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  گزارش  2

   واکنش

راهبرد آشوب منطقه ای امریکا
از چند ماه قبل که امریکا با به کارگیری ابزار و تاکتیک  ها و ظرفیت های 
اجتماعی و سیاسی، به امید سایکس پیکوی جدید منطقه ای از ایران تا 
لبنان بود، رخدادهای گوناگونی ثبت شده که جمع جبری آنها شرایط 
نامطلوب برای امریکاس��ت و پیش بینی های آنها از شوک تروریستی 
علیه سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و بقیه پرونده های منطقه ای 
در مسیر خسارت های راهبردی قرار گرفته است. در لبنان با وجودی 
که اهرم های حزبی و آشوب سازی و فقیرسازی گسترده به کار گرفته 
ش��ده و امیدوار بودند تا دولتی در سقف سیاس��ت های امریکا و رژیم 
صهیونیس��تی منصوب کنند، به حاصلی معکوس رس��یده است. در 
عراق با وجودی که از ابت��دای ماه اکتبر 2019، همه پتانس��یل های 
ش��بکه های اجتماعی، نفوذی های حکومتی و آشوب های پرشدت به 
کار گرفته شده و عادل عبدالمهدی مجبور به استعفا شد، ولی فضای 
کلی با شهادت فرماندهان و سرداران مبارزه با تروریسم در مسیر اخراج 
نیروهای امریکایی قرار گرفته و به رغ��م تکذیب پنتاگون، پایگاه البلد 
تخلیه و خروج از برخی پایگاه های دیگر نیز ش��روع شده است. امریکا 
خروج از عراق را برای اس��تراتژی منطقه ای و راهبردهای مهار ایران و 
جبهه مقاومت، جانکاه می داند و یک بن بست مهلک را تجربه می کند. 
همه کاشته های امریکایی در افکار عمومی و باندهای سیاسی و فضای 
مجازی و فش��ارهای تحریمی، در یک پدیده ش��گفت انگیز در مراسم 
تش��ییع نمادین س��ردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس و سپس در 
تظاهرات  22 بهمن، پنبه شده و حتی پالس و مواضع مشکوک مذاکراتی 
یا تردید سازی در ماهیت انتخابات دوم اسفندماه، برای هدف گذاری های 
امریکایی، راه به جای نبرده و چشم انداز مأیوس کننده دارند. در یمن، 
طرح نظامی گسترده و چراغ خاموش در شرق صنعا و محور جیزان و 
حدیده از سوی سعودی و حامیان غربی، به یک پیروزی مشابه عملیات 
فتح المبین در جنگ هشت س��اله و با نام بنیان مرصوص منتهی شد. 
این تصویر برای کارنامه چهار ماهه امریکای��ی، در حالی که در درون 
امریکا، یک ترامپ متزلزل در مقاب��ل چالش های درگیری حزبی و در 
منطقه غرب آسیا، متحدان هراسناک را نشان می دهد، با توصیه های 
سعودی و صهیونیستی یک خط هرج و مرج و بی ثباتی گسترده توصیه 
شده است. دلیل آن است که این دو رژیم با اخراج امریکا، چتر حمایتی 
و راهبردی خود را از دس��ت داده و یتیم می ش��وند. لذا در توصیه های 
اس��رائیلی به امریکا، معتقدند امریکا باید دو اهرم فشار و آشوب سازی 
 در ایران متمرکز و در عراق، لبنان و س��وریه گس��ترش یابد. این طرح 
صهیونیس��تی – انگلیس��ی، با وجودی که رمقی مأیوس��انه دارد ولی 
به عنوان آخری��ن تیرهای در ترکش ش��لیک خواهد ش��د که لبنان ، 
عراق و ایران، هدف آن اس��ت. فرانس��وی  ها در لبنان منفعل شده اند 
و خط و نش��ان های پولی و مالی برای حکومت حس��ان دیاب از سوی 
امریکا – سعودی، همراه با دعوت به تظاهرات و آشوب جدید در عراق 
و شیطنت های معنادار در مس��یر انتخابات دوم اسفند ایران و یا اصرار 
بر مذاکرات التماسی، بخش��ی از دس��تور کار امریکا برای موج جدید 
آشوب سازی و تحرک باندهای مزدور و نفوذی است تا امریکا در منطقه 

بماند و شکست و ناکامی برنامه های امریکایی متوقف شود. 
با همه تالش  ها و تکذیب های مستمر، دامنه خسارت و تلفات امریکایی 
شدت یافته و جغرافیایی از افغانس��تان و یمن تا عراق، سوریه، لبنان و 
سرزمین های اشغالی را شامل خواهد شد که با روش های جدید مرگ 

