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ولید معلم در کنفرانس مطبوعاتی؛ 
در های دمشق به سوی امارات 

باز است!
وزیر خارجه ســوریه با بیان ایــن که باید 
از قانون ســزار به عنوان فرصتــی برای تحقق 
خودکفایی استفاده کرد، از آغاز اقداماتی برای 
مقابله با تحریم های آمریکا خبر داد. به گزارش 
المیادین، ولید معلم، وزیر خارجه ســوریه روز 
گذشته )سه شــنبه( در کنفرانس مطبوعاتی 
اظهار کرد: اظهارات جیمز جفــری )نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور سوریه( و مایک پامپئو 
)وزیر خارجه آمریکا( درباره قانون سزار را دنبال 
کردم آنها گروه »سرود دروغ گویان« هستند. 
معلم درباره قانون ســزار گفــت: در واقع این 
قانون طرحی برای هدف قرار دادن معیشــت 
شهروندان سوری و گشودن دری برای بازگشت 
تروریسم همانند سال ۲۰۱۱ است. قانون سزار 
را کم اهمیت نمی دانم اما ما ده ها سال است به 
تعامل با تحریم ها عادت کرده ایم. او افزود: باید 
برای تبدیل قانون سزار به فرصتی برای تحقق 
خودکفایی و گسترش همکاری ها با همپیمانان 
تالش کنیم. معلم با تاکید بر ادامه مبارزه سوریه 
با تروریسم گفت: گروه ســرود دروغ گویان به 
صورت مستمر از تروریست ها حمایت می کنند 
و دلیل آن هم انتقال داعشــی ها به عراق است. 
اگر آنها این توهم را دارند کــه چنین اقدامات 
یکجانبه ای سوریه را تسلیم خواهد کرد، اجازه 
دهید اینگونه رویاپردازی کنند. نه جفری و نه 
بزرگتر از او نمی توانند درباره آینده ســوریه و 
رهبر آن تصمیم گیری کنند. او در ادامه با تاکید 
بر اینکه این چالش ها آسان نبوده اما غیرممکن 
نیز نیســتند، گفت: اقداماتی را برای مقابله با 
تحریم ها آغــاز کردیم و گفتگو با دوســتان را 
برای مقابله با این قانون شروع کردیم. در واقع 
آنچه قانون ســزار خوانده می شود به ویژه پس 
از پیروزی های ســوریه، قانون ناامیدان است. 
به حمایت خود از مقاومت در برابر تروریســم و 
تامین معیشت مردم مان با همکاری همپیمانان 
خود ادامه خواهیم داد. مقاومت از مردم سوریه 
نشأت گرفته و آمریکایی ها قدرت استعمارگر 
غیر قانونی هستند و فشار بر برادران کرد ماست. 
وزیر خارجه سوریه با اشــاره به اینکه هیچ یک 
از کســانی که علیه ســوریه توطئه کرده اند، 
نمی خواهند منابع تروریســم خشــک شوند، 
گفت: با هرگونه دخالت خارجــی در عملکرد 
کمیته قانون اساسی مخالف هستیم. او درباره 
بحران لیبی نیز تصریح کرد: همانگونه که حامی 
ارتش ملی لیبی هســتیم ازسرگیری گفتگو را 

خواستاریم.

معلم گفت: در ســه روز گذشته تهدیدهای 
جفری علیــه اماراتی ها را شــنیدیم،  اگر آنها 
تصمیم گیران کشورشان هســتند درب های 
دمشق به روی آنها گشوده  است. ترکیه به شمال 
عراق یورش برد و مزدورانی را برای نفت به لیبی 
منتقل کرد و در حال حاضر مناطقی در سوریه 
را اشغال کرده است. درباره افشاگری های اخیر 
جان بولتون نیز معلم گفت: روایتی که بولتون 
در کتاب خود درباره سوریه آورده، درست است، 
ما به آن توجه نداریم زیرا رفتار واشــنگتن با ما 
تغییر نکرده اســت. آمریکا باید پیش از طرح 
گفتگو، رفتار خود را با ما تغییر دهد. وی گفت: از 
هر اقدامی از سوی امارات برای تقویت روابط با 
سوریه صرف نظر از هشدارهای جفری استقبال 
می کنیم. موضعگیــری اردن درباره عدم تاثیر 
قانون ســزار بر معامالت تجاری با امان خوب و 
شجاعانه اســت. معلم در ادامه گفت: ما آماده 
همکاری با لبنــان برای مقابله با قانون ســزار 
هســتیم زیرا این امر تنها با خواســت سوریه 
انجام نمی شــود بلکه باید به صورت مشترک 
انجام شود. تاکنون چنین رایزنی با لبنان وجود 
نداشــته و هر زمان که آنها بخواهند ســوریه 
آماده خواهد بــود. همچنین هیچگونه اقدامی 
برای تعیین مرزها با لبنان انجام نمی شــود و 
هرگز اســتقرار نیروهای بین المللی در مرزها 
را قبول نخواهیم کرد زیرا این کار با دشــمنان 
انجام می شود. درخصوص آینده اسد هم معلم 
گفت: بشار اسد، رئیس جمهور سوریه تا زمانی 
که مردم ســوریه بخواهند باقی خواهد ماند و 
هدف از قانون سزار تاثیرگذاری بر انتخابات آتی 
است. هیچگونه اپوزیسیون ملی واقعی در خارج 

