
 حمالت هوایی روس   ها به مواضع تروریست   ها 
در ادلب آغاز شده است 

عزم جزم مسکو برای حمله به ادلب 
همزمان با آماده شدن ارتش سوریه برای شروع عملیات گسترده 
در استان ادلب، جنگنده های روسی نیز حمالت هوایی به مواضع 
گروه ه�ای ترویس�تی را از س�ر گرفته اند و     ش�نبه ش�ب در دور 
جدید این حم�الت دهها مقر تكفیری   ها مورد ه�دف قرار گرفت. 
هرچند غربی   ها و تركیه با حمالت ارتش سوریه و هم پیمانانش به استان 
ادلب مخالف هستند اما روسیه عزم خود را جزم كرده تا آخرین دژ گروه های 
تروریستی را در سوریه نابود كند. جنگنده های روسیه    شنبه شب نیز حمالت 
هوایی  خود را در ادلب ادام��ه دادند و مقرهای تكفیری   ها را هدف گرفتند. 
به گزارش شبكه اس��كای نیوز، جنگنده های روسی در كمتر از سه ساعت 
حدود ۶۰ حمله به شهرک    ها و روس��تاهای حومه جنوب و جنوب شرقی 
ادلب انجام دادند. این درحالی اس��ت كه جنگنده های روسی جمعه شب 
هم دست به حمالتی در اطراف ادلب زده بودند. رامی عبدالرحمان، مدیر 
دیده بان حقوق بشر سوریه وابسته به تروریست   ها اعالم كرد كه این حمالت 
بی وقفه پایگاه های وابسته به گروه های تروریستی را مورد هدف قرار دادند. 
عبدالرحمان تأكید كرد:»این حمالت هوایی شدید   ترین حمالت به شمال 
غرب سوریه از یک ماه پیش محسوب می شود«. از سوی دیگر، وزارت دفاع 
روسیه بار دیگر اعالم كرد كه اطالعات قطعی و موثقی دارد مبنی بر اینكه 
گروه های مخالف و تندرو سوری برای انجام اقدامی تحریک  آمیز در آینده ای 
نزدیک در استان ادلب آماده می ش��وند تا بهانه ای را برای مداخله غرب در 
سوریه ایجاد كنند. مسكو بار   ها اعالم كرده است كه گروه های مخالف در 
ادلب، آخرین پایگاه تروریست    ها و مخالفان در س��وریه برای حمله ای به 
غیرنظامیان در حال برنامه ریزی هستند كه ممكن است این حمله با گازهای 
سمی صورت بگیرد. ژنرال ایگور كوناشنكوف، سخنگوی ارتش روسیه در 
بیانیه ای اعالم كرد كه مقامات هیئت تحریرالشام كه بر حدود ۶۰ درصد از 
مساحت استان ادلب سیطره دارد با مس��ئوالن حزب اسالمی تركستانی 
و مسئوالنی از كاله سفید   ها توافق كردند كه سناریویی را ایجاد كنند كه 
نیروهای دولتی سوریه را به اس��تفاده از گازهای سمی علیه غیرنظامیان 
متهم كنند. گفته می شود امریكا و متحدانش سعی دارند به بهانه استفاده از 
سالح شیمیایی در ادلب و متهم كردن دمشق، حمالتی را علیه سوریه انجام 
دهند؛ سناریویی كه روس   ها نسبت به آن هشدار داده اند. با آزادسازی ادلب، 
پرونده تروریست   ها در سوریه بسته می شود و این كشور پس از هفت سال 
جنگ رنگ آرامش به خود خواهد گرفت. همزمان با شروع حمالت روسیه 
به تروریست   ها در ادلب، امریكا هم تحركات نظامی خود در خاک سوریه 
را تشدید كرده است. به گزارش روسیا الیوم، مقامات نظامی امریكا دیروز 
اعالم كردند، ۱۰۰ تفنگدار دریایی امریكا به پایگاه التنف تحت كنترل ائتالف 
بین المللی به رهبری امریكا اعزام شدند، جایی كه امریكا در آنجا نیروهای 
مخالف سوریه را برای مبارزه با دمشق آموزش می دهد. از سوی دیگر، تركیه 
هم به عنوان یكی از حامیان گروه های تروریستی در سوریه، سعی دارد مانع 

عملیات ارتش سوریه در ادلب شود.

جان ک�ری، وزیر     گزارش  یک
خارج�ه اس�بق 
امریكا در کتاب خاطراتش نوشته توافق نهایی 
بر سر برجام در شرایطی به دست آمده است که 
از یک سو وزیر امور خارجه ایران از چند شرط 
کوتاه آمده و تنها به یک موضوع راضی ش�ده 
اس�ت و در مقابل هم نهایتًا با ارائ�ه یک امتیاز 
بدون هزینه برای امری�كا مبنی بر خروج چند 
فرد نه چندان اثرگذار از تحریم ها که از قبل هم 
قرار ب�وده وزارت خزان�ه داری آنه�ا را از ذیل 
تحریم    ها درآورد، به توافق رضایت داده است.

