
س�رانجام پ�س از مخالفت ه�ای گس�ترده ب�ا 
تصمی�م خ�روج كام�ل نیروه�ای امریکای�ی 
از خاك س�وریه، دونال�د ترامپ دس�تور داده 
400نف�ر از ای�ن نیرو    ه�ا همچن�ان در س�وریه 
حضور داش�ته باش�ند؛ نیرو    هایی كه قرار است 
بیش�تر روی مقابله با نفوذ ایران متمركز شوند 
و از ش�دت نگرانی های امنیتی تل آویو بکاهند. 
در شرایطی كه قرار بود همه نیروهای امریکایی تا دو 
ماه دیگر خاك سوریه را ترك كنند، به نظر می رسد، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در تصمیمات خود 
تغییراتی داده و درصدد است بخش��ی از این نیروها 
را همچنان در س��وریه حفظ كند. به گزارش شبکه 
الجزیره، دونالد ترامپ جمعه شب اعالم كرد تصمیم 
گرفته است ۴۰۰ سرباز امریکایی را در شمال شرق 
سوریه نگه دارد. وی گفت كه در این باره با مسئوالن 
پایگاه امریکایی در التنف س��وریه واقع در مرزهای 
مشترك با عراق و اردن مذاكره می كند. رئیس جمهور 
امریکا تأكید كرد كه تصمیمش ب��رای ابقای تعداد 
محدودی از نیروه��ای نظامی در س��وریه به منزله 
عقب نشینی از تصمیم ماه دسامبرش نیست. ترامپ 
تأكید كرد:» هیچ تغییری در رویکرد من در سوریه رخ 
نداده و سربازانی كه در سوریه باقی می مانند بخش 
محدودی از نیروهای امریکا ب��رای مقابله با احیای 

مجدد داعش و نفوذ دوباره این گروه خواهند بود.«
یك مقام ارشد كاخ سفید كه خواست نامش فاش 
نشود، جمعه شب در سخنانی گفت:»۴۰۰ نظامی 
امریکایی در دو منطقه جداگانه از س��وریه مستقر 
می شوند كه نیمی از آنها در پایگاه ایاالت متحده در 
منطقه »التنف« واقع در مرز عراق و اردن خواهند 
بود«. به گزارش خبرگ��زاری رویترز، این مقام كاخ 
سفید، توضیح داد كه دونالد ترامپ از سوی مشاوران 
خود مجاب شده كه حداقل 2۰۰ نظامی امریکایی 
نیز به نیروهای وعده داده شده اروپا برای استقرار در 
منطقه امن واقع در شمال سوریه بپیوندند. این مقام 
امریکایی با بیان اینکه باق��ی ماندن گروه كوچکی 

از نظامیان امریکایی در سوریه می تواند اروپایی     ها 
را قانع كند كه برای منطقه امن در ش��مال سوریه 
نیز نیرو اعزام كنند، تأكید كرد:»هنوز بر سر تعداد 
دقیق این نیرو    ها به توافق نرسیده ایم. ما نمی خواهیم 
شاهد ظهور مجدد داعش باشیم«. جوزف دانفورد، 
رئیس ستاد مشترك ارتش امریکا هم نسبت به اینکه 
هم پیمانان اروپایی به سوریه بیایند، ابراز اطمینان 
كرد. این مقام كاخ س��فید در ادامه سخنان خود با 
اشاره به اینکه منطقه امن در شمال سوریه می تواند 
به حفظ صلح و آرامش بین تركیه و ش��به نظامیان 
ُكرد كمك كند، هدف اصلی ایجاد چنین منطقه ای 
را اینگونه بیان كرد:»این منطقه امن به عنوان سدی 

در برابر نفوذ ایران عمل خواهد كرد.«
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه، از سال 2۰13 
از سوی مقامات تركیه مطرح شده بود اما امریکا از 
ترس واكنش های روسیه از ایجاد چنین منطقه ای 
خودداری كرده بود اما این سناریو بار دیگر در دستور 

كار مقامات واشنگتن قرار گرفته است. 

همچنین امریکا با حضور خود در سوریه درصدد است 
راه نفوذ ایران به مرزهای شمالی رژیم صهیونیستی 
را مس��دود كرده و امنیت این رژیم را تضمین كند. 
مقامات تل آویو از خروج كامل امریکا از سوریه ابراز 
نگرانی كرده و خواستار ادامه حضور امریکا در منطقه 
هستند. صهیونیست    ها مدعی هس��تند كه خروج 
كامل امریکا سبب می شود روس��یه و ایران این خأل  
قدرت را پر كنند. باتوجه به اینکه مقامات تل آویو در 
خارج كردن نیروهای ایرانی از خاك سوریه شکست 
خوردند، س��عی دارند با ادامه حضور امریکایی    ها در 
س��وریه، مانع افزایش قدرت منطقه ای ایران شوند. 
كشورهای اروپایی هم از خروج امریکا نگران هستند و 
به همین منظور برخی كشورها مثل فرانسه و انگلیس 
گفته بودند كه جای خالی امریکا را پر خواهند كرد. 
به نظر می رسد، امریکا با حضور بخشی از نیروهایش 
در سوریه، سعی دارد از نگرانی متحدان اروپایی اش 
بکاهد و اروپایی    ها را مجاب كند كه در سوریه حضور 
داشته باشند. تداوم حضور امریکایی    ها در سوریه، در 

