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  گزارش  2

   خبر

ساز جدایی متحدان از واشنگتن
در دوره ریاس��ت جمهوری دونالد ترام��پ روابط امری��کا و اروپا به دلیل 
سیاست های یکجانبه و تکروانه واشنگتن دچار اختالفات و تنش های زیادی 
شده است. هرچند اروپا و امریکا در زمینه تجاری اختالفات عمیقی دارنداما 
این تنها بخشی از شکاف                 ها واختالفات فزاینده بین دو سوی اقیانوس اطلس 
است . اکنون اروپایی                 ها در مواردی مانند توافق هسته ای برجام ، توافق آب و 
هوایی پاریس ، مسئله افزایش سهم کشور                 هایی اروپایی در ناتو و نیز افزایش 

بودجه دفاعی آنها مواضعی متفاوت و متضاد با موضع دولت ترامپ دارند. 
انگلیس به عنوان متحد استراتژیک امریکا نیز همواره تالش کرده موقعیت 
نزدیک تری به واش��نگتن پیدا کند، با این حال سیاس��ت های تکروانه و 
خودمحورانه ترامپ باعث شده اکنون انگلیس که از پیروان امریکا محسوب 
می شود و با توجه به خروج از اتحادیه اروپا در 31 ژانویه2020 امید زیادی به 

امریکا بسته بود، بی اعتمادی خود را به واشنگتن اعالم کند. 
رابرت واالس، وزیر دفاع انگلیس با بیان اینکه امریکا »رهبری« جهان را از 
دست داده، از لزوم بازنگری در سیاست های دفاعی لندن سخن گفت. واالس 
روز یک                 ش��نبه 22 دی) 12 ژانویه( در گفت و گویی تصریح کرد که امریکا 
نقش رهبری خود در جهان را از دست داده و از این پس دولت انگلیس باید 
آماده ورود به جنگ                  ها بدون اتکا به امریکا باشد. از دیدگاه وی عقب نشینی رو 
به افزایش امریکا از رهبری جهان تحت زمامداری ترامپ به این معناست که 

انگلیس نیاز به بازبینی در پیش فرض های برنامه دفاعی خود دارد. 
به رغم ادعاهای متعدد ترامپ درباره اینکه در دوره ریاس��ت جمهوری او ، 
موقعیت امریکا در جهان ارتقا یافته، واقعیات چیزی جز این را نشان می دهد. 
به دلیل مخالفت ترامپ با قوانین و موازین جهانی و نیز پیمان                 ها و معاهدات 
بین المللی ، بسیاری از کشور                 ها از رقبای بین المللی واشنگتن مانند روسیه و 
چین تا متحدان اروپایی امریکا رویکرد مخالفت با خواسته های واشنگتن را 
در پیش گرفته اند. در بعد دفاعی و نظامی نیز به دلیل فشار روزافزون ترامپ 
به اعضای اروپایی ناتو برای افزایش بودجه نظامی و سهم آنها در مخارج ناتو 

شکاف بی سابقه ای در ناتو ایجاد شده است . 
از سوی دیگر، ترامپ مدام بر کاهش تعهدات نظامی امریکا در جهان از جمله 
در غرب آسیا تأکید کرده است. جدای از اینکه آیا واقعاً دولت ترامپ گامی 
در این زمینه برداشته یا اینکه صرفاً شعار می دهد، این امر نگرانی متحدان 
راهبردی واشنگتن از جمله لندن را برانگیخته اس��ت. در این زمینه وزیر 
دفاع انگلیس با اشاره به دو مورد می گوید: »امریکا سال گذشته از سوریه 
عقب نشینی کرد و در خصوص عراق نیز می گوید که ناتو باید وظیفه خود را 
به دست بگیرد و بیش از پیش در غرب آسیا حضور داشته باشد.« این موضع 
واشنگتن نگرانی انگلیس درباره اعتمادپذیری به دولت ترامپ را از میان برده 
و لذا اکنون دولتمردان انگلیسی از لزوم بازنگری در این باره سخن می گویند. 
به گفته واالس ، برخالف سال 2010 که دولت انگلیس گمان می کرد همواره 
جزئی از ائتالف با امریکا خواهد ماند اما در حقیقت لندن دیگر نمی تواند 
چنین عقیده ای داشته باشد. وزیر دفاع انگلیس همچنین اذعان کرد که 
ارتش این کشور تا حد بسیار زیادی به پوشش هوایی امریکا و حمایت های 
واشنگتن در زمینه جنگال )جنگ الکترونیک( و شناسایی وابسته است و 
نیاز دارد خود را نوس��ازی کند. روزنامه دیلی میل در 2۶ ژوئن 201۹ در 
گزارشی به وضعیت نیروی هوایی انگلیس پرداخت و نوشت که این نیروی 
نظامی ۴3درصد از هواپیماهای جنگنده  خود را که در سال 200۷ به 210 
فروند می رسید، از دست داده است و این نیرو در شرایط بسیار بدی به سر 
می برد.  بدین ترتیب حتی لندن نیز که امید بسیاری داشت پس از خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا نه فقط روابط گسترده تجاری و اقتصادی با امریکا 
برقرار کند و در چتر حمایتی نظامی واشنگتن قرار گیرد نیز ظاهراً از امریکا با 
توجه به رویکرد ترامپ ناامید شده و در پی تقویت زیرساخت                 ها و ساختارهای 

