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ظریف: رزمایش نشان تعهد ایران به امنیت آبراهه های حیاتی است
ظریف در ی��ک پیام توئیتری نوش��ت: »ایران از مدت    ها قب��ل آمادگی خود را ب��رای همکاری با 
همسایگان در راستای تأمین امنیت خلیج فارس اعالم کرده است. پویش صلح هرمز هم اکنون روی 
میز است. رزمایش دریایی مشترک ما در دریای عمان و اقیانوس هند با شرکای روسی و چینی مان 

به خوبی نشان دهنده تعهد ]ما[ به تأمین امنیت آبراهه های حیاتی است.«

دريچه

 تغییر معادالت  
با رزمایش ایران، روسیه و چین

رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین که با هدف تحکیم امنیت در منطقه و 
با پهلوگیری شناورهای روسیه و چین در بندر شهید بهشتی چابهار آغاز شده، 
نخستین رزمایش مرکب ایران در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی با 
دو قدرت دریایی بزرگ جهان است. اگرچه تمرینات تاکتیکی متنوعی از جمله 
نجات شناور دچار حریق، آزادسازی شناور مورد تعرض قرار گرفته، تیراندازی 
علیه اهداف مشخص و سایر تمرینات تاکتیکی و عملیاتی در این رزمایش 
پیش بینی شده، اما هدف و پیامدهای این رزمایش بسیار بیشتر است و قطعاً 
تأثیر زیادی بر آینده معادالت در س��طح منطقه خواهد گذاشت. برگزاری 
رزمایش مشترک میان ایران، روسیه و چین در منطقه شمال اقیانوس هند و 

دریای عمان را می توان از چند جنبه حائز اهمیت تلقی کرد:
نخستین جنبه اهمیت برگزاری رزمایش مش��ترک میان ایران، روسیه 
و چین به اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس 
هند مرتبط می شود که با دارابودن منابع غنی انرژی، هم یکی از مهم  ترین 
مناطق جهان و هم یکی از آسیب پذیر     ترین نقاط به شمار می آید. تعداد 
جنگ ها، درگیری های ارضی و مرزی و نزاع های قومی و قبیله ای در این 
منطقه گواه آسیب پذیری آن در طول تاریخ است. این در حالی است که 
این منطقه در کلیه فعالیت ها، جهت گیری      ها و کارکردهای جهانی شدن 
و همچنین در کشمکش بر سر ترسیم تصویر نهایی نقشه ژئوپلیتیک و 

ژئواکونومیک معاصر اهمیت ویژه ای دارد. 
دومین دلیل اهمیت برگزاری رزمایش مشترک میان ایران، روسیه و چین 
به تغییر ترکیب بازیگران خارجی در این منطقه ارتباط پیدا می کند. اگر در 
گذشته بازیگران و قدرت های غربی همچون انگلیس و امریکا با مشارکت 
برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان دست به 
برگزاری رزمایش می زدند، اینک بازیگران جدیدی همچون روسیه و چین 
وارد این حوزه شده اند که هم قدرت های بزرگ به شمار می آیند و هم در 
تعارض با اهداف و برنامه های غرب قرار دارند. این امر می تواند در آینده به 

تغییر ترکیب بازیگران مؤثر در تحوالت منطقه منجر شود. 
سومین دلیل اهمیت برگزاری رزمایش مشترک میان ایران، روسیه و چین، 
به تغییر شیوه بازیگری مسکو و پکن در تحوالت منطقه بازمی گردد. در حالی 
که روسیه از مدت     ها پیش مشتاق به حضور در منطقه و مشارکت در روندهای 
جاری بود، اما هیچ گاه مجال چنی��ن امری را پیدا نمی کرد زیرا وابس��تگی 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به امریکا عمالً به آنها اجازه مشارکت 
با روسیه نمی داد. کما اینکه طرح امنیتی روسیه برای خلیج فارس موسوم به 
»مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس« که اخیراً از سوی وزارت خارجه این 
کشور مطرح شد، با استقبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مواجه نشد 
و در سطح بین المللی هم حمایت هیچ یک از بازیگران بزرگ را کسب نکرد. از 
سوی دیگر در حالی که چین معموالً سعی می کرد حوزه رقابت خود با امریکا 
را در مس��ائل اقتصادی تعریف کند، با حضور در این رزمایش نشان داده که 
تمایل دارد در حوزه های امنیتی و نظامی هم به قدرت نمایی در برابر واشنگتن 
بپردازد. بنابراین برگزاری رزمایش مش��ترک میان روسیه و چین با قدرتی 
همچون ایران حکایت از تغییر نگرش     ها و بازی بازیگران جدید در منطقه دارد 

