
بع�د  خاورميان�ه    گزارش  يك
داعش، ظاهراً قرار 
نيست روي آرامش ببيند. اول فتنه اقليم، بعد 
بحران استعفای نخست وزير رفيق حريري، حاال 
هم تصميم ترامپ بحران زده براي به رس�ميت 
شناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي و انتقال سفارت امريكا به اين شهر؛ 
تصميمي كه نبيه بري رئيس مجلس لبنان آن را 
با بيانيه بالفور در 1917 مقايسه مي كند. گروه هاي 
فلسطيني تصميم رئيس جمهور امريكا را »عبور 
از تمامي خط قرمزها« مي دانند. كشورهاي عربي 
و مس�لمان درباره »ش�رايط انفجاري« منطقه 
هشدار داده اند و اروپا، روسيه و چين هم با ابراز 
نگراني، از آن تعبير »فاجعه« مي كنند. مسيحيان 
بيت اللح�م دي�روز تصاوير ترام�پ را به آتش 
كشيدند و رهبر كاتوليك هاي جهان، گفته كه 
دعا مي كند خاورميان�ه و تمامي جهان مصون 
بمان�د »ت�ا مناقش�ه اي جدي�د به مناقش�ات 
خش�ونت بار ديگ�ر جه�ان اضاف�ه نش�ود.«

به گزارش »جوان«، »الكس كاستالنوس«، مشاور 
هفت نامزد رياست جمهوري از حزب جمهوريخواه 
روز چهارش��نبه به تأثير اعتراف��ات مايك فلين 
مشاور س��ابق رئيس جمهور امريكا اشاره كرده و 
گفته كه دونالد ترامپ بي��ش از آنچه اكثر مردم 
فكرش را مي كنند، به استيضاح نزديك  است، ولي 
رئيس جمه��ور امريكا احتماالً قص��د دارد بحران 
خانگي را با ي��ك تصميم منفجر كنن��ده درباره 
حس��اس ترين پرونده بين المللي 70 سال اخير 
كنار بزند. برخي منابع امريكايي هفته قبل گفته 
بودند ترامپ تصمي��م دارد بيت المق��دس را به 
عنوان پايتخت اس��رائيل به رس��ميت بشناس��د 
ولي جارد كوش��نر داماد و مش��اور ارشد ترامپ 
بعداً گفت كه رئيس جمهور امريكا هنوز تصميم 
نهايي را در اين خصوص اتخاذ نكرده است. با اين 
حال، روز سه شنبه همزمان با باالگرفتن بحث ها 
درباره استيضاح ترامپ در واشنگتن، كاخ سفيد 
رس��ماً تأييد كرد كه ترامپ تصميم گرفته قدس 
را به عنوان پايتخت اسرائيل به رسيمت بشناسد. 
رئيس جمهور امريكا روز سه شنبه در تماس تلفني 
با بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي، 
ملك س��لمان پادشاه عربس��تان و ملك عبد اهلل 
پادشاه اردن، آنها را از تصميم خود براي به رسميت 
ش��ناختن بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي و انتقال سفارت امريكا به اين شهر 

آگاه كرد؛ شهري كه عالوه بر اهميت تاريخي براي 
يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، براي فلسطينيان 
مسئله اي هويتي به حساب مي آيد. به جز بنيامين 
نتانياهو كه تصميم ترامپ را »ابراز هويت تاريخي 
و ملي«اسرائيل خوانده و دستور داده ارتش رژيم 
صهيونيس��تي به حال آماده باش دربيايد، هر دو 
رهبر عرب��ي درخصوص اين تصمي��م، به ترامپ 
هشدار داده اند. پادشاه عربستان به ترامپ گفته كه 
هر »حركتي در اين زمينه باعث تحريك مسلمانان 
در اطراف جهان خواهد شد.« پادشاه اردن نيز به 
ترامپ گفته كه تصميم انتقال سفارت امريكا به 
قدس تالش ها براي ازسرگيري مذاكرات صلح را از 
بين خواهد برد و احساسات مسلمانان و مسيحيان 
را برخواهد انگيخت. نمايندگان پارلمان اردن نيز 

در مقابل سفارت امريكا در امان تحصن كردند. 
   اعالن جنگ به مسلمانان و مسيحيان

مقام هاي امريكايي در واش��نگتن گفته اند روند 
انتقال س��فارت امريكا به قدس سه تا چهار سال 
طول مي كش��د. آنها ديروز به راديو س��وا گفتند 
كه ترامپ طي دس��توري وزارت خارجه را مكلف 
به آماده س��ازي طرح انتقال س��فارت از تل آويو 
در برنامه اي س��ه تا چهار س��اله خواه��د كرد و 
رئيس جمهور هرگز براي اين مسئله جدول زماني 
معين نمي كند؛ موضعي كه به نظر مي رسد براي 
كاستن از حساس��يت هاي موجود اس��ت. با اين 
حال، گروهي از تفنگداران درياي��ي امريكا براي 
حفاظت از سفارتخانه هاي اين كشور، به برخي از 
سفارتخانه  هاي خاورميانه اي امريكا اعزام شده اند. 
مقام هاي فلس��طيني مي گوين��د تصميم امريكا 
»عبور از همه خط قرمزها« است و »سه روز« اعالم 
خشم كرده اند. گروه هاي مقاومت فلسطيني هم 
ديروز براي بررس��ي راهكارهاي مقابله با تصميم 
ترامپ در غزه تشكيل جلسه دادند. فتح، بالفاصله 
از فلس��طينيان كرانه باختري خواست عليه اين 
تصميم تظاهرات كنند و جنبش حماس هم روز 
جمعه را روز خشم در مقابل اش��غالگران اعالم و 
فلسطيني ها را به تظاهرات دعوت كرد. اسماعيل 
هنيه رئيس دفتر سياس��ي حماس گفته كه اين 
تصميم به منزله ناديده گرفتن تمامي خط قرمزها 
است و محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان 
درب��اره »پيامدهاي خطرن��اك چنين تصميمي 
براي فرآيند صلح، امنيت و ثبات منطقه و جهان« 
اخطار داده اس��ت. »مانوئل حساس��يان« سفير 
تشكيالت خودگردان فلسطين در انگليس تصميم 

