
روسيه نقش مهمي در شكست من داشت
هيالري كلينتون نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري امريكا اعالم كرد كه اقدامات روسيه در زمينه هك، تاثير فراواني در شكست وي در انتخابات داشته است. كلينتون مسكو را به هك كردن اطالعات و اقدام عليه 
خود متهم كرد. كلينتون با متهم كردن رييس جمهور روسيه به دست داشتن در اقدام در اين مورد گفت: »من درست نمي دانم كه اين اقدام دقيقا چطور صورت گرفته است. اين اقدامي است كه پوتين از آن در روسيه و در 
خارج از اين كشور براي اعمال تاثيرات فراوان استفاده مي كند. من اميدوارم كه كنگره در اين زمينه اقدامي صورت دهد كه به اين ترتيب كرملين متوجه شود كه به دليل موفقيت در اين زمينه توانسته آرام بماند. 
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روسيه، محور مقاومت و ايران 
مخاطبان اصلي پيام نظامي ترامپ

واكنش رسانه هاي عرب به يورش محمد علي مهتدي درگفت وگو با »اعتماد« مطرح كرد
جنگنده هاي امريكايي به شعيرات
هدف ترامپ از حمله به 
سوريه »سياسي« است

حمل��ه بامداد جمعه امري��كا به مواضع 
نظام��ي ارتش س��وريه گرچ��ه برخي 
مخالفان اس��د را خوش��حال كرده اما به نظر نمي رسد 
تغييري اساسي در ساختار تعامل واشنگتن در بحران 
سوريه ايجاد كند. در همين راستا روزنامه العرب چاپ 
لندن در گزارشي اعتراف كرده واكنش امريكا به ماجراي 
حمله شيميايي خان شيخون در جنوب ادلب و تغيير 
لحن »دونالد ترامپ« رييس جمهور امريكا نس��بت به 
اسد قرار نيست تغييري بنيادين در سياست اين كشور 
در قبال سوريه ايجاد كند. اين روزنامه به نقل از منابع آگاه 
عربي گزارش داد حمله نظامي امريكا به مواضع ارتش 
سوريه بيش��تر از اينكه پاسخي به حمله خان شيخون 
باش��د به نظر مي رسد كشمكشي ميان روسيه و امريكا 
براي تثبيت مواضع دو كشور در پرونده سوريه است. به 
گفته اين منابع ترامپ مي خواهد روسيه به نقش امريكا 
در پرونده س��وريه به ويژه در زمينه تعيين مناطق امن 
براي مبارزه ب��ا داعش، اعتراف كند و در نتيجه امريكا و 
روس��يه به صورت مساوي نقشي در حل و فصل بحران 
سوريه داشته باشند. بر اساس اين گزارش امريكايي ها 
گمان مي كنند كه »والديمي��ر پوتين« رييس جمهور 
روس��يه به تنهايي كليد حل بحران سوريه را در دست 
گرفته است و روند پرونده سوريه را بر اساس منافع خود 
و طرف هاي منطقه اي هم پيمان با مسكو تغيير مي دهد؛ 
 به همين دليل ترامپ دنبال اين است كه نقشي اساسي 
به عنوان يك شريك در بازي س��وريه داشته باشد و به 
اين ترتيب ضمن اطمينان خاطر دادن به اس��راييل، با 
نفوذ ايران و حزب اهلل در س��وريه مقابله كرده و شريك 
ديگر خود يعني عربس��تان را راضي نگاه مي دارد. با اين 
وجود العرب معتقد است ش��ايد ترامپ مجبور شود با 
س��يل انتقادهايي كه در روزهاي اخير متوجه روسيه و 
اسد شده همسو شود اما در نهايت دنبال نزديك شدن به 
مسكو و شراكت در آنچه »مبارزه با تروريسم مي خواند« 
اس��ت. اين روزنامه در واكنش به وقوع حمله شيميايي 
در س��وريه در برهه زماني فعلي و نتايجي كه اين اقدام 
مي تواند بر روند حل بحران س��وريه داشته باشد، اعالم 
كرد كه اين حمله در شرايطي رخ داده كه براي نخستين 
بار دولت جديد امريكا مواضع نرم تري نس��بت به آينده 
بشار اسد داشته است. در هفته اي كه امريكا اعالم كرد 
قصد دارد مبارزه با تروريسم را در سوريه در اولويت خود 
قرار دهد و ديگر به لزوم بركناري اسد از قدرت به عنوان 
گزينه اصلي حل بحران سوريه نگاه نمي كند، حمله اي 
ش��يميايي تمام اين معادالت را برهم مي زند. العرب به 
نقل از منابع لبناني نزديك به رييس جمهور سوريه اعالم 