مغزی تدریجی دنبال می شود. 
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 سیا مالک مخفی فروشنده تجهیزات رمزگذاری بود 
روزنامه واشنگتن پس��ت و تلویزیون »زد دی اف « آلمان با انتشار نتایج 
یک تحقیق مشترک مدعی شده اند س��ازمان اطالعات مرکزی امریکا 
)س��یا( به صورت مخفیانه مالک یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید 
تجهیزات رمزگذاری بوده  و این شرکت تجهیزات خود را به کشورهای 
مختلف از جمله ایران فروخته است. این رسانه    ها ادعا کرده اند شرکت 
سوئیس��ی »کریپتو ای.جی« به صورت مخفیانه متعلق به سیا بوده و 
همکاری محرمانه ای هم با دستگاه اطالعات آلمان داشته است. روزنامه 
واشنگتن پست در گزارش��ی با عنوان »کودتای اطالعاتی قرن « نوشته 
است:»دولت های سراسر دنیا طی بیش از نیم قرن برای محرمانه نگاه 
داشتن ارتباطات جاسوس ها، سرباز    ها و دیپلمات های شان تنها به یک 
شرکت اعتماد کرده اند«. شرکت کریپتو ای  .جی طی چند دهه گذشته با 
پشت سر گذاشتن موج های مختلف فناوری تولیدکننده اصلی تجهیزات 
رمزگذاری بوده است. این شرکت سوئیسی با فروش تجهیزاتش به بیش 

از 120 کشور میلیون     ها دالر درآمد کسب کرده است. 
-----------------------------------------------------

  موافقت مشروط ترامپ با توافق صلح با طالبان
به گفته مقام های امریکایی و افغان، با گذشت بیش از 1۸ سال از حمله 
امریکا به افغانس��تان، دونالد ترامپ به طور مش��روط یک توافق صلح با 
طالبان را که آخرین نیروهای امریکایی را از این کش��ور خارج می کند، 
تأیید کرده اس��ت و این گونه به صورت بالقوه پایان طوالنی     ترین جنگ 
امریکا آغاز می شود. به نوشته نیویورک تایمز، این توافق اما تنها در صورتی 
به امضا می رسد که طالبان تعهد خودش را به کاهش بادوام خشونت، طی 
یک دوره آزمایشی هفت روزه در اواخر همین ماه به اثبات برساند. چنانچه 
طالبان به خصومت     ها پایان داده و توافقی امضا کند، ایاالت متحده بعد از 
آن خروج تدریجی نیروهای امریکایی را آغاز می کند و مذاکرات مستقیم 
میان رهبران افغان و طالبان بر سر آینده این کشور آغاز می شود. به گفته 
یک مقام ارش��د و مطلع افغان، مایک پمپئو، وزیر ام��ور خارجه امریکا 
سه     شنبه در تماس های تلفنی جداگانه به رهبران ارشد افغانستان اطالع 

داد که ترامپ موافقت مشروط با این رویکرد را اعالم کرده است. 
-----------------------------------------------------

  دادستانی سودان علیه البرهان کیفرخواست صادر نکرد
معاون دادس��تانی خارطوم ادعا کرد که به خاطر دیدار رئیس شورای 
حاکمیتی با نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی علیه وی کیفرخواست 
جنائی صادر نشده اس��ت. احمد النور، معاون دادس��تانی خارطوم در 
پاسخ به درخواس��ت صدور چنین حکمی ادعا کرد که بر اساس قانون 
اساس��ی س��ودان، اعضای ش��ورای حاکمیتی و وزرا دارای مصونیت 
هس��تند. خبرگزاری آناتولی به نقل از النور گزارش داد که بدون اخذ 
اجازه از مجلس قانونگذاری س��ودان، نمی توان علیه اعضای ش��ورای 
حاکمیتی، هیئت دولت، والی��ان ایاالت یا حاکم��ان اقلیم ها، چنین 
حکمی صادر کرد. اخیراً ش��ماری از وکالی سودانی خواستار مقابله با 
البرهان شده و تأکید کردند که البرهان با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی توافق کرده اس��ت که حریم هوایی سودان به روی 
هواپیماهای صهیونیستی گشوده شود و در مقابل، نام سودان از لیست 

کشورهای حامی تروریسم حذف شود. 
-----------------------------------------------------

  خیز ترامپ برای کنترل صندوق بین المللی پول
سه منبع آگاه در دولت دونالد ترامپ به نیویورک تایمز اطالع داده اند که 
رئیس جمهور درصدد معرفی جفری اوکاموتو، دستیار وزیر خزانه داری 
امریکا به عنوان دومین فرد ارشد در صندوق بین المللی پول است. این 
اقدام که در ص��ورت تحقق باعث افزایش نفوذ امری��کا بر این صندوق 
خواهد شد از سوی برخی از کارشناسان به عنوان عملی برای افزایش 
فشار بر چین در عرصه بین المللی تفسیر شده است. پیش از این، دیوید 
مالپاس، رئیس امریکایی بانک جهانی ک��ه از زمان روی کار آمدنش با 
افزایش اعطای وام به چین مخالفت کرده، گفته بود این بانک تمایلی 
برای اعطای وام جدید به چین برای مقابله با وی��روس کرونا ندارد اما 

آماده ارائه کمک های فنی به چین است. 

