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دونالــد ترامپ که در تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری و نیز اظهار نظر خود 
پیرامون سیاســت خارجی جدیــد آمریکا در هفته های گذشــته اعالم کرده بود که 
برکناری بشــار اسد برای او در اولویت نیست و قصد او مقابله با داعش است نه اسد، 
حال در چرخشی آشکار مواضعش را به کلی تغییر داده و می کوشد با قدرت نمایی در 
عرصه نظامی سوریه، خود را فردی مقتدر، مسئول و حامی مردم این کشور نشان دهد. 
در واقع ترامپ که از همان ابتدای دوران ریاست جمهوری خویش، با مسائلی همچون 
دستکاری روسیه در نتایج انتخاب ریاست جمهوری به نفع خودش روبه رو شد و بارها 
به خاطر گرایش به سوی روسیه مورد انتقاد قرار گرفت و حتی مقامات انتصابی او به 
دلیل ارتباطات پنهانی با روسیه ناچار به استعفا شدند، حال کوشیده است با این مانور 

نظامی در حوزه نفوذ روسیه، خود را از اتهام روسیه گرایی مبرا کند.
نکتــه دیگــر آن که دونالــد ترامپ در حدود چهــار ماهی که از آغــاز دوران 
ریاســت جمهوری اش می گذرد، از کمترین میزان مشــروعیت داخلی و بین المللی 
برخــوردار بوده و بیش از هر رئیس جمهور تازه کار دیگری در تاریخ ایاالت متحده با 
تجمعات اعتراضی مواجه شــده است. بنابراین هر چند سیاست های اعالمی او مبنی 
بر عدم مداخالت نظامی در دیگر کشورها و صرف سرمایه های مالی و انسانی آمریکا 
در خود این کشــور بوده است؛ اما شــرایط پیش آمده رئیس جمهور نامشروع ایاالت 
متحده را واداشت تا به قدرت نمایی و تالش برای جلب نظر جامعه بین المللی بپردازد.

در چنین شرایطی دولت بی تجربه ترامپ که تمایل زیادی به بزرگ نمایی خود 
و کشــورش دارد، تالش خواهد کرد نقش روســیه در سوریه را تا حد ممکن کاهش 
دهد. ســفر رکس تیلرســون، وزیر امور خارجه ایاالت متحده، به مسکو برای متقاعد 
کردن کرملین به دســت برداشتن از حمایت بشار اســد در همین راستا قابل ارزیابی 
اســت. با این وجود پوتین از زمان حضور و نقش آفرینی در بحران سوریه نشان داده 
اســت که همچون ترامپ شــخصیتی بی ثبات و متزلزل ندارد و به راحتی حاضر به 
تغییر سیاســت های راهبردی کشورش در مناطق مختلف نیست. کما این که حضور 
نظامی این کشــور در ســوریه اهداف بلند مدتی همچون بازیابی هویتی و به چالش 
کشــیدن هژمونی آمریکا، مقابله با گسترش ناتو به سمت روسیه، نگرانی از شیوع و 
گسترش اسالم افراطی و تروریسم در عرصه منطقه ای و جهانی و همچنین حمایت 
از ســوریه ای که در جبهه غرب نباشــد و پایگاهی )پایگاه طرطوس( خارج از حوزه 
کشورهای مشترک المنافع به روسیه اعطا کند، را دنبال می کند و بنابراین حاضر نیست 
به شرایطی تن دهد که منافع و جایگاه آمریکا و حامیانش را تقویت می کند. در چنین 
وضعیتی به نظر می رســد حمله روز جمعه آمریکا به سوریه و تغییر مواضع و ادبیات 
سیاســی مقامات آمریکایی پیرامون سوریه و آینده بشار اسد، بار دیگر شرایط میدانی 
این کشــور بحران زده را به دوران افزایش مداخالت خارجی باز گردانده است و این 
امر چشم انداز صلح، توافقات سیاسی و گفت وگوهای سوری- سوری در این کشور را 

هر چه بیشتر تیره و تار می سازد.