وزیر خارجه س��ابق امریكا در كتاب خاطراتش كه 
به تازگی منتشر ش��ده در بخش مرتبط به روزهای 
آخر منتهی به انعقاد برجام طرف ایرانی را چنان به 
تصویر كشیده كه عصبی ، بدون اختیار الزم، مردد 
و مذاكره كننده ای است كه زیر بار مسخره و توهین 
رفته است و جز ژس��ت قهر، اقدامی متناسب انجام 
نداده و در نهایت هم تو گویی به سادگی فریب خورده 
و با یک امتیاز بی ارزش از سوی طرف امریكایی راضی 
به توافق شده اس��ت.  جان كری نوشته است: »یک 
روز عصر، ارنست مونیز )وزیر انرژی سابق امریكا( و 
من در اتاق اصلی مذاكره در طبق��ه دوم با ظریف و 
صالحی مالقات كردیم. اینطور به نظرمان می رسید 
كه انگار ایرانی      ها به بن بس��ت خورده بودند. درباره 
اهداف و مسیرشان دچار تردید بودند و یا اینكه منتظر 
دستوراتی از تهران بودند. به خودمان كه آمدیم دیدیم 

یک بار دیگر صدای مان را روی هم باال برده ایم.« 
رئیس دستگاه دیپلماسی دولت سابق امریكا در 
ادامه نوشته است: »یكی از دستیارانم داخل اتاق 
آمد و گفت صدای مان س��الن پایین را برداشته و 
كل طبقه حرف های مان را می شنوند. اندكی بعد 
نزد فرانک والتر اش��تاین مایر، وزیر خارجه آلمان 

رفتم. به طعنه گفت از چیز    هایی كه شنیده اینطور 
دس��تگیرش ش��ده كه ظاهراً مالقاتم با ظریف، 
سازنده بوده اس��ت.  به نوشته جان كری روز بعد، 
مسائل مطرح ش��ده در گفت وگوی طوالنی  را به 
سایر وزرای خارجه گروه ۱+5 منتقل كرده و بعد 
از این دیدار سرانجام او و سایر وزرای خارجه 5+۱ ، 
ظریف را به یک سالن كنفرانس بزرگ دعوت كرده 
و ظرف مدتی كوتاه نتایج حاصل شده در نشست 

داخلی ۱+5 را برای ظریف توضیح داده اند. 
كری در ادامه نوشته اس��ت: ظریف، در حالی كه 
بلند     می شد تا جلسه را ترک كند فریاد می زد: » این 
توهین آمیز  است. ش��ما می خواهید من را تهدید 
كنید. هیچ وقت ی��ک ایرانی را تهدی��د نكنید.« 
 س��كوت مختصری حاكم ش��د تا اینكه سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه، یخ فضا را شكست و 

گفت: یک روس را هم همینطور.«
او اضافه می كند: »طعنه الوروف باعث شد برخی 
خنده های عصبی س��ر دهند، ولی جلسه به پایان 
رسید. ناامید، برای صرف شام با تیم مذاكره كننده 
امریكا راهی س��الن غذاخوری شدیم. دور یک میز 
گرد و بزرگ نشس��تیم و هنگام صرف شش��مین 
شنیتسل وینی آن هفته، درباره آنچه رخ داده بود، 
حرف زدیم. برای اولین بار از موقع شروع گفت وگو    ها 
به این فكر می ك��ردم كه باید وی��ن را بدون توافق 
ترک كنیم.«  كری نوش��ته فردای آن روز به اتاق 
ظریف رفته و با او صحبت كرده است: »حرف هایم 
را اینطور شروع كردم:  جواد! می خواهی این كار به 
سرانجام برسد یا نه؟! كمی درباره مخاطرات موجود 
و مسیری كه پیموده بودیم تا به جایی برسیم كه در 
آن قرار داشتیم صحبت كردیم. جواد به من گفت 
كه با تهران صحبت كرده و تصورش این است كه 
پاسخ آنها به برخی از ایده     هایی كه داشته سازنده 

بوده است. می خواست با هم رایزنی كنیم ببینیم 
می توانیم از لب��ه پرتگاه دور ش��ویم یا خیر. گفتم 
تمایل دارم حرف های شان را بشنوم، اما برخی موارد 
معین هستند كه نمی توانیم نادیده شان بگیریم. آن 
گفت وگو را با این احساس ترک كردم كه جواد شب 
گذشته فكر كرده و برخی مسائلی را كه تصور می كرد 

غیرقابل عبور هستند، حل كرده است.«
اختالفات، اما آن طور كه از روایت كری برمی آید تا 
۱3جوالی، یعنی تنها یک روز قبل از نهایی شدن 
برجام ادامه داش��ته اس��ت. در این روز، ظریف در 
جلسه ای كه در اتاق تیم امریكایی در هتل كوبورگ 
جریان داشت در حال برشمردن دالیل مخالف بودن 
ایران با نهایی ش��دن توافق بوده كه ظاهراً اتفاقات 

