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درخواست مادورو از پرتغال برای آزاد سازی  ۱.۷میلیارد دالر ونزوئال

رئیس جمهوری ونزوئال از پرتغال خواسته تا  ۱.۷میلیارد دالر از منابع مالی ونزوئال را که بلوکه
کرده ،آزاد کند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،این درخواست از سوی
نیکوالس مادورو ،رئیس جمهوری ونزوئال در حالی صورت گرفته که وی گفته میخواهد
از این پول برای خرید دارو استفاده کند .مادورو گفت :در یکی از بانکهای پرتغال ،آنها
۱.۷۲۶میلیارد دالر ما را بلوکه کردهاند و ما این پول را برای خرید دارو و غذا میخواهیم.

خبر ویژه
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینی:

دست برادری ارتش و سپاه
حرکتی زیبا پس از حرکت زشت آمریکاییها بود

حضرت آیت اهلل خامنهای فرمانده معظم کل قوا
ارتش
در دیدار فرماندهان ارتش و نیروی زمینیِ ،
امروز را متدینتر و کارآمدتر از همیشه خواندند و
با تجلیل از حضور مؤثر و حیاتی ارتش و نیروهای
مسلح در امدادرسانی به سیلزدگان ،و همچنین با
تأکید بر لزوم اتحاد روزافزون نیروهای مسلح و زیبا
خواندن دســت برادریِ ارتش و سپاه پس از اقدام
زشت آمریکاییها علیه سپاه ،خاطرنشان کردند :هر
کاری که دشمن را عصبانی کند ،خوب و درست
است و در مقابل همگان باید از هر کاری که دشمن
را جری و روحیه آن را تقویت کند ،اجتناب کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تبریک
روز ارتش و نیروی زمینــی به کارکنان خدوم و
افتخار آفرین ارتش و خانوادههای آنان ،نیروهای
مسلح را از «مظاهر و عناصر قدرت ملی» خواندند
و خاطرنشان کردند :البته در بسیاری از کشورها
حتی در کشــورهای مدعی آزادی و حقوق بشر،
نیروهای مسلح عنصر اقتدار دیکتاتورها و برخورد
با ملتها هستند ،همچنان که این روزها نمونهی
آن در قضیه شنبههای پاریس قابل مشاهده است.
رهبر انقالب اسالمی ،نیروهای مسلح را در منطق
اسالم و جمهوری اسالمی« ،حصارهایی امن برای
ملت» برشــمردند و افزودند :نیروهای مسلح در
زمان جنگ ،در مقابل تهاجم دشــمن با دانش،
تجربه و فداکاری ،سینه ســپر و آن را منکوب و
وادار به عقب نشینی میکنند و در زمان صلح نیز با
کارآمدی و آمادگی کامل ،مایه اطمینان و آرامش
خاطر ملت هستند ،و به همین دلیل ،دشمنان به
دنبال بر هم زدن آرامش مردم از طریق مضطرب
نشان دادن نیروهای مسلح هستند.
ایشان امدادرسانی ارتش و نیروهای مسلح به مردم
در حوادث طبیعــی را یک حضور مؤثر و حیاتی
خواندند و گفتند :در سیل اخیر ،نیروهای مسلح با
همه وجود و امکانات در اختیارشان به کمک مردم
شتافتند ،به طوری که در استان گلستان ،ارتش
حتی قبل از حضور ستاد مدیریت بحران ،در محل
حادثه حاضر شد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ،ثبــت تصاویری از
خدمــات متواضعانه نیروهای ارتــش به مردم را
موجــب ماندگاری این برگهای زرین در حافظه
تاریخ دانستند و افزودند :اینکه یک سرهنگ ارتش
خم شود تا فردی ســالخورده با قدم گذاشتن بر
دوش او ســوار وسیله نقلیه شــود ،جلوههایی از
صداقت ارتش در بیان شعار «ارتش فدای ملت»
است.
رهبر انقالب اسالمی ارتش را به برکت جمهوری
اســامی ،ارتشــی «مکتبی» و «نمایشگاهی از
ارزشهای اسالمی» برشمردند و خاطرنشان کردند:
نمونههایی همچون شهیدان بابایی و صیادشیرازی
در ارتش وجود دارد کــه از لحاظ کارآمدی و در
عین حال تعهد ،تواضع ،فداکاری و گریختن از نام
و نشــان ،قابل ارائه و الگو برای ملت و بلکه امت
اسالمی هستند و این روحیه و ارزشها باید روز به
روز تقویت شود.
ارتش امروز را متدینتــر و کارآمدتر از
ایشــانِ ،
همیشه برشمردند و گفتند :امروز زمام ارتش در
دست نیروهای متدین و انقالبی است ،البته افرادی
که همواره عادت به تحقیر ملت و تکریم خائنان را
دارند ،مدام از «ارتش مدرن رضاخان» دم میزنند،
در حالی که آن ارتــش به اصطالح مدرن ،حتی

