
كاهش قابل توجه    گزارش  یک
نظام�ی  حض�ور 
امریکا در خلیج فارس، مقام های نظامی پنتاگون 
را درباره توانایی امریکا برای رویارویی با ایران 
نگران كرده اس�ت. منابع نظامی می گویند در 
سناریوی احتمالی بی ثباتی در جریان عبور در 
تنگه هرمز، چندی�ن ماه طول خواهد كش�ید 
واشنگتن به تجمیع نیروی الزم برای اقدام نظامی 
احتمالی علیه ایران دست بزند، به همین دلیل، 
فرماندهی مركزی امریکا در خاورمیانه، خواستار 
تقویت مناب�ع نظامی در منطقه ش�ده اس�ت. 
به گزارش »ج��وان«، در حالی ك��ه دولت ترامپ 
از روز 13 آبان ماه اعم��ال دور دوم تحریم   ها علیه 
ایران را بعد از خروج از توافق هسته ای شروع كرده، 
مقام های نظامی امریکا به واشنگتن پست گفته اند 
كه احتمال رویارویی نظامی با ایران به دلیل افزایش 
تنش   ها در حال افزایش اس��ت. همین مقام   ها در 
عین حال تأكید می كنند ك��ه كاهش قابل توجه 
ادوات نظامی امری��کا در خاورمیانه و به خصوص 
خلیج فارس، توانای��ی امریکا را ب��رای رویارویی 
نظامی با ایران كاهش داده است. پنتاگون در دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به عنوان بخشی از 
استراتژی بازترسیم اولویت های امنیت ملی، دست 
به كاهش نیروهای نظامی در منطقه زده اس��ت؛ 
اس��تراتژی كه هدف آن حركت به س��مت رقابت 
نظامی با چین و روسیه یا آن چیزی است كه جیمز 
ماتیس، وزیر دفاع آن را »رقابت قدرت های بزرگ« 
می خواند. جیمز ماتیس در سند » استراتژی دفاعی 
ملی « امریکا كه آن را در ژانوی��ه 2018 رونمایی 

كرد، چین و روسیه را دو قدرت »تجدیدنظرطلب « 
خواند و هرچند تأكید كرد كه در استراتژی جدید 
به »كمپین برای تعقیب تروریست   ها«  ادامه خواهد 
داد ولی تصریح كرد:» اكنون این رقابت قدرت های 
بزرگ است كه در نقطه تمركز امنیت ملی ایاالت 
متحده قرار گرفته اس��ت نه تروریس��م.«  حاال به 
فاصله 10 م��اه از اعالم این اس��تراتژی، مقام های 
نظامی امریکا درباره تبعات این تمركز بر تضعیت 
موقعیت نظامی امریکا در خلیح فارس و خاورمیانه 
هشدار می دهند. مقام های نظامی پنتاگون روزنامه 
واشنگتن پس��ت گفته اند كه از ماه مارس 2018 
)اس��فند 1396( تا كنون، امری��کا نه تنها هیچ ناو 
هواپیمابری در منطقه نداشته ، بلکه شمار زیادی 
از آتش بارهای موشك پاتریوت و همچنین تعداد 
زیادی از جنگنده های تهاجمی پیشرفته از جمله 
جنگنده های پیشرفته اف22 خود را از منطقه خارج 
كرده است. به گفته آنان، از زمان خروج ناو هواپیمابر 
تئودور روزولت از خلیج فارس و انتقال آن به شرق 
آسیا، امریکا هیچ ناو هواپیمابری در خاورمیانه ندارد 
كه این طوالنی    ترین زمانی است كه طی سال های 
اخیر، خاورمیانه از ناوهای امریکا خالی بوده است. 
هرچند ژنرال ایرل براون، س��خنگوی فرماندهی 
مركزی امریکا گفت��ه كه امریکا قادر اس��ت »هر 
موقع و هرجایی بخواهد به سرعت شمار زیادی از 
نیروهای خود را تجمیع كند « ولی مقام های نظامی 
كه نام آنها فاش نشده معتقدند كه در هر سناریوی 
احتمال��ی رویارویی با ایران در ص��ورت اخالل در 
هرمز(، امریکا برای  جریان تجاری جهانی )از تنگه 
تجمیع نیروه��ای خود برای رویاروی��ی، به ماه   ها 

وقت نیاز دارد. در حالی كه از روز 13 آبان ماه دولت 
ترامپ رس��ماً همه تحریم   هایی برداشته شده بر 
اساس توافق هسته ای را بازگرداند، مقام های نظامی 
امریکا هشدار داده اند كه در چنین فضایی احتمال 
رویارویی با ایران تش��دید شده اس��ت. یك مقام 
امریکایی می گوید: » حاال كه ما به لحاظ اقتصادی 
و دیپلماتیك در حال فشار آوردن به آنها هستیم، 
درمورد اینکه واكنش احتمالی ایران چه خواهد بود، 