نظامی خود بر آمده است. 
یکی از اختالفات اصلی امری��کا و اروپا در دوره ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ ، مواضع متضاد دو طرف درباره سیاس��ت                 ها و ساختار دفاعی اروپا و 
نقش و اهمیت ناتو است. شکاف فزاینده بین اروپا و امریکا و تالش واشنگتن 
برای تحمیل خواسته های خود بر اروپایی                 ها آنها را به این جمع بندی رسانده 
که باید سیاست های مستقل در زمینه های مختلف به ویژه در بعد دفاعی و 
نظامی اتخاذ کرده و تقویت تدابیر و سازو کارهای مستقل اروپایی در زمینه 
دفاعی و امنیتی را مد نظر قرار دهند. با این همه دولت ترامپ به شدت از 
این روند ناراضی است. در این راستا امریکا، اتحادیه اروپا را در صورت اجرای 
طرح های دفاعی و تسلیحاتی مستقل به مقابله به مثل در روابط تجاری و 
سیاسی تهدید کرده اس��ت. پنتاگون تهدید کرده در صورتی که اتحادیه 
اروپا به طور یکجانبه به اجرای طرح های دفاعی خود ادامه دهد، واشنگتن 
اقدامات متقابل انجام خواهد داد. بدین ترتیب اگر اتحادیه اروپا به تنهایی 
برای اجرای طرح های دفاعی و تسلیحاتی اقدام و از مشارکت با کشورهای 
ثالث و به خصوص امریکا خودداری کند، امریکا در روابط تجاری و سیاسی 
با اتحادیه اروپا تجدیدنظر خواهد کرد. در مقابل اروپا نیز تهدیدات مشابهی 
را علیه امریکا اعالم کرده است . امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه که 
پیش تر اعالم واش��نگتن مبنی بر خروج از تواف��ق آب و هوایی پاریس را 
یک فرآیند مورد انتظار دانس��ته بود، در20دی)10 ژانویه( اعالم کرد: ما 
با کش��ور                 هایی که این توافق را رعایت نمی کنند دیگر هیچ توافقی را امضا 
نخواهیم کرد. بدین ترتیب فرانس��ه به عنوان دومین کشور مهم اروپایی 
صراحتاً در مقابل تهدیدات ترامپ موضع گرفته است. به نظر می رسد رویکرد 
ترامپ صرفاً موجب انزوای روزافزون امریکا حتی در میان متحدان اروپایی 

واشنگتن شده است.
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 چین از قدرتمند    ترین کشتی جنگی خود بهره برداری کرد
نیروی دریایی چین روز یک    شنبه بزرگ ترین و پیشرفته     ترین کشتی 
جنگی بومی خ��ود را مورد بهره ب��رداری قرار داد.  به نوش��ته روزنامه 
ژاپن تایمز، این کشتی ناوش��کن 10هزار تنی تیپ 0۵۵ که 1۸0 متر 
طول دارد، »نانچانگ« نام دارد و می تواند حامل 112 موشک  از انواع 
ضدهوا، دریا، زمین و حتی ضد زیردریایی باش��د. ناو نانچانگ در یک 
گروه رزمی در کنار »ش��اندونگ « اولین ناو هواپیمابر بومی این کشور 

قرار خواهد گرفت. 
-----------------------------------------------------
  امتیاز دولت فرانسه به معترضان به اصالحات بازنشستگی

نخست وزیر فرانسه از آمادگی خود برای حذف یک بند مناقشه برانگیز 
مربوط به اصالحات نظام بازنشستگی این کشور که بر اساس آن سن 
بازنشستگی به ۶۴ سال افزایش می یابد خبر داده است؛ اقدامی که نوعی 
سازش در برابر اتحادیه های تجاری معترض به این اصالحات محسوب 
می ش��ود.  به گزارش »دویچه وله«، بعد از آنکه معترضان فرانس��وی 
و اتحادیه های تجاری روز      ش��نبه برای پنجمین روز متوالی در س��ال 
2020 برای تظاهرات علیه دولت امانوئل ماکرون و اصالحات جنجالی 
بازنشستگی این دولت به خیابان    ها آمدند، ادوارد فیلیپ، نخست وزیر 
فرانس��ه در نامه ای به اتحادیه     ها و کارفرما    ها اعالم کرد، آماده است در 
پی مذاکراتی که با آنها در روز جمعه داشت، دست به یک مصالحه بزند. 
او گفت که حاضر به حذف پیشنهادش برای افزایش سن برخورداری 
از مزایای کامل بازنشستگی به ۶۴ سال تحت یک سری شرایط است. 
برنامه ریزی شده طرح افزایش سن بازنشستگی در فرانسه از سال 202۷ 