كرده كه بدون توجه به اينكه عامل حمله شيميايي به 
خان شيخون چه گروه يا كساني بوده اند بايد توجه كرد 
كه اين اق��دام يك واكنش عجوالنه ب��ه اظهارات اخير 
واشنگتن در خصوص آينده بشار اسد بوده است. كامال 
مشخص است كه تغيير مواضع امريكا نسبت به آينده 
اسد مي تواند تا حد زيادي تعيين سرنوشت او را به بعد از 
مبارزه با داعش و تروريسم در سوريه موكول كند و اين 
مساله اي اس��ت كه معارضان سوري و هم پيمانان شان 
در عربس��تان و تركيه با آن كامال مخالفند. اين روزنامه 
اعتراف كرده كه در ش��رايطي كه بشاراسد بخش هاي 
زيادي از خاك كش��ورش را در نبرده��اي نظامي پس 
گرفته است چه نيازي به حمله شيميايي به مردم كشور 
خ��ود دارد در حالي كه طرف هاي بين المللي به صورت 
محس��وس مواضع خود را نس��بت به او تغيير داده اند. 
در همين راس��تا پايگاه تحليلي خبري پانوراما الشرق 
االوسط نوشته با توجه به اينكه تركيه معارضان مسلح 
مستقر در ادلب را تحت كنترل خود دارد بدون شك اين 
كشور در ماجراي حمله شيميايي خان شيخون دست 
داشته است. اين پايگاه معتقد است كه واكنش اردوغان 
بعد از حمله خان شيخون و استقبال از هرگونه دخالت 
نظامي امريكا در سوريه برهان ديگري بر دست داشتن 
اين كشور در سناريوي حمله شيميايي سوريه و تالش 
براي برهم زدن قواعد بازي در بحران اين كش��ور است. 
اين پايگاه همچنين درباره قصد دونالد ترامپ از حمله 
به مواضع ارتش سوريه نوشته كه وضعيت رييس جمهور 
امريكا در داخل اين كش��ور بسيار بحراني است و آينده 
سياس��ي او تا حد زيادي با چالش مواجه شده است و او 
براي اينكه تا حدي به وعده انتخاباتي خود كه بار ديگر 
امريكاي بزرگ را مي س��ازيم نزديك ش��ود نياز دارد تا 
درباره سوريه دست به اقدامي بزند كه پيش از او باراك 
اوباما جرات انجام آن را نداشته است. ترامپ ضمن انتقاد 
از دول��ت اوباما كه پيش تر در قبال حمالت ش��يميايي 
ص��ورت گرفته در س��وريه واكنش درخوري نداش��ته 
است با اقدام نظامي عليه سوريه تالش مي كند جايگاه 
بهتري ميان ش��ركايش داشته باش��د و شايد بخشي از 
محبوبيتش را در ميان طرفدارانش بازسازي كند.  پانوراما 
الشرق االوسط گزارش داد با توجه به مخالفت كنگره و 
مردم امريكا با هرگونه ماجراجويي نظامي خارجي كه 
قطعا هزينه هاي مادي و انساني براي امريكا در پي خواهد 
داشت ترامپ از اقدام جورج دبليو بوش، رييس جمهور 
اسبق امريكا براي حمله نظامي گسترده به عراق پيروي 
نخواهد كرد. بر اساس اين گزارش هرگونه اقدام نظامي 
گسترده در سوريه از سوي امريكا اين كشور را در جايگاه 
رويارويي با روسيه، ايران و حزب اهلل قرار خواهد داد كه 
در نهايت اين رويارويي مي تواند اس��راييل و ش��ركاي 
منطقه اي امريكا را ب��ه خطر بيندازد. به همين دليل به 
نظر مي رس��د ترامپ به هدف قرار دادن برخي مواضع 
ارتش سوريه يا پايگاه هاي هوايي اين كشور اكتفا كند 
تا ضمن هشدار دادن به بشار اسد پاسخي هم به حمله 
شيميايي خان شيخون داده باشد و اعتباري براي خود 
دست و پا كند. با اين وجود گمانه هاي ديگري نيز وجود 
دارد كه تالش ترامپ براي تشديد تنش در سوريه ايجاد 
منطقه امن در اين كشور است كه در ديدارهاي اخيرش 
با مسووالن كشورهاي عربي درباره آن گفت وگو كرده 
اما در زمينه كم كردن نقش روسيه در سوريه كه از دولت 
قانوني سوريه حمايت مي كند و با تروريسم در اين كشور 
مبارزه مي كند بازمانده است. روزنامه االهرام مصر اما در 
واكنش به تحوالت پرونده س��وريه در چند روز گذشته 
اعالم كرد كه حمله شيميايي در سوريه به جاي اينكه 
به ميداني براي اتهام  زني هاي متقابل ميان معارضان و 
دولت سوريه بدل شود بايد زمينه ساز حل فوري بحران 