اطمینانی وجود ندارد.«
    1000 قایق و1000 مین

كاهش حضور نظامی امری��کا در خلیج فارس در 
شرایطی است كه توانایی نظامی دریایی ایران در 
منطقه طی س��ال های اخیر افزایش چشمگیری 
داشته است. برآورد مقام های امریکایی این است 
كه ایران طی كمتر از یك هفته قادر اس��ت هزار 
مین در دریا مستقر كند، در حالی كه بسته شدن 
تنگه هرمز، به تعداد بس��یار كمتری از این تعداد 
مین نیاز دارد. این تنها بخش��ی از توانایی دریایی 
ایران اس��ت. به گفته منابع نظامی امریکا، ایران 
حداقل هزار قایق تندرو مس��لح كوچك دارد كه 
از آنها برای ایجاد هراس میان كشتی های جنگی 
امریکا استفاده می كند. همین هفته قبل بود كه 
اندكی بعد از حضور ژنرال ج��وزف ووتل، رئیس 
س��تاد فرماندهی مركزی ایاالت متحده، روی ناو 
یو اس اس اسکس در خلیج فارس، قایق های تندرو 
سپاه پاسداران رژیم ایران در مقابل این ناو جنگی 
و نیز ناو جنگی دیگری به نام یو اس اس راش��مور 
حركت كردند. هرچند كاپیتان »جری او-لین « 
گفته كه عملیات قایق های ایرانی ایمن و حرفه ای 

بوده ولی اگر به طرف ناو اسکس حركت می كردند، 
خطرآفرین    می شدند. او گفته است كه این قایق    ها 
معموالً به ناو   ها نزدیك می ش��وند و عکسبرداری 
می كنند و ما با بلندگو، آنها را از ایجاد خطر برحذر 
می داریم. به رغم روایت مثب��ت فرمانده امریکا از 
رویداد هفته قبل، شبکه خبری ان بی سی گزارش 
كرده كه قایق ه��ای ایرانی به مان��ور خود اطراف 
كشتی های امریکایی ادامه دادند حتی زمانی كه 
اسکس اعالم خطر كرد. كاپیتان برایان ماتی افزود 
كه یکی از ملوانان نیروی دریایی سپاه پاسداران 
س��اعاتی قبل پیامی تهدیدآمی��ز مخابره كرده و 
هشدار داده بود كه اگر اسکس همچنان به پرواز 
هلیکوپترهای خود بر فراز قایق های ایرانی ادامه 

دهد، آنها به آن شلیك خواهند كرد. 
   تردید درباره توان پاسخ

مقام های نظامی امری��کا از جمل��ه پاتریك ریدر، 
س��خنگوی س��تاد ارت��ش امری��کا می گویند كه 
یکپارچگی و توانایی افزایش نیروهای امریکا برای 
آمدن به منطقه، امکان بازدارندگ��ی در برابر ایران 
ایجاد كرده اس��ت ولی مقام های امریکایی هشدار 
می دهند كه توانایی و دقت موشك های شلیك شده 
در البوكمال، توانایی امریکا را با پرسش روبه رو كرده 
است. به نوشته واشنگتن پست هیچ كدام از مقام های 
امریکا درباره توانایی برای پاس��خ به موش��ك های 
بالستیك ایران كه تعداد آنها 2 هزار ارزیابی شده، ابراز 
اطمینان نمی كنند. مار ا كارلین، مقام سابق پنتاگون 
كه حاال در جان هاپکینز تدری��س می كند، گفته 
است: » تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، ریسك 

رویارویی نظامی را تشدید كرده است.«

همزمان ب�ا اج�رای گس�ترده    ترین رزمایش 
ناتو بعد از جنگ س�رد که به مثابه واکنش�ی 
به ابررزمایش اخیر روس�یه و چین به حساب 
می آید، ملوانان ن�او فرمانده�ی امریکایی با 
صدای یک هواپیمای شناسایی ساخت دوران 
ش�وروی که در ارتفاع پایین پ�رواز می کرد ، 
غافلگیر شدند تا روسیه توان خود را در حوزه 
رصد تحریکات رقیب بار دیگر به رخ کشیده 
باش�د. از س�وی دیگر، یک رزمناو هسته ای 
روس�یه مجهز به موش�ک انداز وارد آب های 
دریای بارنتز ش�د ت�ا نیروه�ای غربی حاضر 
مانور، اضطراب حضور رقیب را عماًل احساس 
کنن�د. در چنی�ن ش�رایطی رئیس جمه�ور 
روس�یه در پیامی به مناس�بت صدمین سال 
تأس�یس    اداره اصلی اطالعات روسیه درباره 
اقدامات برخی کش�ور   ها برای تغیی�ر موازنه 
اس�تراتژیک در جهان هش�دار داده اس�ت.

