
حض�ور نیروه�ای امریکایی در خ�اك عراق 
ب�ه مناقش�ه ای بین دو كش�ور تبدیل ش�ده 
اس�ت و عراقی   ه�ا خواه�ان خ�روج س�ریع 
امریکایی   ها هس�تند. نخس�ت وزیر عراق در 
دیدار با سرپرس�ت وزارت دفاع امریکا تأكید 
كرد ك�ه حضور هی�چ پایگاه نظام�ی خارجی 
در خ�اك ع�راق پذیرفتن�ی نیس�ت و ای�ن 
حض�ور تنها برای مقابله با تروریس�م اس�ت. 
حضور نیروه��ای نظامی امریکا در کش��ور عراق 
برخالف تصورات مقام های سیاس��ی کاخ سفید 
که به دنب��ال تثبیت طوالنی م��دت حضور خود 
هستند، در آستانه به پایان رسیدن است و اکنون 
بیش از ه��ر زمان دیگری، جریان های سیاس��ی 
عراقی ب��ر ضرورت اخ��راج ارتش امری��کا از این 
کشور، متفق القول هستند. به گزارش خبرگزاری 
رویترز، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در 
دیدار با پاتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع 
امریکا در بغداد با تأکید بر اینک��ه روابط نظامی 
عراق و امریکا بای��د در چارچ��وب توافقنامه دو 
کشور باشد، گفت:»بر اس��اس توافقنامه امنیتی 
سال 2008 مأموریت نیروهای امریکایی منحصر 
به مبارزه با تروریس��م و آموزش نیروهای عراقی 
اس��ت و هیچ مورد دیگری در آن وجود ندارد«. 
عبدالمهدی اعالم کرد:»حضور هیچ پایگاه نظامی 
خارجی را در خاک عراق نمی پذیریم«. بر اساس 
بیانیه منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی نهاد 
نخس��ت وزیری عراق، عبدالمهدی گفت:»عراق 
به صورت مستقل تصمیم می گیرد و تحت تأثیر 
نفوذ قرار نمی گیرد«. شاناهان نیز با اشاره به تمایل 
واشنگتن برای تقویت روابط با بغداد تأکید کرد 
که سربازان امریکایی مسئولیت مبارزه با داعش و 
آموزش نیروهای عراقی را بر عهده دارند. سرپرست 
وزارت دف��اع امریکا روز سه    ش��نبه در س��فری 

غیرمنتظره وارد بغداد ش��د. وی به هنگام ورود 
به بغداد بر حاکمیت و تمامیت ارضی عراق تأکید 
کرد و به موضوع آینده حضور نیروهای امریکایی 
در این کشور نیز پرداخت. شاناهان گفت:»ما به 
دعوت دولت عراق به این کشور آمده ایم و منافع 
ما در جهت تقویت ظرفیت های امنیتی در عراق 
است«. او افزود:»می خواهم مستقیماً نگرانی های 
مقامات و چالش های سیاسی را که با آن روبه رو 
هستند از زبان آنها بشنوم و این موارد را صریحاً 
در برنامه ریزی های خود خواهیم گنجاند«. وزیر 
دفاع موقت امری��کا همچنین در مورد مس��ئله 
خروج نیروهای امریکایی از سوریه با فرماندهان 
امریکایی در محل تبادل نظر خواهد کرد. پاتریک 
شاناهان در پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای 
امریکایی مستقر در سوریه ممکن است به عراق 
منتقل شوند، گفت که در این سفر خود در این باره 

نیز به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. حضور 
نظامیان امریکایی در عراق اخیراً تبدیل به یکی از 
مسائل بحث بر انگیز در محافل سیاسی این کشور 
شده است. بس��یاری از مردم و گروه های عراقی 
مخالف حضور نظامیان امریکایی در عراق هستند. 
درخواس��ت   ها برای خروج نظامی��ان امریکایی 
از عراق، در هفته های اخیر ب��ه ویژه پس از آنکه 
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور امری��کا در جریان 
تعطیالت سال نو میالدی در سفری اعالم نشده 
و خارج از عرف وارد پایگاه هوایی » عین األس��د « 
در اس��تان االنبار غرب عراق شد، دوچندان شده 
اس��ت. نمایندگان پارلمان ع��راق از آن زمان به 
دنبال تصویب طرحی برای خارج کردن نیروهای 
امریکایی از عراق هستند. ترامپ مدعی است که 
حضور امریکا در عراق برای مهار نفوذ منطقه ای 
ایران است، اما مقامات عراقی گفته اند که اجازه 

