
نیروهای کردی تحت حمایت امریکا نه با مبارزه 
بلکه از طریق تواف�ق،  بر آخرین منطقه تحت 
کنترل داعش در ش�رق فرات مس�لط شدند. 
شبه نظامیان ُکرد موسوم به »نیروهای دموکراتیک 
سوریه « از     شنبه هفته گذشته دامنه عملیات خود 
را علیه گروه تروریس��تی داعش در ش��رق فرات 
افزایش دادند. روز جمعه داعش در مساحتی بالغ 
بر یک کیلومتر مربع در استان دیرالزور محاصره 
شده بود و شبه نظامیان این گروه تررویستی بدون 
مقاومت حاضر ش��دند این منطقه را به نیروهای 
تحت حمایت امری��کا تحویل دهن��د. یک گروه 
نزدیک به مخالفان موس��وم به »دیده بان حقوق 
بشر س��وریه « روز     ش��نبه گزارش داد که حضور 
این گروه در این منطق��ه از س��وریه پایان یافته 
است. در پی توافقی که تاکنون علنی نشده 240 
نفر دیگر از عناصر داعش در مرحله دوم، تس��لیم 
ش��دند. این گروه، س��اعت 18 بعدازظهر جمعه 
)روز گذش��ته( هفت کامیون سرپوش��یده که در 
جلو و پشت س��ر آنها آنها خودروی زرهی امریکا 
و یک خودروی حامل دوشکا حرکت می کرد، به 
همراه سه آمبوالنس وارد شرق فرات شدند. منابع 
موثق اعالم کردند که ورود ای��ن کامیون   ها برای 
انتقال باقی مانده عناصر و سرکرده های داعش به 
همراه خانواده های آنان در مزارع شرق فرات بود 
و تاکنون مشخص نیست که آیا این افراد خود را 
تحویل ]نیروهای امریکایی[ داده اند یا به یک مکان 
نامعلوم در راستای اجرای معامله منعقد شده بین 
داعش و ائتالف انتقال داده ش��ده اند. دیده بان با 
بیان اینکه در این کامیون   ها دست کم 200 عنصر 
خارجی داع��ش حضور دارند، تأکی��د کرد که دو 
بالگرد متعلق به ائتالف امریکا روز پنج  شنبه 14 

فوریه به سمت ش��رق فرات رفتند و ساعت 15 از 
این منطقه بازگشند که منابع آگاه احتمال دادند 
که فرماندهان داعش که تس��لیم نیروهای ُکرد و 
امریکایی شدند، در این بالگرد   ها حضور داشتند. 
این منابع در پایان تصریح کردند، کامیون هایی که 
حامل عناصر داعش بودند، با خودرو   ها و تجهیزات 
نظامی امریکایی اسکورت    می شدند و این مسئله 
برای نخستین بار رخ داده است. هرچند اسکورت 
شبه نظامیان داعش توس��ط نیروهای امریکایی 
برای اولین بار صورت می گیرد اما اولین بار نیست 
که دو طرف دست به توافق می زنند. امریکایی    ها و 
کرد   ها رقه را تنها زمانی به کنترل خود درآوردند 
که داعش موافقت کرد نیروهای خود را از این شهر 
خارج کند. در جریان توافق مذکور، نیروهای ُکرد با 

همکاری امریکا، ترتیب خروج 4 هزار نفر از عناصر 
داعش را دادند و راه را برای انتقال آنان به دیرالزور 
فراهم کردند تا در این منطقه با ارتش سوریه وارد 
جنگ شوند. در همین حال اسناد و گزارش های 
زیادی در طول چند سال گذشته منتشر شده که 
حاکی از حمایت امریکا از داعش در سوریه است. 
ترامپ نیز با اشراف بر این تحوالت روز جمعه اعالم 
کرد طی 24 ساعت آینده خبر مهمی درباره سوریه 
اعالم خواهد ک��رد هرچند بعض��ی منابع کردی 
گفته اند شکست نهایی داعش طی چند روز آینده 

اعالم خواهد شد. 
 مخالفت علنی ووتل 

»جوزف ووتل« فرمانده نیروهای مرکزی امریکا 
گفته با دونالد ترامپ بر سر خارج کردن نیروهای 

