
در آستانه شروع     گزارش  یک
عملیات گسترده 
ارتش س�وریه برای آزادسازی ادلب، امریکا و 
متحدانش س�ناریوی نخ نما ش�ده استفاده از 
سالح شیمیایی را با جدیت دنبال می كنند تا با 
متهم كردن دمشق به كشتار غیرنظامیان، مانع 
از فروپاشی آخرین دژ تروریست    ها در سوریه 
شوند. یك س�ناتور امریکایی اذعان كرد كه 
انگلیس درصدد است با حمله جعلی شیمیایی 
و اس�تفاده از بازیگران�ی كه نق�ش قربانیان 
حمالت شیمیایی را ایفا می كنند، علیه دولت 
س�وریه اقدام كند. امریکا هم در حال بررسی 
گزینه های احتمالی خود برای واكنش نش�ان 
دادن به دمشق در صورت استفاد ساختگی از 
اس�ت.  ادل�ب  در  ش�یمیایی  س�الح 
به گزارش »جوان«، هش��دار روس    ها و تحرکات 
هفته های اخیر غرب در منطقه نش��ان می دهد 
که امریکا و متحدا نش بار دیگر در حال نوش��تن 
سناریوی حمله نظامی به س��وریه بر پایه ادعای 
دروغین استفاده این کشور از تسلیحات شیمیایی 
هستند. عالوه بر مقامات روسیه که اخیراً تحرکات 
جدید غرب برای حمله به سوریه را گوشزد کرده 
و نس��بت به عواق��ب آن هش��دار داده اند، برخی 
مقامات امریکایی هم این مسئله را تأیید می کنند. 
ریچارد بلک، از سناتورهای جمهوریخواه امریکا 
 گفته است س��ازمان اطالعات خارجی انگلستان 
)ام .آی. ۶( برای یک حمله شیمیایی جعلی و متهم 
کردن بشار اسد، رئیس جمهور سوریه برنامه ریزی 
می کند. به نوشته روزنامه ایندیپندنت، بلک هفته 

گذش��ته گفته بود:»حدود چهار هفته پیش، ما 
درباره فعالیت ]سرویس[ اطالعات بریتانیا برای 
یک حمله ش��یمیایی که گردن دولت س��وریه 
بیفتد، اطالع داش��تیم«. ریچارد بلک همچنین 
گفته است منظورش این اس��ت که انگلیسی     ها 
قصد ندارند خودش��ان حمل��ه ای را انجام دهند 
بلکه قصد دارند تروریس��ت های س��وری را برای 
انجام این حمله جعلی هدایت کنند و بازیگرانی 
نیز به عنوان قربانی در ای��ن حمله جعلی ایفای 
نقش خواهند کرد. این سناتور امریکایی در ادامه 
گفت:»قبالً هم حمالتی در سوریه انجام گرفته بود 
که از سوی انگلیسی     ها جعل شده بود و با کمک 
داوطلبانی که به »کاله س��فید« معروف هستند، 
انجام گرفته است. کاله سفید    ها گروهی به ظاهر 
امدادی است که در عمل علیه نظام سوریه تالش 
می کند. ریچارد بلک همچنین گفته است:»آنها 
در حال برنامه ری��زی برای یک حمل��ه جعلی و 
غیرواقعی بودند. بدین صورت که مردم را از یک 
شهر خارج کنند و به مردم آموزش دهند تا نقش 
قربانیان حمله شیمیایی را بازی کنند.« درگیری 
داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱ با حمایت مالی 
و تسلیحاتی کش��ورهای غربی و عربی آغاز شد و 
همچنان در جریان اس��ت. در این مدت امریکا و 
متحدانش چند بار با ادعای استفاده ارتش سوریه 
از سالح ش��یمیایی، مناطقی در سوریه را هدف 
قرار داده اند. این درحالی است که تمام تسلیحات 
شیمیایی سوریه در سال ۲۰۱3 زیر نظر سازمان 
ملل از این کشور خارج ش��د.  امریکا پیش از این 
با کمک انگلیس و فرانس��ه دو بار دمش��ق را به 

