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  گزارش  2

    درنما

 سازهای دنباله روی افراطی لندن 
از واشنگتن

بوریس جانس��ون از 24 ژوئیه گذشته به دنبال اس��تعفای ترزا می  به 
نخست وزیری بریتانیا رسید و از همان موقع این مسئله مطرح بود که او 
با توافق هسته ای یا برجام چه می کند. از آنجایی که او هم حزبی خانم می  
بود و سیاست اعالمی از سوی حزب محافظه کار و سیاست کلی بریتانیا 
بر حفظ برجام بود، انتظار می رفت که سیاست جانسون هم بنابر قاعده 
به حفظ برجام باشد اما مصاحبه 23سپتامبر نشان داد که او چندان هم 
پایبند به این سیاست نیست. او در آن مصاحبه گفت: »هر ایرادی که از 
نظر شما به توافق هسته ای با ایران وارد باشد، زمان آن فرا رسیده که به 
فکر آینده باشیم و توافقی جدید تنظیم کنیم. « به نظر می رسد که حاال 
جانسون آن قدر لحنش را در مورد برجام تغییر داده که دیگر مبدل به 

نسخه اروپایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، شده است. 
آشکار       ترین نشانه از تغییر لحن جانسون در مورد برجام را می توان از این 
حرفش شنید که سه        شنبه گذش��ته گفت: »اگر قرار است از دست این 
توافق خالص شویم، اجازه دهید آن را با توافق مد نظر ترامپ جایگزین 
کنیم. این گامی بزرگ رو به جلو خواهد بود. « شاید تنها کسی که از این 
حرف جانسون به وجد آمده بود ش��خص ترامپ بود که بی معطلی این 
حرف جانسون را در پیام توئیتری خود منتش��ر کرد و در ادامه نوشت: 
»من موافقم!« در واقع، خشنودی ترامپ از این بابت بود که حاال او یک 
نسخه بدل در میان شرکای اروپایی خود دارد و این نسخه بدل دیگر آن 
حداقل حفظ ظاهر را هم کنار گذاشته  و به صراحت تمام از مرگ برجام 
می گوید. دومین نشانه با تغییر سیاست سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه 
اتفاق افتاد که برخالف گذشته، این بار به صورت رسمی خواستار اجرای 
مکانیزم حل اختالف شدند. می توان گفت که جانسون عامل اصلی این 
تغییر سیاست بود زیرا دو کشور دیگر اروپایی می توانستند پیش از این 
و در چهار گام ایران برای کاهش تعهدات هسته ای اش، از مکانیزم حل 
اختالف استفاده کنند اما از این کار خودداری می کردند تا متهم به نابودی 
برجام نشده باشند. این بار، با حضور جانسون این رویکرد اروپایی قابل 
ادامه دادن نبود و باید گفت که جانسون با همراه کردن دو کشور دیگر و 
کلید زدن مکانیزم حل اختالف، درست در همان مسیر مطلوب ترامپ 

پیش می رود تا حداقل حیات کاغذی برجام را هم بر باد بدهد. 
حرکت جانسون به س��مت توافق جایگزین برجام یا »توافق ترامپ« به 
تعبیر نسخه اصل امریکایی اش دالیل مختلفی دارد اما باید گفت که او با 
مرگ برجام بیشتر به دنبال یافتن متحدی قدرتمند در عرصه بین الملل 
است تا بتواند از پس برگزیت بربیاید. جانسون از ابتدای کار خود در 24 
ژوئیه وعده تمام و کمال برای اجرای برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا را داد اما کرسی های حزب محافظه کار او در مجلس عوام آن قدر نبود 
تا بتواند با اطمینان خاطر کار خود را پیش ببرد. انتخاب زودهنگام در 12 
دسامبر این اطمینان را به او داد که با داشتن 42/4 درصد از کرسی های 
مجلس عوام می تواند با خیال راحت بریتانیا را از اتحادیه اروپا بیرون بیاورد 
اما مشکل او اینجا است که بعد از آن چه خواهد کرد. این مشکلی است که 
منتقدان برگزیت قبل از همه پرسی 2016 بر آن انگشت گذاشته بودند 
و حاال که جانسون در آستانه بیرون آوردن بریتانیا است، این مشکل هم 
جدی تر از گذشته مطرح می شود. انعقاد یک توافق تجاری بزرگ با امریکا 
اصلی        ترین راه نجات جانسون است تا بتواند پس لرزه های برگزیت را دفع 
کند به خصوص اینکه ترامپ چندین بار او را نسبت به این توافق امیدوار 
کرده و بعد از پیروزی جانس��ون در آن انتخابات هم در توئیتر نوش��ت: 
»بریتانیا و ایاالت متحده اکن��ون آزادند تا به توافق تجاری جدید بزرگی 
بعد از برگزیت برسند.«  هیچ نش��انه ای از چند و چون این توافق معلوم 
نیست و حتی معلوم نیست که ترامپ در این سال انتخاباتی امریکا و برنامه 
استیضاحش عالقه ای به این توافق داشته باشد یا نه. با این حال، جانسون 
به وعده ترامپ دل خوش کرده و حاضر ش��ده برای جلب رضایت خاطر 

