نشست سران کشورهای مرتجع برای نجات رژیم پادشاهی اردن

اخبار

دیکتاتوری عبداهلل دوم در آستانه بهار عربی؟

کرانه باختری برای
یاری غزه به پاخاست

تظاهرات گســتردهای در شهر رام اهلل
مقر تشــکیالت خودگردان برگزار شد
که طی آن شــرکت کنندگان خواستار
لغو تحریمهای تحمیل شــده از سوی
تشــکیالت خودگردان بر ضد نوار غزه
شدند.به گزارش تســنیم،این تظاهرات
گســترده در چارچــوب جنبش مردمی
پویــش تحریمها علیه نــوار غزه را لغو
کنید ،برگزار شده و منابع فلسطینی آن
را گســتردهترین تظاهرات طی سالیان
اخیر توصیف کردهاند.قشرهای مختلف
مردم کرانه باختری در این تجمع بزرگ
شرکت کردند و همگی یکصدا خواستار
لغو تحریمها علیه نوار غزه شــدند و از
ابومازن خواســتند اقدامــات خصمانه
خود علیه نوار غــزه را پایان دهد و در
راس آنها حقوق کارمنــدان نوار غزه را
به طور کامــل پرداخت و زمینه مداوای
مجروحان راهپیماییهای بازگشــت را
فراهم کند.شــرکت کننــدگان در این
تجمع بزرگ تاکید کردند مردم نوار غزه
به نیابت از همه فلسطینیها میجنگند
و ابومازن باید صدای مردم فلســطین
را بشــنود و تحریمها را پایــان داده و
راهبردی برای مقاومــت در حمایت از
مردم غزه اتخاذ کند .مردم کرانه باختری
همچنان بر حمایت کامل خود از مردم
غزه و ایستادگی و مقاومت آنها در برابر
صهیونیستهای متجاوز تاکید کردند.
دفع حمالت «النصره»
به شهرکهای «فوعه و کفریا»

یک گروه از تروریستهای جبهه النصره
به شــهرکهای شیعهنشــین «فوعه و
کفریا» در شــمال ادلب ســوریه حمله
کردند.به گزارش فارس،روزنامه الوطن
ســوریه به نقل از منابع محلی گزارش
داد که کمیتههــای مردمی با همکاری
ســاکنان این مناطق ،حملــه مذکور را
ناکام گذاشــتند.این منابع تأکید کردند
کــه کمیتههــای مردمی به شــدت با
تروریســتهایی که از محورهای «بنش،
رام حمدان و الصواغیة» به اطراف فوعه
و کفریا نفوذ کرده بودند ،درگیر شــدند.
این کمیتهها به همراه ســاکنان موفق
شدند شــمار زیادی از این تروریستها را
از پای درآوردند و شــماری از آنان نیز
از این منطقه فــرار کردند.این حمالت،
شدیدترین حمالتی بود که طی چند ماه
گذشته تروریستها به فوعه و کفریا انجام
دادند.ساکنان فوعه و کفریا ترکیه را در
پی حمالت تروریستها مسئول دانسته و
تأکید کردند که آنکارا در تالش اســت
مــردم این منطقــه را از آن اخراج کند.
جنگندههای سوری نیز به شدت مواضع
تروریســتها را در بنــش ،رام حمدان و
«بروما» هدف قرار دادنــد که در واقع
پاســخی به تالش مکرر آنــان برای
نفوذ به سمت فوعه و کفریا بود.فوعه و
کفریا از فروردین ماه سال  1394توسط
تروریســتها محاصره شده و به صورت
روزانه حملههایی بدان صورت میگیرد.
ابراز دلسردی مرکل درباره مخالفت
ترامپ با بیانیه پایانی نشست «جی»۷

«آنگال مرکل» ،صــدر اعظم آلمان در
مصاحبهای بــا «آ ار دی» آلمان درباره
رفتار و مواضع دونالــد ترامپ» ،رئیس
جمهور آمریکا در نشســت اخیر سران
جــی  7ابراز دلســردی کرد.به گزارش
تسنیم،مرکل در پاسخ به این پرسش که
آیا برای جام جهانی فوتبال به روســیه
ســفر خواهد کرد گفت :شاید این خوب
باشــد ،اما من هنوز تصمیمی قطعی در
این باره نگرفته ام.صدر اعظم آلمان در
بخش دیگری از این مصاحبه آشــکارا
مسئولیت سیاسی برای مسائل ساختاری
در اداره فــدرال مهاجــرت و پناهندگی
آلمان را بر عهده گرفت.