در این کشور اجرایی شود. 
-----------------------------------------------------

  تظاهرات هنگ کنگی     ها برای جلب حمایت بین المللی
بیش از هزاران نفر از معترضان هنگ کنگی روز یک    شنبه با شرکت در 
تظاهراتی از مردم و دولت های خارجی خواس��تند از جنبش طرفدار 
دموکراسی این دولت شهر حمایت کرده و مخالفت خودشان را با حزب 
کمونیست حاکم چین ابراز کنند.  به گزارش آسوشیتدپرس، نمایندگان 
گروه های فعال متحد از کانادا، اروپا و تایوان اظهاراتی مطرح کردند و 
حضار را در سر دادن ش��عارهای » جنگ برای آزادی! کنار هنگ کنگ 
بایست! « همراهی کردند. سخنرانان همچنین نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری روز     ش��نبه در تایوان را جش��ن گرفتند؛ انتخاباتی که در آن 
تسای اینگ ون از حزب ترقی خواه دموکراتیک برای بار دوم به ریاست 

جمهوری این جزیره خودگردان رسید. 
-----------------------------------------------------

 ترامپ برای ناتو » اسم قشنگ ناتو می « را پیشنهاد کرد !
رئیس جمهور امریکا پس از آنکه خواس��تار ایفای نقش  فعال تر ناتو در 
خاورمیانه شد، نام جدید » ناتو  می « را هم برای سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی انتخاب کرد که به گفته او با استقبال ینس استولتنبرگ مواجه 
شده است.  به گزارش بیزنس اینس��ایدر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا معتقد اس��ت نام جدی��د » زیبایی « ب��رای نات��و انتخاب کرده 
اس��ت و به خبرنگاران گفت این ائتالف نظامی باید نقش بیشتری در 
خاورمیان��ه ایفا کن��د و آن را » ناتو می « بنامد.  ترام��پ گفت: »گمان 
می کنم او در واقع از این واقعاً هیجان زده شد. من اسمی انتخاب کردم. 
 ناتو به عالوه س��رواژه » می « که از کلمه خاورمیانه گرفته ش��ده باشد

) Nato Middle East(. آن را ناتو می صدا بزنند. خب، اس��امی خوبی 
انتخاب می کنم. چه اسم قشنگی است؛ ناتو می.«

-----------------------------------------------------
 تظاهرات ضد دولتی در هند؛ » مودی فاشیست برگرد!«

پلیس باتوم به دست هند روز یک شنبه با معترضان ضد دولتی و مخالف 
قانون جدید شهروندی درگیر شد.  به گزارش خبرگزاری فرانسه، دهها 
هزار نفر در شهر کلکته، به سفر »نارندرا مودی« نخست وزیر هند به این 
شهر اعتراض کردند. پلیس هند اعالم کرد، ماموران زمانی مجبور شدند 
دس��ت به مقابله با معترضان بزنند که آنها تالش کردند برای متوقف 
کردن خودروی مودی در مقابل یک اس��تادیوم موانع را کنار بگذارند.  
حدود 2هزار معترض در مقابل استادیوم تجمع کرده و فریاد » مودی 
فاشیست، برگرد « سر دادند و این تجمع با درگیری معترضان و پلیس 
همراه بود.  پلیس اعالم کرد که بیش از 100 معترض دستگیر شده اند. 

معترضان همچنین عروسک های مودی را سوزاندند. 

امریکا براي جلوگیري از اخراج تقال مي کند

فعال سازي داعش در عراق
 براي فرار از فرار

از زمان�ی ک�ه ع�ادل عبدالمه�دی ، نخس�ت وزیر ع�راق از 
امریکایی     ه�ا خواس�ت خ�اک کش�ورش را ت�رک کنن�د، 

