
وزیر خارجه امریکا گفته که تحریم های امریکا علیه 
ایران در نوع خود سخت    ترین تحریم های تاریخ 
هستند و تا زمانی که ایران مانند یک کشور عادی 
رفتار کند، سخت تر هم خواهند شد. موضع گیری 
وزیر خارجه امریکا با واکنش محمدجواد ظریف 
روب�ه رو ش�ده و او گفته وقتی جهنم یخ بس�ت، 
امریکا ه�م روزی را خواهد دید ک�ه ایران مانند 
دولت های دست نش�انده امری�کا عمل می کند. 
محمدجواد ظریف در توئیتر نوشته است:»بهتر است 
امریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید. « سخنان وزیر 
خارجه ایران، واکنشی به موضع گیری مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امری��کا در قاهره اس��ت:»تحریم های 
اقتصادی امریکا علیه ایران سخت    ترین تحریم های 
تاریخ در نوع خود هس��تند و سخت تر نیز می شوند؛ 
تا زمانی ک��ه تهران مثل یک کش��ور ع��ادی رفتار 
کند.« ظریف نوش��ته اس��ت: » هر جا و هر زمان که 
امریکا دخال��ت می کند، هرج و مرج، س��رکوبگری 
و رنجش ایجاد می ش��ود. آن روز ک��ه ایران بخواهد 
برای تبدیل شدن به یک کشور » نرمال « به تقلید از 
دولت های دست نشانده امریکا و » مدل های حقوق 
بش��ری « مایک پمپئو رو بیاورد- خواه شاه باشد یا 
سالخان فعلی- روزی خواهد بود که جهنم یخ ببندد 
)کنایه از هیچ وقت(. بهتر است امریکا با از دست دادن 

ایران کنار بیاید.«
  اجالس بین المللی علیه ایران

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  ش��نبه در 
ادامه س��فر خاورمیانه ای خود به قاه��ره رفت و در 
دانشگاه امریکایی قاهره سخنرانی کرد و البته نوک 

پیکان حمالتش را هم به سمت ایران گرفت. پمپئو 
گفت وگویی با ش��بکه فاکس نیوز داش��ت و در این 
گفت وگو خبر داد که امریکا ماه آینده میالدی میزبان 
یک اجالس بین الملل��ی با موضوع ثب��ات و آزادی 

خاورمیانه با تمرکز بر نفوذ ایران است. 
پمپئو همچنین در سخنرانی در دانشگاه امریکایی 
در قاه��ره گفت حاال کش��ورهای دیگر ه��م به این 
نتیجه رس��یده اند که باید با ایران » مقابله « کرد، نه 
اینکه » درآغوش شان کشید.« سخنان پمپئو اشاره 
به رویکرد دولت اوباما در برخورد با ایران اس��ت که 
مقامات کنونی دولت امری��کا معتقدند دولت اوباما 

در پی این بوده که ایران را ش��ریک خ��ود قرار دهد. 
بر اساس گزارش بی بی س��ی، پمپئو بدون نام بردن 
از باراک اوباما با بیان بخش    هایی از صحبت های او، 
آنها را اشتباهات سیاس��ت امریکا در منطقه خواند. 
وزیر خارجه امریکا از تالش های دولت ترامپ برای 
اتحاد در منطقه نام برد که به گفت��ه او برای مقابله 
با ایران است. او با اشاره به س��الگرد پیروزی انقالب 
اس��المی در ایران گفت که امریکا همیشه نیرویی 
آزادیبخش بوده و نه اشغالگر. پمپئو گفت که تا بیرون 
رفتن تمام نیروهای ایران از سوریه، در این کشور با 
به کار گیری دیپلماسی و همکاری با شرکا، با حضور 

ایران مقابله خواهد کرد:»زمان عقب راندن نیروهای 
ایرانی از منطقه خاورمیانه فرا رسیده تا بدین ترتیب 
امنیت منطقه برقرار و منافع کشورهای متحد منطقه 
نیز تأمین شود.« به گفته او، یمن محل دیگری است 
که امریکا با ایران مقابله خواهد کرد. سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران نیز در واکنش به سخنان پمپئو در 
قاهره، از امریکا با عنوان رژیم ن��ام برد و گفت: رژیم 
امریکا دچار نوع��ی یأس و عصبانیت مزمن ش��ده 
است. بهرام قاسمی افزود:  »امریکا و به خصوص رژیم 
افراطی کنونی آن به خاطر خصومت دیرینه با ملت 
ایران و مخالفت با همه اقدام��ات دولت قبل از خود 
و در اثر سوءاستفاده از س��وی محافل بدنام و ناکام و 
فریب خوردن توس��ط جریان    ها و البی های خاص، 
راهی در پیش گرفته است که هیچ نفعی در این رفتار 
برای امریکا متصور نیست.« وی افزود:» این رژیم از 
یک توافق جامع و مش��روع که محصول مذاکره بود 
خارج ش��ده و اکنون از اینکه نمی تواند جایگزینی 
برای آن پیدا کند دچار نوعی یأس و عصبانیت مزمن 

