
  گزارش  یک اروپ�ا الاق�ل در 
موضع،  تحریم های 
امریکا علیه ایران را تقبیح ك�رده، اردوغان به 
صراحت گفته كه هم�راه تحریم ه�ای امریکا 
نخواهد بود، هندی  ها در لفافه گفته اند كه به رغم 
تحریم ها، نفت ایران را خواهند خرید ولی حیدر 
العب�ادی كه چن�دی قب�ل گفت�ه ب�ود بغداد 
با »حمایت های ای�ران  قادر ش�د مقابل داعش 
پیروزی س�ریع و كامل  به دس�ت آورد« و حاال 
چراغ سبز امریکا برای نخست وزیری را دریافت 
كرده، دیروز گفت كه بغداد به منظور حمایت از 
ملت عراق به تحریم های امریکا پایبند خواهد 
بود؛ موضعی كه حتی وزارت خارجه عراق نیز آن 
را تأیید نکرد و از جامعه جهانی خواست با فشار 
به امریکا، مانع تحریم های ضد ایرانی ش�وند. 
هفته پیش ب��ود كه یک منبع عراق��ی به روزنامه 
الشرق االوسط گفت كه امریکا به طرف های مهم 
عراقی اطالع داده كه حیدر العبادی، نخست وزیر 
كنونی ع��راق تنها گزینه امریکا برای این پس��ت 
اس��ت. حاال این راز در حال آشکار شدن است كه 
چرا به تعبی��ر الشرق االوس��ط، » امریکایی   ها این 
بار می خواهند فقط خودشان نخست وزیر آینده 
را تعیین كنند.«  العبادی ك��ه آبان ماه 1396 در 
گفت وگو با واشنگتن پست گفته بود: »ما مایلیم 
با شما كار كنیم، هر دو ش��ما)ایران و امریکا( اما 
خواهش می كنم مشکل خود را به عراق نیاورید.«  
حاال در كشاكش عملی شدن تحریم دولت امریکا 
علیه ایران گفته كه با تحریم ایران مخالف است ولی 
برای حمایت از منافع ملت عراق به این تحریم   ها 
پایبند خواهد بود. العبادی در كنفرانس مطبوعاتی 
هفتگی خود، در یک موضع گیری كه بالفاصله با 

موضع تند گروه های عراقی روبه رو شد، گفت: »ما 
از این مجازات   ها حمایت نمی كنیم زیرا آن را یک 
اشتباه راهبردی می دانیم، اما ناگزیر آن را به اجرا 
می گذاریم .«  بر اساس گزارش اسپوتنیک عربی، 
العبادی توضیح داد:» ما مخالف تحریم هستیم اما 
ممکن اس��ت به آن پایبند باشیم زیرا كشورهای 
بزرگ تر از ما پایبند هس��تند، اگر پایبند نباشیم 
شکس��ت خواهیم خورد، م��ن از تحریم   ها راضی 
نیستم اما این مس��ئله به این معنا نیست كه من 
خدمتی را ارائه دهم یا خودم را اذیت كنم، من به 
عنوان نخست وزیر عراق نمی توانم موضعی اتخاذ 

كنم كه به ضرر شهروندانم باشد.«  
اظهارات نخس��ت وزیر وابس��ته به حزب الدعوه 
عراق در حالی است كه روز سه   شنبه فؤاد معصوم ، 
رئیس جمهور عراق با اشاره به درهم تنیدگی روابط 
تهران – بغداد گفته بود كه شرایط فعلی عراق و 
طبیعت روابط پر منفعت آن با ایران باعث می شود 
پایبندی بغداد به تحریم های امریکا علیه تهران 
را س��خت كند. فؤاد معصوم گفته است عراق در 
درگیری های فعلی نباید با یک طرف علیه طرف 
دیگری باش��د و فش��ار زیاد بر ایران ممکن است 
نتایجی به دنبال داشته باشد كه بر وضعیت داخلی 

عراق و دیگر كشور  ها تأثیر بگذارد. 
    امید به واشنگتن

بر اساس آمار سال 2016، ایران سومین شریک 
تجاری ای��ران اس��ت؛ موضوعی كه باعث ش��ده 
مناس��بات ته��ران – بغداد پیچیدگ��ی منحصر 
به فردی داشته باش��د. نش��نال اینترست اواخر 
اردیبهشت ماه 1397 با اشاره به همین پیچیدگی 
ضمن برجسته سازی این نکته كه »امریکا درک 
درستی از سیاست های اعمالی عراق ندارد« نوشته 

