
س�اعاتی  پ�س از    گزارش  يك
اظه�ارات رئی�س 
جمهور فرانس�ه مبنی بر اینک�ه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا، را راضی کرده است که از 
خ�ارج ک�ردن نیروه�ای امریکایی از س�وریه 
صرف نظر کند، کاخ سفید تأکید کرد رئیس جمهور 
امریکا همچنان خواستار بازگشت هر چه سریع تر 
اس�ت.  س�وریه  از  امریکای�ی  نظامی�ان 
دونالد ترام��پ روز ۱۴ فروردین م��اه گفته بود در 
صورتی که عربستان سعودی خواستار ادامه حضور 
امریکا در س��وریه اس��ت باید هزینه های نیروهای 
امریکایی را بپردازد. یک روز بع��د از این اظهارات 
نمایش استفاده از سالح شیمیایی در شهر دومای 
سوریه و تبلیغات علیه ارتش این کشور به راه افتاد 
که در نهایت به حمله موش��کی امری��کا، بریتانیا و 
فرانسه روز      ش��نبه )۱۴ آوریل( به سوریه ختم شد. 
روز یک    شنبه ساعاتی بعد از آنکه »امانوئل ماکرون«، 
در مصاحبه ای با رس��انه های فرانسه از مشروعیت 
کام��ل بین المللی این اقدام س��خن گفت و مدعی 
شد »دونالد ترامپ« را برای درازمدت به ماندن در 
سوریه مجاب کرده است،  »سارا سندرز « در بیانیه ای 
که روی وب سایت کاخ سفید قرار گرفته تأکید کرد: 
»مأموریت امریکا تغییر نکرده است...  رئیس جمهور 
ب��ه صراحت گفته که خواس��تار بازگش��ت هر چه 
سریع تر نظامیان امریکایی به وطن است.« در این 
بیانیه آمده است: »ما مصمم به نابودی کامل داعش 
و ایجاد ش��رایطی برای جلوگیری از بازگش��ت آن 
هستیم. به عالوه، انتظار ما از متحدان و شریکانمان 
در منطقه این است که مسئولیت های بیشتری از 
حیث نظامی و مالی ب��رای تأمین امنیت منطقه به 
عهده بگیرند.« البته ترامپ همان بامداد      شنبه که 

ساعاتی بعد از حمالت علیه سوریه سخنرانی کرد، 
در اظهاراتی گفته بود که امریکا تحت هیچ شرایطی 
به دنبال حضوری بی پایان در سوریه نیست تا روشن 
شود که حمله وی و متحدانش به سوریه باعث نشده 
است راهبرد او حداقل در سطح اعالنی تغییر کند. 
با این حال تش��تت مواضع صرفاً به خامی و جوانی 
ماکرون و بی ثباتی فک��ری ترامپ بر نمی گردد، در 
خود دولت ترامپ هم تش��تت دیده می ش��ود، به 
گونه ای که نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل 
روز یک    شنبه همسو با ماکرون گفته بود که نیروهای 
امریکایی تا زمانی که اهداف اصلی امریکا - شکست 
داعش، جلوگیری از استفاده از سالح های شیمیایی 
و مهار ایران - برآورده نشده در سوریه باقی خواهند 
ماند.  او گفت هدف این است که » شاهد بازگشت 
نیروهای امریکایی باش��یم، اما تا وقتی که مطمئن 
نشویم به این دستاورد    ها رسیده ایم خارج نخواهیم 
ش��د. » امریکا حدود 2هزار نیروی نظامی در شرق 
سوریه دارد که از شبه نظامیان کرد و عرب موسوم 
به » نیروه��ای دموکراتیک س��وریه « )اس دی اف( 

حمایت می کنند. 
   موج انتقاد از حمله در رسانه    ها و مردم

روز یک    شنبه ترامپ از استفاده از عبارت » مأموریت 
با موفقیت کامل شد « که در سخنرانی بالفاصله 
بعد از حمله جمعه شب استفاده کرده بود، دفاع 
کرد و آنچه را » رس��انه های اخبار جعلی « نامید، 
متهم کرد که برای کم ارزش جلوه دادن حمالت 
هوایی و موش��کی ب��ه اهدافی در س��وریه از این 
حرف او بهره برداری کرده اند.  جورج بوش پس��ر 
رئیس جمهور سابق امریکا بعد از حمله نیروهای 
امریکایی به ع��راق در س��ال 2۰۰۳ روی یک ناو 
امریکایی ظاهر ش��د و اعالم کرد که  مأموریت با 

