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کارزار شام

چرخش توپ سوریه در زمین بازی
اردوغان و ترامپ

گروه بینالملل :ترکیه ابتدا از تصمیم غافلگیرانه
دونالد ترامپ مبنی بر خروج نظامیان آمریکایی
از س��وریه ابراز خرسندی و اعالم کرد که خأل
ناشی از خروج آمریکا را برای نابود کردن عناصر
باقیمانده از داعش در سوریه پر خواهد کرد اما
شروط جدید آمریکا برای این اقدام که از زبان
جان بولتون ،مشاور امنیت ملی این کشور مطرح
شد ،خشم ترکها را برانگیخته است ،بهنحوی
که رجب طیب اردوغان از دیدار با مشاور امنیت
گ نشدن
ملی آمریکا در آنکارا به بهانه هماهن 
از قبل ،امتناع کرد و جان بولتون سرشکس��ته
از ش��دت اهانت آنجا را ترک کرد .این مس��اله
در واق��ع نش��ان از اختالفنظره��ای غیرقابل
اغماض در واگرایی  2کشور نسبت به معادالت
س��وریه در کل و آینده کردهای سوریه دارد و
همچنین می��زان جدیت رجب طیب اردوغان
درباره عملیات نظامی قریبالوقوع ارتش ترکیه
شمال سوریه و نیز عملی کردن تهدیدات خود
برای حمله به نیروهای دموکراتیک کرد در این
منطق��ه را مورد تاکید قرار میدهد .آنگونه که
منابع آمریکایی میگویند جان بولتون در دیدار
با ابراهیم کالین ،س��خنگوی ریاستجمهوری
ترکیه ،اعالم کرد واش��نگتن با هرگونه حمله
ترکیه به همپیمانان کرد این کشور در سوریه
مخالف است و ترامپ نیروهای خود را از شمال
ش��رق س��وریه خارج نخواهد کرد ،مگر اینکه
ترکیه امنیت و س�لامت همپیمانان آمریکا را
تضمین و از حمله به آنه��ا خودداری کند .اما
بهنظر نمیرس��د ترکیه به درخواست آمریکا،
از بمب��اران نیروه��ای دموکراتیک کرد متحد
واش��نگتن منصرف ش��ود ،چرا که آنکارا این
نیروها را گروه تروریستی میداند و در برابر آنها
عقبگرد نخواهد کرد .واقعیت مس��لم آن است
طرف اس��رائیلی که از خ��روج آمریکاییها از
سوریه مضطرب است ،دستپخت دونالد ترامپ
و رجب طیب اردوغان را درباره ش��مال ش��رق
س��وریه خراب کرده است ،چرا که بولتون طی
کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو
در قدس اش��غالی ،متذکر شد حمایت ترکیه
از ش��بهنظامیان کرد ش��رط الزم برای خروج
نیروهای آمریکا از خاک سوریه است؛ موضوعی
که قطعا آن��کارا از آن بیاط�لاع و مخالف آن
است .به این ترتیب در حالی که دونالد ترامپ
قبال با اعالم پیروزی بر داعش مدعی بود دیگر
دلیلی برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در
سوریه نمیبیند ،اکنون بر لزوم انجام وظیفهای
دیگر یعنی حمایت از شبهنظامیان کرد سوری
تاکید میکند .بر خالف جنجالهای رسانهای
در ترکیه که تصمیم آمریکا به عقبنشینی از
سوریه را بخشی از دس��تاوردهای دیپلماسی
اردوغان تعری��ف میکرد ،آنکارا ب��ا یک ابهام
استراتژیک در تعامل با خروج آمریکا از سوریه
روبهرو شده است .اینک مقامهای آنکارا متقاعد
شدهاند اعالم خروج آمریکا از سوریه صرفا یک
بازی سیاس��ی جدیدی است که نهتنها فضای
کنش��گری عملیاتی ترکیه در میدان سوریه را
گستردهتر نمیکند ،بلکه خطوط قرمز امنیتی
آن در مناط��ق تحت کنترل ش��بهنظامیان را
هر چه بیشتر تهدید خواهد کرد ،چرا که آنها
میدانن��د در صورت خ��روج احتمالی آمریکا،
هرگز نمیتوانند وارث خأل قدرت بهوجود آمده
در ش��مال شرقی سوریه ش��وند .ناگفته نماند
حریم هوایی س��وریه در ش��مال شرق سوریه
هنوز در اختیار آمریکاست و این کشور تاکنون
چیزی درباره تصمیم برای ترک آن اعالم نکرده
و اگر حتی این کش��ور حریم هوایی سوریه را
خالی کند ،روسیه جای خالی آن را پر خواهد
کرد و به نظر مسکو اجازه حمله هوایی ترکیه
به نیروهای کرد سوریه را نمیدهد و برخالف
خواسته متحدان خود در دمشق عمل نمیکند.
موض��وع دیگری که ترکیه را نس��بت به بازی
جدید آمریکا در حالت هش��دار قرار داده است
اقدام دولتهای عربی منطقه به عادیس��ازی
روابط با نظام دمش��ق است که به زعم ترکها
چنین تحولی در قالب یک نقش��هراه مشترک
دولت ترامپ با اعراب منطقه به دنبال محدود
کردن قلمرو نفوذ و کنشگری ترکیه از طریق
حمایت تسلیحاتی و سیاسی از کردها ،شکل
میگیرد .در س��ایه چنین وضعیتی ،اتاق فکر
اردوغان به این نتیجه رسیده است که دغدغه
امنیتی کردی در س��وریه جز در همکاریهای
عملیاتی و سیاسی با محور روسیه-ایران و حتی
دولت دمشق رفع نخواهد شد .با در نظر گرفتن
این دی��دگاه ،مولود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه
ترکیه روز گذش��ته گفت کش��ورش در زمینه
حل بحران در س��وریه اق��دام میکند و تاکید
کرد آنکارا خواستار حفظ یکپارچگی ارضی این
کشور است.