واش�نگتن اقدام�ات در جبهه ه�ای مختل�ف از جمل�ه تقوی�ت 
نیروه�ای داعش�ی و مطالب�ه پ�ول را تش�دید ک�رده اس�ت. 
»حافظ بشاره« کارشناس امنیتی عراق با هشدار درباره تحرکات امریکا 
برای کشاندن داعشی     ها به ش��هرهای بغداد، کربال و نجف و نیز طرح 
امریکایی ها برای آزادی زندانیان داعشی گفت: »پس از اینکه تعدادی 
از نقشه های واش��نگتن در منطقه با شکس��ت روبه رو شد و نتوانست 
تصویب طرح اخ��راج نیروهای بیگانه  از ع��راق را مختل کند، درصدد 
اجرای نقش��ه های دیگری از طریق نفوذ در تظاهرات و سوءاستفاده از 
برخی عوامل سیاسی اس��ت.«  وی افزود: »امریکا در حال آماده سازی 
ش��رایط برای اجرای برنامه جدیدی در عراق طی روزهای آینده است 
که این برنامه شامل جمع آوری عناصر داعشی از عراق و سوریه خواهد 
بود. طرح یادشده، ش��امل برنامه ریزی برای یک حمله گسترده برای 
اشغال بغداد، کربال و نجف است و با آزادی زندانیان داعش از زندان های 
عراق و افزودن آنها به نیروهای مهاجم همراه خواهد بود.«  وی تصریح 
کرد: »این حمله قرار است با سوءاستفاده از برخی سیاستمداران مزدور 
و دست نش��انده از جمله برخی نمایندگان مجلس، مقامات ارش��د و 

فرماندهان نظامی فرماندهی شود.«
از طرفی امریکا اقدامات اقتصادی را هم علیه عراقی     ها در پیش گرفته 
است. وزارت خزانه داری این کش��ور به مقامات عراقی اطالع داده که 
احتمال دارد امکان دسترسی به هر حسابی در بانک مرکزی امریکا قطع 
شود. درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق در این بانک سپرده گذاری 
ش��ده و این اقدام امریکا می تواند تهدیدی ب��رای وارد کردن ضربه ای 

دردناک به اقتصاد شکننده عراق باشد. 
 احتمال بازگشتن دوباره نخست وزیر

 این در حالی است که در عراق همچنان اختالف نظر    ها درباره معرفی 
نخست وزیر ادامه دارد و بازگشت دوباره عبدالمهدی به قوت خود باقی 
است. در صورت تحقق چنین طرحی، وی بار دیگر نخست وزیر خواهد 
شد و در طول یک  سال آینده زمینه     ها برای برگزاری انتخابات فراهم 
می شود. بسیاری از چهره    ها در عراق معتقدند که این اقدام، ساده     ترین 

و کم هزینه     ترین راهکار است. 
 امکان خرید اس 400 منتفی نیست

مقامات عراقی به موازات پیشبرد طرح های سیاسی، برنامه     هایی برای 
خرید سامانه اس ۴00 از روسیه را رد نکرده اند؛ اقدامی که می تواند نوعی 
واکنش به طرف امریکایی باشد. روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال  
با انتشار سخنان »کریم علیوی « عضو کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان 
عراق نوشت:  »ما در حال گفت وگو با روسیه در مورد سامانه های موشکی 
اس۴00 هس��تیم، اما هنوز قراردادی را امضا نکرده ایم. عراق باید این 
موشک    ها را به دست بیاورد، مخصوصاً از آنجایی که امریکایی    ها بار    ها 

ما را ناامید کرده اند.«

قاتل سردار ایراني حامی ایرانیان شد!
ترامپ: ما در کنار مردم ایران می مانیم که الیق آینده بهتری هستند

دکترسيدرضاميرطاهر

حمایت توئیتری    گزارش  یک
ر  ئیس جمه�و ر

امریکا از تجمعات غیرقانونی در ایران، با طعنه و 
انتقاد در امریکا روبه رو شد. آلن ایر، سخنگوی 
 فارس�ی زبان دولت قبلی امریکا، نوشته است: 
» بله هر که از ننه اش قهر کرده توئیت فارس�ی 

می زنه.«
دونالد ترامپ در اولین س��اعات بام��داد دیروز، در 
دو توئیت به زبان فارس��ی، تجمعات غیرقانونی در 
ایران را »اعتراضات در جریان مردم ایران « خوانده 
و نوشته که »من از ابتدای دوره ریاست جمهوری ام 
با شما ایستاده ام و دولت من همچنان با شما خواهد 
ایستاد. ما اعتراضات شما را از نزدیک دنبال می کنیم. 
شجاعت شما الهام بخش است.«  ترامپ نوشته که 
»دولت ایران باید به گروه های حقوق بش��ر اجازه 
بدهد حقیقت کنونی اعتراض��ات در جریان مردم 
ایران را نظارت ک��رده و گزارش بدهن��د.«  ترامپ 
در توئیتی نوشته که »نباید ش��اهد کشتار دوباره 
معترضان مس��المت  آمیز یا قطع اینترنت باشیم. 
جهان نظاره گر این اتفاقات است.«  مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه ترامپ هم در صفحه توئیترش نوشت: 
»ما در کنار م��ردم ایران می مانیم ک��ه الیق آینده 

