
در پی سرنگونی یک    گزارش  يك
جنگن�ده  فرون�د 
اسرائیلی از سوی سامانه دفاع هوایی سوریه، برخی 
رسانه های عبری زبان به انعکاس نگرانی های موجود 
در مورد برتری نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در 
منطقه پرداختند. این رس�انه   ها اع�ام كردند كه 
دش�منان اس�رائیل ب�ه ط�ور بالق�وه می توانند 
جنگنده های اسرائیلی از جمله جنگنده های جدید 
و خیل�ی پیش�رفته اف- ۳۵ را ه�ک كنن�د. 
سرنگونی جنگنده رژیم صهیونیستی در آسمان 
س��وریه، موجی از نگرانی   ها را در س��رزمین های 
اش��غالی به دنبال داشته است. س��ایت »تایمز آو 
اسرائیل « روز دو   شنبه در گزارشی نوشت:»نیروی 
هوایی اسرائیل به تبلیغ درباره برتری خود در منطقه 
پرداخته بود اما اتفاقی که روز     شنبه رخ داد، در واقع 
هشدار کارشناسان اسرائیلی در زمینه مسائل جنگی 
را در پی داشت که هیچ ساختار نظامی ایده آلی که 
نتوان آن را شکست داد، وجود ندارد«. این سایت 
عبری زبان نوش��ت:»جنگنده های پیشرفته اف- 
۱۶ و اف- ۱۵ و نیز اف -۳۵ که از دس��امبر به کار 
گرفته شده اند، کاماًل بر س��امانه های دفاع هوایی 
قدیمی روسیه برتری دارند اما این برتری به صورت 
مطلق نیست. « روزنامه جروزالم پست هم دیروز 
طی یادداش��تی به توانمندی های سایبری ایران 
پرداخت و نوش��ت: »پهپاد های ایران و راکت های 
حزب اهلل، تنها غافلگیری    هایی نیستند که اسرائیل 
با آنها مواجه اس��ت. « این روزنامه صهیونیس��تی 
نوشت:»متأس��فانه، در تخمین خطرات سایبری 
که به طور بالقوه از جانب دشمنان اسرائیل ناشی 
می شود، لیست خطرات، ممکن است بلند باال باشد. 
فرِض اینکه آنها تقریباً می توانند همه چیز را انجام 
دهند، ساده تر است. تنها چیزی های کمی وجود 

دارد که آنها نمی توانند انجام دهند. تمرکز اصلی بر 
ایران و حزب اهلل است، کسانی که در حوزه سایبری 
نسبت به اسرائیل در مرتبه ای پایین تر به حساب 
می آیند، اما در زمین بازی، تهدید جدی هستند. 
« کابینه رژیم صهیونیس��تی یك   شنبه شب برای 
بررسی س��رنگونی جنگنده این رژیم در سوریه، 
جلسه فوق العاده تشکیل داد که جزییات آن منتشر 
نشده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
از افزایش نفوذ ایران در س��وریه نگران اس��ت و از 
طریق کانال های دیپلماتیك اروپایی س��عی دارد 
مانع درگیری با ایران ش��ود. کانال ۱0 تلویزیون 
رژیم صهیونیس��تی یك   شنبه ش��ب در گزارشی 
مدعی شد که نتانیاهو پیام های شدیداللحنی را از 

طریق کانال های دیپلماتیك اروپایی در روزهای 
اخیر به تهران انتقال داده و نسبت به فعالیت های 
ادعایی این کش��ور در سوریه هش��دار داده است. 
اسرائیل کاتص، وزیر اطالعات اسرائیل هم مدعی 
شد که تل آویو استقرار ایران در سوریه را نخواهد 
پذیرفت. ترس و نگرانی مقامات تل آویو از افزایش 
نفوذ ایران در س��وریه، پس از سرنگونی جنگنده 
تشدید شده است. نتانیاهو روز     شنبه نیز از والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور خواست تا به ایران اعالم کند 
که به دنب��ال درگیری جدید در منطقه نیس��ت. 
صهیونیست   ها که از شکست گروه های تروریستی 
در سوریه نگران هستند، س��عی داشتند با انجام 
حمالت هوایی به خاك سوریه، آمادگی خود را در 

مقابل نیروهای مقاومت افزایش دهند اما سرنگونی 
جنگنده اف- ۱۶ این رژیم توس��ط پدافند هوایی 
ارتش سوریه، نشان داد که نیروی هوایی اسرائیل 