وطن امروز

دهنکجی بیسابقه وزیر خارجه اردن به همتای آمریکاییاش

امان :اسرائیل از جوالن خارج شود

وزیر خارجه آمریکا که برای تقویت
موضع رژیم صهیونیس��تی راهی تور
خاورمیانه شده است ،در دیدار کوتاه
خود از امان ب��ا موضعگیری همتای
اردن��یاش علیه اش��غال بلندیهای
جوالن توس��ط اسرائیل غافلگیر شد.
ایمن الصف��دی ،وزیر خارج��ه اردن
روز سهش��نبه در یک نشست خبری
مش��ترک با میهم��ان آمریکاییاش،
مایک پمپئو در رابطه با برخی مسائل
خاورمیانه سخن گفت؛ از جمله اینکه
توضیح داد حل بحران س��وریه هدف
راهبردی کشورش است.
الصفدی ادامه داد« :جوالن متعلق
به سوریه و یک منطقه اشغالی است.
قوانین بینالمللی در این رابطه روشن
ب��وده و بای��د طبق آنها عمل ش��ود.
موضع ما این اس��ت که اسرائیل باید
در چارچوب یک توافقنامه صلح از این
مناطق خارج شود».
سخنان صریح وزیر خارجه اردن نهتنها پاسخی
بود به درخواس��ت  2روز جلوتر نخستوزیر رژیم
صهیونیستی از جامعه بینالملل برای به رسمیت
ش��ناختن جوالناش��غالی به عنوان منطقه تحت
حاکمیت اس��رائیلیها ،بلک��ه در حقیقت به مثابه
دس��ت رد به سینه کاخ سفید نیز بود که از دولت
امان تقاضا کرده بود در راستای پاسخ به درخواست
غیرمش��روع نتانیاهو نسبت به سایر پادشاهیهای
عربی پیشقدم شود.
الصف��دی همچنین ب��ا مطرح ک��ردن بحران
فلسطینی -اسرائیلی به عنوان مساله اول خاورمیانه،
طرح به اصطالح صلح ترامپ برای یهودیس��ازی
کامل سرزمینهای فلسطینی تحت عنوان «معامله
قرن» را به چالش کش��ید .به گزارش پرس تیوی،
«الیجاهجی مگنای��ر» روزنامهنگار متخصص حوزه
خاورمیان��ه در روزنامه اردنی ال��رای ،روز  8ژانویه
در توئیتی با اش��اره به درخواست صریح اردن برای
خروج اس��رائیل از بلندیهای ج��والن فاش کرد

پازل
لیبرمن :اسرائیل در غزه مقابل حماس شکست خورد!

