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جاسوسـی امریکا 
چند هفته قبل برای 
تسهیل مالقات ماه آینده ترامپ با رهبر كره شمالی 
به پیونگ یانگ سفر كرده است؛ سفری كه در جریان 
آن، احتماالً دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نیز 
بـا همتای كـره ای خـود گفت وگـو كرده اسـت. 
مقام های امریکایی به روزنامه واشنگتن پس��ت 
گفته اند كه مایك پمپئو، رئیس سیا كه ترامپ او 
را نامزد ریاست وزارت خارجه كرد، در تعطیالت 
آخر هفت��ه عید پ��اك )روزهای ۳۱ م��ارس و ۱ 
آوری��ل 20۱8 ( مخفیانه به پیونگ یانگ س��فر 
كرده تا زمین��ه گفت وگوهای مس��تقیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امری��کا و كیم جونگ اون، 
رهبر كره شمالی را فراهم كند. دونالد ترامپ در 
پس��تی در توئیتر تأیید كرده كه مایك پمپئو در 
سفر خود با كیم جونگ اون،  رهبر كره شمالی هم 
مالقات كرده است؛ دیداری كه ترامپ می گوید  
»به خوبی انجام ش��ده و معنایش این اس��ت كه 

مذاكرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ احتماالً 
به واقعیت نزدیك تر شده است. ترامپ می گوید: 
»جزئیات نشست هم اكنون در حال تنظیم شدن 
است. خلع سالح هسته ای یك اتفاق بزرگ برای 
جهان و همچنین برای كره شمالی است.«  پیش 
از فاش شدن س��فر پمپئو به كره شمالی، ترامپ 
روز سه     ش��نبه حین دیدار با نخس��ت وزیر ژاپن 
در ماراالگ��و به خبرن��گاران گفته ب��ود:» امریکا 
مذاكرات مس��تقیم با كره ش��مالی را به جریان 
انداخته اس��ت.«  او گفته كه مقام های امریکایی 
در حال بررسی پنج مکان احتمالی برای میزبانی 
دیدار آتی در اواخر ماه مه یا ابتدای ژوئیه هستند 
ولی وقتی از ترامپ پرسیده شد كه آیا یکی از این 
مکان     ها امریکاست، او پاسخ داد: نه. او گفته است 
: » مذاكراتی مس��تقیم در سطوح بس��یار عالی با 
كره ش��مالی داریم و خواهید دید كه چه اتفاقی 
خواهد افتاد. نتیجه، در نهایت مهم است نه فقط 
فکر كردن به برگزاری نشست.« نکته قابل توجه 
این كه حدس و گمان هایی هم وجود دارد درباره 

اینکه در جریان سفر پمپئو به پیونگ یانگ، دونالد 
ترامپ ش��خصاً نیز با كیم جون��گ اون )احتماالً 
تلفنی( گفت وگو كرده باشد. اسپوتنیك گزارش 
كرده كه هنگامی كه یك خبرنگار از ترامپ پرسید 
آیا با رهبر كره شمالی مستقیماً گفت وگو كرده ، او 
پاسخ داده اس��ت بله. با این حال ترامپ دقایقی 
بعد گفته اس��ت منظورم این بوده در عالی    ترین 
سطح گفت وگو كردیم اما دقیقاً مشخص نکرده 
كه خود او مس��تقیم گفت وگو كرده اس��ت یا نه. 
با وجود اینکه ترامپ خود ش��خصاً سفر پمپئو را 
تأیید كرده، اما سارا هاكبی سندرز، سخنگوی كاخ 
سفید در پاسخ به سؤالی درباره سفر پمپئو گفته 
كه دولت اظهارنظری درباره سفرهای رئیس سیا 
نمی كند. سارا س��ندرز همچنین حدس و گمان 
مطرح ش��ده درباره اینکه ترامپ نیز مستقیماً با 
رهبر كره شمالی گفت وگو كرده، رد كرده و گفته 
كه واشنگتن و كره شمالی »در باال    ترین سطح « 
گفت وگو    هایی داشته اند اما این گفت وگو    ها میان 

ترامپ و كیم جونگ اون نبوده است. 

