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هجمه سلفی ها به حماس پس از محکوم کردن
حمله موشکی به سوریه

پسازآنکه حماسحمله اخیرانگلیس،آمریکاوفرانسهبهسوریهرامحکومکرد،برخیچهرههایسلفیبهاینجنبشحملهلفظیکردند«.مشاریراشدالعفاسی»قاریونغمهسرای(منشد)معروفکویتیدر
توئیترخودعکسیازبیانیهحماسدرمحکومیتحملهمذکورمنتشرکردونوشت«:ازامثالاینها(گروهحماس)توقعدفاعازعربستانومقدساتامتاسالمنمیرود».ازدیگرچه رههایسلفیکهبهایناقدام
حماسواکنشنشانداد«،ولیدالطبطبائی»بود.دربخشیازبیانیهاخیرحماسآمدهبود:حملهاخیرموشکیباهدفحفظموجودیترژیمصهیونیستیواجراییشدنتوطئههایاینرژیمصورتمیگیرد.

تحلیل روز
کردهای عراق وفرصت های از دست رفته
سید رضا قزوینی غرابی -کردهایعراقدرطول 15سال
تشکیل نظام سیاسی جدید در عراق همواره جایگاه مهمی
در تصمیمات کلیدی بغداد داشته اند .رهبران بغداد اعم از
شیعه و سنی بدون مشورت با کردها و تأمین نظر آن ها نمی
توانستندبهتنهاییتصمیماتزیربناییبگیرند.بخشعمده
ای از دلیل قــدرت کردها ابزارهای قدرت و فشــار در اختیار
آن ها بوده است.همه پرسی و جدایی از عراق ،مناطق مورد
منازعهواستقاللدرصادراتنفتازجملهمهمترینابزارهای
اعمال قدرت کردها بوده که سیاستمداران بغداد را همواره
نیازمندجلبرضایتکردهادرمسائلمختلفازجملهتعیین
نخستوزیرمیکردهاست.بهاعتقادصاحبنظراناکنونو
در آســتانه برگزاری انتخابات پارلمانی سراسری ،این برگ
های برنده یا اهرم های فشار دیگر در اختیار کردها نیست و
کردهانیزدیگرآنجایگاهسابقرادربغدادندارند.همهپرسی
آنهابافشاربغدادبیاثرمیشود،قانونبودجهبدونحضور
آن ها و با نارضایتی کامل آنان و با هماهنگی احزاب شیعی و
سنی تصویب می شود و کردها هیچ کاری نمی توانند انجام
دهند .حتی رئیس سابق فراکسیون پارلمانی کردها یعنی
آالء طالبانــی نیز که با بی مهری فراکســیونش مواجه شــده
ترجیح داده اســت به دامن عرب های سنی پناه ببرد و نامزد
اینانتخاباتازبغدادشود.اختالفاتکردهاتااینلحظهنیز
نشانمیدهددرصورتاستمراراینوضعبایدانتظاربدتراز
این را برای آن ها داشت.البته این که حیدر العبادی نخست
وزیر ،حقوق ماهانه پیشــمرگه و کارمندان اقلیم را در چنین
وضعیتیپرداختوحتیپروازهایهواییرامجدددایرکرد
بهایندلیلاستکهویبراینخستوزیریدورهدومخودکه
باچالشهایعمدهایهمراهاستوچشمبسیاریازرقیبان
به آن دوخته شــده چاره ای جز احتیاط در جلب نظر کردها
ندارد و این نشــان می دهد که کردها هنوز اثرگذاری خود را
دارندامادرمجموعبهنظرمیرسددرموضوعمهمپیشروو
نزدیکیعنیانتخابنخستوزیر،کردهامانندسابقکهمحل
رجوع همگان بودند مهره تعیین کننده نیستند.به ویژه اگر
تعدادکرسیهایپارلمانیآنهاکمترازدورهگذشتهباشد.