در مقابل مقاومت ناکارآمد است. 
RQ-170 پهپاد ایرانی از نوع  

در شرایطی که ایران ادعای صهیونیست   ها درباره 
س��رنگونی پهپاد ایرانی را تکذیب کرده   است اما 
س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد 
پهپاد ایرانی که هدف قرار گرفته ش��د، نسخه ای 
از مدل امریکایی RQ-170 بوده اس��ت. جاناتان 
کانریکوس، در مصاحبه با ش��بکه »س��ی ان ان « 
گفت این پهپاد نسخه ای از مدل RQ-170 ساخت 
امریکا که شش سال پیش از سوی ایران تصاحب 
شده بود. کانریکوس با بیان اینکه این اولین بار بود 
که یك پهپاد ایرانی وارد حریم هوایی اس��رائیل    
می شد، ادعا کرد از مسیر پرواز این پهپاد مشخص 
شد که مأموریت خاصی داشته اس��ت اما از ارائه 
جزییات بیش��تر اجتناب کرد. سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیس��تی درپی این حادثه مدعی شد: 
»سوری    ها و ایرانی    ها دارند با آتش بازی می کنند. 
البته ما خواهان تشدید تنش نیستیم. آنهایی که 
علیه ما اقدام کردند، بهای سنگینی خواهند داد.«

  تركیه و امریکا در مسیر قطع روابط 
حمایت امریکا از کردهای سوریه تنش   ها را بین 
ترکیه و امریکا  در ش��مال س��وریه تشدید کرده 
اس��ت. مولود چاووش اوغلو، وزی��ر امور خارجه 
ترکی��ه روز دوش��نبه روابط با امری��کا را بحرانی 
توصیف کرد. چاووش اوغلو اع��الم کرد:»روابط 
ما در لحظه کاماًل بحرانی قرار دارد. ما می توانیم 
روابط خودمان را بهبود ببخش��یم ی��ا اینکه این 
روابط به صورت کامل فرو می پاشد«. به گزارش 
خبرگ��زاری آناتول��ی، وزیر ام��ور خارجه ترکیه 
گفت:»انتظارات ترکیه آش��کار و واضح اس��ت و 
به واش��نگتن اعالم ش��ده اس��ت«. وزیر خارجه 
ترکیه با اشاره به اینکه اعتماد بین دو کشور باید 
ایجاد ش��ود، گفت:»دیگر از امری��کا قول و وعده 
نمی خواهیم بلکه انتظار داریم گام های محکمی 
برای بهبود مناسبات با ترکیه بردارد، زیرا در غیر 
این صورت وضعیت بس��یار وخیم خواهد شد. « 
وی با بیان اینکه نظامیان امریکا به بهانه مبارزه با 
گروه تروریستی داعش، از یگان های مدافع خلق 
)ی.پ.گ( حمایت می کنند، تأکید کرد:»اما آنها 
حتی به مناطق تحت س��لطه داعش نزدیك هم 
نشده اند.«  وزیر امور خارجه ترکیه تأکید کرد:»اگر 
امریکا اقدامات الزم علیه شبه نظامیان ُکرد را انجام 
ندهد، ما در مناطق دیگر شامل »منبج « گام های 
الزم را برمی داریم.« مقامات ترکیه در هفته های 
اخیر بار   ها از حمایت های امریکا از کردهای سوریه 
انتقاد کرده و از نیروهای امریکایی خواسته اند تا 
هرچه زودتر شهر منبج در شمال سوریه را ترك 
کنند، چیزی که با مخالفت واشنگتن مواجه شده 
اس��ت. روابط آنکارا و واش��نگتن بعد از کودتای 
ژوئیه 20۱۶ ب��ا تنش رو به رو اس��ت و این تنش 
به علت حمایت واشنگتن از ُکردهای سوریه که 
ترکیه آنها را به عنوان »تروریست« تلقی می کند، 

تشدید شده است.

روز گذش����ته    گزارش2
كنفرانس�ی برای 
بازس�ازی عراق در كویت آغاز ب�ه كار كرد اما 
تردید در نی�ت واقعی امریکا و عربس�تان در 
حمایت از ای�ن كنفرانس باعث ش�ده ایران با 

احتیاط در این كنفرانس گام بردارد. 
به گزارش»جوان« صباح الخالد الحمد الصباح، وزیر 
خارجه کویت، کش��ور میزبان کنفرانس بازسازی 
عراق روز گذشته گفت: »جامعه جهانی باید پیام 
واضحی را درباره حمایت از عراق در بازسازی این 
کشور بفرستد.« این  کنفرانس که روز گذشته در 
کویت با حضور شرکت   های بزرگ و سازمان های 
بین المللی و موسسات مالی جهانی آغاز به کار کرد، 
به نوعی اولین گام بین المللی برای ترسیم چارچوپ 
بازس��ازی عراق پس از پایان داعش در این کشور 
محسوب می شود.  بیش از س��ه سال جنگ علیه 
داعش ویرانی های گسترده ای برای عراق به ارث 
گذاشته است که بازسازی آن نیازمند میلیارد   ها 
دالر سرمایه گذاری است. حاال با برگزاری کنفرانس 
عراق مقامات بغداد امیدوارند بخشی از منابع الزم 
را تأمین کنند. سلمان الجمیلی، وزیر برنامه ریزی 
عراق روز گذشته در کویت اعالم کرد: »به بودجه 
88/2 میلیارد دالری نیاز دارد ت��ا ویرانی  حاصل 
از درگیری    ه��ا را ترمیم کند.«  ناظ��ران معتقدند 

