
نفتکش گریس1 که حاال نام�ش به آدریان دریا 
تغییر ک�رده، به رغم حکم توقی�ف یک دادگاه 
امریکای�ی، جبل الط�ارق را ترک ک�رد و دولت 
امریکا هم تاکنون اقدامی به جز » ابراز تأسف« 
از آزادی آن و هش�دار ب�ه دولت یون�ان درباره 
هم�کاری نک�ردن ب�ا آن انج�ام نداده اس�ت. 
گریس1 روز دو     شنبه به رغم کارشکنی های امریکا 
در مع��رض دید دوربین های خب��ری جبل الطارق 
را ترک کرد تا حک��م دادگاه امریکایی برای توقیف 
آن دست کم تاکنون اجرا نشده باقی بماند. وزارت 
دادگس��تری امریکا از دولت محل��ی جبل الطارق 
خواسته بود به توقیف این کش��تی ادامه داده و آن 
را تس��لیم امریکا کند. وزارت دادگس��تری امریکا 
      شنبه گذش��ته با متهم کردن نفتکش حامل نفت 
ایران به همکاری با س��پاه پاس��داران و دخالت در 
پولش��ویی و حمایت از تروریس��م ، از دادگاهی در 
کلمبیا، درخواست حکم توقیف این نفتکش بیش 
از 2میلیون بشکه ای را کرده بود که البته این دادگاه 
نیز حکم به نفع امریکا داد. ش��واهد و قرائن نشان 
می دهد امریکایی ها به دنبال رودررویی مس��تقیم 
با ایران از طریق توقیف مج��دد نفتکش گریس1 
نیس��تند که حاال دیگر به آدریان دری��ا تغییر نام 

داده اس��ت. توئیت جدید حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در انگلیس نیز این تحلی��ل را تأیید می کند. 
بعیدی نژاد با انتشار توئیتی از رد درخواست امریکا 
توسط دادگاه جبل الطارق جهت توقیف یا تحمیل 
اقدامات محدودکننده علی��ه نفتکش حامل نفت 
ایران خبر داده و نوشته است: » دادگاه جبل الطارق 
رس��ماً درخواس��ت امریکا برای توقیف یا تحمیل 
اقدامات محدودکننده علی��ه نفتکش حامل نفت 
ایران را م��ردود اعالم ک��رد. دادگاه اعالم نمود که 
درخواست امریکا بر اساس مقررات تحریم یکجانبه 
امریکا صورت گرفته و در حوزه اتحادیه اروپا قابلیت 
اجرایی ن��دارد.« موضع گیری مای��ک پمپئو، وزیر 
خارجه امری��کا در گفته وگو ب��ا فاکس نیوز هم که 
به ابراز تأس��ف صرف از آزادی نفتکش حامل نفت 
ایران بسنده کرده، تأیید کننده این است که احتماالً 
امریکا قصد ندارد با توقیف نفتکش ایرانی در حالی 
که نفتکش انگلیسی اس��تینا ایمپرو همچنان در 
توقیف ایران است، وارد شرایط چالشی با تهران شود. 
وزیر خارجه امریکا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز 
درباره آزادی این نفتکش گفته اس��ت: »اتفاقی که 
افتاد، خیلی مایه تأسف است.«  با این حال، ظاهراً 
امریکایی     ها قصد دارند تا لحظه آخ��ر نیز در روند 

آزادی نفتکش حامل س��وخت ایران سنگ اندازی 
کنند. یک مق��ام وزارت امور خارج��ه امریکا اعالم 
کرد که این کشور به یونان اعالم کرده که نفتکش 
ایرانی در حال انتقال غیرقانونی نفت به سوریه است. 
این مقام امریکایی به رویترز گفت: »هرگونه کمک 
یونان به نفتک��ش ایرانی ممکن اس��ت حمایت از 
سازمان های تروریستی خارجی به شمار آید.«  این 
در حالی اس��ت که »ییانیس پالکیوتاکیس « وزیر 
حمل و نقل یونان روز سه      شنبه گفت کشورش هنوز 
برای میزبانی از نفتکش »آدریان دریا« )گریس 1( 
»درخواست رسمی« دریافت نکرده است. همزمان، 
رسانه های یونانی به نقل از منابع مطلع نوشته اند که 
بعید است این کش��تی نهایتاً به بندر کاالماتا برود، 
چراکه این بندر از زیرساخت های الزم برای میزبانی 

