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  گزارش  2

  خبـر

معادله جدیدي
 که ادلب شکل مي دهد 

این روز    ها تالش های دولت و ارتش سوریه بر آزادسازی ادلب و حومه آن 
از اشغال تکفیری    ها متمرکز شده است و چند سؤال در این ارتباط مطرح 
است؛ نخست اینکه علت پیشروی های سریع ارتش سوریه چیست؟ دوم 
اینکه چه سرنوش��تی در انتظار تکفیری های مستقر در ادلب است؟سوم 
اینکه علت مخالفت ترکیه با آزادسازی ادلب و توسل به تهدید نظامی علیه 
سوریه چیست و اینکه چرا تهدیدهای نظامی ترکیه این بار برخالف چند 
ماه پیش چندان کارساز نشد و چهارم اینکه چه چشم اندازی می توان برای 

روابط روسیه و ترکیه تصورکرد؟ 
درباره علل پیشروی های سریع ارتش سوریه به چند عامل می توان اشاره 
کرد؛ نخست اینکه نیروهای ارتش سوریه بازسازی شده اند و آموزش های 
جدیدی دریافت کرده اند و افرادی که قباًل به هر دلیلی از ارتش فرار کرده  
یا خارج شده بودند، اکنون دوباره بر سر کار خود بازگشته اند، ضمن اینکه 
نیروهای بسیج مردمی نیز در کنار ارتش هستند و به لحاظ کمی و کیفی 
تقویت شده اند. دوم اینکه نیروهای تکفیری هم به دلیل اختالفات گسترده 
داخلی و هم قطع کمک    ها و حمایت ه��ای خارجی روبه تحلیل رفته اند و 
خیلی از کشور    ها از ترس متهم شدن به تروریسم حداقل در ظاهر جرئت 
حمایت از این افراد و گروه    ها را به خود نمی دهند و س��وم اینکه انتخابات 
پارلمانی در راه است و لذا دولت سوریه در تالش برای برگزاری انتخابات 

فراگیر در بخش های وسیعی از خاک این کشور است. 
درباره سرنوشت تکفیری    ها چند گزینه قابل تصور است؛ افرادی که دارای 
تابعیت سوری هستند در صورت توبه و تغییر رفتار می توانند بار دیگر به 
آغوش کشور بازگردند و دولت سوریه در راستای عفو عمومی چنین فرصتی 
را برای آنها فراهم کرده است. اما کس��انی که از خارج به سوریه وارد شده 
بودند راهی جز بازگشت ندارند و البته برخی از اخبار حاکی از این است که 
این افراد در مرز ترکیه از سوی سرویس های اطالعاتی و امنیتی قدرت های 
خارجی و کسانی که در پروژه ناکام براندازی دولت و نظام سیاسی سوریه 
نقش و دست داش��تند به بهای هر نفر 30 هزار دالر خریداری می شوند و 
برخی از شرکت های امنیتی خصوصی ترکیه نیز در این بازار فعال هستند. 
در خصوص بی اثربودن تهدیدهای ترکیه برای جلوگیری از آزادسازی ادلب 
می توان گفت که اوالً ادلب بخش جدایی ناپذیرسوریه است و این کشور 
مثل هر کشور دیگر از این حق برخوردار است که مطابق اصول و قوانین 
بین الملل برای اعاده حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی خود تالش کند، 
کمااینکه ترکیه این حق را به خود می دهد که برای تأمین امنیت خود حتی 
به داخل خاک سوریه ورود کند. دوم اینکه ادلب دورتر از مرزهای ترکیه 
قرار دارد و هیچ مخالف مسلح کرد که ترکیه آنها را مسبب و مخل امنیت 
خود می داند در آنجا حضور ندارد و از طرف دیگر تکفیری هایی که در ادلب 
مستقر هستند، مطابق قطعنامه های س��ازمان ملل تروریست محسوب 
می شوند لذا تا االن هیچ کسی به استثنای امریکا از مواضع ترکیه حمایت 
نکرده است و حتی مسئوالن ناتو نیز گفته اند که بند 5 این سازمان مشمول 
حمالت نظامی ترکیه در ادلب نمی شود .  در خصوص روابط ترکیه و روسیه 
می توان گفت که اهمیت راهبردی حفظ رابطه با روس��یه برای ترکیه به 
مراتب از تکفیری های مس��تقر در ادلب برای این کشور بیشتر است و لذا 
با وجود اینکه امریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان و امارات به درگیری 
نظامی ترکیه با سوریه و تخریب روابط مسکو و آنکارا چشم دوخته اند اما به 
نمی رسد ترکیه در این دام بیفتد و روابط راهبردی خود را با روسیه قربانی 

