
با گذشت یك روز از    گزارش  يك
حمالت موشكی به 
س�وریه، بانیان این حمله به بی نتیجه بودن این 
حمالت اعتراف كردند. وزیر خارجه انگلیس در 
سخنانی گفت كه حمالت اخیر به رهبری امریكا، 
مس�یر جنگ در س�وریه را تغیی�ر نخواهد داد. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم مدعی شد كه 
باید چنین راه حلی برای جلوگیری از دس�تیابی 
ایران به قابلیت های اتمی نیز به كار گرفته شود. 
یك مقام ارش�د امنیتی رژیم صهیونیستی هم 
گفت كه مش�كل افزایش نف�وذ ای�ران با حمله 
موشكی به سوریه حل نمی شود. این در شرایطی 
اس�ت كه جهان روز گذشته ش�اهد اعتراض به 
ب�ود.  جنایت�كار  تفنگ�دار  س�ه  جنای�ت 
این در شرایطی است که اعتراضات به موشک باران 
سوریه در مناطق مختلف جهان، از امریکا تا فلسطین 
و بیروت رو به گسترش است.  بوریس جانسون، وزیر 
امور خارجه انگلیس که کشورش یکی از کشورهای 
حمله کننده به سوریه بود، روز یک    شنبه در سخنانی 
اذعان کرد ک��ه حمالت اخیر به رهب��ری امریکا در 
خاک س��وریه، مسیر جنگ در این کش��ور را تغییر 
نخواهد داد. جانسون در مصاحبه با بی بی سی گفت 
که پیامد ناگوار محدود کردن حمالت به تأسیسات 
شیمیایی سوریه این است که جنگ همچون گذشته 
ادامه خواهد داش��ت. جانسون همچنین تأیید کرد 
که  اق��دام امریکا، انگلیس و فرانس��ه روند تحوالت 
این درگیری را تغییر نمی دهد و مسئله تغییر رژیم 
در کار نیس��ت اما در ادامه ابراز امی��دواری کرد این 
حمالت بازدارنده حمالت شیمیایی باشد. وی ادامه 
داد:»تالش نمی کنیم بدانیم نظام سوریه چگونه به 
حمالت موشکی پاسخ خواهد داد. ما به فشار    ها بر اسد 
برای آوردن وی به پای میز مذاکره ادامه می دهیم«. 
این در حالی است که وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، 
روز      شنبه مدعی شد که حمالت هوایی به حداقل سه 
مرکز در نزدیکی حمص و دمشق برنامه تسلیحات 

شیمیایی سوریه را سال    ها به عقب برده است. 
   دلنگرانی صهیونیست    ها 

عالوه ب��ر غربی ه��ا، مقام��ات صهیونیس��ت هم از 
نتیجه بخش نب��ودن حمالت موش��کی غربی    ها به 
سوریه، نگران هستند. به گزارش روزنامه هاآرتص، 
مئیر بن شابات، مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی 
به رغم حمایت از حمله تحت رهب��ری امریکا علیه 
سوریه گفت که مشکل افزایش نفوذ ایران با حمله 
موشکی به تأسیسات تس��لیحات شیمیایی سوریه 
حل نمی شود. دو تن از اعضای کابینه امنیتی اسرائیل 
نیز مدعی شدند که نظامیان ایرانی مستقر در سوریه 

هدف حمالت دیگری قرار خواهن��د گرفت. گیالد 
اردان، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی روز 
یک    ش��نبه به رادیو ارتش اس��رائیل گفت:»تحکیم 
حضور نظامی ایران در سوریه تهدیدی برای امنیت 
اسرائیل  است.« نفتالی بنت، وزیر آموزش اسرائیل 
نیز با تأکید بر اینکه اس��رائیل از ح��ق آزادی عمل 
کامل برخوردار است، مدعی شد:»ما به ایران اجازه 
نخواهیم داد که در سوریه حضور دائم داشته باشد.« 
 بنت افزود:»اسرائیل نمی تواند اجازه دهد که مرزهای 
شمالی  کشور به زمین بازی حکومت بشار اسد تبدیل 
شود.« مقامات صهیونیس��تی درحالی ادعای واهی 
خود را مبنی بر حضور نظامی ایران در سوریه تکرار و 
نسبت به افزایش نفوذ ایران در این کشور ابراز نگرانی 
می کنند که مقامات کش��ورمان بار    ها ضمن رد این 
ادعا    ها تأکید می کنند که حضور ایران در سوریه تنها 
به صورت مستشاری و بنا به درخواست دولت مشروع 

دمشق بوده است. 
   بی نتیجه بودن حمالت 

هرچند مقامات امریکا مدعی هستند که در حمله 
به سوریه اهداف شان محقق ش��ده است اما ناظران 
و رس��انه های غربی این حمالت را بی نتیجه اعالم 
کرده اند. عبدالباری عط��وان، تحلیلگر جهان عرب 
روز یک    شنبه در یادداش��تی در روزنامه رأی الیوم، 
درباره بی ثمر بودن حمالت موشکی به سوریه نوشت: 
»بیشتر اهداف این حمله محقق نشد و حتی نتایج 