بهتری هستند.«  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی سومین نفری بود که ادعای حمایت از 
ایرانی    ها را مطرح کرد و ضمن متهم کردن مسئوالن 
به دروغ گویی گفت: »مردم ایران شایسته آزادی و 
شایسته امنیت و صلح هستند. اما رژیم آنان را محروم 
کرده است...  سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و 
دروغ های پیرامون آن، م��ردم ایران را در تظاهرات 

علیه رژیم حمایت کرد.«
نحوه اداره سیاس��ت خارجی امریکا در قبال ایران، 
طی روزهای گذشته نه تنها با انتقاد های گسترده 
روبه رو شده، بلکه امریکایی    ها به طعنه و کنایه هم 
به آن واکنش نش��ان می دهند. آلن ایر، سخنگوی 
فارسی زبان دولت امریکا نوشته است: » بله هر که 
از ننه اش قهر کرده توئیت فارسی می زند .« مارک 
همیل، بازیگر امریکایی هم با طعنه ای قابل توجه، 
به تهدید های چند روز قبل ترامپ علیه ایران اشاره 
کرده و نوش��ته اس��ت: » لطفاً از این واقعیت غافل 
شوید که من )ترامپ( یک ممنوعیت مسافرت برای 
ش��ما ایجاد کردم و تهدید کرده ام که س��ایت های 
فرهنگی ش��ما را بمباران می کن��م.«  جدید     ترین 
نظرسنجی    ها نش��ان می دهد اکثریت امریکایی     ها 
از برخورد ترامپ با ایران ناراضی هس��تند و تأکید 

دارند که بعد از ترور سردار سلیمانی احساس امنیت 
کمتری می کنند. نتایج این نظرسنجی نشان داده 
که ۵۶درصد مخالف برخورد ترامپ با ایران هستند 
و ۴3 درصد سیاست ترامپ در مورد ایران را تأیید 
می کنن��د. ۸۷ درص��د جمهوریخواه��ان برخورد 
ترامپ با ایران را تأیید کردند و در میان دموکرات ها ، 
۹0درصد با برخورد امریکا با ایران مخالفت کردند. 
در مجم��وع ۹۴درصد از دموکرات  ه��ا و ۵2درصد 
از جمهوریخواهان، نگ��ران احتمال ورود به جنگ 

دیگری در خاورمیانه هستند. 
 تشدید انتقاد    ها میان سیاستمداران

در میان سیاستمداران امریکایی، انتقاد    ها از رویکرد 
رئیس جمهور امریکا در قبال ایران در حال تشدید 
شدن اس��ت. جو بایدن، نامزد بالقوه دموکرات  ها 
برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در پیامی 
در توئیتر نوش��ت که ترامپ امریکا را در آس��تانه 
جنگی بی برنامه و بدون اس��تراتژی ب��ا ایران قرار 
داد. »جو بایدن « به شدت از سیاست دولت ترامپ 
در قبال ایران انتقاد ک��رد. او در این پیام توئیتری 
نوشت: »اشتباه نکنید، اوضاع با ایران بحرانی است 
که دونالد ترامپ خود ایجاد کرده اس��ت. وی ما را 
در آستانه جنگی بی برنامه و بدون استراتژی قرار 

