
  گزارش  يك »نیویورکر « دیروز 
به نقل از منابع آگاه 
امریکای�ی و اروپای�ی گفت که دول�ت امریکا 
پذیرفته است بشار اسد تا برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۱ همچنان در قدرت 
حضور داش�ته باش�د. امریکا پی�ش از این بر 
کناره گیری اسد از قدرت به عنوان پیش شرط 
مذاکرات سوریه اصرار داشت. همزمان، وزیر 
خارجه ترکیه هم گفته است که این کشور دیگر 
نمی دان�د.  تهدی�د  را  س�وریه  دول�ت 
به موازات پیروزی های نیروی مقاومت سوریه و تغییر 
موازنه میدانی به نفع خ��ود، دولتمردان امریکایی 
نیز رویه خود را در مقابل دولت س��وریه تغییر داده 
و ماندن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در قدرت 
را پذیرفته اند. نش��ریه امریکای��ی »نیویورکر « روز 
سه    شنبه در گزارشی نوشت:» درحالی که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه در سوریه اعالم پیروزی 
کرد، دولت دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور امریکا 
هم اکنون آمادگی دارد حضور بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه را در قدرت تا سال 2021 بپذیرد.«  این نشریه 
نوش��ت:» مقامات امریکایی و اروپایی اعالم کردند 
که دولت ترامپ ت��ا انتخابات ریاس��ت  جمهوری 
بعدی سوریه که برای سال 2021 برنامه ریزی شده 
اس��ت، ادامه حضور اس��د در قدرت را می پذیرد«. 
موضع جدید دولت امریکا در تناقض کامل با رویکرد 
واش��نگتن بوده که از گروه های تروریستی سوریه 
حمایت می کرد و بر کناره گیری بشار اسد به عنوان 
پیش  شرط حل بحران این کشور پافشاری می کرد. 

ماه اکتبر، رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه امریکا در 
سفر به کشورهای خاورمیانه گفت:» امریکا خواستار 
یک سوریه کامل و یکپارچه است که بشار اسد نیز 
در دولت هیچ نقشی نداش��ته باشد«. تیلرسون آن 
زمان مدعی ش��د:» دوران حکومت خاندان اسد به 
پایان خود نزدیک می شود. تنها موضوع باقیمانده 
این اس��ت که چگونه باید چنین چیزی رخ دهد.« 
نیویورکر در ادامه نوشت:» 2 هزار نظامی امریکایی 
تحت عنوان نیروهای مستش��اری ب��رای آموزش 
معارضان س��وری در ماه اکتبر اعزام شده اند. با این 
حال، در چند ماه گذشته، حقایق موجود در سوریه 
موجب ش��د دولت امریکا، این مسئله را بپذیرد که 
اسد برای حدود چهار سال دیگر در سوریه در قدرت 
باقی بماند.«  مقامات امریکایی نگرانند که اسد در 
انتخابات ریاست جمهوری 2021 سوریه پیروز شود 
و برای سال های زیادی در قدرت باقی بماند. طبق 
گزارش نیویورکر، دولت سوریه در حال حاضر اکثر 
قلمرو این کشور از جمله شهر   هایی چون دمشق، 
حماه، حمص، الذقیه و حلب را تحت کنترل دارد 
که از نظر تحلیلگران امریکایی یک س��وریه مفید 
به حساب می آید.  امریکا با شروع بحران در سوریه 
در مارس 2011، با کمک متحدان عربی و اروپایی 
خود، گروه های تروریس��تی را برای مقابله با دولت 
سوریه تسلیح کرد تا بتواند بشار اسد را سرنگون کند 
اما با گذشت نزدیک به هفت سال از این بحران، این 
دولت سوریه و هم پیمانان آن هستند که با شکست 
گروه های تکفیری دست برتر را در تحوالت میدانی 
در اختیار دارند و همین مسئله مقامات واشنگتن را 

به بازنگری در سیاست های قبلی خود واداشته است 
و آنها به ماندن اسد در قدرت تمکین کرده اند. این 
تغییر موضع بالفاصله چند هفته پس از شکس��ت 
داعش در سوریه انجام شده است. امریکا امیدوار بود 
با استفاده از گروه های تروریستی اهداف و نقشه های 
خود را در سوریه پیاده کند اما فروپاشی تکفیری ها، 
رؤیای واشنگتن را بر باد داد تا جایی که امریکا سال 
گذشته به آموزش مخالفان مسلح سوری پایان داد.  
این مجله در ادامه تصریح می کن��د:» از ماه اکتبر، 
گروه های معارض سوریه که تحت حمایت امریکا 
هستند، کارایی خود را از دست داده اند. این گروه های 
معارض در بین خود دچار جدال شدند و به احزاب 
مختلف تقسیم شدند و هیچ رهبری قدرتمندی در 
حدود هفت سال از آغاز ناآرامی های سوریه برای آنکه 
جایگزین مناسبی برای اسد باشد، به وجود نیامد. 
همچنین درخواست معارضان برای استعفای اسد 
به عنوان پیش شرطی برای صلح و گذار سیاسی تا 
حد زیادی به صورت واهی درآمد«. در پایان گزارش 
نیویورکر آمده است:» به لحاظ دیپلماسی، واشنگتن 
از سوی مثلث قدرتمند روسیه، ایران و ترکیه که در 
حال حاضر پرچمدار روند مسالمت  آمیز هستند، در 
انزوا قرار گرفته است و گواه این مدعا این است که 
مذاکرات بین طرف های سوری در ژنو به سرپرستی 
سازمان ملل نتایج ملموسی نداشته است و مذاکرات 
آستانه به رهبری مسکو در واقع جایگزین مذاکرات 
ژنو شده است.« از سوی دیگر، استفان دی میستورا، 
فرستاده سازمان ملل به سوریه خطاب به مخالفان 
دولت این کشور در هشتمین دور نشست ژنو گفت: 

