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یادداشت

تیپ شخصیتی ترامپ

ترامپ تمایــل دارد خود را فردی بســیار محبوب
و پرطرفدار نشــان دهد که همه محو قدرت شــخصیت
او هســتند .در تصاویری که اغلب از او پخش میشــود،
همیشه حلق های از دوستان او در کاخ سفید حضور دارند و
او خود را در میان آنها میبیند .اما این ظاهر قضیه است.
ترامپ بسیار نگران است که دیگران متوجه تنهایی او در
میان جمع شــوند ،نوعی اضطراب از تنهایی که به خاطر
خودشیفتگی و خودبزرگبینی او بیشازپیش ظهور خواهد یافت .این امر میتواند موجب
تضعیف سیاستهای نهادی ،میل به تصمیمگیری فردی و اتخاذ تصمیمات شتابزده
و نیندیشــیده شــود .هرچند او تالش خواهد کرد با نمایش حضــور دیگران و صدور
فرمانهای اجرایی ،آنها را در منطق تصمیمگیری و پیامدهای تصمیمات خود ،شریک
یای
معرفی کند! توئیتهای عجوالنه و شــتابزده یکی از نشــانگان چنین روانپریش 
است.
ترامپ در شــرایط کنونی بیش از هر چیز نیاز به دیده شــدن و درک دارد .نباید او
را تحقیر کرد و خوار شــمرد .تحقیر و تخفیف شخصیت او میتواند روانرنجوری او را
تشــدید کند و احساس عدمکفایت و پرخاشگری همزمان به او دست دهد .از یک سو،
احســاس کند که عزتنفس او نشانه گرفته شده اســت و از سوی دیگر ،برای جبران
این تحقیر و ســرخوردگی به سازوکارهای معطوف به پرخاشگری و تخریب روی آورد؛
چنانکه در رویارویی با دادســتانهای ایاالتمتحده در نقض دستور اجرایی منع ورود
شهروندان هفت کشور مسلمان ،شــاهد بروز چنین واکنشی بودیم .در چنین شرایطی
بهتر است از این ادبیات استفاده کرد که ترامپ رئیسجمهور منتخب مردم ایاالتمتحده
اســت و ما به آرای مردم احترام برای تعیین سرنوشــت خود میگذاریم؛ گرچه ممکن
اســت چنین انتخابی در تضاد کامل با ایدهها و منافع ما باشــد ،ولی میتوان از دریچه
عقالنیت و دوراندیشی با آن رفتار کرد .عقالنیتی که راهبرداندیش باشد و با دوراندیشی
در صدد سناریوســازی و تحلیل رفتاری باشد تا تحقیر و پرخاشگری متقابل! چنانکه
بتوان با قدرت منطق و گفتار و مهمتر از آن بینش راهبردی ،موجب اعتالی منافع ملی
شد.
پاورقی