از ای��ن ابرنفتکش برخوردار نیس��ت. یک تحلیلگر 
رادیو پیام رژیم صهیونیس��تی بر این باور است که 
هشدارهای حکومت ایران بسیار شدید اللحن بوده 
و اگر بخشی از این تهدید     ها عملی گردد، منطقه را 
یک گام بزرگ به درگیری جنگی نزدیک می سازد. 
روزنامه اینترنتی رأی الیوم در گزارشی از بروکسل 
نوشت: امریکا با حکم توقیف نفتکش ایرانی توقیف 
ش��ده در جبل الطارق، خ��ود را در برابر یک بحران 
نظامی و سیاس��ی قرار داد و اگر این حکم دستگاه 
قضایی امریکا اجرا نشود، این کشور همه اعتبار خود 
را از دس��ت خواهد داد. به نوشته این روزنامه، بعید 
نیست که توجیه امریکا در ردگیری نکردن نفتکش 
ایرانی این باشد که از وخیم شدن اوضاع نگران است 
و می ترسد که بار نفتکش در دریای مدیترانه خالی 
شود که این مس��ئله فاجعه ای زیست محیطی به 
دنبال خواهد داشت و شاید هم این توجیه را بیاورد 
که کش��ورهای متحد امریکا با اجازه دادن به بنادر 
خود برای توقیف نفتک��ش ایرانی مخالفت کردند. 
روزنامه لس آنجلس تایمز هم در گزارش��ی نوشت: 
رفع توقیف تانک��ر گریس 1 نش��ان داد که امریکا 
در همراه ک��ردن متحدان خود برای کارزار فش��ار 

حداکثری علیه ایران شکست خورده است. 

پنتاگون ب�ه فاصله س�ه هفته بع�د از خروج 
از پیم�ان »من�ع موش�ک های هس�ته ای 
میان برد « موسوم به »آی ان اف« یک موشک 
ک�روز میان ب�رد را آزمای�ش ک�رد ت�ا خروج 
عملی خ�ود را ه�م از این پیمان نش�ان دهد. 
روس�یه این اقدام امری�کا را تقبی�ح کرده و 
گفته ک�ه ای�ن آزمای�ش نش�ان می دهد که 
امری�کا از مدت   ها قبل از خ�روج از  آی ان اف، 
ب�رای خ�روج از آن تصمی�م گرفت�ه اس�ت. 
پنتاگون )وزارت دفاع امریکا( روز یک    ش��نبه این 
هفته از سواحل جزیره س��ن نیکالس کالیفرنیا، 
یک موش��ک کروز میان برد ش��لیک کرده است. 

به گفته وزارت دف��اع امریکا، این موش��ک که از 
یک سکوی پرتاب متحرک ش��لیک شد، پس از 
طی ۵۰۰کیلومتر، به طور دقیق به هدف تعیین 
شده خود، برخورد کرده است. این اولین آزمایش 
موش��کی امریکا بع��د از خروج قطع��ی از پیمان 
موشکی موس��وم به آی ان اف اس��ت، اقدامی که 
روس   ها و چینی   ها آن را باعث بی ثباتی استراتژیک 
قلمداد کرده اند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه این اقدام امریکا را تأسف آور خوانده 
و گفته این اقدام نشان داد امریکا از مدت   ها قبل 
برای نابودی پیمان نیروهای هس��ته ای میان برد 
آماده شده بود. سرگئی ریابکوف، گفته که مسکو 

وارد یک رقابت تسلیحاتی نخواهد شد و تا زمانی 
که امریکا موشک های خود را مستقر نکند، مسکو 
قصد چنی��ن کاری را ندارد. در حال��ی که امریکا 
می گوید دلی��ل خروج��ش از پیم��ان نیروهای 
میان برد نقش این پیم��ان از طرف روس   ها بوده، 
ریابکوف آزمایش موشکی روز یکشنبه را نشانگر 
این دانس��ته که امری��کا از مدت   ه��ا پیش، بدون 
در نظر گرفتن رویکرد روس��یه تصمیم به خروج 
گرفته است:» تقریباً غیرممکن است که در چنین 
تحوالت��ی )آزمایش موش��کی اخی��ر امریکا( در 
این مدت کوتاه انجام ش��ود مگر اینکه تدارکات 
آن انجام گرفته باش��د. در نتیجه ما مدارک قابل 

استنادی داریم درباره اینکه واشنگتن از مدت    ها 
قبل در حال آماده شدن برای خروج از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد چه از منظر سیاسی 
و چه از منظر مس��ائل دفاعی بوده است.«  وزارت 
امور خارج��ه چین هم با ص��دور بیانیه ای پرتاب 
آزمایش��ی یک موش��ک کروز زمین پایه توسط 
امریکا را مخاطره  آمیز خواند و اعالم کرد این اقدام 
واشنگتن باعث تقویت رقابت تسلیحاتی در دنیا 
می شود. وزارت خارجه چین در این بیانیه آورده 
است: پرتاب این موشک از سوی امریکا به تشدید 
تنش   ها منجر خواهد شد و بر امنیت بین المللی و 

منطقه ای تأثیر منفی می گذارد. 
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شنای نفتکش ایران خالف جهت اراده امریکا
پمپئو: متأسفم نفتکش ایرانی آزاد شد