اینکه چه کس��انی این منابع را تأمین می کنند و 
چگونه توزیع می شود از اهمیت زیادی در وضعیت 
اقتصادی و سیاسی عراق پس داعش دارد.  امریکا و 
عربستان سعودی در سطح دیپلماتیك و رسانه ای 
از برگزاری این کنفرانس حمایت قابل توجهی به 
عمل آورده اند اما درباره اینک��ه واقعاً تا چه حدی 
حاضر خواهند شد سرمایه گذاری کنند تردیدهای 

زیادی وجود دارد. رویترز دو روز مانده به ش��روع 
کنفرانس کویت طی گزارش��ی خبر داد ترامپ به 
حیدر العبادی پیام فرس��تاده است که واشنگتن 
پولی برای بازس��ازی عراق نخواهد داد اما بخش 
خصوص��ی را تش��ویق خواهد کرد در آن کش��ور 
سرمایه گذاری کند. در همین حال ناظران درباره 
اینکه عربستان منابع الزم را برای بازسازی عراق 

داشته باشد، تردید دارند. جنگ یمن و »دیپلماسی 
دسته چکی « آل سعود هزینه های زیادی را برای 
ریاض در پی داش��ته اس��ت، در حدی که محمد 
بن س��لمان ولیعهد عربس��تان مجبور شده برای 
جبران هزینه    ها نخبگان ثروتمند را بازداشت کند 
تا از آنها تحت عنوان »مبارزه با فساد « باج بگیرد. 
روزنامه فایننش��ال تایمز به نقل از یك مقام ارشد 
عربس��تان گزارش داد: محمد بن س��لمان انتظار 
دارد ۱۳میلیارد دالر تا پایان سال جاری میالدی از 
طریق توافق با شاهزاده    ها، تجار و مقامات عربستان 
به دست آورند.  به نظر می رسد ریاض و واشنگتن 
بیشتر به دنبال مهار آنچه »نفوذ ایران « می خوانند، 
هستند تا اینکه واقعاً به دنبال بازسازی ویرانی های 
عراق باشند. این تحوالت باعث شده هیئت ایرانی 
با احتیاط در کنفرانس کویت حاضر شود. در حالی 
که بعضی ش��ایعات حاکی از آن بود که تهران به 
این کنفرانس دعوت نشده اما محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه کش��ورمان از حاضرین روز گذش��ته 
در کنفرانس بود. سید حمید حسینی، دبیر اتاق 
بازرگانی ایران و عراق به »جوان« گفت هیئتی از 
بخش خصوصی در این کنفرانس حاضر خواهد شد. 
وی با تأکید بر اینکه ایران نگران روابط اقتصادی 
خود با عراق نیست، گفت هدف اصلی هیئت ایرانی 

برآورد صحنه در کویت است.
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مسیر مه آلود بازسازی عراق در کویت

کشته شدن ۲۰۰ نظامی ترکیه در یک هفته در عفرین
یگان های مدافع خلق کرد از انهدام دست کم پنج تانك ارتش ترکیه و کشته  و زخمی شدن دهها 
نظامی ترکیه و هم پیمان عرب آنها در دو روز گذشته در عفرین خبر دادند. کرد   ها همچنین تأکید 
دارند که در هفته اول فوریه نزدیك به 200 نظامی ترك را کشته اند. به گزارش روزنامه الیوم السابع، 
یگان های مدافع خلق کرد سوریه روز دو   شنبه با پخش تصاویری ویدئویی مدعی شدند، یك تانك 
ارتش ترکیه را در شمال منطقه عفرین منهدم کردند که در اثر آن، تعدادی از افراد مسلح اطراف 
تانك کشته یا زخمی شدند. یگان های مدافع خلق سوریه همچنین اعالم کردند در عملیاتی علیه 
یکی از پایگاه های نیروهای عرب »ارتش آزاد سوریه«، وابسته به ارتش ترکیه در شهر »اعزاز«، در 
20کیلومتری عفرین، چهار تانك، انبار مهمات و چندین سالح     سنگین ارتش ترکیه را که برای 
پشتیبانی از نیروهای ارتش آزاد در این منطقه مستقر ش��ده بودند منهدم و پنج نظامی ترك را 
کشتند. از سوی دیگر، نیروهای س��وریه دموکراتیك )قسد( در بیانیه ای نتایج درگیری کرد   ها با 
ارتش ترکیه و گروه های عرب هم پیمان آنکارا در عملیات نظامی »شاخه زیتون « را در بازه زمانی 
یکم تا هش��تم فوریه اعالم کردند. بنا بر این بیانیه، نتیجه این درگیری    ه��ا در ۱2 محور در طول 

مرزهای سوریه با ترکیه کشته شدن نزدیك به 200 نظامی ترکیه بوده است.