 به گزارش »جوان«، تفنگ��داران نیروی دریایی 
امری��کا در نزدیکی س��واحل نروژ ب��رای گرفتن 
یك عکس دس��ته جمعی روی عرش��ه كش��تی 
گرد هم آمده بودند كه عبور ی��ك توپولف 142 
از باالی سرش��ان عیش ش��ان را ناقص گذاشت. 
یکی از این تفنگداران دریایی درباره این مهمان 
ناخواس��ته گفت: »این یك جنگنده  شناس��ایی 
گشت زنی نیروی دریایی روسیه است كه به دوران 
جماهیر شوروی تعلق داش��ت.«  روسیه تاكنون 
صریحاً چند بار نارضایتی خود را نسبت به مجموعه 
مانوره��ای Tridemt Junsture ناتو ابراز 
كرده و حاال ناتو تالش دارد با بزرگ ترین مانور   های 

انجام شده از زمان پایان جنگ سرد، توانایی خود 
را محك بزند و به زعم خود زهرچشمی از روس ها 
بگیرد اما روس    ها كه قبالً هشدار داده بودند كه این 
مانور دو هفته ای بدون پاس��خ باقی نخواهد ماند، 
چشم شان با این چیزها كه نمی ترسد هیچ ، آماده 

غافلگیر كردن رقیب هستند. 
 بر اس��اس گزارش وزارت دفاع روسیه، دو فروند 
توپول��ف 142 بی��ش از 12 س��اعت ی��ك پرواز 
برنامه ریزی ش��ده انجام دادند.  چندین كشور از 
جمله سوئد، تركیه و كشورهای حوزه بالتیك در 
سال های اخیر نسبت به نقض حریم هوایی توسط 
روسیه شکایت كرد ه  اند كه طبعاً گوش مسکو به این 
حرف   ها بدهکار نیست. در واقع برد رسانه ای بیشتر 
غربی   ها فضا را طوری ترسیم می كند كه روس   ها 
ماهیت مهاجم را دارند و اخبار رسانه های روسی 
در مورد توقف پروازهای نات��و در مرزهای غربی 
خود گم می شود.  وزارت دفاع روسیه روز     شنبه در 
آخرین بیانیه  خود هم درخواست مشابهی از امریکا 
و متحدانش داشت كه البته به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنیك « تاكنون به درخواست های روسیه 
مبنی بر توقف پروازهای امریکا توجهی نشده است.   
در همین رابطه وبگاه اطالع پروازی »پلین ریدار « 
از پرواز شناس��ایی هواپیمای »آر سی 135 « ناتو 
نزدیك مرز »كالینینگراد « خبر داد.   بر این اساس، 
یك پهپاد »آركیو -4 بی هاوک« نیز در مهرماه در 
مناطق مرزی كالینینگراد، لنینگراد و پس��کوف 

پروازهای شناسایی انجام داد.   
در همین حال روس   ها طیف گسترده ای از جواب   ها 
را در برابر میل ناتو به گسترش به شرق طراحی و 

اجرا می كنند. به عنوان نمونه هفته گذشته مسکو 
برنامه های خود را برای انجام آزمایش های موشکی 
در مرزهای غربی اش اعالم كرد. در همین ارتباط 
وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه ای اعالم كرد یك 
رزمناو هسته ای موشك انداز روسی موسوم به پییر 
لوگراند متعلق به ناوگان شمال روسیه روز     شنبه 
به منظور انجام تمرینات رزمی وارد دریای بارنتز 
شد تا در تمرینات دفاع ضدهوایی و ضدزیردریایی 
شركت كند.  در واقع سخنان پوتین نشان می دهد 
كه روس   ه��ا به تح��ركات ناتو در ای��ن منطقه نه 
به عنوان اقدامات معمول آمادگی نظامی بلکه به 
گفته پوتین به عنوان »اقدامات تحریك آمیز« برای 
تغییر موازنه  استراتژیك در جهان نگاه می كنند و 
در پی جواب متناسب هستند. »والدیمیر پوتین « 
رئیس جمهور روسیه در پیامی به مناسبت صدمین 
 )GRU(سال تأسیس    اداره اصلی اطالعات روسیه
ضمن تمجید از نقش سازمان های اطالعاتی این 
كشور در مقابله با تروریسم در سوریه درباره تعداد 
رو به گس��ترش درگیری    ها و تنش    ها در جهان و 
اس��تفاده از اقدامات تحریك آمیز و دروغ  گویی    ها 
به منظور تغییر موازنه های استراتژیك هشدار داد 
و نقش سازمان های اطالعاتی را در چنین مواقعی 

نقشی بسیار كلیدی و مهم خوانده است. 
سخنان پوتین زمانی معنای روشن تری می یابد كه 
به تهدید اخیر امریکا به خروج از پیمان موشك های 
میان  برد بالستیك توجه كنیم كه ناتو در توجیه این 
تهدید به عهدشکنی، روس   ها را به بدعهدی در این 

پیمان متهم كرده است. 
 مانور و تهدید اخیر یا پرواز ه��ای ایذایی ناتو در 

مرزهای غربی روس��یه هرچن��د در ظاهر نوعی 
قدرت نمایی غرب در برابر توان نظامی و امنیتی 
روسیه است اما یك روی دیگر هم دارد كه همانا 
تمرین برای جب��ران ضعف   هایی اس��ت كه ناتو 
در مواجهه با روس��یه حتی خود ب��ه آن معترف 
است. مجله »دیفنس نیوز« نوشت: یان بروكس، 
رئیس س��تاد بین المللی نظامی نات��و اعالم كرد 
كه در صورت درگی��ری اعضای ناتو با روس��یه، 
كشورهای اروپایی با مسائل جدی در حمل ونقل 
تکنیك آالت و واحدهای نظامی مواجه خواهند 
ش��د. به گفته وی، از نقطه نظ��ر نظامی، حركت 