ترامپ، برجام را به پای توافق نانوشته و بالتکلیف تجاری او قربانی کند.
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   استقرار سیستم های راداری فرانسه در ساحل شرقی عربستان 
مقامات فرانسوی اعالم کردند، کشورشان سیستم های راداری را در ساحل 
شرقی عربستان مستقر کرده تا سیستم دفاعی این کشور را بعد از حمالت 
موشکی سپتامبر )شهریورماه 98( به تأسیسات نفتی سعودی تقویت کند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، این ابتکار عمل از قبل اعالم نشده بود اما 
مسئوالن فرانسوی گفتند، استقرار سیستم های راداری در ساحل شرقی 
عربستان مشرف به خلیج فارس در چارچوب قدرت مأموریت » جگوار « است. 
آنها اطالعات زیادی در این باره ارائه نکردند. این اظهارات چند ساعت بعد از 
سخنرانی امانوئل ماکرون،  رئیس جمهور فرانسه عصر پنج  شنبه مقابل ارتش 
فرانسه مطرح ش��ده که در آن از مطمئن ساختن عربستان  در پی حمالت 
موشکی به تأسیسات نفتی اش در سپتامبر گذشته سخن به میان آورده بود.  
-----------------------------------------------------

   افزایش 16 درصدی بی خانمان       ها در کالیفرنیای امریکا
وزارت مسکن و توسعه شهری امریکا اعالم کرده که ایالت کالیفرنیا با بحران 
بی خانمان       ها مواجه است و تعداد بی خانمان       ها در این ایالت در مقایسه با سال 
پیش از آن 16/4درصد افزایش داشته است. به گزارش سی ان ان، »گاوین 
نیوسام « فرماندار کالیفرنیا روز پنج  شنبه تأکید کرد که برنامه وی برای تأمین 
چادر و خودروهای دارای کاروان برای اقامت، بخشی از تالش های گسترده 
برای مبارزه با بی خانمانی در این ایالت است. تنها در شهر لس آنجلس دهها 
هزار نفر بی خانمان بوده و بسیاری از آنها پیش تر در چادر زندگی می کرده و 

حدود یک چهارم از آنها در خودروهایشان می خوابند. 
-----------------------------------------------------

   سفارت هندوراس به قدس اشغالی منتقل می شود
رئیس جمهور هن��دوراس از انتقال س��فارت ای��ن کش��ور از تل آویو به 
قدس اشغالی خبر داد. به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه فرامنطقه ای 
القدس العربی، خوان اورالندو هرناندز، رئیس جمهور هندوراس اعالم کرد: 
به محض اینکه اسرائیل دفتر دیپلماتیک خود را در تِگوسیگالپا افتتاح کرد 
ما سفارت مان را از تل آویو به قدس منتقل خواهیم کرد. وی تأکید کرد این 

کشور سپتامبر دفتری تجاری را در قدس افتتاح کرد. 
-----------------------------------------------------

  دستگیری مفتی داعش و برادرش در عراق
منابع امنیتی عراق از دستگیری »شفاء النعمه « مفتی داعش و برادرش 
خبر داده اند. شفاء النعمه  فتوای اعدام تعدادی از علما و رجال دینی را صادر 
کرده بود. به گزارش فارس، در بیانیه بخش اطالع رس��انی امنیتی عراق 
آمده است: »با هدف تقویت امنیت و ثبات در استان نینوا و تعقیب عناصر 
تروریستی، اداره پلیس الحدباء وابسته به مرکز فرماندهی نینوا موفق شد بر 
اساس اطالعات دقیق، نزار علی بشیر النعمه، مسئول بخش امنیتی داعش 
را دستگیر کند.« این مفتی سنگین وزن با وانت به بازداشتگاه منتقل شد. 
از جمله اتهامات شفاء النعمه دست داشتن در انفجار مسجدالنبی یونس در 

موصل در اوایل سیطره داعش بر این شهر در سال 2014 است. 
-----------------------------------------------------
  فراکسیون حزب اهلل : تحریم       ها بر مقاومت ما تأثیری نمی گذارد

»حسن فضل اهلل « عضو فراکسیون حزب اهلل در پارلمان لبنان »الوفاء للمقاومه « 
گفته که تحریم       ها علیه کشور ما و جنبش های مقاومت یکی از انواع حمالت 
علیه ماست؛ تمام این تحریم       ها از سوی امریکا و کشورهای متحد آن نمی تواند 
بر مقاومت ما تأثیر بگذارد. »رویترز « روز جمعه گزارش داد خزانه داری انگلیس 
شاخه های سیاس��ی و نظامی حزب اهلل را تحت قانون »اقدام توقیف اموال 