و می تواند فرصتی برای ایفای نقش مؤثر از سوی مسکو و پکن ایجاد کند. 
چهارمین دلیل اهمیت برگزاری رزمایش مش��ترک میان ایران، روسیه و 
چین، ابتکار عمل جمهوری اسالمی ایران در شکل گیری این رزمایش است. 
در حالی که سال     ها کشورهای حاشیه جنوبی تالش کردند با ایجاد ساز و 
کار     هایی همچون تشکیل شورای همکاری خلیج فارس و ائتالف با قدرت های 
غربی، امنیت خود را تضمین کنند، اما عمالً به همه آنها اثبات شده که بدون 
حضور و مشارکت ایران، ایجاد نظم امنیتی در خلیج فارس ناممکن است. 
عالوه بر این، همکاری ایران با چین و روسیه برای برگزاری این رزمایش نشان 
می دهد که گزینه های متعددی پیش روی تهران است و اگر امریکا بخواهد 
دست به تشکیل یک ائتالف دریایی در این منطقه بزند، ایران نیز می تواند با 
سایر کشور     ها چنین ائتالف     هایی ایجاد کند. بنابراین رزمایش مشترک میان 
ایران، روسیه و چین که می تواند روندی متداوم در آینده باشد، حکایت از آن 
دارد که اگر امریکا بخواهد دست به ایجاد ائتالف های جدید در منطقه بزند، 
ایران نیز توان ائتالف سازی با بازیگران مهمی همچون روسیه و چین دارد و 

می تواند معادالت واشنگتن و متحدان منطقه ای آن را به هم زند. 
در مجموع باید توجه داشت که جمهوری اسالمی ایران به رغم تحریم های 
اعمال شده، همچنان روند توسعه و قدرت نمایی خود را در ابعاد گوناگون طی 
می کند. این قدرت نمایی که در عرصه های مختلف صورت گرفته، کشورهای 
عرب خلیج فارس را به این نتیجه رسانده که نمی توانند ایران را نادیده گرفته 
و امنیت خود را تضمین کنند. مانورهای برگزار شده در خلیج  فارس توسط 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و دستیابی ایران به تکنولوژی های 
پیشرفته تسلیحاتی، اعراب را به این نتیجه رسانده که امریکا توان مقابله با 
ایران را ندارد. در واقع ایران در مانور     هایی که برگ��زار کرده، اعراب را به این 
نتیجه نهایی رسانده که نمی توانند به سخنان ژنرال های امریکایی مبنی بر 
دفاع از این کشور     ها در صورت درگیری حساب کنند. این امر پس از سرنگونی 
پهپاد گلوبال هاوک امریکا توسط ایران بیش از پیش برای کشورهای منطقه 
مشهود شد.  با این اوصاف برگزاری رزمایش مشترک میان ایران، روسیه و 
چین می تواند سرآغاز فصل جدیدی در منطقه محسوب شود که بسیاری از 
معادالت سنتی را به هم خواهد زد. از این پس هم کشورهای حاشیه جنوبی و 
هم قدرت های غربی باید توان ائتالف سازی ایران را نیز به محاسبات راهبردی 
خود اضافه کنند. به خصوص که قرار است رزمایش مشترک دیگری میان 

ایران و روسیه در آب های خلیج فارس نیز برگزار شود. 
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   تعویق انتشار ویدئویی از گشت زنی نصراهلل در ضاحیه
انتشار کامل ویدئویی بی سابقه که به رغم تهدید های رژیم  صهیونیستی، 
دبیرکل حزب اهلل را در حال گش��ت زنی در محله ضاحیه جنوبی نشان 
می دهد، به تعویق افت��اد.  برای اولین بار رس��انه     ها بخش     هایی از فایل 
ویدئویی مربوط به حضور »سیدحس��ن نصراهلل « با خودروی خود در 
خیابان های ضاحیه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان را منتشر کردند. به 
گزارش المنار، پخش این کلیپ به دالیل فنی به تعویق افتاد. روی این 
کلیپ س��رود » یا اطیب الناس « )ای پاک     ترین مردم( صداگذاری شده 
اس��ت. این فایل دربرگیرنده برخی تصاویر دیگر نیز اس��ت که ماهیت 
فعالیت های عادی و روزمره او به رغم تهدیدات امنیتی و ادعاهای رژیم 

اشغالگر صهیونیستی را نشان می دهد. 
-----------------------------------------------------