دريچه

دول�ت امری�کا در    خبر
بودجه پیشنهادی 
خود برای سال ۲۰۱۹، میزان كمک های خارجی را 
تا یک سوم كاهش داده و به دنبال مشروط كردن 
آن به حمایت از این كشور در سازمان ملل است. 
 به گزارش واشنگتن پس��ت، مقامات مس��ئول در 
بخش های بودجه و کمك های خارجی و اقتصادی 
دولت امری��کا می گویند که انتظار م��ی رود میزان 
کمك های خارجی در بودجه پیشنهادی سال 20۱9 
این کشور به شدت کاهش یابد. کاخ سفید قرار است 

طی هفته جاری از الیحه بودجه پیش��نهادی خود 
رونمایی کند.  طبق گزارش واشنگتن پست، میزان 
کمك های خارجی براساس الیحه بودجه پیشنهادی 
با کاهش��ی حدوداً یك س��ومی به 28 میلیارد دالر 
کاهش می یابد. با این حال، کنگره احتماالً این کاهش 
پیش��نهادی را نادیده انگارد و به تداوم کمك های 
خارجی به میزانی که طی سال گذشته انجام     می شد، 
رأی بدهد.  با این حال، دول��ت ترامپ تهدید کرده 
است کمك های خارجی ایاالت متحده را به حمایت 
از این کشور مشروط کند، که تا حد زیادی این امر در 

شیوه رأی دادن کشورها در سازمان ملل مشخص 
می شود.  ترامپ در سخنرانی ساالنه خود در کنگره 
نیز از قانونگذاران این کشور خواسته بود با تصویب 
قوانینی، ش��رایطی را فراهم کنند که براساس آن 
کمك های این کش��ور تنها به »دوس��تان « امریکا 
اختصاص یابد.  نیکی هیلی، سفیر امریکا در سازمان 
ملل نیز پیش تر اعالم کرده بود که اسامی کشور    هایی 
را که در مجمع عمومی سازمان ملل علیه اقدام امریکا 
در خصوص بیت المقدس رأی داده اند، یادداش��ت 
می کند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا نیز طی 

سفر هفته گذشته خود به جامائیکا نیز گفت بحث 
بر سر این است که از سخاوتمندی مردم امریکا برای 
پیش��برد ارزش های امریکایی استفاده شود.  با این 
حال، برای دهه     ها اس��ت که وزارت خارجه امریکا 
سابقه عملکرد کشور    ها در حمایت از واشنگتن در 
سازمان ملل را پیگیری می کند و مطالعات دانشگاهی 
متعددی نشان می دهد که دست کم یك رابطه علی 
بین کمك     ها و رأی کشور    ها وجود دارد اما به ندرت 
محاسبات این رابطه مانند امروز اینچنین پر رنگ و 

علنی بوده است.

کمک های خارجی امریکا به نوع رأی دهی کشور    ها در سازمان ملل مشروط می شود!

اقرار كارشناسان صهیونیست به شکست پذیری نیروی هوایی اسرائیل

توانسايبريمقاومتاف– 35صهيونيستهاراهمشکارميکند

   جمع آوری كتب درسی با عبارت » خلیج فارس « در بحرین 
خبرگزاری دولتی بحرین گزارش داد مقام های این کشور دستور به جمع آوری 
بالغ بر ۱7 هزار نسخه از کتب درسی زبان انگلیسی به خاطر استفاده از نام 
خلیج فارس به زبان انگلیسی )Persian Gulf( داده اند. به گزارش رویترز، 
این در حالی است که مقام های بحرین به کار بردن نام خلیج فارس را به هر 
شکل تابو می دانند. براساس گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، وزارت آموزش 
این کشور یك » تش��کیالت خارجی « را برای انتشار کتب درسی پایه سوم 
مدارس این کشور به کار گرفته و براساس این گزارش به این شرکت » محتوای 
صحیح برای گنجاندن در کتب از جمله نقشه خلیج  عربی « داده است. یك 
مقام وزارت آموزش بحرین اظهار داش��ت:»این خطا به هنگام توزیع کتب 
درسی به دانش آموزان تشخیص داده شد و این تشکیالت مجبور شد ۱7 هزار 

نسخه از این کتب درسی را بعد از اصالح مجددا چاپ کند.«
-------------------------------------------------------------
   آزمایش موشک رهگیر جدید روسی برای حفاظت از مسکو 

