
 شکس��ت های سنگین س��عودی در یمن 
ادام��ه دارد چنانکه در کنار تلفات زمینی، مق���اوم�ت

یک فروند هواپیمای جنگنده س��عودی در 
استان مارب به دست نیروهای دفاع هوایی یمن سرنگون شد.

مناب��ع نظام��ی و محل��ی یمنی دی��روز گ��زارش کردند که 
جنگنده بمب افکن حامل موش��ک دش��من در منطقه المنین در 
جنوب ش��هر مارب سرنگون شده اس��ت.منابع آگاه اعالم کردند 
که نیروهای مزدور س��عودی با ایج��اد کمربند امنیتی در اطراف 
محل س��قوط هواپیما مانع نزدیک شدن افراد به الشه آن شدند 
و هواپیماهای دش��من درارتفاع پایین در آس��مان شهر مارب به 
پرواز درآمدند. 12 نظامی سعودی طی 10 روز گذشته به دست 
نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل کش��ته شدند.رسانه های سعودی 
اسامی نظامیان و اخبار مربوط به مراسم تشییع و تدفین آنها که 

در درگیری با نیروهای یمنی کشته شدند، منشتر کردند.
یگان موش��کی ارتش یمن و کمیته های مردمی وابس��ته به 
انصاراهلل با موش��ک »زلزال-2« محل استقرار شبه نظامیان وابسته 
به عربس��تان در جنوب غربی یمن را هدف قرار داد.منابع نظامی 
یمن می گویند که این موش��ک »بومی ساز« دقیقا به هدف مورد 

نظ��ر اصابت کرد و در پی آن ده ها نفر از عناصر »مزدور« کش��ته 
و زخمی ش��دند.ارتش یمن و انصاراهلل دوشنبه گذشته نیز مواضع 
شبه نظامیان وابس��ته به ائتالف سعودی در شرق منطقه الجدید 
در منطقه المخاء را ه��دف قرار داد.در ادامه واکنش ها به جنایات 
سعودی، »گنادی گاتیلوف« معاون وزیر خارجه روسیه روز گذشته 
در کنفرانس ساالنه باش��گاه »الگوی بین المللی سازمان ملل« در 
مس��کو درباره فاجعه انس��انی در یمن هشدار داد و تاکید کرد که 
خطری که یمن را تهدید می کند، کمتر از آن چیزی که س��وریه 
شاهد آن است، نیس��ت.جنگنده های ارتش عربستان دیروز ۵ بار 
به منطقه »الخوخه« اس��تان الحدیده و ۷ بار به منطقه »صراوح« 
استان مأرب حمله کردند.نیروی هوایی ارتش عربستان همچنین 
هفت بار به منطقه »صراوح« در استان مارب یمن حمله کردند که 

در پی آن تعدادی از شهروندان یمنی کشته و زخمی شدند.
در واکن��ش ب��ه ای��ن تج��اوزات نیروه��ای ارت��ش یمن و 
کمیته ه��ای مردمی وابس��ته به انص��اراهلل در جبهه های مختلف 
پیش��روی داش��ته اند و به پیروزهایی دس��ت یافته اند.در نجران 
نیز نیروهای یمنی محل تجمع »مزدوران« س��عودی در ورودی 

منطقه »الخضراء« را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند.

شکست های چندالیه سعودی در یمن
برخ��ی منابع آگاه از توافق ش��اه بحرین با 

رئیس جمهور ترکیه در س��فر اخیر وی به چ�����الش
منامه برای تبعید آیت اهلل عیس��ی قاسم به 

ترکیه خبر دادند.
 »حمد بن عیس��ی آل خلیفه« ش��اه بحرین در س��فر اخیر 
»رج��ب طیب اردوغان« ب��ه منامه با وی درب��اره تبعید آیت اهلل 
عیس��ی قاس��م رهبر معنوی انقالب این کش��ور به ترکیه توافق 
کرده اس��ت.پایگاه »بانوراما الشرق األوس��ط« با اع��الم این خبر 
نوشت که حمد بن عیس��ی به دنبال یافتن یک کشور مسلمانی 
بود که سیاس��ت های آل خلیفه درباره آیت اهلل عیس��ی قاس��م و 
س��لب تابعیت وی را تأیید کند تا بتواند آیت اهلل قاس��م را به آن 
کشور تبعید کرده و دس��تگاه های اطالعاتی آن تمامی تحرکات 
و تماس های وی ب��ا هواداران خود را کنترل و نظارت کنند و بر 
این اساس کشور مورد نظر حمد بن عیسی این بود که دارای دو 
ویژگی باشد: یکی اینکه تعداد شیعیان آن اندک باشد و امکانات 
سیاس��ی، اقتصادی و رسانه ای نداش��ته باشند و دوم اینکه ایران 
و جبهه مقاومت در این کش��ور تأثیری نداش��ته باشند تا اینکه 
آیت اهلل قاس��م در این کشور با کمک ایران به یک جبهه معارض 

