
 پادشاهی عربستان سعودی در موضعی رسمی 
از اقدامات ش�ورای نظام�ی انتقالی س�ودان 
حمای�ت و اعالم ک�رد ک�ه در کنار م�ردم این 
کشور اس�ت. امارات و بحرین هم در تبعیت از 
سیاست های ریاض در منطقه، حمایت خود را 
از تحوالت جدید سودان اعالم کردند؛ مثلثی 
که به نظر می رس�د، در پش�ت پ�رده تحوالت 
سیاس�ی س�ودان نقش مؤثری داش�ته است. 
در پی تح��والت ناگهان��ی در س��ودان و كودتای 
ژنرال های ارتش علیه عمر البشیر، رئیس جمهور 
سابق این كش��ور، رد پای برخی رژیم های عربی 
منطقه در این ماجرا به چشم می خورد. عربستان 
كه در روزهای اول كودتا در سودان، چراغ خاموش 
حركت می كرد روز یك    شنبه موضع رسمی خود را 
علنی كرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 
سعودی )واس(، ریاض در اولین واكنش رسمی از 
زمان عزل عمر البشیر ضمن اعالم حمایت خود از 
اقدامات ش��ورای نظامی انتقالی در سودان تأكید 
كرد، »در كنار مردم س��ودان اس��ت«. همچنین 
ریاض از س��ودانی     ها خواس��ت منافع مل��ی را در 
اولویت قرار دهند. خبرگ��زاری واس گزارش داد: 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان دستور ارائه 
كمك های بشردوستانه شامل دارو، فرآورده های 

نفتی و گندم به سودان را صادر كرده است. 
بالفاصله پس از موضع گیری رس��می عربس��تان 
درباره تحوالت سودان، كشورهای امارات و بحرین 
هم كه تابع سیاس��ت های ریاض هستند حمایت 
خود را از انتق��ال قدرت در س��ودان اعالم كردند. 
وزارت خارجه امارات نیز دیروز در بیانیه ای حمایت 
خود را از عبدالفتاح برهان، رئیس شورای نظامی 
انتقالی س��ودان اعالم كرده و انتصاب او و تشکیل 
شورای نظامی انتقالی را » اقدامی در راستای عمل 
به خواسته های سودانی ها « دانست. در این بیانیه 
تأكید شد:» ابوظبی با دقت بسیار تحوالت سودان را 

دنبال می كند و به توانمندی سودانی     ها و ارتش ملی 
این كشور در حل چالش     ها اطمینان دارد«. امارات 
ابراز امی��دواری كرد كه اقدامات ش��ورای نظامی 
انتقالی موجب برقراری امنیت و ثبات در سودان 
شود. از س��وی دیگر، حمد بن عیسی آل خلیفه، 
پادش��اه بحرین بر همبستگی كش��ورش با ملت 
سودان و ایستادگی در كنار شورای نظامی انتقالی 
جهت تحکیم امنیت و صلح در سودان تأكید كرد. 
طبق گزارش خبرگزاری بحرین )بنا(، شاه بحرین 
همچنین »مواضع ثابت سودان و عالقه دائمی آن 
برای اقدام مشترک عربی و حمایت از امنیت و ثبات 

منطقه « را ستود. 
حمایت علنی عربس��تان و امارات از كودتاچیان 
سودان در حالی است كه در روزهای اخیر، اخبار 
زیادی درباره حمایت های مالی سعودی     ها و امارات 
از ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای ارتش شرق 
لیبی برای حمله به طرابلس پایتخت لیبی منتشر 

شده است. شروع اعتراضات سودان و متعاقب آن 
كودتا در این كشور، چند ماه پس از آن انجام شد 
كه عمر البشیر، تعدادی از نیروهای نظامی سودانی 
را از ائتالف سعودی در جنگ یمن خارج كرد و در 
اقدامی بی سابقه به عنوان اولین رهبر كشور عربی 
به سوریه سفر و با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه 
دیدار و گفت وگو كرد. این اقدامات س��بب نگرانی 
سعودی    ها شد. عربستان سعودی و امارات كه در 
هشت سال گذشته نتوانسته اند در بحران سوریه 
موفقیتی كسب كنند تالش دارند با تمركز بر شمال 
آفریقا و پیروزی در لیبی و سودان بتوانند بخشی از 

شکست های خود در منطقه را جبران كنند. 
روزنامه رأی الیوم هم در گزارشی درباره تحوالت 
س��ودان پیش بینی كرد كه از تحوالت س��ودان 
رنگ و بوی دخالت امریکا و متحدان آن در حاشیه 
خلیج فارس شنیده می شود، به خصوص عربستان 

می تواند پشت پرده این تغییرات سریع باشد.  