اندیشکده روز
حمله به سوریه بدون دستاورد اما ...
اندیشکده راهبردی تبیین نوشت :از وقتی که حمل ه آمریکا
با کمک انگلیس و فرانسه به ســوریه بدون نتیجه پایان یافت
تحلیلهایمتعددینوشتهشدهاست.عمدهایننوشتههابر
چندنکتهتاکیدداشتازجملهاینکهحمل هآمریکادستاوردی
در پی نداشتهاســت؛ زیــرا در رونــد میدانی اتفاقی به ســود
معارضینرخندادوحتیپسازاینحملهغوط هشرقیبهطور
کامل آزاد شــد و در عرص ه سیاسی نیز خود آمریکا تحقیقات
برای مشخص شدن حمل ه شمیایی را به شکست کشاند و به
نوعیادعایخودرابیاعتبارکرد،اینتحلیلهاصحیحاست
اما این حمله ابعاد دیگری نیز داشت :اوال باید توجه داشت با
اینوجودکهروسیهاعالمکرد هبودموشکهایشلیکشده
بهسویسوریهراساقطخواهدکرد،آمریکاباکمکدومتحد
خودبهسوریهحملهوپیامجدیتخودرابهروسیهصادرکرد.
با این توضیح یکــی از اهداف آمریکا نمایــش قدرت و جدیت
و ارزیابی عکس العمل روســیه بــود که در آن تــا حدی موفق
عملکرد.دراینزمینهنیزواکنشارتشسوریهباهماهنگی
روسیهقابلتاملاست.ثانیابایددرنظرگرفتکهآمریکااین
بار توانست ،دو متحد اصلی خود را قانع کند با این که حمله
شیمیاییمبنایمنطقیوواقعیندارد،بااوهمراهیکنندو
اینرابهدولتسوریهومتحدینشثابتکندکهادعایحمله
شیمیایی برای آنان هزینه در پی خواهد داشت ،اگرچه این
هزینه،درمعادالتمیدانیتغییریایجادنکند.
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آزادسازیکاملغوطهشرقییک روز پسازحملهموشکی

اظهار نظر روز

نیویورک تایمز  :تنها چند ساختمان متروکه در سوریه موشک باران شد

گروهبینالملل-کمتراز24ساعتپسازحملهموشکی آمریکا،ارتش
سوریهازآزادیوپاکسازیکاملغوطهشرقیخبرداد.فرماندهیکل
ارتشسوریهدربیانیهایبابیاناینکهحملهسهجانبهآمریکا،فرانسه
و انگلیس به ســوریه مانع از مقابله با تروریســم در این کشــورنخواهد
شــد ،اعالم کرد که یگانهای نیروهای مســلح ،نیروهــای مردمی و
متحد شهرکهای غوطه شرقی دمشق از جمله دوما را از تروریسم به
طورکاملپاکسازیکردند.شهردوما بزرگترینشهرمنطقهغوطه
شرقیدمشقبهشمارمیرفتکهتحتاشغالتروریستهای«جیش
االسالم» وابسته به عربستان سعودی قرار داشت .مسئوالن سوریه و
روسیه به تازگی به توافقی با عناصر جیش االسالم دست یافتند که بر
اســاس آن ،همه افراد در بند تروریســت ها باید آزاد می شدند و پس از
آن عناصر جیش االسالم از دوما به منطقه «جرابلس» در استان حلب
انتقال می یافتند .ســتاد کل نیروهای مسلح روســیه هم در بیانیهای
اعالمکردباخروجبیشاز165هزارنفرازدوما،روندتخلیهاینشهراز
تروریستهاوخانوادههایشانتقریباتکمیلشدهاست.اکنونامنیت
پایتختسوریهتامینشدهواینمسئلهبهمعنایآناستکهتمرکزارتش
سوریهبهدیگرمناطقباقیماندهمانندعفرینوادلبمعطوفخواهد
شد.پسازتشدیدعملیاتهایارتشسوریهوروسیهعلیهتروریستها
درغوطهشرقیتبلیغاترسانهایزیادیعلیهارتشسوریهایجادشدکه