   تشدید درگیری های  مرزی میان پاکستان و هند 
تبادل آتش میان مرزبانان پاکستان و هند در امتداد خط کنترل مرزی 
کشمیر باال گرفت و گزارش     ها حاکی از جان باختن دو نظامی پاکستانی 
در روز پنج  ش��نبه است.  رس��انه های پاکس��تانی اعالم کردند، مناطق 
مسکونی در نزدیکی خط کنترل مرزی در داخل پاکستان هدف آتشباری 
نیروهای هند قرار گرفت. ارتش پاکستان نیز همزمان اعالم کرد: »درپی 
حمالت خمپاره ای و تیراندازی نیروهای هند دو نظامی پاکستان کشته 
شدند. عالوه بر این ارتش پاکستان مدعی شد که نیروهای این کشور در 
اقدامی تالفی جویانه مواضع مرزبانان هندی را هدف قرار دادند که طی 
آن سه نظامی هندی کشته شدند. وزیر امور خارجه پاکستان در بیانیه ای 
آتشباری مرزبانان هندی را محکوم کرد و آنچه که تالش دهلی نو برای 
منحرف کردن اعتراض های جدی به الیحه شهروندی هند خواند، را دلیل 

درگیری های مرزی میان دو کشور توصیف کرد. 
-----------------------------------------------------
   هشدار پکن به اروپا درباره اعمال محدودیت علیه شرکت های چینی 
س��فیر چین در اتحادیه اروپا با هش��دار در خص��وص محدودیت های 
» ویرانگر « علیه شرکت های چینی گفت: این اتحادیه باید همچنان پذیرای 
سرمایه گذاری باشد. به نوشته فایننشال تایمز، »ژانگ مینگ« سفیر چین 
در اتحادیه اروپا درباره پیگیری سیاست     ها برای جلوگیری از دسترسی 
شرکت های چینی به اروپا هشدار داد و گفت: »این اقدام به منافع خود اروپا 
لطمه می زند و مانع از سرمایه گذاری می شود.« طرح     ها برای فشار آوردن 
بر مالکیت اشتراکی خارجی، فرصت های تجاری و فناوری ارتباطات سیار 
نسل 5 با خطر واکنش کارآفرینان چینی رو به رو است.« او با بیان اینکه 
کشور های اتحادیه اروپا باید از همکاری بین المللی و بازار های آزاد حمایت 
کنند، هشدار داد: » در غیر این صورت، )اوضاع( برای آنها ویرانگر خواهد 
بود. ژانگ گفت:» سختگیرانه شدن رویکرد اتحادیه اروپا  موجب بدگمانی 
بسیاری از کارآفرینان چینی فعال در اروپا شده و سرمایه گذاری چین در 

اتحادیه اروپا را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است.«
-----------------------------------------------------
   سفر وزیر خارجه سعودی به پاکستان زیر سایه سنگین فشار ریاض 

فیصل بن فرحان آل س��عود، وزیر امور خارجه عربستان روز پنج  شنبه 
برای سفر یک روزه وارد اسالم آباد شد و در اولین جلسه کاری خود، با 
»شاه محمود قریشی « وزیر امور خارجه پاکستان مالقات کرد. این دیدار 
در شرایطی صورت گرفت که سایه فشار ریاض بر دولتمردان پاکستانی 
مبنی بر عدم ش��رکت در اجالس اخیر سران کش��ورهای اسالمی در 

کواالالمپور، بر این سفر سنگینی می کند.

لیبرمن: فرار نتانیاهو نشانگر فروپاشی 
توان بازدارندگی اسرائیل است

فرار نخس�ت وزیر رژیم  صهیونیس�تی ب�ه پناه�گاه در پی حمله 
راکتی اخیر، عالوه بر انعکاس برجس�ته در رسانه های این رژیم و 
رس�انه های فرامنطقه ای، واکنش مقامات داخل�ی از جمله انتقاد 
شدید وزیر جنگ س�ابق رژیم  صهیونیس�تی را به دنبال داشت. 
آنچه بعدازظهر روز چهار    ش��نبه همزمان با سفر »بنیامین نتانیاهو« به 
عسقالن در حین حضور وی در مبارزات انتخابانی حزب لیکود رخ داد، 
فقط فرار یک نخست وزیر نیست، بلکه نشانی از خطری است که سایه به 
سایه مقامات صهیونیست را تهدید می کند. روزنامه عبری زبان یدیعوت 
آحارونوت نوشت که پس از حمله راکتی از نوار غزه به عسقالن، آژیر خطر 
در شهرک های »عسقالن « و »کریات مالخی« در نزدیکی مرز نوار غزه 
به صدا در آمد. راکت شلیک شده به عسقالن، توسط سامانه گنبد آهنین 
رهگیری و باعث شد آژیر     ها در این شهر و مناطق شمالی به صدا در آیند. 
گفته می ش��ود که صدای آژیر خطر عالوه بر عس��قالن در »امونیم«، 

»عزریکام « و برخی دیگر از شهرک های صهیونیستی شنیده شد. 
رسانه های صهیونیست عالوه بر انتشار فیلم لحظه فرار نتانیاهو، اعالم 
کردند که وی بالفاصله در پی به صدا در آمدن آژیر خطر به مکانی امن 
منتقل ش��د و »میری ریگیف « وزیر فرهنگ این  رژیم به جای او روی 
صحنه رفت. سپتامبر گذشته هم وقتی نتانیاهو در حال برگزاری کمپین 

