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تالش ناکام مالنیا برای
بر هم زدن گفت وگوی ترامپ و پوتین!

وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه گفت :مالنیا ترامپ (بانوی اول آمریکا) برای بر هم زدن گفت وگوی پوتین و ترامپ در
هامبورگ تالشکرد ،اماموفق به انجام اینکار نشد.بهگفتهرکس تیلرسون گفت وگویآنها که قرار بود 30دقیقهباشد ،دوساعت و پانزده دقیقهبه
طولانجامید.مردمجلویدرایستادهبودند.حتیمالنیارابهداخلاتاقفرستادندتاشایداوبتواندماراازاتاقخارجکند،امااونیزموفقبهاینکارنشد!
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تحلیل روز
دکترابوذرگوهری مقدم

توافق معامله گرها

خبــر اعــام آتشبــس در جنــوب غربــی ســوریه در اولین
مالقات رسمی دو ساعت و پانزدهدقیقهای پوتین و ترامپ
ملموستریــن خروجــی این دیــدار بــود .اســتراتژی اولیه
آمریکا در ســوریه به ادعای خودشان شکست داعش است
اما در این راه مالحظاتی نیز وجود دارد که فوریترین آنها
استقرار نیافتن نیروهای سوری و محور مقاومت در مناطق
آزادشده است .سیاســت دوم آمریکا در سوریه نیز معطوف
بــه ممانعت از حضــور ایران در ســوریه بــرای تامین منافع
رژیم صهیونیستی است و زمانی که شکست داعش قطعی
به نظر میرسد سیاســت دوم اولویت جدی خواهد یافت.
آنچه در این دیدار حاصل شد باهدف ایجاد منطقه کاهش
تنش و حائل در جنوب غرب سوریه و در استانهای همجوار
سرزمینهای اشغالی است .رژیم صهیونیستی اصرار دارد
با فشار بر آمریکا و روسیه این مناطق را از مذاکرات مربوط
به آینده استقرار نیروهای حاضر در سوریه نیز مستثنا کند و
حتی معتقد به استقرار نیروهای آمریکایی بهجای نیروهای
روسی در جنوب ســوریه ،قنیطره و جوالن است .بعد دیگر
سیاست آمریکا در سوریه مربوط به بخش شرقی رود فرات
و نواحی مرزی ترکیه و عراق و جلوگیری از دسترسی محور
مقاومت از عراق به سوریه و نیز مدیریت نیروهای تروریست
داعش و تبدیل آنها از نیروهای فرامنطقه ای به منطقهای
است .مسلم ًا آمریکا تالش میکند محور مقاومت را از طریق
روسیه مدیریت نماید .آنچه در دیدار سران دو کشور نهایی
شــد امر جدیدی نیســت و از دوران اوباما مطرح بود اما در
مقطع فعلی شــیوه اجرای این توافق و نیروهای ضامن آن
محل ابهام اســت .برخی منابع از اطالع محــور مقاومت از
مذاکرات روســیه-آمریکا خبر میدهند و آنچــه رخ داده را
به معنای رعایت نکردن منافع محور مقاومت توسط روسیه
نمیدانند .امــا درنهایت وجــود دولت معاملهگــر ترامپ و
معامله احتمالی کاهش تحریمهای مسکو در قبال اعطای
امتیازاتی به آمریکا ،یا گرفتن امتیازاتی در اوکراین توسط
پوتین در ازای امتیازاتی در سوریه دور از تصور نیست.
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اندیشکده روز
اهمیت استراتژیک جوالن