تروریستی« مصوب سال 2010 قرار داده و آن را تروریستی اعالم کرد. 
-----------------------------------------------------
  پکن: مشارکت استراتژیک با روسیه به سطحی عالی رسیده است

نخست وزیر چین با ارس��ال یک پیام ضمن تبریک گفتن به »میخائیل 
میشوستین« بابت انتخاب او به سمت نخست وزیری روسیه، از سطح عالی 
روابط استراتژیک دو کشور ابراز خرسندی کرده است. به نوشته روزنامه 
»مردم « چین، نخس��ت وزیر چین در این پیام به میخائیل میشوستین 
نخست وزیر جدید روسیه تبریک گفته و در این پیام تبریک تصریح کرد: 
»»مشارکت استراتژیک جامع و هماهنگی چین-روسیه در سال های اخیر 
به یک سطح عالی توسعه یافته است«. والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
روز پنج  شنبه با امضای حکمی رسماً »میخائیل میشوستین« را به عنوان 

نخست وزیر جدید روسیه منصوب کرد. 
-----------------------------------------------------

   نجات ماکرون و همسرش از دست معترضان 
نیروهای امنیتی فرانسه رئیس جمهور این کشور را از یک سالن تئاتر در 
پاریس در حالی خارج کرده اند که معترضان تالش می کردند وارد ساختمان 
شوند. به گزارش اسپوتنیک، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در کنار 
همسرش مشغول تماشای تئاتری در پاریس بود که معترضان تالش کردند 
وارد ساختمان ش��وند. نیروهای امنیتی وی و همسرش را خارج کردند و 
جلوی معترضان را گرفتند. کمی بعد از آن، نیروهای امنیتی یک محدوده 

امن را برای ماکرون ایجاد کردند تا وی بتواند با خودرویش از محل برود. 
-----------------------------------------------------
   روسیه: نورد استریم 2 به رغم تحریک امریکا تکمیل می شود

وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد که خط لوله نورد اس��تریم 2 که تحت 
تحریم های امریکا قرار گرفته طبق برنامه تکمیل خواهد شد. در بیانیه وزارت 
خارجه روسیه آمده است: »با وجود فشارهای موجود،  نورد استریم 2 تکمیل 
خواهد شد. برای اروپایی ها،  مزایای ایجاد یک خط لوله اضافی صادرات گاز 
کامالً واضح است. «وزارت خارجه روسیه تحریم های امریکا علیه این خط 

لوله را مداخله آشکار در امور داخلی اتحادیه اروپا توصیف کرد. 
-----------------------------------------------------

   زلنسکی استعفای نخست وزیر اوکراین را نپذیرفت
رئیس جمهور اوکراین استعفای نخست وزیر این کش��ور را رد کرد. اولکسی 
هونچاروک، نخست وزیر اوکراین صبح جمعه 1۷ ژانویه )2۷ دی( در پی انتشار 
اظهاراتی از وی که در آن به عملکرد رئیس جمهور این کشور انتقاد کرده بود از 
دولت استعفا کرد. وی در این اظهارات که اخیراً افشا شده گفته بود که زلنسکی 
»فهم و درکی ابتدایی« از اقتصاد دارد. ولودیمیر زلنس��کی، رئیس جمهور 
اوکراین پس از دریافت استعفای نخست وزیرش اعالم کرده بود که آن را بررسی 
خواهد کرد اما در نهایت در جلسه ای با نخست وزیر، از هونچاروک خواست که 

در کابینه بماند و گفت که به او و کابینه اش فرصت دیگری می دهد.

 ریابکوف: جانسون با عبور از برجام
 نشان داد انگلیس دنباله رو امریکا است

مع�اون وزی�ر خارج�ه روس�یه از اظه�ارات نخس�ت وزیر 
انگلی�س در م�ورد ل�زوم مذاک�ره مج�دد ب�ر س�ر برج�ام 
انتق�اد ک�رده و گفت�ه ای�ن صحبت     ه�ا نش�ان می ده�د لن�دن 
از دس�تورکار واش�نگتن در قب�ال ای�ران پی�روی می کن�د. 
به گزارش فارس، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه روز      شنبه 
از موضع گیری اخیر »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس علیه توافق 
هسته ای با ایران انتقاد کرد و در یک سخنرانی گفت »این صحبت     ها مانعی 
دیگر در مسیر حفظ توافق هسته ای است.« جانسون هفته گذشته با بیان 
اینکه ایران باید درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای مذاکره 
مجدد در مورد برنامه هسته ای را بپذیرد، گفت می توان برجام را با »توافق 
ترامپ« جایگزین کرد .ریابکوف افزود: »این نش��ان می دهد که انگلیس 
عمالً از دستور کار ایاالت متحده در قبال ایران پیروی می کند.« »میخاییل 
اولیانوف « نماینده دائمی روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در 
گفت وگویی با ایرنابا تأکید بر مخالفت روسیه با آغاز به کارگیری این ساز و 
کار خاطرنشان کرد: کرملین نسبت به این اقدام سه کشور اروپایی دیدگاه 
منفی دارد. نماینده دائمی روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایرنا 
گفت: ما با گوشزد کردن پیامدهای منفی این ساز و کار، شرکای غربی را از 
چنین گامی برحذر داشته ایم. وی گفته که ما معتقدیم که سه کشور اروپایی 