دولت امري��كا را »اعالم جنگ عليه مس��لمانان و 
مسيحيان« خوانده و گفته كه آنها نمي پذيرند كه 
قدس تحت سيطره اسرائيل باشد. او تصميم ترامپ 

را بوسه مرگ بر روند صلح خوانده است.
   شروع اعتراضات

 وضعيت در سرزمين هاي اشغالي ملتهب است. با 
آغاز تظاهرات فلسطيني ها، درگيري  ميان جوانان 
فلسطيني و ارتش رژيم صهيونيستي در ورودي 
اردوگاه العروب در شهر الخليل در شهر الخليل باال 
گرفته و نيروهاي رژيم صهيونيستي با بمب هاي 
صوتي به جوانان فلسطيني حمله كردند. مناطق 
مختلف كرانه باختري نيز شاهد تظاهرات گسترده 
فلسطيني هاس��ت. »بنيامين نتانياهو« نخست 
وزير رژيم صهيونيستي سه شنبه شب به تمامي 
دستگاه هاي سياسي و امنيتي اين رژيم توصيه كرد 
كه خود را براي پيامدهاي ناشي از تصميم ترامپ، 
آماده كنند. ستاد ارتش رژيم صهيونيستي هم در 
نشستي اضطراري اوضاع امنيتي در فلسطين را 
بررسي كرد و دستور آماده باش نيروهاي نظامي 
رژيم صهيونيستي صادر ش��د. اسرائيل كاتز وزير 
اطالعات رژيم صهيونيستي به راديو ارتش گفت 
كه براي »همه گزينه ها آماده مي شود« از جمله 
براي بروز خشونت. كنس��ولگري امريكا در قدس 
اشغالي به دليل نگراني از ناآرامي ها درباره تصميم 
احتمالي اين كشور براي انتقال سفارت به قدس 
اشغالي، به كاركنان و خانواده هاي آنها دستور داده 
است از ترددهاي ش��خصي در اين شهر يا كرانه 

باختري خودداري كنند. 
   نزديكي دولت هاي اسالمی روي »خط قرمز«

مصر ديروز اعالم كرد ك��ه وزراي خارجه اعضاي 
اتحاديه عرب ش��نبه هفته آينده نشستي درباره 
قدس تشكيل خواهند داد. دفتر رياست جمهوري 
تركيه هم گفته كه رجب طيب اردوغان رهبران 
سازمان همكاري اسالمي را براي برگزاري نشستي 
فوق العاده در 13 دسامبر جاري به استانبول دعوت 
كرده؛ تحولي كه بعد از چند سال شكاف كم سابقه 
ميان كشورهاي اس��المي، مي تواند آنها را حول 
مسئله قدس به هم نزديك كند. دولت مغرب كه 
رياست كميته قدس سازمان كنفرانس اسالمي را 
عهده دار است، كاردار سفارت امريكا را احضار كرد و 
»رجب طيب اردوغان« رئيس جمهوري تركيه نيز 
بيت المقدس را »خط قرمز« آنكارا دانست و گفت 
كه چنانچه اين ش��هر به عنوان پايتخت اسرائيل 
معرفي ش��ود، روابط خود را با رژيم صهيونيستي 

قطع مي كند. سخنگوي دولت تركيه نيز می گويد 
كه به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت 
اسرائيل، »منطقه و جهان را گرفتار آتشي  مي كند 
كه پايان آن مش��خص نيس��ت.« س��عد حريري 
نخس��ت وزير لبنان كه هفته قبل به كش��ورش 
بازگشت در نشس��ت كابينه لبنان گفت: »ما در 
مقابل يك تحول بي س��ابقه در منطقه هستيم. « 
شيخ احمد الطيب از شيوخ االزهر هشدار داده كه 
امريكا با انتقال س��فارت خود از تل آويو به قدس 
»در هاي جهنم را به روي غرب مي گشايد« و وزارت 
خارجه قطر مخالفت كامل خود با هرگونه اقدامي 
در جهت به رس��ميت ش��ناختن  قدس به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيس��تي را اعالم و هش��دار 
داد كه چني��ن اقداماتي به تضعي��ف تالش هاي 
بين المللي ب��راي اجراي راه ح��ل دو دولت منجر 
مي شود. وزارت خارجه سوريه هم گفته كه اقدام 
خطرناك دولت امريكا به وضوح نش��ان مي دهد 
اين كش��ور به قوانين بين المللي بي توجه است و 
اين امريكاست كه درگيري ها و فتنه ها را در بين 
ملت ها تغذيه مي كند تا ادامه سلطه و استكبار خود 

