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افشای عالقه ترامپ به برقراری
رابطه با بازیگر زن انگلیسی

«اما تامپسون» بازیگر و کمدین سرشــناس انگلیسی از ابراز عالقه دونالد ترامپ به خود در ســال  ۱۹۹۸میالدی خبر داد.تامپسون گفت:
دونالد ترامپ به گونه ای شماره تلفن من را در استودیوی یونیورسال گیر آورد و با من تماس گرفت تا با من قرار مالقات بگذارد .او در آن زمان
هم درست مثل االن امالک و مستغالت زیادی داشت و من در آن زمان پیشنهاد قرار مالقات دونالد ترامپ را رد کردم.

...

تحلیل روز

فرایند عزل احتمالی دونالد ترامپ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

رمزگشایی از تروراحمدشاه مسعود

راست گراها خود را برای انتخابات پارلمان
اروپا آماده می کنند
«سالوینی» همراه با قیام «بنن»
«ماتئوسالوینی»،وزیرکشورایتالیابهحلقهیاران«استیوبنن»
استراتژیستسابقترامپپیوست.دوماهپیشبنن 64ساله
از تاسیس ســازمانی خبرداد که میخواهد برانگیزاننده یک
«قیام» راســت پوپولیســتی پیش از انتخابات پارلمان اروپا در
آغاز سال  ۲۰۱۹میالدی باشد« .ســالوینی» نخستین مقام
ارشد یک کشور اروپایی اســت که به این ســازمان متشکل از
پوپولیستهای راســتگرا و ضداتحادیه اروپا پیوسته است.
استیو بنن نام این ســازمان را «جنبش» ()The Movement
گذاشتهاست.بهگزارش«نیویورکتایمز»،بنندرمصاحبهای
در «رم» گفت که ســازمان او در بروکسل مســتقر است و برای
رهبران پوپولیســت راســتگرای اروپایی «اتحادی گسترده
اما سســت» و «مکانی برای مالقات و ارتباط» فراهم میآورد.
هدفجنبشبهگفتهبنن«ساختنبلوکهایسیاسیبنیادی
برایپیروزیدرانتخاباتپارلماناروپادرماهمیآینده»است.
استیوبننیکراستگرایافراطیبودکهسالگذشتهازکاخ
سفیدکنارگذاشتهشد.سازمانتازهتأسیسبننبااستفادهاز
متخصصانی در حوزه نظرسنجی ،تحلیل داده و پیامرسانی،
ایجاداتاقهایجنگدرکارزارتبلیغاتیوانجامتبلیغاتخانهبه
خانهقصدداردشمارراستگرایانپوپولیستوناسیونالیست
اروپاییدرپارلماناروپاراافزایشدهد.اینروشهاپیشازاین
باعثپیروزیحامیانخروجبریتانیاازاتحادیهاروپا(برگزیت)و
نیزرسیدندونالدترامپبهریاستجمهوریآمریکاشدهاست.
شــرکت تبلیغاتی و تحلیــل داده «کمبریج آنالتیــکا» به دلیل
سرقت اطالعات شــخصی کاربران فیسبوک و انجام کارزار
روانیبرایپیروزیایندوانتخاباتبارسواییروبهروشد.