 حمایت امریكا 
امریکا هم كه در یك جبهه واحد با سعودی    ها قرار 
گرفته است از آنچه این روز    ها در سودان می گذرد، 
استقبال كرد. به گزارش شبکه اسکای نیوز، كاردار 
امریکا در س��ودان روز یك    ش��نبه از نقش شورای 
نظامی انتقالی سودان در تحقق ثبات در این كشور 
استقبال كرد. استفان كاس��تیس، كاردار سفارت 
امریکا در خارطوم با محم��د حمدان دقلو، معاون 
رئیس شورای نظامی انتقالی س��ودان دیدار كرد. 
طبق گزارش خبرگزاری س��ودان )س��ونا(، دقلو 
در این دی��دار، كاردار امریکا را در جریان تحوالت 
سودان و دالیلی كه منجر به تشکیل شورای نظامی 
انتقالی شد، قرار داد. كاردار امریکا نیز از ایفای نقش 
شورای نظامی در تحقق ثبات و امنیت قدردانی و 
بر ضرورت استمرار همکاری بین دو طرف و تقویت 

روابط سودان و امریکا تأكید كرد. 
 تثبیت دولت کودتا 

همزمان با حمایت های رژیم های عربی از كودتای 
ژنرال    ها در سودان، شورای نظامی این كشور جایگاه 
خود را تثبیت كرد. شورای نظامی انتقالی سودان با 
وجود درخواست مردم و معارضان این كشور برای 
انتقال قدرت به دولت مدنی، اعضای این شورا را اعالم 
كرد. به گزارش شبکه الجزیره، طبق اعالم شورای 
مذكور، اعضای این ش��ورا متشکل از رئیس شورا و 
معاون وی و نیز هشت نفر از افسران نظامی و پلیس 
است. اعضای شورای مذكور دیروز مقابل عبدالفتاح 
البرهان، رئیس شورای انتقالی سوگند یاد كردند. 
موسی فکی، رئیس كمیساریای اتحادیه آفریقا گفت 
كه شورای صلح و امنیت این اتحادیه امروز )دوشنبه( 
نشستی را درباره سودان برگزار می كند. فکی شورای 
نظامی س��ودان را به گفت وگو با گروه های سیاسی 
و مدنی برای پیش��برد مرحله انتقال��ی فراخواند و 
گفت:»ما آماده سفر به سودان برای كمك به مذاكره 

در خصوص مرحله انتقالی هستیم.«
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حمايت امريکا - سعودی از ژنرال های سودان علنی شد

ظاهراً فرانس�وی    ها    گزارش  یک
می خواهند برجام را 
حفظ کنند ولی هدف این حفظ ک�ردن، دائمی 
کردن محدودیت های هس�ته ای است که ایران 
طبق برجام به پایبندی موقت به آنها متعهد شده 
است. هنوز یک روز از سخنان »ژان ایو لودریان « 
وزیر خارجه فرانسه درباره اینكه اروپا»مصمم به 
حفظ برجام است« نگذشته بود که سفیر فرانسه 
در امریكا در یک رشته توئیت تأکید کرد:» هیچ  
غروبی بعد از برجام وجود ندارد«؛ آن هم در روزي 
که همتاي وي در تهران استوارنامه اش را تحویل 
ظریف داد. س�خنانی که عباس عراقچی به آن 
واکنش نشان داده و خواستار شفاف سازی دولت 

فرانسه در مورد آن شده است. 
مقدمه توافق هسته ای تابستان 1394 ایران و 5+1 
 Sunset Clause بندی دارد كه به بند غ��روب
معروف شده است؛ بندی كه در آن تأكید شده كه 
اجرای كامل برجام »ایران را قادر خواهد س��اخت 
تا به طور كامل حق خود را برای انرژی هس��ته ای 
جهت مقاصد صلح  آمیز استیفا نماید« و » با برنامه 
هسته ای ایران همچون برنامه هر دولت دیگر غیر 
دارنده س��الح های هس��ته ای عضو معاهده عدم 
اشاعه رفتار خواهد ش��د.«  آنگونه كه اعضای تیم 
مذاكره كننده گفته اند، این بند به آن معناس��ت 
كه در پای��ان اجرای برجام، زمانی ك��ه این توافق 
منقضی می شود، ایران قادر خواهد بود مانند دیگر 
كش��ورهای عضو NPT فعالیت های هس��ته ای 
خود را از س��ر بگیرد. این بند از هم��ان ابتدا مورد 
مناقش��ه طرف های برجام و مخالفان آن از جمله 
عربستان و رژیم صهیونیس��تی بود. نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی گفته بود بندهای غروب باید 
تغییر كند و بازرسی از س��ایت های نظامی نیز به 
برجام اضافه شود و عادل الجبیر، وزیر امور خارجه 
عربس��تان نیز  گفته بود كه »بند غروب« »بسیار 

خطرناک « و »غیر قابل قبول« است. 

