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نخست وزیرعراق:
 نشانه هایی از پایان خوش اختالفات ایران و آمریکا

نخست وزیر عراق گفت نشانه هایی وجود دارد که به رغم تشدید تنش 
بین ایران و آمریکا طی روزهای گذشته، این اختالفات با پایان خوشی 

حل وفصل خواهد شد.
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، "عادل عبدالمهدی" نخست وزیر 
عراق دیروز در نشست هفتگی خود در بغداد از تماس های بغداد با هر دو 
متحد خود یعنی ایران و آمریکا  خبر داد و احتمال وقوع جنگ بین ایران و 

آمریکا را رد کرد و تاکید کرد که جنگی روی نخواهد داد.
او گفت: نه ایران و نه آمریکا خواهان جنگ نیستند... بغداد با هر دو 

کشور در تماس است."
او افزود: در تماس هایش با تهران و واشنگتن به نشانه هایی دست یافته 
که نشان می دهد بحران کنونی در روابط ایران و آمریکا با پایان خوشی 
تمام خواهد شد. عبدالمهدی تاکید کرد که بغداد با رایزنی با هر دو کشور 
درصدد کاستن از تنش میان آنهاست. او با تاکید بر پیچیدگی اختالفات 
بین ایران و آمریکا افزود دولت عراق با هر دو کشور در تماس است و 

تالش می کند از تشدید تنش میان دو کشور جلوگیری کند.
هفته گذشته و همزمان با سفر غیرمنتظره "مایک پمپئو" وزیر خارجه 
آمریکا به عراق، برخی منابع خبری عراقی از درخواست وزیر خارجه آمریکا 
از نخست وزیر عراق برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن خبر داده 
بودند. دولت عراق پیشتر نیز به طور رسمی از تمایل خود برای میانجیگری 

بین ایران و آمریکا خبر داده است.

با معرفی نمایندگان کابل انجام شد؛
اعالم نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، پس از گذشت نزدیک به هفت 
ماه از انتخابات پارلمانی افغانستان، اعالم نتایج نهایی این انتخابات را 

تکمیل کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، با معرفی نمایندگان کابل 
در مجلس افغانستان، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی افغانستان اعالم شد.

نخستین  که  می گیرد  صورت  حالی  در  کابل  انتخابات  نتایج  اعالم 
جلسه دور هفدهم مجلس روز شنبه این هفته به دنبال تجمع اعتراضی 

نامزدهای کابل و هوادارانشان مختل شد.
اداری  به مجلس هیأت  یافته  راه  نمایندگان  این جلسه  بود در  قرار 
خود را انتخاب کنند. در هفت ماه گذشته و بصورت تدریجی نخست 
فهرست ابتدایی برندگان این انتخابات و سپس فهرست نهایی نمایندگان 
دور هفدهم مجلس نمایندگان اعالم شده بود. محمد اشرف غنی، رئیس 
جمهوری افغانستان پیش از تکمیل این روند، در روز ششم اردیبهشت، 
مجلس نمایندگان را در غیاب نمایندگان شش حوزه انتخاباتی افتتاح کرد.

هشدار واشنگتن به بروکسل به دلیل معیارهای مالی 
پروژه های دفاعی

طرح های  که  داد  هشدار  اروپا  اتحادیه  از  شدید  انتقاد  با  واشنگتن 
این اتحادیه برای تقویت همکاری دفاعی بین اعضای آن ممکن است 
قراردادهای همکاری دو سوی اقیانوس اطلس را در معرض خطر قرار دهد 

و به پیمان آتالنتیک شمالی آسیب وارد کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،  خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 
دو مقام وزارت دفاع آمریکا روز اول ماه می با ارسال نامه ای به »فدریکا 
موگرینی« رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا به شدت از معیارهای 
این اتحادیه برای تأمین مالی طرح های اروپایی که شرکت های آمریکایی را 

از این منابع مالی محروم می کند،  انتقاد کردند. 
در این نامه آمده است: »معیارهای پپیشنهادی نه تنها به روابط سازنده 
بین ناتو و اتحادیه اروپا آسیب می رساند، بلکه می تواند کشورهای سوم 
متحد اتحادیه اروپا چون آمریکا را از طرح و پروژه های اروپایی دور کند«.

