
بع�د از ماه     ه���ا    گزارش  يك
روایت های مختلف 
درباره اختالف در کاخ س�فید، دونالد ترامپ وزیر 
خارجه اش را باالخره به طرزی ناگهانی همان گونه که 
از یک رئیس جمهور پوپولیست انتظار می رود، از 
طریق دلخواهش یعنی اعالم توئیتری و در حالی که 
وزیر در خارج از کشور بود، برکنار کرد. ترامپ در 
اظهاراتی اختالف نظر با تیلرس�ون را مشخصاً در 
موضوع برجام از جمله عوامل برکناری تیلرسون 
دانس�ت.  در واقع ایس�تادگی ایران و پایبندی در 
سیاس�ت خارجی به عهد  برجام، کابینه ترامپ و 
سیاست خارجی امریکا را دچار چنددستگی و در 
نهایت  دادن قربانی کرد.  تیلرسون از معدود افراد 
کابینه ترامپ بود که براي خ�روج از برجام تردید 
داش�ت و  با توجه به قول وقرار اخیر کاخ س�فید با 
صهیونیست ها براي خروج از برجام، نیاز به پاکسازي 

او احساس مي شد. 
روز چهار    ش��نبه آخری��ن خبری که از تیلرس��ون 
به عنوان وزیر خارجه امریکا تا س��اعت ۲ منتش��ر 
ش��د، اخباری درباره برداش��تن تحریم های چاد و 
همچنین پاس��خ امریکا به ادعای حمله روسیه به 
جاسوس سابقش در انگلیس بود، اما ناگهان جریان 
اخبار دچار شوک اقدامات انفجاری رئیس جمهوری 
امریکا ش��د. وی در توئیترش نوشت: مایک پمپئو، 
رئیس سیا وزیر خارجه جدید ما خواهد بود. او کار 
فوق العاده ای انجام خواهد داد. از رکس تیلرسون به 
خاطر خدماتش ممنونم. جینا هاسپل، رئیس جدید 
س��یا خواهد بود. او نخستین زنی اس��ت که به این 
سمت منصوب می شود. به همه تبریک می گویم.  
بر اساس گزارش س��ی ان ان، یک مقام ارشد دولت 
واش��نگتن گفت که ترامپ روز جمعه از تیلرسون 
خواسته بود که از سمت خود کناره گیری کند.  این 
مقام آگاه افزود: رئیس جمهور امریکا معتقد بوده که 

با توجه به گفت وگوهای آتی با کره شمالی و مذاکرات 
تجاری متعدد، زمان مناسبی برای گذار فرارسیده 
اس��ت.  ترامپ البته بعد از توضیحات توئیتری در 
جمع خبرنگاران هم حاضر شد و گفت که او و وزیر 
امور خارجه جدید کشورش فرآیند فکری مشابهی 
دارند و روی یک »طول موج « هستند.  رئیس جمهور 
امریکا گفت که همکاری خوبی با تیلرسون داشته اما 
این دو در مورد برخی مسائل از جمله توافق هسته ای 
ایران اختالف نظر داشته اند. وی افزود: ما واقعاً مثل 
هم فکر نمی کردیم.  وی در ادامه به برجام پرداخت و 
اظهار کرد: من اعالم کرده ام که این توافق فاجعه بار 
است اما او فکر می کرد که این توافق مشکلی ندارد. 
من قصد داشتم که برجام را لغو یا آن را اصالح کنم 
اما او فکر دیگری در این باره داشت. بنابراین تفکرات 
ما یکس��ان نبود اما با وجود پمپئو همه چیز خوب 
پیش خواهد رف��ت.  پمپئو که به داش��تن مواضع 
شدیداً ضدایرانی مشهور اس��ت، در توئیتی در روز 
سه     شنبه اعالم کرده بود که برجام را جمع خواهد 
کرد.  رئیس جمهوری امریکا گفت: از تعهد و خدمات 

رکس تیلرسون بسیار سپاسگزارم. 
ترامپ در ادامه با بی��ان اینکه با وزیر خارجه جدید 
کشورش به لحاظ رویکرد در یک »طول موج « قرار 
دارد، تصریح کرد: پمپئو و من فرآیند فکری مشابهی 
داریم.  رئیس جمهوری امریکا همچنین اذعان کرد 
که درباره دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
با تیلرس��ون رایزنی نکرده اس��ت. او به خبرنگاران 

گفت: من خودم این تصمیم را گرفتم. 
   واکنش ها؛ از تقدیر تا انتقاد

مایک پمپئو در پ��ی انتصاب به عن��وان وزیر امور 
خارجه امریکا در بیانیه ای که در اختیار رسانه     ها قرار 
داد، نوشت: از ترامپ به خاطر ایجاد امکان خدمت 
به عنوان رئیس آژانس اطالعات مرکزی و همچنین 
فرصتی که برای خدمت به عنوان وزیر امور خارجه 

