
در پی رس�وایی اخی�ر رئیس جمه�ور امریکا در 
موض�وع »اوکراین گی�ت « نماین�دگان ح�زب 
جمهوریخ�واه در صورت اس�تیضاح ترامپ از او 
دفاع نخواهند کرد. بماند که میت رامنی ، سناتور 
جمهوریخواه ایالت »یوتا« که طی چند روز گذشته 
هدف فحاش�ی ترامپ ق�رار گرفته اس�ت، برای 
افزایش حمایت س�ناتورهای هم حزب�ی خود از 
اس�تیضاح ترامپ تحرکات�ی انجام داده اس�ت 
و دیدار    هایی ب�ا »جبهه مقاوم�ت « علیه ترامپ 
داشته است. در چنین ش�رایطی کمپین ارسال 
احضاریه مجل�س نمایندگان بعد از کاخ س�فید 
و وزارت خ�ارج به پنتاگون هم رس�یده اس�ت. 
رئیس جمهور امریکا که این روز     ها با عواقب افش��ای 
مکالمه تلفنی با همتای اوکراینی اش و درخواستش 
برای انجام تحقیقاتی درباره رقیب دموکرات دست 
به گریبان است، تنها دموکرات  ها را در مقابل ندارد که 
کمر به استیضاح او بسته اند. واشنگتن پست نوشت در 
بررسی پرونده  استیضاح ترامپ در ماجرای رسوایی 
اوکراین گی��ت، نمایندگان جمهوریخ��واه کنگره از 
او دفاع نخواهن��د کرد.  پایگاه خبری آکس��یوس به 
نقل از یک منبع آگاه از گفت وگوی رئیس جمهور و 
هم حزبی هایش گزارش داد که ترامپ گفته داشتن 
استیضاح در سابقه کاری اتفاق بدی است. همچنین 
دو منبع دیگر نیز ب��ا تأیید مضم��ون صحبت های 
ترامپ اعالم کردند رئیس جمهور به جمهوریخواهان 
گفته شما نمی خواهید این )استیضاح( را در رزومه 
خود داشته باشد.   پایگاه آکس��یوس یادآور شد که 
این موضوع نش��ان دهنده احس��اس ترام��پ درباره 
اس��تیضاح اس��ت. رئیس جمهور امریکا بر این بارو 
اس��ت که اس��تیضاح ش��دن به انتخاب مجدد او در 
انتخابات ۲۰۲ و نیز کنترل دوباره هم حزبی هایش بر 

مجلس نمایندگان کمک کند با این حال نمی خواهد 
نامش به عنوان رئیس جمهور اس��تیضاح ش��ده در 
تاریخ این کشور ثبت شود.  به گفته بسیاری از منابع 
نزدیک به ترامپ، او از اس��تیضاح شدن به هیچ وجه 
استقبال نمی کند، زیرا نگاهش به میراث به جا مانده 
از خود معطوف است.  واشنگتن پست گزارش داد در 
گفت وگو     هایی که با ۲۱ تن از نمایندگان، دستیاران 
و مشاوران حزب جمهوریخواه انجام شده، نمایندگان 
حزب حاکم در واشنگتن به طور کامل از سخنگو های 
کاخ سفید تقلید و سخنان آنان را کامل تکرار می کنند، 
زیرا بر این باورند که این موضع گیری     ها هیچ اعتباری 
ندارد یا از این می ترسند که با افشا شدن موارد تازه ای 
از قانون گریزی ترامپ، به ض��د و نقیض گویی متهم 
شوند.  یکی از مقام های پیشین حزب جمهوریخواه 
گفت رفت��ار و عملکرد ش��خص رئیس جمهور نیز از 
جمله مواردی است که برای جمهوریخواهان گران 
تمام می شود. برندن باک، مش��اور پل رایان، رئیس 
پیشین مجلس نمایندگان گفت همه  جمهوریخواهان 
در شرایط کنونی متزلزل شده اند، اعضای حزب بار     ها 
با آگاهی از خطر های پی��ش رو به این رئیس جمهور 
اعتماد کرده اند، اما خود رئیس جمهور ، آنان را ناکام ر    ها 
کرده است. آنها می دانند او خودسر و به شدت خطاکار 

است و در وضعی کاماًل ناپایدار قرار دارد.
در همین حال باربارا رس، معاون س��ابق »سازمان 
ترامپ« که در پروژه های ساختمانی از جمله »ترامپ 
تاور« حضور داشته، در س��ی ان ان پیش بینی کرد: 
رئیس جمهور یا استعفا می کند یا برای جلوگیری از 

استیضاح دست به معامله با دموکرات  ها می زند. 
 تحرکات  رامنی  

نش��ریه »ونیتی فِر « در گزارش��ی درباره رس��وایی 
»اوکراین گیت « و آغاز روند تحقیقات درباره استیضاح 