یکــی از جلوه های تقابل عربســتان در برابر 
سوریه به سیاست های سوریه در منطقه بر می گردد. 
حکومت عربســتان ســعودی به طور کلی تالش 
کرده اســت تا از نظر هویتــی و ایدئولوژیک نوعی 
بنیادگرایی سنی را در منطقه گسترش دهد. در واقع 
گسترش اسالم وهابی و مخالفت با شیعیان ازوجوه 
بارز سیاســت منطقه ای عربستان محسوب می شــود. بر این اساس می توان سرکوب 
شــیعیان در بحرین و حمایت ازگروه های سلفی سوریه در مقابل رژیم علوی سوریه را 
تبیین نمود. عربستان نماینده اسالم وهابی و پرچمدار کشورهای عرب محافظه کار می 
باشــد؛ از این رو ناچار است عالوه بر موقعیت دولت ومنافع ملی خود، به جهان سنی،در 
زمانه ای که اسالم شیعی حسب برخی قراین در حال برآمدن است،نیز بیندیشد.عربستان 
امروز وجدانی معذب دارد، اســالم گرایی شیعی به نحوی مداوم و البته مالیم در حال بر 
آمدن است) طاهایی،1388: 63(. با توجه به این واقعیت ها عربستان سعودی رقیب دیرینه 
ایران در منطقه بســیار تمایل دارد که با ساقط شدن نظام علوی سوریه نظامی متشکل 
از اکرثیت ســنی در این کشور بر رس کار آید تا با این وسیله از قدرت گرفنت هالل به اصطالح 

شــیعی و نفوذ ایران بر منطقه جلوگیری کند. به گونه ای که این کشــوررا به یک مخالف 

جدی علیه نظام سوریه مبدل کرده است. بر این اساس یکی از مهم تریندالیل تصمیم 
عربستان در ورود مستقیم به بحران سوریه، نگرانی این کشور از نزدیکیاستراتژیک ایران 
و ســوریه و برقراری توازن قدرت منطقه ای با ایران است. حمایت های سیاسی، امنیتی 
و ژئوپلیتیکی آمریکا از عربستان محور اصلی شکل گیری تضادهای ژئوپلیتیکی جدید و 
برهم خوردن توازن قدرت منطقه ای محســوب می شود. الگوی رفتاری عربستان نشان 
می دهد که دولت آن کشــور قصد ندارد تا اجازه بدهد که تحول قدرت منطقه ای ایران 
ادامه پیدا کند و یا اینکه ارتقاء نقش منطقه ای ایران به سکوت بگذرد. بنابراین از الگوی 
تهاجمی استفاده می نماید. چنین الگوهایی دارای ماهیت رسانه ای، دیپلماتیک و امنیتی 
است پیامد مثبت دیگر بحران ســوریه برای عربستان سعودی آن است که ابعاد قومی 
فرقه ای و اهمیت راهبردی تحوالت ســوریه و همچنین تعارض منافع بازیگران که در 
نهایت، مناقشــه های منطقه ای را گسترش می دهد، باعث می شود نقش عربستان به 
عنوان نماینده اهل سنت در مناقشه فرقه ای و رقابت های راهبردی منطقه ای ارتقا پیدا 
کند. سومین پیامد مثبت بحران سوریه برای عربستان سعودی در چهارچوب موازنه قدرت 
منطقه ای قرار می گیرد. تحوالت و ناآرامی های سوریه فرصتی برای عربستان به منظور 

تضعیف موقعیت ایران در موازنه قدرت منطقه ای است.

قسمتششم

منابع خبری کره جنوبی اعالم کردند که به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی بر بمب گذاری در سامسونگ، پلیس 
و نیروهای امنیتی بالفاصله ساختمان را تخلیه کردند. 

نیروهای ویژه به بازرسی کامل ساختمان سامسونگ پرداخته اند اما تاکنون مورد مشکوکی گزارش نشده است. 
مقام های شرکت سامسونگ در این زمینه تاکنون اظهار نظر نکرده اند.

نابودی چشم انداز صلح در 
بحران سوریه

بحران سوریه و منافع عربستان 

»اســد الزمان خــان« وزیر کشــور بنگالدش بــه خبرنگاران گفــت: »مفتی 
عبدالحنان«رهبر جنبش جهاد اســالمی و »شریف شــیدول« همدست او، در زندان 
کشیمبور در نزدیکی داکا پایتخت بنگالدش اعدام شدند. سومین متهم این پرونده به 

نام »لوار حسین ریبون« نیز در منطقه سلهیت در شمال شرقی بنگالدش اعدام شد.
عبدالحنان و همدســتانش، 12 سال پیش به تیراندازی به »انور چودری« سفیر 
بنگالدشــی االصِل انگلیس تیراندازی کردند. در این تیراندازی که در شهر سیلهیت 
اتفاق افتاد، دســتکم 3 پلیس کشته و 79 تن زخمی شدند و چودری جان به سالمت 