بود:» بعد از »صدام حسین«، جورج بوش خواستار 
به قدرت رس��یدن »احمد چلبی« رئیس كنگره 
ملی عراق به جای او بود و گفته می شود میلیون  ها 
دالر نیز برای تحقق این هدف هزینه شد اما بعد 
از اعالم نتایج انتخابات با نتیجه ش��وكه كننده ای 
روبه رو شدند. احمد چلبی تنها0/5 درصد از آرا را 
به خود اختصاص داد.«   این پیچیدگی، روز گذشته 
بالفاصله بعد از موضع گیری العبادی خود را نشان 
داد، جایی كه گروه  های عراقی با موضع العبادی 
مخالفت كردند. سید عمار حکیم، رئیس جریان 
حکمت ملی عراق در جلسه هفتگی روز چهار  شنبه 
خود كه در آن عده ای از نخب��گان و نمایندگان و 
مسئوالن جریان الحکمه حضور پیدا كردند، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در معرض فشار و تحریم 
و حمله ای اس��ت كه اقتصاد و نظام سیاسی آن را 
هدف قرار داده اس��ت؛ از هم��ه می خواهم كه در 
این بحران كنار جمهوری اسالمی ایران بایستند 
و این كشور را یاری كنند. وی افزود: در این بحران 
عراق باید » راه تنفسی « برای جمهوری اسالمی 
ایران باش��د؛ وظیفه دینی و اخالقی ما ایستادن 
كنار جمهوری اس��المی ایران می باش��د چرا كه 
این كش��ور در تمامی بحران  ها كنار ما ایستاد، ما 
به عنوان سیاستمداران عراق باید نقش خود را در 
راستای نزدیک كردن رویکرد  ها و كاهش فشار با 
همکاری جامعه بین الملل و جمهوری اس��المی 
ایران به بهترین نح��و ایفا كنیم. ح��زب »الدعوه 
االس��المیه « عراق به رهبری نوری المالکی نیز با 
انتش��ار بیانیه ای تحریم های امریکا علیه ایران را 
محکوم و رد كرد. در بیانیه این حزب آمده است:  
»حزب »الدعوه االسالمیه«، تحریم های ظالمانه ای 
را كه »ترامپ« رئیس جمهور امریکا علیه جمهوری 

اس��المی تحمیل كرده، رد و محکوم می كند و از 
تمامی دولت های آزاده در جهان، به ویژه دولت های 
كشورهای اسالمی می خواهد كه این تحریم های 
ظالمان��ه را كه ناقض س��اده   ترین اص��ول حقوق 
بشر است، رد كنند. « همچنین جنبش مقاومت 
اس��المی سیدالش��هدای عراق با اب��راز تعجب از 
موضعگیری العبادی در حمایت غیرمس��تقیم از 
تحریم  ها علیه ایران ، این اظهارات دوپهلو را مایه 
تعجب و شکس��ت روحیه ملت دانست . در بیانیه 
این جنبش آمده است: »ملت عراق هزاران هزار 
شهید نداد تا نخست وزیر در سمتش باقی بماند و 
با عربستان و امارات و امریکا همراهی كند . و حاال 
كه العبادی موضعی دوگانه در قبال اعمال تحریم 
علیه ایران دارد ، نمی دانیم فردا در قبال فلسطین و 
قدس شریف چه موضعی اتخاذ خواهد كرد. « نزار 
العبادی، تحلیلگر سیاسی عراق در یادداشتی در 
خبرگزاری »بغداد الیوم« با انتقاد تند از العبادی 
پرسید از منظر عمق راهبردی و با توجه به مواضع 
سایر كشورهای همسایه عراق،آیا العبادی نمی داند 
عمق راهبردی واقعی عراق، كش��وری جز ایران 
نیس��ت. تحلیلگر عراقی افزود: اگر این تحریم  ها 
همانگونه كه العبادی گفته است ظالمانه و نادرست 
است پس چرا وی عراق را شریک ظلم به یک ملت 
و در جبهه طاغوت ق��رار می دهد؟ این تحلیلگر و 
روزنامه نگار عراقی پرسید مگر غیر این است كه در 
عرف سیاست خارجی، كشورهای همسایه دارای 
اولویت هستند پس چرا العبادی این اولویت  ها را 
به جای كشور همسایه به امریکا به عنوان اشغالگر 
سابق عراق داده است. نجاح محمد علی، تحلیلگر 
عراقی كه با شبکه  هایی مانند بی بی سی گفت وگو 
می كند، گفته كه موضع ذلیالنه العبادی در قبال 
واشنگتن كه به امید به دست آوردن مجدد پست 
نخست وزیری و برخالف مخالفت جامعه جهانی، 
پایبندی خود را به تحریم  ها یکجانبه امریکا علیه 
ایران اعالم كرده باعث شده است كه بحث حذف او 