سوریه وجود ندارد که قابل اعتماد باشد.
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فرشاد گلزاری

 طی چند روز پیــش پرونده یمن 
دچار فعل و انفعاالتی شده که تاکنون 
بی سابقه بوده اســت. تحوالتی که به 
صورت کاماًل مشــهود نشان می دهد 
قرار نیســت صلح در این کشــور با 
گذشت پنج ســال از حمالت بی امان 
ائتــالف عربی به رهبری عربســتان 
سعودی برقرار شود. علیرغم به امضا 
رســاندن توافق ریاض و امید برای به 
پایان رسیدن جنگ در یمن، نه تنها 
این مهم عملیاتی نشده بلکه شاهد آن 
هســتیم که در جنوب یمن جبهه ای 
جدید باز شده است که در یک طرِف 
آن ســعودی ها قرار دارند و در طرف 
دیگر اماراتی ها. این اختالف ها تا جایی 
افزایش پیدا کرده کــه اخیراً محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
خواهان بررســی و اصــالح محتوای 
موافقتنامه ریاض شده است تا بتواند 
در این مســیر اختــالف میان دولت 
عبدربه منصور هادی )تحت حمایت 
عربستان( و شــورای انتقالی جنوب 
یمن )مورد حمایت امــارات متحده 
عربی( را در شــهر عدن بــه حداقل 

برســاند. در اینجا باید متوجه بود که 
هدف دیگر ولیعهد ســعودی، حل و 
فصل تنش در جنوب یمن نیســت، 
بلکه او بــه دنبال تشــکیل دولت به 
مرکزیت منصور هادی است؛ شخصی 
که از پنج سال گذشته به صورت تمام 
و کمال تحت حمایت مادی و معنوی 
ریاض بوده اما تاکنون هیچ ســودی 
برای پادشاهی سعودی نداشته است 
و حتی برخی معتقدند که چندی بعد 
توسط ریاض حذف خواهد شد. اینکه 
چرا امارات و عربســتان به عنوان دو 
برادر و شریک، در جنوب یمن به جان 
یکدیگر افتاده اند، دالیل بسیار زیادی 
دارد امــا مهمترین دلیــل موقعیت 
اســتراتژیک مناطق جنوبی یمن و 
به خصوص خلیج عدن اســت. زمانی 
که ســعودی ها علیه یمن دســت به 
حمالت گسترده زدند، تنها کشوری 
که با ریــاض وارد باتالق یمن شــد، 
امارات بــود. مصر از راه دریــا و از راه 
دور، دســت به حمایت از عربستان 
زد و سودان هم با راهی کردن هزاران 
نفر از جمعیت جــوان و نوجوان خود 
به پیاده نظــام ائتالف ســعودی در 
یمن تبدیل شــد. این آرایِش نصفه و 
نیمه از همان اول گمانه زنی هایی در 
مورد شکست ســعودی ها در یمن را 