هراس از روسیه

هدفازآنمحکومکردنحمالتارتشسوریهوهمچنینمظلومنمایی
از کشته شدن تروریست ها در غوطه شرقی بود .سرانجام نیز شورای
امنیت سازمان ملل چند جلسه در این مورد برگزار و در نهایت با آتش
بس 30روزهدرغوطهشرقیموافقتکرد.امادرکلکشورهایغربی
باتمسکبهابزارسالحهایشیمیاییتالشزیادیکردندکهتروریست
ها در غوطه شرقی به صورت کامل شکست نخورند که این امر محقق
نشدوحالنیز ترامپباحملهنمایشیومحدودنظامینتوانستمانع
ازپاکسازیآخرینمواضعتروریستهادرغوطهشرقیشود.بنابراین
بحرانسوریهیکگامبلنددیگربهپایاننزدیکشد .همزمان،روزنامه
انگلیسیگاردیندریادداشتیضمناشارهبهحمالتاخیرسهمتحد
غربی به سوریه نوشت ،با وجود سر و صدای زیاد رئیس جمهور آمریکا
درباره به نتیجه رساندن ماموریت ،واقعا مشــخص نیست چه چیز در
نتیجه آن حمالت حاصل شده است .به نوشته گاردین،حتی ترزا می
نخست وزیر انگلیس هم به شکست اعتراف کرد و گفت این حمالت
محدودبودقصدبرکناریاسدیامداخلهوسیعنداشت.نیویورکتایمز،
نیز نوشته است":ترامپ اعالم کرده «ماموریت انجام شد» ولی معلوم
نیست دقیقا چه چیزی تمام شده؟ وقتی خود مسئوالن آمریکایی هم
چندان مطمئن نیستند (که توانسته باشند) بیشتر از چند ساختمان
متروکهرابمبارانکنند".

جزئیاتی از رسوایی های جنسی ترامپ در کتاب رئیس سابق اف بی آی

دردسرجدید مردموطالیی

شریفی-بمبیساعتیدرحالشمارشمعکوسحیات
سیاسی ترامپ است .ســه ماه پس از انتشار کتاب «آتش
و خشم؛ درون کاخ ســفید ترامپ» نوشته «مایکل وولف»
اینبارنوبتبهرئیسسابقافبیآیبودکهپردهازچهره
رئیس جمهــور مو طالیــی آمریکا بــردارد .همــه در حال

پیتر بیکر :

روایت کردن بخشــی از زندگی تاریک این رئیس جمهور
جنجالی هستند .تفاوتی هم ندارد دربان «برج ترامپ»،
پورن اســتار ســابق ،دختر شایسته ســال یا رئیس اخراج
شدهافبیآیباشد.دراینمیان،جیمزکومی،کهروزی
رویای ریاست 10ساله بر اف بی آی را در سر می پروراند،

امادرسالچهارمبهدستورترامپاخراجشد،حرفهای
تازهایبرایگفتندارد«.کومی»برایجلوگیریازادامه
تحقیقات درباره نقش روسیه در انتخابات 2016اخراج
شــد؛ همان تحقیقاتی که به تعبیر ترامپ «مولر فاســد»،
مامور ویــژه افبیآی در حال تکمیل کردن آن اســت و به
خاطر یافتن ســرنخ دفتر وکیل رئیس جمهــور را زیر و رو
کرد .خردادماهگذشته( ۸ژوئن)2017زمانیکهجیمز
کومی در جلســه شــهادت کمیته اطالعاتی ســنا ،اعالم
کرد از تمام دیدارها و گفت وگوهای تلفنی خود با دونالد
ترامپ یادداشت برداشته اســت ،رئیس جمهور آمریکا را
غافلگیر کرد .کومی گفته بود که «رفتــار ترامپ برای من
تازه بود و مرا به این نتیجه رساند که باید یادداشت بردارم
وجزئیاترابهصورتکاملبنویسم».حاالاینجزئیاتدر
کتابیبهنام«وفاداریمطلق:حقیقت،دروغ،رهبری»ثبت
شدهوقراراستفرداسهشنبهبهفروشبرسد.اینکتاب،
تصویری از رئیــس جمهور آمریکا ارائه میکند که شــبیه
سردسته«باندیمافیایی»بهدنبالابرازوفاداریدیگران
استوبهاخالقوحقیقتاهمیتینمیدهد.دونالدترامپ
بارها در جلســات مختلف دو نفره از جیمز کومی ریاست
وقت افبیآی خواســته بود که وفــاداری خــود را ثابت و
پرونده «مایکل فلین» ،مشــاور وقت امنیت ملی در زمینه
ارتباطباروسیهرامتوقفکند.درکتاب«وفاداریمطلق:
حقیقت،دروغ،رهبری»ازخصوصیاتاخالقیوسیاسی
تاظاهروقیافهرئیسجمهوریایاالتمتحدهوهمچنین