ادامه حمایت از تکفیری    ها کند. 
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 وعده بورل به چین و روسیه برای زنده نگه داشتن برجام
اتحادیه اروپا دیروز با صدور بیانیه ای اعالم کرد که مس��ئول سیاست 
خارجی این اتحادیه در حاش��یه کنفرانس امنیتی مونی��خ با وزیران 
امور خارجه روس��یه و چین دیدار و درباره آینده توافق هسته ای ایران 
رایزنی کرده است. به گزارش ایرنا در این بیانیه آمده که جوزف بورل به 
طرف های چینی و روسی اطمینان داده که به عنوان مسئول هماهنگی 
کشورهای عضو برجام، به همه طرف     ها گوش داده و به همکاری برای 

زنده نگه داشتن این توافق ادامه می دهد. 
-----------------------------------------------------

  کرملین: دستور برای اعزام نیرو به لیبی نداریم 
س��خنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبن��ی بر اینکه 
»روسیه در باال    ترین س��طح در حال مدیریت جنگ در لیبی است«، با 
واکنش سخنگوی والدیمیر پوتین روبه رو شد و او گفت که رئیس جمهور 
روسیه دستوری برای اعزام نیروهای نظامی روسیه به لیبی صادر نکرده 
است. به گزارش اسپوتنیک، پسکوف تصریح کرد: »نه، والدیمیر پوتین 
به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح روسیه نیروهای روس را به لیبی 

نفرستاده است و چنین دستوری در کار نبوده است.«
-----------------------------------------------------

  مجوز راه اندازی اولین نیروگاه هسته ای در امارات
س��ازمان نظارت هس��ته ای در امارات مجوز راه ان��دازی اولین رآکتور 
هس��ته ای براکه را صادر کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری 
روسیا الیوم، حمد الکعبی، معاون رئیس شورای اداره سازمان نظارت 
هسته ای امارات در کنفرانس مطبوعاتی گفت: مجوز راه اندازی نیروگاه 
هسته ای براکه صادر شده است که مدت آن ۶0 سال است. وی گفت: 
این لحظه تاریخی مهمی برای امارات است که به اولین کشور عربی در 

منطقه تبدیل شده که یک نیروگاه انرژی هسته ای را اداره می کند. 
-----------------------------------------------------

  وزیر صهیونیست، لبنان را به »جنگ سوم « تهدید کرد
وزیر جن��گ رژیم صهیونیس��تی که ای��ن روز    ها به دلی��ل حرف های 
جنگ طلبانه هدف انتقادهای داخلی در رژیم صهیونیستی است مدعی 
شد، دنبال جنگ سوم لبنان نیست اما ممکن هم است که ناگزیر از آن 
باشد. بنت در خصوص انتخابات این رژیم به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی گفت: »حتی نصراهلل هم اگر میان وزیر امنیت اسرائیل 
و نخس��ت وزیر برخوردی پیش بیاید، خوشحال می ش��ود اما من این 

خوشحالی را به او نخواهم داد.«
-----------------------------------------------------

  نماینده اسکاتلندی: نمی توانیم گروگان بریتانیا بمانیم
یک نماین��ده حزب ملی گرای اس��کاتلند تأکید کرد که مردم این کش��ور 
نمی خواهند گروگان بریتانیا باقی بمانند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
»جانا چری « نماینده حزب ملی اسکاتلند در یک س��خنرانی در دانشگاه 
ادینبورو به تشریح استراتژی این حزب برای آینده اسکاتلند پرداخت و تأکید 
کرد که تنها راه بازگشت به اتحادیه اروپا استقالل این کشور از بریتانیا است. 
وی افزود: »روند برگزیت محدودیت های این انحراف را روشن کرده است و 
همه ریشه های باقی ماندن پادشاهی متحده در اتحادیه اروپا فرو ریخته است 

و تنها بنیان برای بازگشت به اتحادیه اروپا استقالل اسکاتلند است.«
-----------------------------------------------------

  ترکیه امارات را به فتنه انگیزی متهم کرد
وزیر کش��ور ترکیه دولت امارات را به تالش برای فتنه و آش��وب در این 
کشور متهم کرد. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در مصاحبه با الجزیره 
گفت: آنکارا تعدادی را بازداشت کرده که امارات آنها را برای آسیب زدن 
به ترکیه اجیر کرده بود. وی صح��ت گزارش های مربوط به اینکه ترکیه 
تابعیت مخالفانی از کشور    هایی مثل مصر، س��وریه و عراق را هدف قرار 
می دهد، تکذیب کرد و آن را فتنه ای دانست که ترکیه تسلیم آن نمی شود. 
سویلو گفت: امارات برای ایجاد فتنه و آشوب و آسیب زدن به ترکیه تالش 
می کند. محمد دحالن، مشاور محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی در لیست 

افراد تحت تعقیب آنکاراست چراکه فردی فتنه انگیز است. 