موفقیت کامل شده اس��ت.وی بار    ها به خاطر آن 
اقدام مورد تمس��خر قرار گرفت ب��ه این دلیل که 
عراق برای سال های طوالنی پس از آن حمله دچار 
بی ثباتی شد.  کاربران امریکایی هم توئیت ترامپ 
را مورد تمسخر قرار دادند.  یکی از کاربران توئیتر 
نوشت: »ما هنوز درگیر آخرین جنگی هستیم که 
در آن مأموریت انجام شد.« کاربر دیگری نوشت: 
»آخرین رئیس جمهوری که از عبارت مأموریت 
انجام شده استفاده کرد از گفتن آن پشیمان شد.« 
اما گذش��ته از انتقاد از اصل حمله از سوی مردم، 
انتقاد از نحوه حمالت به س��وریه به شکل موجی 
گسترده در رسانه های غربی و حتی صهیونیستی 
به چش��م می خورد. روزنامه وال استریت ژورنال 
در س��رمقاله روز یک    ش��نبه خود پیروزی محور 
ایران-روسیه-س��وریه در جنگ س��وریه را یک 
واقعیت راهبردی خوانده که با بمباران نمی توان 
آن را تغییر داد.  رسانه امریکایی در ادامه اما نوشته 
اگر ترامپ به دنبال مهار ایران و روس��یه، کاهش 
احتمال بروز جنگی دیگر در غرب آسیا و جلوگیری 
از تبدیل شدن سوریه به تولیدکننده تروریست در 
دنیا است به »راهبردی بلندپروازانه تر« نیاز دارد.  
همچنین روزنامه امریکایی »واشنگتن پست « در 
گزارشی نوشت رئیس جمهور امریکا قصد داشت با 
حمله به خاک سوریه، قدرت نمایی کند اما کاماًل 
برعکس عمل کرد.  ای��ن گزارش در خصوص این 
حمله اینگونه توضیح داد: » حمالت جمعه ش��ب 
به اندازه کافی قوی نبود تا مایه خجالت نشود « در 
نتیجه، بیش از آنکه به رژیم اس��د )رئیس جمهور 
س��وریه( لطمه وارد کند، ب��ه اعتب��ار امریکا در 
صحنه بین المللی آس��یب وارد کرد. نویس��نده 
این گزارش با بی��ان اینکه حمل��ه تحت رهبری 

امریکا حتی یک هواپیما، پایگاه هوایی یا سیستم 
تحویل را هدف قرار نداد و سوریه را با قابلیت های 
تسلیحات شیمیایی ر    ها کرد، ادامه داد هیچ تلفاتی 
از این حادثه گزارش نش��د و این نش��ان می دهد 
دولت س��وریه، اهدافی را که هدف حمله امریکا 
و متحدانش قرار گرفته، تخلیه ک��رده بود.  بنا بر 
این گزارش، س��وری     ها می دانند پیروز این حمله 
بودند به طوری که واشنگتن پست در این خصوص 
گ��زارش کرد در خیابان های دمش��ق، جش��ن و 
ش��ادمانی برپا بود زیرا طرفداران دولت فهمیدند 
حمله پرهزینه  ای محقق نشده است.  این روزنامه 
امریکایی در گزارش خود به هدف واشنگتن برای 
حمله به دولت س��وریه برای تنبیه »بشار اسد« 
رئیس جمهور سوریه اش��اره کرد و نوشت: »اسد 
تنبیه نشد و کامالً برعکس شد؛ حمله وی )ترامپ( 
درست همانطوری شد که او )اسد( امیدوار بود و 
پیش بینی می کرد. مأموریت )برای دولت سوریه( 

با موفقیت انجام شد.«
در س��رزمین های اشغالی هم رس��انه های اصلی 
عموماً به انتقاد از نحوه عملیات امریکا در سوریه 
پرداختند. روزنامه صهیونیس��تی»هاآرتص « در 
یادداش��تی به بررسی جلس��ه توضیحات درباره 
این اقدام نظامی در وزارت دفاع امریکا پرداخت 
و نوشت حمله با موش��ک های »تام هاوک« این 
ارزیابی را که واشنگتن در مسیر خروج از سوریه 
اس��ت، تقویت کرد.  هاآرتص نوش��ت که از نظر 
امریکا حمالت دولت سوریه به غیرنظامیان دلیل 
کافی برای مداخله نظامی تمام عیار در این کشور 
نیست و همچنین نام نبردن از رژیم صهیونیستی 
در این حمله نشانه آن است که دولت ترامپ نیز 
در حال نادیده گرفتن بهترین متحدش در منطقه 
اس��ت.  روزنامه اس��رائیلی »جروزالم پست«هم 
نوشت با اینکه اقدام نظامی سه کشور در سوریه 
دستاورد خاصی نداش��ت اما اگر به جنگی تمام 
عیار تبدیل شود، رژیم صهیونیس��تی نیز به آن 
کشیده خواهد شد؛ آنگاه نه فقط با سوریه بلکه با 
حزب اهلل و موجی از رزمندگان شیعه که ایران از 
طریق گذرگاه زمینی عراق و سوریه به مرزهای 