حالی است كه نیروهای مقاومت بسیاری از مناطق 
سوریه را از دست تروریس��ت    ها آزاد كرده اند و تنها 
استان ادلب آخرین پایگاه گروه های تروریستی باقی 
مانده اس��ت. امریکایی    ها كه در هفت سال گذشته 
در سرنگونی بشار اس��د، رئیس جمهور سوریه ناكام 
ماندند، تالش می كنند با حفظ بخش��ی از نیروهای 
خود، بحران س��وریه را همچون استخوان الی زخم 
نگه دارند تا ارتش سوریه و هم پیمانانش نتوانند بر 

كل سرزمین سوریه مسلط شوند. 
 استقبال از تصمیم ترامپ 

لیندسی گراهام، س��ناتور جمهوریخواه امریکایی 
از تصمیم اخیر دونالد ترامپ برای حفظ چند صد 
سرباز امریکایی در سوریه استقبال كرد. لیندسی 
گراهام در مصاحب��ه با فاكس نی��وز گفت:»دونالد 
ترامپ سیاست هایش در قبال س��وریه را اصالح و 
تنظیم كرده و هدف این است اطمینان حاصل كنیم 
داعش مجدداً باز نخواهد گشت. اگر ما سربازان مان 
را در عراق حفظ كرده بودیم هرگز در آنجا ش��اهد 
ظهور داعش نبودیم. احتماالً هزار س��رباز اروپایی 
دیگر به جمع این تعداد سرباز اضافه خواهند شد«. 
گراهام پیش از این طرح ترامپ برای خارج كردن 
سربازان امریکایی از سوریه را » احمقانه     ترین ایده ای 
كه تاكنون شنیده « توصیف كرده بود. از سوی دیگر، 
خلوص��ی آكار، وزیر دفاع تركیه ه��م به مقام های 
پنتاگون گفته است كه نباید حین خروج نیروهای 
امریکایی از سوریه خأل قدرت ایجاد شود. خلوصی 
آكار در گفت وگو با خبرگزاری آناتولی گفت:»ما به 
شركای مان یادآوری كردیم كه نباید هیچ گونه خأل 
قدرتی حین خروج امریکا ایجاد شود.«  واشنگتن و 
آنکارا اعالم كرده اند منطقه امن در ش��مال سوریه 
با هدف نجات غیرنظامی��ان و دور كردن گروه های 
تروریستی از مرزهای تركیه ایجاد می شود اما هدف 
اصلی از ایجاد این منطقه نجات تروریست    ها است و 
تحركات اخیر امریکا در مرزهای عراق و سوریه هم 

برای احیای مجدد تروریست های داعش است. 

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در سفر به 
چین، از اقدامات این كش�ور در زمینه مبارزه 
ب�ا افراط گرای�ی در منطق�ه مسلمان نش�ین 
سین كیانگ حمایت كرد و آمادگی سعودی برای 
همکاری با چینی   ها در این زمینه را اعالم كرد. 
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان )واس(، محمد 
بن سلمان در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین گفت:»چین این حق را دارد كه اقداماتی را در 
چارچوب مبارزه با تروریسم و افراط گرایی جهت حفظ 

امنیت ملی خود در پیش گیرد. عربستان از چین در 
این زمینه حمای��ت كرده و به ای��ن اقدامات احترام 
می گذارد و آماده تقویت همکاری های خود با چین 
اس��ت«. رئیس جمهور چین هم در این دیدار روابط 
دو كشور را س��تود و گفت:» دو كشور همکاری های 
بیشتری در زمینه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه 
با یکدیگر خواهند داشت«. از سوی دیگر، دو طرف 
در این دیدار توافقنامه نفتی ب��ه ارزش 1۰میلیارد 
دالر را ب��ه امضا رس��اندند. همچنی��ن دو طرف در 

این س��فر 3۵توافقنام��ه اقتصادی ب��ه ارزش كلی 
بیش از 2۸میلیارد دالر به امضا رس��اندند كه شامل 
توافقنامه    هایی در زمینه های حم��ل و نقل، انرژی، 
تجارت، س��رمایه گذاری، مبارزه با جرائم سایبری، 
انرژی های تجدیدپذیر و حمایت از حقوق مالکیت 
معنوی و نیز راه اندازی یك شركت مشترك صنایع 
شیمیایی بود. ش��ی جین پینگ با اشاره به اقدامات 
ویژه ای كه عربس��تان به زعم او برای تقویت ثبات و 
امنیت داخلی خود انجام داده، گفت:»چین با جدیت 