در اختیارم قرار داده اس��ت، عمیقاً سپاس��گزارم. 
رهبری او امریکا را به کش��وری امن تر تبدیل کرده 
و من به نمایندگی از او و م��ردم امریکا در جهان به 
دنبال آبادانی هر چه بیشتر امریکا خواهم بود.  وی 
ادامه داد: خدمت در کنار م��ردان و زنان بزرگ در 
سیا که با استعداد    ترین و متعهد    ترین خدمتگزاران 
عموم��ی بوده اند که ب��ا آنها مواجه ش��دم، یکی از 
بزرگ ترین افتخارات زندگی من بوده است. به کاری 
که ما از جانب امریکا انجام داده ایم، افتخار می کنم 
و می دانم که سیا به تالش های خود تحت رهبری 

جینا هاسپل ادامه خواهد داد. 
پمپئو خاطرنش��ان کرد: در صورت تأیید انتصابم، 
به دنب��ال هدایت بهترین دس��تگاه دیپلماس��ی 
جهان در راستای تحقق و اجرای سیاست خارجی 
رئیس جمهور خواهم بود. در دوران ریاست من در 
آژانس اطالعات مرکزی، در کنار بسیاری از افسران 
خدمات خارجی و مقام ه��ای وزارت امور خارجه 
امریکا اینجا در ایاالت متحده که س��رآمد آزادی 
اس��ت، خدمت کرده ام. می دانم که از آنها خواهم 
آموخت و همان طوری که ترامپ در خطابه ساالنه 
خود گفت، برای حص��ول اطمینان از اینکه امریکا 
همیش��ه جایی امن، قدرتمند، پرغرور، توانمند و 

آزاد است، تالش خواهم کرد. 
از س��وی دیگر نماینده دائم امریکا در سازمان ملل 
متحد به انتصاب وزیر امور خارجه جدید کشورش 
واکنش نشان داد.  به گزارش ایسنا، نیکی هیلی، در 
صفحه توئیتر خود نوشت: به مایک پمپئو، دوستم 
و وزیر خارجه آتی امری��کا تبریک می گویم.  هیلی 
انتصاب پمپئو به عنوان وزیر امور خارجه امریکا را 
»تصمیمی عالی از سوی رئیس جمهوری امریکا« 
قلمداد کرد.  رهبر اقلیت دموکرات سنای امریکا در 
پی برکنار شدن وزیر امور خارجه کشورش بیانیه ای 
کوتاه صادر کرد.  به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 

خبری سی ان ان، چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات 
در سنای امریکا در این بیانیه تصریح کرد: بی ثباتی 
در این دولت در تمامی زمینه     ها باعث تضعیف امریکا 
می شود.  وی ادامه داد: ما امید داریم در صورتی که 
انتصاب پمپئو تأیید شود، او به دنبال فصلی جدید 
باشد و سیاس��ت های ما را در قبال پوتین و روسیه 

سخت تر کند. 
   تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز سه    شنبه در 
بیانیه ای فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری 
ملی در مورد ایران را برای یک س��ال دیگر تمدید 

کرد. 
رئیس جمهور امریکا که مخالف سرس��خت برجام 
اس��ت و آن را بد   تری��ن توافق تاریخ اع��الم کرده، 
همچنان به اقدامات ضد ایرانی خود ادامه می دهد. 
ترام��پ در بیانیه  خود گفته ک��ه وضعیت اضطرار 
ملی درباره ایران که واش��نگتن اولی��ن بار روز 15 
م��ارس 1995 اعالم کرده، بایس��تی بع��د از 15 
مارس سال ۲018 نیز ادامه پیدا کنند. به گزارش 
رویترز، در این بیانیه آمده اس��ت:»رئیس جمهور 
امریکا روز 15 م��ارس 1995، ب��ه موجب فرمان 
اجرایی ش��ماره 1۲957 و به منظور رسیدگی به 
تهدیدهای غیرمعمول و فوق العاده ای که اقدامات 
و سیاس��ت های حکومت ایران علی��ه منافع ملی، 
سیاس��ت خارجی و اقتصاد ای��االت متحده ایجاد 
می کنند، در ارتباط با این کشور وضعیت اضطرار 
ملی اعالم کرد«. این بیانی��ه در بخش دیگری به 
رفع تحریم های هس��ته ای علیه ایران ذیل توافق 
هس��ته ای برجام اشاره کرده اما نوش��ته است:»با 
آنکه این اقدامات به منزله تغییری محس��وس در 
موضع گیری های تحریمی ما به ش��مار می روند، 
تحریم ه��ای جامع غیرهس��ته ای ما علی��ه ایران 
همچنان پابرجا هستند«. ترامپ، بار دیگر ادعاهای 
اثبات نش��ده علیه برنامه موش��کی و فعالیت های 
منطقه ای ای��ران را تکرار و ته��ران را به »حمایت 
از تروریس��م « متهم کرده اس��ت. او مدعی ش��ده 
اس��ت:»اقدامات و سیاس��ت های حکومت ایران، 
از جمله اقدام این کش��ور در توس��عه موشک های 
بالستیک، حمایت از تروریسم بین المللی و نقض 
حقوق بشر تهدیدی غیرمعمول و فوق العاده علیه 
امنیت ملی، سیاس��ت خارجی و اقتص��اد ایاالت 