ابعاد مختلف حمایتها از گروههای
تکفیری سوریه
قسمت چهارم

از جمله سازوکار دولتهای محافظه کار عرب منطقه برای مداخله و نفوذ در سوریه
میتوان به حمایتهای مالی و تســلیحاتی از مخالفان نظام سوریه ،همچنین تحریک
اختالفات قومی  -مذهبی در داخل سوریه ،به کارگیری ابزارهای نرم افزاری و تبلیغاتی
و به راه انداختن جنگ روانی اشــاره کرد .در ذیل به ابعاد مختلف این حمایت ها اشاره
می شود:
حمایت تسلیحاتی
حمایت تسلیحاتی دولتهای مختلف علی الخصوص برخی از دولتهای عربی از
معارضان و مخالفان دولت سوریه مسئله ای غیرقابل انکار تلقی می شود .با شرایطی که
معارضان مسلح در سوریه دارند ،هر گونه معامله به خصوص معامالت تسلیحاتی کمکی
بزرگ به آنان تلقی می شود.
کمک های تســلیحاتی که توسط کشورهای مشخص و یا با همکاری آن ها وارد
سوریه می شــود یکی از دالیل اصلی تطویل بحران در سوریه محسوب می شود .این
کمک ها باعث افزایش عملیات های خرابکارانه و در نتیجه اشــغال مناطق بیشتری از
سوریه و ازدیاد نارضایتی ها از دولت مرکزی می گردد.
با آغاز بحران ،ارسال سالح به داخل سوریه از مرزهای غربی؛ یعنی لبنان ،و جنوبی؛
یعنی اردن ،با حمایت جریان محافظه کار منطقه و اسالم گرایان افراطی به عمق بحران
افزوده شد و این امر باعث طوالنی شدن نا آرامی و همین طور تلفات باالی انسانی در
این کشور شده است.
حمایت رسانهای
امروزه رسانه ها با تبدیل جهان به یک دهکده ی کوچک ،نه تنها از نقش دولتها
در شکل دهی به افکار عمومی کاسته اند بلکه به رقیبی قدرتمند برای آن مبدل گشته
اند .این اثر بخشی در تحوالت سوریه نیز به خوبی مشهود است .مخالفان دولت سوریه
با ارائه برنامه های ضد دولتی علن ًا به تحریک افکار عمومی علیه دولت بشار اسد مبادرت
میورزند.
شــبکههای تلویزیونی « الجزیره» قطر و « العربیه» عربســتان سعودی که از برد
رســانه ای زیادی در جهان عرب برخوردارنــد ،از همان روزهای اول اعتراضات با قطع
برنامههای اصلی خود به پوشــش اخبار حوادث ســوریه پرداختند .نقش رســانه های
ماهوارهای به قدری در این اعتراضات پر رنگ است که این فناوری به ابزار مهمی برای
فعالیت های سیاسی و اعتراضاتی و همینطور پیشبرد اهداف قدرتهای صاحب رسانه
تبدیل کرده است.
در میان دولتهای عربی ،عربستان تالش شدیدتری در راستای حمایت رسانهای
از معارضان در سوریه می نماید و در این راه از همه امکانات مانند شبکههای تلویزیونی
و روزنامه ها استفاده میکند.
حمایت گســترده از مخالفان با رسانه هایی همچون شــبکه تلویزیونی العربیه و
روزنامه های «الحیات» و «الشرق االوسط» توسط عربستان سعودی به اوج خود رسید.
کوتاه از چهار گوشه جهان

 8خدمه کشتی در چنگ دزدان دریایی

قوجی عبداهلل مســئول امنیتی شهر هبیا در شرق سومالی گفت :دزدان دریایی به
درخواست مســئوالن محلی برای آزادسازی کشتی ربوده شدن هندی پاسخ ندادند لذا
نیروهای امنیتی عصر دوشنبه وارد عمل شده و به تبادل آتش با ربایندگان پرداختند.
وی افزود :این دزدان دریایی کشــتی را رها کرد و مجبور به فرار شدند اما هشت
خدمه از  10خدمه ربوده شده آن را با خود بردند.
دزدان دریایی یک هفته پیش این کشتی هندی را ربوده بودند.
عبداهلل احمد علی از مســئول منطقه هبیا نیز گفت :کشــتی و دو خدمه آن نزد ما
هستند که هر دو هندی بوده و در سالمت به سرمی برند.

ایتالیا :مردم سوریه بیشتر از موشک به پول نیاز دارند

نایب رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا با انتقاد از حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه
گفت :به جای شــلیک موشکهایی به ارزش شصت میلیون دالر به این کشور ،شصت
میلیون دالر اسکناس بر سر مردم سوریه میریختید.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ایتالیایی زبان الاستامپا ،لوئیجی دی ماایو نایب
رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا در ســخنانی در خصوص حمله موشکی اخیر آمریکا به
ســوریه ،گفت :ارزش موشکهای شلیک شده توسط آمریکا حدود شصت میلیون دالر
بود .اگر شصت میلیون دالر اسکناس بر سر مردم سوریه می ریختند ،آیا کمک بیشتری
به آنها (مردم) نشده بود؟

نگرانی عمان از دخالت امارات در تعیین جانشین

سایمون هندرسون در گزارشی در موسسه واشنگتن به طور مشخص به دخالتهای
ابوظبی در فرایند سیاسی عمان اشاره کرد.
وی در گزارش خود درباره عمان نوشت :این حس وجود دارد که سلطان قابوس تا
حد زیادی همه جانشینان احتمالی را از خود پایین تر می داند و از مداخله دیگر کشورها
در این فرایند نگران اســت .وی افزود :امارات متحده عربی تردید قابوس را به شــکل
ویژهای برانگیخته به گونه ای که مسقط این کشور را به مدیریت شبکههای جاسوسی
در ارتش عمان متهم میکند.