گروه جهان:در سایه خوش بینی موجود
در میان محافل اردنی بعد از یک هفته
بحران در این کشــور ،محافل رسمی و
مردمــی اردن با خوشبینــی و نگرانی
نســبت به نشست سرانی نگاه میکنند
که قرار اســت بنا به دعوت عربســتان
ســعودی در مکه مکرمه برگزار شــود.
این در حالی است که منابع اردنی تأکید
کردهاند که عمان فاکتورهای منطقهای
که یکی از عوامل بحــران کنونی این
کشور است را نخواهد پرداخت.
بــه گــزارش تســنیم بــه نقــل از
الجزیره،عبــداهلل دوم پادشــاه اردن از
دعوت ســلمان بــن عبدالعزیز همتای
ســعودی خود برای حضور در نشست
مکه استقبال کرده است .در این نشست
همچنین شیخ صباح االحمد الصباح امیر
کویت و شــیخ محمد بــن زاید ولیعهد
امارات نیز حضور خواهند داشت.
در بیانیه دفتر پادشاهی اردن آمده است
که حســین بن عبداهلل ولیعهد اردن نیز
در کنار پادشاه این کشور در نشستی که
برای بررســی راهکارهای ارائه حمایت
از اردن بعد از اعتراضــات اخیر برگزار
میشود ،شرکت خواهد کرد .اعتراضاتی
که با کناره گیــری دولت هانی الملقی
همراه شد و عمر الرزاز مسئول تشکیل
کابینه جدید شــد .الرزاز اعالم کرده که
قانــون مالیاتها که باعــث بروز این
اعتراضات شده را لغو میکند.
کویت تنها کشــوری بود که در جریان
این اعتراضات فرستاده خود را به اردن
فرستاد .این در حالی بود که پادشاه اردن
تماسهایی از ســوی محمد بن سلمان
ولیعهد عربســتان و ولیعهــد ابوظبی و
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر
دریافت کرد.
غافلگیری اردن

منابع اردنــی غافلگیری خــود از خبر
نشســتی که قرار است در مکه مکرمه
برگزار شود را مخفی نمیکنند .این منابع
در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اعالم
میکنند که قبل از برقراری تماس ملک
ســلمان هیچ نشانهای مبنی بر بروز راه
حل جهت رفع اعتراضات وجود نداشته
است .آنها البته قطع شدن حمایتهای
عربستان و امارات از خزانه اردن را یکی
از عوامل مســتقیم بحران و اعتراضات
اخیر در اردن ارزیابی میکنند .رسانههای
اردنی نسبت به از سرگیری حمایتهای
کشورهای حاشیه خلیج فارس از اردن

پروندههای اختالفی

با وجود اینکه منابع اردنی اعالم میکنند

مهمترین اختالفات اردن با عربستان
و امارات چیست؟

مهمترین این اختالفات عبارتند از:
معامله قرن :امان فشارهای صورت گرفته
از سوی ولیعهد عربستان برای ورود به
معامله قرن را رد میکند .این موضوع به
ویژه در خصوص بخش مربوط به حل
و فصــل نهایی این بحران و به صورت
ویــژه در بخش های مربوط به قدس و
آوارگان برای اردن غیرقابل قبول است.
چرا که اردن قیم رسمی قدس شناخته
می شود و از سوی دیگر بیشترین تعداد
آوارگان ســوری در اردن استقرار دارند.
منابع مذکور اشاره میکنند که اظهارات
پادشاه اردن در خصوص این فشارها و
رفع هر نوع روشی برای مخدوش کردن
اعتبار قدس و حقوق فلسطینیها نشان
میدهد که این مواضع بخشی از امنیت
ملی اردن است.
منابع مذکور همچنیــن از تأثیر پذیری
مناســبات اردن بــا آمریــکا در نتیجه