شده است.«
قاس��می تصریح کرد:» این یک تناقض بزرگ است 
که امریکا از یک سو خصومت با ملت ایران را به اوج 
خود رسانده و از سوی دیگر ریاکارانه خود را طرفدار 
گفت وگو نشان می دهد. آقای پمپئو یک بار دیگر به 
صراحت اعالم کرد که رژیم امریکا دشمن ایران است 
و این دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست. او باید 
بداند و به درستی فهم کند که ما در مقابل دشمنان 
ایران و ایرانی با تمام ت��وان از منافع ملی و راهبردی 

خود دفاع خواهیم کرد.«
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ظریف: اگر جهنم یخ بست، ایران هم مانند دست نشاندگان امریکا رفتار می کند 

به رغم چالش های    گزارش  یک
دونال�د ترام�پ با 
اعضای کابینه بر س�ر خ�روج از س�وریه، به نظر 
می رس�د اوضاع وخیم تر  از آن اس�ت که امریکا 
بتواند ب�ه حضور خ�ود در منطق�ه ادام�ه دهد. 
سخنگوی ائتالف ضد داعش گفت که از روز جمعه 
بخشی از تجهیزات و ادوات نظامی امریکا از سوریه 
خارج ش�د. مجلس س�نا هم پیش نوی�س قانون 
تقویت امنیت امری�کا در خاورمیان�ه را رد کرد. 
دو هفته پ��س از اعالم تصمی��م دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور امری��کا برای خ��روج نیروهای این 
کشور از سوریه، از دیروز روند خارج کردن تجهیزات 
نظامی کلید خورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
ش��ان رایان، س��خنگوی ائتالف ضد داعش اعالم 
کرد که خروج نیروهای امریکایی از س��وریه آغاز 
ش��ده اس��ت. یک مق��ام وزارت دف��اع امریکا هم 
گفت:»می توانم تأکید کنم که خروج جنگ افزارهای 
ارتش از سوریه آغاز شده است اما به دلیل امنیتی 
نمی توان��م درحال حاض��ر جزئیات بیش��تری در 
این خصوص ارائه کن��م«. روزنامه وال اس��تریت 
ژورنال امریکا به نق��ل از یکی از فرماندهان نظامی 

گزارش داد که هیچ چی��ز در برنامه خروج امریکا 
از سوریه تغییری نکرده اس��ت. وی گفت:»وزارت 
دفاع هیچ دس��توری در این باره از مش��اور امنیت 
ملی دریافت نکرده و هیچ تغییری در طرح مذکور 
ایجاد نشده است«. به گزارش اسکای نیوز، مایک 
پمپئو، وزیر خارجه امریکا روز پنج  شنبه اعالم کرد 
که عقب نشینی امریکا از سوریه حتماً انجام خواهد 
ش��د. به گزارش المیادین، مایک پمپئو  در قاهره 
گفت:»تصمیم امریکا برای خارج کردن نیروهایش 
از سوریه اتخاذ شده و آن را اجرایی خواهیم کرد و در 
عین حال نیز به مبارزه با داعش ادامه می دهیم. ما 
آماده ایم یک بار دیگر اقدام نظامی در سوریه انجام 
دهیم اما امیدواریم که مجبور به این کار نشویم«. 
وی گفت:»دولت امریکا به دنبال ائتالف استراتژیکی 
با مصر و اردن و کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس برای مقابله با » نفوذ ایران « اس��ت«. پمپئو 
تأکید کرد:حزب اهلل حضور گس��ترده ای در لبنان 
دارد اما ما هرگز این مسئله را قبول نخواهیم کرد. 
حزب اهلل زرادخانه موشکی بزرگی دارد که منطقه 
را تهدید می کند«. جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید هم چند روز پیش در سفرش به اراضی 

اشغالی گفته بود که خروج از سوریه باید با تضمین 
برای دفاع از همپیمانان امریکا در خاورمیانه باشد. 
درحال حاضر 2 هزار س��رباز امریکایی در سوریه 
هستند که بیشترشان به آموزش نیروهای محلی 

می پردازند که با داعش می جنگند. 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور امری��کا م��اه 
دس��امبر2018 به طور غیرمنتظره اعالم کرد که 
واشنگتن 2 هزار نیروی امریکایی را از سوریه خارج 
می کند و پس از آن به وزارت دفاع دس��تور داد تا 
حداکثر چهار ماه نیروهای امریکایی را از س��وریه 
خارج کند. هرچند روند خروج تجهیزات نظامی از 
سوریه شروع شده است، اما برای خروج اولین بخش 
از نیروهای این کشور زمان بندی مشخصی تعیین 
نشده است. دولت امریکا گفته است که پایگاه التنف 
در جنوب س��وریه را همچنان حفظ خواهد کرد و 
تعدادی از نظامیان در ای��ن پایگاه حضور خواهند 
داش��ت. پیش از این مقامات روس��یه گفته بودند 
که واشنگتن در این پایگاه تروریست     ها را آموزش 
می دهد تا برای مقابله با دولت دمشق آماده شوند. 