قوی تبدیل نشود.
بر این اس��اس بهترین گزینه برای حمد بن عیس��ی، ترکیه 
بود که همه شرایط الزم را داراست به خصوص اینکه با آمریکا و 
رژیم صهیونیستی نیز روابط قوی دارد.طبق این گزارش، بحرین 
نیز متعهد شده است که برخی مشکالت مالی ترکیه را از طریق 
سرمایه گذاری حل نماید.در ادامه فضاسازی برای سرکوب مردم 
وزارت کشور بحرین از وقوع انفجار تروریستی در منطقه ستره و 

زخمی شدن 2 نفر خبر داد.
مناب��ع بحرینی گزارش دادند دیروز نیروهای امنیتی و گارد 
ملی بحرین به ش��هرک البالد القدیم و منازل ش��هروندان یورش 
آوردند. در همین حال تظاه��رات دهها هزار تن از مردم بحرین 
در دور جدید اعتراض های گس��ترده مردمی علیه رژیم آل خلیفه 
که در بیشتر مناطق این کشور شاهد زد وخورد نیروهای امنیتی 
با تظاهر کنندگان و سرکوب انقالبیون همراه بود موجب اعتصاب 
وتعطیلی مدارس، مراکز تجاری و تمامی سازمان ها و ادارات این 
کش��ور ش��د.هم زمان با افزایش اعمال خشونت ها علیه معترضان 
در بحرین، س��ازمان عفو بین الملل نسبت به فاجعۀ قریب الوقوع 

حقوق بشری در این کشور عربی هشدار داده است.

تبانی برای تبعید آیت اهلل عیسی قاسم به ترکیه
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امام حسن عسگری علیه السالم:
در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی

خود از آن دوری کنی.
مسند االمام العسکری، ص288

مترجم: حسين ارجلو 02/15 /2017 كیوسك

یوی اس تودی
پورتر: اوباما و ترامپ تفاوت 

چندانی با یکدیگر ندارند
نویس��نده  پورت��ر،  گ��رت    
و تحلیلگ��ر مش��هور آمریکای��ی 
معتقد اس��ت علی رغ��م لفاظی ها 
و هشدارهای دولت جدید آمریکا 
به ایران سیاس��ت خارجی ترامپ 
در قب��ال تهران تا ان��دازه زیادی 
شبیه سیاس��ت اوباما خواهد بود. 
ب��ه اعتقاد وی دلی��ل این امر آن 
اس��ت که سیاس��ت اوباما برآمده 
از دیدگاه ه��ای یک تی��م امنیت 
مل��ی بود ک��ه از لح��اظ رویکرد 
ای��ران  قب��ال  در  س��خت گیرانه 
تفاوتی با دولت ترامپ نداش��ت. 

پورت��ر تاکی��د دارد این دیدگاه ک��ه دولت اوباما در قب��ال ایران رویکردی 
سهل گیرانه داشته با دکترین اوباما در قبال ایران سازگار نیست.

استفادۀ امریکا از اورانیوم ضعیف شده در سوریه
ارت��ش آمریکا تأیید ک��رد که در دو حمله به تانکرهای نفت داعش در 
ش��رق س��وریه از حدود ۵ هزار گلولۀ ساخته ش��ده از اورانیوم ضعیف شده 
اس��تفاده کرده است. این در حالی اس��ت که ائتالف موسوم به ضد داعش 
به رهبری ایاالت  متحده، قباًل متعهد ش��ده بود در حمالتش از این مهمات 
بحث برانگیز اس��تفاده نکند. اورانیوم تضعیف شده فلزی با چگالی بسیار باال 
)حدود دو برابر س��رب( اس��ت که از فراورده جانبی غنی سازی اورانیوم به 

دست می آید.