عراق در عملیات »ابطال العراق«
 امریکا را کنار گذاشت

عواق�ب اق�دام ددمنش�انه ت�رور س�ردار قاس�م س�لیمانی ب�ا 
محوری�ت اخ�راج امری�کا از ع�راق ادام�ه دارد. ارت�ش ع�راق 
عملیاتی را در اس�تان االنب�ار آغاز کرده اس�ت که هی�چ نیروی 
نظامی یا تکنس�ین وابس�ته به ائتالف امریکا در آن حضور ندارد. 
به گزارش فارس، صبح روز چهار      ش��نبه نخس��تین مرحله از عملیات 
موس��وم به »ابطال العراق « )قهرمانان عراق( برای پاکس��ازی اس��تان 
»االنبار « )غرب عراق( و مناطق اطراف آن در مرزهای مش��ترک این 

کشور با سوریه و اردن از وجود گروه تروریستی داعش آغاز شد. 
یک منبع برجس��ته امنیتی به خبرگزاری اس��پوتنیک گفت که عراق 
در این عملیات از نیروهای ائتالف بین المللی موس��وم به ضد داعش به 
رهبری امریکا استفاده نکرده است.  وی تأکید کرد که در عملیات مذکور 
برای تجهیز جنگنده های »اف-16« به موشک و جایگزین کردن آن، از 
تکنسین های ائتالف امریکا استفاده نشده، بلکه بر تکنسین های عراقی 
تکیه شده است.  این منبع می گوید که مرحله نخست این عملیات، متکی 
بر »سامانه پدافند هوایی صرفاً عراقی« است و فقط نیروهای عراقی در 
آن حضور دارند و هیچ نیروی خارجی به ویژه نیروهای امریکایی، در آن 
حاضر نیستند.  وی همچنین توضیح داد که نیروی هوایی ارتش عراق با 
جنگنده های روسی »سوخو « و اف-16، با پرواز در سطح پایین در استان 
االنبار، این عملیات را آغاز کردند. این منبع عراقی گفت که س��اکنان 
مناطق مختلف االنبار از جمله »الفلوج��ه«، »عانه« و »راوه« به محض 
مشاهده جنگنده های ارتش عراق، بسیار اظهار شادمانی کردند.  استان 
االنبار یک سوم مساحت غرب عراق را تشکیل می دهد و با کشورهای 
عربستان سعودی، سوریه و اردن مرز مش��ترک دارد.  نیروهای ارتش 
عراق پیش از این، در 16 تیرماه 1۳9۸ مرحله نخس��ت عملیات »اراده 
پیروزی« را کلید زدند. این عملیات در هشت مرحله با موفقیت انجام شد. 
هدف از این عملیات، پاکسازی مناطق بیابانی بین استان های نینوی، 

صالح الدین و االنبار تا مرزهای مشترک با سوریه بود. 
 ناتو: در عراق در تعلیقیم

 »ینس استولتنبرگ « دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، طی یک 
کنفرانس خبری گفت که از آغاز ماه ژانویه گذشته تاکنون، فعالیت ناتو 

در عراق، همچنان در وضعیت تعلیق است. 
به نوشته پایگاه خبری »المس��له«، وی گفت: ائتالف بین المللی ضد 
داعش و ناتو، به دالیل امنیتی برنامه های آموزش نظامی در عراق را به 
حالت تعلیق درآورده  بودند و در نزدیک       ترین زمان ممکن، این فعالیت       ها 
از سر گرفته خواهد ش��د و رایزنی       ها با دولت عراق در این زمینه، ادامه 
دارد.  استولتنبرگ با اشاره به اینکه ناتو به همکاری با دولت عراق ادامه 
خواهد داد، گفت: تنها در صورتی که طرف عراقی از ما بخواهد، در عراق 
باقی خواهیم ماند و به حاکمیت و وحدت اراضی آن احترام می گذاریم 
وکارشناسان ما به دعوت دولت عراق در این کش��ور حضور دارند. در 
همین حال وزیر دفاع امریکا تأکید ک��رد: در عراق دنبال تقویت نقش 
نیروهای ناتو و اطمینان از توانایی های مان در رویارویی با چالش های 
موجود هستیم.  از سوی دیگر مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا اظهار کرد: 
آنچه می خواهیم در عراق انجام دهیم، تقویت نقشی است که نیروهای 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( ایفا می کنند و نیز اطمینان از قدرت مان 

در برابر حجم چالش       هایی که با آن مواجه هستیم. 

