
دول�ت ترامپ درباره هركس�ي و ه�ر جايي 
مردد باش�د، به نظر مي رسد درباره سياست 
امريكا در ش�رق آس�يا ترديد ن�دارد، جايي 
كه از همان ابتداي ورود به كاخ س�فيد وارد 
يك رويارويي كم س�ابقه با پكن شده است. 
ركس تيلرس�ون، وزي�ر خارج�ه امريكا كه 
روز جمعه در يك س�فر برنامه ريزي شده به 
س�ئول پايتخت كره جنوبي رف�ت، از تغيير 
سياس�ت امريكا در مورد كره ش�مالي خبر 
داد و گفت كه صبر اس�تراتژيك واش�نگتن 
مقابل پيونگ يانگ تمام شده و ممكن است 
از گزين�ه نظام�ي علي�ه آن اس�تفاده كند. 
»دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا ديروز يك بار 
ديگر عليه چين توئيت كرد و پكن را متهم كرد كه 
در مقابل كره شمالي كه سال هاست »واشنگتن 
را به بازي گرفته«، كمك چنداني نمي كند. كره 
شمالي در اولين روز هاي ورود ترامپ به كاخ سفيد 
دست به آزمايش موش��ك زد و 23 بهمن ماه نيز 
چهار موشك بالستيك را در درياي ژاپن شليك 
كرد. ركس تيلرسون كه به سئول سفر كرده روز 
جمعه در يك كنفرانس مطبوعاتي مش��ترك با 
همتاي كره اي ادامه برنامه موشكي پيونگ يانگ را 
نشانه اين دانست كه روش هاي گذشته براي خلع 
سالح اتمي كره شمالي پاسخگو نبوده و گفت كه 
امريكا و متحدانش در منطقه بايد به دنبال اتخاذ 
رويكردهاي جديدي باش��ند. تيلرسون مي گويد 
كه سياست صبر استراتژيك امريكا در مورد كره 

شمالي به انتها رسيده و تأكيد كرده كه امريكا به 
كمك متحدين منطقه اي خود، »سرگرم بررسي 
مجموعه ا ي از اقدامات امنيتي و ديپلماتيك« است، 
در حالي كه تمامي گزينه ها نيز روي ميز قراردارد: 
»اگر آن كشور تهديد ناش��ي از برنامه تسليحاتي 
خود را به سطحي افزايش دهد كه از نظر ما مستلزم 
اقدام عملي باش��د، آنگاه گزينه نظامي روي ميز 
خواهد بود.« وزير خارجه امريكا هشدار داد كه اگر 
كره شمالي امنيت كره جنوبي را مورد تهديد قرار 
دهد با واكنش مناسب مواجه خواهد شد و مانند 

ترامپ، از چين خواست تحريم هاي وضع شده عليه 
كره شمالي را به طور مؤثر به اجرا بگذارد. اين اولين 
بار طي سال هاي اخير اس��ت كه امريكا احتمال 
به كار گيري گزينه نظامي مقابل كره ش��مالي را 
پيش مي كشد، كشوري كه هم مرزي آن با چين، 
احتمال تشديد تنش ها بين واشنگتن- پكن را هم 

افزايش داده است.
وزير خارجه امريكا پنج شنبه بعد از اينكه با شينزو 
آبه نخس��ت وزير و فوميو كيشيدا همتاي ژاپني 
خود درتوكيو دي��دار كرد، ديروز ه��م به پايگاه 

نظامي »اوسان« در 70 كيلومتري جنوب شهر 
سئول پايتخت كره جنوبي رفت، جايي كه بخشي 
از سامانه ضد موش��كي تاد امريكا در آن استقرار 
يافته است. ركس تيلرسون وزير خارجه امريكا 
گفت كه هدف از اس��تقرار اين ش��بكه دفاع ضد 
موشكي مشخصاً حفاظت از كره جنوبي در برابر 
حمالت احتمالي كره ش��مالي است ولي معاون 
وزير امور خارجۀ چي��ن روز جمعه يك بار ديگر 
اس��تقرار س��امانۀ »تاد« در كره جنوبي را نقض 
امنيت ملي چي��ن خواند و گف��ت: » تدابير كره 
جنوبي براي حفاظت از امنيت خود نبايد به بهاي 
به مخاطره افتادن امنيت منافع كشور همسايه 
چين تمام شود.« همزمان با س��فر تيلرسون به 
ش��رق آس��يا، منابع غربي ديروز گزارش كردند 
كه پك��ن در حال احداث ي��ك جزيره مصنوعي 
جديد در جزاير مورد منازعه »پاراسل« در درياي 
جنوبي اس��ت كه ظاهراً قرار است به عنوان يك 
بندرگاه مورد اس��تفاده قرار بگي��رد. در صورت 
صحت گزارش، تنش ها در شرق آسيا بين چين و 
امريكا به نقطه اوج جديدي خواهد رسيد. يان برمر 
رئيس گروه اوراسيا در گفت و گو با »پاور النچ« 
پيش بيني كرده در حالي كه روابط ترامپ با برخي 
كشورهاي شرق آسيا مانند ژاپن گرم تر از گذشته 
خواهد شد، دولت ترامپ به س��مت رويارويي با 
چين پيش مي رسد. به گفته برمر، استفن بانون 
استراتژيست ارشد دولت ترامپ معتقد است كه 

