
ناب�ودی  به رغ�م    گزارش  يك
تروریس�ت های 
داعش در عراق، امری�کا و متحدانش به دنبال 
تثبیت حضور طوالنی مدت خود در این كشور 
هستند. یک روزنامه لبنانی از نقشه امریکا برای 
احداث یک پایگاه نظام�ی در نزدیکی مرزهای 
مشترک عراق و ایران با هدف محدود كردن نفوذ 
نیروهای حشدالشعبی و ایران خبر داد. بسیج 
مردمی عراق هم با بیان اینکه واشنگتن 10 پایگاه 
در عراق دارد، گفت كه امری�کا قصد دارد یک 
پایگاه دیگ�ر در اقلیم كردس�تان احداث كند. 
به گ��زارش »جوان«، در ش��رایطی ك��ه مقامات 
و نیروه��ای بس��یج مردمی ع��راق موس��وم به 
حشدالشعبی، مخالفت خود را با حضور امریکایی     ها 
در عراق اع��ام كرده اند و گفته اند ك��ه با نابودی 
گروه تروریس��تی داعش دیگر لزوم��ی به ماندن 
امریکایی ها در خاك شان نیست، اما امریکایی    ها با 
اجرای پروژه های جدید سعی دارند جای پای خود 
را در این كشور محکم كنند. بررسی نقشه استقرار 
و پراكندگی نیرو های نظامی امریکا در عراق حاكی 
از این اس��ت كه نیرو های این كشور همچنان در 
عراق حضور دارند و هدف اصلی آنان تنگ كردن 
عرصه بر نیرو های حشدالش��عبی و كاهش دایره 
نفوذ آنان است.  روزنامه االخبار لبنان روز سه     شنبه 
در گزارشی درباره اقدامات پنهان امریکا در عراق 
نوشت:»درحالی كه عراق برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی در 12 می  آینده آماده می شود، پرونده 
حضور نظامی امریکا در خ��اك عراق نیز در میان 
افزایش تهدیدهای گروه های مختلف زیرمجموعه 
حشدالشعبی، از نظر سیاس��ی و رسانه ای خود را 

نشان می دهد«. بر اساس این گزارش، یک منبع 
آگاه عراقی از قصد امریکا مبن��ی بر تبدیل نقطه 
مشترك میان نیروهای امنیتی و ائتاف بین المللی 
در نزدیکی منطقه »امام ویس « واقع در مجاورت 
مرزهای مشترك عراق و ایران به یک پایگاه نظامی 
یا چیزی مش��ابه آن خبر داد و گفت كه امریکا از 
زمانی نه چن��دان دور برای تأس��یس     این پایگاه 
نظامی با هدف جلوگیری از نفوذ حشدالش��عبی 
در مناطق مورد مناقش��ه »جلوال«، »السعدیه« و 
»المقدادیه« برنامه ریزی كرده است.  االخبار در 
ادامه گزارش خود نوشت:»واشنگتن قصد دارد در 
مناطقی كه نیروهای حشدالشعبی حضور دارند، 
پایگاه نظامی تأس��یس     كند. از جمله پایگاه های 
نظامی احداث ش��ده و در حال احداث، »القیاره« 
است كه با هدف جلوگیری از نفوذ بسیج مردمی در 
مناطق »الشرقا« در استان صاح الدین و شهرستان 
»الحویجه« از توابع كركوك احداث شد. یک پایگاه 
نیز نزدیک »تلعفر« در استان نینوی احداث شده 
كه مانع نفوذ نیروهای حشدالشعبی در سنجار و 
مرزهای مشترك عراق و س��وریه شود.« احداث 
پایگاه های جدید امریکا در حالی اس��ت كه هفته 
گذش��ته برخی مقامات عراقی از خروج نیروهای 
امریکایی خبر دادند كه این مسئله از سوی مقامات 
پنتاگون تکذیب شد. امریکا این شیوه را در سوریه 
نیز به كار گرفته است و با احداث پایگاه های نظامی 
و افزایش نیروهای خود، تاش می كند حضور خود 

را به بهانه مقابله با تکفیری ها تثبیت كند. 
    احتمال درگیری با حشدالشعبی 

نیروهای مردمی عراق ه��م از اقدامات مخفیانه 
امریکا برای احداث پایگاه ه��ای جدید در عراق 