نیروهای ارتش روسیه یك موش��ك رهگیر جدید را با موفقیت آزمایش 
کردند. این موشك قرار است روی سامانه ای که برای حفاظت از پایتخت 
روسیه در اطراف مسکو مستقر شده، نصب شود. به گزارش »اسپوتنیك«، 
این موشك جدید از محدوده »ساری شاگتان « در قزاقستان آزمایش شده 
است. وزارت دفاع روسیه تصاویر مربوط به این آزمایش موشکی موفق را 
منتشر کرده است. آندری پریخودکو، معاون فرمانده گروه ضربت پدافند 
موشکی و هوایی نیروهای هوافضای روس��یه گفت که ویژگی های فنی 
این موشك رهگیر بسیار فراتر از نمونه های فعلی مشابه است. وی افزود: 
این موشك قادر به رهگیری حمالت موشکی چندگانه و منفرد از جمله 
موشك های بالستیك بین قاره ای نسل جدید است. این موشك جدید قرار 
است روی سامانه موشکی ضدبالستیك A-135 نیروی هوایی روسیه که در 

حال حاضر اطراف مسکو مستقر است، نصب شود. 
-------------------------------------------------------------

   جانسون: آنچه در میانمار دیدم وحشتناک بود
بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلیس که اخیراً به میانمار سفر کرده و با 
بالگرد از روستاهای منطقه سکونت اقلیت روهینگیا بازدید کرده بود گفت 
که فکر نمی کند آنگ سان سوچی، رهبر میانمار از تمام شرایط وحشتناك 
آوارگان روهینگیا مطلع باشد. جانسون به بی بی سی گفت:»فکر نمی کنم 
سوچی، سوار بر یك بالگرد آنچه ما دیدیم را دیده باشد.« جانسون از سوچی 
خواست با نمایندگان سازمان  ملل برای کمك به بازگشت آوارگان همکاری 
کند. جانسون افزود:»تاکنون در زندگی ام چنین چیزی را ندیده  بودم. صد   ها 
روستا به آتش کشیده شدند. مسلماً چنین چیزی فاجعه بار است و فکر 
می کنم که آنچه اکنون نیاز است، یك رهبری برای همکاری با نمایندگان 
سازمان ملل است تا این افراد را به خانه شان بازگرداند«. جانسون روز جمعه 
در دیدار با »شیخ حسینه « نخس��ت وزیر بنگالدش گفته بود:»انگلیس 

خواستار بازگشت سریع آوارگان روهینگیا به میانمار است.«
-------------------------------------------------------------

   كمک مالی سوروس به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا
بنیاد جورج سوروس مبالغ بیشتری به گروه های حامی ماندن بریتانیا در 
اتحادیه اروپا اختصاص داده است تا جلوی اجرایی شدن نتیجه همه پرسی 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بگیرد. جورج سوروس سرمایه دار یهودی که 
پیش از این 400 هزار پوند برای کمپین ماندن در اتحادیه اروپا هزینه کرده 
بود، ۱00 هزار پوند دیگر به گروه »بهترین برای بریتانیا« اختصاص می دهد. 
سوروس به روزنامه گاردین گفت که از مبارزه با کسانی که به جای بحث با 

کمپین خروج سعی دارند مانع شکست خود شوند، خوشحال است. 
-------------------------------------------------------------
   كشته شدن ۱6 شبه نظامی افغان توسط عامل نفوذی طالبان

مقام های افغانستان روز دو   ش��نبه اعالم کردند، یکی از نفوذی های طالبان 
۱۶ شبه نظامی تحت حمایت دولت افغانستان را در جنوب این کشور از پای 
درآورد. به گزارش رویترز، این نفوذی طالبان اقدام به تیراندازی به س��وی 
شبه نظامیان تحت حمایت دولت افغانستان کرد که چندین ماه بود با آنها 
همکاری داشت. در این تیراندازی ۱۶ تن از این شبه نظامیان کشته شدند. 
یکی از مقام های امنیتی افغانستان اعالم کرد: آژانس امنیتی افغانستان در اصل 
این شبه نظامیان را برای نفوذ در گروه طالبان تربیت کرده بود. عمر زواك، 
سخنگوی آژانس امنیت افغانستان گفت:»ما می دانیم که یکی از شبه نظامیان 