آغازدوئل اوباما وترامپ

نبی شریفی-چه زمانی بهتر از اکنون برای ورود
به کارزار انتخابات میان دوره ای؟ درست زمانی که
ترامپ خسته از دوست و دشمن است و نفس هایش
به خس خــس افتاده ،بــاراک اوباما او را بــه مبارزه
می طلبــد .دموکرات ها مــی دانند کــه دیگر هیچ
روزی ،همچون حاال برای شــروع مناســب نیست.
روزهایی که در میانه دو رخداد مهم قرار گرفته اند.
اولی انتشار مقاله جنجال برانگیز نیویورک تایمز،
با محوریت تشکیل «هســته مقاومت» توسط بخش
نخبگانی یــا مصلحت اندیش جمهــوری خواه کاخ
سفید بود .دومی نیز انتشار کتاب «وحشت :ترامپ
در کاخ ســفید» ،نوشــته «باب وودوارد» ،افشــاگر
«واترگیت» اســت که آخر هفته منتشــر می شــود.
حاال دموکرات ها اسب باراک اوباما ،رئیس جمهور
ســابق را زین کرده اند و او را به میــدان برای دوئل
با ترامپ فرســتاده اند.کمتر از دو ماه به انتخابات
میان دوره ای کنگره آمریکا ،باراک اوباما در جمع
دانشــجویان ایالت ایلینوی نخســتین ســخنرانی
انتخاباتی خود را ایراد کرد .به گزارش رویترز ،اوباما
در مراسم اهدای جوایز «اوربانا» از آن چه که «گرم
گرفتن با روســیه» و «تضعیف اتحادهــای جهانی»

خواند ،انتقاد کرد و گفت« :دو ماه دیگر ،این شانس
را داریم که خردورزی را به صحنه سیاســی کشــور
بازگردانیــم ».رئیسجمهــور ســابق آمریــکا که از
زمان ترک کاخسفید در ژانویه ســال گذشته خود
را از وارد شدن به منازعات سیاسی دور نگه داشته
بود حاال با لحنی نگران خواسته «نجابت ،صداقت و
قانونمندی»بهاخالقسیاسیکشورشبازگردد.او
در جمع دانشجویان از آن ها خواست در ماه نوامبر
به پای صندوقهای رای بروند و ابراز امیدواری کرد
تجربه دو ســال گذشــته دولت ترامپ نظر کسانی
را که گمان میکنند شــرکت در انتخابات اهمیت
نــدارد تغییــر داده باشــد .او بــا کنایه بــه پیامهای
توئیتری ترامــپ خطاب به دانشــجویان گفت باید
فراتر از بازنشــر پیامهای توئیتری کاری کنند و به
پای صندوقهای رای بروند .ســاعاتی بعد دونالد
ترامپ در برابر پشــتیبانان اش در شــهر «فارگو»ی
ایالت داکوتای شــمالی گفت که ســخنرانی اوباما
را امــروز بعد ازظهر تماشــا کردم ولــی «آدم هنگام
شــنیدن ســخنان اوباما خوابش می برد!» .ترامپ
که طی یک هفته گذشته با دردسرهای کتاب «باب
وودوارد» و یادداشت گمنام یکی از مقامهای ارشد

کاخسفید روبه رو بوده ،گفت که اوباما تالش دارد
«امتیاز اتفاقات عالــی را که برای کشــورمان روی
داده» به نام خود ثبت کند .انتخابات کنگره آمریکا
ششم نوامبر ( 15آبان) است و در آن تمامی 435
کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک سوم از100
کرسی مجلس سنای این کشور به رای گذاشته می
شود .هماکنون جمهوری خواهان با  236کرسی
در مجلــس نماینــدگان و  51نماینــده در مجلس
ســنا ،در اکثریت هستند.شــماری از تحلیل گران
معتقدند تورهای انتخاباتی اوبامــا در ایالتهایی
ماننــد ایلینــوی ،کالیفرنیــا ،اوهایــو و پنســیلوانیا
میتواند شانس پیروزی نامزد های حزب دموکرات
را افزایــش دهــد .اوبامــا در دو انتخابــات ریاســت
جمهــوری ســالهای  ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲در ایــن
ایالتها آرای زیادی به دســت آورده است .در این
میان اما یک مســئله را نباید فراموش کرد؛ این که
با وجود قدرت فراوان اوبامــا برای داغ کردن «تنور
انتخابات» و به پای صندوق کشیدن دموکراتها،
او به مخالفان سرسختش در جناح محافظهکار هم
این انگیزه را خواهد داد که برای نه گفتن به اوباما
پای صندوق بروند.