آن فرستاده روبه رو خواهد شد. 
»یدیعوت آحرون��وت« اما در مطلبی به بررس��ی 
تصمیم روسیه برای فروش سامانه های پدافندی 
اس۳۰۰ به سوریه در پی حمله جمعه شب پرداخته 
و نوشت این تهدیدی جدی برای رژیم صهیونیستی 
است زیرا مسکو نه تنها می خواهد انتقام دردناکی از 
حمله موشکی به رهبری امریکا، بگیرد بلکه سعی 
دارد جای پای خود را در دمشق تقویت کند.  وبگاه 
»عروتص شوع « نوشت: بر کسی پوشیده نیست که 
در واشنگتن درباره سیاست کلی حول سوریه اجماع 
وجود ندارد، این اقدام نظام��ی و همچنین حمله 
موشکی آوریل س��ال قبل )2۰۱7( اثر محدودی 
در بازداشتن دولت س��وریه داشتند.  وبگاه »تایمز 
اسرائیل « در یادداشتی با تأکید بر اینکه حمله سه 
کشور نتوانست دولت سوریه را ناامید کند، نوشت 
دمشق با حمایت های ایران و روسیه سرپا مانده و 
مانند هفت سال گذشته به کسب موفقیت در این 

جنگ ادامه می دهد. 

به رغم گذشت 15 ماه از ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، برخی مقامات سابق این کشور همچنان 
مخالف حضور وی در کاخ سفید هستند. رئیس 
سابق اف بی آی، باتوجه به نوع نگاه دونالد ترامپ 
به زنان و دروغ ه�ای پی درپ�ی وی گفته که او 
برای هدایت امریکا ناالیق اس�ت. وزیر خارجه 
سابق امریکا هم گفته اس�ت که ترامپ در حال 
چیدن پ�ر مرغ دموکراس�ی در امریکا اس�ت. 
در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
خود را شایس��ته    ترین فرد برای رهب��ری امریکا 
می داند، ام��ا برخی مقامات این کش��ور ترامپ را 
شایسته ریاست جمهوری نمی دانند. جیمز کومی، 
رئیس سابق اف بی آی که مورد غضب ترامپ قرار 
گرفت و اخراج شد، در مصاحبه با »ای بی سی نیوز« 
ترامپ را فردی خواند که به دالیل اخالقی، شایسته 
تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری امریکا نیست. 
جیمز کومی یک   ش��نبه ش��ب در مصاحبه ای با 
شبکه  ای بی س��ی گفت:»ترامپ کسی است که 
حقیق��ت ب��رای او ارزش زیادی ن��دارد«. کومی 
گفته است:»من این حرف   ها را درباره ناکارآمدی 
ذهنی او قبول ندارم. فکر نمی کنم از نظر جسمی 
شایستگی اشغال این پست را نداشته باشد. او از 
نظر اخالقی شایستگی پست ریاست جمهوری را 
ندارد«. او گفت:»رئیس جمهور باید محترم باشد و 
به ارزش   هایی که اصل و اساس کشور ما را تشکیل 
می دهد احترام بگ��ذارد. مهم  ترین اینها حقیقت 
است. رئیس جمهور فعلی توانایی این کار را ندارد«. 
ترامپ در روز یک   ش��نبه با انتقاد شدید از جیمز 
کومی به خاطر دروغ های بی ش��مارش، خواهان 
زندانی شدن او ش��د. کومی کتابی درباره حوادث 
پس از ریاس��ت جمهوری ترامپ نوش��ته که روز 
دو   شنبه توزیع شد. مدیر سابق اف بی آی در توضیح 
اینکه ترامپ از نظ��ر اخالقی ب��رای اداره امریکا 
گزینه ناالیقی اس��ت، گفت: »یک فرد که درباره 
زنان به گونه ای ح��رف می زند و رفتار می کند که 

گویی تکه ای گوشت هستند و به طور دائم درباره 
موضوعات بزرگ و کوچک دروغ می گوید و اصرار 
دارد که مردم امریکا باور کنند، از نظر اخالقی، فرد 
مناسبی برای ریاس��ت جمهوری امریکا نیست«. 
اقدام��ات ترامپ برای خروج احتمال��ی از برجام، 
حمله موشکی به س��وریه و به رسمیت شناختن 
قدس ب��ه عن��وان پایتخت رژیم صهیونیس��تی، 
واکنش تند مقامات س��ابق و کنونی امریکا را در 
پی داشته است. مقامات و رس��انه های امریکایی 
می گویند ک��ه امریکا با سیاس��ت های ترامپ در 
جهان منزوی خواهد شد.  از سوی دیگر، مادلین 
آلبریت، وزیر خارجه اس��بق امریکا هم ترامپ را 
دشمن دموکراسی این کش��ور اعالم کرده است. 
آلبرایت در مصاحبه با شبکه س��ی ان ان، درباره 
فاشیس��ت خواندن ترامپ در کتابش گفت:»من 
ترامپ را فاشیس��ت نمی خوانم، بلکه می گویم او 
رئیس جمهوری اس��ت که غری��زه دموکراتیک و 
مردم س��االر بودن ندارد و این موضوع مرا بسیار 