از تالش های عربستان در راستای توسعه اقتصاد خود 
و نیز اجرای اصالحات اجتماعی حمایت می كند«. 
همچنین در نشست بن س��لمان با هیئت چینی، به 
همکاری های مش��ترك دو كش��ور و  هماهنگی در 
زمینه های سیاسی و امنیتی پرداخته شد و تقویت 
همکاری    ها در زمینه های تجارت، س��رمایه گذاری، 
انرژی، فرهنگ و تکنولوژی و افق های همکاری های 
دو جانبه پکن و ری��اض در چارچوب رویکرد 2۰3۰ 

عربستان و طرح چین بررسی شدند. 
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با حضور 400 نظامی انجام می شود 

ایجاد منطقه امن امریکا برای مقابله با حضور  ایران در سوریه 

عربستان از سركوب افراط گرایان در چین حمایت كرد 

دع�وای ترامپ با    گزارش  یک
اعض�ای كنگ�ره 
امریکا حیثیتی شده و ظاهراً به این زودی      ها تمام 
شدنی نیست. دموكرات      ها قصد دارند سه       شنبه 
ش�ب یا حداكثر روز چهار      ش�نبه طرحی را در 
كنگره به رأی بگذارند كه در صورت رأی آوردن ، 
وضعیت فوق العاده ملی برای ساخت دیوار مرزی 
با مکزیک باطل خواهد شد، اما ترامپ گفته كه 
این طرح را وتو خواهد كرد. در این صورت اهالی 
كنگره تالش خواهند كرد با دس�تیابی به رأی 
دوس�وم اعض�ا وت�وی ترام�پ را وت�و كنند. 
به گزارش »ج��وان«، اعالم وضعی��ت فوق العاده از 
سوی ترامپ سبب انتقال ۶/3 میلیارد دالر از بودجه 
پروژه های ساخت وساز ارتش امریکا  به ساخت دیوار 
در مرز های جنوبی این كشور می ش��ود و آمادگی 
ارتش امریکا را در داخل و خارج از كش��ور تضعیف 
خواهد كرد. این یك دلیل عمده است كه دموكرات      ها 
را مجاب كرده فرمان وضعیت فوق العاده ترامپ را به 
چالش بکشند. واسرمن شولتز، نماینده دموكرات  ها 
در مجلس نمایندگان تصمیم ترام��پ برای اعالم 

وضعی��ت فوق العاده را ناش��ی از بی مس��ئولیتی و 
مس��تبدبودن رئیس جمهور برای تصاحب بودجه 
پنتاگون خواند؛ بودجه ای كه به گفته خانم شولتز 
پیش تر برای پروژه های ساخت وس��از ویژه نظامی 
اختصاص می یافت و تخصیص آن به ساخت دیوار 
در مرز مکزیك  »نشان دهنده بی احترامی عمیق به 

تخصص و رفاه نیرو های مسلح« امریکا است. 
دموكرات ها با استناد به همین  مسئله قصد دارند 
سه       شنبه ش��ب با انجام یك رأی گیری در مجلس 
نمایندگان وضعیت فوق العاده ترامپ برای ساختن 
دیوار در مرز مکزیك را سد كنند، طرحی كه نه تنها 
از همین حاال چشم انداز تشدید تنش های ترامپ با 
مخالفانش را بیشتر كرده، بلکه دو طرف را بیش از 
پیش به سمت رودررویی با همدیگر سوق خواهد 
داد. تاكنون حدود 22۶ نماینده مجلس نمایندگان 
از این قطعنامه پیشنهادی كه »خواكین كاسترو« 
نماینده دموكرات ایالت »تگزاس « آن را ارائه كرده، 
حمایت كرده اند و نانس��ی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان امریکا، گفته كه این مجلس روز سه       شنبه 
به این قطعنامه رأی خواهد داد و تصویب آن حتمی 

است، ولی با توجه به اینکه این قطعنامه برای تأیید 
نهایی بایستی به مجلس سنا ارسال شود، دورنمای 
تصویب شدن آن چندان روش��ن نیست، هرچند 
دموكرات      ها پش��تیبانی جمهوریخواهان سنا از آن 
را در ش��رایط كنونی منتفی نمی دانند. بحث      ها در 
این باره بالفاصله باعث ش��د رئیس جمهور امریکا 
به آن واكنش نشان دهد و دونالد ترامپ فوراً متعهد 
ش��د در صورت تصویب این قطعنامه در مجلسین 
امریکا)كنگره( آن را وتو كند. او در كاخ س��فید به 
خبرنگاران گفت: »در خصوص دیوار مرزی؟ آیا من 
آن را وتو خواهم كرد؟ بله صددرصد، صددرصد. من 
فکر نمی كنم این قطعنامه از وتو جان س��الم به در 
ببرد. ما افراد باهوشی داریم كه خواستار امنیت مرزی 
هستند. بنابراین من تصور نمی كنم از وتو خالصی 
یابد! « با وجود وعده ترامپ به وتوی این قطعنامه، 
دموكرات  ها قصد عقب نش��ینی ندارن��د و گفته اند 
تالش خواهند كرد با دستیابی به رأی دو سوم اعضای 
كنگره، وت��وی ترامپ را هم وتو كنن��د. در صورتی 
كه تمام دموكرات  ها و دس��ت كم ۵۵جمهوریخواه 
به طرح پیش��نهادی برای متوقف كردن وضعیت 