متحده به شمار می آیند«. 
از س��وی دیگر، محمدجواد ظری��ف، وزیر خارجه 
ایران ب��ا بیان اینک��ه دولت امریکا عم��اًل در حال 
نقض برجام است، گفت:»اتحادیه اروپا باید پیامی 
واضح به امریکایی    ها بدهد ک��ه اگر به نقض برجام 
ادامه دهند ی��ا درصدد تغییرش باش��ند با انزوای 
بین الملل��ی مواج��ه خواهند ش��د. « محمدجواد 
ظریف روز سه    ش��نبه در گفت وگو با رس��انه های 
پاکس��تانی گفت: توافقنامه هسته ای ایران و غرب 
یک توافقنامه بین المللی است و اگر ترامپ بخواهد 
این توافقنامه را نقض کند، یقیناً خود این کش��ور 
در جهان منزوی خواهد شد . وی گفت:»امریکا به 
مفاد این توافقنامه بین المللی عمل نمی کند، زیرا 
نمی خواهد جمهوری اس��المی ایران از فواید آن 
بهره مند شود، بنابراین دولت امریکا عماًل در حال 

نقض برجام است.«

دولت های غربی به رهبری امری�کا که نگران 
س�قوط خطوط دفاعی تروریست     ها در غوطه 
شرقی هستند و طی چند روز گذشته از احتمال 
اقدام نظامی علیه دمش�ق ح�رف می زدند با 
واکنش جدی و قاطع مسکو مواجه شدند. روز 
گذشته رهبران روسیه هشدار دادند در برابر 
اقدام نظامی امریکا از سوریه دفاع خواهند کرد. 
س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه روز 
گذشته تأکید کرد، عواقب حمله به نیروهای دولت 
سوریه بسیار ش��دید خواهد بود. وی افزود: »اگر 
حمله ای از این نوع را ش��اهد باش��یم، عامالن آن 
مطمئن باشند که شدید    ترین عواقب در انتظارشان 
خواهد بود«.  این اظهارات وزیر خارجه روسیه پس 
از آن مطرح شد که نیکی هیلی، نماینده امریکا در 
سازمان ملل اواخر روز دو    شنبه تهدید کرده بود در 
صورت استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه، 

واشنگتن به دمشق حمله خواهد کرد. 
هیلی گفت: »یک سال پیش که رژیم بشار اسد با 
گاز سارین به مردم حمله کرد، ما به شورای امنیت 
هش��دار دادیم که اگر جامعه جهانی نتواند اقدام 
کند، کشور    ها خودشان رأس��اً اقدام می کنند. آن 
روز ما به پایگاه هوایی که رژیم اسد از آنجا )پایگاه 
هوایی الشعیرات( حمله شیمیایی را ترتیب داده 
بود، حمله کردیم؛ امروز هم همان هشدار را تکرار 
می کنیم. هش��دار می دهیم که علیه کسانی که 
می خواهند با حمالت شیمیایی مردم را در برابر 
اراده خود تسلیم کنند به خصوص رژیم غیرقانونی 
س��وریه، اقدام می کنیم، این مسیری نیست که 
خیلی دوست داشته باش��یم وارد آن شویم ولی 
همان مسیری اس��ت که قباًل نش��ان داده ایم که 
در آن گام نهاده ایم.« همزمان با ش��روع عملیات 
نیروهای دولتی س��وریه برای آزادسازی آخرین 
مناطق تروریس��ت     ها در غوطه ش��رقی واقع در 
حومه دمشق دولت     ها و رسانه های غربی فشارهای 

زیادی وارد می کنند تا مانع از سقوط تروریست     ها 
ش��وند. آزاد سازی غوطه ش��رقی ضربه سنگینی 
برای دولت ه��ای غربی خواهد ب��ود و می تواند تا 
حدود زیادی امنیت پایتخت سوریه را تأمین کند 
و به همین دلیل امریکا تمام تالش خود را به کار 
گرفته تا مانع از سقوط غوطه شود. در همین راستا 
مقامات و رسانه های غربی با مطرح کردن اتهامات 
تکراری ش��یمیایی س��عی می کنند زمینه اقدام 

