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کارزار شام

بمباران سوریه
اعتبار آمریکا را تضعیف کرد

مارک تیس�ن* :سال ۲۰۱۳
پس از آنکه ادعا ش��د بشار
اسد ،رئیسجمهوری سوریه
از خط قرمز ترس��یم ش��ده
توس��ـط بـ��اراک اوبـام��ا،
رئیسجمهوری س��ابق آمریکا گذش��ته و از
تسلیحات شیمیایی علیه غیرنظامیان بیگناه
اس��تفاده کرده اس��ت ،یک مق��ام آمریکایی
به لسآنجل��س تایمز گفت« :ق��درت حمله
تالفیجویان��ه اوباما به ح��دی خواهد بود که
مورد تمس��خر قرار نگیرد اما آنق��در ویرانگر
نخواه��د بود که واکن��ش ایران و روس��یه را
برانگیزد .در نهایت اوبام��ا از اجرای حملهای
کوچک و بیاثر نیز عقبنشینی کرد ».بامداد
شنبه اما ترامپ حملهای علیه سوریه داشت.
ترام��پ تاکنون  2بار به س��وریه حمله کرده
اس��ت؛ آن هم در شرایطی که اوباما دست به
چنین کاری نزد .او همچنین متحدان آمریکا
را به پیوستن به ما ترغیب کرد ،آن هم وقتی
که اوباما نتوانس��ت .اما اج��ازه دهید صراحت
داشته باشیم :قدرت حمالت جمعهشب تنها
به حدی بود که مورد تمس��خر قرار نگیرد .در
نتیجه ،لطمات آن برای اعتبار ایاالت متحده
آمریکا در عرصه جهان��ی بیش از لطمات آن
علیه نظام اس��د بود .حمالت تحت امر آمریکا
حتی یک هواپیما ،فرودگاه یا سیستم موشکی
را مورد اصابت قرار نداد و کاری به توانمندی
سوریه با تس��لیحات شیمیایی نداشت .حتی
در س��ایتهایی که مورد هدف ق��رار گرفت،
س��وریها آنقدر زمان در اختیار داش��تند که
تجهی��زات و ذخایر ش��یمیایی خودش��ان را
جابهجا کنند .هیچ گزارشی از تلفات میدانی
وجود ندارد و این نش��ان میدهد نظام سوریه
اهداف را تخلیه کرده بود .س��وریها میدانند
که پی��روز ش��دهاند .در خیابانهای دمش��ق
مردم ش��ادمانی میکردند ،چ��را که حامیان
دول��ت متوجه ش��دند حمله گس��تردهتری
ص��ورت نخواه��د گرفت .جک کی��ن ،رئیس
سابق س��تاد ارتش آمریکا میگوید سوریها
دلیل خوبی برای ش��ادمانی دارن��د .او گفت:
«به عقیده من واکنش بس��یار ضعیف است.
این حمالت باید قاط��ع میبود .حمالت باید
پیوس��ته میش��د ».کین مدعی شد« :اسد با
حمله ش��یمیایی خود قمار ک��رد و برد ».این
مق��ام آمریکایی همچنین با تک��رار ادعاهایی
که تاکنون ثابت نش��ده اس��ت ،گفت« :اسد
میخواست آخرین پایگاه قدرت شورشیان در
حومه دمش��ق را بگیرد .اسد حساب کرد که
میتواند از تسلیحات شیمیایی برای شکستن
مقاومت آنها استفاده کند و به پیروزی نظامی
دس��ت یابد و بعد طبق انتظارش ،شاهد یک
حمله مح��دود آمریکا باش��د ،بنابراین حمله
ش��یمیایی انجام داد .ساعاتی بعد ،شورشیان
تسلیم ش��دند و همانطور که اسد پیشبینی
میکرد پاس��خ آمریکا محدود ب��ود و عمدتا
قدرت هوایی ،فرمانده��ی و کنترل و قابلیت
تسلیحات ش��یمیایی او را دستنخورده باقی
گذاش��ت .اسد مجازات نش��د ،بلکه برعکس،
حملهاش مطابق میل و انتظارش پیش رفت.
ماموریت تکمیل شد .واکنش آمریکا بیش از
آنکه حمله آمریکا برای پاکس��ازی بوده باشد،
موجب جسور شدن اس��د و حامیانش شد و
همچنین سایر دشمنان آمریکا را هم جسور
خواهد کرد ».کرهش��مالی از اقدامات ضعیف
ترامپ در س��وریه چه درسی خواهد گرفت؟
اینکه دولت ترامپ بسادگی مرعوب میشود و
خطرپذیری ندارد .علت اینکه آمریکا نتوانست
از حمالت هوایی و موش��کی خود به س��وریه
که با ادعای استفاده از تسلیحات شیمیایی در
دوما واقع در غوطه شرقی توسط دولت سوریه
انجام شد ،دستاوردی حاصل کند ،تماما برای
آن بود که ما آمریکاییها از روسیه ترسیدیم.
ب��ه ج��ای اینکه هش��دار تخلیه ب��ه روسها
بدهی��م و ب��ه آنها بگوییم که اگ��ر آنها کاری
نکنند ما مسؤول جان نیروهایشان نیستیم،
ما مش��خصا حمالتی را انج��ام دادیم که در
دورترین نقطه باشد و اصال روسیه را تحریک
نکند .کیم جونگ اون ،رهبر کرهش��مالی این
را میفهمد و درس��ی که گرفت این است که
اگر ترامپ فرودگاههای سوریه را نزد ،از ترس
واکنش روسیه بود .پس قاعدتا او قرار نیست
بابت برنامه هستهای و موشکهای بالستیک
کیم به این کش��ور حمله کند و خطر حمله
توپخانهای کرهش��مالی به س��ئول را به جان
بخ��رد .این عقبگرد بزرگی ب��رای تالشهای
دول��ت ترامپ در توقف کرهش��مالی اس��ت.
تنها راهی ک��ه ایاالت متحده آمریکا میتواند
کرهش��مالی را متقاعد کند ب��ا زبان خوش از
تس��لیحات خودش دست بکش��د ،این است
که کیم باور کند تهدید نیروی نظامی ترامپ
واقعی است .بعد از اقدامات روز جمعه آمریکا
در سوریه ،اعتبار ما تضعیف شد نه تقویت.
*ستوننویسروزنامهواشنگتنپست