فوق العاده رأی مثب��ت بدهند، ای��ن طرح طوری 
تصویب خواهد شد كه ترامپ دیگر نخواهد توانست 
آن را وتو كند. اگر هم تصویب نش��ود، دموكرات      ها 
آن را یك شکست برای خود تلقی كرده و به سمت 
تالفی كردن حركت خواهند كرد. پلوسی گفته كه 
طبق قانون اساسی و تعهدات خود به عنوان رئیس 
مجلس نمایندگان اقدام خواهد كرد و تأكید كرده 
كه امیدوار است ترامپ نیز به تعهدات خود پایبند 
باشد. پلوسی به خبرنگاران گفت: این راهی است كه 
به او )ترامپ( پیشنهاد می كنم آن را در پیش نگیرد. 
انتظار ندارم او این طرح )قطعنامه( را امضا كند اما از 

خودمان انتظار دارم كه آن را تصویب كنیم. 
ترامپ : تمام كنید تعقیب توهمات را!

در صورتی كه هریك از طرفین در زورآزمایی بر سر 
دیوار مکزیك پیروز شود، طرف دیگر تالش خواهد 
كرد در موضوع��ات دیگر تالفی كن��د. یك پرونده 
جنجالی گش��وده مان��ده، بحث      ها بر س��ر گزارش 
مولر بازرس ویژه پرونده مداخله روس��یه است كه 
قرار اس��ت نقش روس      ها در انتخابات سال 2۰1۶ 
را ارزیابی كند. دموكرات      ها خواس��تار انتشار كامل 
گزارش مولر شده اند ولی ترامپ روز جمعه در پیام 
توئیتری از تحقیقات تیم رابرت مولر، در انتخابات به 
عنوان »تعقیب توهمات « انتقاد كرد و خواستار پایان 
دادن به آن شد. پیتر متیوس، استاد علوم سیاسی 
كالج س��یپر )Cypress( واق��ع در ایالت كالیفرنیا 
در این باره به س��ی ان ان گفته گ��زارش نهایی مولر 
بسیار طوفانی خواهد بود، حتی اگر ترامپ اینگونه 
نتیجه گیری كند كه انتشار این گزارش وی را گرفتار 
نخواهد كرد اما دیگر مشکالت قانونی پس از انتشار 
این گزارش از پیامد      هایی خواهد بود كه گریبان او را 
خواهد گرفت. البته هنوز معلوم نیست كه چه زمانی 
و چه بخش      هایی از گزارش مولر به كنگره فرستاده 
می ش��ود اما از آنجا كه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
امریکا طی روز های آتی برای دیدار با »كیم جونگ 
اون« رهبر كره شمالی راهی آسیا می شود، احتمال 
می رود كه مقام های امریکایی ب��رای جلوگیری از 
تداخل با تالش های دیپلماتیك كاخ سفید، انتشار 
این گزارش به زمان دیگری شود. سی ان ان گزارش 
داد: در حالی كه قرار بود گزارش نهایی رابرت مولر، 
بازپرس ویژه پرونده ارتباط كمپین انتخاباتی ترامپ با 
روسیه درانتخابات 2۰1۶ ایاالت متحده هفته آینده 
انتش��ار یابد و اكنون به تعویق افتاده، كارشناسان 
معتقدن��د عواقب این گ��زارش، گریب��ان ترامپ را 

خواهد گرفت.