عذاب می دهد«. آلبرای��ت افزود:»ترامپ فردی 
است که رسانه   ها را دشمن مردم می خواند، خود 
را باالتر از قانون می بیند و اختالفات )نژاد پرستی( 
که در جامعه امریکا وجود دارد را بدتر می سازد«. 
وی گفت:»به لحاظ تاریخی و مطالعاتی که برای 
نوشتن این کتاب انجام دادم، فاشیسم به یکباره 
س��ر بر نمی آورد بلکه گام به گام پدیدار می شود. 
موس��ولینی یک بار گفته بود »پر م��رغ را اگر به 
تدریج بکنید کسی متوجه آن نمی شود« و از میان 

بردن دموکراسی به همین صورت است.«
   مخالفت 57 درصدی با عملکرد ترامپ 

تازه    ترین نتایج نظرسنجی مشترک شبکه خبری 
ان بی س��ی نیوز و روزنامه وال اس��تریت ژورنال از 
کاهش ۴ درصد رضایت از عملکرد »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری امریکا و رسیدن آن به ۳9 درصد 
حکایت دارد. در حالی که ۳9 درصد از رأی دهندگان 
شرکت کننده در این نظرسنجی اکنون از عملکرد 
شغلی ترامپ راضی هستند، 57 درصد آن را قبول 

ندارند. بر اس��اس این نتایج، حمایت از ترامپ نزد 
جمهوریخواهان، سفیدپوس��تان، م��ردان، افراد 
مستقل، زنان ودموکرات   ها کاهش یافته است. این 
نتایج، در عین حال گویای آن است که حمایت از 
رئیس جمهور امریکا بین رأی دهندگان رده سنی 
بین ۱8 تا ۳۴ سال افزایش یافته است. یک ماه قبل 
میزان پذیرش عملکرد ترامپ در نظرس��نجی   ها 
۴۳ درصد بود. نظرس��نجی وال اس��تریت ژورنال 
و ان بی س��ی نیوز همچنی��ن نش��ان می دهد که 
دموکرات   ها با کس��ب ۴ درصد بیشتر در انتخابات 
میان دوره ای امریکا جلوتر هستند. این نظرسنجی   ها 
درحالی است که ترامپ اخیراً در سخنانی مدعی 
شده اس��ت که میزان محبوبیتش بیش از میزانی 
است که در نظرسنجی   ها اعالم شده است و رسانه   ها 

را به دروغ پردازی متهم کرده است. 
   رد صالحیت پمپئو

با مخالفت کمیته روابط خارجی سنا برای تأیید 
صالحیت مایک پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه 
امریکا، وی با وضعی��ت متزلزل و بی ثباتی روبه رو 
شده است. پایگاه »نیویورک دیلی نیوز« گزارشی 
درباره روند بررسی تأیید صالحیت مایک پمپئو 
رئیس کنونی س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا 
)س��یا( منتش��ر کرده و خبر داده ک��ه کار تأیید 
صالحیت او در کمیته روابط خارجی س��نا ناکام 
مانده و چاره ای جز صحن سنا و رأی گیری در آنجا 
باقی نمانده است. در گزارش این رسانه امریکایی 
آمده است:»نامزدی مایک پامپئو برای وزیر خارجه 
شدن، در یک وضعیت متغیر و بی ثبات قرار دارد 
چرا که او بعد از حمله ترامپ به س��وریه، حمایت 
کمیته روابط خارجی سنا را از دست داده است«. 
پمپئو حامی مداخله نظامی در سوریه و از مخالفان 
جدی توافق هسته ای ایران و ۱+5 است. به گفته 
برخی ناظران، ترامپ با اضافه کردن افرادی مثل 
پمپئو و جان بولتون به اعضای کابینه می خواهد 
زمینه را برای خروج احتمالی از برجام آماده کند.
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سيدرحيمنعمتی

ترامپ از لحاظ اخالقی شایسته ریاست جمهوری نیست
رئیس سابق اف بی آی:

کاخ سفید  تا »عقب نشینی از سوریه« عقب نشست
دروغ ماکرون درباره دیدگاه رئیس جمهور امریکا برمال شد