دو سوم فلسطینی     ها خواهان
 انتفاضه مسلحانه علیه معامله قرن هستند 

نتای�ج ی�ک نظرس�نجی ب�ه عم�ل آم�ده نش�ان می ده�د ک�ه 
دو س�وم فلس�طینی     ها در واکن�ش ب�ه رونمای�ی دونال�د 

ترام�پ از معامل�ه ق�رن، خواس�تار ازس�رگیری انتفاض�ه 
مس�لحانه علی�ه رژیم اش�غالگر صهیونیس�تی هس�تند. جهان 
عرب نی�ز ای�ن ط�رح را محک�وم به شکس�ت دانس�ته اس�ت. 
در شرایطی که مقامات امریکا مدعی هستند که فلسطینی    ها طرح معامله 
قرن را که یکجانبه به نفع صهیونیست    ها تدوین شده است، باید بپذیرند، 
فلس��طینی    ها حاضر به تن دادن به طرح واش��نگتن نیستند. به گزارش 
روزنامه القدس العربی، در نظرس��نجی مرکز مطالعات سیاسی و آماری 
فلسطین از هزار و270 فلسطینی در مناطق مختلف اراضی فلسطینی 
نظرخواهی ش��ده که در مجم��وع ۸4 درصد آنان گفته اند تش��کیالت 
خودگردان باید به رسمیت ش��ناختن رژیم صهیونیستی را پس بگیرد، 
7۸ درصد از تظاهرات های مس��المت آمیز مردمی حمایت کرده اند، 77 
درصد گفته اند همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی باید متوقف شود و 
69 درصد نیز خواستار کنار گذاشتن معاهده اسلو شده اند. عالوه بر این، 
دو سوم فلسطینی     ها خواستار ازس��رگیری انتفاضه مسلحانه در اراضی 
اشغالی شده اند. برای نخس��تین بار از زمان امضای معاهده اسلو میزان 
حمایت از راهکار تشکیل دو کش��ور به زیر 40 درصد کاهش پیدا کرده 
است. همچنین 70 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند 
که اکثریت یهودیان موافق معامله قرن هستند و 2۳ درصد نیز گفته اند 
اکثریت یهودیان با این طرح مخالفند. از سوی دیگر، 69 درصد گفته اند 
معامله قرن به خاطر مخالفت فلسطینیان شکس��ت خواهد خورد و 26 
درصد هم گفته اند این طرح به رغم مخالفت فلس��طینیان، اجرا خواهد 
ش��د. در رابطه با اوضاع داخلی فلس��طین هم، این نظرسنجی از کاهش 
محبوبیت محمود عباس و افزایش محبوبیت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی حماس در بین فلسطینیان حکایت دارد، به گونه ای که 50 درصد 
از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند در صورت برگزاری انتخابات 
ریاست تش��کیالت خودگردان، هنیه پیروز خواهد شد. این نظرسنجی 
درحالی است که یکی از بندهای معامله قرن خلع سالح گروه های مقاومت 
فلسطین است اما این گروه    ها گفته اند که سالح خود را در مقابل دشمن 
صهیونیستی هرگز بر زمین نخواهند گذاشت. گروه های جهاد اسالمی و 
حماس در س��ال های اخیر، به توانمندی های زیادی در عرصه موشکی 

دست یافته اند و مقامات تل آویو بار    ها به این مسئله اعتراف کرده اند. 
 مخالفت جهان عرب 

به رغم تالش های واشنگتن برای جلب نظر اعراب برای موافقت با معامله 
قرن، جهان عرب همچن��ان این طرح را محکوم می کن��د. به گزارش 
روزنامه رأی الیوم، شیخ محمد حسین، مفتی کل قدس با صدور فتوایی 
پذیرش معامله قرن را حرام دانست و همراهی با این طرح امریکایی را 
به مثابه خیانت به خدا و رسولش دانست. بر اساس گزارش خبرگزاری 
آناتولی، وی گفت:»تمام کس��انی که با این طرح تعامل داشته باشند 
خائن به خدا، رسول خدا، مسجداالقصی، قدس و فلسطین هستند«. 
وی تأکید کرد:»این طرح ارائه شده تا ملت فلسطین را از زندگی همراه 
با کرامت بر سرزمینش منع کند و بیش��تر اراضی فلسطین را به ظالم 
غاصب بدهد«. رئیس پارلمان مغرب هم با تأکید بر حمایت قاطع این 
کشور از مسئله فلس��طین، گفت رباط نمی پذیرد حقوق مشروع ملت 
فلسطین در تشکیل کشور مس��تقل به پایتختی قدس، مصادره شود. 
به گزارش المیادین، نماینده تونس در سازمان ملل هم تأکید کرد که 
امنیت و ثبات مجدد در منطقه، در گرو پایان بخشیدن به اشغال اراضی 
اشغالی عربی از سوی اشغالگر اسرائیلی است. روزنامه ایندیپندنت هم 
روز چهار    شنبه در گزارشی نوشت، در حالی که رژیم صهیونیستی در 
تالش است خود را به کشورهای عرب منطقه نزدیک کند، معامله قرن 
تل آویو را بیش از هر زم��ان در مقابل اعراب ق��رار داد. به گزارش این 
روزنامه، ریاس��ت پارلمان کویت روز      شنبه برخالف جریان کشورهای 
عربی که برای دوستی با تل آویو از هم سبقت می گیرند، مقابل چشم 