عباس در دامان تل آویو
تشکیالت خودگردان اعتراضات علیه معامله قرن را 

ممنوع کرد و آماده مذاکره مستقیم شد 
در ش�رایطی که محمود عب�اس در س�خنرانی های خ�ود تالش 
می کن�د مخالفت علنی خ�ود را با معامل�ه قرن ابراز کند، پش�ت 
پ�رده به ط�ور ن�رم در مس�یر موافق�ت با ط�رح واش�نگتن گام 
برم�ی دارد. تش�کیالت خودگ�ردان عالوه ب�ر اینک�ه تظاهرات 
علیه معامل�ه قرن در الخلی�ل را ممن�وع کرده، آمادگ�ی خود را 
برای مذاکره مس�تقیم با رژیم صهیونیس�تی اعالم کرده اس�ت؛ 
اقدام�ی ک�ه برخ�الف خواس�ت گروه ه�ای مقاومت غزه اس�ت 
که ب�ه دنبال تظاه�رات سراس�ری علیه ط�رح امریکا هس�تند. 
در ش��رایطی که جهان اسالم و کش��ورهای اروپایی طرح دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا درباره مناقشه فلس��طین موسوم به معامله قرن، را 
محکوم کرده اند، برخی رهبران فلسطینی سیاستی را در پیش گرفته اند 
که به معنای موافقت ضمنی با این طرح است. سران تشکیالت خودگردان، 
جنبش فتح و سازمان آزادیبخش فلسطین )ساف ( در ظاهر از معامله قرن 
و حتی عادی سازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی انتقاد می کنند اما 
همزمان دیدارهای مختلفی با سران این رژیم در تل آویو و رام اهلل دارند. 
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین )وفا(، در روزهای اخیر، مقامات 
تشکیالت خودگردان، فتح و ساف دیدار     هایی با روزنامه نگاران اسرائیلی 
در رام اهلل داشتند. روزنامه االخبار روز دو     ش��نبه در گزارشی در این باره 
نوشت:»صهیونیس��ت      ها این بار با لباس و کاله خاص شهرک نش��ینان 
صهیونیس��ت و بدون محافظ به رام اهلل آمدند، عکس ه��ای یادگاری در 
منطقه الطیره گرفتند و با محمود الهباش، مشاور دینی محمود عباس، 
رئیس تشکیالت خودگردان ناهار خوردند«. در ادامه این گزارش آمده، 
دستگاه های امنیتی با صدور دستوری رسمی به نیروهای تحت امر خود 
اعالم کرده اند بای��د جلوی تظاهرات علیه معامله ق��رن در منطقه »باب 
الزاویه « در الخلیل واقع در جنوب کرانه باخت��ری را بگیرند. باب الزاویه 
همان مکانی اس��ت که محمد حداد به عنوان اولین شهید در تظاهرات 
علیه این طرح امریکایی در آنجا به شهادت رسید. االخبار افزود: دستگاه 
امنیتی تش��کیالت خودگردان از روز جمعه این دس��تور را اجرا کرده و 
گشتی های نظامی خود را در اطراف باب الزاویه مستقر کرده است. پیش تر 
محمود عباس در ارائه سند معامله قرن به شورای امنیت سازمان ملل بند 
محکومیت این طرح را حذف کرده بود. تشکیالت خودگردان حتی پا را 
فراتر گذاشته و از آمادگی برای مذاکره مستقیم با صهیونیست     ها خبر داده 
است. سخنگوی ریاست تش��کیالت خودگردان تأکید کرد اگر اسرائیل 
با تشکیل کشور فلس��طین به پایتختی قدس موافقت کند، تشکیالت 
خودگردان آماده امضای توافق صلح با تل آویو ظرف دو هفته اس��ت. به 
گزارش روزنامه الشرق االوس��ط، نبیل ابوردینه دیروز گفت:»ما با دولت 
اسرائیلی تعامل می کنیم که هرگونه فرصت صلح را از بین می برد و دولت 