بعدی، روال ماجرا را تغییر داده است.  
كری ماج��را را اینطور ش��رح می ده��د: »هر روز 
می گذش��ت اما ظریف هنوز قادر نب��ود خودش را 
به جایی برس��اند كه بله بگوید. عص��ر ۱3 جوالی 
كه هفدهمین شب حضور ما در وین بود، ظریف، 
الوروف، فدریكا موگرینی، مسئول جدید سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا را به اتاق امریكا در كوبورگ 
دعوت كردم. فدریكا جایگزین كا    ترین اشتون شده 
و همان موقع به شناخت خوبی از ظریف و الوروف 
رس��یده بود. با پاهای درب و داغان��م كه روی یک 
صندلی گذاشته شده بود نشسته بودم و داشتیم به 
حرف های ظریف گوش می كردیم كه داشت دالیل 
خودش را درباره اینكه چ��را توافقی كه ما در حال 
حركت به سمتش بودیم به اندازه كافی برای ایران 
خوب نبود، یكی یكی عالمت می زد. نزدیک های 
نیمه شب، الوروف كه قصد داش��ت روز بعد عازم 
ازبكستان ش��ود حرف هایش را قطع كرد و گفت: 
 جواد! شاید مسئله این است كه اصاًل اختیار توافق 
كردن را نداری؟ اگر اینطور اس��ت، به ما بگو. داری 

وقت مان را تلف می كنی.«
وزیر خارجه سابق امریكا نوشته سخنان الوروف، 
ظریف را عصبانی كرده و باعث شده كه او برای خروج 
از اتاق جلسه به سمت در برود، اما كری پا شكسته پا 

درمیانی كرده و توانسته منصرفش كند. 
   کوتاه آمدن ایران از مطالبه 

كری در این باره نوشته است: »ظریف از حرف های 
تحریک آمیز الوروف خش��مگین ش��د. مخالفت 
شدیدش با طعنه الوروف را اینطور نشان داد كه با 
عصبانیت از روی مبل بلند شد و به سمت در رفت. 
با حداكثر سرعتی كه می توانستم از جایم پریدم و 
تلوتلوخوران با عصایم به سمتش دویدم تا جلویش را 
بگیرم. در حالی كه تالش می كردم ظریف را آرام كنم 
به او گفتم این را می دانم كه سرگئی نمی خواست به 
تو توهین كند. ساعت های سخت و طوالنی را صرف 
این كار كرده ایم و حاال قابل درک است كه تنش     ها 
اوج گرفته اند. ما تصور نمی كنیم كار دیگری باشد 
كه بتوانیم انجام بدهیم. توافق، اینجا است. لحظه 
حقیقت فرا رسیده؛ می خواهی آن را بپذیری یا ردش 
می كنی؟ بعد از چند لحظه، اذع��ان كرد كه آماده 
پذیرفتن توافق است؛ فقط -از میان چندین موردی 
كه مطالبه كرده بود- یک چیز دیگر می خواست تا 

توافق را از دیدگاه خودش منصفانه كند.«
    بازی با کارت جیب عقبی 

وزیر خارجه امریكا در دوران باراک اوباما بعد از این 
اتفاق سراغ اعضای تیم مذاكره كننده امریكایی رفته 
و نظر آنها را درباره اعطای یک امتیاز دیگر به ایران، 
به منظور مجاب كردن ظریف جویا شده؛ با وجود 
این، او از همكارانش خواسته امتیازی را پیشنهاد 
دهند كه اهمیت چندانی نداشته و هزینه ای برای 
طرف امریكایی ایجاد نكند.  در كتاب كری ماجرا 
اینطور شرح داده شده اس��ت: »با سرعت هر چه 
تمام تر به اتاق بغلی رفتم. رابرت مالی از ش��ورای 
امنیت ملی ]امریكا[، جان فاینر و وندی شرمن در 
آنجا منتظر تازه     ترین خبر    ها بودند.  چیزی پیدا كنید 
كه بدون هزینه تراشی برای ما و بدون اینكه ذره ای 
در مسائل اساس��ی تغییر ایجاد شود باعث شود او 
)ظریف( بتواند مشكالت را پشت سر بگذارد. تنها 
مانعی كه االن وجود دارد همین است. نظری دارید؟  
نگاه كردم و دیدم كه همه ش��انه ب��اال می اندازند.  
كریس بک مایر، كارش��ناس مسائل تحریمی ما با 
احتیاط شروع به صحبت كردن كرد و گفت:  یک 
چیزی هست... خزانه داری امریكا از قبل آماده شده 
بود نام ۱۲ نفر از كسانی را كه در فهرست ایرانی های 
تحت تحریم قرار داشتند از این فهرست خارج كند. 
ما آن موقع، از این تصمیم برای لحظه ای مثل حاال 
صرف نظر كردیم و این كارتی بود كه ایاالت متحده 
در جیب عقب ما گذاشته بود. حاال وقتش بود كه 
آن را بازی كنیم. كریس توصیه كرد: اینها آدم های 
چندان اثرگذاری نیستند. ممكن است ]خروج این 
افراد از فهرس��ت تحریم ها[ كافی نباشد.  اما من 
می دانستم كه چیزی كه اهمیت داشت ژست این 
مسئله و احترام گذاشتن به تصمیم های سختی بود 
كه ایرانی     ها گرفته بودند. عصایم را قاپیدم و به سمت 
در رفتم.   دوباره وارد اتاقی شدم كه سرگئی و جواد 
در آن نشسته بودند. به جواد گفتم ما می خواهیم 
برای اینكه كار را به خاتمه برسانیم، یک گام دیگر 
برداریم. فهرست اسامی ای را كه آماده بودیم آنها را 
از تحریم     ها خارج كنیم ،به او دادم و پرسیدم:  توافق 