نظامی مستقیم غرب را فراهم آورند. 
اما این تالش های غربی     ها با واکنش روز گذشته 
روسیه تا حدود زیادی خنثی شد. عالوه بر سرگئی 
الوروف، وزارت دف��اع روس��یه رس��ماً اعالم کرد 
چنانچه جان نیروهای نظامی این کشور در سوریه 
با اقدامات امریکا تهدید شود، مسکو قاطعانه وارد 
عمل خواهد شد.  والری گراسیموف ، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح روسیه گفت: »ما مستشاران 
نظام��ی روس و نمایندگان مرکز روس��ی نظارت 

بر آتش بس س��وریه و نظامیانی در دمش��ق و در 
پایگاه های نظامی سوری داریم«. پیش تر وزارت 
دفاع روسیه گفته است که اطالعاتی دارد مبنی بر 
اینکه تروریست     ها در سوریه قصد دارند حمالتی 
شیمیایی را علیه غیرنظامیان انجام دهند و دولت 
س��وریه را مقصر این حمالت جلوه دهند. رئیس 
س��تاد کل نیروهای مسلح روس��یه در این رابطه 
گفت: گروه های مسلح قبالً غیرنظامیان را به غوطه 
شرقی برده اند تا قربانی حمالت شیمیایی باشند و 
کاله سفید    ها نیز قباًل به آنجا رفته اند. رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح روس��یه ادامه داد: پس از این 
حمله ش��یمیایی، امریکا دولت سوریه را به هدف 
گرفتن غوطه شرقی متهم خواهد کرد و پس از آن 
نیز مدعی وجود شواهدی مبنی بر کشتار جمعی 
غیرنظامیان س��وری به دست دمش��ق و روسیه 
خواهد ش��د. نیروهای موس��وم به کاله سفید    ها 
فعالیت خود را در سوریه با پوشش کمک به مردم 

سوریه و امدادرسانی به غیرنظامیان سوری آغاز 
کرده اند اما پشت پرده اهداف تروریست های تحت 
حمایت غرب را پیش می برند.  همچنین»بش��ار 
جعفری « نماینده دائم س��وریه در س��ازمان ملل 
اظهارات روز سه     شنبه نیکی هیلی علیه دمشق را 
»تحریک آمیز « خواند و اعالم کرد که این اظهارات 
مسئول امریکایی، تشویق مستقیم تروریست     ها 
برای اس��تفاده از »سالح ش��یمیایی« است. وی 
همچنین از شورای امنیت خواست به اشغالگری 
امریکا در اراضی سوریه پایان دهد و جنایت های 

ضد بشری آن علیه مردم سوریه را متوقف کند. 
   توافق امریکا و ترکیه درباره منبج

مول��ود چاووش اوغلو، وزی��ر خارج��ه ترکیه روز 
سه     شنبه اعالم کرد که نقشه راه مشترک با امریکا 
برای خروج ش��به نظامیان کرد »یگان های مدافع 
خلق )YPG( از شهر منبج روز 19 مارس تدوین 
می شود.  به نوش��ته روزنامه »دیلی صباح « وی با 
بیان اینکه ترکیه بر خروج کرد    ها از منبج و تحویل 
سالح های امریکایی نظارت می کند، تهدید کرد 
اگر این کار    ها انجام نشود، مجبور به عملیات نظامی 
در منبج خواهند بود. وزیر خارجه ترکیه همچنین 
افزود که برای اقدام در شهر منبج از دولت سوریه به 
ریاست »بشار اسد« هیچ اجازه نخواهند گرفت و با 
امریکا تا زمان برقراری امنیت کامل در تمام سوریه، 
در این ش��هر باقی خواهند ماند. چاووش اوغلو در 
ادامه گفت که چنین مدلی برای ش��رق رودخانه 
فرات و شهر »الرقه« نیز اجرا خواهد شد. پیش تر 
منابع دیپلماتیک به روزنامه »حریّت « گفته بودند 
که امریکا با خروج تدریجی کرد    ها از منبج و غرب 
رود فرات موافقت کرده است. مقامات آنکارا بار    ها 
با بیان اینکه واشنگتن به تعهدات خود برای عقب 
راندن کرد    ه��ا از منبج عمل نک��رده، تهدید کرده 
بودند که عملیات نظامی ش��اخه زیتون را به این 

مناطق گسترش می دهند.
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هشدار روسیه به اقدام نظامی امریکا علیه سوریه

اخراج تيلرسون براي خروج از برجام
ترامپ با اذعان به اختالف برجامی با تیلرسون مایک پمپئو را جانشین او کرد

تعميق شکاف سعودی– اماراتی با ترکيه
نورالدین جانیکلی و ژنرال خلوصی آکار، وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک 
ارتش ترکیه، با خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر، با هم دیدار و در 
مورد روابط نظامی و دفاعی دوجانبه ، تقویت و گسترش روابط، زمینه های 
مبارزه با تروریسم و اوضاع و تحوالت منطقه از جمله سوریه، لیبی و جنگ 
یمن گفت وگو کرده اند. این دیدار را می توان در سطح دیدارهای معمول 
بین دو طرف ارزیابی کرد، مثل س��فری که ژن��رال آکار در اوایل نوامبر 
گذشته به دوحه، پایتخت قطر، داش��ت و با العطیه دیدار کرد اما به نظر 
می رسد که این بار هدف ترکیه چیز دیگری باشد و می خواهد با فرستادن 
دو مقام ارشد نظامی خود پاسخ روشنی به تشر     هایی بدهد که در این روز     ها 