دونالد ترامپ، به سراغ مواضع سناتور »میت رامنی « 
رفت��ه و از تحرکات این س��ناتور جمهوریخواه برای 
اس��تیضاح رئیس جمه��ور امریکا خبر داده اس��ت.  
یک عضو ارش��د حزب جمهوریخواه  که نخواس��ت 
نامش فاش ش��ود، به ای��ن رس��انه امریکایی گفت: 
»طی س��ه چهار هفته اخی��ر، واقعاً ش��اهد افزایش 
دستپاچگی و عصبانیت رو به گسترش بوده ایم. این 
موضوع که آیا اوکراین گیت یک اقدام مجرمانه بوده 
یا نه، یک موضوع دیگری اس��ت.«  ونیتی فر سپس 
به بروز نش��انه     هایی مبنی بر کاهش میزان حمایت 
جمهوریخواهان از ترامپ در نتیجه جنجال های اخیر 
در امریکا اشاره کرده اس��ت.  در این یادداشت آمده 
اس��ت: »طبق آخرین نظرس��نجی گالوپ، حمایت 
جمهوریخواه��ان از ترامپ ۸۷ درصد اس��ت که در 
قیاس با اواسط سپتامبر 4 درصد کاهش یافته است. 
در شبکه فاکس نیوز هم که یک س��د حیاتی برای 
حفاظت از پای��گاه آرای حزب جمهوریخواه اس��ت 
هم نشانه    هایی از تَرک خوردگی نمایان شده است. 
تاکر کارلسون )مجری سرشناس و حامی ترامپ این 
شبکه( در یک یادداشت به این نتیجه رسید که اقدام 
ترامپ )در زمینه اوکراین گیت( غیرقابل دفاع است 
اما اقدامی نیست که بشود بر اس��اس آن استیضاح 
کرد. در پشت پرده هم پل رایان عضو هیئت مدیره 
فاکس به الچالن مرداخ، رئیس شرکت فاکس گفته 
که روابطش را با ترامپ قطع کند. این نشریه امریکایی 
نوشت: »به گفته برخی منابع خبری، حامیان مالی 
در روزهای اخیر با میت رامنی س��ناتور یوتا تماس 
گرفت��ه و او را به مبارزه در رقابت ه��ای درون حزبی 
علیه ترامپ تشویق کردند. یک حامی مالی در این 
باره گفت که » نیم میلیارد دالر )۵۰۰ میلیون دالر( 
از طرف افرادی که از ترامپ خس��ته شده اند، وجود 

دارد.« میت رامنی، جمعه هفته گذش��ته در پیامی 
توئیتری نوشت: » درخواس��ت وقیحانه و بی سابقه 
رئیس جمهور از چین و اوکراین برای تحقیق کردن 
علیه جو بایدن، کاری اش��تباه و هولناک اس��ت.« 
رئیس جمهور امریکا در واکنش��ی توئیتری نوشت: 
»میت رامنی هرگز نمی دانست چطور برنده شود. او 
یک االغ متکبر است که از روز اول در حال جنگیدن 
با من بوده اس��ت، البته به جز روزی ک��ه با التماس 
خواهان حمایت من از مبارزه انتخاباتی او در سنا بود 
و همچنین آن روزی که التماس کرد که وزیر خارجه 
دولت من ش��ود. او واقعاً برای جمهوریخواهان، فرد 
بدی است.« در چنین شرایطی طبق گزارش ونیتی 
فر، میت رامنی در روزهای اخیر دیدارهای خصوصی 
با برخی بازیگران کلیدی در »جبهه مقاومت « ]علیه 

ترامپ[ داشته است. 
 احضار وزیر دفاع

»مارک اس��پر«، وزیر دفاع امریکا و »راس��ل وات « 
سرپرس��ت دفتر مدیریت و بودجه کاخ س��فید در 
ادامه تحقیقات پیرامون استیضاح ترامپ به مجلس 
نمایندگان احضار شدند.  در همین حال، مشاوران 
کنگره می گویند اگر مجلس سنا مجبور به برگزاری 
دادگاه استیضاح »دونالد ترامپ« شود، »جو بایدن « 
نامزد دموکرات  ها و فرزند وی بلکه بسیاری از رقبای 
اصلی او و شش سناتور رقیب نامزدی انتخابات ریاست 
جمهوری نیز ممکن است به ناچار در جلسه شهادت 
ش��رکت کنند.   در طرف مقابل »لیندسی گراهام « 
سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته قضایی سنای 
امریکا این هفته گفت که جمهوریخواهان مطمئناً 
دو افش��اگر تماس تلفنی ترامپ ب��ا رئیس جمهور 
اوکرای��ن را وادار خواهند کرد در یک جلس��ه علنی 

شهادت دهند. 
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هم حزبي هاي رئیس جمهور از او دفاع نخواهند کرد

جمهوريخواهان بي خيال حمايت از ترامپ شدند

  گزارش  2

امريکا کردها را به سمت دمشق 
هدايت مي کند؟

تنها یک مکالمه تلفنی بین رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ، رؤسای 
جمهور ترکیه و امریکا، کافی بود تا همه  چیز برای کردهای شمال سوریه 
تغییر کند. حاال سایت انگلیسی میدل ایست آی این مکالمه را منتشر 
کرده که ظاهراً اردوغان در جریان آن  با صدای بلند به همتای امریکایی 
خود گفته بود که »یا با ترکیه در عملیاتش همکاری می کنید یا راه را باز 
کنید.«  هرچند که ترامپ بر مبنای این گزارش نه از قصد اردوغان برای 
حمله به شمال سوریه حمایت کرده و نه حتی قولی درباره منطقه امن 
مورد نظر اردوغان داده اما در عمل بخش دوم از درخواست اردوغان را 
انجام داده و نیروهای امریکایی را از مقابل ارتش ترکیه عقب کشیده تا 
اینکه راه برای این ارتش باز شود. بنابراین، ترامپ نه تنها مهم  ترین مانع 
بر س��ر راه اردوغان و ارتش ترکیه برای ورود به شرق فرات را برداشته 
بلکه با این کار از پشت به مهم  ترین متحد امریکا در سوریه خنجر زده 
است. این کار ترامپ است دو مؤلفه اصلی فعلی در این منطقه را شکل 