تمام است؟!«
 طبق ادع��ای ك��ری، در ای��ن نقطه سرپرس��ت 
كارشناسان مس��ائل تحریمی امریكا پیشنهادی 
مطرح كرده كه خودش هم فك��ر نمی كرده مورد 
موافقت ظریف واقع شود. جان كری، اما این پیشنهاد 
را نزد ظریف برده و به تأیید وی رسانده است و در 

نهایت بعد از نیمه شب توافق به دست می آید.

نتای�ج ناآرامی ه�ای بصره برخالف خواس�ت 
عامالن خارجی این بحران پیش می رود، پس 
از مقتدی صدر، جریان حكمت به رهبری عمار 
حكیم نیز با نخست وزیری مجدد حیدر العبادی 
مخالفت کرد. این در حالی است که گزارش     ها 
و اسناد نشان می دهد عوامل خارجی با ایجاد 
بحران بصره تالش می کردند زمینه الزم را برای 
تمدید نخس�ت وزیری العبادی فراهم آورند. 
خیابان های بص��ره پس از چند روز ناآرامی ش��ب 
گذش��ته آرام بود. آرام��ش در خیابان های بصره 
پس از اس��تقرار نیروهای حشدالش��عبی حاصل 
شد. با فرونشستن ناآرامی های بصره نقش عوامل 
خارجی در ایجاد این بحران بیش از پیش آش��كار 
می شود.  شبكه ماهواره ای »العهد« عراق      شنبه به 
نقل از منابع اختصاصی فایل  های صوتی منتش��ر 
كرد كه حكایت از آن دارد كه سرویس استخبارات 
عربستان سعودی در حوادث چند روز گذشته استان 
بصره عراق دست دارد. در این فایل ها، افراد عراقی 
اطالعات الزم از قبیل »ورود و خروج« افراد امنیتی، 
فرماندهان ارتش و پلیس را در اختیار افسر سعودی 
به نام »ابو خالد السعودی« كه توجه ویژه به استان 
بصره دارد، قرار می دهند. افسر اطالعاتی سعودی در 
مكالمه تلفنی از طرف عراقی می خواهد نوع مراكز 
حشدالشعبی و اینكه آموزشی هستند یا نه و اینكه 
این مقرها، اصلی بوده یا فرعی را مشخص كند. به 
گزارش شبكه العهد، بررسی فایل های لو رفته نشان 
می دهد كه عربستان سعودی برای كسانی كه با آنها 
از داخل عراق همكاری می كنن��د، پول و هدایای 
زیادی می دهند.  عالوه بر ای��ن، نماینده پارلمانی 
از استان بصره خطاب به نخس��ت وزیر عراق دلیل 
نشست و برخاست فرماندهی عملیات این استان 
با سركنسول امریكا را جویا شد. »فاروق االسدی « 
نماینده پارلمان عراق از اس��تان بص��ره از »حیدر 
العبادی« نخست وزیر عراق این س��ؤال را پرسید 

كه آیا اطالع دارد كه س��رتیپ »جمیل الشمری « 
فرماندهی عملیات بصره كه سرانجام دیروز بركنار 
شد، با سركنس��ول امریكا در بصره كه عامل آتش 
گرفتن بصره است، نشس��ت و برخاست می كرد؟ 

دلیل این نشست و برخاست چه بود؟
در همین حال، رهبران حشدالشعبی فاش كردند 
مقامات امریكایی تالش می كردند با اس��تفاده از 
بحران بصره نخست وزیری حیدر العبادی را تمدید 
كنند. ابومه��دی المهندس، نای��ب رئیس هیئت 
حشد الش��عبی عراق اعالم كرد كه كنس��ولگری 
امریكا در ناآرامی های اخیر بصره دس��ت داش��ته 
است. وی گفت: امریكایی     ها تهدید كردند كه اگر 
دوره نخست وزیری العبادی تمدید نشود بصره را به 
آتش خواهند كشید. ما تمامی شواهد را درباره نقش 
مخرب كنسولگری امریكا در بصره ارائه خواهیم كرد. 
المهندس در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره انتشار 
اخباری مبنی بر فشار امریكایی     ها برای باقی ماندن 

حیدر العبادی در پست نخست وزیری نیز گفت: برت 
مک گورک، )فرستاده امریكا در ائتالف ضد داعش( 
كارمند سفارت ایاالت متحده در بغداد بود. وی یک 
فرد فاسد است كه امروز به عنوان فرستاده امریكا در 
عراق فعالیت می كند. امریكا به طور عجیب و غریبی 
بر ش��خصی اصرار دارد كه باید برای بار دوم سكان 