از سوی سعودی      ها و اماراتی      ها شنیده است. 
محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع سعودی، کمتر از یک هفته قبل و در 
جریان سفرش به مصر و در جمع سردبیران روزنامه های مصری ترکیه را 
متهم به احیای امپراطوری عثمانی کرد و در کنار ایران و گروه های مذهبی 
به ادعای او افراطی قرار داد و با این چینش، عمق اختالفات خود را با رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای نخستین بار علنی کرد. هرچند 
که در اواخر دسامبر دو طرف ترکیه ای و اماراتی در صفحات توئیتر خود به 
کنایه پیام      هایی رد و بدل کردند اما انور قرقاش در سه، چهار روز قبل پیامی 
منتشر کرد تا هشدار جدی خود را به اردوغان و دیگر رهبران ترکیه بدهد. 
او در این پیام به ترکیه را به رعایت حاکمیت کشورهای عربی و در پیش 
گرفتن رفتار عقالنی و حکیمانه با کشورهای همجوار توصیه کرد و خواست 
تا از تجاوز به کشورهای عربی و تغییر حکومت      ها دست بردارد. نزدیکی 
زمانی در اعالم مواضع بن سلمان و قرقاش نشان می دهد که این سعودی      ها 
و اماراتی      ها در یک برنامه هماهنگ جبهه تهدید آمیز خود علیه اردوغان را 
به راه انداخته اند تا شاید بر سیاست او تأثیر گذاشته و باعث شود با دست 
کشیدن از حمایت قطر به سمت ائتالف ضد قطری به ریاست سعودی      ها 
بیاید. حاال هم اردوغان با فرستادن آن دو مقام ارشد نظامی خود به دوحه 
این پیام را می دهد که نه آن جبهه بندی بن سلمان برای او ارزش و اهمیتی 

دارد و نه گوش به توصیه های انور قرقاش می دهد. 
این بی اعتنایی اردوغان می تواند پیش درآمدی بر یک تقابل جدی جبهه 
سعودی- اماراتی با ترکیه و به خصوص شخص اردوغان باشد. به یاد داشته 
باشیم که پس از کودتای نافرجام ترکیه در دو سال قبل، برخی افشاگری      ها 
مبنی بر دست داشتن سعودی      ها به رهبری بن سلمان در آن کودتا و حمایت 
از رهبران آن منتشر شد، هرچند که دولت ترکیه نخواست آن موضوع را 
علنی کند اما حاال که سعودی      ها و اماراتی      ها به این نحو در مقابل اردوغان 
ایستاد ه اند معلوم نیست که بار دیگر علیه او دست به تحریکاتی نزنند. این 
یک سال برای اردوغان اهمیت خاصی دارد زیرا انتخابات محلی در ماه مارس 
و ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ماه  اکتبر ۲019 برگزار می شود. 
اردوغان با اقداماتی مثل تغییر قانون انتخابات دست به هر اقدامی می زند تا با 
پیروزی قاطع خود و حزبش، حزب عدالت و توسعه، جایگاهش را مستحکم تر 
از قبل کند. به نظر می رسد که بن سلمان و قرقاش با این نحو حرف      ها علیه 
اردوغان دست از پرده پوشی در مورد اختالفات خود با اردوغان برداشته اند و 
به نوعی با او اتمام حجت می کنند تا اگر حاضر به همراهی نشود در این یک 
س��ال علیه او ماجراجویی کرده و وضعیت او را در آن سه انتخابات ضعیف 
کنند. این به معنای کشیده  شدن بحران این دو با قطر به سمت ترکیه است 
چرا که در این 9 ماه معلوم شده ترکیه یکی از ستون هایی است که دوحه با 
تکیه بر آن در مقابل سعودی      ها و اماراتی      ها ایستاده است. اردوغان دست کم 
در این مدت کوتاه پاسخ سریع خود را با حضور وزیر دفاع و فرمانده ارتش 
در دوحه داده تا برای بن سلمان و قرقاش معلوم کند که  به تمام تشرهای 
آنها بی اعتنا و برای تقابل بیشتر آماده است. شاید به همین دلیل باشد که 
در مذاکرات بین جانیکلی و آکار با العطیه پرونده جنگ یمن هم باز شده تا 
این سیگنال به سعودی      ها و اماراتی      ها داده شود که اگر بخواهند بیش از این 

اردوغان را تهدید کنند، باید آماده ورود ترکیه به این پرونده شوند. 

