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بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با محکوم کردن بیانیه آمریکا ،این گونه بیانیهها را مغرصانه ،مشکوک ،نابجا و اقدامی با اهداف سیاسی خاص دانست و گفت :ایران به
هیچ وجه چنین بیانیههای مداخله جویانهای را نمیپذیرد .بهرام قاسمی در واکنش به بیانیه روز سهشنبه افزود :دولت و ملت ایران تجربه بسیار تلخی از دخالتهای کالمی گاه و بیگاه و بیمورد مقامات
آمریکایی در امور داخلی خود دارند .سخنگوی دستگاه دیپلماسی در ادامه اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید کرده است که دولت ایران ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی خود ،اجرای
اصول قانون اساسی کشور در رعایت حقوق شهروندی را از اولویت های اصلی خود دانسته است.
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حسن روحانی به دعوت سران عمان و کویت راهی این کشورها شد

اخبار

فصل نو در روابط ایران و همسایگان عرب
گروه سیاست خارجه :حسن روحانی ،رییسجمهور ایران
روز گذشته برای سفری یک روزه عازم عمان و کویت شد
توگو در خصوص بحرانهای منطقهای و حل
تا ضمن گف 
و فصل مسائل دوجانبه ،بار دیگر نشان دهد که دکترین
سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران در دولت یازدهم
همواره بر دوستی و تعامل سازنده با کشورهای همسایه به
ویژه کشورهای خاورمیانهای تاکید دارد.
روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس طی سالهای اخیر
با چالشهای فراوانی روبهرو بوده و دستیابی جمهوری اسالمی
ایران به برجام طی توافق با پنج قدرت بزرگ دنیا نیز شرایط
را تا حدود بسیاری سخت کرد؛ تا آنجا که عربستان به عنوان
دومین کشور قدرتمند منطقه خاورمیانه و تعدادی از متحدانش
روابط خود با ایران را یا به طور کامل قطع کرده و یا تا پایینترین
سطح روابط دیپلماتیک کاهش دادند .شورای همکاری خلیج
فارس و سازمان همکاریهای اسالمی نیز در این میان آتش
اختالفات را تشدید کرده و هربار با صدور بیانیههای ضدایرانی
به تنش میان کشورهای منطقه افزودند .اما دیری نپایید که
با سرکارآمدن دونالد ترامپ به عنوان رییسجمهور و سکاندار
جدید ایاالت متحده آمریکا ،ورق برگشت و هم متحدان آمریکا
و هم مخالفین منطقهای اش از سیاستگذاریهای مردی ناآشنا
با سیاست و روابط دیپلماتیک نگران شده و به نظر میرسد که
در جستجوی ساز و کار تازهای برای مقابله با ترامپ دست به
دامن جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت برتر منطقه شدهاند؛
اکنون خاورمیانه از یک سو گرفتار داعش و بحران سوریه و یمن
است و از دیگر سو نمیتوان پیش بینی کرد که تغییر در دولت
و کابینه ایاالت متحده آمریکا بناست چه چالشی را برای این
منطقه به ارمغان اورد .بنابراین برخی کارشناسان حوزه سیاست
خارجه سفر سران کشورهای عمان و کویت به ایران و در همین
راستا سفر حسن روحانی به این کشورها به دعوت سران آنها را
فصلی تازه در آغاز روابط ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس
دانسته مثبت ارزیابی کردهاند.
پیا م خاص از سوی کشورهای فرامنطقه
مهدی مطهرنیا ،تحلیلگر مسائل خارمیانه در این خصوص
گفت :سفر حسن روحانی ،رییسجمهوری کشور به عمان و
کویت را باید در چندین الیه مورد توجه قرار داد؛ در الیه نخست،
یک سفر منطقهای توسط رییسجمهور ایران به دعوت روسای
کشورهای منطقه صورت پذیرفته است و در چاچوب مراودات
درون منطقهای جهت حل و فصل مسایل موجود و گسترش
روابط فیمابین مورد توجه قرار میگیرد؛ با این حال ،به موازات
این سطح تحلیل باید به مسئله دیگری نیز توجه کرد و آن هم
ارتباط کشورهای خاورمیانه به ویژه وضعیت ایران در خلیج
فارس؛ در حدفاصل میان تنگه هرمز و خلیج ادن است .به گفته
مطهرنیا ،این منطقه از نظر ژنوم ژئواستراتژیک و کد ژئوپولیتیک
همواره مورد توجه کشورهای فرامنطقهای و قدرتهای درون
منطقهای بوده است و در هیمن راستا نیز کشمکشهای
متفاوتی را در منطقه شاهد بودهایم؛ فلذا باید بگویم با توجه به
ضرورت انتقال قدرت از دولت اوباما به دولت ترامپ و تبعات
ناشی از این نقل و انتقال که در چارچوب پیامدهای بین المللی
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا به ویژه در منطقه خاورمیانه
مورد توجه قرار داد ،اهمیت پیدا میکند؛ چرا که از وضعیت
رسمی دیپلماسی و مسائل منطقهای خارج و به فرامنطقه نیز
مرتبط میشود .او با اشاره به سفر اخیر مقامات کویتی به تهران،
خاطرنشان کرد که همانگونه سفر وزیر امورخارجه کویت به
تهران حامل پیامی بود ،میتوان گفت که سفر حسن روحانی نیز
قابل اعتنا و بررسی از این زاویه است؛ زیرا که ایران با کشورهای
منطقه به ویژه عربستان دارای اصطکاکهای تعریف شدهای
است که در چندسال اخیر حجم باالیی پیدا کرده و وضعیت