برعکسی داشت که بارز    ترین آنها تقویت محبوبیت 
»بشار اس��د« رئیس جمهور س��وریه داخل و خارج 
سوریه و نیز دادن جان تازه به ائتالف روسیه، ایران 
و حزب اهلل اس��ت و بر صالبت ارتش عربی س��وریه 
تأکید و دونالد ترام��پ را تضعیف ک��رد.« روزنامه 
واشنگتن پست نیز دیروز در یادداشتی به قلم کارل 
برند نوش��ت:»واقعیت غمناک این است که توانایی 
امریکا برای تغییر روند جنگ سوریه به سمتی بهتر و 
بدون اینکه خود »هزینه بزرگی بپردازد رو به تحلیل 
رفتن است.« سال هاس��ت که در حال تنزل است«. 
به نوش��ته این روزنامه،»از این بیشتر اینکه، ترامپ 
اکنون به نظر می رسد، پراکنده کاری    هایی می کند 
که اهرم امریکا را برای تأثیرگذاری بر اوضاع جنگ 
کمتر می کند. اگر خواست ترامپ این است که  بشار 
اسد را مجبور به پرداخت»هزینه بزرگ« کند، جدی 
است، امریکا باید به شکلی )در سوریه( دخالت کند که 
تفاوتی استراتژیک ایجاد کند«. روزنامه گاردین هم در 
یادداشتی ضمن اشاره به حمالت اخیر غرب به سوریه 
نوشت:»با وجود سر و صدای زیاد رئیس جمهور امریکا 
درباره به نتیجه رس��اندن مأموریت، واقعاً مشخص 
نیس��ت چه چیز در نتیجه آن حمالت حاصل شده 
است«. به نوشته این روزنامه امریکا، فرانسه و انگلیس 
دهها موشک به سوریه ش��لیک کردند اما هیچ یک 
اصاًل به س��امانه های دفاع هوایی س��وریه و روسیه 

نزدیک نشدند. 

   آمادگی برای حمله مجدد 
اگرچه مقامات نظامی امریکا و از جمله جیمز ماتیس، 
وزیر دفاع این کشور گفته اند که قصد حمله مجدد به 
خاک سوریه را ندارند اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا      شنبه ش��ب بار دیگر به دولت سوریه هشدار 
داده است در صورتی که این کشور بار دیگر دست به 
» حمله شیمیایی « بزند، امریکا » آماده « است مجدداً 
به این کشور حمله کند. به گزارش اسپوتنیک، نیکی 
هیلی، نماینده امریکا در سازمان ملل هم دیروز در 
سخنانی مدعی ش��د:»در صورتی که دولت سوریه 
حماقت کند، ما آماده ایم حمالت خود را در سوریه 
ادامه دهیم تا دوباره قدرت تصمیم گیری ما را ببیند«. 
وی گفت:»من ب��ا رئیس جمهور صحب��ت کردم و 
او گفت، اگر س��وریه تصمیم دارد دوباره از گازهای 
سمی استفاده کند، سالح های امریکا آماده شلیک 
هستند«. وی مدعی ش��د: » وقتی رئیس جمهور ما 
تصمیم به انجام کاری بگیرد، شخصاً این کار را انجام 
خواهد داد.« ادعای آمادگی امریکا برای حمله مجدد 
به سوریه، حاکی از این است که غربی    ها بر این باورند 
که این حمالت مؤثر واقع شده اس��ت.  درحالی که 
بس��یاری در جهان از این حمالت انتقاد کرده و آن 
را مس��خره خواندند. همزمان گزارش     ه��ا حاکی از 
تالش های تازه در شورای امنیت سازمان ملل است 
تا یک تحقیقات مس��تقل درباره ادعا    ها درخصوص 
استفاده س��وریه از سالح ش��یمیایی مورد بررسی 
قرار گیرد. ب��ه گزارش دویچه ول��ه، امریکا، انگلیس 
و فرانس��ه یک روز پس از حمله مشترک به سوریه 
پیش نوی��س قطعنامه ای جدید را علیه دمش��ق به 
شورای امنیت ارائه دادند. در این پیش نویس پیشنهاد 
ش��ده که » مکانیزمی مس��تقل « برای رسیدگی و 
بررسی استفاده احتمالی از سالح های شیمیایی در 
حمله دوما راه اندازی شود. در راستای این تحقیقات 
باید عامالن این حمله مش��خص شوند. کشورهای 
غربی سوریه را متهم می کنند که به رغم توافق های 
پیشین به  طور پنهانی به بخشی از برنامه   تسلیحات 
شیمیایی خود ادامه داده است. این درحالی است که 
دولت سوریه تحت نظر بازرسان سازمان ملل در سال 
2013، همه تسلیحات شیمیایی خود را به خارج از 

