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خبر
عملیات بزرگ پهپادی یمن

پایتخت عربستان سعودی آماج
حمالت قرار گرفت

سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد که
در جریان عملیات «موازنه بازدارندگی هشتم»،
مناطق مهم و حیاتی عربستان سعودی را هدف
قرار دادهاند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس،
یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن
از انجام یک عملیات بزرگ در عمق عربستان
سعودی خبر داد.
شبکه خبری المسیره به نقل از سریع گزارش
داد ،این عملیات« ،موازنه بازدارندگی هشتم»
نام دارد که در پاسخ به افزایش حمالت و تداوم
جنایات و محاصره ائتالف متجاوز سعودی-
اماراتی است.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تصریح کرد ،در
جریان این عملیات ،پایگاه ملک خالد در ریاض
با چهار پهپاد «صماد »۳-هدف قرار گرفت.
وی تأکید کرد :در این عملیات ،اهداف نظامی
فروگاه ملک عبدالله در جده و پاالیشگاه آرامکو
در این شهر ،با چهار پهپاد «صماد »۲-بمباران
شد.
سریع در ادامه گفت که نیروهای یمنی با پهپاد
صماد ۳-توانستهاند یک هدف نظامی مهم را در
فرودگاه بینالمللی «ابهاء» هدف قرار دهند.
این فرمانده یمنی با اشاره به بمباران اهداف
نظامی مختلف در ابهاء ،جیزان و نجران که با
پنج پهپاد صورت گرفت ،خبر داد که عملیات
بازدارندگی هشتم با  ۱۴پهپاد صورت گرفته است.
وی در عین حال تأکید کرد که نیروهای مسلح
یمن این توانایی را دارند که به عملیات هجومی
علیه عربستان سعودی و امارات ادامه دهند؛
عملیاتی که در چارچوب دفاع قانونی از ملت و
میهن است.
سریع در پایان خطاب به ائتالف متجاوز گفت
که نیروهای یمنی ،تنش را با تنش پاسخ خواهند
داد تا محاصره ملت یمن پایان یابد و حمالت این
ائتالف نیز متوقف شود.
این عملیات بزرگ در حال صورت گرفته است
که ائتالف متجاوز سعودی-اماراتی وضعیت
بسیار وخیمی در یمن دارد؛ به نحوی که استان
راهبردی مأرب در آستانه آزادسازی توسط
نیروهای یمنی قرار دارد و مزدوران وابسته به
ریاض و ابوظبی نیز اخیرا به صورت ناگهانی از
الحدیده خارج شدند.
ارتش و کمیتههای مردمی یمن طی ماههای
گذشته پیشروی چشمگیری در مأرب داشتهاند
ب ه نحوی که رسانهها از آغاز شمارش معکوس
برای آزادسازی مأرب سخن به میان آوردند.
این پیشروی باعث شده است که آمریکاییها
به عنوان حامی اصلی تجاوز به یمن ،به میدان
بیایند و مدعی مذاکره با انصارالله شوند تا بتوانند
ائتالف متجاوز را نجات دهند.
در همین ارتباط« ،کریستین جیمیس»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بر آغاز
مذاکره با هدف جلوگیری از شکست سنگین
ائتالف سعودی-آمریکایی در مرکز یمن تأکید
کرد.
این مقام آمریکایی با تکرار ادعاهای واشنگتن
علیه صنعاء ،گفت« :ما معتقدیم که عربستان
سعودی با تهدیدات بزرگی در خاک خود مواجه
است .ما به همکاری با این کشور برای کمک به
سعودیها در تقویت [پدافند] هواییشان پایبند
هستیم»
وزارت خارجه آمریکا هم به بهانه تقویت
پدافند هوایی عربستان ،با فروش  ۶۵۰میلیون
دالر موشک هوا به هوا و تجهیزات مرتبط به این
کشور موافقت کرد .این اقدام کامال با وعدههای
انتخاباتی رئیسجمهور این کشور درباره عدم
فروش تسلیحات جنگی به عربستان سعودی
در تضاد بود.
عربستان سعودی در رأس یک ائتالف عربی
و تحت حمایت آمریکا ،از ششم فروردین ۱۳۹۴
با ادعای تالش برای بازگرداندن رئیس جمهور
مستعفی یمن به قدرت اقدام به تجاوز نظامی
به یمن و محاصره زمینی ،هوایی و دریایی این
کشور کرد.
این تجاوز نظامی هیچ کدام از اهداف ائتالف
سعودی را محقق نکرد و فقط با کشته و زخمی
شدن دهها هزار یمنی ،آواره شدن میلیونها
نفر ،به بار آمدن خرابی برای زیرساختهای
این کشور و گسترش قحطی و گرسنگی و
بیماریهای واگیردار همراه شده است.
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کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با سوریه خیز برداشتند