از حزب الدعوه مطرح شود. 
   بیانیه چین، تهدید اروپا 

وزارت خارجه چین دیروز با انتشار بیانیه ای ضمن 
مخالفت با تحریم های امریکا علیه ایران اعالم كرد 
روابط تجاری چین و ای��ران ناقض قطعنامه های 
سازمان ملل نیست به همین دلیل ادامه خواهد 
یافت. بیانی��ه وزارت خارجه چی��ن می افزاید: » 
پکن مخالف تحریم های امریکا است و تعهدی به 
اجرای این نوع تحریم  ها كه بیانگر یکجانبه گرایی 
واشنگتن در جهان اس��ت ندارد.«  وزارت خارجه 
چین گفته كه همکاری تجاری با ایران هیچ یک 
از قطعنامه  های شورای امنیت را نقض نمی كند. 
اتحادیه اروپا هشدار داده است كه اگر شركت های 
اروپایی به تبعی��ت از تحریم ه��ای امریکا روابط 
تجاری خود با ایران را متوقف كنند، با تحریم های 
اتحادیه اروپا مواجه خواهند ش��د. ناتالی توچی، 
مشاور ویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
دیروز در گفت وگو با رادیو بی بی سی اظهار داشت: 
آن دسته از ش��ركت های اروپایی كه در پیروی از 
تحریم های ثانویه امریکا، دست از تجارت با ایران 
بردارند، از سوی اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد. 
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بازگشت خاموش طالبان

روزنامه امریکایی وال اس��تریت ژورنال حدود یک ماه قبل بود كه خبر از 
س��فر آلیس ولز، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب و مركز آسیا، 
به قطر داده بود تا با اعضای كمیسیون سیاس��ی طالبان دیدار و مذاكره 
كند. وال استریت ژورنال این سفر را به عنوان بخشی از تالش امریکا برای 
احیای مذاكرات صلح افغانستان تفسیر كرد و كمی بعد، خبرگزاری رویترز 
جزئیات بیشتری از آن دیدار منتشر كرد و معلوم شد كه دیدار بین دو طرف 
تنها محدود به همان یک بار نبوده و دست كم دو دیدار دیگر هم در جریان 
بوده است. حاال و با گذشت یک ماه از این ماجرا، مسئوالن دولتی در كابل 
به تکاپو افتاده اند تا با پررنگ كردن نقش دولت، به نحوی جزئیات مطرح 

شده در جریان آن دیدار   ها را تکذیب كرده باشند. 
دكتر عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، روز دو   شنبه و در 
نشست شورای افغانستان اصل انجام آن دیدار   ها را تأیید كرد اما در عین 
حال گفت كه دولت افغانستان به صورت كامل در جریان بوده و موضوع 
اصلی مذاكرات تنها محدود به زمینه سازی برای مذاكرات مستقیم بین 
طالبان و دولت افغانس��تان بوده و نه چیزی بیش��تر از این. ش��اه حسین 
مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، هم می گوید كه فقط 
دولت افغانستان صالحیت پیشبرد مذاكرات صلح با طالبان را دارد و سایر 
كشور   ها از جمله امریکا »باید نقش تسهیل كننده در روند صلح را داشته 
باشند.«  این نوع واكنش مقام های ارشد كابل به روشنی گواه بر ناخشنودی 
دولت افغانستان از نادیده گرفته شدن در آن دیدار   ها است كه در عمل باعث 
شده امریکا برای رسیدن به توافقی با طالبان در عمل دولت افغانستان را كنار 
بزند. این نکته ای بود كه طی هفته های گذشته و در عمل دیده شد چنان كه 
وحید مژده، تحلیلگر دفاعی و عضو سابق طالبان، چند روز قبل رفت و آمد 
مقام های امریکایی به كابل برای دیدار با اعضای سابق طالبان را تأیید كرد و 
گفت كه در برخی از جلسات آنها بوده و امریکایی    ها به صراحت می گفتند كه 