نمی دهند واشنگتن برای مقابله با ایران از خاک 
عراق اس��تفاده کند. فرماندهان حشدالش��عبی 
عراق بار   ه��ا گفته اند که باتوجه ب��ه نابودی گروه 
تروریستی داعش، نیازی به حضور امریکایی   ها در 
عراق نیست و اگر امریکایی   ها خاک عراق را ترک 
نکنند، به زور متوسل خواهند شد. هادی العامری، 
رئیس سازمان بدر عراق روز سه    شنبه در سخنانی 
گفت که »امریکایی   ها جرئت پرسه زنی در شهر   ها 
و مناطق عراق را ندارند«. ماه گذش��ته نیروهای 
بسیج مردمی مانع گشت زنی نیروهای امریکایی 
در شهر موصل شدند. امریکایی    ها مدعی هستند 
که به بهانه مقابله با داعش در عراق حضور دارند اما 
این در حالی است که نیروهای امریکایی همیشه 
به عنوان پشتیبانی لجستیکی داعش عمل کرده 
و تسلیحات گسترده ای را به آنها ارسال کرده اند و 
در بسیاری از موارد فرماندهان داعش را از میدان 

نبرد فراری داده اند. 
درحالی که دولت عراق به دنبال برچیده ش��دن 
پایگاه های امریکایی اس��ت اما واش��نگتن قصد 
احداث پایگاه جدیدی در مرزهای عراق و سوریه 
را دارد. یک منبع آگاه در استان االنبار عراق روز 
چهار   ش��نبه فاش کرد، نیروهای امریکایی قصد 
دارند یک پای��گاه نظامی دائم��ی را در نزدیکی 
مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن ایجاد کنند. این 
منبع آگاه در گفت وگو با خبرگزاری » المعلومه « 
اظهار کرد:»خودروهای حامل تجهیزات نظامی 
جهت ایجاد این پایگاه، س��الح    ها و مهماتی را از 
اردن به س��مت خاک عراق منتقل کردند بدون 
اینکه انگیزه های واقعی از چنین اقدامی مشخص 
باشد«. تحرکات جدید امریکا در شرایطی است که 
قرار است نیروهای امریکایی از سوریه خارج شوند 
و به گفته مقامات واشنگتن، قرار است این نیروها 

در عراق مستقر  شوند. 

اتحادی�ه اروپ�ا عربس�تان س�عودی را ه�م 
ب�ه لیس�ت س�یاه كش�ورهای تهدید كننده 
این بل�وك از بابت پولش�ویی و ع�دم مقابله 
ب�ا تأمی�ن مال�ی تروریس�م اضاف�ه ك�رد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
کمیس��یون اتحادیه اروپا دیروز اعالم کرد: نام 
عربس��تان، پانام��ا و چندین کش��ور دیگر را به 
فهرست س��یاه کش��ورهایی که این بلوک را به 
دلیل مقابل��ه ضعیف با تأمین مالی تروریس��م 

و پولش��ویی تهدید می کند، اضافه کرد. دیروز 
همزمان با قرار گرفتن عربستان در لیست سیاه 
اروپا، دو سایت بلژیکی و فرانسوی فاش کردند 
که عربس��تان برای بهبود وجهه مخدوش خود 
در سطح جهان، از دو ش��رکت اروپایی حمایت 
مالی به عمل می آورد. سایت  ای یو آبزرور اعالم 
کرد که به یک پست الکترونیکی دست یافته که 
» کالج اروپا « برای یک��ی از نمایندگان پارلمان 
اروپا فرستاده است. بر اس��اس این پست کالج 

اروپا درصدد تنظیم سفر هفت سفیر و مسؤالن 
ارشد دولت عربستان به نهادهای اتحادیه اروپا 

بین ۱8 و 20 فوریه است. 
آنگونه که کمیس��یون اروپا دی��روز اعالم کرده 
مجموعاً 2۳ کش��ور در این فهرست وجود دارند 
که شامل افغانس��تان، س��اموای امریکا، باهاما، 
بوتسوانا، کره ش��مالی، اتیوپی، غنا، گوام، ایران، 
عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پوتوریکو، 
ساموا، عربستان س��عودی، س��ریالنکا، سوریه، 

ترینیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین امریکا 
و یمن می ش��وند. اضافه ش��دن به این فهرست 
روابط مالی کشورها با اتحادیه اروپا را پیچیده تر 
می کن��د و بانک ه��ای اتحادیه مجبور هس��تند 
نسبت به هرگونه تراکنش مربوط به حاضران در 
این فهرست بررسی های مضاعف به عمل آورند. 
کمیسیون اتحادیه اروپا در حالی ایران را در لیست 
سیاه خود قرار داده که بر اساس برجام متعهد به 

تسهیل مناسبات مالی خود با ایران است. 
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اتحادیهاروپاعربستانراهمبهلیستسیاهپولشوییاضافهکرد