واکنش ظریف به ادعاهای برجامی
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران

ی برخی کشورهای عربی در روابط تهران-دمشق
کارشکن 
به گزارش خبرآنالین ،سوریه در آستانه بازگشت
به اتحادیه عرب قرار گرفته است .ده سال پیش و در
آغاز اعتراضات در سوریه که منجر به جنگ داخلی
در این کشور شد ،با فشار عربستان و امارات،سوریه
از میان کشورها عضو اتحادیه عرب اخراج شد و
رهبران این کشورها بشار اسد را تنها گذاشتند .اما
با بازگشت نسبی آرامش به سوریه و قدرتگیری
بیشتر اسد در دمشق ،بار دیگر برخی از کشورهای
عربی مانند امارات و اردن پیشقدم شدند تا هم روابط
خود را با این کشور از سر بگیرند و هم باعث و بانی
بازگشتش به اتحادیه عرب شوند.
ابتکار عمل امارات و اردن
با آغاز بحران در سوریه کشورهایی چون عربستان،
امارات ،قطر ،بحرین ،مصر ،اردن ،تونس و  ...در
کنار مخالفان اسد ایستادند و مواضعی مشابه برخی
از کشورهای غربی گرفتند .آنها فوری سوریه را از
اتحادیه عرب اخراج کردند و عمال دولت بشار اسد
را به رسمیت نشناختند .برخی از این کشورها حتی
طرف مخالفان مسلح دولت سوریه را گرفتند و همین
امر باعث شد تا اعتراضات به حکومت داری بشار
اسد تبدیل به یک جنگ داخلی خونبار شود.
اما با شکست داعش و افزایش قدرت اسد در
سوریه ،قبل از دیگران مصر به فکر برقراری روابط
محدودی با دمشق افتاد .با این حال دولت سیسی
کماکان خواهان اصالحات سیاسی در این کشور
است و موافقتش با حضور سوریه در اتحادیه عرب را
هم منوط به اصالحات کرده است .با این حال وزرای
خارجه دو کشور اخیرا دیداری را در حاشیه نشست
سازمان ملل داشته اند و مقامات اقتصادی این کشور
هم در اردن با سوری ها گفتگوهایی داشته اند.
اما اولین کشوری که روابط مجدد خود را با سوریه
آغاز کرد ،امارات بود .این کشور بالفاصله بعد از
آنکه مشخص شد سوریه در مسیر ثبات حرکت
میکند ،در سال  ۲۰۱۸ابوظبی باالخره سفارت خود را
در دمشق بعد از شش سال مجددا بازگشایی کرد و
از آن پس دو طرف گامهای مثبت اما کوچکی برای
بازگشت به روابط عادی برداشته اند .برای دمشق
روابط با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است .چرا
که ابوظبی پیش از جنگ داخلی ،یکی از مهم ترین
سرمایه گذاران در سوریه بود.
اخیرا وزیر خارجه امارات پس از ده سال به دمشق
رفت تا عزم راسخ ابوظبی برای ارتباط مجدد با سوریه
را نشان بدهد .چند روز پیش از این دیدار هم
ولیعهد ابوظبی تلفنی با بشار اسد صحبت کرده بود.
اما ابتکار عمل بعدی به اردن تعلق داشت .عبدالله
دوم مهرماه گذشته تلفنی با بشار اسد صحبت کرد.
این تماس تلفنی توجهات زیادی را به خود جلب کرد
و در نوع خود قدم بزرگی به حساب آمد .البته امان
قبل از آن هم ،دو سال پیش گذرگاه مرزی خود را به
روی سوری ها باز کرد .هر چند که تماس از سوی

وزیر خارجه ارمنستان:

برخی از کشورهای عربی درصددند تا بار دیگر دمشق را به سوی خود بکشانند و پس از ده سال قطع رابطه ،سوریه را در جمع کشورهای عربی بپذیرند.