قصد مذاكرات مستقیم با طالبان را دارند »آن هم بدون مشاركت كابل.«
به نظر می رسد كه اظهارنظرهای مقام های دولتی باعث نشده اصل صورت 
مسئله پاک شود و واقعیت امر این است كه امریکا نه تنها در جریان مذاكرات 
مستقیم خود با طالبان دولت افغانستان را از جریان مذاكرات خارج كرده 
بلکه قول و قرار   هایی با طالبان گذاشته كه هم می تواند اعتبار سیاسی دولت 
را زیر سؤال ببرد و هم اینکه بر اقتدار حکومتی بر بخشی از كشور خدشه 
وارد كند. رفت و آمد آزادانه نیروهای طالبان در برخی از والیت ها، حضور 
نمایندگانی از طالبان در دولت و حتی سپردن برخی از والیت    ها به دست 
طالبان از جمله مواردی بود كه خبرگزاری رویترز پیش از این در گزارش 
خود منعکس كرده بود و به نظر می رسد كه اظهارنظرهای دكتر عبداهلل 
عبداهلل یا سخنگوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بیشتر برای 
حفظ اعتبار دولت افغانستان باشد تا اینکه بتواند جوابی به این دست قول 
و قرارهای امریکایی    ها با طالبان باشد. جیالنی زواک از جمله تحلیلگرانی 
است كه سپردن برخی از والیات به طالبان را طرح امریکایی    ها می داند كه 
قبل از این و در 2009 به طالبان پیشنهاد شده اما آن موقع مورد پذیرش این 
گروه قرار نگرفت و حاال امریکا دوباره قصد اجرای آن را دارد و در حال حاضر 
هم این طرح تحت نام بیرون بردن نیروهای دولتی از مناطق دوردست اجرا 
می شود. وقتی كه خبر عقب نشینی نیروهای دولتی از مناطق دوردست و به 
خصوص روستایی منتشر شد، بسیاری از تحلیلگران این اتفاق را به معنای 
دادن زمین به طالبان در مقابل تشویق این گروه به پذیرفتن صلح ارزیابی 
كردند اما امان اهلل هوتکی، رئیس پیشین شورای والیتی ارزگان، سپردن 
مناطق دوردس��ت به طالبان را به ایجاد دو حکومت در افغانستان تفسیر 
كرد كه مشکلی را حل نکرده و تنها باعث تدوام جنگ می شود. با وجود این 
دست نگرانی    ها اما به نظر می رسد كه امریکا برای راحت شدن از معضل 
17ساله خود در افغانستان حاال رو به مذكرات مستقیم با طالبان با دادن 
امتیازاتی ویژه به این گروه آورده ت��ا این گروه به صورتی خاموش كنترل 
بخش قابل توجهی از كشور را به دست بگیرد. این اتفاق از یک سو به معنای 
مصالحه با اعتبار دولت افغانستان است و از سوی دیگر باعث تقسیم و تجزیه 
كشور به دو نوع حکومت از دولت كابل و دولت طالبانی می شود كه نه تنها 

درمانی برای جنگ بلکه مایه تداوم طوالنی مدت آن می شود.

 »دیکتاتوری روشنفکرانه« بن سلمان
 راز اختالف عربستان و کانادا

محمد بن س�لمان، ولیعهد عربس�تان كه سیاس�ت خارجی را در 
دس�تان خود قبضه كرده، در ایجاد بحران با كانادا هم نقش اصلی 
را برعه�ده دارد. تحلیلگ�ران غرب�ی می گویند ك�ه دیکتاتوری 
روشنفکرانه ولیعهد س�عودی راز اختالف در روابط با كانادا است 
و بیانگر این اس�ت كه ریاض هیچ گونه انتقادی را تحمل نمی كند. 
با گذشت چند روز از اقدام عربستان سعودی در اخراج سفیر كانادا و قطع 
روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این كشور، ابعاد جدیدی از پشت پرده این 
اختالف منتشر شده است. الکس كلیمنت، روزنامه نگار نشریه » سیگنال « 
روز چهار   شنبه در گفت وگو با شبکه »سی ان بی سی« اعالم كرد كه این 
بحران دیپلماتیک بخشی از طرح بن سلمان برای ایجاد یک »دیکتاتوری 
روش��نفکرانه« در یکی از جامعه های محافظه كار در جهان اس��ت. وی 
گفت:»من فکر می كنم كه آنها به خاطر یک دلیل بسیار مهم، به این حد 
حساس هستند. محمد بن سلمان تالش می كند یک روند ظریف را اجرا 
كند، یعنی از یک سو برخی از جوانب جامعه كاماًل محافظه كار عربستان 
را آزاد كند و از س��وی دیگر ی��ک قدرت مطلق در این جامعه به دس��ت 
آورد«. كلیمنت اعالم كرد:»آنچه بن س��لمان انجام داد در واقع این پیام 
را می دهد كه ما هیچ گونه انتقادی را از بیرون درباره وضعیت حقوق بشر 
در عربستان سعودی قبول نمی كنیم. او این پیام را نه تنها به كانادا بلکه به 
تمام كشورهای جهان می دهد«. به گفته او، ولیعهد سعودی احتماالً تالش 
می كند از تمركز ترامپ بر ایران و بی عالقگی و بی توجهی اش به مسائل 
حقوق بشری به نفع خود سوءاستفاده كند. به خصوص اینکه در پی اجالس 
گروه 7 كه دونالد ترامپ جاستین ترودو نخست وزیر كانادا را مورد انتقاد قرار 
داد، روابط امریکا و كانادا به سردی گرایید. ترامپ ترودو را متهم كرد كه 
بیانیه های دروغین درباره تجارت منتشر می كند«. وی ادامه داد:»من فکر 
می كنم كه مهم است این نکته مورد توجه قرار گیرد كه تا حدودی ترامپ 
در این باره تأثیرگذار است. همانگونه كه می دانید دولت امریکا هرگز متعهد 
به تغییر وضعیت حقوق بشر در عربستان س��عودی نشده است زیرا این 
كشور متحد كلیدی، منطقه ای و استراتژیک بوده كه مقادیر زیادی از نفت 
امریکا را تأمین می كند. بنابراین امریکا هرگز به عربستان سعودی سخت 
نمی گیرد«. از سوی دیگر، استیون كوک، نویسنده و تحلیلگر امریکایی در 
نشریه فارین پالیسی با ضعیف خواندن محمد بن سلمان پس از بحران میان 
ریاض و كانادا، نوشت:»عربستان این بحران را آغاز كرد زیرا تمایلی نداشت 
به شکست   ها و ضعفش اعتراف كند. هدف این كشور سرپوش گذاشتن بر 
ناتوانی    ها و ضعف هایش بود«. وی تأكید كرد:»برخی دیگر نیز معتقدند كه 
این اقدام به مثابه هشداری دیگر به خود سعودی    ها با این مفاد است كه 
تنها اصالحاتی در عربستان قابل قبول هستند كه از سوی ولیعهد تدوین 
می شوند و اگر عربستانی   ها بیشتر بخواهند، در معرض خطر خواهند بود كه 
در هر دو حالت منتقدان بن سلمان وی را متهور، خام و عصیانگر می دانند«. 
تنش میان اتاوا و ریاض درحالی شکل گرفته است كه در میان كشورهای 
عربی، عربستان بزرگ ترین شریک تجاری كانادا محسوب می شود كه از 
سال 2002 تا 2005 تجارت میان دو كشور بیش از دو برابر رشد داشته 