اندیشــکده راهبــرد تبییــن نوشــت :جــوالن  ،منطقــهای
کوهســتانی اســت که در جنــوب غربیتریــن بخش خاک
ســوریه و  ۷۰کیلومتــری دمشــق و بیــن مرزهای ســوریه،
لبنان ،اردن و فلســطین اشــغالی واقع شــده اســت .رژیم
صهیونیستی در جنگ  ۶روزه ژوئن  ،۱۹۶۷این منطقه را
اشغال کرده و پس از ناکامی سوریه در بازپسگیری آن در
ســال  ،۱۹۷۳در ســال  ،۱۹۸۱آن منطقه را که متعلق به
سوریه اســت به خاک خود ضمیمه کرد و البته این اقدام را
هیچگاه سازمان ملل متحد تأیید نکرد .وضعیت توپوگرافی
این ارتفاعات بهگونهای اســت که تســلط بر جــوالن برای
رژیم اســرائیل اهمیتی بســیار دارد .ارزش استراتژیکی و
راهبردی جوالن برای این رژیم قابل چشمپوشــی نیست.
از منظر امنیتی ،تســلط بر جوالن این امــکان را به آن رژیم
میدهدکههرگونهتحرکنظامیسوریهراتحتنظرداشته
باشد و با وجود چینخوردگیها و بلندیهای موجود در این
منطقه ،بخشهای زیادی از فلســطین اشغالی را به تسلط
خود در آورد .همچنین این ارتفاعات اهمیت آبی داشــته و
سومین منبع تأمینکننده آب اسرائیل است .از همین روی
بود که وقتی پس از سال ۲۰۱۱و زمانی که بحران در سوریه
افزایش یافت ،رژیم اســرائیل تالش کرد کــه این منطقه را
به هر شــکل ممکن امن نــگاه دارد تا از حمــات احتمالی
نیروهــای مقاومــت جلوگیــری نمایــد و برخــاف تصــور
صهیونیســتها موجب حضور نیروهای مقاومت لبنان در
کنار ارتش و نیروهای مردمی سوریه برای مقابله با النصره
در این منطقه شــد .نتیجه آن فعال شــدن جبهه شمالی با
خط مرزی بسیار طوالنی به طول بیش از ١۵٠کیلومتر در
جوالن و در جنوب لبنان تا بندر «ناقوره» در ساحل مدیترانه
در برابر اســرائیل بود و در نهایت این که اهمیت راهبردی
ارتفاعات جوالن برای محور مقاومت و برای رژیم اسرائیل
که این منطقه را برای دههها تحت اشغال خود داشته است،
قابل چشمپوشی نیســت و به نظر میرسد تنش بر سر آن تا
آزادسازی کامل ادامه خواهد داشت.
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یادداشت
امیرعلی ابوالفتح

ورای یک دیدار

دیدار و توافقات پوتین وترامپ پس از آن صورت گرفت که
حداقل حلقه اصلی قدرت در کاخ ســفید به ریاست ترامپ
به اندازه بدنه هیئــت حاکمه آمریــکا  ،ضدیت با روســیه را
در دســتور کار ندارد  .گفته می شــود در جریــان این دیدار
 ،ترامپ توضیحــات پوتین برای دخالت نکردن روســیه در
انتخابات آمریکا را پذیرفته است ؛ موضوعی که برای جریان
ضد روس در آمریکا قابل قبول نخواهد بود  .همچنین سران
دو کشور موافقت کردند یک آتش بس در مناطقی از خاک
سوریه اجرا شود  .البته رکس تیلرســون  ،وزیر امور خارجه
آمریکا برای تلطیف این توافق اعالم کرد که واشنگتن برای
خاندان اسد در ترســیم آینده سیاسی سوریه جایگاهی در
نظر نمی گیرد  .اما مواضع مکرر روس ها در حمایت از بشار
اسد و تاکید مســکو بر اصل تعیین سرنوشــت توسط مردم
این کشــور  ،احتمال عقب نشــینی ترامپ و مشاورانش را
در برابر دیــدگاه روس ها در ســوریه افزایش مــی دهد  .به
هر حــال چنین به نظر می رســد کــه آمریکایی هــا با وجود
لفاظی های ترامپ در خط و نشــان کشــیدن بــرای رقبا و
دشــمنان آمریکا  ،ابزار کافــی برای بازگردانــدن آمریکا به
دوران تک ابرقدرتی ندارند  .به عبارت دیگر  ،با صف بندی
های جدید در نظام بین الملل و ظهور قدرت های مستقل
 ،رقیب یا متخاصم در برابر آمریکا  ،واشــنگتن چاره ای جز
به رسمیت شــناختن دیدگاه دیگران ندارد  .ظهور ترامپ
اگرچه واکنش دیرهنگام تشــکیالت سیاسی در آمریکا به
این تحوالت است  ،با این حال  ،رفتارهای تند جریان حامی
ترامپ ،در نهایت به کاهش نفوذ آمریکا بر نظام بین الملل
سرعت خواهد بخشید   .
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گزارشها ازتوافقترامپ وپوتین درباره سوریه