وطن امروز

رد صالحیت نامزد وزارت خارجه آمریکا توسط کمیته روابط خارجی سنا بهخاطر آنچه حمله بیخاصیت به سوریه خوانده شده است

موشکهای ترامپ به پمپئو اصابت کرد

موش��کهایی که دونالد ترامپ به سوی سوریه
پرتاب کرد و به قول سیدحسن نصراهلل ،تنها هوا را
هدف قرار داد ،حاال خیلی سریع به سوی واشنگتن
باز گشته است« .مایک پمپئو» نخستین عضو تیم
ترامپ بود که ترکش موشکهای کروز پنتاگون به
او اصابت کرد .رئیس س��یا که قرار است از سازمان
اطالعات مرکزی به امید به دس��ت گرفتن سکان
وزارت خارج��ه کناره بگیرد ،ح��اال پا در هوا مانده
است .پمپئوی  54ساله که تا زمان تایید معاونش
«جینا هس��پل» به ریاست سیا ،همچنان مسؤول
سازمان اطالعات مرکزی است و تقریبا هر روز برای
ارائه گزارشهای اطالعاتی به کاخ س��فید میرود،
پنجشنبه گذشته و همزمان با اوجگیری تهدیدات
آمریکا مبنی بر حمله موشکی به سوریه ،برای جلب
رای تایید صالحیت از کمیته روابط خارجی س��نا
به عنوان جانش��ین «رکس تیلرس��ون» پا به این
کمیته گذاشت اما دست خالی از ساختمان گنبدی
کنگره بازگشت که تا یک سال و  3ماه پیش خانه
اصلی او به عن��وان نماینده کانزاس و عضو کمیته
اطالعاتی سنا بود .او با شعار اول سیاست خارجی
ترامپ یعنی اولویت اصالح برجام در دیپلماس��ی
واشنگتن مقابل سناتورهای کهنهکاری چون «تیم
کین» دوس��ت س��ابقش قرار گرفت ام��ا از همان
ابتدای ورود جوی منفی علیه گزینه دیپلماس��ی
خارجی کاخ س��فید به وج��ود آمد که کامال متاثر
از ترس سناتورهای مرتبط با دولت سایه واشنگتن
از لغ��و برجام و همچنین بروز یک درگیری بزرگ
در خاورمیانه با روسیه بود .اعضای کمیته مشخصا
از او خواس��ته بودند در صورت راه یافتن مجدد به
کابینه باید مواضع رئیس دیوانهاش در کاخ سفید را
تعدیل کند اما حاضر نشده بود تضمینی در اینباره
بدهد ،شاید بهخاطر اینکه او به عنوان رئیس سیا
و ش��ریک امنیتی تیم انتخاباتی ترامپ ،بهتر از هر
کس��ی میدانس��ت پرزیدنت تا چه حد غیر قابل
کنترل است .در عین حال به نوشته «نیکی ولف»
تحلیلگر روزنامه نیواستیتسمن ،ردپای برآوردهای
اطالعاتی تیم پمپئو در سیا -که حاال تحت مدیریت
معاون سابقش هستند -و همچنین تهییج ترامپ
توس��ط او ،نومحافظهکاران جنگطلب به رهبری
سناتور جان مک کین و جان بولتون -مشاور امنیت
خارجه «عشق بمب» کاخ سفید -در حمله موشکی
بیفایده و بیمعنای آمریکا و  2ش��ریکش در ناتو
کامال دیده میش��ود .به نوشته این نشریه ،این در
