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   چالش

چون و چراهاي »الزرفي« در همين گام اول
رئیس جمهور عراق برهم صالح بعد از آنکه عادل عبدالمهدی به واسطه 
اعتراضات چند ماه اخیر عراق از مقام نخس��ت وزیری کناره گیری کرد، 
محمد توفیق عالوی را به عنوان نخست وزیر مکلف به مجلس عراق معرفی 
کرد اما او بعد از رایزنی     های مفصل با گروه های مختلف سیاسی نتوانست 
رضایت نمایندگان مجل��س را برای رأی اعتماد به کابینه اش به دس��ت 
بیاورد و در نهایت مجبور ش��د در اول مارس استعفای خود را اعالم کند. 
طبق قانون اساسی، فراکسیون های مجلس دو هفته وقت داشتند تا نامزد 
مورد نظر خود را برای این مقام به رئیس جمهور معرفی کنند اما با ناکامی 
کمیته هفت نفره از این فراکسیون ها، صالح سرانجام در ظهر سه     شنبه 17 
مارس عدنان الزرفی از فراکسیون ائتالف النصر به رهبری حیدر العبادی 
را به عنوان نخست وزیر مکلف به مجلس معرفی کرده است. به این ترتیب، 
عراق با الزرفی به سومین پست نخست وزیری رسیده اما از همین ابتدای 

کار معلوم است استقرار او در این مقام چندان راحت نباشد. 
اولین نشانه در مکث یک روزه صالح برای معرفی شخص مورد نظر به 
مجلس دیده شد، چرا که او طبق قانون باید این فرد را روز دو    شنبه به 
پارلمان معرفی می کرد. از ظواهر امر پیدا اس��ت که این مکث به دلیل 
مخالفت نوری مالکی و هادی العامری، رهبران ائتالف های دولت قانون 
و الفتح در مجلس، ب��ا معرفی الزرفی بودند و از صالح خواس��ته بودند 
درنگ یک روزه ای داشته باشد. به این ترتیب، مخالفت با الزرفی حتی 
قبل از معرفی او به مجلس توسط صالح شروع شده بود و این وضعیت 
درس��ت برعکس معرفی عالوی بود که یک توافق نسبی بین صالح و 
فراکسیون     های مجلس بر سر معرفی او به وجود آمده بود. عالوه بر این، 
مخالفت     ها با الزرفی در نخستین روز معرفی او شدیدتر شد تا حدی که 
جواد الطلیباوی، یکی از رهبران جنبش عصائب اهل الحق، معرفی او 
را توطئه پش��ت پرده خوانده و این اقدام صالح را به عنوان »خیانت به 
خون شهدا و فداکاری های رزمندگان « خوانده است. بنابراین، الزرفی 
در حالی به مجلس معرفی می شود که برخالف نخست وزیران مکلف 
قبلی مخالفت     ها با او بسیار جدی تر از آن است که بتواند بدون دردسر 

رأی اعتماد را از مجلس به دست بیاورد. 
دلیل مخالفت با او بی تردید مربوط می شود به سابقه و کارنامه الزرفی 
به خصوص در این چند ماه اخیر. هرچند که الزرفی فعالیت سیاس��ی 
خود را با حزب الدعوه شروع کرد اما بعد از انتفاضه شیعیان مشهور به 
انتفاضه شعبانیه، به عربس��تان و امریکا رفت و با بازگشت به کشور در 
2004 تشکل جدیدی به نام جنبش الوفاء به راه انداخت تا راهی جدا 
از الدعوه در پیش بگیرد. همکاری او با شورای بازسازی عراق ، 2003-

2004، استانداری نجف بعد از آن باعث شد تا برخی از گروه های مسلح 
آن موقع با او سر ناسازگاری داشته باشند. این موضوع جدای از تابعیت 
دوگانه عراقی-امریکایی او است که باعث شد برخی گرو ه     ها نسبت به 
عملکردش نگاه به ش��دت انتقادی داشته باش��ند. عالوه بر این، گفته 
می ش��ود که او یکی از عوامل ناآرامی های چند ماه اخیر است تا جایی 
که گفته می شود یکی از نزدیکان او به نام احمد شربه و نیروهایش در 
حمله به کنسولگری ایران در نجف و حمله به دفتر مرجعیت عراق نقش 
داشته اند. در هر صورت، کارنامه الزرفی باعث می شود بخش قابل توجهی 
از نمایندگان مجلس با او همدلی نداشته باشند تا جایی که حتی برخی 
از فراکسیون تحت رهبری او هم گفته اند که انتخاب الزرفی به عنوان 
نخست وزیر دولت انتقالی از طرف فراکسیون آنها انجام نگرفته است. 
گذشته از این مخالفت     ها و در صورت رأی اعتماد مجلس طی روزهای 
آتی، الزرفی تازه در جایی قرار خواهد گرفت که عالوی پیش از او بود و 
مشکل سخت تر ارائه برنامه و معرفی کارنامه را به مجلس خواهد داشت. 
بنابراین، معرفی الزرفی به مجلس از سوی صالح نخستین گام در پست 
سوم نخست وزیری است و از همین ابتدای کار معلوم شده که گام های 
بعدی با دشواری های بعدی روبه رو خواهد شد که چه بسا الزرفی هم 