برد.
پیش از این، یک دادگاه بنگالدشــی، در ســال 2014، عبدالحنــان و 8 تن از 

همدستانش را به اعدام و 6 تن دیگر را به حبس ابد متهم کرده بود.
این افراد در ســال 2001، در عید ســال نو بنگالی، در پارک رامنا در مرکز دکا 
پایتخت بنگالدش، اقدام به تیراندازی کرده و دســتکم 10 را کشته، 50 نفر را زخمی 

کردند.

اعدام رهبر جهاد اسالمی بنگالدش

به گزارش خبرنگار العالم در موصل، ســرتیپ نجم الجبوری فرمانده عملیات 
موصــل اعالم کرد؛ عبداهلل البدرانی ملقب بــه ابو ایوب العطار مفتی داعش در یک 

حمله هوایی به بخش غربی موصل به هالکت رسید.
در همین حال، ستاد اطالع رسانی جنگ عراق اعالم کرد، جنگنده های اف16 
ارتش این کشــور در چندین حمله هوایی، مناطق تجمع تروریست های داعش در 
چند منطقه از غرب موصل را هدف قرار دادند و ضمن به هالکت رســاندن شماری 

از تروریست ها، یک مقر فرماندهی و چند انبار مهمات آنان را نیز منهدم کردند.

مفتی داعش در غرب موصل کشته شد

هیات حقیقت یاب برای بررســی حمله شــیمیایی اخیر 
راهی سوریه شــد. به گزارش دویچه وله، اعضای این هیات 
قرار است ضمن بررسی مدارک موجود، با بازماندگان انفجار 
شــیمیایی در خان شیخون نیز گفت وگو کنند. انتظار می رود 
گزارش هیات حقیقت یاب تا ســه هفته آینده منتشــر شود.

مقام های رسمی سازمان منع ســالح های شیمیایی از 
ارائه اطالعات بیشــتر درباره هیات یادشده خودداری کردند.

روز پنجشنبه نشســت ویژه هیات اجرایی سازمان منع 
سالح های شیمیایی نیز با شرکت 41 عضو در شهر الهه برگزار شد.

در این نشست،»ســرجفری آدامز« فرســتاده انگلیس، 
مدعی شــد دانشــمندان انگلیســی، نمونه  هایی از شمال 
غربی اســتان ادلــب را آزمایش کرده و در آن هــا آثاری از 
ماده شــیمیایی »ســارین« یا چیزی شــبیه به  آن یافته اند.

»ترزا می« نخست وزیرانگلیس، نیز روز پنجشنبه در یک 
سخنرانی تلویزیونی با اشاره به حادثه خان شیخون، بدون ارائه 
مدرکی، مدعی شد که دولت وی معتقداست این رخداد »به 
احتمال فراوان« حمله ای از ســوی دولت سوریه بوده است.
  روسیه قطع نامه ضد ســوری را  وتو کرد

ســرگئی الوروف وزیــر خارجــه روســیه دردیــدار 
روزپنجشنبه با همتای ســوری خود در مسکو گفت: اوضاع 
در ســوریه در مرحله دشــواری قرار دارد ما و شرکای مان 
یعنی ترکیه، ایران و دولت ســوریه و با حمایت قزاقســتان 
و مشــارکت آمریکا به عنــوان ناظر در مذاکرات آســتانه، 
در حل بحران ســوریه پیشــرفت هایی داشــتیم که البته 
همگان از دســتیابی به این پیشــرفت ها خرســند نبودند.

الوروف یادآور شــد:  تروئیکای غربی در صدد آن بودند 
کــه پیش نویس قطعنامه ای یکجانبه و توجیه ناپذیر را علیه 
سوریه به تصویب برسانند. اما این تالش های تحریک آمیز 
به نتیجه نرسید و ما اجازه ندادیم که این قطعنامه به تصویب 
برســد. ما بر ضرورت اجرای تحقیق دقیق و بی شــائبه در 
مکان حادثه )حمله شیمیایی در خان شیخون( و همچنین در 
محل پایگاه هوایی الشعیرات تاکید می کنیم. ما از اقدام دولت 
سوریه در دعوت از کارشناسان سازمان منع گسترش سالح 
های شیمیایی برای انجام چنین تحقیقی، استقبال می کنیم.