ارتش از خاک سوریه مخالف است. بنا بر گزارش 
»وال استریت ژورنال«، فرمانده نیروهای مرکزی 
امریکا گفته است، در صورتی که »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا تصمیم به حفظ حضور نظامی 
امریکا در سوریه برای مقابله با ایران بگیرد، ارتش 
امریکا نیز آمادگی دارد تعدادی از نیروهای خود 
را در این کشور نگه دارد. وی در ادامه تأکید کرد، 
تجهیزات نظامی امریکا به عنوان بخشی از طرح 
ترامپ برای خارج کردن تمام نیروهای امریکایی 
از سوریه، در حال خروج است و در هفته های آینده 
نیروهای ارتش امریکا نیز خروج از سوریه را آغاز 
می کنند. دونالد ترامپ در ماه دس��امبر گذشته 
اعالم کرد ک��ه تصمیم دارد نیروه��ای امریکایی 
را از س��وریه خارج کند. بر اس��اس این گزارش، 
رئیس جمهور امریکا این تصمیم را بدون مشورت 
با مقامات ارشد نظامی این کشور از جمله مقامات 
پنتاگون و فرمانده نیروهای مرکزی امریکا اتخاذ 
کرده بود. از آن زمان تاکنون مباحثات بس��یاری 
پیرامون این تصمیم کاخ سفید مطرح شده بود و 
بسیاری از ناظران خارجی از جمله روسیه که در 
سوریه حضور دارند اعالم کرده بودند که تحوالت 
منطقه ای از ش��واهدی مبنی بر عملی شدن این 
تصمیم امریکا حکایت ندارد. اما در داخل واشنگتن 
برخی مقامات این احتمال را مطرح کرده بودند، که 
به دالیلی تعدادی از نیروهای امریکایی در سوریه 
باقی بمانند. برخی مقامات امریکایی از جمله ووتل 
گفته اند که در شرایط فعلی نگه داشتن تعدادی از 
نیروهای امریکایی در سوریه از این جهت اهمیت 
دارد که می تواند مانع از پر شدن خأل ناشی از خروج 
امریکا از سوریه توسط نیروهای متحد با روسیه، 

ایران و دولت سوریه شود. 
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امريکا براي خروج از سوريه با داعش توافق کرد

امريکايي ها »وضع اضطراري« ترامپ را به چالش مي کشند

فدریکا موگرینی    گزارش  یک
به فاصله کمتر از 
18 ساعت بعد از مالقات با وزیر خارجه امریکا 
در بروکس�ل، به مونیخ رف�ت؛ جایی ک�ه او با 
محمدجواد ظریف، وزیر خارج�ه ایران دیدار 
کرد و یک بار دیگ�ر از متعهد مان�دن اروپا به 
برج�ام زمین�ه س�اخت ب�رای ط�رح مج�دد 
درخواست های اروپا از ایران درباره FATF و 
مس�ائل حقوق بش�ری. کمیس�یونر سیاست 
خارج�ی اتحادیه اروپ�ا باز هم برج�ام را برای 
اروپاییان »مس�ئله امنیتی « خوان�د و تلویحًا 
درخواس�ت مایک پنس برای خ�روج اروپا از 
برجام را رد ک�رد. در این کش و ق�وس، مایک 
پمپئو وزیر خارج�ه امریکا در گفت�ن و گویی 
جداگانه، یک بار دیگر الیه های زیرین سیاست 
قدرت در امریکا را آشکار ساخته و تلویحاً گفته 
که اگر ایران هم مثل کره شمالی سالح هسته ای 
داش�ت، امریکا به جای 12 ش�رط، بدون پیش 
ش�رط وارد مذاکره با مقام های ایرانی     می شد. 
به گ��زارش »جوان« احتماالً ح��اال دیگر 10 بار 
ش��ده که فدریکا موگرینی کمیسیونر سیاست 

خارجی اتحادیه اروپایی برجام را برای اروپاییان 
» مس��ئله ای امنیتی « می خوان��د و متعاقب آن، 
درخواس��ت روز جمع��ه مای��ک پن��س معاون 
رئیس جمه��ور امریکا برای خ��روج اروپاییان از 
برجام را رد می کن��د. در بیانیه ط��رف اروپایی 
آمده که موگرینی در مالقات با ظریف، »برعزم 
راس��خ اتحادیه اروپا برای حف��ظ برجام « تأکید 
کرده، )توافقی( که به گفته موگرینی »همچنان 
اهداف��ش در حال تحقق اس��ت و ب��رای امنیت 
منطقه ای و جهانی نقش��ی مه��م ایفا می کند.« 
 اروپاییان همزمان س��عی دارند پاس��خ »نه « به 
درخواس��ت امریکا برای خروج اروپا از برجام را 
به طرف ایرانی بفروشند و از آن پلی بزنند برای 
طرح خواسته های دیگر طرف اروپایی. در بیانیه 
طرف اروپایی آمده اس��ت: » موگرینی و ظریف 
درباره تعدادی دیگر از موضوعات از حقوق بشر 
گرفته تا اجرای برنامه اقدام FATF ، بحران های 
منطقه شامل سوریه، یمن و افغانستان تبادل نظر 
کردند.«  س��خنگوی وزارت امور خارجه فرانسه 
هم به مخالف خوانی های امریکا علیه کانال مالی 
اتحادیه اروپا پاسخ داده و گفته که فرانسه نسبت 