كنفرانس ورشو كه    گزارش  یک
قرار بود به مركزی 
دیپلماتیک و جهانی علیه ایران تبدیل شود در 
حال تبدیل شدن به نماد ضعف امریکا در مقابله 
با تهران است، تا حدی كه واشنگتن مجبور شده 
دست به دامن ربات های توئیتری شود تا با ایجاد 
جو روانی در فضای مجازی ابهت جعلی به این 

كنفرانس بدهد. 
به گزارش »جوان«، روزگذشته در پایتخت لهستان 
کنفرانسی به رهبری امریکا کلید خورد و قرار است 
امروز پایان یابد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی  گفت محور اصلی سخنان او در این 
کنفرانس ایران خواهد بود. وی گفت: »محور اصلی 
کنفرانس ایران است؛ اینکه چطور جلوی این کشور 
را در سوریه گرفت، مانع پرخاشجویی آنها در منطقه 
شد و در رأس همه اینها مانع دستیابی این کشور به 

سالح هسته ای شد.«
این اظهارات نتانیاهو در حالی اس��ت که لهستان 
و امری��کا ک��ه نگ��ران مش��ارکت س��طح پایین 
دعوت شدگان هستند دو هفته قبل مواضع خود 
را تغییر داده و تأکید کردن��د این کنفرانس علیه 
هیچ کشور یا موضوع واحدی نیست. حتی مایک 
پمپو، وزیر خارجه امریکا یک روز قبل از ش��روع 
کنفرانس به همراه همتای لهستانی خود در میان 

خبرنگاران حاضر شد اما نامی از ایران نبرد و تنها 
درباره تاریخچه روابط واشنگتن - ورشو و چشم انداز 
بس��ط این روابط و آینده اروپا سخن گفت. این در 
حالی اس��ت که او یک ماه قبل هدف از برگزاری 

کنفرانس ورشو را مقابله با ایران اعالم کرد. 
این تغییر موضع باعث نش��د کنفرانس ورش��و بر 
اساس خواست امریکایی     ها پیش برود و متحدان 
امریکا تصمیم گرفته اند یا در این کنفرانس شرکت 
نکنند یا هیئت دون پایه ای به ورش��و اعزام کنند. 
به گزارش بی بی سی،  »وزرای کشورهای اروپایی 
که امضاکنندگان برجام هستند از حضور در این 
کنفرانس سر باز زدند و فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا هم گفته به ورشو 
نخواهد رفت.«  تنها وزیر خارجه انگلیس گفته در 
این کنفرانس شرکت می کند اما تأکید کرده برای 
حضور در جلسه مربوط به یمن در این کنفرانس 
شرکت می کند. پیش تر عراق، لبنان و تشکیالت 
فلسطینی قاطعانه این کنفرانس را رد کرده بودند و 
چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت 
حاضر نش��دند در این کنفرانس مشارکت کنند. 
مسکو برگزاری این کنفرانس را محکوم کرده است. 
ترکیه نیز اخیراً اعالم کرد در این کنفرانس شرکت 
نمی کند. »مسعود بهنود « روزنامه نگار بی بی سی 
در صفحه توئیتر خود نوش��ت: »ت��ا اینجای کار 

اجتماع ورشو جز شکست برای ترامپ و همراهانش 
نتیجه ای نداشته. شغل پمپئو در خطر است. بعد از 

مضحکه کره شمالی، این دومین شکست است.«
 لشکر ربات ها

این عوامل باعث شده ناظران از شکست امریکا قبل 
از شروع کنفرانس ورش��و علیه ایران خبر دهند؛ 
مسئله ای که به نظر می رسد مقامات امریکایی نیز 
به آن پی برده اند و تالش کرده اند در فضای مجازی 
و از طریق ربات های ساختگی شکست کنفرانس 
ورش��و را جبران کنند. جعلی بودن این اقدامات 
امریکا و متحدانش در حدی آش��کار بود که حتی 

بی بی سی نیز طی گزارشی به آن پرداخت. 
وبگاه »بی بی س��ی مانیتورینگ« ک��ه به صورت 
تخصصی در زمینه رصد فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی متمرکز است، روز گذشته در گزارشی 
نوشت: »تحلیل بیش از ۱4هزار توئیتی که در ماه 
گذشته میالدی از هشتگ »ما از نشست  لهستان 
 حمایت  می کنیم« استفاده کرده اند، نشان داد که 
اغلب این توئیت     ها به تنها هشت حساب کاربری 

بازمی گردد.«
 این یافته بدان معناست که محتوای منتشر شده 
با این توئیت ابتدا از یک به اصطالح اتاق فرماندهی 
منتشر شده و سپس از سوی چند صد یا چند هزار 
ربات توئیتری و همچنین گروهی از کاربران همسو 