این نامه آمریکا به همراه هشدار »گوردون ساندلند« سفیر آمریکا در 
اتحادیه اروپا به موگرینی تحویل داده شد و از وی خواسته تا تاریخ دهم 

ماه ژوئن با توجه به هشدارهای آمریکا به اقدام های تنبیهی پاسخ دهد.
سفیر آمریکا در این نامه خطاب به موگرینی نوشته است: »قدردان 
پاسخ شما در تاریخ ۱۰ ژوئن خواهم بود«. برخی مقام های اروپایی این 

ادبیات سفیر آمریکا را کامال غیر دیپلماتیک توصیف کرده اند.
اعمال  به  اشاره  با  و  نکرده  اکتفا  حد  این  به  در هشدارش  ساندلند 
اقدام های تنبیهی انتقام آمیز گفته است:  »امیدوارم بتوانیم از فکر کردن به 

مقابله به مثل دوری کنیم«. 
پاسخ موگرینی

موگرینی نیز به نوبه خود در مصاحبه با خبرنگاران گفت: »اتحادیه اروپا 
پاسخ کامال واضحی را به نامه آمریکا ارائه خواهد داد و بازار اروپا همچنان 

به روی شرکت های دفاع آمریکا باز خواهد بود«. 
وی گفت: »در حقیقت اتحادیه اروپا در حال حاضر به روی صادرات 
دفاعی آمریکا بسیار بیشتر از آن باز است که بازار آمریکا راه را پیش روی 
شرکت ها و تجهیزات اروپائی باز گذاشته است«.  موگرینی توضیح داد که 
اتحادیه اروپا قانونی با عنوان »ساخت اروپا را بخر« ندارد و امروز حدود ۸۱ 
درصد قراردادهای بین المللی در اروپا به شرکت های آمریکایی می روند.  
ایجاد صندوق دفاعی  به  از تصمیم بروکسل  نامه هشدار آمریکا پس 
اروپایی به ارزش ۱۳ میلیارد یورو به منظور تأمین مالی صنایع نظامی در 

دوره ممتد بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۷  مطرح شده است.

اخبار
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با افزایش تهدیدهای روزافزون دونالد ترامپ علیه پکن

وابط چین و آمریکا به سمت بحران تمام عیار  ر

»قدرت پهپادی« ارتش یمن؛ تغییر معادالت قدرت در میدان نبرد

با افزایش تعرفه های آمریکا بر روی کاالهای وارداتی از 
چین و تهدیدهای روزافزون دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا علیه این کشور، مناسبات طرفین به سمت یک 

بحران تمام عیار به پیش می رود.
به گزارش ایرنا ترامپ در تازه ترین توئیت خود به چین 
هشدار داده است که هرچه زودتر با دولت فعلی آمریکا 
توافق نهایی تجاری را امضا کند در غیر این صورت اگر دور 
بعدی رییس جمهور شود شرایط به مراتب سخت تری 

برای پکن رقم خواهد زد.
از دیدگاه رییس جمهوری آمریکا تالش چین این است 
که با طفره رفتن از پذیرفتن شرایط و مفاد توافق و طوالنی 
اینکه یک  تا  کند  مذاکرات، وقت کشی  زمان  تر کردن 

رییس جمهور دمکرات در آمریکا به قدرت برسد.
ترامپ خاطرنشان کرده است که احتماال چین با افزایش 
تعرفه ها و در گفت و گوهای اخیر ضربات سنگینی را 
متحمل شده است و می خواهد یک رییس جمهوری 

ضعیف از دمکرات ها قدرت را در اختیار بگیرد.
او به چین هشدار داده است که هرچه زودتر به یک 
توافق دست یابد اگرچه ترامپ تاکید دارد که عاشق تعرفه 
های بزرگ است. ترامپ روز جمعه گذشته اعالم کرد که 
وارداتی  میلیارد دالر کاالی  تعرفه ۱۰ درصدی روی ۲۰۰ 
از چین را به ۲5 درصد افزایش داده است و برای ۳۲5 
میلیارد دالر دیگر از کاالهای چینی وارداتی نیز تعرفه ۲5 

درصدی را مورد بررسی قرار داده است.
رییس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بارها چین را 
متهم کرده که از تعهدات قبلی که داده عدول کرده و 
مذاکرات را بیهوده طوالنی تر نموده است و برای همین 
سزاوار افزایش تعرفه ها بوده است اتهامی که چین رد می 
کند. 'تون جیا دونگ' استاد دانشگاه نن کای در شهر تیان 
جین در شمال چین می گوید : اقداماتی چون افزودن بر 
تعرفه ها ازسوی ترامپ یک شمشیر دولبه است که هر دو 