»تغییر نظام س��وریه تنها از طریق قانون اساسی یا 
انتخابات ممکن اس��ت«. به گزارش پایگاه النشره، 
استفان دی میس��تورا به مخالفان دولت این کشور 
ابالغ کرد که دولت با مذاکرات مخالف است. وی به 
مخالفان گفت:» در حال حاضر آنها از هیچ حمایت 
بین المللی برخوردار نیستند و ترکیه روند سوچی را 

حمایت می کند.«
   تغییر موضع ترکیه

همزمان ب��ا تغییر موض��ع دولت امری��کا در قبال 
دولت سوریه، ترکیه نیز رویکرد سابق خود را علیه 
دمشق تغییر داده است. مولود چاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیه روز سه    شنبه در سخنانی اعالم کرد 
که کشورش دولت س��وریه را دیگر تهدیدی برای 
خود نمی بیند. به گزارش شبکه »المیادین«، وزیر 
خارجه ترکیه همچنین گفت:» با روسیه در عملیات 
علیه کردهای سوریه در صورت ضرورت هماهنگ 
می ش��ویم«. وی در ادامه تأکید کرد:» با مشارکت 
کرد   ها در راه حل سیاسی س��وریه مخالفتی نداریم 
اما لیست گروه های کردی که می توانیم با آنها تعامل 
داشته باشیم را تحویل روسیه خواهیم داد«. ترکیه 
یکی از حامیان اصلی گروه های تکفیری در سوریه بود 
که با بازگذاشتن مرزهای خود و اعزام تروریست   ها به 
سوریه، به تشدید جنگ در این کشور دامن زد. ترکیه 
حتی به دنبال ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه 
بود تا راه کمک رسانی به تروریست   ها را تسهیل کند 
اما مخالفت امریکا و اروپا مانع از تحقق این امر شد. 
دولت ترکیه از س��ال گذش��ته و پس از اختالف با 
واشنگتن بر سر حمایت از کردهای سوریه، رویکرد 

خود را تغییر داد و به محور روسیه و ایران وارد شد. 
  خروج نیروهای روسی

یک روز پس از س��خنان والدیمی��ر پوتین، برای 
خروج نیروهای روسی از سوریه، ارتش روسیه در 
بیانیه ای اعالم کرد:» گردان پلیس نظامی متعلق 
به منطقه نظامی جنوبی روسیه که در جمهوری 
عربی سوریه مستقر شده بود با دو هواپیمای نظامی 
وارد فرودگاه ش��هر ماخاچ قلعه )مرکز جمهوری 
داغستان روسیه( ش��دند.«  به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، ارتش این کش��ور در عین حال تصریح 
 22M3-Tu کرده که خدم��ه بمب افکن ه��ای
روسیه نیز از سوریه وارد فرودگاه نظامی اوستیای 
شمالی شده و قرار است از آنجا به پایگاه های دائمی 
خود بازگردند. از سوی دیگر، الکساندر الورنتیف، 
رئیس هیئت مذاکره کننده روس��یه در مذاکرات 
صلح سوریه تأکید کرد، بشار اسد باید اجازه شرکت 
در انتخابات آتی س��وریه را داش��ته باشد. وی در 
گفت وگو با »بلومبرگ« گفت:»من نمی فهمم که 
چرا اسد نباید برای دور جدید ریاست جمهوری در 
سوریه شرکت کند. این مسئله کاماًل به او بستگی 
دارد«. روسیه همیشه کناره گیری اسد را خط قرمز 
خود اعالم کرده است و به رغم فشارهای غربی علیه 
دولت س��وریه، تاکنون موضع خود را تغییر نداده 
است و گفته است که این مردم سوریه هستند که 

باید سرنوشت خودشان را تعیین کنند. 