است و كانادا هم یکی از تأمین كنندگان سالح برای سعودی است.

 امریکا برای مذاکره طالبان با کابل
 فشار می آورد

وزی�ر دف�اع امری�کا گفت ك�ه فش�ار ب�ه طالب�ان ب�رای آمدن 
ب�ر س�ر می�ز مذاك�ره ادام�ه یافت�ه و تش�دید خواه�د ش�د. 
 پس از گفت وگوهای امریکا ب��ا نمایندگان طالبان برای رس��یدن به توافق 
آتش بس در عید قربان، این بار امریکایی    ها س��عی دارند با اعمال فشارهای 
بیشتر طالبان را به پای میز مذاكره بکش��انند. به گزارش رویترز، وزیر دفاع 
امریکا روز چهار    شنبه گفت:»یک سال از اعالم راهبرد ترامپ در افغانستان 
می گذرد و این اس��تراتژی در حال اجراس��ت.« جیمز ماتیس افزود:»این 
استراتژی به دلیل آنکه مشکالت افغانستان تنها محدود به این كشور نبوده، 
برای كل منطقه تدوین شده است«. وی تصریح كرد:»بخش مهمی از این 
راهبرد آتش بس ملی در افغانستان است و تنها راه حل مشکل افغانستان از 
راه سیاسی و مذاكره است كه تجارب ما در ایرلند شمالی یا آفریقای جنوبی 
این راه حل را تصدیق می كند«. وزیر دفاع كه در نشست مشترک با وزیر دفاع 
انگلیس سخن می گفت، تأكید كرد:»مذاكره با طالبان را خود افغان     ها هدایت 
خواهند كرد و ما در كنار آنها تالش خواهی��م كرد تا این موضوع پیش برده 
شود.«  وی با بیان اینکه راهبرد جدید امریکا طالبان را در یک تنگنا گذاشته 
است، افزود: » این راهبرد طالبان را مجبور كرد كه آتش بس اعالمی از سوی 
رئیس جمهور افغانستان را بپذیرد.«  به نوشته سایت وزارت دفاع امریکا، ماتیس 
در پایان خاطرنشان كرد:»فشار به طالبان برای آمدن بر سر میز مذاكره ادامه 
خواهد یافت هرچند ممکن است این یک روند طوالنی باشد و تازه در آغاز 
راه این آتش بس ملی هستیم«.  اخیراً امریکایی    ها با طالبان توافق كرده اند تا 
نیروهای دولتی افغان از مناطق دورافتاده عقب نشینی كنند و كنترل آنها را 
به طالبان بدهند. همچنین طالبان برای ورود به روند مذاكرات، شروطی را 
برای امریکایی    ها از جمله خارج كردن سالح های امریکایی از شهرها، تعیین 
كرده اند. از سوی دیگر، یک منبع در حکومت وحدت ملی گفته است كه در 
صورت توافق طالبان، آتش بس روزهای عید قربان، از 10 روز تا دو ماه تمدید 

خواهد شد و برای گروه طالبان در كابل دفتری گشوده خواهد شد.