انتخاباتی در شهر »اسدود« بود، واقعه مشابهی رخ داد. 
   گانتس: اسرائیلی     ها گروگان فلسطینی     ها هستند

»آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی که ریاست حزب 
»اسرائیل خانه ما« را بر عهده دارد، دومین فرار نتانیاهو به پناهگاه در طول 
یک سال را به معنای فروپاش��ی توان بازدارندگی اسرائیل دانسته است.  
»بنی گانتس « رئیس ائتالف آبی و سفید دیگر مقام این رژیم است که به 
این اقدام واکنش نشان داد و گفت که چنین وضعیتی که در آن، اسرائیلی     ها 
گروگان گروه های فلسطینی هستند و نخست وزیر نمی تواند از مناطق 
صهیونیست نشین بازدید کند، نشانی از شکست سیاست های امنیتی در 
قبال غزه و از بین رفتن بازدارندگی است. بنی گانتس همچنین گفت: »ما 
جای حکومت فعلی را خواهیم گرفت و سیاست های موجود را تغییر داده 
و بار دیگر بازدارندگی را بازیافته و آرامش را برای ساکنان مرزهای جنوبی 
به ارمغان می آوریم. « وی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده است که 
حتی زمانی هم که رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بود، 
اوضاع مشابهی بر سرزمین اشغالی حکمفرما بود.  در پی این حمله راکتی، 
»اسرائیل کاتس« وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه بار دیگر 
تهدید کرد که این رژیم سیاست ترور رهبران فلسطینی در نوار غزه را از 
سر خواهد گرفت و گفت که سازمان اطالعات ، با هدف ترور عامالن شلیک 
موشک به سوی اراضی اشغالی به دنبال شناسایی آنان است. وی افزود:»ما 
سیاست ترور    ها را از سر گرفتیم و تالش دستگاه های اطالعاتی در حال 
انجام است تا مشخص شود آیا یک مقام جدید در پشت پرده شلیک موشک 

به اسرائیل وجود داشته است یا خیر.«
روزنامه رأی الیوم به این س��خنان کاتس واکنش نش��ان داد و نوشت: 
»گمان نمی کنیم تهدید های کاتس مبنی بر بازگش��ت سیاست ترور 
رهبران و فعاالن جنبش های مقاومت فلسطین در نوار غزه، این افراد را 
بترساند یا مانع از آن شود که موشک     ها به سمت شهرک     ها یا تجمعات 
صهیونیستی پرتاب شود. بلکه با توجه به ادامه محاصره غزه و سر باز زدن 
سران رژیم اشغالگر از اجرای تعهدات این رژیم در چارچوب توافقی که 
ماه نوامبر حاصل شد، حتی ممکن است اراده رهبران و فعاالن در نوار 
غزه برای افزایش اقدامات مقاومت بیشتر شود.« جنبش حماس نیز در 
خصوص ادامه تنش آفرینی های صهیونیست    ها هشدار داد و مسئولیت 
کامل ادامه تنش     ها علیه مردم غزه و بمباران مواضع مقاومت را متوجه 
رژیم صهیونیستی دانست. »فوزی برهوم « سخنگوی جنبش حماس در 
این مورد گفت: »گروه های مقاومت قادرند معادالت تازه ای بر دشمن 
صهیونیس��تی تحمیل کنند. این تنش     ها در چارچوب ادامه تجاوزات 
دشمن صهیونیستی علیه ملت فلسطین و صدور بحران های داخلی خود 
به نوار غزه صورت می گیرد. وی افزود حجم بمباران و تشدید آن عمق 