امیر علی ابوالفتح  -با انتشار مقاله "فرد ناشناس " در روزنامه نیویورک
تایمز که گفته می شود مقامی بلند پایه در دولت دونالد ترامپ است و از
وجود "هســته مقاومت " در برابر تصمیمات نســنجیده رئیس جمهوری
آمریکا خبر داده است  ،بحث توسل به متمم بیست و پنجم قانون اساسی
ایاالت متحده آمریکا مصوب ســال  1967در محافل سیاسی  -خبری
مطرح شــده اســت  .بخش  4متمم بیســت و پنجم قانون اساسی  ،روند
عزل رئیس جمهوری ایاالت متحده را این گونه توضیح می دهد «:هرگاه
س جمهور و اکثریتی متشــکل از مقامات اصلی دستگاه های
معاون رئی 
اجرایی یا هر مرجع دیگری که کنگره میتواند به موجب قانون پیشبینی
نماید ،طــی اعالمیــهای کتبــی به رئیــس موقت ســنا و رئیــس مجلس
نمایندگان اطالع دهنــد که رئیسجمهور توان اســتفاده از اختیارات و
انجام وظایف ریاست جمهوری را ندارد ،معاون رئیسجمهور بیدرنگ
به عنوان کفیل ریاســت جمهوری اختیــارات و وظایف فــوق را به عهده
میگیرد .از آن پــس در صورتی که رئیــسجمهور با اعالمیــه ای کتبی
به رئیس موقت ســنا و رئیس مجلس نمایندگان اطالع دهد که ناتوانی
وی رفع شــده اســت ،میتواند اعمال اختیارات و انجام وظایف ریاست
س جمهور و
جمهوری را دوباره عهــدهدار گردد ،مگر این که معــاون رئی 
اکثریتی متشکل از مقامات اصلی بخش های اجرایی ،یا مراجع دیگری
که کنگره میتواند از طریق قانون پیشبینی کند  ،ظرف چهار روز طی
اعالمی ه ای کتبی به رئیس موقت سنا و رئیس مجلس نمایندگان اطالع
س جمهور توان استفاده از اختیارات و انجام وظایف ریاست
دهند که رئی 
جمهــوری را نــدارد .در ایــن صــورت  ،چنان چه کنگره جلســه رســمی
نداشته باشد  ،ظرف  48ساعت تشکیل جلسه خواهد داد و در این مورد
تصمیمگیری میکند .چنان چــه کنگره ظرف  21روز پــس از دریافت
اعالمیه کتبی اخیر ،یا در صورتی که جلسه رسمی نداشته باشد  ،ظرف
 21روز پس از این که از کنگره خواسته میشود ،تشکیل جلسه دهد و با
س جمهور توان استفاده
دو سوم آرای هر دو مجلس تشخیص دهد که رئی 
از اختیارات و انجام وظایف ریاســت جمهــوری را نــدارد ،معاون رئیس
جمهور به عنوان کفیل وی انجام همان وظایــف را به عهده میگیرد .در
غیر این صورت رئیس جمهور اختیارات و وظایف خود را دوباره برعهده
میگیرد».به عبارت دیگر  - :عزل با موافقت معاون رئیس جمهوری آغاز
می شود  - .عزل به رای اکثریت کابینه نیاز دارد  -.عزل با همراهی دو
سوم هر دو مجلس کنگره قطعی می شــود  .با این حال ،هم اکنون هیچ
نشــانه ای از " خیانت " مایک پنس  ،معــاون رئیس جمهــوری و اکثریت
اعضای کابینه به دونالد ترامپ دیده نمی شــود  .همچنین هیچ نشــانه
ای از همراهــی دو ســوم اعضای دو مجلــس کنگره که هــردو در کنترل
حزب جمهوری خــواه – حزب رئیس جمهوری – اســت  ،با درخواســت
عزل دونالد ترامپ وجود ندارد.حتی با تصاحب هر دو مجلس کنگره در
انتخابات نوامبر  2018از سوی دموکرات ها  ،عزل رئیس جمهور بدون
" خیانت " کابینه به دونالد ترامپ امکان پذیر نخواهد بود .