برخی از
تحلیلگران
معتقدندکه
کشورهایعربی
مانند امارات و
عربستان در
صددند تا باالخره
اسد را در جمع
خودبپذیرند.
اما مصر هستند
که این پذیرش
در قبال دوری
سوریه از ایران
اتفاقبیفتد
اسد برقرار شده بود ،اما پاسخ عبدالله دوم پادشاه
امارات نشان داد که امان مصر است روابط خود را
با سوریها از سر بگیرد.عبدالله دوم در این تماس
بر حمایت کشورش از تالشها برای حفظ حاکمیت،
ثبات و یکپارچگی سوریه تأکید کرده بود .اما پیش
از این تماس تلفنی ،دو کشور برای از سرگیری
پروازهایشان با یکدیگر توافق کرده و دولت اردن به
رسانهها توصیه کرده بود که از اسد و ارتش سوریه
انتقادنکنند.
هفته گذشته عراق و سوریه بر سر بازگشت
سوری ها به اتحادیه عرب گفتگویی جدی داشتند
و این نشان داد که هر چند ریاض هنوز میلی
به بازگشت سوریه نشان نداده اما تالش ها به
سمتی می رود که دمشق به زودی بار دیگر به
دامن جهان عرب بازگردد .البته بغداد در دوران
اختالفات بین کشورهای عربی و دمشق ،طرف
روابط خود را با این کشور قطع نکرد و اوضاع عادی
پیش می رفت.
روز پنجشنبه «،نزار الخیرالله» قائم مقام وزیر
امور خارجه عراق با «محمد خالد الرحمان» وزیر
کشور سوریه در دمشق دیدار کرد و دو طرف در این
نشست در باره بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و
روابط بغداد – دمشق گفت و گو کردند.
عراق به همراه الجزایر قصد دارند تا با میانجیگری

روند بازگشت سوریه به اتحادیه را آسانتر و تندتر
کنند .با این وجود این رایزنیها هنوز به نتیجه قابل
توجهی نرسیده است و انتظارات از اسد این است که
اصطالحاتی را در سوریه اعمال کند .الجزایر میزبان
دور بعدی گفتوگوهای اتحادیه عرب است و به
همین خاطر آنها خود را موظف دانسته اند تا برای
حصول نتیجه تالش کنند.
مخالفان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب چه
کسانیهستند؟
عربستان و قطر در میان کشورهای عربی ،کماکان
رضایتی از خود برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب
نشان نداده اند .هرچند خبرهایی درمورد نرمش
ریاض در قبال اسد منتشر میشود اما عربستان
که خود را رهبر کشورهای عربی میداند ،در برابر
برقراری روابط مجدد با سوریها مقاومت می کند.
دلیل این مخالفت نزدیکی بشار اسد به تهران هم
هست .دو سال پیش «بشار جعفری» نماینده
سابق سوریه در سازمان ملل با همتای سعودی خود
«عبدالله المعلمی» و «فهد بن عبدالله المبارک»،
وزیر مشاور عربستان در حاشیه جشن ریاست این
کشور بر نشست گروه  ۲۰دیدار کرده بود .عمان
و عراق در این بین تالش هایی کردند تا سفارت
خانه های این دو کشور بر روی یکدیگر باز شود.
اما چنین اتفاقی نیفتاده است .به نظر می رسد که

ریاض منتظر آن است که اسد در چرخشی به سمت
عربستان ،روابط خود را با ایران کاهش دهد تا در
قبال این اقدام هم روابط خود را با دمشق از سر بگیرد
و هم تن به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بدهد.
مخالف دیگر ،قطر است .هر چند این کشور روابط
خوبی با ریاض ندارد اما با بشار اسد هم مخالف
است و در این مسیر به نگاه ترکیه احساس نزدیکی
بیشتری دارد .به نظر می رسد برای اینکه اسد بتواند
روابط خود را با کشورهای عربی به پیش از سال ۲۰۱۱
برگرداند ،نیازمند آن است که بتواند قلب این دو
کشور را هم به نحوی به دست بیاورد .اتفاقی که
پیش بینی نمیشود که در آینده نزدیک شدنی باشد.
برخی از تحلیلگران معتقدند که کشورهای عربی
مانند امارات و عربستان در صددند تا باالخره اسد
را در جمع خود بپذیرند .اما مصر هستند که این
پذیرش در قبال دوری سوریه از ایران اتفاق بیافتد.
آنها از اینکه سوریه در زمان ثبات ،به تهران و مسکو
نزدیک تر از کشورهای عربی است نگاه مثبتی ندارند
و در تالشند تا راه حلی برای این مشکل خود بیابند.
برخی امیدوارند تا در میان گفتوگوهای منطقهای
ایجاد شده ،ماجرای سوریه هم با کشورهای عربی
و ایران ختم به خیر شود و روابط این کشور در
خاورمیانه ،عادی شود .با این حال به نظر نمیرسد
که رسیدن به این نتیجه کار سادهای باشد.