وزیرامور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: در سایه آشفتگی 
که بر غرب حاکم شــده است بسیار مهم است که ما از این 

اقدام های تحریک آمیز آن ها تبعیت نکنیم تا آن پیشرفتی را 
که ما در مذاکرات آســتانه و ژنو حاصل کرده ایم بر باد نرود. 
با وجــود تمامی حــوادث منفی که ما طــی روزهای 
اخیــر شــاهد آن بوده ایــم بایــد بگوییم راه حلــی برای 
بحران ســوریه جز تــداوم فرایند سیاســی وجــود ندارد.

وی افزود : این مســاله ای اســت که رکس تیلرسون 
وزیر خارجه آمریکا نیز بــر آن تاکید کرد. از این رو ما امروز 
فرصت خوبی برای بحث و بررسی دقیق در مورد همه مسائل 
پیش رو داریم، این مســاله را از طریق نشســت هفته آینده 
کارشناسان روس، ترکیه ای و ایرانی در تهران که به عنوان 
پیش در آمدی برای مذاکرات آســتانه اســت می توان دنبال 
کرد همچنین این مســاله را می تــوان از طریق اقدام های 
الزم بــرای فراهم کردن شــرایط برای مذاکرات آســتانه 
که قرار اســت در آغاز ماه مه آینده برگزار شــود دنبال کرد.

وی گفــت: مــا ایــن مســائل را در چارچوبــی دو 
جانبه )روســیه و ســوریه( مــورد گفت وگو قــرار می دهیم 
و ایــن گفتگوهــا را بــا اضافه شــدن جواد ظریــف، وزیر 

خارجــه ایران، در چارچوبی ســه جانبه ادامــه خواهیم داد.
رایزنی تلفنی اردوغان و پوتین درباره سوریه

بنا بر اعالم نهاد ریاســت جمهوری ترکیه،  اردوغان با 
همتای روس خود پیرامون روابط دوجانبه، مسائل بین المللی و 
به ویژه تحوالت اخیر سوریه به صورت مفصل گفت وگو و تبادل 
نظر کرده و تاکید کرده است که استفاده از سالح های شیمیایی 
یکی از جرائم بزرگ جنگی و جنایات علیه بشــریت اســت.

بنــا به اعالم نهاد ریاســت جمهوری ترکیــه، اردوغان 
و پوتیــن در ایــن گفتگوی تلفنــی با اعالم پشــتیبانی از 
تحقیق و بررســی در مورد حادثه شــیمیایی خان شیخون 
ادلب از ســوی کنوانســیون بین المللی منع جنگ افزارهای 
شــیمیایی، بر ضرورت ســرعت بخشــیدن به تالش برای 
عادی ســازی روابط بین ترکیه و روســیه تاکیــد کرده اند.

بنا بــه این گــزارش، رؤســای جمهوری دو کشــور 
با اشــاره به اهمیــت رفع تمــام موانــع و محدودیت های 
موجــود در توســعه و تقویــت روابط اقتصــادی و تجاری 
بین ترکیــه و روســیه، در خصوص برخــورداری از ارتباط 

نزدیــک در روند تحوالت پیش روی به توافق رســیده اند.
رایزنی تلفنی اردوغان و پوتین درباره سوریه

بنا بر اعالم نهاد ریاســت جمهوری ترکیه، اردوغان با 
همتای روس خود پیرامون روابط دوجانبه، مسائل بین المللی 
و به ویژه تحوالت اخیر سوریه به صورت مفصل گفت و گو و 
تبادل نظر کرده و تاکید کرده که استفاده از سالح های شیمیایی 
یکی از جرائم بزرگ جنگی و جنایات علیه بشــریت اســت.

بنــا به اعالم نهاد ریاســت جمهوری ترکیــه، اردوغان 
و پوتیــن در این گفت وگــوی تلفنی با اعالم پشــتیبانی از 
تحقیق و بررســی در مورد حادثه شــیمیایی خان شیخون 
ادلب از ســوی کنوانســیون بین المللی منع جنگ افزارهای 
شــیمیایی، بر ضرورت ســرعت بخشــیدن به تالش برای 
عادی ســازی روابط بین ترکیه و روســیه تاکیــد کرده اند.