امواج اقدام یکجانبه رئیس جمه�ور امریکا در 
به رسمیت ش�ناختن قدس ش�ریف به عنوان 
پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی در حال شدت 
گرفتن است و دریای مقاومت فلسطین دوباره 
متالطم شده است. شاخه نظامی فتح با صدور 
بیانیه ای مسئولیت شلیک راکت به شهرک  های 
»سدیروت و کیس�وویم « در فلسطین اشغالی 
را بر عه�ده گرف�ت. در مقابل ه�م ارتش رژیم 
صهیونیستی از بامداد روز سه    شنبه به بهانه حمله 
موشکی از نوار غزه، این منطقه را آماج حمالت 
توپخان�ه و جنگنده های خود قرار داده اس�ت. 
شاخه نظامی فتح )»قوات العاصفه « الجناح العسکری 
لحرکه التحریر الوطنی الفلسطینی/فتح – االنتفاضه( 
بیانیه ای صادر کرد و مس��ئولیت شلیک دو موشک 
107 ب��ه »س��دیروت « روز یک   ش��نبه )19آذرماه( 
و روز دو   ش��نبه )20 آذرماه( چهار خمپ��اره 120 به 
شهرک »کیس��وویم « را بر عهده گرفت.   در همین 
حال و در ادامه حمالت رژیم صهیونیس��تی به غزه 
رژیم صهیونیستی یک موتورس��یکلت را در شمال 
نوار غزه هدف قرار داد که طی آن دو نفر به ش��هادت 
رسیدند.  رادیو قدس اعالم کرد دو شهید این حمله 
القدس« شاخه نظامی  هر دو از یگان مهندسی »سرایا 
جهاد اسالمی هستند.  بر اساس اعالم وزارت بهداشت 
فلسطین ، از جمعه تا سه    شنبه شش فلسطینی در نوار 
غزه به شهادت رسیده اند و تعداد زخمی   ها در تمامی 
نقاط مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 به 
یک هزار و 778 رسید.  از سوی دیگر توپخانه ارتش 
اشغالگر صهیونیس��ت یک زمین کشاورزی در شهر 
بیت الهیا در مرز شمالی نوار غزه را آماج حمالت خود 
قرار داد . به گفته منابع پزشکی این حمالت تاکنون 
تلفاتی نداشته است.  شاهدان عینی در گفت وگو با 
خبرگزاری آناتولی خاطرنش��ان کردند که توپخانه 
رژیم صهیونیستی مستقر در نزدیکی نوار مرزی در 
شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه با سه گلوله 
یک منطقه را هدف قرار داده است. شاهدان توضیح 
دادند که گلوله باران به این منطقه آسیب   هایی وارد 
کرد.  در عین حال در مناطق مختلف کرانه باختری 
هم صبح روز سه    شنبه نظامیان رژیم صهیونیستی با 

جوانان فلسطینی مخالف تصمیم ترامپ درگیر شدند. 
در یورش نظامیان اسرائیلی به جوانان معترضی که در 
منطقه بیت عینون و ورودی بیت لحم شمالی تجمع 
کرده بود به دستگیری ش��مار زیادی از فلسطینیان 
پرداخت.  نظامیان رژیم صهیونیس��تی در حمله به 
معترضان فلس��طینی از گلوله جنگی، گاز اشک آور 
و بمب های گازی اس��تفاده می کنند.  نظامیان رژیم 
صهیونیستی صبح دیروز نیز 12 شهروند فلسطینی را 
در مناطق مختلف کرانه باختری پس از عملیات حمله 
و بازرسی منازل این منطقه دس��تگیر و روانه زندان 
کردند.  خبرگزاری های فلسطین نیز اعالم کردند که 
در میان دستگیر شدگان سه جوان اهل نابلس هستند . 
یکی از آنان صالح عامر اس��ت که به تازگی از اسارت 
صهیونیست   ها ر   ها شده بود.  همچنین نظامیان رژیم 
صهیونیستی چند تن از اسرای آزاد شده اهل عصیره 
در نابلس را نیز دستگیر کردند. این در حالی است که 
نظامیان اشغالگر خانه های ساکنان روستای حوسان 
در غرب بیت لحم را مورد حمله قرار دادند و چند تن 
را دستگیر و لوازم خانه های آنها را تخریب کردند.  در 
همین حال و در حالی که در واکنش به تصمیم ترامپ 
درباره قدس، تظاهرات خشمگینانه در غزه ادامه دارد، 

فلسطینی   ها در تدارک مقدمات تظاهرات میلیونی 
روز جمعه هستند.  این در حالی است که فعالیت    ها 
برای یهودی سازی ش��هر قدس اشغالی شدت یافته 
و چند روز پس از آنکه وزیر مس��کن اسرائیل از آغاز 
طرحی برای ساخت 1۴ هزار واحد مسکونی جدید 
خبر داد، شهرداری اسرائیل در قدس طرح جدیدی 
را برای گسترش خیابانی در این شهر تصویب کرد که 
این خیابان باعث مصادره بخشی از یک مقبره اسالمی 
می شود.   صهیونیست    ها به این اقدامات بسنده نکرده 
و در مقابل در اسباط مسجد االقصی تحصن کرده و 
خواهان گشوده شدن تمامی در های مسجد االقصی 
در مقابل خود ش��دند.  آنها در تحصن خود در مقابل 
باب االس��باط که منتهی به مس��جد االقصی است، 
خواهان افزایش ساعات ورود یهودیان و گشودن سایر 