 فرضيه بازداشت »هادی« در عربستان 
قوت گرفت

اظهارات بی سابقه یکی از وزرای دولت مستعفی یمن درباره بازداشت 
»عبدربه منصور هادی« رئیس جمهور مستعفی این کشور در ریاض، 
صدق ادعاهای رسانه  ای مربوط به بازداشت هادی را اثبات کرده است. 
به گزارش فارس، گمانه زنی    ها درباره بازداش��ت »عبدربه منصور هادی« 
رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن طی ماه های اخیر در پی کشته شدن 
علی عبداهلل صالح، رئیس جمهور پیشین یمن و پس از آن تشدید درگیری    ها 
در عدن باال گرفت تا اینکه »صالح الصیادی« وزیر مشاور دولت مستعفی 
یمن اخیراً از زندانی شدن منصور هادی پرده برداشته است.  وزیر مشاور 
دولت مس��تعفی یمن ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت عبد ربه منصور 
هادی گفت که هادی هم اکنون تحت اقامت اجباری در »ریاض « قرار دارد. 
این در واقع اولین اعتراف یک مس��ئول ارشد دولت مستعفی یمن درباره 
اقامت اجباری منصور هادی در ریاض اس��ت، در حالی که فعاالن یمنی 
پیش از این به صورت گسترده ای در شبکه های اجتماعی به این موضوع 
پرداخته بودند، وزیر یمنی خواستار برگزاری تظاهرات در جنوب یمن در 
حمایت از منصور هادی ش��د و اعالم کرد که یمنی    ها برای آزادی منصور 
هادی و بازگشتش به عدن باید به خیابان    ها بیایند. درخواست الصیادی 
برای آزادی منصور هادی این سؤال را در اذهان عمومی ایجاد می کند که 
چرا مواضع ائتالف سعودی که مدعی حمایت از »مشروعیت« هادی است 
به زندانی کردن وی تغییر کرد. کارشناسان معتقدند که اختالفات هادی و 
ریاض پس از تنش به وجود آمده بین عربستان و امارات بر سر عدن مرکز 
جنوب یمن، بروز پیدا کرده است.   عناصر مسلح تحت حمایت امارات پس 
از اشغال جنوب یمن وارد فضای رقابتی با عناصر مسلح وابسته به منصور 
هادی که تحت حمایت عربستان قرار دارند، شده است تا با کنار زدن منصور 
هادی و در واقع عربستان، نفوذ خود در جنوب یمن را گسترش دهد و لذا 
عناصر تحت حمایت امارات به ویژه طی ماه های اخیر، به پادگان های نظامی 
متعلق به منصور هادی حمله کردند و ضربه های مهلکی را به عناصر تحت 
حمایت وی وارد کردند که تشدید درگیری های اخیر عدن گواه بر صدق 
این ادعا است.  در حقیقت، تنش امارات با رئیس جمهور مستعفی یمن و 
عربستان سال گذشته پس از برکناری»خالد بحاح « نخست وزیر مستعفی 
یمن و طرفدار امارات توس��ط منصور هادی سر باز کرد. »عبد ربه منصور 
هادی« رئیس جمهور مس��تعفی و فراری یمن، »خالد بحاح « را از سمت 

نخست وزیری عزل و »احمد عبید بن دغر « را به جای او منصوب کرد.