افشــاگری اندیشمند کویتی درباره
پشت پرده تحوالت اردن

عبداهلل النفیسی اندیشــمند کویتی در
صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشته
اســت آنچه در اردن جریان دارد ،بسیار
بزرگتر و خطرناکتر از اختالف بر ســر
قانون مالیات بر درآمد است و در محافل
استراتژیکی آمریکایی و اسرائیلی دوباره
این حرف مطرح شده که اردن به عنوان
جایگزین مطرح است همان طرحی که
شارون از اردن به عنوان وطن جایگزین
برای فلسطینیها یاد کرده بود.
ایــن اندیشــمند کویتی این ســئوال
را مطــرح کــرد که آیا آنچــه در اردن
جریان دارد زمینهســازی برای «وطن
جایگزین» اســت .اردن اخیرا شــاهد
اعتراضات گستردهای بوده که معترضان
خواهان لغو قانون مالیــات بر درآمد و
بهبود شــرایط اقتصادی شدهاند،با این
حال برخی منابع از دســت داشتن رژیم
ســعودی و امارات در این تحرکات خبر
داده بودند ،چرا که این منابع گفته بودند
سعودیها و اماراتیها از عبداهلل دوم به
ســبب عدم همراهی بــا توطئه معامله
قرن و همچنین شرکت در نشست اخیر
سازمان همکاری اسالمی در استانبول
و حضورش در کنــار اردوغان عصبانی
هســتند و به همین ســبب بــه دنبال
انتقام گرفتن از اردن با ابزار فشــارهای
اقتصادی هستند.

افشاگریهای جدید از آتش سوزی صندوقهای رای بغداد

گروه جهان:یک مقام مسئول عراقی با افشاگری
درباره آتش سوزی صندوقهای رای ،گفت :تعداد
زیــادی از صندوق های رای گیــری الرصافه در
بغــداد آتش گرفت و نمی توان االن شــمار آن را
مشــخص کرد .وی افزود :نیروهای دفاع شهری
و ســاکنان محلی خانه های اطــراف انبارها مانع
آتش گرفتن تعداد زیادی از صندوقها شــدند .به
گزارش تسنیم به نقل از العربی الجدید،این مسئول
که خواســت نامش فاش نشود ،گفت :بسیاری از
صندوق ها نسوخته است ،اما به علت پاشیدن آب
برای خاموش کردن آتش ،محتوای آن از بین رفته
است .وی خاطرنشان کرد :نگهبانان انبارهایی که
صندوق های رای گیــری در آنجا بوده اند ،ناپدید
شده اند و جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد .این
مسئول گفت :درهای خارجی انبارها با خشونت باز
شده است و آثار چکش آهنی یا نظیر آن روی درها
وجــود دارد .این در حالی اســت که مقتدی صدر
رهبر جریان صدر خواستار اتحاد عراقیها و توقف
تنش و اختالف درباره نتایج انتخابات پارلمانی اخیر
شده است .انبارهای حاوی صندوق های رای گیری
انتخابات اخیر پارلمانی عراق روز گذشته شاهد آتش
ســوزی و سوختن برخی از آنها بود .برخی محافل
سیاسی عراق از جمله کمیسیون امنیت پارلمان این
آتش سوزی را عمدی دانستند.سیاستمداران عراقی
خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شده اند.
حکیم :نباید فرصت و اجازه دســتکاری نتایج
انتخابات را داد

سید عمار حکیم رئیس ائتالف ملی شیعیان عراق
و رئیــس جریان حکمت ملی این کشــور ،با ابراز
نگرانی شدید از حادثه آتش سوزی انبار کمیسیون
انتخابات ،که منجر به آســیب دیدن بســیاری از

عربستان جسد  135پاکستانی را
تحویل داد

عربستان جســد  135پاکستانی را که
در حادثه منا کشــته و یا در این کشور
اعدام شــده بودند به این کشور تحویل
داد.به گزارش فارس،اجساد شهروندان
پاکســتانی بیــش از یــک ســال در
سردخانههای عربستان نگهداری میشد
تا جایی که خانواده قربانیان احســاس
کردند فرد مورد نظر مفقود االثر اســت.
تعداد اجساد شــهروندان پاکستانی در
عربستان بیش از  410نفر است اما فقط
بخشــی از آنها تحویل داده شــدهاند.
طبق قوانین عربســتان باید پزشــکی
قانونی علت مرگ شهروندان پاکستانی
را تأیید کند اما معلوم نیست چرا این کار
یک سال یا بیشتر به طول میانجامد.