در های مسجد در مقابل خودشان شدند. 
  لبیک فلسطینی   ها به سیدحسن نصراهلل

سید حس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل دو   شنبه  در 
سخنان خود تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا 
علیه قدس را محکوم کرد و خطاب به فلس��طینیان 
گفت: اگر ب��ا دیکته    ها مخالفت و بر ق��دس به عنوان 
پایتخت ابدی فلسطین تأکید کردید، هیچ کس نخواهد 

توانست آن را از شما بگیرد. »عباس زکی « عضو کمیته 
مرکزی فتح در س��خنانی پس از سخنرانی نصراهلل با 
بیان اینکه فتح دیگر خواستار هیچ رابطه ای با امریکا 
نیس��ت، خطاب به نصراهلل گفت: تو را تنها نخواهیم 
گذاشت.    اس��ماعیل رضوان از اعضای ارشد حماس 
نیز به سیدحسن نصراهلل درود فرستاد و خواستار یک 
راهبرد عربی- اسالمی برای دفاع از قدس و رفتن به 
سمت مقابله فراگیر با اسرائیل شد تا پاسخی عملی 
به تصمیم ترامپ باشد.  »محمد الهندی « عضو دفتر 
سیاسی جبهه مردمی نیز در تأیید سخنان دبیرکل 
حزب اهلل گفت: همانطور که سیدنصراهلل گرفت، تصمیم 

ترامپ فرصتی برای پایان اسرائیل است. 
    اسناد همکاری آل سعود با صهیونیست ها

روزنامه قطری، اسنادی از همکاری محرمانه وزارت 
خارجه عربستان با رژیم صهیونیستی منتشر کرد 
که نشان می دهد در س��ال 1966 ریاض از تل  آویو 
خواسته است سینای مصر را اشغال کند.   روزنامه 
الشرق قطر با انتش��ار تلگراف های محرمانه وزارت 
خارجه عربستان ابعاد جدیدی از توطئه این کشور 
علیه ملت های عربی و به خصوص ملت فلسطین 
را برمال و اعالم کرد، ریاض در تاریخ 27 دس��امبر 
1966 به صراحت از رژیم صهیونیس��تی خواسته 
سینای مصر را اشغال کند.  ریاض همچنین ضمن 
تالش برای تقویت ارکان این رژیم، حمله به سوریه 
و جداسازی بخشی از آن را پیش��نهاد کرده است.  
براساس این گزارش، عربس��تان همچنین از رژیم 
صهیونیستی خواسته است، غزه و کرانه باختری را 
تحت سیطره خود بگیرد تا به این ترتیب راه هرگونه 
تحرکات فلسطینیان یا تالش های هر کشور عربی 
برای آزادسازی فلسطین بسته شود. از سوی دیگر 
یک پایگاه عرب زبان فاش کرد که ولیعهد سعودی 
در جریان دیدار با محمود عباس پیشنهاد داده تا در 
مقابل گرفتن مبالغ هنگفتی، قدس اشغالی، حق 
بازگشت پناهندگان را فراموش کند.  به نوشته پایگاه 
»العربی الجدید « بن سلمان به محمود عباس گفته 
اس��ت: پرونده قدس، حق بازگشت و پناهندگان را 
فراموش کن. به سمت یک حکومت در غزه پیش برو. 

در این صورت، اموال زیادی نصیبت خواهد شد.
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احمدكاظمزاده محمدبابايی

جرقه انتفاضه موشکی
شاخه نظامی فتح مسئولیت شلیک صد موشک به شهرک های »سدیروت و کیسوویم« را برعهده گرفت

  گزارش  2

 به تیم برنده نصراهلل اعتماد کنیم
سیدحس��ن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان در دومین سخنرانی خود 
از زمان تصمیم ترامپ برای انتقال س��فارت امریکا به قدس گفت که به 
نمایندگی از محور مقاومت حرف می زند. محوری که از اجزا و رنگ های 
مختلفی تشکیل شده اما در قالب یک هویت واحد گردهم آمده اند تا از 
مرزها، سرزمین ها، ارتش ها، دولت     ها و از همه مهم تر ملت های خود دفاع 
کنند. حاال همه این هویت واحد را به نام »محور مقاومت « می شناسند که 
رهبری آن در تهران قرار دارد پس زیاد سخت نیست فهمید که منظور 