صد    ها نفر طرح صلح موسوم به معامله قرن را به سطل زباله انداخت. 

مشاور امنیت ملی ترامپ:

امریکا در موقعیتی نیست که جلوی عملیات ادلب را بگیرد

هادیمحمدی

عملی�ات ارت�ش    گزارش  یک
ب�رای  س�وریه 
آزاد س�ازی ادلب به مرحله ای حس�اس رسیده 
اس�ت. ترکیه مصرانه خواس�تار متوقف شدن 
عملیات است تا جایی که رجب طیب اردوغان 
تهدید کرده هر کاری که الزم باشد برای راندن 
نیروه�ای ارتش س�وریه به پش�ت پایگاه های 
نیروهای ترکیه انجام خواهد داد. دیروز همچنین 
یک درگیری محدود میان نیروهای ارتش سوریه 
با گشتی های امریکایی در حومه قامشلی رخ داد 
که بر اثر آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی 
شدند. در این کشاکش، رجب طیب اردوغان از 
یک طرف تلفنی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه گفت وگو کرد و از س�وی دیگر، با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور امریکا تلفنی تماس گرفت 
تا ش�اید در بحران ادلب، حمایت کاخ سفید را 
جلب کند اما مقام های امریکایی صراحتاً گفته اند 
واشنگتن در موقعیتی نیست که جلوی عملیات 
سوریه و روسیه را بگیرد:»هیچ عصای جادویی 
برای پای�ان دادن ب�ه وضعیت بد ادل�ب وجود 

ندارد.«
بزرگراه بین المللی دمشق به حلب معروف به ام-5 
تقریباً به کنترل ارتش سوریه درآمده و سوری    ها به 
عملیات خود ادامه می دهند. ادامه پیش��روی های 
ارتش سوریه باعث شده که 12 ایستگاه دیده بانی 
ترکیه در این منطقه، با تهدید مستقیم روبه رو شود. 
روز دو    شنبه 21 بهمن ماه در جریان بمباران مواضع 
تروریس��ت    ها در اطراف ادلب، دست کم پنج سرباز 

ترکیه ای کشته و پنج نفر دیگر مجروح شدند. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در واکنش به 
کشته شدن س��ربازان ترک، دیروز تهدید کرد که 
سوریه »بهای بسیار س��نگینی  خواهد پرداخت.« 
اردوغان که در سخنرانی هفتگی خود بین اعضای 
حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، هشدار داد: 
»اگر به نیروهای کشور آسیبی برسد، بدون توجه به 
مفاد توافق سوچی، عناصر رژیم اسد را در هر نقطه ای 
هدف قرار خواهیم داد.«  او وعده کرده که اگر تا آخر 
فوریه )10 اسفند ماه 9۸( نیروهای سوری از منطقه 
توافق س��وچی خارج نش��وند، » هر اقدام هوایی و 
زمینی که الزم باش��د« انجام خواه��د داد: »بدون 
هیچ تردید و درنگی ای��ن کار را انجام می دهیم. در 
زمینه ادلب اقدامات الزم را فوراً انجام خواهیم داد 
و منتظر کسی نخواهیم بود«. رئیس جمهور ترکیه 
افزود: » اگر همه چش��م های خود را بر رویدادهای 
ادلب ببندند نیز ترکیه هرگز نسبت به آن بی تفاوت 
نخواهد بود. تا پایان فوریه نیروهای رژیم اسد را از 
برج های دیده بانی ترکیه در ادلب دور خواهیم کرد. 
تا زمانی که سوریه در آرامش نباشد، ترکیه و هیچ 
کس��ی در آرامش نخواهد بود.« همزمان، خلوصی 
آکار، وزیر دفاع ترکیه در گفت وگو با آسوشیتدپرس 
گفت که آنکارا هیچ یک از 12 پست دیده بانی خود 
در ادلب س��وریه را خالی نخواهد کرد و هشدار داد 
سربازان ارتش ترکیه دستور دارند هرگونه حمله ای 
از جانب نیروهای دولت سوریه به پست های نظامی 
را با قدرت تالفی کنند. آکار گفت:» در صورت وقوع 
حمله ای به نظامیان ما، آنها دستور گرفته اند که این 