طالبان این ۱۶ شبه نظامی تحت حمایت دولت را کشته است.«

پنس:امريکاآمادهمذاکرهبدونپيششرط
با»پيونگيانگ«است

 در حال�ی كه پی�ش از این دول�ت ترامپ گفت�ه بود ت�ا زمانی كه 
پیونگ یانگ گام    هایی را به س�وی خلع س�اح اتمی برن�دارد، با 
این كش�ور وارد مذاكره نمی ش�ود،  معاون رئیس جمه�ور امریکا 
حین بازگش�ت از كره جنوبی ب�ه خبرنگاران گفت كه واش�نگتن 
برای آغاز مذاكرات بدون پیش ش�رط با كره شمالی آمادگی دارد. 
به گزارش فارس، »مایك پنس « معاون »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
امریکا، در گفت وگو با خبرنگار روزنامه امریکایی »واشنگتن پست « حین 
بازگشت به امریکا از کره جنوبی گفت که واشنگتن همچنان تمایل دارد 
بدون پیش شرط واردگفت وگو با کره شمالی شود.  پنس که برای بازدید 
از المپیك زمس��تانی به »پیونگ چانگ« کره جنوبی س��فر کرده بود به 
خبرنگاران گفت که ب��ا »مون جائه این« رئیس جمه��ور کره جنوبی در 
خصوص شرایط تعامل با کره شمالی توافق کرده اس��ت.  معاون ترامپ 
تصریح کرد که امریکا آماده پذیرش سیاست »حداکثر فشار و تعامل به 
صورت همزمان « است.  خبرنگار واشنگتن پس��ت گفت که این راهبرد 
جدید امریکا با یك رویکرد س��ختگیرانه همراه خواهد بود به طوری که 
پنس هفته گذش��ته در ژاپن گفت که واش��نگتن برای »سخت    ترین و 
تهاجمی    ترین تحریم    ها علیه پیونگ یانگ آماده می شود و در عین حال 
باب مذاکرات مستقیم با کره شمالی همچنان باز است.« پنس گفت: »نکته 
اینجاست، تا زمانی که آنها در حقیقت اقدامی را انجام ندهند که ائتالف 
به این باور برسد که گام مؤثری در زمینه خلع سالح برداشته شده است، 
هیچ فشاری علیه کره شمالی کاسته نخواهد شد.«  گزارش    ها حاکی از آن 
است که تغییر در راهبرد امریکا ظاهراً بعد از مذ اکرات رو در روی اخیر میان 
پنس و مون در المپیك زمستانی پیونگ چانگ صورت گرفته است.  طبق 
این گزارش، رئیس جمهور کره جنوبی به معاون ترامپ اطمینان داده است 
که هیچ امتیازی صرف مذاکرات به کره شمالی واگذار نمی شود و امتیازات 
تنها در قبال گام    هایی اعطا می شود که پیونگ یانگ در جهت خلع سالح 
اتمی بردارد.  این تغییر راهبرد، واشنگتن و سئول را در یك مسیر مشترك 
قرار داد و این در حالی است که مون و پنس پیش از این رویکردهای کاماًل 
متناقضی در قبال هیئت کره شمالی در پیونگ چانگ در پیش گرفته بودند.  
این گزارش توضیح داد، در حالی که م��ون جائه این با »کیم یو جونگ« 
خواهر کوچك تر »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی و »کیم یانگ نام « 
رئیس پرزیدیوم کره شمالی در مراسم افتتاحیه بازی های المپیك برخورد 
خوبی داشت و آنها را مورد استقبال قرار داد، پنس، با چهره ای سرد در چند 
متری از هیئت کره شمالی در تصاویر دیده    می شد.  معاون رئیس جمهور 
امریکا در حین مراسم رژه مشترك دو کره تحت یك پرچم در حالی که 
مخاطبان ایستاده بودند و آنها را تش��ویق می کردند، روی صندلی خود 
نشسته بود و هیئت کره شمالی را در ضیافت شامی که مون سازماندهی 
کرده بود، نپذیرفت.  جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا روز یك   شنبه گفت 
که گرم شدن روابط میان دو کره، شکافی میان واشنگتن و سئول به وجود 
نمی آورد.  در همین حال کره جنوبی روز دوشنبه اعالم کرد که به دنبال 
برقرار کردن دیدارهای مجدد خانواده ه��ای دور افتاده دو کره و کاهش 
تنش    ها با پیونگ یانگ است و آن را گام نخست برای ایجاد زمینه برگزاری 
نشست بی سابقه مقامات دو کشور می داند.  این اظهارنظر از سوی وزارت 
اتحاد مجدد دو کره در سئول پس از پایان سفر سه روزه هیئت کره شمالی 
مطرح شد که نتیجه اش دعوت از مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی 

برای سفر به پیونگ یانگ با هدف گفت وگو با مقام های کره شمالی است.