خبر دادند. به گزارش شبکه سومریه نیوز، احمد 
محیی، س��خنگوی گردان های ح��زب اهلل عراق 
هم روز سه     ش��نبه از وج��ود بی��ش از 1۰ پایگاه 
نظامی امریکای��ی در خاك این كش��ور خبر داد 
كه پنج مورد از آنها در كردس��تان است. محیی 
گفت:»امریکایی     ها فکر احداث پایگاه دیگری در 
اقلیم كردستان عراق را در سر می پرورانند.«  وی 
گفت:»به دلیل پنهانکاری دولت، آمار دقیقی از 
میزان حضور امریکایی     ه��ا در عراق یا آمار نهایی 
از تعداد پایگاه های امری��کا در عراق وجود ندارد. 
تنه��ا اطاعاتی كه در این باره در دس��ت اس��ت 
این اس��ت كه امریکا پنج پای��گاه اصلی از جمله 
پایگاه »الحبانی��ه « و »عین اس��د« و پنج پایگاه 
دیگر در كردس��تان دارد.« امریکا از سال 2۰14 
به بهان��ه مقابله با داعش، بی��ش از 5هزار نیروی 
نظامی خ��ود را به ع��راق اعزام كرد ام��ا در اصل 
هدف امریکایی     ها مقابله با نیروهای مردمی بود 
كه موفقیت ه��ای زیادی را در مقاب��ل داعش به 
دست آوردند و امریکایی     ها در عملیات آزادسازی 
شهرها، موانع زیادی را بر سر راه نیروهای عراقی 
ایجاد كردند و حتی به جای مقابله با تروریست ها، 
مواضع عراقی     ها را مورد هدف قرار دادند. اكنون 
نیز با وجود اینکه كار تروریست    ها در عراق پایان 
یافته است اما واشنگتن همچنان اصرار دارد كه 
در این كش��ور بماند، چراكه هدف اصلی امریکا 
مقابله با نفوذ ایران و حشدالشعبی بود نه داعش. 
هرچند آمار دقیق نیروه��ای امریکایی در عراق 
مشخص نیس��ت اما برخی مقامات عراقی تعداد 
آنها را تا 8هزار نفر تخمی��ن زده اند. امریکایی     ها 
از افزایش نفوذ ایران در ع��راق نگران و مدعی  اند 

كه نیروهای مردمی تحت امر ایران هس��تند و از 
تش��کیل حزب اهلل دوم در منطق��ه واهمه دارند.  
نیروهای حشدالش��عبی در ماه ه��ای اخیر بار    ها 
هش��دار داده اند كه اگر نیروهای امریکایی خاك 
عراق را ترك نکنند به زور متوسل می شوند و به 
گفته بسیج مردمی، هر لحظه احتمال درگیری 
با امریکایی ها وجود دارد ام��ا امریکایی     ها بدون 
توجه ب��ه این هش��دارها، همچنان در س��ودای 
ماندن در عراق هستند. امریکایی     ها قبل از پایان 
كار داعش بار    ها مدعی ش��ده بودند كه در عراق 
پساداعش هم باقی می مانند. امریکا كه با شکست 
داعش، معادالت خود را در عراق از دس��ت رفته 
می بیند در پی توطئه های جدید برای پیش��برد 
توطئه های��ش در ع��راق از طری��ق حفط حضور 
نظام��ی در عراق و مداخ��ات فزاین��ده در امور 
داخلی این كشور در مرحله پساداعش است. این 
تحركات امریکا درحالی اس��ت كه سیاست های 
مداخله جویانه امریکا در ع��راق جز مخاطرات و 
تبعات منفی از جمله تخریب و كشتار و فتنه گری 
از جمله رشد و گسترش تروریسم در این كشور 
نتیجه دیگری نداش��ته اس��ت. باتوجه به اینکه 
نیروهای حشدالش��عبی در تصمی��م خود برای 
خروج امریکایی     ها جدی هستند، بنابراین حضور 
امریکایی     ها می تواند به درگی��ری بین نیروهای 

عراقی و امریکا منجر شود. 
    افزایش مأموریت ناتو 

همزمان با تاش های امریکا برای ماندن در عراق، 
متحدان واش��نگتن نیز در پی ایفای نقش فعال تر 
در عراق هستند. ینتس اس��تولتنبرگ، دبیر كل 
سازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( از پیشنهاد 
امریکا مبنی بر حضور گسترده این سازمان در عراق 
در قالب مأموریت آموزشی استقبال كرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، اس��تولتنبرگ دیروز گفت كه 
این س��ازمان آمادگی دارد به درخواس��ت امریکا 
برای گسترش مأموریت خود به منظور آموزش و 
حمایت از ساخت و س��از در عراق پاسخ دهد. وی 
تأكید كرد:»من انتظار دارم كه وزرای دفاع در زمینه 
مدرنیزه كردن ساختار مأموریت ناتو تصمیم گیری 
كنند و به مأموریت مشترك برای منطقه آتانتیک 
روی بیاورند و به طور ویژه به حمایت از امریکا، اروپا 
و ارتباطات دریایی توجه داشته باشند«. دبیركل 
ناتو گفت:»قدرت یافتن ناتو مسئله ای است كه ما 
همواره درباره آن اتفاق نظر داشته ایم تا به این وسیله 
از یکدیگر حمایت و دفاع كنیم«. اس��تولتنبرگ 
همچنین ابراز امیدواری كرد كه در نشس��ت روز 
پنج  شنبه وزرای دفاع ناتو در بروكسل برنامه ریزی 
در این مورد آغاز ش��ود تا بت��وان در ماه جوالی به 
جمع بندی نهایی رسید. اظهارات دبیركل ناتو برای 
آموزش نیروهای عراقی درحالی اس��ت كه امریکا 
و متحدانش در سه سال اش��غالگری عراق توسط 
داعش، هیچ كمکی به ارتش عراق نکردند و به جای 
آن كرد    ها را به ساح های پیشرفته مجهز كردند و 
همین قدرت گیری كردها، سبب بروز درگیری    ها 

بین بغداد و اربیل شد. 