الوروف :آتش بس در جنوب غربی سوریه از امروز اجرا خواهد شد
گروهبینالملل-بهدنبالدیداردونالدترامپ
رئیسجمهورآمریکاباوالدیمیرپوتینهمتای
روســی اش در حاشــیه اجالس «جی  » 20در
هامبورگ،سرگئیالوروف،وزیرخارجهروسیه
از توافق رؤسای جمهور این کشــور و آمریکا بر
ســر شــروع آتش بس در جنوب غربی سوریه از
امروز خبــر داد .دولت اردن بــا تایید این توافق
گفته اســت که در برقراری آتشبس همکاری
خواهد کرد.واشــنگتن نیز تاکیدکرده اســت
که توافق جدید نامحدود خواهد بود و بخشی
از گفتگوهای گســترده تر آمریکا با روســیه در
تالشبرایکاهشدرگیریهادرسوریهاست.
همزمان ،رســانه هــای خبری گزارشــهایی از
«پالن بی »توافق دو جانبه مســکو و واشــنگتن
درباره بحران سوریه منتشرکرده اند که شامل
مســائل امنیتــی ،نظامی ،سیاســی ،تقســیم
نفــوذ ،امنیــت و مرزهای این کشــور اســت .با
این حــال جزئیات این گــزارش ها بــه صورت
رسمی تاییدنشده است ،امری که باعث ایجاد
یک ابهام رســانه ای و گمانه زنی های مختلف
شده اســت.البته پوتین دیروز تاکید کرد آینده
ســوریه را بایــد مردم ســوریه مشــخص کنند و
آیندهبشاراسدنیزتوسطمردمسوریهمشخص
می شــود.همزمان روزنامه ســعودی «الحیاة»
به نقل از منابعی که آنهــا را آمریکایی می نامد،
مدعی شــد این توافق بر دو اصل استوار است:
نخســت؛ ابقای بشــار اسد در مســند قدرت به
عنوان رئیس جمهور و دوم دور کردن نیروهای

ایــران از مناطق مــرزی و همــکاری با روســیه
برای ایجاد مناطــق امن.به ادعــای الحیاة ،بر
اساس توافق آمریکا و روسیه قرار است کنترل
منطقهمرزیسوریهواردنبهدمشقدادهشود
 .درباره مرزهای مشــترک ســوریه با فلسطین
اشــغالی نیز وضعیت دشــوار و پیچیده اســت؛
زیرا اســرائیل اصــرار دارد که حــزب ا ...از این
منطقه دور شــود .اما میان واشــنگتن و مسکو
اختــاف نظر وجــود دارد .مســکو مشــکلی با
حضور نیروهای حــزب ا ...یا دولت ســوریه در
مرزهایفلسطیناشغالیندارد.بههمیندلیل
اسرائیلاصرارداردکهآمریکاییهابرآتشبس
نظارت کنند ،نه روس ها ،زیرا به نوشته دویچه
وله تل آویو به مســکو اعتماد ندارد .با این حال
روزنامه سوئیســی "نویه تسوریشر تسایتونگ"
در این باره مینویسد :اســرائیل مدتهاست
که انتظار داشــت این توافق صــورت بگیرد .بر
اســاس گزارش ایــن روزنامه  ،اســرائیل به هر
قیمتیشدهمیخواهدمانعشودکه نیروهای
مقاومــت در مرزهــای خــود اســتقرار یابنــد.
▪طمعاسرائیلبهمرزهایسوریه

از ســوی دیگــر چنــدی پیــش روزنامــه تایمز
انگلیس در گزارشــی بــه نقل از برخــی منابع
در خاورمیانــه نوشــت :اســرائیل بــه آمریکا و
روسیه برای تضمین ایجاد منطقه ای حائل در
جنوب سوریه فشار می آورد تا حزب ا ...لبنان
نتوانــد در این منطقــه فعالیت کنــد .تایمز در

عراق

پاپ :