نیرو   ها به حد كافی سریع نخواهد بود. 
یك مقام نظام��ی امریکایی به ای��ن مجله گفته 
اس��ت: »اگر نتوانیم به نیروی تأمین لجستیکی، 
قطار   ها و كشتی ها، دسترس��ی پیدا كنیم، فاقد 
پتانسیل رقابت با ابرقدرت   ها خواهیم بود. وجود 
این نوع نیرو   ها برای اجرای عملیات بزرگ مقیاس 

ضروری است.«  
   تغییر موازنه در شرق

 غرب تنها امیدوار به تغییر موازنه به نفع خود در 
برابر روسیه نیست، در  شرق دور امریکا هم آخرین 
تحوالت از جمله مانور قریب الوقوع امریکا و ژاپن 

نشان از همین هدف البته در برابر چین دارد. 
رس��انه های ژاپنی گزارش كردن��د كه مقام های 
نظامی ژاپن و امریکا در ماه ژانویه برای نخستین 
بار و در محل ساختمان وزارت دفاع ژاپن، اقدام 
به برگزاری یك رزمایش از طریق شبیه س��ازی 
به منظور دفع حمله فرضی چین به جزایر مورد 

مناقشه بین ژاپن و چین كرده اند.
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مجتبیباستان*

رزمایش ناتو زیر چتر شناسایی روسیه رفت
عبور غافلگیرکننده توپولف142 برفراز ناو فرماندهی امریکا

هشدار غیر رسمی مقام های نظامی پنتاگون

امریکا قادر به پاسخ فوری به بستن تنگه هرمز نیست

 پیامد های چهارساله 
تجاوز نظامی عربستان به یمن

در فروردین ماه 1394 عربستان با پشتیبانی امارات، بحرین ،كویت و 
قطر،سودان، اردن، مصر و حمایت ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی به 
بهانه های واهی در یك حمله نظامی تح��ت عنوان »عاصفه الحزم« به 
مردم مظلوم و بی دفاع یمن حمله كرد و این حمله تاكنون خسارت های 
زیادی را به این كشور مظلوم وارد كرده اس��ت. این در حالی است كه 
محور عربی ، غربی و عبری همچنان تا امروز این حمله را ادامه داده اند. 
صرف نظر از توصیف چگونگی این حمله متجاوزانه و وحشیانه ، اگر از زاویه 
نگاه حقیقت بین و بشردوس��تانه به آن بنگریم بی شك این تجاوز برای 
عربستان و هم پیمانانش دستاوردی جز رسوایی و ذلت به همراه نداشته 

است كه به صورت مختصر و موجز به بخشی از آنها اشاره می شود:
1-  بدعت گذاری در تجاوز و حمله یك كشور مسلمان به كشور مسلمان 

دیگر در دوران حساس كنونی بدون دالیل محکمه پسند بین المللی.
2-ائتالف س��ازی جهت حمله چند كش��ور تا بن دندان مسلح به مردم 
مظلوم و بی دفاع یمن كه ابزار دفاعی آنها نسبت به ساز و برگ نظامی 

متجاوزان بسیار ناچیز است. 
3-نمایان شدن چهره كریه آل سعود در همکاری با رژیم صهیونیستی 
در این جنگ به گونه ای كه برای بسیاری از كشورهای مسلمان واضح 
است كه دیگر عربستان مانند گذشته داعیه جبران شکست های اعراب از 

صهیونیست ها را ندارد و به سمت عادی سازی روابط در حركت است. 
4-تالش برای متالشی كردن و پا نگرفتن یمن واحد، چراكه یمن قوی و 
متحد در فضای ژئوپلتیك نزدیکش، می تواند فضای اقتصادی خصوصاً 
انتقال منابع ان��رژی را در دریای س��رخ ، خلیج ع��دن و تنگه راهبردی 
باب المندب به مخاطره بیندازد. چنانچه یمن به قسمت های كوچك تری 

تبدیل شود، تسلط وكنترل عربستان بر آن بیشتر می شود. 
5-رژیم سعودی در یمن قصد ادامه این جنگ را دارد و ادامه این جنگ 

باعث كشتار و قتل عام مردم مسلمان و مظلوم و بی دفاع خواهد شد.
طبق آمار رسمی یکی ازسایت های معتبر یمن به نام »المركز القانونی 
للحقوق والتنمیه« تاكن��ون بیش از 15هزارنفر كش��ته و23هزار نفر 
مجروح شده اند. رژیم س��فاک س��عودی باید روزی تاوان و پاسخ این 

جنایات را به افکار عمومی دنیا و مسلمانان جهان بدهد. 
6-بازكردن پای بیگانگان و اعتقاد به حضور آنان برای برقراری امنیت 
در منطقه. رژیمی كه امنیت عاریتی برای خودش ایجاد كرده وكاماًل 
وابسته استکبار جهانی خصوصاً امریکای جنایتکار است. این رژیم دیگر 
نمی تواند داعیه دار مركزیت جهان اسالم باشد زیرا یکی از مبانی متعالی 
اسالم ناب، مبارزه با استکبار و دفاع از مظلوم است. همه می دانند حمله 