بحران های رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.«

در هشدار به واشنگتن
 مسکو:تمایلی برای بازگشت 

به گروه 7 نداریم
روسیه با اعالم اینکه امریکا، اساس بین المللی در کنترل تسلیحات در 
جهان را تخریب می کند، به واشنگتن هشدار داد که تمایلی برای حضور 
در گروه 8 ندارد و به رفتارهای خصمانه واکنش مناسب نشان خواهد داد. 
»سرگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو با »اسپوتنیک « 
و »نووستی « گفت: »روس��یه با واقع بینی چش��م انداز آینده مذاکره با 
امریکا را به ویژه با توجه به شرایط سیاست داخلی امریکا و نزدیک شدن 
به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ارزیابی می کند. ما در موضع 
خود، به حفظ منافع روس��یه ادامه خواهیم داد و به رفتارهای خصمانه 
واکنشی مناسب نشان می دهیم. با این حال خودمان عالقه ای به درگیری 
نداریم.«  وی افزود: »هدف از تحریم ه��ای امریکا بر پروژه خط لوله گاز 
نورد استریم ۲ توجه به امنیت انرژی اتحادیه اروپا نیست بلکه بازاریابی 
برای گاز امریکاست که یک رقابت نابرابر و سیاسی کردن بخش انرژی 
محسوب می شود.«  وی تصریح کرد که کش��ورش مسئله بازگشت به 
گروه هشت کشور بزرگ صنعتی را مطرح نکرده و تمایلی هم به بازگشت 
نشان نداده است.  همچنین »آلکساندر فومین « معاون وزیر دفاع روسیه 
گفت: »رعایت تعهدات بین المللی فدراسیون روسیه در زمینه کنترل 
تسلیحات یکی از اولویت    ها در فعالیت های بین المللی وزارت دفاع روسیه 
است. اجرای آن در شرایط تخریب معاهدات بین المللی بنیادی صورت 
می گیرد که برای چندین ده��ه امنیت جهانی و ثبات اس��تراتژیک را 
تضمین کرده است. یک نمونه از چنین سیاست های غیرمسئوالنه ایاالت 
متحده تخریب پیمان منع موشک های هسته ای میان برد است.« وی 
خاطرنشان کرد: »در چنین شرایطی ، موضع کشور    هایی که آماده استقرار 
موشک های دارای برد متوسط و کوتاه در خاک خود هستند ، حیرت انگیز 
است ، زیرا  روسیه مجبور خواهد شد این عامل را در نظر بگیرد و اقدامات 

جبرانی را برای مقابله با تهدیدات جدید انجام دهد.«

رئیس جمهور عراق با تقدیم استعفای خود بغداد را ترک کرد 

»حریری بازی« صالح  در عراق

دکترشعيببهمن

پ�روژه  ایجاد خأل  گزارشيک
همانند  سیاس�ی 
آنچه در لبنان از سوی س�عد حریری رخ داد، در 
عراق هم در حال تکرار شدن است. عراقی   ها که 
هفته   ها اس�ت در انتخاب نخست وزیر سرگردان 
مانده و نتوانسته اند بر سر نامزد مشترک به توافق 
برسند، اکنون کرسی ریاست جمهوری را هم خالی 
از تصدی می بینند. برهم صالح، رئیس جمهور عراق 
پس از رد گزینه نخست وزیری فراکسیون اکثریت، 
تحت فش�ارهای سیاس�ی آمادگی خود را برای 
استعفا اعالم و بغداد را به مقصد اقلیم کردستان 
ترک کرد. این استعفا بی ارتباط با موضع کرد   ها در 
خصوص قانون جدید انتخابات عراق نیست که آن 
را تضعیف کننده جایگاه سیاسی خود می دانند. 
به گزارش »جوان« با گذشت یک ماه از استعفای 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، شخصیت   ها و 
گروه های سیاسی این کشور هنوز نتوانسته اند نامزد 
مورد تأیید اکثریت پارلمان را برای جانشینی وی به 
رئیس جمهور معرفی کنند و همین مسئله به تداوم 
بی ثباتی سیاسی در این کش��ور دامن زده است. 
برهم صالح، رئیس جمهور عراق، پس از مخالفت با 
نامزدی اسعد العیدانی، گزینه فراکسیون پارلمانی 
البناء برای مقام نخس��ت وزیری، پنج  شنبه شب 
طی نامه ای به رئیس پارلمان آمادگی خود را برای 
استعفا اعالم کرد. به گزارش شبکه السومریه نیوز، 
برهم صالح در این نامه خطاب به پارلمان گفت که 
ترجیح می دهد به جای نادیده گرفتن درخواست 
معترضان، از سمت خود کناره گیری کند زیرا قانون 
اساسی به وی اختیار رد کردن نامزد پیشنهادی را 

نمی دهد. خبرگزاری رویت��رز روز جمعه به نقل از 
منابعی در دفتر ریاست جمهوری گزارش داد که 
برهم صالح بغداد را به مقصد سلیمانیه، زادگاهش 
واقع در اقلیم کردس��تان عراق ت��رک کرده و قرار 
اس��ت به زودی یک نطق تلویزیونی داشته باشد. 
معاون رئیس جمهور عراق دیروز گفت:»در صورتی 
که رئیس جمهور نامه اعالم استعفای خود را پس 
نگیرد، این نامه ظرف یک هفته رس��میت خواهد 
یافت«. در صورتی که کناره گیری رئیس جمهور 
قطعی شود، این مس��ئله می تواند بحران سیاسی 
جاری عراق را پیچیده تر کند زیرا پارلمان باید ابتدا 

جانشین وی را تعیین کند.
  مخالفت با گزینه البناء به توصیه امریکا؟!