كشور را به دست بگیرد. 
  نتایج معکوس بصره

ناظران معتقدن��د، اعتراضات مردمی در اس��تان 
بصره به یک برگ برنده سیاسی میان فراكسیون     ها 
و احزاب سیاس��ی ش��یعی برای ترس��یم نقشه 
ائتالف ه��ای جدید تبدیل ش��ده ك��ه می تواند 
نخس��ت وزیر كنونی را از س��كانداری كابینه آتی 
كنار بزند. همانط��ور كه المهن��دس گفت جادو 
علیه خود جادوگر تبدیل ش��د و نتایج سیاس��ی 
كه از دل بحران بصره در حال بیرون آمدن است 
كام��اًل خالف آن چیزی اس��ت ك��ه امریكایی    ها 

می خواستند.  ائتالف های الفتح به رهبری هادی 
عامری و س��ائرون به رهبری مقتدی صدر بعد از 
نشست پارلمان از العبادی خواستند فوراً استعفا 
كند به این دلیل كه جواب های��ش درباره بحران 
بصره قانع كننده نبود. جلس��ه پارلمان عراق روز 
     شنبه به ش��كلی ویژه به بررسی ش��رایط استان 
بصره اختصاص داش��ت.  ائتالف الفتح و سائرون 
تأكید كردن��د، در یک خط برای تش��كیل دولت 
آینده تالش می كنند. این در حالی است كه صدر 
و العبادی چند روز قبل درباره تش��كیل دولت به 
توافق رس��یده بودند و متحد یكدیگر محس��وب     
می شدند.  حیدر العبادی، نخست وزیر عراق این 
اقدام صدر و عامری را تالشی برای براندازی خود 
عنوان كرد و مدعی شد جلسه روز      شنبه پارلمان 
برای هدفی غیر از هدف اولیه، استفاده شد. سایت 
ارم نیوز به نقل از منابع نزدیک به ائتالف النصر به 
رهبری حیدر العبادی آورد: آنچه در جلسه پارلمان 
رخ داد توطئه ای برای هدف قرار دادن این ائتالف و 
دور كردنش از دولت آتی بود. ائتالف النصر از همان 
روز اول می دانست كه ائتالف با سائرون خیلی دوام 
نمی آورد.  تنها صدر نبود كه از ائتالف با العبادی 
صرف نظر كرد بلكه جریان حكمت به ریاست عمار 
حكیم نیز گفت با نخست وزیری مجدد العبادی 
مخالف اس��ت. »علی البدی��ری« از رهبران این 
جری��ان در گفت وگو با وب��گاه »المعلومه « اظهار 
داش��ت: جریان حكمت از همان ابتدا هیچ نامی 
را برای تصدی پست نخست وزیری معرفی نكرده 
بود و از هیچ یک از نامزدهای این پست نیز حمایت 
نكرد بلكه اعالم كرده بود كه همان مشخصاتی را 
كه مرجعیت برای این پست اعالم كرده، مد نظر 
دارد. وی اف��زود: العبادی دارای آن مش��خصات 
نیست و به همین دلیل از س��وی ما مردود است 
به ویژه پس از آنكه ناكامی او و دولتش در مدیریت 

پرونده بصره ثابت شد.
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با وجود آنكه دو سه روز از فاجعه بصره می گذرد اما باید گفت كه عراق 
هنوز در شوک حوادث فاجعه بار به س��ر می برد و حتی آثار آن حوادث 
حاال كم كم نه تنها در بصره بلكه در بغداد و بطن تحوالت سیاسی آشكار 
می شود. اصل ماجرا به دنبال تظاهراتی اتفاق افتاد كه از روز سه    شنبه 
قبل شروع شده بود و تصور    می شد كه در امتداد تظاهرات    های گذشته و 
اعتراضات جاری به وضعیت نابسامان آب، برق و فساد اداری است؛ چیزی 
كه عراق در این سال    ها با آن نا آشنا نیست و حتی یک بار هم پارلمان عراق 
در اواخر آوریل دو سال قبل به همین بهانه به اشغال كوتاه مدت معترضان 
درآمد. با وجود این، حوادث روز جمعه گذشته به نحوی بود كه هم از حد 
و حدود اعتراضات قبلی و حتی آن اشغال پارلمان فراتر بود و هم اینكه به 