ابــراز خوشبینی میکنند .این در حالی
است که پادشــاه اردن پیش از این در
محافل خصوصی و نشستهای علنی
خود اعالم کرده که قطع این حمایتها
در نتیجــه مواضــع اردن نســبت به
پروندههای منطقهای است .پادشاه اردن
مکرراً طی روزهایی که بحران در اردن
به اوج خود رســیده بود ،تاکید کرد که
بحران اقتصادی کنونی مرتبط با مواضع
وی در خصوص پروندههای منطقه ای
اســت .وی در جریان نشســت شورای
سیاستگزاری ملی شــامل مسئوالن
ارشد سیاســی و نظامی و امنیتی اردن
و همچنین در دیدار با اصحاب رســانه
بعد از برکنار کــردن دولت الملقی این
موضوع را بیان کرد.
در سایه فضای مثبتی که در داخل اردن
به وجود آمده گزارش صندوق بین المللی
پول که دو روز پیش منتشر شد ،میزان
خوشبینی اردنیها را افزایش داد .این
گزارش از اصالحــات به وجود آمده در
اردن استقبال و تاکید کرد که این کشور
نیازمند برنامه ای برای توقف فشارها بر
طبقات متوسط و ضعیف جامعه است .بر
اساس این گزارش دولتمردان باید باب
گفتگوهــا در خصوص قوانین اجتماعی
را بــاز کنند ،اتفاقی که نویســندگان و
تحلیلگــران آن را یــک تحول مثبت
میدانند و برخــی دیگر نیز آن را یکی
از دســتاوردهای اعتراضــات اخیر بر
میشمارند.

که دعوت پادشــاه عربســتان در زمان
مناســبی برای اردن انجام شــده است
و امان بار دیگر بــر توافق میان محور
ریاض-ابوظبی -قاهره و امان حســاب
کرده ،اما همین منابع اعالم میکنند که
امان فاکتورهــای کمک های احتمالی
ارائه شــده از سوی نشســت مکه در
خصوص مواضع این کشــور نسبت به
پرونده های مهمــی که باعث اختالف
اردن با عربســتان و امــارات و توقف
کمکهای این کشورها شده ،را پرداخت
نخواهد کرد.

تالشهای ولیعهد امارات و عربستان و
جارد کوشنر داماد ترامپ خبر میدهند.
کوشــنر طی ســفر دورهای اخیری که
جهت آماده ســازی برای اجرای معامله
قرن به منطقه داشــت ،به عربستان و
سرزمینهای اشغالی سفر کرد ،اما بازدید
از اردن را در برنامههای کاری این سفر
قرار نداد.
ب :بحــران خلیج فارس :با وجود اینکه
اردن در برابــر فشــارهای دولتهای
محاصره کننده قطر کوتاه آمده و سطح
مناســبات خود با این کشور را کاهش
داده ،اما اخیراً بار دیگر مناســبات میان
اردن و قطر در ابعاد اقتصادی شاهد رشد
و شکوفایی بوده و احتماال پیامدهای آن
خود را در بازگشت مناسبات دیپلماتیک
میان دو کشــور نشان خواهد داد .منابع
اردنی این موضــوع را پنهان نمیکنند
که فشارهای بی پایان ریاض و ابوظبی
وجــود دارد تــا امان به صــورت کلی
مناســبات خود با دوحه را متوقف کند.
این منابع در عین حــال بعید میدانند
که اردن تسلیم این فشارها و خواستهها
شود ،چرا که از بحران اخیر در این کشور
درس گرفتهانــد .ج :عدم ورود اردن به
تنش با ایران :اردن بعد از قطع مناسبات
عربستان ســعودی با ایران ،سفیر خود
را از تهــران خارج کرد ،اما مناســبات
دیپلماتیک خود بــا ایران را قطع نکرد.
بــه همین علــت اردن وارد موج تنش
آفرینی عربستان علیه تهران نشد .امان
همچنین با سیاســت عربستان مبنی بر
تغییر دشــمنی خود از اسرائیل به ایران
مخالف است .د :جنگ یمن :مسئوالن