بنــا بــه این گــزارش، رؤســای جمهوری دو کشــور 
با اشــاره بــه اهمیت رفع تمــام موانــع و محدودیت های 
موجــود در توســعه و تقویــت روابط اقتصــادی و تجاری 
بین ترکیــه و روســیه، در خصوص برخــورداری از ارتباط 
نزدیــک در روند تحوالت پیش روی به توافق رســیده اند.
ترکیه، امالک شــمال ســوریه را می خرد

بــه گزارش پایگاه اینترنتی »شــام تایمــز« به نقل از 
ایــن منبع، تــرک ها با تشــکیل کمیتــه ای از اهالی این 
منطقــه، آن ها را مأمــور گفت و گو با شــهروندان و راضی 
کــردن آنها به فروش خانه های خود کــرده اند. این کمیته 
بــه اهالی وانمود می کنــد که ترک ها فقط ســاختمان ها 
را می خرنــد و زمیــن ها در مالکیت شــما باقــی می ماند.

بــه گفته این منبــع، ترکیه در حال اجــرای پروژه ای 
مســکونی در شــمال شــهر الباب و ضمیمه کردن بیش از 
11 هــزار واحد آپارتمــان به اضافه مدارس، بیمارســتان ها 
و ســاختمان هــای خدماتــی و غیــره به آن می باشــد.

این افسر فراری سوری خاطرنشــان کرد: آنچه که در 
شــمال سوریه در حال جریان است در حقیقت اجرای مرحله 
اول پروژه گســترده ترکیه به منظور تقسیم شمال سوریه و 
ضمیمه آن به خاک ترکیه است، تاجاییکه مناطق تحت کنترل 
نیروهای مورد حمایت ترکیه در شــمال سوریه به دو منطقه 
تقسیم شدند و از دو استان کلّس و غازی عنتاب پیروی و این 
دو اســتان بطور مستقیم بر امور این مناطق نظارت می کنند.

هیأت حقیقت یاب شیمیایی در سوریه

  پــس از اعالم در راه بودن »اتفاقی بزرگ« از ســوی 
پیونگ یانگ، کاخ سفید متقاعد شده که احتمااًل یک آزمایش 
اتمی دیگر در راه اســت و عزم خود را بــرای مقابله با این 

آزمایش، جزم کرده است.
منابع این خبر گفته اند که آمریکا 2 ناو جنگی در منطقه 
شرق آسیا مســتقر کرده که برای ساقط کردن موشک های 
بردبلند، موشک های تام هاوک در عرشه خود دارند؛ تام هاوک 
همان موشکی اســت که بامداد جمعه هفته پیش، به خرج 
عربستان و از روی دو ناو آمریکایی مستقر در شرق مدیترانه، 

به سمت پایگاه هوایی »الشعیرات« سوریه شلیک شد.
منابــع آمریکایی گفته اند که این بار ناوها خیلی نزدیک 
شــده اند و یکی از رزمناوها به فاصله 300 کیلومتری ساحل 

کره شمالی رسیده است.
آمریکا که از واکنش چین به استقرار بمب اتم در خاک 
کره جنوبی واهمــه دارد، بمب افکن هــای راهبردی دارای 
قابلیت حمل تسلیحات ســنگین اتمی را هم در پایگاه گوام 
مستقر و ناو هواپیمابر »کارل وینسون« را نیز به سمت منطقه 

روانه کرده است.
هشــدار چین به آمریکا درباره کره شمالی

»لو کانگ« ســخن گوی وزارت امــور خارجه چین، در 
آخریــن موضع گیری خود این مســاله را بیان کرد و گفت: 
پکن با استفاده از قوای نظامی برای حل مشکالت موجود در 

منطقه مخالف است.
او اگر چه به طور مستقیم به آمریکا اشاره نکرد اما گفت 
که با نیروی نظامی نمی توان بر مشکالت چیره شد و پکن 
از همه طرف های ذیربط می خواهد به پشــت میز مذاکرات 

بازگردند.
مذاکرات شــش جانبه با هدف خلع ســالح اتمی کره 
شمالی با شرکت شش کشور آمریکا، کره شمالی، کره جنوبی، 
چین، روسیه و ژاپن از دسامبر ســال 2008 در پی آزمایش 
اتمی کره شــمالی متوقف شد و تالش ها برای انجام دوباره 

این نشست بی نتیجه مانده است.
ســخن گوی دولت چین تاکید کرد: در شــرایطی که 
تنش ها شــبه جزیره کره را فرا گرفته، این فرصت که همه 

به میز مذاکره بازگردند، وجود دارد.
او گفت: چین امیدوار است طرفین در راستای حل مساله 
هســته ای شبه جزیره کره با روش سیاسی، به توافقات الزم 

رسیده و تالش های الزم را عملی کنند.