این کشور انتقال داد. 
   اعتراضات جهانی علیه غرب 

پس از حمالت موشکی تحت رهبری امریکا به سوریه، 
دهها تظاهر کننده ضد جنگ امریکایی روز      شنبه در 
شهرهای مختلف امریکا از جمله در واشنگتن دی سی 
و لس آنجلس در اعتراض به این اقدام تظاهرات کردند. 
به گزارش روزنامه دیلی میل، این معترضان از جمله 
شعار می دادند » دست هایتان را از سوریه دور کنید « 
و نماد    هایی به دست داشتند که روی آنها نوشته شده 
بود » نه به جنگ علیه سوریه « و » جنگ بی پایان به 
نفع امپراطور.« فلسطینی های ساکن نوار غزه، اراضی 
اش��غالی و کرانه باختری هم با برگزاری تظاهرات ، 
حمله سه جانبه به سوریه را محکوم و تأکید کردند 
که سوریه به ایستادگی خود در برابر تروریسم ادامه 
خواهد داد. همچنین به گزارش ش��بکه راشاتودی، 
دهها تن از مردم شیلی در اعتراض به حمله سه گانه به 
سوریه و در حمایت از این کشور جلوی سفارت امریکا 
در سانتیاگو تظاهرات کردند. در بیروت نیز » جبهه 
العربیه التقدمی��ه « و جنبش » االم��ه « راهپیمایی 
خودرو    ها را ترتیب دادند و به منظور محکوم کردن 
حمله امریکا به سوریه به خیابان های این شهر رفتند. 
به گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس، هزاران شهروند 
یوناني نیز با شرکت در راهپیمایي اعتراض آمیز در 
آتن، مخالفت خود را با اقدام جنایتکارانه سه کشور 
امریکا، فرانسه و انگلیس علیه سوریه اعالم کردند. 
شرکت کنندگان در این راهپیمایي ضمن سر دادن 
شعارهاي ضد امریکایي و ضدغربي، پرچم امریکا را 
به آتش کشیدند. در لندن هم اعتراضات ضد جنگ 
درباره حمله اخیر به سوریه برگزار شد و معترضان 
ضمن آنکه خواستار عدم بمباران سوریه شدند، ابراز 
نگراني کردند که این حمل��ه هوایي مي تواند جنگ 
داخلي سوریه را تش��دید کند. به گزارش سي ان ان، 

تظاهرات اعتراضي دیگري در ترکیه برپا شد.

درعربس�تان بودن و در عین حال انتقال محل 
برگزاری یك اجالس بین المللی به شهری غیر 
از پایتخت این كش�ور كه این روز   ه�ا به هدف 
آسانی برای انقالبیون یمنی تبدیل شده است، 
ای�ن را طبیعی می كن�د كه یك�ی از مهم  ترین 
موضوعات نشست ساالنه سران اتحادیه عرب، 
یمن باش�د. اما غیر از این، دو محور دیگر یعنی 
ایران و قدس موضوعاتی هس�تند كه ش�كاف 
میان اعراب حاضر در این نشست را - به عنوان 
سمبل همراهی و همگرایی عربی - به سادگی 
روشن می  كند. به خصوص كه توجیه آل سعود 
درباره اینكه مخالفت با صلح با اسرائیل به نفع 
ایران است، با مخالفت چند كشور عربی روبه رو 
ش�ده اس�ت. قطر هم به رغم تالش های امریكا 
برای آشتی دوحه و ریاض در این نشست حاضر 
نشده است تا عمق شكاف بیشتر مشخص باشد.

یک روز پس از حمالت غرب به سوریه، عربستان 
س��عودی روز یک شنبه میزبان بیس��ت  و نهمین 
دور نشست ساالنه سرانه کشورهای عضو اتحادیه 
عرب بود. مع��اون دبیرکل اتحادیه ع��رب در امور 
رسانه اظهار داشت که 1۷ نفر از پادشاهان و رؤسای 
جمهور عربی در این اجالس ش��رکت کرده اند.  به 
گفته وی، مهم  ترین موضوع��ی که در این اجالس 

بررسی ش��ده، مسئله فلس��طین در پرتو تصمیم 
اخیر »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور امریکا برای 
انتقال س��فارت امریکا به قدس است.   موضع این 
کش��ور   ها تقریباً همان روش سازش��کارانه سنتی 
نیست. س��عودی   ها پیرو خط جدید امریکایی در 
حال حقنه کردن خط به رسمیت شناختن اسرائیل 
به س��ایر اعراب با محوریت ایران ستیزی هستند. 
روزنامه »ریاض « عربستان در گزارشی قبل از شروع 
نشست نوشت: اتحادیه عرب در نشست آتی خود در 
ظهران، تصمیم خواهد گرفت که با اسرائیل صلح 
کند. مخالفت با این تصمیم، خدمت به ایران خواهد 
بود.   ریاض در ادامه نوشت: هیچ گزینه ای پیش روی 
کشورهای عربی جز صلح با اسرائیل وجود ندارد و 
الزم است توافق فراگیر در این ارتباط صورت گیرد.   
این روزنامه رسمی سعودی مدعی شد: کشورهای 
عربی باید بدانند که خطر ایران از اسرائیل بیشتر 
است و تنها راه مقابله با آن فارغ البال شدن از مسئله 
اس��رائیل اس��ت. این تصمیم به عنوان تصمیمی 
تاریخی باید در نشس��ت این هفته اتحادیه عرب 
نهایی و اتخاذ شود.  پادشاه عربستان هم از فرصت 
سخنرانی افتتاحیه نشست س��ران اتحادیه عرب 
بهره برد تا فضا را ضد ایرانی کند. به گزارش ایلنا به 
نقل از اسکای نیوز عربی، »سلمان بن عبدالعزیز «با 