اردنی وجود فشــارهای عربســتان به
کشورشان برای ارســال نظامیان خود
به جنگ یمــن را مخفی نمیکنند .اما
امان با وجود عضویت در ائتالف عربی
جنــگ ضد یمن ،نیروهــای خود را به
این کشــور گســیل نکرده است .منابع
اردنی همچنین خرسندی خود از حضور
امیر کویت در نشســت مکه را مخفی
نمیکنند .آنها معتقدند که کویت بخشی
از پرونــده اختالفات با کویت نیســت،
همین موضوع باعث شــده امان اعتقاد
پیدا کند که نشســت مذکور تنها برای
بررســی حمایت از اقتصاد اردن است.
محافل اردنی همچنین موضوع دیگری
را نیز مطرح میکنند و اعتقاد دارند که
برنامهریزی برای برگزاری این نشست
در نتیجه نگرانیهای ولیعهد عربستان و
ابوظبی نسبت به رویکرد اردن به سمت
بهبود مناسبات با قطر پدید آمده است.
به این ترتیب میتوان این نشســت را
شکست جدید برای ائتالف چهارجانبه
محاصره قطر ارزیابی کرد.

بوی توطئه از عراق به مشام میرسد

صندوقها و دســتگاههای انتخابات شد ،نسبت به
از دســت رفتن آرای شهروندان عراقی هشدار داد.
وی با اشاره به این موضوع که رأی دهندگان تمام
سختیها را پشت سر گذاشتند تا نمایندگان خود را
انتخاب کنند ،از مسئوالن بلند پایه کشوری خواست
تا برای بررسی دالیل این نقض حقوق آشکار کمیته
تحقیقاتی تشکیل دهند.رئیس جریان حکمت ملی
عراق همچنین با دعــوت از نهادهای مربوطه به
احتیاط کامــل در محافظت از محلهای نگهداری
صندوقهای رأی در سراسر عراق خواهان محاکمه
مسببان این امر و کشف انگیزهایی شد که در پس
پرده این موضوع قرار دارد .حکیم با اشاره به اینکه
نباید فرصت و اجازه دستکاری نتایج را داد ،همگان
را به خویشتن داری ،حفظ ثبات سیاسی و آرامش
فکری و به دور از احساســات در مرحله کنونی و
مرحله پیش رو فراخواند.
واکنش «قیس الخزعلــی» به برگزاری مجدد
انتخابات عراق

«قیسالخزعلی» دبیــرکل جنبش عصائب اهل
الحــق عراق در صفحه شــخصی خود در توئیتر
از کســانی که خواهان برگزاری مجدد انتخابات
هســتند ،انتقاد کرد .وی افزود کسانی که خواهان
برگزاری مجدد انتخابات هستند ،تنها منافع خاص
خــود را به زیان ثبات کشــور و وارد کردن آن در
سرنوشت نامعلوم دنبال میکنند .واکنش الخزعلی
به درخواست برخی طیفها از جمله کردها در عراق
مبنی بر برگزاری مجــدد انتخابات صورت گرفته
است .العبادی :آتشســوزی بغداد توطئهای برای
ضربهزدن به کشور اســت در پی آتشسوزی در
انبار بزرگ نگهــداری صندوقهای رأی انتخابات

