
نماينده ويژه سازمان 
علي قنادي

  گزارش2
مل�ل در ام�ور يمن 
براي اولي�ن بار طي 
28 ماه بعد از حمله عربستان به يمن، به تهران آمده 
و در ديدار با مقام هاي ايراني، خواستار اين شده كه 
ايران به حل بحران يمن كمك كند. سازمان ملل 
چند هفته است كه طرح جديدي براي حل بحران 
يمن ارائه كرده كه انصاراهلل آن را نمي پذيرد، ولي 
ظاهراً در گفت و گو با مقام هاي ايراني تالش دارد، 
زمين�ه پيش�برد ط�رح خ�ود را فراه�م كن�د. 
ديروز با سفر اسماعيل ولد الشيخ احمد، نماينده 
سازمان ملل متحد در يمن به تهران، نشانه ديگري 
از تمايل عربستان به تعديل سياست هاي منطقه اي 
خود نمايان شد. محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
11 ارديبهش��ت ماه بود كه در گفت و گو با ش��بكه 
ان بي سي، هرگونه مذاكره مستقيم با ايران بر سر 
يمن را رد كرد: »چطور با آنها گفت وگو كنيم؟ منطق 
آنها اين است كه مهدي منتظرخواهد آمد و آنان 
بايد زمينه را براي ظهور او فراهم كنند و بايد جهان 
اسالم را تحت سلطه دربياورند.« وليعهد عربستان 
گفته بود كه اگر حمايت هاي ايران نباشد، نيروهاي 
ائتالف سعودي مي توانند ش��به نظاميان حوثي و 
نيروهاي وفادار به علي عبداهلل صالح را »ظرف چند 

روز ريشه كن« كنند. 
حاال بعد از حدود س��ه ماه، اس��ماعيل ولد الشيخ 
احمد، نماينده دبيركل س��ازمان ملل كه در طول 
مأموريت خود، كمتر خارج از زمين بازي سعودي ها 
ايفاي نقش كرده، به تهران سفر كرده و ضمن ارائه 
گزارشي از »تالش ها و رايزني هاي اخير خود براي 
تحرک مجدد در مسير حل سياسي بحران يمن، 
از جمهوري اس��المي ايران درخواست كرد. از اين 
تالش ها حمايت كند.« طي 28 ماهي كه از شروع 
حمالت سعودي ها به يمن گذشته، اين اولين باري 
است كه نماينده سازمان به ايران مي آيد؛ سفري كه 
دو هفته بعد از سپردن زمام امور به دست محمد بن 
سلمان و پس از آن، مصافحه معنادار محمدجواد 
ظريف با عادل الجبير همتاي سعودي خود معنادار 
به نظر مي رسد. ولد الشيخ احمد ديروز بعد از مالقات 
با ظريف، در يك ناهار كاري با جابري انصاري، معاون 
خاورميانه اي او، درباره »ايده هاي جديد براي ايجاد 

گشايش در بن بست سياسي موجود« تبادل نظر 
كرد. نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در كنفرانس 
مطبوعاتي مشترک با حسين جابري انصاري گفت: 
»در چارچوب حل سياسي بحران يمن به ايران سفر 
و با آقاي جابري  انصاري ديدار كردم تا جنگي كه يمن 

و ملت آن را درگير كرده است، خاتمه يابد.«
   عمان؛ باز هم معبر مذاكرات 

ولد الشيخ احمد، دو هفته قبل خواستار بازگشايي 
فوري فرودگاه بين المللي صنعا شده بود و اواسط 
مرداد ماه در مالقات با يوسف بن علوي، وزير خارجه 
عمان در مس��قط، جزئيات طرح خ��ود براي حل 
بحران يمن را ارائه كرد. منابع به روزنامه رأي اليوم 
گفته اند كه س��فر اس��ماعيل ولد الشيخ احمد به 
عمان، با يك مجموعه ديپلماس��ي ديگر از جمله 
سفر نماينده اتحاد اتحاديه اروپا به صنعا در ارتباط 
بوده و به درخواست عربستان از عمان براي افزايش 
تالش ها جهت ميانجيگري در بحران يمن مرتبط 
است. گفته مي شود نماينده دبيركل سازمان ملل 
در طرح خود كه براي طرف هاي عماني از واگذاري 
بندر الحديده به طرف سوم و از سرگيري مذاكرات 
حل بحران يمن گفت وگو كرده و از عمان خواسته 
كه با جنبش انصاراهلل در خصوص دور كردن بندر 

الحديده از هرگونه اقدام نظامي گفت وگو كند. 