دولت

یک روز نتوانست در مقابل هجوم بیگانگان دوام
بیاورد ،اما ارتش مقتدر جمهوری اسالمی هشت
سال در یک جنگ منظم مقاومت و ایستادگی کرد
و امروز نیــز دانش ،تجربه ،روحیه ،توانایی ،تدین
و امانتداری ارتش بیش از گذشــته و مایه افتخار
است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به حضور
منطقهای ارتش و نیروهای مسلح و مقابله آنان با
فتنههای دشمنان ،این سؤال را مطرح کردند :اگر
ارتش و سپاه در مبارزه با داعش وارد نمیشدند،
امروز منطقه و کشورهای همسایه ما چه وضعیتی
داشت و چه کسانی بر آن حکومت میکردند؟ رهبر
انقالب اسالمی افزودند :البته هر یک از کشورهای
درگیر نیز مقابله و اقدامات الزم را انجام دادند اما
نقش نیروهای مسلح ایران قابل اغماض نیست و
امروز در واقع برکات نیروهای مسلح ،عالوه بر ملت
ایران ،شامل کشورهای دیگر نیز شده است.
فرمانده کل قوا همچنین اتحاد روزافزون نیروهای
مسلح را الزم و موجب عصبانیت دشمن دانستند و
گفتند :دست برادری دادن ارتش و سپاه ،حرکتی
زیبا پس از حرکت زشت آمریکاییها بود.
ایشــان تأکید کردنــد :هر کاری که دشــمن را
عصبانی کند ،خوب و درست است و در مقابل ،هر
کاری که دشمن را جری و روحیه آن را تقویت ،و
روحیه جبهه خودی را تضعیف کند ،بد و ناپسند
است و همه باید در سخنان و کارهای خود از آن
اجتنابکنند.
رهبر انقالب اســامی ،هدف از ســخنان بیپایه
آمریکاییها علیه جمهوری اسالمی ایران را تضعیف
روحیه عمومی دانستند و خاطرنشان کردند :آمریکا
گرفتار هزاران میلیارد بدهی و گرفتاریهای متعدد
اســت و با گذشت چند ســال از سیل و طوفان
در مناطقی مانند کارولینا هنوز نتوانســتهاند آن
مشــکالت را رســیدگی و جبران کنند اما برای
تضعیف روحیه ملت ایران ،یاوهسرایی میکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،حضور بی نظیر مردمی
در امدادرســانی به ســیل زدگان را یکی دیگر از
واقعیتهــای جلوی چشــم و موجب عصبانیت
آمریکاییها برشمردند و افزودند :حرکت عظیم و
ســریع اقشار ملت ایران از ارتش ،سپاه و بسیج تا
هزاران طلبه و دانشجو برای کمک به سیل زدگان
قابل وصف و بیان نیست ،اما دشمن به مصلحت
نمیبیند این عظمت را به زبان بیاورد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم
رهبری ،پیش از ســخنان فرمانــده کل قوا ،امیر
سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در
گزارشی با اشاره به امدادرسانی  ۲۱یگان عمده و
تخصصی این نیرو در مناطق ســیلزده با دستور
رهبر انقالب ،گفت :ارتش جمهوری اســامی با
حضور مستمر در مرزها ،چهره «أَشِ ّدا ُء َعلَی ال ُکفّا ِر»
خود را به رخ دشمنان کشید و همچنین با حضور
در کنار مردم در ســیل اخیر با محوریت نیروی
«ر َحما ُء بَی َن ُهم» را به منصه ظهور
زمینــی ،جنبه ُ
رساند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ،اقدامات اخیر آمریکا
علیه سپاه پاســداران را ددمنشانه خواند و تأکید
کرد :تا ظهور دولت حق و نابودی استکبار ،ارتش
و ســپاه دست در دست یکدیگر خواهند بود و ما
نیز همراه با ملت ایران خواهیم گفت که همه ما
پاسداران نظام مقدس جمهوری اسالمی هستیم.