به اجرای برجام با ایران متعهد است: » این امر در 
راستای احترام به توافق های بین المللی و امنیت 
جهانی اس��ت. پاریس از برجام حمایت خواهد 
کرد.« سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز از ابراز 
تعهد مجدد به توافق هس��ته ای با ایران استفاده 
کرده تا لزوم مذاکره بر سر مسئله هسته ای ایران 
را گوشزدکند:»فرانسه به همراه آلمان و انگلیس 
از رهیافتی که ب��ه نظارت بلند م��دت بر برنامه 
هس��ته ای ایران، محدود س��ازی برنامه موشکی 
و فعالیت های منطقه ای ایران مربوط می ش��ود، 
حمایت می کند. همه اعض��ای اتحادیه اروپا روز 
چهارم فوریه بر ضرورت رهیافتی جامع و متعادل 

در برابر ایران تأکید کردند.«
 آفرین بعیدی نژاد!

حمید بعیدی نژاد روز گذش��ته در صفحه توئیتر 
خود با انتش��ار تصویر دیدار فدری��کا موگرینی و 
مایک پمپئو که روز جمعه در بروکس��ل صورت 
گرفت، نوشته که خانم موگرینی که حاضر نشد 
در نشست ورشو ش��رکت کند و لذا مایک پمپئو 
را )در ورشو( مالقات نکرد، حاال به عنوان رئیس 
دستگاه سیاس��ت خارجی اروپا، پمپئو را مجبور 

کرد که در اوج اختالفات امریکا و اروپا یک روز بعد 
از نشست ورش��و برای مالقات با وی به بروکسل 
برود. !Bravo..  آفرین گویی بعیدی نژاد تقریباً در 
همان روزی ابراز شده که آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان طی سخنانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، 
به صراحت تمام، اختالف امریکا-اروپا بر سر ایران 
را تاکتیکی خوانده و گفته که هدف نهایی هر دو 
طرف در خصوص ایران یکی اس��ت. صدراعظم 
آلمان می گوید:»من در یک سخنرانی در کنست 
تأکید کردم که حق موجودیت اس��رائیل جزئی 
از مصال��ح ملی آلم��ان خواهد بود و م��ن برنامه 
موشکی ایران را می بینم، ایران در یمن و سوریه 
حضور دارد و تنها س��ؤالی که بین م��ا اروپایی    ها 
و امریکایی    ها وجود دارد این اس��ت ک��ه، آیا ما با 
لغو توافق برجام به اهداف مش��ترک مان کمک 
خواهیم کرد؟« ب��ه گفته مرکل، خ��روج امریکا 
از تنها تواف��ق موجود )برجام(، تأثی��ری بر مهار 
آنچه وی آثار منف��ی ایران خواند، ن��دارد تأکید 
می کند:» اگر نیروهای امریکایی سوریه را ترک 
کنند، آیا این باعث افزایش نفوذ ایران و روس��یه 
در س��وریه نمی ش��ود؟« همین موضع را برایان 
هوک رئیس میز ای��ران در وزارت خارجه امریکا 
در گفت وگو با الشرق االوس��ط ابراز کرده است: » 
اروپایی     ها در ماه های گذش��ته گام     هایی را برای 
فشار بر ایران برداشته اند و اختالف بین ما درباره 
ایران تاکتیک     ها بوده و اتحادیه اروپا برای اولین 
بار از زمان اجرای توافق هسته ای تحریم     هایی را 
علیه ایران اعمال کرده ک��ه این اقدامی مثبت به 

شمار می آید.«
  کره متفاوت است

در کش��اکش این بحث ها، اظهارات روز گذشته 
مایک پمپئو وزیر خارج��ه امریکا بیش از هرچیز 
دیگ��ر توجه    ها را به خ��ود جلب ک��رد. پمپئو در 
گفت وگ��و با بی بی س��ی، یک بار دیگ��ر واقعیت 
بی پرده قدرت در سیاست بین الملل و تأثیر آن بر 
محتوای مذاکره کنندگان امریکایی را آشکار کرد؛ 
جایی که او به طور تلویحی گفته که اگر ایران هم 
مثل کره شمالی سالح هسته ای داشت، امریکا به 
جای 12 شرط، بدون پیش ش��رط وارد مذاکره 
با مقام های ایرانی     می شد. خبرنگار بی بی سی از 
پمپئو می پرس��د که امریکا از ایران خواسته که 
قبل از هرگونه مذاکره هسته ای، شرط را برآورده 
سازد، چرا چنین پیش شرط    هایی برای کره شمالی 
نگذاشتید؟ « پمپئو پاسخ می دهد:»ما به صراحت 
روشن کرده ایم که ش��رایط اینها خیلی متفاوت 
اس��ت. ما هرکدام از این ش��رایط را محقق شود، 
پیگیری می کنیم. کره شمالی امروز سالح دارد، 
سالح هس��ته ای دارد که به امریکا می رسد. این 
تهدیدی است که پرزیدنت ترامپ گفته که ما باید 
همین حاال و فوراً به  آن رسیدگی کنیم.« پمپئو 
می گوید:»رئیس جمهور این را انتخاب کرده که با 
رئیس کیم مالقات کند، من خودم شخصاً چند بار 
با او مالقات کرده ام. « پنس البته مدعی شده که 

کره شمالی رفتاری متفاوت از ایران دارد. 