برلین برجام
را اجرا
می کند

«میکائیل کلود برشــتولد» سفیر آلمان در تهران در دیدار
حسینعلی امیری خامکانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران-
آلمان با بیان این مطلب افزود :ما ســعی مــی کنیم در مورد
پایتخت هایی که در زمینه اجرای برجام اظهار تردید می کنند،
تأثیرگذار باشیم.

امیری خامکانــی رئیس گروه دوســتی پارلمانی ایران-
آلمــان در این دیــدار ضمن مثبت ارزیابی کردن ســفر گروه
دوســتی ایران -آلمان به برلین گفــت :ظرفیت های خوبی
برای ارتقاء ســطح مناسبات فیمابین در عرصه های گوناگون
آموزشی ،گردشــگری ،اقتصادی و بانکی بین دو کشور وجود

دارد و مقامات دو کشــور باید تالش خود را برای اســتفاده از
این ظرفیت و اجرای توافقــات موجود به کار ببرند.وی افزود:
گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان در مجلس شورای اسالمی
آمادگی تسهیل و تسریع همکاری های دو کشور در زمینه های
مختلف را دارد.

بینالملل

ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی آبهای کره شمالی

ارتش آمریکا یک ناوگروه جنگی به نزدیکی آبهای کره
شــمالی اعزام کرد .این گروه شامل ناو هواپیمابر یو اس اس
کارل وینسون و چند کشتی جنگی است و پیش از تغییر مسیر
قرار بود از سنگاپور به استرالیا برود.
ســخنگوی فرماندهی نیروهای آمریکا در اقیانوس آرام
هدف از این تصمیم را مقابله با تهدید موشــکی کره شمالی
اعالم کرده است .شــینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن ،در واکنش
به این اقدام گفت« :بــه رئیسجمهور ترامپ گفتم که ما از
تعهد قدرتمند آمریکا نســبت به صلح و امنیت متحدان این
کشور ،اســتقبال میکنیم .درباره کره شمالی به وی گفتم از
نزدیک و به دقت منتظر واکنش چین هستیم .همچنین کامال
باور داریم که اتحاد میان ژاپن ،کره جنوبی و آمریکا بســیار
اهمیت دارد».
کره شمالی هفته گذشته در آستانه دیدار رئیسانجمهور
آمریکا و چین یک موشــک بالستیک به سمت دریای ژاپن
شــلیک کرد ،اقدامی که موجب تشــدید نگرانیها از برنامه
موشــکی این کشور شــد .از ســال  ۲۰۱۶میالدی تا کنون
پیونگ یانگ  ۵آزمایش هســته ای انجام داده است .به گفته
کارشناسان بررســی تصاویر ماهواره نشان می دهد که کره
شمالی خود را برای ششمین آزمایش هستهای آماده میکند.
استقبال کره جنوبی از اعزام ناو وینسون
اقــدام آمریکا در زمینه اعزام نــاو هواپیمابر یو اس اس
کارل وینســون و چند کشتی جنگی به نزدیکی آبهای کره
شمالی واکنشهایی را در منطقه به همراه داشته است.
همزمان چین و کره جنوبی روز دوشــنبه اعالم کردند
کــه در نظر دارند در صورت تکرار آزمایشهای موشــکی و
هســتهای توسط کره شمالی به طور مشترک تحریمهایی را
علیه پیونگ یانگ وضع کنند .سئول اقدام واشنگتن را نمایش
قدرتی در قبال اوضاع ملتهب شبه جزیره کره توصیف کرده
است .مون سانگ گیون ،سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی،
در این باره گفت« :قابل فهم اســت که آمریکا و کره جنوبی
خود را برای هر گونه تحریکات احتمالی از سوی کره شمالی
آمــاده کنند .به ویژه با توجه اینکه احتمالهای تحریک آمیز
پیونگ یانگ از جمله آزمایشهای موشــکی و هستهای در
حال افزایش است».
در همین حال پکن با هشدار نسبت به پیامدهای تشدید
تنش در منطقه طرفهای متخاصــم را به آرامش فراخواند.
ســخنگوی وزارت خارجه چین ،هوا چون یینگ ،در این باره
گفــت« :ما تحوالت جاری در شــبه جزیره کره را از نزدیک

