
هشدار دی میستورا نسبت به قدرت گرفتن داعش پس 
از خروج آمریکا از سوریه

فرستاده سازمان ملل به سوریه نسبت به امکان قدرت گرفتن داعش پس 
از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، هشدار داد.

به گزارش ایسنا، استفان دی میستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه در گفت وگو 
با شبکه "آر تی اس" خاطرنشان کرد که خروج نیروهای آمریکایی در درجه اول به 
کردها ضربه خواهد زد. کردها عنصر بسیار مهمی در سوریه هستند و نباید در هیچ 

شرایطی از آن ها چشم پوشی کردو آن ها را نادیده گرفت.
دی میستورا در ادامه افزود: آمریکا می تواند از طریق همکاری دیپلماتیک به 

مشارکتش در حل و فصل بحران سوریه ادامه دهد.
فرستاده سازمان ملل به سوریه نسبت به امکان قدرت یابی داعش در پایگاه هایش 

پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه هشدار داد.
این اظهارات دی میستورا پس از آن است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

آمریکا از خروج نیروهایش از سوریه خبر داد.
رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ دسامبر از خروج نیروهای کشورش از سوریه خبر داده 
بود. منابعی در واشنگتن اعالم کردند که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه چندماه 

طول خواهد کشید.

پیام نخست وزیر عراق به اسد
بشار اسد امروز )شنبه( پیامی را از عادل عبدالمهدی در زمینه هماهنگی 

میان دو کشور و توسعه روابط سوریه و عراق دریافت کرد.
به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه امروز پیام عادل عبدالمهدی،  
نخست وزیر عراق را از سوی فالح فیاض، مشاور امنیت ملی این کشور دریافت کرد.

خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از سایت ریاست جمهوری این کشور گزارش 
داد، مضمون این پیام درباره تحکیم روابط دو کشور، اهمیت تداوم هماهنگی در 
تمام زمینه ها من جمله مبارزه با تروریسم و همکاری در این باره به خصوص در 

مرزهای دو کشور بود.
بشار اسد در این دیدار بر برقراری روابط مناسب با عراق و همکاری با این کشور در 
زمینه مقابله با تروریسم تاکید کرد و هماهنگی میان دو کشور را تا زمان نابودسازی 

کانون های تروریستی در برخی مناطق سوریه و عراق ضروری دانست.
بشار اسد تاکید کرد، اتفاقات مثبت در منطقه بخصوص در سطح برقراری ثبات 
در اکثر شهرهای سوریه و عراق دال بر این است که اراده ملت های منطقه در حفظ 

حاکمیت کشور قوی تر از طرح ها و توطئه چینی های خارجی است.
فالح فیاض نیز اظهار کرد، موفقیت ملت عراق در مقابله با داعش و پیروزی های 
ارتش سوریه زمینه برقراری امنیت را فراهم کرده و تروریسم را از اکثر مناطق بیرون 
راند و آخرین مورد آن ورود ارتش سوریه به منبج بود که برای کل منطقه خیر را 

به همراه خواهد داشت.
دو طرف بر تحکیم روابط در تمام سطوح در جهت خدمت منافع ملت دو کشور 

تاکید کردند.

بحرین: سوریه کشوری مهم در خاورمیانه است
وزیر خارجه بحرین اعالم کرد که سوریه کشور مهم عربی است و ما از 

حاکمیت این کشور حمایت می کنیم.
به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، پس از این که منامه از ادامه فعالیت سفارتش در 
دمشق خبر داد، خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین بر حمایت 
کشورش از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد. وی در صفحه شخصی خود 
در توییتر، سوریه را "کشور مهم عربی" در خاورمیانه توصیف کرد و گفت سوریه 
کشوری است که به رغم شرایط سخت نیز هرگز از منطقه خاورمیانه جدا نخواهد 
شد. وزیر خارجه بحرین در ادامه افزود: ما از حاکمیت و تمامیت ارضی، برقراری 
ثبات، امنیت و شکوفایی سوریه حمایت می کنیم. وزارت خارجه بحرین روز جمعه 
در بیانیه ای اعالم کرد، فعالیت سفارتش در دمشق و نیز سفارت سوریه در منامه آغاز 

شده و پروازها میان دو کشور جریان دارد.
این بیانیه یک روز پس ازبازگشایی سفارت امارات در دمشق صادر شد.