داد.« بایدن در ادامه نوشت: »وی )ترامپ( غیرقابل 
پیش بینی     ترین و بی کفایت     ترین فرمانده کل قوایی 
است که تاکنون وجود داشته است.«  تولسی گابارد، 
دیگر نامزد انتخابات امریکا هم در صفحه شخصی 
خود،به مصاحبه ترامپ با فاکس نیوز اش��اره کرد 
و نوش��ت: »ما باید چشمان مان را نس��بت به این 
شرایطی که در آن هستیم، باز کنیم. فاصله بسیار 
اندکی با جنگ با ایران داریم که جنگ     هایی را که 
تاکنون دیده ایم همچون جنگ افغانستان و عراق 
می توانند در مقابل آن ناچیز باش��ند.« وی افزود: 
»این ش��رایط می تواند برای ج��ان  امریکایی    ها و 
دالرهای مالیات دهن��دگان آن پرهزینه باش��د و 
مشخص نیس��ت همه این کار    ها برای رسیدن به 
چه هدفی است؟ فکر می کنم این موضوع، معمای 
واقعی در تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای حذف 
]سردار[ سلیمانی است.«  وی یادآور شد: این مسائل 
با خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران، دور شدن 
از دیپلماسی، افزایش تش��نج بین ایران و امریکا و 
افزایش تحریم های فلج کننده به عنوان محاصره 
مدرن علیه ایران و اعزام نیروهای بیشتر و بیشتر به 
منطقه و شناسایی نیروی نظامی ایران به عنوان یک 
نیروی تروریستی آغاز شد. عضو مجلس نمایندگان 
امریکا تصریح کرد: اینها تنش با ایران را افزایش داد. 
کاری که با هیچ کشوری در سراسر جهان پیش از 
این انجام نشده است. این جایی است که او )ترامپ( 
منافع و امنیت ملی ما را مورد توجه قرار نداده است. 
گابارد با تأکید بر اینکه ترامپ امنیت ملی امریکا را 
تضعیف کرده است، توضیح داد: هر روزی که ایران 
در این توافق نباشد، همانگونه که اعالم کردند بیش 
از این از محدودیت های این توافق تبعیت نخواهند 
کرد، به معنای نزدیک شدن به توسعه توانایی های 
سالح های اتمی اس��ت که ما و جهان را در معرض 
خطر قرار می دهد. همچنین ش��بکه س��ی ان ان 
با بررس��ی تقابل مس��تقیم میان ایران و امریکا در 
روزهای اخیر گ��زارش داد: »سیاس��ت ترامپ در 
قبال ایران می تواند به یک جنگ ناخواسته منجر 
شود، مگر اینکه دولت او یک استراتژی دیپلماتیک 
مناسب برای ایران تعیین کند.« به گزارش ایسنا، 
ش��بکه س��ی ان ان در گزارش خود درباره تشدید 
تنش     ها میان تهران و واشنگتن پس از اقدامات اخیر 
امریکا نوشت: »هفته های آغازین این دهه جدید 
)میالدی( با حمله آش��کار امریکا به یک فرمانده 
نظامی خارجی شروع شد که برای اولین بار از زمان 
جنگ جهانی دوم به شمار می آید. این نظامی ایرانی 
در حمله امریکا جان خود را از دست داد. این هفته     ها 
با هزینه تراژیک و ناخواسته درگیری ختم شد؛ ایران 
اعالم کرد که به اش��تباه و غیرعمد یک هواپیمای 

اوکراینی را هدف قرار داده است.«

وزی�ر دف�اع انگلیس ب�ا بی�ان اینک�ه امریکا 
»رهبری« جهان را از دست داده، از لزوم بازنگری 
در سیاس�ت های دفاعی انگلیس سخن گفت. 
به گزارش ف��ارس، »راب��رت واالس « ب��ه روزنامه 
س��اندی تایمز گفت: »عقب نش��ینی رو به افزایش 
امریکا از رهب��ری جهان تحت زمام��داری دونالد 
ترامپ به این معناست که بریتانیا نیاز به بازبینی در 

پیش فرض های برنامه دفاعی خود دارد.«
واالس گفت از اینکه امریکا رهبری جهان را از دست 
بدهد نگران اس��ت و چنین احتمالی موجب شده 
شب     ها را بیدار بماند و افزود: »این اتفاق برای جهان 
و برای ما بسیار ناگوار است. ما برای بد    ترین سناریو 
برنامه ری��زی می کنیم و امیدواری��م بهترین اتفاق 
بیفتد.« وزیر دفاع انگلیس ادامه داد: »انگلیس باید 
در برنامه دفاعی خود بازبینی کرده و به قابلیت های 
نوین دست یابد تا کمتر در درگیری های پیش رو به 

امریکا متکی باشد.« 
رابرت واالس افزود: »امریکا سال گذشته از سوریه 
عقب نشینی کرد و در خصوص عراق نیز می گوید که 
ناتو باید وظیفه خود را به دست بگیرد و بیش از پیش 

در خاورمیانه باشد.«
او در بخ��ش دیگ��ری از مصاحبه خ��ود گفت که 
برخالف س��ال 2010 ک��ه دول��ت انگلیس گمان 
می کرد همواره جزئی از ائتالف با امریکا خواهد ماند 

اما در حقیت لندن دیگر نمی تواند چنین عقیده ای 
داشته باشد. 

