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 اروپایی    ها در حال افزایش بودجه دفاعی هستند
تحقیقات جدید اندیشکده مطرح انگلیسی مطالعات راهبردی، حکایت از آن 
دارد که با کاسته شدن از امیدهای اروپا نسبت به کمک های نظامی امریکا، 
هزینه های نظامی کشورهای اروپایی در حال افزایش است. به نوشته وبگاه 
»دیفنس نیوز«، کشورهای اروپایی در سال 2019 ، 289 میلیارد دالر در امور 
دفاعی هزینه کردند که 4/2 درصد بیش��تر از سال 2018 است . کشورهای 
اروپایی مدعی تهدید از جانب روسیه به ویژه شرق این کشور هستند. این در 
حالی است که پنتاگون به دنبال وقایع سال 2014 در اروپا و انضمام کریمه 
به روسیه، نیروهای خود را در این قاره حفظ کرده است. به نوشته این وبگاه، 
»دونالد ترامپ« در حالی که رئیس جمهور امریکا بار   ها مدعی شده که اروپا در 
حال سود بردن از امریکا در امور دفاعی و تجارت است، بسیاری در اروپا سخنان 
ترامپ را به عنوان الگوی چند جانبه گرایی لحاظ می کنند. این در حالی است 
که ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بر این باور است که غرب و ناتو به عنوان 

برجسته    ترین سازمان دفاعی اش می توانند بر کمک امریکا حساب کنند.
-----------------------------------------------------

  گانتس: دولتی بدون نتانیاهو و اعراب تشکیل می دهم
بنی گانتس، رهبر حزب آبی � سفید اس��رائیل در سخنانی گفت دولتی را 
تشکیل خواهد داد که نخست وزیر کنونی و احزاب عربی در آن حضور نداشته 
باشند. به گزارش شبکه اسکای نیوز، بنی گانتس دو مسیر احتمالی را برای 
خود تعیین کرد و گفت که یا با گروه گسترده ای از احزاب یهودی و دموکرات از 
جمله حزب ملی گرای افراطی »اسرائیل خانه ما« به رهبری آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ سابق اس��رائیل همکاری خواهد کرد یا ممکن است در صورت 
ر   هایی حزب لیکود از ریاست بنیامین نتانیاهو، با این حزب همکاری کند. 
وی افزود:»از نظر سیاسی نتانیاهو دوره اش را به پایان رسانده است و لیکود 

نمی تواند با نتانیاهو دولت تشکیل دهد و بدون وی نیز تنها خواهد بود.«
-----------------------------------------------------

   ارتش ونزوئال مانور برگزار کرد
ارتش ونزوئال با استقرار نیروهای وابسته مردمی و خودروهای زرهی در 
کاراکاس و سایر نقاط این کشور مانور   هایی را در بحبوحه افزایش تنش    ها 
با امریکا برگزار ک��رد. به گزارش خبرگزاری رویت��رز، اقدامات نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئال برای قدرت نمایی در شرایطی انجام می شود 
که واشنگتن برای تشدید تحریم    ها آماده می ش��ود. مادورو، امریکا را به 
مقدمه چینی برای حمله به این کشور عضو اوپک متهم می کند. از سال 
گذشته ایاالت متحده تحریم های اقتصادی علیه دولت او را افزایش داده 
است. این مانور   ها چند روز پس از آن برگزار شد که مادورو رسماً نیروهای 
ذخیره غیرنظامی را که گروهی متش��کل از حدود 4 میلیون داوطلب با 
آموزش نظامی محدود هستند، به نیروهای مسلح در کنار ارتش، نیروی 

دریایی، نیروی هوایی و گارد ملی ادغام کرد. 
-----------------------------------------------------

   عبور ناو موشک انداز امریکایی از تنگه تایوان
امریکا در ادامه تحرکات نظامی خود در مناطق پیرامون چین، روز     شنبه 
یک ناو گشتی مجهز به موشک هدایت ش��ونده را از تنگه تایوان عبور 
داد. پایگاه امریکایی »استارز اند استرایپس « که بیشتر اخبار نظامی را 
دنبال می کند، گزارشی از تشدید تحرکات امریکایی    ها در تنگه تایوان 
به دنبال مانورهای اخیر دریایی و هوایی چین در منطقه منتشر کرده 
است. مقام های امریکایی به این رسانه خبر دادند، ناو گشتی »یواس اس 
چانسالرس وییل« امریکا ضمن عبور از تنگه تایوان در منطقه گشت زنی 
کرد. اقدام امریکا سه روز بعد از اقدام نیروی هوایی امریکا در به پرواز در 
آوردن دو بمب افکن استراتژیک در نزدیکی تنگه تایوان صورت گرفته 
است. جو کایلی، سخنگوی ناوگان هفتم نیروی دریایی امریکا درباره 
عبور ناو گشتی از تنگه تایوان این اقدام، را »نشان دهنده تعهد ایاالت 

متحده به یک منطقه آزاد در ایندوپاسیفیک « توصیف کرده است.