با اقدام در این زمینه، می خواهند وضعیت را به رویارویی بکشانند.

 ارتش سوریه 
مواضع تروریست    ها را در هم کوبید 

ارتش س�وریه از هوا و زمین مواضع تروریس�ت     ها را در دو استان 
ادلب و حلب در هم کوبید، تروریس�ت     هایی که با راکت پراکنی به 
محله های مس�کونی، دهها غیرنظامی را کش�ته و زخمی کردند. 
ارتش سوریه در سلسله عملیات خود علیه گروه های تروریستی، به حمالت 
مکرر تروریست    ها به محله های مسکونی در شهر حلب و مناطق امن در شرق 
و جنوب شرق ادلب پاس��خ داد و با حمالت متمرکز خود، موشک انداز    ها و 
خمپاره اندازهای آنها را در غرب، جنوب غرب و جنوب ش��رق استان ادلب 
منهدم کرد. به گزارش خبرگزاری رس��می سوریه )سانا(، واحدهای ارتش 
سوریه عصر جمعه با سالح توپخانه و موشک حمالت متمرکزی را به مواضع 
گروه های تروریستی و اس��تحکامات آنها در حومه جنوبی و جنوب غربی 
شهر حلب داشتند که با کشته شدن شماری از تروریست     ها و زخمی شدن 
شماری دیگر و انهدام سکوهای پرتاب موشک آنها همراه بود. یک مقام محلی 
در استان حلب هم اعالم کرد که بامداد      شنبه دهها تروریست در حمالت 
هوایی روسیه و سوریه به مواضع آنها در استان های حلب و ادلب زخمی شدند. 
گروه های تروریستی هم به بازداشت غیرنظامیان در مناطق استقرار آنها در 
ادلب ادامه می دهند و نمی گذارند آنها از گذرگاه     هایی که در ابوالظهور )جنوب 
شرق استان ادلب(، الحاضر )جنوب استان حلب( و الهبیط )جنوب استان 
ادلب( ایجاد شده خارج شوند و آنها را به عنوان سپر انسانی به کار گرفته اند. 
این تروریست     ها همزمان به حمالت راکتی به روستاهای »ابودفنه« و »تل 

خطره« در شرق و جنوب شرق استان ادلب ادامه می دهند.

 ۸۳ درصد سیاهپوستان امریکا 
ترامپ را نژادپرست می دانند

از هر 10 سیاهپوست در امریکا هشت نفر معتقدند که رئیس جمهور 
این کشور نژادپرست است.

 به گزارش سی ان ان نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و مؤسسه 
ایپسوس نش��ان می دهد که دیدگاه اکثریت سیاهپوستان درباره دونالد 
ترامپ به ش��دت منفی اس��ت و حدود 90 درصد از سیاهپوستان امریکا 
گفته اند عملکرد دونالد ترامپ را تأیید نمی کنند. ۷۷ درصد از سیاهپوستان 
امریکا ه��م گفته اند که عملک��رد ترامپ را در بخش ایج��اد فرصت های 
شغلی تأیید نمی کنند. ۷6 درصد از سیاهپوستان امریکا هم گفته اند که 
سیاست های ترامپ برای آفریقایی تبار های امریکا بد بوده است. 83درصد 
از سیاهپوستان امریکا هم گفته اند که معتقدند دونالد ترامپ یک نژادپرست 
است. البته هراس شرکت کنندگان در این نظرسنجی از روابط فعلی نژادی 
در کشور فراتر از کاخ سفید است.  در حالی که 6۵ درصد از این افراد گفتند 
درباره زندگی خود به عنوان سیاهپوس��تان امریکایی خوش بین هستند 
اما همین میزان هم گفتند که فکر می کنند سیاهپوست بودن در ایاالت 
متحده در حال حاضر بد است. همچنین ۷۷ درصد هم بر این باورند که برای 
سفیدپوست بودن در امریکا زمان خوبی است. همچنین تنها 16 درصد 
از شرکت کنندگان در این نظرس��نجی گفتند که فکر می کنند کودکان 
سیاهپوستی که اکنون در امریکا متولد شده اند فرصت خوبی برای دستیابی 
به اس��تانداردهای راحت تری برای زندگی دارن��د در حالی که ۷۵ درصد 
گفتند فکر می کنند کودکان سفیدپوست چنین فرصتی دارند. ۵6 درصد 
از شرکت کنندگان می گویند اقتصاد کشور منفی است و ۷۷ درصد هم بر 
این باورند که رئیس جمهوری برای بیکاری ۵/۵ درصدی کنونی در میان 
بزرگساالن سیاهپوست » مقداری « یا » به سختی « اعتبار قائل شده است.