پروندههایینظیر«روسپیهایروسدراتاقهتلمسکو»
نکاتیمطرحشدهاست.رئیسسابقپلیسفدرالآمریکا
می گوید« :صادقانه بگویم هرگز فکرش را هم نمی کردم
چنین واژه هایی را بر زبان بیاورم اما نمــی دانم آیا رئیس
جمهور کنونی آمریکا در ســال 2013در مســکو همراه
روسپیان روسی بوده که روی هم ادرار میکردند یا خیر.
اینامکانوجودداردامامننمیدانم».ترامپگفتهاست
انتشارچنیناخباریمیتواندباعثآزارهمسرش،مالنیا
شود .موضوعی که «کومی» به آن اشــاره دارد ،بخشی از
اطالعاتیاستکهجاسوسپیشینبریتانیایی«کریستوفر
استیل»دربارهارتباطترامپوکرملینبرایمخالفانوی
از جمله ستاد تبلیغاتی هیالری کلینتون گردآوری کرد.
انتشــار کتاب جیمز کومــی باعث خشــم و نگرانی حزب
جمهوریخواه شــده اســت .بســیاری از متحدان حزبی
ترامپ،کومیرادروغگونامیدهاند.ایندرحالیاستکه
فشاربرترامپازسوی«رابرتمولر»،مامورویژهافبیآی
دربــاره پرونده تماسهــای احتمالی تیــم انتخاباتی او با
مقامات روسیه افزایش یافته اســت« .جان برنان» رئیس
ســابق ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا نیــز در توئیتی
ی تان
خطاببه ترامپ نوشت«:اینحکومتپخمهساالر 
پسازطیدورانیناامیدکنندهسقوطمیکند.تاریخاین
ملت نشــان داده که از بدترین کابوسها عبــور میکند و
زندگیمردمآمریکاقویترومتعهدانهترخواهدشدحتی
برایکسانیکهفریبشماراخوردهبودند».

هرچنددونالدترامپ،رئیسجمهوریآمریکا،نسبتبهحمله
سال گذشته به فرودگاه شــعیرات ،از موشکها و بمبهای
بیشــتری برای هدفقراردادن سوریه اســتفاده کرد ،اما در
نهایت به یک حمله محدود رضایــت داد .به نظر دلیل اصلی
محدودبــودن این حملــه ،آن بوده اســت که روســیه و ایران،
بهعنوان متحدان اصلی سوریه ،به انجام اقدام تالفیجویانه
تحریک نشــوند .جالب این که بشــار اســد نیز با علــم به این
موضوع ،تعــدادی از جنگندههای این کشــور را به پایگاهی
روسیمنتقلکرد.بنابرنظرتحلیلگراننیزماهیتمحدود
این حملــه ،احتماال مانــع از آن میشــود که ایران یا روســیه
بخواهنددرصددپاسخگوییبرآیند.دنیسراس،کارشناس
مســائل خاورمیانه ،نیز با تأیید این امر ،بر این باور اســت که
واکنشایرانوروسیهازمحکومیتکالمیفراترنخواهدرفت.
بااینحال ،برخی تحلیل گران بر این باورند مسکو میتواند
از طرق دیگری ازجمله حمالت ســایبری به زیرساختهای
آمریکا ،درصدد تالفی برآید و این چیزی است که واشنگتن
باید خود را برای آن آماده کنــد .چند هفته پیش بود که اداره
امنیت داخلی آمریکا از روســیه بهعنوان منبــع بدافزارهای
کارگذاشتهشدهدرشبکهبرقرسانیآمریکانامبرد؛   ازدیگر
ســو ،مقامات آمریکایی این احتمال را میدهند که روسیه و
متحدانش با مسدودکردن ارتباطات سربازان آمریکایی در
مناطقجنگی،بهاینحملهآمریکاواکنشنشاندهند.