اين كشور و نجات آنچه از ملت سوريه بازمانده باشد. 

  كشته شدن 200 داعشي در عمليات پيشدستانه 
ارتش عراق در صالح الدين

  ژاپن تحريم هاي يكجانبه عليه كره ش�مالي را 
تمديد مي كند

  ناوه�اي امريكا در مديترانه به حالت آماده باش 
درآمدند

  تب�ادل پيام هاي كتب�ي ميان ايران و ش�وراي 
همكاري خليج فارس 

  ترامپ دعوت چيني ها را پذيرفت
  تومار مردم كره جنوبي عليه اس�تقرار سامانه 

»تاد« امريكا
  تركيه خلبان سوري را بازداشت كرد

  نتانياهو در پي ايجاد مناطق امن در مرز با سوريه 
و اردن است

را  اوالن�د  فرانس�ه  م�ردم  از  درص�د   ۷0  
رييس جمهوري بد مي دانند

دست كم 3 نفر كشته شدند
حمله با كاميون دزدي به 

عابران سوئدي در استكهلم
رسانه هاي محلي سوئد روز جمعه از برخورد كاميوني با 
جمعيت عابران پياده در مركز شهر استكهلم پايتخت 
اين كشور خبر دادند. به گزارش خبرگزاري فارس، گفته 
مي ش��ود كه اين حمله در يكي از خيابان هاي پر تردد و 
محل خريد در استكهلم روي داده است. »استفان لوون« 
نخست وزير سوئد، ساعتي بعد از وقوع اين حمله اعالم 
كرد تمامي نش��انه ها حاكي از آن اس��ت كه اين حادثه 
تروريس��تي بوده و پليس اين كشور نيز اعالم كرده اين 
حمله با اس��تفاده از كاميوني صورت گرفته كه پيش تر 
ربوده شده است. بنابر اعالم پليس سوئد اين حادثه روز 
جمعه حدود ساعت 14 و 35 دقيقه به وقت محلي اين 
كشور رخ داده و راديو سوئد از كشته شدن دست كم 3 نفر 
و زخمي شدن تعدادي از شهروندان اين كشور در پي اين 
حادثه خبر داده است. در پي اين حادثه پليس استكهلم 
ضم��ن اينكه از مردم خواس��ت تا به مركز ش��هر تردد 
نكنند، اعالم كرده كه گزارش هايي مبني بر تيراندازي 
در ديگر نقاط شهر استكهلم منتشر شده است. بر اساس 
اين خبر نخست  وزير س��وئد از دستگيري يك مظنون 
در ارتباط با حمله كاميون به عابران پياده در استكهلم 
خبر داد و پارلمان سوئد به حالت تعطيل درآمده است. 
سخنگوي پليس سوئد به شبكه خبري سي ان ان گفته 
است كه نيروهاي پليس در محل حادثه مستقر شده اند 
و تالش مي كنند تا هويت عامل يا عامالن اين حمله را 
روشن كنند. در پي اين حادثه ساختمان هاي دولتي و 
تمام ايستگاه هاي مترو در اين شهر مسدود شده است. 

درگيري ميان نيروهاي امنيتي 
و معترضان در ونزوئال

معترض��ان در ونزوئال و نيروه��اي امنيتي در تظاهرات 
ضد مادورو با يكديگر درگير ش��دند. به گزارش ايسنا، 
به نقل از خبرگزاري رويت��رز، معترضان در اعتراض به 
تصميم دادگاه عالي اين كشور عليه پارلمان كه توسط 
اپوزيسيون اداره مي شود، به خيابان ها آمدند. هزاران نفر 
از مردم ونزوئال يكي از خيابان هاي اصلي كاراكاس مركز 
اين كشور را مسدود كرده و ش��عار »مادورو بايد اخراج 
شود« و »نه به ديكتاتوري« سر دادند. در حين برگزاري 
اين تظاهرات اعتراض آميز، نيروهاي امنيتي براي متفرق 
كردن معترضان وارد عمل شدند كه درگيري هايي ميان 
آنها و جوان هاي معترضي كه صورت خود را پوش��انده 
بودند، در گرفت. معترضان سنگ و بمب هايي دست ساز 
به س��وي نيروهاي امنيتي پرت��اب مي كردند، در عين 
حال نيروهاي امنيتي نيز با اس��تفاده از گاز اشك آور به 
دنبال متفرق كردن جمعيت معترض بودند. همچنين 
اپوزيس��يون خواس��تار برگزاري تظاهرات سراس��ري 
ديگري در روز ش��نبه عليه دولت مادورو ش��ده  است. 
نيكوالس مادورو، رييس جمهور ونزوئال پس از برگزاري 
اين تظاهرات اعتراض آميز در يك سخنراني تلويزيوني 
اعالم كرد كه 30 نفر در جريان اين تظاهرات بازداشت 
شده اند. همچنين سه نفر از قانونگذاران اپوزيسيون اواخر 
روز پنجش��نبه در پيامي در توييتر اعالم كردند كه يك 
مرد جوان در جريان تظاهرات در حومه كاراكاس توسط 
نيروهاي امنيت بازداشت شد. دادگاه عالي ونزوئال اخيرا 
از پارلمان تحت كنترل مخالفان سلب اختيار كرده بود 
كه با باالگرفتن اعتراضات اين سلب اختيار را پس گرفت. 

آغاز كمپين »نه« به همه پرسي 
قانون اساسي جديد تركيه 

نزديك به 550 نفر از نمايندگان پيشين پارلمان تركيه 
كه در 16 حزب مختلف سياسي اين كشور از جمله حزب 
عدالت و توس��عه، حزب مردم جمهوري خواه و جنبش 
ملي گرا فعاليت داشتند كمپين »نه« به قانون اساسي 
جديد را در آس��تانه رفراندوم 16 آوريل آغاز كردند. به 
گزارش ايس��نا، به نقل از روزنام��ه حريت، اين كمپين 
جديد توسط چهار نفر از روساي پيشين پارلمان تركيه 
از جمله حسام الدين جين دوروك اداره مي شود. جين 
دوروك به عنوان مسن ترين عضو اين كمپين اعالم كرد: 
اين كمپين با هدف حمايت از پارلمان انجام مي گيرد. 
اين گروه جديدالتاس��يس با عن��وان »550 نماينده« 
نخستين پيام خود را در شبكه اجتماعي منتشر كردند. 
به نوشته اين پيام پارلمان بزرگ ترين قدرت دموكرات 
در سيستم حكومت است. اگر راي »آري« در رفراندوم 
پيش رو به پيروزي برس��د در اين صورت كشور ما وارد 
درگيري براي زنده ماندن مي شود. براي نخستين بار در 
تاريخ جمهوريت تركيه ما اين گروه را با حضور بسياري 
از نمايندگان پيش��ين به مردم تركيه معرفي مي كنيم. 
همچنين عبداللطيف شنر، معاون پيشين نخست وزير 
تركيه و عضو سابق حزب عدالت و توسعه اعالم كرد: در 
چند س��ال اخير اقتصاد تركيه دچار چالش شده است 
زيرا در اين چند سال تمام قدرت در دستان يك فرد در 
حال تجميع است و اگر راي مثبت در رفراندوم 16 آوريل 
اكثريت باشد در اين صورت اين اختيارات به طور كامل 
به يك فرد داده مي شود و تركيه در جهان تنها مي شود 
و اقتصادش فروپاش��يده و بحران در اين كشور تعميق 
مي شود. قرار است رفراندوم قانون اساسي جديد تركيه 
با حمايت اردوغان كه در آن سيستم از حالت پارلماني 
خارج شده و رييس جمهور قدرت اصلي اجرايي كشور 

باشد، 16 آوريل به همه پرسي گذاشته شود.