اوضاع بسیار متشنج است

وزیر خارجه ارمنستان روز شنبه در مصاحبه به یک نشریه
فرانسوی درباره آخرین تحوالت منطقه و درگیری با نیروهای
جمهوری آذربایجان گفت ،وضعیت همچنان بسیار متشنج است.
به گزارش فارس« ،آرارت میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان در
گفتگو با نشریه فرانسوی «فیگارو» درباره آخرین تحوالت در قره
باغ کوهستانی گفت« :تجاوز نظامی جمهوری آذربایجان به قره باغ
کوهستانی با اعالم آتش بس سه جانبه در  ۹نوامبر  ۲۰۲۰به پایان
رسید .با این حال ،وضعیت همچنان بسیار متشنج است .در طول
سال جاری حدود  ۳۰مورد نقض جدی آتش بس از سوی آذربایجان
به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تلفاتی از طرف ارمنی وارد شده

است .غیرنظامیان نیز کشته شدند .با این وجود ،ارمنستان تمام
تالش خود را برای برقراری صلح پایدار در منطقه به کار میگیرد .اما
برای اینکه این روند موثر واقع شود ،تالشها باید دوجانبه باشد».
وی درباره آمادگی ارمنستان در تالش برای برقراری صحیح آتش
بس گفت« :لفاظی دو طرف بسیار متفاوت است .ارمنستان از
باز کردن همه کانالهای ارتباطی صحبت میکند ،در حالی که
جمهوری آذربایجان بر به اصطالح کریدور (با نخجوان که بین
ارمنستان ،ترکیه و ایران واقع شده است) اصرار دارد.
ارمنستان به عنوان مظهر حسن نیت حاضر است تمامی
نقشههای میادین مین واقع در منطقه را تحویل دهد ،اما باکو
علیرغم تعهدی که دارد ،اسرای جنگی ارمنی را آزاد نمیکند .وقتی
از صلح صحبت میکنیم ،باکو اظهارات بیگانه هراسانه را چند برابر
میکند .گواه این حرف من سخنان رئیس جمهور آذربایجان است،
«پارک غنیمتی» که در بهار امسال در باکو افتتاح شد ،جایی که
ارامنه تحقیر شده و مورد تمسخر قرار میدهند».
وی در پاسخ به سوالی درباره این که این سخنان نفرت انگیزی
به کجا میتواند منجر شود ،گفت« :پاسخ این سوال دشوار در باکو
است .نفرت میتواند منجر به نابودی یا نسل کشی شود .مردم
ارمنستان این را میدانند .صلح پایدار ممکن است ،اما تصور حضور
جمعیت ارامنه در مناطق تحت کنترل جمهوری آذربایجان دشوار
است .هیچ ارمنی در مناطقی که در نتیجه جنگ تحت کنترل
جمهوری آذربایجان قرار گرفته است زندگی نمیکند و این خود دلیل
واقعی پاکسازی قومی است».
وزیر خارجه ارمنستان درباره شمار اسرای جنگی در جمهوری
آذربایجان گفت« :شواهد زیادی در مورد رفتار غیرانسانی،
تحقیرآمیز و شکنجه اسیران جنگی ارمنستان وجود دارد .این موارد
توسط سازمانهای بینالمللی غیر دولتی مختلف از جمله دیدبان
حقوق بشر مستند شده است.
فیلمها و عکسهای مستندی هم داریم که ثابت میکند این
افراد اسیر شدهاند ،اما باکو وجود آنها را تایید نمیکند .آنها
ممکن است به صورت غیرقانونی اعدام شده باشند ،در زندانهای
زیرزمینی نگهداری شوند ،یا با اعضای بدن انسان قاچاق شده
باشند .جمهوری آذربایجان وجود  ۴۰اسیر جنگی ارمنی را تایید و
وجود  ۱۰۰نفر از آنها را رد کرده است».