ریتوئیت ش��ده و ضریب پیدا کرده اس��ت. فرض 
ترتیب دهندگان چنین عملیات     هایی این اس��ت 
که استمرار این روند می تواند این احساس را ایجاد 
کند که فضای غالب شبکه اجتماعی هدف، با این 

هشتگ همراه است. 
بی بی سی مانیتورینگ در این مورد نوشته است: »به 
نظر می رسد که هدف از این کار ایجاد تصنعی یک 
»ترند « )موضوع داغ در یک شبکه اجتماعی( است 
که این برداشت را به وجود آورد که از این نشست 
حمایت عمومی وجود دارد و به تبع آن نارضایتی 
گسترده ای از ساختار سیاسی ایران شکل گرفته 
اس��ت«. این تنها تحقیقی نیس��ت که ساختگی 
بودن موج هشتگی در حمایت از نشست ورشو را 

ثابت می کند. 
اواخر دی ماه نیز »جیاف گولبرگ«، از کارشناسان 
تحلیل محت��وای اینترنت با انج��ام یک تحقیق 
مش��خص کرد الگوی فعالی��ت کاربران��ی که از 
هشتگ »ما از نشست  لهستان  حمایت  می کنیم« 
 اس��تفاده کرده اند، نش��ان می دهد که عمده این 
حساب های کاربری ربات هستند. گولبرگ در یک 
رشته توئیت نوشته 5هزار و 500 پیام جدید را که 
با این هشتگ توئیت کرده اند انتخاب کرده است. 
6هزار و ۳00حساب کاربری این پیام     ها را توئیت و 
یا بازتوئیت کرده اند یا اینکه در این توئیت     ها مورد 
خطاب قرار گرفته اند. او نوشته است: »آشکار است 
که با این هش��تگ، دارد بازی می شود.«  او سپس 
فهرستی منتشر کرده و نوش��ته هنگامی که این 
حساب های کاربری بررسی می شوند، برخی از آنها 
هستند که بیش از 500 بار به نام آنها برمی خوریم. 
این الگو، اولین نشانه ای است که مشخص می کند 
احتماالً فعالیت این حساب های کاربری را ماشین 

اداره می  کند نه انسان. 
 منافقین؛ گزینه امریکا 

تنها لشکر جعلی ربات     ها و حضور نیافتن مقامات 
ارش��د اروپایی نیست که نش��ان دهنده شکست 
کنفرانس ورشو است بلکه گزینه های جایگزینی 
برای جمهوری اسالمی که از سوی مقامات نزدیک 
به ترامپ مطرح ش��د عم��ق بی فایده ب��ودن این 
کنفرانس را نشان می دهد. رودی جولیانی، وکیل 
س��ابق ترامپ در آستانه ش��روع کنفرانس گفت: 
»مسئله این اس��ت که گزینه جایگزین کیست؟ 
ما در اینجا جواب داریم. خان��م رجوی یک طرح 
۱0ماده ای داده است که از این روشن تر نمی شود 
طرحی را برای آینده توضی��ح داد.«  اعالم گزینه  
منافقین به عن��وان جایگزین در حالی اس��ت که 
تقریباً تمامی کارشناسان و ناظران امریکایی تأکید 
دارند که منافقین نه تنها هیچ جایگاهی در میان 
ایرانیان ندارند بلکه به دلیل عملکرد گذشته خود 

بسیار منفور هستند. 

  گزارش  2

   پرونده

گام بعدی، خروج امريکا  از عراق
بعد از چانه زنی های رنج آور امریکا با ترکیه و نهایتاً با داعش در شرق فرات، 
خروج تدریجی نیروهای امریکایی از س��وریه آغاز شد. این ستون نظامی 
از پایگاه شدادی در جنوب حس��که حرکت کرده، به سمت مرزهای عراق 
رفته اند تا در چند پایگاه امریکایی در عراق مستقر شوند. بخشی از این نیروها 
در جنوب غربی استان االنبار و در مسیر جاده بغداد به امان مستقر می شوند و 
بر اساس توافق با داعشی های باقیمانده در باغوزه در شرق فرات، که به همین 
منطقه منتقل می شوند، نیاز به عقبه های لجستیکی با مرزهای عربستان و 
اردن را مدنظر دارند تا با جابه جایی های سریع در این منطقه، امکان امتداد 