استفاده از سالح های ش��یمیایی متهم و به این 
کشور حمله کرده اس��ت. حمالت قبلی غرب به 
سوریه به بهانه اس��تفاده این کشور از تسلیحات 
ش��یمیایی درس��ت در زمانی صورت گرفت که 
ارتش س��وریه به پیروزی های چش��مگیری در 
برابر تروریس��ت     ها دس��ت یافته بود و این بار نیز 
گمانه زنی     ها درباره احتمال حمله مجدد به سوریه 
در شرایطی مطرح می شود که ارتش این کشور 
در تدارک برای ب��از پس گیری ادلب اس��ت که 
آخرین پایگاه تروریس��ت     ها در س��وریه به شمار 
می رود. بنابراین، کشورهای حامی تروریست    ها 
همانند گذشته در حال برنامه ریزی برای توسل 
به تهدیدهای نخ نما شده و سناریو سازی تکراری 
در خصوص حمله شیمیایی هستند تا به این بهانه 
مانع از حمله نیروهای مقاومت به تروریس��ت    ها 
شوند. روسیه بار    ها نسبت به سناریوسازی حمله 
شیمیایی برای متهم کردن دمشق، واکنش تندی 
نش��ان داده اس��ت و گفته که این اقدام می تواند 
بحران سوریه را تشدید کند. با آزادی ادلب طومار 
تکفیری    ها در س��وریه پس از هفت سال پیچیده 
می شود و رؤیاهای امریکا و متحدان غربی و عربی 
آن برای سرنگونی بشار اسد بر باد خواهد رفت. به 
همین خاطر، غربی    ها سعی می کنند مانع عملیات 
سوریه در ادلب شوند تا این منطقه همچنان در 
اختیار تروریس��ت    ها باقی بماند و از آن به عنوان 
اهرم فش��اری برای گرفتن امتیازات سیاس��ی از 

دمشق استفاده کنند. 
   هدف گرفتن ایران و روسیه!

همزمان با ت��الش تروریس��ت    ها ب��رای اجرای 

سناریوی استفاده از سالح ش��یمیایی در ادلب، 
گزینه های احتمالی امریکا برای پاسخگویی به این 
حمله ساختگی در دس��ت بررسی است. روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال، دیروز در گزارش��ی اعالم 
کرد ک��ه امریکا در حال بررس��ی حمالت هوایی 
و موشکی به نیروهای دولت س��وریه است تا اگر 
آنها از گاز کلر در عملیات شان در آزادسازی ادلب 
استفاده کردند، به آن متوسل شود. به گفته این 
روزنامه، احتمال هدف گیری اهداف نظامی ایران 
و روسیه در سوریه از سوی امریکا وجود دارد. بر 
اساس این گزارش، واشنگتن هنوز تصمیم نگرفته 
است که آیا اس��تفاده از گاز کلر، حمالت هوایی 
علیه نیروهای اس��د را ناگزیر می کند یا خیر. اما 
اگر واشنگتن قصد حمله کند، بزرگی آن نسبت به 
حمالت موشکی و هوایی گذشته آن علیه سوریه 
وسیع تر خواهد بود. از سوی دیگر، مسکو دیروز 
اعالم کرد که دو جنگنده  امریکایی از نوع اف ۱۵ 
روز      شنبه شهرک هجین در اس��تان دیرالزور را 
با بمب های فس��فری آتش زا بمباران کردند، این 
درحالی است که پنتاگون این اتهام را رد می کند. 
والدیمیر س��افچنکو، مدیر مرک��ز حمیمیم در 
سوریه با تأیید این حمله گفت:»حمالت منجر به 
وقوع آتش سوزی گسترده در منطقه شد و ما در 
حال حاضر روی اطالعاتی درباره وقوع تلفات در 

این حمله کار می کنیم.«
  آماده باش تركیه به تروریست    ها 

ترکیه درحالی که با ایران و روس��یه برای پایان 
دادن به درگیری    ها در س��وریه ت��الش می کند 
اما در مس��ئله ادلب ب��ه حاضر به عقب نش��ینی 
از سیاس��ت های قبلی خود نیس��ت و همچنان 
به حمای��ت از برخ��ی گروه های تروریس��تی در 
این اس��تان ادامه می دهد. مقامات ترکیه که در 
هفته های اخیر بار    ها گفته اند در مقابل عملیات 
ارتش س��وریه س��کوت نخواهند کرد، به تقویت 
مواضع تکفیری    ها اقدام می کنن��د. روزنامه ینی 
شفق ترکیه، روز دو    ش��نبه گزارش داد که ارتش 
ترکیه به ۵۰ هزار عنصر مسلح ارتش آزاد دستور 
داده که برای مقابله با نیروهای سوری و مداخله 
در عملیات ادلب، آماده باشند. ینی شفق با اشاره 
به ارسال س��کوهای پرتاب موشک و آتشبارهای 
توپخانه توسط ترکیه به مرز سوریه نوشت:»ترکیه 
همچنین از ارتش آزاد سوریه خواست که تعداد 
نیروه��ا، تس��لیحات و مهم��ات خود را ب��ه آنها 
گزارش کند«. پیش از این رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه وعده داده بود که در صورت 
آغاز عملیات ارتش و نیروهای مقاومت س��وری 
برای آزادسازی ادلب از دست تکفیری ها، ترکیه 
کنار نخواهد ایس��تاد و مداخل��ه می کند. تعداد 
نظامیان ترکیه که تحت پوشش عملیات های سپر 
فرات، شاخه زیتون و فرآیند تأسیس     پست های 
دیده بانی در منطقه کاهش تنش ادلب به سوریه 
اعزام شده اند، در حال حاضر از 3۰ هزار نفر فراتر 
رفته اس��ت. ارتش ترکیه همچنین طی روزهای 
اخیر تعداد تانک     ها و خودروهای نظامی مستقر 

در مرز سوریه را دو برابر کرده است. 