زندان در انتظار ورزشکاران دوپینگی چین
بر اساس اعالم مقام های ورزشی چین، در صورتی که ورزشکاران این 
کشور از سال آینده میالدی از مواد نیروزا استفاده کنند با مجازات کیفری 

و زندان روبرو خواهند شد.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری شینهوا روز شنبه با انتشار این خبر اعالم کرد: وزارت 
ورزش کشور چین به همراه مقامات قضایی عالیرتبه در حال تهیه پیش نویس قانونی 
هستند که اجازه اعمال مجازات کیفری را در مورد پرونده های دوپینگ فراهم می 
آورد. خبرگزاری شین هوا به نقل از »گو ژونگ وِن« رئیس اداره کل ورزش های 

چین از اجرایی شدن این قانون تا اوایل سال 20۱۹ میالدی خبر داده است.
ژونگ ون در این باره اظهار داشت: خواسته ما این است که به جهان نشان دهیم 
تا چه اندازه در موضوع مبارزه با دوپینگ جدی بوده و تدابیر عینی و ملموسی را در 
مسیر مبارزه با آن اتخاذ می کنیم. رسوایی های دوپینگی طی یک دهه گذشته، 
سابقه ورزشی چین را در حوزه بین الملل به شدت خدشه دار کرده است. رسوایی 
هایی که به موجب آن بسیاری از قهرمانان المپیکی این کشور از مدال های خود 
خلع شدند. در سال 20۱7، سه تن از مدال آوران زن رشته وزنه برداری در بازی های 
المپیک 20۱8 پکن، بدنبال آزمایش دوباره نمونه های گرفته شده از آنان، از حضور 

در مسابقات محروم شده و مدال هایشان نیز از آنان پس گرفته شد.
یک سال بعد از این اتفاق، یک پزشک چینی در مصاحبه ای با روزنامه ای آلمانی 
مدعی شد که در فاصله سال های ۱۹80 تا ۱۹۹0، در طیف وسیعی از ورزش ها 

برنامه دوپینگ سازمان یافته ای به وقوع پیوسته است.
به دنبال افشاگری های این پزشک که »ژو یین ژیان« نام دارد، تمامی مدال 
های کسب شده توسط قهرمانان و ورزشکاران چینی طی 2 دهه اخیر مورد شک 

و ابهام قرار گرفت.
در ژانویه سال جاری، یک اسکی باز سرعت چین به دلیل مثبت اعالم شدن تست 
دوپینگ، ضمن محرومیت 2 ساله، در آستانه بازی های پیونگ چانگ کره جنوبی از 

تیم ملی این کشور نیز خط خورد.
در رسوایی دیگری که در همین ماه رخ داد، »وانگ جایلی« قهرمان ماراتن ملی 
چین پس از عدم حضور برای تست دوپینگ که دومین تخطی وی محسوب می شد 

برای مدت 8 سال از حضور در تمامی رقابت های ورزشی محروم شد.

در این میان برخی گمانه زنی های مبنی بر اینکه احمد بن 
عبدالعزیز که با حمایت بریتانیا از لندن برگشته است در 
مرکز این تحرکات قرار دارد و سعی دارد فضا را مدیریت 
این  شده  موجب  مسئله  همین  می شود.  شنیده  کند، 
احتمال به وجود بیاید که شاید وی به عنوان ولیعهد آینده 
معرفی شود. هرچند نباید این احتمال را هم نادیده گرفت 
که ممکن است فشار ها از بیرون عربستان به محمد بن 
سلمان و پادشاه وارد می شود، اما در این شکی نیست که 