رهام و کنسول آمریکا در بصره

...
ایتالیا

انتخابات کنگره عیار محبوبیت روسای قبلی وکنونی کاخ سفید را مشخص می کند

تشنج در نشست فوق العاده پارلمان؛ کشف  2کامیون اسلحه وبرخورد  3راکت به فرودگاه بصره

تابستانداغعراق

اوضاع در بصره عراق رو به تنش و وخامت جلو
می رود .مردم این اســتان ابتدا به دلیل نبود
آب سالم و رســیدگی نکردن دولت العبادی
چندین ساختمان دولتی را به آتش کشیدند
اما برخی جریانات مشــکوک در عراق سعی
دارند پیــکان هجوم مــردم را به ســمت گروه
هــای حشدالشــعبی وشــعارهای سیاســی
بگیرند.پــس از آتــش زدن سرکنســولگری
ایران در بصره توســط "معترضین" کار آن ها
به پایان نرسید و چندین مکان دیگر از جمله
ساختمانهای وابسته به سازمان بدر ،حزب
دعــوه ،عصائب اهــل الحــق و حتــی یکی از
آمبوالنسهای وابســته به حشد الشعبی هم

تخریــب و به آتش کشــیده شــد.همزمان،دو
کامیون حامل آب که در وســط آن ها اسلحه
حمــل مــی شــد ،توســط نیروهــای امنیتی
شناسایی وسرتیپ ســتاد «جمیل الشمری»
فرماندهــی عملیات بصــره نیز برکنار شــد.
همچنیــن ســه راکــت بــه نزدیکی فــرودگاه
بیــن المللی بصــره اصابــت کرد بــا این حال
تلفــات جانــی و مــادی نداشت.جلســه فوق
العاده پارلمان عراق نیز برای بررسی اوضاع
خطرنــاک در بصــره ظهــر دیروزبــا درگیری
فیزیکــی بیــن نیروهــای محافــظ شــخصی
نخســت وزیر و نیروهای حفاظــت از پارلمان
آغــاز شــد .درگیــری وقتــی اوج گرفــت که

ائتالف فتح به رهبری
هادی العامری و ائتالف
سائرون به رهبری مقتدی
صدر هر کدام به صورت
جداگانه خواهان استعفای
حیدر العبادی نخست وزیر
موقت عراق شدند

نیروهای محافظ شــخصی «حیدر العبادی»
با سالح های خود ،وارد ســاختمان پارلمان
و نیروهــای حفاظــت از پارلمان مانــع آن ها
شــدند امری که منجر بــه درگیــری فیزیکی
بیــن دو طــرف شــد.این درگیــری فیزیکــی
منجر به شکســته شــدن تعدادی در و پنجره
و شیشــه های پارلمان شــد و اوضاع عمومی
پارلمــان را بــه هــم ریخت.یــک خبــر دیگــر
حاکی اســت که نیروهای پیشــمرگه کرد که
مســئولیت امنیت بخشــی از منطقه امنیتی
سبز (محل اســتقرار پارلمان و هیئت دولت)
را برعهــده دارنــد ،نیز بــا نیروهــای محافظ
شــخصی نخســت وزیر عراق درگیر شــدند.
شــیخ قیس الخزعلی دبیــرکل عصائب اهل
الحق از نیروی حشــد الشــعبی بــا حضور در
تلویزیــون عراق و با طــرح این ســؤال که چرا
افــراد به اصطــاح معتــرض به کنســولگری
های آمریکا و انگلیس تعرض نکردند؟ افزود:
آتش زدن ســاختمان هــای بســیج مردمی،

...