  گزارش  2

   خبر

جهش غربی پکن
 در تالقی نگاه شرقی ریاض 

ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سفر دوره ای منطقه ای اخیر خود پس از 
سفر به پاكستان و هند، در پکن با مقامات چین نیز دیدار و گفت وگو كرد. 
این سفر، نخستین سفر بن سلمان در مقام ولیعهد سعودی به چین بود كه 
پس از دیدار سال 2۰17 ملك سلمان پادشاه عربستان به پکن انجام گرفت. 
بن سلمان در جریان این سفر با یادآوری مناسبات دیرینه دو كشور، بیشتر 
بر روابط اقتصادی طرفین و همچنین تعمیق همکاری های امنیتی تأكید 
كرد. روابط عربستان و چین در سال 1999 به سطحی ارتقا یافت كه از آن 
با عنوان مشاركت استراتژیك یاد می شود. این روابط در سال 2۰17 با سفر 
ملك سلمان به پکن و امضای یك موافقتنامه تجاری به ارزش ۶۰ میلیارد دالر 
بیش از پیش گسترش یافته است. در حوزه مناسبات اقتصادی، عربستان 
سعودی پس از روس��یه دومین تأمین كننده نفت چین است. چین در 1۰ 
ماهه نخست سال 2۰1۸، روزانه حدود 1/۰۴ میلیون بشکه نفت از عربستان 
وارد كرده است كه 11/۵ درصد از كل واردات چین را تشکیل می دهد.  در 
مقابل چین نیز بیشترین حجم واردات عربستان را به خود اختصاص داده 
است. عربستان و چین همچنین در سال 2۰12 یك قرارداد دوجانبه را برای 
گسترش برنامه هسته ای عربستان امضا كردند كه بر اساس آن پکن تا سال 
2۰3۰ باید 1۶ رآكتور اتمی در اختیار ریاض قرار دهد. در حوزه مناسبات 
امنیتی، چین بیش از هر چیز از گسترش وضعیت مناطقی چون سین كیانگ 
نگرانی دارد، به ویژه آنکه در اواخر سال 2۰1۴ حدود 1۰۰ شهروند چینی با 
سفر به عراق و سوریه، در ردیف اعضای گروه داعش قرار گرفتند. عربستان 
همچنین طی سال های اخیر با ایجاد تنوع در بازارهای خرید تسلیحاتی خود، 
سعی در واردات تسلیحات از چین داشته است. معامالت تسلیحاتی عربستان 
سعودی و چین به سال 19۸۸ و ورود ۵۰ عدد موشك DF-3 CSS-2 با برد 
2هزار و 2۰۰ تا 2هزار و ۶۰۰كیلومتری از پکن به ریاض برمی گردد. در سال 
1999 چین پیشنهاد فروش موشك های قاره پیما را به دولت سعودی ارائه 
كرد اما عربستان به دلیل احتمال لطمه به روابط ریاض – واشنگتن ناچار 
به رد آن شد. در سفر سال 2۰17 س��لمان به چین، قراردادی برای خرید 
3۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین تهاجمی و نیز تولید هواپیمای بدون 

سرنشین شناسایی CH-4 بین طرفین به امضا رسید. 
در مورد گسترش روابط عربستان س��عودی و چین بایستی به چند نکته 
اشاره كرد؛ نکته اول رقابت منطقه ای عربستان با ایران است. عربستان سعی 
می كند با استفاده سیاست فش��ار غرب علیه ایران، مناسبات راهبردی با 
چین را به عنوان كشوری با قدرت روزافزون جهانی گسترش دهد. به عالوه 
ریاض با استفاده از حربه خروج امریکا از برجام و متعاقب آن تحریم نفتی 
ایران، بیشترین سود را از این موضوع برده و در راستای سیاست جایگزینی 
نفت ایران، سعی در افزایش صادرات انرژی خود به چین دارد. این موضوع 
خود را در كاه��ش واردات نفت چین از ایران در اكتبر س��ال 2۰1۸ كه به 
حدود 2۴۸ هزار بشکه در روز رسید نشان داده است. از طرف دیگر چین 
نیز به ویژه از سال 2۰1۰ در دكترین سیاست خارجی خود به این نتیجه 
رسیده كه برای ر    هایی از محدودیت های ایجاد شده از سوی امریکا به ویژه 
حمایت های واشنگتن از ژاپن و كره جنوبی و همچنین تحکیم روابط امنیتی 
با هند در منطقه هند-آرام كه در سند استراتژی امنیت ملی اخیر ترامپ نیز 
به آن اشاره شده است، باید نگاهی ویژه به سایر مناطق از جمله خاورمیانه 
داشته باشد.  در طرف دیگر، ریاض نیز با وجود اینکه از متحدان واشنگتن 
به حساب می آید، اما به واسطه رویکرد س��ال های اخیر سیاست خارجی 
امریکا در راستای تمركز بیشتر بر منطقه آسیا – پاسیفیك به جای منطقه 
خاورمیانه، به فکر گسترش روابط با چین است. این موضوع به ویژه ریشه 
در چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ریاض و فاصله گرفتن از سیاست 
خارجی ایستا در دوره های پیش��ین با ورود حاكمان جدید از سال 2۰1۵ 
دارد. به نظر می رسد كه حاكمان سعودی با وجود دریافت انواع كمك های 
اقتصادی، سیاسی و تسلیحاتی از امریکا، با درك نگاه ابزاری و سودگرایانه 
واشنگتن نسبت به خود، سعی در ایجاد تنوع در شركای خارجی و در نتیجه 
كاهش وابستگی كامل به امریکا دارند؛ به همین دلیل است كه بن سلمان 
در شرایطی كه روابط امریکا و چین در وضعیت جنگ تجاری قرار دارد، به 
چین سفر كرده اس��ت. این موضوع همچنین با در نظر گرفتن فشارهای 
جامعه جهانی به ویژه برخی از كشورهای اروپایی به بن سلمان در موضوع 
قتل خاشقجی، بیش از پیش به چشم می آید. در مجموع به نظر می رسد كه 
رویکرد عربستان در گسترش روابط با چین بیشتر مبتنی بر راهبردهای 
موازنه ای است و در واقع دنباله سیاست خارجی تهاجمی است كه رهبران 