همزمان با تشدید    گزارش2
جنگ لفظی آنکارا 
علیه واش�نگتن و حمالت ارتش تركیه علیه 
متحدان امریکا در عفرین، روسیه نیز بار دیگر 
سیاست های كاخ سفید را مورد حمله قرار داد 
و اعالم كرد امریکا به دنبال ایجاد شبه دولت در 
شمال سوریه است تا در روند دستیابی به صلح 

در این كشور مانع ایجاد كند. 
رجب طی��ب اردوغان ، رئیس جمه��ور تركیه روز 
سه    شنبه اعام كرد تصمیم واشنگتن برای حمایت 
از یگان های ُكرد )در سوریه( بر تصمیم های آنکارا 
تأثیر خواهد گذاش��ت. اردوغان ادامه داد: »امریکا 
چه كمکی در مسیر مبارزه با داعش غیر از كمک 
و حمایت مال��ی از این گروهک انجام داده اس��ت. 
واش��نگتن از مح��ل پرداخت های مالی��ات مردم 
كشورش، گروه های تروریستی را حمایت می كند.« 
طی چند هفته گذش��ته تنش در رواب��ط امریکا و 
تركیه افزایش یافته اس��ت. پ��س از پایان داعش 
واش��نگتن گفته نه تنها قصد ترك سوریه را ندارد 
بلکه می خواهد به مدت نامعلومی در این كش��ور 
بماند. گفته می شود امریکا حدود 2 هزار نیروی ویژه 
در بخش هایی از شمال سوریه مستقر كرده است. 
این نیرو   ها عمدتاً در مناطق كردنشین فعال هستند 
كه عمدتاً در قالب یگان های مدافع خلق یا »نیروهای 
دموكراتیک سوریه « گردهم آمده اند. آنکارا این گروه 
را شاخه سوری حزب كارگران كردستان می داند كه 
از نظر تركیه یک گروه تروریستی محسوب می شود. 
آنچ��ه باعث نگرانی ج��دی مقامات تركیه ش��ده 
افزایش حمایت امریکا از این گروه است كه با هدف 
آنچه مهار نفوذ ایران می خوانند صورت می گیرد. 
آنکارا نگران است افزایش قدرت كرد   ها در امتداد 
مرزهای جنوبی تركیه باعث تجزیه بخش هایی از 
این كشور شود. اردوغان روز گذشته گفت: »برخی 
به دنبال تقسیم منطقه و حتی تركیه هستند اما ما 
به آنها اعام می كنیم كه ما به هیچ كس یک وجب 
خاك نمی دهیم و حتی یک فرزندم��ان را قربانی 
نمی كنیم.«  مقامات امریکا تاش كرده اند از طریق 
دیپلماسی از نگرانی های تركیه بکاهند. دو روز قبل 
مک مستر، مشاور امنیت ملی ترامپ به آنکارا سفر 
كرد و قرار است ركس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا 
نیز روز جمعه به تركیه برود اما به نظر نمی رسد این 

تحركات دیپلماتیک رضایت مقامات آنکارا را در پی 
داشته باشد. دولت تركیه اعام كرده خیابانی را كه 
سفارت امریکا در آن قرار دارد، به »شاخه زیتون « 
تغییر خواهد داد. شاخه زیتون نام عملیاتی است 
كه تركیه ب��رای اقدامات نظامی خ��ود در عفرین 
گذاشته اس��ت.  اما تنها تركیه نیست كه به شدت 
نسبت به فعالیت های امریکا در شمال سوریه نگران 
است. مقامات روسی با انتقاد از تحریک احساسات 
جدایی طلبانه كرد   ها در سوریه گفتند واشنگتن به 
دنبال ایجاد شبه دولت در آن كشور است.  سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه روز سه    شنبه گفت كه 
مسکو سؤاالت بس��یاری درباره اقدامات امریکا در 
سوریه دارد. بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
وی تأكید كرد، به نظر می رسد كه امریکا در تاش 
است یک شبه كشور در شرق فرات تأسیس    كند. وی 
ادامه داد: امریکا به صورت یکجانبه و خطرناك در 
سوریه فعالیت می كند و همین مسئله نیز تمامیت 
ارضی سوریه را به خطر انداخته است. پیش تر نیز 
»میخائیل بوگدانوف « معاون وزیر خارجه روسیه 
گفته بود: ما معتقدیم كه برخی اقدامات نامناسب 
ش��ركای امریکایی ما، احساس��ات جدایی طلبانه 
در میان كردهای سوریه را برانگیخته است«. این 
دیپلمات ارشد روسیه افزود: »واشنگتن توهمی در 
میان مردم كرد به وجود آورده كه كردهای شمال 