اظهار نظر روز

فراخبر

سیداحمدموسوی مبلغ

هجدهم سنبله/شــهریور ،سالروز ترور مشــکوک احمد شاه
مسعود،مشهورترینفرماندهمقاومتضدروسیوضدطالبان
است.احمد شاه مســعود تنها دو روز قبل از حادثه تروریستی
یازدهمسپتامبرآمریکا،توسطدوخبرنگاراروپاییعربتبار،
در قلب پایگاه نظامی خود در شــمال شــرق افغانســتان و در
میان جمع زیادی از محافظان و نیروهای نظامی خود کشــته
شد.اکنون و 17سال پس از این ترور ،هنوز زوایای مرموز این
حادثهمبهمماندهوبهنظرمیرسدکههماهنگیهایصورت
گرفتهبرایکشتنمسعود،ازحدوحدودیکترورعادی،بسیار
بیشتر بوده اســت.در آن روزها ،تصور می شــد که القاعده ،با
پشتیبانیسازمانجاسوسیپاکستان(آی اسآی)طرحترور
مسعودراریختهواجراییکردهاست.اماایندرحالیبودکهبا
توجه به تجربیات مسعود و تیم محافظتی وی و شناخت کافی
آن ها از روش های القاعده و پاکســتان ،امکان ضربه خوردن
مسعودازایندوجریان،درحدصفربود.ازسویدیگر،عوامل
ترورمسعود،سهشبانهروزباتمامتجهیزاتتروریستیخوددر
پایگاهنظامیویحضورداشتندوکسیتاپسازوقوعترور،به
آن ها شکی نبرده بود.اینک دو سوال اصلی مطرح است.اول
این که چه کسانی ،طراحی عملیات ترور مســعود را به عهده
داشــتند؟و دوم این که ترور مســعود برای آن هــا چه منفعتی
داشت؟آنچهکهبعدازترورمسعوددرافغانستانومنطقهروی
داد ،می تواند از چرایی ترور او رمزگشایی کند.مسعود ،شش
ماه پیش از کشته شدن ،در تنها ســفر خارجی خود به پاریس
رفت.اودرآنجابهپیشنهادکشورهایاروپاییمبنیبرتشکیل
یک حکومت جدید (تحت حمایت نظامی غرب) پاسخ منفی
دادواعالمکردکهحتیاگربهاندازهکالهسرشدرافغانستان
بــرای او جا باقی بماند ،دســت از مبــارزه نخواهد کشــید و به
نیروهای خارجی ،اجازه حضور در افغانستان را نخواهد داد.
به نظر می رســد که طرح حمله نظامی به افغانستان ،از مدت
ها پیش توسط اروپایی ها و آمریکایی ها آماده شده بود و پاسخ
قاطع مسعود به آن ها ،نشان داد تا مسعود زنده است ،امکان
حضور مستقیم نیروهای خارجی در افغانستان وجود ندارد.
تروریستهابامعرفیکتبیوتضمینعبدالربرسولسیاف
ازفرماندهیمهمجهادیوازشخصیتهایبسیارنزدیکبه
عربستانسعودیواردپایگاهمسعودشدهبودندوگذرنامههاو
احتماالمعرفینامههایاروپاییآنهانشانمیدادکهمنابع
اروپایی نیز این افراد را تایید کرده اند.هم اکنون ،گمانه های
زیادیازهمدستییاراننزدیکمسعودباعواملترورنیزبرسر
زبانهاست.اینیاراننزدیکمسعود،بدونشک،باالقاعدهو
آی اس آی هیچ ارتباطی نداشتند ،اما با آمریکا و غرب ،روابط
حسنهایداشتندوپسازسقوططالبان،دربدنهحکومتنیز
مهم ترین شرکای کشور های غربی به حساب می آمدند.تنها
دو روز پس از ترور مســعود ،حوادث یازدهم سپتامبر روی داد
و پس از آن ،لشکر کشی ناتو و آمریکا به افغانستان آغاز شد.به
نظر می رسد که مســعود ،اولین قربانی یک توطئه بزرگ بین
المللیبود.طرحیکهبراساسآن،باعنوانمبارزهباتروریسم،
قراربودزمینههایتثبیتحضورآمریکاوناتودرمنطقهفراهم
شودوترورمسعود،رمزآغازعملیاتیبودکهباحوادثیازدهم
سپتامبرپیوندخورد.چهبساکهاگرطرحترورمسعودناکاممی
ماند ،برج های دوقلوی تجارت جهانــی آمریکا نیز تاکنون در
جایخوداستوار بود.
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تسویه حساب سیاسی اســت.وی گفت :اگر
اعتراضات به کمبود آب است همه می دانند
که وزیر آب رسانی کابینه از جریان صدر و نفر
اول دولت هم حیدر العبادی است ،پس چرا
دفاتر جریان صدر و دفاتر نخست وزیر به آتش
کشــیده نشــد؟ دبیرکل عصائب اهــل الحق
عراق گفت :مــا کــه در دولت نقشــی نداریم
چــرا بایــد دفاترمان ســوزانده شــود؟برخی
از رهبران سیاســی از جمله نــوری المالکی
رهبر ائتــاف دولت قانون نیز از جلســه فوق
العــاده پارلمــان انتقاد کــرد و گفت کــه این
جلســه برای ســرپوش گذاشــتن بــر جرایم و
رفتارهای تخریبگر و تعرض هایی است که به
اموال و دارایی های دولتــی ،مردمی و گروه
های سیاسی و حشد الشعبی شده است .از
طرفی فراکســیون الفتــح به رهبــری هادی
العامری نیــز که از حیــدر العبادی خواســته
بود فورا استعفا کند ،اعالم کرده است که در
صورت استعفانکردن ،فراکسیون الفتح او را
براساس قانون از طریق پارلمان از پست قوه
مجریه کنار می زند .اکنون منابع متعددی از
فشار آمریکا در بغداد در ســطح پارلمان خبر
میدهند و میگویند کــه آمریکا اصرار بر باال
آمدن نامزد خاصی برای نخستوزیری دارد و
برای تغییر دادن روند قانونی پارلمان ،برخی
احزاب و گروهها را تحت فشار گذاشته است.
همزمــان ،طرفــداران آمریــکا در بصــره ،در
حال فشار بر ایران و حشــد الشعبی هستند.
برای مثال خانم «رهام یعقوب» که به ظاهر از
فعاالن مدنی این شهر اســت و در حوزه زنان
فعالیت می کند و با کنســول آمریکا در بصره
نیز مرتبط است ،هدایت جمعی از زنان بصره
در تظاهــرات را بــر عهــده داشــت .او چندی
پیش در اینســتاگرام خود عکسی با کنسول
آمریکا را منتشر کرده است.