 حرف    هایی 25 سال زودتر
زمانی كه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا وارد 
كاخ سفید شد، او نیز بند غروب برجام را »غیرقابل 
قبول« دانست و با بی نتیجه ماندن تالش های او 
برای ازس��رگیری مذاكرات هسته ای برای تغییر 
در برجام، در اردیبهش��ت م��اه 1397 از برجام 
خارج شد. در جریان فش��ار    هایی كه برای تغییر 
برجام انجام     می شد، برخی طرف های اروپایی هم 
گفته بودند كه این بند برای طرف های غربی قابل 
قبول نیس��ت، از جمله »بوریس جانسون« وزیر 
خارجه وقت انگلیس كه اردیبهشت ماه 1397 ، 
چند روز قبل از خ��روج امریکا از برجام گفته بود 
بند غروب برجام در س��ال 2025، »بزرگ ترین 
ضعف « برجام است و تأكید كرده بود كه انگلیس 
هم خواهان برطرف كردن این ضعف است. حتی 
فدریکا موگرینی، كمیس��یونر سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا كه بار    ها از خروج امریکا از برجام ابراز 
تأسف كرده ، آذرماه 1396، یعنی چند ماه قبل از 
خروج امریکا از توافق، به نمایندگان پارلمان اروپا 
گفته بود كه چیزی به نام » بند غروب« در توافق 
هسته ای وجود ندارد: » تمام 104 صفحه برجام را 
بخوانید هیچ »بند غروب« در برجام وجود ندارد.« 
 حاال با گذشت نزدیك به یك سال از زمان خروج 
امریکا از توافق هسته ای ، اروپایی    ها آرام آرام دارند 
موضع گیری    هایی را آشکار می كنند كه احتماالً 
10،7 یا 20  س��ال دیگر قرار اس��ت آن را آشکار 
كنند! »ژرار آرو« سفیر فرانس��ه در امریکا      شنبه 
شب در یك رشته توئیت در حساب توئیتر خود 
به صراحت نوشت: » هیچ »غروبی« بعد از برجام 
وجود ندارد«؛ موضع گیری ای كه باعث شد عباس 
عراقچی، مذاكره كننده برجام از دولت فرانس��ه 
درباره آن توضیح بخواهد و سفیر فرانسه هم كه 
صبح دیروز استوار نامه اش را تقدیم ظریف كرد، 
عصر دیروز به وزارت خارجه احضار شد. ژرارآرو 
نوشته است: » اینکه بگویم ایران پس از انقضای 

برجام اجازه دارد اورانیوم غنی سازی كند، اشتباه 
اس��ت. براس��اس ان پی تی و پروتکل الحاقی آن، 
ایران باید تحت نظارت های شدید ثابت كند كه 
فعالیت های هسته ای آن غیرنظامی است.«  این 
دیپلمات فرانسوی اضافه كرد:»همانگونه كه در 
س��ال 2002 گفتیم غنی س��ازی اورانیوم بدون 
برنامه غیرنظامی موثق براساس ان پی تی غیرمجاز 
بود. ما در سال 2025 نیز اگر الزم باشد می توانیم 
همانگونه پاسخ دهیم. تحریم    ها اعمال شد و باز 
می تواند اعمال شود. هیچ »غروبی« بعد از برجام 
وجود ندارد.« آرو توجیه پذیری غنی سازی بومی 
برای ایران را زیر سؤال برده و نوشته است:»روسیه 
اورانیوم غنی شده برای نیروگاه هسته ای بوشهر 
را تأمی��ن می كند. لذا هیچ دلی��ل موجهی برای 
غنی سازی گسترده اورانیوم توسط ایران پس از 

برجام وجود ندارد.«
 آقای سفیر مطلع نیست !

موضع گیری سفیر فرانسه حدود 24 ساعت بعد از 
آن ابراز شد كه ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه 
برای چندمین و شاید چند دهمین بار بعد از خروج 
امریکا از توافق هسته ای از این تصمیم امریکا ابراز 
تأسف و تأكید كرد:» اروپا تا زمان احترام جمهوری 
اس��المی ایران به این توافق، تصمیم به حفظ آن 
دارد.«  عباس عراقچی، مع��اون وزیر امور خارجه 
ایران در واكنش به موضع سفیر فرانسه در امریکا 
خواستار توضیح دولت فرانس��ه در این باره شده و 
توئیت كرده كه اگر توئیت های اخیر ژرار آرو، سفیر 
فرانسه در واشنگتن، موضع دولت این كشور باشد، 
» ما با نقض جدی هدف و مقصود برجام و قطعنامه 
2231 )ش��ورای امنیت( روبه رو هستیم. پاریس 
باید بالفاصله شفاف س��ازی كند وگرنه ما واكنش 
متناسب نشان می دهیم.«  »فیلیپ تیه بو« سفیر 
جدید جمهوری فرانسه در تهران نیز روز گذشته از 
طرف سیدحسین سادات میدانی، رئیس دبیرخانه 
ستاد پیگیری اجرای برجام به وزارت امور خارجه 