اخبار

سرخط خبرها گزارش روز گفت وگوي روز

AP

آغاز فصلي 
جديد در منطقه

حمله امريكا به س�وريه، 
فصل جديدي را نه فقط 
در بحران س�وريه بلكه 
در بحران هاي منطقه اي 
ايجاد مي كند. امريكا طي 
س�اليان اخير به صورت 
غير مس�تقيم در بحران 
سوريه و سايربحران هاي 
منطق�ه فعاليت داش�ته 
اس�ت. اما ظاهرا اكنون 
سناريوي گسترده اي را 
نه فقط براي سوريه بلكه 
براي كل منطقه طراحي 
كرده، كه مستلزم حضور 
و دخالت مستقيم امريكا 

در منطقه است.

عصر جدي�د ب�ا دونالد 
منطق�ه  در  ترام�پ 
خاورميان�ه ب�ا پرت�اب 59 موش�ك 
تام ه�اوك به ف�رودگاه ش�عيرات در 
حومه حمص س�وريه ش�روع شد. در 
اين خصوص ب�ا محمدعل�ي مهتدي 
كارش�ناس ارشد مس�ائل خاورميانه 

گفت وگويي داشتيم. 

در س�پتامبر س�ال 2015 با حضور 
روسيه در سوريه فصل جديدي در 
بحران داخلي اين كش�ور گشوده 
ش�د، آيا مي توانيم از حمله امريكا 
به س�وريه نيز چنين برداش�تي را 

شاهد باشيم؟
به طور حتم حمله امريكا به س��وريه، فصل 
جديدي را نه فقط در بحران س��وريه بلكه 
در بحران ه��اي منطقه اي ايج��اد مي كند. 
امريكا طي س��اليان اخير به ص��ورت غير 
مستقيم در بحران سوريه و سايربحران هاي 
منطقه فعاليت داشته است. اما ظاهرا اكنون 
سناريوي گسترده اي را نه فقط براي سوريه 
بلكه ب��راي كل منطقه طراح��ي كرده، كه 
مستلزم حضور و دخالت مستقيم امريكا در 
منطقه است. از همين رو اين مساله اوضاع را 
پيچيده خواهد كرد و احتماال در آينده شاهد 
تحوالت ژرفي نه تنها در سوريه بلكه سراسر 

منطقه خواهيم بود. 
آي�ا ش�ما پيش بيني هاي�ي از اين 

سناريوها داريد؟
الزم است براي دريافت اجزاي اين سناريوها 
به تحوالتي ك��ه رخ داده و در حال رخ دادن 
اس��ت توجه كني��م. ابتدا بايد به نشس��ت 
سران عرب در اردن اش��اره كرد كه به نظر 
مي رس��د تصميمات محرمان��ه اي در اين 
نشست اتخاذ شده اس��ت. سپس مي توان 
به سفر ملك عبداهلل دوم به واشنگتن اشاره 
كرد كه اس��تقبال گرمي از ايش��ان صورت 
گرفت. ديگر اتفاقاتي كه ش��اهد آن بوديم 
سفر خانم ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا به 
اردن و عربستان بود. همچنين شاهد مانور 
مشترك دريايي رژيم صهيونيستي با امريكا 
در ش��رق مديترانه بوديم كه به گفته يكي 
از فرماندهان نظامي رژيم صهيونيس��تي، 
اين مان��ور در راس��تاي هماهنگ��ي ميان 
نيروي دريايي اس��راييل و ني��روي دريايي 
امريكا و همچنين نيروهاي موازي اس��ت 
كه اين احتم��ال وجود دارد، كش��ورهاي 
ديگر در آينده وارد اي��ن ماجراجويي هاي 
نظامي ش��وند. از طرفي ديگر در عراق نيز 
ش��اهد آن بوديم كه حمل��ه جنگنده هاي 
امريكايي به غرب موصل باعث كشته شدن 
صده��ا غير نظامي عراقي ش��د و در نتيجه 
توقف عمليات آزادس��ازي موصل و س��فر 
حيدرالعبادي به واش��نگتن و فشار دولت 
امريكا برروي دولت عراق در راستاي منحل 
كردن حشدالش��عبي بوديم. از سوي ديگر 
در يمن نيز شاهد آن هس��تيم كه انبوهي 
از سالح هاي جديد توس��ط امريكايي ها از 
طريق فرودگاه عدن به اين كش��ور منتقل 
شده اس��ت و عربستان س��عودي دو لشكر 