رئیسجمهور:

مردمنگراننباشند،
با کمک هم خرابیها را بهتر از گذشته میسازیم

حجتاالسالم حســن روحانی در جلسه هیئت
دولت با بیان اینکه سیل اخیر در کشور مشکالت
گسترده ای برای مردم ایجاد کرد و خسارتهای
زیادی بــه زیربناها ،اراضی کشــاورزی و منازل
مســکونی وارد نمود ،اظهار کــرد :مردم مناطق
ســیلزده ،به هیچ وجه نباید نســبت به جبران
خســارات نگرانی داشته باشــند چرا که دولت با
افتخار در این مسیر تالش خواهد کرد و با کمک
هم و دســت به دستیکدیگر ،خرابیها را بهتر از
گذشته خواهیم ساخت.
وی با اشــاره به اینکه بارندگیهای اخیر هر چند
که مشــکالتی را برای زندگی مردم ایجاد کرده و
دولت هم برای جبران خسارات مشکالت فراوانی
خواهدداشــت ،اما حیات را به کشــور بازگردانده
اســت ،اظهار داشــت :مردم در این حادثه بسیار
کمکهــای فراوانی کردند اما تعدادی معدود هم
بودند که در فضــای مجازی به جای آنکه کمک
کنند ،روحیه مردم را تخریب کردند که باید این
موارد را دنبال کرده و کســانی که در این ایام به
ملت خدمت کرده و آنهایی که به مردم به نحوی
ظلم کردند را شناسایی و مشخص کنیم.
روحانی با تقدیر از اقدامات دســتگاههای اجرایی
در ایــن ایام افزود :برخی از اقداماتی که توســط
دستگاههای اجرایی صورت گرفته شاید نظیر آن
در دنیا وجود نداشته باشد به گونهای که در مدت
 ۳هفته از  ۴هزار روســتایی کــه دچار قطع آب
شده بودند ۳ ،هزار و  ۹۰۰روستا به شرایط عادی
بازگشته و امروز تنها برای  ۲.۵درصد از روستاها
این مشکل وجود دارد؛ همچنین از  ۲هزار و ۳۵۲
روســتایی که با قطع برق مواجه شد ،امروز برق

۲هزار  ۳۳۳روستا وصل شده است.
رئیس جمهور افزود :اگــر این اقدامات را با دیگر
کشــورهایی که دچار اینگونه حوادث میشوند،
مقایسه کنیم ،میبینیم که اقدامات بسیار ویژهای
در بخشهای مختلف از جمله جادهسازی و ایجاد
پلهای موقت انجام شده است.
رئیس جمهور بــا قدردانی از رهبر معظم انقالب
بخاطر پاسخ به نامه دولت برای استفاده از اعتبارات
صندوق توســعه ملی جهت جبران خسارتها و
نیازی که در این بخش وجــود دارد ،گفت :مقام
معظم رهبری در دیداری که حضورا ً خدمت ایشان
بــودم ،فرمودند که معتقدم بایــد از صندوق در
راستای جبران خسارات مردم کمک شود.
روحانی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر اقدام بسیار
خوبی از ســوی معاون اول رئیس جمهور ،وزارت
کشور و سایر دستگاهها ،برای برآورد اولیه خسارات
در مناطق سیلزده انجام شده است ،اظهار داشت:
در مجموع براســاس این برآوردها حدود  ۴۰هزار
میلیارد تومان خسارات به بخشهای مختلف وارد
شده که البته این رقم با بررسی دقیق خسارتهای
سیل در استان خوزستان ممکن است افزایش پیدا
کند .رئیس جمهور ادامــه داد :دولت تا آنجا که
ممکن باشد از امکانات بودجهای خود برای جبران
خسارات اســتفاده خواهد کرد و گزارش آن را به
مقام معظم رهبری ارائه خواهد کرد و هر میزان که
نیاز باشد از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده
میکنیم.
بــه گزارش ایلنا ،روحانی تأکید کــرد :مردم باید
مطمئن باشند که در حد توان و امکان خود برای
جبران خسارات تالش میکنیم.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com
مدیرکلاطالعاتاستانکردستاندرنشستهماندیشی
با اصحاب خبر و رسانه این استان به مهمترین اقدامات
و عملیات صورت گرفته در اداره کل اطالعات اســتان
کردســتان اشاره کرد و گفت :ســال گذشته در حوزه
مسائل امنیتی در استان کردســتان تمامی اهداف و
توطئههای دشمن ناکام مانده است و این مهم بخشی از فعالیتها و
اقدامات اداره کل اطالعات استان کردستان است .وی در ادامه اعالم
کرد:در طول سال گذشته با ضربه به  ۲۰تیم وابسته به گروهکهای