از س��وی دیگر، س��نای امریکا روز پنج  ش��نبه به 
پیش نویس قان��ون تقویت امنیت این کش��ور در 

خاورمیانه رأی نداد. تصویب این طرح به 60 رأی 
نیاز داشت، اما 44 نماینده به آن رأی منفی دادند. 
به گزارش الجزیره، دموکرات  ها پیش از این تهدید 
کرده بودند مان��ع از تصویب ه��ر قانونی خواهند 
ش��د که ارتباطی به پایان دادن به تعطیلی دولت 
امریکا نداشته باشد. میچ مک کانل، رئیس اکثریت 
جمهوریخواه در سنا خواس��تار رأی گیری مجدد 
برای این طرح ش��د. پیش نویس این قانون، شامل 
ارائه کمک های س��االنه امنیتی، مالی و نظامی به 
اسرائیل و گسترش تحریم     ها بر دولت سوریه است. 
هرچند اختالفات جدی بین دونالد ترامپ و اعضای 
کابینه بر سر خروج از سوریه وجود دارد اما نیروهای 
امریکایی توان ماندن طوالنی مدت در خاک سوریه 
را ندارند، چراکه هفت س��ال حمایت همه جانبه از 
گروه های تروریستی در برابر دولت سوریه، نتیجه ای 
جز شکس��ت نداش��ته اس��ت و نیروهای مقاومت 
توانسته اند بسیاری از مناطق تحت اشغال سوریه 
را از تروریست     ها پس بگیرند و ماندن امریکایی     ها 
چیزی جز هزینه تراشی در پی نخواهد داشت زیرا 
ارتش سوریه و متحدانش برای آزادسازی مناطق 

باقی مانده در اشغال تکفیری ها، مصمم هستند. 
 خروج تحت نظارت دمشق

وزارت خارجه روسیه در اولین واکنش به اعالم آغاز 
خروج نیروهای امریکایی از سوریه تأکید کرد که 
باید ارتش سوریه کنترل مناطقی را که امریکایی      ها 
از آنجا خارج می شوند، در دست بگیرد. به گزارش 
شبکه المیادین، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه روز جمعه گفت:»الزم اس��ت در 
سایه خروج نیروهای امریکایی از سوریه مذاکراتی 
میان کرد     ها و دمشق برگزار شود«. زاخارووا تأکید 
کرد:»ما فک��ر می کنیم که امری��کا می خواهد در 
س��وریه بماند. ما نمی توانیم به حرف های امریکا 
درباره خ��ارج کردن نیروهایش از س��وریه اعتماد 
کنیم چراکه شاهد استراتژی رسمی از سوی این 
کشور نبوده ایم«. وی همچنین از نقض آتش بس در 
استان ادلب که به بیش از 5 هزار مورد رسیده ابراز 
نگرانی و تأکید کرد:»نباید بگذاریم مذاکرات درباره 
ادلب ناکام بماند«. مقامات روسیه نسبت به خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه ابراز تردید کرده اند و 
معتقدند که مناطقی که تحت کنترل امریکایی     ها 
اس��ت باید به دولت دمش��ق تحویل داده شود اما 
واشنگتن سعی دارد این مناطق را در دست کرد     ها 
حفظ کند. از سوی دیگر، ترکیه هم به دنبال خروج 
امریکا، تالش می کند مناطق کردنشین سوریه را 
اشغال کند؛ اقدامی که می تواند به درگیری ارتش 

سوریه و نیروهای ترکیه بینجامد. 