از م��زدوران خ��ود را براي حمله ب��ه تعز و 
بندر حديده آماده كرده اس��ت. همه اينها 
نش��ان مي دهد ك��ه برنامه گس��ترده اي از 
سوي امريكا، رژيم صهيونيستي، عربستان، 
اردن و تركيه طرح ريزي ش��ده است. اخيرا 
نيز ش��اهد يك نوع هماهنگ��ي ميان مصر 
و عربس��تان نيز بوديم. دي��دار عبدالفتاح 
سيس��ي رييس جمه��وري مصر ب��ا ملك 
س��لمان در اردن و سپس دعوت از سيسي 
براي سفر به عربستان سعودي و فشار امريكا 
روي اين دوكش��ور در راس��تاي همكاري 
ب��ا يكديگ��ر آورده، منجر ب��ه كمك هاي 
اقتصادي گس��ترده عربستان به مصر شده 
است. همه اينها را كه كنار يكديگر بگذاريم، 
متوجه مي شويم اين سناريويي منطقه اي 
است كه تنها سوريه ش��امل آن نمي شود. 
بلكه آنه��ا برنامه ريزي كرده اند كه به محور 
مقاومت كه در راس آن جمهوري اسالمي 
ق��رار دارد، ضربه وارد كنند. آنها قصد دارند 
معادالتي كه تاكنون به سود محور مقاومت 
بوده را به س��ود خود تغيير دهند. مجموعه 
ش��رايط نش��ان مي دهد ك��ه برنامه ريزي 
دقيقي صورت گرفته است. در حمله اي كه 
بامداد روز شنبه صورت گرفت، 59موشك 
تام هاوك به فرودگاه ش��عيرات در حمص 
شليك كردند، موشك هايي كه حدود هزار 
كيلومتر برد دارد و از درياي مديترانه شليك 
كردند و بسيار دقيق است. اين پيامي است 
به روس��يه و محور مقاوم��ت كه جمهوري 
اس��المي ايران در راس آن قرار دارد و نشان 
مي دهد كه ما شاهد فصل جديدي در وقايع 

منطقه هستيم. 
براي حمله شيميايي ارتش سوريه 
به خ�ان ش�يخون توجي�ه جدي 
وج�ود نداش�ت، ام�ا وزارت دفاع 
روس�يه اعالم كرد كه اين حمله به 
يك كارخانه توليد سالح شيميايي 
توسط شورش�يان صورت گرفته 
است ولي با اين وجود عامل اصلي 
آن هنوز مشخص نشده است. پس 
به نظر ش�ما چه دليلي ب�راي اين 
حمله هولناك وجود داشته است؟

پيش از اين حمله دولت ترامپ موضعي را 
مبني بر اين مطرح كرد كه مس��اله ماندن 
يا رفتن بش��ار اس��د موضوع اصلي امريكا 
نيست و اين موضوع به مردم سوريه مربوط 
مي ش��ود. همه تحليلگران تصور كردند به 
دليل پيشرفت هاي ميداني ارتش سوريه، 
امريكا مجبور ش��ده تا موضع خود را تغيير 
دهد و بپذيرد كه اگر قص��دي براي مبارزه 
با تروريس��م وجود دارد بدون دولت سوريه 
ام��كان پذير نيس��ت. ام��ا با آنچ��ه كه در 
خان ش��يخون رخ داد مشخص شد كه اين 
موضع در راس��تاي گمراه ك��ردن محافل 
سياسي بوده اس��ت. اما براي اينكه چنين 
حمل��ه اي انجام دهن��د نياز به ي��ك بهانه 
سياس��ي داش��تند. اين بهانه را خودشان 
ايجاد كردند. در خان شيخون مواد شيميايي 
منفجر شد و به طور قطع مي توان گفت كه 
ارتش سوريه اين كار را انجام نداد، زيرا اگر 
ارتش و جنگنده س��وري اي��ن كار را انجام 
داده ب��ود، اين ب��ه مفهوم ش��ليك به خود 
اس��ت. بنابراين چنين چيزي امكان ندارد. 

روس ها هم اعالم كردن��د كه حمله هوايي 
صورت گرفت��ه اما هدف يك انبار اس��لحه 
تكفيري ه��ا بوده و در آنجا موادش��يميايي 
وجود داش��ته ك��ه در آنجا منفجر ش��ده 
اس��ت. ما واقع��ا جزييات زي��ادي در مورد 
اين حادث��ه نداريم اما آنچ��ه حايز اهميت 
است، از اين موضوع تنها امريكا و معارضان 
سوري استفاده كردند و بدون اينكه منتظر 
تحقيقات بين المللي شوند به نظر مي رسيد 
اتهاماتي را به صورت آماده داشتند و بالفاصله 
مطرح كردند كه دولت س��وريه بدون هيچ 
دليلي مردم خود را مورد حمله ش��يميايي 
قرار داده اس��ت. بالفاصله پس از آن دولت 
امريكا اعالم كرد ك��ه رييس جمهور تحت 
 تاثي��ر تصاوير م��ردم در حمله ش��يميايي 
خان شيخون قرار گرفته و ناگهان تصميم 
به پاسخ گرفته و پايگاه هوايي ارتش سوريه 
در حم��ص را مورد هدف قرار داده اس��ت. 
اين واضح اس��ت كه آنها خودش��ان مساله 
خان ش��يخون را ايجاد كردند ت��ا بهانه اي 
براي حمله نظامي به داخل سوريه و تغيير 

معادالت داشته باشند. 
در حال حاضر موضوع اصلي آينده 
آقاي اس�د اس�ت. به گفته شما به 
تازگي ترامپ اع�الم كرد كه رفتن 
يا ماندن اس�د مساله ما نيست، اما 
روز گذش�ته وزير خارج�ه امريكا 
اعالم كرد كه باي�د به دنبال آينده 
سياسي بدون اسد باشيم، در چنين 
ش�رايطي آين�ده رييس جمه�ور 