زیر نظر داریم .فکر میکنیم که طرفین باید خویشــتن داری
به خرج دهنــد و از هر گونه اقدامی که به تشــدید تنشها
میانجامد بپرهیزند».
از سوی دیگر سفیر ژاپن در کره جنوبی نیز روز دوشنبه
بــر ضرورت همکاری نزدیک دو کشــور بــرای رویاروی با
تنشهای موجود در شبه جزیره تاکید کرد.
کره شــمالی در ماه جاری مناسبت های متعددی پیش
رو دارد و هــر یک میتواند فرصتی برای تکرار آزمایشهای
موشکی و هســته ای از سوی این کشــور باشد و این خود
نگرانی آمریکا و کشــورهای منطقه ،به ویژه همسایه جنوبی
را برانگیخته است.
اعتراض کره شمالی
سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی روز سه شنبه
در بیانیهای اعالم کرد :اقدام جنون آمیز آمریکا به اســتقرار
کشتیهای جنگی خود برای اشــغال جمهوری دموکراتیک
خلق کره (کره شــمالی) ،به مرحله ای نگران کننده رســیده
اســت؛ بنابراین آماده ایم به این اقدام آمریکا واکنش نشان
دهیم ،حتی اگر این اقدام ،همان جنگی باشد که آمریکاییها
طالب آن هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از سئول ،یک مقام رسمی
آمریکایی روز یکشــنبه گفت دونالد ترامــپ ،رئیسجمهور
آمریــکا ،به تازگی از مشــاورین خود خواســته اســت تمام
گزینههای ممکن را برای وارد آوردن فشــار به کره شمالی

و وادار کردن این کشور به توقف برنامه سالحهای هستهای
خود ،آماده کنند.
ترامپ همچنین تهدید کرد اگر چین موفق نشــود کره
شــمالی را به کوتاه آمدن از مواضع خود وادار کند ،آمریکا به
طور یکجانبه وارد عمل خواهد شد.
اما پاســخ روز سه شنبه کره شمالی نشان داد این کشور
حاضر به تغییر رفتار خود نیست.
ســخنگوی وزارت خارجه این کشور در ادامه گفت :ما
دربرابر اقدامات تحریــک آمیز ،به طور قطع اقداماتی تالفی
جویانــه اتخاذ خواهیم کرد تا بتوانیم با ســاح ،از خود دفاع
کنیم.
کره شمالی آماده جنگ با آمریکا است
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول یک مقام وزارت خارجه
کره شمالی اقدام اخیر دولت آمریکا را محکوم کرده است.
این مقام وزارت خارجه کره شــمالی گفت« :این اقدام
ثابت میکند که تحرکات بیپروای آمریکا برای حمله به کره
شمالی وارد مرحلهای جدی شده است».
وی اضافه کرد« :کره شــمالی برای واکنش به هر گونه
وضعیت جنگی که آمریکا به آن تمایل دارد ،آماده است».
کره شمالی همچنین تأکید کرده که واشنگتن را مسئول
تبعات فاجعهبار ناشی از اقدامات این کشور میداند.
سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت که این کشور
تحرکات آمریکا را با استفاده از قوای نظامی پاسخ خواهد داد.

تالش ترامپ و ترزا می
برای پایان دادن به حمایت اسد

به گزارش پایــگاه خبری شــبکه العالم،
ســخنگوی نخســتوزیر انگلیــس گفــت:
نخســتوزیر انگلیس و رئیسجمهوری آمریکا
به این نتیجه رســیدند که هــم اکنون فرصتی
برای قانع کردن روسیه وجود دارد که ائتالف با
اسد دیگر به منافع استراتژیک این کشور آسیب
میزند.
سخنگوی می افزود :می و ترامپ عنوان
کردند سفر رکس تیلرســون ،وزیر امور خارجه
آمریکا ،به روسیه فرصت مناسبی برای پیشبرد
راهکارها سیاسی دائمی است.
دستور ترامپ برای اعمال تحریم
علیه روسیه به خاطر سوریه
نیکی هیلی ،نماینده دائم آمریکا در سازمان
ملل متحد ،اعالم کرد دونالد ترامپ رئیسجمهور
این کشور دستور داد تا مساله اعمال تحریمهای
جدید علیه روسیه به خاطر سوریه بررسی شود.