كشمكش مستقيم با چين محتمل است.

رژيم صهيونيستي    گزارش  يك
ي�ك بارديگر به 
سوريه حمله هوايي كرد ولي اين بار سيستم 
پدافن�د هوايي س�وريه دو فرون�د جنگنده 
اس�رائيلي را هدف ق�رار داد ك�ه ظاهراً يك 
جنگن�ده س�قوط ك�رده اس�ت. تل آويو در 
موضع گيري بي سابقه، شليك به جنگنده هاي 
خود را تأييد كرده ولي اين را كه يك جنگنده 
اسرائيلي هدف قرار گرفته، تأييد نمي كند.

به گزارش »جوان«، فرماندهي ارتش س��وريه 
در بيانيه اي اعالم ك��رد بامداد روز جمعه موفق 
شد دو جنگنده رژيم صهيونيستي را هدف قرار 
دهد كه يكي از آنها سقوط كرده و ديگري مورد 
اصابت قرار گرفته اس��ت. بناب��ر اعالميه ارتش 
س��وريه، در س��اعت 2:40 بام��داد روز جمعه، 
چهار جنگنده اسرائيلي حريم هوايي سوريه را 
در منطقه »البريج« از طريق خاك لبنان نقض 
كردند و يك��ي از پايگاه هاي نظامي در مس��ير 
»تدمر« در ش��رق اس��تان حمص را هدف قرار 
دادند كه پدافند هوايي ما ب��ا آنها مقابله و يك 
جنگنده در داخل اراضي اش��غالي ساقط كرد و 
يكي ديگر را مورد ه��دف قرار داد و دو جنگنده 

ديگر مجبور به فرار شدند. 
اين اولين بار نيست كه جنگنده هاي اسرائيلي 
حريم هوايي را سوريه نقض مي كنند و حمالتي 
را در داخل خاك اين كش��ور انجام مي دهند اما 
آنچه باعث مي شود حمله اخير از اهميت متفاوتي 
برخوردار شود، تأييد رسمي از طرف تل آويو بود 

كه مسئله كم سابقه اي محسوب مي شود. ارتش 
رژيم صهيونيستي با صدور اطالعيه اي اعالم كرد 
كه جنگنده هاي اسرائيلي به چند نقطه در خاك 
سوريه حمله كرده اند. بنابرگفته مقامات نظامي 
اين رژيم، »جنگنده هاي اسرائيلي كاميون هاي 
حامل موشك هاي پيشرفته را كه در حال حركت 
به سمت مقرهاي حزب اهلل در سوريه بودند، هدف 

قرار دادند.«
در طول شش سال گذشته به ويژه طي يكي دو 
سال اخير رژيم صهيونيستي حمالتي را در خاك 
سوريه عليه نيروهاي مقاومت انجام داده است 
اما هيچ گاه اين حمالت را نه تكذيب مي كرد و نه 
تأييد. اما مهم تر اينكه صهيونيست ها همچنين 
تأكيد كرده اند ارتش سوريه به سمت آنها موشك 
ضدهوايي شليك كرده است اما اين رژيم مدعي 
ش��د كه اين موش��ك ها به جنگنده ها اصابت 
نكرده اند. در بيانيه ارتش رژيم صهيونيس��تي 
قابل توجه اين است كه تأكيد شده جنگنده ها 
از عمليات خود در سوريه بازگشته و »در حريم 
هوايي اسرائيل« بودند كه موشك هاي ضدهوايي 
سوريه ش��ليك ش��دند. روزنامه صهيونيستي 
هاآرت��ص در گزارش��ي تح��والت روز جمعه را 
شديدترين درگيري بين س��وريه و اسرائيل در 
طول شش س��الي دانس��ت كه از جنگ سوريه 

مي گذرد. 
اطالعيه ارتش اسرائيل بعد از آن صادر شد كه در 
كرانه غربي و مناطق صهيونيست نشين صداي 
آژير پرتاب موشك و بعد از آن صداي يك انفجار 