شرایط در داخل عربستان در حال تغییر است
یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: »ابراهیم العاسف یک تاجر 
است و حدود 20 سال وزیر بازرگانی عربستان بوده و قاعدتا بیشتر 
از هر موضوعی به سود و زیان فکر می کند؛ لذا به احتمال خیلی 
زیاد رویکرد مالیمی خواهد داشت. ضمن اینکه قطعا با توجه به 
اینکه گزینه خوبی هم برای مواجه با دونالد ترامپ است. زیرا تا 
امروز عربستانی ها صرفا در رابطه با ترامپ هزینه داده اند و هیچ 
سودی به دست نیاورده اند. آن ها از آمریکا حمایت مالی کردند تا 
در سوریه زمینه ساز برکنار اسد شود، اما االن می بینیم که آن ها 
تصمیم دارند از این کشور خارج شوند. قرار بر این بود که با ایران 
برخورد تندی انجام دهند و حتی تا اقدام نظامی هم پیش بروند، 
اما باز هم آمریکایی ها این کار را انجام ندادند؛ بنابراین تا امروز 
رابطه میان عربستان و ایاالت متحده یکسویه بوده و فقط آمریکا 
سود کرده است؛ لذا انتخاب ابراهیم العاسف می تواند در همین 
راستا باشد. زیرا به هرحال دو تاجر حرف های هم را بهتر متوجه 

می شوند.«
امیر موسوی مشاور وزیر دفاع پیشین کشورمان طی گفتگو 
با فرارو در خصوص تغییرات اساسی و مهم در کابینه عربستان 
سعودی عنوان کرد: »درخصوص برکناری عادل الجبیر از وزارت 
امور خارجه عربستان سعودی باید چند نکته بسیار مهم را در 
این است که االن شرایط عربستان در  اول  نکته  بگیریم.  نظر 
عرصه سیاست خارجی به ویژه بعد از قتل جمال خاشقچی بسیار 
سخت شده است و آن ها با وجود اینکه سعی داشتند این اتفاق را 
توجیه کننند، اما موفق نشدند و عمدتا این را ضعف بزرگ دستگاه 
دیپلماسی این کشور می دانستند. ضمن اینکه همه دیدند ترکیه 
موفق شد در این موضوع بسیار جلو برود و نقش دیپلماسی این 
کشور هم در این مسیر بسیار پررنگ بود، اما عادل الجبیر نتوانست 

هدف عربستان و محمد بن سلمان را محقق سازد.«
وی ادامه داد: »موضوع بعدی در خصوص تحوالت سوریه است. 
االن شرایط به گونه ای شده که زمینه برای بازگشت این کشور به 
دنیای عرب فراهم شده است و احتماال فضا به این سمت و سو 
خواهد رفت که تعامالتی میان عربستان و سوریه به وجود بیاید. 
اما مشکل حضور عادل الجبیر این بود که از همان ابتدا کامال 
با حکومت بشار اسد مخالف بود و تاکید داشت باید دولت وی 
سرنگون شود و او کنار برود. به طوری که در تمام محافلی که 
حضور پیدا می کرد تاکید می کرد که بشار اسد باید کنار برود؛ 
بنابراین اگر قرار باشد عربستان ارتباط خود با سوریه را بهبود 
ببخشد دیگر فردی مثل عادل الجبیر که کامال مخالف اسد بود، 
امکان حضور او در راس دستگاه سیاست خارجی امکان پذیر 
نیست. اینکه می گویم احتمال تعامل عربستان با سوریه وجود 
دارد یک احتمال ضعیف نیست. زیرا االن می بینیم که بسیاری از 
کشور های هم پیمان سعودی مانند کویت، امارات، سودان و حتی 
مصر به این سمت و سو در حرکت هستند که روابط خود را با 
سوریه بهبود ببخشند و حتی کویت و امارات قصد دارند به زودی 

سفارت خود را در این کشور فعال کنند؛ لذا عادل الجبیر گزینه 
مناسبی برای سیاست و عرصه جدید در منطقه نبود.«

او ادامه داد: »موضوع سوم بحث محاصره قطر است. االن ثابت 
شده که دیپلماسی در موضوع قطر بسیار مفیدتر بود. زیرا دیدیم 
به عربستان  که دیپلماسی قطر بسیار عملکرد بهتری نسبت 
سعودی داشت. قطری ها در این روند موفق شدند با یک دیپلماسی 
هوشمندانه تمام نقشه های عربستان را که به واسطه سرمایه کالن 
و ارتباط نزدیک با خانواده ترامپ طرح ریزی شده بود را نقش بر 
آب کنند و این تا حدی بود که به جرات می توان گفت: محاصره 
قطر تا حدود زیادی بی اثر بوده است و دلیلش هم این بود که 
آن ها با دیپلماسی موثرشان موفق شدند همگرایی و همیاری 
کشور های منطقه و جهان را با خود همراه کنند؛ لذا در این باره 
هم به نظر می رسد عادل الجبیر نتوانست عملکرد خوبی داشته 