حمله موشکی امریکا به پیمان موشکی میان برد

  گزارش  2

   رویکرد

جوجه رکود  در فصل انتخاباتی ترامپ
لری کادلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید، در مصاحبه با ان بی سی گفته که 
قطعاً رکودی را برای اقتصاد امریکا پیش بینی نمی کند و سعی کرد افت 
قابل توجه بازار سهام وال استریت در یک هفته اخیر را کم اهمیت جلوه 
دهد و آن را ناشی از افزایش خرده فروشی و بازگشت مشتریان به بازار 
دانست. او در مجموع وضعیت را »ایده آل « دانست و پیش بینی کرد که 
وضعیت اقتصادی در نیمه سال 2۰19 »خیلی خوب « خواهد بود. شاید 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، به این دست مشاوران و پیش بینی 
آنها اطمینان دارد که می گوید سیاس��ت هایش نقشی در کاهش رشد 
اقتصاد جهانی نداش��ته و گزارش     ها از افت اقتصادی امریکا و بازگشت 
رکود را ناشی از رس��انه     ها و خبرهای جعلی آنها می داند. با وجود این، 
کادلو همان کسی است که پیش بینی او قبل از رکود 2۰۰8 غلط از آب 

درآمد و گزارش رسانه     ها هم به نظر نمی رسد که چندان بی راه بشود. 
شکی نیس��ت که موضع گیری ترامپ در مقابل گزارش های مربوط به 
افت بازار س��هام و پیش بینی رکود وجه تبلیغات��ی دارد و نمی خواهد 
هواداران خود را ناامید کرده باشد اما انتقاداتش از فدرال رزرو یا بانک 
مرکزی امریکا گویای این است که حتی خود او هم نگرانی     هایی از بروز 
رکود دارد. وال استریت ژورنال در تارنمای خود گزارشی را منتشر کرده 
و در این گزارش می گوید که ترامپ رشد اقتصادی پایین را قبول دارد و 
فدرال رزرو را مسئول آن می داند، چرا که معتقد است افزایش نرخ بهره 
را بسیار باال برده است. ترامپ چند روز گذشته  در یک پیام توئیتری به 
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تاخت و او را برای اقتصاد امریکا از چین 
»مشکل سازتر « دانست. از سوی دیگر، وال استریت ژرونال به ریاست و 
کارکنان فدرال رزرو اشاره کرده که گویا هم برای حفظ رشد اقتصادی 
امریکا می جنگند و هم برای اس��تقالل فدرا ل رزرو از دس��ت اندازی و 
دخالت های ترامپ جدای از اینکه آنها خود ترامپ را عامل آشفتگی بازار 
و کاهش سرمایه گذاری     ها می دانند. خود این موضع گیری     های متقابل 
حکایت از بی اطمینانی به رش��د اقتصادی امری��کا دارد که نمی تواند 
شرایط قابل قبولی را برای ترامپ در این یک سال و نیمی فراهم کند 
که به سختی به دنبال رأی آوردن در انتخابات ریاست جمهوری سال 

2۰2۰ امریکا است. 
مبارزات انتخاباتی ترامپ از یک ماه و نیم قبل شروع شد و واقعیت این 
است که برگ اصلی او در این مبارزات دس��تاورد اقتصادی است. او نه 
در زمینه سیاست خارجی و نه در زمینه مهاجرت موفقیتی نداشته و 
نتوانس��ته به وعده های خود عمل کند اما وضعیت اقتصاد و رش��د آن 
دست کم در دو سال گذش��ته چیز دیگری بود و او توانسته بود اقتصاد 
امریکا را به رشد حدود 3 درصد برساند. به همین جهت است که حتی 
نظرس��نجی  اخیر هم حکایت از ای��ن دارد که رأی دهن��دگان امریکا 
هنوز مدیریت اقتص��ادی او را تأیید می کنند، چن��ان که ۵3 درصد از 
رأی دهندگان مدیریت اقتصادی او را تأیید کرده اند و 41 درصد با آن 
مخالفت کرده اند. این چند درصد بیشتر می تواند به سرعت تغییر کند 
و ترامپ برگ اقتصادی خود را هم از دس��ت بدهد و این چیزی است 
که با رکود اقتصادی ممکن خواهد بود. س��قوط ب��ازار مالی یک هفته 
قبل و بعد از کاهش کوتاه مدت سود س��هام وزارت خزانه داری به نظر 
تحلیلگران نش��انه ای از ورود امریکا به دوره تازه  ای از رکود اقتصادی 
طی 12 تا 18 ماه آینده اس��ت. مارک همریک، تحلیلگر ارشد مسائل 
اقتصادی در ش��رکت بنک ریت وضعیت فعلی را به این صورت تشریح 
کرده: »عوارض این بحران اقتصادی مثل این است که در ساختمانی 
صدای هش��دار آتش قطع ش��ده و مردم بوی دود را حس می کنند اما 
مطمئن نیس��تند که کجا آتش گرفته است.«  این توصیف همریک به 
خوبی گویای وضعیت موجود است و معلوم است که پیش درآمدی برای 
رکود و بحران اقتصادی بروز پیدا کرده و حاال باید انتظار بروز خود رکود 
را داشت. این بد    ترین وضعیت برای ترامپ خواهد بود که در گرماگرم 
مبارزات انتخاباتی دیگر امتیاز اقتصادی نخواهد داشت و باید پاسخگوی 