خبرهای متفاوت
توئیت ترامپ ،رکورد «قالتاق» را شکست

یورونیوز:توئیتترامپدربارهجیمزکومیدرآستانهانتشار
کتاب رئیس ســابق افبیآی باعث شــد که رکورد یک واژه و
اصطالح عامیانه در وب ســایت دیکشنری وبســتر  ۶۰هزار
بار افزایش یابد.این اصطالح « »slime ballاســت که یکی از
معانی آن «قالتاق» و «هفت خط» بوده اســت و برای توهین و
تحقیرافرادبهکاربردهمیشود.ترامپدرسلسلهتوئیتهایی،
کومی را دروغگو و «قالتاق» خواند که درباره پرونده مربوط به
ایمیلهایهیالریکلینتونضعیفعملکردهاست.

دیوار مکزیک فروریخت!
یورونیــوز« :رود ســلکا» بوکســور آمریکایــی که با شــورت
ورزشی با نقش «دیوار مکزیک» مد نظر ترامپ و شعار «اول
آمریــکا» وارد رینگ شــده بــود ،در رویارویی بــا «وارگاس»
حریف مکزیکی خود به سختی شکست خورد .فرانسیسکو
وارگاس ،مشــتزن مکزیکی در پایان بازی پنجشــنبه شب
اعالم کرد که شورت ورزشی بوکسور آمریکایی به وی انگیزه
بیشتری برای پیروزی داد.

تظاهرات  100هزار نفری مخالفان نخست وزیر مجارستان در بوداپست

نهبهجداییازاتحادیه

هفت روز از انتخابات پارلمانی مجارســتان نگذشته که
مخالفان ویکتور اوربان ،نخست وزیر این کشور خیابان
ها را بســته اند .گروهی با نــام «ما اکثریت هســتیم» در
شــبکه اجتماعی فیس بــوک ،این اعتــراض  100هزار
نفری در بوداپست ،پایتخت مجارستان ،را برنامهریزی
کرده اند .آن ها «اوربان» را به دســتکاری درانتخابات و
سوءاستفاده از قدرت متهم کرده اند .معترضان خواستار
بازشماری آرای انتخابات هفته گذشته ،غیرحزبی شدن
رســانه های دولتی ،برگزاری انتخابات مجــدد و اتحاد
گروه های اپوزیسیون شدند .در پالکارد هایی که توسط
معترضان حمل می کردند «49درصد »2/3 #به چشم
می خورد .از دید معترضان ،نظام انتخاباتی مجارستان
غیرمنصفانــه اســت .حــزب ناسیونالیســتی و راســت
گرای فیدز که رهبری آن را ویکتور اوربان ،نخســتوزیر
مجارســتان برعهــده دارد ،در انتخابــات پارلمانــی ۸
آوریل ( ۱۹فروردین)  ۴۹ / ۹درصد آرا را کســب کرده
بود ،اما با توجه به سیســتم انتخاباتی مجارستان ۱۳۴
کرســی از  ۱۹۹کرســی پارلمــان را به خــود اختصاص
داد .به این ترتیب حزب فیدز با در اختیار داشتن دو سوم
از کرســیهای پارلمان ،بــه راحتی میتوانــد در قانون
اساســی تغییرات مد نظــر خــود را اعمال کنــد .اوربان
طوالنی ترین دوره نخســت وزیری را در مجارستان پس
از دوره کمونیســم دارد و مخالــف همگرایــی عمیــق تر
این کشور با اتحادیه اروپاســت .او در کنار لهستان جزو
منتقدان اصلی سیاست های اتحادیه اروپا به شمار می

روند .طی سال های گذشته سیاست های ضدمهاجرتی
و شعارهای تند او باعث نزاع با اتحادیه اروپا شده است.
ایــن در حالی اســت کــه معترضــان در ایــن تظاهرات،
پرچم اتحادیــه اروپا را در کنار پرچم کشــور شــان حمل
می کردند.

روی جلد این هفته مجله ویک به اختالف پوتین و
ترامپ در مسئله سوریه پرداخته است
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