خروج یک به یک دروغ های  ترامپ  از زیر آوار عین االسد

انتشار اطالعاتی    گزارش  یک
درب���اره حجم 
آسیب های وارد شده به پایگاه عین االسد و نیز 
زخمی شدن شماری از نظامیان امریکایی در پی 
اقدام موشکی ایران، به حربه ای قدرتمند برای 
انتقاد از دروغگویی و پنهانکاری رئیس جمهور و 
دیگ�ر مقام�ات امری�کا تبدیل ش�ده اس�ت. 
 دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امری��کا یک روز 
بعد از موش��کباران پایگاه عین االسد با حضور در 
برابر خبرنگاران گفت که به هیچ کدام از نظامیان 
کشورش آسیبی نرسیده است؛ موضعی که طی 
روزهای بعد، مارک اسپر وزیر دفاع امریکا و دیگر 
مقام های دولت این کش��ور یکصدا بر آن تأکید 

داشتند. 
آنچه نخست از وضعیت این پایگاه در برابر چشم 
جهانیان قرار گرفت، آسیب های وارد شده در پی 
حمله موش��کی بود اما گزارش روز جمعه پایگاه 
»دیفنس وان « و بعد از آن ه��م باید پنتاگون که 
از زخمی ش��دن دس��ت کم 11نظامی امریکایی 

و انتقال آنها به مراکز پزش��کی امریکا در کویت 
و آلمان حکایت داش��ت، انتقاد    ها علیه ترامپ را 
تش��دید کرد. این انتقاد    ها به طور ویژه در شبکه 
اجتماعی توئیتر خود را نشان داده است. یک کاربر 
توئیتری ک��ه در این زمینه پیامی منتش��ر کرده 
است، نوش��ت: » زمانی که دولت ترامپ می گفت 
که کسی زخمی نش��ده اس��ت، دروغ می گفت. 
چه وقت اعت��راف می کند که این حمله کش��ته 
هم داشته اس��ت؟ « یکی از کاربران که به توئیت 
شبکه خبری ان بی سی نیوز در انعکاس این خبر 
واکنش نشان داد، نوشت: »دولت ترامپ با گفتن 
اینکه تلفاتی در کار نبوده دروغ گفته اس��ت. 11 
نفر طوری مجروح شده بودند که مجبور شده اند 
برای درمان آنها را به مراک��ز دیگری در خارج از 
عراق منتقل کنند.« شخص دیگری هم به کشته 
ش��دن دو نظامی امریکایی در آلمان اشاره کرد و 
نوشت: »همزمانی جالبی اس��ت. از زمان حمله 
ایران، هفت نظامی امریکایی در حوادث اینچنینی 
کشته شده اند. « دیگر کاربران با اشاره به اینکه در 

چنین شرایطی چقدر امکان جنگ با ایران زیاد 
بوده است در انتقاد از هواداران ترامپ این پرسش 
را مطرح کردند که آیا آنها همچنان می خواهند 

که وی رئیس جمهورشان باشد؟
  بیش از 100 نظامی امریکایی در عین االسد 

کشته شده اند
پایگاه خبری تحلیلی »سیتیزن تروث« روز جمعه 
در گزارشی شرایط عین االسد را تشریح کرد و نوشت 
که اطالعاتی در دست دارد که نشان می دهد بیش 
از 100 نظامی امریکایی در حمله موشکی ایران به 
این پایگاه کشته شده اند و در آینده نزدیک، اطالعات 
بیشتری در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. در 
ادامه این گزارش آمده است که بنابر گفته مقاومت 
نظامی عالی رتبه، امریکا مجبور بود تجهیزات خود را 
از سراسر عراق به پایگاه عین االسد در استان االنبار 
بیاورد تا امنیت آنها را تأمین کنند و چنین اقدامی، 
مسئوالن نظامی ایران را به متمرکز کردن قدرت 
آتش خود بر پایگاه عین االسد، با هدف وارد کردن 
فشار حداکثری بر امریکا و از کار انداختن مرکز اصلی 