جروزالم پست
دول�ت س�ومالی از امارات 

شکایت می کند
تواف��ق  س��ومالی  دول��ت 
بی��ن ام��ارات متح��ده عرب��ی و 
سومالی لند  خودمختار  جمهوری 
ب��رای س��اخت پای��گاه نظامی را 
غیرقابل قب��ول دانس��ت و اع��الم 
ک��رد از امارات ش��کایت می کند. 
مجلس س��ومالی لند با 144 رأی 
موافق در براب��ر 2 رأی مخالف و 
2 رأی ممتن��ع با اح��داث پایگاه 
نظامی امارات متح��دۀ عربی در 
ش��هر س��احلی بربره در س��احل 
دریای سرخ موافقت کرده است. 
س��ومالی لند، که در منطقه شاخ 

آفریقا قرار دارد، در س��ال 1991 از سومالی اعالم استقالل کرد، اما جامعه 
بین المللی آن را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی شناسد.

کاخ سفید اصراری بر راه  حل دو دولت ندارد
یک مقام بلندپایۀ کاخ س��فید که نخواس��ت نامش فاش شود، اعالم کرد 
ایاالت متحده دیگر به دنبال »دیکته کردن« شرایط خود برای حل وفصل نهایی 
بحران فلسطین نیست، اما ازآنچه دو طرف بر سر آن به توافق برسند، حمایت 
خواهد کرد. وی افزود: »راه حل دو دولتی که منجر به صلح نشود، هدفی نیست 
که کسی خواهان رسیدن به آن باشد.« این مقام امریکایی تصریح کرد: »هدف، 
صلح است. چه از طریق راه حل دو دولت به دست بیاید –اگر دو طرف این را 

می خواهند- یا از طریق دیگری که خواست دو طرف باشد.«

دیلی استار
احتمال فاجعه قریب الوقوع 

در بحرین
هم زم��ان با افزای��ش اعمال 
خش��ونت ها علی��ه معترضان در 
بحرین، س��ازمان عف��و بین الملل 
نس��بت ب��ه فاجع��ۀ قریب الوقوع 
حق��وق بش��ری در ای��ن کش��ور 
عرب��ی هش��دار داد. ای��ن نه��اد 
حقوق بشری سه شنبه هم زمان با 
بحرین  مردم  سراسری  تظاهرات 
در گرامیداشت ششمین سالگرد 
خی��زش مردم��ی س��ال 2011 
هش��دار خود را اع��الم کرد. لین 
معل��وف، معاون��ت دفت��ر بیروت 
عفو بین الملل، گف��ت: وی افزود 

درصورتی که رژیم آل خلیفه اعدام ها و خش��ونت ها را متوقف نکند، بحران 
حقوق بشری بحرین تشدید خواهد شد.

دیدار اردوغان و ملک سلمان 
رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آس��تانۀ مذاکرات صلح 
س��وریه در شهر آستانۀ قزاقستان با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان 
س��عودی دی��دار و گفت وگو کرد. اردوغان همچنین با محمد بن س��لمان، 
جانش��ین ولیعه��د و وزیر دفاع عربس��تان س��عودی، و محمد ب��ن نایف، 
وزیر کش��ور عربس��تان، دیدار و گفت وگو کرد. گفته می ش��ود در این دور 
از مذاک��رات دربارۀ رعایت آتش بس و اقدام��ات تثبیت کننده برای مناطق 

خاص گفت وگوخواهد شد.

نیویورک تایمز
اعضای  مک�رر  تماس ه�ای 

ستاد ترامپ با روسیه
بر اساس یک گزارش اعضای 
س��تاد انتخابات��ی دونال��د ترامپ، 
پی��ش از برگزیده ش��دن وی در 
انتخاب��ات، تماس ه��ای مکرری با 
مقامات اطالعاتی ارش��د روس��یه 
داش��ته اند. در این گزارش به نقل 
از سه تن از این مقامات امریکایی 
که نامشان ذکر نشده، آمده است: 
»س��ازمان   های اطالعاتی و اجرای 
قانون امریکا در همان حدود زمانی 
که متوجه ش��دند شواهدی وجود 
دارد که نش��ان می  دهد روسیه با 
هک ک��ردن ]ایمیل های[ کمیتۀ 

ملی حزب دموکرات سعی در ایجاد اخالل در انتخابات ریاست  جمهوری امریکا 
را دارد، این ارتباطات ]میان اعضای ستاد ترامپ و مسکو[ را قطع کردند.«