انتقادات و حمالت تند رقبای دموکرات هم باشد. 
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 پاراگوئه حزب اهلل و حماس را وارد لیست تروریست    ها کرد
پاراگوئه، حزب اهلل لبنان و جنبش حماس را هم ردیف با تش��کیالت 
القاعده و داعش در لیس��ت » تش��کیالت تروریس��تی « قرار داد. به 
گزارش سایت النشره، وزیر کش��ور پاراگوئه اعالم کرد، تصمیم درج 
نام این تشکیالت به دس��تور رئیس جمهور این کشور صورت گرفته 
است. در بیانیه ریاس��ت جمهوری پاراگوئه آمده است  که این کشور 
قاطعانه در جنگ جهانی علیه » تروریس��م « از طریق تأیید تعدادی 
از معاهده    ها و توافقنامه های بین المللی و حمای��ت از نقش امریکا و 
سازمان های بین المللی این کش��ور در مبارزه جهانی با » تروریسم « 
همکاری می کند. س��فیر امریکا در پاراگوئه هم از این اقدام کش��ور 
مذکور اس��تقبال کرد و مدعی ش��د:»به دولت پاراگوئه به رسمیت 
شناختن این تشکیالت به عنوان سازمان های » تروریستی « را تبریک 
می گوییم. این نام گذاری    ها قدرت این تشکیالت به ویژه در جمع آوری 
کمک های مالی در امریکای جنوبی را کم می کند و به کشورهای ما 
اجازه می دهد، با اطمینان و کارآمدی بیشتری در مبارزه جهانی علیه 

» تروریسم « فعالیت کنند.«
-----------------------------------------------------

 امریکا ممنوعیت سفر به کره شمالی را تمدید کرد
رئیس جمهور امریکا ممنوعیت سفر شهروندان این کشور به کره شمالی 
را برای یک سال دیگر تمدید کرد. به گزارش روزنامه نیویورک پست، 
وزارت خارجه امریکا در بیانیه ای اعالم کرد، این ممنوعیت تا 31 اوت 
2۰2۰ است مگر آنکه از س��وی مایک پمپئو، وزیر خارجه لغو شود؛ 
این تصمیم در حالی گرفته شده که دونالد ترامپ به دنبال گفت وگو 
با کیم جونگ اون، رهبر  کره شمالی اس��ت. وزارت خارجه امریکا در 
ادامه بیانیه خود آورده است، این ممنوعیت از آن جهت تمدید شده 
که تشخیص داده شد خطر دستگیری شهروندان امریکایی و بازداشت 

طوالنی مدت آنها در کره شمالی کماکان ادامه دارد. 
-----------------------------------------------------

 انفجارهای زنجیره ای قبل از توافق امریکا -طالبان
یک روز پس از انفجار 14 بمب در جالل آباد افغانس��تان، مقامات این 
کشور اعالم کردند که شمار مجروحان این انفجار   ها به 123 تن رسیده 
است. این انفجار   ها عصر دو   شنبه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 
هیچ گروهی مس��ئولیت این انفجارهار ار بر عهده نگرفته اما داعش و 
طالبان هر دو در این منطقه که در مرز پاکستان قرار دارد، فعالیت دارند. 
گلزاده سنگر، یکی از مقامات پزش��کی دولتی افغانستان در جالل آباد 
گفت، تاکنون هیچ مورد فوتی گزارش نشده است. از سوی دیگر، وزارت 
کشور افغانستان اعالم کرد، افراد مسلح طالبان روز سه    شنبه مدرسه ای 
دخترانه را در کابل آتش زدند این در حالی اس��ت که طالبان این خبر 

را تکذیب کرد. 
-----------------------------------------------------
 ترامپ گوگل را به دستکاری در نتایج انتخابات 2016 متهم کرد

رئیس جمه��ور امریکا در پیامی در توئیتر نوش��ت که گ��وگل نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری س��ال 2۰16 را به نفع هیالری کلینتون 
دستکاری کرده بود. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ نوشت:»گوگل 
از 2/6 تا 16 میلیون رأی را برای هیالری کلینتون در انتخابات سال 
2۰16 دستکاری کرده است. این گزارش توسط حامی کلینتون و نه 
حامی ترامپ منتشر شده است«. ترامپ در ادامه نوشت:»گوگل باید 
تحت پیگرد قرار بگیرد. پیروزی من حت��ی بزرگ تر از آن چیزی بود 