    احتمال موفقیت؟
هنوز مکان و زمان نشست ترامپ با كیم جونگ اون 
مشخص نشده ولی گفته می شود كه این مالقات 
در یک��ی از روزهای م��اه مه 20۱7 )اردیبهش��ت 
۱۳97( انجام می شود. یك مقام برجسته امریکایی 
كه از جزئیات دیدار رئیس كنونی سیا با رهبر كره 
مطلع است گفته كه مذاكرات پمپئو این تصور را كه 
ترامپ ممکن است مذاكراتی سازنده با كره شمالی 
درباره برنامه  هسته ای  و موشکی  این كشور داشته 
باشد، تقویت می كند اما چنین چیزی تضمین شده 
نیست . به گفته این مقام امریکایی، این سفر را سوئه 
هون، رئیس سرویس اطالعات ملی كره جنوبی با 
همتای كره ش��مالی اش ترتیب داده بود و هدف از 
آن ارزیابی این بود كه آیا كیم آماده مذاكراتی جدی 
است یا نه؟ به گفته او، پمپئو یکی از نزدیك     ترین 
مشاوران به ترامپ است و گفته كه گامی در مسیر 
امکان برگزاری دیدار رهبران دو كش��ور برداشته 
است. با این حال، ناظران می گویند كه در گام اول 
تردید    هایی درباره برگزاری اصل نشست ترامپ با 
كیم وج��ود دارد و در گام بعدی، احتمال موفقیت 
آن. كارشناس��ان به واشنگتن پس��ت گفته اند كه 
 ترتیب دادن مالقاتی از نوع مالقات ترامپ با كیم، 
معموالً ب��ه ماه     ها مذاكره و برنامه  ری��زی نیاز دارد، 
ضمن اینک��ه نگرانی    هایی درب��اره انحراف جریان 
مذاكرات نیز وج��ود دارد. رئیس جمهور امریکا در 
توئیت دیروز خود گفته كه خلع س��الح هسته ای 
یك اتفاق بزرگ ب��رای جه��ان و همچنین برای 
كره شمالی است، موضعی كه او با زبانی متفاوت طی 
هفته های اخیر نیز مطرح كرده است ولی هیچ معلوم 
نیست كه پیونگ یانگ به دنبال خلع سالح باشد. به 
نوشته واشنگتن پست، در توكیو عالوه بر اینکه این 
نگرانی وجود داشته است كه طرح های ترامپ برای 
مذاكرات دوجانبه ممکن اس��ت ژاپن را به حاشیه 
براند، یك نگرانی دیگر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، 
موضع گیری سرسختانه ترامپ است، به طوری كه 
ناظران می گویند كه هدف آبه از این سفر قانع كردن 
ترامپ برای پرهیز از انحراف از موضع سرسختانه 
علیه كره شمالی تا حد ممکن است. از طرف دیگر، 
هرچند كه پمپئو قرار است به زودی به عنوان وزیر 
خارجه امریکا شروع به كار كند ولی او هم اكنون به 
عنوان رئیس سیا مشغول به كار است. برخی ناظران 
می گویند كه مدیریت مسیر مذاكرات با كره شمالی 
از مسیر سیا، ممکن است تردید های بیشتری درباره 

هدف واقعی امریکا ایجاد كند.

صهیونیسـت     ها غلطی كرده اند و روز دو    شـنبه 
20فروردیـن پایـگاه هوایی تی4 در سـوریه را 
هدف حمله هوایی و اصابت چند موشـک قرار 
دادند. حـاال از ترس انتقام ایـران در حال قیل و 
قال هسـتند. وزیر جنگ و وزیر آمـوزش رژیم 
صهیونیسـتی به زعم خود دوبـاره كری خوانی 
كرده انـد تا در فضـای عمومی ملتهـب داخلی 
صهیونیست    ها از فرط ترس قالب تهی نکنند. در 
رأس آنها هم نخست وزیر این رژیم بدون اشاره 
به نام ایران از احتمال تـرور دیپلمات های رژیم 
صهیونیستی سخن گفته است. هرچند بخشی از 
این سر و صدا با هدف حساس كردن افکار عمومی 
دنیا و همین طور باال بردن فشار حیثیتی ایران 
برای عجله در پاسخ به اصطالح واكنش گیری در 
زمان مناسب است اما كارشناسان ایران شناس 
در جهان عـرب از صبر ایران سـخن می گویند. 
وزیر آموزش رژیم صهیونیس��تی با ادعای اینکه 
ایران و مح��ور مقاومت قصد ناب��ودی این رژیم 
را دارند، هش��دار داد كه نباید ق��درت تل آویو را 
آزمود.  به گ��زارش فارس، »نفتال��ی بنت « وزیر 
آموزش رژیم صهیونیس��تی ش��امگاه سه     شنبه 
با تکرار ادعاهای بی اس��اس علیه ای��ران و محور 
مقاومت هش��دار داد كه تهران و حامیانش نباید 
قدرت و عزم این رژیم را آزمایش كنند.  بنت طی 
سخنرانی در مراس��م یادبود نظامیان كشته شده 
در جنگ های اشغال سرزمین فلسطین، مدعی 
شد: »ما از سوی دشمنان احاطه شده ایم. هفته 
گذشته ایران یك پهپاد مسلح به سمت ما فرستاد. 
اختاپوس ایرانی سعی دارد ما را خفه و روحیه ما 
را تخریب كند.« به نوشته وبگاه »عاروتص شوع « 
وی كه به ادعای تل آویو از همه دشمنانش قوی تر 
است، گفت: »از همین جا به سران ایران، حماس 