مطرح کرد؛ چراکه عربستان در شمال 
یمن و مناطق کوهستانی و سنگالخ 
به درگیری بــا انصــاراهلل پرداخت؛ 
اما اماراتی ها بر اســاس راهبردهای 
منظم تر در جنوِب یمن نیروهای خود 
را مستقر کردند. در حقیقت امارات به 
خوبی می دانســت که نواحی جنوب 
یمــن و به خصوص بنــدر الحدیده و 
عدن، به دلیل موقعیت استراتژیکی 
که دارد در آیندة یمن، ُحکِم شاهرگ 
اقتصادی و ترانزیتــی را ایفا خواهد 
کرد و از ســوی دیگر ایــن منطقه از 
حیث ژئوانرژی و ژئوپلیتیک نســبت 
به سایر مناطق یمن مهمتر و موثرتر 
است. این موضوع دقیقاً موجب شد تا 
اماراتی ها به نوعی پیروز معادله یمن 
و عربستان بازنده این نبرد پنج ساله 
شــود. به همین دلیل است که پس 
از خروج نیروهای امــارات از مناطق 
جنوبی، شورای انتقالی جنوب یمن 
که تحت حمایت ابوظبی هســتند، 
در مقام نیروهــای نیابتــِی امارات 
عمل کردند و هر عملی که از آنها سر 
می زند در حقیقت با دســتور امارات 
انجام شــده اســت. این امر موجب 
تضعیف نیروهــای منصور هادی که 
تحت حمایت عربســتان بودند، شد 
و درگیری های مســلحانه و خونین 

بین دو طــرف در جنــوب یمن و به 
خصوص شهر أبین رخ داده است. به 
عنوان مثال منابع خبــری یمن روز 
گذشته )سه شــنبه( اعالم کردند که 
تنها چند ســاعت پس از توافق میان 
دو طرف، درگیری ها میان نیروهای 
شــورای انتقالی جنوب یمن و دولت 
عبدربه منصورهادی، رئیس جمهور 
مســتعفی درحالی ازسرگرفته شده 
که دو طرف درخواست ائتالف عربی 
برای آتش بس و مذاکــرات را قبول 
کرده  بودند. به گفته این منابع، حزب 
االصالح وابســته به دولت مستعفی 
یمن آتش بس را نقض کرده است. این 
در حالیست که روز دوشنبه محمد آل 
جابر، سفیر عربستان در یمن از توافق 
دولت مستعفی و شــورای انتقالی با 

آتش بس و مذاکرات خبر داد و دولت 
مســتعفی یمن در همــان روز اعالم 
کرده بود که شــورای انتقالی )تحت 
حمایت امارات( بایــد خودمختاری 
مناطق جنوب را لغو کند و کمیته های 
سیاســی و نظامی فعالیتشان را برای 
اجــرای توافق ریاض ازســربگیرند. 
این درگیری ها به جایی رســیده که 
انصاراهلل نســبت به آن واکنش نشان 
داده و معتقد است که دو طرف در حال 
تجزیه یمن و تقسیم کردن این کشور 
به دو قسمت جنوبی و شمالی هستند 
که دلیلش را تحرکات ریاض و نقض 

توافقنامه مذکور می دانند. 
 عملیات توازن 

بازدارندگی چهارم
اینکه انصاراهلل فقط در مورد جنوب 
یمن نسبت به ســعودی ها و امارات، 
انتقاد دارد؛ تنها گوشــه ای از دریای 
معادالتی اســت که باعث و بانی آن 
سعودی ها و امارات هستند. انصاراهلل 
معتقد اســت که نه تنها سازمان ملل 
و فرســتاده آن )مارتین گریفیتس(، 
بلکه جامعه جهانی در قبال محاصره 
فرودگاه صنعا و ســایر مناطق یمن 
ســکوت کرده اند و همیــن موضوع 
موجب شــده تا در وضعیت فعلی که 
شیوع کرونا تاکنون در یمن هزاران نفر 
قربانی گرفته، هیچگونه تجهیزیات 
پزشــکی، غذا و دارو وارد این کشور 
نشود و همین مســاله بحران انسانی 
را تشــدید کرده اســت. بــه همین 
جهت بامداد روز گذشته )سه شنبه( 
شــاهد یک عملیات وســیع از سوی 
انصاراهلل علیه مواضع نظامی عربستان 
سعودی بودیم. سرتیپ یحیی سریع، 
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن 
وابســته به جنبش انصــاراهلل دیروز 
اعالم کرد که بزرگ تریــن عملیات 
تهاجمــی علیه پایتخت عربســتان 
سعودی تحت عنوان »عملیات توازن 
بازدارندگی چهارم« انجام شد که طی 
آن وزارت دفــاع و اطالعــات، پایگاه 
هوایی ســلمان و مواضــع نظامی در 
ریــاض، جیزان و نجــران هدف قرار 
داده شده است. بر اساس متن بیانیه 
انصاراهلل، این عملیات با اســتفاده از 
تعداد قابل توجهی موشک بالستیک 
و پهپادهــای یگان پهپــادی ارتش 
یمن انجام شــده اســت. سخنگوی 