که فکر    می شد.«

حمالت جنگنده های عربستان به یمن 
به تالفی حمالت پهپادی انصاراهلل 

جنون سعودی در صنعا 
جنگنده های عربس�تان س�عودی در واکنش به حمالت پهپادی 
انصاراهلل به تأسیسات نفتی سعودی و شکست در جبهه های مختلف، 
دی�روز در چندین نوبت، صنع�ا، پایتخت یمن را بمب�اران کردند. 
پیشروی نیروهای انصاراهلل در عمق خاک سعودی و افزایش حمالت 
پهپادی به فرودگاه     ها و پایگاه های نظامی عربستان، خشم سعودی     ها 
را در پی داشته است. عربستان که در چند سال گذشته بار     ها حمالت 
جنون آمیزی را علیه م��ردم بی دفاع یم��ن انجام داده اس��ت، بامداد 
سه      ش��نبه نیز جنگنده های این رژیم حمالت هوایی گسترده ای را در 
صنعا انجام دادند. به گزارش شبکه المس��یره، جنگنده های سعودی 
منطقه »عطان « واقع در جنوب صنعا را بمباران کردند. منابع خبری 
اعالم کرده اند که جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی دست کم شش 
حمله به صنعا انجام داده اند. به گفته این منابع، به دنبال این حمالت، 
صدای انفجارهای شدید شنیده و همزمان شعله های آتش از پایگاه های 
مورد هدف مشاهده شد. رسانه های سعودی مدعی شده اند که اهداف 
نظامی در صنعا هدف قرار گرفته است. میزان خسارات و تلفات ناشی 
از این حمالت اعالم نش��ده است. س��خنگوی ائتالف سعودی ضمن 
تأیید حمالت گس��ترده به صنعا مدعی شد:»مواضع نظامی متعلق به 
گروه انصاراهلل را هدف گرفته اس��ت«. شبکه المس��یره در این ارتباط 
نوشت:»حمالت ائتالف سعودی در واقع عقده گشایی آن از شکست در 
جبهه های مختلف و ناکامی آن در دس��تیابی به هیچ کدام از اهدافش 
است«. تجاوز نظامی عربستان همچنین کشور فقیر یمن را با کمبود 
شدید مواد غذایی و دارویی مواجه کرده است. جنگ افروزی عربستان 
و متحدانش در یمن تاکنون به کشته ش��دن بیش از 16 هزار یمنی، 
زخمی شدن دهها هزار نفر و آوارگی میلیون      ها یمنی منجر شده است. 
حمالت گسترده عربستان سعودی به یمن، چند روز پس از بزرگ ترین 
عملیات پهپادی انصاراهلل به تأسیسات نفتی عربستان انجام شده است. 
انصاراهلل هشدار داده است که در صورت متوقف نشدن جنگ، نبرد را 
به داخل عربستان سعودی می کش��اند. یمنی     ها در سال های گذشته 
با پیش��روی در خاک عربس��تان، صد     ها کیلومتر از این کشور را تحت 
کنترل خود درآورده اند و تلفات س��نگینی را به مزدوران سعودی در 
جبهه های مختلف تحمیل کرده اند. از سوی دیگر، یک مسئول نظامی 
یمنی دیروز در سخنانی گفت:» رزمندگان ارتش و کمیته های مردمی 
مواضع مزدوران ائتالف س��عودی در اطراف مجم��ع المتون را هدف 
گرفتند که شماری کشته و زخمی در صفوف آنها به جای گذاشتند«. 
ائتالف سعودی در ماه های اخیر دچار شکاف های گسترده ای شده است 
و متحدان ریاض یکی پس از دیگری از ائتالف عربستان خارج می شوند 
و همین مسئله سعودی     ها را در تنگنای بزرگی قرار داده است. مقامات 
سعودی که توانایی مقابله با حمالت انصاراهلل را ندارند برای بیرون آمدن 

از باتالق یمن، دست به دامن غربی     ها شده اند. 

