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حمله مهاجمان مسلح به ساختمان رادیو و تلویزیون افغانستان در ننگرهار

روﯾﺪاد

تغییر معادله جنگ در شمال سوریه

جانگرفتن داعش در افغانستان

تشدید اعتصاب »مروان برغوثی«

ﺧﺒﺮ
العبادی به داعشیها پیشنهاد تسلیمشدن داد

آزادی  ۹۰درصد موصل

نزدیکی این ســاختمان ،چند هتل و همچنین حوزه
اول امنیتی پلیس قرار دارد .این حوزه ســال گذشته
هم هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت.
والیت ننگرهار که این حمله در آن اتفاق افتاده،
خاســتگاه داعش اســت و ایــن گــروه در ماههای
اخیــر تالش کرده حوزه نفــوذ و قلمروی خود را در
افغانســتان افزایش دهد .هشــدارها دربــاره نفوذ
داعش در افغانســتان بهویژه پــس از تضعیف این
گروه در سوریه و عراق باال گرفت .عملیات آزادسازی
موصل ،آخرین ســنگر داعش در عــراق به مراحل
پایانی رسیده و نیروهای امنیتی این کشور ،حدود ۹۰
درصد این شــهر را آزاد کردهاند .از آن سو ،نیروهای
دموکراتیک سوریه با حمایت هوایی نیروهای ائتالف
به رهبری آمریکا در حال پیشــروی به ســمت رقه،

پایتخت خودخوانده داعش در ســوریه هســتند و از
همیــن رو داعش بر آن اســت با پیشــروی در خاک
افغانستان ،شکســتهای خود در عراق و سوریه را
جبــران کند .دراینمیان برخی گروههای تروریســتی
کموزن در افغانستان و نقاط مرزی این کشور مشتاق
ائتالف با گروههای تروریســتی دیگر هستند و داعش
میتوانــد از آنهــا اســتفاده کرده و قــدرت خود در
افغانستان را افزایش دهد.
ارتش افغانســتان و نیروهای آمریکایی حاضر در
این کشــور ،از ســال  ۲۰۰۱در حال مبارزه با نیروهای
گــروه طالبــان بودهانــد و در این میــان ،داعش با
اســتفاده از خأل امنیتی شرق افغانســتان ،توانست
برای خود پایگاهی در این منطقه فراهم کند .داعش
بــرای اولینبار در ســال  ،۲۰۱۵بخشهای بزرگی از

والیتهای ننگرهار و کنر ،در نزدیکی مرز پاکســتان
را تصــرف کــرد ،اما نبرد بــا این گروه تــا حد زیادی
تحتالشعاع مبارزه علیه طالبان قرار گرفت.
حضور داعش و برنامهریــزی برای مبارزه با این
گروه در افغانســتان آنقدر در ســکوت خبری پیش
رفته بود که بســیاری ماه گذشــته و پــس از حمله
آمریکا به داعــش با بزرگترین بمب غیرهســتهای
آمریکا موســوم به »مادر بمبهــا« متوجه حضور
داعش در افغانستان شدند .هرچند طبق برآوردهای
آمریکا ،شمار نیروهای داعش در افغانستان بین ۶۰۰
تا  ۸۰۰نفر اســت و از همین رو در همان زمان برخی
کارشناســان براین بــاور بودند که اســتفاده از چنین
بمب مخربی علیه داعش ،ضرورت نداشته است.
حدود ســه هفته پیش هــم دومین رهبر داعش
در افغانســتان در حمالت هوایی آمریکا کشــته شد
و بــه گفته منابع خبری دولت افغانســتان ،فردی با
نام »ارهابی« که به نظر برادر »حافظ ســعید« رهبر
ســابق گروه داعش در افغانســتان اســت ،به جای
»عبدالحسیب لوگری« ،سرپرست داعش افغانستان
شــده اســت .گروه داعش حوزه فعالیت خود را در
افغانستان که بخشی از منطقه موسوم به »خراسان«
میداند ،از ســه سال قبل آغاز کرده و فرماندهی این
گروه را »حافظ ســعید« برعهده داشت .سعید اولین
سرکرده داعش در افغانستان بود که سال گذشته در
استان ننگرهار در حمله هواپیماهای بدون سرنشین
آمریکا در این اســتان کشــته شــد .با همه اینها و با
وجود همه وعده و وعیدهای آمریکا برای ســرکوب
داعــش در افغانســتان ،این گــروه در ماههای اخیر
چندین حمله عمده را در افغانســتان ســازماندهی
کرده و پیش برده است.