طور مستقیم بر تحوالت سیاسی این كشور تأثیر گذاشته است. 
هرچند كه اشغال پارلمان آثار تخریبی به دنبال داشت اما معلوم بود كه 
هم اشغال و هم تخریب وسایل پارلمان نتیجه خشم معترضین به نحوه 
عمل نمایندگان بود و به همین جهت هم خودجوش بودن آن حوادث 
بر كسی پوشیده نبود. برخالف حوادث آن موقع، كسی نیست كه وقایع 
روز جمعه در بصره را خودجوش و ناشی از خشم معترضین بداند بلكه 
از همان س��اعات اولیه بعد از تخریب    ها نقش عناص��ر خرابكار و وجود 
برنامه ای خاص با اهدافی مشخص معلوم شد. در ابتدا این داعش بود كه 
ساعاتی بعد از خرابكاری با انتشار تصاویری از آن در صفحه توئیتری خود 
مسئولیت كار را به عهده گرفت و مدعی شد كه برخی از عناصرش در 
جنوب عراق دست به تخریب و آتش سوزی زده اند. تحقیقات بعدی نه 
تنها وجودی عناصر داعش را در تخریب های روز جمعه تأیید كرده بلكه 
شورای استانداری بصره از بعثی    ها و مزدوران سیاسی هم نام می برد كه 
در كنار عناصر داعش برای آتش زدن مقر   ها و نهادهای دولتی و حزبی و 
حمله به كنسولگری ایران دست به كار شده بودند. گذشته از وجود این 
عناصر، خبرگزاری عراقی المعلومه با تحلیلی از چگونگی انجام تخریب    ها 
نشان می دهد كه قصد و غرض خاصی در كار بوده تا با شروع تخریب    ها 
از شهرداری بصره، دبیرستان مركزی و س��تاد كارت های جیره بندی 
التموینیه راهی برای رس��یدن به سركنس��ولگری ایران و پایگاه های 
حشدالشعبی و آتش زدن آنها باز شود. از طرف دیگر، كشاندن این برنامه 
از خرابكاری به دیگر استان های عراق از جمله ذی قار، میسان، واسط تا 
بغداد و كركوک در دس��تور كار عناصر خرابكار داعشی- بعثی بوده كه 
حاكم الزاملی، یكی از رهبران جریان صدر، در مصاحبه شنبه شب خود 

با شبكه تلویزیونی الفرات از آن پرده برداشته است. 
با توجه به این ابعاد می توان س��ه عنصر را در تحلی��ل وقایع روز جمعه 
تشخیص داد كه ردی از آنها در اعتراضات گذشته و اشغال پارلمان در دو 
سال قبل یا دیده نمی شود یا اینكه بسیار ضعیف تر از آن است كه بتواند 
نقشی قابل توجه داشته باشد. عنصر اول نقش فعال و تعیین كننده افرادی 
از داعش، بعثی    ها و مزدوران سیاسی و طبعاً حامیان سعودی و امریكایی 
آنها در تخریب    ها است، عنصر دوم وجود برنامه عملیاتی مشخص و از 
پیش تعیین شده برای كشاندن خرابكاری    ها به سركنسولگری ایران و 
مراكز حشدالشعبی است و س��رانجام، عنصر سوم برنامه ای گسترده تر 
برای به آشوب كشاندن كل عراق با استفاده از بصره به عنوان نقطه شروع 
است. این سه عنصر اساس��ی حكایت از یک چرخش اساسی در جنگ 
با تروریس��م عراق دارد به این معنا كه داعش و بعثی    ها بعد از شكست 
در میادین جن��گ، نیروهای خود را از آن میادین به س��مت خیابان    ها 
كشانده اند تا با استفاد از تظاهرات مردمی و به قول معروف، موج سواری از 
این تظاهرات و خواسته های مردمی حمله به نهادهای دولتی، خدماتی، 
احزاب و مراكز مردمی را دامن بزنند تا هدفی را كه در میادین جنگ به 
دست نیاورده اند از این طریق به دست بیاورند. شكی نیست كه به جان 
هم انداختن احزاب و در نهایت، فروپاشی ساختار سیاسی عراق هدف 
داعش و بعثی    ها است و به همین جهت هم در تخریب های روز جمعه 
بصره برخی از مراكز احزاب به خصوص احزاب موجود در ائتالف سائرون 
مورد حمله افراد داعش��ی- بعثی قرار نگرفت تا به قول الزاملی، چنین 
وانمود ش��ود كه جریان صدر در پس این حوادث است و به این ترتیب 
شعله جنگ شیعی- شیعی شعله ور شود. با توجه به این موضوع است كه 
عراق بعد از حوادث بصره وارد دوره جدیدی شده كه در این دوره فقط 
قدرت نظامی نقش اصلی را در مبارزه با داعش و بعثی    ها بازی نمی كند 
بلكه درایت سیاسی اهمیت بیشتر و منحصربه فردی پیدا كرده تا مانع 
موفقیت دشمنان داعش در این دوره شود. مذاكرات این روز   ها بین دو 
ائتالف سائرون به رهبری مقتدی صدر و الفتح به رهبری هادی العامری 
می تواند نشانه اولیه بروز درایت سیاس��ی الزم در این دوره باشد چنان 
كه حسین االسدی، عضو فراكسیون الفتح، از پیشرفت مذاكرات میان 
رهبران الفتح و سائرون می گوید و حتی وعده ائتالف جدیدی میان این 
دو می دهد. بنابراین، عرصه سیاسی عراق بعد از حوادث بصره دستخوش 
تحوالت سیاسی خواهد شد كه باید در جهت شكل گیری جبهه بندی 
سیاسی جدید و متناسب با شرایط جدید باشد تا داعش و بعثی    ها این بار 

از طریق سیاسی و نه نظامی شكست دیگری را متحمل شوند. 