  گزارش  2

   پرونده

عبور ترامپ از »خط قرمز« کنگره
35 روز طول کشید تا دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، با کنگره بر 
سر الیحه بودجه به توافق برسد تا تعطیلی بخش قابل توجهی از دولت 
فدرال در طی این مدت تمام ش��ود. هرچند که تعطیلی دولت فدرال 
بی س��ابقه نبود اما این طوالنی ترین زمان بود و به نظر می رسید که در 
این نزاع طوالنی مدت بین ترامپ با دموکرات  ها در مجلس نمایندگان، 
این ترامپ بود که عقب نشینی  کرد. اختالف دو طرف بر سر درخواست 
بودجه 5 میلی��ارد و 700 میلیون دالری برای س��اخت دیوار مرزی با 
مکزیک بود که دموکرات  ها با آن مخالف��ت می کردند و تنها حاضر به 
تأیید یک میلیارد و 300 میلیون دالری بودند که برای تأمین تجهیزات 
کنترل مرزی و دیگر موارد در نظر گرفته ش��ده ب��ود. ترامپ با وجود 
عقب نشینی اما معلوم بود که قصد صرف نظر کردن از خواسته اش ندارد 

و به هر صورت که شده به دنبال ساخت دیوار مرزی خواهد بود. 
یک گزینه ترامپ تعطیلی مجدد دولت فدرال بود که او در همان موقع 
توافق با کنگره هم از این گزینه به عنوان تهدیدی برای کنگره استفاده 
می کرد تا نشان بدهد که اختالف نظرش با کنگره هنوز تمام نشده است. 
با وجود این، ترامپ می دانست که تعطیلی مجدد دولت فدرال بد    ترین 
گزینه است زیرا از یک طرف بی نتیجه بودن آن در طول 35 روز معلوم 
شده بود و از طرف دیگر، ترامپ نمی توانست با تعطیلی چند صد هزار 
نفری کارمندان دولت فدرال نارضایتی آنها را متقبل شود. گزینه دیگر 
اعالم وضعیت فوق العاده از س��وی ترامپ بود تا با استفاده از اختیارات 
ریاست جمهوری و صدور حکمی فرمان ساخت دیوار مرزی را بدهد. 
زمزمه این گزینه حتی در آن 35 روز هم شنیده     می شد اما معلوم بود 
که ترامپ نگران عواقب حقوقی این گزینه است و به همین جهت نیز در 
آن موقع به صورت جدی مطرح نشد اما حاال که ترامپ چاره ای ندارد و 
نمی تواند مجوز ساخت دیوار مرزی را از کنگره بگیرد، فرمان وضعیت 
فوق العاده را در سرتاسر کشور و به بهانه »حوادث خشونت بار در مرزهای 
جنوبی « امضا کرده است. روشن است که ترامپ می خواهد با این فرمان 
کنگره را دور زده و از بودجه مصوب کنگره برای ساخت دیوار مرزی خود 