و حزب اهلل می گویم، ما را آزمایش نکنید.«
همچنین وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی طی 
سخنرانی در مراسم روز یادبود نظامیان كشته شده 
در جنگ های اشغال سرزمین فلسطین، با بیان 
اینکه وضعیت امنیتی اطراف رژیم صهیونیستی 
»شکننده و اش��تعال پذیر« است، هشدار داد كه 
هر لحظه ممکن اس��ت جنگی دربگیرد و در آن 
صورت تل آویو به تمام ظرفیت های نظامی خود 
نیاز پیدا خواهد ك��رد.  وی با هش��دار به ایران و 
حماس تأكید كرد كه اسرائیل در موضوع امنیت 
خود مماشات نخواهد كرد و آن دو باید این مسئله 
را جدی بگیرند.  وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی 
گفت: »ما به دنب��ال ماجراجویی نیس��تیم ولی 
وقتی بحث امنیت اس��رائیل و ش��هروندانش به 
میان آی��د، ما درباره آن مماش��ات نکرده و حتی 
پلك هم نمی زنی��م.« لیبرم��ن همچنین اضافه 

كرد: »توصیه من به همس��ایگان مان در ش��مال 
و جنوب این است: هش��دار    ها را جدی بگیرید و 
در محاسبات خود وارد كنید.« 2۱ بهمن 96 بود 
كه بالگردهای رژیم صهیونیستی یك پهپاد را بر 
فراز فلسطین اشغالی هدف قرار دادند. در پی این 
حادثه، جنگنده های صهیونیست با ورود به حریم 
هوایی س��وریه، مناطقی را هدف قرار دادند.  در 
جریان آن عملیات یك جنگن��ده اف-۱6 رژیم 
صهیونیستی، هدف پدافند هوایی ارتش سوریه 

قرار گرفت و ساقط شد.  
    ایران آماده پاسخ؟

مدیر روزنامه االخبار یادداشتی نوشت با تیتر »در 
انتظار پاسخ ایران « و گفت »بی شك ایران بی ترس 
و بی رودربایستی تصمیم گرفته به دشمن پاسخ 
بدهد و به بدنه نظامی اسرائیل آن ضربه ای را بزند 

كه تل آویو زد بلکه هم بیشتر از آن.«
ابراهیم االمین هم در روزنامه »الجمهوریه« لبنان 
به نقل از منابعی در حزب اهلل گفته »ایران تصمیم 
پاس��خ را گرفته و فرماندهان ایرانی این را تأكید 
كرده اند و گفته اند كه ایران نمی تواند جواب ندهد 
و در زمان و مکان مناس��ب پاسخ را خواهد داد.« 
روشن نیس��ت كه منابع الجمهوریه چه كسانی 
هس��تند و صحت این س��خنان، صرفاً از طریق 
رسانه های متعلق یا نزدیك به حزب اهلل قابل تأیید 
اس��ت. آنها گفته اند »طبق اطالعات ما، ایرانی     ها 
می خواهند پاسخ برای اسرائیل دردناك باشد و 
همان طور كه ایران هفت قربانی حمله را تشییع 
كرد، اسرائیل هم باید نظامیانش را تشییع كند.«

این مسئله از سخنان سید حسن نصراهلل نیز قابل 
فهم است، آنجا كه تأكید كرد كه رژیم صهیونیستی 
مرتکب حماقت بزرگی ش��د كه خود را مستقیماً 

مقابل ایران قرار داد.  بنابراین رژیم صهیونیستی 
حتماً این نکته را خ��وب می داند كه اگر تا االن به 
حزب اهلل ضربه ای می زد و ضربه ای مشابه دریافت 
می كرد، در مقابل ایران، این قاعده كمی متفاوت تر 
است و آن اینکه اگر ضربه ای می زند، ضربه بدتری 
می خورد، چه رسد به اینکه اصرار بر این است كه 

پاسخ »پشیمان كننده « است. 
   تالش بی نتیجه برای تحریک ایران

روزنامه الجمهوریه در ادامه درباره ماهیت واكنش 
ایران نوشته است»پاسخ پشیمان كننده « به قول 
عرب     ها »امٌر مفروٌغ عنه « است، یعنی این مسئله 
قطعی اس��ت و درباره آن بحثی نیست. بحث این 
است كه رژیم صهیونیس��تی با نوع ُكنشی كه در 
زمان فعلی در س��وریه از خود ب��روز می دهد در 
حال تالش برای واكنش گی��ری از ایران با هدف 
تح��ت تأثیرق��رار دادن وضعیت كل��ی تهران در 
منطقه و ایجاد اجماعی غربی غرب��ی علیه ایران 
است.  تل آویو با در نظر گرفتن موعد ۱2 می )22 
اردیبهشت/ترامپ و برجام( تالش می كند با گرفتن 
واكنش از ایران، معادالت جاری در سوریه و منطقه 
را تحت الشعاع قرار بدهد و با رویارو كردن ایران با 
امریکا، بهترین نتیجه را از »آب گل آلود « دریافت 
كند.  همچنین بنیامین نتانیاهو روز چهار    شنبه 
كه بر سر مزار ُكش��ته های شاباك و موساد حاضر 
ش��ده، بدون اش��اره  صریح به ایران مدعی شده 
كه »نیروهای تاریکی« مثل گذش��ته قصد ترور 
نیروهای این رژیم در خارج از فلسطین اشغالی را 
دارند.  نه تحریك  نظامی، نه فضاسازی رسانه ای و 
سیاسی؛ هیچ كدام تل آویو را به مقصودش نخواهد 
رساند. ایران به داشتن صبر الزم در سیاست خود 
مش��هور اس��ت و البته مشهور اس��ت كه ضربات 