بندر الحديده كه به عروس درياي س��رخ معروف 
اس��ت، در 226 كيلومتري ش��هر صنعا پايتخت 
يمن قرار دارد و ائتالف س��عودي استان الحديده 
را به دليل مجاورت با درياي س��رخ، معبري براي 
ورود س��الح و تجهيزات نظامي از خارج از يمن به 
اين كشور مي داند در حالي كه انصاراهلل اين بندر را 
به رغم تخريب هاي گسترده، همچنان رگ حياتي 
يمن تلقي مي كند و تقريباً 80 درصد كمك هاي 
بشردوستانه به اين كش��ور از طريق بندر الحديده 
وارد مي شود. فؤاد احمد عياش يكي از اعضاي دفتر 
سياسي جنبش انصاراهلل در واكنش به طرح جديد 
سازمان ملل گفته است: »طرحي كه اسماعيل ولد 
الشيخ احمد به اتحاديه عرب پيشنهاد كرده است 
مورد قبول انصاراهلل واقع نخواهد ش��د و اين گروه 
با واگذاري ش��هر الحديده در ازاي حق��وق و مزايا 
موافقت نخواهد كرد زيرا در صورت توافق، در آينده 
خواسته خواهد شد تا صنعا نيز واگذار شود، ضمن 
اينكه الحديده تنها شريان زندگي براي ملت يمن 
اس��ت.« در تازه ترين موضع گيري، صالح الصماد، 
رئيس ش��وراي عالي يمن وابس��ته به انصاراهلل در 
ديدار با رئيس هيئت اتحاديه اروپا در يمن گفت: 
»ما آماده صلح و تالش و برخورد مثبت و مسئوالنه با 
هر طرحي هستيم كه در راستاي تحقق صلح باشد؛ 

طرح هايي كه روند كار اسماعيل ولد الشيخ احمد، 
فرستاده سازمان ملل به يمن را كه تنها وقت تلف 
كردن و وخيم تر كردن اوضاع است، نداشته باشد.«

   روس ها به دنبال پايگاه در يمن
هنوز مشخص نيست موضع تهران در قبال طرح 
فرستاده سازمان ملل چيست و آيا تهران كمكي 
به مذاكره انصاراهلل بر سر آن خواهد كرد يا نه، با اين 
حال، منابع خبري در ته��ران عصر ديروز گزارش 
كردند كه جابري انصاري در مالقات با ولد الشيخ 
احمد ضمن ابراز نگراني از بحران ش��ديد انساني 
در يمن و اع��الم حمايت از تالش هاي س��ازمان 
ملل براي پاي��ان دادن به جنگ و بح��ران يمن، 
چارچوب پيشنهادي جمهوري اسالمي براي حل 
سياس��ي بحران يمن و اصولي را كه بايد در مسير 
حل اين بحران مورد توجه قرار گيرد برش��مرده 
است. همزمان با سفر نماينده ويژه سازمان ملل به 
تهران، ديپلماسي براي حل بحران يمن در دو محور 
ديگر هم فعال شده اس��ت. ديروز منابع خبري از 
تماس سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه با عادل 
الجبير همتاي سعودي خود و توافق دوطرف براي 
پايان دادن به بحران يمن خبر دادند. پيش از اين، 
اسپوتنيك به نقل از نشريه يمني »مارب پرس« 
نوشته بود كه مسكو در پي ديپلماسي خردمندانه و 
سياست مصرانه تالش مي كند به بازيگري تبديل 
شود كه قادر باشد بر فرجام اختالف در يمن تأثير 
بگذارد. به نوش��ته اين نشريه عربي، منابع روسيه 
مي گويند انتصاب س��فير جديد يمني به مسكو 
امكان خواهد داد روند حل و فصل سياسي در يمن 

را زير كنترل خود قرار دهد.
 به تازگ��ي، دريادار فيليكس گروم��وف، فرمانده 
سابق نيروي دريايي روسيه گفته است كه وجود 
پايگاه نظامي در يمن اهميت راهبردي دارد زيرا 
خليج عدن محل تالقي مسيرهاي تجاري مهم 
اس��ت. موازي با روس ها، ديپلماسي اروپا نيز در 
يمن تقويت شده است. ماريا آنتونيا كالفو، رئيس 
هيئت اتحاديه اروپا هفته قبل در سفر به يمن با 
هشام شرف، وزير امور خارجه دولت نجات ملي 
يمن ديدار كرد. اين ديدار، نخس��تين سفر يك 
مسئول برجسته بين المللي از زمان آغاز حمالت 

عربستان عليه يمن اعالم شده است.

فعاًل دونالد ترامپ،    گزارش  يك
ي  ر ئيس جمه�و ر
امريکا روي دور تهديد نظامي افتاده است؛ بعد 
از كره ش�مالي، نوبت ونزوئال رسيده و ترامپ 
گفته گزينه نظامي عليه اين كشور بحران زده 
امري�کاي التين هم خ�ارج از تصور نيس�ت. 
هرچند پنتاگون در بياني�ه اي اعالم كرده كه 
دس�توري از ترام�پ دريافت نکرده اس�ت؛ 
سخناني كه بار ديگر نشان از شکافي آشکار 
ميان عقل متعارف حاكم بر نيروهاي نظامي و 
امنيت�ي و تماي�الت ناپخت�ه ترام�پ دارد.