شنيده ش��د. بر اس��اس گزارش منابع خبري، 
ارتش س��وريه چندين موش��ك زمين به هوا از 
نوع »سام- 5« به سمت جنگنده هاي اسرائيلي 
شليك كرد و همين مسئله اسرائيل را مجبور به 
استفاده از سامانه »آرو« كرد. در پي شليك اين 
موشك ها از خاك سوريه به سمت جنگنده هاي 
اسرائيلي، آژيرهاي خطر در مناطق غور اردن و 
همچنين اطراف قدس تا ش��هرك موديعين به 

صدا درآمده بودند. 
اين تحوالت درس��ت چن��د روز پس از س��فر 
بنيامين نتانياهو به مس��كو ص��ورت مي گيرد. 
نخست وزير رژيم صهيونيس��تي تالش كرد تا 
مقامات روس��ي را متقاعد كند سياست خود را 
نسبت به حزب اهلل و ايران تغيير دهد كه ظاهراً 
با موفقيت همراه نبوده است. ناظران معتقدند 
انجام اين حمالت تالش تل آويو براي ترس��يم 
قواعد جديد بازي اي است كه پس از نبرد حلب 
كاماًل به ض��رر رژيم صهيونيس��تي پايان يافته 
است. تحوالت ديپلماتيك و نظامي سوريه پس 
از اين نبرد كاماًل در جهت خواسته هاي دمشق 
و متحدانشان قراردارد. تركيه مهم ترين حامي 
مخالفان همراهي قابل توجهي با مس��كو نشان 
داده اس��ت. گروه هاي مس��لح در ادلب به جان 
هم افتاده اند و القاعده در حال بلعيدن يكي پس 
از ديگري گروه هاي به اصطالح ميانه رو است؛ 
مسئله اي كه بنابر گفته ناظران نقش مهمي در 
تصميم گيري دولت هاي غربي خواهد داش��ت. 
در همين حال نيروهاي ارتش سوريه به همراه 

متحدان خود در حال رقابت با كردها هستند تا 
شهر رقه پايتخت خالفت خود خوانده داعش را 
آزاد كنند. عالوه بر اين دولت سوريه موفق شده 
بخش هاي قابل توجهي از مناطق تحت كنترل 
تروريست ها در اطراف دمش��ق را چه از طريق 

مصالحه و چه از طريق زور آزاد كند. 
پي��روزي دولت س��وريه و متحدان��ش به ويژه 
حزب اهلل و ايران اصال  نتيجه خوشايندي براي 
رژيم صهيونيستي محسوب نمي شود  به همين 
دليل اي��ن رژيم هرگاه كه وضعي��ت گروه هاي 
تروريس��تي در ش��رايط متزلزل قرار مي گيرد 
تالش مي كند با انجام حمالتي مانع از شكست 
كامل آنان شود؛ مس��ئله اي كه در بيانيه ارتش 
نيز بر آن تأكيد شده اس��ت. در اين بيانيه آمده: 
»اين تجاوز نش��ان از حمايت آش��كار دشمن 
صهيونيستي از گروهك هاي تروريستي از جمله 
داعش دارد و تالش��ي نااميدانه ب��راي افزايش 
روحيات از بين رفته تروريست ها و تحت الشعاع 
قرار دادن پيروزي هاي ارتش عربي س��وريه در 

مواجهه با گروه هاي تروريستي است.«
   مسكو: ارتش س�وريه موفق به تمركز 

عمليات عليه داعش شده است
ماريا زاخارووا سخنگوي وزارت خارجه روسيه 
گفت: آتش بس برقرار ش��ده با توافق و ضمانت 
تهران، مس��كو و آنكارا در سوريه ضمن كاهش 
خشونت ها، سبب موفقيت ارتش اين كشور در 
تمركز عملياتي براي شكست دادن گروه داعش 