عراق« ،حیدر العبادی» نخستوزیر عراق با صدور
ت در استانهای
بیانیهای به تمامی فرماندهان عملیا 
این کشور دستور داد تدابیر امنیتی برای محافظت
از انبار صندوقهای آرای انتخابات را تشدید کنند
و افراد متخصص زیادی را برای محافظت از آنها
استخدام کنند .العبادی همچنین خواستار تحقیقات
درباره حادثه آتشســوزی در انبار بزرگ نگهداری
صندوقهای رأی انتخابات در منطقه «الرصافه» در
بغداد ،شــد .نخستوزیر عراق با بیان اینکه وقوع
آتشســوزی در انبار صندوقهای رأی انتخابات
همزمان با سالروز اشغال شهر موصل توسط گروه
داعش اســت ،متذکر شد که این اقدام «توطئهای
برای ضربه زدن به کشــور و دموکراسی در آن»
محسوب میشــود .وی «بر تعقیب گروهکهای
تروریســتی و طرفهایی که امنیت و انتخابات در
کشــور را بهبازی گرفتهاند» تأکیــد کرد و عنوان
داشــت که «تحقیقات برای شناســایی دالیل و
جوانــب این حادثه ادامه دارد» .پیشــتر «ســلیم
الجبوری» رئیس پارلمان عراق نیز خواستار تجدید
انتخابات و مجازات «عامالن تقلب» در انتخابات
عراق شده بود .الجبوری تأکید کرد که آتشسوزی
انبارهای حاوی صندوقهای رأی در منطقه الرصافه،
«عمدی و جنایتی برنامهریزی شده بود».
تحلیلگر عراقی :رســانههای سعودی مروج
تفرقهافکنیهستند

عباس العرداوی نویسنده و کارشناس امنیتی عراق
با اشاره به ترویج برخی مطالب در رسانههای عرب
حاشــیه خلیج فارس در ارتباط بــا انتخابات این
کشــور تحت عناوینی مانند «فهرست ایران» یا
«نامزدهای ایرانی» تأکید کرد :انتخابات عراق ملی

است .اظهارات او واکنش به خبر روزنامه «الوطن»
عربستان سعودی است که در آن انتخابات پارلمانی
عراق را «ضربهای به وابستگان ایران» توصیف و
از جریان صدر نیز تحت عنوان «دشمن ایران» یاد
کرده و نوشــته بود ،نوری المالکی رئیس ائتالف
دولــت قانون بههمراه حامیان ایــران انتخابات را
باختند .العــرداوی در گفتوگو با المســله ضمن
تأکید بر اینکه هدف از انتشــار ایــن اخبار ایجاد
تفرقه بین نیروهای شــیعه عراق است ،افزود :در
انتخابات عراق نه فهرســت و نه نامزدهای ایرانی
وجود نداشتند تا بتوان این اخبار را دقیق دانست و
عالوه بر این نوری المالکی بیشترین آراء را بهدست
آورد زیــرا وی بیش از یکصد هــزار رأی را از آن
خود کرد .وی تصریح کرد :آنچه الوطن ســعودی
ترویج میکند ،کوک کردن ساز بحران و تنش در
داخل عراق و ترویج طایفهگرایی است و البته این
رویکرد رسانههای ســعودی است .العرداوی ادامه
داد :رأیگیــری و حضور در انتخابات صرفنظر از
نتایــج آن برای عربهای خلیج فارس و بهعبارت
دقیقتر ســعودیها خوشحال کننده نبود زیرا این
انتخابات موجب نگرانی برای آینده عرش و قدرت
آنان خواهد شد .این کارشناس عراقی افزود :نتایج
حاصل از روند دموکراســی برای برخی طرفهای
منطقهای رضایتبخش نبــود از همین رو بهدنبال
ایجاد تنش هستند .وی گفت :اختالفات عربستان
سعودی و ایران باید به میدان ایران منتقل شود اما
شکست و ناکامی در رویارویی با ایران موجب شده
است آنان به عراق روی بیاورند .او گفت :رسانههای
سعودی همواره بهدنبال ایجاد تفرقه در داخل عراق
هستند حال آنکه ما به چنین اقدامات مشکوکی نیاز
نداریم.

«اون» به دیدار ترامپ رفت

مقامات ارشــد کره شــمالی و آمریکا در
واپسین ســاعات پیش از دیدار «دونالد
ترامپ» رئیس جمهــور آمریکا و «کیم
جونگ اون» رهبر کره شمالی سعی در به
حداقل رساندن اختالفات دارند .به گزارش
فارس به نقل از خبرگزاری رویترز ،بعد از
برگزاری چنــد دور مذاکره میان مقامات
کره شمالی و آمریکا طی هفتههای اخیر
که در روستای آتشبس مرزی در مرز دو
کره برگزار میشد ،اکنون برای آخرین دور
از مذاکرات مقامات آمریکا و کره شمالی
به منظور آمادگی پیش از برگزاری نشست
سران ،در سنگاپور دیدار کردند .از آنجایی
که همچنان شکافهایی در مسئله خلع