وزیر س�ابق جنگ رژیم صهیونیستی اعتراف کرد سیاست اسرائیل در نوار غزه با شکست روبهرو شده
و تلآویو با تسلیم شدن در آخرین درگیری مقابل حماس پیروزی را تقدیم مقاومت اسالمی فلسطین
کرده است«.آویگدور لیبرمن» در گفتوگو با کانال هفتم تلویزیون رژیم صهیونیستی ،با توصیف مقاومت
مشروع ملت فلسطین ضد اشغالگران اسرائیلی مدعی شد« :اسرائیل در برابر تروریسم (مقاومت) تسلیم
ش�د و دولت (نتانیاهو) به رهبران آن (حماس) که خواستار قتل ما هستند ،مصونیت داده و آنها از هیچ
چیزی هراس ندارند .وقتی (مقاومت فلس�طین) بهس�وی ما  500موشک شلیک کردند و ما آتشبس با
حماس را با شروط آنها پذیرفتیم و بعد از همه دستاوردهایی که کسب کردند ،باز هم شاهد موشکها و
مواد منفجره در مرزهای غزه و تالشهای روزانه برای قتل ما هستیم» .وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی
که بهسبب اختالف با بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم استعفا کرد ،همچنین اظهار داشت اصراری
برای چسبیدن به کرسی وزارت نداشته و با استعفایش تصمیم صحیحی گرفته ،حال آنکه نخستوزیر و
کابین هاش در اتخاذ تصمیمات مربوط به غزه شکست خوردهاند.

سخنان الصفدی چیزی جز جواب رد به انتظارات
واشنگتن و مایک پمپئو توسط امان نبوده است.
نتانیاه��و در ابت��دای هفت��ه ج��اری در حالی
ب��ا بهرهگی��ری از فرص��ت لشکرکش��ی ترامپ و

الحدیده همچنان زیر آتش جنگندههای ائتالف متجاوز عربی

سربازان سعودی :بنسلمان سگ آمریکاست

سقوط سعودی گ�روه بینالمل�ل  :محاصره
یم��ن به دس��ت ام��ارات و
عربستان سعودی همچنان در حال گرفتن جان
ش��هروندان یمنی اس��ت؛ هر یمنی که بتواند از
باران موش��کی م��داوم این ائت�لاف متجاوز جان
س��الم به در ببرد ،در معرض قحطی ،گرسنگی و
بیماریهای واگیرداری ق��رار دارد که بر اثر تداوم
محاصره یمن در جای جای این کش��ور ش��یوع
پیدا کرده اس��ت .در حالیکه امید میرفت توافق
یمنی -یمنی در استکهلم سوئد ،به برقراری آرامش
و ثب��ات در الحدیده بینجامد ولی ائتالف متجاوز
سعودی با نقض مستمر آن ،این شهر را زیر آتش
جنگندههای خود قرار داده است .یحیی السریع،
س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن ،سهشنبهشب
اعالم کرده از  14دسامبر گذشته تاکنون ،ائتالف
س��عودی  1924بار آتشبس در شهر الحدیده را
نقض کرده اس��ت .در این میان ،دبیرکل سازمان
ملل خواستار استقرار  75ناظر آتشبس در شهر
و بندر الحدیده میش��ود و انتظار میرود شورای
امنیت تا  20ژانویه درباره این درخواس��ت آنتونیو
گوترش تصمیمگیری کند .در حال حاضر نظارت
بر رون��د آتشبس الحدیده توس��ط تیم پاتریک
کامائرت ،ژنرال هلندی انجام میشود و ماموریت
یک ماهه وی روز  ۲۰ژانویه به پایان خواهد رسید.
بهطور کامل مش��خص نیست در حال حاضر چه
فتنه تکفیری ب��ا انح�لال تدریج��ی گروه
تروریس��تی موس��وم ب��ه
«احرارالش��ام» و ادغام آن در ائتالف تروریس��تی
«هیات تحریرالشام»  -به طور مخفف «هتش»-
ش��اخه القاعده در س��وریه به صورت یکپارچه در
میآید.
پایگاه خبری «عنب» که به «جبهه النصره» به
عنوان اصلیترین رکن ائتالف «هیات تحریرالشام»
وابس��ته اس��ت ،اعالم کرد ب��ر اس��اس توافق با
احرارالشام ،این گروه در مناطق «جبل شحشبو»
و «سهلالغاب» واقع در ریف غربی استان «حماه»
منحل شد.
بدین ترتیب این منطقه از نظر اداری و خدماتی
توسط مزدوران مسلح وابسته به دولت ترکیه تحت