ناهمتراز آل سعود به یمن با پشتیبانی امریکا انجام شده است. 
7-هویدا است كه ملك سلمان و پسرش به دنبال حذف رقبای سیاسی 
خود از صحنه بوده اند به همین خاطر جنگ یمن را به راه انداختند تا 
اقدام به بازسازی قدرت در آل سعود نمایند. این رؤیا نه تنها محقق نشده 

بلکه این به دلیل مقاومت یمنی ها نیز آشفته تر شده است. 
8-عربستان به دلیل جایگاه لرزان مردمی و سیستم سنتی و پادشاهی 
بدوی خود، به ش��دت نگ��ران تأثیرپذیری مردم كش��ورش خصوصاً 
ش��یعیان و دیگر ملل عرب از مدل انقالبی یمنی ها است، با تمام قوا به 
دنبال پیروزی در این جنگ است. در صورتی كه این نظام غیرمردمی و 
غیردموكراتیك به یکی از نقاط ضعف عربستان در انظار عمومی جهان 

تبدیل شده است. 
9- ملت های مختلف خصوصاً مسلمانان پی برده اند كه این حمله برای 
چپاول منابع نفت و گاز و نیز تسلط بر دومین تنگه راهبردی جهان یعنی 
تنگه باب المندب است.تقریباً 6 درصد تجارت جهانی از مسیر این تنگه 

عبور می كند. 
10-تالش برای ایجاد ناتوی عربی از رهاورد جنگ یمن، كه این موضوع 
نیز یکی از توطئه های دیگری است برای  توسعه قدرت نامشروع خود 
در منطقه و نیز زمینه ای برای همراه كردن دیگر كشورهای عربی كه 

تاكنون در این زمینه توفیقی برایش حاصل نشده است. 
11-كمك ه��ای م��ادی و معنوی رژیم س��عودی به تروریس��ت های 
تکفیری بر كسی پوشیده نیس��ت زیرا این رژیم طی سال های اخیر به 
دلیل شکست های پیاپی در كشورهای عربی س��وریه ، عراق و لبنان، 
جایگاه سیاسی و اس��تراتژیك خودرا در منطقه از دست داده است به 
همین خاطر تالش می كند از رهگذر یك پیروزی سریع در یمن، توازن 

استراتژیك خود را در منطقه باز یابد. 
12- نیابت داشتن رژیم آل سعود از استکبار جهانی)امریکا و رژیم صهیونیستی( 

برای مقابله با مقاومت اسالمی در یمن بر كسی پوشیده نیست. 
13-كمیته مردمی انقالب یمن وانصاراهلل می تواند به زنجیره پیروزی های 
جبهه مقاومت و انقالب اسالمی در منطقه بیفزاید و این نکته یعنی حضور 
محور مقاومت درنزدیك مرزهای رژیم سعودی، بهمین دلیل این رژیم تا 

استقرار سیستم ونظام وابسته به خود در یمن به حمله ادامه می دهد. 
14-رهاورد دردناک این حمله ، عالوه بر كش��تار غیرنظامیان در یمن 
برای آل سعود عبارت است از ش��یوع بیماری های مختلف از جمله وبا 

برای میلون     ها مسلمان یمنی. 
15-شریك استراتژیك عربستان در حمله به یمن كشور امارات است 
كه برای توسعه و گس��ترش نفوذ خود در منطقه جنوب غرب آسیا به 
دنبال غارت و چپاول در یمن است. نقش امارات اگر بیشتر از عربستان 

نباشد یقیناً كمتر هم نیست. 
نتیجه اینکه آل س��عود و متحدانش بعد ازگذشت چهارسال نه تنها به 
اهداف خود در یمن نرسیده اند بلکه با مقاومت مردم یمن بینی این رژیم 

سفاک به فرموده مقام معظم رهبری به خاک مالیده خواهد شد. 
*دانشجوی دكتری مدیریت راهبردی

وزارت خارجه عراق در اقدامی کم س�ابقه از 
امریکا به خاطر آنچه دخالت در مسائل داخلی 
این کشور خوانده است، انتقاد کرده و خواستار 
حذف توئیت ض�د ایرانی س�فارت امریکا در 
بغداد ش�ده اس�ت که در آن نس�بت به عدم 
مداخله ایران در امور عراق تأکید ش�ده بود. 
در شرایطی كه امریکا سعی دارد با مداخله در امور 
سیاسی عراق، نفوذ ایران در این كشور را كاهش 
دهد و جای پای خود را مستحکم كند اما عراقی    ها 
نسبت به مداخالت واشنگتن هشدار می دهند. به 
گزارش اس��پوتنیك، احمد محجوب، سخنگوی 
وزارت امور خارجه عراق روز یك   شنبه در واكنش به 