ترامپ روز جمعه ع��الوه بر اينكه ي��ك بار ديگر 
كره ش��مالي را تهديد به برخورد نظامي ش��ديد 
كرد، در حالي كه ركس تيلرس��ون، وزير خارجه 
و نيكي هيلي، سفير امريكا در سازمان ملل متحد 
در دو طرف او ايستاده بودند، گفت: »... گزينه هاي 
فراواني براي مواجه��ه با ونزوئال موجود اس��ت، 
حتي اگر الزم ش��ود گزينه نظام��ي... مردم آنجا 
)ونزوئال( در حال جان دادن هستند... بنابراين من 
گزينه نظامي را در مورد ونزوئال مردود نمي دانم.« 
رئيس جمهور امريكا كه روز جمعه براي دومين بار 
برابر خبرنگاران حاضر شده بود در پاسخ به تفسير 
سخنانش و اينكه آيا اين گزينه نظامي به معناي 
اعزام سربازان امريكايي به ونزوئال خواهد بود، گفت: 
»ما درباره چنين مواردي )علني( حرف نمي زنيم، 
اما استفاده از نيروي نظامي گزينه اي است كه ما 
قطعاً مي توانيم روي آن حساب كنيم.« با اين حال 
دقايقي بعد از اين سخنان اريك پاهون سخنگوي 
وزارت دفاع امريكا به س��ي ان ان گفت: »پنتاگون 
هيچ دستوري را در زمينه ونزوئال دريافت نكرده 

اس��ت.«  وي در ادامه تصريح كرد: »ارتش امريكا 
برنامه ريزي هاي احتمال��ي را براي موقعيت هاي 
مختلف انجام مي دهد. اگر از ما درخواست شود، 
آماده حمايت از تالش هاي دولت براي محافظت از 
منافع ملي و حفاظت از شهروندان اياالت متحده 
خواهيم بود.«  سخنگوي پنتاگون اظهار داشت: 
»هرگونه اظهارنظر از سوي رژيم مادورو مبني بر 
اينكه ما در حال برنامه ريزي براي اشغال ونزوئال 
هستيم، بي پايه و اساس است و با هدف منحرف 
كردن اف��كار عمومي از تالش هاي م��ادورو براي 
لطمه زدن به روند دموكراتيك و نهادها در ونزوئال 
مطرح شده است.  از سوي ديگر لئون پانه تا، وزير 
دفاع و رئيس سازمان سيا در دولت اوباما، دقايقي 
بعد از اين سخنان ترامپ، در حالي كه به مضطرب 
بودن خودش معترف بود، گف��ت: »آنچه اكنون 
بايد مردم امريكا از رهبرش��ان بشنوند اين است 
كه بگويد ما قدرت آن را داري��م كه اين بحران ها 
را مس��المت آميز از س��ر بگذرانيم.« پانه تا كه با 
شبكه خبري س��ي ان ان امريكا گفت وگو مي كرد 
با انتقاد از »سخنان نسنجيده« رئيس جمهوري 
امريكا از مش��اوران و مقام هاي دولت كش��ورش 
درخواس��ت كرد با وحدت كالم و انسجام تالش 
كنند »پيام واضحي از استراتژي امريكا به جهان 
ارسال كنند و اكنون زمان آن نيست كه ما از جنگ 
اتمي س��خن بگوييم و با آتش و خش��م و مسلح 
كردن تسليحاتمان« به فكر كنترل بحران باشيم. 
پانه تا كه در دوران رياست جمهوري باراک اوباما، 
وزير دفاع امريكا بود و پيش از آن هم رياس��ت را 
برعهده داشته، روز پنج ش��نبه به سي ان ان گفت 
با توجه به س��ابقه طوالني كه در ام��ور نظامي و 

امنيتي داش��ته باور دارد كه اكنون »امنيت ملي 
امريكا در وخيم ترين وضع از زمان بحران موشكي 
كوبا در اوج دوران جنگ سرد« قرار گرفته است.   
اما وزير دفاع ونزوئال، روز شنبه در مصاحبه اي با 
شبكه اي  VTV با اشاره به اقدام احتمالي نظامي 
امريكا، گفت: »در جايگاه وزير دفاع و يك شهروند، 
مي گويم كه اين اقدامي جنون آميز و افراط گرايي 
محض است.« وي در ادامه گفت: »يك برگزيده 
سياس��ي افراطي در رأس دولت امريكاست و من 
واقعاً نمي دانم چه اتفاقي قرار است بيفتد و سرانجام 
دنيا چه مي شود. شايد بشريت خاتمه پيدا كند و 
شايد زمين نابود شود.« ونزوئال در ماه هاي گذشته 
با يك بحران عميق اقتصادي دست به گريبان بوده 
و تورم افسارگسيخته موجب گراني و كمبود شديد 
كاالهاي اساسي در اين كشور شده است كه جريان 
امريكاگرا و مخالف با استفاده از مشكالت اقتصاد 
وابسته به نفت اين كش��ور در تالش است دولت 

سوسياليستي اين كشور را سرنگون كند. 
   تماس و رد تماس 

رئيس جمه��ور ونزوئال گف��ت كه آم��اده مذاكره 
دوجانبه و مس��تقيم با رئيس جمه��ور امريكا در 
حاشيه اجالس س��االنه س��ازمان ملل متحد در 
نيويورک است.   نيكوالس مادورو، رئيس جمهور 
در سخنراني خود در مجلس مؤسسان جديد اين 
كشور گفت كه به مسئوالن كشورش دستور داده 
است در صورت امكان، ترتيب مالقاتي شخصي يا 
مذاكره تلفني با دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكا 
را بدهند.  وي گفت: اگر ترامپ تا اين حد به ونزوئال 
عالقه مند است، من اينجا هستم و دست )همكاري( 
به سمت شما دراز مي كنم. ترامپ و مادورو براي 