بیان اینکه خطرناک    ترین چی��زی که ما را تهدید 
می کند تروریسم اس��ت، ادعا کرد که »رفتارهای 
تروریستی ایران در منطقه « تهدیدی برای امنیت 
ملی کشورهای عربی است.  ملک سلمان در ادامه 
بار دیگر ادعاهای بی اساس خود را علیه ایران تکرار 
کرد و گفت: »اقدام های تروریستی ایران در منطقه 
را محکوم و دخالت های جسورانه تهران را در امور 
داخلی کشورهای عربی رد می کنیم.« با این حال 
فضا کامالً در اختیار آل سعود نیست. روزنامه لبنانی 
النهار روز     شنبه نوشت : در حالی که دولت عربستان 
س��عودی تالش می کند موضع کش��ورهای عضو 
اتحادیه عرب را با خود همراه کند، نمایندگان لبنان 
و عراق، نس��بت به بند ضد ایرانی در بیانیه پایانی 
نشست وزرای خارجه این اتحادیه قبل از نشست 

سران برگزار شد، اعتراض کردند. 
   غیبت معنادار قطر

همی��ن چن��د روز پیش بود ک��ه دونال��د ترامپ 
رئیس جمهور امریکا بعد از دیدار با امیر قطر در کاخ 
سفید، از در پیش بودن اتفاقات خوب درباره رابطه 
قطر و عربس��تان خبر داده بود. با اینکه عربستان 
سعودی و قطر از عملیات نظامی امریکا علیه سوریه 
حمایت کردند اما نهایتاً امیر قطر به ظهران نیامد . 
به گفته خالد بن احمد آل خلیفه،  وزیر امور خارجه 

بحرین »حمالت رس��انه ای قطر به نشست سران 
اتحادیه ع��رب « و »ادامه بی احترامی به پادش��اه 
عربستان « نشان داد که »قطر هیچ جایگاه و نقشی 
در این نشست نخواهد داشت.« وزیر بحرینی که 
پیش از شروع نشست اتحادیه عرب توئیت می کرد، 
افزود: حضور قطر به هیچ شکلی ) در این اتحادیه 
( به نفع امنیت ملی کشورهای عربی نیست.  این 
اظهارات یک روز بعد از آن صورت گرفت که نشست 
کمیته چهارجانبه کش��ورهای تحریم کننده قطر 
در ریاض تش��کیل ش��د و بر لزوم اجرای شروط 
سیزده گانه این کش��ور   ها برای از سرگیری روابط 
با قطر تأکید ک��رد.  این کمیته متش��کل از » انور 
قرقاش « وزیر مشاور در امور خارجی امارات ، »عادل 
الجبیر « وزیر خارجه عربس��تان ، »شامی حربی« 
وزیر خارجه مصر و »خالد ب��ن احمد آل خلیفه « 
وزیر خارجه بحرین بود.  عربستان ، امارات ، بحرین 
و مصر 5 ژوئن 201۷         ) 15 خرداد 96 ( با متهم 
کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط خود را با 
این کشور قطع کردند و مرزهای زمینی ، دریایی 
و هوایی با قطر را هم بس��تند.  این کشور   ها برای 
از سرگیری روابط 13 ش��رط را برای قطر تعیین 
کردند که اجرای هر کدام از این شرط   ها به معنای 

زیر سؤال رفتن حاکمیت قطر بود. 
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محمدبابايی

شکاف اتحادیه عرب حول ایران و قطر
دوحه نیامد، بیروت و بغداد از تهران دفاع كردند

نتانیاهو: سناریوی سوریه برای ایران هم اجرا شود 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که از نفوذ ایران در س��وریه نگران است، در 
گفت وگوی تلفنی با ترزا می، همتای انگلیسی خود ضمن حمایت از حمله اخیر سه کشور غربی 
علیه سوریه گفت:»باید چنین راه حلی برای جلوگیری از دستیابی ایران به قابلیت های اتمی نیز 
به کار گرفته شود«. به نوشته جروزالم پست، نتانیاهو در این گفت وگوی تلفنی گفت که راه حل 
مشابهی که امریکا،  انگلیس و فرانسه در مقابله با بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای استفاده وی از 
تسلیحات شیمیایی به کار بردند باید در مقابله با حکومت     ها و سازمان های تروریستی و جلوگیری 
از دستیابی آنان به قابلیت های اتمی نیز نشان داده شود. نتانیاهو که درباره ایران صحبت می کرد، 
همچنین گفت که به ترزا می  گفته است، پیام مهم بین المللی که با حمله اخیر داده شد این است 
که برای استفاده از تسلیحات غیرمتعارف کوچک ترین تحملی وجود ندارد. نخست وزیر اسرائیل 
همچنین در گفت وگو با ترزا می  مدعی شده بود، منبع اصلی بی ثباتی در منطقه ایران است و اسد 
می بایست بفهمد که وقتی به نظامیان ایران و نواب آن اجازه می دهد در سوریه حضور داشته باشند، 
سوریه و کل منطقه را در معرض خطر می گذارد. نتانیاهو از افزایش نفوذ ایران در سوریه نگران است 
و در ماههای اخیر بار    ها مدعی شده است که اجازه نخواهد داد ایران، خاک سوریه را به پایگاهی 
برای حمله به اسرائیل تبدیل کند. نتانیاهو خواهان حمله غربی    ها به سوریه برای بیرون راندن ایران 

و حزب اهلل از این کشور است تا امنیت مرزهای رژیم صهیونیستی را بیش از پیش تضمین کند.