جنجال بر سر نشستن ایوانکا ترامپ بر صندلی پدرش
ایوانکا، دختر ارشد دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، تصویری از خودش 
را در ش��بکۀ اجتماعی توییتر منتش��ر کرد و این عکس موجی از انتقادات به 
راه انداخت. در تصویر مذکور ایوانکا بر صندلی رئیس جمهور نشسته و پدرش 
و جاس��تین ترودو، نخست وزیر کانادا، در کنار او ایستاده اند. وی در کنار این 
تصویر متنی با این مضمون منتشر کرد: »یک بحث خوب با دو تن از رهبران 
جهان در مورد اهمیت نشستن زنان بر سر میز! کاربران امریکایی این شبکۀ 

اجتماعی بالفاصله به این توییت واکنش منفی نشان دادند.

ذرهبین

نیمچهگزارش

تظاهرات برای  آزادی عالمه زکزاکی 
تظاهر کنندگان از دولت نیجریه به سبب بی توجهی 
به وضع جس��مانی وخیم رهبر جنبش اس��المی نیجریه 

خشمگین هستند.
 طرف��داران جنب��ش اس��المی نیجریه ب��ا برگزاری 
تظاهرات مس��المت آمیز ب��ه بازداش��ت غیرقانونی عالمه 
 ابراهی��م زکزاک��ی رهب��ر این جنب��ش اعت��راض کردند. 
تظاهر کنندگان از دولت نیجریه به س��بب بی توجهی به 
وضع جس��مانی وخیم ش��یخ زکزاکی خشمگین هستند.

مجم��ع علم��ی جنبش اس��المی نیجری��ه ب��ا برگزاری 
تظاهرات مس��المت آمیز دولت نیجری��ه را متهم کرد که 
به عمد می کوش��د ش��یخ ابراهیم الزکزاکی را نابینا کند. 
جنبش اسالمی نیجریه اعالم کرد پزشکی که برای درمان 
شیخ زکزاکی در بازداشتگاه منصوب شده بود به مقامات 
نیجریه گفته اس��ت این روحانی به درمان پزشکی فوری 
نیاز دارد و در غیر این صورت ممکن اس��ت نابینا ش��ود.

جنبش اس��المی نیجریه با صدور بیانی��ه ای در خصوص 
آخرین وضعیت سالمتی شیخ زکزاکی، اعالم کرد: دولت 
نیجریه در صدد اس��ت تا چشم دیگر شیخ زکزاکی را که 
در آس��تانه نابینایی اس��ت، عمدا نابینا کند.در این بیانیه 
آمده اس��ت: دولت نیجریه قصد دارد چش��م دیگر ش��یخ 
زکزاکی را ه��م عمدا نابینا کند.در ای��ن بیانیه همچنین 
آمده اس��ت: روزه پنجش��نبه هفته گذش��ته، پزشکی که 
س��ید زکزاکی را معالجه می کند، اع��الم کرده بود که در 
صورت عدم صدور مجوز انتقال ش��یخ ب��ه مراکز درمانی 
پیش��رفته توسط دولت نیجریه، چشم دیگر وی نیز نابینا 

خواهد شد.

لیب�ی: به گزارش فارس، برخ��ی منابع آگاه گزارش 
دادند که »خلیفه حفتر« فرمانده کل ارتش لیبی با دیدار 
»فائز السراج« رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی این 
کشور در قاهره مخالفت کرده است.پایگاه »بوابه الوسط« 
ب��ه نقل از این منابع گزارش داد که حفتر با مطرح کردن 
شروط مربوط به تغییرات گسترده در توافقنامه سیاسی، 

دیدار با سراج در قاهره را رد کرد.

س�ومالی: به گزارش پرس تی وی، دولت س��ومالی 
تواف��ق بین امارات متحده عرب��ی و جمهوری خودمختار 
س��ومالی لند برای س��اخت پایگاه نظامی را غیرقابل قبول 
دانس��ت و اعالم ک��رد از امارات ش��کایت می کند.مجلس 
سومالی لند با 144 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف و 2 
رأی ممتنع ب��ا احداث پایگاه نظامی امارات متحدۀ عربی 
در ش��هر س��احلی بربره در س��احل دریای سرخ موافقت 

کرده است.