نیروهای مســلح یمن به کشورهای 
عضو ائتالف متجاوز عربی نســبت به 
ادامه تجاوز به یمن هشــدار داد و بر 
حق قانونی و مشروع نیروهای مسلح 
یمن برای دفاع از کشــور و ملتشان 
تأکید کرد. این مقــام یمنی صریحا 
اعالم کرده است که نیروهای مسلح 
یمن عملیات های بیشــتری را علیه 
اهداف ســعودی انجام خواهند داد تا 
این کشــور به محاصره و تجاوز علیه 
یمن پایان دهد! این سخنان به خوبی 
نشان می دهد که ســرزمین یمن نه 
تنها آرام نمی شــود، بلکــه به زودی 
شاهد یک اتفاق بزرگتر خواهیم بود. 
یکی از اتفاق های نادر و بسیار مهم باز 
شدن پای اسرائیل به این کشور است. 
در این رابطه ضیف اهلل الشامی، وزیر 
اطالع رســانی دولت نجات ملی یمن 
اعالم کرده اســت که یک ارتباط )در 
یمن( با رژیم صهیونیستی وجود دارد 
و آنچــه از این ارتبــاط تاکنون فاش 
شده است؛ دیدار خالد الیمانی، وزیر 
خارجه دولت مســتعفی با نتانیاهو 
و اظهارات مقامات شــورای انتقالی 
جنوب یمن اســت که نشان می دهد 
اســرائیل به دنبال نفوذ در یمن برای 
تامین اهداف خود در حوزه دریایی، 
انرژی، اقتصادی و نظامی اســت. به 
هر ترتیب مولفه های مذکور و تجمیع 
تضادهای مربوط بــه پرونده یمن به 
حــدی افزایش پیدا کرده اســت که 
به نظر می رســد حتی سازمان ملل و 
نهادهای بین المللــی هم نمی توانند 
آن را کنترل کنند و تنها زور و ســالح 

حرف اول و آخر را می زند.

گزارش »توسعه ایرانی« از جدیدترین عملیات انصاراهلل علیه عربستان 

ایجاد توازن؛ علیه ریاض، به نفع یمن
روز گذشته انصاراهلل 
بزرگ ترین عملیات 

تهاجمی علیه پایتخت 
عربستان تحت عنوان 

»عملیات توازن 
بازدارندگی چهارم« را 

انجام داد که طی آن وزارت 
دفاع و اطالعات، پایگاه 
هوایی سلمان و مواضع 

نظامی در ریاض، جیزان و 
نجران هدف قرار داده شده 

است

تجمیع تضادهای مربوط به 
پرونده یمن به حدی افزایش 

پیدا کرده است که به نظر 
می رسد حتی سازمان ملل 

و نهادهای بین المللی هم 
نمی توانند آن را کنترل 
کنند و تنها زور و سالح 

حرف اول و آخر را می زند

رئیس جمهوری ونزوئال برای دیدار با ترامپ به منظور رفع اختالفات و کاهش تنش ها اعالم آمادگی کرد. به گزارش 
اسپوتنیک، از ژانویه سال گذشته میالدی، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به دنبال برکناری نیکوالس مادورو، 
رئیس جمهوری ونزوئال بوده و اوایل روز دوشــنبه نیز گفت که تنها درباره استعفای مادورو گفتگو می کند. مادورو 
گفته که براساس احترام متقابل حاضر به دیدار و گفتگو با مادورو اســت. وی با اشاره به گفتگوی ۲۰۱۵ خود با جو 
بایدن، معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا که با احترام برگزار شد، گفت: تمایل 
دارم تا با ترامپ هم به همان روش دیدار کنم. این درحالیســت که در مارس سال 
جاری میالدی، وزارت دادگســتری آمریکا اتهام قاچاق مواد مخدر علیه مادورو 
مطرح کرد و وزارت خارجه ایاالت متحده نیز برای ســر مادورو ۱۵ میلیون دالر 
جایزه تعیین کرد. این در حالیست که ترامپ خواســتار استعفای مادورو پس از 

مذاکره شده است.