از تشکیل اتحادهای خطرناک میان اعضای
گروه  ۲۰نگرانم

این گزارش می نویســد :هم اکنون مذاکراتی
بین آمریکا و روســیه درباره آینده جنوب غرب
ســوریه در امان پایتخت اردن برگزار می شود
و هیئتی اســرائیلی در حاشــیه این مذاکرات
حضور یافته اســت .این روزنامه انگلیســی به
نقلازمنابعنظامیخاطرنشانکرد:بنیامین
نتانیاهو نخست وزیر اســرائیل ،مسئله ایجاد
منطقه حائــل را در مذاکــرات جداگانه خود با
رؤسایجمهوریآمریکاوروسیهبررسیکرده
اســت .منطقه حائل کــه رژیم صهیونیســتی
درپی ایجــاد آن اســت  ،بــه طول بیــش از 30
مایل از شــرق بلنــدی هــای اشــغالی جوالن

سوریه آغاز می شود و با گذشــتن از شهر درعا
به شهر سویداء می رسد.درباره مرزهای عراق
نیز در گــزارش روزنامــه العهد آمده اســت که
نبرد دیرالزور به دولت ســوریه اختصاص داده
می شــود و وزیران دفاع و خارجه آمریکا با این
مســئله مشــکلی ندارند ولی نیروهــای تحت
حمایتآمریکانیزبایدمنطقه«الجزیره»سوریه

را اشــغال کنند که شــامل رقه ،فرات ،کوبانی
و تل ابیض اســت .این منابــع همچنین اعالم
کردند که قرار اســت بــرای کنتــرل مناطقی
کــه از داعش پــس گرفته مــی شــود ،آمریکا و
روســیه با هم همکاری داشته باشند و مناطق
امنــی را بر اســاس طرح روســیه ایجــاد کنند
که شــاید همه آوارگان را در خود جــای دهد.
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سراغروسهارفتهاندتادریکمعاملهبزرگبراساسمنافعخودومسکوبدهبستانکنند.حالسوالاصلیایناستکهمسکودراینمعاملهبزرگ
تاچهمیزانبهمنافعراهبردیشرکایشوفادارخواهدماند؟طبیعتامنافعراهبردیجریانمقاومتباروسهادربرخیمواردهمسونیست.غیریتو
دشمناصلیمقاومتدردرجهاولرژیماشغالگرقدساست،ایندرحالیاستکهروسهاتقابلیباتلآویونداشتهوحتیدرسوریهدرسطحیباالبا
اسرائیلیهاهماهنگهستند.آنهادرسطحیبسیارعالیتوافقکردهاندکهجنگندههایسوریواردمناطقموردنظراسرائیلنشوند.مسکوحتی
اعتراضیهمبهبمبارانهایاسرائیلعلیهحزبا...ندارد.اینواقعیتدرکنارسابقهرفتاریروسیهبهعنوانیکبازیگرکاسبدرعرصهبینالمللی
نگرانیهایجدیرانسبتبهتوافقمبهماخیربهوجودآوردهاست،نگرانیهاییکهتنهاباروشنشدنتمامیابعاداینبدهبستانبزرگقابلرفعاست.

رژیم صهیونیستی

...

اظهار نظر روز

پاکستان

ترکیه

تعهدداعش برای انتشار فایل صوتی
از ابوبکر البغدادی

شهادت کودک شیرخواره بهدنبال
شلیک گاز اشکآور صهیونیستها

بالتکلیفی ائتالف نظامی سعودی؛
بازگشت «راحیل شریف» به پاکستان

بهکنترلدرآوردن965شرکتتوسط
دولتترکیهاززمانکودتاینافرجام

منابع محلی در شــهر تلعفر اعالم کردند که گروه
تروریســتی داعــش بــه زودی یک فایــل صوتی از
«ابوبکر البغدادی» سرکرده این گروه تروریستی
را منتشر خواهد کرد .این تصمیم پس از آن گرفته
شــده که وزارت دفاع روســیه اعالم کرد سرکرده
داعش در حمله هوایی جنگندههای این کشور به
رقه کشته شده است .احتمال مرگ وی در حالی
است که داعش به سرعت در حال عقب نشینی از
مواضع خود در سوریه و عراق است.

یک کودک شــیرخواره فلســطینی که دوماه قبل
در اثر شــلیک گازهای اشــک آور توسط نظامیان
صهیونیست دچار حالت خفگی شــده بود ،جان
خود را از دســت داد" .عبــد الرحمــن برغوثی" از
روســتای عابود در شمال شــهر رام ا ،...دو ماه در
بیمارســتان "هداســا" واقــع در اراضی اشــغالی
بستری بود و از اکسیژن استفاده می کرد تا این که
بعدا به بیمارستان "فلسطین" در رام ا ...منتقل و
در آنجا شهید شد.