باشد و این می تواند یکی از دالیل برکناری وی باشد.«
چهارم  »دلیل  کرد:  تصریح  خاورمیانه  مسائل  تحلیلگر  این 
می تواند مربوط به وضعیت جسمانی و روحی عادل الجبیر باشد. 
زیرا او در این ماه های اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می کرد 
که مجبور بود مقدار زیادی آرام بخش استفاده کند و زمان زیادی 
را مجبور به استراحت های طوالنی بود و کمی هم در رفتارهایش 
تاثیر گذاشته بود و به همین دلیل طی این مدت حضورش در 
عرصه دیپلماسی بسیار کمرنگ شده بود. البته به نظر من سه 
موضوع اول نقش بسیار تاثیرگذارتری نسبت به عامل بیماری وی 

در برکناریش از وزارت امورخارجه داشته است.«
موسوی تاکید کرد: »اما باید در نظر داشت که با تغییر عادل 
الجبیر به وضوح مشخص است که شرایط در داخل عربستان اصال 
به نفع محمد بن سلمان نیست و وضعیت او نسبت به گذشته 
بسیار تغییر کرده است. زیرا عادل الجبیر از جمله افرادی بود که 
کامال نزدیک به محمد بن سلمان بود و همیشه معروف بود که 
او در محافل داخلی و خارجی با تمام توان از ولیعهد عربستان 

حمایت می کند و بسیار نسبت به او ارادت دارد؛ لذا االن حذف 
وی و آمدن آقای ابراهیم العاسف که از زندانی های هتل مشهور 
ریاض بود که در همان ابتدای دوره محمد بن سلمان بسیاری از 
شاهزادگان را در آنجا نگه داشت، نشان می  دهد که خط محمد بن 
سلمان در حال عقب نشینی است. به همین دلیل است که من 
فکر می کنم نقش پادشاه و ولیعهد در حال کم رنگ شدن است و 

این در هر دو حوزه داخلی و خارجی قابل مشاهده است.«
وی ادامه داد: »البته همانطور که می دانید نقش ملک سلمان 
بعد از به روی کار آمدن محمد بن سلمان بسیار کاهش پیدا کرده 
بود و االن هم اتفاق جدیدی رخ نداده است و ایشان همانطور 
که طی این دوسال تصمیم گیرنده نبودند االن هم نیستند و یک 
سری دست های پشت پرده که به احتمال زیاد یک جریان جدید 
در عربستان هستند، در تغییر عادل الجبیر و به روی کار آمدن 
ابراهیم العاسف نقش داشته اند؛ بنابراین شواهد و قرائن حاکی از 
آن است که عربستان در آستانه یک تحول بزرگ است. البته هنوز 
مشخص نیست که چه کسانی در این جریان پشت پرده نقش 
آفرینی می کنند، اما کامال واضح است که این تغییرات در راستای 

خواست و اهداف محمد بن سلمان نیست.«
او تصریح کرد: »در این میان برخی گمانه زنی هایی مبنی بر 
اینکه احمد بن عبدالعزیز که با حمایت بریتانیا از لندن برگشته 
است در مرکز این تحرکات قرار دارد و سعی دارد فضا را مدیریت 
کند، شنیده می شود. همین مسئله موجب شده این احتمال 
به وجود بیاید که شاید وی به عنوان ولیعهد آینده معرفی شود. 
هرچند نباید این احتمال را هم نادیده گرفت که ممکن است 
فشار ها از بیرون عربستان به محمد بن سلمان و پادشاه وارد 
می شود، اما در این شکی نیست که شرایط در داخل عربستان در 
حال تغییر است. این شواهد هم به مسئله برکناری عادل الجبیر 
خالصه نمی شود و به عنوان مثال پایان جنگ یمن هم یکی از 
همین شواهد است. البته نام های دیگری هم مانند محمد بن نایف 