 حزب اهلل دارای ۱۲۰ هزار موشک 
و خمپاره است

شماری از تحلیلگران نظامی رژیم صهیونیستی به توان موشکی 
حزب اهلل لبنان اذعان و اعالم كردند كه این جنبش دارای ۱۲۰ هزار 

موشک و خمپاره است. 
با افزایش قدرت حزب اهلل لبنان در منطقه و تقویت توان نظامی این گروه در 
جنگ سوریه، رژیم صهیونیستی از قدرت گیری نیروهای مقاومت نگران 
است. شماری از تحلیلگران نظامی رژیم صهیونیستی به توان موشکی 
حزب اهلل لبنان اذعان و اعالم كردند كه این جنبش دارای 120 هزار موشک 
و خمپاره است. روزنامه صهیونیستی معاریو، دیروز در گزارشی در خصوص 
نبرد آتی با حزب اهلل به نقل از تحلیلگران نظامی رژیم صهیونیستی نوشت: 
احتمال جنگ سوم با لبنان در آینده بسیار ضعیف است. در این گزارش 
به توان نظامی حزب اهلل اشاره شده و آمده است: حزب اهلل حدود 120 هزار 
موشک و خمپاره در اختیار دارد و نیروهای حزب اهلل می توانند روزانه 700 
موشک به مناطق مختلف اسرائیل شلیک كنند. در این گزارش به مناطق 
دقیقی كه هدف حمالت موشکی حزب اهلل قرار می گیرد، اشاره ای نشده 
است. در ادامه گزارش گفته شده است: زرادخانه حزب اهلل شامل موشک   ها 
و خمپاره   هایی است كه برد آن به بیش از ۴5 كیلومتر می رسد و برخی از 
آنها می توانند مواضعی در عمق 200 كیلومتری اسرائیل را نیز هدف قرار 
دهند. معاریو نوشت: برخی از موشک های حزب اهلل دوربرد و قادر هستند 
كالهک های حاوی مواد منفجره ای به وزن 200 تا ۴00 كیلوگرم را با خود 
حمل كنند. در این گزارش قید شده است كه برخی موشک های حزب اهلل 
می توانند مواضع حساس رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند و ارتش 
توان مقابله با آنها را نخواهد داشت. در ماه های اخیر مقامات و كارشناسان 
نظامی صهیونیستی نسبت به دقت باالی موشک های حزب اهلل در نبرد با 
اسرائیل هشدار داده اند. دو ماه پیش افسران اطالعاتی اسرائیل درباره قدرت 
حزب اهلل گفته بودند كه »حزب اهلل از چنان قدرت نظامی برخوردار است كه 
می تواند تمامی تأسیسات گازی دریایی اسرائیل را هدف قرار دهد، ایران 
آنها را به بهترین سالح   ها از جمله موشک های زمین به دریای دوربُرد و 

موشک های بسیار پیشرفته و هواپیماهای شناسایی مجهز كرده است«.

نعمانرحيمی

چشمک به تحریم امریکا برای نخست وزیر ماندن
تحلیل عراقی  ها از موضع حمایتی حیدر العبادی در قبال تحریم های امریکا

با گذش�ت چند هفته از دیدار رؤسای جمهور 
روس�یه و امری�کا، جزئیات�ی از گفت وگوهای 
محرمان�ه بین دو طرف منتش�ر ش�ده اس�ت 
ك�ه نش�ان می ده�د در آن دی�دار والدیمی�ر 
پوتی�ن پیش�نهاداتی را برای مح�دود كردن 
س�الح های هس�ته ای و من�ع ب�ه كارگی�ری 
س�الح در فضا ب�ه دونال�د ترامپ داده اس�ت. 
روزنامه پولیتیکو اخیراً در مطلبی به فهرستی از 
موضوعات پیشنهادی از سوی والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه به دونالد ترامپ، همتای 
امریکایی اش در نشست هلسینکی كه پیش از 
این منتشر نشده اس��ت، پرداخت. این گزارش 
دید تازه ای را درباره آنچه در نشست خصوصی 
رؤس��ای جمهور دو كش��ور در فنالند گذشت، 
پیش رو می گذارد. روزنامه پولیتیکو با استناد به 
ترجمه انگلیسی یک سند روسی كه دربرگیرنده 
پیش��نهادات پوتین به ترامپ در نشس��ت 16 
جوالی اس��ت، نوشت:در نشس��ت ماه گذشته 
هلسینکی پوتین پیشنهاداتی درباره مجموعه 
اقدامات بنیادین از جمله خلع س��الح، كنترل 
تس��لیحات هس��ته ای و ممنوعیت پیشنهادی 