مذاك�رات سیاس�ی ب�رای انتخاب دول�ت جدید 
عراق پ�س از ناآرامی ه�ای بصره روند پرش�تابی 
به خود گرفته اس�ت، در حالی كه حی�در العبادی 
علناً ش�انس خود را برای انتخاب مجدد از دس�ت 
داده اس�ت، گزارش      ه�ا حاك�ی از آن اس�ت ك�ه 
جریان های سیاسی درباره بعضی نامزدهای پست 
نخست وزیری به توافق رس�یده اند و اسامی تنها 
پس از انتخاب رئیس مجلس منتش�ر خواهد شد. 
برای دومین روز شهر جنوبی و بندری عراق شاهد 
آرامش بود. اس��تان بصره طی روزهای گذش��ته 
ش��اهد تظاهرات گس��ترده مردم در اعتراض به 
کمب��ود خدمات ب��ود. در جریان ای��ن تظاهرات 
۱۵ تن کش��ته و صد    ها ت��ن نیز زخمی ش��دند. 
برخی تظاهرکنندگان نیز ساختمان های دولتی 
مثل دفتر اس��تانداری، س��اختمان های وابسته 
به ش��هرداری ، مرکز حشد الش��عبی، ساختمان 
کنس��ولگری ایران و تمامی دفات��ر احزاب اصلی 
شیعه و جنبش های سیاس��ی در بصره را به آتش 
کش��یدند. اما با فرونشس��تن ناآرامی    ها اسناد و 
شواهدی از نقش عوامل خارجی در این ناآرامی     ها 
بیرون آمد. روز یک    شنبه بعضی رهبران عراقی از 
نقش عربس��تان و امریکا در تحریک مردم بصره 
خبر دادند و گفتند این اقدام��ات با هدف تمدید 
نخست وزیری حیدر العبادی صورت گرفته است. 
اما تحوالت بصره باعث شد حیدر العبادی آخرین 
شانس خود را از دست بدهد و بعضی متحدان وی 
از جمله مقتدی صدر و عمار حکیم اعالم کردند با 
نخست وزیری العبادی مخالف هستند.  با منتفی 
شدن نخست وزیری مجدد العبادی گزارش هایی 
از سایر نامزدها مطرح می شود. »علی البدیری« 
نماینده جریان حکمت مل��ی عراق اعالم کرد که 
اس��امی نامزدهای تصدی پس��ت نخست وزیری 

آماده است اما تنها پس از انتخاب رئیس پارلمان 
این اسامی اعالم خواهد شد.   وی در گفت وگو با 
وبگاه خبری »المعلومه « با اشاره به اینکه »حیدر 
العبادی« شایستگی تصدی پست نخست وزیری 
را پس از مخالفت ه��ای صورت گرفته از س��وی 
تمام طرف های سیاس��ی ندارد، اظهار داشت که 
رفتار نخست وزیر عراق در نشست اخبر پارلمان، 
تأثیر مثبتی بر پارلمان داش��ت و اهمیت مسئله 
تسریع تشکیل دولت جدید را درک کرد. البدیری 
تصریح کرد که در این پارلمان مش��خص شد که 
مقصر کیس��ت و باید دولتی قاطع و قدرتمند در 
کشور تشکیل شد وی افزود: العبادی  پس از آنکه 
متوجه ش��د همه نمایندگان با بودنش در پست 
نخس��ت وزیری به دلیل ناکامی در اداره کش��ور 
مخالفند، به دنبال تشکیل دولت اضطراری است. 