سایمون تیسدال:

آمریکا؛ عنصری بی تاثیردرسوریه
"زمانینهچنداندوربهآمریکابهعنوانتعیینکنندهاموردر
خاورمیانهنگریستهمیشدامابهنظرمیرسداینروزهادوران
طالییواشنگتندرخاورمیانهتنهابهخودنماییهایتوئیتری
منتهی شــده اســت".تحلیل گر گاردین با بیان این جمالت
افزود :این که دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا به تازگی
هشــدار داد که آمریکا صرفا از وقوع کشــتار در ادلب «بسیار
خشمگین»است،تأییدکنندهناتوانیآمریکاست.صحبتاز
خشمگینبودنمساویبایکبرنامهنیستاماترامپاهرمی
کمقدرتدارد.اوتالشهایدیپلماتیکبرایپایاندادنبه
هفتسالجنگداخلیدرسوریهرانادیدهگرفت،بهحمایت
ازشورشیانمخالفرژیمسوریهپایاندادواکنوننیزصحبت
ازفراخواندننیروهایآمریکاییحامیکردهایطرفدارغرب
به آمریکا میکند .هم اکنون ظاهرا پنتاگون بیشــتر نگران
تهدید روسیه برای حمله به نقطهای در شرق سوریه در مرز
این کشور با عراق و اردن است؛ جایی که تعدادی از سربازان
آمریکایــی در آن مســتقر هســتند .در حالی که روســیه در
منطقهای که زمانی در تسلط واشنگتن بود جوالن میدهد
حاال آمریکا به حد یک ناظر تقلیل یافته است".