ترکیه: به گزارش آسوشیتدپرس، نهاد حقوق بشری 
اروپا از رهبران ترکیه خواس��ت هرچ��ه زودتر رویه خود 
را تغیی��ر داده و اقداماتش��ان در نقض آزادی رس��انه ها و 
حاکمی��ت قان��ون را متوقف کنند.این تقاض��ا در حالی از 
س��وی کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا مطرح شده که 
ترکیه قرار اس��ت در ماه آوریل بر س��ر تغیی��ر نظام این 
کش��ور به نظام ریاس��ت جمهوری یک همه پرسی برگزار 
کن��د. منتقدان دولت ترکی��ه می گویند این طرح موجب 
تمرک��ز می��زان زیادی از ق��درت در دس��ت رجب طیب 

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه خواهد شد.

افغانس�تان: خبرگزاری رس��می امارات )وام(، منابع 
اماراتی گزارش دادند س��فیر این کش��ور که ماه گذش��ته 
در انفج��ار قنده��ار زخمی ش��ده بود، درگذش��ت. وزارت 
 امور ریاس��ت جمهوری امارات عرب��ی متحده اعالم کرد که 
»جمعه الکعبی« سفیر این کشور در افغانستان که اخیرا در 
انفجار قندهار زخمی شده بود، درگذشت. در خبری گزارش 
داد ک��ه »وزارت امور ریاس��ت جمهوری ش��هادت »جمعه 

الکعبی« سفیر امارات در افغانستان را تسلیت می گوید«.

پاکس�تان: به گزارش ایرنا، منابع امنیتی پاکستان 
اع��الم کردند انفج��ار انتحاری که بع��د از ظهر دیروز در 
محله 'حیات آباد' ش��هر پیش��اور رخ داد، دس��ت کم دو 

کشته و 18 مجروح برجای گذاشت.
با توجه به وقوع س��ه حمله انتحاری و تروریستی در 
روز دوش��نبه در الهور، کویته و وزیرس��تان جنوبی و دو 
انفجار انتحاری دیروز در منطقه ُمهمند ایجنس��ی و شهر 
پیشاور، به نظر می رسد موج تازه ای از حمالت تروریستی 

در مناطق مختلف پاکستان آغاز شده است.

فرو ریختن آزادی بیان 
آمریکا همچن��ان یکی از اصلی ترین کانون های تحوالت 
جهانی اس��ت که مح��ور آن را نوع رفتاره��ای ترامپ رئیس 
جمهور جدید آمریکا تشکیل می دهد. ترامپ در حالی اولین 
ماه ریاس��تش بر کاخ سفید را س��پری می کند که همچنان 
آمری��کا صحنه تحوالتی قابل تامل اس��ت که نش��انگر اصرار 
نهانی اس��ت که ساختار آمریکا همواره به دنبال پنهان سازی 
آن بوده ان��د. اعتراض ها به س��اختار سیاس��ی و انتخاباتی و 
حاکمی��ت نژادپرس��تانه بر آمری��کا همچنان در ش��هرهای 
مختلف این کش��ور ادامه دارد. بحران در ساختار حاکمیتی 
آمریکا نیز مولفه ای دیگر اس��ت که نم��ود آن ناتوانی ترامپ 

در چین��ش کابینه اس��ت. مایکل فلین، مش��اور امنیت ملی 
دونالد ترامپ از سمت خود کناره گیری کرد. همچنین مدیر 
س��رویس مخفی کاخ سفید نیز از سمتش کناره گیری کرده 
اس��ت. هر چند س��ران آمریکا برآنند تا این ام��ر را برگرفته 
از تنش میان روس��یه و آمریکا نش��ان دهند اما واقعیت آن 
است که این اس��تعفاها برگرفته از بحران داخلی در ساختار 
آمریکا و ناتوانی ترامپ در مدیریت کشور است. این استعفاها 
نشانگر تزلزل شدید در ساختار سیاسی آمریکاست که از یک 
س��و موجب ش��ده تا افراد نخواهند در ساختار حضور داشته 
باش��ند و از س��وی دیگر ترامپ توانایی اداره امور را نداشته 
و با آزم��ون و خطا به دنبال چینش کابینه اس��ت. در میان 
 تمام این نابس��امانی ها و البته ناتوان��ی دولتمردان آمریکا در 
ارتباط گیری جهانی چنانکه حتی متحدان اروپایی آنان نیز 