راحیل شــریف ،فرمانده ســابق ارتش پاکستان که
رهبری ائتالف نظامی سعودی را به عهده داشت به
پاکســتان بازگشــت .او برای به عهده گرفتن سمت
فرماندهیائتالفبهریاضسفرکردهبود.اما،چندی
پیش رسانهها اعالم کردند که فرمانده سابق ارتش
پاکستان به دنبال راهی برای استعفا است .راحیل
شریفازنفوذبیشازحدآمریکابرعربستانناراضی
استوتصورمیکنداینائتالفنظامینمیتوانددر
مسیریکهبهویگفتهشدهاستحرکتکند.

یک ســال از کودتای نافرجام ترکیه ســپری شــده
و دولت این کشــور اعــام کرده اســت کــه از زمان
توطئه کودتا در ژوئیــه ســال  ،2016مقامات این
کشور 965شــرکت وابســته به گولن را مصادره یا
سرپرســتی برای آنها منصوب کرده اند .نورالدین
جانیکلی معاون نخســت وزیر ترکیــه در بیانیه ای
اعالم کرد که شــرکت ها در 43اســتان در سراسر
ترکیهمستقرهستندومجموعداراییآنهابهحدود
 41میلیاردلیر( 11.3میلیارددالر)میرسد.

رهبرکاتولیکهایجهانازنشست
جــی ۲۰به دلیــل امــکان برقراری
«اتحادهــای بســیار خطرنــاک»
میــان رهبران جهــان که مــی تواند
نتایج تلخی به ویژه بــرای مهاجران
داشته باشد ،ابراز نگرانی کرد .پاپ
فرانســیس گفت:من از اتحادهای بســیار خطرنــاک میان
قدرتهاییکهباکجبینیبهجهانمینگرندنگرانهستم.
اینخطر،مهاجرانماراتهدیدمیکند.اصلیترینمشکلکه
متاسفانههرروزهمبزرگترمیشود،مربوطبهفقرا،ضعفاو
راندهشدگاناستکه(اینتعریف)شاملحالمهاجرانمی
شود .از همین بابت است که جی ۲۰موجب نگرانی من می
شود چرا که بیش از همه به ضرر مهاجران است.اروپا از سال
 ۲۰۱۵میالدی با ســیل مهاجران و پناهجویان روبه رو بوده
است ،اما هشــدار می دهم که مبادا رهبران قاره سبز طعمه
اینتوهمشوندکهبستنمرزهاامکانپذیراست .قدرتهای
بزرگجهانبایدبرایسرنوشت 30میلیونآفریقاییویمنی
گرسنهچارهایبیابندومنازرؤسایجمهورونخستوزیران
گروه 20و همچنین جامعه جهانی مــی خواهم برای بهبود
اوضاع تأسف بار ســودان جنوبی ،منطقه دریاچه چاد ،شاخ
آفریقاویمن،اقدامکنند.

خبرهای متفاوت
بی مباالتی پنس درپایگاه ناسا
اسپوتنیک:مایکپنس،معاوندونالدترامپبهخاطردست
زدنبهتابلوی«دستنزنید»ازناساعذرخواهیکرد.پنسمی
گویدکهاوبامارکوروبیو،سناتوراهلفلوریداسراینموضوع
شرطبستهبود.مارکوروبیوخطاببهپنسگفتهبودکه«اگر
جرات داری به این تابلو دست بزن» .در تصاویر منتشر شده،
پنسکهبرایبازدیدوسخنرانیبهناسارفتهبوددرحالدست
زدن بهقطعهایازفضاپیمایاوریوناست.

شوخیجالبپوتینباترامپ
ایندیپندنت :پوتین،پیشازآغازدیداربادونالدترامپودر
حالی که خبرنگاران در حال عکاسی از آنها بودند ،به سمت
ترامپ متمایل شد و با اشاره به خبرنگاران حاضر ،به شوخی
ازاوپرسید«:اینهاهستندکهشمارااذیتمیکنند؟!»ترامپ
همدرپاسخگفت«:بلهخودشانهستند.حقباشماست ».به
نظر میرسید اظهارات پوتین نوعی همدردی با ترامپ بود
که از رســانههای "حملهکننــده" به خودش گلهمند اســت.

