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گالیه نامزد خاشقچی
در آغوش پلوسی!

...

اظهار نظر روز

تحلیل روز
پیامحمالتاسرائیلبهخاکسوریه
مسعوداسداللهی-دوحملهاخیراسرائیلبه
سوریه که تلفات و خسارتی هم در پی نداشت،
نشانمیدهدکهاحتمالجنگوحملهنظامی
علیهایراندرخلیجفارسمنتفیشدهاست.از
چند هفته قبل که جوی داغ و پر تنش بر خلیج
فارس حاکم شده بود و صحبت از حمله آمریکا
به ایران می شد ،مقامات رژیم صهیونیستی
و به ویژه شخص نتانیاهو سکوت کرده بودند
و هیچ نوع موضع گیری و اظهارنظری نمی
کردند(بهغیرازیکموردکهنتانیاهوبهصورت
کلیازمواضعتندترامپودولتویعلیهایران
حمایتکرد).دالیلسکوتمقاماتاسرائیلی
این بود که اوال به درخواست مقامات آمریکایی
سکوت در پیش گرفته بودند تا بحران اخیر به
عنوان بحرانی بین "بعضی از دولت های عرب
خلیج فارس و آمریکا به عنوان حامی آن ها" از
یک طرف و "ایــران" از طرف دیگر تلقی شود.
هرگونه اظهارنظر تند و صریح و آشکار مقامات
اسرائیلی علیه ایران از دید آمریکا در بحران
فعلی به ضرر دولــت هایی مانند عربستان و
امارات و بحرین و ....تلقی می شد زیرا هنوز در
افکار عمومی جهان اسالم ،نفرت از اسرائیل
وجود دارد و همراهی علنی اسرائیل با هر نوع
حملهآمریکابهایران،کشورهایمذکوررامتهم
بهعضویتدرائتالفیمیکردکهصهیونیست
هاعضوآنبودند.ازطرفدیگر،مقاماتامنیتی
اسرائیل در برآوردهای نظامی و امنیتی خود
اینگونهنتیجهگیریکردهبودندکهدرصورت
موضع گیری علنی اسرائیل در حمله آمریکا به
ایران،اینرژیمهدفحملههایموشکیایران
قرار خواهد گرفت .با توجه به عملکرد بسیار
ناموفقشبکهضدموشکیاسرائیلدردرگیری
های اخیر بین گــروه های مقاومت در غزه با
ارتشرژیمصهیونیستیوروشنشدنکارایی
نداشتن سیستم های ضدموشکی اسرائیل
همچون"گنبدآهنین"وموشکهایآمریکایی
پاتریوت"،نگرانیشدیدیدربینصهیونیست
ها در خصوص احتمال حمله موشکی ایران
به ایــن رژیــم در صــورت شــروع حمله نظامی
آمریکا به ایران بروز کرده بود و باعث شد که با
در پیش گرفتن سکوت ،تالش بیهوده ای در
حفظخودازقدرتموشکیایرانانجامدهند.
شروع مجدد حمله اسرائیل به سوریه نشان
می دهد که احتمال حمله نظامی آمریکا به
ایران به طور کامل منتفی و تالش های افرادی
همچون بولتون با شکست کامل روبه رو شده
است.بههمیندلیل،نتانیاهوکهبرایتشکیل
دولت ائتالفی جدید در رژیم صهیونیستی با
مشکالت بزرگی روبه رو شده و برای سرپوش
گذاشتن بر ناکامی اخیر ارتش آن رژیم در دور
اخیر درگیری با گروه های مقاومت در غزه که
قدرت بازدارندگی این ارتش را به شدت زیر
سوال برده ،بار دیگر دستور حمله های جدید
به بعضی از اهداف در سوریه را صادر کرده اما
بااینمشخصهکهتلفاتوخسارتهاییدرپی
نداشتهباشدتاایرانوادارنشودازخاکسوریه
پاسخحملههایاسرائیلرابدهد.بدینترتیب
بااطمینانمیتوانگفتکهازسرگیریحمله
اسرائیل به سوریه ،نشانه خنثی شدن تالش
های افرادی همچون بولتون در دولت آمریکا
برایحملهبهایراناست.
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فرید زکریا:

نتیجه ورود ترامپ به سیاست
خارجی
رئیس جمهورآمریکا :جوبایدن درباره معامالت پسرش با چین پاسخ دهد

ترامپاولین برگ راعلیهبایدن روکرد

پایشکستمذاکراتتجاریبینچینوآمریکا
واعمالتعرفههایسنگین 200میلیارددالری
به کاالهای چینی از سوی ترامپ به مجادالت
انتخابات ریاست جمهوری  2020آمریکا نیز
کشیده شده است.حاال رئیسجمهوری آمریکا
گفته که معاون اوباما و نامزد ریاستجمهوری
باید بابت معامالت تجاری پسرش با چینیها
پاسخ دهد .دونالد ترامپ ،در گفت وگو با شبکه
خبری فاکس نیوز اظهارکرد 100 :در صد
این اتفاق باید بیفتد .این شرم آور است .بعد جو
بایدن ،معاون اوباما ،میگوید که چین رقیب
ما نیست .چین یک رقیب بزرگ برای ماست.
آن ها می خواهند زمام امور جهانی را به دست
بگیرند.ترامپ پیشتر هم اظهارات مشابهی
مطرح کرده و اوایل ماه مه (اردیبهشت) مدعی
شــده بــود چینیها تــاش دارنــد تا یک توافق
تجاری را مجدد به مذاکره بگذارند؛ به این امید
که فرصتی بیابند تا مذاکرات را با «جو بایدن»،
یا یک دموکرات دیگر از سر بگیرند .پیتر شوایزر

نویسنده کتاب "امپراتوریهای مخفی:چگونه
کالس سیاسی آمریکا فساد و ثروت دوستان و
خانواده را مخفی میکند" هانتر بایدن ،پسر جو
بایدن را به کسب مال فراوان از طریق معامالت
مشکوک تجاری با چین متهم کرده است.وی
در این کتاب که در  ۲۰۱۸منتشر شد ،نوشته
بود":معاونباراکاوباما،رئیسجمهوریسابق
آمریکا درباره مسائل بسیار حساسی با چینیها
از جمله درب ــاره مسئله دریــای چین جنوبی،
تجارت ،انتقال فناوری و دیگر مسائل در حال
گفتوگوست.کمیپسازآنکهآنهابهآمریکا
بازگشتند ،شرکت پسر بایدن مبلغ یک میلیارد
دالر از دولت چین به صورت خصوصی دریافت
میکند .ما راهی برای کشف این مسئله نداریم
چــون ایــن مسائل مخفی هستند" .بایدن در
نظرسنجیها از  ۲۳نامزد دیگر سرتر است و
ترامپ هم بهگونهای عمل میکند که گویی وی
رارقیباصلیخوددرانتخاباتریاستجمهوری
سال ۲۰۲۰میبیند.

سران عرب حمله به نفتکش ها و بحران خلیج فارس را بررسی می کنند

فراخوان عربی ملک سلمان

ملک سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه سعودی
که این روزها هم آسمان وهم زیرساخت های
کشورشدرتیررسموشکهاوپهپادهاییمنی
قرارگرفتهاست"،بهمنظورمشورتوهماهنگی"
ازسرانکشورهایعضوشورایهمکاریخلیج
فارسوهمچنینکشورهایعضواتحادیهعرب

برای تشکیل نشست عالی سران در عربستان
دعوتبهعملآوردهاست.آژانسخبریسعودی
هدفازایننشستراکهقراراست 10روزدیگر
برگزارشود" ،بررسی تمامی مسائل مربوط
به تقویت امنیت و ثبات در منطقه در پی حمله
به کشتیرانی تجاری در آبهــای سرزمینی

اردوغان :در ساخت  S 500با روسیه همکاری می کنیم
رئیس جمهور ترکیه اعالم کرده است که آنکارا و
مسکو احتماال درباره تولید مشترک سامانههای
دفاعی  S 500ساخت روسیه پس از دریافت
سامانههای  S400گفتوگو خواهند کرد.رجب
طیباردوغان،دردیداربادانشجویاندراستانبول
گفت :توافق  S400ساخت روسیه کامل شده
است و بر اساس این قرارداد تحویل آن ها در ژوئیه

چهره روز
اوو مورالس به طــور رسمی
فــعــالــیــت هـــای انتخاباتی
خــود را بــرای حضور مجدد
در انتخابات آینده ریاست
جمهوری بولیوی آغاز کرد.