حمالت را حتی با قدرت مضاعف تری تالفی کنند. 
هر اتفاقی که بیفتد تالفی می کنیم. ما توقع داریم 
نظام سوریه به دنبال دست زدن به هر اقدامی تحت 

هر شرایطی نباشد.«
 اردوغان دنبال استفاده از اهرم واشنگتن

وزیر دفاع ترکیه گفته که کشورش در حال فشار بر 
مسکو به منظور استفاده از نفوذ خود بر بشار اسد و 
وادار کردن نیروهای وی به عقب نشینی به پشت خط 
آتش بسی که قباًل مورد توافق واقع شد و همچنین 
عقب نش��ینی از بزرگراه راهبردی دمشق به ادلب 
اس��ت. در همین چارچوب، اردوغان دیروز تلفنی 
با والدیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه گفت وگو 
کرد و آنگونه که کرملین اعالم کرد، اردوغان در یک 
موضع گیری جداگانه بعد از تماس تلفنی با پوتین 
گفته که در ادلب نیروهای س��وری تحت حمایت 
روسیه و ایران به صورت مرتب به غیرنظامیان حمله 
می کنند و خون آنها را به زمین می ریزند ولی روس    ها 
با صدور بیانی��ه ای ادعای اردوغان درباره کش��تن 
غیرنظامیان را رد کردند. س��وریه و روس��یه دیروز 
طی بیانیه ای مش��ترک اعالم کردند که در نتیجه 
حمالت شبه نظامیان معارض در ادلب حداقل 150 
غیرنظامی سوری کشته شده اند و تأکید کردند که 
منطقه کاهش تنش در ادلب به واس��طه اقدامات 
ش��به نظامیان مورد حمایت ترکیه با خطر فاجعه 
انسانی روبه رو است. همچنین بر اساس گزارش سانا، 
یک منبع وزارت خارجه سوریه گفته که اظهاراتی 
که از س��وی اردوغان درباره ارتش و دولت سوریه 
مطرح می شوند » پوچ، توخالی و رکیک « هستند و 

از سوی فردی زده می شوند که  خبر از واقعیت  ندارد. 
اردوغان عالوه بر تماس تلفنی با پوتین، دیروز گفت 
که  تلفنی با دونالد ترامپ نیز گفت وگو خواهدکرد؛ 
تماسی که گفته می شود با هدف جلب پشتیبانی 
امریکایی    ها در بح��ران ادلب انجام مي ش��ود ولی 
مقام های رسمی در واشنگتن می گویند که امریکا نه 
قصد دارد در بحران ادلب ورود کند و نه قادر به چنین 
کاری است. مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا هرچند 
دیروز بر حمایت واش��نگتن از مواضع آنکارا تأکید 
کرد ولی واش��نگتن ظاهراً قصد ندارد جز اقدامات 
دیپلماتیک، دست به اقدام دیگری بزند. پمپئو گفته 
که جیمز جفری، نماینده ویژه امریکا در سوریه را 
برای رایزنی با مقام  های ترکیه درباره تحوالت ادلب 
به آنکارا فرس��تاده اما رابرت اوبراین، مشاور امنیت 
ملی امریکا به صراحت گفته ک��ه احتمال مداخله 
نظامی کش��ورش در ادلب بعید اس��ت. بر اساس 
گزارش روسیا الیوم، اوبراین گفته است:» نظام اسد 
و حامیان او به نیروهای ترکیه ای و متحدانش حمله 
کردند اما آیا از ما انتظار می رود نقش پلیس اینترپل 
را بازی کرده و با چتر برای توقف حمالت در ادلب 
فرود آییم؟! « اوبراین گفت:» واشنگتن در موقعیتی 
نیست که جلوی » اقدامات بد « رژیم سوریه و روسیه 
را بگیرد. هیچ عصای جادوی��ی برای پایان دادن به 