  گزارش  2

   پرونده

مناسبات کاخ سفید با کنگره بحرانی است
به نظر می رسد درگیری و نزاع میان کنگره ایاالت متحده امریکا و دولت این 
کشور حتمی خواهد بود، چرا که همه راه های گفت وگو میان رئیس جمهور 
امریکا و نمایندگان دموکرات کنگره به بن بست رسیده است. کنگره امریکا 
با درخواست رئیس جمهور برای تخصیص 5 میلیارد دالر از بودجه ایاالت 
متحده برای س��اخت دیوار حائ��ل در مرزهای مکزی��ک مخالفت کرده و 
رئیس جمهور این کشور نیز اصرار می کند تا زمانی که کنگره این 5میلیارد 
را تصویب نکند، تع��دادی از مراکز دولتی فدرال��ی در حالت تعطیل باقی 

خواهد ماند. 
روشن اس��ت اختالف میان کنگره و کاخ س��فید به نقطه اوج رسیده و دو 
طرف در دستیابی به راه حلی میانه ناکام بوده اند. از این رو به نظر می رسد 
رئیس جمهور امریکا وعده اش را عملی خواهد کرد و تعطیل بودن بنگاه    ها 
و مراکز دولتی در ایاالت متحده به معنای این اس��ت که میلیون    ها تن از 
شهروندان این کشور حقوقی دریافت نمی کنند و ش��رایط در این کشور 
رو به وخامت خواهد رفت. اکنون تالش برای گفت وگو درباره دیوار حائل 
میان کاخ سفید و اکثریت نمایندگان کنگره امریکا که دموکرات  ها به شمار 
می روند، ادامه دارد. با این وجود اگر دو طرف نتوانند به توافق دست یابند، 
پیش بینی می شود اوضاع بدتر شود و حتی کمک های غذایی به تهیدستان 

ایاالت متحده نیز متوقف شد. 
آنچه شرایط را خطرناک تر از وضع موجود می کند این است که رئیس جمهور 
امریکا بخواهد از اختیاراتش اس��تفاده کرده و حالت فوق العاده در ایاالت 
متحده اعالم کند و با بهره برداری از نیروهای مس��لح این کشور به عنوان 
فرمانده کل نیروهای نظامی، برخالف نظر کنگره به س��اخت دیوار حائل 
در مرزه��ای مکزیک اقدام نمای��د. این اقدام در ص��ورت تحقق، می تواند 
کابوسی برای رئیس جمهور امریکا بوده باشد و درهای جهنم را به روی وی 
و کابینه اش بگشاید، چرا که وضعیت در مرزهای مکزیک آنچنان نیست 
که وی بخواهد حالت فوق العاده اعالم کند و ادعاهای رئیس جمهور امریکا 
مبنی بر احتمال عبور مهاجران مسلح از مرزهای مکزیک به داخل خاک 
ایاالت متحده، بی پایه بوده و نمی تواند کنگره را برای همراهی با وی قانع 
کند. برخی گزارش های دولت ترامپ حاکی از آن است که با پایان یافتن 
فصل زمس��تان و آغاز بهار، موج جدیدی از مهاجران به مرزهای امریکا با 
مکزیک هجوم خواهن��د آورد و ترامپ نیز بر پایه ای��ن گزارش    ها خواهان 
ساخت دیوار حائل در اسرع وقت اس��ت. اما به نظر می رسد این گزارش    ها 
مبالغه  آمیز بوده و چندان قابل اعتماد نیست.  این اقدام رئیس جمهور امریکا 
تنش کنونی کابینه این کشور با کنگره را بحرانی تر از گذشته خواهد کرد؛ 
عالوه بر چالش های دیگری که به دنبال این تصمیم رئیس جمهور امریکا به 
وجود خواهد آمد و ممکن است اعتراض محاکم فدرالی در ایاالت متحده را 
به دنبال داشته باشد که با افزایش اختیارات رئیس جمهور و امکان ساخت 

دیوار حائل به ترامپ مخالفت کنند. 
از سوی دیگر، میان جمهوریخواهان نیز در این باره دودستگی دیده می شود؛ 
با وجود تشویق برخی از اعضای سنای امریکا، بسیاری از جمهوریخواهان در 
صحت تصمیم رئیس جمهور این کشور تردید دارند و دموکرات  ها توانسته اند 
این مطل��ب را تبلیغ کنند که افزایش اختی��ارات رئیس جمهور، می تواند 
رئیس جمهور را در جایگاه پادشاهی قرار دهد که کسی نخواهد توانست از او 

حسابرسی کرده و او می تواند دستورهایش را بر همگان دیکته کند. 
با وجودی که محبوبیت رئیس جمهور امریکا تا حد قابل مالحظه ای کاهش 
یافته ، اما ترامپ گمان می کند از حمایت گس��ترده شهروندان امریکایی 
برخوردار است و بر مبنای این گمان، از دفترش در کاخ سفید در مصاحبه 
تلویزیونی می کوشد مردم امریکا را قانع سازد شرایط در مرزهای مکزیک 
بسیار خطرناک است و باید او برنامه هایش را برای دفع این خطر پیگیری و 
اجرا کند.  تردیدی نیست که اعالم حالت فوق العاده از سوی رئیس جمهور 
امریکا، آتش اختالف و تنش میان کاخ س��فید و کنگره را شعله ور خواهد 
س��اخت و حتی می تواند به دشمنی آش��کار میان کنگره و رئیس جمهور 
امریکا بینجامد و حتی این احتمال وج��ود دارد که نمایندگان دموکرات 
را وادارد برای استیضاح رئیس جمهور امریکا و تالش برای برکناری وی از 
جایگاه ریاست جمهوری برنامه ریزی کنند. به همین دلیل برخی از اعضای 
مجلس سنای امریکا در تالشند رئیس جمهور امریکا را قانع کنند مذاکره 
با اکثریت نمایندگان دموکرات در کنگ��ره را ادامه دهد و از افزایش تنش 
جلوگیری نماید، چرا که می تواند پیامد های خطرناکی برای دولت کنونی 