سوریه هر اقدامی كه صورت دهند، در امریکا از آنها 
حفاظت خواهد شد.«

   لیبرمن: پارس نمی كنیم، گاز می گیریم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به سقوط یک 
جت اسرائیلی توسط پدافند هوایی سوریه گفت: 
»اكنون زمان پارس كردن نیس��ت بلکه زمان گاز 
گرفتن است.«  به گزارش جروزالم پست، لیبرمن 
مدعی شد: »هیچ محدودیتی وجود ندارد، ما هیچ 
محدودیت��ی را قبول نمی كنیم. م��ا مصمم اقدام 
كردیم و به هر تحریکی پاسخ دادیم. به دفاع از منافع 
امنیتی حیاتی خود ادامه می دهیم.« وزیر جنگ 
اسرائیل در ادامه با توضیح یک ضرب المثل گفت: 
»زمان پارس كردن نیست، زمان گاز گرفتن است. 
ما به سختی گاز گرفته شدیم، امیدوارم مجبور به 
انجام آن نباشیم«. وی این س��خنان را در شهری 
در پنج كیلومتری جنوب لبنان بیان داشت. رژیم 
صهیونیستی مدعی است كه روز     شنبه یک پهپاد 
ایرانی از سوریه وارد بلندی های جوالن اشغالی شده 
و هدف یک بالگرد اسرائیلی قرار گرفته است. در پی 
این حادثه، جنگنده های اسرائیلی با ورود به حریم 
هوایی س��وریه، مناطقی را هدف ق��رار داده اند. در 
جریان این عملیات یک جنگنده اف-16 اسرائیل 
هدف پدافند هوایی ارتش س��وریه ق��رار گرفت و 
ساقط شد. یک مقام اسرائیلی تأیید كرد كه جنگنده 

این رژیم پس از عملیات در س��وریه، هدف اصابت 
موشک پدافند هوایی سوریه قرار گرفت و سرنگون 
شد. این اولین بار از سال 1982 است كه اسرائیل 
تأیید می كند كه یک جنگنده اش هدف س��امانه 
دفاعی سوریه قرار گرفته اس��ت. رسانه های رژیم 
صهیونیس��تی این حادثه را »ضربه ای به اعتبار و 
ابهت « نیروی هوایی اس��رائیل توصیف كرده اند.  
در واكن��ش ب��ه صحبت ه��ای وزیر جن��گ رژیم 
صهیونیستی فیصل مقداد، معاون وزیر امور خارجه 
سوریه در مصاحبه با شبکه المنار گفت: سامانه های 
دفاع هوای��ی ارتش همواره آماده ناكام گذاش��تن 
هرگونه حمله و تجاوزی به سوریه هستند؛ چه از 
سوی جنگنده های اس��رائیلی و چه جنگنده های 
امریکایی یا تركیه یا هر جنگنده دیگری كه بخواهد 

به حقوق مردم سوریه لطمه بزند. 
    هشدار مسکو به توطئه شیمیایی جدید

 وزارت دفاع روس��یه ش��واهدی در اختیار دارد 
كه از احتم��ال توطئه ای ش��یمیایی به دس��ت 
تروریس��ت های جبهه  النصره و كاه سفید   ها در 
س��وریه حکایت دارد.  وزارت دفاع روس��یه روز 
سه    ش��نبه اعام ك��رد اطاعات به دس��ت آمده 
نشان می دهد كه تروریس��ت های جبهه  النصره 
با همکاری نیروهای موسوم به كاه سفید   ها قصد 
دارند مخازن گاز كلر وارد ش��هركی در س��وریه 
كنند و اقدامات تحریک آمیزی را صورت دهند. 
بنا به اعام وزارت دفاع روسیه، روز دو   شنبه یک 
تماس تلفنی با این مركز گرفته شده كه یکی از 
ساكنان شهرك »سراقب« در استان ادلب از این 
توطئه های تروریست    ها خبر داده است. به گفته 
این منبع محلی، تروریس��ت های جبهه  النصره 
بعدازظهر روز گذشته 12 فوریه )23 بهمن ماه( 
سه خودرو حامل بیش از 2۰ سیلند گاز كلر وارد 
این منطقه كرده اند كه تجهیزات حفاظت فردی 
نیز به همراه این سیلندر   ها بوده است. مركز روسی 
وابسته به وزارت دفاع روسیه اعام كرد این شواهد 
از این امر حکایت دارد كه تروریس��ت های جبهه 
 النصره به هم��راه كاه س��فید   ها در حال توطئه 
برای انجام اقدام تحریک  آمیز دیگری با استفاده از 
تسلیحات شیمیایی در استان ادلب هستند و قصد 
دارند مقامات دمش��ق را به استفاده از تسلیحات 

شیمیایی علیه ساكنان محلی متهم كنند.
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روسیه: امریکا به دنبال ایجاد شبه دولت در سوریه است

واشنگتن با هدف مقابله با ایران و حشدالشعبی یک پایگاه جدید در اقلیم كردستان احداث می كند