 پس از چن��د روز کش وق��وس ائت��الف البناء به 
رهبری هادی العامری، و ن��وری مالکی به عنوان 
فراکس��یون بزرگ پارلمان عراق روز چهار   شنبه 
گزینه پیش��نهادی جدیدی را ب��ه رئیس جمهور 
معرفی کرد که مورد تأیید جریان سائرون وابسته 
به مقتدی صدر نیز بود اما برهم صالح با نامزدی او 
مخالفت کرد. شبکه العالم دیروز به نقل از برخی 
منابع عراقی گزارش کرد که فشار های امریکا مانع 
از آن شد تا برهم صالح، اس��عد العیدانی را مأمور 
تشکیل کابینه کند، چرا که به ادعای امریکایی   ها 
العیدانی گزینه مورد تأیید ایران است. استعفای 
برهم صالح درحالی است که هفته گذشته برخی 
فراکسیون های عراق با بیان اینکه رئیس جمهور 
قانون اساسی را نقض کرده است، به دنبال جمع 
کردن امضا برای برکن��اری صالح بودند. اختالف 
نظر   ها برای انتخاب و معرفی نامزد نخست وزیری 

در شرایطی است که تاکنون به سبب عدم اجماع 
جریان ه��ای سیاس��ی در مجلس ع��راق، مهلت 
معرفی نخست وزیر دو بار تمدید شده است. اوضاع 
و معمای پیچیده سیاس��ی عراق اکنون وارد فاز 
سردرگمی شده و معلوم نیست، با اتمام دو مهلت 
برای معرفی نخس��ت وزیر جایگزین، سرنوش��ت 

دولت و نظام سیاسی چه خواهد شد. 
این استعفا در شرایطی انجام می شود که معترضان 
با حضور در خیابان   ها خواهان انتخاب نخست وزیر 
هس��تند تا هر چه زودتر اصالحات جدید را آغاز 
کند. اس��تعفای برهم صالح در ش��رایط کنونی 
نه تنها کمکی به حل ماج��رای اعتراضات عراق 
نمی کند بلکه به تشدید آتش اختالفات سیاسی 
در این کشور دامن می زند. استعفای غیرمنتظره 
برهم صالح و ت��داوم بی ثباتی سیاس��ی همانند 
رویه ای است که در هفته های اخیر، سعد حریری، 
نخس��ت وزیر س��ابق لبنان در پی��ش گرفته و با 
کارشکنی در مسیر انتخاب نخست وزیر، بحران 
سیاسی در لبنان را تداوم بخشیده است. به نظر 
می رس��د، اعتراضات در لبنان و ع��راق پروژه ای 
اس��ت که امریکایی   ها با فشار اس��تعفا به یکی از 
مقامات این دو کشور، به تداوم بی ثباتی سیاسی 
کمک می کنند. امریکا و عربس��تان سعودی که 
بزرگ ترین حامی معترضان عراق��ی و لبنانی به 
ش��مار می روند، از تداوم خأل و بن بست سیاسی 
در این کشور   ها رضایت دارند و در تالش هستند 
نتیجه ای را که در انتخابات پارلمانی سال گذشته 
عراق و لبنان به دس��ت نیاوردن��د اکنون از میان 

اعتراضات و خشونت   ها به دست آورند. 

  موضع تأثیرگذار کرد   ها 
اعالم آمادگی برهم صالح برای استعفا تنها دو روز 
پس از تصویب قانون جدید انتخابات، بی ارتباط با 
موضع کردهای عراق��ی در خصوص قانون جدید 
انتخابات این کشور نیست. پارلمان عراق سه    شنبه 
گذش��ته قانون انتخاباتی ت��ازه ای تصویب کرد. 
مصوبه مذکور یکی از خواسته های مهم معترضان 
بوده اس��ت که از ماه اکتبر گذش��ته به خیابان   ها 
آمده اند. قانون جدید به شهروندان اجازه می دهد 
که به جای رأی دادن به فهرست نامزدهای احزاب، 
به نامزد مورد نظر خ��ود رأی بدهند که نماینده 
حوزه انتخابات��ی آنها در پارلم��ان خواهد بود. به 
گزارش پایگاه المعلومه، گروه های کردی در جلسه 
پارلمان عراق برای تصویب قانون جدید انتخابات، 
پارلمان را ترک و مخالفت خود را اعالم کردند، چرا 
که به اذعان کردها، این قانون قدرت سیاسی آنها 
در عراق را تضعیف می کند. بر اساس قانون اساسی 
عراق، رئیس جمهور از بین اقلیت کرد   ها انتخاب 
می ش��ود و در صورت برداش��تن دست حمایتی 
احزاب کرد از برهم صالح، فرد دیگری باید جانشین 
او ش��ود که باتوجه به اختالف نظرهای حزبی در 