ش��ركت در اجالس ساالنه س��ازمان ملل روز 20 
سپتامبر آينده در نيويورک خواهند بود.  همزمان 
كاخ  سفيد، عصر جمعه با انتشار اطالعيه اي خبر 
داد نيكالس م��ادورو، رئيس جمه��وري ونزوئال، 
درخواس��ت گفت وگوي تلفني مستقيم با ترامپ 
كرده است.  رئيس جمهوري ترامپ از آغاز دولتش 
از مادورو خواسته به قانون اساسي ونزوئال احترام 
بگذارد، انتخابات آزاد و عادالنه برگزار كند، زندانيان 
سياس��ي را آزاد كرده، به نقض حقوق بشر خاتمه 
دهد و س��ركوب مردم بزرگ ونزوئ��ال را متوقف 
كند.  سارا سندرز  ادامه داد: زماني كه دموكراسي 
در آن كشور احيا شود ترامپ با خرسندي با رهبر 
ونزوئال صحبت مي كند.   دول��ت ونزوئال اخيراً با 
اجراي يك همه پرس��ي مجلس مؤسسان قانون 
اساس��ي را راه اندازي كرد تا با تغيير قانون اساسي 
زمينه حل بحران چندين ماه اين كشور را فراهم 
سازد. امريكا و كش��ورهاي مخالف دولت ونزوئال 
مدعي هستند مادورو قصد دارد از طريق مجلس 
مؤسسان قانون اساسي اختيارات خود را گسترش 
و كشورش را به س��مت ديكتاتوري سوق دهد.  از 
سوي ديگر سه ش��نبه گذش��ته پرو به همراه 11 
كش��ور ديگر امريكايي از جمله آرژانتين، برزيل، 
كانادا، ش��يلي و مكزيك اقدام ونزوئال در تشكيل 
مجلس مؤسس��ان جديد را محك��وم كردند.   در 
چنين شرايطي امريكا عالوه بر اينكه روز چهارشنبه 
شش عضو مجلس تازه تأس��يس مؤسسان قانون 
اساس��ي ونزوئال و دو مقام مؤثر در تش��كيل آن را 
به فهرس��ت تحريم هاي اين كش��ور اضافه كرد، 
به دنبال گس��ترش تحريم ها عليه اين كش��ور با 
هماهنگي كش��ورهاي امريكاي التين اس��ت. در 
همين ارتباط مايك پنس، معاون رئيس جمهور 
امريكا قصد دارد از امروز)يك ش��نبه( سفر خود را 
به منطقه آغاز كند.   هماهنگ��ي البته از قبل آغاز 
شده و نتايجي هم دربرداشته است. در اولين گام 
عملي وزارت خزان��ه داري امريكا دو عضو مجلس 
مؤسسان را تحريم كرد و پروسفير ونزوئال در ليما 
را اخراج كرده است.  ديه گو مولرو، سفير ونزوئال در 
پرو، پنج روز فرصت دارد تا خاک اين كشور را ترک 
كند. كاراكاس نيز در اقدامي مشابه سفير پرو در اين 

كشور را اخراج كرده است.   
  درخواست نشست رهبران امريکاي التين
رئيس جمهور ونزوئال خواس��تار برگزاري نشست 
فوق العاده و فوري رهبران كشورهاي امريكاي التين 
و كشورهاي كارائيب ش��ده است. رئيس جمهور 
ونزوئال از 14 كش��ور عضو اتحاد بوليواري موسوم 
به »آلبا« – يك س��ازمان منطقه اي مس��تقر در 
كاراكاس- خواس��ته اس��ت تا براي برگزاري اين 
نشس��ت كمك كند.  مادورو در س��خناني تأكيد 
كرد: من رس��ماً پيش��نهاد داده ام تا سانچز كرن 
رئيس جمهور السالوادور يك نشس��ت فوري را با 
حضور سران 33 كشور امريكاي التين و كارائيب 
برگزار كند تا مسئله ونزوئال مورد توجه قرار گيرد.  
ائتالف كش��ورهاي بوليواري از مذاكره با ونزوئال 
حمايت و تحريم هاي اعمال ش��ده توسط امريكا 

عليه كاراكاس را محكوم كرده است. 
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   نوار ترامپ روي »روح« برجام گير كرده است
رئيس جمهور امريكا كه بعد از انتقادات هفته هاي اول رياست جمهوري 
خود از برجام تا همين چند هفته قبل روزه سكوت در برابر آن گرفته بود، 
بامداد شنبه براي چندمين بار طي چند هفته اخير ادعاي خود را درباره 
پايبند نبودن ايران به روح »برجام« تكرار كرد. دونالد ترامپ كه بعد از ديدار 
با اعضاي تيم امنيت ملي اش در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد، در جواب 
سؤالي درباره پايبندي ايران به توافق هسته اي گفت: »ما نقطه نظرات بسيار 
قاطعي داريم، ولي مي گويم كه آنها مطمئناً به روح توافق پايبند نيستند. 