استفاده کند اما مخالفت     ها از همین ابتدای امر شروع شده است. 
س��ران حزب دموکرات فرمان ترامپ برای اعالن وضعیت فوق العاده را 
»کودتایی خشن علیه قانون اساسی« نامیده اند و نانسی پلوسی، رهبر 
اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبران اقلیت 
دموکرات در مجلس سنا، در بیانیه ای مشترک ترامپ را متهم به سرقت 
بودجه های دفاعی کرده  و اعالم کرده اند: »این، آشکارا قاپیدن قدرت از 
سوی یک رئیس جمهور ناامید اس��ت که از محدوده قانون بیرون رفته 
اس��ت و تالش می کند آنچه را که در روند قانونی مطابق قانون اساسی 
نتوانسته انجام دهد، به دس��ت آورد.«  باید گفت که بیانیه  این دو لحن 
بسیار تندی علیه ترامپ دارد و همین نیز باعث شده نمایندگان دموکرات 
ترامپ را تهدید به کشاندن پای او به دادگاه کنند. خاویر بسرا، دادستان 
ایالت کالیفرنیا، از همین حاال دست به کار ش��ده و نه تنها گفته که از 
این فرمان ترامپ شکایت خواهد کرد بلکه به نظر می رسد سعی دارد با 
کمک گاوین نیوسوم، فرماندار کالیفرنیا، دیگر ایاالت امریکا را هم وارد 
کارزاری علیه ترامپ بکند. نقطه ثقل اعتراض و شکایت دموکرات  ها بر 
حقوقی بودن اعالم وضعیت فوق العاده است چرا که به نظر آنها وضعیت 
فعلی در مرز  جنوبی با مکزیک آن قدر بحرانی نیست که الزم باشد چنین 
وضعیتی اعالم شود. عالوه بر این، دموکرات  ها انگشت بر بهره برداری های 
صرفاً سیاسی ترامپ از اعالم این وضعیت گذاشته  اند که به نظر آنها او 
فقط می خواهد با اعالم این وضعیت و ساخت دیوار مرزی برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری امریکا در دو س��ال دیگر بهره برداری سیاسی کند. 
این ادعا به معنای بهره برداری از بودج��ه و امکانات دولتی برای منافع 
شخصی و نقض آشکار قانون اساسی است. در هر صورت، دموکرات  ها 
حاال در وضعیتی قرار گرفته اند که می توانند از فرمان ترامپ برای اعالم 
وضعیت فوق العاده به عنوان نقض قانون اساسی و سوءاستفاده ترامپ 
از اختیارات ریاست جمهوری استفاده کنند. چنین ادعایی برای ترامپ 
بسیار سنگین خواهد بود و حتی می تواند ریاست جمهوری اش را قبل 
از دوره چهارساله اش به پایان برس��اند اگر جمهوریخواهان به خصوص 
سناتورهای جمهوریخواه با دموکرات  ها همراه شده و ادعای سوءاستفاده 
از قدرت را تأیید کنند. ش��اید ترامپ به این دلیل ب��ود که قباًل از اعالم 
وضعیت فوق العاده صرف نظر کرده بود و موضوع تنها در حد گمانه زنی     ها 
مطرح شده بود اما حاال که به سیم آخر زده، شاید بخش قابل توجهی از 
نمایندگان جمهوریخواه در کنگره دیگر حاضر به همراهی با او نباشند 
و حاضر باش��ند در کنار دموکرات  ه��ا و مقابل ترامپ بایس��تند که در 
این صورت، ترامپ مجبور خواهد ش��د قبل از نتیجه انتخابات ریاست 

جمهوری در دو سال بعد دفتر کارش را ترک کند.  
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 اردوغان: از خرید اس۴۰۰ منصرف نمی شویم
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد کشورش از توافق خرید سیستم اس400 
از روسیه عقب نشینی نمی کند.  به گزارش رویترز، یک مقام امریکایی 
اعالم کرد که قرار بود ترکیه در 15 فوریه به طور غیر رسمی پاسخ دهد 
که آیا سیستم پاتریوت از امریکا می خرد یا خیر رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمه��ور ترکیه یک روز پ��س از پایان ضرب االجل واش��نگتن 
به آنکارا برای خرید سیس��تم پاتریوت، گفت : ما تواف��ق اس400را با 
روسیه به امضا رس��انده ایم و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد. این 
توافق انجام ش��ده اس��ت. وی به هنگام بازگشت از س��وچی در جمع 
خبرنگاران در ادامه گفت : ترکیه همچنین از خرید سیس��تم پاتریوت 
 از امریکا، تا زمانی که این توافق در راستای منافع ترکیه باشد استقبال 

می کند. 
-----------------------------------------------------

 آغاز چهاردهمین       شنبه اعتراض در فرانسه
در ادامه اعتراض های ضددولتی مردم فرانس��ه در چهاردهمین هفته 
در ش��هرهای مختلف این کش��ور تظاهرات خود را آغ��از کرده اند.  به 
گزارش فارس، مردم فرانسه در چهاردهمین هفته متوالی در اعتراض 
به سیاس��ت های »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه به خیابان 
آمده اند. همچون هفته های گذشته ش��مار زیادی از نیروهای امنیتی 
در اطراف طاق پیروزی پاریس مس��تقر شده اند. ش��مار معترضان رو 
به افزایش است و شعار »ماکرون استعفا بده « شنیده می شود. از آغاز 
اعتراضات تعداد دستگیر شده ها، بیش از 2 هزار نفر برآورد شده است 

و دست کم 10 نفر هم کشته شده اند. 
-----------------------------------------------------