حقیقت پمپئو بود که با آن حمله احمقانه ،آمریکا را
در گوشه رینگ میدان نبرد سوریه انداخت ،طوری
که حاال ترامپ دس��ت به دام��ان امانوئل مکرون،
همتای فرانس��ویاش ش��ده تا طی درخواس��تی
سرگشاده از او بخواهد در زمین جنگی که همین
هفته پیش خود را ناچار به ترک آن میدید بماند.
در نهایت همین  2عامل یعنی برجام و موشکهای
کروز ،گریبان پمپئو را در کمیته روابط خارجی سنا
گرف��ت ،اگرچه آنطور که از تحلیلهای نش��ریاتی
چون نیویورکتایمز برمیآمد ،کمیته حتی پیش از
شلیک موشکهای مشقی ترامپ به سوریه ،تصمیم
خود را برای رد صالحیت پمپئو گرفته بود و اینها
تنها در حکم تیر خ�لاص بود .به گزارش تارنمای
ووکس ،بویژه سناتورهایی که موافق او بودند و سال

محاصره پایگاه هوایی آمریکاییها توسط نیروی
بسیج مردمی عراق پیش از تجاوز موشکی واشنگتن
و متحدانش به سوریه ،از تحوالت راهبردی جدیدی
بر علی��ه ادامه حضور اش��غالگران ع��راق حکایت
میکند .برای نخستین بار روزنامه لبنانی الدیار بود
که جزئیات این رویداد را که شامگاه جمعه تا بامداد
شنبه گذشته رخ داد و هنوز هیچ منبع رسمی در
بغداد آن را تایید نکرده است ،فاش کرد .این گزارش
از محاصره پادگان «الزهره» در ش��مال غرب بغداد
خبر داد که بعد از  2پادگان «قیاره» (جنوب موصل)
و «التاجی» (شمال بغداد) در رتبه سوم اصلیترین
پایگاههای نیروی هوایی آمریکا در عراق محسوب
میش��ود .ای��ن عملیات توس��ط  30ه��زار نیروی
حشدالشعبی مجهز به تانک ،موشکهای زمین به
زمین و تیربارهای ضدهوایی انجام ش��د .به نوشته
این نشریه چاپ بیروت ،یکی از فرماندهان نیروهای
محاصرهکننده این پادگان به فرمانده آمریکایی این
پادگان نظامی هش��دار داد که در صورت پرواز هر
جنگندهای از این فرودگاه نظامی ،نیروهایش حمله
خواهند کرد .وقتی فرمانده پادگان با فرماندهی کل
نیروهای آمریکایی در عراق تماس گرفته و از طریق
آنها به دولت بغداد هش��دار داد با اعزام ارتش عراق،
محاصره پادگان را بشکند ،یکی از فرماندهان جبهه
مقاومت ،حیدر العبادی نخستوزیر را تهدید کرد
که در صورت این اقدام ،دس��تکم  18وزیر کابینه
استعفا میدهند و دولتش سقوط میکند.
به گزارش تسنیم 2 ،گروه «عصائب اهل الحق»
و «سرایا الخراسانی» طی سالهای گذشته بیش
از سایرین بر پادگانهای اشغالگران آمریکایی در
عراق تمرکز داشته و اطراف هر پادگان آمریکایی،
چند پای��گاه نظامی مخصوص به خود تأس��یس
کردهان��د تا در صورت لزوم بتوانند اش��غالگران را
به خروج از کشورش��ان وادار کنند .در حال حاضر