   نگاه مرجعیت
یک منبع آگاه نزدیک به مرجعیت عالی شیعیان 
در عراق، اظه��ارات برخی نماین��دگان پارلمان 
را در رس��انه     ها درب��اره موضع گی��ری مرجعیت 
درباره نامزدی برخی شخصیت های سیاسی رد 
کرد. به گزارش فارس، این منبع در بیانیه ای که 
نس��خه ای از آن در پایگاه خبری» الفرات نیوز« 
منتشر شد، اعالم کرد: این خبر دقیق نیست و بر 
اساس قانون اساسی، نامزدی افراد برای تصدی 
پس��ت نخس��ت وزیری از اختیارات فراکسیون 
اکثریت پارلمان اس��ت و دیگران نمی توانند آن 
را رد کنند. در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت که 
این تعبیر ک��ه مرجعیت دینی با برخی اس��امی 
برای تصدی پست نخست وزیری مخالفت کرده، 
صحت ندارد و مرجعیت نام هیچ طرفی را تأیید 

یا رد نکرده اس��ت اما در تماس��ی که طرف های 
مختلف - به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم - با 
مرجعیت برقرار کرده اند، ایشان اعالم کرده اند که 
نخست وزیری را که از میان شخصیت های سیاسی 
که طی سال های گذشته در قدرت بوده اند، تأیید 
نمی کنند و هی��چ تفاوتی میان ش��خصیت های 
سیاسی مستقل یا وابسته به احزاب مختلف وجود 
ندارد. وی افزود که دلیل این مخالفت مرجعیت 
نیز این اس��ت که اغلب مردم به این افراد امیدی 
ندارند که بتوانند وضعیت کش��ور را بهبود دهند 
و با فس��اد مبارزه کنند. لذا مرجعیت خواس��تار 
انتخاب فردی شایسته، پاکدست، شجاع، قاطع و 
دارای ویژگی     هایی که در خطبه های نماز جمعه 

کربال در ۲7 ژوئیه ذکر شد، است.  
»صب��اح الس��اعدی « یک��ی از رهب��ران ائتالف 
»س��ائرون« به ریاس��ت »مقتدی صدر « درباره 
موض��ع مرجعیت عالی ش��یعیان ع��راق درباره 
نامزدهای نخس��ت وزیری، روز دو    شنبه ادعا کرد 
که مرجعیت عالی شیعیان در عراق به طور رسمی 
اعالم کرده اس��ت که با نامزدی پنج نفری که در 
رسانه     ها برای تصدی پست نخست وزیری از آنها 
سخن گفته می شود، مخالف است.  وی مدعی شد 
که آیت اهلل سیستانی اعالم کرده است که »حیدر 
العبادی«، »نوری المالکی«، »هادی العامری«، 
»فالح الفی��اض « و »طارق نجم « شانس��ی برای 
نخست وزیری ندارند. از سوی دیگر، منابع آگاه در 
گفت وگو با المیادین، این ادعا را تکذیب و اعالم 
کردند که آنچه الساعدی درباره موضع مرجعیت 
درباره نامزدهای نخست وزیری عراق ذکر کرده، 
صحیح نیس��ت و مرجعیت هیچ نظ��ری درباره 
گزینه های نخست وزیری به ویژه العامری، الفیاض 

و طارق نجم نداده و آنها را رد نکرده است.
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به کدام سو می رود

جنب و جوش جدیدی درباره جنگ س��وریه در امریکا دیده می ش��ود، 
مایک پمپو، وزیر خارجه این کشور اخیراً پرونده سوریه را به یک دیپلمات 
کهنه کار به نام »جیمز جفری« محول کرده است. جفری روابط نزدیکی با 
البی های اسرائیلی دارد و قبل از انتصاب به این مقام در مؤسسه مطالعات 

خاور نزدیک واشنگتن مشغول به کار بود. 
 همزمان با این تغییرات شاهد مواضع تند و قاطع کاخ سفید درباره سوریه 
به ویژه درباره ادلب هستیم. مقامات امریکایی می گویند بشار اسد استفاده از 
گاز شیمیایی در ادلب را تصویب کرده و در صورت انجام این کار واکنش امریکا 
قطعی است؛ مواضعی که نشان می دهد امریکایی     ها تصمیم به اقدام نظامی 
گرفته اند و برای آنها مهم نیست تا چه حد ادعای آنها درباره سالح شیمیایی 
مضحک و خنده دار است. امریکایی ها هیچ وقت نتوانستند به این سؤال پاسخ 
دهند که چرا باید بشار اسد که جنگ را برده و در آستانه پیروزی مهمی است، 

دست به اقدامی بزند که می تواند به مثابه یک خودکشی سیاسی باشد. 
نیکی هیلی، نماینده ترامپ در سازمان ملل، حتی پا را فراتر گذاشته و بهانه 
امریکا برای دخالت نظامی را صرفاً به استفاده از تسلیحات غیرمتعارف مانند 
سالح شیمیایی محدود نکرده بلکه می گوید دولت سوریه و حامیان آن باید 

اقدام نظامی را در ادلب در هر شکلی که هست، متوقف کنند. 
این اولین بار نیست که مقامات امریکایی مواضع تندی علیه دمشق اتخاذ 
و تهدید به اقدام نظامی می کنند. از زمان به قدرت رسیدن ترامپ امریکا 
تاکنون دو بار به بهانه شیمیایی مواضع ارتش سوریه را هدف قرار داده است. 
هرچند این حمالت بیشتر نمادین بوده و هیچ تأثیری در موازنه قوا روی 
زمین نداشته است اما آنچه باعث می شود تحرکات و تهدید جدید امریکا 
جدی تر از دفعات قبل به نظر برسد از یک طرف به تحوالت داخلی امریکا و 