وزیر خارجه ارمنستان در ادامه با تشکر از رویکرد فرانسه در
این ماجرا گفت« :اول از همه ،مایلم از رئیس جمهور ،نمایندگان
پارلمان فرانسه ،همه کسانی که از ارمنستان حمایت کردند تشکر
کنم .من همچنین میخواهم بر اهمیت از سرگیری مذاکرات تحت
نظارت روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا
تاکید کنم.
البته موضوع حل و فصل نهایی مناقشه در دستور کار است.
اما در این مرحله موافقت کردیم که گامهای کوچکی برای تضمین
آزادی اسیران جنگی و ورود سازمانهای بینالمللی از جمله یونسکو
به قره باغ کوهستانی برای اهداف بشردوستانه برداریم که با هدف
نظارت بر میراث تاریخی و فرهنگی ارمنستان انجام میشود .یکی از
این نمونهها بمباران کلیسای جامع منجی شوشی با استفاده از پهپاد
در زمان جنگ است .حدود  ۱۵۰۰اثر فرهنگی و  ۱۹۰۰۰نمونه موزه
آرتساخ در معرض خطر هستند».
وی در خصوص نقش روسیه در این غائله نیز اظهار داشت:
«روسیه توانست در چهل و چهارمین روز جنگ را به پایان برساند.
روسیه رئیس مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری
اروپا است .نیروهای حافظ صلح روسیه امنیت ارمنیهای قره باغ
کوهستانی را تضمین و به احیای زندگی عادی کمک میکنند .نقض
آتش بس از سوی جمهوری آذربایجان نیز علیه آبروی نیروهای
حافظ صلح روسیه است.
وزیر خارجه ارمنستان در خاتمه درباره آماده عادی سازی روابط با
ترکیه و پذیرش کریدور اتصال جمهوری آذربایجان به ترکیه گفت:
«ما همیشه اعالم کردهایم که علیرغم حمایتهای عظیم ترکیه از
جمهوری آذربایجان در جریان جنگ علیه قره باغ کردستانی ،چه
از نظر سیاسی و چه از طریق تامین تسلیحات و همچنین استقرار
هزاران مزدور خارجی ،آماده عادیسازی روابط خود بدون پیششرط
هستیم.
ما سیگنالهای مثبتی از ترکیه برای بازگشایی گفتگو دریافت
کردهایم ،اما وضعیت همچنان پیچیده است .آنکارا شرایط جدیدی
را مطرح میکند .از جمله کریدور اتصال جمهوری آذربایجان و
نخجوان .کشورها باید با حفظ حاکمیت خود بر قلمروی خود اجازه
ترانزیت را بدهند .همه راههای ارتباطی در منطقه باید بازگشایی
شود».

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در صفحه
توییترش به ادعاهای نماینده ویژه آمریکا در امور
ایران درباره تعهداتش نسبت به توافق هسته ای و
اجرای آن واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه پیشین کشورمان در صفحه توئیترش
نوشت :نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از فرصت
تغییر دولت در ایران و «فراموشکاری» تروئیکای
اروپا و اتحادیه اروپا بهره می جوید تا تاریخ اخیر را
بازنویسی کند .ایران هیچ گاه از «بازگشت دوجانبه
به برجام» دست نشست .آمریکا این کار را کرد.
برای بررسی اسناد «عدم اجرای» برجام از سوی
آمریکا و تروئیکای اروپا ،لطفا به آدرس اینترنتی
 968/75/undocs.org/Aمراجعه کنید.
اظهارات ظریف در پی این مطرح می شود که
رابرت مالی ،نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا
در امور ایران روز جمعه  ۲۸آبان در بحرین گفت،
به نقطهای نزدیک میشویم که شاید بازگشت به
توافق هستهای  ،۲۰۱۵منافعی که این توافق در پی
دارد را از دست بدهد.
مالی در کنفرانس منامه گفت :زمانی فرا خواهد
رسید که اگر ایران به پیشرفتهای فعلی خود ادامه
دهد ،غیرممکن میشود که به توافق هستهای
برجام بازگردیم و منافع آن توافق را بار دیگر داشته
باشیم.
وی افزود :پیشرفتهای ایران زنگ خطر را در
تمام منطقه به صدا درآورده و این همان چیزی
است که به گذر زمان سرعت بخشیده و همه ما
را به این نقطه رسانده که بگوییم زمانی اندکی برای
بازگشت به توافق هستهای برجام باقی مانده است.
وی گفت ایاالت متحده در این مورد با چین و
روسیه «موضعی مشترک» دارد« ،چرا که همه
میخواهیم از وقوع بحران جلوگیری کنیم .همه ما
خواهان جلوگیری از بحرانی هستیم که ایران در
ادامه این راه ممکن است ایجاد کند».
رابرت مالی افزود :میخواهم تصریح کنم ،هیچ
ابهامی وجود ندارد که آنها [مقامات ایران ] در
حال حاضر مشغول چه کاری هستند ،این که
میخواهند مذاکرات را طوالنی و پیشرفت در برنامه
هستهایشان را سرعت ببخشند.