نصراهلل از مقاومت چیست و او به نمایندگی از چه کسی حرف می زند. 
نصراهلل برخالف سخنرانی اول که تالش کرد در قالب یک »دولتمرد« 
موضع بگیرد در س��خنرانی دوم در نقش یک رهبر ظاهر شد و با به رخ 
کشیدن عملکرد و توانایی     های خود و مهم تر مسئولیت پذیری حزب اهلل، 
خواستار اعتماد به مقاومت و ترسیم دکترین منسجم و مشخص برای 
آزادسازی قدس شد.  رهبران حزب اهلل معموالً در نشان دادن موفقیت     ها و 
نتایج عملکرد خود فروتن هستند اما هر زمان الزم باشد آن را به رخ جهانیان 
می کشند و کمتر کسی می تواند حقانیت و نتایج این جنبش را به چالش 
بکشد. هوشیاری و اقدام به موقع حزب اهلل در ورود به جنگ سوریه که به 
صورت علنی از نبرد قصیر کلید خورد هم اکنون نتایج خود را در البوکمال 
و دیرالزور با خرد کردن استخوان های شبه نظامیان داعش نشان می دهد. 
از جنوب لبنان تا موصل و سامرا این رزمندگان حزب اهلل بودند که در ناکام 
گذاشتن توطئه تکفیری نقش پیشرو داش��تند توطئه ای که دیگر برای 
همگان مشخص شده چگونه زاده التقاط استعمار با یک قبیله بدوی است.  
شاید به همین دلیل نیز اس��ت که حزب اهلل آماج تند    ترین و شدید    ترین 
حمالت ریاض، تل آویو و واشنگتن قرار دارد. این جنبش توانسته پس از 
گذشت چهار دهه به عنوان یکی از کلیدی     ترین بازیگران منطقه ای عمل 
کند و برای کسی پوشیده نیست که این رزمندگان حزب اهلل لبنان هستند 

که در خطوط مقدم سرنوشت      نبرد    ها را تعیین می کنند. 
در این میان سوریه نقطه عطفی محسوب می شود. جنگ در این کشور از 
همان ابتدا در سطوح چندبعدی و چندجانبه گره خورده بود و تنها گذشت 
زمان و مشخص شدن نتایج می توانس��ت حقایق را آشکار کند. خیلی از 
ناظران از شروع شمارش سقوط دمشق حرف می زدند و آن را اجتناب ناپذیر 
می دانستند اما حاال پس از گذشت شش سال فضای مه آلود جنگ سوریه 
از بین رفته و حقایق برای خیلی     ها آشکار شده است. با آشکار شدن هویت 
واقعی داعش و القاعده و سایر گروه های تروریستی تحت حمایت غرب، 
رهبران مقاومت حاال با اعتماد به نفس و با اسناد بیشتری از نقش امریکا در 

قدرت یابی گروه های تروریستی تکفیری حرف می زنند. 
این در حالی است که در اوایل بحران سوریه محور مقاومت به ویژه حزب اهلل 
لبنان تحت ش��دید    ترین حمالت تبلیغاتی قرار گرفت و خیلی     ها انتظار 
داشتند این جنبش در باتالق سوریه فرود رود و دیگر نتواند بازگردد. اما حاال 
پس از گذشت شش سال هم نتیجه و هم هویت واقعی بازیگران مشخص 
شده است. از یک سو مردمان سوریه و عراق بهتر از هر کسی می دانند بقای 
خود را مدیون خردمندی رهبران و تالش های رزمندگان حزب اهلل هستند 
و از طرف دیگر این مقاومت است که پرچم پیروزی را در میدان های نبرد 

باال می برند و به رشادت های خود افتخار می کنند. 
آنچه باعث شده حزب اهلل در طول چهار دهه گذشته نه تنها به حیات خود 
ادامه دهد بلکه قدرتمندتر از هر بحران بیرون آید و از یک بازیگر محلی 
به یک بازیگر منطقه ای با ارتباط فرامنطقه های تبدیل شود توانایی تبدیل 
تهدید به فرصت بوده اس��ت. حزب اهلل در حالی وارد جنگ س��وریه شد 
که رزمندگان این جنبش برای اولین بار مجبور بودند در یک س��رزمین 

ناشناخته و دورتر از جنوب لبنان، آن هم به صورت تهاجمی عمل کنند. 
پس از گذشت ش��ش س��ال، امروز حزب اهلل به پدیده ای نادر در سطح 
منطقه ای تبدیل شده که فراتر از تحلیل های متعارف روابط بین الملل در 
حال ترسیم نظم منطقه ای جدیدی است که خارج از سلطه امریکا قرار 
دارد. با این نتایج، رهبران حزب اهلل حق دارند از همگان بخواهند با التیام 
زخم های ناشی از جنگ س��وریه، »به محور مقاومت که در هر میدانی 
وارد شد پیروز بیرون آمد، اطمینان کنند.«  اگر آزادسازی جنوب لبنان 
در سال 2000 و جنگ تابس��تان 2006 را کنار بگذاریم، واقعیت های 
روی زمین در س��وریه و عراق و حتی یمن باعث می ش��ود کمتر کسی 
بتواند ادعای نصراهلل را به چالش بکشد پس عقالنیت حکم می کند که 