 ادامه پرتاب موشک های سرگردان 
به سفارت امریکا در عراق 

برای چندمین بار در یک ماه گذش�ته، موش�ک های س�رگردان 
به س�مت س�فارت و پایگاه های امریکا در عراق ش�لیک شد و به 
گفته س�خنگوی ائتالف امریکایی، در جریان این حمله موشکی 
کسی کشته نش�ده اس�ت. این حمالت موش�کی در حالی انجام 
می ش�ود که به رغ�م تصویب ط�رح پارلم�ان عراق ب�رای خروج 
اش�غالگران، امریکایی     ها حاضر به خروج از این کش�ور نیستند. 
هر اندازه که مقامات امریکا اصرار می کنند به حضور طوالنی مدت خود در 
خاک عراق ادامه دهند، به همان اندازه عراق برای نیروهای امریکایی ناامن تر 
می شود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بامداد یک شنبه، موشک     هایی به 
سمت منطقه سبز بغداد شلیک شدند. موشک های شلیک شده به نزدیکی 
سفارت واشنگتن اصابت کردند. یک مقام نظامی امریکایی به خبرگزاری 
فرانسه گفت که این راکت      ها به نزدیکی س��فارت برخورد کرده و راکتی 
به سفارت اصابت نکرده است. این منبع نظامی امریکایی گزارش داد که 
آژیرهای هشدار دهنده در س��فارت به صدا درآمدند. خبرگزاری فرانسه 
مشخص نکرد که چند موشک شلیک شده و چه اهدافی را هدف قرار داده 
است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع نظامی امریکایی، گزارش 
داد که پایگاه نظامی نیروهای ائتالف به رهبری ایاالت متحده در بغداد، در 
معرض یک حمله موشکی احتمالی قرار گرفت. سرهنگ مایلز کوگینز، 
سخنگوی ائتالف گفت که کسی در نتیجه حمالت موشکی به پایگاه ائتالف 
در بغداد کشته نشده است. مایلز کوگینز در توئیتر نوشت:»این ائتالف تأیید 
می کند که موشک های کوچک به پایگاهی در عراق که میزبان نیروهای 
عملیات خشم ناگسس��تنی در منطقه بین المللی است، حمله کردند«. 
بالگردهای امریکایی نیز پس از این حمالت به طور گسترده بر فراز منطقه 
سبز به پرواز درآمدند. شبکه السومریه با انتشار تصاویری، دیروز اعالم کرد 
که نیروهای امنیتی محل پرتاب این راکت      ها به سوی منطقه سبز بغداد را 
یافتند. بر اساس این گزارش، راکت های مذکور از سکویی متحرک که روی 
یک موتورسیکلت نصب شده بوده، از یکی از مناطق بغداد به منطقه سبز 
شلیک شده است. هرچند مقامات واشنگتن همواره گروه های حشدالشعبی 
عراق را متهم به انجام اینگونه حمالت می کنن��د، اما جواد الطلیباوی، از 
فرماندهان عصائب اهل الح��ق پیش تر اعالم کرده بود ک��ه هیچ کدام از 
گروه های حشدالش��عبی ارتباطی با حمالت راکتی به منطقه سبز بغداد 
ندارند و آنها از زمان شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، 
از فرماندهان مقاومت هیچ عملیات یا فعالیت نظامی نداشته اند.  حدود سه 
هفته پیش نیز حمله راکتی به سفارت امریکا در بغداد صورت گرفت که در 
آن حمله چهار راکت شلیک شد که دست کم یکی از راکت      ها به ساختمانی 
در داخل سفارت امریکا برخورد کرد. نمایندگان عراق ماه گذشته طرح 
خروج نیروهای خارجی از کشورشان را تصویب کردند و مقامات و مردم 
عراق هم خواهان خروج فوری اشغالگران شده اند اما با این وجود، مقامات 
واشنگتن مدعی هستند که به دلیل افزایش ناامنی     ها در عراق و حمالت به 
پایگاه      ها و سفارت شان، قصد خروج از عراق را ندارند. فرماندهان مقاومت 
عراق هش��دار داده اند که در صورت عدم تمکین واش��نگتن به تصمیم 

عراقی ها، برای بیرون راندن خارجی     ها به زور متوسل خواهند شد. 
   ائتالف گروه های شیعه 