وزیر دفاع آمریکا:

همچنان به راهحل دیپلماتیک درباره
ایران متعهدیم

توگوی
وزیر دفاع آمریکا در نشست سالیانه «گف 
منامه» بر تعهد ایاالت متحده در زمینه ممانعت از
دستیابی ایران به سالح اتمی و مقابله با «استفاده
خطرناک» ایران از پهپادهای انتحاری در منطقه
تاکید کرد.
به گزارش فارس به نقل از آسوشیتدپرس ،لوید
آستین در این اجالس امنیتی درباره مذاکرات با
واسطه آمریکا و ایران در وین (هشتم آذر ماه)
اظهارنظر کرد و ادعای نخ نما و بی اساس واشنگتن
و متحدانش را درباره ماهیت برنامه هستهای ایران
را تکرار کرد .رئیس پنتاگون تصریح کرد« :ایاالت
متحده همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی
ایران به سالح هستهای است و ما همچنان متعهد
به یک نتیجه (راهحل) دیپلماتیک در موضوع
هستهایهستیم».
این مقام ارشد آمریکایی سپس مدعی شد« :اما
اگر ایران مایل به تعامل جدی نباشد ،آن زمان
به همه گزینههای الزم برای حفظ امنیت ایاالت
متحده نگاه خواهیم کرد ».اظهارات وزیر دفاع
دولت جو بایدن در شرایطی انجام گرفته که قرار
است هشتم آذر ماه در وین مذاکرات ایران و گروه
 ۱+۴برگزار شود و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
هم در این مذاکرات حضور یابد.
با توجه به خروج غیرقانونی واشنگتن از برجام
در دولت دونالد ترامپ ،قرار نیست «رابرت مالی»
نماینده آمریکا در امور ایران در نشست کمیسیون
مشترک برجام شرکت کند ،اما او قرار است در وین
حاضر شود و با دیگر نمایندگان کشورهای حاضر
در مذاکرات وین رایزنی کند.

ابوظبی :اطالع نداشتیم

ساخت پایگاه نظامی چین در امارات با مداخله آمریکا متوقف شد
یک روزنامه آمریکایی مدعی شد ،پکن در حال ساخت یک تأسیسات نظامی
محرمانه در امارات بوده که با مداخله ایاالت متحده متوقف شده است.
به گزارش فارس ،روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» روز جمعه در
گزارشی مدعی شد که ساخت یک پایگاه نظامی محرمانه چین در امارات متحده
عربی با مداخله و تحت فشارهای ایاالت متحده آمریکا متوقف شده است.
این روزنامه آمریکایی مدعی شده است که تصاویر ماهوارهای از بندر
«الخلیفه» ،ساخت و ساز مشکوکی را درون یک پایانه کانتینری نشان میدهد
که توسط یک شرکت کشتیرانی چینی به نام «کاسکو» ( )Coscoساخته و اداره
میشده است .وال استریت ژورنال گزارش کرد که سازمانهای اطالعاتی آمریکا
در بهار سال جاری شواهدی را از ساخت و ساز یک پایگاه نظامی محرمانه چین
در امارات عربی متحده به دست آوردهاند که این شواهد شامل حفاریهای بزرگ
برای یک ساختمان چند طبقه میشود.
این روزنامه آمریکایی مدعی شده است که مقامهای اماراتی از فعالیتهای
نظامی چین ابراز بیاطالعی کردهاند و مقامهای عالیرتبه آمریکا به سرعت وارد
عمل شدند تا از پیشرفت پروژه چین در امارات جلوگیری کنند.
وال استریت ژورنال گزارش کرد که مقامهای آمریکایی فورا ً گفتوگوهایی را
با مقامهای اماراتی در خصوص این پروژه ساخت پایگاه نظامی محرمانه چین