تع��داد ناظر در حال نظارت ب��ر روند آتشبس در
الحدیده هستند اما سازمان ملل اعالم کرده ناظران
کنونی مسلح نبوده و یونیفرم ندارند.
روز گذش��ته نی��ز مارتین گریفیتس ،فرس��تاده
س��ازمان مل��ل در امور یم��ن و م��ارک لوکوک،
رئی��س کمکهای س��ازمان ملل ،درب��اره اوضاع
یمن به ش��ورای امنیت گزارش دادند .از س��وی
دیگر ،گزارشها درباره تحوالت میدانی در مناطق
ی است که ارتش و
مرزی یمن با عربس��تان حاک 
کمیتههای مردمی یمن همچنان به عملیاتهای
موفقیتآمی��ز خ��ود ادام��ه میدهن��د و در این
عملیاتها ،شماری س��رباز سعودی را به هالکت
ت نظامیشان را مصادره کردهاند.
رسانده و تجهیزا 
عربس��تان س��عودی در جنگ علیه یمن نهتنها
هیچیک از اهداف مدنظر خود را محقق نکرده بلکه
متحمل خس��ارتهای جانی و مادی زیادی شده
است .در یک فایل ویدئویی که در فضای مجازی
منتشر شده است ،تعدادی سرباز عربستانی مستقر
ی که عکس
در مرزهای مش��ترک با یمن ،در حال 
بنسلمان ،ولیعهد را آتش میزدند ،شعارهایی علیه
این شاهزاده و پدرش ،ملک سلمان سر میدادند.
این سربازان عربستانی بنسلمان را «سگ آمریکا»
و «س��گ اس��رائیل» خواندهاند که در راس��تای
منافعش��ان جنگ علیه یمن را ب��ه راه انداخته و
عربستان را در آستانه سقوط قرار داده است.

دیپلماتهای��ش ب��ه خاورمیانه ب��رای حمایت از
سیاستهای رژیم صهیونیستی در نشستی با جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرده بود
این رژیم هرگز بلندیهای جوالن را ترک نمیکند.

نگرانی آمریکاییها از برخورد ترامپیزه با بحران تعطیلی دولت

کشمکش کانونهای قدرت در واشنگتن قربانی میگیرد

گ�روه بینالمل�ل :بر اس��اس
پایان آمریکا
نظرسنجی رویترز  51درصد
از آمریکاییهای بالغ بر این باورند که دولت ترامپ
در تعطیلی دولت دچار اشتباه شده است .ترامپ
دولت آمریکا را برای دیوارکش��ی در مرز مکزیک
تعطیل کرده و وارد یک جنگ سیاسی با کنگره
جدید ش��ده اس��ت .در هفدهمین روز تعطیلی
دولت آمریکا ،افراد از صنفهای مختلف در ایالت
کارولینای شمالی از جمله نگهبانان زندان در پی
پرداخت نشدن حقوقشان برای اعتراض به دفتر
یکی از نمایندگان این ایالت در کنگره رفتند .این
اف��راد نمایندگان آژانسهای مختل��ف دولتی از
جمله اداره زندان و محیطزیس��ت بودند اما همه
آنها یک س��وال مشترک داشتند؛ چه زمانی این
تعطیلی به پایان میرسد؟ جان فرانکلین ،افسر
ارش��د زندان فدرال ش��هر بوتن��ر در کارولینای
ش��مالی که یکی از کارکنانی اس��ت که با وجود
دریافت نکردن حقوق مش��غول کار است ،گفت:
«اجازه دهید نماین��ده کنگره بداند که تعطیلی
چه اثری بر زندگی ما گذاش��ته اس��ت» .دولت
آمریکا که از روز  ۲۲دسامبر (اول دیماه) فعالیت
خ��ود را متوقف ک��رده ،دیروز چهارش��نبه وارد
هجدهمین روز تعطیلی خود ش��د اما همچنان
هی��چ نش��انی از توافق احتمال��ی دونالد ترامپ،
رئیسجمهور این کشور با دموکراتهای کنگره