احضار شد. در این جلس��ه طرف ایرانی با اشاره به 
توئیت های منتسب به سفیر فرانسه در واشنگتن 
كه محتوای آنها از نظر كش��ورمان به هیچ عنوان 
قابل پذیرش نیست، خواستار توضیح دولت فرانسه 
ش��د و اعالم كرد در صورتی كه اظه��ارات مزبور 
مورد تأیید دولت فرانسه بوده و بیان كننده مواضع 
رسمی این كشور باشد، این امر در مخالفت آشکار با 
اهداف و مفاد برجام خواهد بود و چنانچه به نحوی 
رضایتبخش به این مسئله رسیدگی نشود و موضوع 
فیصله نیابد، جمهوری اسالمی موضوع را براساس 
سازوكارهای پیش بینی ش��ده در برجام پیگیری 
كرده و حق خود برای هرگون��ه واكنش مقتضی 
را محفوظ می داند. در واكنش، س��فیر فرانسه در 
تهران ضمن ابراز بی اطالعی از توئیت های منتسب 
به سفیر كشورش در واشنگتن، بر اراده سیاسی این 
دولت بر اجرای كامل مفاد برجام تأكید و اعالم كرد 

مراتب را بالفاصله به پاریس گزارش خواهد داد. 
 ظریف: تعلل اروپا غیرقابل قبول است

وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی    ها هیچ 
بهانه ای برای آغاز نکردن اینستکس ندارند، گفت: 
تعلل اروپایی    ها در عملیاتی ش��دن سازوكار مالی 
اروپا با ایران غیرقابل قبول است و اعالم راه اندازی 
اینستکس توسط اروپا یك اقدام مقدماتی است. 
به گزارش ایرنا، محمدج��واد ظریف با بیان اینکه 
اروپایی    ها هیچ بهانه ای برای آغاز نکردن اینستکس 
ندارند گفت: تعلل اروپایی    ها در عملیاتی ش��دن 
س��ازوكار مالی اروپا با ایران غیرقابل قبول اس��ت 
و اعالم راه اندازی اینس��تکس از س��وی اروپا یك 
اقدام مقدماتی اس��ت. وی با بیان اینکه معتقدیم 
اكنون اروپایی    ه��ا باید برای م��دت زیادی تالش 
كنند تعهدات خودش��ان را در قبال برجام انجام 
دهند، افزود: اروپایی    ها بس��یار عقب هس��تند و 
نباید این طور تصور كنند كه جمهوری اس��المی 
ایران منتظر آنها می ماند. ما روابط بس��یار خوبی 
با همس��ایگان مان داریم و ساز و كارهای مشابهی 
با بسیاری از كش��ور    ها راه اندازی كردیم كه فعال 
ش��ده و عمل می كند و من نمی دان��م اروپایی     ها 
برای ی��ك س��از و كار مقدماتی چق��در وقت نیاز 
دارند؟! برای راه اندازی این س��از و كار نیاز بود كه 
ما ساز و كار متناظری را در ایران راه اندازی كنیم. 
این سازوكار هفته گذش��ته راه اندازی شد و االن 
اروپایی    ها هی��چ بهانه ای برای ش��روع كار ندارند. 
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران افزود: به دبیركل 
سازمان ملل متحد و  شورای امنیت این سازمان در 
مورد غیرقانونی بودن این اقدام امریکا در مورد قرار 
دادن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در فهرست 
س��ازمان های تروریستی و سیاس��ت های بسیار 
غلط واش��نگتن در منطقه نامه ای نوشتم. ظریف 
با بیان اینکه در عرصه رس��انه ای نیز فعالیت های 
خوبی علیه این اقدام غیرقانونی امریکا در مورد قرار 
دادن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در فهرست 
سازمان های تروریس��تی صورت گرفته، گفت: در 
صحنه روابط دوجانبه، امروز كه روز اجرایی شدن 
تصمیم ایاالت متحده است پیام     هایی برای وزرای 
خارجه همه كشور    ها درباره این اقدام ارسال خواهد 
شد كه ضروری است موضع گیری از سوی كشور    ها 
صورت بگیرد و تذكرات الزم به همه وزرای خارجه 
داده شود مبنی بر اینکه اقدام بی سابقه و خطرناک 
ایاالت متحده امریکا علیه نهاد نظامی رسمی یك 

كشور چه عواقبی داشته و خواهد داشت. 