امریکا به همراه داشته باشد. 
منبع: روزنامه االهرام چاپ قاهره 
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 کشور های نوظهور در بین 1۰ اقتصاد بزرگ جهان 
طبق پیش بینی های جدید کشور های نوظهور تا سال 20۳0 در بین 10 
اقتصاد بزرگ جهان خواهند بود و چین در این فهرست جایگاه نخست 
را خواهد داشت. به گزارش روزنامه لوپوئن پاریس، کشورهای نوظهور 
تا س��ال 20۳0 به جمع 10 اقتصاد برتر جهان می پیوندند. ش��رکت 
انگلیس��ی خدمات بانکی اس��تاندارد چارترد اعالم کرد طی سال های 
آینده کشورهای نوظهور به تدریج در میان 10 اقتصاد بزرگ جهان قرار 
خواهند گرفت. این شرکت در پیش بینی های بلندمدت خود بازنگری 
کرد و فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی 

را برای سال 20۳0 منتشر کرد. 

 چین: اصالحات هرگز متوقف نخواهد شد
معاون رئیس جمهور چین با اشاره به اجرای سیاست »40 سال اصالحات 
و درهای باز « در کش��ورش تأکید کرد اصالحات در چین هرگز متوقف 
نمی شود بلکه گسترده تر نیز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
وانگ چیش��ان روز جمعه تأکید کرد: چین همواره به عنوان حامی صلح 
جهانی، تسهیل کننده توسعه جهانی و طرفدار نظم بین المللی عمل خواهد 
کرد. او افزود: پکن و واش��نگتن باید به حق حاکمیت، امنیت و توس��عه 
یکدیگر احترام بگذارند و از طریق گفت وگو و مشاوره که کلید توسعه سالم 

و پایدار روابط دو جانبه است اختالفات شان را حل کنند. 

 تخریب ۶۰ درصد دوربین های پلیس فرانسه در تظاهرات
وزیر کشور فرانسه گفت که 60 درصد دوربین های سرعت سنج پلیس به 
وسیله تظاهرکنندگان موسوم به جلیقه زرد    ها از کار افتاده اند. به گزارش 
بی بی سی، کریستوف کاستانر، وزیر کش��ور فرانسه گفت که تخریب 
عمدی ش��بکه دوربین های پلیس، امنیت تردد در جاده های فرانسه 
را به خطر انداخته است. عالیم تخریب دوربین های ترافیک به خوبی 
در خیابان های فرانسه دیده می شود. عملکرد بسیاری از دوربین     ها با 
پاشیدن رنگ سیاه یا چسباندن چسب های ضخیم مختل شده است. 

 افزایش صادرات سالح آلمان به عربستان و ترکیه 
آلمان بر می��زان صادرات تجهیزات نظامی خود به کش��ور    هایی مانند 
عربستان سعودی و ترکیه در سال گذشته به شکل محسوسی افزوده 
است. بنابر درخواست حزب چپ های آلمان وزارت اقتصاد این کشور 
آمار مربوط به این صادرات را منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری 
آلمان، در پاسخ به حزب چپ های آلمان که خواستار روشن شدن میزان 
صادرات اسلحه آلمان به عربستان س��عودی و ترکیه شده بود، وزارت 
اقتصاد و صنایع آلمان آمار مربوط به این صادرات را در اختیار رسانه های 
این کشور قرار داد. بر اساس این آمار میزان صادرات تجهیزات نظامی 
 آلمان به عربس��تان س��عودی در فاصله ژانویه تا اکتبر سال 2018 به 
عربستان س��عودی بالغ بر 160میلیون یورو بوده اس��ت. این رقم 50 
میلیون یورو باالتر از صادرات اسلحه آلمان به عربستان در سال 201۷ 

در همین بازه زمانی است. 