شده است. 
به گزارش ايرنا، زاخارووا اعالم كرد: نقض موارد 
آتش بس در سوريه بسيار محدود شده است و 
اين توافق كه ايران، روس��يه و تركيه ضامن آن 
ش��ده اند، ش��رايط را براي تمركز بر تالش هاي 
ارتش سوريه با هدف مبارزه با گروه تروريستي 
داعش فراهم كرده اس��ت. پايگاه خبري وزارت 
خارجه روس��يه روز جمعه به نقل از س��خنان 
زاخارووا نوشت: در نتيجه پيشروي هاي موفق 
ارتش سوريه، بخش هاي وسيعي از استان حلب 
تا رودخانه فرات از وجود جنگجويان پاكسازي 
شده است. وي ادامه داد: نيروهاي ارتش سوريه 
با حمايت يگان هوافضاي روسيه، تروريست هاي 
داعشي را در حومه تدمر قلع و قمع كرده و آنان را 
از اين شهر كه بخشي از ميراث فرهنگي جهاني 
است، بيرون راندند. آتش بس فراگير كنوني از 
10 دي ماه با طراحي ايران، روسيه و تركيه سه 
كشور پشتيبان مذاكرات سوري آستانه برقرار 
ش��ده كه در قطعنامه ش��وراي امنيت سازمان 
ملل نيز م��ورد تأييد قرار گرفته اس��ت. در دور 
جديد مذاكرات آستانه نيز كه از روز سه شنبه 
تا پنج شنبه با حضور هيئت هاي ايران، روسيه، 
تركيه و هيئت دولت سوريه برگزار شد، مسائل 
مختلفي مانن��د تقويت آتش بس، آزادس��ازي 
زندانيان و پاكسازي مين ها مورد بحث و تبادل 

نظر قرار گرفت.

 يكي از رس�انه هاي دولتي چين در گزارش�ي 
با اش�اره به س�فر چهار روزه »ملك سلمان« 
پادشاه عربستان به پكن نوشت: ايران يكي از 
بهترين و نزديك ترين دوستان چين است و هر 
ارتباطي هم كه با عربستان برقرار شود، باز هم 
نمي تواند مخل روابط خوب تهران و پكن شود. 
به گزارش ايرنا، چاينا ارگ روز پنج ش��نبه نوشت: 
سفر ملك سلمان به پكن مي تواند روابط دو كشور 
را گرم تر كند، اما اصوالً عربستان برخالف مناسبات 

نزديك تهران و پكن جزو اردوگاه چين نيس��ت. 
گزارش تارنماي چيني حاكي است كه ايران به جز 
روابط نزديك با چين و روسيه يك شريك راهبردي 
هم براي پكن محسوب مي شود. چاينا ارگ تصريح 
مي كند كه اي��ران از لحاظ راهب��ردي براي چين 
اهميت بس��يار زيادي دارد و با توجه به همكاري 
با ايران، نقش چين در مس��ائل آسياي مركزي و 
افغانستان مي تواند پررنگ تر باش��د. اين گزارش 
تصريح مي كند: چنانچه هر ن��وع توافقي كه قرار 

باشد با عربستان صورت گيرد، نمي تواند تأثيري 
منفي بر روابط چين و ايران داش��ته باشد و پكن 
هرگز اين اجازه را نخواهد داد و مقام هاي چين هم 
اين مسئله را كاماًل مد نظر دارند. در ادامه گزارش 
چاينا ارگ آمده است: رابط صميمي ايران و چين 
در حال استمرار است. ايران براي چين اهميت دارد 
و مي تواند باعث حضور چين در آسياي مركزي و 
افغانستان شود. از سوي ديگر تارنماي چيني تأكيد 
كرده اس��ت كه ايران يك ش��ريك مهم چين در 

برنامه راه ابريشم جديد است و به دليل مرز طوالني 
كه با پاكس��تان دارد براي چين از اهميت بااليي 
برخوردار است. چاينا ارگ همچنين نوشت: چين 
بايد استقالل سياسي خود را در روابط با عربستان 
و ايران حفظ كند و حتي مي تواند به نوعي آنها را به 
يكديگر نزديك سازد. گفتني است »ملك سلمان 
بن عبدالعزيز« پادش��اه عربس��تان پس از سفر به 
كشورهاي مالزي، اندونزي و ژاپن شب چهارشنبه 

وارد پكن پايتخت چين شد.
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هشدارظريفدربارهبازگشتهستهاي
 برجام كارايي خود را از دست دهد

برنامه هسته اي را به سرعت از سر مي گيريم

وزي�ر ام�ور خارج�ه اي�ران ب�ه دول�ت امري�كا توصيه ك�رد كه 
توافق هس�ته اي با اي�ران را درس�ت و كامل اجرا كند و هش�دار 
داد ك�ه اگ�ر برج�ام كاراي�ي خ�ود را از دس�ت بده�د اي�ران 
برنام�ه هس�ته اي خ�ود را ب�ه س�رعت از س�ر خواه�د گرف�ت. 
محمد جواد ظريف در گفت و گو با شبكه تلويزيوني الميادين گفت كه 
دولت جديد امريكا نيز دير يا زود يقين خواهد كردكه بهترين راه اين 
است كه توافق هس��ته اي با ايران را اجرا كند؛  توافقي كه به گفته اونه 
يك توافق ميان ايران و امريكا بلكه يك توافق چند جانبه است و ايران 
و ديگران نيز همگي معتقدند بهتري��ن ضمانت براي تضمين امنيت و 
صلح و ثبات منطقه اي اس��ت. وزير خارجه دولت يازدهم مي گويد كه 
ايران درباره سرنوشت توافق هسته اي »آماده همه گزينه ها« است ولي 
او توصيه كرده كه »گزينه بهتر« آن است كه امريكايي ها توافق هسته اي 
را به صورت درست اجرا كنند. ظريف در عين حال هشدار داد اگر توافق 
كارايي خود را از دست بدهد، ايران نيز اين امكان را دارد كه برنامه خود 
را به سرعت به راه بيندازد. ظريف اظهارات تند مقام هاي امريكايي عليه 
ايران را »بي اثر« دانست و گفت: دولت اوباما نيز تحريم هاي اقتصادي 
بس��ياري را عليه ايران وضع كرد اما نتيجه سياسي آن معكوس بود و 