درباره پايبندي به روح توافق، مي گويم كه ايران مطلقاً پايبند نيست.« 
-------------------------------------------------------------
   دستگيري 12 نفر در كويت با ادعاي ارتباط با ايران و حزب اهلل 

كويت 12 نفر از افرادي را كه به صورت غيابي به اتهام جاسوس��ي براي 
ايران و حزب اهلل محاكمه شده اند، دستگير كرد. به گزارش تسنيم به نقل 
از رويترز، كويت پيش��تر با بيان اتهامات اثبات نشده، ادعا كرده بود 25 
نفر از اتباع اين كشور و يك تبعه ايران قصد انجام عمليات »تهاجمي و 
خصمانه« در كويت داشته اند. ايران قاطعانه اين اتهامات را رد كرده است. 
خبرگزاري رسمي كويت روز شنبه نوشت: »وزارت كشور كويت اعالم 
مي كند نهادهاي امنيتي 12 نفر از افراد قباًل محكوم شده را در مناطق 

مختلف دستگير كرد.«
-------------------------------------------------------------
   سازمان ملل گزارش جنايت هاي عواميه را غيرقابل تأييد خواند!

سخنگوي دبيركل سازمان ملل از مسئوالن عربستان خواست قوانين 
بين المللي و قوانين انساني را در مورد ساكنان منطقه العواميه رعايت 
كنند، ولي گفته كه نمي تواند مستقاًل گزارش هاي منتشر شده درباره 
عواميه را تأييد كند. به گزارش ايسنا، به نقل از شبكه خبري روسيا اليوم، 
استفان دوجاريك، در كنفرانسي مطبوعاتي درباره اقدامات عربستان 
عليه ساكنان منطقه شيعه نشين العواميه گفت: گزارش هاي رسانه اي 
از درباره اين موضوع مش��اهده كرديم، اما نمي توانيم صحت اطالعات 
ارائه ش��ده در اين گزارش ها را به صورت مستقل تأييد كنيم، همزمان 
مي خواهم به مسئوالن عربستان يادآوري كنم هرگونه اقدام آنها بايد با 
تعهداتشان در قبال قوانين بين المللي حقوق  بشر همسو باشد.« اخيراً 
گزارش هايي در خصوص جنايات س��عودي ها در عواميه منتشر شده 
و فعاالن حقوق بش��ر عكس هايي از اين ش��هر و ويرانه هاي آن منتشر 
كرده اند كه گويي يكي از ش��هرهاي درگير جنگ در س��وريه است. در 

جريان گلوله باران العواميه دست كم 25 نفر كشته شده اند. 
-------------------------------------------------------------

   همکاري طالبان و داعش در جنايت ميرزااولنگ تأييد شد
يكي از گروه هاي حقوق بشر معروف افغانستان تأييد كرد، طالبان و داعش 
در حمله به روستاي ميرزااولنگ در واليت سرپل كه در آن حدود 50 تا 
60 كشته ش��دند، با يكديگر همكاري كردند. به گزارش رويترز، طالبان 
مطالب مطرح شده درباره اينكه حمله به روستاي ميرزااولنگ يك عمليات 
مشترک با شاخه محلي داعش بوده را رد كرده و گفته است: ما به تنهايي 
عمل كرديم و نيروهاي امنيتي را هدف گرفتيم. با اين حال كميس��يون 
مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه 
اين دو گروه كه در حالت عادي رقباي سرسخت يكديگر هستند در اين 

حمله با يكديگر همكاري كرده اند. 
-------------------------------------------------------------
   رابرت فيسک: ترديدي در ائتالف اسرائيل و عربستان نيست

رابرت فيسك گفته كه يكس��ان بودن سياست هاي اسرائيل و عربستان 
جايي براي شك در ائتالف كنوني عميق و نانوشته ميان اين دو طرف باقي 
نمي گذارد. اين تحليلگر مشهور انگليسي در مقاله اي در روزنامه اينديپندنت 
نوشت: طبيعي است زماني كه سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان يا بهتر 
بگوييم محمد بن سلمان، وليعهد عربستان به ايران به عنوان بزرگ ترين 
تهديد براي امنيت كش��ورهاي عرب حوزه خليج فارس اشاره مي كند، 
مي توان مطمئن بود كه بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل نيز همان 
كار را خواهد كرد تا امنيت اسرائيل را در رده امنيت كشورهاي عرب حوزه 
خليج فارس به حس��اب آورد. وي همچنين به اين مسئله اشاره كرد كه 
اسرائيل و عربستان همزمان خواهان تعطيلي شبكه قطري الجزيره شدند و 
در حالي كه جنگنده هاي اسرائيلي اهدافي را در سوريه هدف قرار مي دهند، 

جنگنده هاي سعودي نيز يمن را هدف قرار مي دهند.