غروب برجام در راه است؟
فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، روز دو   شنبه 
۱6 آوریل و قبل از نشس��ت ش��ورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در شهر 
لوکزامبورگ با خبرنگاران مواجه ش��د و همان س��خنان قبلی را در مورد 
حمایت اتحادیه اروپا از توافق هسته ای ایران با گروه ۱+5 یا همان برجام تکرار 
کرد و اینکه اتحادیه اروپا سعی می کند از ادامه اجرای برجام مطمئن شود. 
منظور او از این اطمینان کاری است که رهبران اروپایی در برابر ضرب االجل 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری��کا، می توانند بکنند. این ضرب االجل تا 
کمتر از یک ماه دیگر در ۱2 می  به پایان می رسد و حاال موگرینی می گوید 
رهبران اروپایی تالش می کنند تا قبل از فرارسیدن این ضرب االجل با انجام 
گفت وگو   هایی با امریکایی ها، »هر چه که می توانند برای اجرای کامل برجام 
انجام دهند. « منظور موگرینی از تالش رهب��ران اروپایی می تواند مربوط 
به خبر   هایی باشد مبنی بر اینکه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و 
آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، در روزهای 2۴ و 27 آوریل برنامه سفری به 
واشنگتن دارند و گفته می شود که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، هم قصد 

دارد در روزهای آینده و با یک سفر غیرمنتظره راهی امریکا شود. 
عمده تحلیل و تفسیر این سفر سه گانه حول بحث و گفت وگو با ترامپ 
بر سر برجام است و اینکه به هر نحو شده او را راضی به ماندن در برجام 
بکنند به خصوص اینکه در روزهای گذشته مذاکرات اروپایی    ها با طرف 
امریکایی در سطوح پایین تر در جریان بوده است. تارنمای آلمانی اشپیگل 
به نقل از دو دیپلمات امریکایی گزارشی از مذاکرات دیپلمات های اروپایی 
با وزارت خارجه امریکا داده است. این مذاکرات بر محور چهار شرطی 
بوده که ترامپ برای ماندن در برجام مطرح کرده بود و به نظر می رسد 
دیپلمات های اروپایی سعی دارند با یک نوع معامله امریکایی ها، دستکم 
انجام برخی از این شروط را در دایره ای خارج از برجام قرار بدهند و در 
مقابل، امریکایی    ها هم قبول کنند تا بدون تغییر برجام از آن خارج نشوند. 
از چهار ش��رط ترامپ، اروپایی    ها محدود کردن برنامه موشکی ایران و 
مقابله با آنچه که رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه می خوانند را در 
مقوله برنامه تحریمی در خارج از برجام قرار داده اند و گفته می شود که 
در مورد بازرسی از تأسیسات هسته ای با ایران هم به توافقی »نزدیک« 
با امریکا رسیده اند. در این میان، شرط تغییر در سقف زمانی محدودیت 
غنی س��ازی اورانیوم در ایران که به »مقررات غروب خورشید« مشهور 
شده مورد حساسی است که گویا هنوز اختالفات جدی بین اروپایی    ها و 
امریکایی    ها بر سر این شرط در کار است و حتی در مذاکرات انجام شده 

هم پیشرفتی در این مورد به دست نیامده است. 
می توان گفت که برنامه سفر سه اروپایی به واشنگتن و دیدار آنها با ترامپ 
بیش��تر از هر چیز جلب رضایت او برای کوتاه آمدن بر سر شرط چهارم 
یا »مقررات غروب« است تا با این کار مانع خروج او از برجام و احتمال 
غروب اصل برجام بشوند. مشکل کار اینجا است که خلق و خوی ترامپ 
و غیرقابل پیش بینی بودن او باعث می ش��ود نتیجه سفرهای این سه 
نامعلوم باشد و نتوان انتظار جدی برای تالش این سه و نجات برجام از 
غروب آن داشت. تصمیم ترامپ برای آوردن جان بولتون و مارک پمپئو 
در پست های مشاور امنیت ملی و وزارت خارجه امریکا یکی از مهم  ترین 
دالیلی است که نشان می دهد ترامپ مشغول صف آرایی جدی در مقابل 
برجام و هر تالشی از سوی اروپایی    ها است. با توجه به این واقعیت و عزم 
جدی ترامپ اس��ت که در میان اعضای اتحادیه اروپا هم آن صف واحد 
قبلی هم دیده نمی شود و در حالی که برخی اعضا مثل بریتانیا و فرانسه 
می خواهند از ابزار تحریم ایران برای خشنود کردن ترامپ استفاده کنند، 
کشور   هایی مثل ایتالیا، اسپانیا و اتریش موافق این سیاست نیستند و 
به همین جهت هم است که موگرینی می گوید در جلسه روز دو   شنبه 
شورای روابط خارجی اتحادیه، تحریمی علیه ایران به تصویب نمی رسد. 
این می تواند یک گام در جهت ارزیابی مجدد اروپا در مقابل ضرب االجل 
ترامپ باشد تا اینکه به جای راضی کردن او، سیاست شفاف و روشنی 
در قبال برجام در پیش بگیرند و معلوم بکنند که در هر صورتی و حتی 
با خروج ترامپ هم که شده از برجام حمایت می کنند. در واقع، ترامپ 
با تجربه تجاری خود به سراغ برجام آمده و رهبران اروپایی نمی توانند 
با چانه زنی او را متقاعد به تغییر مسیر کنند و اگر به همین شیوه عمل 