یکپارچ هسازی القاعده شام
با انحالل تدریجی احرارالشام و ارتش آزاد
عن��وان نی��روی «نجات
ملی» اداره میش��ود که
عمال از افراد شاخه اصلی
القاعده س��وریه یا همان
تحریرالشام تشکیل یافته
اس��ت« .احرارالشام» جزو
اولین گروههای تروریس��تی مس��لح ب��ود که در
جریان شکلگیری بحران سوریه در سال 2011
با حمایت قطر و ترکیه و زیر نظر س��رویسهای
اطالعاتی غربی س��ر برآورد ،اگرچه فرماندهی آن

تاکنون هیچ نهاد قانونی بینالمللی و
هیچ دولتی به طور رسمی اشغالگری
اسرائیلیها بر این ارتفاعات سوری را
که از  1973به این س��و ادامه یافته،
تایید نکرده اس��ت .صهیونیستها در
جریان جنگ  1973با ارتش س��وریه
بخشهای��ی از ارتفاع��ات ج��والن را
اشغال کردند و سپس برخالف مقررات
سازمان ملل ش��روع به شهرکسازی
ب��رای یهودیان مهاج��ر در آن کردند
که این باع��ث آزار دیدن و در نتیجه
اعتراضهای مکرر س��وریهای بومی
این مناطق بویژه اقلیت دروزی ش��ده
است.
رژیم اس��رائیل همچنی��ن با آغاز
جنگ داخلی س��وریه ،با پناه دادن به
تروریستهای تکفیری معارض دولت
سوریه در بخشهای تحت اشغالشان
در بلندیهای جوالن از س��ال 2011
عمال ماهیت خود به عنوان یک دولت
تروریست را فاش کرد .پمپئو در نشست مطبوعاتی
اخیر خود در امان مطمئنا انتظار دهنکجی همتای
اردن��یاش درباره جوالن را نداش��ت ولی وقتی در
مقاب��ل کار انجام ش��ده قرار گرف��ت ترجیح داد با
تکرار ادعاهای ضدایرانی خود دل رئیسش ترامپ،
صهیونیس��تها و سعودیها را به دس��ت آورد .او
مدعی شد خروج آمریکا از سوریه ،در مقابله با ایران
یا هر گروهی که منطقه را تهدید کند ،هیچ تأثیری
ندارد .س��فر  8روزه وزیر خارج��ه آمریکا و رئیس
اسبق س��یا به خاورمیانه ،روز سهشنبه گذشته از
اردن آغاز ش��د و او س��پس به مصر رفت و از آنجا
راهی شیخنشینهای حاش��یه خلیجفارس شامل
بحرین ،امارات ،قطر ،عربس��تان سعودی ،عمان و
کویت خواهد شد .این در حالی است که همزمان
با س��فر او ،جان بولتون هم راهی فلسطین اشغالی
و ترکیه شده است تا به اتفاق پمپئو سیاستهای
منطقهای جدید واش��نگتن را برای متحدانشان
تبیین و توجیه کنند.

«حس��ن عب��ود» ادعای
اس��تقالل داش��ت .ای��ن
گروه تا همین اواخر در 3
استان حلب ،ادلب و حماه
فعالیت داش��ت ام��ا بنا بر
سیاست مشترک آمریکا و
ترکیه همراه با ش��یوخ عربی برای یکپارچهسازی
القاعده در ش��امات تحت پوشش نیروهای مزدور
«نجات ملی» برای س��رکوب کردهای س��وریه و
احتماال اش��غال بخشهایی از شرق و شمال این