را تضمين كند. 
  پاپ خواهان حفظ وضع موجود قدس

نبيه بري رئيس پارلمان لبنان معتقد اس��ت كه 
جهان »در برابر يك بيانيه بالفور جديد« است كه به 
گفته او فلسطين را براي قرارداد قرن آماده مي كند. 
وزير خارجه انگليس بيانيه بالف��ور)1917( را در 
حمايت از موضع مثبت دولت انگليس براي »ايجاد 
خانه ملي براي يهوديان در س��رزمين فلسطين« 
اعالم كرد. ترزا مي  نخست انگليس ديروز گفت كه 
قصد دارد با ترامپ درباره تصميم شناسايي قدس 
به عنوان پايتخت فلسطين گفت وگو كند و تأكيد 
كرد: »موضع ما تغييري نكرده است و اين شهر بايد 
به عنوان پايتخت مش��ترك دولت هاي فلسطين 
و اسرائيل شناسايي شود.« اس��تفان دوجاريك، 
سخنگوي آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل در 
كنفرانس مطبوعاتي در نيويورك گفته كه دبيركل 
نسبت به سرانجام هرگونه اقدامات يكجانبه اي كه 
بتواند راهكار تشكيل دو كشور فلسطين و اسرائيل 
را از بين ببرد، هشدار مي دهد. وزير خارجه سوئد 
هم اع��الم قدس به عن��وان پايتخت اس��رائيل را 
»فاجعه« خوانده است. »محمود عباس« رئيس 
تشكيالت خودگردان ديروز با »والديمير پوتين« 
رئيس جمهوري روسيه و »پاپ فرانسيس« تماس 
تلفني گرفت و از آنها خواست، مانع انتقال سفارت 
واشنگتن به بيت المقدس شوند. در پي اين تماس 
تلفني، پاپ فرانس��يس گفت كه »عميقاً« نگران 
اوضاع است وتأكيد كرد كه بيت المقدس مكاني 
اس��ت منحصربه فرد و مقدس براي مسيحيان، 
يهوديان و مس��لمانان و »جاي��گاه خاص صلح و 
آرامش« اس��ت. پاپ خواستار آن ش��ده كه بنابر 
قطعنامه هاي سازمان ملل متحد، »همه وضعيت 
كنوني اين شهر را محترم شمارند.« موضع پاپ، 
نش��ان مي دهد عالوه بر جهان اسالم، مسيحيان 
نيز از تصميم ترامپ نگرانن��د. در اولين واكنش، 
ديروز مسيحيان فلسطين در بيت لحم، محل تولد 
حضرت مسيح )ع(، تصاوير رئيس جمهوري امريكا 
را در اعتراض به قصد وي براي به رسميت شناختن 
قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي به آتش 
كشيدند. سخنگوي كرملين گفته كه مسكو از به 
رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل 
نگران است و چين هشدار داده اين تصميم امريكا 
به تشديد تنش در منطقه منجر مي شود. زيگمار 
گابريل وزير ام��ور خارجه آلمان دي��روز به كاخ 
س��فيد هش��دار داد شناس��ايي بيت المقدس به 
عنوان پايتخت اسرائيل، موجب تشديد تنش هاي 
منطقه اي خواهد شد. س��خنگوي وزارت خارجه 
فرانسه درباره هر اقدامي كه وضعيت قدس را تغيير 
دهد، هشدار داده و تأكيد كرد كه كشورش شديداً 
نگران تشديد اوضاع و درگيري ها در قدس است. 

ايران، كره شمالي و    گزارش  2
داعش از محورهاي 
اصلي گفت وگوی وزير خارجه امريكا با مقامات 
اروپايی در نشست وزرای خارجه ناتو در بلژيك 
بود. ركس تيلرسون مشخصاً درديداري با مسئول 
روابط خارجي اتحاديه اروپا از پايبندي به توافق 
هس�ته اي گفت اما مجدداً س�عي كرد مس�ائل 
منطقه اي را تكرار و اتهام بي ثبات س�ازي عليه 
ايران را به برجام گره بزند. در تهران س�خنگوي 
وزارت خارجه در پاسخ به اظهارات تيلرسون با 
بيان اينكه تكرار اتهامات بي اساس و دروغ، هيچ 
كمكي به جبران خطاهاي راهبردي و بزرگ امريكا 
در قبال ايران و منطقه نمي كند، به وي توصيه كرد 
بيش�تر با واقعيات و تاريخ منطقه آش�نا شود. 
ركس تيلرسون، روز سه شنبه پس از ديدار با فدريكا 
موگريني، مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا درباره 
ايران گفت، اياالت متحده خود را ملزم به اجراي برجام 
مي داند اما نمي تواند به اقدامات بي ثبات كننده ايران، 
جوابي ندهد.  تيلرسون در مورد گفت وگوها درباره 
ايران هم گفت: »همان طور كه مس��ئول سياست 
خارجي ناتو اعالم كرد ما درباره معاهده برجام و لزوم 
تعهد كامل ايران به مفاد اين تعهدنامه نيز صحبت 
كرديم. در عين حال بايد توجه كرد كه ايران رشته 
تحركاتي در منطقه دارد كه باعث بي ثباتي خاورميانه 