تمایلی به ارتباط گسترده با آن ندارند وضعیت بحرانی آزادی 
بی��ان در آمریکا نکته ای قابل توجه اس��ت. ای��ن امر از چند 
جنبه قابل توجه است. نخست سرکوب اعتراض ها و مطالبات 
مردمی که نش��ان می دهد ادعای آزادی و حقوق بش��ر صرفا 
یک ادعا برای توجیه دخالت در امور کشورهاست. دوم آنکه 
س��اختار حاکم بر آمریکا چنان یک جانبه و خود رای اس��ت 
که هیچ کس حق اظهار نظر ندارد که تغییرات صورت گرفته 
در کابینه ترامپ خود  س��ندی بر این امر اس��ت.  بسیاری از 
افرادی که از کابینه و از کاخ س��فید و مناس��ب ارشد آمریکا 
حذف شده اند به دلیل انتقاد و اعتراض به سیاست های دولت 
بوده و ادعای اینکه ارتباط با روسیه دلیل آن بوده صرفا یک 

پرده پوشی و پنهان سازی حقیقت ماجراست. 
س��وم آنکه رسانه های آمریکا بدترین ش��رایط را سپری 

می کنند. آمریکا همواره ادعا دارد که رس��انه ها آزاد هستند و 
آزادی بیان رکن اصلی آمریکاس��ت حال آنکه عمال مغایر این 
امر مشاهده می شود که رفتارهای سرکوب گرایانه و اهانت آمیز 
ترامپ با رس��انه ها نمودی از این مسئله است. شاید پیش از 
این مقامات آمریکایی در ظاهر به حمایت از رسانه ها و آزادی 
بیان می پرداختند اما اکنون این نقاب نیز برداش��ته ش��ده و 
آش��کارا به مبارزه با رس��انه  و آزادی بیان پرداخته می شود. با 
توج��ه به اینکه ترامپ اکنون رئیس جمهور آمریکاس��ت این 
رفتارها را نمی توان دیدگاه شخصی وی دانست بلکه نمایانگر 
نگاه حاکمیت آمریکاس��ت که چن��ان از بحران های داخلی و 
خارجی بحران زده اس��ت که نقاب ادعای دموکراسی را کنار 
نهاده و آش��کارا به مخالفت با آزادی بیان که نقش��ی مهم در 

افشای حقایق آمریکای فروپاشیده دارد، می پردازد. 

به رغم ادعاهای مطرح ش��ده 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
در باب روابط حسنه ترامپ و 
پوتین اما گویی این ادعاها به 
دور از واقعیت بوده و همچنان دو کش��ور در مس��یر 
تقاب��ل قرار دارند که نم��ود آن را در کریمه می توان 

مشاهده کرد.
س��خنگوی کاخ کرملی��ن اع��الم کرد روس��یه 
در خص��وص وضعیت ش��به جزیره کریم��ه، با هیچ 
طرف خارج��ی مذاکره نمی کند.دیمتری پس��کوف، 
س��خنگوی کاخ کرملی��ن، در واکنش ب��ه ادعاهای 
مقام��ات آمریکایی مبنی بر تخلف روس��یه از پیمان 
موش��کی اعالم کرد این کش��ور به تعهدات خود در 
قبال توافقنامه های بین المللی همچنان پایبند است. 
وی در ادامه گفت: در خصوص روابط میان روس��یه 
و آمریکا باید منتظر نخستین تماس ها میان مقامات 
دو کش��ور ش��د. س��خنگوی کاخ کرملین در بخشی 
دیگ��ر از اظهارات��ش اعالم کرد روس��یه در خصوص 
وضعیت ش��به جزیره کریمه مذاک��ره نمی کند؛ زیرا 
این کش��ور در خصوص تمامی��ت ارضی خود با هیچ 
ش��ریک خارجی وارد مذاکره نخواهد شد.سخنگوی 
کاخ س��فید در نشس��ت خبری درباره مواضع دونالد 
ترام��پ در قب��ال مس��کو گف��ت: »رئیس جمهور از 
روس��یه انتظار دارد کریمه را به اوکراین بازگرداند«.