اس��رائیلی     ها را بی پاس��خ نمی گذارد. دی��ر و زود 
دارد، سوخت و سوز ندارد.  نگارنده به خاطر دارد 
در دی ماه گذش��ته )ژانویه 20۱8( یادداشتی در 
وبگاه ش��بکه المیادین با عنوان »چه خواهد شد 
اگر ایران از دفاع به هجوم، تغییر وضعیت دهد؟« 
خوانده كه در پایان نوشته بود »اسرائیل می تواند 
به ائتالف های علنی خود ]با كش��ورهای عربی[ 
به زودی مباهات كند اما عقالی سیاس��ی در آن 
و در واشنگتن و كسانی كه پش��ت اینها هستند 
باید خوب بدانند كه ایرانی     ها در زراعت پس��ته، 
از فرش باف��ی ]كه هر دو نیازمن��د كار تدریجی و 
صبورانه تا حصول نتیجه است[ مهارت بیشتری 
دارند؛ آن ك��ه نمی داند، بداند كه زراعت پس��ته 
نیازمند صبر و حوصله طوالنی و س��رمایه گذاری 
طوالنی مدت و سركش��ی متناوب است.« پس به 
قول »توماس فریدمن« در یادداشت روز دو    شنبه 
)۱6 آوری��ل( در نیویورك تایمز ب��ا تیتر »جنگ 
واقعی بعدی در سوریه؛ ایران و اسرائیل«،  باید به 

اسرائیلی     ها گفت »كمربندهای تان را ببندید!«
عبدالباری عطوان، روزنامه نگار مشهور عرب هم در 
روزنامه رأی الیوم چاپ لندن نوشت: با وجود پایان 
تجاوز سه  جانبه امریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه 
كه بیش��تر از یك ساعت طول نکش��ید و بیشتر 
اهداف خود را محقق نک��رد، تنش های به وجود 
آمده بعد از این حمله همچنان رو به افزایش است 
و شلیك موش��کی اخیر به پایگاه هوایی شعیرات 
سوریه چیزی جز مقدمه یا هشداری برای جنگ 
میان ایران و اسرائیل كه بیشتر كارشناسان زمان 
آن را نزدیك می دانند، نیست.  عبدالباری عطوان 
در این یادداشت می نویسد: هرگونه تجاوز از سوی 
اسرائیل بر محور مقاومت با پاسخ جدی و قوی از 
سوی ایران، سوریه و حزب اهلل مواجه خواهد شد و 
اسرائیل به بمباران هوایی از طریق حریم هوایی 
لبنان اكتفا كرده است زیرا می ترسد جنگنده های 
آنها سرنگون شوند، همان گونه كه اف ۱6 آنها در 
فوریه گذشته ساقط شد. زرادخانه ایران، حزب اهلل 
و سوریه مجهز به موشك های پیشرفته است كه 
تعداد آنها به صد    ها هزار در مقیاس های مختلف 
می رس��د و می توان��د زیان های زی��ادی به رژیم 
صهیونیس��تی وارد كند و اگر هواپیماهای جدید 
بدون سرنش��ین را ب��ه آنها اضافه كنی��د، تصویر 
س��یاهی برای نظامیان و ش��هروندان اسرائیلی 
ترس��یم خواهد ش��د.  عبدالباری عطوان هم به 
نوشته فردیدمن اشاره كرده و نوشته است: ما در 
عنوان مقاله توماس فریدمن كه می نویسد »سوریه 
حتماً منفجر خواهد شد« اختالف نظر نداریم اما 
مهم  ترین اختالف نظر ما این است كه انتظار داریم 

این انفجار اسرائیل را ویران كند. 
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هادیمحمدی

اسرائیل در وحشت انتقام ایران

مذاكره امریکا با كره شمالی از مسیر سیا
پمپئو به پیونگ یانگ سفر كرده است

آنتوان لحد سعودی در سوریه
یکی از گزاره  هایی كه در بین مواضع مقامات امریکایی در كنگره چندین 
بار تکرار شده این است كه »ترامپ به رغم اقدامات متنوعی كه در سوریه 