عراق، پروسه طوالنی را طی خواهد کرد. 
   مخالفت ها با استعفا 

استعفای رئیس جمهور عراق واکنش    هایی را در 
بین احزاب و جریان های سیاسی به دنبال داشته 
است. به گزارش شبکه العالم، صالح محمد العراقی 
که از او به عنوان فرد نزدیک به مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر و رئیس ائتالف سائرون یاد می شود، 
از اقدام برهم صالح اس��تقبال و تقدیر کرد. اما از 
سوی دیگر، ش��ماری از نمایندگان پارلمان این 
کش��ور از ائتالف های گوناگون با این درخواست 
برهم صالح اعالم مخالفت کردند و با بیان اینکه 
عراق شرایط خیلی سختی دارد، اعالم کردند که 
از تصمی��م رئیس جمهور عراق غافلگیر ش��دند. 
به نوش��ته روزنامه بغداد الیوم، این نمایندگان از 
رئیس جمهور خواستند در این شرایط مصلحت 
اصلی کشور حکم می کند که او به عنوان حامی 
قانون اساسی، از استعفا صرف نظر کند و به وظایف 
و تعهدات قانونی خود عمل کند. ائتالف النصر به 
رهبری حیدر العبادی، نخس��ت وزیر سابق عراق 
نیز در بیانیه ای ضمن مخالفت با استعفای برهم 
صالح، از او خواست که درخواست استعفای خود را 
پس  بگیرد، چرا که تداوم این روند می تواند عراق 
را به س��مت ناشناخته ای س��وق دهد. همچنین 
گردان های حزب اهلل ع��راق در واکن��ش به این 
موضوع در بیانیه ای اعالم کرد:»کشور وارد بحران 
شدیدی شده و یکی از دالیل آن رفتار مشکوک 
رئیس جمهور در نقض قانون اساس��ی اس��ت که 
حاضر نشد نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی 
را مأمور به تش��کیل دولت کن��د«. در ادامه این 
بیانیه آمده اس��ت:»برهم صالح تابع دیکته های 
امریکا و طرف های مشکوکی است که در راستای 
بهره برداری از تظاهرات برای تحمیل خواس��ت 

خبیث خود کار می کنند.«

50 روز بع�د از ش�روع ب�ه کار ائت�الف دریایی 
امریکا در منطقه، ایران به همراه روسیه و چین 
یک رزمایش دریایی در دریای عمان و ش�مال 
اقیانوس هند کلید زد؛ منطقه ای در حال جلب 
توجه های فزاینده که بر اساس برخی ارزیابی ها، 
40 درصد تولید نفت جهان از آن عبور می کند. 
گلوبال تایمز نوش�ته که این رزمایش مشترک 
هش�داری به امری�کا و نش�ان دهنده حمایت 
مس�کو و پکن از ایران و توافق هسته ای است. 
7 نوامبر ۲019 بود که دولت امریکا رس��ماً شروع 
به کار ائتالف دریایی خود را اعالم کرد؛ ائتالفی که 
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در ششم آگوست 
اعالم کرد که طی نامه هایی به 60 کشور، از آنها برای 
شرکت در آن دعوت کرده ولی در روز شروع به کار 
ائتالف در 7 نوامبر تعداد دولت    هایی که برای شرکت 
در آن اعالم آمادگی کردند، از عدد انگشتان دو دست 
فراتر نمی رفت؛ بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی 
دریایی امریکا، عربستان سعودی و امارات، استرالیا و 
انگلیس، آلبانی،کره جنوبی و باالخره، همین دیروز، 
ژاپنی    ها هم تحت فشار امریکا و البته چند روز بعد از 
سفر حسن روحانی رئیس جمهور به توکیو، قبول 
کردند که مشروط و محدود )خارج از خلیج فارس و 
تنگه هرمز( به این ائتالف ملحق شوند. هنوز 50 روز از 
اعالم عملیاتی شدن این ائتالف نگذشته بود که خبر 
یک رزمایش مشترک دریایی با حضور ایران، چین و 

روسیه روی خروجی منابع خبری قرار گرفت. 
امیر دریادار دوم غالمرض��ا طحانی، معاون عملیات 
نیروی دریای��ی ارتش ایران گفته ک��ه این رزمایش 
در حوزه اقیانوس  هند س��ومین  اقیانوس بزرگ دنیا 
و س��ه تنگه مهم باب المندب، ماالکا و هرمز ، که در 
اس��تراتژی دریایی ایران »به عنوان مثلث طالیی« 
نام برده می ش��ود، برگزار خواهد ش��د. این اولین بار 
بعد از انقالب اس��المی سال 1357 اس��ت که ایران 
رزمایشی با این گستردگی را با حضور دو قدرت دیگر 
که چالشگران جهانی قدرت دریایی امریکا هستند، 
انجام می دهد. ایران با دو قدرتی وارد رزمایش دریایی 
شده که استراتژی امنیت ملی س��ال ۲017 امریکا، 