بیم و امیدهای یک مذاکره

سالح اتمی شبه جزیره وجود دارد ،مقامات
دو کشور ســعی در کم کردن اختالفات
پیش از نشســت ســران دارند .رسانه
حکومتی کره شمالی هم در این باره نوشته
است ،طرفین درباره موضوعات مختلفی از
صلح درازمدت در
جمله مکانیسم برقراری ِ
شبه جزیره کره و مسئله خلع سالح اتمی
از این منطقه بحــث و گفتوگو کردند.
مایک پامپئو وزیــر خارجه آمریکا که در
سنگاپور است در حساب کاربری خود در
توییتر نوشت که واشنگتن برای خلع سالح
غیر قابل بازگشت و کامل اتمی در شبه
جزیره کره متعهد است .پامپئو درباره دیدار
مقامات آمریکا و کره شــمالی نیز نوشت

که طرفین جلسهای اساسی و با جزئیات
داشــتند .وزیر خارجــه آمریکا همچنین
گفت که رئیس جمهور این کشور و تیم
همراهش منتظر نشست فردا با رهبر کره
شمالی در سنگاپور هستند .سانگ کیم
سفیر آمریکا در فیلیپین که قبال نماینده
ویژه آمریکا در امور کره شــمالی بود ،روز
دوشنبه گذشــته با «چوئه سون هوی»
معاون وزیر خارجه کره شــمالی دیدار و
گفتوگــو کردند .این دو پیش از این نیز
چنــد دور مذاکره در روســتای آتشبس
مرزی دو کره ،پانمونجوم ،دیدار و درباره
موضوعات مختلفی پیش از دیدار سران
دو کشــور بحث و گفتوگو کرده بودند.

سایت شبکه سی.جی.تی.ان نیز نوشت،
روز دوشنبه (دیروز) و یک روز قبل از دیدار
ترامپ با کیم در سنگاپور ،رئیس جمهور
آمریکا با «لی حسن لونگ» نخست وزیر
سنگاپور دیدار کرد .ترامپ در دیدار با لی
ضمن تشکر از نخست وزیر سنگاپور گفت
که بودن در کنار وی ،افتخار است .رئیس
جمهور آمریکا گفت که انتخاب سنگاپور
برای دیدار با رهبر کره شمالی تصمیمی
آگاهانه بود و ابراز امیــدواری کرد دیدار
روز سهشــنبه (امروز) با رهبر کره شمالی
به خوبی پیش خواهد رفت .دونالد ترامپ
در دیدار با نخست وزیر سنگاپور همچنین،
از میزبانی و مهماننوازی سنگاپور تشکر

کرد .دو روز قبل هم نیز کیم در دیدار با
لی در سنگاپور گفت در صورت موفقیتآمیز
بودن نشست سران کره شمالی و آمریکا،
نقش سنگاپور تاریخی خواهد شد .چند
ماه پیش از این در نشستی تاریخی میان
سران دو کره ،مقرر شد رهبر کره شمالی
نیز با رئیــس جمهور آمریکا دیدار کند تا
بــرای تنشزدایی از منطقه با یکدیگر به
بحث و گفتوگو بپردازند.
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تحلیل
دالیل واقعی عدم تحویل
«اس  »۳۰۰روسیه به سوریه چیست؟
عبدالباری عطوان