 البرادعی: تغییرات قانون اساسی مصر باطل است
محمد البرادعی، سیاستمدار مصری و رئیس پیشین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در واکنش به موافقت پارلمان این کشور با اصالحات قانون 
اساسی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: تغییرات انجام شده 
در قانون اساسی باطل اس��ت خواه با آن مخالفت شود یا موافقت، چرا 
که مهم  ترین اصول قانون اساسی از جمله اس��تقالل میان قدرت      ها و 
تبادل قدرت را زیر پ��ا می گذارد. محمد البرادع��ی در ادامه گفت: در 
خصوص اصول آمرانه نمی توان همه پرسی برگزار کرد. از جمله بندهای 
پیشنهادی اصالح قانون اساس��ی مصر تمدید مدت ریاست جمهوری 
از چهار سال به شش س��ال اس��ت که بنا به گفته مخالفان این کشور 
هدف از اجرای این اصالحات باقی ماندن عبدالفتاح سیسی، در پست 
ریاست جمهوری و لغو ممنوعیت نامزدی رئیس جمهوری کنونی برای 

دوره های جدید ریاست جمهوری است. 

اعراب در وحشت علني شدن
 عادي سازي با اسرائيل

کویت می گوی�د که عک�س دس�ته جمعی در کنار نخس�ت وزیر 
رژیم صهیونیس�تی در نشس�ت ورش�و ب�ه معنای عادی س�ازی 
روابط با این رژیم نیس�ت. اما براس�اس اعالم منابع صهیونیستی 
نخست وزیر این رژیم طی یک س�ال گذشته به چهار کشور عربی 
»مخفیانه« س�فر کرده است. بماند که در س�ایه همکاری تل آویو 
در آموزش نظامیان متج�اوز علیه یمن ارتباط مقامات مس�تقیم 
رژیم صهیونیس�تی و س�عودی تقریبًا هفتگی ش�ده ام�ا ریاض 
فعاًل خواس�ته این روابط پنه�ان بماند و از عواقب این افش�اگری 
صهیونیس�ت   ها بیمناک اس�ت، چیزی که نش�ان می دهد سران 
عرب اگرچه خائنانه در مس�یر عادی س�ازی هس�تند اما در عین 
حال از خیزش افکار عمومی کشورشان هم در هراسند. در چنین 
ش�رایطی دولت پاکس�تان گویی که نخواس�ته باش�د از رهبران 
عرب عقب بیفتد، از قصد عادی س�ازی رابطه با تل آویو خبر داد. 
روزنامه عبری زبان یدیع��وت آحارونوت در گزارش��ی درباره اتفاقات 
نشست ورشو نوشت: در یکی از نشست های پشت درهای بسته ورشو 
زمانی که نوبت بنیامین نتانیاهو برای س��خنرانی رسید وی میکروفن 
را گرفت اما صدای او شنیده نش��د در همین حال وزیر خارجه دولت 
)مستعفی( یمن که در کنار نتانیاهو نشس��ته بود میکروفن خود را به 
او قرض داد و نخست وزیر اسرائیل که از این اتفاق تعجب کرده بود در 
پاسخ به شوخی گفت که » همکاری جدیدی میان اسرائیل و یمن وجود 
خواهد داشت.« البته موضوع صرفاً یک تعارف میکروفن نیست. روزنامه 
صهیونیستی »هاآرتص « از عضویت غیررسمی رژیم صهیونیستی در 
ائتالف سعودی در جنگ علیه مردم و به نفع دولت فراری مورد حمایت 
ریاض خبر داد. به نوشته این روزنامه شرکت های اینترنتی صهیونیستی، 
تاجران سالح، کسانی که آموزش های نظامی علیه تروریسم می دهند، 
افرادی که از کشورهای دیگر برای جنگ در یمن به کار گرفته شده  اند و 
توسط شرکت های صهیونیستی مدیریت می شوند، همه و همه شریک 
جنگ در یمن هس��تند. »الخلیج الجدید « در س��پتامبر سال گذشته 
در گزارشی به دست داشتن رژیم صهیونیس��تی در آموزش نظامیان 
کلمبیایی و نپالی که امارات آنها را برای جنگ در یمن به خدمت گرفته 
بود، اش��اره کرد.  به هر تقدیر آحارونوت یادآوری کرد ورش��و پس از 
کنفرانس مادرید در سال 1۹۹1 تاکنون اولین جایی بود که نخست وزیر 
اسرائیل در یک کنفرانس بین المللی مشارکت می کرد که وزرای خارجه 

و معاون وزرای خارجه 11 کشور عربی حضور داشتند. 
آحارونوت در ادامه نوشت: اسرائیل وارد مرحله جدیدی از عادی سازی 
روابط با کشورهای عربی شده است و مشکالت موجود با فلسطینی    ها 
که در کنفرانس مشارکت نکردند دیگر مانع پیشرفت روابط کشورهای 
مذکور با تل آویو نیس��ت و تهدید مشترک ایران اس��ت که از اهمیت 
بیشتری برای همه برخوردار است و آنها را به یکدیگر نزدیک می کند. 