طرف را زخمی می کند.
وی افزود: آمریکا باید بداند که زمان تغییر کرده است 
تولیدات راهبردی  به کاالها و  چین دیگر مانند گذشته 
هم  آمریکا  داخل  در  و  ندارد  فراوانی  وابستگی  آمریکا 

ترامپ  های  سیاست  با  بازرگانان  و  شهروندان  طبیعتا 
سازگاری نشان نخواهند داد.

برای نمونه جو بایدن نامزد دمکرات ریاست جمهوری 
آمریکا در تازه ترین اظهاراتش در آیووا آمریکا گفت که 
برخی می گویند چین می خواهد نهار ما را بخورد یا اینکه 

رقیب ما است اصال اینطور نیست.
البته این اظهارات از سوی دمکرات ها و ترامپ تقبیح 
شد رییس جمهور آمریکا او را یک فرد ضعیف برای رهبری 
آمریکا خواند و گفت که اینطوری می شود که چینی ها 

برای گفت و گو با بایدن عالقه نشان می دهند.

چین به هر صورت حتی اکنون هم توانسته است بین 
بازرگانان و سیاستمداران آمریکایی اختالف بیندازد نمونه 
دو  که  دهد  می  نشان  ترامپ  و  بایدن  اخیر  اظهارات 
دستگی در دولت و جامعه آمریکا درباره برخورد با چین 

وجود دارد.
بازرگانان  آمریکایی هم دو دسته اند برخی از افزایش 
تعرفه های آمریکا حمایت کرده اند و برخی گفته اند که 
تعرفه های متقابل چین روی محصوالت وارداتی کشاورزان 

آمریکایی مشکالت زیادی برای آنان پدید آورده است.
به هر صورت به نظر می رسد شرایط برای هر دو کشور 

آنکه مسایل و  از هر زمانی است بخصوص  تر  بحرانی 
مناقشات تجاری آنها با منازعات دریای جنوبی، تایوان و 
کره شمالی نیز گره خورده است و حضور ناوهای آمریکایی 
درمنطقه تنگه تایوان و دریای جنوبی و افزایش فروش 
های تسلیحاتی اش به تایپه چین را بدجوری عصبانی 

کرده است.
آنچه برآیند شرایط بحرانی روابط است اینکه شاید آنطور 
هم که ترامپ تصور می کند افزایش تعرفه ها ۱۰۰ درصد 
به نفع آمریکا نباشد و جنگ تجاری اقتصاد آن کشور را 

نیز هدف قرار دهد. 

و  مواضع  علیه  یمنی ها  هوایی  عملیات های  سلسله 
اهداف مهم و حساس در عمق خاک عربستان موجب 
برای  به چالش الینحلی  یمن  پهپادی«  تا »قدرت  شده 

ائتالف متجاوز سعودی تبدیل شود.
خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: 
نظامی  عملیات  اخیراً  یمن  مردمی  کمیته های  و  ارتش 
گسترده ای را علیه اهدافی در عربستان سعودی ترتیب 
دادند؛ عملیاتی که خیلی زود به سرخط اخبار رسانه های 
منطقه ای و بین المللی تبدیل شد و در محافل سیاسی نیز 
بحث های متعددی تاکنون درباره آن صورت گرفته است.

در همین راستا، روز سه شنبه بود که منابع یمنی از 
عملیات نظامی بزرگ ضد اهداف حیاتی سعودی ها خبر 
دادند. یک منبع نظامی یمنی اعالم کرد که هفت پهپاد 
این  و  قرار داده اند  را هدف  تأسیسات حیاتی عربستان 
عملیات گسترده واکنشی به ادامه حمالت و محاصره ملت 
یمن است. این منبع یمنی اعالم کرد: »ما آماده حمالت 
و ضربات بیشتر و دردناک تر در صورت ادامه حمالت و 