پهپاد انتحاری انصاراهلل
 به قلب رژه اماراتی در عدن زد

نیروه�ای یمنی ب�ا یک فرون�د پهپاد انتح�اری ی�ک رژه نظامی 
نیروهای تحت فرمان امارات را در جنوب یم�ن هدف قرار دادند؛ 
تحولی ک�ه تحلیلگ�ران آن را نقطه عطف�ی توصی�ف کردند که 
نش�ان دهنده ارتق�ای ظرفیت ه�ای تهاجم�ی انصاراهلل اس�ت. 
به گزارش »جوان«، روز گذشته ویدئویی در  شبکه های مجازی و تصاویری 
در رسانه ها منتشر شد که حمله موشکی انصاراهلل به یک تجمع نظامی در 
پایگاه نظامی العند در استان لحج واقع در جنوب یمن، را نشان می داد. در 
این ویدئو در حالی که یک مقام ارشد نظامی در حال سخنرانی برای نظامیان 
بود بر اثر انفجار پهپاد تهاجمی بالفاصله به زمین افتاد. فرماندهان ارش��د 
ائتالف تحت رهبری عربستان در هنگام انفجار در جایگاه حضور داشتند. 
گزارش های ضد و نقیضی درباره تلفات این حمله وجود دارد اما بر اساس 
گزارش های اولیه در این حمله حداقل شش نفر کشته شدند که احتماالً 
چند تن آنان از مقامات عالی رتبه بودند. در همین حال بی بی سی به نقل از 
منابع بیمارستانی گزارش داد ژنرال صالح زیندانی، معاون ستاد ارتش یمن 
تحت حمایت عربستان و احمد ترکی، استاندار لحج از جمله آسیب دیدگان 
هستند. هرچند بعضی منابع آمار تلفات را خیلی بیشتر عنوان کردند. شبکه 
تلویزیونی الحدث نیز اعالم کرد:  در حمله هواپیمای بدون سرنش��ین به 
نیروهای عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در 
پایگاه نظامی العند در استان لحج ، 50 نفر از این نیرو   ها کشته و زخمی شدند.  
برخالف تبلیغات رسانه های نزدیک به عربستان که می گویند این حمله 
آتش بس در الحدیده را به خطر می اندازد اما مکان حمله خارج از محدوده 
آتش بس بود. از طرف دیگر تلویزیون دولتی عربستان، مدعی شد انصاراهلل 
در این حمله از پهپاد ساخت ایران استفاده کرده است اما مقامات انصاراهلل با 
رد ادعای ریاض تأکید کردند وسیله مورد استفاده یک پهپاد جدید ساخت 

آنهاست که برای انفجار بر فراز هدف طراحی شده است. 
 ظرفیت های تهاجمی و اطالعاتی انصاراهلل

حمله پهپادی انصاراهلل و تصاویری که در رس��انه    ها منتش��ر ش��د بازتاب 
گسترده ای داشت و تحلیلگران آن را نشانه افزایش توان اطالعاتی و تهاجمی 
انصاراهلل توصیف کردند. وب سایت » بلینجکت « که به تحلیل مسائل نظامی 
می پردازد، طی یک گزارش مفصل به جزئیات این حمله پرداخت. در این 
گزارش آمده: » این رویداد نش��ان بزرگی از ظرفیت های انصاراهلل اس��ت. 
هرچند انصاراهلل قبل از پهپاد برای حمله رادارهای موشک های پاتریوت 
عربستان استفاده می کرد اما این رویداد خیلی پیچیده است. اینکه پهپاد 
دقیقاً از چه سالحی استفاده کرده مشخص نیست اما تعداد تلفات حاکی از 

مؤثر بودن حمله است .«
عالوه بر اینکه حمله پهپادی ارتقای ظرفیت های تهاجمی و غافلگیرکننده 
انصاراهلل را نش��ان می دهد هدف حمله نیز حکای��ت از نفوذ اطالعاتی این 
جنبش دارد. وب س��ایت »بلینجکت« در ادامه تحلیل خود آورده است: 
حوثی     ها می دانس��تند کجا و چه زمانی این رژه برقرار خواهد شد و دقیقاً 
می دانستند چه زمانی یک پهپاد پرتاب کنند تا سکوی   نظامیان تحت فرمان 
امارات را هدف قرار دهد که مملو از اهداف ارزشمند بود. «  همچنین بعضی 
منابع خبری تأکید کردند، شماری از افسران اماراتی و سودانی نیز در این 
حمله زخمی شده اند. منابع نظامی یمنی تأیید کردند این حمله هوایی پس 