  گزارش  2

خطرساده انگاری تهدید ترامپ
با كمی تأمل به خوبی می توان مش��اهده كرد كه گام  ها و سیاست های 
ترامپ یك خط استراتژیك در قبال ایران دنبال می كند. اینگونه نیست 
كه اگر امریکایی   ها در غرب آس��یا و در تمام��ی پرونده های فعال برای 
امنیت سازی صهیونیست  ها یا منافع استعماری و حفظ دیکتاتوری های 
غربی شکست بخورند، راهبردهای خود را تغییر مي دهند. آنچه شاهد 
هستیم، سیاستی هوشمندانه و خبیثانه است تا ضمن تولید فشارهای 
داخلی و تحریك منزوی سازی س��پاه با روش های گوناگون، در محیط 
منطقه ای نیز راهبرد محدود كردن و حذف منطقه ای ایران و س��پاه از 
طریق گام های بعدی به اجرا درآید. بدیهی اس��ت ك��ه امریکا از طریق 
پالس   هایی كه از داخل كش��ور دریافت كرده یا از جاسوسی منافقین و 
برآوردهای استراتژیك بهره گرفته، حیاتی   ترین گام را برای نجات خود و 

هم پیمانان در برنامه جدید خود علیه سپاه، پایه گذاری كرده است.
 امریکا و ترامپ كه تا چند ماه دیگر وارد فاز انتخاباتی می ش��وند، قادر 
به باز كردن یك پرون��ده نظامی علیه ایران نیس��تند و كم هزینه   ترین 
روش را در گام خود علیه س��پاه می دانند. اگر عده ای در داخل كشور از 
روی ساده انگاری و برخی از روی كینه ورزی در سناریوی دشمن بازی 
می كنند و راهبرد ضدسپاه را عملیات روانی و رسانه ای توصیف می كنند، 
نخبگان و جامعه را نسبت به عمق دشمنی و تهدیدات ترامپ و امریکا، 
غافل می كنند. تروریس��ت دانستن س��پاه در یك زنجیره چند ماهه از 
تروریست دانستن حزب اهلل لبنان یا گروه های عراقی و انصاراهلل یمن، به 
موازات قطعنامه ای كردن مفادی از FATF و...  به معنای ورود امریکا 
به اقدامات جنگی است ولی امریکا با گام های اتهامی و محدودكننده كه 
ماهیت جنگی ندارند، قصد دارد از میزان حساسیت ایران و دیگر دوستان 

ایران در منطقه بکاهد تا برای سیاست های خود هزینه ای نپردازد.
مسئله مهم این است كه واكنش به سیاست های امریکا نباید در سقف 
پوش��یدن لباس س��پاه یا محکومیت آن یا پویش های فضای مجازی، 
محدود ش��ود و تمامی دس��تگاه های حکومتی و نظام با جدی تلقی 
كردن این تهدید بزرگ گام های پاسخ هزینه دار برای امریکا را طراحی 
و آماده اجرا كنند. آقایان مذاكره كننده برجام به خوبی رصد می كنند 
كه امریکا برای به صفر رس��اندن محتوای باقیمان��ده در برجام كه در 
تعهدات دیگر كشورهای 1+5 هست نیز در حال قانونگذاری هستند 
و از جسد برجام، رمقی باقی نمانده و در نشست G7 هم تأكید و توافق 
كرده اند كه ایران حق هیچ گونه غنی سازی نخواهد داشت و لذا در رویا و 
توهم باقی گذاردن منافع و امنیت ملی كشور، امری بخشودنی نیست. 
موضع گیري دیروز سفیر فرانسه در امریکا نیز همین رویکرد را آشکار 
كرد. رواج دهندگان به سیاس��ت های كینه توزانه امریکا، كافی است از 
دشمنی و رفتار ضد بشری امریکا در قبال بیماران یا سیل زدگان اخیر، 
آنچه الزم است را بیاموزند و كشور و ملت را هزینه  لجبازی های سیاسی 
و حزبی و جناحی نکنند، چرا كه تجربه دوستان شما كه به غرب پناه  
برده اند و پشیمانی های آنها كفایت می كند تا بدانید، امثال ترامپ در 
امریکا به شما نیز رحم نمی كنند. عاشقان و پایمردان انقالب و اسالم 
وظیفه خود را به  خوبی درک می كنن��د و كوتاهی نخواهند كرد، حتی 
اگر شیطنت امریکا پیشگان، در مجلس یا دستگاه های امنیت ملی و... 
در سناریوی دشمن بازی كنند و اندیشه های مخدر را در برآوردها وارد 
نمایند. همانگونه كه برای سیل زدگان منتظر دیگران نماندیم، در مقابل 

ترامپ نیز با سرعت و قدرت پاسخ خواهیم داد.
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   ضرب االجل دموکرات  ها برای انتشار اسناد مالیاتی ترامپ
یك كمیته با نفوذ مجل��س نمایندگان امری��کا 10 روز برای دریافت 
اظهارنامه ه��ای مالیاتی دونال��د ترامپ مهلت تعیین كرده اس��ت. به 
گزارش بی بی س��ی، ریچارد نیل، رئیس دموكرات كمیته منابع مالی 
مجلس نمایندگان امریکا سازمان مالیاتی این كشور را موظف كرد تا 
بیست و س��وم آوریل اظهارنامه های مالیاتی دونالد ترامپ را به كنگره 
تحویل دهد. این كمیته پیش تر هم از سازمان خدمات درآمد داخلی 
كه مسئول انجام امور مالیاتی است، خواسته بود اسناد مالیاتی ترامپ 
را تحویل كنگره دهد ولی با مخالفت این س��ازمان روبه رو ش��ده بود. 
نیل در نامه تازه خود به رئیس این سازمان هشدار داد كه عدم ارسال 
مدارک مورد نظر مخالفت با خواسته كنگره تلقی خواهد شد. او خواهان 
دریافت اسناد مربوط به مالیات پرداخت شده به وسیله دونالد ترامپ و 