سيدرحيمالری

چرخش صدر و حکیم از العبادی به سوی عامری

 روایت کری از راضی شدن ظریف به توافق
 با یک پیشنهاد بی اهمیت!

روایت » کری « از گرفتن رضایت ظریف با لغو تحریم چند فرد غیرمؤثر
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   راست گرایان به دنبال تصاحب کرسی های پارلمان اروپا 
در پی دیدار روز      ش��نبه وزیر كش��ور ایتالیا در بروكسل با مشاور پیشین 
رئیس جمهور امریكا، بیش از پیش مش��خص ش��د كه راس��ت گرایان 
می كوشند در انتخابات پارلمانی سال آینده بیشترین كرسی را كسب كنند. 
به گزارش دویچه وله، ماتئو سالوینی، وزیر كشور ایتالیا گفت كه انتخابات 
پارلمانی اروپا كه ماه می پیش رو برگزار می شود، فرصت مناسبی است تا 
راست گرایان بتوانند بیشترین كرس��ی های پارلمان را به دست آوردند. 
سالوینی گفت:»انتخابات فرصتی برای تغییری تاریخی و آخرین شانس 
برای حفظ اروپاست. ما تالش می كنیم تا اصلی     ترین گروه در پارلمان اروپا 
باشیم و ماجرای غم انگیز مربوط به سوسیالیست     ها كه بیكاری و عدم امنیت 

را به دنبال داشتند را فراموش كنیم.«
-------------------------------------------------------------

  برکناری تیلرسون به خاطر مخالفت با حمله سعودی به قطر 
با گذشت چند ماه از بركناری ركس تیلرسون، وزیر خارجه سابق امریكا 
جزئیات جدیدی از بركناری وی منتتش��ر شده است. نشریه امریكایی 
اینترسپت نوشت:»تیلرسون به خاطر مخالفت جدی با حمله عربستان 
و امارات به قطر، مورد غضب ولی عهد س��عودی ق��رار گرفته و نهایتاً با 
تالش های البی شیخ نشین های حاش��یه خلیج فارس در امریكا، از كار 
بر كنار شد«. به نوشته اینترسپت، در تابستان سال گذشته، تیلرسون 
پس از اطالع از طرح مخفیانه عربستان و امارات برای حمله به قطر، طی 
تماس های مكرر با مقامات عربستان، در خصوص عواقب این حمله به 
آنها هشدار می دهد؛ وزیر خارجه اخراجی امریكا از »جیمز ماتیس« وزیر 
دفاع امریكا هم می خواهد كه با همتایان خود در وزارت دفاع عربستان 

تماس گرفته و هشداری مشابه بدهد. 
-------------------------------------------------------------

  واشنگتن پست: کوشنر نویسنده مقاله نیویورک تایمز است
یک ستون نویس روزنامه واشنگتن پس��ت در مطلبی این نظریه را مطرح 
كرد كه جارد كوش��نر داماد دونالد ترامپ نگارنده مقاله پرمناقشه منتشر 
شده در روزنامه نیویورک تایمز با موضوع وجود » تیم مقاومت « در داخل 
دولت ترامپ اس��ت. دیوید فون دریل، نویس��نده این مطل��ب در روزنامه 
واشنگتن پست، می گوید:»كوشنر و ایوانكا همسرش كسانی هستند كه 
بیش��ترین تالش را برای تغییر عملكرد ترامپ و توقف وضعیت بی ثبات و 
سردرگم داخل كاخ سفید داشته اند. كوشنر در بین اعضای دولت ترامپ 
بیشترین تالش را برای پنهان س��ازی مواضع بی ثبات ترامپ صورت داده 
است«. وی می افزاید:محتوای اصلی این مقاله نیز براین موضوع استوار است 
كه رئیس جمهور امریكا دیوانه است و وجود افرادی همچون پزشک در داخل 

دولت و اطراف او اقدام مثبتی است.