همين مسئله باعث شد تا آنها پاي ميز مذاكره با ايران بيايند. 
   تبادل توئيت با نتانياهو

ظريف در بخ��ش ديگري از گف��ت و گو به تهديده��ا و اقدامات رژيم 
صهيونيس��تي عليه ايران پرداخت و گفت كه باور ندارد گزينه نظامي 
رژيم صهيونيستي عليه ايران مطرح باشد. او معتقد است كه اسرائيل 
تهديدات عليه ايران را پوشش��ي براي جنايات خود قرار داده اس��ت: 
»اسرائيل سا ل هاس��ت اين تهديدات واهي عليه ايران را پوششي قرار 
داده است تا در وراي آن به جنايات خود ادامه دهد و ايران را يك تهديد 
امنيتي معرفي كند اما روند توافق هس��ته اي تمامي آن تالش ها را به 
شكست كش��اند و اكنون نتانياهو تمام تالش خود را به كار گرفته و از 
جمله دستاويز تاريخ ش��ده و ايراني را كه بارها يهوديان را نجات داده 
متهم مي كند تالش دارد آنها را نابود كن��د. « ظريف اين موضع را كه 
توئيت هايي بين او و نتانياهو در شبكه هاي اجتماعي رد و بدل شده رد 
كرد و گفت: ما اساسا اسرائيل را به رسميت نمي شناسيم. ايران همواره 
اتباع پيروان موساي نبي )ع( را محترم ش��مرده است و هر مسلماني 
بايد همه انبيا را تكريم كند و در ايران گروه بزرگي از يهوديان هستند و 

حتي نماينده اي هم در پارلمان دارند و چنين سخناني واهي است.
 وزير ام��ور خارجه، رژي��م صهيونيس��تي را »بزرگتري��ن تهديد 
هسته اي« عليه منطقه و جهان توصيف كرد و افزود: » ما هيچ گاه 
انتظار نداشته ايم اسرائيل روزي سياس��ت صلح آميز و مسالمت 
جويانه اي در پيش گيرد. ما به سياست هاي اسرائيل سال هاست 
كه عادت كرده ايم. « وزير امور خارجه از اينكه برخي كش��ورهاي 
اسالمي با كشورهاي ديگر هم صف مي شوند تا نسبت به كشورهاي 
اس��المي ديگر دش��مني كنند، ابراز تاس��ف كرد و گفت: »من به 
عربس��تان نصيحت مي كنم به جاي نزديك شدن به ديگران براي 
آس��يب زدن به ايران، با ما همكاري كند. كشورهايي كه اقدامات 
اشتباه انجام مي دهند خود را بايد س��رزنش كنند نه ايران را. اين 
اشتباه ما نيست كه كشورهاي ديگري تصميم مي گيرند بدون علت 
به يمن تجاوز كنند و از داعش و جبهه النصره در س��وريه و عراق 
حمايت كنند.« وي در عين حال تأكيد كرد كه ايران مي تواند روابط 

خوبي را با عربستان سعودي داشته باشد. 
    مخالف همكاري روسيه- امريكا نيستيم

وزير امور خارجه اي��ران بر ضرورت »تالش هماهن��گ جهاني« براي 
جنگ با داعش تأكيد كرد و گفت: بايد منابع مالي آنها را از ريشه خشك 
كنيم. او گفت: » اگر امريكا در مسير رويارويي با داعش جدي است بايد 
مانع از رسيدن سالح به آنها شود. «ظريف همچنين به وجود »برخي« 
اختالف ها بين ايران و روسيه در موضوع سوريه اشاره كرد اما گفت كه 
تهران و دمشق و مسكو در خصوص »موضوعات مهم« با هم اختالفي 
ندارند. وزير امور خارجه ايران تأكيد كرد كه ايران با هرگونه همكاري 
بين روس��يه و امريكا در صورتي كه به »اقدامات خصمانه« در سوريه 

پايان دهد، مخالفتي ندارد. 