 همنوازی فرانسه و امریکا 
در کنسرت ضدروسی انگليس 

نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور فرانسه با متهم کردن روسیه به 
حمله به یک جاسوس روس تبار، توافق کردند برای برخورد با رفتار 
خصمانه روسیه، همکاری مشترک داشته باشند. وزیر خارجه برکنار 
شده امریکا هم روسیه را به دست داشتن در این حمله متهم کرده 
است. مسکو هرگونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. 
به دنبال مسمومیت یک جاسوس روس تبار و دخترش، اروپایی ها، مسکو 
را در ارتباط با این اقدام متهم می کنند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
ترزا می، نخست وزیر انگلیس و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه 
دو   شنبه شب در گفت وگوی تلفنی توافق کردند همکاری مشترک برای 
تحقیقات پیرامون مسمومیت جاسوس سابق روس تبار داشته باشند. 
به گفته دفتر نخست وزیر انگلیس، طرفین توافق کردند که دولت های 
فرانس��ه و انگلیس باید همکاری نزدیک برای تحقیقات در این رابطه و 
همچنین پاسخ های آتی مسکو داشته باشند. رئیس جمهور فرانسه حمله 
مشکوک به سرگئی اسکریپال در سالزبوری انگلیس را محکوم کرد. ترزا 
می  هم روسیه را به نقش آفرینی در مسموم کردن اسکریپال متهم کرد. 
نخست وزیر انگلیس مدعی شد که سرگئی اسکریپال و دخترش با یک 
عامل اعصاب، از نوعی که در روسیه تولید می ش��ود، مسموم شده اند. 
می  همچنین به روس��یه اولتیماتوم داد ظرف ۳۶ س��اعت درباره نحوه 
تولید این گاز س��می در شهر س��الزبوری توضیحات الزم را به سازمان 
منع گسترش تسلیحات ش��یمیایی ارائه کند وگرنه لندن اقدام مسکو 
را »استفاده غیرقانونی از زور علیه پادش��اهی متحده « قلمداد خواهد 
کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه برکنار شده امریکا هم دو   شنبه شب 
در سخنانی مدعی شده بود که واشنگتن با ارزیابی مقامات انگلیس که 
روسیه را »مسئول احتمالی« مسمومیت جاس��وس دوجانبه و سابق 
روس و دخترش می دانند، موافق است! به گزارش رویترز، تیلرسون در 
بیانیه خود نوشت:»ما با این موضوع موافقیم که مسئوالن این اتفاق- هم 
آنهایی که به این جنایت دست زده اند و هم آنهایی که دستور انجام آن را 
صادر کرده اند- باید به نحو مقتضی با پیامدهای جدی آن روبه رو شوند«. 
ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو هم گفت استفاده از هرگونه سم اعصاب 
» هولناک و کاماًل غیرقابل قبول « اس��ت. به دنبال این اتهامات، وزارت 
خارجه روسیه هم روز سه    شنبه سفیر انگلیس را برای پاره ای توضیحات 
احضار کرد. همچنین سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت 
که انگلیس باید از کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی تبعیت و شرایط 
دسترسی مسکو به نمونه های عامل اعصابی را که برای مسموم کردن 
جاسوس سابق روس و دخترش به کار رفته، فراهم کند. هفته گذشته 
اسکریپال، جاسوس دوجانبه به همراه دختر ۳۳ساله اش در یک مرکز 
خرید در شهر سالزبوری انگلیس بی هوش پیدا شدند. به دنبال این حادثه 
پلیس محلی اعالم کرده بود که این دو در معرض یک ماده ناشناس قرار 
گرفته اند. اس��کریپال و دخترش در حال حاضر در بیمارستان بستری 

هستند و حال شان وخیم اعالم شده است.
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 مذاکره امریکا با کره شمالی 
ممکن است پيش درآمد جنگ شود 

معاون وزیر خارجه س�ابق امریکا گفت که دولت فعلی کش�ورش 
ممکن است کاری کند که گفت وگو با کره شمالی به پیش درآمدی 
برای جنگ تبدیل ش�ود. واش�نگتن گفته اس�ت که فش�ارهای 
حداکث�ری علی�ه ک�ره ش�مالی را همچن�ان حفظ خواه�د کرد. 
به رغم موافقت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای گفت وگو با رهبر کره 
شمالی، اما برخی مقامات سابق و کنونی امریکا نسبت به این مذاکرات بدبین 
هستند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه سابق امریکا در مصاحبه ای به 
توصیف سناریویی پرداخته که دولت فعلی کشورش ممکن است از رهگذر 
مذاکره با کره شمالی، جنگ با این کشور را کلید بزند. شرمن در مصاحبه با 
شبکه خبری سی ان ان با بیان اینکه »گفت وگو قطعاً بهتر از جنگ است« 
هشدار داد استفاده نادرست از دیپلماسی، ممکن است بهانه جنگ را جور 
کند. شرمن گفت: »خطر بزرگ تر این اس��ت که رئیس جمهور و تیمش 
این تالش دیپلماتیک را انجام دهند، اما بعداً به خاطر به دس��ت نیاوردن 
تک تک خواسته های شان ناامید شوند و پیش درآمد جنگ را ایجاد کنند.« 
 او اضافه کرد: »گزینه های بسیار زیادی هستند که الزم است امتحان شوند 
و اگر رئیس جمهور احساس کند همه باید راهی را بروند که ایاالت متحده 
می خواهد، احتماالً به توافق نخواهیم رسید و خودمان را در میانه جنگ 
خواهیم یافت.«  شرمن در بخش دیگری از این مصاحبه اعتراف کرد که 
در حال حاضر سکان هدایت روابط امریکا و کره شمالی را پیونگ یانگ به 
عهده دارد. از سوی دیگر، هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی امریکا گفت 
که به رغم احتمال دیدار رئیس جمهور این کشور با رهبر کره شمالی، بازهم 
واشنگتن به حفظ فشار حداکثری علیه کره شمالی ادامه می دهد. به نوشته 
خبرگزاری رویترز، مک مستر دو   شنبه شب تأکید کرد:»شاید بتوانیم با فشار 
به راهکار دیپلماتیک برای خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره دست یابیم. 

پس ما مصمم هستیم که در این مسیر فشار بیاوریم«.