...

نمای روز

مایکلموردرحاشیهجشنوارهسینماییتورنتوبرایمعرفی
مستند"فارنهایت" 9/11گفت:مادرشرایطکنونیبهوعده
و آرزو نیاز نداریم ،ما به عمل نیاز داریــم .ما برای پس گرفتن
کشورماندرجنگهستیم.ازحاالتاانتخاباتمیاندورهای
کنگرهدرششمنوامبردرایالتهایکلیدیومهمآمریکاباید
وارد عرصه سیاسی شویم و برای شکست دادن نامزدهای
جمهــوری خــواه بکوشــیم تــا بــه ایــن ترتیب دســت حزب
جمهوری خواه ترامــپ را از اکثریت فعلی خــود در مجلس
نمایندگان و سنا کوتاه کنیم  .اگر بتوانیم این کار را بکنیم،
ضربه ای جدی به ترامپ خواهیم زد و با این کار زمان به نفع
ما به جریان خواهد افتاد .ما باید به گونه ای عمل کنیم که در
"مقاومت ملی فرانسه " اتفاق افتاد .اضطراری بودن شرایط
کهتالشمیکنیمبااینفیلمنشاندهیم،بسیارمهماست.

...

اندیشکده روز
جمعه مشکوک در روابط ایران و عراق
اندیشــکده راهبردی تبیین نوشت :جمعهشــب ،در عراق
عدهای به ســاختمان کنســولگری ایــران در بصــره حمله
کردند و آن را به آتش کشیدند .این در حالی است که یکی
از اصلیترین پایگاههای حشــد الشــعبی در عراق ،جنوب
این کشور و مشخصا بصره است تا جایی که مردم این شهر،
شــهدای بســیاری را در لباس حشــد الشــعبی و در مبارزه
با داعش تقدیم کردهانــد .لذا حمله به کنســولگری ایران
در این شــهر ،با فرهنگ و منش مردم آن متفاوت است.در
روزی که به کنســولگری ایران در بصره حمله شد ،فیلمی
در فضــای مجازی دستبهدســت میشــد کــه مدعی بود
گروهی از مردم آبادان ،در اعتــراض به حضور عراقیها در
این شــهر دســت ب ه اعتراض زدند و با ادبیاتی تند خواستار
خروج آنها شدند!در برنامه طراحیشده برای فتنهانگیزی
میان دو ملت ایران و عراق ،بناست مردم ایران ،عراقیها را
عربهای هوسران و سودجو دیده و مردم عراق هم ایرانیها
را مداخلهگران عجم تلقی کنند .لذا همزمان با یک تحرک
مشــکوک در این ســوی مرزهــا ،تحرکــی مشــکوکتر در
آنسوی مرزها رخ میدهد تا بخشــی از پازل فتنهانگیزی
تکمیلشود.درطراحیدشمن،هردوملتبایدبههمحمله
دوستی اعتقادی
کنند تا عالوه بر مخدوششدن نمادهای
ِ
و انســانی آنها که در اربعین اوج میگیرد ،روابط سیاسی
دو کشور هم تحت تاثیر این روابط آشفته ،تضعیف شود .باید
طراحی اجتماعی-سیاسی دشمن را شناخت.