ترامپ اطالعات منابع اسرائیلی را براي الوروف افشا کرده است

در آستانه سفر رئیسجمهوری آمریکا به خاورمیانه مطرح شد
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رســانههای خبــری آمریکا میگویند بــه احتمال
زیاد ،اســرائیل منبع اطالعاتی درباره گروه تروریستی
»داعــش« بــوده اســت کــه »دونالــد ترامــپ«،
رئیسجمهــوری آمریکا ،در مالقات بــا وزیر خارجه
و ســفیر روســیه »فاش« کرد .به گزارش بیبیسی،
اکنون برخی از کارشناســان میگویند ممکن اســت
افشــای این اطالعات و منبع آن باعث شــود اسرائیل
در تبادل اطالعات حســاس با آمریکا احتیاط به خرج
دهد و این وضعیت روابط اطالعات بین دو دولت را با
محدودیت مواجه کند.
رئیسجمهــوری آمریــکا هفته گذشــته بــا وزیر
خارجه روســیه و سفیر آن کشــور در آمریکا در کاخ
ســفید دیدار کرد .بعضی رســانههای خبری بهنقل
از مقامــات دولتی که از آنان نامی نبردهاند ،نوشــتند
ترامــپ مطالبی را درباره تحرکات داعش در ســوریه
در ایــن مالقات مطرح کــرد که بهعنــوان اطالعات
طبقهبندیشده از سوی »یک متحد« در اختیار آمریکا
قرار گرفته بود.
در پی انتشــار این گزارشها» ،ران درمر« ،ســفیر
اســرائیل در آمریکا ،با ارســال اطالعیهای به روزنامه
»نیویورکتایمــز« هرگونــه تأثیر منفی ایــن واقعه بر
روابط اطالعاتی با آمریکا را منتفی دانســته است .او
در نامه خود نوشــته است» :اسرائیل نسبت به روابط
خود با آمریــکا در زمینه تبادل اطالعات اعتماد کامل
دارد و در انتظــار تعمیــق روابط در ســالهای آینده
تحت رهبری ترامپ است«.
پیشتر ترامپ در توییتر خود نوشــته بود بهعنوان

رئیسجمهــوری »حــق مســلم« او بوده اســت تا
اطالعاتی را که مبادله آن را برای مقابله با تروریســم
الزم میدانســته با کشــورهای فعال در ایــن زمینه
مطرح کند .رســانههای خبری نوشــتهاند مشــخص
نیســت که رئیسجمهوری یا سایر مقامات حاضر در
جلسه از حساســیت این اطالعات آگاهی داشتند اما
ظاهرا با توزیع یادداشــتهای این جلسه بین اعضای
شورای امنیت ملی ،نهادهای اطالعاتی برای ارزیابی
آثار افشای این اطالعات جلساتی تشکیل دادند.
همزمان برخی کارشناســان اســرائیلی گفتهاند با
وجود موضع رسمی سفیر آن کشور در آمریکا در مورد
ادامه و تقویت همکاری اطالعاتی با آمریکا ،افشــای
نقــش و احتماال نحــوه عمل اســرائیل در گردآوری
چنین اطالعاتی درباره ســوریه به احتمال زیاد باعث
نگرانی تشکیالت اطالعاتی این رژیم خواهد شد.
روزنامه اســرائیل »هاآرتص« گزارشی به قلم یک
کارشناس اســرائیلی منتشــر کرده که ضمن تأکید بر
اینکه بعید است »روابط ارزشمند« اسرائیل با آمریکا
بر ســر یک مورد بیاحتیاطی رئیسجمهوری آمریکا
تضعیف شــود ،افزود اظهارات ترامــپ دراینباره که
بهعنوان رئیسجمهوری ،حق مســلم او بوده اســت
تا به منظــور مقابله با تروریســم ،اطالعات محرمانه
را با کشــورهای همسو با این هدف مطرح کند ،قطعا
درســت است .این کارشــناس افزوده اســت به نظر
میرســد ماهیت این اطالعات چنان بوده اســت که
آمریکا آن را حتی در اختیار متحدان اطالعاتی نزدیک
خود هم قرار نداده بود.