گروه های منطقه ای خود را در کنار تیم برنده قرار دهند. 
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رژیم صهیونیستی بالفاصله بعد از اشغال غرب بیت المقدس در جنگ سال 
19۴8 و اشغال شرق آن در جنگ سال 1967 به تغییر بافت جغرافیایی و 
جمعیتی این شهر اقدام کرد و در این راستا پروژه عظیم شهرک سازی را 
به مرحله اجرا گذاشت که از آن به استراتژی اشغال خزنده تعبیر می شود. 
این شهرک ها به گونه ای ساخته شده اند که در سه نوار امنیتی جداگانه از 
شمال به جنوب کرانه باختری امتداد می یابند و در حوالی بیت المقدس این 
شهر را از هر چهار سو در محاصره قرار می دهند. رژیم صهیونیستی از مدتی 
پیش در پی فرصتی برای شلیک تیر خالص به قدس همانند دیگر مسائل 
حیاتی همانند  آوارگان ، مرز    ها ،آب    ها و شهرک های صهیونیست نشین واقع 
در کرانه باختری بوده است و از آنجا که خودش با توجه به تجارب سال های 
گذشته همچون آغاز انتفاضه بعد از دیدار آریل شارون از مسجداالقصی 
جرأت و قدرت الزم را نداشته است، مسئولیت آن را برعهده دونالد ترامپ 
گذاشته که خود در به قدرت رساندن آن نقش اساسی داشته است. در واقع 
جناح راستگرای حاکم بر فلسطین اشغالی به رهبری بنیامین نتانیاهو 
می خواهد هزینه دور جدید اقدامات یهودی سازی در قدس به خصوص در 
قسمت شرقی آن از جیب امریکا پرداخت شود که با توجه به برنامه های 
بعدی این رژیم می تواند به مراتب سنگین باشد و امریکا را به دردسر جدی 
در خاورمیانه و جهان بیندازد و وجهه و اعتبار امریکا همانند دوران جرج 
بوش پسر به شدت در جهان اسالم خدشه دار ش��ود و قدرت نرم آن را با 
چالش اساس��ی مواجه کند. در صورتی که زمزمه تحریم خرید کاالهای 
امریکایی از شعار به عمل تبدیل شود امریکا در کنار هزینه های سیاسی و 

امنیتی ، هزینه های اقتصادی نیز پرداخت خواهد کرد . 
گرچه صدور اعالمیه انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس به اندازه 
کافی برای این کشور هزینه بردار است و ادعای میانجیگری این کشور را در 
آنچه که روند مذاکرات صلح خوانده     می شد ، زیر سؤال برده است و از امریکا و 
شخص ترامپ به عنوان چهره ای حامی پروپاقرص رژیم صهیونیستی و جناح 
راستگرای حاکم و به نوعی عضوی از کابینه نتانیاهو به تصویر کشیده است، 
اما آنچه که از قرائن و شواهد موجود برمی آید این است که ماجرا تنها به اینجا 
ختم نمی شود و رژیم صهیونیستی طرح    ها و اقدامات دیگری در سر دارد که 
در صورت اجرا مسئولیت آنها نیز به گردن امریکا خواهد افتاد. از جمله این 
اقدامات این است که جناح راستگرای صهیونیستی به رهبری نتانیاهو قصد 
دارد اعالمیه ترامپ را به محملی برای اخراج حدود ۴00 هزار فلس��طینی 
ساکن قدس در مرحله اول و زمینه چینی برای اخراج نزدیک به 2 میلیون 
فلسطینی ساکن اراضی اشغالی سال 19۴8 موسوم به اسرائیل را در مرحله 
دوم تبدیل کند و مسئولیت آن را بر گردن امریکا بیندازد. از این دید در صورتی 
که در رویکرد اعالمی ترامپ تغییری حاصل نشود و انتقال سفارت امریکا از 
تل آویو به بیت المقدس جنبه عملی به خود بگیرد هزینه های سنگینی در 
انتظار این کشور خواهد بود. رژیم صهیونیستی و جناح راستگرای حاکم به 
رهبری نتانیاهو تصور می کند به هر میزانی که امریکا در باتالق خاورمیانه 
گرفتار شود و روابطش با کشورهای اسالمی به هم بریزد بهتر می تواند به این 
رژیم خدمات رسانی کند و لذا به عمد امریکا را وارد مخمصه می کند. اکنون 
پای امریکا به این مخصمه کشیده شده اما هنوز فرصت جبران برای آن وجود 
دارد و از این دید این کشور در برابر اتخاذ یک تصمیم تاریخی و انتخاب بین دو 
گزینه تأمین منافع این کشور و اجرای خواست های راستگرایان جنگ طلب 
و ضد صلح به رهبری نتانیاهو ق��رار دارد و انتخاب هر کدام از این دو گزینه 

پیامدهای خاص خود را به همراه خواهد داشت. 