پازل
دمشق درخواست مذاکره واشنگتن را رد کرد

در همین حال خبر میرسد بشار اسد ماه پیش با رد مکرر درخواستهای کاخ سفید برای مذاکره ،عمال
دست برتر خود را در بحران سوریه نسبت به طرف غربی به اثبات رسانده است .االخبار بهنقل از منابع آگاه
فاش کرد که واشنگتن از دمشق خواسته بود نمایندگان  2طرف برای چهارمین دور طی یک سال اخیر
پای میز مذاکره دوجانبه بنشینند ولی باالترین مرجع تصمیمگیری دولت سوریه قاطعانه این پیشنهاد را
رد کرده است .به گفته این روزنامه لبنانی ،دمشق صریحا در واکنشی قاطع به آخرین درخواست دولت
ترامپ برای مذاکره رو در رو ،گفتوگو با آمریکا را از دست دادن وقت دانسته و اعالم کرده بود تا زمانی
که تیم ترامپ سیاستهایش�ان را مورد ارزیابی قرار ندهند با آنها گفتوگو نمیکنیم .به نظر میرس�د
عصبانیت ترامپ از جواب رد اس�د به درخواس�ت مذاکره را هم باید در زمره دالیل حمله پالس�تیکی و
بیفایده دولتهای مثلث غربی به سوریه گنجاند .در عین حال وزارت خارجه آمریکا ،با گنجاندن شرطی
ی توسط دولت سوریه قصد دارد از سرگیری مذاکرات سیاسی
محال یعنی اعالم کل زرادخانههای شیمیای 
در ژنو را به تاخیر اندازد ،چرا که دمشق بارها اعالم کرده دیگر سالح شیمیایی ندارد و حمالت شیمیایی
اخیر در ادلب و حومه دمشق ،عملیات پرچم دروغین تروریستهای دستپرورده غرب بوده است.

گذشته صالحیتش برای ریاست بر مرکز اطالعاتی
النگلی ویرجینی��ا را تایید کرده بودند ،به وضوح از
دس��ت او عصبانی بودند و دیروز صالحیتش برای
وزارت خارج��ه را رد کردند« .ب��اب منندز» عضو
ارشد این کمیته از حزب دموکرات نیز یکی دیگر
از مخالفان سرس��خت او بود که روز پنجشنبه در
جریان جلس��ه ش��هادت پمپئو در سنا در توئیتی
نوشت« :مایک پمپئو ناگهان اعتقاد پیدا کرده که
شکنجه هرگز مجاز نبوده است؟ پمپئو میخواهد
وزیر خارجه ش��ود؟ کسی که امروز این را گفت؟ یا
کسی که در هر مقطعی از پرزیدنت ترامپ حمایت
کرده؟ م��ا به تضمینهایی نیاز داری��م که او برابر
بدترین تمایالت ناگهانی پرزیدنت بایستد».
انتقاد به روشهای غیرانس��انی س��یا در زمان
مدیریت کوتاه پمپئو نی��ز از دیگر مواردی بود که
دموکراتهای کمیته روابط خارجی روی آن دست
گذاش��تند .یکی از آنها توئیت کرد« :شما قضاوت
کنید  -آیا پمپئو (در بیان عقایدش استوار و) ثابت
قدم است؟»
به این ترتیب رأیگیری برای کس��ب موافقت
س��نا درباره پمپئو باید در صح��ن علنی مجلس
باالدس��تی کنگره انجام شود .اگرچه تعداد بیشتر
س��ناتورهای جمهوریخواه( )51در مقایس��ه با
دموکراتها ( )47میتواند در روز رایگیری نهایی
ب��ه کمک پمپئو بیاید اما نباید ش��کاف سیاس��ی
جمهوریخواهان و همچنی��ن رای نیاوردن نامزد