به سمت شهرهای مختلف عراق در مرکز و جنوب را داشته باشند. 
امریکایی ها به خوبی می دانند که با موجی جدی در مخالفت با حضور خود در 
عراق روبه رو هستند و به همین دلیل موضوع عدم تمدید استثنا در مناسبات 
مالی تعدادی از کشورها و از جمله عراق با ایران را مطرح کرده اند تا حداقل 
برای مدت کوتاهی بتوانند نیروهای اخراجی خود از سوریه را در عراق پناه 
دهند و لذا سرپرست وزارت دفاع عراق با سراس��یمگی وارد بغداد شده تا 
مابه ازای چشم پوشی از روابط اقتصادی عراق با ایران را، امکان استقرار این 
نیروها قرار دهد. با این حال مقامات امریکایی به خوبی  می دانند که فضای 
سنگین سیاسی و اجتماعی و حزبی و نمایندگان پارلمان عراق و مقامات 
رسمی در این کشور، یک شمارش معکوس برای حضور نیروهای آنهاست. 
البته ممکن اس��ت یک کارناوال تبلیغاتی مانند آنچه درمورد بن الدن در 
پاکستان اجرا کردند را در باغوزه سوریه هم اجرا کرده و ابوبکر البغدادی را 
دستگیر کنند تا از میزان سرافکندگی خود برای فرار از سوریه بکاهند. این 
درحالی است که نظامیان امریکایی در سوریه زندانیان داعش که در دست 
نیروهای کردی قس��د بوده را تحویل گرفته و به نقطه ای نامعلوم که البته 
روشن است، منتقل کرده اند. این داعشی ها به غرب االنبار و بخشی به مناطق 
کوه های حمرین که به موازات مرزهای ایران اس��ت منتقل می شوند تا با 
اقدامات ضدامنیتی و ایذایی آنها، توجیهی برای ادامه حضور در عراق داشته 
باشند. با همه شیطنت های رسوایی که امریکا در عراق به اجرا می گذارد، 
ش��مارش معکوس برای خروج نیروهای امریکا از عراق نیز در دستور کار 
عراقی هاست که در بدبینانه ترین حالت، مجبورند بخش اعظم نیروهایشان را 
از عراق خارج کرده و در پایگاه های کویت و عربستان و یا به امریکا بازگردانند. 
اظهارات مقامات ارشد نظامی امریکا درخصوص آسیب  پذیری ناوگان دریایی 
امریکا که عمدتاً در بحرین مستقر هستند، نشانه دیگری است که حداقل به 
کاهش ِعده و ُعده آنها در خلیج فارس منتهی می شود. دلیل روشن و منطقی 
وجود دارد که ترامپ به جز مشکالت عدیده سیاسی و اقتصادی در درون 
امریکا، باید به دلیل شرایط اضطراری در عربستان که با کسری فوق العاده 
بودجه روبه رو است، نفت با قیمت 80 تا 85 دالر را در سال جاری تحمل کند 
و سقف باجگیری از کشورهای عربی هم اجازه تأمین بودجه و هزینه استقرار 
حجم فعلی نیروهای امریکایی را نمی دهد لذا همچون خروج از افغانستان که 
به تعدیل جدی نیروهای شان منتهی می شود و آن را به توافق با طالبان گره 
زده اند، مسئله خروج امریکا از منطقه و فرسایش جدی هژمون منطقه ای، 
امری غیرقابل اغماض است. پس از فرار از سوریه، گام بعدی عراق است که 

عدم حضور شرارت گونه امریکا را تجربه خواهد کرد.
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 2018، بد    ترین سال خبرنگاران در اروپا
شورای اروپا در گزارشی سال 20۱8 را » بد    ترین سال برای خبرنگاران 
در اروپا « از زمان جنگ س��رد خواند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
خب��ری دویچه وله، در این گ��زارش همچنین بر اقدام��ی فوری برای 
حفاظت از خبرنگاران در مقابل حمالتی ک��ه به صورت مداوم صورت 
می گیرد، تأکید شده است. در گزارش 20۱۹ شورای اروپایی با عنوان 
» دموکراسی در خطر « آمده که آزادی رسانه در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در شرایط بسیار بدی است که بد    ترین شرایط از پایان جنگ سرد 
به حس��اب می آید. این گزارش که با همکاری پلتفرمی برای حفاظت 
از روزنامه نگاری و امنیت خبرنگاران منتشر شده در ادامه می آورد که 
تعداد حمالت علیه خبرنگاران به شدت در سال گذشته میالدی افزایش 
یافته و تقریباً دو برابر شده است. این پلتفرم همچنین نسبت به انجام 
حمالت بیشتر علیه خبرنگاران هشدار داده که بسیاری از آنها در دسته 
س��طح ۱ قرار دارند. در میان این رخداد    ها می توان به انفجار خودروی 
بمب گذاری شده، حمله با چاقو، حمله با اس��تفاده از آتش و حمله به 
ساختمان روزنامه ملی اشاره کرد. دو خبرنگار در سال 20۱8 در جریان 
کار کشته ش��دند که یان کوچیاک، خبرنگار محقق اسلواکی و جمال 