بکنند باید به جای حفظ برجام، انتظار غروب آن را داشت. 
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   تالش ناتو برای گرم کردن دوباره مناسبات با ترکیه
دبیرکل ناتو در آستانه س��فرش به آنکارا به خبرگزاری آناتولی ترکیه 
گفته اس��ت که س��فر او به ترکیه به منظور برنامه ریزی برای نشست 
ماه ژوئیه ناتو در بروکس��ل انجام می گیرد. دبی��رکل ناتو تأکید کرده 
است که مالقات با مقامات ترکیه برای ناتو مهم است و ترکیه به دلیل 
موقعیت استراتژیک، متحد ارزشمند پیمان ناتو است.  ترکیه به عنوان 
عضو ناتو به ویژه بعد از حمالت امریکا، بریتانیا و فرانس��ه به س��وریه 
» اهمیتی استراتژیک « یافته است. مقامات ترکیه ای گفته اند که پیش 
از حمله به سوریه از آن اطالع داش��ته اند. دونالد ترامپ یک روز پیش 
از حمله با اردوغان درباره سوریه تلفنی گفت وگو کرده بود. قرار است 
رئیس جمهوری ترکیه اواسط ماه مه هم به بریتانیا سفر کند و با ترزا می، 
نخست وزیر این کشور مالقات کند. ترکیه اگرچه از حمالت کشورهای 
هم پیمان خود در ناتو به سوریه حمایت کرده ولی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه گفته است: »متحد امریکا، شریک روسیه و همکار 

ایران هستیم و آنکارا از این روابط خود دست نخواهد کشید.«
-------------------------------------------------------------

    سفیر جدید رژیم صهیونیستی وارد امان شد
عمیر وایزبراد ، سفیر جدید رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری مأموریت 
خود در اردن روز گذشته وارد امان شد.  به گزارش فارس، وایزبراد پیش 
از این منصب ریاس��ت بخش مطالعات سیاس��ی وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی را بر عهده داش��ته و عالوه بر آن بین سال های 2۰۰۱ تا 
2۰۰۴ به عنوان سخنگوی سفارت این رژیم در امان فعالیت کرده است 
و به زبان عربی نیز تسلط دارد. س��فارت رژیم صهیونیستی در امان از 
مردادماه سال گذشته تاکنون به دنبال قتل دو شهروند اردنی به دست 
یک صهیونیست تعطیل شده است. وزارت خارجه اردن چند ماه اخیر 
اعالم کرد که رژیم صهیونیستی در نامه ای رسمی به این وزارتخانه از 

دولت اردن به دلیل حادثه سفارت عذرخواهی کرده است. 
-------------------------------------------------------------
    ائتالف »الفتح« عراق دریافت کمک مالی از ایران را تکذیب کرد

ائتالف الفتح عراق به ریاست »هادی العامری « دریافت کمک مالی از 
تهران برای پیروزی در انتخابات آتی این کش��ور را شایعه و بی اساس 
خواند.  به نوشته »اسکای پرس«، »عامر الفایز« از رهبران این ائتالف 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ائتالف الفتح هیچ گونه حمایت مالی 
از سوی ایران یا هر طرف دیگری دریافت نمی کند و برخی طرف های 
سیاسی تالش دارند با انتشار این شایعات، وجهه سیاسی ائتالف مذکور 
را تخریب کنند. وی همچنین اتهام زنی به س��ایر گروه های سیاسی و 
اعالم حمایت مالی برخی کشورهای عربی و خارجی از آنها طی دوران 
تبلیغات انتخابات را غیر قابل اثبات دانست و گفت که ادله کافی برای 

اثبات این ادعا   ها وجود ندارد.

  گزارش 2

 روایت الدیار از محاصره پایگاه امریکا 
در شب حمله به سوریه

یک روزنامه لبنانی گ�زارش داد نیروهای مردمی عراق در ش�ب 
حمله کشورهای غربی به س�وریه با تجهیزات سنگین یک پایگاه 
هوایی متعلق به امریکا را در شمال غرب بغداد محاصره کرده اند. 
روزنامه الدیار چاپ بیروت در گزارشی اعالم کرد نیروهای بسیج مردمی 
عراق همراه با تجهیزات کامل شامل تانک، موشک های زمین به زمین 
و تیربارهای ضدهوایی، پادگان هوایی »الزهرا « واقع در ش��مال غرب 
بغداد را محاصره کرده اند. این گزارش     ها در حالی منتش��ر می شود که 
هنوز هیچ منبع رسمی دولتی این گزارش را تأیید نکرده است .   پادگان 
»الزهرا « )الزهره( یکی از چند پادگان در اختیار ارتش امریکاس��ت که 
با توجه به نزدیکی آن به پایتخت، از مهم  تری��ن مراکز امریکا در عراق 
محسوب می شود. به گزارش روزنامه الدیار، یکی از فرماندهان نیروهای 
محاصره کننده این پ��ادگان به فرمانده امریکایی ای��ن پادگان نظامی 
هش��دار داده که در صورت پرواز هر جنگنده ای از این فرودگاه نظامی، 
نیروهای حشدالشعبی به این پادگان حمله خواهند کرد!   این روزنامه در 
ادامه نوشت: »در واکنش به این اقدام حشدالشعبی، فرماندهی پادگان 
با فرماندهی کل نیروهای امریکایی در عراق تماس گرفته و از طریق آنها 
به دولت عراق هشدار داده اند که با اعزام ارتش عراق، محاصره پادگان را 
بشکنند. در مقابل، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت که در عراق حضور 
دارد حیدر العبادی را تهدید کرده که در صورت این اقدام، دست کم ۱8 