داده که عبارتند از خیانت و جنگ. 
مؤلفه نخست درست به کردهای شمال س��وریه ارتباط دارد که تحت 
تشکیالتی به نام اتحاد دموکراتیک س��وریه با شاخه نظامی یگان های 
نظامی مدافع خلق )پ گ( منطقه شرق فرات سوریه را اداره می کند. 
این تشکیالت در دو سه سال گذشته مهم  ترین نیروی متحد امریکا در 
جنگ با داعش بود به نحوی که روی زمین و ب��ه عنوان نیروی پیاده با 
داعش می جنگید و امریکا تنها از طری��ق حمالت هوایی از آن حمایت 
می کرد. بعد از اینکه دیگر گروه های مسلح مخالف در سوریه رفته رفته در 
مقابل ارتش و متحدان این کشور شکست خوردند و از استان های جنوبی 
و اطراف دمشق به سمت استان ادلب رانده  شدند، اتحاد دموکراتیک تنها 
کارت مهم امریکا در سوریه بود. بسیاری از تحلیلگران این نظر را داشتند 
که امریکا سعی در حفظ و تقویت این کارت دارد تا از آن در مقابل نظام 
سوریه استفاده کند اما مشکل اینجا بود که این کارت بیشتر علیه دولت 
ترکیه بود تا نظام سوریه. اردوغان تاکنون خشم خود را نسبت به حمایت 
امریکا از این تشکیالت پنهان نکرده چون آن را شاخه ای از حزب کارگران 
کردس��تان ترکیه )پ ک ک( می داند که در حال جنگ با آن است. این 
خشم تا جایی پیش رفت که اردوغان اواخر جوالی گذشته طی سخنرانی 
در نشست حزب عدالت و توسعه گفت که سوای مذاکرات ترکیه و امریکا 
در خصوص شمال سوریه و نتیجه آن، ترکیه به گروه های کردی حاضر 
در شمال سوریه حمله خواهد کرد. بنابراین، حمله اردوغان به کردهای 
سوریه چیز جدیدی نیست اما تاکنون تکیه کرد    ها به امریکا بود که تصور 
می کردند از آنها حمایت می کند اما حاال متوجه شده اند که مرتکب چه 

اشتباهی شده اند. 
تصمیم ترامپ برای عقب کشیدن نیروهای امریکا مقابل ارتش ترکیه 
تنها باعث واکنش کردهای سوریه نشده بلکه بحث و جدل را در داخل 
امریکا برانگیخته است. لیندسی گراهام، سناتور بانفوذ جمهوریخواه و 
یکی از حامیان اصلی ترامپ، میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواه 
در مجلس سنا، میت رامنی، سناتور جمهوریخواه، و حتی نیکی هیلی، 
سفیر سابق امریکا در سازمان ملل، از جمله منتقدین هستند و نقطه 
مشترک انتقادشان این اس��ت که تصمیم ترامپ برای این کار خیانت 
به متحدین امریکا است و باعث می ش��ود امریکا به عنوان هم پیمانی 
غیرقابل اتکا دیده شود. این واقعیتی اس��ت که کردهای سوریه آن را 
حس می کنند و مصطفی بالی، سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک، 
هم در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »نیروهای امریکایی به مسئولیت 
خود عمل نکردند و منطق��ه مرزی را تخلیه کردند ت��ا به صحنه نبرد 
تبدیل ش��ود.«  به این ترتیب، کرد    ها با خیانت امریکا خود را در مقابل 
ارتش ترکیه تنها می بینند و هرچند که از عزم خود برای مقابله با این 
ارتش گفته اند اما معلوم اس��ت که به لحاظ نیرو و امکانات و تجهیزات 
کار س��ختی برای ممانعت از ورود نیروهای این ارتش به ش��رق فرات 
دارند. به نظر می رسد که تنها راه برای کرد    ها رو آوردن به دمشق است 
تا با استفاده از چتر حمایتی ارتش سوریه مانع از ورود ارتش ترکیه به 
سرزمین خود ش��وند. مظلوم عبدی، فرمانده کل شبه نظامیان اتحاد 
دموکراتیک سوریه، روز سه     شنبه از مشارکت با بشار اسد به عنوان یکی 
از گزینه     ها برای مقابله با ترکیه گفته اس��ت. باید دید که این حرف او 
تنها یک تاکتیک برای تغییر تصمیم ترامپ است یا گزینه واقعی است. 
اتحادیه دموکراتیک قباًل هم مذاکراتی با دمشق داشته و به نظر می رسد 
که این کار تا حاال تاکتیکی برای نگه داشتن امریکایی     ها بود اما حاال که 
ترامپ مصمم به خارج کردن نیروهایش اس��ت، دیگر نمی تواند صرف 
تاکتیک باشد و کردهای سوریه برای جبران خیانت ترامپ چاره ای جز 