یــک روزنامــه آمریکایــی از آمادگــی مشــروط
کشورهای عرب حوزه خلیجفارس برای بهبود رابطه
با اســرائیل و اتحاد علیه ایران خبــر داد .به گزارش
خبرگزاری مهر ،روزنامه آمریکایی والاستریت ژورنال
از پیشنهاد امیرنشینهای خلیجفارس برای مناسبات
بهتــر با اســرائیل در ازای توقف ساختوســازها در
اراضی فلســطینی خبر داد؛ این در حالی اســت که
وزارت دارایــی این رژیم سهشنبهشــب بــه توافقی
با شــهرداری »اللد« دســت یافت که به موجب آن
 ۱۷٫۲۳۷واحد مســکونی جدید در این شــهر احداث
خواهد شد.
گزارش والاســتریت در آســتانه حضــور دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،در عربستان سعودی
و اســرائیل منتشر شده اســت؛ ترامپ نخستین سفر
خارجی خود را شــنبه آینده با ورود به عربستان آغاز
میکند و دوم خرداد به اسرائیل میرود .به نوشته این
روزنامه آمریکایی ،سران عربستان و سایر امیرنشینها
بــا اعمال نفوذ دونالد ترامپ بر ســر پیشــنهادی که
پیشاپیش به اسرائیل ارائه شده ،به توافق رسیدهاند.
در این پیشــنهاد آمده اســت که اگر اســرائیل از
شهرکســازی در اراضــی مورد نزاع دســت بردارد،
امیرنشینها به روند عادیسازی مناسبات با اسرائیل
روی خواهند آورد .براساس این گزارش ،امیرنشینها
خواهان کاهش ســختگیریهای اســرائیل درباره
زندگی فلسطینیان غزه نیز شدهاند.
والاستریت به نقل از یک مقام مرتبط با مذاکرات
درباره این توافق ســران عرب نوشــت که »اسرائیل

دیگر دشــمن نیســت ،بلکــه یک فرصت اســت«.
امیرنشــینهای خلیجفارس ظاهرا با اسرائیل رابطه
رسمی ندارند ،اما در دورهای کوتاه بعد از توافق اسلو
میان اسرائیل و فلسطینیان ،مناسباتی محدود در حد
دفتر بازرگانی اســرائیل در بحرین و عمان برقرار بود
اما این دفاتر نیز بهطور محرمانه کار میکردند.
به نوشــته والاســتریت پیشــنهاد اخیر نزدیکی
امیرنشــینهای خلیجفارس به اســرائیل با مواضع
ترامپ که میکوشــد کشــورهای عربی را به دخالت
برای پیشــبرد روند صلح تشــویق کنــد ،همخوانی
دارد .ایــن گــزارش میافزاید که مخالفت مشــترک
امیرنشینها و اســرائیل با ایران یکی از دالیل اصلی
در تدوین سند نزدیکی امیرنشینها به اسرائیل است.
به نوشــته ایــن روزنامــه آمریکایــی ،ترامپ این
روزهــا مالقاتهایی را پیش از آغاز نخســتین ســفر
خارجــی خود انجــام داده و از جمله روز دوشــنبه
با »امیر محمــد بنزائد آلنهیــان« ،ولیعهد امارات،
که به واشــنگتن رفتــه ،گفتوگو کــرد .این گزارش
همچنیــن میگوید مقامات اســرائیل نیــز بهتازگی
دیدارهای محرمانهای از امیرنشینهای خلیجفارس،
بهویژه امارات ،داشــتهاند .همزمان ،والاســتریت در
روزهای گذشــته همچنین خبر داده بود که اسرائیل
با فروش جنگافزار پیشــرفته آمریکایی مانند سامانه
ضدموشکی »تاد« به سعودیها مخالفتی ندارد .اما
براساس این گزارش ،آمریکا معامالتی را با عربستان
نهایــی میکند که برتری نظامی اســرائیل در منطقه
حفظ شود.