این كشور از سال 2۰1۵ بدین سو در پی آن هستند. 
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 درخواست شورای امنیت برای خروج فوری  از بنادر یمن 
شورای امنیت از طرف های درگیر در یمن خواست كه طبق توافق اخیر 
میان این نیرو     ها تحت نظارت سازمان ملل در سوئد، هرچه سریع تر به 
منظور اجرای مرحله اول این توافق از بنادر » صلیف«، » رأس عیسی « و 
شهر » حدیده « خارج شوند. به گزارش شبکه اسکای نیوز، شورای امنیت 
همچنین خواستار خروج نیرو     ها از سیلوی گندم در حدیده شد. شورای 
امنیت همچنین در بیانیه خود نسبت به گزارش های مداوم درباره نقض 
آتش بس در یمن ابراز نگرانی كرد و از طرف های درگیر در یمن خواست 
كه این فرصت را برای پیشرفت به سمت صلح پایدار با خویشتنداری و 

احترام به توافق استکهلم و اجرای آن غنیمت بشمارند. 
-----------------------------------------------------
  تظاه�رات بحرینی      ه�ا در مخالف�ت ب�ا عادی س�ازی 

رابطه با صهیونیست ها 
همزمان با ش��دت گرفتن رون��د عادی س��ازی روابط بحری��ن با رژیم 
صهیونیستی، مردم این كش��ور با برگزاری تظاهراتی، مخالفت خود با 
عادی سازی روابط با این رژیم را اعالم كردند. ساكنان شهرك المعامیر 
روز جمعه با حضور در خیابان     ها عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را 
محکوم كردند. در ابوصیبع و الشاخوره نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد و 
معترضان مخالفت خود با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را اعالم 
كردند. این تظاهرات در حالی برگزار شد كه وزیر خارجه بحرین اخیراً به 
همراه شماری از مقامات دیگر كشورهای عربی در كنار بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست ورشو شركت كرده بود. 
-----------------------------------------------------

 پروشنکو: از حضور ناتو در دریای سیاه حمایت می كنیم
پترو پروش��نکو، رئیس جمهور اوكراین از افزایش حضور كشتی های 
سازمان پیمان آتالنتیك ش��مالی )ناتو( در دریای سیاه حمایت كرد. 
بنابر اعالم دفتر ریاست جمهوری اوكراین، پروشنکو احتمال تنش آتی 
با نیروهای روسیه را در دریای سیاه رد نکرد. به گزارش رویترز، پروشنکو 
معتقد است كه فدراسیون روسیه از ش��به جزیره كریمه برای استقرار 
موشك استفاده می كند كه به بی ثبات ش��دن منطقه منجر می شود. 
وی در این مورد گفت:»ما باید حضور كشتی      هاي ناتو در دریای سیاه را 
افزایش دهیم. پس از اشغال غیرقانونی كریمه، توازن قدرت در دریای 
سیاه به صورت كامل بر هم خورده است. به همین دلیل است كه حضور 

كشتی های ناتو می تواند فاكتوری برای ثبات باشد.«
-----------------------------------------------------
 خلیل زاد: امریکا به دنبال حضور ابدی در افغانستان نیست

زلمای خلیل زاد، نماینده وی��ژه امریکا در مذاكرات صلح افغانس��تان 
گفت كه امریکا نمی خواهد تا ابد در افغانس��تان بماند. امریکا به دنبال 
یك توافق خروج نیس��ت. اما توافق صلح می تواند امریکا را قادر سازد 
كه نیروهای خ��ود را كاهش دهد و یا از این كش��ور خارج كند. زلمای 
خلیل زاد در گفت وگ��و با خبرگ��زاری آناتولی درب��اره روند صلح در 
افغانستان گفت:»اكنون بزرگ ترین چالش ش��روع مذاكرات جامع با 
مشاركت همگان است. یعنی مذاكرات میان طالبان، دولت افغانستان و 

رهبران سیاسی، جامعه مدنی و نمایندگان زنان«. 