مي ش��ود.  وزير خارجه اياالت متحده افزود: نمونه 
تحركات ايران، برنامه موش��كي ايران است و كمك 
به گروه هاي تروريستي از جمله اخيراً مشخص شد 
موشكي كه از سوي يمن به عربستان شليك شده و 
منابع ما تأييد كرده اند كه اين حمله كار ايران بوده و 
اين كشور از طريق حوثي ها اين موشك را پرتاب كرده 
است.  تيلرس��ون افزود: ايران اوضاع يمن را پيچيده 
كرده، همينطور ارسال اسلحه و جنگجو به سوريه و 
حمايت از گروه تروريستي حزب اهلل از ديگر تحركات 
ايران در منطقه اس��ت. اين اعمال اي��ران نمي تواند 

بي توجه و بي پاسخ بماند. 
   نمايش اختالف 

اگرچه ينس استولتنبرگ دبير كل ناتو در بروكسل 
روز دوشنبه در آستانه جلس��ات اين هفته وزيران 
خارجه كشورهاي عضو ناتو در يك كنفرانس خبري 
گفت كه اين اتحاد 28 كش��وري از توافق هسته اي 
ايران با غرب حمايت مي كند ام��ا به آزمايش هاي 
موشكي جمهوري اسالمي ايران كه تهديدي عليه 
متحدان ناتو اس��ت واكنش نش��ان خواهد داد. او 
تصريح كرد كه بايد ميان سالح هسته اي و توانايي 
موشكي كامالً تفاوت قائل شد و اكنون تمركز ناتو بر 
اين است كه اين توافق كامالً اجرا شود زيرا مستقيماً 
بر امنيت متحدان ناتو تأثيرگذار است.  اين سخنان 
كه نشان دهنده تداوم اختالفات اروپا و امريكاست، 

از ديد رس��انه هاي اروپايي دور نمانده است. پايگاه 
خبري بلژيكي يورو آبزرورم ساعاتی پس از نشست 
خبري »فدريكا موگريني« مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و »ركس تيلرسون« وزير خارجه امريكا 
در پايتخت سياسي اروپا، از نمايش يكي از اختالفات 
اساس��ي دو طرف در اين نشست نوش��ت.  در اين 
كنفرانس خبري، طرفين علن��اً موضعي برخالف 
موضع طرف مقابل در قبال پايبندي ايران به برجام 
گرفتند؛ موگريني گفت كه ايران به توافق هسته اي 
با گروه 1+5 پايبند بوده است و تيلرسون تصريح كرد 
كه ايران با آزمايشات موشكي و كمك به حزب  اهلل 
نتوانسته پيروي از برجام را برآورده سازد.  مقاله نويس 
يوروآبزرور با ديدن اين اختالف آش��كار، نوش��ته: 
»ديپلمات هاي ارشد اياالت متحده و اتحاديه اروپا در 
روز سه شنبه پنجم دسامبر، در حالي »شراكت« خود 
را جشن گرفتند كه در سياست خاورميانه اي خود، از 
هم فاصله گرفتند.« يوروآبزرور در ادامه به گفته هاي 
موگريني در اين نشست خبري پرداخته؛ نشستي كه 

در آن خبرنگاران حق طرح سؤال نداشتند. 
   واكنش تهران

بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه سخنان 
تيلرس��ون بعد از ديدار با نماينده عالي سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا را اص��رار بي مورد و لجاجت 
بي ثمر در تكرار اتهامات واهي نسبت به جمهوري 

اس��المي ايران خواند و گفت: بيان مكرر اتهامات 
بي اساس و دروغ، هيچ كمكي به جبران خطاهاي 
راهبردي و بزرگ امريكا در قب��ال ايران و منطقه 
طي دهه هاي اخير نخواهد كرد و متهم كردن ساير 
كشورها عالج درد ها و زخم هاي عميق و كهنه باقي 
مانده از سياست هاي تجاوز كارانه و زياده خواهي هاي 
امريكا در اين منطقه نخواهد بود.  قاسمي تصريح 
كرد: تا زمان باقي اس��ت آقاي تيلرسون بكوشد با 
واقعيات و تاريخ منطقه و سياست هاي امريكا و آثار 
و عواقب آن كه به بحران هاي شديد و كشتار صد ها 
هزار زن و كودك و انسان بي گناه منجر شده است، 
بيشتر آشنا شود و آنگاه به اظهار نظر و قضاوت اهتمام 
ورزد.  وي در ادامه گفت: ايران خود يكي از قربانيان 
سياست هاي مداخله جويانه، كودتا و استبداد ناشي 
از اقدامات كشور متبوع ايشان است و امروز به عنوان 
كش��وري كه در خط مقدم مبارزه با تروريسم در 
منطقه و جهان تالشي بزرگ داشته است، شناخته 
مي شود. بي ترديد ناديده انگاشتن اقدامات خطير 
ايران در كمك به ثبات، امنيت و مبارزه با تروريسم و 
ايراد اتهامات دروغ، تنها مي تواند ناشي از عصبانيت 
اين كش��ور از مبارزه بي امان جمهوري اس��المي 
ايران در ايفاي نقشي انس��اني و ثبات ساز و مبارزه 
با تروريسم و سند و نش��انه اي از حمايت امريكا از 