۱۵

اماراتشبهنظاميانتحتحمايتعربستان
درجنوبيمنراتهديدکرد

تنش و درگیری میان عربس�تان و امارات در جنوب یمن چند روز 
پس از آرامش شکننده در عدن، بار دیگر در پی دستگیری 66 نفر از 
افسران بلندپایه گارد رئیس جمهور مستعفی یمن، باال گرفته است. 
اگرچه درگیری مسلحانه میان نیروهای اماراتی و سعودی در جنوب یمن 
کاهش پیدا کرده، اما تنش و کشمکش میان دو طرف همچنان وجود دارد. 
منابع محلی یمن می گویند که نیروهای امنیتی استان »الضالع« واقع در 
جنوب یمن وابسته به دولت مستعفی یمن که تحت نظر عربستان هستند، 
اخیراً ۶۶ نفر از افسران بلندپایه گارد طرفدار علی عبداهلل صالح، دیکتاتور 
سابق یمن را که زیر نظر امارات قرار دارند، دس��تگیر کردند. به گزارش 
الجزیره، اکرم القداحی مسئول اطالع رسانی اداره امنیت »الضالع« یمن 
گفت:» ۶۶ نفر از افسران بلندپایه طرفدار علی عبداهلل صالح در یکی از مراکز 
ایست و بازرسی اس��تان ضالع هنگام تالش برای ورود به عدن بازداشت 
شدند.«القداحی ضمن تکذیب خبر منتشر شده درباره آزادی آنها اعالم 
کرد که این افراد همچنان در بازداشت به س��ر می برند.« از سوی دیگر، 
امارات تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن ۶۶ افسر بلندپایه، پایگاه های 
عناصر وابسته به دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور هادی را 
هدف قرار می دهد. منابع محلی جنوب یمن می گویند که نیروهای اماراتی 
در عدن و رئیس شورای انتقالی جنوب یمن خواستار آزادی این افراد شدند. 
تنش میان عربستان و امارات دو هفته قبل در جنوب یمن به ویژه عدن 
شکل مسلحانه به خود گرفته بود و هفته گذشته نیز به آرامش شکننده ای 
بازگشت. شبه نظامیان وابسته به »شورای انتقالی جنوب« تحت حمایت 
امارات حدود ۱۵ روز گذشته به مواضع ش��به نظامیان وابسته به دولت 

مستعفی حمله و حتی کاخ ریاست جمهوری را نیز محاصره کردند. 

ادعایسیاناندربارهزخمیشدنالبغدادی
مقامات امریکایی می گویند كه ابوبکر البغدادی بر اثر حمات هوایی 
زخمی شده و به مدت پنج ماه كنترل این گروه را از دست داده است. 
سی ان ان در گزارشی به نقل از چندین مقام مسئول امریکایی اعالم کرد 
که ابوبکر البغدادی، سرکرده گروهك تروریستی داعش در حمالت هوایی 
می  سال گذشته میالدی زخمی شده است و کنترل این گروه تروریستی 
را به مدت پنج ماه واگذار کرده بود. به نوشته سی ان ان، نهادهای اطالعاتی 
امریکا با اطمینان باالیی به این ارزیابی رس��یده اند که در هنگام اصابت 
موش��ك )حمله هوایی(، ابوبکر البغدادی در نزدیکی رقه حضور داشته 
است. به گفته این مقامات، ارزیابی های نهادهای اطالعاتی امریکا مبتنی بر 
گزارش های حاصل از بازداشت شدگان داعشی و فراریان از شمال سوریه 
است. این گزارش    ها و ارزیابی    ها پس از گذشت چند ماه از حادثه منتشر 
شده است. سی ان ان نوشته است که مجروحیت البغددی خطری جدی 
برای زندگی اش محسوب نمی شد، اما وی توان کنترل عملیات روزانه این 
گروهك تروریستی را نداشت. در آن زمان، داعش در حال از دست دادن 
کنترل رقه بود. به نوشته این رسانه امریکایی، مشخص نیست که البغدادی 
به  صورت هدفمند مورد اصابت قرار گرفته یا در نتیجه انفجارهای ناشی از 
هدف گیری های مواضع دیگر مجروح شده است. بر همین اساس، مقامات 
مسئول امریکایی مطمئن نیستند که وی در نتیجه حمالت امریکایی    ها 

زخمی شده است یا بر اثر حمالت روس ها. 