دريچه

اعتراض آزاديخواهان جهان عليه 3 تفنگدار جنايتکار

 ظرفيت صفر برای توقف مقاومت 
نبض جنگ س��وریه طی یک هفته گذش��ته به باال    ترین سرعت خود 
رس��ید تا حدی که بعضی    ها از احتمال »جنگ جهانی س��وم « حرف 
زدند اما حمالت روز جمعه سه کشور غربی برای همگان مشخص کرد 
امریکا و متحدانش در این جنگ پیچیده فاقد ظرفیت الزم برای توقف 

پیروزی های مقاومت هستند. 
به جای این پرسش که »چرا باید بشار اسد زمانی که در آستانه پیروزی 
نهایی در غوطه شرقی قرار داشت از سالح شیمیایی استفاده کند « باید 
یک گام جلو رفت و این سؤال را پرسید که دلیل اینکه دولت های غربی 
حاضر می شوند آش��کارا دروغ بگویند و با اینکه می دانند کسی حرف 
آنها را باور نخواهد کرد داستان تکراری س��الح های کشتار جمعی را 
برای دخالت نظامی مطرح می کنند، چیست؟ اگر احیاناً کسی هم پیدا 
شود که ادعای غرب را درباره استفاده دولت سوریه از سالح شیمیایی 
و دلسوزی آنها برای مردم سوریه را باور  کند یا از نحوه عملکرد امریکا 
در حمله به عراق در سال 2003 خبر ندارد، یا اینکه جنایت های غرب 
را در یمن و فلسطین نمی بیند. همه می دانند دخالت نظامی غرب در 
عراق، لیبی و ویتنام بر اساس دروغ بوده و این دخالت جز فاجعه چیز 

دیگری به بار نیاورده است. 
واقعیت این است که عربستان سعودی، اسرائیل و غرب به رهبری امریکا 
نمی توانند شکست خود را در سوریه باور کنند و به همین دلیل حاضر 
می ش��وند دس��ت به هر کاری بزنند تا نتیجه را عوض کنند یا حداقل 

جلوی پیروزی دمشق و متحدانش را بگیرند. 
»محمد بن سلمان « ولیعهد س��عودی که دیگر تالش  نمی کند روابط 
خود را با اس��رائیلی     ها پنهان کند در بحبوحه عملیات ارتش س��وریه 
برای آزادس��ازی »غوطه ش��رقی« به انگلیس رفت و دو هفته بعد در 
کاخ سفید با ترامپ دیدار کرد درست زمانی که نیروهای دولتی بیش 
از 90 درصد غوطه ش��رقی را آزاد کرده بودند و در آستانه فتح آخرین 
مرکز تروریس��ت     ها در »دوما« بودن��د ناگهان تصاوی��ری دلخراش از 
اجساد کودکان و زنانی که با گاز سمی کش��ته شده بودند به تیتر اول 
جهان تبدیل شد و همزمان محمد بن سلمان به فرانسه رسید تا ثمره 
ولخرجی های خود را برای ریختن خون های بیشتر از پاریس و در کنار 

رهبران »جهان آزاد « ببیند. 
هرچند این توطئه نیز همانند سایر توطئه های قبلی آنها نتیجه معکوس 
داشت و به نفع مقاومت تمام شد. باوجود اینکه هزینه و تالش زیادی 
کرده بودند تا بهانه ش��یمیایی را قابل باور نش��ان دهند و قصد انجام 
حمالت گسترده را داشتند اما نهایت ظرفیت آنها در عمل چیزی بود 

که در شبکه های مجازی به »حمله پالستیکی « معروف شد. 
شلیک 103 فروند موشک به مراکزی در سوریه که از قبل تخلیه شده 
بودند و هیچ تلفاتی نداشت آشکار می کند جنگ در سوریه به مرحله ای 
رسیده که توان تأثیرگذاری امریکا برای جلوگیری از توقف پیروزی های 

مقاومت به »صفر« رسیده است. 
در حالی که تحلیلگران نزدیک به مخالفان س��وری و مداخله گران از 
جمله »چارلز لیستر « یا »امیل حکیم« نیز تسلیم شده و اعتراف کردند 
که امکان تغییر روند جنگ سوریه وجود ندارد و دمشق، مسکو و تهران 
پیروز پیچیده     ترین جنگ تاریخ هستند اما به نظر می رسد در ایران هنوز 
خیلی  از نخبگان سیاسی از آنچه که در سوریه رخ می دهد بی خبرند و 
حتی از احتمال مصالحه روسیه و امریکا علیه ایران می گویند. ظاهراً این 
افراد یا دانشی درباره »پویایی« پیچیده     ترین جنگ تاریخ ندارند یا اینکه 