وزارت خارج��ه در کمیت��های را فراموش کرد که
برخی دوستان جمهوریخواهش نیز آنجا بودند و
به او رای اعتماد ندادند.
■■ابعادمحافظهکارانهحملهآمریکا

برآورد اشتباه ترامپ و نامزد وزارت خارجهاش
در این بود که فکر میکردند حمله بامداد ش��نبه
به س��وریه افکار عموم��ی را تهییج کرده و بخش
مهمی از سیاسیون را با موج ملیگرایی خیالیشان
همراه میکند .بر اساس گزارش رسانههای جریان
اصلی آمریکا ،در یک هفته منتهی به موشکباران
پایگاهها و مراکز خالی دولت س��وریه در دمشق،
حم��ص و ...پمپئو حت��ی افراطیتر از س��بیلوی
جنگطلب کاخ سفید بر طبل حمله کوبیده بود به
طوری که دست آخر به نظر میرسید جان بولتون
دستکم حمله موش��کی را به این شکلش تایید
نکرده باشد .اما به نظر میرسد همانند افبیآی،
وزارت خارجه ایاالت متحده هم آنطور که اعضای
جدا شده سازگار با اوباما ،رئیسجمهور قبلی گفته
بودند دچ��ار خودویرانگری آمریکای عصر ترامپ
شده باش��د .جالب اینجاست که جز مرد امنیتی
ترامپ ،مرد جنگی او یعنی جیمز متیس هم یک
روز جلوتر با اعترافاتش در کمیته نیروهای مسلح
خانه نمایندگان ،عمال پنبه مرد اطالعاتی ترامپ را
زده بود .وزیر دفاع ایاالت متحده  24ساعت پس از
حملهای که بخش مهمی از هیأت حاکمه آمریکا،
انگلیس و فرانس��ه آن را در بوق و کرنا کردهاند ،با

چگونه نیروهای مردمی عراق برای پنتاگون در شب حمله به سوریه خط و نشان کشیدند

جزئیات محاصره پایگاه آمریکایی توسط حشدالشعبی

نزدیک به 40هزار نظامی آمریکایی در  12پادگان
نظامی در عراق حاضر هستند که این بسیار فراتر
از آمار رس��می اعالم ش��ده توسط پنتاگون است.
هرچند این رقم هم در مقایسه با  75هزار نیروی
آموزشدیده و مس��لح عصائب اهل الحق که تنها
یکی از شاخههای بسیج مردمی  250هزار نفری
عراقیهاس��ت ،رقم بزرگی بهنظر نمیرسد؛ بویژه
اینکه نیروهای حشدالشعبی به زندگی عادی میان
ملت عراق ع��ادت دارند اما نظامیان آمریکایی در

پادگان تحت هدف مستقیم هستند به طوری که
تنها با هدف ق��رار دادن برخی نقاط خاص مانند
برجهای مراقبت پادگان ،براحتی میتوان تحرکات
نظامیان آمریکایی را محدود کرد .بهنظر میرسد
انتخاب فرودگاه نظامی الزهره برای ایجاد فش��ار
بر پنتاگون انتخاب هوش��مندانهای بوده ،چرا که
نزدیکترین پایگاه آمریکاییها به خاک ایران که
در استان صالحالدین واقع شده بدون طی مراحل
قانونی و تصویب در پارلمان توسط بغداد در اختیار