جعفر قنادباشی در گفتوگو با »شرق« از اهداف اولین سفر رئیسجمهوری جنجالی آمریکا میگوید
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عبدالرحمــن فتحالهــی :هرچند بســیاری از
تحلیلها ناظر بر آن بود که سیاست و استراتژی
ترامــپ در روابــط بینالملــل روی دو حوزه
اساسی و بنیادین آسیای جنوبی شرقی و غرب
آســیا و منطقه خاورمیانه است و اینکه ترامپ
منطقه آســیای جنوب شرقی را در اولویت قرار
داده اســت ،اما او با اعالم ســفر نشان داد باز
هم خاورمیانه حرف اول واشــنگتن است؛ سفر دونالد ترامپ به فلسطین
اشــغالی ،واتیکان و عربســتان ،از ریاض شروع خواهد شــد و با دیدار از
واتیکان ،حضور در نشســت سران گروه هفت در سیسیل ایتالیا و همچنین
حضور در مقر ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،ناتو ،در بروکسل در تاریخ
 ۲۵می بــه پایان خواهد برد .این گفتوگو به تحلیل ســفر آتی ترامپ به
منطقه خاورمیانه و بررسی تأثیرات آن ،هم بر منطقه و هم بر خود ترامپ
و واشنگتن از دیدگاه »جعفر قنادباشی« ،کارشناس و پژوهشگر ارشد مسائل
خاورمیانه و شمال آفریقا و تحلیلگر روابط بینالملل ،اختصاص دارد.
 اهمیت این ســفر برای ترامپ و واشنگتن چیست؟ و ثانیا این سفر
چه تأثیری میتواند بر ریاض و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه داشته
باشد؟
در ابتدا باید این نکته را متذکر شد تأثیرات این سفر یک مسئله دوسویه
است و درادامه هم باید گفت آقای ترامپ در انتخاب منطقه سفر خارجی
خود بهتنهایی عمل نکرده اســت چراکه اوال دولت ریاض کوشــشهای
فراوانی برای کشــاندن ترامپ به ریاض داشــت و عــالوه بر آن البیهای
صهیونیستی برای مداخله ترامپ در مسئله فلسطین تالشهای خود را به
کار بستند؛ زیرا این البیها تمایل بسیاری دارند مسئله فلسطین همواره در

اولویت اول سیاســت خارجی واشنگتن باقی بماند ،بنابراین این دو بازیگر
منطقهای نقش کلیدی را در سفر ترامپ ایفا کردهاند ،درعینحال هم باید
گفــت ترامپ هم ،کارها و برنامههای بســیار زیادی را برای انجامدادن در
این منطقه دارد چراکه از قبل ترامپ این برنامهها را در قالب شــعارهای
تبلیغاتی خود مطرح کرده اســت و در قالب این شعارها چند هدف عمده
را در این ســفر دنبال میکند؛ اول احیای جایگاه ازدسترفته واشنگتن در
منطقه و دومین مسئله ،مباحث حوزه اقتصادی و تجاری است .مهمترین
مســئله کنونی داخلی ایاالت متحده مشکالت مالی است؛ بنابراین ترامپ
در راستای شعار بهبود وضعیت اقتصادی به دنبال یک منبع درآمد پرسود
اســت .پرســودترین تجارتی که از طریق آن میتواند به وضعیت آشــفته
اقتصادی تا حدودی ســامان دهد ،فروش ســالح و نفت است و با همین
دید اقتصــادی ،ترامپ بهترین بازار فروش ســالح را منطقــه خاورمیانه
بهویژه عربســتان میداند و از آنســو هم یقینا خاورمیانــه مهمترین بازار
انرژی جهان اســت و این بهترین و درعینحال مهمترین مســائلی اســت