تمکین امریکا به ماندن اسد تا 2021
تیلرسون ماه اکتبر گفته بود بشار اسد نباید در دولت سوریه نقشی داشته باشد

منابع آگاه به نیویورکر گفته اند

بازگشت »خروج از برجام« از کنگره به ترامپ
دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت تأکید کرد ایران به 
توافق هسته ای )برجام( پایبند بوده است . از سوی دیگر از آنجایی که 
پیشرفت    هایی در کنگره در زمینه وضع تحریم های جدید علیه ایران 
حاصل نشده است، مشاوران کاخ سفید می گویند احتمال می رود که 
دونالد ترامپ در ۲3 دی ماه، امریکا را به طور کامل از برجام خارج کند. 
کنگره احتماالً ضرب االجل رس��یدگی ب��ه تقاضاهای دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا برای اتخاذ یک موضع س��خت تر در قبال برجام را 
فراموش می کند و با تحریم های جدید علی��ه تهران موافقت نمی کند و 
تعیین آینده برجام را مجدداً به ترامپ محول می کند.  به گزارش فارس،  
روزنامه امریکایی »واش��نگتن تایمز « اقدام جمهوریخواهان برای ایجاد 
»عاملی « که بتواند تحریم های شدیدی را علیه ایران که طبق برجام لغو 
شده بود، مجدداً وضع کند، تا پایان ضرب االجل غیررسمی 60 روزه  یعنی 
دیروز راه به جایی نبرد. روز سه شنبه، پایانی بود که از سوی کنگره وضع 
شده بود تا در صورت عدم تأیید برجام از سوی دولت، کنگره در این مدت 
درباره سرنوشت آن از جمله بازگرداندن تحریم   ها تصمیم گیری کند.  طبق 
گزارش واشنگتن تایمز، مشاوران کنگره می گویند که نمایندگان کنگره 
هنوز فرصت دارند قبل از آنکه ترامپ بار دیگر تصمیم گیری درباره برجام 
را برعهده بگیرد، پیشنهادی را ارائه کنند اما مشاوران کاخ سفید می گویند 
که دونالد ترامپ از عدم پیشرفت در کنگره در خصوص وضع تحریم های 
جدید علیه ایران دلخور است و احتماالً در تاریخ 13 ژانویه )23 دی ماه(، 
زمانی که مهلت بازبینی برجام فرامی رسد، امریکا را به طور کامل از برجام 
خارج کند.  »مارک دوبوویتس«، تحلیلگر مسائل مربوط به تحریم های 
ایران و مدیراجرایی بنیاد دفاع از دموکراس��ی در مصاحبه ای اعالم کرد: 
»احتماالً با رسیدن ماه ژانویه )2018(، رئیس جمهور تا حد زیادی از اینکه 
نه کنگره و نه اروپا به درخواس��تش برای یافتن راه   هایی به منظور ترمیم 
برجام، پاسخ نداده اند، دلزده می ش��ود. این احتمال کاماًل وجود دارد که 
در آن زمان، رئیس جمهور از توافق هسته ای خارج شود.« رئیس جمهور 
امریکا باید هر 90 روز یک بار پایبندی ای��ران به برجام را به کنگره اعالم 
کند، بنابراین، بیانیه ماه اکتبر ترامپ درباره اینکه نمی تواند این پایبندی 
را تأیید کند، آن هم با وجود ارزیابی های متعدد آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که بار   ها پایبندی ایران را تأیید کرده بود، امریکا را بیش از پیش به 
خروج از برجام نزدیک کرد. با این وجود، ترامپ به جای اینکه شخصاً خروج 
از برجام را اعالم کند، این مسئله را به کنگره واگذار کرد. تأیید پایبندی 
ایران به توافق هسته ای از سوی رئیس جمهور امریکا تحت قانون بازبینی 
توافق هسته ای ایران )INARA( که در می 2015 میالدی تصویب شده 
بود، یک ضرورت است.  ترامپ در 13 اکتبر سال جاری میالدی گفته بود: 
»در شرایطی که با همکاری کنگره و همپیمانان مان به راه حلی دست پیدا 
نکنیم، توافق پایان خواهد یافت. توافق به طور مداوم تحت بازبینی قرار 
می گیرد و من قادرم به عنوان رئیس جمهور در هر زمان، مشارکت مان را 
لغو کنم«. این در حالی است که »آنتونیو گوترش «، دبیرکل سازمان ملل 
متحد تأکید کرد که ایران به طور کامل به توافق هسته ای )برجام( پایبند 
بوده است.  وی در بخش دیگری از این گزارش در خصوص عدم قطعیت 
ایجاد شده درباره آینده این توافق پس از عدم تأیید پایبندی ایران توسط 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نیز ابراز تأسف کرد. 