بشار اسد:

حلب رنج کشید
بشار اسد ،رییس جمهوری سوریه در دیدار با
گروه جوانان دینی از خطیبان و ائمه جماعات و
مبلغان از تمامی استانهای سوریه با حضور وزیر
اوقاف این کشور گفت که پایداری مردم حلب
عامل تعیین کننده در پیروزی علیه تروریسم
بوده است.
النشره در گزارشی نوشت که بشار اسد با تاکید بر
اینکه پایداری حلب پس از جانفشانیها عامل تعیین
کننده در پیروزی علیه تروریسم بود ،گفت ،حلب به صورت گسترده رنج کشید ،چراکه
طرحی که علیه حلب چیده شده بود ،بسیار بزرگ بود .رییسجمهوری سوریه تاکید
کرد :هر گامی که مربوط به آینده سوریه باشد ،آن گام به دست مردم سوریه تعیین
میشود و مردم سوریه در مورد آن تصمیمگیری خواهد کرد .وی تاکید کرد که از
مهمترین مسائلی که باید گروه دینی آن را مد نظر قرار دهد ،تدوین مجدد اصطالحات
و اصالح مفاهیم غلط برای اشاعه دین درست برای رویارویی با رادیکالیسم است .اسد
گفت :جنگی که ما وارد آن شدهایم ،جنگ خرد و عقل است و از اینجا اهمیت این
مساله مطرح میشود که اعضای گروه دینی ابزارهای گفت وگو را در دست داشته
باشند و از روش تحلیل و استنتاج استفاده کنند.
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ادعای رسان ههای جمهور 