محاصره ظالمانه هستیم«.
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشریح 
نفتی  تأسیسات  علیه  یمنی ها  بزرگ  عملیات  جزئیات 
عربستان پرداخت و اعالم کرد: »عملیات ویژه در واکنش 
به جنایات و محاصره اقتصادی ملت یمن و اجرای وعده 
هدف قرار دادن مراکز حیاتی دشمن رخ داد«. وی گفت: 
»یگان پهپادی عملیاتی را علیه تأسیسات حیاتی دشمن در 
الدوادمی و عفیف عربستان با هفت پهپاد انجام داد که 
در جریان این عملیات، ایستگاههای پمپاژ نفت به خطوط 
اصلی لوله نفتی که رأس التنوره را به ینبع مرتبط می سازد، 

هدف قرار گرفت«.
به  عربستان  انرژی  وزیر  الفالح  خالد  دیگر،  سوی  از 
کرد:  اعالم  و  اذعان  نفتی  لوله  خط  گرفتن  قرار  هدف 
»حدود ساعت ۶ تا شش و نیم روز سه شنبه برابر با ۱۴ 
می ۲۰۱۹، دو ایستگاه پمپاژ خطوط لوله شرق-غرب که 
نفت عربستان را از میادین نفتی در شرق عربستان به 

بندر ینبع در ساحل غربی منتقل می کند هدف حمله 
پهپادهای انتحاری قرار گرفته است. که بر اثر آن ایستگاه 
شماره هشت طعمه حریق شد که مهار شد و خساراتی 

به بار آورد.
واقعیت آن است که این عملیات گسترده علیه مواضع 
سعودی در شهر ینبع حاکی از قدرت پهپادی باالی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در کنار قدرت موشکی آنهاست. 
با عملیاتی که روز سه شنبه توسط پهپاد یمنی علیه اهداِف 
رژیم سعودی صورت گرفت، اکنون دیگر این رژیم هیچ 

شکی در قدرت پهپادی یمنی ها ندارد.
البته قدرت پهپادی نیروهای یمنی به امروز و دیروز باز 
نمی گردد، چراکه حدود ۲ سال پیش بود که مقامات یمنی 
از نمایشگاه پهپادهای ساخت داخل رونمایی کردند و در 
آن به معرفی انواع پهپادها پرداخته شود. تولید پهپادهای 
پیشرفته در یمن پس از ۷۰۰ روز تجاوز نظامی ائتالف 
سعودی به مردم بی دفاع و بی گناه یمن اتفاق افتاد و با 

افتتاح نمایشگاه پهپادها به منصه ظهور رسید.
پهپادهای  نمایشگاه  در  پهپادهایی  چه  از  تاکنون  اما 
یمنی ها رونمایی شده است؟ ازجمله پهپادهای پیشرفته 
یمنی ها می توان به پهپاد »راصد« اشاره کرد که طول آن به 
۱۰۰ سانتیمتر می رسد و طول هر بال آن نیز ۲۲۰ سانتیمتر 
است. این درحالی است که مدت زمان پرواز این پهپاد 
۱۲۰ دقیقه است و مسافت پرواز آن نیز به ۳5 کیلومتر 
می رسد. مأموریت های پهپاد راصد، رصد اهداف، نظارت 

لحظه ای بر میدان نبرد و تصحیح مدیریت آتش است.
پهپاد دیگر یمنی ها »قاصف ۱« است که طول آن به ۲5۰ 
سانتیمتر می رسد و طول بال آن نیز ۳۰۰ سانتیمتر است. 
درهمین حال، مدت زمان پرواز این پهپاد نیز ۱۲۰ دقیقه 
است و مسافت پرواز آن نیز ۱5۰ کیلومتر است. پهپاد 
قاصف ۱ مجهز به سیستم هوشمند رصد هدف بوده و به 

انواع کالهک های جنگی مجهز شده است.
پهپاد دیگر یمنی ها »هدهد ۱« نام دارد که طول آن ۱5۰ 
سانتیمتر بوده طول بال آن به ۱۹۰ سانتیمتر می رسد. 