نما
عملیات نظامی عراق در مرزهای بینالمللیاش
س�خنگوی مرکز اطالعرسانی نیروهای امنیتی عراق از آغاز عملیات امنیتی جهت پاکسازی مناطق
مهم این کش�ور واقع در مرزهای سوریه ،اردن و عربستان خبر داد .یحیی رسول تاکید کرد :عملیات
پاکس�ازی مناطق واقع در غرب نینوا ،س�نجار و مناطق هممرز با س�وریه در شمال غربی کشور آغاز
شده است .رسول همچنین خاطرنشان کرد :نیروهای عملیات االنبار عملیات تفتیش و بازرسی مناطق
عکاش�ات -الرطبه واقع در مسیر بزرگراه عراق -اردن در نزدیکی مرزهای عراق -اردن -عربستان و
نیز بازرسی و پاکسازی منطقه فرات واقع در غرب االنبار در مرزهای عراق با سوریه را آغاز کردهاند.

گفتن اینکه پنتاگون هیچ مدرکی از اینکه حمله
شیمیایی غوطه کار دولت سوریه بوده ندارد ،زیر
پای همکار احتمالی آیندهاش پمپئو در کابینه را
خالی کرده بود که مسؤولیت برآوردهای اطالعاتی
درباره نقش نظام دمش��ق در آن را برعهده گرفته
بود.
کارشناسان روس هم بر این قول متفقند که این
ماتیس -به عنوان کس��ی که باید ماشه شلیک را
میکشید -بود که جلوی پلنهای دیوانهوار دوم و
سوم ترامپ برای حمله به سوریه ایستاد« .یوگنی
بین» رئیس باش��گاه مباحثات سیاسی مسکو به
خبرگزاری «نووس��تی» توضی��ح داده که چگونه
رئی��س پنتاگون در نهایت ترام��پ را مجاب کرده
که از تصمیم فاجعهبارش برای حمله به تاسیسات
نظامی روس��یه و ایران که تسلیحات نظامی مورد
نیاز ارتش بش��ار اسد را در اختیارش قرار میدهند
کوت��اه بیاید .در نهایت نقش��های که اجرا ش��د
آنق��در محافظهکارانه بود ک��ه نهتنها روسها بلکه
س��وریها هم احتماال از ساعتها قبل هدفهای
آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه را میدانس��ته و عالوه
ب��ر خالی کردن نفرات و تجهیزات از آنها ،س��امانه
پدافندی خود را بر آنها متمرکز کرده بودند تا 70
درصد موش��کهای  3قدرت نظامی بینالمللی را
ناکار کنند« .یوگنی بین» میزان محافظه مقامات
واش��نگتن در این حمله که ترامپ احمقانه سعی
دارد از آن حماس��ه بسازد را چنین شرح میدهد:
«احتمال دارد کاخ سفید و پنتاگون درباره چگونگی
حمله به س��وریه دارای اختالفنظر جدی ش��ده
باشند .ما شاهد هستیم حمله موشکی به سوریه،
ش��نبه صبح و نه روز جمعه که روز مقدسی برای
مسلمانان است ،انجام گرفت .ضمن اینکه شنبه در
روسیه و بسیاری از کشورهای اروپایی ،روز تعطیل
اس��ت .بدین ترتیب دولت ترامپ سعی کرده تا از
واکنش منفی به این اقدام تا جای ممکن بکاهد یا
آن را به تعویق بیندازد.عالوه بر این ،وظیفه اصلی
این نبود که جنگ سوم جهانی به راه بیفتد .ترامپ
و مقامات سیاسی آمریکایی میخواستند درگیری
نظام��ی جهانی در خاورمیان��ه را تحریک کنند تا
روسیه مجبور به ترک منطقه شود».
هدفی که حاال با محکمتر شدن موضع روسیه و
ایران به عنوان مدافعان اصلی اسد ،به نظر میرسد
آمریکا در تحقق آن شکست خورده باشد .عالوه بر
این موج واکنش منفی رسانههای آمریکایی به این
حم�لات بیهوده ،او را از بهرهب��رداری داخلی از آن
هم محروم کرده و حتی نزدیک است وزیر خارجه
جنگی محبوبش را هم از دست بدهد.
■■توجیه نامه ترامپ به کنگره