و غرب آسیا دارد، فاقد یك راهبرد روشن است.«
دلیل این امر آن اس��ت كه امریکایی  ها به محدود ب��ودن و ناكارآمدی 
گزینه های ش��ان عادت ندارند و همین امر آنها را وادار می كند تا دست 
به كار  هایی بزنند كه با تکرار شکس��ت، ش��رایط بدتری را برای خود و 
شركای شان شکل دهند. وقتی امریکایی  ها با ریسمان تروریست  ها و نقش 
مدیریت بحران قطر و عربستان و تركیه و اردن وارد كارزار سوریه شدند 
فکر نمی كردند كه كابوس شکست های ش��ان در عراق نیز كه با رؤیای 
خاورمیانه بزرگ تدارك شده بود، در سوریه هم تکرار شود و برای نجات 
خود، بقیه شركای منطقه ای و حتی صهیونیست  ها را قربانی كنند. طبل 
جنگ بزرگ در سوریه آنچنان به رسوایی رسید كه نظامیان امریکایی 
حتی در محاسبات شان فکر نمی كردند كه 70درصد موشك های شان 
در حمله اخیر به سوریه شکار شود و بقیه موشك  ها فقط چند ساختمان 
كم ارزش را ویران كند. اكنون راهبرد ترامپ و بولتون بر این قرار گرفته 
تا از سعودی  ها و كیسه پولشان به عنوان آنتوان لحد جدیدی در سوریه 
استفاده كنند تا به قول وال اس��تریت ژورنال، سوریه را به ویتنامی برای 
ایران مبدل كنند. البت��ه از یك ماه قبل ترامپ ب��رای در امان ماندن از 
كابوس فرار از شرق فرات، از انگلیسی  ها و فرانسوی  ها خواسته بودند در 
كنار آنها قرار گیرند. اینها هم از اینکه هزینه های جنگ و شکست را تحمل 
كنند، ناتوان هس��تند و حاال نوبت یك نیروی عربی شده تا برای ترامپ 
و نتانیاهو آرامش ایجاد كند. نیاز به استدالل ندارد كه بفهمیم نظامیان 
سعودی، امارات، قطر و بحرین برای حضور در سوریه، به اندازه یك تیپ از 
نیروهای داعش ارزش نظامی نخواهند داشت. حاصل كار چیست؟ یعنی 
با سرعت بیشتری این گاو نه تنها در زمینه مالی بلکه حتی از نظر سیاسی 
و فرهنگی باید دوشیده شود، چراكه معامله قرن دستور كار سعودی  ها در 
اتحادیه عرب شده و وزیر فرهنگی سعودی، عادی سازی و سازش فرهنگی 
با صهیونیست  ها را یك ضرورت عنوان كرده است. صهیونیست  ها در تاریخ 
خود تا این حد دست بس��ته نبوده اند و همواره این حق را داشتند تا در 
سراسر دنیا حضوری متجاوزانه و مداخله گرانه داشته باشند ولی امروز 
در كنار شکست های راهبردی از 2006 تا 20۱4 و بحران های داخلی و 
كابوس تهاجم مرگبار و نقطه ای ایران به تالفی T4 ، به دلیل مواضع روشن 
روس ها، در فضای سوریه دست بسته شده اند و لیبرمن و نتانیاهو فقط 
می توانند ُغرُغر كنند. این یعنی به پایان رسیدن كارت های بازی امریکا 
كه از طریق قربانی كردن همه ش��ركایش، حاصل می ش��ود. سرنوشت 
آل سعود و آل سلمان چیزی بیشتر از آنتوان لحد یا نیروهای آنها كه در 

درون اسرائیل سرگردان و سرخورده هستند، نیست. 
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   گاف اسرائیل و بی بی سی در مورد پایگا ه  ایران در سوریه
در حالی كه ارتش رژیم صهیونیستی تصویر هوایی فرودگاه مهرآباد و میدان 
آزادی تهران را به عنوان یکی از پایگاه های هوایی ایران در سوریه به رسانه    ها 
ارائه كرده است، بی بی سی فارسی در بازنشر این گزارش، میدان آزادی را 
از تصویر موردنظر حذف كرده است. به گزارش اسپوتنیك، سه    شنبه شب 
برخی منابع اسرائیلی به  نقل از واحد سخنگویی نظامیان این رژیم تصاویر و 
گزارشی درباره پایگاه های هوایی و مراكز هدایت پهپادهای ایران در خاك 
سوریه منتش��ر كردند. این گزارش بین برخی رسانه های دیگر همچون 
بی بی سی نیز بازتاب یافت. اما دقت در تصاویر منتشرشده نشان می دهد 
كه تصویر هوایی از فرودگاه مهرآباد تهران ، البته با ۱80 درجه چرخش، 
به عنوان یکی از پایگاه های هوایی ایران در خاك سوریه ارائه شده است. 
نکته جالب اینجاست كه در تصاویری كه پایگاه  جروز الم پست منتشر كرده، 
تصویر هوایی میدان آزادی تهران كامالً هویدا و آشکار است. اما بی بی سی 
فارسی این بخش از تصویر را كه شامل محوطه میدان آزادی است، حذف 