کاخ سفيد 
در اندیشه طرح داعش 2 در عراق

نگرانی عراقی    ها از تح�ركات امریکایی    ها در كشورش�ان هر روز 
بیشتر می شود، تا حدی كه سیاستمداران عراقی هشدار داده اند 
كه واش�نگتن ب�ه دنبال احی�ای داعش 2 در كشورش�ان اس�ت. 
»محمد البلداوی« نماینده ائتالف »البناء « در پارلمان روز     شنبه به پایگاه 
خبری »المعلومه « گفت: »نیروهای امریکایی همه عناصر تروریستی و 
خانواده های شان را از سوریه به پایگاه های امریکا انتقال داده اند.« این 
مواضع سیاستمداران عراقی پس از آن صورت می گیرد كه شبه نظامیان 
ُكرد موسوم به »نیروهای دموكراتیك سوریه « به همراه ائتالف موسوم 
به ضدداعش به رهبری امری��کا اخیراً در منطقه »الباغوز « در اس��تان 
دیرالزور )شرق س��وریه و نزدیك به مرزهای عراق( با عناصر داعش به 
توافق رسیدند. این اولین بار نیست كه شبه نظامیان موافقت می كنند 
بدون درگیری مناطق تحت كنترل خود را به امریکایی    ها تحویل دهند. 
البلداوی در ادامه تأكید كرد كه »اقدام عناصر داعش برای تحویل دادن 
خود و خانواده های ش��ان به امریکایی    ها بیانگر حجم همکاری بین دو 
طرف است«. در مهرماه 139۶ شبه نظامیان داعش قبول كردند شهر 
رقه را تخلیه و این ش��هر را به امریکایی    ها تقدیم كنند. در آن زمان نیز 
امریکا شبه نظامیان داعش را به مکان نامعلومی انتقال داد اما حاال به نظر 
می رسد امریکایی    ها تصمیم گرفته اند بقایای داعش را به عراق انتقال 
دهند كه می توانند به بحرانی جدی برای عراقی    ها تبدیل شوند. البلداوی 
با اشاره به اینکه بار دیگر عناصر داعش سازماندهی خواهند شد تا علیه 
امنیت عراق دست به توطئه جدید بزنند، از دولت خواست كه نام های 
دریافتی این عناصر و جزئیات آن را بررس��ی كند. این نماینده عراقی 
همچنین تأكید كرد كه بغداد نمی تواند این عناصر تروریستی را تحویل 
بگیرد و طرف امریکایی باید آنان را به كشورهای اصلی شان تحویل دهد 
و در آنجا محاكمه شوند. وضعیت زندانیان داعشی كه تابعیت یا اصالت 
غربی دارند امروزه به یکی از مهم  ترین بحث های دیپلماتیك تبدیل شده 
است. چند روز قبل ترامپ اروپایی   ها را تهدید كرد زندانیان داعشی را 
تحویل بگیرند و گرنه واشنگتن آنها را آزاد خواهد كرد اما این درخواست 

و تهدید ترامپ با واكنش سرد مقامات اروپایی مواجه شد. 
در همین حال، روزنامه »االخبار « لبنان نیز روز     شنبه با اشاره به »ادامه 
فرآیند انتقال عناصر مسلح گروه داعش به غرب عراق « گزارش داد كه 
جزئیات انتقال این افراد بین روایت دولت عراق و آنچه عماًل در میدان 
صورت می گیرد، اختالف دارد. در همین حال، یك منبع دولتی بلندپایه 
در عراق به االخبار گفت كه واش��نگتن »از فرار نیروهای دارای تابعیت 
عراق كه نزد نیروهای دموكراتیك سوریه زندانی هستند، ابراز نگرانی 
كرده و در یك نامه محرمانه از بغداد خواسته است كه در تحویل گرفتن 
آنان، عجله كند.«  وی تعداد این تروریس��ت   ها را ۵۰۰ نفر اعالم كرد و 
گفت كه احتمال دارد این افراد بیرون رانده شده از سوریه، هسته    هایی 
باشند كه »در زندان طرح داعش2 را كلید بزنند«. گروه داعش در زندان 
»بوكا« و به سركردگی »ابوبکر البغدادی« تشکیل شد. در آن زمان امریکا 
عراق را اشغال كرده بود و هسته اولیه این گروه در این زندان شکل گرفت. 
این منبع در پایان احتمال داد كه امریکایی   ها بخشی از عناصر داعش 
را مخفی كرده باشند و فقط آمار تعداد اندكی از آنها را در اختیار دولت 

عراق قرار داده باشند. 
این تحركات امریکایی    ها در عراق زن��گ خطر را در میان عراقی    ها به 
صدا درآورده اس��ت. س��ه روز قبل »كاظم الحاج « كارشناس مسائل 
امنیتی عراق تأكید كرد كه امریکا می كوشد تروریست    ها را وارد عراق 
كند. وی گفت: »برخی مناطق بیابانی غربی همچنان تحت سیطره 
امریکایی    ها قرار دارد و نیروهای امنیتی نیز قادر نیستند بر آن مسلط 
شوند«. الحاج با اشاره به اینکه این مناطق به ویژه مناطق »القذف و 
حوران « گستردگی زیادی دارند، تصریح كرد كه هیچ كنترلی بر این 
مناطق نیست و همین مسئله باعث شده است كه »امریکایی    ها از آن 
در آموزش و سازماندهی مجدد داعش برای انتقال آنها به مناطق آغاز 