۱5

   امریکا تاجر ترک را به صادرات غیرقانونی به ایران متهم کرد
دادس��تان فدرال امریکا ی��ک تاجر ت��رک را متهم کرد ک��ه به صورت 
غیرقانونی کمک ک��رده موتورهای بیرون از کش��تی و ژنراتورهای قایق 
ساخت ویسکانسین به نیروی دریایی ایران برسد. به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، رسید تاوان، چهل ساله روز دو   شنبه در دادگاه ناحیه ای 
امریکا در میلواکی حضور پیدا کرد. تاوان در ماه ژوئن در رومانی دستگیر 
شد. تاوان، شرکت ترکیه  ای اش و یک مدیر این شرکت متهم هستند که 
برای فریب امریکا توطئه چینی کرده اند و محصوالت تولید امریکا را به ایران 
قاچاق کرده اند. میلواکی ژورنال سنتینل گزارش داد که در کیفرخواست 
استدالل شده است آنها نتوانستند مجوزهای ویژه موردنیاز برای دور زدن 
تحریم های تجاری علیه ایران را دریافت کنند. در عوض، آنطور که گفته 
می شود صادرات این موتور   ها و ژنراتور   ها را به ترکیه انجام داده اند و سپس 

این اقالم را به ایران صادرات مجدد کرده اند. 
-------------------------------------------------------------

   انگیزه بمب گذار نیویورک انتقام کشتن مسلمانان بود
فردی که در ارتباط با اقدام به بمب گذاری انتحاری در نیویورک بازداشت 
شده انگیزه خود را توضیح داده اس��ت. به گزارش بی بی سی، عقایداهلل، 
27 ساله عامل انفجار متروی نیویورک که یک مهاجر بنگالدشی است 
به بازجویان پلیس گفته اس��ت که از حمالت هوایی امریکا به مواضع و 
مناطق تحت تسلط داعش خشمگین ش��ده و درصدد انتقام گرفتن از 
» کشتن مسلمانان « برآمده است. مقامات پلیس گفته اند که عقایداهلل، 
که به برقکاری اشتغال داشته، با مش��اهده ویدئوهای تبلیغاتی داعش و 
دیگر گروه های اسالم گرا تحت تأثیر آنها قرار گرفته اما شواهدی از ارتباط 
مس��تقیم او با این گروه    ها وجود ندارد. او از همین طریق و با اس��تفاده از 

تخصص خود به عنوان برقکار توانست یک وسیله انفجاری بسازد. 
-------------------------------------------------------------

   پرواز هواپیماهای جنگی امریکا و ژاپن بر فراز شبه جزیره کره 
جنگنده های ژاپنی و بمب افکن های امریکایی با هدف قدرت نمایی در برابر 
کره شمالی، روز سه    شنبه بر فراز شبه جزیره کره به پرواز درآمدند. به نوشته 
خبرگزاری »رویترز«، با آغاز رزمایش نظامی بزرگ امریکا و کره جنوبی 
در شرق آس��یا، جنگنده های اف15 ژاپن به همراه بمب افکن های B1 و 
جنگنده های اف35 و  اف18 امریکایی بر فراز ش��به جزیره کره به پرواز 
درآمدند. نیروی هوایی ژاپن در بیانیه ای اعالم کرد: »این رزمایش با هدف 
تقویت عملیات های مش��ترک و افزایش توانایی های نظامی است.«  این 
رزمایش بزرگ ترین در نوع خود اس��ت که با هدف تحت فشار قرار دادن 
کره شمالی در پی آزمایشات اخیر موشک های بالستیک برگزار می شود. 
-------------------------------------------------------------

   الوروف: مسکو هرگز از طالبان حمایت نکرده است
س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه دو   ش��نبه شب در نشست 
س��ه جانبه با همتایان هندی و چینی خود درباره مبارزه با تروریسم و 
مسائل افغانستان در دهلی نو گفت:» مسکو هرگز از طالبان حمایت نکرده 
و به آنان سالح نداده است.«  الوروف افزود: هیچ دلیل و مدرکی وجود 
ندارد که ثابت شود روسیه از طالبان پشتیبانی کرده و سالح آنان را تأمین 
می کند. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: مسکو با طالبان تنها در صورتی 
تماس گرفته که یا به شهروندان روس یا اتباع کشورهای متحدش در 
منطقه آسیبی رسیده یا اینکه خواسته این گروه را راضی کند که پشت 

میز مذاکرات صلح با دولت افغانستان بنشیند.  
-------------------------------------------------------------

   دستگیری اعضای یک گروه تروریستی در روسیه
الکساندر بورتینیکوف، رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در نشست 
کمیته ملی ضدتروریسم این کشور اعالم کرد که احتمال وقوع حمالت 
تروریستی از سوی افراط گرایان آسیای مرکزی در طول برگزاری مراسم 
سال نو و همچنین کمپین ریاست جمهوری 2018 روسیه وجود دارد. به 
گزارش خبرگزاری رویترز، همچنین این مقام روسی اعالم کرد: در همین 
راستا سرویس امنیت فدرال روسیه در عملیاتی گروهی از افراد آسیای 
مرکزی را در مسکو که به دنبال انجام حمالت تروریستی به خصوص با 
بمب های انتحاری در طول تعطیالت سال نو و همچنین کمپین انتخابات 

ریاست جمهوری روسیه بودند، شناسایی و بازداشت کرد. 