درهمین حال، مدت زمان پرواز این پهپاد ۹۰ دقیقه بوده و 
می تواند مسافتی بالغ بر ۳۰ کیلومتر را بپیماید. مأموریت 
پهپاد هدهد ۱ رصد اهداف و مشخص کردن تجهیزات و 

تحرکات در تجمعات دشمن است.
افزون بر این، پهپاد دیگر »رقیب« نام دارد که می تواند 
این  دهد.  قرار  هدف  دقیق  صورت  به  را  خود  اهداف 
درحالی است که یمنی ها حدود ۴ ماه پیش از جدیدترین 
و پیشرفته ترین پهپاد خود یعنی »قاصف k۲« نیز رونمایی 
کردند؛ پهپادی که از زمان رونمایی تا کنون، بسیاری از 

عملیات های یمنی ها به وسیله آن انجام شده است.
درحال حاضر قدرت پهپادی نیروهای یمنی به حدی 
است که حتی رسانه های آمریکایی نیز بدان اذعان دارند. 
درهمین ارتباط، »وال استریت ژورنال« در گزارشی به نقل 
از منابع آگاه می نویسد: »عملیات پهپادی انصارالله بسیار 
دقیق تر و مؤثرتر از آن چیزی صورت می گیرد که آمریکا و 
متحدان آن در منطقه به طور علنی به آن اذعان کرده اند 
و این موضوع نشان می دهد فناوری موجود به سرعت 
در حال ایجاد یک تهدید برای آمریکا و متحدان آن در 

منطقه است«.
پهپادی  حمله  به  اشاره  ضمن  آمریکایی  نشریه  این 
پایتخت  در  آرامکو  نفتی  تأسیسات  به  یمنی  نیروهای 
پایتحت  در  ابوظبی  فرودگاه  نیز  و  سعودی  عربستان 
امارات، به نقل از مقامات آمریکایی نوشت: »حوثی ها 

که روزی از سوی دشمنان مورد تمسخر قرار می گرفتند 
اکنون عملیاتی را راه اندازی کرده اند که به برآورد مقامات 

عربستانی ۱۴۰ حمله پهپادی صورت داده اند«.
وال استریت در ادامه به نقل از مقامات ائتالف متجاوز 
سعودی می نویسد: »مقامات آمریکا، عربستان و امارات 
در تالش برای خنثی کردن این تهدید هستند و ائتالف 
عربستان ماه ژانویه عملیاتی برای بمباران مناطقی که 
احتمال وجود این پهپادها در آنها می رفت را آغاز کرد. با 
این حال، یمنی ها برای مقابله با این تالش ها، عملیات های 

پهپادی خود را تشدید کردند«.
از همین روی، پر واضح است که قدرت پهپادی نیروهای 
در  قدرت  معادالت  آنها،  موشکی  قدرت  کنار  در  یمنی 
جنگ یمن را به نفع گروه های مقاومت تغییر داده است. 
امروز این قدرت پهپادی گسترده در کنار قدرت موشکی 
این پیام را به سعودی ها و متحدان آنها مخابره می کند که 
در صورت تداوم تجاوزگری در یمن، پاسخ های به مراتب 
دردناک تری از آنچه که تاکنون دریافت کرده اند، در انتظار 

آنهاست.
درهمین حال، باید گفت که برای اولین بار از سال ۲۰۱5 
است که این حجم از عملیات های پهپادی گسترده علیه 
مواضع سعودی توسط یمنی ها صورت می پذرد. در واقع، 
یمنی ها با این اقدام خود این پیام را برای متجاوزان ارسال 
می کنند که قدرت آنها تنها در بحث موشکی محدود و 
محصور نیست و اگر قدرت پهپادی شان بیشتر از قدرت 

موشکی نباشد، قطعاً با آن برابری می کند.
بدون شک عملیات های پهپادی نیروهای یمنی علیه 
قلب  در  آن  مهم  و  اهداف حساس  و  مواضع سعودی 
بازدارنده  جنبه  یمن  علیه  جنگ  در  می تواند  عربستان 
داشته باشد؛ به ویژه اینکه سعودی ها نشان داده اند که 
هیچ عزمی برای پایان دادن به این جنگ ندارند. در هر 
صورت، تغییر معادالت قدرت به نفع مقاومت در یمن، به 
چالش الینحلی در مقابل ائتالف متجاوز سعودی تبدیل 

شده است.