وزیر دفاع انگلیس همچنین اذعان کرد که ارتش این 
کشور تا حد بسیار زیادی به پوشش هوایی امریکا و 
اصول جنگال و شناسایی این کشور وابسته است و 

نیاز دارد تا خود را نوسازی کند. 
در این راستا روزنامه دیلی میل در 2۶ ژوئن 201۹ 

در گزارش��ی به وضعی��ت نیروی هوای��ی انگلیس 
پرداخت و نوشت که نیروی هوایی انگلیس ۴3درصد 
از تعداد جنگنده های خود را که در سال 200۷ به 
210 فروند می رسید، از دست داده است و این نیرو 

در شرایط بسیار بدی به سر می برد. 
 تولید موتور هوشمند جنگنده »تمپست«

جنگنده های تمپست نیروی هوایی ارتش انگلیس 

که قرار است در س��ال 203۵ مورد اس��تفاده قرار 
بگیرند و رقیب جنگنده امریکای��ی اف 3۵ امریکا 

باشند، صاحب موتوری متفاوت شد. 
به گزارش مهر، ش��رکت انگلیس��ی رولزرویس که 
برنامه ری��زی برای تولی��د موتورهای جدی��د را از 
پنج سال قبل آغاز کرده اس��ت، از به ثمر نشستن 
تالش های خود خب��ر داد و اعالم ک��رد که موتور 
مذکور نه تنها نیروی حرکت این جنگجوی مافوق 
صوت را تأمین خواهد کرد، بلکه روند تأمین انرژی 
الکتریس��یته مورد نیاز سیستم تس��لیحاتی این 
جنگنده و دیگر سیستم های وابسته به آن را متحول 

می کند. 
اقدام به ساخت مستقل آن البته با همکاری سوئد 
و ایتالیا، آن هم از س��وی انگلیس��ی که خودش در 
پروژه ساخت اف 3۵ با امریکا همکاری دارد، نشان 
دیگری از عدم اعتماد لندن به واشنگتن برای تأمین 

سالح های حساس خود است.
تمپست نسل شش��م جنگنده های مورد استفاده 
نیروی هوایی ارتش انگلیس محس��وب می ش��ود 
و پرنده ای س��ریع و چابک توصیف شده است که 
از قابلیت     هایی همچون پنهان س��ازی، حسگر    ها و 
سیستم های جدید فرمان و کنترل و نیز سیستم های 
هوش مصنوع��ی و خودآموز ب��رای افزایش دقت 

هدف گیری و توان کنترل برخوردار است. 

وزارت دف�اع روس�یه اع�الم ک�رد ک�ه س�ه 
گ�ذرگاه ب�رای خ�ارج ک�ردن غیرنظامی�ان 
از منطق�ه کاه�ش تن�ش ادل�ب واق�ع در 
ش�مال غ�رب س�وریه ب�از خواهن�د ش�د. 
در پی برق��راری آتش بس در اس��تان ادلب، در 
غ��رب س��وریه تمهیدات��ی ب��رای حف��ظ جان 
غیرنظامیان اندیش��یده شده اس��ت. به گزارش 
شبکه روسیاالیوم، یوری بورینکوف، رئیس مرکز 
آشتی روسیه در سوریه وابسته به وزارت دفاع این 
کش��ور در بیانیه ای اعالم کرد:»درخواست های 
متعددی از طرف ش��هروندان سوری در مناطق 
تحت کنترل گروه های مسلح در منطقه کاهش 
تنش ادلب برای بازگرداندن آنها به خانه های شان 
در اراضی آزاد شده دریافت کردیم«. بورینکوف 
اظهار کرد:»در راستای برنامه ریزی برای انتقال 

غیرنظامیان به مناطق تح��ت کنترل نیروهای 
دولت سوریه س��ه گذرگاه در ابوالظهور، الهبیط 
و الحاضر از روز دو     شنبه باز خواهند شد«. رئیس 
مرکز حمیمیم گفت:»در این گذرگاه      ها نقاطی 
برای ارائ��ه کمک ه��ای اولیه، آب آش��امیدنی، 
غذای گرم، دارو و لوازم ض��روری در نظر گرفته 
شده و همین طور وس��ایل نقلیه ای برای انتقال 
غیرنظامی��ان مایل ب��ه خ��روج از مناطق تحت 
کنترل گروه های مسلح تأمین خواهد شد«. وی 
افزود:»رون��د انتقال و نحوه فعالی��ت گذرگاه      ها 
با ارس��ال پیامک، انتش��ار بیانی��ه، گزارش های 
تلویزیون��ی و رادیویی به س��اکنان محلی اطالع 
داده خواهد شد«. از طرف دیگر حدود 3 میلیون 
تن از س��اکنان اس��تان ادلب که نیمی از آنها را 
آوارگان تش��کیل می دهند، از تصمیم ش��ورای 