و مطیب بن عبداهلل هم مطرح می شود که خیلی هم موثر هستند 
و بن سلمان نتوانست کامل آن ها را قلع و قمع کند.«

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفت: »نکته قابل توجه این است 
که بخش عمده تغییرات در کابینه عربستان اوال حاکی از آن است 
تغییرات فعلی کامال به نفع جبهه مقاومت است و نکنه دوم این 
است که بخشی از این تغییرات موجب شده که خیلی از افرادی 
که در ابتدای دوره بن سلمان در هتل زندانی بودند، دارای نفوذ و 
قدرت شوند. زیرا همانطور که می دانید برخی دیگر از افرادی که 
وارد کابینه شده اند، ارتباط نزدیکی با وحید الطالل دارند و طالل 
هم جز زندانی های بن سلمان بود. اما همه این ها کامال به نفع خط 
مقاومت و فلسطین و سوریه است و اصال با سیاست های قبلی 
عربستان همخوانی ندارد. به همین دلیل است که می گویم باید 
منتظر یک تحول بزرگ در این کشور باشیم و بعید نیست که این 

کشور تمایلی هم به رابطه با ایران پیدا کند.«
موسوی در پایان تاکید کرد: »ابراهیم العاسف یک تاجر است 
و حدود 20 سال وزیر بازرگانی عربستان بوده و قاعدتا بیشتر از 
هر موضوعی به سود و زیان فکر می کند؛ لذا به احتمال خیلی 
زیاد رویکرد مالیمی خواهد داشت. ضمن اینکه قطعا با توجه به 
اینکه گزینه خوبی هم برای مواجه با دونالد ترامپ است. زیرا تا 
امروز عربستانی ها صرفا در رابطه با ترامپ هزینه داده اند و هیچ 
سودی به دست نیاورده اند. آن ها از آمریکا حمایت مالی کردند 
تا در سوریه زمینه ساز برکنار اسد شود، اما االن می بینیم که 
آن ها تصمیم دارند از این کشور خارج شوند. قرار بر این بود که با 
ایران برخورد تندی انجام دهند و حتی تا اقدام نظامی هم پیش 
بروند، اما باز هم آمریکایی ها این کار را انجام ندادند؛ بنابراین تا 
امروز رابطه میان عربستان و ایاالت متحده یکسویه بوده و فقط 
آمریکا سود کرده است؛ لذا انتخاب ابراهیم العاسف می تواند در 
همین راستا باشد. زیرا به هرحال دو تاجر حرف های هم را بهتر 

متوجه می شوند.«
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هشدار مسکو به تماشاگران مسابقات جام جهانی
وزارت امور خارجه روسیه اعالم کرد: اتباع خارجی که بر مبنای Fan ID در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 به روسیه سفر کرده اند می بایست حداکثر تا تاریخ 31 دسامبر2018 خاک روسیه را ترک کنند .   به گزارش ایسنا 

وزارت امور خارجه روسیه در اطالعیه ای که در کانال سفارت ایران در روسیه منتشر شده، اعالم کرد: آن دسته  از اتباع خارجی که بر مبنای Fan ID در زمان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 به روسیه سفر کرده اند می بایست حداکثر 
تا تاریخ 31 دسامبر2018 خاک روسیه را ترک کنند . در ادامه این اطالعیه آمده است : در غیر این صورت بر اساس قوانین جاری مهاجرت روسیه با آنها برخورد خواهد شد . 

اخبار مشاور وزیر دفاع پیشین کشورمان بررسی کرد

عربستان در آستانه تحول؟!