فقط چند ده متر تا آزادی کامل شهر موصل

«موصل قدیم» هم آزاد شد

فرماندهی عملیات مشــترک عراق طی بیانیهای اعالم
کرد که بخش قدیمی شهر موصل تحت کنترل نیروهای
عراقیدرآمدوتنهاچندمترتاآزادیکاملاینشهرباقی
ماندهاست.بهگفته تلویزیونعراقتاساعاتپایانیدیشب
نیزقراربودپیروزینهایینیروهایعراقیدرموصلاعالم
شود .شبکه المیادین نیز اعالم کرد که نیروهای عراقی
از نظر نظامی کامال بر شهر موصل سیطره یافتهاند و تنها
یک نوار در لبه رود دجله واقع در شرق منطقه «المیدان»
باقی مانده اســت .نیروهای عراقی دیروزموفق شــدند،
 74عضوداعشازجملهیکیازسرکردههایبرجستهبه
نامابوحفضهالسعودیرابهکاممرگبفرستند.عملیات
موصلازنظرمشارکتنیروهادرآن،تنهاعملیاتیدرعراق

است که تمامی نیروهای مسلح این کشــور اعم از ارتش،
پلیس،واکنشسریع،مبارزهباتروریسم،الحشدالشعبی،
پیشــمرگهای کرد ،نیروی هوایــی ،بالگردهای ارتش
و لشکر زرهی ارتش عراق در آن شــرکت کردند .با پایان
عملیاتموصل،نیروهایمسلحعراقماموریتپاکسازی
برخی مناطق آلوده به داعش را در تلعفر در غرب موصل،
«الحویجه» در جنوب غربی کرکوک و «القائم» در شمال
غربی االنبار بر عهــده خواهند گرفت.همزمان نیروهای
الحشد الشعبی با پاکسازی و آزادی کامل مناطق غربی
استان نینوا و برقراری امنیت در مرزهای عراق با سوریه،
ماموریتادامهپاکسازیوامنیتمرزهاراازنینواتااالنبار
برعهدهگرفتهاند.

فراخبر

آیا جانشینان البغدادی می توانند جای او را بگیرند؟

سیدرضاقزوینیغرابی -پسازاعالمروسیهمبنیبرکشتهشدنالبغدادیسرکردهداعشوتاکیدبرآنوهمچنین
تاییداینخبرتوسطبرخیفرماندهانسپاهپاسداران ،نوبتبهدیدهبانفتاوایتکفیریوابستهبهداراالفتایمصر
رسیدتاباصدوربیانیهای،کشتهشدنالبغدادیراقطعیبداند.اینمرکزکشتهشدنابوقتیبهامامجمعهتلعفرراکه
جمعهگذشتهدرخطبههایخودپسازذکرنامالبغدادیگریستهبوددلیلیبرکشتهشدنقطعیالبغدادیقلمداد
کردهاست.اماباوجودگمانهزنیهادربارهجانشینانالبغدادیواینکهبامرگویافراددیگریجانشیناوخواهند
شد ،نباید فراموش کرد کاریزمای البغدادی ،قریشی بودن وی به ادعای داعش و تحصیالت آکادمیک او  ،وی را به
چهرهمنحصربهفردیدرداعشتبدیلکردهبود،افزونبراینکهگزینههایمطرحشدهبرایجانشینیداعشصبغه
دینیندارندوتعیینچنینافرادیدرراستشکیالتخالفت،بهنوعیخالیکردنبعددینیداعشوتبدیلخواسته
یاناخواستهآنازیکتشکیالتدینیپرطمطراقبهتشکیالتیصرفانظامیاماباپوششیدینیاست.اعالممرگ
چنینشخصیدرفضایشکستهاینظامیمتعددداعشدرعراقوسوریهضربهسختیبهگروهشواردخواهد
کردومیتواندبهبروزجداییهاواختالفاتیدرساختارتشکیالتیآنبینجامد.

قاب بین الملل

مشابهت بســیار عجیب صحنه دســت دادن ترامپ
وپوتین با صحنه ای مشــابه از ســریال خانه پوشــالی
() house of cardsکه اتفاقا آن صحنه نیز صحنه دیدار
رئیس جمهور آمریکا (فرانک آندروود) با همتای روس
خود (ویکتور پتروف) اســت ،بازتاب زیادی در رسانه
ها داشت.
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