سوريه چه خواهد شد؟
هدف از حمله به س��وريه كه از ش��ش سال 
پيش آغاز ش��د، ش��خص بشار اس��د نبود، 
بلكه موقعيت ژئوپولتيك سوريه و جايگاه 
اين كش��ور در مح��ور مقاومت اس��ت. به 
خصوص پ��س از پيروزي ح��زب اهلل لبنان 
در جنگ 33 روزه، مش��خص ش��د كه اين 
پيروزي بدون كمك سوريه امكان نداشت. 
بنابراين تصميم گرفته ش��د كه س��وريه را 
هدف قرار دهن��د و از محور مقاومت خارج 
كنند. پيغام هايي هم براي بشار اسد ارسال 
ش��د كه حاضرن��د هركمكي ب��ه آن انجام 
دهند كه از محور مقاومت خارج ش��ود و به 
هم پيماني با حزب اهلل و ايران پايان دهد. كه 
البته اسد نپذيرفت. بنابراين اكنون مساله 
شخص مطرح نيست. بلكه مساله سياست 
خارجي دولت سوريه است كه آيا اين كشور 
مي خواهد در مح��ور مقاومت باقي بماند يا 
خارج ش��ود. در حال حاضر مساله متفاوت 
شده است. به نظر مي رسد طرح هايي براي 
تجزيه س��وريه در حال اجرا است. طبيعتا 
اهميت اس��د در اين اس��ت كه اگر بناست 
مردم سوريه رييس جمهور خود را انتخاب 
كنند، هفتاد درصد مردم به بشار اسد راي 
مي دهند. به همين دليل از ميان برداشتن 
اسد بسيار مهم است. آنهايي كه با 59موشك 
تام هاوك فرودگاه ش��عيرات را مورد حمله 
قرار دادند چه بس��ا اگر اي��ن تجاوزها ادامه 
پيدا كند، كاخ بشاراس��د و مراكز دولتي را 
به همين ش��كل مورد حمله قرار دهند. در 
اينجاست كه محور مقاومت بايد نسبت به 
تجاوزهاي جديد پاسخگو باشد و آنگونه كه 
آقاي بروجردي، رييس كميسيون امنيت 

ملي مجلس ايران سخن گفت ايران و محور 
مقاومت نمي توانند صرفا تماشاگر باشند. 

ما اكنون ش�اهد ي�ك همصدايي 
در خص�وص اي�ن حمل�ه در اروپا، 
اس�راييل، اعراب و تركيه به وجود 
آم�د و از اق�دام امري�كا بس�يار 
خوش�حال ش�دند، اي�ن اتف�اق 
نمي توان�د ب�راي روس�يه و ايران 

خطرناك باشد؟
نكت��ه اول اينكه اردن، عربس��تان و تركيه 
در س��ناريوي امري��كا حضور دارن��د و بايد 
نق��ش ايفا كنند. بنابراين خوش��حالي آنها 
چندان عجيب نيس��ت. به خصوص اينكه 
عربستان سعودي از سال ها پيش و از دوره 
باراك اوباما تاكيد داشت كه اياالت متحده 
باي��د حمله نظامي به س��وريه انجام دهد و 
حاال طبيعي اس��ت كه از اين موضوع ابراز 
خوش��حالي كند. اما نبايد فراموش كرد كه 
بهاي 59 موش��كي كه به فرودگاه شعيرات 
پرتاب شده را سعودي ها خواهند پرداخت. 
امريكا در حال حاضر به عربستان سعودي 
به عن��وان يك بانك ن��گاه مي كند كه بايد 
هزين��ه تمام��ي جنگ ه��ا و عمليات ها را 
بپردازد. ام��ا در خصوص اروپايي ها نيز بايد 
گفت، در س��فري كه ت��رزا مي  ب��ه اردن و 
عربستان داشت، شاهد آن بوديم كه اصوال 
انگليسي ها با امريكايي ها اتفاق نظر دارند و 
چه بس��ا در برنامه ريزي ها نيز شركت دارد. 
اما ساير كش��ورهاي اروپايي مواضعي را كه 
اتخاذ كردند به دليل فش��ارهاي اس��راييل 
بوده اس��ت. اما نكته بسيار مهمي كه وجود 
دارد، اروپ��ا نمي توان��د اي��ن ماجراجويي 
جديد امريكا در منطقه را تحمل كند. زيرا 
هم پيماني اروپايي ها با امريكا در پيمان ناتو 
و عدم اعتق��اد دونالد ترامپ به اين پيمان و 
سخنراني هاي متعدد وي عليه آن منجر به 
دلسردي آنها شده است. از همين رو بحراني 
كه در خاورميانه به وجود مي آيد و از آنجايي 
كه امريكا فاصله زيادي از آن دارد، عوارض 
سوء اين بحران جديد دامنگير آنها خواهد 
ش��د و اكنون به ش��دت نگران ماجراجويي 
جديد دولت امريكا هس��تند. چه بسا اينكه 
آنها بخواهند غير از پيمان آتالنتيك شمالي 
به فكر ايجاد يك ارتش مش��ترك اروپايي 
براي حمايت از امنيت اين منطقه باشند. از 
طرفي بحث روس��يه و چين نيز در اين بين 
مطرح است. الزم به ذكر است اين عمليات 
در آستانه ديدار رييس جمهور چين و دونالد 
ترامپ اتفاق افتاد. با اين وجود چين و روسيه 
با يكديگر هم راستا و مخالف اين اقدام نظامي 
امريكا هس��تند. تصور من اين است كه اين 
مساله ابعاد جهاني در پي خواهد داشت و روز 