از رصد دقیق تحرکات داخل پایگاه نظامی العند صورت گرفت. 
عبداهلل الجفری، سخنگوی پیش��ین نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش 
یمن به المیادین گفت: »پس از رصد تحرکات نیرو های متجاوز و به دست 
آوردن اطالعات دقیق از این پایگاه نظامی راهبردی که برای اهدافی نظامی 
از آن اس��تفاده    می ش��د مانند به پرواز درآمدن هواپیما    ها چه جاسوسی و 
چه جنگنده، و همچنین بس��یج مزدوران و نیروهای شان از گروهک های 
تروریستی که امروز در س��احل غربی یمن می جنگند، این عملیات انجام 
گرفت.« پایگاه تحلیلی مسائل نظامی »بلینجکت « در پایان گزارش خود 
اینگونه نتیجه گیری می کند که » این رویداد نقطه عطف مهمی در جریان 
جنگ یمن و همچنین به کارگیری پهپادهای مسلح نشان می دهد. به نظر 
می رسد حوثی    ها اطالعات مؤثر را برنامه ریزی خوب ترکیب کرده اند و از 
ابزار مؤثر برای هدف قرار دادن اهداف باارزش چندگانه استفاده می کنند. 
اگرچه تلفات دقیق مشخص نیست اما حوثی    ها نشان دادند که  می توانند 
به عمق سرزمین دشمن نفوذ کنند تا  اعضای عالی رتبه ارتش یمن را هدف 

قرار دهند.«

ظریف: نقش طالبان در افغانستان
 نباید غالب باشد 

وزیر خارجه ایران معتقد است آینده افغانستان بدون نقش آفرینی 
طالبان ممکن نیست و ظاهراً به همین دلیل است که ایران بعد از ماه     ها 
گفت وگوی غیر رسمی، مذاکرات خود با طالبان را علنی کرده است. 
محمدجواد ظریف در عین حال گفته که به رغم اعتقادش به نقش آفرینی 
طالبان، این گروه نباید در افغانستان نقش غالب داشته باشد. این سخنان 
ظریف با واکنش متفاوت مقام های افغان روبه رو شده و در حالی که حامد 
کرزای گفت وگوی ایران با طالبان را به نفع افغانستان خوانده، سخنگوی 
وزارت خاجه افغانس��تان موضع گی��ری ظریف را »خالف تم��ام موازین 
دیپلماسی «دانسته است.  محمدجواد ظریف در گفت وگو با »ان تی وی« 
در دهلی نو سخنانی گفته که در کشاکش گفت وگوهای ایران با طالبان، 
پرحاشیه شده است. ظریف گفته که طالبان نباید قدرت غالب در افغانستان 
باشد ولی تأکید کرده که آینده افغانستان بدون در نظر گرفتن نقشی برای 
طالبان هم ممکن نیست. ظریف می گوید : »  ما در منطقه و فراتر از آن، برای 
کمک به افغان      ها در این تصمیم باید زمینه س��ازی کنیم نه اینکه تحمیل 
کنیم. فکر می کنم هیچ کس در منطقه، دولتی تحت سلطه طالبان را به 
نفع امنیت منطقه نمی داند. فکر کن��م در این زمینه تقریباً یک اتفاق نظر 
وجود دارد.« ظریف در این گفت وگو فاش کرده که هیئت ایرانی با هیئت 
طالبان در نشست مسکو صحبت کرده و آنها را به تهران دعوت کرده است. 
به گفته وزیر امور خارجه دولت روحانی، ایران با گروه طالبان به خاطر امنیت 
ایران » تماس های اطالعاتی غیررس��می و محدود « داشته است. هرچند 
ظریف این را هم گفته که در نهایت این مردم افغانس��تان هستند که باید 
در این باره تصمیم بگیرند ولی سخنان او با واکنش     هایی متفاوت در داخل 
افغانستان روبه رو شده است. حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان 
روز چهار     شنبه در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از گفت وگوهای ایران با 
طالبان گفته که ایران با طالبان در تماس است و این تماس ایران با طالبان 
بدون شک به نفع افغانستان تمام می ش��ود ولی سخنگوی وزارت خارجه 
افغانستان ایران را به عنوان سخنگوی طالبان متهم کرده است. شاه حسین 
مرتضوی، در فیس بوک خود  نوشت :» مقامات وزارت خارجه ایران این روز     ها 
در نقش سخنگویان طالبان عمل می کنند. اگر کشور همسایه معتقد به 
گفت وگو برای پیدا کردن راه حل است، چرا از این شیوه برای حل مشکالت 
سیاسی داخلی خود استفاده نمی کند؟« مرتضوی نوشته که دولت ایران 
به جای » شنیدن صدای طالبان « باید به صدای » مخالفان سیاسی « خود 
گوش دهد. ادریس زمان ، معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیز نوشت که 
وزارت  خارجه  افغانستان اذعان می دارد که هرگونه روابط خارج از چارچوب 
تعامالت دولتین با طالبان باعث تضعیف روابط دو کشورخواهد شد. ادریس 
زمان در پیام توئیتری دیگری تصریح کرد: »هرگونه تجویزی مبنی بر تغییر 
در ساختار نظام جمهوری اسالمی افغانس��تان به شمول پیشنهاد شامل 
ساختن گروه های مسلح در نظام کشور خالف تمام موازین دیپلماسی و 
مداخله صریح در امور کشور پنداشته می شود«. کمال صافی، نماینده قندوز 
در مجلس افغانستان نیز با اشاره به همین اظهارات و گفت وگو     ها ایران را 
به »نقض اصول و پرنسیب های مهم بین المللی « که »احترام متقابل و عدم 

مداخله در امور داخلی یکدیگر« است متهم کرد. 