درحالی که برخی جریان های سیاسی عراق تالش می کنند با کارشکنی در 
مسیر تشکیل دولت، به بی ثباتی در این کشور ادامه دهند، جریان های شیعه در 
پارلمان در جلسه ای گفته اند که به محمد توفیق عالوی به عنوان نخست وزیر 
جدید عراق رأی اعتماد خواهند داد. پایگاه خبری العربی الجدید روز یک     شنبه 
به نقل از یک مذاکره کننده تیم عالوی گفت:»نخست وزیر بیش از نیمی از 
ترکیب کابینه را قطعی کرده و آنها را به اختیار خود برگزیده و گروه های متعدد 
سیاسی هم با آنها موافقند. اگرچه اعتراض      هایی از سوی دیگر گروه      ها مطرح 
اس��ت، زیرا این گروه      ها هیچ نامزدی را برای وزرای کابینه معرفی نکردند و 
عالوی خودش نامزد     ها را انتخاب کرد، از همین رو تأکید دارند که علیه کابینه 
رأی خواهند داد«. این منبع از نشس��ت احتمالی عصر امروز میان عالوی و 
تعدادی از رهبران گروه های سیاسی اصلی در بغداد خبر داد و گفت:»انتظار 
می رود توافق نهایی درباره ترکیب دولت و برنامه آن به دست آید و در نتیجه 
آن درخواستی برای برگزاری جلسه قریب الوقوع پارلمان مطرح شود«. او با 
بیان اینکه گروه های متعدد شیعی در روزهای گذشته برای دادن رأی اعتماد 
به عالوی به تفاهم رسیده اند، گفت:»حتی آنهایی که مخالف این قضیه بودند 
نظیر فراکسیون دولت قانون به رهبری نوری المالکی و فراکسیون النصر به 
رهبری حیدرالعبادی هم با یکدیگر متحد شده اند و حتی گروه های متعددی 
از اهل تسنن هم به جرگه گروه      هایی پیوس��ته اند که به عالوی رأی اعتماد 
خواهند داد«. این در شرایطی است که احزاب کرد در مسیر تشکیل دولت 
جدید کارشکنی می کنند. در همین راستا، حزب دموکرات کردستان عراق 
با تأکید بر این مسئله که سهم کرد     ها از دولت جدید باید با توافق گروه های 
سیاسی منطقه کردستان مشخص شود، دولت جدید عراق را به عدم رأی 
اعتماد در پارلمان تهدید کرد. به گزارش پایگاه المعلومه، دیار برواری، نماینده 
حزب دموکرات کردستان با اشتباه توصیف کردن تشکیل دولت جدید عراق 
بدون توافق تمامی گروه های سیاسی کشور، گفت:»احزاب کردستان عراق 
ابزار فشار زیادی برای جلوگیری از دادن رأی اعتماد به دولت محمد توفیق 
عالوی دارند. باید به نظرات گروه های سیاسی کرد و سنی نیز اهمیت داد و 
نباید روند سیاسی کشور به نظر یکی از طرف های سیاسی محصور باشد. ما نیز 

بخشی از این کشور و نظام سیاسی جدید عراق به شمار می رویم.«

 الوروف: 
پیروزی اسد در ادلب » حتمی « است

همزمان با تس�لط نیروهای س�وری بر چند منطقه دیگر در حومه 
»حلب«، وزیر خارجه روس�یه اعالم کرد، پیروزی بش�ار اسد در 

استان ادلب » حتمی « است. 
ارتش سوریه دیروز بر کفر داعل، شویحنه و تل شویحنه در حومه غربی 
حلب مسلط شد و در جریان پیشروی     ها در حلب نیز با کنترل روستای 
رکایا در شمال غرب خان شیخون شماری از عناصر تکفیری را به هالکت 
رساند. همزمان با پیشروی های ارتش سوریه، تروریست های النصره هم 
با پش��تیبانی ترکیه به پایگاه های ارتش س��وریه در غرب حلب حمله 
کردند. این حمله با انفجار یک خودروی بمب گذاری شده و همزمان با 
حمله توپخانه ای ترکیه به کفرحلب و میزناز آغاز شد و تروریست    های 
النصره گفته اند که خس��ارت های زیادی به ارتش س��وریه زده اند. ابو 
محمد الجوالنی، سرکرده گروه تروریس��تی موسوم به » هیئت تحریر 
الش��ام « )جبهه النصره سابق( در سخنانی با اش��اره به عملیات ارتش 
سوریه برای آزادسازی استان ، مداخله ترکیه در امور این استان سوریه را 
توجیه کرده  و گفته است:» نبرد شمال سوریه به ملت ترکیه نیز مربوط 
می شود، چراکه پیامدهای آن از نظر اقتصادی، امنیتی و نظامی بر این 

کشور تأثیر خواهد گذاشت.«
   اردوغان: ساکت نمی مانیم

با ادامه پیشروی ارتش سوریه، موضع گیری ترکیه تشدید شده و از طرف 
دیگر، اختالفات آنکارا با مس��کو نیز در حال تش��دید شدن است. رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیروز یک ب��ار دیگر تأکید کرد که 
آنکارا در مواجهه با محاصره شدن پست های نظامی اش در ادلب از سوی 
ارتش سوریه ساکت نخواهد ماند. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان 
ترک،  اردوغان  که در بازگش��ت از پاکس��تان صحبت می کرد،  دیروز در 
عین حال تأکید کرد که ترکیه بنا ندارد خاک س��وریه را تصاحب کند. 
رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورش مصمم است نیروهای نظام سوریه 
را از محل پست های دیده بانی ترکیه در ادلب تا پایان ماه فوریه به عقب 
براند. اردوغان در جمع خبرنگاران گفت وگوهای انجام شده با »والدیمیر 
پوتین « رئیس جمهور روسیه را مثبت دانست و در عین حال گفت اظهارات 