در بندر الخلیفه امارات انجام دادهاند .طبق این گزارش ،جو بایدن در ماه می
و آگوست سال جاری میالدی دوباره مستقیما ً برای تأثیرگذاری در مقامهای
اماراتی برای متوقف کردن پروژه چین ،با «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد
ابوظبی مستقیما ًگفتوگو کرد .این گزارش درباره نقش ایاالت متحده در اعمال
فشار به امارات برای متوقف کردن این پروژه نوشت که اواخر ماه سپتامبر سال
جاری میالدی« ،جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا و «برت مک گورک»
هماهنگکننده امور غرب آسیا در کاخ سفید به امارات متحده عربی سفر کردند
و جزئیاتی را درباره اطالعات آمریکا درباره این سایت مذکور در اختیار مقامهای
امارات قرار دادند و مک گورک نیز هفته جاری برای مالقات با ولیعهد ابوظبی
به امارات سفر کرد .وال استریت ژورنال سپس در ادامه گزارش خود نوشت که
پس از بازدید اخیر مقامهای آمریکایی از سایت الخلیفه ،پروژه ساخت و ساز
به حالت تعلیق درآمد .بر اساس گزارش شبکه «بیبیسی» ،کاسکو یکی از
بزرگترین شرکتهای حمل و نقل دنیا است که دولت چین مالک آن است و
در زمینه کشتیسازی و مدیریت پایانهها فعالیت میکند.
سفارت امارات عربی متحده در واشنگتن به درخواستها برای اظهارنظر درباره
گزارش وال استریت ژورنال پاسخ نداد و تنها اعالم کرد« :امارات عربی متحده
هرگز طرح توافقی ،گفتوگو یا قصد میزبانی از پایگاه نظامی یا هرگونه پایگاه

مرزی چین را نداشته است».
م ارشد آمریکایی در این خصوص گفت« :اماراتیها گفتند که چنین
یک مقا 
چیزی رخ نداده است .گفتند ما را در خصوص این پروژه خاص به [دیگر]
مقامهای اماراتی ارجاع میدهند اما میتوانم به شما بگویم که ما به مشارکت
پایدار بین ایاالت متحده و امارات عربی متحده متعهد هستیم».
روزنامه انگلیسی «گاردین» در این خصوص نوشت ،این گزارش در حقیقت
جدیدترین نمونه از رقابت جهانی فزاینده بین آمریکا و چین است.
طبق این گزارش ،همزمان با انتشار گزارشهایی درباره پروژه ساخت پایگاه
نظامی چین در امارات ،وزارت خارجه آمریکا به پکن هشدار داد که ایاالت متحده
از کشتیهای فیلیپینی در صورت حمله مسلحانه چین دفاع خواهد کرد.
تنشها میان ایاالت متحده و چین در سالهای اخیر در خصوص طیفی از
موضوعات تشدید شده است و دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور پیشین
آمریکا پس از شیوع همهگیری کرونا ،اتهامزنی به چین را آغاز کرد و بدون ارائه
سند و مدرک مدعی شد که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در «ووهان» چین در
جهان انتشار یافته است که پکن این اتهامات را رد کرد.
گزارشها حاکی از آن است که واشنگتن به دنبال رقابت با چین و جلوگیری از
افزایش نفوذ این کشور در جهان است و پیش از این نیز به ساخت پایگاه نظامی

چین در جیبوتی اعتراض کرده بود که پکن در پاسخ به این کشور تصریح کرده
بود که هدف از تأسیس پایگاه در جیبوتی ،حمایت از مأموریت حفظ صلح و
عملیات بشردوستانه در آفریقا است.

