشتیاق بر اساس آن )دستاورد( ساخت«. موگرینی 
ادامه داد: م��ن بر این باورم ك��ه امنیت امروز، بیش از ه��ر زمان دیگری 
نیازمند خلع سالح و عدم اشاعه است. ما ساده و بی تجربه نیستیم. گاهی 
اوقات اروپایی     ها بی تجربه و ساده تلقی می شوند اما برعکس، ما عملگرا و 
واقع بین هستیم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: می دانم كه 
این كار ممکن به نظر نمی آید و حتی غیرممکن به نظر می رسد اما توافق 
هسته ای با ایران نیز غیرممکن به نظر می آمد. موگرینی در بخش دیگری 
از سخنانش تأكید كرد:بدون برجام مذاكره با ایران درباره برنامه موشکی و 

سیاست های منطقه اش سخت تر خواهد بود نه راحت تر. 

رفت وآمدهای شبانه
 دستیاران محمد بن سلمان به تل آویو

ی�ك روزنام�ه امریكای�ی از س�فرهای محرمان�ه مش�اور 
نزدی�ك ولیعهد عربس�تان س�عودی ب�ه تل آوی�و و رایزنی های 
داد؛  خب�ر  صهیونیس�تی  رژی�م  ب�ا  ری�اض  مخفیان�ه 
رایزنی های�ی ك�ه امری�كا ب�ه ش�دت حام�ی آن ب�وده اس�ت. 
روزنامه »وال اس��تریت ژورنال « روز سه    ش��نبه به نقل از منابع مطلع، 
از تحركات مخفیانه عربس��تان س��عودی برای برقراری روابط با رژیم 
صهیونیس��تی و همچنین س��فرهای مکرر مش��اور نزدیک »محمد 
بن سلمان « به تل آویو خبر داد. این روزنامه امریکایی در گزارش خود 
به نقل از منابع مطلع، از تحركات فش��رده دو مش��اور نزدیک ولیعهد 
عربس��تان س��عودی برای برقراری روابط با رژیم صهیونیس��تی پرده 
برداش��ته اس��ت. در ابتدای گزارش آمده اس��ت: »بعد از آشکار شدن 
همدستی ولیعهد عربستان سعودی و دو تن از مشاوران نزدیک او در 
كشتن جمال خاشقجی، روزنامه نگار، یک طرح محرمانه مورد حمایت 
امریکا برای ایجاد روابط نزدیک تر بین عربستان سعودی و اسرائیل با 
موانعی مواجه شده است«. منابع مطلع به این روزنامه امریکایی خبر 
دادند، »سعود القحطانی« و ژنرال »احمد العسیری« دو تن از چهره های 
بسیار نزدیک به ولیعهد عربستان سعودی بوده اند كه نقشی كلیدی در 
تحركات محرمانه در زمینه برقراری روابط ریاض و تل آویو ایفا كردند. 
القحطانی، مشاور سابق دیوان سلطنتی عربستان سعودی و العسیری، 
معاون سابق رئیس سازمان اطالعات عربس��تان سعودی بودند كه در 
نتیجه آشکار شدن دست داشتن آنها در قتل خاشقجی در كنسولگری 
عربستان سعودی در استانبول از سمت خود بركنار شدند. افراد مطلع به 
این روزنامه گفتند: »جنجال بین المللی متعاقب این قتل و عواقب ناشی 
از آن در درون دیوان سلطنتی سبب شد فضای مانور از شاهزاده )محمد 
بن سلمان( در برابر رقبایش گرفته شود و همچنین میل او برای اتخاذ 
یک سیاست خارجی ریسک پذیر در خصوص ایجاد روابط با اسرائیل 
تعدیل شود«. یک مقام ارشد دولت عربس��تان سعودی كه نخواست 
نامش فاش شود، به وال استریت ژورنال گفت: »بعد از قتل خاشقجی، 
قطعاً كارهای مربوط به تحركات مخفی در زمینه روابط ریاض با تل آویو 
خوابیدند. آخرین چیزی كه پادشاهی عربس��تان سعودی در شرایط 
كنونی خواهان آن است، یک واكنش ش��دید دیگر به روابط ریاض با 
تل آویو است. « منابع مطلع اس��تنادی این رسانه امریکایی خبر دادند 
كه قحطانی نقشی كلیدی در موضوع روابط مخفی عربستان سعودی با 

رژیم صهیونیستی داشت. 

سنا: دخالت روس   ها به نفع ترامپ
گسترده تر از تصور قبلی است

انتشار همزمان دو تحقیق كارشناس�ان خصوصی درباره دخالت 
روس�یه در انتخابات ریاست جمهوری س�ال ۲01۶ توسط كمیته 
اطالعات�ی س�نای امریكا نش�ان می دهد می�زان عملی�ات نفود 
و دس�تكاری روس   ه�ا به نف�ع ترام�پ فرات�ر از تص�ورات قبلی 
اس�ت و ای�ن اقدام�ات در ابعاد مختل�ف هنوز ه�م ادام�ه دارد.