شركت هایش طی یك دوره شش ساله است. 
-----------------------------------------------------

  اطالعات تأیید نشده از محل اختفای ابوبكر بغدادی 
یك مسئول عراقی از محل اختفای ابوبکر بغدادی سركرده داعش بعد از 
گریختنش از خاک سوریه در پی شکست این گروه در شرق فرات خبر 
داد. عید عماش الکربولی، عضو شورای استانداری االنبار به خبرگزاری 
اسپوتنیك گفت:» براساس داده های س��ازمان اطالعات عراق ابوبکر 
بغدادی در صحرای االنبار در غرب كش��ور مخفی ش��ده است«. وی 
تصریح كرد:»این اطالعات شاید دقیق باشند و شاید هم نه اما زمانی كه 
بغدادی در خاک سوریه محاصره می شود به مکانی امن برای خودش 
و نیروهایش می گریزد كه صحرای االنب��ار نزدیك    ترین گزینه برای او 
به دلیل همجواری اش با مرزهای سوریه است«. این درحالی است كه 
یك هواپیمای ناشناس ماه آوریل اعالمیه    هایی را در مركز استان االنبار 

ریخت تا مکان رهبر داعش را بیابد. 
-----------------------------------------------------

  هیئت رژیم صهیونیستی سفر به بحرین را لغو کرد
هیئتی متشکل از شخصیت های بازرگانی و دولتی رژیم صهیونیستی كه 
قرار بود به منظور كنفرانسی بازرگانی به بحرین بروند، سفر به این كشور 
را در پی نگرانی های مربوط به مسائل امنیتی لغو كرد. جاناتان اورتمانز، 
رئیس این هیئت در بیانیه ای ك��ه در اختیار خبرگزاری رویترز قرار داده 
شده گفته است: » در حالی كه ما به هیئت اسرائیلی پیشنهاد كردیم كه 
از حضور آنها استقبال خواهد شد، آنها امروز صبح تصمیم گرفتند كه به 
دلیل نگرانی های امنیتی در كنفرانس حضور نداشته باشند.« لغو حضور 
در این كنفرانس پ��س از آن صورت گرفت كه پارلم��ان بحرین میزبانی 
كشورش از شخصیت های صهیونیستی در كنفرانس كارآفرینی را محکوم 
كرد. كنفرانس بین المللی كارآفرینی بحرین ساالنه با حضور شماری از 
كارشناسان امور اقتصادی از كشورهای مختلف دنیا و كارآفرینان به منظور 
بررسی تازه    ترین مسائل مربوط به توسعه و پیشرفت در حوزه كارآفرینی 
برگزار می شود. پیش تر منابع بحرینی اعالم كرده بودند كه 45 شخصیت 
صهیونیست در رأس آنها »الی كوهن« وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی در 

كنفرانس منامه حضور خواهند داشت. 
-----------------------------------------------------

  واشنگتن پست: ارتش ونزوئال به مادورو پشت نكرد
یك روزنامه امریکایی گزارش كرد كه برخالف انتظارات دولت امریکا برای 
شورش در نیروهای مسلح ونزوئال، ارتش كاراكاس تاكنون به رئیس جمهور 
منتخب ونزوئال پشت و حمله نکرده است. روزنامه »واشنگتن پست « در 
گزارشی نوشت: زمانی كه دولت ترامپ برای اولین بار در ماه ژانویه سال 
جاری میالدی خواستار استعفای دولت ونزوئال شد و از رئیس جمهور این 
كشور خواست تا به »خوان گوایدو « رهبر مخالفان ونزوئال اجازه رسیدن به 
قدرت بدهد، انتظار می رفت كه ارتش ونزوئال خیلی به سرعت تغییر رویه 
دهد و شرایط را برای محقق شدن این امر فراهم آورد. طبق این گزارش، 
نیروهای مسلح ونزوئال در واقع عنصر كلیدی این راهبرد دولت امریکا به 
حساب می آمدند اما حدود س��ه ماه از آن زمان می گذرد و بنا به گزارش 
واشنگتن پست، ارتش قدرتمند ونزوئال همچنان تحت ریاست جمهوری 

مادورو به صورت دست نخورده باقی مانده است. 