ضربه به  ۲۰تیم وابسته به گروهکهای تکفیری در سال ۹۷

تکفیــری به ویژه داعش ،بالغ بــر  ۱۰۰نفر از عوامل
عملیاتی ،پیشــتیبانی مورد رصد و اقدام اطالعاتی
قرارگرفته و هر گونه عملیات تروریستی و ایذایی آنها
در نطفه خفه شده و مقادیر زیادی تجهیزات و مهمات
تروریستی کشــف و ضبط شده است .وی به مسئله
منهدم کردن اقدامات تروریستی در پوشش یکی از احزاب اشاره کرد
و افزود :با دستگیری اعضا و مرتبطین مشخص شد که آنها از سوی
گروهک تروریستی پژاک مورد حمایت قرار میگرفته و متاسفانه

ترور و به شهادت رساندن راننده آمبوالنس در شهرستان کامیاران
نیز با هدایت آنها ،توسط تیمهای گروهک تروریستی پژاک صورت
گرفته بود .وی افزود :هم اکنون افراد وابسته به این حزب به صورت
کامل شناسایی و دستگیر و پرونده آنها در دستگاه قضایی در حال
پیگیری میباشد .به گزارش ایسنا ،وی به شناسایی و انهدام بالغ بر
 ۵هسته وابسته به گروهکهای تروریستی ضد انقالب اشاره کرد و
افزود :ما در ســال  ۱۳۹۷با همکاری مردم موفق شدیم از پیوستن
دهها نفر از جوانان استان به گروهکهای تروریستی جلوگیری کنیم.

تبعات یک وتو

ترامپ مصوبه کنگره مبنی بر عدم کمک نظامی به ائتالف سعودی
علیه یمن را وتو کرده است .اکنون رئیسجمهور آمریکا بایستی
از جهات مختلف هزینههای این تصمیم خود را تقبل کند.
دموکراتها از یکسو خود را با مصوبه خود مصلح نشان دادند
و از سوی دیگر فشار سیاسی به کاخ سفید را افزایش دادهاند

دموکرات هــا اهداف خود را برای
مقابله با ترامپ بر اساس مواضع
و شعارهایشــان مورد پیگیری
قرارمیدهند و مصوبه اخیر هم از
این امر مستثنی نیست .هزینه وتو
از ســوی ترامپ ،خود را به نحوی
در کارزار انتخابات نشان خواهد
داد و اثر نامطلوبی در پی دارد .از
این رو ،وتوی مصوبه قطع همکاری
آمریکا با عربستان می تواند برگ
برندهای برای دموکــرات ها در
انتخابات  2020باشد
آفتاب یزد -گروه سیاســی :روزگذشته دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در راستای سیاستهای
حمایتی خود از عربستان ،مصوبه کنگره آمریکا برای
پایان دادن به مشارکت کشورش در جنگ ائتالف
ســعودی علیه یمن را وتو کــرد ،مصوبه ای که در
واکنش به قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد
سعودی و در راستای سیاستهای تنبیهی واشنگتن
علیه عربســتان بعــد از  54رای ســنا در مجلس
نمایندگان آمریکا که تحت کنترل دموکراتهاست
بــا  247رای به تصویب رســیده بــود .از این رو،
فارغ از انتقاداتی که نســبت به اقدام ترامپ مبنی
بــر وتوی مصوبه کنگره در رابطه با توقف همکاری
با عربســتان در جنگ یمن وجود دارد ،مسئله این
است که اساسا وتوی مصوبه کنگره از سوی رئیس
کاخ سفید ،برای دموکراتها قابل پیش بینی بود
اما با این وجود دموکراتها دست به چنین اقدامی
زدنــد .بنابراین ،این ابهام ایجــاد میگردد که چرا
موکراتها باید مصوبه ای را تصویب کنند که خود
از همان ابتدا میدانند این مصوبه از ســوی ترامپ
وتو خواهد شد؟ بر این اساس ،علی بیگدلی معتقد
است که دموکراتها از تصویب این مصوبه نخست
در پی نشان دادن چهره ای مطلوب از خود در نزد
افکار عمومی برای انتخابات  2020بودند و سپس
محدود ســاختن اختیارات سیاسی ترامپ هدف
دیگری است که این جریان در مجلس نمایندگان
دنبالمیکنند.
>از حمایتها تا سرپوش گذاشتن
بر اقدامات عربستان