احداث پایگاه نظامی امریکا در یک قدمی ایران

  تأكید رئیس جمهور چین بر نوسازی و مدرنیزه كردن ارتش
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در جریان دیدار با مقام های ارشد 
نظامی در آستانه سال جدید چینی بر لزوم مدرنیزه كردن و دستیابی به 
پیشرفت های فنی تأكید كرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهور چین ارتقا 
و نوسازی ارتش را به عنوان یکی از مهم  ترین اولویت های خود مطرح كرده 
است. پکن سرمایه گذاری های زیادی را برای توسعه فناوری های جدید از 
جمله تولید جنگنده های رادارگریز، ناو هواپیمابر و موشک های پیشرفته 
انجام داده است. چین همچنین قصد دارد موش��ک های ضد ماهواره و 
زیردریایی های پیشرفته را نیز در اولویت برنامه های نظامی خود قرار دهد. 
وی در بازدید از یک سایت پرتاب ماهواره در استان سیچوان، خطاب به 
افسران ارشد نظامی تأكید كرد كه آنها باید با تعهد بیشتر و سرعت باالتر 
برای تقویت قدرت چین در فضا تاش كنند. رئیس جمهور چین بر لزوم 
آموزش نظامی تحت شرایط جنگی تأكید كرده است تا ارتش این كشور 
تبدیل به یک ارتش در كاس و سطح جهانی شود. نیروی هوایی چین 
اخیراً اعام كرده است كه نسل جدید جنگنده های رادار گریز موسوم به 
» جی 2۰ « را به مرحله عملیات جنگی رسانده است. چین امیدوار است با 

بهره برداری از این جنگنده، شکاف نظامی خود با امریکا را كاهش دهد. 
-------------------------------------------------------------
  »شاباک « یک تركیه ای را به اتهام همکاری با حماس بازداشت كرد
سازمان اطاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی »شاباك یا شین بت« 
اعام كرد دو فرد مظنون را كه به ادعای این س��ازمان جذب حماس شده 
بوده اند و با این جنبش همکاری می كرده اند، بازداشت كرده است. بر اساس 
گزارش خبرگزاری فلسطینی »سما«، شاباك گفت:»نفر اول یک شهروند 
تركیه ای به نام »كمیل طقلی« استاد دانشگاه در رشته قانون است و نفر دوم 
»ضرغام جبارین « از ساكنان »ام الفحم« در اراضی اشغالی 1948 است و هر 
دوی این افراد از طریق یکی از اعضای حماس به نام »زاهر جبارین « در تركیه 
و تحت نظر »صالح العاروری« )از اعضای ارشد حماس( جذب حماس شده 
بودند. جبارین در چارچوب توافق »شالیت « مربوط به سال 2۰11 آزاد شد.
-------------------------------------------------------------

    افزایش ۲00 میلیون دالری كمک امریکا به اسرائیل 
هری سستری، مدیر اداره منابع كمک رسانی خارجی امریکا در وزارت خارجه 
تأكید كرد كه طبق بودجه پیشنهادی میزان كمک    ها به رژیم صهیونیستی 
در مقایسه با سال 2۰18، 2۰۰ میلیون دالر رشد خواهد داشت. به گزارش 
روزنامه جروزالم پس��ت، دولت امریکا برای وزارت خارجه و آژانس توسعه 
بین الملل امریکا بودجه ای معادل 39/3 میلی��ارد دالر می خواهد كه یک 
كاهش یک سومی نسبت به بودجه 2۰1۷ نشان می دهد اما پیشنهاد آن برای 
متحدش در خاورمیانه شاهد افزایش است. او گفت: برای اسرائیل مجموعا 
3/3 میلیارد دالر بودجه در نظر گرفته شده است كه 2۰۰ میلیون دالر باالتر 

از سال ماقبل و بازتابی از امضای یادداشت تفاهم 1۰ساله جدید است. 
-------------------------------------------------------------

   نامه مشکوک عروس ترامپ  را به بیمارستان فرستاد
پلیس می گوید ونسا ترامپ، همسر پسر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، 
پس از باز كردن نامه ای حاوی یک گرد سفید رنگ به عنوان اقدامی احتیاطی 
به بیمارستان منتقل شده است. به گزارش بی بی سی، نامه برای دونالد ترامپ 
جونیور، پسر بزرگ ترامپ، به آدرس او در آپارتمانی در منهتن نیویورك ارسال 
شده بود. لباس   ها و بدن ونسا ترامپ و دو نفر دیگر كه در محل حضور داشتند 
توسط مأموران آتش نشانی از عائم این پودر پاكسازی شد و برای ارزیابی به 
بیمارستان منتقل شدند. پلیس نیویورك گفت كه آنها پودر سفید موجود در 

پاكت را تست و تأیید كرده اند كه خطرناك نیست. 
-------------------------------------------------------------

   تصمیم حزب حاكم آفریقای جنوبی برای كناره گیری زوما
كمیته اجرایی حزب حاكم كنگره ملی آفریقای جنوبی تصمیم خود را در 
جریان 13 ساعت جلسه اتخاذ كرده و از جاكوب زوما، رئیس جمهور این 
كشور خواسته تا از سمتش كناره گیری كند. به گزارش روزنامه تایمز الیو، 
آژانس خبری SABC آفریقای جنوبی گزارش داد كه حزب حاكم این 