پیشنهاد جدید جانسون، »نه « به اروپا

چشم انداز برگزیت سخت نمایان تر شد
نخس�ت وزیر انگلیس یک ب�ار دیگر گفت�ه که 31 اکتب�ر )9 آبان 
ماه 98( لن�دن چه با تواف�ق و چه ب�دون تواف�ق از اتحادیه اروپا 
خارج خواهد ش�د. بوریس جانس�ون اروپاییان را ب�ه تجدیدنظر 
در تواف�ق قبلی دع�وت کرده و ب�رای آنچه ک�ه او راه ح�ل میانه 
نام گذاش�ته، به رئیس کمیس�یون اروپایی هم نامه نوش�ته است 
ول�ی اص�رار اروپاییان ب�ر اج�رای تواف�ق برگزیت، چش�م انداز 
برگزی�ت ب�دون تواف�ق )س�خت( را بی�ش از پیش کرده اس�ت. 
 بوریس جانس��ون تا چند روز دیگر با آنگال م��رکل صدراعظم آلمان و 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه مالقات خواهد کرد. جانسون 
در جمع خبرنگاران در ش��هر ت��رورو در جنوب غ��رب انگلیس گفت: 
»چه با توافق و چه بی توافق آماده روز 31اکتبر هس��تیم. « وی ادامه 
داد:» دوس��تان و ش��رکای ما در آن طرف کانال تمای��ل اندکی برای 
تغییر موضع خود نش��ان داده اند، خوب من مطمئنم ک��ه آنها تمایل 
نشان خواهند داد. جانس��ون عالوه بر درخواست زبانی، نامه ای هم به 
دونالد تاسک، رئیس کمیسیون اروپایی نوش��ته و پیشنهاد کرده که 
تا پایان دوره گذار پسا برگزیت، تعهد به ایجاد تنظیمات جایگزین به 
جای کشیدن » مرز سخت « میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند در 
نظر گرفته شود. جانسون در این نامه نوشته که معتقد است می توان به 
توافقی برای خروج از این اتحادیه دست یافت و این مسئله » مهم  ترین 
اولویت « دولت او است. جانس��ون می گوید که ایجاد مانع فیزیکی در 
مرز ایرلند » ناکارآمد « اس��ت زیرا اقدامی » ض��د دموکراتیک و ناقض 
استقالل انگلیس به عنوان یک کشور است « و او به حصول اطمینان از 
عدم بازگشت مرز سخت در این مرز پایبند است. وی در ادامه نامه خود 
می نویسد:» دولت در مرز جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی زیرساخت 
یا ایست بازرس��ی و کنترل ایجاد نمی کند. ما خوشحال می شویم که 
تعهدی ال��زام آور را در این راس��تا بپذیریم و امیدواری��م اتحادیه اروپا 
نیز چنین اقدامی را در پیش بگیرد.« جانس��ون در نامه خود به تاسک 
نوشت: زمان کوتاه است اما انگلیس آماده اقدام سریع است و با توجه به 
زمینه های مشترک میان انگلیس و اتحادیه اروپا امیدوارم این اتحادیه 
نیز آماده اقدام سریع در این خصوص باشد. همزمان، »جیمز کلورلی« 
رئیس حزب محافظه کار انگلیس روز سه شنبه با تأکید بر این که اتحادیه 
اروپا باید در موضوع مرز های »ایرلند شمالی« انعطاف نشان دهد، گفت 
اکنون موضوع خروج با یا بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا بیش از 

لندن به »بروکسل « ارتباط دارد. 
با این حال، اروپاییان تمایل اندکی برای تغییر در توافق قبلی برگزیت 
از خود نشان می دهند . در حالی که »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان روز 
یک        ش��نبه با گفتن اینکه  »برلین آماده مقابله با هرگونه اختالل ناشی 
از برگزیت است« نش��ان داد چندان به تغییر در توافق راضی نیست، 
سخنگوی کمیس��یون اروپا اعالم کرد این نهاد برای مواجهه با اجرای 
برگزیت بدون توافق از سوی دولت انگلیس در آمادگی کامل قرار دارد. 
به گزارش »رویترز«،  »ناتاشا برتاد « روز دو        شنبه گفت خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا بدون حصول توافق با بروکسل هرگز سناریوی ترجیحی 
اتحادیه اروپا نیس��ت؛ ضمن اینکه مقامات اجرایی بروکسل نیازی به 
آماده سازی بیش��تری را در این مرحله نمی بینند. او انگلیس را بازنده 
اصلی برگزیت سخت خوانده و گفته است: »این اقدام )برگزیت بدون 
توافق(، موجب خرابی قابل توجهی برای شهروندان و کسب وکار        ها شده 

و تأثیرات منفی جدی بر اقتصاد دارد.«
 لحظه شماری ترامپ برای خروج

رهبران امریکا و انگلیس در یک گفت وگوی تلفنی در خصوص دورنمای 
برگزیت و انعقاد یک توافق تجارت آزاد بین کشورهای ش��ان به بحث 
پرداختند. ترامپ در پستی در توئیتر که خرسندی او از برگزیت را نشان 
می دهد نوش��ت: » امروز بحثی عالی با نخس��ت وزیر بوریس جانسون 
داشتم. ما درباره برگزیت و اینکه چطور پیشرفت سریع نسبت به انعقاد 
توافق تجارت آزاد میان امریکا و انگلیس حاصل کنیم صحبت کردیم. 
من مشتاق به مالقات با بوریس جانس��ون در چند روز آینده در محل 

اجالس گروه ۷ در فرانسه هستم.«

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

ارت�ش  نیروه�ای 
ش�امگاه  س�وریه 
یک    ش�نبه پ�س از 
پنج س�ال توانس�تند وارد ش�هر خان شیخون 
در حوم�ه ادلب ش�وند که طی س�ال های اخیر 
در اش�غال گروه های تروریس�تی بوده اس�ت. 
خان شیخون دروازه جنوب ادلب و به عنوان دژ 
دفاعی گروه های تروریستی به شمار می رود که 
با کنترل آن، راه آزادسازی ادلب هموار خواهد 