3ساعتالبيوزيردفاععربستانعليهايران
جانش�ين وليعهد عربس�تان به واش�نگتن س�فر و با وزير دفاع 
امريكا حدود سه س�اعت ديدار كرد؛ مالقاتي كه به نظر مي رسد، 
مس�ئله اي�ران مهم ترين موض�وع م�ورد مذاكره دو ط�رف بوده 
اس�ت. واش�نگتن گفت�ه ك�ه ديدگاه ه�اي س�لمان و ماتي�س، 
ب�ه همديگر نزديك اس�ت ولي كارشناس�ان بعي�د مي دانند اين 
مالقات تغيير مسير جديد در مناسبات دو طرف به وجود بياورد. 
وزير دفاع امريكا و جانشين وليعهد عربستان روز پنج شنبه در واشنگتن 
با هم ديدار كردند. بن سلمان در اين ديدار اتهامات ضد ايراني اش را با 
ديگر تكرار كرد و گفت كه عربس��تان با چالش ج��دي از طرف ايران و 
سازمان هاي تروريستي مواجه اس��ت. او همچنين با متهم كردن ايران 
به انجام فعاليت هاي خصمانه و حمايت از گروه هاي افراطي در منطقه 
گفت: »عربستان سعودي براي مقابله با اين چالش ها آماده است.« وزير 
دفاع س��عودي معتقد اس��ت اين چالش ها را در دوره رهبري »ترامپ 
آس��ان تر مي توان حل كرد.« وي مذاكرات خ��ود را نيز »نقطه عطفي 
در تاريخ رواب��ط دوجانبه« نامي��د. جيمز ماتيس ه��م در اين مالقات 
گفت: »قدرت منطقه اي عربس��تان ثبات براي منطقه ايجاد مي كند و 
روابط بين ارتش هاي ما همچنان استوار و منسجم باقي مي ماند. من از 
مديريت قوي شما، شايستگي سياسي شما و تمايل شما براي تقويت 
حمايت از تالش هاي مشتركمان تشكر مي كنم.« هرچند امريكا گفته 
كه ديدگاه هاي محمد بن سلمان و جيمز ماتيس به يكديگر نزديك بوده 
ولي در اظهارات طرف امريكايي هيچ موضع گيري ضد ايراني اي منتشر 
نشده است. شبكه تلويزيوني العربيه مي گويد كه نشست دو وزير دفاع 

بيش از سه ساعت به طول انجاميده است.

امريكاتهديدبهتركشورايحقوقبشركرد
وزير خارج�ه امري�كا گفت�ه كه ش�وراي حقوق بش�ر س�ازمان 
ملل ني�از ب�ه »اصالح�ات اساس�ي« دارد و تهديد ك�رده كه اگر 
اصالح�ات ص�ورت نگي�رد، امري�كا از آن خ�ارج خواهد ش�د. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، ركس تيلرس��ون، در نامه اي خطاب به 
هش��ت گروه مدافع حقوق بش��ر تهديد كرد كه امريكا در صورتي كه 
اصالحات قابل توجهي در شوراي حقوق بشر سازمان ملل صورت نپذيرد، 
اين شورا را ترك مي كند، در اين نامه وزير امور خارجۀ امريكا گفته است 
كه كشورش س��رگرم ارزيابي فعاليت ها، تأثير و كارايي شوراي حقوق 
بشر سازمان ملل است كه نشست ساالنه اش در ژنو همچنان ادامه دارد. 
ركس تيلرسون نوشته كه دولت امريكا »اثربخشي« شوراي يادشده را 
همچنان زير نظر خواهد داش��ت: »براي اين كه همچنان عضو شوراي 
حقوق بشر ]سازمان ملل[ باقي بمانيم، اين شورا بايد به صورت اساسي 
اصالح شود.« تيلرسون تصريح كرده است كه كشورش مانند گذشته از 
استفاده  »جانبدارانه« از شوراي حقوق بشر سازمان ملل عليه اسرائيل 

جلوگيري خواهد كرد.