وضعیت بد ادلب وجود ندارد.«
 درگیری محدود با امریکایی    ها در قامشلی

صبح دیروز ی��ک درگیری محدود بی��ن نیروهای 
امریکای��ی با اهالی روس��تای خربه عمو در ش��رق 
قامشلی اتفاق افتاد که به کشته شدن یکی از اهالی 
این روستا و زخمی شدن یک تن دیگر منجر شد. این 
درگیری بعد از آن رخ داد که ایست و بازرسی ارتش 
سوریه در قامشلی در استان حسکه چهار دستگاه 
کامیون وابسته به نیروهای اشغالگر امریکایی را که 
در مسیر السویس/عالیا/خربه عمو به شرق قامشلی 
بودند توقیف کردند. گفته می شود، این کامیون های 
امریکایی، حامل مواد ساختمانی بودند و از چهار روز 
پیش تاکنون، از عراق وارد سوریه می شوند. همزمان، 
صد    ها تن از روس��تاهای خربه عم��و و حامو که در 
آنجا تجمع کرده بودند نیز ، نگذاشتند خودروهای 
اشغالگران امریکایی از آنجا عبور کنند. به گفته منابع 
سربازان امریکایی با س��اکنان این دو روستا درگیر 
شده و به سمت آنها تیراندازی کردند که به کشته 
شدن یک تن و زخمی ش��دن یک تن دیگر منجر 
شد. ساکنان این دو روس��تا خودروهای نیروهای 
امریکایی را به آتش کشیدند. برخی منابع می گویند 
که در پی این درگیری جنگنده های امریکایی سه 
حمله را به روستای خربه عمو انجام دادند. سرهنگ 
»مایلز کاگینز« سخنگوی ائتالف امریکا در سوریه 
در یک بیانیه  مدعی شده که نیروهای ائتالف در حال 
گشت زنی نزدیک قامشلی بودند و به ایست و  بازرسی 
برخوردند ک��ه در کنترل نیروه��ای حامی دولت 
سوریه بود. کاگینز مدعی است نیروهای ائتالف به 
آنها هشدار داده و اقداماتی در راستای کاهش تنش 
انجام دادند اما از سوی افراد ناشناس هدف شلیک 

سالح های سبک قرار گرفتند.

یک روزنام�ه فرامنطق�ه ای روز چهار    ش�نبه 
ب�ا اع�الم عقب نش�ینی نیروه�ای امارات�ی 
از یم�ن، این اق�دام را در راس�تای خواس�ته 
اماراتی     ه�ا و زمینه س�از پایان جن�گ در این 
کش�ور و ش�کاف ائتالف عرب�ی ارزیابی کرد. 
با نزدیک ش��دن به س��الگرد آغاز تهاجم ائتالف 
سعودی به یمن، »رأی الیوم«  چاپ لندن با یکجانبه 
و غیرمنتظره خواندن اق��دام امارات متحده عربی 
به عن��وان یک��ی از طرف های ائت��الف، در خروج 
نیروهایش از یمن نوشت: »چنین اقدامی یکجانبه 
است زیرا این عقب نشینی در چارچوب عقب نشینی 
موازی و همزمان با نیروهای سعودی و سودانی به 
عنوان ش��رکای امارات در ائتالف انجام نگرفت و 
غیرمنتظره است زیرا پس از مرحله مقدماتی و در 
نتیجه یک توافق سیاسی بین المللی یا منطقه ای 
اجرایی نشد و از پیش اعالم ش��ده نبود.«  روزنامه 
مزبور از تحول یاد ش��ده عالوه بر آغاز روند خاتمه 
یافتن جنگ یمن، به عنوان نشانه ای از گسستگی 
در ائتالف عربی یاد کرد.  بر اساس آماری که  عیسی 
مزروعی،  فرمانده عملیات مشترک امارات در یمن 
در مراسم بازگشت نیروهای اماراتی در ابوظبی ارائه 
داد، شمار سربازان این کشور در یمن 15 هزار تن 
بود و جنگنده های اماراتی ظرف پنج سال گذشته 
علیه مردم یمن 1۳0هزار س��ورتی پ��رواز انجام 
دادند و بیش از نیم میلیون ساعت پرواز در صحنه 
عملیات داشتند و تقریباً 90 شناور دریایی اماراتی 

هم در این جنگ مش��ارکت داشت. امارات ضمن 
اعتراف به کشته ش��دن 10۸ نفر از نظامیان این 
کشور در جنگ با یمن، از افشای تعداد مجروحان 
خودداری کرد. این اقدامات در ش��رایطی صورت 
گرفت که س��اکنین اماراتی مشارکت کشورشان 
در این جنگ را یک اشتباه راهبردی می دانستند و 
ابوظبی در پی خواست مردم امارات، از یمن خارج 
ش��د.  با این حال، انور قرقاش، وزیر مشاور دولت 
امارات روز سه     ش��نبه در توجیه مداخله کشورش 

در یمن ، انگشت اتهام را به س��مت ایران گرفت و 
گفت که ایران در یمن مداخل��ه می کرد و جنگ 
امارات با هدف مقابله با این مداخله و نفوذ صورت 
گرفته است. او مدعی ش��د که کشورش از دعوت 
به آرامش با ایران و دس��تیابی به راه حل سیاسی 