امریکا پشت کودتاچیان ونزوئال را خالی کرد
وزیر خارجه ونزوئال برنامه های مقام ه�ای امریكایی را در حمایت 
از کودت�ا علی�ه دول�ت کاراکاس تأیید کرده اس�ت. س�خنگوی 
ش�ورای امنیت ملی کاخ سفید جلس�ات مخفیانه مقامات امریكا 
با افسران ونزوئالیی برای طراحی کودتا در این کشور را رد نكرد. 
یک ماه پس از ترور ناموفق نیكوالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال اكنون 
اخباری منتشر شده است كه امریكا به دنبال براندازی دولت مادورو است. 
روزنامه نیویورک تایمز روز یک   شنبه از قول منابع امریكایی و ونزوئالیی 
گزارش داد كه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا با افسران متمرد 
ارتش ونزوئال برای سرنگونی دولت نیكوالس مادورو گفت وگویی داشته 
است. خورخه آریزا، وزیر خارجه ونزوئال در توئیتر خود نوشت:»ما این اقدام 
دولت امریكا را مصداق دخالت در امور داخلی كشور دانسته و حمایت از 
توطئه های نظامی علیه دولت كاراكاس را به گوش تمامی جهان می رسانیم. 
رسانه های امریكایی نیز ش��واهد جدیدی را از چنین مداخله ای منتشر 
كرده اند«. به گفته یک مقام نظامی ونزوئالیی، تقریباً سه گروه مختلف از 
نظامیان ونزوئال، نقشه توطئه علیه دولت مادورو را برنامه ریزی كرده اند. وی 
تأكید كرد كه توطئه گران حداقل سه كودتا را طراحی كردند: در تابستان 
۲۰۱۷، در ماه های مارس و می ۲۰۱۸، اما هیچ كدام از نقشه های آنها اجرا 
نشد. این درحالی است كه مقامات امریكایی هم دست داشتن در اجرای 
كودتا علیه ونزوئال را رد نكرده اند. دو مقام امریكایی در مصاحبه با سی ان ان 
فاش كرده اند كه این كش��ور از نظامیان مخال��ف رئیس جمهور ونزوئال، 
برای اجرای كودتا حمایت می كرده ولی به ناگاه در میانه ماجرا، تصمیم 
امریكایی    ها عوض می شود و كودتا شكس��ت می خورد. منابع سی ان ان 
ادعا كرده اند كه امریكایی    ها در خ��الل این تماس ها، هیچ طرح مدون یا 
كمک لجس��تیكی به نظامیان مخالف مادورو ارائه نداده اند. خبرگزاری 
آسوشیتدپرس دیروز در گزارشی اعالم كرد ترامپ واقعاً حمله به ونزوئال 
برای س��رنگونی حكومت مادورو را مدنظر داشته است. بنا به گزارش    ها، 
رئیس جمهور امریكا در اوت سال ۲۰۱۷ این موضوع را با ركس تیلرسون، 
وزیر خارجه اس��بق امریكا و هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی وقت 
مورد بحث قرار داده اس��ت. ترامپ بار   ها رئیس جمهور ونزوئال را با عنوان 
»دیكتاتور « خطاب كرده و او را برای مشكالت اقتصادی این كشور مورد 
انتقاد قرار داده است. امریكا از زمان روی كار آمدن چپ گرا   ها در ونزوئال، 
سیاست براندازی را در این كشور در دستور كار داشته است تا بتواند این 

كشور امریكای التین را زیر سلطه واشنگتن دربیاورد.

 انصاراهلل: تسلط ائتالف عربی 
بر گذرگاه های یمن برای آنها  گران تمام می شود

س�خنگوی انصاراهلل یمن اعالم کرد که تس�لط ائتالف متجاوز بر 
گذرگاه های یمن هزینه قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت. 
به گزارش ش��بكه المیادین، محمد عبد السالم، س��خنگوی انصاراهلل 
یمن روز یک    شنبه در س��خنانی گفت:»س��ازمان ملل موفق به صدور 
مجوزهای الزم برای س��فر هیئت مذاكره كننده انصاراهلل یمن نشد و یا 
نگذاشتند كه در این زمینه موفق ش��ود. ما با پرواز مستقیم از صنعا به 
ژنو به همراه مجروحان موافق��ت كردیم اما در مقابل هیچ طرفی حفظ 
امنیت و بازگشت هیئت ما از ژنو را تضمین نكرد«. عبدالسالم خاطرنشان 
كرد:»جامعه جهانی به ائتالفی كه با آن در جنگ نیس��ت اعتماد ندارد 
ما چطور می توانیم در حالی كه با آن در جنگ هستیم به آن اطمینان 
كنیم«. وی افزود:»تسلط ائتالف متجاوز عربی بر گذرگاه های زمینی، 
دریایی و هوایی یم��ن هزینه قابل توجهی برای آنه��ا به همراه خواهد 
داشت«. سخنگوی انصاراهلل در ادامه باز شدن فرودگاه صنعا در ازای روند 
روز افزون رنج ملت یمن را به عنوان یک اولویت انسانی قبل از هر تفسیر 
دیگری خواستار شد و گفت:»گزارش كارشناسان اذعان دارند كه بسته 
بودن فرودگاه اصاًل قانونی نیست و سازمان ملل همانند جامعه جهانی 
مقابل یک آزمایش تاریخی است«. س��خنگوی انصاراهلل كه قرار بود در 
رأس هیئت مذاكره كننده به ژنو سفر كند در ادامه تأكید كرد:»ملت یمن 
بیكار نخواهند نشست و تحت هیچ شرایطی قبول نخواهند كرد كه در 
یک زندان بزرگ بمانند«. المیادین روز     شنبه به نقل از مارتین گریفیتس، 
فرستاده سازمان ملل به یمن اعالم كرد كه وی درباره یک پیشنهاد مبنی 
بر انتقال هیئت مذاكره كننده انصاراهلل توسط یک هواپیمای عمانی به 
ژنو با مقامات عربستان بحث وگفت وگو كرده، كه عربستان پذیرش این 
پیشنهاد را مشروط به تفتیش این هواپیما از سوی نیروهای ائتالف عربی 

كرد و این پیشنهاد به دلیل مخالفت انصاراهلل و عمان اجرایی نشد.
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