آسانژ در بند گوانتاناموی انگلیس 
جولیان آس�انژ، افش�اگر جنایات امریكایی    ها در عراق و افغانستان 
که چند روز پیش ب�ا خیانت دولت راس�تگرای اکوادور از س�فارت 
این کش�ور اخراج و از س�وی پلیس لندن دستگیر ش�د، در زندان 
بدنامی ک�ه به گوانتاناموی انگلیس مش�هور اس�ت محبوس ش�ده 
اس�ت، هرچن�د س�ناریوی بدت�ر اس�ترداد وی ب�ه امریكا اس�ت. 
به گزارش بلومبرگ، جولیان آسانژ، بنیانگذار وب سایت افشاگر ویکی لیکس 
به گفته یکی از نزدیك    ترین دوس��تانش، بعد از دس��تگیر ش��دن در روز 
پنج  شنبه و حضور در دادگاهی در شهر لندن، به زندانی بدنام در لندن به نام 
زندان » بلمارش « منتقل شده است.  زندان بلمارش واقع در جنوب شرق 
لندن كه از آن به عنوان زندان گوانتاناموی بریتانیا یاد ش��ده، میزبان یك 
سری از متهمان تروریستی شناخته شده نظیر ابوقتاده، مشهور به دست 
راست اس��امه بن الدن در اروپا و همچنین چهار متهم حادثه تالش برای 

حمله انتحاری در سیستم حمل ونقل عمومی شهر لندن بوده است. 
منتقل كردن او به این زندان نشان می دهد كه مقامات انگلیس رویکردی 
سختگیرانه برای بازداشت آسانژ 47 ساله در پیش گرفته اند.  این زندان در 
یکی از بخش های خود پذیرای تعداد كمی از زندانیان اس��ت كه به دلیل 
ش��هرت عمومی نیاز به تدابیر مدیریتی خاص دارند. ب��ا این حال فضای 
زندان چندان برای آسانژ ناشناخته نیست. او در س��ال 2010 در ارتباط 
با پرونده استردادش به س��وئد به منظور رسیدگی به ش��کایت از وی به 
اتهام آزار و اذیت جنسی، 9 روز در یك زندان دیگر شهر لندن به نام زندان 

» واندزورث « بوده است. 
 پدر آسانژ: شوکه شدم، پسرم را برگردانید

جان شیپتون، پدر آسانژ، در گفت وگو با روزنامه ساندی هرالد سان گفت، 
وزارت امور خارجه استرالیا و نخست وزیر این كشور باید برای بازگرداندن 
پسرش به استرالیا كاری كنند.  پدر آسانژ تصریح كرد: می توان با رضایت 
همه به ماجرا فیصله داد. مذاكراتی در سطح نشست بین یك سناتور و یك 
مقام ارشد وزارت خارجه برای استرداد جولیان به استرالیا برگزار شده است.  
وی ادامه داد: زمانی كه پسرم را روز پنج  شنبه در سفارت دستگیر كردند، 
شوكه شدم. من شاهد بودم كه چگونه او را از پله های سفارت پایین آوردند. 
او اصالً خوب نبود. من 74 ساله از جولیان 47 ساله وضعیتم بهتر است. این 
واقعاً بهت آور است. برای چندین ماه شبیه به یك زندانی با امنیت بسیار باال 
زندگی كرده و نمی تواند حتی از سرویس بهداشتی استفاده كند. همه جا 
دوربین بوده است.  در همین حال اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا 
روز جمعه گفته بود كه دولت این كش��ور هیچ برخورد خاصی با ماجرای 
آسانژ ندارد.  جولیان آس��انژ س��وم ژوئیه 1971 پس از جدایی مادرش، 
كریستین هاوكینز و پدرش، جان شیپتون به دنیا آمد. وقتی جولیان یك 
س��اله بود، مادرش با ریچارد برت آس��انژ ازدواج كرد و بدین ترتیب او نام 

خانوادگی پدرخوانده اش را گرفت. 