به روز گسترده تر خواهد داشت. 
اين موضوع تا چه ح�د براي ايران 

مي تواند خطرناك باشد؟
هدف از همه اين اتفاق��ات در نهايت ايران 
است. چرا كه ايران مساله استقالل، آزادي 
و مقاومت را مطرح كرده اس��ت و اگر ايران 
نبود ش��ايد تاكنون امريكا و اسراييل طرح 
خاورميانه جديد را به اجرا گذاش��ته بودند 
و با تجزيه منطقه امنيت آن را به اس��راييل 
مي سپردند. اما مقاومت جمهوري اسالمي 
موجب شده كه امريكايي ها نتوانند اين طرح 
را اجرا كنند. يادمان باشد كه در جنگ 33 
روزه خانم راي��س، وزيرخارجه وقت اياالت 
متحده امريكا در بيروت اعالم كرد آنچه در 
حال رخ دادن است، درد زايمان خاورميانه 
جديد است كه با پيروزي مقاومت اين طرح 
خنثي ش��د. پس از آن امريكايي ها تصميم 
گرفتند ك��ه بازوهاي اي��ران را قطع كنند. 
قبل از اين مس��ائل آنها طرح نظامي ايران 
را داش��تند و مرتب آن را عنوان مي كردند و 
قصد داشتند تا به تاسيسات هسته اي ايران 
در اراك، نطنز و بوش��هر حمل��ه كنند اما از 
واكنش همپيمانان ايران به شدت هراسان 
بودن��د. بنابراين تصميم ب��ه قطع بازوهاي 
منطقه اي ايران گرفتند تا مستقيما به خود 
ايران برس��ند. بنابراين هدف در اصل ايران 
اس��ت. ايران نيز به عنوان يك قدرت بزرگ 
منطقه اي امكانات نظامي خوبي را از هر نظر 
در اختيار دارد. اكنون ما در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري و ش��وراها هستيم و اين 
تحوالت مهم نيز در همين زمان رخ مي دهد 
و اكن��ون بيش از هر زم��ان ديگري به يك 
وحدت ملي و برنامه ريزي دقيق سياس��ي، 
امنيتي و اقتصادي براي چالش هاي پيش 

رو در منطقه نيازمنديم. 
م�ا ش�اهد يك�ي از طوالني ترين 
آتش بس ها در حدود هفت س�ال 
بحران س�وريه بوديم و مذاكراتي 
نيز براي آغاز روند صلح در سوريه 
كليد خورد، اين ن�وع اتفاقات چه 

تاثيري بر آينده آتش بس و دست 
يافت�ن به يك راه حل سياس�ي در 

اين كشور خواهد گذاشت؟
ايران و روس��يه روند حل مس��المت آميز 
در س��وريه را آغ��از كردند تا نش��ان دهند 
خواهان حل واقعي بحران از طريق سياسي 
هستند. ديگران نيز كه در ميدان و در زمينه 
نظامي شكست هايي را به خصوص پس از 
آزادسازي حلب متحمل ش��ده بودند، در 
مذاكرات صلح آستانه و ژنو شركت كردند. 
اما اين مذاكرات به نتيجه نرس��يد چرا كه 
همان زماني كه در مذاكرات صلح شركت 
مي كردند مشغول برنامه ريزي براي تغيير 
معادالت ميداني بودند. اين است كه روسيه 
و ايران تاكيد مي كنند كه تنها راه حل بحران 
سوريه سياسي است و بايد از طريق مذاكره 
طرفين به توافق برس��ند و به مردم سوريه 
اين امكان داده ش��ود تا دولت آينده خود را 
انتخاب كنن��د و مهم ترين موضوع در حل 
بحران مبارزه با تروريسم است. تا زماني كه 
جريان هاي تكفيري و تروريستي در سوريه 
هستند پايان دادن به عمليات ميداني و حل 
بحران به صورت سياسي امكان پذير نيست. 
ضمن اينكه طرف مقاب��ل يعني غربي ها و 
اسراييل از تكفيري ها به عنوان اهرم فشار 
در مذاكرات صلح استفاده مي كنند و حاضر 
نيستند با آنها مبارزه كنند و مي خواهند با 
استفاده از برگه تروريس��ت ها امتيازاتي را 
در زمينه سياسي به دس��ت آورند. همين 
مساله موجب پيچيدگي بحران شده و اينكه 

مذاكرات صلح به نتيجه اي نرسد. 
 به نظر شما حمالت امريكا دامنه دار 
خواهد بود يا آن را اقدامي مقطعي 

مي دانيد؟
برخي تص��ور مي كنند كه اي��ن اقدام يك 
حمله منفرد است و پاسخي از سوي امريكا 
به دولت سوريه در راستاي استفاده از سالح 
شيميايي بوده است. كه البته عرض كردم 
اين موضوع بهانه است و مشخص نيست كه 
به طور دقيق در خان شيخون چه گذشته 
است. اما به نظر من اين آغاز يك سناريوي 
جديد اس��ت. آنها مدت��ي منتظر خواهند 
شد تا واكنش روس��يه و محور مقاومت را 
دريافت و ارزيابي كنن��د و در پرتو ارزيابي 
كه از واكنش ها صورت مي دهند عمليات 
بعدي را برنامه ري��زي مي كنند. تصور من 
اين نيست كه اقدام امريكا به اين تك حمله 
منتهي ش��ود بلكه آن را آغ��از يك فرآيند 
مي دانم و آنها منتظر واكنش ايران و روسيه 
هستند تا بقيه عمليات را در عراق و يمن نيز 

به اجرا در بياورند. 
روسيه اكنون تمامي همكاري هاي 
خود با امريكا در سوريه را به حالت 
تعلي�ق درآورده اس�ت. تا چه حد 
ام�كان درگي�ري مي�ان امريكا و 