«عبدالباری عطــوان» تحلیلگر مطرح
جهــان عــرب در ســرمقاله روزنامــه
فرامنطقــهای «رایالیوم» به بررســی
محتــوای مصاحبــه «بشــار اســد»
رئیسجمهوری سوریه با روزنامه انگلیسی
«میل آن ساندی» پرداخته و نوشته است:
برخی موارد مهمی در اظهارات بشار اسد،
رئیسجمهوری سوریه طی گفتوگویش
با روزنامه «میل آن ســاندی» انگلیس،
که روز یکشــنبه منتشر شد ،آمده است؛
از اظهارات مربوط به حمایت انگلیس از
سازمان «کاله سفیدها» ،که شاخهای از
گروه «القاعده» است و ساخت و پاخت
حمالت شــیمیایی گرفته تــا اظهارات
درباره نیاتش برای نامزدی در انتخابات
بعدی ریاســتجمهوری .ولی به نظر ما،
موضوع مهــم در این اظهارات مربوط با
تحویل سامانه موشکی اس  300روسیه
به سوریه است.
به گزارش تســنیم،در پاســخ به سوالی
درباره عــدم تحویل این نوع ســامانه
موشــکی پیشرفته به ســوریه از سوی
همپیمان روســیاش ،بشــار اسد گفت
که این مساله نظامی و مربوط به طرف
روســی اســت .اینها ،یعنی روسها،
مواضع سیاســی و تاکتیکهای نظامی
خودشان را دارند که نمیتوانیم درباره آن
وارد بحث شویم.
از ایــن پاســخ ،دو نتیجهگیــری مهم
میتوان کرد:
نخست :به رغم برخی اظهارات مسئوالن
روسی ،که میگویند تحویل این سامانه
موشــکی در ســایه تجاوزهای مستمر
اســرائیل به اهدافی در عمق ســوریه
نزدیک شده اســت ،ولی روسیه تاکنون
این نوع از ســامانه موشکی را به سوریه
تحویل نداده است.
دوم :تهدیدهای اسرائیلی مبنی بر بمباران
این سامانه موشکی ،که توسط «آویگدور
لیبرمن» و «بنیامین نتانیاهو» وزیر جنگ
و نخســتوزیر این رژیم مطرح شــده
است ،تحویل آن را چه بسا در چارچوب
«معاملهای» بین تلآیو و مسکو حداقل
تاکنون به تاخیر انداخته است.
رئیسجمهوری ســوریه به این مساله،
بسیار محتاطانه اشــاره کرد که تمایلی
ندارد همپیمان روســیاش که مداخله
نظامیاش نقش بزرگی در خنثی کردن
پروژه آمریکا برای تغییر نظام سوریه ایفا
کرده است را خشمگین کند .ولی اسد در
عین حال حالتی از ناامیدی را نشان داد؛
چرا که رهبری سوریه به این وضعیت با
ناراحتی مینگرد که روسیه این موشکها
و نسخه پیشــرفتهتر از آن یعنی «اس
 »400را بــه کشــورهای دیگری مانند
ترکیه و الجزایر به زودی به عربســتان
ســعودی و قطر میفروشد ولی آن را به
ارتش سوریه ،که مطمئنترین همپیمان
روســیه در منطقه و شــریک اصلی آن
در جنگ علیه تروریســم است ،تحویل
نمیدهد.
روسها در پاسخ به سوالهایی در اینباره
میگویند که ارتش ســوریه سامانههای
دفاع موشکی دارد که نیازهای الزم آن
را پوشــش میدهند ،و بــه عنوان مثال
میگویند که ارتش سوریه بیشتر حمالت
موشکی اسرائیل و آمریکا به پایگاههای
نظامی «تیفور» و «الشعیرات» در نزدیکی
حمص ،بیش از یک ســوم موشکهای
تروئیکای غربی و نیز هواپیمای جنگی
اسرائیل را با موشک «اس  »200روسیه
ساقط کردند .در حالیکه این سامانههای
موشکی زیاد پیشرفته نیستند کما اینکه
آنها برای مقابله با هواپیماهای «اف »35
اسرائیل ،که اخیرا به عمق سوریه حمله
کرد ،مناسب نیستند.
یک نظریه قوی و شــایع وجود دارد که
میگوید روسیه این روزها خواهان تنش
با اسرائیل نیســت آن هم در زمانیکه
این کشــور میزبان مهمتریــن رویداد
ورزشــی در خاک خود است و حدود 40
میلیــارد دالر برای برگزاری مســابقات
جام جهانی هزینه کرده است .اگر چنین
نظریهای صحیح باشد ،که ما درباره آن
شــک میکنیم ،پس چارهای جز منتظر
ماندن تا پایان این مســابقات نداریم .ما
بســیار امیدواریم که روسیه این سامانه
موشکی را در ســریعترین زمان ممکن
و برای پایان دادن به عربدهکشــیهای
تحریکآمیز اســرائیل ،به ارتش سوریه
تحویل دهد.