بنا بر نوشته »رویترز«، انتشار نتیجه دو تحقیق توسط كارشناسان شركت 
»نیو نالج« و همینطور كارشناسان دانشگاه آكسفورد و شركت »گرافیکا« 
درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲016 ریاست جمهوری امریکا توسط 
رئیس و عضو ارش��د كمیته امور اطالعاتی س��نای امریکا نشان می دهد 
كه »دخالت روسیه در ش��بکه های اجتماعی در دوران انتخابات ریاست 
جمهوری ۲016 امریکا، بیشتر از آنچه كه قباًل تصور    می شد، گستردگی 
داشت.« بر اساس نتیجه این دو تحقیق، ادعا شده كه روسیه ضمن تالش 
گس��ترده در ش��بکه های اجتماعی به منظور ارائه و انتشار اطالعات غلط 
بین رأی دهندگان امریکایی، حتی برای تفرقه انداختن بین مردم امریکا 
با توس��ل به نژاد و ایدئولوژی ه��ای افراطی تالش كرد.  در بخش��ی از این 
تحقیقات ادعا ش��ده كه »آژانس تحقیقات اینترنت« دولت روسیه كه در 
سن پترزبورگ مستقر است، برای »دستکاری در سیاست امریکا« تالش 
كرد و اقدامات روسیه هنوز هم ادامه دارد.  همچنین  فعاالن وابسته به دولت 
روسیه در شبکه های اجتماعی و فضای سایبری برای تشویق »جنبش های 
جدایی طلبانه« در كالیفرنیا و تگزاس تالش    هایی انجام دادند.   از س��وی 
دیگر دفتر »رابرت مولر«، بازرس ویژه تحقیقات درباره تبانی ادعایی تیم 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور امریکا با روسیه در انتخابات ۲016 این كشور 
سندی منتشر كرده كه نشان می دهد »مایکل فلین«، مشاور اسبق ترامپ در 
گفت وگو با مأموران اف بی آی تالش كرده گفت وگو   هایی را كه با »سرگئی 
كیسلیاک«، سفیر وقت روس��یه در امریکا درباره رأی روسیه به قطعنامه 
شورای امنیت درباره شهرک سازی های اسرائیل داشته كم اهمیت جلوه 
دهد. فلین تالش كرده روسیه را متقاعد كند به آن قطعنامه رأی مخالف 
دهد یا دست كم رأی به آن را به تأخیر بیندازد.  مأموران اف بی آی چندین 
بار درباره تبع��ات دروغگویی در این باره به فلین هش��دار داده اند و تالش 
كرده اند از او بخواهند برای پاس��خ به سؤاالت به حافظه اش مراجعه كند و 
جزئیات را مرور كند. اما فلین، به رغم ای��ن تالش    ها ترجیح داده اظهارات 
خالف واقع مطرح كند.  كوهن و فلین در پرونده تحقیقات درباره تبانی تیم 
ترامپ با روسیه در انتخابات ۲016 به ارتکاب جرائم مختلف متهم شده اند 
و هر دو اعترافاتی كرده اند كه ممکن است در آینده برای ترامپ گران تمام 
شود.  »دیمیتری پسکوف « س��خنگوی كاخ كرملین روز سه شنبه تأكید 
كرد گزارش اخیر سنای امریکا درباره مداخله ادعایی روسیه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲016 امریکا، جز یک سری اتهامات بی اساس نیست 
و هیچ ارتباطی به مس��کو ندارد.  بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
پسکوف در گفت وگو با خبرنگاران گفت: »اینجا می توانم یک بار دیگر تکرار 
كنم كه ما با تمام این اتهامات مخالفیم. دولت روسیه هیچ كاری به مداخله 
]در روند انتخابات ریاست جمهوری امریکا[، به ویژه بخش    هایی كه در متن 

این گزارش گنجانده شده، ندارد.«

اعالم تشكیل كمیته قانون اساسي با توافق ایران، تركیه و روسیه

روند سیاسي سوریه کلید خورد
امریكا : دیگر دنبال خالص شدن از شر اسد نیستیم 

محمدمرادی

ظریف: غرب طوطی وار
 نگرانی نتانیاهو را تكرار می کند

وزی�ر خارج�ه در واكن�ش ب�ه اظه�ارات نخس�ت وزیر رژی�م 
صهیونیس�تی گفته كه نتانیاهو ابت�دا ایران را ب�ه نابودی تهدید 
كرد و حاال علنًا به رجزخوانی درباره موش�ك های تهاجمی )رژیم 
صهیونیس�تی( پرداخته كه به گفته او بردش به همه جا می رسد.

محمدجواد ظریف بعدازظهر سه    شنبه در شبکه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »اول، نتانیاهو درحالی كه كنار كارخانه بمب اتمی ایستاده بود، 
ایران را به ناب��ودی تهدید می كند و حاال او علناً ب��ه رجزخوانی درباره 
موشک های » تهاجمی « اش كه )به گفته او( بردش به همه جا می رسد، 
می پردازد«. وزیر خارجه ایران افزود: » او به رغ��م تهدید اتمی ایران و 
رجزخوانی درباره موش��ک های تهاجمی رژیم صهیونیستی هنوز هم 
درباره موش��ک های دفاعی و بازدارندگی ایران ناله و شکایت می كند 
و غرب طوطی وار درباره » نگرانی های « او حرف می زند.« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی روز دو   شنبه مدعی ش��د این رژیم در حال ساخت 
موشک    هایی است كه قادر به هدف قرار دادن مواضع در هر نقطه است. 
به نوشته جروزالم پست، نتانیاهو كه در حال بازدید از صنایع هوافضای 
اسرائیل بود گفت: »در اینجا موش��ک های دفاعی ای تولید می شوند 
كه می توانند به هر هدف و هر جایی در این حوالی برس��ند. این قدرت 

تهاجمی اسرائیل است كه برای ما در تمامی بخش    ها مهم است.«