امنیت ب��رای تمدید س��از و کار ارس��ال زمینی 
کمک های بشردوستانه استقبال کردند. با وجود 
برقراری آتش ب��س در ادلب ام��ا روزنامه الوطن 
س��وریه از آمادگی ارتش این کش��ور برای آغاز 
عملیات نظامی در مناطق حلب و حومه آن خبر 
داد. بر اس��اس این گزارش، ای��ن عملیات جاده 
بین المللی بین حلب- حماه را بر اس��اس توافق 
سوچی در س��ال 201۸ فعال کرده و جبهه های 
غربی این ش��هر را از تروریس��م ام��ن می کند. 
همزمان با عملیات ارتش سوریه در استان ادلب 
و حلب، دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور امریکا 
مجدداً تهدیداتش را برای دزدیدن نفت سوریه 
با توسل به زور از سر گرفت؛ اقدامی که به گفته 
کارشناسان به مثابه جرمی جنگی است. دونالد 
ترامپ در جدید     تری��ن اظهاراتش از تصمیمش 

برای باقی گذاشتن تعداد کمی سرباز امریکایی 
در کشور جنگ زده سوریه بعد از خارج ساختن 
کلی نظامیان امریکایی از این کشور در ماه اکتبر 
دفاع کرد و مدعی شد آنها تنها برای تأمین امنیت 
میادین نفتی سوریه آنجا هستند. او در مصاحبه با 
فاکس  نیوز گفت:»آنها می گویند ترامپ سربازان 
را در سوریه باقی گذاشت. شما می دانید من چه 
کار کردم؟ من نفت را به دس��ت آوردم!«. ترامپ 
همچنین گفت:»تنها سربازانی که من دارم هم 
اکنون در حال به دست آوردن نفت هستند. آنها 
دارند از نفت محافظت می کنند«. ترامپ پیش تر 
مدعی ش��ده بود که امریکا نفت سوریه را عرضه 
خواهد کرد و مقامات روس��یه تأکی��د کرده اند 
واشنگتن ماهانه 30 میلیون دالر از نفت سوریه 

درآمد دارد. 

وزير دفاع انگليس: بايد در جنگ هاي آينده کمتر به امريکا متکي باشيم
لندن جنگنده هاي خود را تقویت مي کند

گذرگاه انسانی برای خروج غيرنظاميان از ادلب

سرهنگ دوم امریکایی: حمله ایران
 به »عین االسد« ترسناک و دلهره آور بود

یک�ی از مقام�ات ارش�د نظام�ی امریکای�ی مس�تقر در پای�گاه 
نظامی »عین االس�د«، حمله تالفی جویان�ه ایران به ای�ن پایگاه 
نظامی امریکای�ی را »ترس�ناک « و »دله�ر ه آور« توصیف کرده و 
گفته که م�وج بهت و حی�رت را     می ش�د از این حمل�ه حس کرد. 
به گزارش فارس، »استاسی کلمن« س��رهنگ دوم امریکایی مستقر 
در پایگاه »عین االس��د« که بامداد چهار    ش��نبه 1۸ دی ماه، در حمله 
تالفی جویانه ایران در انتقام از خون س��پهبد حاج قاس��م س��لیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران هدف گرفته 
شد، در گفت وگو با شبکه س��ی ان ان گفته است: » توصیف آن )حمله( 
بسیار سخت و دشوار است. بسیار ترسناک و دلهره آور بود. من و برخی 
از اعضای تیم ما در یکی از آن پناهگاه    ها پناه گرفته بودیم و وقتی اولین 
موج حمله آغاز شد، شما موج بهت و حیرت را حس می کردید و حتی 
فشار    ها درون پناهگاه    ها هم آنقدر شدید بود که در پناهگاه     ها از جای 
خود حرکت کرده و بار دیگ��ر به جای خود بازگش��تیم.« این نظامی 
امریکایی اعتراف کرد:» هفت مورد از اصابت     ها در فاصله بسیار نزدیکی 
از محلی که ماه پناه گرفته بودیم، صورت گرفت«. آنطور که خبرنگار 
شبکه سی ان ان  گزارش کرده ، نظامیان امریکایی در پی اقدام واشنگتن 
در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و هفت تن از یارانش در 
نزدیکی فرودگاه بغداد، می دانستند که حمله ایران به نیروهای امریکایی 
قریب الوقوع است. طبق این گزارش، حمله تالفی جویانه ایران حدود دو 
ساعت به طول انجامید و تنها محدوده امریکایی این پایگاه هوایی که 
حدود یک چهارم از این پایگاه عراقی را تشکیل می دهد، هدف قرار داد. 
بنا به گزارش سی ان ان، به رغم آنکه نظامیان امریکایی می دانستند که 
این پایگاه حمله خواهد شد، اما اطالعی از ماهیت این حمله نداشتند. 

این س��رهنگ دوم امریکایی در این خصوص گفت: »می دانستیم که 
اتفاقی خواهد افتاد اما دقیقاً نمی دانس��تیم که چه اتفاقی قرار اس��ت 
بیفتد، هرچه زمان جلوتر می رفت، نشانه     هایی از اتفاقی که قرار است 

بیفتد، دریافت می کردیم اما مطمئن نبودیم«. 