عملیات مجرمانه استفاده  كنند.« 

هوس براندازانه دولت ترامپ
 براي نيکاراگوئه و کوبا

مای�ک پمپئ�و در اظهارات�ی مداخله جویان�ه عن�وان ك�رد، 
امری�کا آم�اده اس�ت ن�ه فق�ط از ونزوئالیی     ه�ا بلک�ه از 

ش�هروندان كوب�ا و نیکاراگوئ�ه نی�ز » در جنبش�ی ب�ه س�مت 
دس�تیابی ب�ه ی�ک وضعی�ت سیاس�ی بهت�ر « حمای�ت كن�د. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیك، مایك پمپئو، وزیر 
امور خارجه امریکا در مصاحبه ای با شبکه تلموندو از برنامه های دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای پشتیبانی از معترضان در كوبا و 
نیکاراگوئه  برای مقابله با حکومت های شان همچون اقدامات واشنگتن 
در قبال معترضان ونزوئالیی  خبر داد و گفت: دولت دونالد ترامپ تاكنون 
این حمایت را انجام داده و به این حمایت خود نه فقط برای ونزوئال بلکه 

مطمئناً برای نیکاراگوئه و كوبا هم ادامه خواهد داد. 
وزیر امور خارجه امریکا همچنین مدعی شد: » دولت ترامپ با دولت های 
قبلی امریکا مثل دولت باراك اوباما تف��اوت دارد چرا كه دولت ترامپ 
خطرات واقع��ی برای مردم را شناس��ایی می كن��د و اقداماتی را برای 
اتخاذ نتایج خوب نه فق��ط برای مردم ونزوئال بلکه ب��رای مردم كوبا و 
نیکاراگوئه اتخاذ می كند.« وزیر امور خارجه امریکا در ادامه اظهارات 
مداخله جویانه اش گفت: مردم كش��ورهای مذكور در امریکای التین 
باید یك جنبش به سمت تغییرات سیاسی را خودشان رهبری كنند و 

واشنگتن برای حمایت از آنها آماده است. 
پمپئو افزود: امیدوار هس��تیم این كشور    ها و ش��هروندان این كشور    ها 
درك كنند اس��تبدادی كه بر آنها تحمیل شده الزم نیست، فساد این 
حکومت     ها الزم نیست و همچنین بدرفتاری و شرایط سخت زندگی كه 
این مردم امروز گرفتار آن هستند الزم نیست و آنها می توانند زندگی 
متفاوتی داشته باش��ند و از تالش، حسن نیت و انس��انیت خود برای 
دستیابی به وضعیت سیاس��ی بهتر هم در ونزوئال هم در نیکاراگوئه و 
كوبا اس��تفاده كنند.  این صحبت های پمپئو در حالی مطرح شده كه 
بحران سیاس��ی و اقتصادی در ونزوئال همچنان ادامه دارد و مخالفان 
دولت این كشور گفتند امروز كمك های انسان دوستانه خارجی را به 

ونزوئال وارد می كنند. 
 تهدید دوباره روسیه

یك مقام دولتی ارشد واشنگتن گفت، دولت امریکا به زودی تحریم     هایی 
را برای تحت فشار گذاشتن نیکوالس مادورو اعالم می كند، مگر اینکه 
ارتش او مقابل دس��توراتی مبنی بر بس��تن مس��یر انتقال كمك های 

انسان دوستانه مقاومت كند. 
به گزارش رویترز، مایك پنس، معاون رئیس جمهوری امریکا و س��ایر 
رهبران در نیمکره غربی دو    ش��نبه در بوگوتا، پایتخت كلمبیا مالقات 
خواهند كرد. به گفته این مقام دولتی، بس��ته به اینک��ه چه اتفاقاتی 
در مرزهای ونزوئال رخ خواه��د داد، این رهبران ممکن اس��ت میزان 
كمك های شان را به این كشور افزایش داده یا گام های جدیدی برای 

اعمال محدودیت های بیشتر بردارند. 
از س��وی دیگر، رئیس جمهور ونزوئال در اظهاراتی از تصمیمش برای 
بس��تن مرز این كش��ور با برزیل خبر داد و اقدام خ��وان گوایدو، رهبر 
مخالفان برای وارد كردن كاروان كمك های انسان دوس��تانه به داخل 
ونزوئال را » تحریك آمیز « خواند. شاهدان عینی می گویند، تنش    ها به 
شدت افزایش یافته است و روز جمعه سربازان دو تن را در نزدیکی مرز 

برزیل كشته و 1۵ تن دیگر را زخمی كردند. 

رئیس جمهور امریکا تهدید به وتوی طرح توقف وضعیت فوق العاده كرد

امریکا در یک قدمی جنگ »وتو« بين ترامپ و دموکرات  ها 

سجادمرادیکالرده