اواخ��ر اس��فند 1392 و پس از تنش��ها بین مقامات 
محلی کریم��ه با دول��ت غربگرای اوکرای��ن پس از 
برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور روس��گرای 
ای��ن کش��ور، در این ش��به جزیره همه پرس��ی در 
 خصوص الحاق آن به روس��یه برگزار شد.نتایج نهایی

 

همه پرسی شبه جزیره کریمه نشان داد که بیش از 
90  درصد مردم این منطقه خودمختار، به الحاق به 

روسیه رای مثبت دادند.حاال سخنگوی کاخ سفید در 
دولت دونالد ترامپ که پیش��تر بر آمادگی و تمایلش 
برای بهبود روابط آمریکا و روسیه تاکید کرده است، 

درباره کریمه و اوکراین اظهارنظر کرده است.
»ش��ان اسپایس��ر« ابتدا در نشس��ت خبری در 
جمع خبرنگاران درب��اره دالیل کناره گیری »مایکل 
فلین« مش��اور امنیت ملی آمری��کا توضیحاتی ارائه 
داد.یک ماه قبل دس��تگاه قضایی آمریکا اعالم کرد 
در ح��ال بررس��ی روابط فلی��ن و چند مق��ام دیگر 
آمریکا با روس��یه است. آن زمان گفته شد که فلین 
همزمان ب��ا اعالم آخری��ن دور تحریم ه��ای دولت 
»باراک اوباما« علیه مس��کو، با س��فیر روسیه تلفنی 
صحبت ک��رده و وعده رفع تحریم ها را داده اس��ت. 
سخنگوی کاخ س��فید در ادامه گفت: »نکته طنز و 
عجی��ب کل این قضیه صورت گرفته آن اس��ت که 
رئیس جمهور)ترام��پ( در قبال روس��یه، فوق العاده 
سرسخت بوده است. او همچنان دارد موضوع کریمه 
را پیش می کشد؛ کریمه ای که دولت قبلی)اوباما( به 
روس��یه اجازه داده بود آن را بگیرد«.اسپایسر ادامه 
داد: »نیکی هیلی س��فیر او)ترامپ( در سازمان ملل 
در اولین روز کاری اش در ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل ایس��تاد و قویا اش��غال کریمه توسط روسیه را 
تقبیح کرد. همانطور که او گفت، "وضعیت ناگوار در 
ش��رق اوکراین به نحوی است که باید قویا اقدامات 
روس��یه را محکوم کرد"«.در ادامه تنش��ها میان دو 

کش��ور یک مق��ام نظام��ی آمریکای��ی از رویارویی 
چندین جنگنده روسی با یک ناو آمریکایی خبر داد. 
در ای��ن میان رئیس کمیته ام��ور بین الملل دومای 
روس��یه اظهارات ترامپ را درباره بازگرداندن کریمه 
به اوکراین نگران کننده خواند."لئونید اسلوتسکی"، 
رئی��س کمیته امور بین الملل دومای روس��یه دیروز 
در گف��ت وگو با خبرنگاران اعالم کرد: فرصت بهبود 
روابط روس��یه و آمری��کا همچنان وج��ود دارد؛ اما 
اظهارات اخیر رئیس جمه��ور آمریکا درباره کریمه 
"نگران کنن��ده" اس��ت. از س��وی دیگ��ر چهارنفر از 
مقام��ات کنون��ی و س��ابق آمریکا اع��الم کردند که 
مش��اوران رئیس جمهور کنونی آمریکا یکس��ال قبل 
از انتخاب��ات ب��ه طور مکرر ب��ا مقام��ات اطالعاتی 
روس��یه تماس تلفنی داشتند. بنا به گفته چهار نفر 
از مقامات کنونی و س��ابق آمریکا، سوابق مربوط به 
تماس های تلفنی و تماس های رهگیری شده نشان 
می دهد که کمپین ریاست جمهوری 2016 »دونالد 
ترامپ« و دیگر دستیاران وی به طور مکرر در سال 
قبل از انتخابات با مقامات ارش��د اطالعاتی روس��یه 
تماس داشتند.با تمام این تفاسیر منابع خبری اعالم 
کردند وزارت خارجه روس��یه از دیدار وزرای خارجه 

روسیه و آمریکا امروز  در آلمان خبر داد.
از س��وی دیگر در ادامه تنش��ها میان دو کشور 
قرار اس��ت کش��ورهای مهم منطقه که بر سرنوشت 
افغانس��تان تأثیر گ��ذار هس��تند در اجالس مس��کو 
ش��رکت کنند اما از آمری��کا، اتحادیه اروپ��ا، ناتو و 
به طور کلی کش��ورهای غربی برای ش��رکت در این 

اجالس دعوت به عمل نیامده است.