کاسبکارانه رئیسجمهور آمریکا و انتقادهای افکار
عمومی سرانجام خشم نخست وزارت خزانه داری
و ســپس سنا و کنگره را برانگیخت و به تصویب
مصوبه ای در مجلس سنای آمریکا مبنی بر توقف
کمک ایاالت متحده به عملیات نظامی بحث برانگیز
عربستان ســعودی در جنگ منجر شد .از این رو،
دفتر کنترل داراییهــای وزارت خزانهداری آمریکا
نیز نام  ۱۷فرد سعودی از جمله «سعود القحطانی»،
مشاور دربار سعودی و «محمد العتیبی» سرکنسول
ســعودی در استانبول را به دلیل مشارکت در قتل
جمال خاشــقچی به فهرست تحریمها اضافه کرد
تــا به نحوی بتواند کنگره و افکار عمومی آمریکا را
نسبت به مواضع کاسب کارانه ترامپ آرام سازد اما
این همه سکوت ترامپ و عدم برخورد با عربستان
انتقادهای شدیدی از سوی جامعه جهانی و به ویژه
دموکراتها در پی داشت به همین دلیل چند ماه
پس از تحریمهــای وزارت خزانه داری علیه برخی
از شخصیتهای دخیل در قتل خاشقچی ،مجلس
سنا نیز در ماه مارس گذشته برابر با اسفندماه 97
پیشنویس قطعنامهای را در جهت توقف حمایت
آمریکا از عربستان در جنگ یمن با  ۵۴رای مقابل
 46رای مصوب کرد یک ماه پس از آن یعنی آوریل
 2019میــادی هم مجلس نمایندگان آمریکا که
تحت کنترل دموکراتهاســت با  ۲۴۷رای مقابل
 ۱۷۵رای آن را به تصویب رساند.
>خشم عربستان در برابر سیاست تحریم

قطع روابط و همکاری واشنگتن با ریاض و تصویب
قطعنامهای مبنی بر توقف مشارکت ایاالت متحده
با ســعودیها در یمن و همچنیــن تحریم وزارت
خزانهداری آمریکا علیه این کشــور ،سیاســتی در
ظاهر سرســختانه ای از سوی این کشور محسوب
میشد که به هیچ روی مورد انتظار سعودیها نبود
به همین دلیل هم ریاض در برابر این مواضع آمریکا
سکوت نکرد و ساعاتی بعد از اقدام سنا ،یک مقام در
وزارت خارجه عربستان به قطعنامه مجلس سنا علیه
ریاض واکنش تند نشان داد و موضعگیری مجلس
ســنا را مبتنی بر ادعاها و اتهاماتی بیاســاس و به
منزله مداخله علنی در امور داخلی ریاض دانســت
و در نهایت بر ادامه و توســعه روابط با واشــنگتن
و همچنین ضرورت عدم دخالت کشورهای حتی
دوست در امور داخلی عربستان تاکید ورزید.
>وتوی مصوبه کنگره از سوی ترامپ

اگرچه آمریکا در دوران باراک اوباما تا حدی شاهد
سردی روابط و انتقادهای سرسخت از عربستان بود
اما در دوران ترامپ حمایت از عربســتان و افزایش
روابط با این کشــور در دســتور کار دولت ترامپ
قرار گرفت .حمایتهــای دولت جمهوری خواه و
افراطــی ترامپ از ریاض تا حــد واندازه ای بود که
در بسیاری از موارد به ویژه بر اقدامات عربستان در
قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد سعودی
ســرپوش گذاشــت و علیرغم انتقادهای کنگره و
پافشــاری مجلس ســنا برای برخورد و تنبیه این
کشــور به ویژه محمد بن ســلمان ولیعهد جوان
بازهم ترامپ سیاســت مدارا در برابر حق السکوت
را در پیش گرفت تا آنجا که چند روز بعد از ناپدید
شدن خاشقچی به مایک پامپئو ماموریت سفر به
عربســتان را میدهد اما به جای روشن شدن ابعاد
ماجرا ،ماحصل این سفر بازگشت وزیر خارجه تندرو
آمریکایی با 100میلیون دالر به عنوان حق السکوت
به آمریکا بود .به هر روی تا به امروز هیچ چیز حتی
قتل مشکوک این روزنامه نگار منتقد که بسیاری
عربســتان را در این جنایت متهم میدانند سبب
نشده که واشنگتن روابط و همکاری منطقه ای اش
را با سعودیها متوقف کند.
>قطعنامهای مبنی بر توقف مشارکت با ریاض