ترکيهوامريکادرنقطهایحساسازتقابل
هربرت مك مستر، مشاور امنیت ملی امریکا، به ترکیه رفته تا اولین مقام 
عالی رتبه امریکایی باشد که بعد از شروع عملیات نظامی ترکیه در شمال 
سوریه به نام شاخه زیتون، به این کشور رفته است. او با ابراهیم کالین، 
سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، دیدار داشته و گفته می شود که این 
دو با بررسی نکات منفی در روابط دوجانبه و راه های مبارزه مشترك با 
تروریسم، مشارکت استراتژیك بلندمدت بین دو کشور را بررسی کرده اند. 
این نکاتی است که در مورد جلسه این دو گفته شده و بیانیه کاخ سفید هم 
حکایت از همین موضوعات دارد اما روشن است که دو کشور به نقطه ای 
از تقابل رسیده اند که دست کم امریکایی     ها از وخیم تر شدن روابط بین دو 
کشور نگران شده اند و برای همین هم مك مستر را به ترکیه فرستاده اند. 
نفر بعدی رکس تیلرسون، وزیر خارجه امریکا است که قرار است در یك 
سفر دوره ای به خاورمیانه سری هم به ترکیه بزند اما از قبل گفته شده 
بود که او کار چندان راحتی در ترکیه نخواهد داشت. این پیش بینی با 
سخنان مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در کنفرانسی با حضور 
وزرای خارجه کشورهای آفریقایی در استانبول تأیید شده چرا که او با 
نوعی خط و نشان کشیدن برای تیلرسون پیشاپیش از او استقبال کرده 
و گفته: »یا روابط مان را با امریکا بهتر می کنیم، یا به طور کامل به آن 
پایان می دهیم.«  معلوم است که این میزان از شدت کالمی چاووش اوغلو 
نه در عرف دیپلماتیك معمول است و نه امریکایی     ها آن را چندان جدی 
می گیرند اما هر چه که باشد، او با این تهدید به امریکایی     ها پیام روشنی 
داده مبنی بر اینکه حمایت آنها از نیروهای مسلح کرد سوریه مشهور به 
یگان های مدافع خلق و سازمان فتو، وابسته به فتح اهلل گولن، دیگر برای 
آنکارا قابل تحمل نیست و احتمال دارد عطای روابط با واشنگتن را به 
لقایش ببخشد. او حتی امریکا را متهم می کند که اجازه می دهد داعش 
در جبهه های کوچکی در مجاورت مرز عراق و سوریه باقی بماند تا به این 
بهانه از یگان های مدافع خلق حمایت کند و عالوه بر این، به آزاد شدن 
اعضای داعش از زندان های عفرین اش��اره کرده که به همان جبهه     ها 
فرستاده شده اند. چه این اتهام و مستندات چاووش اوغلو صحت داشته 
باشد یا نه، یك نکته روشن است و آن از بین رفتن اعتماد به امریکا است 
که حاال چاووش اوغلو این موضوع را به صراحت می گوید و از امریکایی     ها 

می خواهد برای احیای این اعتماد کاری بکنند. 
روشن است که منظور چاووش اغلو از احیای اعتماد از دست رفته مربوط 
به قطع حمایت امریکا از یگان های مدافع خلق و سازمان فتو می شود که 
در حال حاضر، قطع حمایت از یگان های مدافع خلق برای آنکارا اولویت 
بیشتری دارد و تنها مسئله در این اس��ت که امریکا تا چه حد حاضر به 
قبول این شروط ترکیه است. از دیدار مك مستر با ابراهیم کالین چنین 
برمی آید که دیدار این دو بیشتر در حد توجیهی بوده بدون اینکه برنامه 
یا طرح مش��خصی برای از بین رفتن نقاط منفی در روابط دو کشور در 
کار باشد که در این صورت، امریکا جدای از این نوع مالقات های سیاسی 
حاضر به برداشتن گام عملی برای قبول درخواست های ترکیه نیست. 
همین قالب هم برای دیدارهای تیلرسون در آنکارا قابل پیش بینی است 
و او به آنکارا می آید تا اینکه یا از میزان عصبانیت طرف ترکیه ای بکاهد یا 
با طرح مسائلی مثل بازداشت تانر کیلیچ، رئیس سازمان عفو بین الملل 
در ترکیه، از طرف ترکیه ای باج خواهی کند. در هر صورت، او هیچ برنامه 
یا حتی قولی در مورد قطع حمایت از یگان های مدافع خلق نمی تواند 
بدهد چرا که حمایت از این نیرو    ها ب��رای امریکا مبدل به راهبرد اصلی 
این کشور در سوریه شده و اگر به درخواست ترکیه پاسخ مثبت بدهد و 
در مورد حمایت از این نیرو    ها حتی یك گام به عقب بردارد، دیگر جای 
پایی در سوریه نخواهد داشت. مك مستر و تیلرسون با این وضعیت است 
که فقط برای مانور سیاسی و حفظ روابط با ترکیه به این کشور می روند 
و حاال با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و چاووش اوغلو است 
که در این نقطه حساس از تقابل با امریکا حاضر به برداشتن گامی به جلو 
هستند و دست کم اگر نمی توانند روابط با امریکا را به طور کامل قطع 
کنند، آن را به پایین     ترین میزان برسانند تا امریکایی     ها جدی بودن آنکارا 
را متوجه بشوند یا اینکه کار را تنها با همین لفاظی سیاسی ادامه بدهند 
در حالی که امریکا حمایتش را از یگان های مدافع خلق ادامه می دهد و 

تهدید امنیتی در جنوب ترکیه را تقویت می کند.