»لو کانگ« تصریح کرد: عاری سازی شبه جزیره کره 
از سالح های هسته ای و حفظ صلح و آرامش این منطقه 
از طریق گفت وگوی صلح آمیز نیز موضع همیشگی چین 
است و ما امیدواریم طرفین در این راستا به توافقات الزم 

رسیده و تالش های الزم را عملی کنند.
وضعیت شــبه جزیره کره پــس از تنش های لفظی 
میان مقامات آمریکا و کره شــمالی طی روزهای اخیر به 
شدت متشنج شده و اعزام ناوگروه آمریکایی به منطقه نیز 

باعث گسترش دامنه این تنش ها شده است.
نظر مرکل درباره حــل دو بحران کره 

شمالی و سوریه
به گزارش پایگاه خبری »روسیا الیوم«، آنگال مرکل در 
گفت و گو با گروه خبــری »فونکه« تصریح کرد: »راه حل 
نظامی در مورد این دو مســأله کارایی نــدارد بلکه تأکید ما 
بر اعمال فشار سیاســی بر کره شمالی از سوی طرف های 
مرتبط اســت.« مرکل ضمن تأکید بــر نقض دائم قطع نامه 
های ســازمان ملل از ســوی حکومت کره شمالی گفت که 
به نفع جهان اســت که مانع دستیابی پیونگ یانگ به سالح 

هسته ای شوند.

وی دربــاره اوضــاع ســوریه گفت که پــس از حمله 
اخیــر آمریکا به ســوریه، باید با نظارت ســازمان ملل و با 
 همکاری روســیه، یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه 

یافت.
صدر اعظم آلمان تصریح کــرد: »ا با متحدان اروپایی 
و آمریکایــی مان بر در مــورد ضرورت آغــاز یک مرحله 
انتقالی به نحوی که در نهایت بشــار اســد در قدرت نماند، 
هم عقیده هستیم اما روســیه اصرار دارد که تصمیم گیری 
 در مورد سرنوشــت بشــار اسد به مردم این کشــور واگذار 

شود.«

آمریکا باز هم کره شمالی را تهدید به حمله کرد

دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در مصر، ادعای اخیر برخی پایگاه های 
خبری و رســانه های عربی را در القای حمایت تسلیحاتی ایران از تروریست ها در سینا با 
استناد به فیلم مشکوک منتشر شده از سوی تروریست ها، مضحک و دروغین دانست و با 
اشاره به سابقه منبع این خبرسازی کذب از سوی مجله   »دیفنس« در گذشته و بازنشر 
آن در برخی رســانه های مغرض سعودی، بر مواضع آشکار، ثابت و همیشگی جمهوری 
اسالمی ایران در قبال گروه های تروریستی- صهیونیستی همچون داعش و شاخه های 
این گروهک تروریســتی در کشورهای مختلف از جمله سوریه، عراق و مصر تاکید کرد: 
ایران از هیچ کوششــی برای مبارزه با این گروه هــای تکفیری و ترغیب جهانیان برای 

مقابله با اقدامات ضدانسانی آنان فروگذار نکرده و نمی کند.
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران همچنین هدف اصلی انتشار مجدد این 
اخبار کذب در برهه زمانی کنونی از ســوی رســانه های صهیونیستی و سعودی را برای 
منحرف کردن افکار عمومی نخبگان در جهان به خصوص در جهان عرب و اســالم از 
حامیان اصلی فکری و مالی و تسلیحاتی عامالن انفجارهای تروریستی و وحشیانه اخیر 
علیه شــهروندان بی گناه در کلیساهای مصر دانست و افزود: ماهیت پیوند »مثلث شوم 
رژیم صهیونیستی« برخی کشورهای عربی » تروریست های تکفیری«  که کمر به ایجاد 
و تداوم آشوب و ناامنی در منطقه و جهان و تضعیف و فروپاشی کشورهای بزرگ اسالمی 
در منطقه بســته  اند، برای همگان افشاء شده و اینگونه خبرسازی های ناشیانه و بی پایه 
و تکرار آن هرگز واقعیات هرچند تلخ و آزاردهنده در مورد هم پیمانی برخی کشــورهای 
عربی با رژیم صهیونیســتی برای ضربه زدن به ثبات و امنیت کشــورهای منطقه تغییر 
نمی دهد و این امر ضرورت هوشیاری نخبگان و محافل رسانه ای در عدم افتادن در دام 

این شیطنت های تبلیغاتی خبیثانه و فریبکارانه را می طلبد.