فرماندهی نظامی آن در عراق ترغیب کرد. 
حساب توئیتری »ایران ویووِر « نیز به نقل از یک منبع 
مطلع نوشت: »سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
از عملیات موش��کی علیه پایگاه هوایی عین االسد 
که میزبان نظامیان امریکایی و محل اس��تفاده از 
پهپاد    ها در عراق است، تصویربرداری کرده اند. شش 
فروند جنگنده »اف-3۵« و شش پهپاد همزمان از 
پایگاه عین االسد حفاظت می کردند که یگان جنگ 
الکترونیک سپاه توانست سامانه های راداری آنها را 
فریب داده و مانع هرگونه واکنش نظامیان امریکایی 
شود.«  در ادامه اطالعاتی که در این زمینه منتشر 
شده آمده است: »ساختمان های فرماندهی و کنترل، 
پست دیده بانی، انبار سالح و مهمات، انبار تدارکات، 
دفتر اصلی امور اداری، حفظ و نگهداری هواپیماها، 
آشیانه پرواز هواپیماها، آشیانه بالگرد، آشیانه پهپاد، 
دو خوابگاه و سنگر نابود ش��دند.« عالوه بر گزارش 
دیفنس وان و اطالعاتی که ایران ویووِر منتشر کرد، 
پایگاه السومریه هم روز      ش��نبه تصاویر جدیدی از 
محوطه آسیب دیده پایگاه عین االسد منتشر کرد. 

  پنتاگون: پنج  شنبه متوجه شدیم
موج انتقاد    ها از عملکرد امریکا، سرانجام پنتاگون را 
به واکنش واداشت. وزارت دفاع امریکا روز جمعه با 
اعالم اینکه قصدی برای پنهانکاری نبوده اس��ت، 
اعالم کرد که این سازمان پنج  شنبه متوجه شده که 
شماری از نظامیان امریکا بر اثر حمله به »عین االسد« 
زخمی شده اند و مردم فقط چند ساعت بعد از اطالع 

پنتاگون، در جریان قرار گرفته اند. 
جانات��ان هافمن، س��خنگوی پنتاگ��ون در این 
مورد گفت که مقام های ارش��د ارتش امریکا روز 
پنج  ش��نبه تازه متوجه ش��ده اند که 11 نظامی 
امریکا در پی نش��انه های ضربه مغزی خفیف از 
عراق خارج شده اند و افزود: »اینکه قصدی برای 
کوچک نمایی ش��مار زخمی     ها وجود داش��ته یا 
نوعی بی برنامگی سیاسی در این خصوص وجود 
داش��ته، صحیح نیس��ت.«  این موضع گیری در 
شرایطی صورت گرفت که رسانه     هایی که خبرنگار 
و عکاس به عین االسد اعزام کرده بودند نیز پیش 
از این گفته بودند که هیچ امریکایی  آسیب جدی 
ندیده اس��ت. تا اینکه روزنامه واشنگتن پس��ت 
چهار    ش��نبه گزارش داد چند پرسنل امریکایی 
به علت »ضربه مغزی خفیف« تحت درمان قرار 
گرفته اند و یک سخنگوی فرماندهی ارتش امریکا 
در بغداد نی��ز روز 26 دی م��اه در قالب بیانیه ای 

ناچار شد به این موضوع اعتراف کند. 

به رغم اص�رار امریکا ب�رای ادام�ه حضور در 
خاک ع�راق، عراقی     ها به دنب�ال بازنگری در 
روابط امنیتی با واشنگتن هستند. سخنگوی 
فرمانده کل نیروهای مس�لح ع�راق گفته که 
رایزنی     ه�ا در این زمین�ه در جریان اس�ت و 
تصمیم اخراج نیروه�ای خارجی یک تصمیم 
حاکمیت�ی ب�وده ک�ه ش�امل تمام�ی خاک 
ع�راق از جمل�ه اقلیم کردس�تان می ش�ود. 
به گزارش »ج��وان«، در پی درخواس��ت مردم و 
جریان های سیاس��ی و فرمانده��ان نظامی عراق 
برای خروج هرچه زودتر نیروهای خارجی از خاک 
کشورش��ان، مقامات بغداد نیز دست به کار شدند 
تا اقدامات مقتضی را در این زمین��ه انجام دهند. 
سرتیپ عبدالکریم خلف، سخنگوی فرمانده کل 
نیروهای مس��لح عراق روز       ش��نبه گفت که دولت 
عراق در حال رایزنی با امریکا درباره روابط امنیتی 
است. خلف در مصاحبه با شبکه روسیا الیوم، تأکید 
کرد:»عراق مالحظ��ات و طرح      های��ی درباره این 
پرونده دارد و در تالش اس��ت همه چیز به نحوی 
پیش برود که با حاکمیت عراق منافات نداش��ته 
باشد و این مذاکرات هنوز به پایان نرسیده است«. 
سخنگوی رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
گفت:»حضور نیروهای امریکایی بنا به یادداشتی 
است که به س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت ارجاع 
داده شد و در آن درخواست تشکیل ائتالفی برای 
کمک به نیروهای عراق��ی در مقابله با داعش داده 
شده و با این مس��ئله موافقت شده اس��ت. بعد از 
پیروزی بر داعش، عراق درخواس��ت      هایی را برای 
خروج این نیرو     ها ارائه کرد. ابراهیم الجعفری، وزیر 
خارجه س��ابق عراق در یادداش��تی خواهان پایان 
فعالیت ائتالف شد و تأکید کرد که عراق هیچ گونه 
تعهد مالی و سیاسی نداده است«. خلف همچنین 
خاطرنشان کرد:»تصمیم اخراج نیروهای خارجی 
یک تصمیم حاکمیتی است و شامل تمامی خاک 
عراق از جمله اقلیم کردس��تان می ش��ود، چراکه 

