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| رئیس جمهور فرانسه به منظور حفظ اتحاد کشورش خواهان احترام به آزادی های دینی در فرانسه شد و بینالملل

گفت، به هر زنی که حجاب دارد، احترام می گذارد.وی ادامه داد، ترس از اسالم ناشی از بزرگ جلوه دادن جریان های 
رادیکالی و افراطی است و اسالم واقعی افراط گری نیست.

ماکرون: اسالم واقعی افراطی نیست

| روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با تحلیل 
حمالت اخیر ایاالت متحده علیه سوریه تاکید کرد، 
حمالت مذکور تنها موجب تضعیف اعتبار واشنگتن 
شد نه تقویت آن؛ چرا که قدرت این حمالت تنها به 
حدی بود که دونالد ترامپ مورد تمسخر قرار نگیرد.

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت: »سال 
۲۰۱۳ پــس از آنکه بشــار اســد، رئیس جمهوری 
سوریه از خط قرمز ترسیم شده توسط باراک اوباما، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا گذشت و از تسلیحات 
شیمیایی علیه غیرنظامیان بیگناه استفاده کرد، یک 
مقام آمریکایی به لــس آنجلس تایمز گفت »قدرت 
حمله تالفی جویانه اوباما به حدی خواهد بود که مورد 
تمسخر قرار نگیرد« اما آنقدر ویرانگر نخواهد بود که 
واکنش ایران و روسیه را تحریک کند. در نهایت اوباما 
حتی از اجرای حمله ای کوچک و بی اثر عقب نشینی 
کرد. جمعه اما ترامپ حمله ای علیه سوریه داشت.«

این روزنامه نوشت: ترامپ تاکنون دو بار به سوریه 
حمله کرده است؛ آن هم در شرایطی که اوباما دست 
به چنین کاری نــزد. او همچنین متحدان آمریکا را 
به پیوستن به ما ترغیب کرد، آن هم وقتی که اوباما 
نتوانســت. اما اجازه دهید صراحت داشــته باشیم: 
قدرت حمالت جمعه شب تنها به حدی بود که مورد 
تمسخر قرار نگیرد. در نتیجه، لطمات آن برای اعتبار 
ایاالت متحده آمریکا در عرصه جهانی بیش از لطمات 

آن علیه نظام اسد بود. 

نشریه واشنگتن پست تاکید کرد: حمالت تحت امر 
آمریکا حتی یک هواپیما، فرودگاه یا سیستم موشکی 
را مورد اصابت قرار ندادند و کاری به توانمندی سوریه 
با تسلیحات شیمیایی نداشت. حتی در سایت هایی که 
مورد هدف قرار گرفت، سوری ها آنقدر زمان در اختیار 
داشتند که تجهیزات و ذخایر شیمیایی خودشان را 
جابجا کنند. هیچ گزارشــی از تلفات میدانی وجود 
ندارد و این نشــان می دهد که نظام سوریه اهداف را 

تخلیه کرده بود.
در این گزارش آمده اســت: سوری ها می دانند که 
پیروز شــدند. در خیابان های دمشق مردم شادمانی 
می کردند چرا که حامیان دولت متوجه شــدند که 
حمله گسترده تری صورت نخواهد گرفت.جک کین، 
رئیس سابق ســتاد ارتش آمریکا می گوید سوری ها 
دلیل خوبی برای شادمانی دارند. او گفت: »به عقیده 
من واکنش بسیار ضعیف است. این حمالت باید قاطع 
می بود. حمالت باید پیوسته می شد.«به گفته کین، 

»اسد با حمله شیمیایی خود قمار کرد و بُرد.
این مقام گفت: »اسد می خواســت آخرین پایگاه 
قدرت شورشــیان در حومه دمشــق را بگیرد. اسد 
حساب کرد که می تواند از تسلحات شیمیایی برای 
شکســتن مقاومت آنها اســتفاده کند و به پیروزی 
نظامی دســت یابد و بعد طبق انتظارش، شاهد یک 
حمله محدود شــده آمریکا باشــد. بنابراین حمله 
شیمیایی انجام داد. ســاعاتی بعد، شورشیان تسلیم 