حمایت و سیاســت ســکوت ترامپ و نیز مواضع

سرانجام پس از این همه روز گذشته کاخ سفید اعالم
کرد ،دونالد ترامپ مصوبه کنگره آمریکا برای پایان
دادن به مشارکت کشورش در جنگ ائتالف سعودی
علیه یمن را وتو کرد .به نوشته روزنامه فرامنطقهای
القدس العربی ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
طی پیامی در توضیح استفاده از این وتو گفت :این
مصوبه تالشی غیرضروری و خطرناک برای تضعیف
اختیارات قانونی من است و آن جان هزاران شهروند
آمریکایی و ســربازان مــا را در حال حاضر و آینده
به خطر میاندازد .در این راســتا انور قرقاش ،وزیر
مشاور در امور خارجه امارات نیز دیروز در پی وتوی
ترامپ گفت:تاکید ترامپ بر حمایت از ائتالف عربی
به سرکردگی عربستان اشارهای مثبت و استراتژیک
است .گفتنی است که این برای اولین بار است که دو
مجلس کنگره پیشنویس قانون مربوط به اختیارات
جنگ را تصویب میکنند .ایــن مصوبه اختیارات
رئیسجمهــوری را در زمینه اعزام نیرو به عملیات
نظامی محدود میکند .حال آنکه ترامپ در حالی
مصوبه کنگره در رابطه با قطع همکاری با عربستان
در یمن را وتو کرد که همچنان انتقادهای فراوانی
نسبت به مواضعش در برابر قتل مشکوک خاشقچی
در کنسولگری ریاض در استانبول ترکیه و سکوت
در مقابل عربســتان وجود دارد و از ســویی چهار
سال است که جنگ در یمن میان ائتالف سعودی
و حوثیها ادامه دارد و منجر به کشــتار دهها هزار

تن و بحران انسانی در این کشور شده است .عالوه
براین ،ترامپ در کارزار انتخابات  2016مدعی بود که
آمریکا نباید در منطقه و سایر کشورها هزینه کند
تا آنجا که طی ماههای اخیر تصمیم گرفت نیروهای
آمریکایی را از عراق و افغانستان خارج کند اما امروز
با علم بر اینکه حمایت از عربستان در یمن ماحصلی
جز تخریب ،جنایت و کشتار ندارد با وتوی مصوبه
کنگره همچنان درصدد کمک به ائتالف سعودیها
در یمن است.
>واکنش برنی سندرز به وتوی ترامپ

دو تن از سناتورهای دموکرات آمریکا به شدت رئیس
جمهور کشورشان را به دلیل امتناع از پایان حمایت
نظامی از جنگ در یمن مــورد انتقاد قرار دادند .به
نقل از پایگاه خبری اینسایدر ،سناتور برنی سندرز
دموکرات و رو خانــا ،دموکرات مجلس نمایندگان
آمریــکا از دونالد ترامپ ،رئیــس جمهوری آمریکا
بابت عدم پایان دادن به جنگ در یمن انتقاد کردند.
بر این اساس ،برنی سندرز در توئیتی نوشت :مردم
یمن به شدت به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
تا بمب .من بابت تصمیم ترامپ ناامیدم اما متعجب
نشدم .او مصوبه دو حزب را برای پایان دادن به دخالت
آمریکا در این جنگ دهشتناک در یمن رد کرده است.
رو خانا سناتور دموکرات در مجلس نمایندگان سنا نیز
تصریح کرد :این یک امر بسیار ناراحت کننده و یک
فرصت از دست رفته از سوی رئیس جمهوری است.
او دیدگاههای متحدانش چون رند پال ،مارکمیدو و
مت گائتز را که همگی علیه جنگی بی پایان و این
مداخالت رأی داده بودند ،مورد بی اعتنایی قرار داده
است .رو خانا گفت :وظیفه اصلی ما برای آمریکا این
است که از عربستان بخواهیم تا محاصره یمن را لغو
کند تا  ۱۴میلیون غیرنظامی یمنی با قحطی روبرو
نشوند .نانسی پلوســی ،رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا نیز درباره جنگ تحت رهبری عربستان علیه
یمن گفت :این درگیری حاال باید پایان یابد .مجلس
نماینــدگان آمریکا از رئیس جمهوری میخواهد تا
صلح را در اولویت قرار دهد و با ما برای پیشبرد یک
راه حل دائمی برای پایان دادن به این بحران و نجات
زندگی مردم در یمن همکاری کند.
>آرای سنا برای لغو وتوی ترامپ؛ ناکافی

مجلس نماینــدگان آمریــکا که تحــت کنترل
دموکراتهاســت با  ۲۴۷رای مقابل  ۱۷۵رای این
پیشنویس را تصویب کرد در حالیکه مجلس سنا نیز
که اکثریت آن را جمهوریخواهان تشکیل میدهند
بــا  ۵۴رای مقابل  ۴۶رای این طرح را مصوب کرد
اما هیچ یک از این دو رای برای ابطال وتوی ترامپ
کافی نیســتند زیرا که اگر دو سوم اعضای مجلس
نمایندگان یا سنا به مصوبهای رای دهند ،حق وتو
از رئیس جمهوری گرفته میشود و مصوبه کنگره به
قانون تبدیل میشود .طرفداران این مصوبه میگویند
حمالت و بمباران ائتالف سعودی در یمن به بحران
انسانی در این کشور دامن زده و شدیدا ریاض را به
دلیل کشتار غیرنظامیان مورد انتقاد قرار میدهند.
آنها معتقدند ،مشارکت آمریکا در جنگ یمن نقض
قانون اساسی است زیرا که کنگره نه رئیس جمهوری
درباره ورود کشور به جنگ تصمیم میگیرد.
>هدف از مصوبه اخیر دموکراتها در سنا؟