امریکا اسرائیل و فلسطینی      ها را به نزاع دائم می کشاند.«
ابوردینه گفت:»نزاع فلسطین و اسرائیل از طریق معامله  امریکایی      ها حل 
نمی شود بلکه از طریق مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین حل می شود. ما 
مقابل یک نقطه تحول هستیم آیا اسرائیل صلح را انتخاب می کند یا نزاع 
مستمر را؟ رئیس ما خواهان صلح است اما دشوار است رهبری پیدا کرد 
که آماده امضای شروط امریکا باشد. ما خواهان شریکی هستیم که صلح 
را بخواهد. ما مردانی مثل شیمون پرز، رئیس پیشین رژیم صهیونیستی 
و اس��حاق رابین، نخس��ت وزیر پیش��ین این رژی��م را می خواهیم که از 
صلح حمایت کنند«. وی تأکی��د کرد:»ما تحمل و صبر می کنیم چراکه 
نمی خواهیم اوضاع بدتر شود. ما می خواهیم مردم اسرائیل در مبارزه با 
تروریسم جدی باشند، اگر این اتفاق نیفتد به مردم اجازه می دهیم مسلح 
شوند«. در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
مدعی ش��د که تل آویو به جز دو یا سه کش��ور با بقیه کشورهای عرب و 
مسلمان جهان روابط عمیقی برقرار کرده است. نتانیاهو افزود:»طی یک 
سال گذشته من و همسرم در مالقات های زیادی شرکت کردیم، یک دیدار 
علنی با عمان و دو هفته پیش نیز یک دیدار علنی با رئیس جمهور سودان 
داشتیم«. محمود عباس هرچند در ظاهر ژست مخالفت با معامله قرن را 
در پیش گرفته است اما در پشت پرده، به دنبال عادی سازی و حل اختالف 
با رژیم صهیونیستی است. عباس از این مسئله واهمه دارد که در صورت 
همکاری با غزه، گروه های مقاومت غزه ابتکار عمل را در سراسر فلسطین 

در دست بگیرند و قدرت تشکیالت خودگردان از بین برود. 
 مقابله سخت غزه با معامله قرن 

در شرایطی که تش��کیالت خودگردان مانع تظاهرات علیه معامله قرن 
می شود، گروه های مقاومت در غزه همچنان به دنبال تشدید اعتراضات 
علیه این طرح هستند. صالح البردویل، عضو دفتر سیاسی حماس روز 
دو     شنبه اعالم کرد:»این جنبش و گروه های فلسطینی در غزه در تالش 
هستند هیئت عالی ملی برای مقابله با معامله قرن تشکیل دهند؛ هیئتی 
که دارای برنامه و جدول کاری باش��د«. به گزارش خبرگزاری ش��هاب، 
البردویل گفت:»تاکن��ون هفت گروه فعال فلس��طینی از موافقت خود 
برای این موضوع خبر داده اند«. وی هش��دار داد:»با هر حمله اسرائیلی 
به غزه با قدرت مقابله خواهد شد و اهدافی که نتانیاهو برای خود جهت 
پیروزی در انتخابات قرار داده است، تأثیر برعکس برای او خواهد داشت 
و وی با شکست سیاسی، نظامی و انتخاباتی از این معرکه خارج خواهد 
شد«. همچنین، فوزی برهوم، سخنگوی حماس از تشکیالت خودگران 
فلسطین انتقاد کرد و گفت:»تداوم دیدارهای سرویس اطالعات تشکیالت 
خودگردان در کرانه باختری با عناصر سازمان جاسوسی امریکا )سیا( بیانگر 
این است که تشکیالت و سرویس های امنیتی آن، همچنان روی امریکا 
حساب باز می کنند«. موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی حماس نیز اعالم 
کرد:»تنها راه شکست طرح امریکایی موسوم به »معامله قرن«، رویارویی 

فراگیر است و گفت وگو فایده ای ندارد.«

فشار آنکارا-واشنگتن براي نجات تروریست ها 
در یک گام به فتح ادلب

احمدکاظمزاده

ارتش س�وریه در 

آزاده سادات عطار
آزادس�ازی شهر   گزارش  یک

ادل�ب نفس ه�ای 
تروریست     ها را به شماره انداخته است، با این 
حال، امریکا و ترکیه ت�الش می کنند مانع از 
پیش�روی های بیشتر ش�وند.  رئیس جمهور 
امریکا در تم�اس تلفنی با همت�ای ترکیه ای 
خود، از توقف حمایت روسیه از دولت سوریه 
حمایت کرد و وزیر خارجه ترکیه نیز در گفت 
وگو با همتای روسی خود خواستار آتش بس 

فوری در این شهر شد. 