در بخش دیگری از این گزارش آمده اس��ت: خبرنگاران اس��رائیلی بر 
اظهار نظر خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین تمرکز کردند 
که گفت، وی اطمینان دارد روابط دیپلماتیک با تل آویو در آینده برقرار 
خواهد شد. نتانیاهو نیز گفته است: من نمی خواهم از خاورمیانه جدید 
صحبت کنم اما چیز بزرگی در اینجا اتفاق می افتد، اگر در گفت وگوهای 
پشت درهای بسته حاضر بودید شگفت زده    می شدید! از مجموع پنج 
وزیر خارجه عربی که سخنرانی کردند چهار تن از آنان از حق اسرائیل 
برای دفاع از خود در برابر ایران حمایت کردند. آنها )وزرای خارجه عرب( 
گفتند که ابتدا باید راه حلی برای مشکل ایران پیدا شود، چرا که پیش از 

آن نمی توان نزاع )میان فلسطین و اسرائیل( را حل کرد. 
در همین راستا، روزنامه » تایمز آو اسرائیل « نیز نوشت: کنفرانس ورشو 
به ریاس��ت امریکا که آل خلیفه و نخست وزیر اس��رائیل در آن حضور 
داشتند و در آن نتانیاهو در کنار رهبران عرب ایستاده بود با امید کمک 
به جبهه مش��ترک آنها در مقابل ایران بود و راه را برای عادی س��ازی 

گسترده روابط )با اسرائیل( هموار می کند. 
 تماس هفتگی و سفر مخفیانه !

ش��بکه 2 رژیم صهیونیس��تی فاش کرده ک��ه »بنیامی��ن نتانیاهو«، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خبرنگار اعزامی این شبکه به نشست 
ورشو قبل از بازگشت از این نشست گفته است طی یک سال گذشته 
به چهار کشوری که هیچ روابط رسمی با این رژیم ندارند، پنهانی سفر 
کرده است.  خبرنگار شبکه 2 از گفتن نام چهار کشوری که نتانیاهو به 

آنها سفر داشته، امتناع کرده است. 
در چنین ش��رایطی منابع عال��ی رتبه عربی در گفت وگ��و با »الخلیج 
اونالین« از تماس های محرمانه تازه ای بین مقامات صهیونیس��تی با 
وزارت خارجه عربستان به منظور مطالعه توسعه روابط دو جانبه بین دو 
کشور خبر دادند که شاهد پیشرفتی کم سابقه و غیر قابل انتظار در دوره 

محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بوده است. 
این منابع تأکید کردند: تماس های مستقیم بین دو طرف )اسرائیل و 
عربستان سعودی( تقریباً هفتگی و در چارچوب دیپلماسی پیشرفته 
شده اس��ت و روابط به سطح برگزاری جلس��ات در کشورهای عربی و 

خارجی از طریق واسطه های عربی یا از واشنگتن توسعه یافته است. 
بر اساس این گزارش ریاض از اقدام برخی از رسانه های عبری، به ویژه 
روزنامه هاآرتص و کانال 13 عبری که در چند روز گذشته به شدت و به 
طور قابل توجهی بر روابط و جلسات و ارتباطات مخفی بین عربستان 
سعودی و دولت اشغالگر متمرکز شده بود و تالش کرد تا آنها را به مردم 
نشان دهد، خشمگین شده اس��ت.  این منابع توضیح دادند که ریاض 
اسرائیل را مطلع کرد که انتشار این اطالعات در حال حاضر به آنها آسیب 
رسانده و جوامع عرب و مسلمان را علیه آنها تحریک و فلسطینی    ها را 
وحشت زده می کند آن هم در ش��رایطی که مذاکرات صلح پیچیده و 
به بن بست رسیده و مسئلۀ فلسطین به شدت تحت تأثیر اسرائیل قرار 
گرفته است.  با وجود چنین روابط عمیق و گسترده ای منابع عربی به 
»الخلیج اونالین« گفته اند که مقامات در ری��اض می خواهند پرونده 
توسعه روابط با اسرائیل، حداقل در زمان حال، سری و محرمانه بماند، 
تا زمانی که روابط به اندازه ای پخته شود که بتوان آن را به طور رسمی 
اعالم کرد، آن هم پس از اینکه جامعه س��عودی، عربی و اسالمی برای 