امریکایی     ها درخصوص حمایت از ترکیه در ادلب قابل اتکا نیست.
همچنین »مولود چ��اووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه در حاش��یه 
مونیخ با »س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه مالقات و تأکید 
کرد که آتش بس پایدار باید در ادلب برقرار ش��ود. سرگئی الوروف  نیز 
هرچند تأکید کرد که کش��ورش با آنکارا روابط خیل��ی خوبی دارد، اما 
گفت:»این به آن معنا نیست که در همه چیز اتفاق نظر داریم.« وی  گفته 
که پیروزی بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در استان ادلب، آخرین مقر 
گروه های تروریستی در این کشور » امری حتمی « است. الوروف تصریح 
کرد: پیروزی بر تروریسم امری حتمی و قطعی اس��ت و امریکا نابودی 
داعش را اعالم کرده اما این وحشی     ها بازگشته اند. الوروف یادآوری کرد 
که مناقشه نظامی در سوریه در سال 2011 در مرحله به اصطالح » بهار 
عربی«، هنگامی که کشور لیبی نابود شد، فوران پیدا کرد و تونس و چند 
کشور دیگر منطقه به س��ختی توانس��تند در برابر این موج نابودکننده 
مقاومت کنند . به گفته او، هنگامی که افراط گرایان و عناصر تروریستی 
عمالً دمشق را در سال 201۵ محاصره کردند، در فصل تابستان بود و هیچ 
کس به هیچ اقدام بشردوستانه ای فکر نمی کرد، هیچ کس به هیچ روند 
سیاسی فکر نمی کرد. همه منتظر یک تصمیم نظامی بودند که نتیجه آن 
سرنگونی دولت قانونی  بشار اسد  خواهد بود. وزیر خارجه روسیه گفت: 
»در چنین شرایطی و به درخواست این دولت قانونی، فدراسیون روسیه به 
این فراخوان کمک پاسخ مثبت داد و اکنون ما به طور کلی موفق شده ایم 
به دولت سوریه و نیرو های مسلح این کشور کمک کنیم تا به خصوص در 

زمینه مبارزه با تروریسم، بتوانند اوضاع در سوریه را تغییر دهند.«

پلوسی: ترامپ در انتخابات شکست می خورد
رئیس مجلس نمایندگان امریکا در بحبوحه انتقاد جمهوریخواهان 
بابت پاره کردن متن س�خنرانی س�االنه دونالد ترامپ به دس�ت 
او پس از پای�ان س�خنانش در چهارم فوری�ه از خود دف�اع کرد. 
به گزارش ایسنا، نانسی پلوسی در مصاحبه ای با سی ان ان گفت: زمانی که به 
نطق ساالنه رفتیم، قصد انجام چنین کاری را نداشتم. پس از خواندن حدود 
یک سوم متن سخنرانی، با خودم فکر کردم » این وحشتناک و مزخرف 
است « و متوجه ش��دم که تقریباً در هر صفحه ای مطلبی وجود دارد که 
ناخوشایند و نامطلوب است.  رئیس مجلس نمایندگان امریکا گفت، از اینکه 
می دید در متن سخنرانی ترامپ هیچ اشاره ای به مصوبات دموکرات های 
این مجلس نشده است، ناامید شد. او افزود: ما پوشش مطبوعاتی اندکی 
داشتیم و اینطور به نظر می رسید که اگر شما بخواهید پوشش داده شوید، 
باید جلب توجه کنید، بنابراین فکر کردم، خب توجه را به این حقیقت جلب 
کنم که آنچه او امروز در اینجا به زبان آورد، واقعیت ندارد.  پلوسی همچنین 
به این نکته اشاره کرد که در حال دور شدن از سیاست معمول عدم انتقاد از 
ریاست جمهوری در زمان حضور در خارج است، در شرایطی که مصاحبه 
با سی ان ان در کنفرانس امنیتی مونیخ صورت گرفت. او گفت: من شخصاً 
درباره او حرف نمی زنم. من فقط درباره سخنرانی او درباره وضعیت کشور 
صحبت می کنم.  این رئیس دموکرات مجلس نمایندگان امریکا همچنین 
با اشاره به دو باخت پیاپی جو بایدن در رقابت درون حزبی دموکرات  ها در 
آیووا و نیوهمپشایر گفت، فکر نمی کند که این معاون پیشین رئیس جمهور 
سابق امریکا موفق نش��ود.  او در مصاحبه با سی ان ان گفت: فکر می کنم 
تک تک کاندیداهای ما رئیس جمهور بسیار بهتری از اشغال کننده کنونی 
کاخ سفید خواهند بود.  پلوسی افزود: صادقانه بگویم، با وجود توجه به نتایج 
در آیووا و نیوهمپشایر، فکر نمی کنم جو بایدن موفق نشود. هنوز رقابت های 
دیگری در پیش رو قرار دارد که می تواند نمایشگر بسیار بهتری از این کشور 
باشد.  جدای از اینکه چه شخصی نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 امریکا را به دس��ت می آورد، پلوسی ابراز اطمینان کرد 
که دونالد ترامپ در رأی گیری نوامبر شکس��ت می خورد. او گفت: حتی 
نمی توانم وضعیتی را متصور شوم که او بار دیگر انتخاب شود، اما نمی توان 