از طرف دیگر به تحوالت میدانی جنگ سوریه برمی گردد. 
اول انتش��ار کتاب باب وودوارد با عنوان »ترس: ترامپ در کاخ سفید« و 
سپس چاپ مقاله ای در نیویورک تایمز از سوی نویسند  ه ای ناشناس اما 
از مقامات ارشد کاخ س��فید که در آنها رئیس جمهور امریکا »دیوانه« و 
»بی ثبات « توصیف شده  است وضعیت ترامپ را در داخل به شدت متزلزل 
کرده ،  در حدی که بعضی از سیاستمداران امریکایی از »کودتا« و »بحران 
قانون اساسی« نام برده اند. در چنین شرایطی یک ماجراجویی جدید در 
خارج می تواند افکار عمومی را از وضعیت داخلی منحرف کند و از فشار    ها 
علیه ترامپ بکاهد. به یاد داشته باش��یم دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۲ در 
توئیتی به باراک اوباما هشدار می دهد مبادا برای فرار از مشکالت داخلی 

دست به اقدام نظامی در سوریه بزند. 
از طرف دیگر جنگ در سوریه به مرحله ای رسیده که یک گام بیشتر با پایان 
بعد داخلی خود فاصله ندارد. اگر نیروهای دولتی و متحدان شان موفق شوند 
استان ادلب را از کنترل گروه های تروریستی به رهبری جبهه النصره شاخه 
سوری القاعده خارج کنند تنها مناطقی که خارج از حاکمیت دولت مرکزی 
باقی می مانند مناطقی هستند که در کنترل اشغالگران خارجی قرار دارند. 
امریکایی     ها به بهانه مبارزه با داعش بخشی از شمال شرقی و همچنین 

گذرگاه مرزی در جنوب شرقی را به کنترل خود درآورده اند. 
با آزادسازی ادلب در مرحله اول ادامه حضور نیروهای امریکایی در سوریه با 
چالش بیشتری مواجه خواهد شد، به ویژه اینکه دولت سوریه و متحدانش با 
تالش بیشتری متمرکز نیروهای اشغالگر خواهند شد. تیم جدید در امریکا 
ظاهراً تصمیم گرفته مانع از اعاده حاکمیت مرکزی بر استان ادلب شوند 
و برای رسیدن به این هدف گام های جدی را برداشته اند و آماده هستند 

اقدامات نظامی گسترده ای انجام دهند. 
 باوجود این،  گزینه های مقامات امریکایی در سوریه محدود است و آنها 
می دانند حمالت امریکا حتی اگر گس��ترده باش��د باز نخواهد توانست 
تغییری در موازنه  میدانی ایجاد کند، چرا که واشنگتن نیروی زمینی مؤثر و 
قابل اعتمادی ندارد تا تکمیل کننده حمالت هوایی باشد و حمالت هوایی 
تنها می تواند سرعت پیشروی نیروهای دولتی و متحدان شان را بگیرد اما 
نمی تواند نیروهای مقاومت را متوقف کند. امریکایی     ها پاسخی قانع کننده 
برای این سؤال ندارند که پس از حمالت گسترده  هوایی چه اتفاقی خواهد 
افتاد و برنامه بعدی آنها چیس��ت؟ ناتوانی در پاس��خ به این سؤال باعث 
می شود مراکز تصمیم گیری امریکا نس��بت به عواقب و نتایج اقدام خود 
تردید جدی داشته باشند. اما مهم  ترین عاملی که باعث خواهد شد امریکا 
از ماجراجویی جدید در سوریه خودداری کند، ترس از واکنش گسترده 
دمشق و متحدانش است. اگر امریکایی     ها به این نتیجه برسند که برخالف 
حمالت قبلی این بار روسیه، ایران و سوریه سکوت نخواهند کرد و آماده 
هستند هزینه های واشنگتن را به مرحله غیرقابل تحملی برسانند، از اقدام 

نظامی در سوریه منصرف خواهند شد.