این اقدام آماده شده اند. 
 کویت: عکس عادی سازی نیست

»خالد الجاراهلل « معاون وزیر خارجه کویت در واکنش به انتقاد فعاالن 
ش��بکه های اجتماعی از گرفتن عک��س جمعی در کن��ار نتانیاهو در 
نشست ورش��و گفت: »کویت بنا به دعوت امریکا و لهستان که ارتباط 
تنگاتنگی با این کشور   ها دارد، در این نشست شرکت کرد همچنان که 
دستور کار نشست هم به آینده امنیت و ثبات غرب آسیا مربوط بود.« 
جاراهلل همچنین تصریح کرد: » شرکت کویت در این نشست برای دفاع 
از مسئله فلس��طین بوده نه کوتاهی درباره آن و موضع روشن و قاطع 
ما درباره فلسطین در محافل بین المللی و ش��ورای امنیت اعالم شده 
است.« وی اشاره کرد که کویت بار   ها تأکید کرده که آخرین کشوری 
خواهد بود که به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اقدام خواهد 
کرد و آن هم پس از تحقق عادالنه و فراگیر قضیه فلس��طین بر اساس 
قطعنامه های بین المللی، طرح صلح عربی و تشکیل دولت فلسطین به 
پایتختی قدس ش��رقی صورت خواهد گرفت.  این مقام کویتی ضمن 
اش��اره به اینکه موضع کویت در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی تغییری نکرده است، افزود که »چنانچه موضع ما تغییر 
کند راه های زیادی برای اعالم آن وجود دارد نه با گرفتن عکس جمعی 

در کنفرانسی که اسرائیل نیز در آن حضور دارد.«
وی تصریح کرد که »هر کس تصور می کند تغییری در موضع قاطعانه 
کویت در خصوص مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
رخ داده است، در توهم به س��ر می برد و هر کس این تغییر موضع را در 

گرفتن عکس جمعی تفسیر می کند، در اشتباه است.«

پمپئو: ایران هم اگرسالح اتمی داشت
 براي مذاکره پيش شرط نمی گذاشتيم!

دکترسيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

در پ�ی اع�الم وضعی�ت فوق العاده از س�وی 
رئیس جمه�ور امری�کا، چندی�ن گ�روه فعال 
امریکایی اعالم کردند که قصد ثبت شکایتی 
با هدف پایان دادن ب�ه وضعیت اضطراری ملی 
اعالم شده از سوی دونالد ترامپ به منظور اجرای 
پروژه  دیوار مدنظرش در مرز جنوب این کشور با 
مکزیک را دارن�د. رهبر مجلس نمایندگان هم 
گفته اس�ت که ترامپ را به دادگاه می کش�اند. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونی رومرو، 
مدیر اجرایی اتحادیه آزادی ه��ای مدنی امریکا 
جمعه ش��ب در بیانیه ای گفت :»ما هفته آینده 

شکایت مان را ثبت خواهیم کرد. این اقدام نوعی 
تصاحب قدرت غیرقانونی است«. به گفته رومرو 
اتحادیه آزادی های مدنی امری��کا قصد دارد در 
دادگاه اس��تدالل کند که تصمی��م ترامپ برای 
اعالم وضعیت اضطراری ملی بی س��ابقه بوده و 
بر اس��اس قوانین مربوط به اختیارات وضعیت 
اضطراری که برای این اعالمیه مورد استناد وی 
قرار گرفته است، مجاز نیست. یک گروه دیگر به 
نام پابلیک س��یتیزن هم در بیانیه ای در توئیتر، 
گفت :»ما ش��کایت می کنیم تا جلوی وضعیت 
اضطراری جعلی ترامپ را بگیریم«. در این بیانیه 

آمده اس��ت که اگر ترامپ بتواند خواسته اش را 
اجرایی کند، دیگ��ر نمی ت��وان پیش بینی کرد 
که وضعیت اضطراری س��اختگی بعدی درباره 
چه چیزی خواهد بود و در آن زمان چه کس��ی 
هدف قرار خواهد گرفت. همچنین گروه موسوم 
به ش��بکه مرزی حقوق بش��ر واقع در تگزاس و 
در شهر مرزی ال پاس��و در بیانیه ای مطبوعاتی، 
خاطرنش��ان کرد که ش��کایتی را علیه اعالمیه 
وضعی��ت اضطراری رئیس جمه��ور امریکا ثبت 
خواهد کرد. این گ��روه در بیانیه مطبوعاتی اش 
اظهار کرد:»ش��بکه ما معتقد است که این اقدام 

مبتنی ب��ر تخریب مرز م��ا بوده و ای��ن اعالمیه 
آسیب غیرقابل جبرانی به جوامع مناطق مرزی 
وارد خواهد کرد«. نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا در واکن��ش به اعالم وضعیت 
فوق العاده ترامپ گفت:»س��خنرانی تو خشن و 
مملو از اشتباهات بوده و به زودی تو را در دادگاه 
خواهیم دی��د«. پلوس��ی گفت:»اعالم وضعیت 
فوق العاده به صورت غیرقانونی، تجاوز به قانون 
به شمار می آید و اقدامی که ترامپ انجام می دهد 
تالش برای تحقق خواسته اش پس از شکست در 

دستیابی به آن از طریق قانون است«. 