یا حتی زودتر از این موعد آغاز شود .روسیه شرایط
بسیارخوبیبهماپیشنهادکردهاستوپسازآنما
گفتوگوهاییرادربارهسامانههایدفاعیS500
شامل تولید مشترک این سیستمهای دفاعی
و همچنین تحویل سامانههای  S400خواهیم
داشت.رئیس جمهور ترکیه همچنین ادام ه داد:
ایاالت متحده آمریکا تاکنون پنج فروند جنگنده

اسرائیلی ها به سالح راهبردی جدید مقاومت فلسطین معترفند

پهپادمجهزبهراکت؛ سالح جدیدحماس
تنها دو هفته پس از آن که مقاومت فلسطین در
جریان جنگ دو روزه «آخر شعبان» با اشغالگران
اسرائیلی ازنسلجدیدموشکهایشتحتعنوان
بدر 3رونماییکرد،حاالمنابعصهیونیستیمدعی
شدهانداینموشکهاتنهاتحولتسلیحاتیحماس
و جهاد اسالمی نبوده اســت .به نوشته روزنامه
عبری «یدیعوت آحــارونــوت» ،جنبش مقاومت
اسالمی فلسطین در موشک باران اخیر مواضع
صهیونیستها در شعاع  80کیلومتری مرزهای
نــوار غــزه ،بــرای نخستینبار از پهپادی استفاده
کردهکهمجهزبهراکتبودهوحتیبرایهدفقرار
دادنیکخودروینظامیاسرائیلیازآنبهرهبرده
است.این رسانه نزدیک به دولت نتانیاهو تشریح
کرد پهپادهای تهاجمی جدید حماس ،مجهز به
راکت دارای کالهک جنگی بوده و قادرند اهداف
زرهیمانندتانکونیزباتریهایسامانهپدافندی
«گنبدآهنین»راهدفقراردهند«.آلکسفیشمن»
تحلیل گر ارشــد امــور نظامی روزنــامــه یدیعوت
آحارونوت در این باره نوشت« :تالش برای هدف
امــارات به عالوه حمالت پهپادی انصارا ...به
دو ایستگاه پمپاژ نفت در عربستان سعودی"
بیان کرده است.هفته گذشته ،در دو نفتکش
متعلق به عربستان سعودی و دو نفتکش
دیگر متعلق به امــارات و نروژ در آبهای
بندر فجیره در امــارات انفجارهایی
روی داد و خساراتی به بار آورد.
کسی مسئولیت این انفجارها
را برعهده نگرفته و تحقیقات از
جمله توسط موسسات بیمه
 F-35را به ترکیه تحویل داده است.اردوغان ابراز
اطمینانکردکهواشنگتنبهتعهداتشمقابلآنکارا
دربارهبرنامههایاینجنگندههایپیشرفتهمتعهد
میماند.وی تصریح کرد ،ترکیه ارزیابیهای فنی
انجام داده و به این نتیجه رسیده که هیچ مشکلی
در این زمینه وجود ندارد.رئیسجمهوری ترکیه
اظهار کــرد :آن ها (آمریکاییها) اکنون با توپ
وسط زمین میچرخند و گاهی پاس نمیدهند.
اما دیر یا زود ما اف۳۵ها را تحویل خواهیم گرفت