تروريسم در منطقه باشد. 
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هادیمحمدی

امريكا به دنبال تحريك »پرونده موشكی« ايران در اروپا
تيلرسون با موگرينی مالقات كرد

بازی امریکا با باروت
يكی از دس��تاوردهای تحوالت چند س��ال اخير در منطقه اين بود كه 
بس��ياری از نقاب های فريبكاران��ه رنگ باخت. غربی  ها ك��ه با مفاهيم 
آزادی، دموكراسی، حقوق بشر، تروريس��م و نهايتاً جايگاه ميانجی در 
بحران های بين المللی بازی می كردند، به دليل تنگنا  ها و بن بس��ت  ها 
و ناكامی های خود برای سلطه بر غرب آس��يا، رسوا شدند و معلوم شد 
حاضرند برای منافع نامشروع خود، امنيت منطقه و جهان را با تروريسم 
تكفيری به خطر بيندازند و وحشيانه   ترين صحنه های غيرانسانی را در 
سركوب و كشتار مردم بحرين، يمن، عراق و سوريه و شمال آفريقا خلق 
كنند و با اينكه دم از دموكراس��ی و حقوق بشر و شهروندی می زندند و 
سخن گزاف می گفتند، از ديكتاتور  ترين حكومت های منطقه يا در نقاط 
ديگر جهان حمايت كردند. تراژدی قرن بيستم در فلسطين و با اشغال 
علنی آن توسط صهيونيست   ها و حمايت غربی  ها تا امروز ادامه داشته و 
همين تحوالت اخير، فريبكاری و نفاق و نقاب حكومت های عربی مدعی 
فلسطين را نيز به چالش كشيده است و آخرين رسوايی آنها كه با راهبری 
س��عودی  ها و اماراتی  ها و بقيه ديكتاتورهای عربی برای باقی ماندن در 
قدرت خود شكل گرفته در مورد فلسطين و قدس شريف است. در واقع 
امريكا و رژيم صهيونيستی كه از مسلسل سقوط سران ديكتاتور عرب 
به كشته شدن علی عبداهلل صالح رسيده، نگران است كه پروژه ناتمام 
خود در فلسطين را به نام آنها نهايی كند. اين سران مزدور عرب كه هيچ 
دغدغه ای نسبت به سرزمين مقدس فلس��طين و قدس شريف ندارند 
و برای تس��هيل و تكميل اشغالگری صهيونيس��ت ها، نقاب زده اند، در 
»طرح سازش قرن « خود را سپر قرار داده اند تا امريكا، قدس را به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستی به رسميت بشناسد و نظريه شيمون پرز را 
برای عادی سازی روابط اقتصادی بين صهيونيست  ها و كشورهای عربی 
به اجرا بگذارد و بدون اينكه به تراژدی فلسطين پايان دهد، قدس را به 
صهيونيست  ها داده و روابط پنهان با سران عرب منطقه را آشكار و روابط 
اقتصادی را محور جبهه سازی منطقه ای قرار داده و بحران فلسطين را 
پايان يافته اعالم كنند، حال آنكه اين اقدام احتمالی امريكا، بازی با آتش 
و جعبه باروت است كه از درون فلسطين تا تمامی كشورهای اسالمی را 
دربر خواهد گرفت و قبل از آنكه اين آتش، صهيونيست  ها و امريكا را در بر 
گيرد، شمارش معكوس سريع تری برای نابودی ديكتاتوری های نقابدار، 
آغاز می ش��ود كه پايان آن، پايان ديكتاتوری های عربی و آزادی كامل 

فلسطين و خاورميانه بدون امريكا و رژيم صهيونيستی خواهد بود. 

امریکا  درهاي جهنم را به روي اسرائيل گشود
مخالفت جهان اسالم و مسيحيت با تصميم به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستی

واشنگتن پس از ناکامی در جنگ نظامی 
دولت سوریه را به مذاکره دعوت کرد 

در ش�رايطي ك�ه هيئ�ت دمش�ق مخالفت خ�ود را با حض�ور در 
مذاك�رات آتي صلح، اع�الم كرده اس�ت اما وزير خارج�ه امريكا 
مي گويد اين كش�ور خواهان حضور نمايندگان بشار اسد در روند 
گفت وگوهاي صلح اس�ت. همزمان پنتاگون اع�الم كرد امريكا تا 
زماني كه الزم باشد حضور نظامي خود در سوريه را حفظ مي كند. 
به دنبال شكست مذاكرات صلح سوريه در ژنو و خروج هيئت سوري از روند 
گفت وگوها، امريكا از دولت سوريه خواست در مذاكرات آتي شركت كند. 
ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا كه براي ديدار با مقامات اروپايي به 
بروكسل سفر كرده است، روز چهارشنبه درباره بحران سوريه صحبت كرد. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، تيلرسون گفت: »ما به روسيه اين مطلب 
را منتقل كرديم كه مهم است كه دولت سوريه بخشي از اين مذاكرات 
و حاضر بر سر ميز گفت وگو باش��د. در هفته اول دور اخير مذاكرات هم 
نمايندگان س��وريه حضور داش��تند و اميدواريم مجدداً به ميز مذاكره 
بازگردند. مهم است تا وقتي كه بشار اسد رهبر سوريه است، هيئت سوري 
در اين گفت وگوها مستقيماً دخيل باشد.« اظهارات تيلرسون درحالي 
است كه هيئت سوريه در مخالفت با بيانيه معارضان خارج نشين كه به 
بركناري بشار اسد از قدرت اصرار دارند، مذاكرات را نيمه تمام گذاشته 
و گفته اس��ت اگر معارضان در گفت وگوهاي بعدي بر اين پيش شرط 
پافشاري كنند در گفت وگوهاي صلح شركت نخواهد كرد. معارضان بارها 
با اعالم پيش شرط هايي روند مذاكرات را به شكست كشانده اند و به همين 
خاطر شش سال گفت وگوهاي ديپلماتيك براي پايان دادن به بحران 
سوريه تاكنون نتيجه اي نداشته اس��ت. امريكا خود بزرگ ترين حامي 
معارضان سوري است كه مدعي است بشار اسد در دوره انتقالي بايد از 
قدرت كنار برود. اين ادعا درحالي است كه دولت سوريه و همپيمانان 
آن در ماه هاي اخير توانسته اند پيروزي بزرگي را در مقابل تروريست ها 

كسب كنند و دست برتر را در تحوالت ميداني و سياسي دارند. 
   تثبيت حضور امريكايي ها 

به رغم نابودي داعش در سوريه، اما امريكا همچنان به حضور طوالني 
مدت در اين كش��ور اصرار دارد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اريك 
پاهون، سخنگوي وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( روز چهارشنبه گفت: 
»تا زماني كه الزم باشد و اين اطمينان حاصل شود كه بازگشتي براي 
داعش وجود ندارد در سوريه مي مانيم. ما به تعهداتمان در عرصه هاي 
ميداني در حماي��ت از ش��ركايمان و ممانعت از بازگش��ت گروه هاي 
تروريستي پايبنديم.« وي افزود: »تعهدات نيروهاي امريكايي در سوريه 
به موجب شروطي خواهد بود. جدول زماني مشخصي براي خروج وجود 
ندارد و عقب نشيني امريكا به اوضاع ميداني سوريه بستگي دارد.« پاهون 
گفت: »ائتالف بايد از عدم بازگشت داعش يا بازپس گيري مناطقي كه 
از دست داده يا توطئه براي انجام حمالتي در خارج و تضمين اطمينان 
يافتن از شكس��ت اين گروه اطمينان حاصل كند. اين مس��ئله براي 
حمايت از وطن و دفاع از همپيمانان و شركايمان الزم است و امريكا در 
راستاي شروط مبارزه با تروريس��م و تحقق ثبات در مناطق آزاد شده 
حضور نظامي خود را در سوريه حفظ خواهد كرد.« وي گفت: »امريكا 
خواهان كمك به نيروهاي س��وريه دموكراتيك است تا اين نيروها به 
نيروهاي محلي دائمي تبديل شوند.« مقامات امريكايي مي گويند بيش 
از 2هزار نيروي امريكايي در سوريه حضور دارند كه در دوران پساداعش 
هم در اين كشور مي مانند؛ چيزي كه با مخالفت مسكو و دمشق مواجه 
شده است. امريكا در دو سال گذشته 10 پايگاه نظامي در شمال سوريه 
احداث كرده كه به گفته ناظران براي تثبيت حضور خود در سوريه انجام 
شده است. امريكا با كمك كردها توانست بخش هايي از شمال سوريه 
را تصرف كند و به گفته مقامات امريكايي اين كشور تالش مي كند يك 
دولت مستقل كردي در اين منطقه تأسيس كند. امريكا در حالي مدعي 

حضور در سوريه است كه بهانه تهديد داعش از بين رفته است.

مهار پس لرزه هاي توطئه سعودي در یمن
ادامه از صفحه يك

الصماد در يك گفت وگوي تلويزيوني از همه كاركنان دولتي يمن خواست 
كه به كار خود ادامه دهند. اين مقام انصارالهل تأكيد كرد: ملت يمن و همه 

نهادهاي آن پس از ناكام كردن اين توطئه، محكم تر و قوي تر شدند. 
   امريكا همچنان منتظر فتنه