تقابل در منطقه را میان ایران و عربستان شدت بخشیده است.
این تحلیلگر بین الملل با بیان اینکه شورای همکاری خلیج فارس
از آغاز تاکنون حتی در تاسیس ،هدف گذاری ،شکل گیری آن
چه در بحبوحه انقالب اسالمی و چه پس از آن در تقابل با آن
مطرح بوده است ،تاکید کرد :سفر روحانی به کویت و عمان
آن هم یک روزه ،سریع و قابل تامل میتواند نشان دهنده نقل
و انتقال پیامهایی خاص در ارتباط با کشورهای فرامنطقهای و
حضور آنها در حل و فصل منازعات و مناقشات منطقهای مانند
یمن ،بحرین و از همه مهمتر سوریه باشد و در ضمن این سفرها
میتواند به تغییر و تحول و ایجاد رابطه بهتر میان پایتختهای
ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس کمک کرده و موجب
ایجاد فضای معنادار در راستای ارتباط از طریق این پایتختها
با کشورهای فرامنطقهای جهت رسیدن به منطق گفتوگو برای
حل و فصل مسائل مبتال به یا نقل و انتقال پیامها از طریق
کشورهای عربی باشد.
خیر و برکت برای جهان اسالم
عباس منصوری آرانی ،عضو سابق کمیسیون امنیت ملی نیز
معتقد است که این سفر نه تنها برای جمهوری اسالمی ایران،
کویت و عمان و در یک دید بلندتر برای کشورهای حوزه خلیج
فارس اهمیت استراتژیک و راهبردی دارد بلکه میتواند تاثیر
بسزایی در جهان اسالم بگذارد .به گفته وی ،اگر قادر باشیم
هماهنگی و توافق و ائتالفی را در دوربرد یا میانبرد ترسیم
کنیم؛ بدون شک جهان اسالم را که فراتر از منطقه است تحت
تاثیر قرار خواهیم داد و این امر بسیار ضرورت دارد ،چرا که در
دکترین سیاست خارجه جمهوری اسالمی ایران اهمیت ویژه به
کشورهای پیرامونی و کشورهای جهان اسالم به شدت تاکید
شده است .عضو سابق کمیسیون امنیت ملی در مجلس نهم
شورای اسالمی ،ادامه داد :کشور عمان از دیرباز با ایران روابط
خوبی داشته و هردو کشور در شرایط بحرانی براساس روابط
تعریف شده و بر مبنای منافع مشترک کمکهای شایانی به
یکدیگر روا داشت ه و در دهههای گذشته نیز این ارتباط و همکاری
استمرار داشته است.
او همچنین با اشاره به روابط میان ایران و کویت گفت:
جمهوری اسالمی ایران و کویت ،طی سالها روباط پر فراز و
نشیبی را تجربه کردهاند ،اما در یک یا دو دهه گذشته ،این روابط
شرایط بهتری را به خود دیده و تاثیرات مثبت بسیاری را در

روابط سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی ،اجتماعی ما داشته
است .منصوری آرانی تاکید کرد :بر همین اساس ،کویت و عمان
هردو تالشهایی را آغاز کرده و میتوانند با توجه به اینکه با عراق
هم رابطه خوبی داریم ،برای رسیدن به شرایطی ایدهآل در حوزه
خلیج فارس رایزنی کنند و از این طریق ،مشکالت موجود با سایر
کشورهای حوزه خلیج فارس را از سر راه خواهیم برداشت؛ به
تعبیری دیگر شرایط اینطور نیست که مشکالت قابل حل نباشد.
منصوری ارانی در ادامه گفت :باید بپذیریم که اهمیت منطقهای
و استراتژیک خلیج فارس توسط کشورهای خود منطقه تامین
شود و آنها در سایه این امنیت بتوانند فعالیتهای سیاسی و
اقتصادی خود را استمرار بخشیده و حتی در بلندمدت با همکاری
یکدیگر مانورهای مشترک برگزار کنند؛ با این رویکرد است که
میتوانیم گروههای افراطی که توسط سرویسهای اطالعاتی
ایاالت متحده آمریکا و کشورهای غربی ساخته شده و به دنبال
از بین بردن رحمانیت اسالم و چهره رحمانی اسالمی هستند را
از بین ببریم.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه براین باور
است که سفر حسن روحانی به عمان و کویت آغازگر تحوالت
بسیار مهم منطقهای است و سفر تیمهای عمان و کویت به
تهران یا عزیمت روحانی به این کشورها منبع خیر و برکت برای
جهان اسالم خواهد بود؛ اگرچه که همه طرفها باید سعی کنند
اراده و عزم الزم را برای ایجاد روابط داشته باشند وگرنه صرفا
گفتوگوها روی کاغذ و با جلسات تشریفاتی بیفایده خواهد
بود؛ لیکن اگر عملیاتی شوند ،برای اسالم فوق العاده خواهد بود.
ایران دست دوستی میفشارد
علی خرم ،تحلیلگر بین الملل با بیان اینکه در روابط
بین الملل همیشه سفر و هرگونه مراوده میان کشورها توصیه
شده و مطلوب است ،گفت :این اقدامات فضایی را ایجاد میکند
که اگر سوءتفاهماتی هم وجود داشته باشد ،برطرف شده و اگر
اختالفاتی مابین طرفین باشد ،کاهش یابد و نهایت زمینه برای
همکاری و تفاهم و شراکت در منافع پیش آید؛ این اصل اساسی
در روابط خارجی است.
او با اشاره به اینکه ضوابط ایران و کشورهای عربی و کشورهای
حوزه خلیج فارس دچار نوسان بوده و ناشی از جابه جایی قدرت
و به عبارتی تغییر توازن قوا در اثر انقالب اسالمی ایران بود،
یادآورشد که تا زمان انقالب اسالمی ،تمامی کشورهای عربی