به مناسبات قدرت در روابط بین الملل آگاه نیستند. 
حداقل در غرب همه می دانند »روسیه نه می خواهد و نه می تواند بر سر 

ایران با امریکا« در سوریه مصالح کند. 
پس از هفت س��ال، منطق جنگ س��وریه به گونه ای پیش رفته است 
که همه راه ها به دمشق ختم می ش��ود. امریکایی    ها در جنگ کرد    ها و 
ترکیه گزینه ای ندارند جز اینکه اجازه بدهند کرد    ها با دمشق به توافق 
برس��ند. مواضع و خبرهای متعارضی از برنامه امریکا در شمال غربی 
سوریه شنیده می شود که بیش از هر چیزی حاکی از نبود یک برنامه 

مشخص است. 
از یک طرف برای امریکایی    ها سخت است مناطق تحت کنترل خود در 
شمال شرقی و جنوب شرقی را به دولت سوریه پس دهند و از طرف دیگر 
نمی توانند یا نمی خواهند هزینه حضور بلندمدت در شمال شرقی سوریه 
را تقبل کنند. حاال ترامپ به راه سومی رسیده که بر اساس آن نیروهای 
امریکایی با پول های سعودی در سوریه می مانند. گزارش شده ترامپ 
فاکتور 4 میلیارد دالری برای عربستان در رابطه با پرونده ارسال کرده 
است. این رقم در حالی است که دولت امریکا 200 میلیون به »ثبات و 
بازسازی« مناطق پس گرفته از داعش در شمال شرقی اختصاص داده 

بود که آن هم با دستور ترامپ به حالت تعلیق درآمده است. 
مهم  ترین چالش واشنگتن در پیشبرد این اهداف، ترکیه است. آنکارا 
نس��بت به ایجاد هرگونه منطقه خودمختار کردی در امتداد مرزهای 
جنوبی حساسیت دارد و حمله ترکیه به عفرین شرایط را بیش از پیش 
حساس کرده است و این گمان را در میان بعضی گروه های کردی تقویت 

کرده که امریکا هر لحظه ممکن است آنها را به ترکیه بفروشد. 
تردید و نبود یک برنامه مش��خص از سوی واشنگتن باعث خواهد شد 
کرد    ها بیش از پیش برای مذاکره با دولت سوریه ترغیب شوند کما اینکه 
در جریان بحران اخیر کرد    ها حاضر نش��دند از مواضع امریکا حمایت 
کنند و تنها سکوت کردند. روابط اردن با دولت سوریه نزدیک تر از آنچه 
اس��ت که به نظر می رسد و عراق و لبنان دو همس��ایه سوریه حمالت 
غرب را محکوم کردن��د. در این میان نقش دوپهل��وی مقامات ترکیه 
باعث نگرانی اس��ت. آنکارا در بحبوحه بحران شیمیایی اخیر واکنش 
تندی به سرگئی الوروف نشان داد که خواستار بازگرداندن عفرین به 
دولت مرکزی سوریه شده بود. مهم تر اینکه رهبران ترکیه از حمالت 
امریکا علیه بشار اسد استقبال کردند. این مواضع ترکیه می تواند خالف 
روح توافقات سه جانبه در سوچی و آنکارا باشد و باید به رهبران ترکیه 
سرنوشت اشغالگران امریکایی و اسرائیلی در عراق و لبنان را یادآوری 

کنند تا در محاسبات خود دچار اشتباه نشوند.
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   پاكستان یك موشك كروز آزمایش كرد
ارتش پاکستان در بیانیه ای از پرتاب موفقیت آمیز یک موشک کروز ساخت 
داخل با برد ارتقا یافته خبر داد.  به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه نیشن، 
ارتش پاکستان می گوید این موشک » پیشرفته « قادر است اهداف خود 
را در زمین و دریا با دقت باال هدف قرار دهد و برد آن ۷00 کیلومتر است. 
موشک مذکور رادارگریز و قادر است کالهک های مختلفی را حمل کند.  
بنا بر این گزارش، این موشک  موسوم به » بابور « با توجه به سیستم های به 
کار رفته در آن قادر است انواع مختلفی از اهداف را با دقت باال و حتی در 
غیاب جی پی اس هدف قرار دهد و به این ترتیب آن را به یک نیروی مهم 

برای بازدارندگی استراتژیک پاکستان تبدیل می کند. 
-------------------------------------------------------------