بهزادگراوند

 ناآرامی های بصره 
کاتالیزور  انتخاب نخست وزیر جدید عراق می شود

 نسخه شیمیایی انگلیس 
برای حفظ آخرین دژ تروریست ها در سوریه

سناتور امریکایی از قصد انگلیس برای حمله شیمیایی ساختگی در سوریه خبر داد
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    اطالع مأمور انگلیسی از برنامه ریزی بزرگ بن الدن
یکی از جاسوس های ارشد و س��ابق ام  ای ۶ در آس��تانه سالگرد حادثه 
۱۱س��پتامبر اعالم کرده که می دانس��ت اتفاق بزرگی در سال ۲۰۰۱ 
میالدی برنامه ریزی شده بود اما هیچ نظری در رابطه با مقیاس این حمله 
نداشت.  به گزارش دیلی میل، » ایمن دین«، جاسوس ارشد و سابق ام  ای ۶ 
در رابطه با القاعده، در کتاب خاطرات خود مکالمه ای را با مدیر مسئولش 
در سازمان ام  ای ۶ افشا می کند که ناامیدی و مستأصل بودن این آژانس 
جاسوسی را برای متقاعد کردن یکی از دادگاه های انگلیس نسبت به این 
مسئله نش��ان می دهد. »ابوالعباس « که اکنون به »ایمن دین « معروف 
است، به مدت هشت س��ال، پیش از آنکه هویت واقعی اش افشا شود از 
القاعده جاسوسی کرد. وی اکنون افشا کرده که در ژوئن ۲۰۰۱ میالدی 
القاعده به یک گروه سری و مرموز تبدیل شد و وی گزارشی را درباره اینکه 

اتفاقی بزرگ رخ می دهد، در اختیار داشته است. 
-------------------------------------------------------------

    دولت ونزوئال خواستار راهپیمایی مردمی علیه امریکا شد
پس از انتشار گزارشاتی دال بر اینکه مقامات امریکایی برای مذاکره درباره 
س��رنگون کردن رئیس جمهور ونزوئال به طور محرمانه با افسران ارتش 
ونزوئال دیدار کرده اند، دولت کاراکاس اعالم کرد سه     ش��نبه راهپیمایی 
گسترده ای را علیه مداخله امریکا برگزار خواهد کرد.  به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، دیئوسدادو کابال، رئیس مجمع قانون اساسی ونزوئال گفت: امریکا 
اذعان می کند که مقاماتش دسته کم س��ه بار با رهبران کودتای نظامی 
ونزوئال برای انجام یه کودتا دیدار داشته اند. وی در جریان نشست حزب 
حاکم سوسیالیست ونزوئال گفت، میان امریکا و حمله پهپادی به نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئ��ال در جریان رژه نظامی چه��ار اوت ارتباط 
مستقیمی وجود دارد. در همین حال خورخه آریزا، وزیر امور خارجه ونزوئال 
در صفحه توئیتر خود نوشت: کامالً غیرقابل قبول و توجیه ناپذیر است که 
مقامات دولت امریکا در نشست     هایی با هدف ترغیب و حمایت اقدامات 

خشونت آمیز افراط گرایان شرکت کنند. 
-------------------------------------------------------------

    بزرگ ترین مانور جنگی تاریخ روسیه امروز آغاز می شود
روسیه سه     شنبه بزرگ ترین مانور نظامی در تاریخ خود را برگزار خواهد 
کرد که شامل 3۰۰ هزار نیرو و همچنین سربازان چینی می باشد؛ اقدامی 
که ناتو آن را به عنوان تمرینی برای یک درگیری بزرگ و وسیع، محکوم 
کرده است.  به گزارش ایسنا، این استقرار یک هفته ای در کنار ارتش های 
چین و مغولستان تحت عنوان »ش��رق – ۲۰۱۸« در شرق سیبری آغاز 
خواهد ش��د. این مانور نظامی گسترده در ش��رایطی برگزار می شود که 
تنش     ها میان مسکو و غرب به خاطر اتهامات مداخله روسیه در امور غرب و 
درگیری های کنونی در اوکراین و سوریه افزایش یافته است. ارتش روسیه 
این نمایش قدرت را با مانورهای جنگی س��ال ۱۹۸۱ جماهیر شوروی 
مقایسه می کند که در آن بین ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار سرباز از کشورهای 
عضو پیمان ورش��و در مانوری تحت عنوان »غرب - ۸۱« )زاپاد ۸۱( که 

بزرگ ترین مانور نظامی دوران جماهیر شوروی بود، شرکت داشتند.