دموکراتها در مجلس ســنا در حالی طی ماههای
اخیر مواضع تنبیه و برخورد در برابر عربســتان در
پیــش گرفتند و به تصویب مصوبه قطع همکاری
آمریکا با عربستان در یمن رای دادند که میدانستند
این مصوبه در نهایت از ســوی دونالد ترامپ وتو
خواهد شد .از این رو ،این پرسش مطرح میشود که
آیا دموکراتها با چنین اقدامی صرفا درصدد اتخاذ
مواضع در برابر ترامپ و جلب اعتماد افکار عمومی
بودند یا به نحوی با علــم بر اینکه مصوبه مذکور
از ســوی ترامپ وتو میشود دست به این کار زدند

تــا چهره خود را برای انتخابات  2020در نزد افکار
عمومی مطلوب و موجه نشــان دهند؟ به هر روی
این باور وجود دارد که اقدام ترامپ به نوعی سیاسی
کاری است .زیرا دموکراتها در مجلس نمایندگان به
خوبی میدانند قطع همکاری و روابط با عربستان به
سادگی ممکن نیست و حتی بعید به نظر میرسد.
>دموکراتها به دنبال جلب اعتماد عمومی

علی بیگدلی تحلیلگر و استاد دانشگاه درباره هدف
دموکراتها از تصویب مصوبه قطع همکاری آمریکا
با عربستان در یمن علیرغم قابل پیش بینی بودن
وتو از سوی ترامپ به آفتاب یزد گفت :دموکراتها
از تصویب این مصوبه نخســت در پی نشان دادن
چهره ای مطلوب از خود در نزد افکار عمومی برای
انتخابات  2020بودند و ســپس محدود ساختن
اختیارات سیاســی ترامپ هدف دیگرشان بود .او
افزود :تصویب چنین مصوباتی از سوی دموکراتها
در سنا بیشتر سیاسی اســت .زیرا چند ماه دیگر
انتخابات  2020در ایاالت متحده برگزار میشود .این
فشارها هم نظیر تخصیص بودجه به دیوار مکزیک
به نتیجهای نمیرسد .بیگدلی اظهار کرد :بسیار بعید
به نظر میرســد که دموکراتها بتوانند در رابطه با
عربستان با فشار به ترامپ به نتیجه ای برسند .این
استاد دانشگاه درباره لغو وتوی ترامپ از سوی سنا
گفت :سنا باید دو سوم آرا را برای لغو این وتو داشته
باشد و به همین دلیل ناگزیر به مصوبه اخیرشان
اکتفــا میکنند .رئیس جمهــور آمریکا نمیتواند
چندبار پیشنهاد کنگره آنهم از هر حزبی را وتو کند.
زیرا وجهه مطلوبی برایش در بر ندارد .او اضافه کرد:
دموکراتها پس از چند دوره موفق به کســب رای
اکثریت در مجلس سنا شدند اکنون نیز با استفاده از
این فرصت و همچنین عملکرد ترامپ در برجام و
بهم ریختن طرح اوباماکر نسبت به رئیس کاخ سفید
خصومت دارند ،این خصومــت ورزی و رویارویی
با ترامپ تا حدودی برای دموکراتها موفقیت آمیز
بود .بیگدلی در پایان گفت :به ویژه اینکه ترامپ در
مورد هیچ یک از کشــورهای کره شمالی ،ایران و
ونزوئال موفق نبود بــه همین دلیل دموکراتها از
این موقعیت استفاده میکنند تا ترامپ در دور آتی
نتواند وارد کاخ سفید شود .اگرچه ترامپ زیر بار این
مصوبات نمیرود اما وتوی آن از ســوی کاخ سفید
یک نقطه ضعف برای او محسوب میشود.
>وتوی ترامپ برگ برنده دموکراتها