براساس توافق سوئد

انصاراهلل بندر الحدیده را در حضور ناظر سازمان ملل به نیروهای گارد ساحلی تحویل دادند

ارتش و کمیته های مردمی یمن )شبه نظامیان حوثی( امروز )شنبه( به طور 
رسمی و در حضور تیم سازمان ملل بندر الحدیده را در راستای اجرای 
اداره گارد ساحلی )تحت نظارت  نیروهای  به  توافقات نشست استکهلم 

انصاراهلل( تحویل دادند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، یک منبع یمنی اعالم کرد 

که نیروهای گارد ساحلی مسؤول اداره بنادر قبل از درگیری  و جنگ در یمن بودند.
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به انصاراهلل یمن گفت: نیروهای 
ما از شب گذشته اجرای مرحله اول استقرار مجدد در بندر استراتژیک الحدیده را 

براساس توافقی که طی مذاکرات سوئد حاصل شد، آغاز کردند.
می خواهیم  ملل  سازمان  آتش بس  بر  نظارت  کمیته  از  ما  گفت:  سخنگو  این 
طرف مقابل را به اجرای تمامی تعهدات خود درباره مرحله اول توافق سوئد به ویژه 

عقب نشینی از محور شرقی شهر ملزم کند.
سریع نیروهای ائتالف عربی را به نقض آتش بس متهم کرد و گفت: جنگنده های 
ائتالف عربی طی 2۴ ساعت گذشته دو حمله را به الحدیده انجام دادند. همچنین ۱۵8 

مورد نقض آتش بس گزارش شده است.
منبعی در سازمان ملل نیز اعالم کرد که انصاراهلل استقرار مجدد نیروهایشان در بندر 

الحدیده را آغاز کرده اند.
همچنین سلیم المغلس، عضو هیئت صنعا در مذاکرات سوئد گفت: ما با حضور 
پاتریک کامرت، رئیس تیم ناظران سازمان ملل در یمن استقرار مجدد نیروها 
در بندر الحدیده را آغاز کردیم تا نگرانی های طرف مقابل درباره برداشتن اولین 

گام رفع شود.

وی تأکید کرد که ارتش و کمیته های مردمی از بندر الحدیده عقب نشینی کرده 
و نیروهای گارد ساحلی یمن اداره بندر الحدیده را در دست گرفته و فعالیت شان را 

آغاز کرده اند.
وی گفت: ما امیدواریم طرف مقابل نیز این اقدام را اتخاذ کند تا بتوانیم مرحله دوم 

استقرار نیرو را اجرا کنیم.
المغلس گفت: با رئیس کمیته هماهنگی امنیتی توافق شد که هر طرف طرح 
مکتوبی درباره استقرار نیرو را ارائه کرده و پایان امروز آن را برای دفتر فرستاده سازمان 
ملل بفرستد. این طرح مکتوب باید پایگاه هایی را که نیروهای دو طرف از آنجا عقب 

نشینی می کنند، مشخص کند.
وی تأکید کرد: رئیس کمیته هماهنگی سازمان ملل بر اهمیت اعتمادسازی متقابل 
میان دو طرف برای جرای کامل توافق نامه تأکید کرد. ما امیدواریم که جامعه جهانی 
بر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی برای قبول 

این طرح فشار بیاورند.
همچنین سازمان ملل اعالم کرده که طرف های یمنی با ایجاد گذرگاه های انسانی 

موافقت کرده اند.
استقرار مجدد در  اعالم کرد: نشست مشترک کمیته هماهنگی  سازمان ملل 
الحدیده به آغاز اجرای مرحله اول توافق سوئد و اعتمادسازی برای رساندن کمک های 

بشردوستانه و استقرار مجدد منجر شد.

یک مقام سابق آژانس اطالعات اسرائیل موساد ادعا کرده 
است که روسیه، دونالد ترامپ را انتخاب و او را به  عنوان 
کاندیدای رئیس جمهور مطرح کرده است، چون مسکو به 
این نتیجه رسیده بود که او بهترین نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا خواهد بود.
یک مقام سابق آژانس اطالعات اسرائیل موساد ادعا کرده است 
که روسیه، دونالد ترامپ را انتخاب و او را به  عنوان کاندیدای 
رئیس جمهور مطرح کرده است، چون مسکو به این نتیجه رسیده 
بود که او بهترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد 

بود.
»تمیر پاردو«، رئیس سابق موساد، در جریان کنفرانس دیجیتال 
»مارکر« در اسرائیل، روز دوشنبه، در خصوص عملیات ایذایی در 
اطالع رسانی ربات ها در جریان مبارزات انتخاباتی سخنرانی کرده 
است. وی در خصوص ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در سخنان 
خود ادعا کرده که روسیه ترامپ را به  عنوان یک نامزد انتخاباتی 
برای دستیابی به اهداف مسکو برگزیده و سپس با استفاده از 

تاکتیک های آنالین، از پیروزی وی در انتخابات اطمینان حاصل 
کرده است.