 ادعای عجیب درباره 
نقش ایران در سینای مصر

خبرگزاری رویترز گزارش کرد که لهســتان استقبال خود را از مستقر 
شدن نخستین گروه  از نظامیان آمریکایی در چارچوب نیروهای چند ملیتی 

در منطقه بالتیک به منظور مقابله با »تهدیدات روسیه« اعالم کرد.
ناتو تصمیم گرفته اســت تا بیش از یکهزار و یکصد نیروی خود را در 
منطقه اورزیر در 57 کیلومتری جنوب منطقه کالینگراد روسیه در کنار دریای 
بالتیک مستقر کند که این نیروها شامل 900 نیروی آمریکایی، 150 نیروی 

انگلیسی و 120 نیروی رومانیایی است.
برپایه این گزارش، دولت روســیه در منطقه کالینگراد سامانه موشکی 
»اس - 400« و موشــک هایی مســتقر کرده است که می تواند کالهک 

هسته ای با خود حمل کند.
خبرگزاری رویترز افزود: قرار است سه گروه دیگر از این نیروها تا ماه  

ژوئن آینده در منطقه اورزیر مستقر شوند.
ژنــرال »کورتن ســکاباروتی« فرمانــده نیروهای ناتو در مراســم 
اســتقبال از گروه جدیــد این نیروها در منطقه اورزیــر تصریح کرد گفت: 
مســتقر شــدن این نیروها در لهســتان برای به نمایش گذاشتن وحدت 
 و عــزم ناتو و ارســال پیامی  واضح و روشــن به هــر تجاوزگر احتمالی 

می باشد.

 استقرار نیروهای ناتو در 
مرز روسیه

مقر سامسونگ 
تخلیه شد

»مایک پمپئو« رئیس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا روز پنجشــنبه در 
جلســه پرسش و پاسخی که در یک اندیشــکده در واشنگتن برگزار شده بود، در 
خصوص نفوذ ایران در خاورمیانه و نگرانی آمریکایی ها از این بابت، سخن گفت.

پمپئو در خصوص ایران و برجام، همان مواضعی را داشــت که قبل از ورود 
ترامپ به کاخ سفید، به عنوان یک نماینده ضدبرجام در مجلس آمریکا داشت.

مایک پمپئو در خصوص ســیا و برجام گفــت: »در این خصوص کار زیادی 
انجام می دهیم و بررسی می کنیم حوزه هایی را که ایرانیان )به مفاد برجام( پایبند 
هســتند و حوزه هایی که شاید پایبند نباشــند. ما باید حواسمان به متن برجام و 
حرف هایی که در خصوص ســایت های اعالم شــده و ســایت های اعالم نشده 
)هســته ای ایران( زده شده و میزان دسترســی آژانس بین المللی انرژی اتمی به 

آن ها باشیم«.
رئیس ســیا در جای دیگری از ســوال و جواب به بحــث »ایران و نفوذ در 

خاورمیانه« رسید.
پمپئو گفت: »ایران در حال پیشــروی اســت، چه در حوزه افزایش ظرفیت 
موشــکی حزب اهلل و چه با افزایش قدرت در موصل از طریق شبه نظامیان شیعه. 

آنها همچنین از حوثی ها برای شلیک موشک به عربستان حمایت می کنند.«
مایک پمپئو بین بحث قبلی یعنی برجام و بحث فعلی اش هم رابطه ای ایجاد 
کرد و گفت: »فهرســت عصیان گری های ایران بعد از امضای برجام، به صورت 

چشمگیری طوالنی تر شده است.«
پمپئو که ایران را عصیان گر خوانده بود، در توضیح علت اتخاذ چنین موضعی 

گفت: »هالل شیعی در شرف کامل شدن است و این به نفع آمریکا نیست.«

رئیس سیا: هالل شیعی در 
حال تکمیل است