مرتضی مکی تحلیلگر مسائل بینالملل درباره هدف
دموکرات از تصویب مصوبه قطع همکاری آمریکا با
عربســتان در یمن با وجود قابل پیش بینی بودن
وتو از ســوی ترامپ به آفتاب یزد گفت :نظامهای
دموکرات در غرب از همه ابرازهایشــان علیه رقیب
در چارچوب اهداف ،شعارهای تبلیغاتی و آموزههایی
که مدعی پایبندی به آن هستند ،استفاده میکنند
و نگران این نیستند که قانون و مصوبه تصویب شده
از سوی رئیس جمهور وتو میشود یا خیر .او افزود:
بدون تردید این مصوبه در جهت فشار به ترامپ بود.
وقتی هــم رئیس جمهور مصوبه ای را وتو میکند
برای وتو آن ناگزیر به پرداخت هزینه ای هم خواهد
شد .این هزینه بازتاب مثبتی در افکار عمومی آمریکا
به دنبال نخواهد داشت به ویژه در میان افرادی که
از عملکرد آمریکا در قبال دولت عربستان در سطح
منطقه ناراضی هســتند .این تحلیلگر مسائل بین
الملــل ادامه داد :دموکراتها اهــداف خود را برای
مقابله با ترامپ بر اساس مواضع و شعارهایشان مورد
پیگیری قرار میدهند و مصوبه اخیر هم از این امر
مستثنی نیست .مکی در پایان گفت :هزینه وتو از
ســوی ترامپ ،خود را به نحوی در کارزار انتخابات
نشــان خواهد داد و اثــر نامطلوبی در پــی دارد.
از اینرو ،وتو مصوبه قطع همکاری آمریکا با عربستان
میتواند برگ برنده ای برای دموکراتها در انتخابات
 2020باشد.

نامه مهم وزیر امور خارجه به همتایان خود در جهان

ایران نسبت به تبعات «اقدام غیرقانونی آمریکا» هشدار میدهد

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان
در نامهای مشروح خطاب به وزرای امور خارجه
کشورهای جهان ،با اشــاره به تبعات خطرناک
حقوقی و سیاســی بدعت اخیر رژیم آمریکا در
تروریست نامیدن بخشی از نیروی نظامی رسمی
یک دولت مســتقل که عضو سازمان ملل متحد
و عضو کنوانســیونهای بین المللــی در حوزه
حقوق بشردوستانه (حقوق ناظر بر درگیریهای
مســلحانه) اســت ،تصریح کرد :اثرات این عمل
خطرنــاک صرفاً محدود به فرســایش و نابودی
تمامیت نظــم جهانی در دراز مدت نمیشــود

بلکه این اقــدام -که با تحریک و حمایت برخی
عناصر ایدئولوژیک در دولت کنونی آمریکا و نیز
معدودی رژیمهــا در منطقه ما صورت گرفته -
بخشــی از یک تــاش کلیتر و فوریتر اســت
که با هدف افزایش شــدید تنشها بین ایران و
آمریکا و از بینبردن تمام ســازوکارهای کاهش
تنــش و نابودکردن گزینههای سیاســی و زایل
کــردن ابزارهای صلح آمیز بــرای حل اختالف
انجام میشود تا نهایتاً چاره و گزینه دیگری جز
توسل به مواجهه مستقیم باقی نماند .او در بخش
دیگری از این نامه تاکید کرد این اعالم شناسایی

به همراه اتهامات جعلی مبنی بر وجود «ارتباط»
میان ایران و القاعده بخشــی از برنامهای هستند
که با هدف آماده ســازی افــکار عمومی مردم
آمریکا برای یــک ماجراجویی جدید در منطقه
غرب آســیا طراحی شــده تا زمینه را برای قوه
مجریه آمریکا فراهم کنــد که بتواند مدعی دارا
بودن اختیار قانونی برای استفاده از نیروی نظامی
علیه یک کشــور دیگر شود .وزیر امور خارجه در
این نامه تصریح کرد همه دولتها برای جلوگیری
از تحقق چنین برنامه اقدام یکجانبه و شرورانه ای
باید دست به کار شوند .به گزارش ایسنا ،ظریف

همچنین در بخشهای بعدی این نامه ،مقایسه
اقدامــات جنایتکارانه نیروهای آمریکا در منطقه
را با مجاهدتهای مســتمر و فداکاریهای سپاه
پاسداران انقالب اســامی مقایسه و تاکید کرد:
جمهوری اسالمی ایران در پرتو این حقایق است
که قویاً اقدام غیرقانونی و تحریک کننده آمریکا
را محکوم کرده و نســبت به تبعات درازمدت و
عواقب فوری این اقدام هشدار میدهد ،و از دولتها
میخواهــد در برابر این ماجراجویی اخیر آمریکا
موضعی اصولی ،دقیــق و مبتنی بر قانون اتخاذ
نمایند.