حمایت می کند. 
 امریکا، انگلیس و ترکیه از مقامات اماراتی 

بازجویی کنند 
واش��نگتن، لندن و آنکارا درخواست های رسمی 

برای بازجویی از مقامات ارشد امارات و بازداشت 
آنها به اتهام ارتکاب جنایت های جنگی و شکنجه 
در یمن دریافت کرده اند. بنابر گزارش خبرگزاری 
رویت��رز، س��ه منب��ع آگاه اعالم کردند ش��رکت 
حقوقی انگلیس��ی  Stoke White   به نمایندگی 
از یک روزنامه نگار و فردی که ب��رادرش در یمن 
کشته شده، این ش��کایت     ها را روز چهار    شنبه در 
وزارت های دادگس��تری ترکیه و امریکا و پلیس 

متروپولیتن انگلیس ثبت کرده است. 
طبق این شکایات، امارات مسئول شکنجه و جرایم 
جنگی علیه غیرنظامیان یمن در سال های 2015 
تا 2019 اس��ت. رهبران سیاسی و نظامی امارات 
در این کشور و امریکا زندگی می کنند و به صورت 
معمول، سفر    هایی به انگلیس دارند. همچنین یک 
دفتر حقوقی در انگلیس از مقام��ات قضایی این 
کشور، امریکا و ترکیه درخواست کرده تا مقامات 
ارش��د امارات را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و 

شکنجه در یمن بازداشت کنند. 
محمد علی الحوثی، عضو ش��ورای عالی سیاسی 
یمن درباره تحوالت کشورش گفت: »مزدورانی 
که در کنار متجاوزان سعودی می ایستند، کسانی 
هستند که همواره تالش کرده اند انقالب یمن را 
به چالش بکشند. بر این ستمگران که می خواهند 
در زمین فساد و حاکمیت جمهوری یمن را نقض 
کنند و آرزو     ها و خواسته های مردم یمن را از بین 

ببرند، پیروز خواهیم شد.«

به موازات ادامه فش�ارهای دولت امریکا برای 
تمدید تحریم تس�لیحاتی ایران در ش�ورای 
امنیت س�ازمان ملل، یک مق�ام روس اعالم 
کرده که ش�ورا در حال حاضر تصمیمی برای 
صحبت درباره تمدید کردن این تحریم ندارد. 
بنا بر گزارش »اسپوتنیک«، والدیمیر ارماکوف  در 
مصاحبه با اسپوتنیک در جواب به این سؤال که 
آیا احتمال مذاکره برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران وج��ود دارد، گفت: »من می توانم به ش��ما 

اطمین��ان بدهم که هیچ رایزنی و بحث رس��می 
درباره بازنگری کردن در قطعنامه 22۳1 شورای 
امنیت س��ازمان ملل وجود ندارد، نه در شورای 

امنیت و نه در هیچ جایگاه دیگر.«
طبق یکی از بندهای قطعنامه 22۳1 که از س��ال 
2016 میالدی اجرایی ش��د، ایران تا پنج سال از 
خرید تسلیحات تهاجمی منع شده است. این بند 
از قطعنامه در اکتبر سال 2020 )مهرماه 1۳99( 
منقضی می شود.  امریکا ضمن ابراز نگرانی درباره 

لغو تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران، 
خواستار تمدید آن شده است.  مدیر اداره کنترل 
تسلیحاتی و عدم اشاعه وزارت خارجه روسیه افزود: 
»البته این موضوع را هم دوست دارم مطرح کنم، 
در قطعنامه مذکور )22۳1( که در رابطه با فرایند 
مرتبط با ارائه تسلیحات و مهمات نظامی به ایران 
یا صدور تسلیحات از ایران به خارج است، مکانیسم 
یا حتی گزینه ای برای تمدید )تحریم تسلیحاتی 
ایران( وجود ن��دارد.« این مق��ام روس با تأکید بر 

اینکه مفاد قطعنامه 22۳1 با هدف »محدود کردن 
حقوق قانونی ایران « طراحی نش��ده است، افزود: 
»هدف این قطعنامه ایجاد ش��رایط مناسب برای 
روشن شدن برخی از س��ؤاالت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بود؛ سؤاالتی که می خواست از تهران 
بپرسد. موضوع همه سؤاالت کاماًل بسته شد و در 
دسامبر 2015 از دس��تور کار خارج شدند و این 
موضوع در اسناد آژانس و تصمیمات شورای حکام 

هم منعکس شده است.«

امارات سعودي ها را دریمن تنها گذاشت 

مقام روس: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران مطرح نیست