حوزه خلیج فارس ،از عربستان تا عمان روابط خوبی با ایران
داشته و عظمت ایران را پذیرفته بودند ،با این حال همانند االن
که آمریکا و انگلیس در میان شش کشور بیشترین نفوذ را دارد،
در آن زمان هم به همین شکل بود ،اما آنگاه که روابط ایران با
آمریکا و انگلیس دچار دگرگونی شد ،آنها دیگر بر قدرت ایران
در خلیج فارس مهر تایید نزدنند و ایران که زمانی نقش برادر
بزرگ را داشت ،دیگر مورد تایید آمریکا و انگلیس واقع نشد و تا
زمانی که میان این سه کشور چالش و برخوردارهای نامتعارف
وجود داشته باشد ،شش کشور حوزه خلیج فارس نیز مرتبا نقش
برادری ایران را به چالش خواهند کشید .به گفته خرم ،این
شرایط ادامه پیدا خواهد کرد مگر تا اینکه زمانی فرارسد و توازن
قوا بار دیگر شکل گیرد.
این تحلیلگر بین الملل تصریح کرد 38 :سال است که عربستان
تالش دارد  5کشور دیگر را با خود علیه ایران همراه کند و
حاصل این است که در جنگ عراق علیه ایران  120میلیارد دالر
هزینه کردند و در موارد دیگر هرگاه فرصتی یافت شود ،به قول
خودشان سر مار (ایران) را به کمک آمریکا و اسرائیل قطع کند.
در شرایط فعلی با سرکار آمدن دونالد ترامپ ،شرایطی به وجود
آمده که به نفع اعراب و جمهوری اسالمی ایران و به طورکل
مسلمانان نیست؛ هیچ کشوری هم نمیتواند پیش بینی کند
که چه خواهد شد.
علی خرم عنوان کرد :در چنین شرایطی ،شورای همکاری
خلیج فارس برای همکاری با جمهوری اسالمی ایران اعالم
آمادگی کرده و از سوی ما هم برای فشردن دست آنها جواب
مثبت داده شد؛ در چنین فضایی ،حسن روحانی به عمان و
کویت سفر میکند و به این معناست که مانند همیشه حاضریم
دست برادری را فشرده و همکاری کنیم و نگذاریم که شرایط در
خلیج فارس به ضرر همه تمام شود؛ زیراکه اگر خلیج فارس ناامن
شود ،برای تمامی کشورهاست و اگر امن باشد هر هشت کشور
از آن استفاده میکنند .در گذشته صدام این ناامنی را به وجود
آورد و امروز ممکن است کشوری دیگر با تحریک دیگران چنین
اقدامی را انجام دهد .خرم معتقد است که ایران میخواهد بگوید
برای دوستی و پرهیز از هرگونه سوء تفاهم اعالم آمادگی کرده
و قصد دشمنی با کشورهای حوزه خلیج فارس را نداریم بلکه به
دنبال رابطهای دوستانه با تمامی شش کشور حوزه خلیج فارس
هستیم و اگر هم رابطه وجود دارد آن را تقویت خواهیم کرد.

رییس قوه مقننه در دیدار با دبیرکل حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق

مگر کسی به دشمنی اسرائیل با اسالم و مسلمانان شک دارد!
علی الریجانی ،رییس مجلس شورای اسالمی روز گذشته با صالحالدین
بهاءالدین ،دبیرکل حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق دیدار و بیان کرد که
وحدت عراق و امنیت پایدار در آنجا برای ما حائز اهمیت است.
رییس قوه مقننه گفت :به همین دلیل از ابتدای تشکیل دولت جدید عراق سعی ما بر
این بوده که این کشور به سمت یک حکومت پایدار و دموکراتیک حرکت کند و با حفظ
یکپارچگی میان مسلمانان شیعه و سنی از بحران داعش عبور نمایند .الریجانی در این
دیدار خاطرنشان کرد که جریانهای اسالمی در سراسر جهان دارای اهمیت هستند و
باید این جریانات با هم اتحاد داشته باشند ،هرچند متاسفانه برخی از این جریانها در
برخی زمانها ،راه را به اشتباه رفتند و جای دوست و دشمن را به اشتباه گرفتند .رئیس
قوه مقننه تصریح کرد :برخی از جریانات اسالمی در زیر پرچم اسالم ایستادهاند اما با
صهیونیستها و آمریکاییها پیمان دوستی بستهاند که این جای سوال دارد .ما شاهد
هستیم که جبهةال ُنصره مورد حمایت اسرائیل است و زخمیهای آنان در اسراییل مداوا
میشوند .مگر کسی به دشمنی اسرائیل با اسالم و مسلمانان شک دارد!
رییس مجلس شورای اسالمی متذکر شد :عراق کشور بزرگی است که باید ثبات و
امنیت در آن برقرار شود و یکی از راه های رسیدن به این ثبات ،کاهش اختالفات در
داخل اقلیم کردستان و همکاری با دولت مرکزی است و نباید اجازه داد افرادی میان
اکراد و دولت عراق فاصله ایجاد کنند ،زیرا از این فاصله فقط دشمنان سود خواهند برد.
دشمن واحدی داریم و برای مقابله با آن باید مدیریت بحران داشته باشیم
صالحالدین بهاءالدین ،دبیرکل حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق نیز در این دیدار

اظهار داشت :بلندی صدای دشمنان ما بیانگر آن است که ما حضور داریم و خدا را
شاکریم که صدای اسالم در کل عراق بلند است و امیدواریم که بتوانیم این صدا را
هر روز قوی تر کنیم .بهاءالدین افزود :در کردستان عراق ما به دنبال اهداف اسالمی
هستیم و تالش ما بر این است که اختالفات موجود میان جنبشهای اسالمی را کم
کنیم و گامهای عملی در این زمینه برداشت ه و تالش داریم تا یک مانع در مقابل
دشمنان اسالم باشیم .دبیرکل حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق گفت :ما به دنبال
افراط گرایی نیستیم و بر این مسئله تاکید داریم که باید یک انسجام میان خود کردها
باشد تا بتوانند با دولت مرکزی ارتباط مناسب تر و نزدیکتری برقرار کنند .وی تاکید
کرد :زمانی اختالفات داخلی ،پارلمان را به تعطیلی کشاند و ما اکنون تالش داریم تا
مجددا آن را تشکیل دهیم و این کار جز با کنار گذاشتن اختالفات و نزدیک کردن
دیدگاهها میسر نخواهد شد و همچنین امیدوارم که که بتوانیم در هدف مشترکی که
داریم و آنهم سرنگونی داعش ،موفق عمل نماییم .بهاءالدین با اشاره به سبقه تاریخی
دین اسالم گفت :ما معتقدیم اسالم به عنوان یک دین ،یک مسئله است و مسلمانان
مسئلهای دیگر؛ مسلمانان در طول تاریخ دچار اختالفاتی شدهاند اما اسالم همیشه
ماندگار است و ما باید از گذشتگان درس بگیریم و راه اشتباه آنان را تکرار نکنیم .دبیرکل
حزب اتحاد اسالمی کردستان عراق یادآور شد :ما باید بدانیم که دشمن واحدی داریم
و این دشمن اکنون مجهز به تکنولوژی های مدرن است و برای مقابله با آن باید یک
مدیریت بحران داشته باشیم و یکی از راه های آن ،رسیدن به یک دیدگاه واحد به
مسایل اسالمی است ،زیرا ما همه یک هدف به نام اسالم داریم و به همین دلیل الزم

است که با تجدیدنظر در برخی از اندیشه های فقهی گذشته ،می توانیم گشایشی برای
سایر گروه ها واحزاب مسلمان داشته باشیم .به گزارش خانه ملت ،دبیرکل حزب اتحاد
اسالمی کردستان عراق در پایان ضمن تشکر از حمایتهای جمهوری اسالمی ایران در
ایجاد ثبات و نظم در عراق ،خواستار همکاری های بیشتر با این کشور شد.