هاديمحمدي

ديپلماسي يمن بعد از 28 ماه به تهران رسيد
سفر نماينده ويژه سازمان ملل 

حشدالشعبي از تلعفر كنار  نكشد
 آزادي موصل، سرفصل دوره اي راهبردي در عراق است كه هر كس از اين 
قافله جا بماند، خسارت هاي جبران ناپذيري براي خود ثبت كرده است. 
داعش در راهبرد امريكا براي تحقق اهداف و تغييرات ژئوپلتيك و توليد 
نظام و مرزهاي سياس��ي جديد در عراق و سوريه در نظر گرفته شده بود 
كه اين سراب امريكايي به كابوس نابودي داعش منتهي شده، ولي امروز 
امريكا كه عنوان ائتالف مبارزه با داعش را يدک مي كش��د، نمي تواند در 
مقابل اسناد و مدارک محكم عراقي ها در حمايت امريكا از داعش ساكت 
بنشيند. اولويت امريكايي ها در عمليات هاي ضدداعش اين بوده كه تا حد 
امكان از مشاركت حشدالشعبي در نابودي داعش جلوگيري يا كارشكني 
كنند و نقش و س��هم مهمي براي خود تصوير نمايند تا اتهام حمايت از 
تروريسم داعش و القاعده را از پيشاني خود پاک كنند. با اينكه امريكايي ها 
طي فشار به حيدر العبادي براي خود نقش حمايت هوايي از عمليات ها 
را مشخص كرده  اند ولي همواره اين بمباران ها به نابودي زيرساخت هاي 
عراق متمركز شده يا شهروندان عراقي و غيرنظاميان هدف گرفته  شده اند 
يا عمداً به نيروهاي نظامي عراقي و گاه حشدالشعبي حمله كرده اند. اين 
نحوه رفتار نظامي براي امريكايي ها امتيازهايي داشته تا در كنار مديريت 
اقدامات ضدداعش و جابه جا كردن سران داعش يا نيروهاي آنها يا فراري 
دادن تروريست ها، براي آينده سازندگي در عراق نيز برنامه ريزي كنند. حال 
كه نوبت به آخرين نقاط محاصره شده تروريست هاي داعش در حويجه، 
تلعفر و سنجار رسيده، امريكايي ها براي تأثيرگذاري بر افكار عمومي عراق 
و جهان، نيازمند فريبكاري جدي تري هستند تا با ايجاد پايگاه جديد نظامي 
در نزديكي تلعفر، حضور پررنگ تري براي خود در نظر گيرند و بگويند كه 
در پيروزي بر داعش شريك هستند تا باز هم براي مشاركت حشدالشعبي 
در عمليات تلعفر كارشكني كنند و اين نقش در شهرک حويجه در نزديكي 
كركوک به مسعود بارزاني محول شده است. هم امريكا و هم بارزاني و بقيه 
حاميان تروريسم داعش و نابودي عراق به خوبي مي دانند كه پيروزي نهايي 
بر داعش در مناطق باقي مانده و مشاركت در اين عمليات ها، بي ترديد تأثير 
زيادي در افكار عمومي و روندهاي سياسي پساداعش و انتخابات عراق در 

سال آينده خواهد داشت.
اگرچه حشدالشعبي نقش عملياتي فعالي همچون گذشته در آزادسازي 
تلعفر به عهده دارد كه توسط العبادي تعيين كرده است، اما نقش دهي به 
امريكايي ها در تلعفر، قبل از اينكه با ماهيت امريكا در پروژه تروريستي در 
عراق تناسب داشته باشد، يك ماهيت فريبكارانه و امتيازخواهانه از مردم 
و دولت عراق دارد. اعالم عصائب اهل الحق مبني بر عدم مش��اركت در 
عمليات تلعفر به دليل حضور نيروهاي امريكايي، قبل از اينكه به مباني 
حشدالشعبي كمك كند به امريكايي ها فرصت خواهد داد تا پيروزي بر 
داعش را در تلعفر مصادره كنند و به ش��عارهاي قوميتي و كذب مسعود 
بازراني در حمايت از ايزدي ها يا ترک ه��ا در حمايت از تركمن ها ميدان 
دهند. حضور فعال حشدالشعبي در عمليات تلعفر و سنجار و مناطق باقي 
مانده بايد با اصرار و بدون خالي كردن ميدان براي حاميان داعش دنبال 
شود و به حمالت عمدي نيروهاي امريكايي در هدف قرار دادن نيروهاي 
حشدالشعبي يا انتقال اطالعات و سالح هاي جديد به داعش براي هدف 
قرار دادن حشدالشعبي از روش »تيرهاي غيبي« استفاده كنند و منطق 
»دندان در مقابل دندان« را به اجرا بگذارند،  چراكه آينده راهبردي جديد 

عراق با اين گام هاي پاياني داعش در حال رقم خوردن است.