هیچ چیز را بدیهی و مسلم پنداشت.

وزیر امور خارجه    گزارش یک
برش�مردن  ب�ا 
تعهدات اجرانش�ده اروپا در برجام، خطاب به 
لودریان گفت: مسیری که اروپا در پیش گرفته  
کمکی به حل مشکالت نمی کند. در مقابل وزیر 
خارجه فرانسه پس از دیدار با وزیر امور خارجه 
ایران در مونیخ آلمان گفت که پاریس از نقض 
توافق هسته ای از س�وی ایران نگران است تا 
نش�ان دهد تیمی که فعاًل س�کان سیاس�ت 
خارجی کاخ الیزه را در دس�ت دارد، در مسیر 
غش ک�ردن به مواض�ع دول�ت رئیس جمهور 
امری�کا در برابر ای�ران گرای�ش دارد، اگرچه 
دونالد ترامپ از هی�چ فرصتی برای توهین به 
همتای فرانسوی اش نگذشته است. با این حال 
مس�ئول سیاس�ت خارجی اتحادیه اروپا روز 
     شنبه پس از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه 
در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تأکید کرد 
که در کسوت مسئول هماهنگ کننده، متعهد 
اس�ت ]اس�تدالل[ تمام طرف     ها را ش�نیده و 
توافق هس�ته ای ای�ران را زن�ده نگ�ه دارد. 
حاشیه پنجاه وششمین کنفرانس امنیتی مونیخ 
معموالً گاهی مهم تر از متن اس��ت. محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران با وزرای خارجه چین، 
آلمان و روس��یه و در نهایت در ش��امگاه      شنبه با 
»ژان ایو لودریان « همتای فرانسوی اش دیدار و 

گفت وگویی انتقادی داشت. 
ظریف در این دیدار ضمن یادآوری و برشمردن 
تعهدات انجام نشده اروپا ذیل برجام تأکید کرد: 
»مس��یری که اروپا پیش گرفت��ه  کمکی به حل 
مشکالت نمی کند و تنها راه درست، بازگشت اروپا 
به انجام تعهدات ذیل برجام است.«  وی افزود:»در 

صورتی که اروپا به تعه��دات برجامی خود عمل 
کند، ایران نیز از روند کاهش تعهدات خود نسبت 
به توافق هس��ته ای باز خواهد گش��ت.« ظریف 
همچنین جمعه شب در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: »ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا اقدامات 
اروپا در خصوص تعهدات برجامی، برای کاهش یا 

بازگشت ما به این تعهدات کافی است یا نه.«
»ژان ایو لودریان « وزیر امور خارجه فرانسه پس از 
دیدار با محمد جواد ظریف گفت که پاریس از نقض 
برنامه جامع اقدام مشترک توسط ایران نگران است و 
افزود: »به ظریف تصمیم فرانسه درباره ادامه کاهش 

تنش در منطقه خلیج فارس را ابالغ کردیم.«
 در دیدار ظریف و هایکو ماس نیز اوضاع سیاسی و 
امنیتی منطقه، اشتباهات امریکایی     ها درباره منطقه 
غرب آسیا، تعهدات اروپا در قبال برجام، واقعیات 
رابطه اروپ��ا و امریکا و همچنین بررس��ی راه های 
تقویت اعتماد و همکاری بین ای��ران و اروپا مورد 

گفت وگو و تبادل نظر دو وزیر خارجه قرار گرفت. 
  بورل: متعهدم که برجام را زنده نگه دارم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز      شنبه 
پس از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه در حاشیه 
کنفرانس امنیتی مونیخ گفت: در کسوت مسئول 
هماهنگ کننده، متعهدم ]استدالل[ تمام طرف     ها 
را شنیده و توافق هسته ای ایران را زنده نگه دارم. 
»جوزف بورل« با انتشار پیامی در توئیتر افزود که 
در خصوص طرح ادعایی رئیس جمهور امریکا در 
خصوص صلح خاورمیانه موسوم به »معامله قرن « 
نیز با سرگئی الوروف رایزنی کرده است.   بورل روز 
     شنبه با »وانگ یی« وزیر خارجه چین نیز در مونیخ 
آلمان دیدار داشت و عالوه بر اعالم همبستگی اروپا 
با چین در تالش     ها برای مبارزه با ویروس کرونا در 