موگرینی هشدارداد

نگران از دست رفتن نقش رهبری آمریکا در جهان هستم
فدریکا موگرینی ،رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در
مصاحب ه با گروهی از روزنامهها از جمله روزنامه دیولت
آلمان نسبت به وضعیت متشنج سیاسی در آمریکا هشدار
داد.
رییس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفته که نگران از دست رفتن
نقش رهبری آمریکا در جهان است و هرگز آمریکا را تا این حد دچار
قطبی شدن ،اختالف و درگیری ندیده است .به گزارش انتخاب،

فدریکا موگرینی همچنین عنوان کرده است که رهبر جهانی باید
قدرتمند و خودکفا باشد .اگر بزرگترین دموکراسی جهان متشنج
باشد به یک فاکتور بی ثبات کننده برای دیگر نقاط جهان تبدیل
خواهد شد .وی هشداد داده که نگران است تحوالت منفی کنونی
تاثیری منفی بر ثبات جهانی داشته باشد و تاکید کرد که انتظار
روابط عملگرا میان اروپا و آمریکا را دارد .موگرینی ادامه داد :ما در
حال گذار به یک برنامه جدید از روابطمان هستیم .وی همچنین در

اظهاراتش پیش از سفر روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیم صهیونیستی به واشنگتن نسبت به طرح جابه جایی سفارت
آمریکا در اراضی اشغالی از تلآویو به قدس هشدار داد .رئیس
سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه داد :من نگرانی شدیدی نسبت به
جابه جایی سفارت آمریکا از تلآویو به بیت المقدس دارم .او نسبت
به آسیب قابل توجه به فرایند صلح خاورمیانه هشدار داد .موگرینی
گفت :این اقدام نمادین باعث تحریک افکار عمومی اعراب میشود.

تیم اوباما مخفیانه برای تضعیف فلین و نجات
توافق هستهای تالش کرد
واشنگتن فری بیکن ،رسانهای جمهوریخواه و طرفدار دونالد ترامپ،
رییسجمهور جدید آمریکا در گزارش اخیر خود آورده است که متحدان و
همراهان باراک اوباما ،رییسجمهور سابق آمریکا ماهها به طور مخفیانه کار
کردند تا مایکل فلین ،مشاور امنیت ملی ترامپ را در رسانههای ملی تضعیف
کنند و از این طریق بتوانند توافق هستهای را نجات دهند.
این رسانه مدعی شد که تیم سابق اوباما پیشتر در خالل مذاکرات هستهای گروهی
را برای تلطیف نظر مردم درباره برجام در رسانهها تشکیل داده بود و مسئول تضعیف
فلین با هدف نجات برجام بوده است .در این گزارش آمده است که فلین از ابتدا یکی
از منتقدان توافق هستهای بوده است که روز دوشنبه به دنبال گزارشهایی مبنی بر
اینکه او مکالمات تلفنیاش با سفیر روسیه در آمریکا را درباره لغو تحریمهای روسیه
از معاوناول ترامپ و دیگران مخفی کرده است ،استعفا داد .این روزنامه تاکید کرده
که از منابع آگاه متعدد داخل و خارج کاخ سفید شنیده است که ستادی مستقر
ماههاست که سعی دارند فلین را تضعیف کنند .با این حال کم نیستند رسانههایی که
از آب گل آلود ماهی گرفته و به دنبال تخریب چهره اوباما و سیاست ورزی های وی
درخصوص توافق هستهای با ایران هستند؛ در این میان میتوان از روزنامه دیلی کالر
نام برد .در گزارش اخیر این رسانه آمده است که بن رودز ،مشاور امنیت ملی اوباما
که در دوران مذاکرات هستهای به ایجاد گروهی موسوم به «گروه پژواک» برای ایجاد
فضایی مثبت در رسانهها درباره امضای توافق هستهای متهم شده بود بارها به طور
علنی برای بیاعتبار کردن فلین صحبت کرده است .به گفته این نویسنده ،هدف این
کمپین ضدفلین بر اساس گزارش واشنگتن فری بیکن ایجاد ممانعت برای اقدامات
دولت ترامپ در جهت افشای جزییات توافق هستهای با ایران است که مدتها توسط
دولت اوباما مخفی نگه داشته شده است .فلین بارها به طور علنی از توافق هستهای
اوباما انتقاد کرده و گفته پشت پرده این توافق از مردم مخفی شده است .براساس
ادعای این نویسنده ،یکی از منابع آگاه پشت پرده به روزنامه واشنگتن فری بیکن
گفته اینکه ستادی برای بیاعتبار کردن فلین حتی قبل از روز تحلیف تشکیل شده
بود ،غیر قابل انکار است .این ستاد مجموعهای از حرکتهای سیاسی را برای تضعیف
فلین ترتیب داده بود .ترامپ روز سهشنبه اعالم کرد که جریان اصلی خروج فلین
نیست بلکه مساله درز غیر قانونی اطالعات است که منجر به نوشتن درخواست استعفا
از سوی ژنرال چهار ستاره کابینه شده است .فلین نیز گفته در برخی موارد شما در
مورد کارکنان صحبت میکنید که به معنی خروج اسناد طبقهبندی شده سیستم و
دادن آن به خبرنگاران است .این جرم است .شما به آن درز اخبار میگوید .این یک
اقدام مجرمانه است.