وزير دفاع امريكا در اظهارنظري درباره كشته شدن »علي عبداهلل صالح« 
در يمن گفته كه هنوز زود است درباره تأثير اين اقدام بر جنگ در يمن 
صحبت كرد.  دو روز پس از كش��ته ش��دن علي عبداهلل صالح »جيمز 
متيس« گفت كه كش��تن علي عبداهلل صالح احتم��االً در كوتاه مدت 
سبب بدتر شدن وضعيت فاجعه بار انس��اني در يمن خواهد شد. تأكيد 
وزير دفاع امريكا بر بدتر ش��دن وضعيت انساني در يمن در حالي است 
كه دولت اياالت متحده از آغاز حمالت همه جانبه ائتالف س��عودي به 
يمن و محاصره يمني ها، در حال حمايت از مواضع رياض بوده است و 
اين حمايت ها همچنان ادامه دارد. رئيس پنتاگون همچنين در ادامه 
واكنش خود تأكيد كرده كه هنوز زود اس��ت درباره تأثير كشته شدن 
صالح بر جنگ در يمن صحبت كرد.  ظاهراً سكوتي كه در صنعا حاكم 
شده خوشايند سعودي ها نبوده و آنها طي سه روز گذشته بارها پايتخت 
يمن را بمباران كردند. يكي از مهم ترين مناطقي كه مورد حمالت هوايي 
سعودي ها قرار گرفت منطقه سكونت علي عبداهلل صالح بود. بر اساس 
گزارش ش��بكه »الميادين«، جنگنده هاي ائتالف س��عودي، حمالت 
شديدي در مناطق مختلف صنعا انجام داده اند؛ پنج حمله هوايي شديد 
به منزل صالح در منطقه »الكميم« در جنوب صنعا و نيز يك حمله هوايي 
به يكي از مقرهاي حزب صالح )حزب المؤتم��ر( در خيابان »الجزائر« 
صورت گرفت،  همچنين به يك آكادمي نظامي در ش��مال صنعا حمله 
هوايي شد. روز سه شنبه نيز ائتالف سعودي، كاخ رياست جمهوري در 
پايتخت را هدف حمالت خود قرار داده بود.  جنگنده هاي ائتالف سعودي 
با حمله به دو شهرس��تان »حرض« و »ميدي« در استان حجه )شمال 
غرب يمن( و هم مرز با عربستان، حمالت به اين استان را از سر گرفتند و 

طي ساعات گذشته 11 حمله هوايي در اين استان انجام شده است.

احضاري هاي کميته »مبارزه با فساد« عربستان 
۳۲۰ نفر شد 

مبارزه با فساد اسم رمز سركوب مخالفاني است كه محمد بن سلمان طي 
آن درصدد تثبيت جايگاه خود به عنوان وليعهد و البته جانشين پدرش 
در حال انجام است، در همين راستا با ادامه كار كميته مبارزه با فساد كه 
خود بن سلمان در رأسش نشسته است تعداد كساني كه احضار و پرونده 
برخي از آنها به دادستاني ارجاع داده ش�ده است به ۳۲۰ نفر رسيد. 
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه مس��تقل رأي اليوم، سعود المعجب، 
دادستان كل عربستان در بيانيه اي اعالم كرد: تعداد افرادي كه از سوي 
كميته مبارزه با فس��اد احضار ش��ده اند به 320 نفر مي رسد. اين كميته 
پرونده برخي از اين افراد را به دادس��تاني كل ارجاع داده است.  مقامات 
عربستاني چهارم نوامبر گذشته بيش از 200 نفر از جمله 11 شاهزاده و 
چهار وزير كنوني و دهها وزير سابق را به اتهام فساد بازداشت كردند اما بعداً 
برخي از آنها را آزاد كردند. حساب هاي بانكي اين افراد نيز از سوي مقامات 
عربستاني بلوكه شد.  به گفته مسئوالن عربستاني بيشتر بازداشت شدگان 
با حل و فصل پرونده شان و دادن بخشي از ثروت خود در ازاي آزادي توافق 
كرده اند. در همين حال نشريه فوربس گزارش داد كه عربستان به وليد بن 
طالل گفته است كه در ازاي رهايي از بازداشت و محاكمه، بخش بزرگي از 

دارايي هايش را واگذار كند و بقيه عمر را در حبس خانگي بگذراند.
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    اعالم آمادگي پوتين براي شركت در انتخابات
والديمير پوتين گفت كه به زودي درباره حضور در انتخابات رياست جمهوري 
تصميم گيري مي كند و در اين تصميم گيري البته حمايت هاي مردمي را مد 
نظر خواهد داش��ت.  به گزارش رويترز، از والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه در نشست جوانان در مسكو پرسيده شد كه اگر از وي حمايت شود 
در انتخابات مارس شركت خواهد كرد كه وي گفت: البته! اين پاسخ پوتين 
با فريادهاي شادي حاميان وي همراه شد. رئيس جمهور روسيه ادامه داد: 
اين تصميم بسيار مهمي براي هر فردي است، چراكه انگيزه پذيرفتن چنين 
مسئوليتي بايد براي بهبود زندگي مردم، ساخت كشوري قدرتمند، امن و 
نگاه رو به جلو باشد و تنها با اين شرط امكانپذير است.  وي تأكيد كرد: اين 
تصميم تنها با يك كلمه امكانپذير است؛ اگر مردم اعتماد و حمايت كنند. قرار 

است انتخابات رياست جمهوري روسيه سال آينده ميالدي برگزار شود. 
-------------------------------------------------------------