شد. 
در ش��رایطی که امریکا و متح��دان منطقه ای آن 
با فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی تالش می کنند 
عملیات ارتش س��وریه در اس��تان ادلب را متوقف 
کنند، نیروهای س��وری بدون توجه به فش��ارهای 
بین الملل��ی همچنان ب��ه پیش��روی های خود در 
مواضع گروه های تروریستی ادامه می دهند. روزنامه 
»الوطن« سوریه روز دو    ش��نبه اعالم کرد نیروهای 
ارتش از محور شمال غربی خان شیخون وارد شهر 
شدند و خودرو های زرهی تروریست     ها را منهدم و 
ش��مار زیادی از این عناصر را تار و مار کردند. گروه 
موسوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه « وابسته به 
معارضان هم تأیید کرد که ارتش سوریه یکشنبه شب 
وارد خان شیخون در جنوب ادلب شد و در بحبوحه 
درگیری های شدید و مستمر با گروه های تروریستی، 
پیش��روی     ها در این ش��هر را آغاز کرده است. رامی 
عبدالرحمن، مدی��ر مرکز مذک��ور در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد:»این نخستین بار است 
که نیرو های ارتش س��وریه از زمان از دست دادن 

کنترل خود بر خان شیخون در سال 2۰14، وارد این 
شهر می شوند«. عبدالرحمن تصریح کرد، نیرو های 
ارتش از سمت جنوب و شمال غربی شهر وارد شدند 
و کنترل چندین س��اختمان را به  دست گرفته اند. 
عبدالرحمن افزود:»درگیری های ش��دیدی داخل 
شهر و دیگر جبهه های حومه این شهر بین نیرو های 
ارتش سوریه از یک س��و و گروه های تروریستی و 
تندرو از سوی دیگر در جریان اس��ت«. وی اظهار 
داشت:»نیرو های ارتش سوریه با مقاومت سرسختانه 
گروه های تروریستی مواجه هستند و جبهه النصره 
به حمالت انتحاری در حومه ش��هر متوسل شده 

است.«
در صورت تثبیت ورود به شهر خان شیخون نیروهای 
س��وری تنها دو کیلومتر با جاده بین المللی اصلی 
که دمشق را به اس��تان های اصلی متصل می کند، 
فاصله دارند. نیرو های ارتش سوریه از چندین روز 
پیش برای پیش��روی به سمت خان ش��یخون، که 
بزرگ ترین شهر در حومه جنوبی ادلب است، تالش 
می کنند. ناظران می گویند نیرو های ارتش سوریه 
برای تکمیل سیطره خود بر این شهر راهبردی کمر 

همت بسته اند. 
 فتح آخرین دژ تکفیری    ها 

گروه های تکفیری که در هشت سال گذشته در برابر 
پیشروی های نیروهای مقاومت، بسیاری از مناطق 
خود را از دست داده و به ادلب عقب نشینی کرده اند، 
اکنون در آستانه از دست دادن این پایگاه هستند. 
به گزارش شبکه المیادین، خان شیخون نقطه وصل 
استان حماه و ادلب به شمار می رود که می توان از آن 

به عنوان پلی برای عملیات نهایی یعنی آزادسازی 
شهر ادلب استفاده کرد. شهر خان شیخون شهری 
استراتژیک است که حومه شرقی، جنوبی و شمالی 
ادلب را به هم وصل می کند و آزادسازی این شهر، 
نخستین گام برای بازگشایی مسیر حیاتی حلب-

دمشق به شمار می رود. 
پیشروی ارتش سوریه در اس��تان ادلب پس از آن 
آغاز شد که گروه تروریستی جبهه النصره اعالم کرد 
که به آتش بس و توافق کاهش تنش پایبند نخواهد 
ماند. ادلب آخرین دژ گروه های تروریستی در سوریه 
است که با آزادس��ازی آن، پرونده تروریست    ها در 
سوریه بسته خواهد شد. با آزادسازی ادلب، دولت 
سوریه به شرایط قبل از بحران باز می گردد و رؤیای 
امریکا و متحدانش برای براندازی دولت بشار اسد، 
رئیس جمهور س��وریه بر باد خواه��د رفت. ارتش 
سوریه از چند ماه پیش عملیات آزادسازی ادلب را 
شروع کرده است اما امریکا و ترکیه سعی دارند مانع 