به  رغم همه چالش ها  براي متوقف کردن ترامپ

فرار امریکا از سوریه کلید خورد

مترجم:دکترمحمدجوادگودينی

انگلیس به س�رعت به ضرب االجل خروج از 
اتحادیه اروپا - موسوم به برگزیت - نزدیک 
می شود و سیاستمداران این کشور نیز هنوز 
بر س�ر چگونگی خروج از این اتحادیه در 29 
مارس به تواف�ق نرس�یده اند. در همین حال 
ارزیابی     ها نشان می دهد که در صورت خروج 
بدون توافق انگلی�س از اتحادیه اروپا انتظار 
می رود ورود و خروج کاال از بنادر و سایر مبادی 
ورودی و خروج�ی دچ�ار اختالل های جدی 
شود و انگلیسی     ها در تأمین غذای تازه خود 
با مشکل روبه رو خواهند شد. در همین حال 
وزیر خارجه به نمایندگان انگلیس�ی هشدار 
داد که اگر به برنامه کابینه برای خروج از اروپا 
رأی ندهند، ممکن است اصل خروج لغو شود. 
رویترز در گزارشی به قلم جیمز دیوی و پل سندل 

از لندن نوش��ت: بزرگ ترین گروه فروشگاه های 
زنجیره ای انگلیس هشدار داد در صورتی که این 
کشور بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا از 
آن خارج شود، با کمبود مواد غذایی تازه روبه رو 
خواهد شد.  این هشدار درست یک روز پیش از 
هشدار دیگر مجموعه فروشگاهی بزرگ انگلیس 

مبنی بر کمبود مواد غذایی صورت گرفت. 
با توجه ب��ه اینکه انگلیس نیم��ی از مواد غذایی 
تازه مصرفی را از خارج وارد می کند، شرکت های 
فروش��گاهی این کش��ور مجبور به برنامه ریزی 
برای خروج بی توافق این کشور از اتحادیه اروپا 
 )Tesco( شده اند. ش��رکت فروشگاهی تس��کو
اعالم کرد ذخایر غذاهای تازه خود را افزایش داده 
و برنامه ریزی های دقیقی برای تأمین هر یک از 

محصوالت انجام داده است. 

قرار است پارلمان انگلیس روز سه      شنبه آینده در 
مورد توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به 
وسیله دولت ترزا می ، نخست وزیر این کشور تهیه 

شده است رأی گیری کند. 
در همین حال وزیر امورخارجه انگلیس گفت : اگر 
توافق دولت با اتحادیه اروپا در پارلمان رأی نیاورد 
برگزیت فلج خواهد شد. جرمی هانت در مصاحبه 
با رادیو دولتی انگلیس افزود : رأی نیاوردن الیحه 
دولت درباره چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه 

اروپا ممکن است به لغو برگزیت منجر شود . 
وزیر خارجه انگلیس درحالی این مطلب را بیان 
کرد که ترزا می ، نخست وزیر انگلیس بار     ها تأکید 
کرد چنانچه توافقش با اتحادیه اروپا رأی نیاورد 
این کشور مجبور اس��ت بدون توافق از اتحادیه 
اروپا خارج شود . اقتصاددانان و مقامات اقتصادی 

انگلیس مدام تأکید می کنند ک��ه خروج بدون 
توافق انگلیس از اتحادیه اروپا بیشترین آسیب را 

به این کشور وارد می کند . 
جرم��ی هان��ت همچنی��ن گف��ت : رأی ندادن 
نمایندگان به توافق دولت با اتحادیه اروپا برسر 
برگزیت ، به روابط رأی دهندگان و سیاستمداران 
و نیز موقعی��ت جهان��ی انگلیس آس��یب وارد 

می کند . 
وی پیش بینی کرد چنانچه توافق دولت برس��ر 
برگزیت در پارلمان رأی نیاورد ممکن است برنامه 

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا لغو شود . 
توافق دول��ت انگلیس ب��ا اتحادیه اروپا بر س��ر 
چگونگی خروج پ��س از تعویق ی��ک ماهه قرار 
است سه      شنبه 25 دی ماه در پارلمان انگلیس به 

رأی گذاشته شود. 

در صورت خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا

احتمال کمبود مواد غذایی در انگلیس بدون اروپا 