 جروزالم پست: اسرائیل باید در جنگ یمن
 به عربستان بپیوندد 

در پی تالش رژیم های عربی خلیج فارس برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی، روزنامه »جروزالم پس�ت « ضمن توصیه به 
كابینه رژیم صهیونیس�تی برای آغ�از مداخله نظام�ی در جنگ 
یمن، تحلیل كرد كه این امر هم می تواند ب�ه عنوان اهرم مقابله با 
ایران باشد هم تسریع كننده نزدیك ش�دن به كشورهای عربی. 
روزنامه »جروزالم پست « روز دو     ش��نبه در یادداشتی به بررسی موضوع 
جنگ تحمیلی ائتالف س��عودی علیه یمن پرداخته و نوشت:» مداخله 
نظامی تل آویو در این جنگ نه تنها می تواند نفوذ ایران را در یمن تضعیف 
کند بلکه می تواند کاتالیزور قدرتمندی در بهبود روابط با کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس باشد«. در ابتدای این یادداشت با اشاره به سخنرانی 
اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر یاری  جستن 
تل آویو از کانال های دیپلماتیک برای اعمال فشار حداکثری بر ایران، آمده 
است:» بی تفاوتی نتانیاهو به بحران یمن، تهدید حیاتی علیه امنیت اسرائیل 
را به حاشیه راند«. جروزالم پست عدم توجه نتانیاهو به منافعی که رژیم 
صهیونیستی می تواند در جنگ یمن داشته باشد را عامل از دست رفتن 
فرصت تبدیل کردن همکاری ضد ایرانی با عربستان سعودی به »اتحاد 
واقعی « از طریق مداخله نظامی کم هزینه در یمن دانست. این روزنامه با 
بیان اینکه تسلط انصاراهلل بر بخش غربی یمن تهدید جدی علیه امنیت 
اسرائیل است، نوشت:»عبدالملک الحوثی رهبر جنبش حوثی      ها در ماه 
مارس وعده داده بود که در کنار حزب اهلل در جنگ آتی با اسرائیل بجنگند. 
حوثی      ها در استفاده از فناوری موشک های بالستیک بسیار ماهر هستند که 
این خود تهدید مرّکبی علیه اسرائیل است«. جروزالم پست به کابینه رژیم 
صهیونیستی پیشنهاد می کند حتی اکنون که ایران گامی در راستای بستن 
تنگه باب المندب برنداشته، از ائتالف سعودی حمایت هوایی و لجستیکی 
انجام شود زیرا مداخله اسرائیل در یمن می تواند شدیداً انصاراهلل و مقاومت 
را تضعیف و روابط تل آویو با شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس را تقویت 
کند. درخواست این روزنامه صهیونیستی از مقامات تل آویو برای نزدیکی 
به اعراب، درحالی است که اسرائیل از ابتدای جنگ یمن در کنار عربستان 
سعودی و ائتالف عربی قرار گرفته است و در ماه های اخیر گزارش     هایی 
منتشر شده است که عربستان از جنگنده های صهیونیستی برای حمله به 

مردم یمن در باب المندب استفاده می کند.

  گزارش  2

 دروغ سنج برای یافتن حلقه مقاومت 
علیه ترامپ 

مایك پن�س، مع�اون رئیس جمه�ور امری�کا گفته اس�ت اگر از 
او خواس�ته ش�ود كه آزمایش�ی با دروغ س�نج بدهد تا مشخص 
ش�ود او نویس�نده مقال�ه مناقش�ه برانگیز » مق�ام ارش�د دولت 
ترام�پ«  در روزنام�ه نیویورک تایمز نبوده، فوراً این درخواس�ت 
را قب�ول می كن�د تا ثابت ش�ود او ای�ن مقاله را ننوش�ته اس�ت. 
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه هیل، مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا در مصاحبه ای با ش��بکه فاکس نیوز گفت: من فوراً 
چنین درخواس��تی را قبول می کنم و برای هرگونه تحقیق و بررسی که 
دولت امریکا بخواهد در این زمینه انجام دهد، مشارکت می کنم.  او ادامه 
داد: اینکه تصمیم گرفته شود مقام های دولت برای فاش شدن نویسنده 
این مقاله تست دروغ سنج بدهند،  تصمیمی است که باید رئیس جمهور 
امریکا بگیرد.  مایک پنس تأکید کرد: کار شرافتمندانه ای که این فرد در 
این زمینه می تواند انجام دهد این است که تصدیق کند که چنین افرادی 
در تیم » مقاومت«  سوگندشان را نقض می کنند و در صورتی که تمامی 
آنها مقام های ارشد دولت باشند نه فقط در قبال رئیس جمهور بلکه در قبال 
قانون اساسی سوگندشان را زیر پا گذاشته اند.  روزنامه نیویورک تایمز بعد 
از انتشار مقاله مناقشه برانگیز » مقام ارشد ناشناس دولت امریکا«  در روز 
چهار   شنبه گذشته که در آن خبر از وجود یک جنبش مقاومت در مقابل 
تصمیمات ترامپ در دولت داده بود، اخیراً در گزارش دیگر نوش��ت که 
مقام های دولت ترامپ در حال بررس��ی امکان گرفتن تست دروغ برای 
یافتن نویسنده این مقاله هستند.  عده ای گمانه زنی کردند که مایک پنس 
نویسنده این مقاله است چون در این مقاله عبارت » ستاره قطبی« که زیاد 
مورد اس��تفاده مایک پنس قرار می گیرد به کار گرفته شده بود.  مایک 
پنس در مصاحبه اش گفت نمی داند آیا نویسنده این مقاله این عبارت را 
به منظور صحنه سازی نسبت به مطرح ش��دن نام مایک پنس به عنوان 
نویسنده در این مقاله به کار برده اس��ت یا خیر.  وی افزود: هدف تمامی 
این تحوالت انحراف حواس از اقتصاد در حال شکوفایی کشور و سابقه 
قدرتمند موفقیت های رئیس جمهور است.  در عین حال مایک پنس در 
مصاحبه اش با فاکس نیوز گفت: اساس حقوقی برای اجرای تحقیقاتی 
به منظور مش��خص کردن هویت نویسنده این مقاله ممکن است وجود 
داشته باشد.  پنس تأکید کرد: ما خواهیم فهمید آیا کار مجرمانه ای در این 
زمینه رخ داده است یا خیر.  معاون ترامپ گفت: من فکر می کنم نگرانی 
رئیس جمهور امریکا این است که این فرد ممکن است مسئولیت    هایی در 
حوزه امنیت ملی داشته باشد. همچنین حاال که آنها با انتشار مقاله ای به 
صورت ناشناس می گویند که خودشان را به غلط در دولت جلوه می دهند، 
اساساً خود را یک دروغ در داخل دولت نشان می دهند و تالش دارند که 
دستورکاری که رئیس جمهور برای پیش��بردش انتخاب شده را مختل 