شدند و همانطور که اســد پیش بینی می کرد پاسخ 
آمریکا محدود بود و عمدتا قدرت هوایی، فرماندهی 
و کنترل و قابلیت تسلیحات شــیمیایی او را دست 
نخورده باقی گذاشــت. اســد مجازات نشــد. بلکه 
برعکس، حملــه اش مطابق میــل و انتظارش پیش 
رفت. ماموریت تکمیل شد. واکنش  آمریکا بیش از 
آنکه حمله آمریکا برای پاکسازی بوده باشد، موجب 
جسور شدن اســد و حامیانش شد و همچنین سایر 

دشمنان آمریکا را هم جسور خواهد کرد. »   
واشنگتن پســت می نویسد: کره شمالی از اقدامات 
ضعیف ترامپ در ســوریه چه درسی خواهد گرفت؟ 
اینکه دولت ترامپ به ســادگی مرعوب می شــود و 
خطرپذیری ندارد. علت اینکه ما قابلیت تســلیحات 
شیمیایی اســد را هدف نگرفتیم، تماما برای آن بود 
که از روسیه ترسیدیم. به جای اینکه هشدار تخلیه 
به روس ها بدهیم و به آنها بگوییم که اگر آنها کاری 
نکنند ما مســوول جان نیروهایشــان نیســتیم، ما 
مشخصا حمالتی را انجام دادیم که در دورترین نقطه 
باشد و اصال روسیه را تحریک نکند. کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی این را می فهمد و درسی که گرفت 
این است که اگر ترامپ فرودگاه های سوریه را نزد، از 
ترس واکنش روســیه بود. پس قاعدتا او قرار نیست 
به بابت برنامه هسته ای و موشک های بالستیک کیم 
حمله کند و خطر حمله توپخانه ای کره شــمالی به 

سئول را به جان بخرد.

این روزنامه مطرح آمریکایی نوشت: این عقب گرد 
بزرگی بــرای تالش هــای دولت ترامــپ در توقف 
کره شمالی است. تنها راهی که ایاالت متحده آمریکا 
می تواند کره شــمالی را متقاعد کند با زبان خوش از 
تسلیحات خودش دست بکشــد، این است که کیم 
باور کند تهدید نیروی نظامی ترامپ واقعی اســت. 
بعد از اقدامات روز جمعه آمریکا در سوریه، اعتبار ما 

تضعیف شد نه تقویت.

ترامپ می خواست پایگاه های ایران و روسیه 
در سوریه را بزند

وال استریت ژورنال نوشت: دونالد ترامپ پیش از 
حمله موشکی به سوریه پیشــنهاد هدف قرار دادن 
پایگاه هــای ایران و روســیه در ســوریه را داد اما با 

مخالفت وزیر دفاع آمریکا روبرو شد.

روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی به نقل 
از منابع مطلع از  روند تصمیــم گیری درباره حمله 
موشکی اخیر علیه سوریه گفت: گزینه های مختلفی 
مطرح شــد. یکی از این گزینه ها که محافظه کارتر 
بود هدف قرار دادن توانایی های تسلیحات شیمیایی 
پیشنهاد شد؛ گزینه دوم حمالت گسترده تر به مواضع 
حکومت اسد از جمله تاسیسات تحقیقاتی تسلیحات 
شیمیایی و مراکز فرماندهی ارتش سوریه و سومین 
پیشنهاد که بسیار هزینه به همراه داشت هدف قرار 
دادن پایگاه های هوایی روسیه در سوریه و هدف قرار 

دادن توانایی های نظامی دولت سوریه بود.
در نهایت ترامپ با استفاده از بیش از ۱۰۰ موشک 
پیشرفته برای هدف گیری سه هدف سوری موافقت 

کرد که در واقع تلفیقی از دو گزینه اول بود.
برخی منابع مطلــع اعالم کردنــد: ترامپ به تیم 

مشورتی اش پیشنهاد داده بود که حمله به پایگاه های 
روسیه و ایران در سوریه را نیز مدنظر قرار دهند اما 
جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا این تصمیم را رد کرد.

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل در این 
باره بیشتر به ترامپ متمایل بود با این حال ماتیس 
هشدار داد که خطرات چنین حمله ای بسیار هزینه بر 
بوده و می تواند باعث پاسخ های خطرناک و گسترده 

تر از سوی تهران و مسکو شود.
بامداد شنبه آمریکا، فرانســه و انگلیس دست به 
حمالت موشکی علیه اهدافی در سوریه به بهانه پاسخ 

به حمله  شیمیایی در دوما زدند.
کشورهای غربی دولت بشــار اسد، رئیس جمهور 
سوریه را متهم به استفاده از سالح های شیمیایی در 
دوما کرده اند اتهامی که رهبران سوریه به شدت آن 

را رد می کنند.