همکاری با دمشق ندارند. 
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 ناتو عالقه ای به چارچوب امنیتی جدید در خلیج فارس ندارد
ناتو پیشنهادی از روسیه برای ایجاد یک سازمان امنیتی در خلیج فارس 
دریافت نکرده است. به گزارش اسپوتنیک، دفتر مرکزی ناتو اعالم کرده 
ائتالف در ساز و کارهای موجود همکاری با تعدادی از کشورهای منطقه 
را کافی می داند.  والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه سوم اکتبر در 
س��خنرانی در جلس��ه علنی بحث و گفت وگوی والدای، گفته بود که 
فدراسیون روسیه برای رفع مشکالت امنیتی در خلیج فارس پیشنهاد 
ایجاد سازمانی با مشارکت روس��یه، چین، ایاالت متحده، کشورهای 

اتحادیه اروپا و سایر کشور     ها را داده است. 
---------------------------------------------------

  امریکا تقلب در انتخابات افغانستان را قبول ندارد
کرن دیکر، معاون س��فارت امری��کا در مالقات با اعضای کمیس��یون 
انتخابات افغانستان گفته که » جایی برای تقلب در انتخابات افغانستان 
وجود ندارد.« سفارت امریکا در کابل در صفحه رسمی خود در توئیتر 
نوش��ته که کارمندان این نهاد به مرکز اطالعات کمیسیون انتخابات 
افغانستان دسترسی پیدا کرده و از سختکوش��ی کارمندان انتخابات 
افغانستان تقدیر می کند. این س��فارت افزوده که رأی دهندگان افغان 
مطمئن باشند که » فقط رأی های قانونی، با شفافیت و بی طرف  شمرده 
می شود.«  در روزهای گذشته ش��ماری از نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری اعتراض داش��تند که در انتخابات ریاست جمهوری امسال 

شماری از نامزد     ها تقلب کرده اند. 
---------------------------------------------------

  دومینوی خروج امریکا به» آسمان های باز « رسید
»الیوت انگل « رئیس دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
امریکا گفته که ش��نیده »دونالد ترامپ« ممکن است به زودی امریکا 
را از »معاهده آس��مان های باز « خارج کند و این اقدام را خالف منافع 
امریکا توصیف کرده است. انگل در نامه ای به »رابرت اوبرایان « مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید، نوشته است: »عمیقاً  از گزارش      ها در مورد اینکه 
دولت ترامپ در حال بررسی خروج از پیمان آسمان های باز است، نگران 

هستم و قویاً توصیه می کنم از این اقدام بی مالحظه خودداری شود.«
---------------------------------------------------

  امریکا با ادعای دفاع از اویغور     ها چین را تحریم کرد 
امریکا ۲۸ سازمان و شرکت چینی را به دلیل آنچه ادعا می شود نقش 
آنها در بدرفتاری با اهالی قوم اویغور در اس��تان ش��ین جیانگ است، 
تحریم کرده است. به گزارش بی بی سی، تمامی این سازمان     ها اکنون 
در فهرستی قرار دارند که آنها را از خریداری محصوالت از امریکا بدون 
داشتن مجوز از واشنگتن منع می کند. وزارت بازرگانی امریکا گفت که 
این سازمان     ها » در نقض حقوق بشر و بدرفتاری دست داشته اند.«  نام 
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تجهیزات تجسسی و نظارتی جهان 

در میان تحریم شدگان به چشم می خورد. 

3 اقلیم کردن روي میز اشغالگران قرار دارد
طرح تجزيه يمن

 بعد از شکست در جنگ
منابع خبری چندی اس�ت ک�ه گمانه زنی     هایی را درب�اره تجزیه 
یم�ن مط�رح کرده ان�د، پای�گاه یمن�ی »المش�هد الیمن�ی « ب�ا 
اس�تناد به اطالعاتی ک�ه از منابع عرب�ی و بین المللی به دس�ت 
آورده اس�ت، روز سه     ش�نبه از برنام�ه ای در ابع�اد بین المللی به 
منظ�ور تقس�یم ای�ن کش�ور ب�ه س�ه اقلی�م پ�رده برداش�ت. 
به دنب��ال بی نتیجه بودن اقدامات ائتالف س��عودی علی��ه انصاراهلل و 
ناکام��ی ریاض و ابوظبی در س��لطه ب��ر کل یمن، تجزیه این کش��ور 
پیگیری می شود. طبق گزارش المشهد الیمنی، به نظر می رسد جامعه 
بین المللی تقریباً قانع شده که اقلیم های سه گانه بهترین راه حل برای 
پایان نزاع در یمن است و بر اس��اس این طرح قرار است مناطق نفوذ 
میان انصاراهلل، دولت مس��تعفی یمن و ش��ورای انتقالی در قالب های 