قرار دادن خــودروی نظامی (با این پهپاد جدید)
شکست خورد اما میتوان پیشبینی کرد حماس
از تجربهها درس خواهد آموخت و به ارتقای سالح
ادامهخواهدداد.گزارشهایپیشینبهاینموضوع
اشاره داشت که حماس در حال ارتقای سالح از
جمله ممکن شدن پرتاب بمب از پهپادهاست اما
اقدام جدید (پهپاد مجهز به راکت) نشاندهنده
پیشرفتاینجنبشدرتوسعهصنعتسالحاست.
فیشمن همچنین مدعی شده این سالح پرنده،
نسخهای از پهپادهایی است که توسط ارتـش یا
حــزبا ...لبنان به کار گرفته میشود .بر اساس
این گــزارش ،حماس عالوه بر این در جنگ «آخر
شعبان» از پهپاد برای جمعآوری اطالعات درباره
تحرکاتارتشعبریبهرهبردهاست.اینتحلیلگر
نظامیبهنقلازمنابعیدرارتشرژیمصهیونیستی
میگوید بیش از یک سال است که حماس در حال
انجام آزمایشهایی روی پهپادهای خود است و
این پهپادها ،راکتهایی به سمت شهرکهای
صهیونیستیمجاورغزهپرتابکردهاند.
دریانوردیدراینزمینهادامهدارد.درعینحال،
چند روز پیش ،رویترز به نقل از کارشناسان
یک شرکت بیمه نــروژی ادعا کرد که
احتماالایران بااینانفجارارتباط
داشته؛ اما این گزارش از سوی
منابعرسمیتاییدنشدهاست.در
پی انفجار در این چهار نفتکش،
وزارت امــــور خــارجــه ایـــران
خواستار تحقیقات مستقل
دراینزمینهشدهاست.
و امتناع آمریکا از تحویل آن ها راهکار نیست.در
دسامبر  ۲۰۱۷مسکو و آنکارا توافقی را برای
تحویلسامانههای S400امضاکردندوازآنزمان
تاکنون همکاری ترکیه با روسیه درباره این برنامه
با انتقادات شدیدی از سوی ناتو و آمریکا روبهرو
بوده است چرا که واشنگتن و ائتالف نظامی ناتو
میگویند که سامانههای دفاعی روســی باعث
نگرانیهایامنیتیمیشودومغایرباسامانههای
دفاعیهواییناتواست.

مجری و کارشناس ارشد شبکه خبریCNN
در واشنگتن پست نوشت :به نظر می رسد
ترامپ عالقه چندانی به سیاست خارجی
ندارد فقط او از سیاست خارجی هیجان زده
است .ترامپ در مقطعی تصور می کرد می
تواند برنده جایزه صلح نوبل شود و با دست
یابی به توافقی با کره شمالی خطر حمله
احتمالی این کشور را خنثی کند و در نقش
ناجی افسانه ای صلح و امنیت ظاهر شود.
اما زمانی که مشخص شد رسیدن به توافق
آسان نیست او به تدریج عالقه اش را از دست
داد و حاال به ندرت در این خصوص صحبت
می کند.رفتار دولت ترامپ با هر کشوری
به واکنشی ملی گرایانه و ضد آمریکایی
منجر می شود .این الگو نه تنها درباره ایران
بلکه در کشورهایی مثل مکزیک ،کانادا،
فرانسه و ...نیز تکرار شده است .کشورهای
سراسر جهان حتی آن هایی که ایدئولوژی
ترامپ را می پذیرند ،بیشتر از پیش رویکرد
ضد آمریکایی خود را علنی می کنند .در
شرایطکنونیسادهترینواکنشبهاقدامات
ترامپ پاسخ ملی گرایانه و ضد آمریکایی
است .پاسخی که خشم عمومی را تحریک
و ذهنیت بازی برد -باخت برای مردم آن
کشورها  ترسیم می کند  .این موضوع در
دراز مدت به جهانی بی ثبات تر ،با فرصت
های کمتر همکاری بــرای ایــاالت متحده
منجر خواهد شد.

...

نمای روز

عکسی دردناک و البته امید بخش از
افطاری مردم غزه در کنار خانههای
خــراب شــده خــود در بمباران های
اسرائیل