   تظاهرات فیس بوكی مخالفان نخست وزیر مجارستان 
دهها هزار نفر از مخالفان ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای مجارستان 
که در انتخابات اخیر این کشور پیروز شده است در بوداپست، پایتخت، 
تظاهرات کرده اند.  معترضان سیستم انتخاباتی مجارستان را غیرمنصفانه 
می دانند. حزب فیدز ب��ه رهبری ویکتور اوربان در انتخابات یک   ش��نبه 
گذشته با کسب نیمی از آرا، اکثریت دو سومی خود را در پارلمان حفظ 
کرد.  تظاهرات روز     شنبه در شبکه فیس بوک و از سوی گروه » ما اکثریت 
هستیم « س��ازماندهی ش��د. رهبران معترضان خواهان ادامه برگزاری 
تجمعات در تعطیالت آخر هفته در ماه های آینده هستند.  نیک تورپ، 
خبرنگار بی بی سی در بوداپست، تعداد معترضان را حدود 100 هزار نفر 
تخمین می زند. او می گوید بس��یاری از آنها پرچم مجارستان و اتحادیه 
اروپا را در دست داش��تند.  معترضان اوربان را به تقلب انتخاباتی، فساد و 
سوءاس��تفاده از قدرت متهم می کنند. طرفداران اوربان هم ماه گذشته 
تجمعی در حمایت از وی برگزار کرده بودند.  ویکتور اوربان، 54 ساله، برای 
دوره سوم نخست وزیر شده است. اوربان با بدبینی به اتحادیه اروپا می نگرد 

و مخالف ادغام بیشتر مجارستان در آن است. 
-------------------------------------------------------------

   وكیل ترامپ دیدار با متحد پوتین را تكذیب كرد
وکیل شخصی دونالد ترامپ گزارش های به تازگی  منتشر شده از سفرش 
به پراگ را برای دیدار با یک وکیل روسی در سال 2016 تکذیب کرد.  به 
گزارش روزنامه دیلی میل، به گفته دو منبع آگاه، مدارک کریستوفر استیل، 
جاسوس سابق انگلیسی بیانگر آن هستند که هدف این سفر، مالقات با 
کنستانتین کوزاچف، یکی از متحدان مهم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه بوده اما مشخص نیست که رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به 
پرونده مداخله روسیه مدرکی در خصوص چنین دیداری در دست دارد 
یا خیر.  کوهن پس از انتشار این اخبار، ضمن انتشار عکسی از پاسپورت 
خود در توئیتر نوشت: مهم نیست چند بار و به چند صورت این را بنویسند، 
من هیچ وقت در پراگ نبوده ام. من با پس��رم در لس آنجلس بودم و این 
اثبات شده است. این گزارشی بد، اطالعاتی بد و داستانی بد از جانب همان 
خبرنگار، یعنی پیتر استون است. کوهن همچنین داشتن پاسپورت دیگری 
را تکذیب کرده است.  هفته گذش��ته نیز مأموران اف بی آی برای یافتن 
مدارکی از مبلغ پرداختی او به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم های مستهجن 
که گفته می شود با دونالد ترامپ روابط خارج از ازدواج داشته، به دفتر و خانه 

کوهن و همچنین اتاق هتل او در نیویورک یورش بردند.

  گزارش 2

 انصاراهلل يمن: برد موشک های مان 
به اسرائيل هم خواهد رسيد

عضو كمیته انقالبی انصاراهلل یمن از س�وریه خواست در واكنش به 
حمالت كشورهای غربی، پایگاه های عربستان و اسرائیل را بمباران كند. 
به گزارش ایسنا، توفیق الحمیری، عضو کمیته انقالبی انصاراهلل یمن در 
گفت وگو با اسپوتنیک گفت: کسانی که پرونده منطقه را اداره می کنند 
و منافع امریکا و اسرائیل را در نظر دارند ریاض و تل آویو هستند. زمانی 
که حمالت علیه عربستان صورت می گیرد بی تردید این حمالت متوجه 
امریکا نیز هست چراکه پایگاه    ها و شرکت های امریکایی در داخل خاک 
عربستان هستند. ما از سوریه می خواهیم پایگاه های عربستان و اسرائیل 
را بمباران کند.  وی گفت: ما بر حمایت مان از سوریه تأکید می کنیم. 
حمالت مان با موش��ک های بالستیک به ریاض و ش��هرک های دیگر 
عربستان منعکس کننده این حمایت است. اولین موشک بالستیکی که 
از دو سال پیش به ریاض شلیک شد به پایگاه السلیل بود و قربانیان آن 

افسران امریکایی و کارشناسان اسرائیلی بودند.
  الحمیری گفت: بیشتر موشک    ها به مناطق مشترک امریکا و عربستان 
از جمله شرکت آرامکو شلیک شده است. زمانی که رهبرمان از بمباران 
مابعد ریاض صحبت می کند منظور اسرائیل است. ما موشک های مان 
را ارتقا داده ایم و اسرائیلی    ها باید مطمئن باشند که موشک های مان به 

آنها خواهد رسید.