خاشقجی، روزنامه نگار مخالف سعودی هستند. 
-----------------------------------------------------
 گورباچف: امریکا می خواهد قدرت نظامی مطلق به دست آورد

میخائیل گورباچف، رئیس جمهور شوروی سابق هدف امریکا از خروج از 
پیمان موشک های هس��ته ای میان برد را برتری نظامی مطلق در جهان 
خواند. به گزارش اس��پوتنیک، گورباچف گفته که پیمان هس��ته ای منع 
استفاده از موشک    هایی برد کوتاه و متوسط )INF( تاکنون امنیت روسیه 
را تضمین و ازامکان استقرار سالح های مرگبار در نزدیکی مرز های کشور 
جلوگیری می نمود. به گفته گورباچف، واشنگتن تالش می کند تا به برتری 
نظامی مطلق در جهان دست یابد. در پشت تصمیم امریکا مبنی بر خروج از 
این پیمان منع استفاده از موشک های هسته ای میان برد، دالیلی که رهبران 
ایاالت متحده به آنها اشاره می کنند نیست، بلکه هدفي کامالً متفاوت نهفته 
است : »ایاالت متحده میل دارد خود را از هرگونه محدویت    ها در زمینه دفاع 

از خود آزاد ساخته و اراده خود را بر کل جهان دیکته کند.«
-----------------------------------------------------
 ناتو برنامه ای برای استقرار موشک های اتمی در اروپا ندارد

معاون دبیر کل سازمان ناتو گفت که این سازمان پس از پایان پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد، قصد ندارد موشک های هسته ای 
در اروپا مستقر کند. »رز گوته مولر« معاون دبیر کل سازمان ناتو در این 
مورد به روزنامه آلمانی »زوددویچه « گفت که حتی پس از پایان پیمان 
منع موشک های هسته ای میان برد  )INF(، اروپا تصمیم ندارد که چنین 

تسلیحاتی را در اروپا مستقر کند. 
-----------------------------------------------------
 »مادورو« خواستار همبس�تگی كشورهای عربی و اسالمی 

با ونزوئال شد
رئیس جمهور ونزوئال ضمن درخواس��ت از کشورهای عربی و اسالمی 
برای همبس��تگی با کش��ورش، افزود، هر حمله ای به ونزوئال بی پاسخ 
نخواهد ماند. به گزارش فارس، شبکه لبنانی »المیادین « گفت وگویی با 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال انجام داده که او در آن گفته که 
واشنگتن قصد دارد به ثروت های ونزوئال دست اندازی کند و معارضان 
در این کشور، مزدوران و آلت دس��ت واشنگتن هستند. مادورو تأکید 
کرد، به وحدت و یکپارچگی ارتش ونزوئال اطمینان دارد و هر حمله ای 
به این کشور بدون پاسخ در جهان اسالم و عرب نمی ماند. وی در ادامه 

کشورهای عربی و اسالمی را به همبستگی با کشورش فراخواند. 
-----------------------------------------------------

 چین ناو هواپیمابر به پاكستان می فروشد
چین تصمیم گرفت اولین و تنها ناو هواپیمابر ساخت خود را به منظور به 
روز کردن تجهیزات نیروی دریایی پاکستان، به این کشور بفروشد. وزارت 
امور خارجه چین اعالم کرد که در رابطه با صادرات کشتی به نیروی دریایی 
سایر کشور    ها به ویژه پاکستان، از اصول خاص پیروی می کند. کارشناسان 
نظامی چین می گویند اخبار مربوط به فروش ناو هواپیمابر »لیااونینگ « به 
صورت رسمی تأیید نشده است ولی این ناو هواپیمابر چینی هم به عنوان 

کشتی آموزشی و هم کشتی جنگی عمل می کند. 