زیر تقسیم شود:
اقلیم حضرموت: شامل استان های حضرموت، المهره، شبوه، سقطری، 
مأرب، الجوف، أبَین )مناطق ممتد در خط فاصل میان شقره در جنوب 
تا شهر لودر در ش��مال( که تحت کنترل دولت مستعفی یعنی متحد 
ریاض است.  اقلیم عدن: ش��امل مناطق تحت کنترل شورای انتقالی 
می شود که متحد امارات است؛ عدن، لحج، تعز، بخش غربی ابین از شهر 

زنجبار در جنوب تا شهرستان های »سرار، رصد و سبح « در شمال.
اقلیم صنعا: استان هایی را در بر می گیرد که انصاراهلل بر آنها تسلط دارد؛ 
صنعا، صعده، إب، عمران، ذمار، ریم��ه، الحدیده، المحویت، البیضاء و 
حجه. این طرح در شرایطی مطرح شده است که احزاب حاضر در صنعا 
که انصاراهلل یکی از آنان اس��ت، با هرگونه تالش بیگانگان برای تجزیه 
یمن مخالفت کرده اند. انصاراهلل خواستار توقف کامل جنگ علیه یمن 

و پایان محاصره مردم کشورش است. 
 منافع ریاض،  ابوظبی و غرب از تجزیه یمن

 »عبداهلل محس��ن العلیبی« کارش��ناس نظامی یمنی در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم به این موضوع اش��اره کرد و گفت که نقشه همان 
تقسیم یمن است اما هریک می خواهند این کار را به روش خود انجام 
دهند. عربستان می خواهد المهره و حضرموت را زیر سلطه خود درآورد 
و امارات می خواهد بنادر یمن از بندر عدن گرفته تا س��قطری را از آن 
خود کند.  وی افزود: »تقس��یم یمن از نظر ما خطرناک است و هرگز 
نخواهیم توانست با آن کنار بیاییم. ملت یمن ابزار و نقشه     ها و اهداف 
دشمن از این تقس��یم را می داند و ما آماده جنگی طوالنی مدت برای 
جلوگیری از تقسیم یمن هس��تیم. این خطر فقط علیه یمن نیست. 
عربستان می خواهد از نبرد خارج ش��ود اما نمی تواند و قادر به این کار 
نیست و اگر می توانست تصمیم بگیرد، این کار را می کرد. انگلیس در 
پس پرده همه این درگیری هاست.« همچنین در پی دیدار چندی پیش 
»محمد عبدالسالم « سخنگوی انصار اهلل و هیئت همراه با رهبر انقالب، 
»عالءالدین بروجردی « عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس هم درباره تجزیه یمن گفت: »سیاست جمهوری اسالمی ایران 
مقابله با هرگونه تجزیه و از بین رفتن تمامیت ارضی کشور     ها است و 
مسئله یمن نیز از این قاعده مستثنی نیست.«  وی افزود: »کشور     هایی 
مانند امارات و عربس��تان طبیعتاً مجری دس��تورات امریکا و انگلیس 
هستند وگرنه آنها در این حد و اندازه نیستند که برای چنین مسائلی در 

منطقه تصمیم گیری کنند.«
 نیمی از جمعیت یمن  در معرض گرسنگی قرار دارند

بنابر برآوردهای یک سازمان بین المللی، بیش از نیمی از جمعیت یمن 
در معرض گرسنگی قرار دارند و شمار کودکان گرسنه در این کشور، 

۸۵هزار نفر برآورد می شود. 
به گزارش »جوان«، بنابر گزارشی که صندوق نجات کودکان منتشر 
کرده است، حدود ۱4 میلیون نفر که نیمی از کل جمعیت یمن را شامل 
می ش��ود هم اکنون در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. این وضعیت 
بیشتر به دلیل اقدام سعودی    ها در بستن مرز   ها و ممانعت از ورود مواد 
 غذایی، کاالهای امدادی و س��وخت به وجود آمده است. همچنین در 
طول سه سال اخیر از جنگ یمن، ۸۵ هزار کودک در گرسنگی به سر 
می برند. این اطالعات تخمینی و بر مبنای گزارش    ها از سوءتغذیه شدید 
در این کشور است. اطالعات سازمان های بین المللی حاکی از این است 
که از آغاز عملیات ائتالف س��عودی علیه حوثی   ه��ا در یمن، بیش از 

۱/3میلیون کودک در معرض گرسنگی قرار دارند.