ادعای همگرایی امریکا و روسیه بیشتر رنگ باخت

دوئل ترامپ و پوتین در میدان کریمه 
 

یک س��ند قدیمی از سازمان 
از غ�رب آس�یا تازگ��ی  ب��ه  ک��ه  س��یا 

طبقه بندی خارج ش��ده نشان 
می دهد که دولت آمریکا از چندین دهه قبل توسل 
به راهبردهایی مش��ابه سیاس��ت های فعلی را برای 

بی ثبات کردن سوریه مد نظر داشته است.
این س��ند که سازمان سیا در س��ال 1986 در 
بحبوحه جنگ مخفی اس��را  ئیل و کش��ورهای غربی 
علیه دولت »حافظ اسد« آن را تهیه کرده به بررسی 
س��ناریوهای احتمالی س��قوط دولت وقت س��وریه 

می پردازد.
 گزارش اطالعاتی 24 صفحه ای س��یا با عنوان 

»سوریه: سناریوهای تغییرات چشمگیر سیاسی« در 
آن زم��ان در میان برخی از اعض��ای دولت »رونالد 
ری��گان«، رئیس جمهور اس��بق آمریکا توزیع ش��ده 
بود.پای��گاه خبری-تحلیل��ی »لیبرترین انس��تیتو« 
می نویسد توزیع این گزارش در میان عده محدودی 
از س��ران نهادهای امنیتی دولت وقت آمریکا نشان 
می ده��د که مخاطب��ان آن را تنها اف��راد رده  باالی 

دولت ریگان تشکیل می داده اند. 
س��یا این گزارش را چهار س��ال بعد از شورش 

مسلحانه گروه اخوان المس��لمین سوریه علیه دولت 
حافظ اس��د تهیه کرده بود، به همین س��بب شاید 
طبیعی است که شورش مسلحانه مجدد گروه اخوان 
یکی از س��ه سناریویی اصلی در نظر گرفته شده که 
براندازی دولت س��وریه را به همراه خواهد داشت. با 
آنکه از عنوان این گزارش اطالعاتی اینطور برمی آید 
که ظاهرا تنها بررس��ی نظری سناریوهای احتمالی 
سقوط دولت س��وریه در دس��تور کار قرار دارد، اما 
بخشی از گزارش پا را از این سطح فراتر گذاشته و به 

شرح فهرستی از نتایج مطلوب برای منافع اقتصادی 
آمریکا پرداخته اس��ت. در یکی از قس��مت های آن 
آمده است: »از نگاه ما یک حکومت سنی  که کنترل 
آن را اف��راد میان��ه رو متمرکز بر تجارت در دس��ت 
داش��ته باش��ند به بهترین نح��و تامین کننده منافع 
آمریکا خواهد بود. میانه روهای تجارت گرا برای س��ر 
و س��امان دادن به اقتصاد بخش خصوصی س��وریه 
نیاز ش��دیدی به کم��ک و س��رمایه گذاری غربی ها 
خواهند داش��ت این پایگاه خبری ب��رای اثبات این 
مدعا به مقایس��ه  شباهت های سند سال 1986 سیا 
با اس��ناد جدیدتری پرداخته که در س��ال های اخیر 

تهیه شده اند.

به نوشته »لیبرترین انستیتو« در اسناد اطالعاتی 
آمریکا راهبردهای تغییر حکومت در سوریه همواره بر 
بهره گیری از شکاف های فرقه ای استوار بوده اند.یکی از 
مصادیق مش��هور چنین راهبردی را می توان در یک 
سند مربوط به سال 2006 مشاهده کرد.در این سند 
که از سفارت آمریکا در سوریه به وزارت خارجه آمریکا 
ارسال شده از واشنگتن خواسته شده آسیب پذیری ها 
و نقاط ضعف دولت س��وریه شناس��ایی شده و از آنها 
بهره گیری ش��ود.برخی از مولفه هایی که واشنگتن در 
سند سال 2006 خواستار بهره  گرفتن از آنها به عنوان 
نقاط ضعف دولت س��وریه شده و ش��باهت زیادی با 

تفکرات مطرح شده در سند سال 1986 دارند.

سه دهه طراحی سیا برای سرنگونی نظام سوریه 