او گفته: مقامات مسکو به رقابت ریاست جمهوری سال 20۱6 
ایاالت متحده نگاه کردند و از خود پرسیدند: دوست داریم  در 
کدام نامزد در کاخ سفید مستقر شود؟ چه کسی به ما کمک 
خواهد کرد تا اهدافمان را برآورده کنیم؟ و در نهایت او )ترامپ( را 
انتخاب کردند. از همان زمان به بعد، روس ها سامانه ای از ربات ها 
را برای تمام طول مدت انتخابات برپا و ترامپ را کاندیدای ریاست 

جمهوری مطرح کردند.
اطالعات  تحریف  و  ربات ها  از  تاکنون  آنچه  داد:  ادامه  وی 
دیده ایم، فقط نوک کوه یخ است. این بزرگ ترین تهدید سال های 
اخیر است و ارزش های اساسی را که ما از جنگ جهانی دوم به 
شکل مشترک در اختیار داریم - دموکراسی و نظم جهانی پدید 

آمده از جنگ جهانی دوم- را تهدید می کند.
اکنون مدتی است که مقامات کرملین، به  ویژه والدیمیر پوتین، 
پشت صحنه حمالت  در  که  مظنون هستند  گسترده  به  طور 

سایبری جهانی، به  ویژه در ایاالت متحده و با دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری 20۱6 هستند.

در اوایل این ماه، گزارشی توسط مجلس سنای ایاالت متحده 
منتشر شده که در آن در مورد مقیاس وسیع عملیات ضداطالعات 

روسیه اطالعاتی ارائه  شده بود.
این گزارش نشان می دهد، روسیه از اینستاگرام، یوتیوب، تامبلر، 
پی پال و همچنین توییتر و فیسبوک برای انتشار تبلیغات وسیع 

و گسترده استفاده می کند.
این گزارش همچنین ادعا می کند، روسیه تمرکز ویژه ای بر 
هدف قرار دادن محافظه کاران با پست های مربوط به مهاجرت، 

نژادگرایی و قوانین مربوط به اسلحه دارد.
فیلیپ هوارد، مدیر مؤسسه اینترنتی آکسفورد، در این خصوص 
اظهار داشته: این عملیات روسیه شامل استفاده از یک خانواده 
کامل از سایت ها و رسانه های اجتماعی است. تصور ما این است که 

هدف این بوده که این کمپین ها قانونی به نظر برسند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بارها و بارها انکار کرده که 

در مبارزات انتخاباتی اش با مداخله و عملیات روسیه وارد تبانیـ  
دانسته یا ناخواستهـ  شده است.

با این  حال ادعاهای جدیدی که رئیس سابق موساد در این 
خصوص مطرح کرده است می تواند فصل جدیدی در رسیدگی 
به اتهامات دونالد ترامپ و ماجرای دخالت روس ها در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 20۱6 ایاالت متحده باشد و سندی جدید 
در اختیار حزب رقیب یعنی دموکرات ها؛ آن هم در راستای فشار 

بیشتر بر دونالد ترامپ در مسیر استیضاح.
پیش  از این ترامپ تهدید کرده بود، اگر دموکرات ها وی را 
استیضاح کنند، مردم آمریکا »انقالب« خواهند کرد. همچنین 
گفته می شود که دستور ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی از 
سوریه، بخشی در واکنش به فشارهای سیاست داخلی و در جهت 

افزایش محبوبیت خود در میان مردم آمریکا بوده است.
طبق آخرین نظرسنجی مؤسسه گالوپ در پی اعالم تصمیم 
دولت امریکا برای خروج از سوریه، محبوبیت دونالد ترامپ با دو 

درصد افزایش، به ۴0 درصد رسیده است.

ادعای یکی از مقامات سابق موساد

پوتین، ترامپ را برای ریاست جمهوری انتخاب کرده است!