ﻋﮑﺲAP :

 وزارت دفاع عراق از بازپسگیری حدود  ۹۰درصد
شهر موصل خبر داد و تأکید کرد ،آزادی کامل موصل
بســیار نزدیک اســت .نخســتوزیر عراق نیز از آغاز
عملیاتی نظامی علیه داعش در اســتانهای کربال و
االنبار خبر داد .به گزارش ایســنا ،به نوشته روزنامه
مصــری الیومالســابع ،حیدر العبادی ،نخســتوزیر
عراق و فرمانده کل نیروهای مســلح این کشــور ،در
کنفرانسی مطبوعاتی آغاز یک عملیات نظامی در دو
منطقه واقع در حدفاصل استان شیعهنشین کربال و
اســتان االنبار را با هدف نابودی گروهکهای داعش
اعالم کرد .العبادی تأکید کرد :نیروهای مسلح عراق
عملیاتی نظامی را در حدفاصل دو منطقه »الرحالیه
و النخیب« آغاز کردند .نخستوزیر عراق در ادامه از
حصول توافقی با اقلیم کردســتان عراق درخصوص
عملیات اخیر در غرب نینوا خبر داد و گفت :بهتازگی
عملیاتی نظامی را در شــمال »الرحالیه« و شــمال
»النخیــب« بــرای بیرونرانــدن تروریســتها آغاز
کردهایم .العبادی در ادامه از داعشــیها دعوت کرد
خود را تســلیم کنند و به داعشــیهایی که تســلیم
شوند ،وعده داد به شکلی عادالنه محاکمه شوند.

درحالیکه بســیاری بر ایــن باورند که داعش در
عراق و سوریه نفسهای آخر خود را میکشد ،خطر
داعش در افغانســتان روزبهروز پررنگتر میشود و
حمــالت این گروه بیشــتر .در آخریــن حملهای که
داعش مســئولیت آن را بــه عهده گرفتــه ،چندین
مرد مســلح به ساختمان شبکه تلویزیون افغانستان
در شــرق جاللآباد واقع در ننگرهار حمله کردند و
تعدادی از آنها پس از درگیــری با نیروهای امنیتی،
وارد ساختمان مذکور شدند .مقامهای افغان اعالم
کردند ،ســه عامل انتحاری به همراه تعداد دیگری
به محل شــبکه تلویزیونــی افغانســتان )آرتیای(
یورش بــرده و دو نفر از آنها خود را منفجر کردهاند.
این حمله دو کشــته و  ۱۶زخمی بر جای گذاشت و
تعدادی خبرنگار هم ساعاتی در داخل ساختمانگیر
افتادند .گرچه حمالت بهاری گروه تروریستی پرنفوذ
طالبان در افغانستان هفتههاست آغاز شده ،اما این
داعش بود که مســئولیت حمله اخیــر را پذیرفت.
ســاعاتی پس از آغاز این حمله ،منابع محلی والیت
ننگرهار در شــرق افغانستان تأیید کردند که درگیری
میان افــراد مســلح و نیروهای امنیتی افغانســتان
در ســاختمان رادیــو و تلویزیون پایان یافته اســت.
براساس گزارشها دو موتوری که مهاجمان با آن به
محل آمده بودند ،نیز بعد از ورود آنان به ساختمان
رادیو و تلویزیون منفجر شــد .گفته میشــود که در
ایــن موتورها مواد انفجــاری کارگذاری شــده بود.
عطااﷲ خوگیانی ،ســخنگوی والــی منطقه ،ضمن
تأیید خبر حمله شبهنظامیان به ساختمان این شبکه
خاطرنشــان کرد هنــوز هدف و هویــت عوامل این
حمله مشخص نیست .ســاختمان رادیو و تلویزیون
در نزدیکــی مقر والی والیت ننگرهــار قرار دارد .در

ﻋﮑﺲEPA :