 مسکو: اسکريپال با عامل اعصاب
 توليد غربی    ها مسموم شده است

مسكو در حال معكوس كردن اتهاماتی است كه درباره مسموم سازی 
»سرگئی اسكریپال « جاسوس دوتابعیتی به آن وارد شده تا جایی 
كه وزی�ر خارجه روس�یه گفته كه اس�كریپال را خ�ود غربی   ها با 
عام�ل اعصابی كه مرب�وط به خود آنها اس�ت، مس�موم كرده اند. 
سرگئی الوروف روز     شنبه اعالم کرد که شواهدی در دست دارد که بر طبق 
تحقیقات آزمایشگاهی در سوئیس، اسکریپال و دخترش تحت تأثیر عامل 
شیمیایی پیشرفته غربی قرار داشته اند. بر اساس گزارش دویچه وله آلمان، 
روس   ها می گویند که سازمان منع تسلیحات شیمیایی)OPCW ( نتیجه 
آزمایشگاهی را که درباره موضوع اسکریپال تحقیق می کند مخفی کرده ، 
تحقیقاتی که طبق آن غرب از نوعی گاز اعصاب که در غرب تولید می شود، 
علیه اسکریپال استفاده کرده است. به گفته الوروف، نمونه    هایی از حادثه 
سالزبوری نشان می دهد که از عامل اعصاب BZ و مواد مربوط به آن استفاده 
شده است اما این موضوع با توجه به مدت زمان زیادی که بین وقوع حادثه و 
نمونه گیری آن فاصله بود، عجیب است. وی می گوید که نه در روسیه و نه در 
اتحاد جماهیر شوروی چنین گازی تولید نمی شد. وی افزود: »با توجه به این 
موضوع ما از سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی می پرسیم که چرا 
اطالعات آزمایشگاه سوئیسی از مدارک نهایی حذف شده اند. « سخنگوی 
سفارت مسکو در لندن نیز در توضیحاتی تکمیلی در این باره گفته که بر 
اساس بررسی یک آزمایشگاه سوئیسی عامل استفاده شده برای مسمومیت 
جاسوس سابق روس ماده ای است که از آن در ارتش های امریکا، انگلیس و 
چند کشور دیگر ناتو استفاده    می شده است. بر اساس گزارش اسپوتنیک، 
سخنگوی سفارت مسکو گفته که انستیتوی فدرال سوئیس اعالم کرده 
که کارشناسان این آزمایش��گاه نمونه    هایی را از سازمان منع سالح های 
شیمیایی دریافت کرده و روند آزمایش را در 2۷ مارس به اتمام رسانده اند. 
وی ادامه داد: کارشناسان این آزمایش��گاه به این نتیجه رسیده اند که در 
جریان مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش از 
عاملی به نام BZ استفاده شده است.  این دیپلمات روس خاطرنشان کرد: 
چنین ماده ای هرگز در روسیه یا شوروی سابق وجود نداشته است. به گفته 
این مقام روس، کشف این ماده در نمونه    ها موضوعی بسیار مشکوک است. 
وی تأکید کرد: یافته    ها و اطالعات این آزمایشگاه سوئیسی در گزارش نهایی 
سازمان منع سالح های شیمیایی به هیچ وجه منعکس نشده است. با توجه 

به این موضوع ما پرسش های جدی متعددی برای مطرح کردن داریم.

 العبادی: دنبال انحصار سالح 
در اختيار دولت هستيم

نخس�ت وزیر ع�راق اع�الم ك�رد ب�ه منظ�ور برق�راری صلح در 
كش�ور تالش می كند س�الح تنها در اختی�ار دولت ق�رار بگیرد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی تأکید کرد به دنبال 
انحصاری کردن س��الح به دولت این کشور اس��ت. العبادی گفت: محدود 
شدن سالح در اختیار دولت موجب تحقق ثبات امنیتی در عراق می شود.  
نخس��ت وزیر عراق تأکید ک��رد: دولت تمای��ل دارد فضای مناس��بی برای 
سرمایه گذاری در کش��ور ایجاد کند.  پیش تر العبادی از آغاز اجرایی کردن 
انحصار س��الح در دس��ت دولت خبر داده و اعالم کرده بود، دولت به دنبال 
حمایت از خانواده های ش��هدا، بازگرداندن ثب��ات و آوارگان به مناطق آزاد 
شده و مبارزه با فساد است. العبادی در مراسم افتتاحیه ششمین کنفرانس 
» شورای شفاف سازی و مبارزه با فساد « گفت: اگر با فساد مبارزه نمی کردیم 
نمی توانستیم بر داعش پیروز شویم. میان فاسدان و تروریست    ها ارتباط وجود 
دارد. هنگامی که کشور و شهروندان خود را بازپس بگیریم عزم خود را بر حفظ 
اموال عمومی جزم خواهیم کرد. وی افزود: درباره بررسی پرونده فساد متهمان، 
هر کس که باشد، تردید نخواهیم کرد و فاسدان به خوبی از اقدامات ما علیه 
خود آگاه هستند. نخست وزیر عراق گفت: عدم توزیع دارایی به صورت عادالنه 
همان فساد است و نباید ثروت تنها در اختیار اقلیت باشد. العبادی با تأکید بر 
اینکه ما نیازمند انقالبی برای حفظ اموال عمومی و تحقق عدالت اجتماعی 
هستیم و مبارزه با فساد با شیوه های سنتی امکان پذیر نیست، خواهان بررسی 
ریشه ای مبارزه با فساد شد. العبادی افزود: کاهش اقدامات برای کم کردن 
میزان فساد منصفانه نیست چراکه هزاران پرونده  تحقیقاتی درباره مسائل 
بزرگ بررسی شده و بسیاری از متهمان برای انجام تحقیقات و شفاف سازی 

ارجاع داده شدند و احکام قضایی مختلفی درباره آنها صادر شده است. 