نعمانرحيمي

رسانه هاي چيني: رياض در اردوگاه پكن نيست   خبر

سوريهجنگندهاسرائيلرا
برفرازاراضیاشغالیساقطكرد

تيلرسون: صبر استراتژيك ما در مقابل كره شمالي تمام شده است

امريكا به دنبال اقدام نظامي در خارج نزديك چين

درسجديدمقاومتبهرژيمصهيونيستي
فرماندهي كل ارتش سوريه در بيانيه روز جمعه هفدهم مارس خبر از 
تجاوز چهار جنگنده رژيم صهيونيستي به حريم هوايي سوريه از طريق 
خاك لبنان داد كه مراكز نظامي در مسير تدمر در ريف شرقي حمص 
را مورد حمله قرار دادند. اين بيانيه تا اينجاي كار نكته جديدي را بيان 
نكرده بود چراكه در شش س��ال از جنگ داخلي سوريه، جنگنده هاي 
صهيونيست ها بارها به حريم هوايي اين كشور وارد شده و به برخي از 
مراكز نظامي حمله كرده بودند. نكته جديد در ادامه بيانيه ارتش است 
كه جنگنده هاي متجاوز صهيونيس��تي بعد از مواجه ش��دن با پدافند 
هوايي ارتش س��وريه، يكي از آنها در مناطق اش��غالي سرنگون شد و 
بقيه جنگنده هاي متجاوز مجبور به فرار شدند. عالوه بر اين، پذيرش 
انجام اين حمله از سوي سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي هم نكته 
جديدي است چراكه تا كنون رژيم صهيونيس��تي حاضر نشده بود به 
صورت رسمي مسئوليت حمالت هوايي خود به خاك سوريه را قبول 
كند هر چند كه سكوت آنها به عنوان تأييد غير رسمي تلقي مي شد. از 
طرف ديگر، به صدا درآمدن آژيرهاي خطر در مناطق غور اردن، اطراف 
قدس تا شهرك موديعين در مناطق اشغالي و شليك موشك هاي آرو 
براي مقابله با موشك هاي سام 5 سوري همگي داللت بر سراسيمگي 
صهيونيست ها دارد كه نسبت به موارد قبلي، خود را در موقعيتي جديد 

و غير منتظره ديده اند. 
قبل از هر چيز، بايد توجه كرد كه رژيم صهيونيس��تي سامانه »آرو« به 
معناي پيكان را براي رهگيري موش��ك هاي بالستيك طراحي كرده و 
ساخته بود اما شليك موشك هاي اين سامانه براي مقابله با موشك هاي 
كوتاه برد سام 5 تنها به اين معنا مي تواند باشد كه صهيونيست ها انتظار 
پاسخ موشكي ارتش س��وريه را نداشته اند و با س��رنگون شدن يكي از 
جنگنده ها ي خود سعي كرده اند با شليك آرو پاسخي به ارتش سوريه 
داده باشند هر چند كه اين پاسخ با توجه به ظرفيت و امكانات سامانه آرو، 
به هيچ وجه كارايي الزم را ندارد. نكته قابل توجه از طرف مقابل و جبهه 
سوريه است كه برخالف موارد قبل، اين بار به تجاوز هوايي صهيونيست ها 
با ش��ليك موش��ك هاي پدافند هوايي پاسخ داده اس��ت. موتي آلموز، 
سخنگوي ارتش صهيونيستي، انگشت بر همين نكته گذاشته و چنين 
به نظر مي رسد كه او مثل ديگر فرماندهان اين ارتش انتظار پاسخ ارتش 
سوريه را نداشته اند و ديگر نمي توانند مثل گذشته جنگنده هاي خود 
را با توجه به حاشيه امني به قلمرو هوايي سوريه بفرستند. اين حاشيه 
امن طي شش سال گذشته به دليل درگيري ارتش سوريه با گروه هاي 
تروريستي بود كه به اين ارتش اجازه نمي داد با پاسخ به تجاوزات هوايي 
صهيونيس��ت ها، جبهه ديگري را براي خود باز كنن��د. حاال كه ارتش 
سوريه با شليك پدافند هوايي خود يكي از جنگنده هاي صهيونيست ها 
را سرنگون كرده، فرماندهان ارتش صهيونيستي متوجه شده اند كه ارتش 
سوريه ديگر از موقعيت شش سال گذشته خارج شده و اين توانايي را در 
خود مي بيند كه در عين مبارزه با گروه هاي تكفيري - صهيونيستي وارد 
جبهه اي در برابر صهيونيست ها بشود و به همين دليل هم حاشيه امني 