وزیر کابینه استعفا می دهند و دولت حیدر العبادی سقوط می کند!«

 قاسمی: بیانیه سران عرب 
تکرار دروغ های بی ثمر است

س�خنگوی وزارت امور خارج�ه ایران، ب�ا انتقاد از بیانی�ه پایانی 
اجالس س�ران اتحادیه عرب اعالم کرد این بیانی�ه تکرار ادعا    ها 
و دروغ های واهی و بی ثمر علیه جمهوری اس�المی ایران اس�ت. 
این مقام وزارت خارجه ایران بار دیگر بر ایرانی بودن جزایر سه گانه تنب بزرگ، 
تنب کوچک و ابوموس��ی تأکید کرد و گفت تالش برخی کشورهای حوزه 
خلیج فارس در این بیانیه پایانی برای جعل نام این جزایر و تکرار ادعاهای 
نادرست، غلط و آب در هاون کوبیدن است. قاسمی در اظهارات خود با انتقاد 
از عربستان سعودی گفته است که سایه سنگین سیاست های مخّرب سعودی 
بر بند    هایی از بیانیه پایانی اجالس کاماًل مشهود است. وی این اظهارات را 
منسوخ، بی اثر و دخالت در امور داخلی ایران دانست و آنها را شدیداً محکوم 
کرد. نشست کش��ورهای عضو اتحادیه عرب روز یک     شنبه ۱5آوریل )26 
فروردین( با صدور بیانیه ای پایان گرفت. در این بیانیه همچنین خواسته شده 
علیه ایران تحریم های بین المللی اعمال شود تا » شبه نظامیان ایران مجبور به 
خروج از یمن و سوریه شده و جلوی دخالت ایران در کشورهای عربی « گرفته 
شود. در این بیانیه تصریح شده که ایران حامی اصلی و کلیدی رژیم بشار اسد 
است و نیروهای شبه نظامی شیعه را برای جنگ با دولت های منطقه به این 
کشور    ها می فرستد. اتحادیه عرب در بیانیه پایانی خود بار دیگر حاکمیت 
امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را تأیید 
کرده و از ایران خواسته برای پیدا کردن راه حلی صلح آمیز در این مورد یا وارد 

مذاکرات رودر رو شود یا به دادگاه بین المللی توسل جوید.