به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان ،نیکی
هیلی در مصاحبه ای با اعالم این موضوع گفت:
«وضع ایــن تحریمها اکنون در حال بررســی
است».
پیش از این گزارش شــده بــود که انتظار
میرود رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا
در جریان ســفر خود به مســکو ،روســیه را به
مشارکت در جنایات جنگی در سوریه و پوشاندن
جنایاتی که گویا توســط رژیم بشار اسد انجام
شده ،متهم کند.
تهدید های وزیر خارجه انگلیس
بوریس جانســون ،وزیــر خارجه انگلیس
روز دوشــنبه در آستانه شرکت در نشست گروه
«جــی »7در ایتالیا در گفتوگــو با خبرنگاران
بیان داشــت که انتظــار دارد والدیمیر پوتین
رئیسجمهوری روسیه دست از حمایت از «بشار
اسد» بردارد.

وی افزود :والدیمیر پوتین اعتبار روسیه را
به دلیل همپیمانی با دولت بشار اسد ،زیر سؤال
برده است.
جانسون از پوتین خواست تا برای «حل و
فصل سیاســی بحران سوریه تالش» و همگام
بــا جامعه جهانی اطمینان حاصل کند که حمله
شیمیایی دیگری مشابه هفته گذشته در سوریه
تکرار نشود.
منابع انگلیسی میگویند که وزارت خارجه
انگلیس پیشنویس بیانیهای را آماده کرده که بر
اســاس آن اعضاء گروه «جی  » 7تحریمهای
تازهای را علیه روســیه به دلیل حمایت از بشار
اسد اعمال کنند.
روز دوشنبه و سهشنبه شهر لوکا در شمال
ایتالیا میزبان نشســت وزرای امور خارجه جی 7
بود..
وزیران امور خارجه آمریــکا ،کانادا ،ژاپن،

آلمان ،ایتالیا ،انگلیس و فرانسه عالوه بر نماینده
عالی سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا گرد هم
آمده و درباره موضوعات مهم بینالمللی ازجمله
سوریه گفتوگو کردند.
روزنامه گاردین روز دوشــنبه در گزارشی
نوشــت :انگلیــس و آمریکا بر ایــن باورند که
گروه «جی »7بایســتی با روســیه بر سر ادامه
حمایت از بشــار اســد و مواجهه با تحریمهای

تــازه یا همکاری با جامعه جهانی برای مقابله با
تروریســم در خاورمیانه و بازسازی سوریه اتمام
حجت کند .این روزنامه انگلیســی اضافه کرد:
بوریس جانســون و «رکس تیلرسون» وزرای
خارجــه انگلیس و آمریکا ،پیش از شــرکت در
نشســت گروه جی  7با یکدیگر گفتوگو و بر
لزوم تغییر حکومت ســوریه در صورتی که راه
حل سیاسی حاصل نشود تاکید کردند.

پاپ به مصر سفر میکند

نبرد موصل
دشوارتر
شده است
صالح الملطک در گفتوگو با شبکه الحدث درباره
تحوالت میدانی عراق و در پاســخ به این پرســش که
ارزیابی شــما از روند آزاد سازی موصل چیست ،گفت:
نبرد و درگیری ها در مقایســه با گذشــته دشواتر شده
اســت ومرحله آینده بســیار پیچیده خواهد بود چرا که
جمعیت زیــادی در موصل زندگی مــی کنند و مردم
زیادی تحت محاصره داعش قــرار دارند و داعش این
مردم را میکشد .وی افزود  :یکی از اشتباهات ،این بود
که راهی برای فرار مردم در نظر گرفته نشــد .بهتر بود
که راهی برای فرار داعش در نظر گرفته می شــد و با
این افراد در نقطه دیگری که جمعیت اندکی داشت می
جنگیدند تا از میزان تلفات کاسته شود .روشن است که
این نبرد تلفاتی به همراه خواهد داشت .به نظر میرسد
نیروهــای عراقی گزینه ای جز پیشــروی ندارند .ما به
نیروهای عراقی توصیه کردیم که تا حدی درنگ کنند و
شتابزده عمل نکنند .وی یادآور شد :نیروهای سازمان
مبارزه با تروریسم در مقایسه با نیروهای دیگر حرفهایتر
هســتند .این نیروها آموزش های زیادی دیده اند و باید
در نبرد پیچیده این بخش از موصل به صورت اساســی
از این نیروها اســتفاده شود .الملطک افزود :ما امروز در