بیانیه اخیر سفارت واشنگتن در بغداد درباره ایران 
تأكید كرد:»عراق دخال��ت در امور داخلی به ویژه 
مسائل مربوط به اصالح ساختار و وضعیت نیروهای 
امنیتی خود را كه تحت فرماندهی نخست وزیر و 
فرمانده كل نیروهای مس��لح است، نمی پذیرد.« 
سخنگوی وزارت امور خارجه عراق توئیت سفارت 
امریکا در عراق درباره ایران را ناس��ازگار با قواعد و 
عرف دیپلماتیك خوانده و از این سفارتخانه خواسته 
است از تکرار چنین كاری در آینده خودداری كند.  
انتقاد وزارت امور خارجه عراق، پس از یك توئیت 
سفارت امریکا در بغداد صورت گرفت كه در آن از 
ایران خواسته شده به حاكمیت دولت عراق احترام 

بگذارد و دس��ت به خلع س��الح، انحالل و ادغام 
شبه نظامیان شیعه یا حشدالشعبی بزند. 

سفارت امریکا در عراق در روزهای اخیر در توئیتر 
خود پیام    هایی را در این ارتباط و بازگشت تحریم    ها 
منتشر كرده است. توئیت مورد نظر هنوز در توئیتر 
س��فارت امریکا موجود اس��ت اما وزارت خارجه 
عراق خواهان حذف آن شده است. این تحركات 
امریکا در حالی انجام شده كه رئیس جمهور این 
كش��ور در روزهای اخیر دور جدی��د تحریم   ها را 
علیه ایران امضا كرده اس��ت و ت��الش می كند با 
همکاری ش��ركای خود، ایران را تحت فشار قرار 
دهد. امریکا گروه بسیج مردمی عراق موسوم به 

حشدالشعبی را وابسته به ایران معرفی می كند 
و سعی دارد مانع قدرت گیری این گروه در عراق 
شود زیرا امریکا از تشکیل حزب اهلل دوم و طرفدار 
ایران در منطقه نگران اس��ت. مقامات عراقی در 
سال های اخیر بار   ها از كمك های ایران برای مقابله 
با تروریست های داعش و بیرون راندن آنها از عراق 
تقدیر كرده اند. تالش های امریکا درحالی اس��ت 
كه دولت و پارلمان جدید عراق تقریباً ساختار ضد 
امریکایی دارد و مخالف مداخالت واش��نگتن در 
این كشور است. مقامات ارشد حشدالشعبی بار   ها 
از دولت امریکا خواس��ته اند خاک عراق را ترک 

كنند وگرنه به زور متوسل می شوند.

واکنش تند عراق به پیام ضد ایرانی  سفارت امریکا در بغداد
  واکنش
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  تظاهرات علیه برنامه كاهش حقوق بازنشستگی در تل آویو
صد    ها نفر در تل آویو، پایتخت رژیم  صهیونیس��تی روز      شنبه در اعتراض 
به برنامه كاهش حقوق  بازنشس��تگی ب��ه خیابان     ها آمدن��د. به گزارش 
جروزالم پست، در پی برنامه كاهش حقوق  بازنشستگی، صد    ها نفر از افراد 
سالمند خیابان های تل آویو را مسدود كردند. آنها با خود پالكارد    هایی را 
حمل می كردند كه روی شان نوشته ش��ده بود:»یك میلیون بازنشسته 
خواهان عدالت هستند«. برنامه كاهش حقوق بازنشستگی در حالی مطرح 
می شود كه پیش تر در سرزمین های اشغالی، چندین تظاهرات علیه فساد 

مالی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برگزار شده بود. 
-------------------------------------------------------------

  رزمایش شبیه سازی شده ژاپن و امریکا علیه چین
رسانه های ژاپنی گزارش كردند كه مقام های نظامی ژاپن و امریکا درماه 
ژانویه برای نخستین بار و در محل ساختمان وزارت دفاع ژاپن، اقدام به 
برگزاری یك رزمایش از طریق شبیه سازی به منظور دفع حمله فرضی 
چین به جزایر مورد مناقش��ه بین ژاپن و چی��ن كرده اند. خبرگزاری 
كیودوی ژاپن گزارش كرد، هدف از این رزمایش شبیه س��ازی شده، 
تمرین دفاع ارتش ژاپن از این جزایر مورد مناقش��ه كه در ژاپن با اسم 
جزایر سنکاكو و در چین با اسم دیائویو شناخته می شود در مقابل حمله 
نظامی چین بوده است و در این رزمایش فرض شده كه این حمله نظامی 
چین از طریق كشتی     هایی در ظاهر قایق ماهیگیری انجام خواهد شد. بر 
اساس این گزارش، مقام های نیروی دریایی امریکا در این شبیه سازی 
شركت كرده اند و این اولین رزمایشی بوده كه تاكنون با موضوع دفاع از 

جزایر سنکاكو برگزار شده است. 
-------------------------------------------------------------