رئیسجمه��ور آمریکا در نام��های ،کنگره را در
جریان دالیل صدور فرمان حمله موش��کی شنبه
پیش به س��وریه قرار داده است .ترامپ در این نامه
که بر اس��اس قانون اختیارات جنگی نوشته شده،
مدعی ش��ده است که اهداف موشکباران شده در
سوریه تاسیس��ات مرتبط با تسلیحات شیمیایی
ارتش این کش��ور بوده اس��ت ،حال آنکه مشخص
شده  2هدفی که بیش��ترین خسارت را در حمله
مزبور دیدهاند یک مرکز تولید داروهای ضدسرطان
و یک مرکز تحقیقاتی دیگر بوده است.
پنتاگون قرار گرفته است .با این حال واقعیتهای
میدانی نشان میدهد حتی در مناطق عربنشین
و کردنشین عراق نیز نظامیان آمریکایی برای تأمین
امنیت خود ناگزیر از دادن امتیاز به جبهه مقاومت
هس��تند! ضمن اینکه همین حضور نظامی باعث
تشدید انزجار و تنفر عمومی از اشغالگران آمریکایی
شده و همین موضوع نیز به کمک جبهه مقاومت
آمده اس��ت .حتی به گفته دکتر عمر عبدالستار،
کارشناس عراقی و از منتقدان سرسخت جمهوری
اسالمی ایران و جبهه مقاومت ،حجم حضور آمریکا
در عراق و فعالیتهای تنشزای واشنگتن در کنار
ریاض ،این نگرانی را بهصورت گسترده ایجاد کرده
که عراق نیز مانند س��وریه به صحنه نبرد و کارزار
رزم ای��ران و آمریکا تبدیل ش��ود .هم آمریکا طی
حضور نظامی قبلیاش در عراق شکس��ت خورده
و ه��م ملت ع��راق خاطره قربانی ش��دن بیش از
یکمیلی��ون هموطنش��ان در س��الهای پس از
اش��غال را فراموش نکردهاند .نمونه این احساسات
ضدآمریکایی را در تظاهرات بزرگ روز یکشنبه در
میدان تحریر بغداد شاهد بودیم که مردم چگونه
ش��عارهایی ضد ترامپ و آمریکا سر داده و پرچم
ای��االت متحده را به آتش کش��یدند« .عبدالکریم
خلف» از برجستهترین استراتژیستهای عراقی نیز
در توئیتی نوش��ت« :طی  10سال اخیر هیچ چیز
بهاندازه حس وطندوستی و ناسیونالیستی در عراق
سرکوب نشده ،همچنان که در مبارزه با داعش نیز
روی هیچ نیرویی بهاندازه این عامل سرمایهگذاری
و تبلیغ نشد! خط مقدم احیای حس ناسیونالیستی
در عراق نیز مخالفت با اشغالگری آمریکاست و به
همین علت ،حتی در انتخابات هم شعار مخالفت
با حض��ور نظامیان آمریکای��ی در عراق یا کاهش
آن میتواند در سراس��ر عراق عربی جذاب باشد و
موجب جذب رأی شود!»

شماره 15 2417
چهارگوشه

امارات آموزش نیروهای سومالی
را تعلیق کرد

امارات که اخیرا به دلیل مصادره
 ۱۰میلی��ون دالر این کش��ور در
فرودگاه موگادیش��و اختالفات زیادی با دولت
س��ومالی پیدا کرده اس��ت از پای��ان مأموریت
آموزش نیروهای سومالی خبر داد .خبرگزاری
امارات با اعالم این خبر ،افزود این تصمیم پس
از اقدام مس��ؤوالن امنیتی سومالی در گروگان
گرفتن یک فروند هواپیمای غیرنظامی امارات
در فرودگاه موگادیش��و اتخاذ شده است .تنش
بین امارات و سومالی اخیرا تشدید شده است
و روز ش��نبه نیز مسؤوالن امنیتی سومالی در
فرودگاه بوصاص��و واقع در اقلی��م بونتالند در
شمال ش��رقی این کشور با درخواست افسران
اماراتی برای انتقال یک محموله نظامی با یک
هواپیمای ویژه به کشور خود مخالفت کردند.