برهم صالح: دستوری برای تیراندازی 
به معترضان نداده ايم

رئیس جمهور ع�راق گفته که دولت عراق هیچ گونه دس�توری در 
خصوص شلیک به شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر عراق نداده 
است. آمار قربانیان اعتراضات عراق به بیش از 100 نفر رسیده است. 
منطقه بسیار محافظت شده الخضراء )سبز( که دربرگیرنده مقرهای 
دیپلماتیک، دفاتر دولتی و سفارتخانه هاست، دیروز بازگشایی شد که 
نشانه ای دیگر از آرام شدن اوضاع در شهرهای عراق است. خبرگزاری 
عراق گزارش کرده که منطقه س��بز به روی شهروندان عراقی باز شده 
اس��ت. عادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر عراق هم دی��روز اعالم کرد، 
وضعیت عراق پس از حدود یک هفته تظاه��رات به حالت عادی خود 
بازگشته است و البته بر این نکته هم تأکید کرد که همچنان به صدور 
تصمیماتی در راستای پاسخگویی به خواسته های مشروع معترضان 
ادامه می دهد. وی گفت که عش��ایر می توانند در ارائه پیش��نهادات و 
راه حل     هایی که منعکس کننده خواس��ته های عموم م��ردم و به ویژه 
معترضان باشد، کمک کنند. برهم صالح، رئیس جمهور عراق هم پایان 
تظاهرات اعتراضی اخیر را خواستار ش��ده و تأکید کرده که خشونت 
علیه تظاهرات کنندگان محکوم اس��ت. برهم صال��ح گفته که دولت 
عراق هیچ گونه دستوری در خصوص هدف قرار دادن شرکت کنندگان 
در تظاهرات نداده است. وی دوشنبه ش��ب در سخنانی درباره آخرین 
تحوالت مربوط به عراق گفت: »کسانی که تظاهرات کنندگان عراقی 
را به قتل رس��اندند، مجرم و قانون شکن هستند.« رئیس جمهور عراق 
افزود: »آنچه طی روزهای اخیر در عراق گذشته است، فتنه و جنایتی 
است که نمی توان در برابر آن سکوت کرد.«  به گفته صالح » کسانی که 
مرتکب این اقدامات ش��ده اند، جنایتکار و یاغی هستند«  و او در مقام 
رئیس جمهور تأکید دارد »دستگاه های امنیتی، به عنوان حافظ حقوق 
مردم و قانون اساسی کش��ورمان، باید با کسانی که قانون را شکسته و 
قانون اساس��ی را زیر پا گذاش��ته و به مردم حمله کرده و باعث ارعاب 
رسانه های همگانی شده اند به شدت برخورد کنند.«به گزارش شبکه 
خبری المیادین، برهم صالح تصریح کرد: »برای درمان درد عراقی     ها 
باید با یکدیگر همکاری و رو به جلو حرکت کنیم«. وی خاطرنشان کرد: 
»ملت عراق سال های متمادی است که از پایین بودن سطح خدمات 
و بیکاری و نداش��تن بازار کار رنج می برد.«  برهم صالح در عین حال از 
معترضان خواس��ته است دس��ت از تظاهرات بردارند. وی گفته است: 
» دیگر کافی است، خونریزی کافی اس��ت، بیوه و یتیم برجا گذاشتن 
کافی است، عراق طعم تلخ خشونت، تفرقه، گورهای جمعی، جنگ ها، 
انزوا، حصر و تحریم و تروریسم را به اندازه کافی چشیده است.«  برهم 
صالح در ادامه تأکید کرد که »تحقیقات درباره دالیل خشونت و وضع 
راهکاری برای منع استفاده از زور و خش��ونت و حمایت از اعتراضات 

مسالمت آمیز آغاز شده است.«

يأس بی سابقه متحدان از امريکا

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

از خ�روج  پ�س    گزارش  یک
نیروهای امریکایی 
از شمال سوریه و باز گذاشتن دست ترکیه برای 
انجام عملیات علیه کردها، متحدان این کشور در 
منطقه از به کارگیری چنین سیاستی ابراز نگرانی 
کرده اند. رسانه    ها و مقامات صهیونیستی که بیش 
از دیگران وحشت زده شده اند، گفته اند که بعد از 
این اسرائیل نمی تواند روی امریکا حساب کند و 
باید به خودش اتکا کند. مقامات امریکایی هم با 
انتقاد از دونالد ترام�پ، این تصمیم را خیانت به 
متحدان واشنگتن عنوان کرده اند که می تواند به 
کابوسی مرگبار برای صهیونیست   ها تبدیل شود. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا تصمیم به خروج 
نیروهای این کش��ور در شمال س��وریه و برداشتن 
حمایت خود از کرد   ها را در حالی در راستای منافع 
واشنگتن عنوان کرده است که موج انتقاد   ها از تغییر 
موضع واشنگتن، واکنش های گسترده ای را در بین 
محافل داخلی و بین المللی به همراه داش��ته است. 
هرچند یک مقام امریکایي به رویترز گفته که امریکا  
از س��وریه عقب نش��یني نکرده، بلکه با جابه جایي 
نیروها در مناطق دیگر مستقر شده، ولي اعالم خروج 
امریکایی    ها از بخش   هایی از شمال سوریه، به شدت 
موجب نگرانی رسانه   ها و مقامات رژیم صهیونیستی 
شده است. روزنامه جروزالم پس��ت روز سه    شنبه با 
اشاره به چرخش سیاس��ت امریکا برای حضور در 
شمال سوریه نوشت:»اسرائیل عمیقاً نسبت به این 
گام نگران اس��ت و دیگر نمی تواند به کسی متکی 
باشد. در حالی که امریکا پیشنهاد کمک تسلیحاتی 
به اس��رائیل می دهد و علیه فشار جهانی از اسرائیل 
حمایت می کند، اما زمانی که نوبت به استفاده از زور 
می رسد تل آویو باید خودش از خودش دفاع کند«. 
روزنام��ه هاآرتص هم در این گزارش نوش��ت:»ر   ها 
کردن کردهای سوریه در مقابل ترکیه گام دیگری از 
اقدامات احمقانه است. در دیدگاه ترامپ، کرد   ها که 
در جنگ علیه داعش خون دادند چیزی بیشتر از یک 
گروه مسلح که وظیفه خود را انجام داده نبوده و االن 