بخشی از عراق است، همانطور که اقلیم کردستان 
هیچ مش��کلی در این باره ندارد«. پیش تر نیز یک 
منبع دولتی عراق در مصاحبه با روسیا الیوم گفت 
که دولت های عراق و امریکا درباره آینده نیروهای 
امریکایی در عراق و تمایل مشترک آنها برای آغاز 
مذاکرات و ادامه آن به مدت چند ماه یا یک سال، در 
تماس هستند. هفته گذشته نیز عادل عبدالمهدی، 
نخس��ت وزیر دولت پیش��برد امور عراق از مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا خواست نمایندگانی به 
عراق برای تدوین مکانیزم اجرای مصوبه پارلمان در 
خصوص خروج نظامیان امریکای��ی از عراق، اعزام 
کنند. شبکه سی بی اس هم دیروز در گزارشی اعالم 
کرد:»دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا و برهم 
صالح، رئیس جمهور ع��راق در همایش اقتصادی 
داووس در هفته ج��اری، درباره اخ��راج نیروهای 

امریکایی از عراق صحبت خواهند کرد.«
بازنگری در روابط امنیتی امریکا و عراق در شرایطی 
انجام می شود که مقامات کاخ سفید مدعی هستند 

که بیشتر مس��ئوالن عراقی خواهان باقی ماندن 
نیروهای خارجی در کشورش��ان هس��تند. این 
ادعا درحالی مطرح ش��ده است که پارلمان عراق 
طرح خ��روج نیروهای امریکای��ی و متحدانش را 
تصویب کرده و فرماندهان حشدالش��عبی بار     ها 
هشدار داده اند که در صورت عدم تمکین امریکا 
به این مصوب��ه، برای بی��رون راندن آنه��ا به زور 
متوسل می شوند. همچنین به درخواست رهبران 
سیاس��ی و نظامی ع��راق، قرار اس��ت روز جمعه 
تظاهرات میلیونی علیه اشغالگران در سراسر عراق 
برگزار شود. پس از ترور س��ردار قاسم سلیمانی، 
و همرزمانش، عراق دیگر ب��رای امریکایی     ها امن 
نیست و گروه های مقاومت و جریان های سیاسی 
برای بیرون کردن نیروهای خارجی مصمم هستند. 
امریکا در س��ال های اخیر با اعزام تروریست های 
داعش به عراق، هزینه های زیادی را به ملت عراق 
تحمیل کرد و در ماه های اخیر هم با جهت دادن به 
اعتراضات عراقی     ها و ایجاد آشوب در عراق سعی 

داشت دولتی وابس��ته به خود روی کار بیاورد تا 
بتواند از این طریق نفوذ ایران و گروه های مقاومت 
در این کشور را تضعیف کند. اما با ترور فرماندهان 
مقاومت، اشتباه بزرگی مرتکب شد و در رسیدن به 

این نقشه شوم ناکام ماند. 
   تحرکات امریکا در عراق 

با وجود ت��الش عراقی     ها برای اخ��راج نیروهای 
خارجی، واشنگتن همچنان به دنبال تثبیت جای 
پای خود در عراق است. یک منبع سیاسی مطلع، 
از دیدارهای دو روز اخیر مقامات مسئول امریکایی 
و مقامات دولت اقلیم کردس��تان عراق خبر داد و 
گفت که این دیدار     ها روی چند مسئله متمرکز بود. 
وی در گفت وگو با پایگاه بغداد الیوم تصریح کرد: 
»در این دیدار     ها درباره روند تداوم حمایت کرد     ها 
از بقای نیروهای امریکایی و رد مسئله عقب نشینی 
آنها از عراق یا لغو توافقنام��ه امنیتی و همکاری 
درباره احداث چهار پایگاه نظامی از جمله پایگاه 