كشور به زوما 48 ساعت زمان داده تا از سمتش كناره گیری كند.
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شانس صفر ترامپ برای انتخاب مجدد
نویسنده معروف امریکایی با اشاره به ناتوانی ترامپ در عهده داری 
مسئولیت س�نگین ریاس�ت جمهوری امریکا، احتمال اینکه وی 
ی�ک دور دیگر رئیس جمهور این كش�ور ش�ود را صفر دانس�ت. 
 مایکل ولف، نویسنده امریکایی كتاب »آتش و خشم: درون كاخ سفید 
ترامپ« كه افش��اگری های اخیرش درباره ترامپ جنجال آفرین بود در 
بخشی از مصاحبه مفصلی با هفته نامه » اشپیگل « از فروش باالی كتابش 
در زمانی محدود سخن گفت و تصریح كرد كه قدرت اجرایی ترامپ )توسط 
اطرافیانش( هدایت می شود. این رئیس جمهور نه توانایی این را دارد كه 
كاری كند و نه به اندازه كافی فکر و درك این را دارد كه چکار كند. وی بلوغ 
عاطفی الزم برای این شغل را ندارد. با این حال وی سکان را در دست دارد 
و این مسئله است. تقریباً هر كسی از اطرافیان ترامپ به روش های متفاوت 
بر این مسئله اذعان دارد كه ترامپ كسی است كه به معنای واقعی كلمه 
از پس این ش��غل بر نمی آید.  ولف بزرگ ترین ضعف ترامپ را در هوش، 
خلق و خو و میزان آگاهی وی دانسته و گفت:»بزرگ ترین محدودیت وی 
این است كه در لحظه زندگی می كند. تقریباً همه اطرافیان او می گویند 
كه ترامپ مانند یک بچه 16 ساله، 11 ساله یا دو ساله است. برای وی تنها 
مسئله دستیابی به رضایت فوری مطرح است.« ولف در بخش دیگری از 
سخنانش با تأكید بر اینکه ترامپ احمق تر از آن است كه بتواند توطئه كند، 
گفت:»من اعتقاد دارم كه وی به سادگی فقط آنچه را در آن واحد به ذهنش 
می آید انجام می دهد و این خیلی خطرناك تر است.« این نویسنده معروف 
امریکایی در پاسخ به این پرسش كه ش��اید ترامپ می خواهد به عنوان 
رئیس جمهوری ویژه قدم به تاریخ بگذارد، گفت: »من این را باور نمی كنم.«  
وی در پاسخ به این پرسش كه ترامپ تا چه مدت رئیس جمهور امریکا باقی 
می ماند، سناریوهای مختلفی را ترسیم كرد و در عین حال گفت:»شانس 
اینکه وی یک دوره دیگر رئیس جمهور امریکا شود یا اصاً یک بار دیگر قدم 

در این رقابت   ها گذارد صفر است.«

 پیشنهاد عباس برای الگوبرداری از برجام 
در مذاکرات سازش!

محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلس�طین در دیدار با 
رئیس جمهور روسیه پیشنهاد داد مکانیزمی مانند مذاكرات هسته ای 
ایران برای پیشبرد مذاكرات سازش با رژیم صهیونیستی ایجاد شود. 
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین كه برای یافتن راه حلی بین المللی 
برای پایان دادن به مناقشه فلسطین و اسرائیل به مسکو سفر كرده است، 
روز سه    ش��نبه با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه دیدار كرد. به 
گزارش رویترز، عباس در گفت وگو با پوتین تأكید كرد كه دیگر نمی توان 
نقش امریکا را به عنوان میانجی در مذاكرات سازش با اسرائیل پذیرفت. 
وی با اش��اره به تصمیم امریکا علیه قدس، گفت:»تأكید می كنیم كه از 
همین اكنون به بعد، به هیچ شکلی با امریکا در موضوع میانجیگری )برای 
مذاكرات س��ازش( همکاری نخواهیم كرد زیرا ما ب��ا اقداماتش مخالف 
هستیم«. رئیس تشکیات خودگردان با بیان اینکه فلسطینی    ها مکانیزم 
میانجیگری جدیدی برای جایگزین كردن با گروه چهارجانبه موسوم به 
صلح خاورمیانه می خواهند، توضیح داد:»برای مثال، گروه چهارجانبه به 
اضافه كشورهای دیگر، مانند مدلی كه برای دستیابی به توافق هسته ای 
ایران انجام شد«. رئیس جمهور روسیه نیز با بیان اینکه وضعیت در موضوع 
صلح فلسطین- اسرائیل، بس��یار از نقطه مطلوب دور است، گفت كه در 
گفت وگوی تلفنی اش با ترامپ درباره ض��رورت پایان دادن به چند دهه 
درگیری  میان اسرائیل و فلسطین گفت وگو كرده است. وی گفت كه روسیه 
دائماً از ملت فلسطین حمایت می كند. از سوی دیگر، هیئت جنبش حماس 
كه به ریاست اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی این جنبش به قاهره سفر 
كرده است، دیدارهای خود را با مسئوالن سازمان اطاعات مصر آغاز كرد. 
به گزارش روزنامه فلسطین الیوم، منابع آگاه اعام كردند كه این دیدار   ها 
بیشتر بر اوضاع انسانی وخیم نوار غزه و مسئولیت انسانی و تاریخی مصر در 
حل این مشکات در سایه ترس و نگرانی از انفجار اوضاع در نوارغزه و عدم 
امکان كنترل آن متمركز شده است. این منابع تأكید كردند كه در جریان 
دیدارهای برگزارشده میان هیئت حماس و مسئوالن مصری، پرونده آشتی 
ملی و راه های اجرای تفاهمات اخیر در كنار مسائل و تحوالت سیاسی و 