ترامپ سرانجام جان بولتون را اخراج می کند
یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشته که ظاهراً رئیس جمهور آمریکا 

سرانجام خواهان اخراج جان بولتون جنگ طلب از دولتش شده است.
به گزارش ایسنا، مجله نشنال اینترست آمریکا در گزارشی با استناد به منابع 
خود خبر از خواسته دونالد ترامپ برای اخراج جان بولتون از دولتش داده 

است.
یک پایگاه اینرنتی آمریکایی به نام "اینکوئیزیتر" در گزارشی با اعالم این خبر 
نوشته است: »روز دوشنبه روزنامه "نیویورک تایمز" ابتدا گزارش کرد که برخی 
مقامهای تندرو در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی 

برنامه ای برای حمله نظامی به ایران هستند.
به گفته منابعی که این روزنامه به آنها استناد کرد، این تالش تحت رهبری 
جان بولتون، مشاور جنگ طلب امنیت ملی دولت ترامپ هدایت می شود 

و احتماالً منجر به اعزام ۱۲۰ هزار سرباز آمریکایی به خاورمیانه خواهد شد.
پس از آن یک نشریه دیگر آمریکایی یعنی "نیوزویک" بعد از رفتن به سراغ 
منابع خودش، این گزارش را تأیید کرد و این منابع اضافه کردند که دولت 

آمریکا در حال آماده سازی چندین گزینه نظامی برای برخورد با ایران است.
نوعی  صرفاً  آمریکایی  نیروی  هزار   ۱۲۰ اعزام  اولیه  طرح  آنها،  گفته  به 
پشتیبانی لجستیکی با مأموریت ایجاد زیرساختها برای یک حمله تمام عیار 

به ایران است.
برای کسانی که به دیدگاه های جان بولتون آگاه هستند، این گزارش ها 
به  آمریکا  دولت  ملی  امنیت  مشاور  این  که  چرا  نبودند  تعجب برانگیز 
دیدگاه های بدنام و جنگ طلبانه اش در حوزه سیاست خارجی شناخته شده 

است.

با این حال کسانی که مخالف جنگ برای تغییر حکومت ها هستند می توانند 
نفس راحتی بکشند؛ دونالد ترامپ طبق گزارش "نشنال اینترست" خواهان 

اخراج جان بولتون شده است.
این نشریه با استناد به منابع آگاه گزارش کرده که جان بولتون به دلیل 
اصرارش برای جنگ به منظور تغییر حکومت در ایران، ونزوئال و کره شمالی 

در پشت درب خروج از دولت قرار گرفته است.
این مجله در گزارش خود نوشت، یک مقام ارشد سابق دولت آمریکا گفته 

است: من شنیده ام که ترامپ می خواهد او اخراج شود.

طبق گفته منابع آگاه به اختالف نظرها در داخل دولت، بولتون نه فقط با 
ترامپ دچار مشکل شده بلکه با مایک پامپئو وزیر امور خارجه دولت آمریکا 

نیز مشکل پیدا کرده است.
هر چند که پامپئو از اعمال فشار بر ایران حمایت می کند اما گزارش شده که 

او با جنگ تمام عیار با ایران مخالف است.
به نوشته نشنال اینترست، اقدام بولتون در تشدید تنش با ایران تنها 
موضع  است.  او  شدن  اخراج  خواهان  ترامپ  که  است  دالیلی  از  یکی 
درصدد  ترامپ  که  )کشوری  شمالی  کره  به  نسبت  بولتون  جنگ طلبانه 
با آن بوده( و ونزوئال )جایی که دولت آمریکا  تقویت روابط دیپلماتیک 
از کودتا در آن حمایت کرده اما نمی خواهد متعهد به مداخله نظامی در 
آن شود( باعث شده که بولتون "مثل ایکاروس بیش از حد به خورشید 

نزدیک شود".
رئیس جمهور آمریکا پیام های متناقضی در مورد بولتون فرستاده است. او 
اخیراً در مصاحبه ای درباره بولتون گفت که مکرراً مواضع او را تلطیف می کند 

و اینکه عالوه بر او مشاوران صلح طلبی در دولت دارد.
اگرچه ترامپ در کمیپن انتخاباتی ۲۰۱۶ یک چهره ضد مداخله نظامی بود 
اما در دوره ریاست جمهوری اش اطرافش را با نو محافظه کاران حامی مداخله 

نظامی مثل بولتون پر کرده است.
منابع حامی ترامپ در داخل دولت اظهار نگرانی کرده اند که با توجه به 
حمایت بولتون از به وجود آوردن جنگ علیه کشورهای خارجی، حضور او در 
دولت برای شانس پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 

زیانبار است و می تواند بخش چشمگیری از آرای او را زایل سازد.«

روزنامه صبح ایران