 افشین غالمی :مدتی پیش نیروهای ارتش سوریه
دموکراتیک با همــکاری نیروهای ائتالف ضدداعش
به رهبری آمریکا توانســتند »ســد فــرات« و پایگاه
فوقاســتراتژیک »طبقا« را به کنتــرل خود درآورند.
کنترل این دو نقطه استراتژیک عالوه بر آنکه معادله
جنگ را در شــمال ســوریه تغییر میدهد به همان
اندازه مختصات جنگ به سود نیروهای ُکرد-عرب و
ائتــالف به رهبری آمریکا را فراهم میکند .این نقطه
برای ترکیه ،دولت سوریه ،داعشُ ،کردها و همپیمان
کردهــا یعنــی آمریــکا و دول غربــی بســیار حائز
اهمیت اســت و کنترل بر آن میتوانــد آینده جنگ
را به مســیری دیگر هدایت کند .برای درک بهتر این
دونقطه استراتژیک الزم اســت نگاهی به وضعیت
ژئوپلیتیکی این مناطق بیندازیم.
سد فرات
ســد فــرات در  ۳۵کیلومتــری شــهر رقــه و
روی رودخانــه فــرات قــرار دارد .عــرض این ســد
چهارکیلومترونیم و بلندی آن  ۶۰متر است .در پشت
ســد ،دریاچهای با حجم  ۶٫۱۱میلیــارد مکعب آب
به طــول  ۸۰کیلومتر و پهنای هشــت کیلومتر واقع
شــده است .این سد در ســال  ۱۹۶۸بعد از پنج سال
عملیات ساخت ،روی رود فرات ایجاد شد .سد فرات
بزرگترین سد ســوریه و یکی از بزرگترین سدها در
بین کشورهای عربی است که توانایی زیادی در تولید
برق و ذخیره آب دارد.
اهمیت سد فرات
-۱استفاده از آب سد برای توسعه کشاورزی
-۲بزرگترین منبع تولید برق در سوریه
-۳جلوگیری از ایجاد ســیل و حفاظت از مزارع
دو طرف رود
-۴فراهمکردن منطقه حاصلخیز برای کشاورزی
و باغداری
-۵اســتفاده از دریاچه پشت سد و ایجاد منطقه
توریستی
فرودگاه نظامی طبقا
فــرودگاه نظامی طبقا در ســهکیلومتری شــهر
طبقا و در فاصله  ۴۰کیلومتری شــهر رقه واقع شده
است .این شهر نقطه فوقاستراتژیک و محل آرایش
نیروهای مختلف در صحنه میدانی ســوریه است .با
کنترل این فرودگاه ضربه نظامی و سیاسی بزرگی به
ترکیه وارد و موجب ناکامی ترکیه برای رســیدن به
اهدافش در رقه شد.
اهمیت فرودگاه نظامی طبقا
-۱بزرگترین فرودگاه نظامی در شمال سوریه
-۲محاصره شهر طبقا و سد فرات از سه جبهه
-۳رساندن آســانتر تجهیزات زمینی و هوایی به
نیروهای ارتش سوریه دموکراتیک از سوی نیروهای
همپیمان
-۴اســتفاده از آن بهعنــوان پایــگاه هوایی برای
عملیات رقه
-۵محاصره رقه از چهار جبهه
-۶اســتفاده از پایگاه بهوســیله نیروهای ائتالف
بهعنــوان آلترناتیــوی در برابــر تهدیــدات اردوغان
درخصوص بستن پایگاه آنجرلیک ترکیه
-۷پایــاندادن به فشــارهای ترکیه بــر نیروهای
ائتالف در مورد پایگاه آنجرلیک
-۸اشــراف هوایــی نیروهای ائتالف بر آســمان
سوریه و عراق
این دو نقطــه از قبل و از لحــاظ اهمیت نظامی،
مــورد هــدف ترکیه قرار داشــت و دسترســی به آن
میتوانســت موقعیــت ترکیه در شــمال ســوریه را
راهبردی کنــد .از طرف دیگر عالوه بــر ترکیه ،دولت
ســوریه هم قصد رســیدن به این مناطــق را دارد و
اشــرافیت بــر آن ،موضع دولــت را در مقابل ترکها
و کردهــا قویتــر میکنــد .امــا در این میــان اتاق
فکر عملیات خشــم فــرات که متشــکل از نیروهای
کرد-عرب است ،با پیشدستی این نقاط را کنترل کردند
تــا در آینده بهعنــوان فاکتور برنــده در مقابل دولت
سوریه و نیروهای همپیمان از آن استفاده کنند.