واشنگتن پست:

جانسون:جنگسوریهادامهمییابد
| وزیر خارجه انگلیس در سخنانی مدعی شد، حمالتی که با هماهنگی ایاالت متحده و فرانسه در سوریه انجام شد، برای انگلیس و جهان اقدامی صحیح بوده 

است.
بوریس جانســون، وزیر امور خارجه انگلیس در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد، این تالشی برای تغییر روند تحوالت جنگ سوریه یا تغییر رژیم نبوده 

است و جنگ سوریه به جهات بسیاری به روشی وحشتناک و نادرست ادامه خواهد یافت.
بوریس جانسون همچنین مدعی شد: اما این جهان است که می گوید استفاده از تسلیحات شیمیایی بس است و نابودی تابویی که برای ۱۰۰ سال پا بر جای بوده در 

دوران بشار اسد بسیار جلو رفته است.
وی در عین حال اظهار داشت، حمالت هوایی روشن کرد که جهان صبرش را در قبال حمالت شیمیایی از دست داده است.

ترزا می، نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه با سواالت نمایندگان مجلس عوام بابت حمالت هوایی به سوریه مواجه می شود و این در حالی است که حزب اپوزیسیون 
کارگر مشروعیت این بمباران ها را زیر سوال برده است. ترزا می بدون رایزنی با نمایندگان تصمیم به مداخله نظامی در سوریه گرفته است و انتظار می رود مخالفت های 
داخلی با او افزایش یابد.عالوه بر رویارویی با نمایندگان، ترزا می همچنین گامی غیرمعمول برداشته و خواستار نشست فوق العاده خواهد شد و البته اینکه انتظار نمی رود 

جلسه مذکور یک رای گیری صریح درباره اقدام نظامی باشد که مدنظر برخی از نمایندگان مجلس عوام بوده است.  

موگرینی:اتحادیهاروپابرایفرایندصلحتحترهبریسازمانمللدرسوریهاقداممیکند
| فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت، این اتحادیه قصد دارد که با استفاده از فرصت برگزاری یک نشست مهم درباره سوریه در چند 

روز آینده اقدام به تقویت تالش ها برای یک فرایند صلح تحت رهبری سازمان ملل در سوریه کند.
موگرینی گفت این ضرورت وجود دارد که مجددا تالش مضاعفی برای اجرای یک فرایند تحت رهبری سازمان ملل در سوریه صرف شود.او در این اظهاراتش که به 
هنگام ریاست مذاکراتی میان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مطرح شد، گفت: مردم )در سوریه( درد و رنج می کشند و جانشان را از دست می دهند و من 
فکر می کنم که کل جامعه بین المللی باید مسئولیت این وضعیت را بپذیرند.این در حالی است که قرار است در تاریخ ۲4 – ۲5 آوریل یک کنفرانس حامیان مالی سوریه 
در شهر بروکسل با شرکت بیش از 7۰ هیات نمایندگی برگزار شود.رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا تاکید کرد، اتحادیه اروپا آماده تامین مالی بازسازی سوریه است 
اما به شرط اینکه روند صلح سوریه در ژنو دائمی باشد.موگرینی افزود: ما آماده برنامه ریزی برای تامین مالی بازسازی سوریه هستیم این موضوع نیاز به منابع هنگفت 
مالی دارد اما این امر تنها زمانی محقق می شود که روند صلح در ژنو دائمی شود.موگرینی در عین حال خاطرنشان کرد: کانون اصلی توجهات سوریه خواهد بود. نشست 
امروز لوکزامبورگ قرار است در تدارک برای کنفرانس سوریه در بروکسل برگزار شود تا این نشست تبدیل به فرصتی برای راه اندازی دوباره یک فرایند سیاسی تحت 
رهبری سازمان ملل باشد.او تاکید کرد: من روز گذشته فرصت بحث بر سر این موضوع را با استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه و همچنین همه 

شرکای عربی ما در عربستان در سالی که به مناسبت افتتاح اجالس اتحادیه عرب به آن دعوت شده بودم، داشتم.

خبرنامه

حمله به سوریه اعتبار آمریکا را زیر 
سوال برد و نتیجه عکس داشت
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