برای تصویب بودجه فدرال و بازگشایی دولت به
چش��م نمیخورد .از نکات جالب تحوالت اخیر
در آمری��کا بیکاری یک میلیون کارمند همزمان
با آغاز سال نو است به طوری که در حال حاضر،
حدود یکچهارم دولت ترامپ شامل  ۹وزارتخانه
(از جمل��ه وزارت دادگس��تری ،وزارت امنی��ت
داخل��ی و وزارت خزانهداری) و تع��داد زیادی از
ادارات و س��ازمانهای دولتی فعالیت خود را به
دلیل فق��دان بودجه متوقف ک��رده و کارمندان
خ��ود را ب��ه مرخصی اجب��اری فرس��تادهاند .به
نوشته واشنگتنپست ،حدود  ۳۸۰هزار کارمند
دولت که فعالیت آنها «ضروری» تشخیص داده
نشده ،به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتهاند و
۴۲۰هزار نفر دیگر هم اگرچه کارش��ان ضروری
است و مجبور به ادامه حضور در محل کار هستند
اما تا بازگش��ایی دولت و روش��ن ش��دن تکلیف
بودجه ،حقوقی دریاف��ت نمیکنند .اداره پلیس
فدرال آمریکا (افبیآی) ،اداره امور زندانها ،اداره
مب��ارزه با مواد مخ��در ،اداره حفاظت از مرزها و
گمرکات ،گارد س��احلی ،اداره آتشنشانی و ...از
جمله اداراتی هستند که کارمندان آنها فعال بدون
دریافت حق��وق کار میکنند .حت��ی کارمندان
آژانس فضایی آمریکا (ناس��ا) نیز جز آنهایی که
روی پروژهه��ای فوقالعاده مهم کار میکنند ،به
مرخصی اجباری فرستاده شدهاند.
کشور ،تروریس��تهای جبهه النصره در ماههای
اخیر حمالت سنگینی را علیه مواضع احرارالشام
آغاز کرده و پاکس��ازی آنها از حماه را آغاز کردند.
در نهای��ت با شکس��ت احرارالش��ام بدن��ه آن در
کوهستانهای «شحشبو» و «سهلالغاب» تسلیم
شده و طبق قرارداد ادغام با تحریرالشام ،سالحهای
سنگین و نیمهسنگینش��ان را به همپالگیهای
القاعدهای خود تحویل دادند.
همزمان درگیری بین جبهه النصره و گروههای
وابسته به الجبهه الوطنیه یا همان ارتش آزاد سابق
که دولت ترکیه دس��ت از حمایتشان بر داشته
است ،از غرب حلب به حماه و جنوب ادلب رسید و
احتماال بزودی شاهد یکپارچه شدن تروریستهای
القاعده در شمال سوریه خواهیم بود.
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سخنگوی کرملین :رسانههای
صهیونیستی را نخوانید!

سخنگوی دفتر ریاس��تجمهوری روسیه
دیروز با تکذیب گزارشهای برخی رسانههای
صهیونیس��تی ،توصیه کرد مردم رس��انههای
اس��رائیلی را نخوانن��د .ب��ه گ��زارش رویترز،
دیمیتری پس��کوف وقتی با سوال خبرنگاران
درباره گزارشهایی در رسانههای عبری به نقل
از رئیس آژانس امنیت داخلی اس��رائیل مواجه
شد که مدعی شده بود «یک کشور خارجی در
تالش برای مداخله در روند برگزاری انتخابات
است» با خونس��ردی به آن واکنش نشان داد
و گفت« :این گزارشهای رسانههای اسرائیلی
را نخوانید .روسیه در انتخابات هیچ کشوری در
جهان دخالت نمیکند ،دخالت نمیکند و حتی
قصد دخالت نیز ندارد» .این در حالی است که
«ناداو آرگامان» رئیس شینبت با مطرح کردن
ادعای فوق بدون اشاره به نام فدراسیون روسیه
عمال همان ادعای تکراری  2سال اخیر توسط
مقام��ات امنیتی آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه را
علی��ه روسها مطرح کرده و گفته بود« :من با
مطرح کردن این ح��رف ،دقیقا میدانم درباره
چه مسالهای و کدام کشور صحبت میکنم».