الحریر در منطقه کردستان گفت وگو شد«.
از سوی دیگر، روزنامه روسیسکایا گازتا روز       شنبه 
 WC-135 در گزارش��ی نوش��ت:»هواپیماهای
مش��هور به فونیکس که آزمایش های هسته ای 
در هند، جمهوری خلق کره و پاکستان را دنبال 
کرده، پس از حمله موش��کی به پای��گاه نظامی 
امریکا در عراق بر فراز این کشور به پرواز درآمد«. 
روسیس��کایا گازتا در ادامه نوشت:»این هواپیما 
متعل��ق به نی��روی هوای��ی امریکا ب��وده و ویژه 
شناس��ایی فعالیت های رادیواکتیویته در زمان  
آزمایش های هس��ته ای اس��ت«. این هواپیمای 
اکتش��افی مخصوص ردیابی تشعشعات ناشی از 
فعالیت های هس��ته ای و جمع آوری اطالعات در 
این باره اس��ت. پس از ترور فرماندهان مقاومت، 
امریکا پروازهای شناس��ایی خود بر فراز عراق را 
افزایش داده است، و این تحرکات بیشتر با هدف 
ضربه زدن به گروه ه��ای حشدالش��عبی و ترور 

فرماندهان آن انجام می شود.

فرس�تاده ویژه س�ازمان ملل در ام�ور یمن از 
کاهش قاب�ل توج�ه عملیات ه�ای نظامی در 
یمن خبر داده که به گفت�ه او »احتمال می رود 
صلح در سال جاری محقق ش�ود«  ولی منابع 
امنیتی یمنی می گویند که ائتالف سعودی طی 
روزهای گذشته حمالت خود را در جبهه های 
مختلف یمن ش�دت بخشیده اس�ت که البته 
با مقاومت ارتش و کمیته ه�ای مردمی، دهها 
نفر از عناصر ائتالف کش�ته یا زخمی شده اند. 
سه روز قبل بود که »مارتین گریفیتس « فرستاده 
ویژه سازمان ملل در امور یمن در نشست شورای 
امنیت سازمان ملل گفت که خطر بروز بحران آنی 
در یمن وجود ندارد. به گزارش شبکه »الحدث«، 

گریفیت��س گفته ب��ود که عملیات ه��ای نظامی 
در یمن به نح��و قابل توجهی کاه��ش یافته اند و 
»احتمال می رود صلح در سال جاری محقق شود.« 
 با این حال، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن گفته که ائتالف سعودی با یورش های زمینی 
روزانه و تالش هایش ب��رای نفوذ در خاک یمن به 
تش��دید درگیری    ها دامن می زند. پایگاه خبری 
المس��یره به نقل از یک مقام نظام��ی یمن اعالم 
کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
روز     ش��نبه تالش مزدوران ائتالف سعودی برای 
نفوذ در ش��هر قعطبه در شمال اس��تان الضالع را 
ناکام گذاشتند. یک مقام محلی در شهر محاصره 
شده »الدریهمی « در استان »الحدیده« در غرب 

یمن هم گفته ک��ه نیروهای ائتالف س��عودی با 
حمالت توپخانه ای یک منزل مسکونی در شمال 
غرب این شهر را به آتش کشیدند. روز جمعه هم 
رزمندگان ارتش و کمیته های مردمی یمن یک 
پیشروی بسیار گسترده نیروهای ائتالف سعودی 
را در ش��هر راهبردی »نهم« در اس��تان صنعا که 
دروازه این شهر محسوب می شود، ناکام گذاشتند. 
روزنامه »االخبار « در گزارشی از آماده شدن برای 
تش��دید تنش   ها خبر داده و نوشته که عربستان 
تحت پوش��ش توافق ری��اض در حال بازس��ازی 
ش��به نظامیان وفادار به ائتالف و سوق دادن آنها 
به سمت جبهه های شمالی است؛ مقدماتی که به 
نظر می رسد زمینه را برای تنشی جدید در سال 

2020 آماده می کند؛ تنشی که نشانه های آن از 
حمله گسترده دیروز به جبهه »نهم« پدیدار شد 
اما نیروهای صنعا این حمله را ناکام گذاش��تند و 
به عامالن آن خس��ارت های زی��ادی وارد کردند. 
در ادامه این گزارش آمده، ب��ه دور از خوش بینی 
»مارتین گریفیتس « فرستاده سازمان ملل در امور 
یمن به نظر می رسد اوضاع در این کشور به سمت 
نبردی پیش می رود که سعودی و متحدانش دو 
ماه است مقدمه آن را می چینند و اتفاقات حاکی از 
کم شدن شاخص های صلح است. عربستان پس از 
چند ماه آتش بس شکننده و غیر علنی با انصارهلل 
در حال تنظیم مجدد موقعیت های خود برای تنش 

جدید در سال 2020 در یمن است.

بازنگری روابط امنیتی با امریکا روی میز بغداد

عربستان در حال سازماندهی مجدد جنگ یمن است

سخنگوی نیروهای مسلح عراق: تصمیم اخراج نیروهای خارجی حاکمیتی و شامل کردستان هم می شود
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