 کشورهای اروپایی از تحریم می گویند 
اتحادیه اروپا از ادامه اجرای تعهدات

سیگنال های متعارض برجامی از اروپا 
کمتر از چهار هفته مانده به تصمیم رئیس جمهور امریکا در مورد برجام، 
منابع امریکایی گفته اند که برای تغییر برجام با طرف های اروپایی به یک 
توافق نزدیک شده اند. منابع اروپایی هم می گویند اتحادیه اروپا در حال 
مشورت درباره گسترش فهرست تحریم های غیرهسته ای علیه ایران 
است ولی مسئول سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا که خود مستقیمًا 
در مذاکرات ایران و 1+5 حضور داشته گفته که اروپا به برجام پایبند 
خواهد ماند و انتظار ندارد که تحریم جدیدی علیه ایران تصویب شود. 
سایت آلمانی » اشپیگل « با استناد به اطالعات به دست آمده از منابع 
آگاه گفته بود که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشس��ت روز دو   شنبه 
)دیروز( خود در لوکزامبورگ قصد دارند به پیش��نهاد کمیته سیاسی 
و امنیتی،ش��ماری از اش��خاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به فهرست 
تحریم های ایران اضافه کنند. به نوشته اشپیگل دلیل این اقدام ادامه 
حمایت های ایران از بشار اسد و عملیات نظامی حکومت سوریه علیه 
شهروندانش است. اش��پیگل در گزارش خود نوش��ته اتحادیه اروپا با 
گنجاندن اسامی جدید به فهرست تحریم های ایران تالش دارد تا از این 
طریق قدمی برای نجات برجام بردارد. این در حالی اس��ت که فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اروپا پیش از نشست دیروز گفت 
که انتظار ندارد در جلسه وزرای خارجه اروپایی، آنها تصمیمی درباره 
تحریم علیه ایران بگیرند: » من پیش بین��ی نمی کنم امروز تصمیمی 
در این مورد گرفته ش��ود.«  موگرینی گفته اس��ت: » م��ا همین حاال 
تحریم   هایی غیرهسته ای در مورد ایران داریم و من انتظار ندارم که وزرا 
)ی خارجه( در این مورد امروز تصمیمی بگیرند.«  مشخص نیست که 
کاربرد لفظ »امروز« از سوی موگرینی به این معنا است که ممکن است 
اروپایی   ها طی روزهای آتی در مورد افزودن تحریم های ایران تصمیم 
بگیرند یا نه، ولی در تهران، در م��ورد تصمیم اروپاییان در مورد برجام 
سیگنال های متعارضی در حال مخابره شدن است. موگرینی به عنوان 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپا خود در روند مذاکرات ایران و ۱+5 حضور 
داشته و زیر سؤال رفتن این توافق از س��وی دولت ترامپ را ، آن هم در 
فاصله کوتاه حدود 25 ماهه از زمان اجرای آن، نه تنها ضربه ای به اعتبار 
اتحادیه اروپا قلمداد می کند، بلکه مورد پرس��ش قرار گرفتن حیثیت 
کاری خود نیز تلقی می کند، به همین دلیل در واکنش به سؤالی درباره 
موضع برجامی ترامپ گفته است: »ما هر کاری بتوانیم برای همکاری 
با دوستان امریکایی انجام می دهیم تا مطمئن شویم همه طرف   ها به 
اجرای کامل این توافق پایبند بمانند.«  سخنگوی موگرینی هم دیروز 
با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود از برگزاری یک جلسه هماهنگی 
میان موگرین��ی و ژان ایو لودری��ان، بوریس جانس��ون و هایکو ماس 
وزیران امور خارجه فرانسه،  انگلیس و آلمان در حاشیه نشست شورای 
روابط خارجی اروپا در لوکزامبورگ خبر داد؛ نشس��تی که به گفته او 
»شرکت کنندگان درباره ادامه حمایت از اجرای توافق هسته ای با ایران 
)برجام( گفت وگو کردند.« آنگونه که منابع اروپایی گفته اند، قرار است 
صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه نیز به ترتیب، روزهای 2۴ و 
27 آوریل، در آخرین مالقات اروپایی قبل از تصمیم ترامپ، با او در مورد 

لزوم حفظ این توافق گفت وگو کنند. 
هرچند منابع اروپایی می گویند که آنها تالش خواهند کرد رئیس جمهور 
امریکا را درب��اره حفظ برجام متقاعد کنند، ول��ی گزارش   هایی درباره 
نزدیک ش��دن دو طرف ب��ه توافق، نگرانی   ه��ا را افزایش داده اس��ت. 
خبرگزاری آسوش��یتدپرس از قول دو دیپلمات امریکایی نوش��ته که 
مذاکرات نمایندگان بریتانیا، فرانس��ه و آلمان ب��رای » اصالح « برجام 
پیشرفت    هایی داش��ته است و آنها از هفته گذش��ته مشغول مذاکره با 
وزارت خارجه امریکا هس��تند تا راهی برای برطرف کردن » ایرادهای 
برجام « پیدا کنند که ترامپ آنها را مطرح کرده اس��ت.  دیپلما ت های 
امریکایی و دو مش��اور خ��ارج از مجموعه کارمندان دول��ت امریکا به 
آسوش��یتدپرس گفته اند که طرف های مذاکره کننده در مورد برنامه 
موشکی و بازرسی از تأسیس��ات ایران به توافق » نزدیک«  شده اند. اما 
هنوز در مورد تغییر س��قف زمانی محدودیت غنی س��ازی اورانیوم در 

ایران اختالف نظر وجود دارد.
 بهرام قاسمی سخنگوی وزرات خارجه درباره خبر منتشر شده مبنی بر 
توافق صورت گرفته بین اروپا و امریکا درباره بازرسی   ها و برنامه موشکی 
ایران عنوان کرد: از تعداد نشس��ت های برخی کش��ورهای اروپایی با 
امریکا اطالعی نداریم و در مورد اینکه چه موضوعاتی را مطرح کرده اند، 
اطالعی نداریم. قاسمی گفته است: برجام موضوعی است بین ایران و 
۱+5 که در این خصوص توافق شده و بقیه مطالبی که در رسانه   ها مطرح 
می شود بیشتر گمانه زنی رسانه ای است. اطالع رسمی از این نشست   ها 
و موضوعاتی که ممکن است مطرح شده باشد نداریم تا اطالع رسمی 

نداشته باشیم اتخاذ موضع کار درستی نخواهد بود.«