و سپس تصویر را منتشر كرده است. 
-------------------------------------------------------------
   حزب الدعوه عراق: ریاض به دنبال شکاف میان شیعیان است

یکی از رهبران حزب الدعوه عراق اعالم كرد كه عربستان با وهابیت یا بدون 
آن در خدمت امریکاست و اكنون به دنبال ایجاد شکاف در میان شیعیان 
است. یاسین مجید، از رهبران حزب الدعوه  عراق، اعالم كرد كه محور امریکا 
و عربستان و همپیمانان شان می خواهند از طریق انتخابات آتی پارلمانی در 
عراق، یك نظام جدید به ارث رسیده از داعش را روی كار آورند و به همین 
دلیل، انتخابات آتی حتی از انتخابات پس از سقوط رژیم صدام مهم تر است. 
به نوشته پایگاه خبری »الموقف العراقی«، وی تأكید كرد عربستان حتی 
یك روز نیز با عراق رابطه خوبی نداشته است و گشایش عربستان در قبال 

عراق از زمان رسیدن صدام به حکومت آغاز شد. 
-------------------------------------------------------------

   تركیه برای هفتمین بار حالت فوق العاده را تمدید می كند
دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمه��ور تركیه در تالش برای تمدید 
حالت فوق العاده ای اس��ت كه پس از كودتای ناكام ژوئیه 20۱6 اجرایی 
شد. به گزارش آسوشیتدپرس،  در پی نشست روز سه    شنبه شورای امنیت 
ملی تركیه دولت اردوغان درخواست تمدید حالت فوق العاده را برای سه 
ماه دیگر تقدیم پارلمان كرد. این هفتمین تمدید حالت فوق العاده خواهد 
بود. این درحالی است كه درخواست های متعددی برای لغو این وضعیت 
در تركیه مطرح می شود. ماه گذشته یك گزارش سازمان ملل تأكید كرد، 
وضعیت فوق العاده در تركیه به نقض های حقوق بشری شامل بازداشت های 

خودسرانه و اخراج ها، شکنجه و سوءبرخورد    منجر شده است. 
-------------------------------------------------------------

   تداوم تظاهرات ضد دولتی در ارمنستان 
هزاران معترض در ارمنستان برای چندمین روز متوالی به اعتراض های خود 
علیه ادامه زمامداری سرژ سركیسیان ادامه داده اند. مجلس ارمنستان كه در 
كنترل حزب حاكم است روز سه    شنبه به نخست وزیری سركیسیان رأی 
مثبت داد. سرژ سركیسیان 6۳ ساله به مدت ۱0 سال رئیس جمهور ارمنستان 
بود و با تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی، با اختیارات بیشتری، 
نخست وزیر این كشور شده است. تظاهركنندگان روز چهار   شنبه در برابر مقر 
نخست وزیر جدید در مركز ایروان حضور یافتند. پلیس با چیدن موانعی سعی 

كرده از تجمع معترضان در خیابان    ها و میادین اصلی شهر جلوگیری كند. 
-------------------------------------------------------------

   روسیه: امریکا تحریم جدیدی علیه ما اعمال نمی كند
چند رسانه خبری روسیه روز چهار   شنبه گزارش كردند كه دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا به سفارت روسیه در واشنگتن اطالع داده كه 
امریکا طرحی فوری برای اعمال تحریم های جدید علیه روس��یه ندارد. 
خبرگزاری ایتارتاس به نقل از یك منبع در وزارت خارجه روسیه گزارش 
كرده كه گفته است:»من می توانم تأیید كنم كه امریکا به سفارت روسیه 
در این كشور اطالع داده كه فعاًل تحریم های جدیدی علیه روسیه در كار 
نیست«. خبرگزاری اینترفاكس روسیه هم نقل قول مشابهی را در تأیید 

این امر از سوی یك مقام منتشر كرده است. 
-------------------------------------------------------------

   تهدید امریکا به تحریم چین به خاطر نقض حقوق بشر 
یك مقام ارشد امریکایی روز چهار   ش��نبه گفت امریکا مقام های چینی 
دست اندركار در سركوب های گسترده امنیتی در منطقه سین كیانگ را 
در صورتی كه مشمول  یك قانون مجازات ناقضان حقوق بشر باشند، هدف 
تحریم قرار خواهد داد. به گزارش آسوش��یتدپرس، لورا استون، دستیار 
معاون وزیر خارجه امریکا اظهار كرد: امریکا از بابت اینکه چین اقدام به 
دستگیری دست كم » دهها هزار « تن از مردم قوم اویغور و دیگر مسلمانان 
كرده شدیداً نگران است و می تواند طبق یك قانون حقوق بشری مربوط 
به سال 20۱6 موسوم به » قانون جهانی ماگنیتسکی « علیه چین به دلیل 
نقض حقوق بشر اقدام كند. این درحالی است كه چین اقدامات امنیتی اش 
در منطقه سین كیانگ را » جنگ خلق با تروریسم « توصیف كرده است. 