به صراحت می گوی��د که تالش دارند ق��درت، نفوذ 
و منافع امریکا را به چالش کش��یده و امنیت و ترقی 
امریکا را فرس��ایش دهند. در حالی که نام روسیه در 
این استراتژی ۲5 مرتبه به عنوان منبع تهدید امریکا 
و نام چینی    ها 33 بار نام ذکر شده، ایران نیز 17مرتبه 
به عنوان تهدید امریکا در استراتژی امنیت ملی سال 
۲017، به عنوان آخرین نسخه استراتژی امنیت ملی 

امریکا آمده است. 
 تقابل فزاینده با چین ، روسیه و البته ایران

برخالف دولت روس��یه که نگرانی چندانی از علنی 
کردن تقابل خود با دولت امریکا ندارد، س��خنگوی 

وزارت خارجه چین گفته که این رزمایش » شامل 
مراودات نظامی متداول بین کش��ورهای مختلف « 
است و تأکید کرده که اجرای آن هیچ تعارضی با اصول 
و رویه های رایج حقوق بین الملل و روابط دیپلماتیک 
ندارد . بر اساس گزارش بی بی سی، سخنگوی وزارت 
خارجه چین گفته که انجام آن در ش��رایط حاضر 
»لزوماً ارتباطی با تحوالت و شرایط منطقه ندارد« ولی 
موضع گیری های اخیر در واشنگتن نشان می دهد که 
دولت امریکا لزوماً چنین ارزیابی از روند تقابلی دولت 
چین با خود ندارد. »دیوید شنکر« معاون وزیر خارجه 
امریکا هفته قبل در یک موضع گیری رسمی، بدون 

اشاره مستقیم به رزمایش مشترک روسیه و چین با 
ایران پیش بینی کرد که امریکا سال آینده میالدی 
)۲0۲0( رویارویی خود را با این دو کش��ور تشدید 
خواهد کرد. »شنکر « در گفت وگو با خبرنگاران درباره 
تالش های روسیه و چین برای حضور در غرب آسیا 
گفته است: »می دانم که در س��ال ۲0۲0، ما شاهد 
افزایش تالش های امریکا برای مقابله با دخالت های 
روسیه و اخاذی های چین در منطقه خواهیم بود.« 
 او در همین زمینه به ایران هم اش��اره کرده و گفته 
اس��ت»با اینکه در سال گذش��ته موفقیت     هایی در 
سیاست های ]خارجی[ دولت داشتیم، اما می بینیم 
که هنوز چالش     ها پا برجاست. این شامل نفوذ شرورانه 

ایران در منطقه و جهان نیز می شود.«
  پیامی به امریکا 

در حالی که ارزیابی    ها از تالش چین برای گسترش 
نفوذ دریایی در مناطقی مانند اقیانوس هند ، دریای 
عمان و خلیج فارس است، بیشتر ناظران اتفاق نظر 
دارند که رزمایش دریایی مش��ترک با ایران، پیامی 
برای واشنگتن در منطقه ای تلقی می شود که عبور 
40 درصد نفت دنیا از آن انجام می شود در حال تبدیل 
ش��دن به حوزه رویارویی دریایی قدرت های بزرگ 
است. تایمز اسرائیل رزمایش مشترک را سه ضلعی 
بی سابقه روس��یه، چین و ایران تعبیر کرده و سایت 
دیپلمات نیز گفته که این رزمایش نش��ان می دهد 
که استحکام ژئوپلتیکی این گروه کامالً آشکار است. 
سونگ ژونگپینگ، کارشناس چینی مسائل نظامی در 
خصوص محل برگزاری این رزمایش به گلوبال تایمز 
گفت که دریای عمان منطقه ای حساس است که برای 
انتقال انرژی نقشی حیاتی دارد و اوضاع آنجا »می تواند 

تأثیر زیادی بر اقتصاد و امنیت چین داشته باشد.« 
به گزارش ایرنا، سونگ می گوید: چنین اقدامی از امریکا 
می خواهد که به طور یکجانبه دست به اقدامات نظامی 
نزند یا فشار بیشتری بر ایران وارد نکند. سونگ می گوید 
که این رزمایش، پیام روشنی را به امریکا می فرستد که 
مس��ئله ایران باید از طریق مذاکره بر مبنای توافق 
هسته ای بررسی ش��ود، نه از طریق اقدامات نظامی. 

امریکا باید از دامن زدن به تنش     ها پرهیز کند.

چین و روسیه 50 روز بعد از شروع به کار ائتالف دریایی امریکا، با ایران رزمایش دریایی برگزار می کنند 

رزمایش دریایی قدرت های آسیایی مقابل ائتالف امریکایی
علیقنادی
گزارش2