چالش بهبود روابط میان روسیه و آمریکا
نخستین دیدار سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روسیه و رکس تیلرسون همتای آمریکاییاش در
آلمان برگزار میشود.
الوروف،سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز
چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعالم کرد :در دو روز
پبش رو و در حاشیه اجالس وزیران خارجه گروه بیست
در بن آلمان چند دیدار دوجانبه با همتایان خود انجام
میدهد .خبرگزاری ایتارتاس به نقل از ماریا زاخارووا،
سخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشت :وزیر خارجه روسیه با رکس تیلرسون و زیگمار
گابریل همتایان آمریکایی و آلمانی خود دیدار و مذاکره خواهد کرد .این دیدارها،
نخستین مالقات الوروف با وزیران خارجه جدید آمریکا و آلمان است و همچنین
مذاکره وزیر خارجه روسیه با همتایان از چین ،برزیل ،ایتالیا ،ژاپن و آفریقای جنوبی
نیز در دستور کار است .سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت :الوروف در دیدار با وزیر
امور خارجه آمریکا در مورد روابط دوجانبه و مسائل مهم بین المللی گفت وگو میکند.
زاخارووا افزود :بدیهی است در این دیدار ،روابط دوجانبه که با اقدام های دولت سابق
آمریکا به بن بست کشانده شد و اکنون باید از این وضعیت خارج شود ،مورد بررسی
قرار میگیرد .الوروف هفته پیش در گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسی ان.تی.وی با
اشاره به وجود اختالف بین مسکو و واشنگتن در مسائل مختلف بین المللی و منطقهای،
گفت :هیچکس نمیگوید ،اگر در مسائل اختالفی وجود دارد نباید مذاکره شود .مهارت
دیپلماسی این است که حتی در مسائل مورد اختالف نکات مشترک پیدا شود .دولت
اوباما رئیسجمهوری قبلی آمریکا در سه سال اخیر به بهانه اوضاع اوکراین چندین
بسته تحریمهای اقتصادی و مالی علیه روسیه به اجرا گذاشت و با فشار واشنگتن،
اتحادیه اروپا نیز تحریمهای مشابهی وضع کرد که با واکنش متقابل مواجه شد .این در
حالی است که دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین خبرداد که هنوز هیچ اقدامی
برای بازسازی روابط دوجانبه آمریکا و روسیه صورت نگرفته است .وی افزود :برای آغاز
بازسازی روابط دوجانبه در انتظار جلسات رسمی بین مقامهای روسیه و آمریکا باشید.
سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی مبنی بر بازسازی روابط بین مسکو و واشنگتن
تاکنون فقط اظهاراتی درخصوص بهبود روابط دوجانبه صورت گرفته و هنوز هیچ
اقدامی جدی در این خصوص انجام نپذیرفته است .او همچنین اعالم کرد در گفت
وگوی تلفنی بین «والدیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» هیچ بحثی در خصوص منطقه
«کریمه» صورت نگرفته است .پیش از این شان اسپایسر ،سخنگوی کاخ سفید اعالم
کرده بود دونالد ترامپ از روسیه میخواهد تا منطقه کریمه را به اکراین بازگرداند.
همچنین در پی استعفای «مایکل فلین» به دلیل افشای روابط پنهانی خود با مقامهای
روسیه ،سخنگوی کرملین اعالم کرد هیچ رابطه غیرمعمول بین مقامهای آمریکایی و
روسی وجود نداشته و روابط طبق عرف دیپلماتیک و کامال طبیعی است.