نقاط جنوبی و غربی حلب به همراه جنوب استان 
ادلب، مناطقی بودند که در طول یک ماه گذشته 
ارتش سوریه از آنها برای انجام عملیات های نظامی 
خود علیه تروریست     ها استفاده کرده است. دمشق 
بار    ها اعالم کرده اس��ت که تروریست های حاضر 
در ادلب را هدف قرار داده است و در استان ادلب 
هم موفق ش��د در فاصله زمانی نس��بتاً کم، ۶00 
کیلومتر مربع را به عالوه اتوبان حلب - دمشق آزاد 

و پاکسازی کند. 
  امریکا و ترکیه در جبهه واحد

پیشروی نیروهای سوریه و آزادسازی چند منطقه 
از کنترل تروریس��ت ها، نگرانی واشنگتن و آنکارا 
درباره آینده مواضع این دو کشور در سوریه را به 
دنبال داشته است، به طوری که مقامات ارشد دو 
طرف، در واکنشی علنی خواستار توقف عملیات 
ارتش سوریه و پایان حمایت های روسیه شده اند. 
جود دیر، س��خنگوی کاخ س��فید روز یک    شنبه 
در جمع خبرن��گاران گفت که دونال��د ترامپ در 
جریان تماس تلفنی ب��ا رجب طی��ب اردوغان، 
ضمن ابراز نگرانی درباره اوضاع »ادلب«، خواستار 
توقف حمایت روس��یه از دولت س��وریه شد. وی 
همچنین از اردوغان برای تالش ه��ای ترکیه به 
منظور جلوگیری از فاجعه انس��انی تش��کر کرد. 
ترامپ، با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
هم در این مورد گفت وگوی تلفنی داشت و ضمن 
متهم کردن روس��یه به عملکردی وحش��یانه، از 
مسکو خواسته بود که به این اقدامات پایان دهد 
و دست از حمایت دولت بشار اسد، رئیس جمهور 

سوریه بردارد. 
ترکیه هم بیکار ننشس��ت و مولود چاوو ش اوغلو 
پس از پایان کنفرانس امنیتی مونیخ به خبرنگاران 
گفت که در جریان جلسه ای که با هیئت روسی به 
ریاست سرگئی الوروف داشته، خواستار برقراری 
آتش بس فوری در ادلب شده است. وی در مصاحبه 

با روزنامه روسی »ایزِوس��تیا« نیز به این موضوع 
اشاره و تصریح کرد که آنکارا و مسکو به همکاری 
برای رس��یدن به آتش بس پایدار در ادلب و لیبی 

ادامه می دهند. 
از طرفی تحوالت ادلب باعث شده است رویکرد 
ضدروسی در ترکیه تشدید شود. آلکسی یرخوف، 
سفیر روسیه در ترکیه در مصاحبه با شبکه روسی 
زِوِزدا به این موضوع اشاره کرد و گفت: »جدید    ترین 
تهدیدی که در شبکه های اجتماعی دریافت کردم 
این بود که »م��ا آس��مانخراش     هایی از جمجمه 
سربازان شما خواهیم ساخت« و »شما پاسخ هر 

قطره خونی را که ریخته اید، خواهید داد.«
 گزارش العربیه

شبکه خبری العربیه با اشاره به پیشروی نیروهای 
ارتش س��وریه در اطراف ش��هر حلب گزارش داد 
که پیشروی ارتش سوریه روز دو    شنبه در اطراف 
حلب ادامه داش��ت و روز پیش از آن نیز با تسلط 
بر دهها روستا، موفق ش��د پیشروی چشمگیری 
به دس��ت آورد. این عملیات به منظور تس��لط بر 
ارتفاعات »الش��یخ عقیل« واقع در ش��مال غرب 

شهر حلب صورت گرفت و ارتش سوریه قصد دارد 
با پیشروی در این محور، آتشبار بسیاری از مناطق 

را ساقط کنند. 
العربیه پیشروی س��ریع ارتش س��وریه در روز 
یک    شنبه و تسلط بر دهها روس��تا و شهرک در 
شمال و ش��مال غرب ش��هر حلب را هم تأیید 
کرد و گزارش داد که ارتش س��وریه موفق ش��د 
30 شهرک و روستا را در اطراف حلب آزاد کند. 
ارتش سوریه در اس��تان ادلب نیز پیشروی های 
زیادی داش��ته و تأمین امنیت کمربند مس��یر 
بین المللی دمشق- حلب )ام-5( از اهداف ارتش 

محسوب می شود. 
 آخرین تالش آنکارا 

با این حال، گزارش شبکه تی آرتی ترکیه حاکی 
از این اس��ت که س��تون نظامی ارتش این کشور 
تحت تدابیر امنیتی شدید عازم سوریه شد. بنابر 
اعالم ارتش ترکیه، ستون نظامی یاد شده شامل 
۱50خودروی زرهی، تانک و مهمات است. هدف از 
این اقدام، استقرار نیرو    ها در مراکز دیده بانی نظامی 

ترکیه در ادلب سوریه اعالم شده است. 