اروپايی    ها به پوتین
 بیشتر از ترامپ اعتماد دارند

نتایج یک پژوهش نشان می دهد شهروندان فرانسه و آلمان به رؤسای 
جمهور روس�یه و چین بیش�تر از رئیس جمهور امریکا اعتماد دارند. 
این نظرسنجی که از س��وی مؤسسه پیو انجام شده اس��ت نشان می دهد 
اروپایی    ها بیشتر از دونالد ترامپ به والدیمیر پوتین و شی جین پینگ اعتماد 
دارند. نتایج یک پژوهش که روز سه    شنبه ۱۳ فوریه منتشر شد این موضوع 
را مشخص کرده است.  گفتنی است، شهروندان کشورهای کانادا، فرانسه، 
آلمان، ژاپن، ایاالت متحده، بریتانیا و روس��یه در این نظرس��نجی شرکت 
داشته اند.  این تحقیق نشان می دهد اکثریت کسانی که در این هفت کشور 
مورد پرس��ش قرار گرفته اند به آنگال مرکل و امانوئل ماکرون اعتماد دارند.  
صدراعظم آلمان که با چالش های سیاس��ت داخلی روبه رو بوده است و از 
رهبری حزب خود هم کنار رفته است و اعالم کرده در پایان دوره کنونی دیگر 
در انتخابات آلمان شرکت نخواهد کرد مورد اعتماد   ترین رهبر جهان در میان 
هفت کشوری است که این نظرسنجی در بین آنها انجام شده است. اکثریت 
افراد شرکت کننده در این نظرسنجی معتقدند مرکل به نسبت دیگر رهبران 
جهان درست    ترین کار را انجام می دهد.  نتایج این نظرسنجی نشان می دهد 
امانوئل ماکرون بعد از مرکل در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که 
رئیس جمهور فرانسه اخیراً با چالش های جدی داخلی روبه رو بوده است و 
تظاهرات جنبش موس��وم به جلیقه زرد   ها دولت ماکرون را به دردسرهای 
بسیاری انداخته است.  اکثریت امریکایی    ها به رهبران اروپایی اعتماد دارند، 
این رابطه متقابل نیست و اروپایی    ها به دونالد ترامپ اعتماد چندانی ندارند.  
در واقع اروپایی    ه��ا کمترین اعتماد را به دونالد ترام��پ دارند. چرا که تنها 
۱0درصد آلمانی    ها و ۹ درصد فرانس��وی    ها بر این باورند که رئیس جمهور 
کنونی امریکا اقدامات درست را انجام می دهد.  دیگر نکته قابل توجه در نتایج 
این نظرسنجی این است که دونالد ترامپ تنها رهبری است که حتی در کشور 

خودش هم اکثریت شهروندانش به او اعتماد ندارند. 
 مدرك تبانی ترامپ با روسیه پیدا نشد

کمیته اطالعاتی سنای امریکا که نزدیک پایان تحقیقات خود است هیچ 
مدرک مستقیمی دال بر تبانی میان کمپین ترامپ و روسیه در انتخابات 

ریاست جمهوری 20۱6 امریکا پیدا نکرده است. 
به گزارش ان بی س��ی نیوز به نقل از دموکرات  ها و جمهوریخواهان کمیته 
فوق الذکر هیچ نشانه ای از توافق میان دونالد ترامپ با روسیه یا پیشنهاد کمک 
به کاهش تحریم    ها یا انجام اقدامات مورد نظر روسیه در قبال کمک مسکو 
پیدا نکرده است.  اگرچه کمیته اطالعاتی امریکا هیچ مدرک مستقیمی از 
تبانی میان رئیس جمهور و روسیه پیدا نکرده است اما دموکرات  ها می گویند 
تماس    ها میان وابستگان ترامپ از جمله فرزندانش با روس  ها حاکی از آن 
است که کمپین ترامپ به دریافت مش��اوره های خارجی چندان بی میل 
نبوده است. ترامپ و همکارانش تا قبل از ژانویه 20۱۷ و شروع دوره ریاست 
جمهوری بیش از ۱00 تماس با روس    ها داشته اند.  اعضای تیم تحقیقاتی 
دموکرات سنا به ان بی س��ی نیوز گفتند که حداقل شش یا هفت ماه طول 
می کشد تا آنها گزارش نهایی خود را بنویس��ند.  تحقیقات در دست انجام 
رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده ارتباط کمپین انتخاباتی ترامپ با روس��یه 
که در سال 20۱6 روسیه را متهم به مداخله درانتخابات کرد همچنین هیچ 
مدرکی از مداخله مستقیم ترامپ در این تبانی پیدا نکرده است. روسیه اما 
مکرراً دخالت در انتخابات امریکا را رد کرده و گفته است که این اتهامات به 
عنوان بهانه ای برای شکست کمپین مخالف ترامپ و همچنین منحرف کردن 

توجه مردم از نمونه های واقعی تقلب و فساد در انتخابات بیان شده اند. 