 تكرار مطالبه سعودي 
انحالل حشدالشعبي از زبان صدر 

مقتدي صدر رهبر جريان شيعي صدر در عراق با تکرار درخواست انحالل 
حشدالشعبي )بسيج مردمي( گفته است موجوديت اين نيروهاي خارج 
از چارچوب دولت »باعت مش�کالت بزرگ و تبعات منفي مي شود.«
مقتدي صدر اين سخنان را در مصاحبه با روزنامه الشرق االوسط بيان 
كرده كه جمعه 20 مرداد منتشر شده است. او افزوده است: عراق بايد از 
فرماندهي واحد نيروهاي مسلح و مركزيت در حكومت بهره مند شود، 
زيرا وجود دو ارتش »تبعات منفي« دارد. اش��اره مقتدي صدر به وجود 
حشدالشعبي در كنار ارتش عراق است.  مقتدي صدر همچنين عربستان 
س��عودي را »پدر پرقدرت« ملت هاي عرب كه براي برقراري »صلح در 
منطقه تالش مي كند« توصيف كرده است.  س��خنان صدر 10 روزي 
پس از سفر او به عربستان و ديداري كه با امير محمد بن سلمان، وليعهد 
سعودي داشته، بيان شده است. به گفته او سفر اخيرش و نيز ديدار حيدر 
العبادي، نخست وزير عراق از جده براي تحكيم روابط ملت هاي عراق و 
عربستان بوده است.  رهبر جريان صدر اضافه كرده است كه »در جريان 
مالقات خود در جده و گفت و گوهاي صريح احساس كرده كه ديدگاه هاي 
يكساني با وليعهد عربستان دارد.« يك روزنامه سعودي مدعي شد، رهبر 
جريان صدر عراق خواهان مشاركت آيت اهلل سيدعلي سيستاني در حل 
و فصل مسئله حشد الشعبي شد.  به گزارش روزنامه فرامنطقه اي الحيات، 
گروه هاي سياسي عراقي بر اين مسئله توافق دارند كه آينده حشد الشعبي 
محور مذاكرات مداوم طي مرحله آتي است.  اين روزنامه در ادامه به فاش 
شدن اطالعات و سناريوهاي خطرناک درباره انحالل اين نيروها با نظر 
مثبت آيت اهلل س��يدعلي سيس��تاني، مرجع عاليقدر شيعيان و حذف 
برخي گروه هاي آن و ادغامشان در ارتش اشاره كرد.  اين روزنامه به نقل 
از منابع نزديك به مقتدي صدر نوشت: مقتدي صدر مي خواهد آيت اهلل 
سيدعلي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان را وارد حل و فصل مسئله 
حشد الشعبي كند. مقتدي صدر سعي كرد برخي رهبران حشدالشعبي 
را به سؤال از آيت اهلل سيستاني وادار كند تا نظرش را درباره اين نيروها 

بگويد، اما به جوابي دست نيافت.

 مذاكره مخفي امريكا– كره 
در اوج بحران اتمي

در بحبوحه افزايش جنگ لفظي بين مقامات امريکا و كره شمالي براي 
انجام حمله اتمي، برخي منابع امريکايي فاش كردند كانال  هاي مخفي 
ديپلماتيك بين دو كشور نيز براي حل بحران در شبه جزيره كره در 
حال فعاليت اس�ت. مردم امريکا و نمايندگان كنگره هم با رد اقدام 
نظامي عليه كره شمالي خواهان مذاكره مستقيم با اين كشور شده  اند. 
به رغم هش��دارهاي امريكا براي انجام حمله اتمي عليه كره ش��مالي كه 
نگراني  ها را نس��بت به بروز جنگ در منطقه افزايش داده است، اخباري 
از مذاكرات پشت پرده بين مقامات دو كشور براي حل بحران شبه جزيره 
كره به گوش مي  رسد. خبرگزاري آسوشيتدپرس روز شنبه فاش كرد كه 
دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا از چند ماه قبل به طور مخفيانه 
و به دور از هياهو كانال  هاي ديپلماتيك سري براي ارتباط با كره شمالي باز 
كرده است. بر اساس اين گزارش، موضوع اين ارتباطات مخفيانه، زندانيان 
امريكايي در كره شمالي و متشنج تر شدن روابط تيره دو كشور از مدت ها 
قبل بوده اس��ت. منابع آگاه گفته  اند: »مذاكره بين دو كشور براي توقف 
تنش  ها بر سر سالح هسته  اي كره شمالي و تكنولوژي موشكي اين كشور به 
نتيجه نرسيده و همين امر خطر رويارويي نظامي بين دو كشور را جدي تر 
كرده است.« دو ماه پيش هم مقامات واش��نگتن از پيونگ يانگ دعوت 
كردند تا مذاكرات مستقيم را از سر بگيرند، اما تصويب تحريم هاي جديد 
عليه كره شمالي و افزايش تحركات نظامي امريكا در شبه جزيره كره مانع از 
تحقق چنين مسئله  اي شد و متعاقب آن پيونگ يانگ براي افزايش ضريب 
امنيتي خود آزمايش  هاي موشكي اش را توسعه داد.  منابع ديپلماتيك در 
ادامه به آسوش��يتدپرس گفتند كه اگر موضع گيري هاي تند و خصمانه 
روزهاي اخير ترامپ و كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي نبود، مذاكرات 
پشت پرده مي توانست مبنايي براي مذاكرات جدي تر بر سر مسائلي چون 
سالح هسته اي كره شمالي باشد. مقامات امريكايي گفته اند: جوزف يون، 
نماينده امريكا در امور سياسي كره شمالي و باک سونگ ايل، ديپلمات و 
سفير كره شمالي در سازمان ملل به طور منظم با يكديگر ديدار و گفت وگو 
مي  كنند، اما اجازه ندارند درباره اين مذاكرات سري اظهارنظر كنند. افشاي 
اين گزارش در حالي است كه معلوم نيست آيا ترامپ از اين مذاكرات پشت 
پرده اطالع دارد يا نه، چراكه ترامپ در هفته هاي اخير موضع تندي عليه 
كره شمالي گرفته و حتي چند روز پيش در سخناني اين كشور را به حمله 
اتمي تهديد كرد. پيونگ يانگ نيز گفته است طرح حمله و شليك چهار 