   پوتین با ۶۹ درصد آرا پیروز انتخابات روسیه می شود 
براساس نظرسنجی های نهایی پوتین ۶5 ساله می تواند با ۶9 درصد آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری 18 مارس روسیه بدون کمک پیروز شود و دور 
چهارم ریاس��ت جمهوری خود را آغاز کند. به گزارش روزنامه دیلی میل، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه از همان آغاز کمپین انتخابات با 
کم   ترین تالشی فعالیت خود را آغاز کرده و از مناظره با اپوزیسیون امتناع 
کرد. پوتین حتی رویکرد سیاسی خود را نیز منتشر نکرده اما نظرسنجی 
صورت گرفته توسط VTsIOM اعالم کرد که 90 درصد از افرادی که از 
سیاست های پوتین مطلع هستند، با وی موافقند. انتظار می رود که » پاول 
گرودینین«، کاندیدای میلیونر حزب کمونیست با هفت یا هشت درصد آرا 
در مقام دوم قرار بگیرد. ملی گرایان افراطی 5 درصد و کسنیا سوبچاک یک یا 
۲ درصد آرا را از آن خود می کنند و مابقی رقبا آرایی را به دست نمی آورند. 
-------------------------------------------------------------

   ترکیه تغییرات جنجالی قوانین انتخاباتی را تأیید کرد 
پارلمان ترکیه تغییرات در قوانین انتخاباتی این کشور را که منتقدین 
می گویند هدفش کمک به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور 
برای تحکیم قدرت است و ممکن اس��ت به تقلب انتخاباتی بینجامد، 
تأیید کرده اس��ت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تغییرات 
روز سه    شنبه پس از جلسه ای طوالنی که به درگیری لفظی شدید میان 
قانونگذاران ناسیونالیس��ت و اصلی    ترین احزاب اپوزیس��یون انجامید، 
تأیید شد. ترکیه سال آتی با انتخابات روبه روست و رجب طیب اردوغان،  
رئیس جمهوری ترکیه به 51 درصد آرا برای ماندن در قدرت نیاز دارد. 
این تغییرات به حزب حاکم اردوغان اجازه می دهد تا رسماً وارد ائتالف 
با این حزب ناسیونالیس��ت ش��ود و در واقع اجازه می دهد تا این حزب 
کوچک تر حتی نتواند آستانه 10درصد انتخاباتی الزم را به دست آورد. در 
عوض، اردوغان هم حمایت ادامه دار از ناسیونالیست    ها را تضمین می کند. 
اپوزیسیون ترکیه همچنین نگران است سایر اصالحاتی که امروز به تأیید 

رسید، راه را برای تقلب انتخاباتی هموار کند. 
-------------------------------------------------------------

   حضور 2300 نیروی نظامی پاکستان در عربستان و قطر
خرم دس��تگیرخان، وزیر دفاع پاکستان در پاس��خ به مجلس ملی در 
زمینه حضور نظامیان در کش��ورهای عربی اعالم کرد که هزار و ۶71 
نظامی ارتشی این کشور در عربستان مستقر هستند و بعد از این کشور 
بیشترین تعداد نیروهای مسلح پاکستان که تعداد آنها ۶۲9 نفر است 
در قطر حضور دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع پاکستان 
گفت:»91۲ نیرو به درخواس��ت وزارت دفاع عربستان و 759 سرباز به 
خواست وزارت کشور آل سعود در آنجا مستقر شده اند.«  از مجموع 91۲ 
نیرو، 7۴۲ تن متعلق به نیروی زمینی ارتش، هشت تن از نیروی دریایی 

و ۶۲ تن دیگر از نیروی هوایی پاکستان هستند. 
-------------------------------------------------------------

   استعفای رنتزی از ریاست حزب چپ  میانه ایتالیا 
ماتئو رنتزی، نخست وزیر سابق ایتالیا در پی شکست سنگین در انتخابات 
پارلمانی، رسماً کناره گیری خود را از رهبری حزب چپ  میانه دموکراتیک 
اعالم کرد. رهبر موقت این حزب تأکید دارد از طرح ماتئو رنتزی تبعیت 
کرده و بدون پیوستن به دولت آتی در جایگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت. 
به گزارش آسوش��یتدپرس، هیچ حزب یا ائتالفی نتوانست در انتخابات 
پارلمانی چهارم مارس در ایتالیا اکثریت قاطع آرا را به دست آورد تا اینکه 
بتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. اکنون مذاکرات مشخص می کند که 
جنبش ضد تشکیالتی پنج ستاره که بیشترین آرا را دارد یک دولت باثبات 
تشکیل می دهد یا ائتالف جناح راستگرا به رهبری لیگ ضد مهاجرت که 
کنترل بیشترین کرسی های پارلمانی را دارد. مائوریزیو مارتینا، رهبر موقت 
حزب دموکراتیک می گوید حزب لیگ و جنبش پنج ستاره اکنون دیگر 

بهانه ای ندارند و باید مسئولیت تشکیل دولت را بپذیرند.

  گزارش 2