آنکارا در حالی بر ماجراجویی در سوریه پافشاری 
می کند که به نظر می رسد در این مسیر، غیر از 
امریکا هیچ همراهی ندارد. یک منبع دیپلماتیک 
در س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( روز 
دو    ش��نبه در حالی که مرگ نیروهای ترکیه ای 
در ادل��ب را تراژی��ک توصیف ک��رد، گفت که 
کشته ش��دن نظامیان این کش��ور در سوریه از 
جمله افرادی که در ادلب کش��ته ش��ده اند به 
بند 5 اساس��نامه پیمان ناتو مربوط نیست و از 
این رو، این س��ازمان هیچ طرحی برای کمک 
و حمایت نظامی از آنکارا در سوریه ندارد. بنابر 
بند 5 اساسنامه ناتو، سایر اعضا در صورت حمله 
نظامی یک نیروی خارجی از کشور عضو حمایت 

می کنند. 
همچنین عمرو موس��ی، دبیر کل سابق اتحادیه 
عرب هم احتمال بازگش��ت س��وریه به اتحادیه 
عرب را مطرح کرده است. وی در این مورد گفت: 
»اتحادیه ع��رب می تواند نقش بزرگ��ی در حل 
بحران های عربی از طریق میانجیگری یا پیوستن 

به قدرت های بین المللی دیگری داشته باشد.«

در حال�ی ک�ه گزارش    های�ی درب�اره نص�ب 
مخفیان�ه پاتریوت ه�ای امریکای�ی در پایگاه 
عین االس�د منتشر ش�ده، عادل عبدالمهدی، 
نخس�ت وزیر موق�ت ع�راق در نام�ه ای ب�ا 
ط�رح پرس�ش های مختل�ف، غیرمس�تقیم 
پیش�نهاد دول�ت امری�کا ب�رای اس�تقرار 
پاتری�وت جهت دف�اع از دو پای�گاه امریکایي 
»عین االس�د« و »اربی�ل « را رد ک�رده اس�ت. 
به گزارش »ج��وان«،  کریم علی��وی ، عضو کمیته 
امنیت و دفاع پارلمان عراق گفته که امریکا به طور 
مخفیانه و بدون موافقت دولت عراق، نصب سامانه 
پاتریوت را در پایگاه عین االسد واقع در غرب عراق 
آغاز کرده است. او گفته که به اطالعاتی دست پیدا 
کرده که نشان می دهد، نیروهای امریکایی به طور 
مخفیانه کار نصب این سامانه را در پایگاه عین االسد 
آغاز کرده اند. علیوی با بیان اینکه این سامانه توسط 
هواپیماهای باری بزرگ به این پایگاه منتقل شده 
است، آن را اقدامی خطرناک دانست که دولت عراق 
باید در خصوص آن تحقیق کند زیرا هیچ اجازه ای 
در این زمینه به امریکا داده نشده است. پیش از این 
یکی از مقام های وزارت دفاع امریکا فاش کرده بود، 
گفت وگو با دولت عراق در خصوص سامانه موشکی 
پاتریوت به منظور دفاع از مناف��ع امریکا در داخل 
عراق به مرحله پیش��رفته ای رسیده است تا جایی 
که واشنگتن امیدوار اس��ت هرچه زودتر به منظور 
حمایت از س��ربازان، کارمن��دان و دیپلمات های 
امریکایی که در عراق کار می کنن��د، در این مورد 
به آن اطالع داده شود. به گفته این مقام پنتاگون، 
وزارت دفاع امریکا به منظور راه اندازی این سامانه 