توئیتر نوش��ت که در این دیدار درباره نقش مهم 
چین در برنامه جامع اقدام مشترک نیز بحث شده 
است.  او پیش از این با وزرای امور خارجه عربستان، 
عمان و عراق نیز دیدار و درباره تحوالت منطقه از 

جمله برجام رایزنی کرد. 
  آلمان: مأموریت در هرمز زیر نظر اروپا باشد

وزیر دفاع آلمان ی��ک مأموریت حفاظت دریایی 
تحت رهب��ری اتحادیه اروپا را ب��رای تنگه هرمز 
پیشنهاد کرد که در پی ابتکار عمل در حال انجام 
فرانسه مطرح شده است.  به گزارش پایگاه دیفنس 
نیوز ، این پیشنهاد از سوی آنه گرت کرامپ کارن 
باوئر، وزیر دفاع آلمان در پی اعالم حمایت سیاسی 
انگلیس از نیروی دریایی فرانسه مطرح شد که ماه 
گذشته میالدی گش��ت های خود را در این آبراه 
آغاز کرد.  وزیر دفاع آلمان در جریان س��خنرانی 
در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت، قرار دادن این 
مأموریت تحت نظ��ارت اتحادیه اروپا مس��تلزم 
استفاده بهتر از اختیارات ارائه شده در متون اولیه 

قانونی این اتحادیه است. 
ژوئیه گذش��ته برلین درخواس��ت پیوس��تن به 

مأموریت حفاظت دریایی تحت امر ایاالت متحده 
را رد کرد.  وزیر دفاع آلمان همچنین تأکید کرد 
که تنها ه��دف مأموریت اتحادیه اروپ��ا، باز نگه 
داشتن خطوط حمل و نقل دریایی خواهد بود که 
به معنای تأکید بر استقرار وسایل و ابزار نظارتی 

برای کنترل ترافیک تجاری، به جای ناو است. 
وی همچنین گفت جزئیات درباره این پیشنهاد 
در نشس��ت ویژه اتحادیه اروپا درباره این مسئله 
مطرح می ش��ود و از دادن جزئیات بیشتر درباره 
تعهد آلمان پیش از توافق که قرار اس��ت توسط 

اعضای اتحادیه به دست بیاید، امتناع کرد. 
وزیر دفاع آلمان در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
نیروهای مس��لح این کش��ور قادر خواهند بود با 
تس��لیحات و تجهیزات از مأموریت پیشنهادی 
حمایت کنند، گفت که چگونه برخی از سازه های 
نیروی دریایی آلمان در مدیترانه مستقر هستند 
اما این را هم افزود که ارتش آلمان همواره برای 
انجام تمامی وظایف محوله و مدنظر آماده است. 

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان نیز گفت 
که دولتش از نقش آلمان در تضمین امنیت تجارت 
دریایی در خلیج فارس حمایت می کند.  اما » از آنجا 
که این مسئله برای عربستان اهمیت چندانی ندارد که 
این مأموریت به رهبری امریکا، فرانسه یا اتحادیه اروپا 
انجام شود«، وی گفت: این یک تصمیم از سوی آلمان 

است که در نهایت باید گرفته شود. 
  رد امریکایی ادعای واشنگتن علیه ایران 
ش��هر  در  مس��تقر  صل��ح «  »اندیش��کده 
»واشنگتن دی س��ی« امریکا در گزارش��ی به نقل 
از بخش تحقیقات کنگره امریکا نوش��ت، با وجود 
شباهت در برنامه موشک های بالستیک قاره پیما 
و برنامه های فضایی، تالش های فضایی ایران لزوماً 
با برنامه های موشکی این کش��ور ارتباطی ندارد. 
ایران در سال های گذشته برنامه بلندمدت فضایی 
را پی ریزی کرد، اما این برنامه پوششی برای توسعه 