استفاده از تسلیحات در فضا به همتای امریکایی 
خود ارائ��ه داد. بنا بر این گزارش، پیش��نهادات 
روسیه شامل تمدید پنج ساله »پیمان نو« درباره 
كاهش تس��لیحات هس��ته ای دو جانبه   می شد 
كه در س��ال 2010 به امضای پوتی��ن و باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیش��ین امریکا و بعد    ها به 
تصویب پارلمان روسیه و س��نای امریکا رسید. 
همچنین در این س��ند با پرداخت��ن به موضوع 
افزای��ش تنش    ها در اروپای ش��رقی پیش��نهاد 
شده است مس��کو و واش��نگتن اقداماتی را در 
خصوص جلوگیری از بروز حادثه در زمان انجام 
فعالیت های نظامی در اروپا و نیز افزایش اعتماد و 
شفافیت در حوزه نظامی در پیش بگیرند. عالوه 
بر این در این سند از هر دو طرف خواسته شده 
است مش��اوره های كارشناسانه برای شناسایی 
تس��لیحات بی ثبات كننده را آغ��از كنند تا این 
تسلیحات در مکانیسم كنترل سالح مدنظر قرار 
گیرد. در این سند پیشنهاد انجام مشاوره    هایی با 
عنوان »ثبات اس��تراتژیک«  به هدایت معاونان 
وزرای خارجه دو كش��ور برای مقابله با مسائل 

پیچیده ارائه می شود.

 پیشنهادهای محرمانه پوتین به ترامپ 
در هلسینکی

 حمله موشکی انصاراهلل به تجمع مزدوران سعودی 
در ساحل غربی یمن

هرچند روند سیاس�ی جنگ یمن به بن بست 
خورده اس�ت اما در عرصه میدان رزمندگان 
ح�زب اهلل ضرب�ات پی درپی را ب�ه متجاوزان 
وارد می كنند. در آخرین مورد یگان موشکی 
ارت�ش و كمیته ه�ای مردم�ی یم�ن بامداد 
چهار    ش�نبه محل تجم�ع م�زدوران ائتالف 
سعودی را در سواحل غربی یمن با یک فروند 
موشک بالستیک كوتاه برد هدف قرار دادند. 
به گزارش فارس، یگان موشکی ارتش و كمیته های 
مردمی این كشور بامداد چهار    شنبه محل تجمع 
مزدوران ائتالف س��عودی را در س��واحل غربی 
یمن هدف قرار دادند. یگان پهپادی ارتش یمن و 
انصاراهلل روز سه     شنبه نیز مركز فرماندهی ائتالف 
سعودی را در پادگان »عمبره« هدف قرار دادند. 
منابع یمنی گزارش دادند. راكت ش��لیک شده از 
پهپاد، دقیقاً به هدف مورد نظر اصابت كرده و در 
پی آن انفجار مهیبی رخ داد. یگان پهپادی ارتش 
یمن و انصاراهلل      شنبه هفته جاری نیز با استفاده از 
پهپاد تهاجمی »قاصف1«، پایگاه هوایی »ملک 
خالد« در »خمیس مشیط« واقع در جنوب غربی 
عربس��تان را هدف قرار دادند.  طبق گزارش های 

قبلی سازمان بهداشت جهانی و صندوق كودكان 
سازمان ملل )یونیسف( از زمان حمله عربستان 
در مارس 2015 تاكن��ون بی��ش از 10هزار نفر 
از جمله 2 ه��زار و 200 كودک در یمن كش��ته 
شده اند اما روزنامه واشنگتن پست سوم آگوست 
201۸ نوشت كه آمار كشته     ها از 50 هزار نفر فراتر 
رفته اس��ت.  این تحوالت میدانی در حالی است 
كه س��خنگوی انصاراهلل یمن با انتقاد از فرستاده 
س��ازمان ملل به یمن و تالش هایش برای احیای 
مذاكرات صلح برای پای��ان دادن به جنگ در این 
كشور تأكید كرد: او از راه حل     هایی جزئی صحبت 
می كند. محمد عبدالس��الم، سخنگوی انصاراهلل 
یمن گفت: انصاراهلل تمایل به كنار گذاشتن سالح 
دارد اما با وجود هش��دار    ها و خطرهای آشکار، نه. 
راه حل مورد نظر این است كه باید به جای جدول 
زمانی مجزا كه با یک دید به تمام مسائل می نگرد، 
راه حلی فراگیر وجود داشته  باشد. سخنگوی گروه 
انصاراهلل یمن با انتقاد از فرستاده سازمان ملل به 
یمن و تالش هایش برای احی��ای مذاكرات صلح 
برای پایان دادن به جنگ در این كشور تأكید كرد: 

او از راه حل     هایی جزئی صحبت می كند.