   نياز ويژه شيخ عيسي قاسم به عمل جراحي
جمعيت الوفاق بحرين اعالم كرد كه معاينات اوليه آيت اهلل عيسي قاسم، رهبر 
شيعيان بحرين نشان مي دهد كه وي به دليل بيماري هاي متعدد به چندين 
عمل جراحي و مراقبت هاي پزشكي ويژه نياز دارد.  به گزارش العهد، جمعيت 
الوفاق كه بزرگترين گروه شيعه مخالف در بحرين است، تأكيد كرد: ممانعت 
از مالقات پزشكان با آيت اهلل عيسي قاسم در طول 18 ماه گذشته ايشان 
را از مراقبت هاي پزشكي و روند درماني الزم محروم كرده است. جمعيت 
الوفاق افزود: عالوه بر چندين بيماري مزمني كه آيت اهلل عيسي قاسم از قبل 
داشت، بيماري ها و مشكالت جديدي نيز اخيرا براي وي ايجاد شده است 
و رهبر شيعيان بحرين به دليل محاصره امنيتي و اقامت اجباري طي 18 
ماه گذشته از هيچ گونه درمان يا مراقبت پزشكي برخوردار نبوده است.  اين 
جمعيت در ادامه تأكيد كرد: انجام عمل هاي جراحي مورد نياز براي آيت اهلل 
عيسي قاسم در گرو تشخيص درست و مورد اطمينان پزشكي بوده و پس از 
تحقق اين امر، عمل هاي جراحي در محلي كه خانواده آيت اهلل عيسي قاسم 
تعيين مي كنند، انجام خواهد شد. اين جمعيت تأكيد كرد: وضعيت جسماني 
وخيم آيت اهلل عيسي قاسم مسئله اي انساني و حقوقي بوده و رژيم آل خليفه 

نبايد از آن در راستاي اهداف سياسي خود استفاده كند. 
-------------------------------------------------------------
   روس ها تحريم سوختي امريكايي كره شمالي را بي اثر كرده اند

در حالي كه امريكا درخواس��ت دارد محدوديت هاي بيشتري در حوزه 
سوخت عليه كره شمالي وضع شود، احتماالً روسيه براي جلوگيري از 
فروپاشي كامل رژيم پيونگ يانگ تالش مي كند.  به گزارش دويچه وله، 
بنا به گزارش هايي از داخل كره شمالي، قيمت سوخت ديزل و بنزين در 
اين كشور طي ماه گذشته به سرعت كاهش يافته و ظاهراً روسيه، به رغم 
تالش هاي بين المللي براي به انزوا كشاندن رژيم كيم جونگ اون، رهبر 
كره شمالي و اعمال فشار بر پيونگ يانگ براي توقف توسعه تسليحات 
هسته اي و موشك هاي بالستيك دوربرد، تأمين ملزومات اين كشور را 
افزايش مي دهد. بر اساس گزارش شهروند خبرنگاران درخصوص مسائل 
 )API( »داخلي كره ش��مالي براي خبرگزاري بين المللي »پرس ايژيا
قيمت سوخت از ماه نوامبر و پس از ماه ها نوسان، شروع به كاهش كرد.  
-------------------------------------------------------------

    ادامه تظاهرات ضددولتي در اوكراين 
درگيري شديد ميان طرفداران ميخائيل ساكاش��ويلي و نيروهاي پليس 
اوكراين در نزديكي پارلمان اين كش��ور همچنان ادام��ه دارد.  به گزارش 
اينترفاكس، از صبح روز چهارش��نبه مأموران امنيتي اوكراين با دس��تور 
دادستاني كل اين كش��ور تالش مجددي را براي دستگيري ساكاشويلي، 
رئيس جمهور سابق گرجستان و فرماندار اسبق اودسا در محل چادرهاي 
حاميان وي در نزديكي پارلمان )رادا( آغاز كردند. حضور نيروهاي پليس، 
درگيري شديدي را ميان طرفداران ساكاشويلي و نيروهاي امنيتي به وجود 
آورد كه تاكنون 11 افس��ر پليس و دو غير نظامي مجروح شده اند. حاميان 
ساكاشويلي از مردم اوكراين خواسته اند كه به خيابان ها آمده و به مخالفت 
با سياست هاي دولت غربگراي اين كشور تظاهرات كنند. يوري لوتسنكو، 
دادستان كل اوكراين ساكاشويلي را متهم به دريافت پول از ويكتور يانوكوويچ، 
رئيس جمهور اسبق اوكراين كرده و اعالم كرده است كه وي در نظر دارد تا با 

كودتايي سازماندهي شده، قدرت را در اوكراين در دست گيرد.
-------------------------------------------------------------
   سفير قطر: پس از محاصره، يك راه ماند و آن را ايران فراهم كرد

سفير قطر در مسكو اذعان كرد كه پس از محاصره قطر از طرف كشورهاي 
حاشيه خليج  فارس، ايران تنها راه خروجي و ارتباطي با قطر را از طريق 
گذرگاه هاي دريايي و هوايي فراهم كرد.  به گ��زارش فارس، »فهد بن 
محمد العطيه« س��فير قطر در مسكو با اش��اره به محاصره كشورهاي 
حاشيه خليج فارس عليه قطر، گفت كه »تنها يك راه خروجي براي قطر 
باقي ماند كه آن هم تهران از طريق گذرگاه دريايي و هوايي فراهم كرد 
لذا طبيعي است كه روابط بين قطر و ايران مستحكم تر شود«. العطيه 
در مصاحبه با خبرگزاري اسپوتنيك اظهار داشت: به دنبال قطع ارتباط 
دريايي، مسدود شدن جاده هاي زميني و ممانعت از پرواز هواپيماهاي 
قطري )بر فراز كش��ورهاي عربي( تنها يك راه باقي ماند كه جمهوري 
اسالمي ايران از طريق كريدور دريايي و هوايي آن را فراهم نمود در نتيجه 

طبيعي است كه روابط بين دوحه و تهران مستحكم تر شود.