  فعاالن اقتصادی انگلیس خواهان برگزیت دوم شدند 
بیش از 50 تن از رهبران تجاری در نامه ای خواستار رأی گیری دوباره درباره 
برگزیت شدند. به گزارش روزنامه گاردین، در این نامه هشدار داده شده 
است كه برنامه های كنونی مورد گفت وگو توسط لندن و بروكسل بر سر 
تجارت بدون محدودیت و هزینه اضافی شکست خورده است. از حامیان 
اصلی رأی گیری دوباره درباره برگزیت می توان به جیمز دانت، رئیس سایت 
فروش آنالین كتاب در انگلیس به نام واترستون و جاستین كینگ، رئیس 
پیشین سینزبوریس، یکی از فروش��گاه های زنجیره ای خرده فروشی در 
انگلیس اشاره كرد. در این نامه آمده است:»اكنون با یك برگزیت سخت و 
مخرب مواجه هستیم كه در رأی گیری 2016 مدنظر نبود. ما معتقدیم كه 

آخرین فرصت باید در یك رأی گیری مردمی به ملت بریتانیا داده شود.«
-------------------------------------------------------------
  اردوغان: تركیه هرگز الحاق كریمه را به رسمیت نمی شناسد

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه تأكید كرد كه تركیه هرگز الحاق 
كریمه به روسیه را به رسمیت نشناخته و در آینده نیز نخواهد شناخت. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، اردوغان روز یك    شنبه گفت:»تركیه 
از توافق بر س��ر پایان دادن به درگیری های موجود در شرق اوكراین در 
چارچوب قوانین بین المللی و از طریق برگزاری مذاكرات حمایت می كند. 
تركیه امیدوار است درگیری    ها در ش��رق اوكراین هر چه زودتر از طریق 

دیپلماتیك و صلح  آمیز حل و فصل شود«.

 فرود موشک نقطه زن انصاراهلل 
بر سر مزدوران سعودی

چند روز پس از اینکه مقامات نظامی و دیپلماتیک امریکا اعالم کردند 
جنگ یمن باید در عرض یک ماه پایان یابد نه تنها هیچ نشانه ای از 
پایان جنگ در یمن دیده نمی شود بلکه درگیری ها تشدید شده  است. 
در حالی که عربستان سعودی و امارات حمالت خود را در سواحل غربی 
تشدید کرده اند نیروهای انصاراهلل با موشک نقطه زن مواضع متجاوزان 
را هدف قرار دادند که بر اثر آن بیش 100 مزدور سعودی کشته شدند. 
یگان موش��کی ارتش و كمیته های مردمی یمن از ش��لیك یك فروند 
موشك هوشمند و بالستیك »بدر پی1 « به سوی مقر نیروهای ائتالف 
سعودی و مزدوران تحت فرمان آن در ساحل غربی خبر داد. یك منبع 
آگاه در یگان موش��کی یمن اعالم كرد كه این موش��ك با دقت باال به 
هدف اصابت كرد و ش��مار زیادی كش��ته و زخمی از نیروهای ائتالف 
سعودی برجای گذاش��ت. وی افزود كه پس از این عملیات، حالتی از 
ترس و وحشت بر نیروهای متجاوز به یمن حاكم شده است. در همین 
حال، »یحیی سریع« س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن در بیانیه ای 
نتیجه عملیات نیروهای ارتش و كمیته های مردمی این كش��ور را در 
س��احل غربی تش��ریح كرد. در این بیانیه آمده اس��ت كه در پی دفع 
حمالت متجاوزان و مزدوران به س��احل غربی توسط نیروهای ارتش 
و كمیته های مردمی یمن 113 تن از متجاوزان و مزدوران به هالكت 
رسیده و 156 نفر نیز زخمی شدند. س��خنگوی نیروهای مسلح یمن 
در این بیانیه از انهدام 69 دستگاه خودروی زرهی و نظامی دشمن در 
س��احل غربی و فرار بیش از 250 تن از متجاوزان و مزدوران به سمت 
»الخوخه « در الحدیده خبر داد. تشدید درگیری      ها در سواحل غربی در 
حالی صورت می گیرد كه شش روز قبل وزیر دفاع و خارجه امریکا اعالم 
كردند جنگ یمن باید در عرض 30 روز پایان یابد اما در طول شش روز 
گذشته درگیری     ها شدیداً به ویژه در اطراف شهر الحدیده تشدید شده 
است. شهر بندری الحدیده در سواحل غربی یمن واقع است و اهمیت 
استراتژیك زیادی دارد. این شهر مهم  ترین مسیر دسترسی انصاراهلل به 
دریا محسوب می شود. بیش از عربستان این امارات است كه به دنبال 
اشغال این ش��هر بندری اس��ت. چند ماه قبل ابوظبی با حمایت های 
گسترده غرب عملیات سنگینی را برای اش��غال این بندر آغاز كرد اما 
با بن بس��ت مواجه شد. حاال به نظر می رس��د امارات تالش می كند در 
مهلت تعیین شده 30 روز الحدیده را تصرف كند. عزیز راشد، جانشین 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در گفت وگو با المیادین گفت: تشدید 
حمالت در ساحل غربی به درخواست امریکا صورت می گیرد. پیشرفت 
سالح نیروی هوایی یمن باعث شده پایگاه های دشمن به شکل دقیق در 
تیررس نیروهای ما باشد. وی افزود: ائتالف عربی از چند سال پیش ادعا 
می كند كه در ساحل غربی پیشروی داشته اما این مسئله درست نیست. 
پیش تر شبکه اسکای نیوز عربی مدعی شد، مزدوران وابسته به دولت 
مستعفی یمن مورد حمایت ائتالف متجاوز عربی به سركردگی عربستان 
در پی درگیری با حوثی      ها )انصاراهلل( ورودی جنوبی ش��هر الحدیده و 