  خبر
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   سفر ماكرون به سرزمین های اشغالی لغو شد
امانوئل ماكرون، رئیس جمهور فرانسه پس از برنامه ریزی برای سفر به 
سرزمین های اشغالی طی ماه های گذشته و سپس به تعویق انداختن 
آن تا ماه نوامبر، س��فر خود را لغو كرد. روزنامه یدیعوت آحارونوت در 
گزارشی نوشت:»پاریس دلیلی برای لغو این سفر ارائه نکرده، اما به نظر 
می رس��د این موضوع مربوط به بحران سیاسی پیش روی ماكرون در 
فرانس��ه پس از درگیری محافظ وی با معترضان است«. به نوشته این 
روزنامه، ماكرون سال گذشته اعالم كرد در بهار سال 201۸ به منظور 
ارائه برنامه جدیدی برای مذاكرات فلسطین- اسرائیل به سرزمین های 
اشغالی سفر خواهد كرد. این سفر به ماه نوامبر موكول شد و اكنون نیز 
به صورت كامل لغو شده اس��ت. یدیعوت آحارونوت ادامه داد:لغو سفر 
ماكرون درست پس از لغو س��فر ادوارد فیلیپه نخست وزیر فرانسه به 
اسرائیل به علت مشکالت در سیاس��ت داخلی اتفاق افتاده است. این 
روزنامه نوشت: اما برخی مقامات اسرائیلی معتقد هستند دلیل دیگری 
وجود داشته و مدعی ش��دند كه تظاهرات مرگبار در نوار غزه موجب 

نیامدن رئیس جمهوری فرانسه شده است. 
-------------------------------------------------------------

   واشنگتن در پی تغییر مأموریت یونیفل درلبنان است
روزنامه »االخبار « لبنان روز چهار   شنبه نوشت كه واشنگتن به دنبال تغییر 
مأموریت نیروهای ویژه سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان )یونیفل( است. 
االخبار به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک خود فاش كرد كه »جان بولتون« 
مشاور امنیت ملی دولت امریکا رایزنی   هایی را با تعدادی از دیپلمات   ها و 
مقامهای امنیتی این كشور انجام داده است تا با هماهنگی دیگر نهاد   ها در 
نیویورک، كاری كنند كه روز تمدید مأموریت نیروهای یونیفل در جنوب 
لبنان تبدیل به یک مناسبت غیر روتین شود؛ مناسبتی كه از سال 197۸ 
كه این نیرو   ها در لبنان مستقر شده اند و پس از تهاجم وحشیانه اسرائیل به 

این كشور در سال 19۸2 به امری طبیعی تبدیل شد. 
-------------------------------------------------------------

   تبعیض در حق زنان شاغل سیاه پوست بحث داغ در امریکا
انتقاد   ها درباره وضعیت زنان سیاه پوست شاغل در امریکا كار را به جایی 
رس��اند كه موضوع تبعیض علیه بانوان سیاه پوس��ت یکی از ترندهای 
اصلی توئیتر در این كشور شود. در حالی كه رس��انه های امریکایی در 
گزارش های ماه های اخیر درباره افزایش حمالت نژادپرس��تانه هشدار 
داده اند، حاال موضوع تبعیض علیه زنان ش��اغل سیاه پوست در امریکا 
خبرساز شده است. به گزارش اسپوتنیک، فعاالن اجتماعی و گروه های 
حقوق بشر در امریکا به منظور مقابله با تبعیض    ها علیه زنان سیاه پوست، 
روز هفتم آگوس��ت را به عنوان »روز پرداخت حقوق برابر به زنان سیاه 
پوس��ت« برگزیدند تا با این كار توجهات را به یک��ی دیگر از جنبه های 

نژادپرستی در امریکا جلب كنند. 
-------------------------------------------------------------

    رئیس جمهور جدید كلمبیا سوگند یاد كرد
ایوان دوكه كه اخیراً در انتخابات كلمبیا پیروز شد با قول متحد كردن 
كش��ور و بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد 
كرده است. به گزارش بی بی سی، او كه یک محافظه كار تازه وارد در عالم 
سیاست است در ماه ژوئن پس از مبارزاتی تفرقه انگیز با پیروزی مقابل 
رقیب چپگرای خود، گوستاوو پترو، انتخاب شد. این وكیل سابق در نطق 
تحلیف خود قول اعمال اصالحاتی برای مقابله با فساد و احیای اقتصاد را 
داد. او همچنین وعده داده است كه توافق صلح با شورشیان سابق فارک، 
را اصالح خواهد كرد. خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور قبلی، دوكه 

را ترغیب كرده است به این توافق احترام بگذارد.