موشک های قاره پیما نیست. 
در گزارش دفتر تحقیقات کنگره امریکا آمده است 
که هیچ کش��وری از طریق فناوری موش��ک های 
فضایی، برنامه های موش��ک های قاره پیمای خود 
را توس��عه نداده و این برنامه های فضایی هستند 
که به طور معمول از برنامه های موشکی بالستیک 
توسعه یافته اند.  این اندیشکده در بخش دیگر این 
گزارش با پرداختن به موشک های ماهواره بر ایران 
نوشت که ایران دو نوع موشک ماهواره بر دارد که 
»سفیر « و »سیمرغ« نام دارند و هر دو با سوخت 
مایع کار می کنند. ایران در سال 2008 با موشک 
سفیر ماهواره »امید « را به مدار زمین فرستاد. این 
موش��ک برای حمل ماهواره س��بک وزن به مدار 
پایینی زمین است و قابلیت حمل جنگ افزارهای 
اتمی برد بلند را ندارد. ایران در س��ال 2010 نیز 
موشک ماهواره بر سیمرغ را به نمایش گذاشت که 
برای حمل موشک های س��نگین تر به مدار زمین 
اس��ت.  در روزهای اخیر و بعد از پرت��اب ماهواره 
»ظفر« توسط ایران، امریکا و برخی از متحدانش بار 
دیگر با تکرار ادعای ارتباط برنامه فضایی و موشکی 
ایران، تهران را به تخطی از قطعنامه 22۳1 شورای 

امنیت سازمان ملل متحد متهم کرده اند. 

در پی انتشار خبر س�رنگون شدن یک فروند 
جنگنده ائتالف س�عودی ، جنب�ش انصاراهلل 
یمن فیلم ویدئویی را منتش�ر ک�رد که لحظه 
سقوط این جنگنده را در آسمان استان الجوف 
یمن نشان می دهد. سعودی     ها با تأیید سقوط 
جنگنده، از انصاراهلل خواس�تند طبق قوانین 
بین المللی با خلبان و کمک خلبان رفتار کنند. 
یحیی سریع، سخنگوی نیروهای انصاراهلل بامداد      
شنبه با اعالم خبرسرنگونی جنگنده تورنادو در 
جری��ان مأموریت نیروهای ائت��الف گفت: »این 
جنگنده با موشک پیشرفته زمین به هوا سرنگون 
شده اس��ت.«  همچنین ش��بکه خبری المسیره 
     شنبه شب، فیلم زمان ساقط شدن جنگنده یاد 
شده را منتشر کرد. فعاالن وابس��ته به انصاراهلل 
نیز تصویر اولیه کادر جنگنده سعودی را منتشر 
کردند. در این فیل��م، جنگنده آتش گرفته حین 
سقوط در حالی در آسمان شب دیده می شود که 

ناظران همزمان صدای فریاد اهلل اکبر، الحمدهلل، 
مرگ بر امریکا و مرگ بر اس��رائیل سر می دهند. 
همچنین یک نفر می گوید که یک هواپیما از نوع 

تورنادو آتش گرفت.
 تورنادو از جنگنده های چند منظوره و س��اخت 
انگلیس است که بهای آن 24میلیون دالر برآورد 
ش��ده اس��ت. از این جنگنده در نی��روی هوایی 
کش��ورهای آلمان و ایتالیا هم استفاده می شود.  
انصاراهلل با این اقدام توانس��ت خلبان جنگنده و 
کمک خلبان را دو ساعت بعد از سقوط جنگنده به 
اسارت درآورد. تصاویر اولیه حاکی از این بود که 

کمک خلبان به شدت آسیب دیده است. 
ائتالف سعودی طی بیانیه ای از جنبش انصاراهلل 
یمن خواس��ت بر اس��اس قوانین بشردوستانه و 
بین المللی با دو خلبان جنگنده سرنگون شده در 
استان جوف یمن رفتار کند و انصاراهلل را مسئول 

تأمین امنیت کادر پرواز دانست. 

  سعودی     ها غیرنظامیان را هدف قرار دادند
این در حالی است که جنگنده های ائتالف، افرادی 
که اطراف الشه جنگنده  جمع شده بودند و نیز سه 
خانه و خ��ودرو را هدف گرفتند ک��ه در پی آن ۳2 
غیرنظامی از جمله چند کودک شهید شدند. دفتر 
سیاسی انصاراهلل با اعالم اینکه در برابر این جنایات 
ساکت نخواهد ماند، این اقدام را محکوم کرد. دفتر 
هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در 
یمن هم اعالم ک��رد:» در جری��ان حمالت هوایی 
نیروهای ائتالف عربی به رهبری عربس��تان در روز 
     شنبه به استان الجوف ۳1 غیرنظامی کشته و 12تن 
دیگر زخمی شدند.« لیز گراندی، هماهنگ کننده 
امور بشردوستانه س��ازمان ملل در بیانیه ای ضمن 
تسلیت و آرزوی شفای مجروحان گفت: » بسیاری از 
مردم یمن کشته می شوند. این یک فاجعه و غیرقابل 
توجیه است. براساس قوانین انس��انی بین المللی 
طرف     هایی ک��ه به زور متوس��ل می ش��وند باید از 