سفر مرد امنیتی اسد به عربستان

رسانههای لبنانی از سفر رئیس دفتر امنیت
ملی سوریه به عربستان سعودی خبر دادهاند.
به گ��زارش روزنامه الجمهوریه ،علی المملوک
چند روز قبل به ریاض سفر کرد .به نوشته این
روزنامه ،این سفر در چارچوب مقدمهچینیها
ب��رای مرحله جدی��دی از روابط میان  2طرف
انجام ش��ده است .این س��فر کمی بعد از اقدام
امارات در بازگش��ایی س��فارت خود در سوریه
انجام شده است .منابع تاکید کردند گر م شدن
روابط دیپلماتیک کمی زمان میبرد و عربستان
برای این مس��اله اس��تراتژیک خ��ود را آماده
میکند .این رویکرد عربستان ممکن است به
این دلیل باشد که بخواهد با توازنهای موجود
و تحوالت صورت گرفته همسویی ایجاد کرده
یا اینکه بخواهد بشار اسد را از ایران دور کند.

دیدار سران سازمانهای اطالعاتی
عربی با رئیس موساد

رئیس س��ازمان جاسوس��ی موس��اد اوایل
دسامبر گذشته در پایتخت یکی از کشورهای
عربی حاشیه خلیجفارس با سران سازمانهای
اطالعاتی عربستانسعودی ،امارات و مصر دیدار
داشته است .بر اساس گزارش میدلایستآی،
محور اصلی این دیدار بررس��ی راههای کاهش
نف��وذ منطقهای ایران و ترکیه بوده اس��ت .ماه
پیش نیز یک رس��انه صهیونیستی فاش کرده
ب��ود رئیس موس��اد ،در س��ال  2017بارها به
عربستان سفر کرده و با مقامات سعودی دیدار
کرده اس��ت .این شبکه در خبر دیگری به نقل
از روزنامه والاستریت ژورنال اعالم کرد دولت
سعودی تجار صهیونیست را از داشتن ویزا برای
سفر به عربس��تان معاف کرده است تا هنگام
ورود به این کشور ،نیازی به ارائه ویزا به مأموران
فرودگاه نداشته باشند.

هشدار روسیه به آمریکا
درباره ونزوئال

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرده است
مس��کو با نگرانی و ناراحتی شاهد تالشهای
آمری��کا ب��رای تحکیم جبهه ضد چ��اوز علیه
ونزوئال در کش��ورهای آمریکای التین است و
این را نشانهای هشداردهنده میداند .سرگئی
ریابکوف گف��ت :ب ه رغم این بنبس��ت ،حتی
دولتهای آمریکای التین که تندترین موضع
را علی��ه کاراکاس دارند ،گزینه مداخله نظامی
علی��ه امور ونزوئال را در نظر نگرفتهاند .هرگونه
ت�لاش برای اس��تفاده از ق��درت نظامی ،یک
تحول فاجعهبار به دنبال خواهد داش��ت .ما به
افراد بیپروا در واشنگتن علیه چنین وسوسهای
هشدار میدهیم.

عمرالبشیر و کابوس سقوط

همزم��ان با ادامه اعتراض��ات به وضعیت
معیش��تی در مناط��ق مختل��ف س��ودان،
رئیسجمهوری این کش��ور میگوید سودان
هرگز س��قوط نخواه��د کرد .عمرالبش��یر با
نس��بت دادن اعتراض��ات خونی��ن در ای��ن
کش��ور به عوامل خارجی ،روز گذشته گفت:
توطئههایی علیه سودان انجام شد و ما برای
اینکه س��ودان به زان��و درآید ،هدف جنگ و
محاصره ق��رار گرفتی��م .گزارشه��ا حاکی
اس��ت روز گذشته هزاران ش��رکتکننده در
تظاهراتهای ضددولتی ،توم��اری را همراه
داشتند که در آن خواستار سرنگونی حکومت
عمرالبشیر و کنارهگیری وی از قدرت بودند.
این در حالی است که دولت سودان اقدام به
سازماندهی تجمعاتی در پایتخت این کشور
در دفاع و حمایت از خود کرده است و سعی
دارد با انجام برخی اصالحات اقتصادی قدری
از شدت اعتراضات بکاهد.