پیروزی سوری    ها در ادلب شوند. 
به گزارش شبکه روسیا الیوم، از بعد نظامی سیطره 
ارتش سوریه بر خان شیخون راه را در برابر نیروهای 
ارتش سوریه برای پیروزی های بیشتر هموار می کند 
تا به سوی کفر سجنه و معره النعمان در شمال پیش 
بروند. تسلط ارتش سوریه بر خان شیخون به مثابه 
محاصره مس��احت قابل توجهی در حومه شمالی 
حماه و آنچه مثلث مرگ نامیده می شود و مورک که 
نقطه دیده بانی ترکیه در آن قرار دارد و تروریست    ها 
از اطراف آن به مواضع ارتش سوریه و شهرک های 
مسکونی تحت کنترل ارتش سوریه حمله می کنند، 

اس��ت. با محاصره گروه های تروریس��تی در حومه 
شمالی حماه، راهی در برابر آنها جز مرگ یا فرار از 
منطقه با کمک ترکیه به سوی ادلب باقی نمی ماند. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بسام ابو عبداهلل، 
اس��تاد روابط بین الملل س��وریه درب��اره اهمیت 
خان ش��یخون گفت:»آزادس��ازی خان شیخون از 
دست گروه های تروریستی پیامد    هایی را در مراحل 
آینده خواهد داشت و فشار بیشتری بر ترکیه وارد 
می کند تا به مطالبات مطرح شده در توافق سوچی 
و آس��تانه عمل کند و از حمایت از تروریس��ت     ها 
دست بر دارد«. سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس 
مس��ائل غرب آس��یا هم درباره اهمیت راهبردی 
خان ش��یخون تأکید کرد:»تسلط بر خان شیخون 
به وضوح نشان می دهد که ارتش سوریه به راحتی 
پاک سازی ادلب را در دستور کار خود قرار خواهد 
داد و همین موضوع می تواند نوید دهنده این باشد 
که ادلب به زودی پاک س��ازی خواهد شد. در این 
میان ممکن است امریکا، ترکیه و سازمان ملل مانع 
پیشروی ارتش سوریه به سمت ادلب و پاک سازی 

این منطقه شود.«
 کارشکنی ترکیه و امریکا 

با موفقیت ارتش سوریه در خان شیخون، ترکیه بار 
دیگر برای کمک به تروریست    ها دست به کار شده 
است. وزارت امور خارجه سوریه روز دو    شنبه اعالم 
کرد ک��ه نفربرهای زرهی ترکی��ه در حال حرکت 
به سمت شهر خان شیخون هس��تند. خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( اعالم کرد:»کاروان ترکیه ای 
حامل مهمات با عبور از مرز وارد شمال غربی سوریه 
شد تا از تروریست های شکست خورده پشتیبانی 
کند اما این اقدام ترکیه بر عزم ارتش سوریه برای 
شکست دادن افراد مسلح در خان شیخون و دیگر 
مکان     ها تأثیر نخواهد گذاشت«. فیلم های منتشر 
شده، یک صف طوالنی از نفربرهای ترکیه را نشان 
می دهد که در حال حرکت به سمت ادلب هستند. 
یک منبع میدانی در س��وریه گفته است:»کاروان 
نظامی ارتش ترکیه ش��امل 28 خودروی نظامی، 
نفربر، تانک، ش��ش بولدوزر و با اس��کورت عناصر 
گروهک تروریستی فیلق الرحمن در حال حرکت 
بود که با واکنش قاطع نیروی هوایی ارتش سوریه 
از حرکت بازایستاد«. ترکیه حامی اصلی گروه های 
تروریستی در ادلب است و همیشه با عملیات ارتش 
س��وریه علیه تکفیری    ها در ادل��ب مخالفت کرده 
اس��ت. ترکیه با کمک های نظامی، تروریست های 
ادلب را تجهیز کرده است. امریکا هم در واکنش به 
عملیات خان شیخون، دولت سوریه را به مالیمت 
فراخوانده اس��ت. به گ��زارش دویچه وله، مورگان 
اورتاگاس، س��خنگوی وزارت خارج��ه امریکا، در 
توئیتر نوش��ت:»رژیم اس��د و مؤتلفان آن بایستی 
به آتش بس در ادلب بازگردند«. اورتاگاس نوشته 
است:»نیروهای حکومتی سیاست سرزمین سوخته 
را برای تحت کنترل در آوردن شهر    ها و نواحی دنبال 
می کنند«. امریکا و ترکیه در هشت سال گذشته با 
اعزام تروریست    ها به سوریه، آتش جنگ را در این 
کشور شعله ور کردند ولی در مقابل قدرت نیروهای 
مقاومت، موفقیتی کسب نکردند. به همین خاطر 
ترکیه و امریکا در هفته های اخیر برای جلوگیری از 
پیشروی نیروهای سوری، تالش کرده اند تا منطقه 
امن در ش��مال س��وریه ایجاد کنند؛ اقدامی که با 
واکنش تند دولت سوریه مواجه شده است، دمشق 
نیروهای خارجی را به عنوان اش��غالگر توصیف و 

اعالم کرده که با آنها مقابله می کند. 
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