که میتواند باعث شــود ترامپ اولین مقصد ســفر خارجیاش را منطقه
خاورمیانه قرار دهد .با توجه به نکاتی که گفته شــد این ســفر سه محور
آمریکایی – صهیونیستی -عرب مرتجع دارد ،بنابراین به دلیل اینکه شرایط
کنونی منطقه خاورمیانه به نفع هیچکدام از این ســه بازیگر نیســت ،این
سه در این سفر بهدنبال نزدیککردن دیدگاههای خود به همدیگر هستند،
بنابراین اهمیت این ســفر در این چارچوب تحلیل میشــود؛ چراکه آقای
ترامپ از این ســفر انتظار ســاماندادن نسبی به اوضاع اقتصادی و ترمیم
روابــط در منطقه را دارد و عربســتان هم به دلیــل ضعفهای داخلی و
خارجی بهواســطه جنگهای یمن ،ســوریه و ،...به بازســازی و استحکام
بیشتر روابطش با واشنگتن و اســرائیل نیز به دلیل قدرتمندترشدن جبهه
مقاومت به این سفر نیاز دارد.
 ترامــپ بــرای بازســازی و ترمیم روابــط خود در این ســفر چه
برنامههایی را در دست اجرا دارد؟
نکتــه مهمی که در این میان نباید فراموش شــود این اســت که آقای
ترامــپ نهتنها بــرای منطقه خاورمیانه و غرب آســیا ،که حتی کل جهان
طرح مشــخص و برنامهریزیشدهای مطابق با منافع ملی آمریکا را دنبال
نمیکنــد و به نظرم ترامپ خود را به رویدادها ،وقایع و شــرایط ســپرده
است که البته ترامپ هم به مرور زمان به تناسب اتفاقات و شرایط کمکم
برنامههای مشخصتری را تدوین میکند ،اما اکنون در دستگاه دیپلماسی
و سیاست خارجی آمریکا و کل کابینه جدید آمریکا کارشناسانی که وابسته
به مراکز آکادمیک و دانشــگاهی باشــند وجود ندارد و اکثــرا عنان کار به
دست نظامیان کهنسال با دیدگاههای پوپولیستی و افراطی که منطبق بر
شــرایط گذشته است سپرده شده و طبیعتا این نظامیان هم نمیتوانند به
ترامپ با توجه به شرایط تغییر در خاورمیانه کمک کنند.
ادامه در صفحه ۱۰

 کمیتــه اطالعرســانی اعتصــاب غذای اســرای
فلسطینی در بیانیهای اعالم کرد مروان البرغوثی ،عضو
کمیته مرکزی جنبش فتح و یکی از اسرای فلسطینی
که دســت به اعتصاب غــذا زده ،از طریق وکیلمدافع
خــود پیامــی را از زنــدان الجلمه واقــع در نزدیکی
شــهر جنین در شــمال کرانه باختری ارسال کرده که
محتوایش این اســت در صورتی کــه مرکز زندانهای
رژیم صهیونیســتی بررسی خواســتههای اسرا را آغاز
نکند ،از نوشیدن آب نیز خودداری خواهد کرد.

سخنرانی ترامپ در ریاض درباره
»اسالم«
 دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا ،در جریان
اولین سفر خارجیاش به عربستان در جمع گروهی
از رهبران مسلمان درباره مقابله با »اسالم رادیکالی«
صحبت خواهد کرد .مشاور امنیت ملی آمریکا گفت:
ترامپ در مراسم افتتاح مرکزی برای ارتقای »اسالم
میانهرو« هم شــرکت میکند .همچنین یک مسئول
بلندپایه وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد واشنگتن با
دعوت از عمر البشــیر ،رئیسجمهوری سودان ،برای
حضور در نشست ریاض مخالف است.