میدانی روزهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

 توافق ژاپن و کره جنوبی 
برای ادامه فشار حداکثری بر کره شمالی 

با وجود برگزاری گفت وگوهای بلندپایه میان سران كره جنوبی و كره شمالی، 
توكیو و سئول برای ادامه فشار حداكثری بر كره شمالی توافق كردند. 
شینزو آبه، نخس��ت وزیر ژاپن روز سه     ش��نبه گفت كه با مون جائه این، 
رئیس جمهور كره جنوبی درباره لزوم ادامه فشار حداكثری بر كره شمالی 
موافقت كردند. این توافق در حالی انجام ش��د ك��ه طی هفته های اخیر 
گفت وگو    هایی میان هیئت های عالی رتبه از كره جنوبی و كره ش��مالی 
برای المپیک زمستانی انجام گرفت و رهبر كره شمالی از رئیس جمهور 
كره جنوبی برای سفر به این كشور دعوت كرد. یوشی هیده سوگا، رئیس 
كابینه دولت ژاپن هم گفت كه كره شمالی برنامه توسعه اتمی و موشکی 
خود را كنار نخواهد گذاش��ت و توكیو نباید فری��ب لبخند دیپلماتیک 
پیونگ یانگ را بخورد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، ایتسونوری اونودرا، 
وزیر دفاع ژاپن هم در این باره گفت كه موضع این كشور در قبال كره شمالی 
اعمال فشار است تا جایی كه كره شمالی برنامه های تسلیحاتی و اتمی خود 
را كنار بگذارد. وی تصریح كرد: »ژاپن مانند دیگر كشور    ها خواستار موفقیت 
المپیک زمستانی پیونگ یانگ است چراكه المپیک اوج صلح است اما اگر 
كره شمالی س��عی كند از موقعیت خود برای اهداف سیاسی بهره ببرد و 
اگر از این طریق خواستار كاهش فشار از سوی جامعه بین المللی باشد، 
نباید در این دام افتاد. این موضع گیری درحالی است كه كیم جونگ اون، 
رهبر كره شمالی سه     شنبه گفت كه تقویت جو صمیمانه آشتی و مذاكرات 

درون كره ای، از اهمیت باالیی برخوردار است.

 سناتورهای دموکرات خواستار 
تحریم های جدید علیه روسیه شدند

چندین سناتور دموكرات امریکایی از ترامپ خواستند تحریم های 
جدیدی علیه روسیه اعمال كند. 

نشریه پولیتیکو گزارش داد كه سه سناتور دموكرات امریکایی با ارائه طرحی 
خواستار استفاده دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا از حق خود برای اعمال 
تحریم های بیشتر علیه روسیه شدند. این تحریم    ها در جوالی توسط كنگره 
به تأیید رسید.  پیش نویس این طرح را بن كاردین از ایالت مریلند و شرود 
براون از اوهایو و رابرت منندز از نیوجرسی ارائه داده اند.  این سناتور   ها كه 
طبق گزارش های منتشر شده به شدت از تصمیم دولت ترامپ مبنی بر به 
تعویق انداختن ارائه محدودیت های جدید علیه روسیه ناراضی هستند بر 
اعمال تحریم های جدید در طرح ماه جوالی تأكید كردند.  یک نشریه به 
نقل از بن كاردین نوشت: نبود جدیت از سوی دولت در مقابل یک تهدید 
واضح امنیت ملی و حتی عزم واضح تر كنگره نگران كننده بوده و نباید ادامه 
پیدا كند.  كنگره امریکا در ماه جوالی قانون مقابله با دشمنان امریکا از 
طریق تحریم را تصویب كرد كه نیازمند اعمال تحریم های جدید كاخ سفید 
علیه شركت های اطاعاتی و دفاعی خریدار تجهیزات نظامی روسیه بود. 
این قانون به دلیل اتهام مداخله روسیه در انتخابات امریکا در سال 2۰16 
تصویب شد. از سوی دیگر روسیه بار   ها ادعای دخالت در انتخابات امریکا را 

رد كرده و آن را بی پایه و اساس خوانده است. 