کشتهشدن  2سرباز پاکستانی
در درگیریهای مرزی

ارتش پاکستان اعالم کرد حداقل
 2سربازش در درگیری با نیروهای
افغانس��تان در مناطق مرزی کشته و  5سرباز
دیگر زخمی شدهاند .منابع محلی والیت خوست
در جنوبشرق افغانستان نیز گفتهاند در منطقه
«جاجیمیدان» این والیت در خط مرزی میان
افغانستان و پاکستان ،نیروهای امنیتی افغان و
مردم عادی با نظامیان پاکستانی درگیر شدهاند.
به گفته منابع محلی ،این درگیری زمانی آغاز
شد که نیروهای پاکستانی از خط مرزی عبور
کردند .این درگیری در حالی شکل میگیرد که
 ۱۰روز پیش پاکستان و افغانستان تعهد کردند
از نقض حریم یکدیگر اجتناب کنند.

شمارش معکوس
برای آزادسازی یرموک

بعد از آزادس��ازی کام��ل غوطه
ش��رقی دمش��ق ،ارتش س��وریه
خود را برای پاکسازی اردوگاه یرموک ،منطقه
الحجراالسود و بخش جنوبی منطقه التضامن
در جنوب شهر دمشق از تروریستهای وهابی
داعش و دیگر تروریس��تهای باقیمانده آماده
میکند .رس��انههای س��وری اعالم کردند که
ارتش س��وریه از صبح یکشنبه تعداد بیشتری
از تجهیزات نظامی ،جنگافزارهای س��نگین،
خودروها ،اتوبوسها ،نیروهای نظامی و مردمی
و نیروهای گروههای فلسطینی از جمله گروه
قدس را در نزدیکی مناطق تحت تصرف داعش
و جبههالنصره در جنوب دمشق مستقر کرده
است .این در حالی است که گلولههای خمپاره
پیوسته از محل اختفای تروریستها در اردوگاه
یرموک به سوی برخی از مناطق جنوبی شهر
دمش��ق شلیک میش��ود که در تازهترین این
حمالت خمپارهای یک دختربچه کش��ته شد
و  9نفر دیگر زخمی ش��دند و خانههای مردم
آس��یب دید .گروه تروریس��تی داعش سراسر
منطقه الحجراالس��ود را که از س��مت شمال
مج��اور اردوگاه یرموک اس��ت ،به تصرف خود
درآورده اس��ت .بخش زیادی از جنوب اردوگاه
یرموک نیز تحت تصرف داعشیهاست .جبهه
النصره هم بخش کوچکی از غرب این اردوگاه
را به تصرف خود درآورده است .مذاکراتی که با
میانجیگری روسیه برای پایان دادن به بحران
اردوگاه یرم��وک آغاز ش��ده ب��ود ،تاکنون به
نتیجهای نرسیده است و به همین دلیل ارتش
سوریه شاید متوسل به راهحل نظامی شود.

آتش زدن عکس ترامپ
مکرون و میدر کریمه

در تظاهرات ضدجنگی که در شهر سیمفروپل،
مرکز استان (شبهجزیره) کریمه روسیه برگزار
ش��د ،تصاویر رهبران  3کشور غربی متجاوز به
سوریه آتش زده شد .بهگزارش نووستی ،بیش
از  50نف��ر از فعاالن سیاس��ی روس و تاتار در
حضور روسالن بالبیک ،نماینده منطقه کریمه
در دومای دولتی روس��یه در مقابل ساختمان
دولتی مرکز این ش��بهجزیره ،انزج��ار خود را
از تج��اوز نظامی آمریکا ،انگلیس و فرانس��ه و
همچنی��ن س��کوت جامعه بینالمل��ل بعد از
حمالت موشکی به سوریه نشان دادند .آنها در
پایان تصاویر «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری
آمری��کا« ،امانوئل مک��رون» رئیسجمهوری
فرانس��ه و «ترزا می»نخس��توزیر انگلیس را
به آتش کش��یدند .یکش��نبه گذش��ته نیز در
خیابانهای اس��تانبول و بغداد راهپیماییهای
اعتراضآمیز به حمله آمریکا ،انگلیس و فرانسه
به سوریه انجام شده بود.