تقاطعی بین خیابان الخمسین و الکیلو 16 مسلط شده اند. 
    انتقاد آكسفام از انگلیس

مؤسسه آكس��فام با اعالم اینکه پروژه های امدادرسانی تحت حمایت 
مالی این نهاد در یمن مکرراً هدف بمباران های هوایی ائتالف سعودی 
قرار می گیرند، از دولت انگلیس به دلیل حمایت و تأمین تسلیحاتی به 
عربستان انتقاد كرد. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد، ماه ژوئن 
حمالت ائتالف س��عودی یك درمانگاه مهم برای مقابله با وبا را در شهر 
عبس، استان حجه یمن هدف گرفت و این در حالی بود كه این ائتالف 
متجاوز پیش تر از فعالیت آن مطلع ش��ده بود. م��اه آوریل، این جت      ها 
همچنین یك سیستم آبرسانی را كه زندگی دست كم 6 هزار تن را تحت 
تأثیر قرار داد، هدف گرفتند. این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد كه یمن 
یکی از بالیای انس��انی فاجعه بار در قرن بیست و یکم را تجربه می كند. 
تونی پیرس، رئیس آكس��فام در پی جلس��ه كمیته توسعه بین المللی 
مجلس عوام تأكید كرد: از طرفی امدادرسانی انگلیس یك كمك حیاتی 
است. از طرف دیگر، بمب های انگلیس به تشدید جنگ كنونی می انجامد 
كه هر هفته بابت درگیری      ها جان انسان های بی شماری را می گیرد و مایه 
بیماری و گرسنگی انسان های زیادی است. او با اشاره به سیاست لندن 
در قبال یمن كه آن را » غیرمسئوالنه و غیرمنسجم « دانست، تأكید كرد: 
فروش تس��لیحات كنونی انگلیس به ریاض منجر به از بین رفتن مواد 
غذایی،  بیمارس��تان      ها و خانه      ها و همچنین برنامه      هایی شده است كه 

تحت حمایت مالی مالیات دهندگان انگلیسی است.

حکم انگلیسی آل خلیفه برای رهبران الوفاق 
دادگاه تجدیدنظ�ر بحرین روز یک    ش�نبه حکم حبس ابد ش�یخ 
علی س�لمان، دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، با ادعای جاسوسی 
ب�رای قط�ر بزرگ ترین گ�روه ش�یعه این کش�ور را تأیی�د کرد. 
چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر »شیخ علی سلمان « دبیركل جمعیت 
اسالمی الوفاق ملی و دو نماینده پیشین پارلمان بحرین از فراكسیون 
الوفاق به نام های »حسن سلطان « و »علی االسود « روز یك    شنبه برگزار 
شد و عالوه بر دبیركل، حکم تبرئه این دو نماینده پیشین پارلمان نیز لغو 
و هر سه نفر به حبس ابد محکوم شدند.  به گزارش شبکه خبری لبنانی 
المیادین، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای ضمن محکوم كردن حکم 
حبس ابد برای »شیخ علی سلمان « دبیركل این جمعیت اعالم كرد: این 
حکم تنها بر پایداری و صبر مردم این كشور می افزاید.  رژیم آل خلیفه 
ژوئن 2015 شیخ علی سلمان، دبیركل جمعیت الوفاق بحرین، را به اتهام 
آنچه اهانت به وزارت كش��ور بحرین و تحریك مردم برای قانون شکنی 
عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم كرد و بعد از تیره شدن روابط با 
قطر ادعای جاسوسی وی برای این كشور هم به پرونده اش اضافه شد. 
در میان این تراژدی س��ركوب مردم بحرین و سکوت غرب معاون وزیر 
امور خارجه انگلیس روز یك    ش��نبه با صدور بیانیه ای، نس��بت به حکم 
دادگاه بحرین برای شیخ »علی س��لمان « دبیر كل جمعیت »الوفاق « 
ابراز نگرانی كرد و افزود كه او حق دارد علیه حکم دادگاه اعتراض كند. 
این در حالی است كه نفوذ انگلیس بر رژیم آل خلیفه بر كسی پوشیده 
نیست و كوچك    ترین تصمیمات این دولت جعلی از طرف محور لندن، 
ریاض و واشنگتن چك و تأیید می ش��ود. با اینکه لندن و گاه امریکا در 
طی این سال    ها جز به ابراز نگرانی كار نکرده است و هیچ اقدام تنبیهی در 
دستور كار محور فوق وجود ندارد و این ابراز نگرانی را باید در قالب بازی 

پلیس خوب و بد تلقی كرد.

محمد زمانی
      گزارش2