طالبان خطاب به دولت كابل: 

توبه کنید يا در انتظار برخورد 
به » شیوه افغانی « باشید

طالبان در حالی اعضای تیم14 نفره مذاكره با امریکا را معرفی كرده كه 
همچنان بر موضع مذاكره نکردن با دولت افغانستان پافشاری می كند. 
س�خنگوی جنبش طالبان در گفت وگو با روزنامه الشرق االوسط گفته 
كه این جنبش هرگز با دولت كابل مذاكره نخواه�د كرد. وی دو گزینه 
پیش روی اعضای ای�ن دولت ق�رار داد و گفت یا توبه كنن�د یا پس از 
رفتن نیروهای خارجی به » ش�یوه افغان�ی « با آنها برخورد می ش�ود. 
گروه طالبان اس��امی ۱4 عضو مذاکره کننده خود با امری��کا را اعالم کرد تا 
چشم انداز مذاکره دوجانبه با امریکا- طالبان یک گام دیگر پیش برود. پنج 
نفر از مذاکره کنندگان کسانی هستند که سابقه بازداشت در زندان گوانتانامو 
را دارند و نام »انس حقانی« برادر جوان تر رهبر گروه شبکه حقانی، یکی از 
شاخه های طالبان که در کابل زندانی اس��ت، نیز در میان مذاکره کنندگان 
دیده می شود. سخنگوی طالبان گفته است حقانی باید آزاد شود تا کار روی 
مذاکرات را آغاز کند. این در شرایطی اس��ت که دولت افغانستان همچنان 
روی مذاکره طالبان با خودش اصرار می کند و اشرف غنی، رئیس جمهور در 
تازه     ترین اظهارات خود گفته که خودش شخصاً امریکایی    ها را قانع کرده که 
با طالبان برای رسیدن به صلح گفت وگو کنند. با همه اینها، ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان در گفت وگو با الشرق االوسط بار دیگر تأکید کرد که جنبش 
طالبان با دولت اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان هرگز مذاکره نخواهد 
کرد. نشست نمایندگان طالبان با زلمای خلیل زاد، نماینده امریکا در روند 
صلح افغانستان صرفاً نشست با نماینده امریکاست اما اشرف غنی یک دستیار 
داخلی است. او و نظامش مشکل فرعی افغانس��تان هستند که پس از حل 
مشکل اصلی یعنی اشغالگری حل خواهند شد. وی مسئوالن دولت کابل را 
فرهیختگانی متأثر از تفکر غربی توصیف کرد که در حالی که کامالً از حقایق 
مسائل آگاه هستند به استعمارگر ملحق شده و به طمع دستیابی به پول و 
پست های عالی به خدمت آنها درآمده اند اما اگر از گمراهی بازگشته و توبه 
کنند طبیعی است که نوع برخورد طالبان با آنها تغییر کرده و اختالفات موجود 
خودجوش حل خواهد شد. مجاهد همچنین گفت: خواستار آزادی زندانیانی 
هستیم که نیروهای بیگانه با ظلم و تجاوز آنها را زندانی کرده اند. افغانستان 
تهدیدی برای کسی نیست و افغان     ها به کسی اجازه نمی دهند که کشورشان 
به تهدیدی برای دیگران تبدیل شود. از سوی ما چیزی حل نشده باقی نمانده 
است اما امریکایی     ها هم باید به اشغالگری پایان دهند و هم حمایت خود را از 

داعش که به امنیت افغانستان و منطقه آسیب می زند، قطع کنند. 

لشکر رباتیک توئیتر براي نجات ورشو

هادیمحمدی

تمکین حريری به سالح  حزب اهلل لبنان 
ی�ک رس�انه صهیونیس�تی گ�زارش داد ك�ه دول�ت جدی�د 
و  خ�ود  س�الح های  حف�ظ  اج�ازه  ح�زب اهلل  ب�ه  لبن�ان 
اس�ت.  داده  را  اس�رائیل  اش�غالگری  براب�ر  در  مقاوم�ت 
روزنامه  تایمز آو اسرائیل در گزارشی نوشت که سعد حریری، نخست وزیر 
لبنان روز گذش��ته هنگام قرائت بیانیه وزارتی دولت جدید این کشور در 
مقابل پارلم��ان به رغم اینکه نامی از حزب اهلل به می��ان نیاورده اما به طور 
ضمنی گفته اس��ت که دول��ت وی در آین��ده به حزب اهلل اج��ازه حفظ 
سالح هایش را که در جنگ بزرگ خود علیه اسرائیل در سال 2006 استفاده 
کرد، خواهد داد.   در این گزارش آمده است: حریری در بیانیه مذکور با اشاره 
به حق گروه های مقاومت در برابر اسرائیل برای حفظ سالح های شان، تأکید 
کرده که شهروندان لبنانی حق مقاومت در برابر اشغال و تجاوز اسرائیل را 
دارند. »تایمز آو اسرائیل « در ادامه نوشت: حزب اهلل قدرتمند و مورد حمایت 
ایران دستاوردهای بزرگی را به دس��ت آورده است و درحال حاضر بر سه 
وزارتخانه تسلط دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا نسبت به سپردن 

سه وزارتخانه به این حزب ابراز نگرانی کرده بود. 