رئیس جمهوری تونس در نخستین سفرش به فرانسه با همتای فرانســوی خود پیرامون مسائل مهم مشترک 
از جمله بحران لیبــی و روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد. به گزارش رأی الیوم، قیس ســعید، رئیس جمهوری 
تونس در کاخ الیزه مورد استقبال امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود قرار گرفت. دو طرف در دیدارشان درباره 
بحران لیبی و تحوالت این کشور گفتگو کردند. این نخستین دیدار روســای جمهوری فرانسه و تونس است که به 
دعوت ماکرون انجام شــد و پیش از این دو طرف به صورت تلفنی بحث و رایزنی 
داشــتند. دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه به ویژه روابط اقتصادی و تجاری 
را نیز مورد بررســی قرار دادند و رئیس جمهوری فرانســه اعالم کرد، کشورش 
حمایت اقتصادی از تونس را ادامه می دهد. فرانســه اولین شــریک اقتصادی 
 اروپا برای تونس اســت تا جایی که مقصــد حدود ۳۰ درصــد از صادرات این 

کشور فرانسه است.

رایزنی ماکرون با رئیس جمهوری تونس با محوریت لیبیمادورو: براساس احترام متقابل آماده دیدار با ترامپ هستم

رئیس مجلس نمایندگان آمریــکا گفت، به عقب 
انداختن اعمال تحریم علیــه مقام های چینی دخیل 
در مســاله اویغورها از تــرس به خطر افتــادن توافق 
تجاری بین دو کشور توسط ترامپ ترسناک است. به 
گزارش هیل، اظهارات نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا در پی مصاحبه ترامپ با آکسیوس 
مطرح شد که در پاسخ به این ســوال که چرا او تحریم 
ها علیه چین را اجرایی نکرد، گفت: مــا در میانه یک 
توافق تجاری بودیم. پلوســی تصمیم برای تاخیر در 
اعمال تحریم ها علیه سیاســتمداران چینی و عامالن 
اردوگاه های بازداشت مسلمانان اویغور را مورد انتقاد 
شــدید قرار داد و گفت: اگر آمریکا به دلیل مســائل 
تجاری درباره حقوق بشــر در چین ســخن نگوید، ما 
تمامی اختیارات اخالقی خود را درباره ســخن گفتن 
در خصوص حقوق بشــر در سراســر جهان از دست 

می دهیم. وی ادامه داد: اعتراف دونالد ترامپ،  رئیس 
جمهوری آمریکا که به دنبال راهی دیگر است و اینکه 
یکی از بدترین استبدادهای حقوق بشری در زمان ما را 
در ازای امضای توافق تجاری نادیده بگیرد، واقعا تاسف 
بار و شوکه کننده اســت. ترامپ در دفاع از خود گفته 
بود من تعرفه هایی بر چین اعمال کردم که بیشتر از هر 

تحریمی کار می کند.

ســایت آمریکایی دیفنس وان از سفر محرمانه رئیس 
موساد به پایگاه عین االسد متعلق به نظامیان آمریکایی 
در غرب عراق پرده برداشــت. به گزارش ایســنا، سایت 
آمریکایی دیفنس وان اعالم کرد، یوســی کوهن، رئیس 
موساد در چارچوب سفرهای خارجی خود به خاورمیانه، 
ســفر از پیش اعالم نشده ای به عراق داشــت و طی آن با 
برخی مستشاران آمریکایی در پایگاه عین االسد واقع در 
غرب این کشــور دیدار کرد. بر اساس گزارش این سایت 
آمریکایی، یوسی کوهن به عنوان رئیس موساد و مشاور 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در امور 
امنیتی اقدام به برقراری روابط استراتژیک با برخی مقامات 
کشــورهای عربی کرده و ســفرش به عین االسد، اولین 
اقدام وی برای تحقق این هدفش اســت. پیشتر، شبکه 
کان اسرائیل گزارش داد، یوسی کوهن، رئیس موساد در 
روزهای آتی با رؤســا و رهبران کشورهای عربی از جمله 

مصر و اردن به منظور بررســی طرح الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به اراضی اشغالی گفت وگو می کند. طبق 
گزارش این شبکه عبری زبان، هدف رئیس موساد از این 
گفت وگوها این است که به مواضع سران کشورهای عربی 
در رابطه با طرح الحاق کرانــه باختری و واکنش آن ها به 
اجرای این طرح گوش فرا دهد. تل آویو تصمیم دارد طرح 

الحاق کرانه باختری را ماه ژوئیه اجرا کند.

پلوسی: لغو تحریم چین به دلیل توافق تجاری ترسناک استسفر محرمانه رئیس موساد به پایگاه عین االسد! 

خبرخبر