مجبور خواهد ش��د 400 س��رباز دیگر را به عراق 
اعزام کند. ب��ا این وجود دیروز روس��یاالیوم تصویر 
نامه ای را منتشر کرد که نخس��ت وزیر عراق آن را 
در پاسخ به نامه 3۱ ژانویه ۲0۲0 وزیر دفاع امریکا 
نوشته است. محتوای این نامه دو صفحه ای، هرچند 
نشان می دهد که عادل عبدالمهدی سعی کرده بر 
گسترش مناسبات با امریکا تأکید کند، ولی با طرح 
س��ؤاالتی، تلویحاً با اس��تقرار پاتریوت ها مخالفت 
کرده اس��ت. عبدالمهدی در این نام��ه که تاریخ ۲ 
فوریه ۲0۲0 بر آن درج شده، گفته که مارک اسپر 
از وی خواسته که برای جبران برخی لوازم جنگی 
آس��یب دیده و نیز تس��هیل در صدور روادید برای 

سربازان امریکایی تعجیل و همچنین با نصب سامانه 
دفاع هوایی در پایگاه های عین االسد و اربیل موافقت 
شود. عبدالمهدی با دو درخواست اول مارک اسپر 
مواففت ک��رده ولی گفته که در مورد درخواس��ت 
مربوط به س��امانه دفاعی پاتری��وت ، در کمیته ای 
به ریاست فؤاد حس��ین، وزیر دارایی عراق بررسی 
خواهد شد و قرار است جلسه ای با طرف امریکایی در 

این باره برگزار شود. 
 بگذارید برای دولت بعد...  

عبدالمهدی هرچند با مارک اسپر اتفاق نظر دارد که 
پاتریوت یک سامانه دفاعی است، ولی معتقد است 
ورود آن به عراق، موضوعات استراتژیک مرتبط با 

امنیت عراق به طور کلی ، امنیت امریکا  و همچنین 
امنیت منطقه را تغییر خواهد داد.  نخست وزیر عراق 
گفته کس��انی که »می خواهید آنها را دفع کنید« 
احتماالً این اقدام را افزایش توانمندی های جنگی 
امریکا بدانند و در نتیجه خود نیز در پی گس��ترش 
ابزارهای هجومی خود برآیند و این اوضاع منطقه و 
عراق را پیچیده تر و دشوارتر می کند و باعث می شود 
همه در زنجیره ای از تنش    هایی قرار گیرند در حالی 
که تالش همه کاهش تن��ش در منطقه و تضمین 
عدم تشدید چند جانبه ایران، چند جانبه امریکا یا 
هر طرف دیگری است.  عبدالمهدی که در نامه خود 
واردات این سامانه به عراق و فروش آن با تسهیالت 
به این کش��ور با هدف ایجاد نظ��ام دفاعی کاملی 
برای دف��اع از اراضی عراق و برط��رف کردن نقص 
موجود در سامانه دفاعی عراق را هم پیش کشیده، 
با لحنی طعنه آمیز، س��ؤاالتی را درباره استفاده از 
پاتریوت های امریکایي در عراق مطرح کرده است:  
»پرسش های ما متعدد است از جمله اینکه »آیا این 
سامانه می تواند در مقابل حمالت اسرائیل که بار    ها 
آن را با ش��ما در میان گذاشته ایم نیز به کار گرفته 
ش��ود؟ یا اینکه ضد داعش یا دولت دیگری به کار 
گرفته شود؟« عبدالمهدی به مصوبه پارلمان عراق 
برای عقب نش��ینی نیروهای امریکا از عراق اشاره 
کرده و گفته که استقرار پاتریوت تعبیر به کاهش 
تدریجی حضور نیروهای امریکایی نخواهد شد، بلکه 
برعکس آن تفسیر خواهد شد. او البته در همین نامه 
برای اینکه از بار فشار امریکا برای استقرار پاتریوت    ها 
بکاهد، گفته که بهتر است موضوع در دولت بعدی 

عراق بررسی شود. 

ش�به نظامیان طالب�ان به رغ�م اع�الم پایان 
مذاک�رات ای�ن گ�روه ب�ا امری�کا و امض�ای 
قریب الوق�وع س�ند توافقنامه صل�ح، اعالم 
کرده اند که تا زمان دریافت دستورالعملی برای 
کاهش خشونت     ها به حمالت ادامه خواهند داد. 
سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
قطر روز دو    شنبه به شبکه خبری بی بی سی گفت: 
توافقنامه صلح با امریکا تا پای��ان ماه فوریه امضا 
خواهد ش��د. هر دو طرف قرار است اعالمیه های 
جداگانه ای را منتشر کنند که در آن تاریخ امضای 

توافقنامه نیز تعیین شده است. انتظار می رود با 
امضای این س��ند، زمینه مذاکرات بین االفغانی 
فراه��م ش��ود و امریکا خ��روج نیروهای��ش را از 
افغانس��تان آغاز کند. پیش از این مقامات ارشد 
امریکایی از امضای احتمال��ی توافقنامه صلح با 
طالبان در آینده نزدیک خبر داده بودند. این دو 
مقام  ارش��د امریکایی گفته  بودند که هیچ یک از 
بندهای توافقنامه امریکا و طالبان بدون ش��رط 
نیس��ت و طالبان حاضر ش��ده  اس��ت از جنگ و 
خشونت دست بردارد و جامعه کثرت گرا را بپذیرد.  