استقرار پرتابکننده موشک در
جزیره مورد مناقشه
 روزنامه دولتی چین با ذکر جزئیاتی از برنامههای
تقویت نظامی پکن گزارش داد چین با هدف مقابله با
غواصان نظامی ویتنام در یک تپه دریایی مورد مناقشه
در دریای چین جنوبی پرتابههای موشک مستقر کرده
اســت .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
چین تأکید دارد ســازههای نظامی مســتقر در جزایر
تحــت کنترلش در دریای چیــن جنوبی به تجهیزات
دفاعی محدود میشــود و هر کاری بخواهد میتواند
در اراضی خودش انجام دهد.

تحریم نزدیکان بشار اسد
و  ۵نهاد سوری
 وزارت خزانــهداری آمریکا اعالم کرد این کشــور
تحریمهایی علیه پنج فرد و پنج مؤسســه که حامی
دولت سوریهاند ،اعمال کرده است .به گزارش ایسنا،
به نقل از خبرگزاری رویترز ،در میان افراد تحریمشده
از ســوی وزارت خزانهداری آمریــکا ،محمد عباس،
یکی از خویشــاوندان نزدیک رامی مخلوف ،از تجار
سرشــناس ســوریه ،قــرار دارد .همچنین ســازمان
منع گســترش سالحهای شــیمیایی اعالم کرد نتایج
تحقیقات این سازمان نشان داده در جریان حملهای
که مــاه ســپتامبر  ۲۰۱۶در حلب انجام شــد ،از گاز
خردل استفاده شده است.

سئول خواستار ازسرگیری ارتباط با
کرهشمالی
 کرهجنوبــی اعــالم کرد خواســتار آغــاز مجدد
ارتباطــات بــا کرهشــمالی اســت .رئیسجمهوری
جدید این کشور سیاســت دوگانه تحریم و مذاکره با
پیونگیانــگ را با هدف کنترل برنامههای موشــکی
و هســتهای آن در پیش گرفته اســت .این در حالی
اســت که چین هم بهعنوان تنها متحد کرهشــمالی
درخواست مشابهی مطرح کرده است.

ترکیه اتحاد آمریکا با کردها را
قبول نمیکند
 رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهوری ترکیه ،در
دیدار با دونالد ترامپ ،همتای آمریکایی خود ،ضمن
دادن هشــدار درباره ارسال سالح برای شبهنظامیان
کـــرد سوریه از سوی آمریکا اعالم کرد آنکارا اتحاد
آمریــکا با کردهای ســوری را هرگز قبــول نمیکند.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل از بیبیســی،
رئیسجمهــوری ترکیه تأکید کرده کشــورش هرگز
حاضر نیســت همکاری ایاالت متحده و »یگانهای
مدافع خلق« )یپگ( را بپذیرد.

تمدید وضعیت فوقالعاده
اقتصادی در ونزوئال
 رئیسجمهــوری ونزوئال وضعیــت فوقالعاده
اقتصادی را برای  ۶۰روز دیگر تمدید کرد تا دسترسی
مردم را به خدمات اولیه تضمین کند .دولت ونزوئال
اعالم کــرد این اقــدام برای تمدید مــدت وضعیت
فوقالعاده اقتصادی در کشور برای حمایت از مردم
و تضمیــن زندگی آنهــا و حفاظت از آنهــا در برابر
تهدیدها صورت گرفته است.

آزادی افشاکننده اسناد آمریکا از
زندان
 چلســی منینگ که به خاطر یکی از بزرگترین
پروندههاي افشای اســناد طبقهبندیشده آمریکا
به زندان محکوم شــده ،قرار اســت آزاد شود .به
گزارش خبرگزاری فرانســه ،چلسی منینگ سرباز
ســابق ارتش آمریکا در جــوالی  ۲۰۱۰میالدی به
دلیل انتشار بیش از  ۷۰۰هزار سند طبقهبندیشده
نظامــی و دیپلماتیــک از طریــق ویکیلیکــس،
بازداشت شــد .این یکی از بزرگترین پروندههای
مربوط به افشای اسناد طبقهبندیشده در آمریکا
به شمار میرود.