موشك ميانبرد به جزيره »گوام« تا هفته آينده آماده مي شود. 
   واكنش مردم و كنگره 

تهديدهاي دونالد ترامپ عليه كره ش��مالي واكنش كنگ��ره امريكا را در 
پي داشته است. بيش از 60 نفر از نمايندگان كنگره امريكا در نامه اي به 
ركس تيلرسون، وزير خارجه اين كشور از تهديدهاي اخير دونالد ترامپ 
عليه كره ش��مالي ابراز نگراني و آن را خطرناک و غيرمسئوالنه توصيف 
كرده اند. نمايندگان كنگره امريكا در بخشي از اين نامه قاطعانه از تيلرسون 
خواسته اند از تمامي اختيارات خود براي اطمينان يافتن از خويشتنداري 
مقام هاي دولت ترامپ اس��تفاده كنن��د. آنها نوش��ته اند: »چنانچه يك 
خطاي محاسباتي بدون دقت يا ناشيانه به درگيري ختم شود و نيروهاي 
نظامي و متحدان منطقه اي مان را به خطر بيندازد، كنگره و مردم امريكا، 
رئيس جمهور ترامپ را مس��ئول خواهند ش��ناخت.« اي��ن نمايندگان 
خاطرنشان كرده اند كه اقدام نظامي عليه كره شمالي در دولت هاي قبلي 
امريكا بررسي شده و سرانجام اين نتيجه حاصل شده كه گزينه نظامي 
امكانپذير نيست. قانونگذاران امريكايي حمايت خود را از گفت وگوهاي 
مستقيم با كره شمالي اعالم كرده اند. از سوي ديگر، تازه ترين نظرسنجي 
مؤسس��ه  Public Policy Polling نش��ان مي  دهد   86 درصد 
از مردم امريكا در مخالفتي آش��كار با سياست جنگ طلبانه كاخ سفيد، 
خواس��تار مذاكره با كره ش��مالي قبل از هر اقدام نظامي عليه اين كشور 
هستند. در اين نظرسنجي تنها 13 درصد پرسش شوندگان گفته  اند تمام 
راه هاي ديپلماتيك طي شده و بايد وارد جنگ با كره شمالي شد.  32درصد 
از پرسش ش��وندگان اين نظرس��نجي خود را جمهوريخواه و 27 درصد 

مستقل توصيف كرده  اند.  
  آمادگي روسيه براي جنگ در شبه جزيره كره

 با توجه به تش��ديد وخام��ت اوضاع پيرام��ون كره ش��مالي و اظهارات 
تهديدآميز متقابل واشنگتن و پيونگ يانگ، روسيه سامانه دفاع ضدهوايي 
 خود در مناطق شرق دور را تقويت كرده است. به گزارش روزنامه اينترنتي 
»گازيتا. رو«، نيروهاي دفاع ضدهوايي و نيروي هوايي- فضايي روسيه 
در مناطق ش��رق دور تقويت ش��ده و به حالت آماده ب��اش رزمي كامل 
درآمده اند تا در صورت پرتاب غيرمنتظره موشك از جانب كره شمالي، 
امنيت مرزهاي شرقي روسيه به طور كامل تأمين شوند. اين اقدامات بعد 
از آن صورت گرفته كه اظهارات تند مقامات امريكايي و كره شمالي عليه 
يكديگر، بيش از پيش جنگ افروزانه شده است. سناتور ويكتور اوزروف، 
رئيس كميته امور دفاعي و امنيتي شوراي فدراسيون روسيه روز جمعه 
اعالم كرد: »روند اوضاع در منطقه كره نمي تواند موجب نگراني ما نباشد 
و قطعاً اقدامات الزم و مضاعفي براي تأمين امنيت كش��ور، از هم اكنون 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در همين رابطه نيروهاي دفاع ضدهوايي و 
هوايي- فضايي روسيه در مناطق ش��رق دور تقويت شده اند.« از سوي 
ديگر، كره شمالي اعالم كرد كه دس��ت كم 3 ميليون و 500 هزار نفر از 
مردم اين كشور براي نبرد با امپرياليس��م امريكا داوطلب شده  اند. اين 
كشور خاطرنشان كرده كه ميليون  ها نفر ديگر از مردم اين كشور خواستار 

پيوستن به ارتش و صفوف ديگر نظاميان عليه امريكا هستند.

ونزوئال هم به فهرست اقدام نظامي ترامپ رفت
پنتاگون: ما كه دستوري دريافت نکرده ايم