براي جنگنده هاي رژيم صهيونيستي وجود نخواهد داشت. 
در اين بين، بعضي نگاه ها به س��فر اخير بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
رژيم صهيونيستي، به مسكو و ديدارش با والديمير پوتين، رئيس جمهور 
روسيه  است كه اين حمله را به اين معني تعبير كرده اند كه نتانياهو در آن 
ديدار مجوزي از پوتين گرفته بود. اين نوع تعبير را بيشتر در رسانه هاي 
غربي- عربي مي توان ديد كه در جبهه ضد مقاومت قرار دارند و با اين نوع 
تفسير سعي مي كنند همراهي روسيه را با جبهه مقاومت كم رنگ نشان 
دهند. از آنجايي كه سياست اعالمي و اجرايي روسيه در حمايت از دولت 
و ارتش سوريه تا كنون بدون هيچ تغييري ادامه داشته، اين نوع تفسير 
را تنها مي توان در حد گمانه زني هايي بي دليل ارزيابي كرد و در مقابل 
مي توان موضوع را از اين زاويه در نظر گرفت كه صهيونيست ها اين حمله 
را طراحي و اجرا كرده اند تا عالوه بر ضربه زدن به مراكز نظامي سوريه، 
به نوعي واكنش روس��يه را هم بعد از آن سفر نتانياهو بسنجند. شليك 
پدافند هوايي ارتش سوريه اين پاسخ را به آنها داده كه حمايت روسيه از 
اين شليك را در محاسبات خود در نظر بگيرند و اگر آنها بخواهند به اين 
حمالت و تجاوزات هوايي ادامه بدهند، بايد منتظر پاسخ هايي به مراتب 
س��نگين تر از اين هم باشند. بنابر اين، صهيونيس��ت ها بعد شش سال 
پاسخ جديدي از خط مقاومت گرفته اند كه اين شش سال جنگ توان و 
آمادگي جبهه مقاومت براي ايستادن در برابر آنها كاسته نشده و حاضر 

به هر پاسخي به تجاوز گري آنها است.

انگليس:ادعاهايشنودمكالماتترامپ
مزخرفاست

ادعاه�اي  پنج ش�نبه  روز  انگلي�س  اطالعات�ي  مقام ه�اي 
رس�انه اي درب�اره جاسوس�ي از دونال�د ترام�پ، رئيس جمهور 
امري�كا در جري�ان رقابت ه�اي انتخابات�ي را تكذي�ب كردن�د. 
به گزارش فارس، »ستاد ارتباطات دولت انگليس«، دستگاه جاسوسي 
اين كش��ور كه معموالً از اظهارنظر درباره مس��ائل اطالعاتي با هدف 
تكذيب گزارش هاي رس��انه اي خودداري مي كند اين بار سنت شكني 
كرد. يك سخنگوي اين سازمان گفت: »ادعاهاي اخير توسط تحليلگر 
رس��انه اي اندرو ناپوليتانو مبني بر درخواست از ستاد ارتباطات دولت 
انگليس جهت شنود ترامپ، در زماني كه رئيس جمهور منتخب امريكا 
بوده، مزخرف هستند. اين ادعاها، كاماًل مضحك بوده و بايستي ناديده 
گرفته شوند.« ترامپ هفته گذشته در چند توئيت مدعي شد كه »باراك 
اوباما« رئيس جمهور سابق امريكا دستور داده بوده كه خطوط تلفن برج 

او در نيويورك شنود شود. 
با اين حال وي هيچ مدركي براي اثبات اين ادعا ارائه نكرده و همين مسئله 
به دردسري تازه براي كاخ سفيد تبديل شده است. فاكس نيوز در گزارشي 
گفته كه اوباما براي جاسوسي از ترامپ به »ستاد ارتباطات دولت انگليس« 
متوسل شده اس��ت. پس ازفاش شدن ماجراي ش��نود مكالمات فعاالن 
انتخاباتي ستاد تبليغاتي دونالد ترامپ در ايام انتخابات رياست جمهوري 
اين كشورورس��وايي اين موضوع براي س��رويس هاي امنيتي و دستگاه 
سياسي واشنگتن، درتازه ترين موضع گيري ها هيئت رئيسه مجلس سنا 
آن را انكار كرد اما شان اسپايسرسخنگوي كاخ سفيد بر تأكيد ترامپ درباره 
صحت اظهارات خود و ارائه مدرك در اين زمينه سخن گفت. اسپايسر در 
گفت وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب، تأكيد كرد: به كار بردن عبارت 
شنود تماس هاي تلفني از سوي ترامپ به معناي مجموعه فعاليت هاي 
بازرسي و نظارتي دولت اوباما در ايام انتخابات س��ال 2016 بوده است. 
وي تأكيد كرد: معناي آن اين نيست كه اوباما شخصا تلفن هاي ترامپ را 
شنود كرده است. هيئت رئيسه كميته اطالعات مجلس سناي امريكا روز 
پنج شنبه با صدور بيانيه اي، ادعاي »دونالد ترامپ« رئيس جمهوري امريكا 
مبني بر اينكه دولت پيشين تماس هاي تلفني وي را شنود كرده است، رد و 

تأكيد كرد كه هيچ مدركي در اين رابطه يافت نشده است. 
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