  گزارش 2

رئیس سابق پلیس فدرال امریکا:
  رهبری ترامپ 

شبیه رهبری باند تبهکاران است 
رئیس سابق اف بی آی تأكید كرد روشی كه رئیس جمهوری امریکا برای 
رهبری دارد، شباهت شگفت انگیزی با رئیس دسته خالفکاران دارد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  جیم��ز كومی، رئیس 
اخراجی اداره تحقیقات فدرال امریکا سه    ش��نبه در برنامه س��ی بی اس 
مطالبی را حول مح��ور كتاب جدیدش تحت عن��وان » وفاداری باالتر: 
حقیقت، دروغ و رهبری « و نیز یك سری حواشی از كاخ سفید مطرح 
كرد.  او در پاسخ به سؤال اس��تیون كلبر درباره اینکه چطور در كتابش 
اطرافیان ترامپ را به داشتن رئیس تبهکاران توصیف كرده، گفت: سبك 
رهبری او در واقع شباهت شگفت انگیزی با او دارد. منظورم این نیست كه 
دونالد ترامپ دست و پا می شکند یا مغازه داران را كتك می زند. منظورم 
این است كه وقتی او رهبری می كند، همه چیز حول رئیس می چرخد.  
كومی تأكید كرد: به نظر می رسد ترامپ عوامل خارجی اصلی و بنیادین 
مثل دین یا تاریخ را در زندگی اش از دس��ت داده اس��ت كه الزمه یك 
رهبر، اخالقی بودن است. او افزود: ترامپ در صورتی می تواند یك رهبر 
اخالق مدارتر باش��د كه اطرافش را پر از انسان هایی كند كه این عوامل 

خارجی بنیادین را داشته باشند اما من خوش بین نیستم. 

 انصاراهلل سامانه پاتریوت امارات را 
هدف قرار داد

یگان موشکی و پهپادی ارتش و كمیته های مردمی یمن در حمله ای 
مشـترک نیروهای مزدور یمن را در سـاحل غربی المخا و موشج 
در جبهه ساحل شـرقی هدف گرفتند. گفته شـده در این حمله 
سامانه پاتریوت امارات در سـاحل غربی هدف گرفته شده است. 
به گزارش ایس��نا، یك منبع نظامی یمن در گفت وگو با شبکه خبری 
المیادین گفته كه نیروی هوایی ارتش و كمیته های مردمی یمن همزمان 
با بمباران موشکی، سامانه پاتریوت امارات و مراكز تجمع نیروهای وابسته 
به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن و ائتالف عربی در 
ساحل غربی را كه شامل نیروهای اماراتی نیز بود، هدف قرار داد. یگان 
موشکی و یگان پهپادی یمن در فوریه گذشته نیز عملیات مشتركی را 
علیه مركز فرماندهی نیروهای امارات در اس��تان مأرب صورت دادند. 
همچنین ارتش و كمیته های مردمی یمن با یك موش��ك بالس��تیك 
ش��ركت برق نجران عربس��تان را هدف قرار دادند. بمباران موشکی و 

حمالت توپخانه ای به پایگاه های نجران و جیزان نیز ادامه یافت.