غیرنظامیان حفاظت کنند. عدم مسئولیت  پذیری 
طرف های درگیر در یمن پس از گذشت پنج سال 
از شروع این درگیری ها، یک شوک است.« محمد 
البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصاراهلل در واکنش به 
این اقدام به ش��بکه خبری الجزیره گفت: »ائتالف 
عربی تنها زب��ان زور را می فهمد و این زبان تنها راه 
وادار کردن ائتالف برای پذیرش صلح است. تحوالت 
میدانی نه تنها بیانگر نشانه های آرامش نیست بلکه 
بیانگر تشدید تنش است و شاید آخرین نشانه آن 
س��اقط کردن جنگنده تورنادو در الجوف باش��د.«  
به رغم انتقادهای مطرح شده از سیاست ریاض در 
برابر مردم یمن، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه 
عربستان در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که 
سیاست کشورش همواره مبتنی بر پیشبرد راهکار 
سیاسی بوده اس��ت تا به این وسیله همه از امنیت، 
ثبات و رشد بهره مند شوند. وی افزود: »امیدواریم 

انصاراهلل بر منافع یمن تمرکز داشته باشد.«

وزیر خارجه امری�کا در گفت وگو ب�ا روزنامه 
الشرق االوس�ط که به بهانه س�فر چهار   شنبه 
آینده وی به عربستان صورت گرفته است، بر 
فش�ار حداکثری بر ایران تأکید کرد و خطاب 
به م�ردم این کش�ور گفت که امری�کا صدای 
شما را می شنود و در کنار شما ایستاده است. 
به گزارش فارس، اولین س��ؤال ای��ن روزنامه این 
بود که پس از به ش��هادت رساندن سردار »قاسم 
س��لیمانی« فرمانده نیروی ق��دس، گزینه های 
واشنگتن برای مقابله با »تهدیدهای مورد حمایت 
از ایران چ��ه حزب اهلل لبنان و چه ش��به نظامیان 
عراقی تابع ایران یا شبه نظامیان حوثی« چیست؟

مایک پمپئو در پاسخ گفت، کش��ورش تسامحی با 
»هجمه    هایی که به امریکایی    ها آسیب وارد می کند « 
نخواهد داشت.  الشرق االوسط در ادامه پرسید: طی 
هفته    ها و ماه های گذش��ته امریکا ب��ه اعتراض های 
مخالف با دولت ایران بس��یار اهتمام داشت، امریکا 

چگونه می تواند به ملت ایران کمک کند؟
پمپئو مدعی ش��د: »همانگونه که قباًل گفتم پیام 
من به ملت ایران این است که امریکا صدای شما را 
می شنود و در کنار شما ایستاده است. این حمایت 
در حال حاضر بیش��تر از هر زمان دیگری اهمیت 
دارد. تمرکز بر فشار حداکثری امریکا برای انزوای 
دیپلماتیک ایران و فشارهای اقتصادی و بازدارندگی 

نظامی با هدف تغییر رفتار این نظام ادامه خواهد 
داشت.« وی افزود: »مسئله بستگی به ملت ایران 
برای مشخص کردن خط مش��ی آینده خودشان 
دارد، امریکا ایس��تادن در کنار ملت ایران را ادامه 
خواهد داد و دعوت های خ��ود برای تحقق عدالت 
و پاسخگویی را تکرار خواهد کرد.«  الشرق االوسط 
سپس درباره اقدامات امریکا در شورای امنیت برای 
تجدید تحریم تس��لیحاتی ایران که در ماه اکتبر 
به پایان می رسد، پرسید. پمپئو پاسخ داد: امریکا 
متعهد اس��ت که عدم قدرت ایران ب��رای خرید و 
فروش اسلحه را تضمین کند. در آگوست گذشته 
در شورای امنیت در این باره، صحبت و بر اهمیت 

تجدید این تحریم    ها تأکید کردیم.  وی ادامه داد: 
»ما در صفحه اینترنتی وزارت خارجه امریکا ساعتی 
داریم که شمارش معکوس برای زمان در دسترس 
نظام ایران برای عقب نش��ینی را نش��ان می دهد و 
ای��ران )در صورت عقب نش��ینی( دیگر در معرض 
محدودیت یا آشوب نیست. امریکا تالش می کند 
قرارداد فراگیری با ایران امضا کند به ش��کلی که 
رفتار ثبات زای ایران، برنامه موش��کی، حمایت از 
نواب تروریست و فعالیت های خبیث منطقه ای و نه 
فقط برنامه هسته ای را شامل شود. به بیان ساده، 
ایران باید مانند کش��وری طبیعی رفتار کند و این 

درخواستی نیست که تحقق آن سخت باشد.

فیلم انصاراهلل از سرنگونی تورنادوی انگلیسی
خلبانان ائتالف سعودی در اسارت انصاراهلل

حمایت صریح پمپئو از آشوب در ایران

ظریف خطاب به لودریان:

 مسیر  اروپا در برجام  
کمکی به حل مشکالت نمی کند

ظری�ف: در صورت�ی ک�ه اروپا به 
تعهدات برجامی خ�ود عمل کند  
ایران نی�ز از روند کاهش تعهدات 
خود نس�بت به توافق هس�ته ای 

باز خواهد گشت