تیلرسون :حمله موشکی آمریکا برای دیگر
کشورها پیام دارد
به گزارش آسوشــیتدپرس از واشنگتن ،رکس تیلرسون
در برنامه «دیس ویک» شــبکه تلویزیونی ای بی سی گفت:
اگر کشوری توافقنامههای بین المللی را نقض و از پایبندی
به تعهدات خود خودداری کند و بــه تهدیدی برای دیگران
تبدیل شــود ،ممکن است در جایی واکنشــی (به این رفتار)
نشان داده شود.
وی افــزود :از آنجا که پیونگ یانــگ از مدتها پیش
مدعی میشــد که ایاالت متحده آمــاده نوعی حمله به کره
شــمالی است و ماهیت برنامه تســلیحات هسته ای خود را
دفاعی اعالم میکرد ،بدون شــک این حمله موشــکی را به
عنوان پیامی تلقی خواهد کرد .پنتاگون شــنبه شــب اعالم
کــرد :یک گروه ناو هواپیمابر تهاجمی نیروی دریایی را برای
افزایــش حضور فیزیکی در منطقه غرب اقیانوس آرام ،اعزام
کرده است.
پیونگ یانگ ،حمله آمریکا علیه سوریه را کامال غیرقابل
بخشــش خوانده و گفته اســت :این اقدام اثبات می کند که
تسلیحات هستهای کره شــمالی برای دفاع از این کشور در
برابر اقدامات جنگ طلبانه بیپروا و گستاخانه واشنگتن ،قابل
توجیه است.
تیلرســون در برنامههای خبری روز یکشنبه شبکههای
تلویزیونی آمریکا همچنین گفت :پیشــرفت برنامه موشک
بالستیکی کره شمالی ،موجب بیشترین نگرانی ایاالت متحده
شده است.
وی در شبکه ای بی ســی درباره اینکه ساخت موشک
بین قارهای کره شــمالی ،خط قرمزی برای ترامپ به شمار
میرود ،گفت :در صورتی که تصور کنیم کره شمالی این نوع
از سامانه موشــکی را تکمیل کرده است ،این ،مرحله بسیار
مهم و خطیری در تحوالت بعدی برنامه موشکی این کشور
به شمار می آید.
تیلرسون در برنامه «فیس د نیشن» شبکه سی بی اس
نیز اظهار کرد :به نظر من دیدگاهی مشــترک و بدون هیچ
اختالف نظری درباره میزان خطرناک بودن وضع وجود دارد.
حتی پکن نیز شروع به درک این موضوع کرده است که این
امر خطری برای منافع چین نیز به شمار میرود.
ترامپ گفته اســت :پکن با توجه به روابط با کره شمالی
باید با همسایهاش برخورد کند و آمریکا در صورت لزوم ،آماده
اقدام است.