نیویورك تایمز: تنها راه حل بحران سوریه 
ماندن اسد در قدرت است 

در شـرایطی كه امریـکا و متحدانش بر سـرنگونی بشـار اسـد، 
رئیس جمهور سوریه پافشـاری می كنند، روزنامه نیویورک تایمز 
با بی فایـده خواندن تجاوز نظامی واشـنگتن، فرانسـه و انگلیس 
به سـوریه گفـت كه تنهـا راه حل بحـران این اسـت كه اسـد در 
قدرت باقی بمانـد و به وی اجازه داده شـود در عمل پیروز شـود. 
پس از گذش��ت هفت س��ال از جنگ داخل��ی س��وریه و حمایت های 
همه جانبه غرب از گروه های تروریس��تی، مقامات و رس��انه های غربی 
موضع خود را تغییر داده و به این درك رسیده اند كه با سرنگونی بشار 
اسد از قدرت، بحران سوریه پایان نمی یابد. روزنامه نیویورك تایمز كه در 
سال های گذشته با حمایت از گروه های تکفیری هجمه  های رسانه ای 
گسترده ای را علیه دولت سوریه و هم پیمانانش به كار گرفته بود، االن 
با چرخش از مواضع قبلی خود، دولت سوریه را مهم  ترین عامل پیروزی 
در مبارزه با تروریس��ت   ها می داند. نیویورك تایمز روز چهار   ش��نبه در 
گزارش��ی نوش��ت:»برخی بر این باورند كه تنها راه ح��ل واقعی توقف 
جنگ و جلوگیری از بازگشت گروه تروریستی داعش و اجازه دادن به 
كشور س��وریه برای حركت رو به جلو، اذعان به این است كه بشار اسد 
در قدرت باقی می ماند و به وی اجازه داده ش��ود در عمل پیروز شود«. 
نیویورك تایمز نوشت:»اما چشم پوشی از تحوالت سوریه به نفع اسد در 
واشنگتن و دیگر پایتخت های غربی قابل قبول نیست زیرا تصمیم گیران 
در این كش��ور   ها بر این باورند كه باید اس��د را به دلیل اتفاقاتی كه طی 
جنگ رخ داد مجازات كرد«. این روزنامه امریکایی نوشت:»حمله اخیر 
به سوریه به دنبال براندازی اسد یا وارد آوردن ضرر به همپیمانان ایرانی 
و روس سوریه یا حمایت از غیرنظامیان در برابر خشونت   ها نبود. در واقع، 
برای انجام این حمالت با دقت بس��یار زیاد برنامه ریزی شد تا از تغییر 
روند نزاع در اراضی سوریه اجتناب شود«. جوشوا الندیس، مدیر مركز 
پژوهش های خاورمیانه در دانشگاه »اوكالهما« هم خطاب به مقامات 
غربی گفته است:»شما اسد را مجازات نمی كنید شما همه سوری های 
فقیر را مجازات می كنید. اگر اهداف امریکا مقابله با تروریسم و بازگشت 
آوارگان است، باید گفت كه همه اینها شکست می خورد«. پیش از این 
برخی مقامات غربی، با تغییر رویکرد خود نسبت به دمشق، از ماندن بشار 
اسد در قدرت حمایت كرده بودند. با این وجود، دولت امریکا و سعودی    ها 
از هیچ ابزاری برای سرنگونی بشار اسد، دریغ نمی كنند و این درحالی 
است كه ارتش سوریه و هم پیمانان آن در سال های گذشته پیروزی های 
زیادی را در مقابل تروریس��ت   ها كسب كرده و توانس��ته اند بسیاری از 
مناطق اشغال شده را آزاد كنند. شکست گروه های تروریستی در مقابل 
محور مقاومت، نگرانی جبهه غربی-عربی را در پی داشته است و حمالت 
موشکی اخیر به خاك سوریه هم برای تغییر موازنه به نفع تکفیری   ها 

انجام شد كه در عمل، چیزی عاید امریکا و متحدانش نشد. 
   مسکو: با بمباران نمی توان اسد را سرنگون كرد 

همزمان با تالش ه��ای مخرب جبهه غربی- عرب��ی برای تنش آفرینی 
بیشتر در سوریه، روسیه بار دیگر مخالفت خود را با این تحركات اعالم 
كرد. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل سه    شنبه شب گفت 
كه تمام كش��ور   ها باید ایجاد واقعیت های جدید در سوریه، » اظهارات 
خصمانه تهاجمی « علیه مسکو و دمشق را متوقف كنند و دیگر حرف 
تغییر رژیم در سوریه را به میان نیاورند، چرا كه حاكمیت ملی و تمامیت 
ارضی آن را تضعیف می كند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، به گفته 
نبنزیا، شبه نظامیان هم باید از انجام اقدامات تحریك آمیز شامل استفاده 
از تسلیحات شیمیایی و تالش برای تحریك بیشتر » تخاصم خارجی « 
جلوگیری كنند. نماینده روس��یه با انتقاد از حمالت موشکی امریکا و 
متحدانش به خاك س��وریه گفت:»امریکا هرگز قادر نخواهد بود با زور 
بشار اسد را از قدرت كنار بزند. دشوار است تصور كنیم بعد از تمام این 
اتفاقات مقامات سوریه با شور و شوق بنا به درخواست غربی    ها از راه حل 

سیاسی در این كشور صحبت كنند.«
    ورود بازرسان به دوما 

بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی سه    شنبه شب وارد شهر دوما 
در غوطه شرقی دمشق شدند تا تحقیقاتی را درخصوص حمله شیمیایی 
ادعایی انجام دهند. به گزارش سی ان ان، منابعی در دولت سوریه اعالم 
كردند كارشناسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی به همراه نزار یازجی، 
وزیر بهداشت سوریه وارد دوما شدند. كارشناسان سازمان منع تسلیحات 
شیمیایی تصمیم دارند اطالعاتی را درخصوص حمله شیمیایی ادعایی 
در دوما در روز هفتم آوریل جمع آوری كنن��د و نمونه    هایی را از خاك 
و نمونه های دیگری را بگیرند تا آنها را در آزمایش��گاه های این سازمان 
بررسی كنند. بازرسان سازمان ملل هنوز ادعای غرب در استفاده از سالح 
ش��یمیایی را تأیید نکرده اند كه دونالد ترامپ روز     شنبه با متهم كردن 

دولت دمشق، بیش از ۱00 موشك به مواضعی در سوریه شلیك كرد. 