اسد: عراق و سوریه
 باید حاکمیت خود را حفظ کنند

بشار اسد روز گذشته میزبان مش�اور امنیت ملی عراق بود که نه 
تنها ضربه دیگری به تالش های غرب برای انزوای سوریه محسوب 
می ش�ود بلكه هماهنگی بغ�داد و دمش�ق می توان�د تالش های 
امریكا برای ایجاد ش�كاف در مرزهای دو کش�ور را ناکام بگذارد. 
بشار اسد، رئیس جمهور سوریه روز یك    ش��نبه با فالح الفیاض، مشاور 
امنیت ملی عراق دیدار كرد. بشار اسد در این دیدار اظهار كرد: تحکیم 
روابط میان عراق و سوریه در راستای منافع مش��ترک دو كشور برای 
تکمیل عملیات مقابله با تروریسم و نابودی آن است و موانع مختلف و 
تحمیل شده به دو كشور را از میان می برد. به نظر می رسد منظور اسد 
از موانع مختلف و تحمیل ش��ده اش��اره به تالش های امریکا در امتداد 
مرزهای دو كش��ور به ویژه در گذرگاه مرزی التنف دارد. این گذرگاه در 
مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن قرار دارد و بر سر مسیری قرار گرفته 
كه بغداد را به دمشق و س��پس بیروت وصل می كند. امریکایی     ها بیش 
از دو سال اس��ت به بهانه مبارزه با داعش بر این گذرگاه مسلط شده اند 
و علناً می گویند هدف از این كار جلوگیری از اتص��ال زمینی بغداد به 
دمشق است. ناظران معتقدند اگر بغداد و دمشق هماهنگی و اتحاد الزم 
را داشته باشند می توانند امریکایی     ها را مجبور به عقب نشینی از مرزهای 
دو كشور كنند. بشار اسد در دیدار روز گذشته خود با مشاور امنیت ملی 
عراق تأكید كرد: آنچه در عرصه های بین المللی و منطقه ای شاهد هستیم 
این موضوع را حتمی می كند كه عراق و س��وریه باید حاكمیت خود را 
حفظ كنند. در مقابل، فالح الفیاض نیز گفت: توان سوریه و پیروزی آن 
در مقابل تروریست ها، پیروزی عراق نیز به ش��مار می رود و در مقابل، 
هرگونه دستاورد نظامی از سوی عراق هم برای ثبات سوریه مثمر ثمر 
خواهد بود. دیدار مقامات عراق و سوریه یك روز پس از آن صورت گرفت 
كه »صالب الحسینی«، مدیركل شركت راه آهن عراق از مذاكرات بین 
كشورهای ایران، عراق و سوریه به منظور وصل كردن راه آهن این سه 
كشور به یکدیگر خبر داد.   این مقام عراقی روز جمعه )23 فروردین( در 
حاشیه نشست كمیته مشترک عراق و س��وریه در شهر دمشق گفت: 
عراق، سوریه و ایران برای بررسی امکان اتصال خطوط راه آهن بین خود 
نشستی برگزار خواهند كرد. ناظران معتقدند اتصال زمینی سه كشور 
به یکدیگر می تواند نقطه عطفی در تاریخ ژئوپلتیك منطقه باشد، چرا 
كه برای اولین بار تهران در طول چند سال گذشته از طریق زمینی به 

سواحل مدیترانه دسترسی پیدا می كند. 

فرانسه »آخِر برجام« را لو داد
سفیر فرانسه در واکنش به موضع گیری مقام کشورش علیه »بند غروب برجام « به وزارت خارجه احضار شد

هادیمحمدی

ترکیه النصره را به لیبی  منتقل می کند!
س�خنگوی نیروه�ای موس�وم ب�ه » ارت�ش مل�ی « مس�تقر در 
ش�رق لیب�ی ک�ه ب�ا حمای�ت عربس�تان و ام�ارات و فرانس�ه و 
امری�كا در تالش ب�رای تصرف پایتخ�ت لیبی اس�ت، در آخرین 
بهانه تراش�ی علی�ه دول�ت وف�اق مل�ی ترکی�ه را ب�ه انتق�ال 
نیروه�ای » جبه�ه  النص�ره « از س�وریه ب�ه لیب�ی مته�م ک�رد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم الس��ابع، احمد المسماری، سخنگوی 
نیروهای موس��وم به » ارتش ملی لیبی « به فرماندهی خلیفه حفتر در 
مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم كرد كه خطوط هوایی و دریایی از تركیه 
و مالت به منظور حمایت از گروه های طرابلس از طریق فرستادن سالح 
و اعزام نیروهای مسلح باز است.  المسماری در ادامه افزود: پروازهای 
مستقیمی از تركیه به مصراته برای انتقال نیروهای جبهه  النصره كه در 
سوریه جنگیدند، انجام می شود و شمار نیروهای مبارز خارجی در حال 
افزایش است.  وی همچنین تصریح كرد كه نیروهای خلیفه حفتر هشت 
حمله هوایی به اردوگاه » الرحبه « در » تاجوراء « انجام دادند. فرماندهی 
كل نیز دو خلبان خارجی را كه در حمالت جنگنده های نیروهای توافق 

ملی مشاركت داشتند، رصد كرده است. 
در طرف مقابل، فائز السراج، رئیس ش��ورای ریاستی دولت وفاق ملی 
شب     شنبه از آغاز مستندسازی جرایم نیروهای خلیفه حفتر در قالب 
حمالت اخیرش به طرابلس خبر داد و گفت، تحقیقاتی درباره حمایت 
مالی و نظامی كه امارات از حفتر می كند، آغاز شده است.  السراج تأكید 
كرد: دولت در جهت جمع آوری اسنادی درباره جنایت     هایی كه درباره 
طرابلس می ش��ود جهت ارائه به جامعه جهانی ت��الش می كند.  وی 
اتهامات مطرح شده از سوی طرف مقابل مبنی بر اینکه تروریست     ها در 
صفوف نیروهای دولتش با نیروهای حفتر می جنگند را رد و به شدت 
حمالت گمراه كننده از س��وی برخی طرف     ها را درباره اینکه نیروهای 

دولتش وابسته به گروه های تروریستی هستند، محکوم كرد. 
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