گزارش ساالنه ارزیابي تهدیدات پیش روي امریکا 
 ایران در پي نفوذ سیاسي و اقتصادي 

در منطقه است
رئی�س اداره امنیت مل�ي امری�کا در معرفي تهدی�دات پیش روي 
امنیت امریکا گفت كه ایران به دش�من مقابل امریکا در كشورهاي 
جن�گ زده خاورمیان�ه تبدی�ل ش�ده اس�ت و مي خواه�د از نفوذ 
نظامي خ�ود به نف�ع اهداف سیاس�ي و اقتص�ادي اس�تفاده كند. 
گزارش ساالنه ارزیابي تهدیدات پیش روي امریکا كه توسط سازمان هاي 
اطاعاتي و امنیتي این كشور تهیه شده، روز سه شنبه در كمیته اطاعاتي 
سنا قرائت شد.  دن كوتس، رئیس اداره امنیت ملي امریکا در این جلسه 
در بر شمردن تهدیدات هس��ته اي، بدون توجه به اجراي تعهدات ایران 
ذیل برجام و سیمان اندود شدن رآكتور آب سنگین اراك، ایران را هم در 
صف تهدیدات هسته اي قرار داد و گفت: »البته اجراي برنامه جامع اقدام 
مشترك باعث شد كه زمان دستیابي ایران به ساح هسته اي از چند ماه 
به یک س��ال افزایش یابد؛ البته این امر در صورتي صادق است كه ایران 
به تعهدات خودش پایبند مانده باشد.«  در بخش��ي از این گزارش آمده 
است»برنامه موشک هاي بالستیک ایران به این كشور امکان هدف قرار 
دادن مواضع مختلف در سراسر منطقه را مي دهد. تهران، در حال حاضر 
دارنده بزرگترین زرادخانه موشک هاي بالستیک در خاورمیانه است. میل 
تهران براي مهار ایاالت متحده ممکن اس��ت آن را به سمت دستیابي به 
موشک بالستیک قاره پیما سوق دهد. پیشرفت در برنامه فضایي ایران، 
مي تواند مسیر دستیابي ایران به چنین موشکي را كوتاه كند.« دن كوتس 
معتقد اس��ت كه تهدید بعدي پیش روي جامعه امریکا، تروریسم است. 
كوتس در این بخش از »داعش، القاعده، حزب اهلل و ایران« نام برد؛ از ایران 
البته با عنوان بزرگ ترین حامي تروریسم دولتي یاد شد.  این مقام امریکایي 
مدعي شد كه ایران شبکه اي جهاني ایجاد كرده تا در صورت لزوم بتواند از 
آن براي حمات تروریستي استفاده كند. دن كوتس در ادامه برشمردن 
تهدیدات ایران براي امریکا گفت كه این كشور براي گسترش نفوذ خود در 
عراق، سوریه و یمن، یعني كشورهایي كه ایران معتقد است اوضاع به نفعش 
پیش مي رود، تاش خواهد كرد. وي گفت: »ایران همچنین از مبارزه با 
داعش براي تحکیم شراكت هایش و تبدیل دستاوردهاي منطقه اي اش 
به توافق هاي سیاس��ي، امنیتي و اقتصادي تاش خواهد كرد.« كوتس 
در ارزیابي تهدید حمایت ایران از گروه هاي مردمي ضد تروریستي عراق، 
مدعي شد: »تهدید ایران از نیروهاي مردمي و شبه نظامیان شیعه در عراق 
همچنان مهمترین تهدید براي نیروهاي ایاالت متحده در عراق اس��ت. 
ارزیابي ما این است كه با عقب نشیني داعش، این تهدید افزایش خواهد 
یافت، به خصوص اینکه برخي از این گروه ها از امریکا خواهند خواست كه 
عراق را ترك كند.« این سند از ایران به عنوان یکي از تهدیدهاي منطقه اي 
پیش روي امریکا نام برده و نوشته است: »ایران در كشورهاي عراق، سوریه 
و یمن، كه سیر درگیري هاي آنها را به نفع خودش مي بیند گسترش نفوذ 
خود را دنبال مي كند. تهران، از مبارزه با داعش براي تحکیم شراكت هاي 
خود و تبدیل دس��تاوردهاي میداني اش به توافقات سیاس��ي، امنیتي و 
اقتصادي بهره برداري خواهد كرد.« در بخش مربوط به تهدیدهاي سایبري 
از كشورهاي روسیه، چین، ایران و كره شمالي به عنوان كشورهایي نام برده 
شده كه در سال آینده امریکا را با بیشترین تهدید سایبري مواجه خواهند 
كرد. درباره ایران، در این ارزیابي مطرح شده است: »ارزیابي ما این است 
كه ایران تاش براي نفوذ به شبکه هاي امریکا و كشورهاي هم پیمان آن را 
ادامه خواهد داد. هدف ایران، جاسوسي و قرار گرفتن در موقعیت مناسب 
براي حمات سایبري در آینده است، اگرچه سرویس هاي اطاعاتي این 
كشور بیشتر توجه شان را روي رقباي خاورمیانه اي خود به ویژه عربستان 

سعودي و اسرائیل متمركز كرده اند.«