اعالم آمادگی آمریکا برای واکنش به حمله احتمالی شیمیایی در سوریه

ادلبزیرآتشجنگندههایروسی

ارتش ســوریه خود را برای تهاجمی بزرگ به ادلب آماده
می کند؛ چیزی که ظاهــرا به مذاق آمریــکا و متحدانش
خوش نمی آید.حاالبه نوشــته النشــره،نیروهای ارتش
ســوریه عملیــات نظامــی در اســتان ادلــب را البتــه بــه
طورغیررســمی آغاز کرده اند و واحد توپخانه،موشــکی
ونیروی هوایــی ســوریه مواضع گــروه های تروریســتی
راهدف قــرار داده انــد  .جنگندههای ارتش روســیه نیز
به مناطقــی از اســتان ادلب ســوریه کــه آخریــن پایگاه
تروریســت هاســت حمله کردنــد .این حمــات مواضع
گروههــای تروریســتی در جنــوب غــرب ادلــب را هدف
قرار داده اســت.حمالتی که به گفته ســازمان دیدهبان
حقوق بشر سوریه از شدیدترین حمالت هوایی در طول
یک ماه گذشــته اســت.به گــزارش خبرگــزاری آلمان،
این سازمان میگوید ،دســت کم  ۸۰بمب به این منطقه
پرتاب شده اســت.همزمان،رئیس ستاد مشترک ارتش
آمریکا درباره اســتفاده احتمالی از ســاح شیمیایی در
منطقه تحت اشغال تروریست ها در ادلب سوریه هشدار
داد .او میگویــد تدابیــر نظامــی بــرای واکنــش بــه این
حمله احتمالی در دســتور کار قرار دارد .سابقه عملیات
نظامی ارتش سوریه نشان داده آن ها ضمن بیرون راندن
شورشیان و تروریســت ها از روستاها و شــهرها ،اهتمام
ویژه ای به جلوگیری از آسیب دیدن غیر نظامیان دارند.
بنابراین به نظر می رسد نگرانی آمریکا و اروپا در این زمینه

بیش از این که واقعی باشــد ،تاکتیک تبلیغی است و اگر
آن ها در این زمینه واقعا دغدغه ای داشتند اساسا اقدام
به حمایت از شورشــیان و تروریســت ها در ســوریه نمی
کردند .کاخ سفید همچنین با این پیش فرض که دمشق
از تسلیحات شــیمیایی اســتفاده می کند اعالم کرد اگر
دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه دوباره از تسلیحات
شیمیایی استفاده کند ،آمریکا و متحدانش «به سرعت و
به طور مناسب» به آن واکنش نشان خواهند داد .تاکنون
اســناد متعددی مبنی بر دست داشــتن تروریست ها در
حمالت شیمیایی در سوریه منتشر شــده است .طبیعتا
متحــدان غربــی و منطقــه ای تروریســت ها تســلیحات
شیمیایی را در اختیار آن ها قرار داده اند .اساسا ادعا ها
درباره استفاده ارتش سوریه از سالح شیمیایی بهانه ای
برای اعمال فشار بر دمشــق و زمینه سازی برای مداخله
نظامی ائتالف موسوم به ضد داعش به رهبری آمریکا در
سوریه بوده اســت .در هر حال آن چه مسلم است این که
مردم و ارتش ســوریه  -بی توجه به مواضع و هشدارهای
آمریــکا  -عزم خــود را بــرای آزاد ســازی ادلب از دســت
تروریست ها جزم کرده اند و این چیزی است که محافل
رسانهایصهیونیستیهمبهآناذعاندارند.المیادینبه
نقلازرسانههایرژیمصهیونیستیاعالمکرد:بشاراسد
و روسیه برای آمریکا هیچ اهمیتی قائل نیستند ،داستان
به پایان رسیده است و ادلب هدف نهایی خواهد بود.
CMYK