می توانند به جهنم بروند.«
تغییر سیاس��ت های منطق��ه ای ترام��پ مقامات 
صهیونیس��تی را بیش از همه نگران کرده اس��ت. 
نفتالی بنت، از س��ران حزب راس��ت نوی��ن یکی از 
این سیاس��تمداران صهیونیس��تی است که ضمن 
ابراز همبس��تگی با کرده��ا، تلویحاً واش��نگتن را 
شریکی غیرقابل اتکا توصیف کرده است. به گزارش 
آحارونوت، وی در توئیتر نوشته است:»ما اسرائیلی    ها 
در این برهه زمانی ب��رای کرد   هایی که تحت حمله 
بی رحمانه ترکیه قرار دارند، دع��ا می کنیم. در این 
قضیه درس ساده ای برای اسرائیل وجود دارد«. اران 
لرمن، رئیس ش��ورای امنیت اسرائیل گام ترامپ را 
خشم اخالقی توصیف کرد و گفت:»پیامد احتمالی 
این اقدام احتماالً موجب رو آوردن کرد   ها به حکومت 
سوریه و حامیان ایرانی این کشور می شود«. وی با 
ابراز نگرانی شدید از این موضوع افزود:»این مسئله 
پیامدهای جدی برای اسرائیل دارد زیرا مانع آخر در 
شمال سوریه برای ایجاد پل زمینی ایران از طریق 
عراق و سوریه به لبنان و بندرهای دریای مدیترانه 

برداشته می شود.«
موضع اینچنینی صهیونیست   ها نشان از ترس عمیق 
آنها نسبت به تأمین امنیت در کشورهای منطقه دارد 
و آن را مانع بزرگی برای ایجاد تنش و آشوبی دوباره 
در خاورمیانه می بینند. رژیم صهیونیستی همیشه 
در صحنه های بین المللی مورد حمایت امریکا بوده و 
واشنگتن در سازمان ملل به قطعنامه   ها علیه اسرائیل 
در شورای امنیت سازمان ملل رأی منفی داده است. 
پس از حمالت موش��کی یمنی   ها به تأسیس��ات 
نفتی آرامکو و متعاقب آن چرخش س��عودی    ها به 
سمت ایران برای مذاکره، صهیونیست   ها به شدت 
وحشت زده ش��ده اند و با تغییر سیاست احتمالی 
امریکا در س��وریه این نگرانی   ها تشدید شده است. 
صهیونیست   ها نفوذ ایران در سوریه را تهدیدی برای 
امنیت مرزهای خود می دانند و مدعی هستند که 
خروج نیروهای امریکایی از سوریه سبب می شود 
ایران این خأل قدرت را پر کند. در هفته های گذشته 

امریکا در مس��ئله حمالت به آرامکو رس��ماً پشت 
سعودی را خالی و تأکید کرد که سعودی   ها باید از 
خودشان دفاع کنند، امارات نیز زودتر از سعودي ها 
از امریکا مأیوس شده بود. حاال امریکا  این بار هم با 
در نظر گرفتن منافع خود، کردهای سوری را هم به 
حال خود ر   ها کرده اس��ت. با توجه به پشت کردن 
امریکا به متحدان کرد در شمال سوریه، ممکن است 
رژیم های عربی هم در سیاست های خود در اتکا به 

واشنگتن تجدیدنظر کنند. 
 واکنش های داخلی و اروپایی

عالوه بر مقامات و رس��انه های رژیم صهیونیستی، 
برخی چهره های مطرح حزب جمهوریخواه از تصمیم 
ترامپ برای عقب نش��ینی از شمال س��وریه شدیداً 
انتقاد کرده و این اق��دام را موافقت ضمنی با حمله 
ترکیه به مبارزان کرد هم پیمان با امریکا در منطقه 
دانس��تند. به گزارش سی ان ان، لیندس��ی گراهام، 
س��ناتور جمهوریخواه تصمیم ترامپ را کوته بینانه 
و غیرمس��ئوالنه خواند و در توئیتی نوشت:»امریکا 
اکنون هیچ اهرم فشاری ندارد و س��وریه در نهایت 
به کابوسی برای اس��رائیل تبدیل می شود«. سناتور 
ماکرو روبیو، اقدام ترامپ در عقب نشینی نیروهای 
امریکایی را »اشتباه بزرگی « خواند که »عواقب آن به 
سوریه  محدود نخواهد شد«. کوین مک کارتی، رهبر 
اقلیت در مجلس نمایندگان هم گفت:»امریکا باید 
سر حرفش بماند.« نیکی هیلی، سفیر سابق امریکا در 
سازمان ملل، نیز در توئیتر نوشت:»اگر انتظار داریم 
متحدان ما پش��ت مان را خالی نکنند باید همیشه 
حمایت شان کنیم. کرد    ها نقش مؤثری در مبارزات 
موفق ما علیه داعش در سوریه داشتند. اینکه آنها را به 
حال خود ر   ها کنیم تا جان دهند اشتباه بزرگی است.« 
 مایک هاکبی، فرماندار سابق ایالت آرکانزاس، نیز ر   ها 
کردن کرد   ها را اشتباه بزرگ خواند. او گفت:»کرد   ها 
هم پیمانان وفاداری بوده اند و نمی توانیم آنها را ر   ها 
کنیم«. به گزارش پایگاه هیل، سوزان رایس، مشاور 
امنیت ملی پیش��ین امریکا تصمیم رئیس جمهور 
این کشور مبنی بر خروج نیرو   ها از شمال سوریه را 