مرحله ای قرار داریم که باید تصمیم بگیریم بهترین راه
حل را برای شــهروندان داشته باشیم .اوضاع میدانی در
موصل نشان میدهد نبرد این منطقه زمان بر است.
عملیات بزرگ پلیس کربال
ســرهنگ عالء الغانمی سخنگوی پلیس کربال در
بیانیــه ای اعالم کرد :فرماندهــی عملیات فرات میانه
عملیات نظامی بزرگی را با نام «شــهيد أبو بكر عباس
الدراجي الســامرائي» براساس یک ســری اطالعات
دریافتــی آغاز کرد .ایــن اطالعات حاکی اســت که
هستههای تروریستی بزدل داعش اقدام به بمب گذاری
بین جاده اصلی اســتان های کربــا و االنبار و به طور
مشــخص در منطقه الرحالیه به ســمت االنبار کرده و
ســپس به محل نامعلومی فرار کرده اند و هدف آنها
از این کار ،منفجر شدن این بمبها در مسیر یگانهای
نظامی عراق بوده است.
وی افــزود :در این عملیات همه یگانهای امنیتی
و تشکیالت نظامی هوایی و دریایی فرات میانه شرکت
دارند .این ســخنگو تصریح کرد :پشتیبانی از نیروهای
نظامی در عملیات آزادسازی شهر موصل از دیگر اهداف
این عملیات است.

پاپ واتیکان تاکید کرد که پاپ
کمیتۀ برگزار کنندۀ سفرهای ِ
به شدت به سفر به مصر در زمان مقرر عالقهمند و پایبند است.
به نوشــتۀ روزنامۀ مصری «الشــروق»« ،فادی فرانسیس»
عضو کمیته برگزار کنندۀ ســفرهای پاپ ،خبرهای منتشــر شده
دربارۀ احتمال به تعویق افتادن سفر پاپ به مصر پس از انفجار دو
کلیسا در این کشور را تکذیب کرد.
فرانســیس گفت :انتشــار خبر تعویق سفر پاپ به مصر ما را
غافلگیر کرد ،واتیکان این خبر را تکذیب و تاکید می کند که این
سفر ،در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
پاپ فرانسیس قرار است روز  27آوریل ماه جاری میالدی ،به
مدت  2روز به مصر ســفر کند و در این سفر با عبدالفتاح السیسی
رئیسجمهوری مصر و تواضروس دوم ،اســقف اسکندریه و شیخ
احمد الطیب رئیس االزهر دیدار کند.
انفجار کلیسا در مصر
وقوع انفجار در داخل کلیسای شهر طنطای مصر دست کم
 ۲۵کشته و بیش از  ۶۰زخمی بر جای گذاشت .این انفجار زمانی
روی داد که تعداد زیادی از مســیحیان برای شــرکت در مراسم
مذهبی روز یکشنبه در داخل کلیسا حضور داشتند.
پاپ فرانچســکو ،رهبر کاتولیک های جهان این حمله را که
در آستانه سفر وی به مصر روی داد ،محکوم کرد .قرار است پاپ
هشــتم و نهم اردیبهشــت ماه به این کشور سفر کند .هنوز هیچ
گروهی مســئولیت بمب گذاری را بر عهده نگرفته اســت .با این
وجود داعش تا کنون چندین بار حمالتی علیه جامعه مســیحیان
مصر انجام داده است .از این جمله می توان به انفجار سال گذشته
میالدی در کلیســای قاهره اشــاره کرد که در اثر آن بیش از ۲۵
کشته شدند.
به گفته وزارت کشــور مصر انفجار هنگام اجرای مراسم در
ردیف های نزدیــک به محراب روی داده اســت .مقامات مصر

جزئیات بیشتری درباره چگونگی حادثه ارائه نکردهاند.
در پی این حادثه وزیر کشور مصر ،رئیس پلیس منطقه طنطا
را از کار برکنــار کرد .تدابیر امنیتی نیــز در اطراف اماکن مذهبی
مسیحی در سراسر کشور افزایش یافت.
عبدالفتاح السیســی ،رئیسجمهوری مصــر ،ضمن محکوم
کردن حمله گفت« :تروریســم امروز ملسمانان و مسیحیان را در
مصر هدف قرار داد».
واکنش توئیتری ترامپ به انفجارهای مصر
به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ،ترامپ در صفحه خود
نوشت :از شنیدن خبر حمله تروریستی در مصر بسیار ناراحت شدم.
آمریکا به شدت (این حمله) را محکوم می کند.
رئیسجمهــوری آمریــکا افــزود  :اطمینــان کامــل دارم
رئیسجمهور السیسی اوضاع را به درستی مدیریت خواهد کرد.
انفجارهای دو کلیســای شــهرهای طنطا و اسکندریه مصر
محکومیت گسترده جهانی را به دنبال داشته است.