روسيه وجود دارد؟
هم امريكا و هم روسيه از درگيري مستقيم 
پرهيز مي كردند. حتي امريكايي ها در اين 
عملي��ات به جاي هواپيما از موش��ك هاي 
تام هاواك اس��تفاده كردند. ب��راي اينكه 
نيروه��اي هوايي امريكا در فراز س��وريه با 
نيروي هوايي س��وريه مواجه نشود. اما آنها 
ادعا مي كنند كه ب��ه روس ها خبر داده اند. 
هدف آنها اين است كه موقعيت روسيه را به 
وسيله چنين اقدامي تضعيف كنند و نشان 
دهند كه آنها به روسيه خبرداده اند و از آنها 
براي جلوگيري از اين حمله   كاري ساخته 
نبوده اس��ت. ما نمي دانيم كه آنها واقعا به 
روس��يه خبر داده اند يا خير. شايد دقايقي 
قبل از حمله خبردادند تا افس��ران روسيه 
محل را ترك كنند. اما در هر حال روس��يه 
نمي تواند با اين مساله موافقت كند چرا كه 
تمام سرمايه گذاري روسيه در سوريه طي 
دو سال اخير با اين موافقت از بين مي رود. از 
همين رو فرض سازش احتمالي ميان امريكا 
و روسيه باطل است. زيرا چنين ريسكي را 
روس ها نمي توانند انجام دهند. اگر تاكنون 
ارتباطي ميان روس��يه و امريكا در راستاي 
عدم برخورد با يكديگر وجود داشته به گفته 
آقاي الوروف متوقف مي شود و از اين پس به 
طور قطع روس ها به فكر پاسخگويي خواهند 

بود. اما اين پاس��خگويي 
چگونه است نتيجه 

يي  ت ها ر مش��و
خواه��د ب��ود كه 
بايد دي��د چگونه 

رقم مي خورد. 

ميثم سليماني

روز  روس��يه  خارج��ه  وزارت 
پنجش��نبه ب��ا ص��دور بيانيه اي 
اعالم كرد در راستاي حمايت از راهكار دو دولتي 
براي حل پرونده فلس��طين، قدس شرقي را به 
عنوان پايتخت دولت آينده فلس��طين و قدس 
غربي را به عنوان پايتخت دولت آينده اسراييل 
به رسميت مي شناس��د. خبرگزاري اسپوتنيك 
روسيه گزارش داد كه وزارت خارجه اين كشور 
اعالم كرده مسكو به تصميم هاي گرفته شده در 
سازمان ملل براي تحقق سازش ميان فلسطين 
و اسراييل متعهد است و بر همين اساس قدس 
غربي را به عنوان پايتخت اسراييل و قدس شرقي 

را به عنوان پايتخت دولت فلسطين به رسميت 
مي شناسد. مس��كو همچنين نسبت به متوقف 
شدن روند گفت وگوهاي سازش ميان فلسطين 
و اس��راييل ابراز نگراني كرده و افزوده: در حدود 
سه سال گذشته فلسطيني ها و اسراييلي ها باهم 
مذاكراتي نداش��ته اند كه اين مساله مي تواند به 
روابط دو طرف آس��يب وارد كند و فاصله ايجاد 
ش��ده در نتيجه توقف گفت وگوهاي سازش، به 
سخت شدن روند اجرايي راهكارهاي بين المللي 
براي اعتراف به راهكار دو دولت منجر مي شود. 
در واكنش به اين خبر رسانه هاي اسراييلي اين 
بياني��ه را اعتراف رس��مي روس��يه در خصوص 

به رس��ميت ش��ناختن قدس غربي ب��ه عنوان 
پايتخت فعلي اسراييل دانسته و اعالم كرده اند 
كه هيچ كشوري تاكنون هيچ بخشي از قدس را 
به عنوان پايتخت اسراييل به رسميت نشناخته 
اس��ت. اين در حالي است كه مس��ووالن رژيم 
صهيونيستي هنور واكنشي به اين بيانيه نداشته 
و سخنگوي وزارت خارجه اسراييل اعالم كرده 
كه در حال بررسي اين مساله است. خبرگزاري 
آناتولي تركي��ه نيز گزارش داد كه پيش تر وعده 
»دونالد ترام��پ« رييس جمه��ور امريكا براي 
منتقل كردن سفارت امريكا از تل آويو به قدس 
و حمايت تلويحي از تالش هاي اس��راييل براي 

يهودي س��ازي قدس، خش��م فلس��طينيان را 
برانگيخته بود. سازمان ملل و نهادهاي اسالمي و 
عربي به اظهارات ترامپ و اكنش نشان داده و آن 
را محكوم كرده بودند در حالي كه تنها اسراييل 
از اي��ن اظهارات اس��تقبال كرده ب��ود. »صائب 
عريقات« رييس هيات فلسطيني مذاكره كننده 
عضو سازمان آزادي بخش فلسطين اوايل سال 
2017 مي��الدي اعالم كرده بود كه در س��فري 
كه به روس��يه داش��ته پيامي از سوي »محمود 
عباس« رييس تشكيالت خودگردان فلسطين 
به »والديمي��ر پوتين« رييس جمهور روس��يه 
منتقل ك��رده و طي آن خواس��تار جلوگيري از 

انتقال س��فارت امريكا از تل آويو به قدس شده 
است. قدس يكي از اصلي ترين موضوعات مورد 
مناقش��ه ميان فلس��طين و رژيم صهيونيستي 
است و فلسطينيان همواره خواستار اين بوده اند 
كه قدس شرقي پايتخت دولت آنها باشد. قدس 
شرقي از س��ال 1967 در اش��غال اسراييل قرار 
دارد، كنس��ت اسراييل در س��ال 1980 قانون 
موس��وم به قانون قدس را تصوي��ب كرده كه بر 
اس��اس آن بخش ش��رقي قدس به بخش غربي 
آن كه در سال 1948 اش��غال شده، الحاق شود 
و پايتخ��ت اب��دي و متحد رژيم صهيونيس��تي 

خوانده شود. 

روسيه قدس شرقي را به عنوان پايتخت دولت آينده فلسطين به رسميت مي شناسد
چراغ سبز كرملين به تل آويو 

سوژه  روز

يسرا بخاخ