جنون آمیز دانست. دیروز در پی افزایش انتقاد   ها از 
تغییر موضع واشنگتن در شمال سوریه، دونالد ترامپ 
دیروز برای کاستن از هجمه انتقاد   ها علیه خود، در 
صفحه خود در توئیتر نوشت:»شاید ما در حال ترک 
سوریه باشیم اما به هیچ وجه کرد   ها را ر   ها نمی کنیم. 
آنها مردمان��ی خاص و جنگجویانی عالی هس��تند. 
همانطور که رابطه مان با ترکیه به عنوان عضو ناتو و 
شریک تجاری مان خیلی خوب بوده است«. ترامپ 
تأکید کرده است که »کشورش به کمک به کرد   ها از 

نظر مالی و نظامی ادامه خواهد داد.«
پشت کردن امریکا به نیروهای کرد سوریه درحالی 
است که این کش��ور در سه س��ال گذشته با کمک 
کرد   ها توانسته است بخش های گسترده ای از شمال 
س��وریه را تحت کنترل خود بگیرد. دیروز رسانه   ها 
اعالم کردند که تجهیزات نظام��ی ترکیه به همراه 
هزاران نیروی این کشور و متحدان شان وارد خاک 
سوریه شده اند و حتی اخباری ضد و نقیض از حمله به 
یگان های کرد سوریه منتشر شده است. رهبران کرد 
از تغییر موضع واشنگتن انتقاد کرده و هشدار داده اند 

که پاسخ درخوری به حمالت ترکیه خواهند داد. 
مقام های اروپایی هم بابت تصمیم دولت امریکا در 
خروج نیروهای این کشور از شمال سوریه خشمگین 
و نگرانند. ب��ه گ��زارش روزنامه واشنگتن پس��ت، 
وزارت خارج��ه آلمان دی��روز در بیانی��ه ای اعالم 
کرد:»هرگونه اقدام یکجانبه باعث بروز پیامدهای 
چشمگیر انسانی می شود و شرایط را برای بازگشت 
داوطلبانه و امن آوارگان به منطقه ایجاد نمی کند. 
این اقدامات همچنین باعث تضعیف ثبات در منطقه 
و اقدامات مستقیم ما می شود«. مایا کوسیانچیچ، 
سخنگوی کمیسیون اروپا هم بدون اشاره به ترامپ 
گفت: »ازسرگیری خصومت های مسلحانه در شمال 
شرق سوریه نه تنها باعث دردس��ر و آسیب دیدن 
بیش��تر غیرنظامیان و بی خانمان��ی و آوارگی آنها 
می شود بلکه خطر تضعیف اقدامات کنونی سیاسی 
را در پی دارد«. سیاس��تمداران اروپایی نس��بت به 
بازگرداندن افرادی که ممکن است تهدید تروریستی 
برای کشورهای شان باشند، مردد هستند. رهبران 
اروپای��ی نگران این هس��تند ک��ه دادگاه های ملی 
نتوانند تروریست   ها را بابت فقدان ادله و شواهد کافی 
محاکمه کنند. ترامپ هفته گذش��ته به کشورهای 
اروپایی هشدار داد که داعش��ی   هایی را که تابعیت 

اروپایی دارند تحویل بگیرند. 
 موضع ایران و روسیه 

روس��یه و ایران هم ب��ه عنوان متحدان دمش��ق به 
تح��والت جدید در س��وریه واکنش نش��ان دادند. 
ایران در واکنش به عملیات جدید ترکیه در شمال 
سوریه دیروز اعالم کرد که با هرگونه عملیات نظامی 
احتمالی مخالف است و تصمیم امریکا به عقب نشینی 
نیروهای خود از شمال این کشور باید پیش تر از این 
گرفته    می ش��د. وزارت امور خارجه ایران با انتش��ار 
بیانیه ای با اش��اره به احتمال ورود نیروهای نظامی 
ترکیه به خاک س��وریه اعالم کرد:»چنین اقدامی 
در صورت وقوع، نه تنها نگرانی های امنیتی ترکیه 
را برط��رف نخواهد کرد، بلکه منجر ب��ه وارد آمدن 
خس��ارات مادی و انسانی گس��ترده ای خواهد شد 
و بر این اس��اس ای��ران با هرگونه عملی��ات نظامی 
احتمالی مخالف اس��ت«. به گ��زارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
هم گفت:»امریکا به روسیه درباره برنامه هایش برای 
خارج ساختن نظامیان خود از سوریه اطالعی نداده 
و مسکو هنوز مطمئن نیست که چنین اتفاقی رخ 

داده باشد.«
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