پیش تر مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا گفته بود که 
به زودی توافقنامه هفت روزه کاهش خشونت     ها 
بین امریکا و طالبان در افغانستان اجرا خواهد شد 
و بالفاصله س��ربازان امریکایی این کشور را ترک 
خواهند کرد. ساعاتی بعد از اسپر، مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا از دستیابی به پیشرفتی مهم 
در مذاکرات صلح با طالب��ان خبر داد. همچنین 
ریاست جمهوری افغانس��تان که در این مدت با 
طرح کاهش خشونت به شدت مخالفت می کرد، 
در روزهای اخیر ابراز امیدواری کرد که این کاهش 

به صلح پایدار منجر شود. 
این در حالی اس��ت که فرمانده��ان طالبان روز 
دو    ش��نبه گفتند که عملیات این گ��روه تا زمانی 
ادامه می یابد که آنها دستورالعمل های جدیدی بر 
اساس توافق با امریکا برای کاهش خشونت در این 
کشور دریافت کنند. یکی از فرماندهان طالبان در 
هلمند هم گفت: »رهبری ما پیامی درباره آتش 
بس به ما نداده است. فرماندهان طالبان در پکتیا و 
ننگرهار هم گفته اند که به حمالت خود همانطور 

که برنامه ریزی شده، ادامه می دهند.«

»نه محترمانه« عبدالمهدی به پاتریوت های امریکایی
نخست وزیر عراق: آیا عراق خواهد توانست از پاتریوت    ها مقابل اسرائیل و داعش هم استفاده کند؟!

اخراج امریکا از افغانستان در یک قدمی امضای توافق با طالبان

مسکو به استقرار موشک های امریکا 
در خاک اروپا و آسیا هشدار داد 

در پی افزایش تنش    ها بین روسیه و امریکا پس از خروج از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد، وزیر خارجه روسیه درباره تدارک 
امریکا برای استقرار موشک های میان برد در اروپا و آسیا هشدار داد. 
س��رگئی الوروف روز دو    شنبه در حاشیه نشس��ت امنیتی مونیخ، درباره 
مسائل مختلف به ویژه تحرکات امریکایی     ها برای استقرار موشک های شان 
در اروپا و آس��یا مواضع مس��کو را بازگو کرد و  گفت:»البته ما درباره این 
موضوع با فرانس��ه صحبت خواهیم کرد اما به منظ��ور آنکه به یک توافق 
مفصل در حوزه موش��ک     ها برس��یم، ما بای��د مذاکرات و مش��ورت های 
چند جانبه داشته باشیم که شامل ایاالت متحده هم می شود«. این مقام 
ارشد روس با انتقاد از مواضع امریکا در خروج از پیمان منع موشک های 
هس��ته ای میان برد تصریح کرد:»ایاالت متحده این پیم��ان را نابود کرد 
و فعاالنه در حال هموار کردن زمینه برای اس��تقرار تسلیحاتی در اروپا و 
همچنین آسیا است که زمانی تس��لیحات ممنوعه محسوب     می شدند و 
آنها اکنون این موضوع را مخفی نمی کنند«. همچنین، ویکتور بونداروف، 
قانونگذار روس هشدار داد در صورتی که امریکا گام     هایی را در جهت تولید 
و استقرار موش��ک های میان برد بردارد، مسکو نیز ظرف شش ماه چنین 
موشک هایی را تولید می کند. به گزارش خبرگزاری روسی تاس، بونداروف 
گفت:»با در نظرگرفتن تجهیزات کارخانه های ما، پتانسیل علمی نهادهای 
نظامی و دفاتر و شرکت های طراحی ما، قادریم ظرف مدت کوتاهی، این 
شکاف )نبود موشک های سطح به هوا میان برد و کوتاه برد( را پر کنیم«. 
هشدارهای مسکو درحالی اس��ت که نیروی دریایی امریکا روز دو    شنبه 
اعالم کرد که با موفقیت یک موشک بالستیک با قابلیت حمل کالهک 

هسته ای را آزمایش کرده است. 