کرده و براندازند و این یک مسئله مهم است.

 قدرت نمایی راست مهاجرستیز سوئد 
در انتخابات پارلمانی

در انتخابات پارلمانی سوئد كه روز یك   ش�نبه برگزار شد، ائتالف  
حاكم یعنی چپ میانه به رهبری سوسیال دموكرات  ها و همچنین 
ائتالف راست  میانه به برابری نسبی دست یافتند، حال آنکه آرای 
نمایندگان حزب مهاجرستیز این كشور رشد چشمگیری داشت و 
بعد از سال   ها توازن قوا در عرصه سیاسی این كشور را به هم ریخت.
درحالی که شمار کل کرسی های پارلمان س��وئد 3۴۹ عدد است برای 
برخورداری از اکثریت، دست کم ۱7۵ کرسی نیاز است. ائتالف چپ گرایان 
حاکم به رهبری سوس��یال دموکرات  ها تقریباً ۱۴۴نماینده در پارلمان 
خواهند داشت و ائتالف راست میانه حدود ۱۴۲ نماینده. در واقع بازگشت 
حزب مهاجرستیز دموکرات سوئد که بدون ائتالف با هیچ حزب دیگری 
بیش از ۱7/7 درصد از کل آرای پارلمانی را کسب کرد هر دو حزب راست 
و چپ میانه را در کس��ب اکثریت برای تش��کیل دولت ناکام گذاش��ت.  
اوج گیری بحران مهاجرت در اروپا و رسیدن بیش از ۱۶۰ هزار پناهجو در 
سال ۲۰۱۵ میالدی به سوئد، توازن قوای سیاسی را در این کشور که تنها 
۱۰میلیون تن جمعیت دارد، به سود راست گرایان افراطی بر هم زد.  به این 
ترتیب فعاًل خود استفان لوفِون، رهبر ائتالف حاکم و نخست وزیر سوئد 
چنان که خودش اعالم کرده است در هفته های آینده به کار خود ادامه 
می دهد اما آینده دورتر قابل پیش بینی نیست. حزب سوسیال دموکرات  ها 
هرچند که در این انتخابات ضعیف    ترین نتیجه انتخاباتی خود را در یک 
قرن گذش��ته به دس��ت آورده اس��ت اما همچنان بزرگ ترین بخش از 
کرس��ی های پارلمان را با ۲۸/۴ درصد آرا در اختیار دارد.  لوفِون خودش 
بعد از اعالم نتایج اولیه بامداد دو   شنبه اعالم کرد:  »دو هفته تا آغاز به کار 
پارلمان فرصت داریم. من با احترام به رأی دهن��دگان و نظام انتخاباتی 
کشور، همچنان به عنوان نخست وزیر در این مدت با آرامش به کار خود 
ادامه می دهم.« البته ساعاتی پیش از این سخنان رهبر ائتالف راست میانه 
در سوئد خواستار آن شده بود که نخست وزیر این کشور بی درنگ از کار 
کنار برود.  اولف کریستین سن، رهبر ائتالف راست میانه اعالم کرد: »دوره 

کار این دولت تمام شده است. بنابراین باید کنار برود.«