دچار وضعیتی شبیه به عالوی و مجبور به کنارگیری شود. 

15

  امریکایی ها: سالح می خریم برای ناامنی ناشی از کرونا
 بیماری کرونا در ایاالت متحده امریکا باعث شده مردم این کشور که نگران 
از بین رفتن نظم عمومی هستند، به خرید سالح روی آورند.  بنابر گزارش 
شبکه خبری اسکای نیوز، فروشندگان س��الح در مناطقی که به شدت 
تحت تأثیر شیوع کووید19 قرار گرفته اند از جمله واشنگتن، کالیفرنیا و 
نیویورک اعالم کرده اند که فروش سالح در پی شیوع ویروس کرونا در این 
مناطق بسیار افزایش یافته است زیرا مالکان سالح نگرانند که نظم عمومی 
بر هم ریزد. برخی گزارش     ها نیز نشان می دهد، افرادی که هرگز پیش از 

این سالح نداشته اند نیز به صف های خرید سالح پیوسته اند. 
 --------------------------------------------------

  ادامه رایزنی ترکیه و روسیه برای معامله اس 400 
به رغم تهدیدهای مکرر امریکا علیه ترکیه درباره استفاده از سامانه های 
پدافند موشکی اس400، آنکارا همچنان به مذاکره با مسکو برای خرید 
دومین س��ری از این س��امانه ادامه می دهد.  دیمیتری شوگائف، مدیر 
هماهنگی فنی- نظامی در سرویس فدرال روسیه در گفت وگو با شبکه 
روسیا 24 گفت مس��کو و آنکارا تقریباً بر سر تمام سؤاالت حول فروش 
دومین سری از سامانه اس400 به توافق رسیده اند. وی افزود:»ما اکنون 
در حال گفت وگو بر سر محموله دیگری هستیم. ما در مرحله جدی از 
گفت وگو    ها قرار داریم و تقریباً بر سر تمام مسائل فنی به توافق رسیده ایم. 

معتقدم که در آینده نزدیک، دومین قرارداد نیز جمع بندی می شود.«
 --------------------------------------------------

 سازمان ملل خواستار هیئت سیاسی در دارفور شد
گزارش مشترک سازمان ملل و اتحادیه آفریقا درباره سودان و دارفور 
روز دو    شنبه منتشر و خواستار تشکیل یک هیئت سیاسی و جایگزین 
ش��دن آن با عملیات صلح موج��ود در آن منطقه ش��د.  ب��ه گزارش 
خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت س��ازمان ملل قرار است 2۶ مارس 
)هفتم فروردین ماه( جلس��ه ای تش��کیل دهد و تصمیم بگیرد که آیا 
نهایتاً تا پایان اکتبر سال جاری میالدی 7۸00 نیروی خود معروف به 
» نیروهای کاله آبی « را از هیئت سازمان ملل-اتحادیه آفریقا در دارفور 

)یونامید( خارج کند یا خیر. 
 --------------------------------------------------

 پایان بی صدای جنگ انگلیس علیه داعش
یک روزنامه انگلیسی نوشت که جنگ پنج ساله این کشور علیه داعش 
به شکلی بی سر و صدا پایان یافته است.   بنابر گزارش گاردین، آمارهای 
رسمی نشان داده اند که از ماه سپتامبر تاکنون جنگنده های این کشور 
در هیچ بمبارانی علیه مواضع این گروه تروریستی شرکت نداشته اند، 
هرچند که وزارت دفاع دولت لندن مدعی است در کلیت این کمپین 

هوایی تنها یک غیرنظامی کشته شده است. 
 --------------------------------------------------

 نشست مجازی »گروه 7 « در پی شیوع کرونا 
در پی تشدید شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان، سران کشورهای 
گروه 7 مجبور شدند که این نشست اقتصادی را از طریق ویدئوکنفرانس 
برگزار کنن��د.  بنابر گ��زارش بیزنس اینس��ایدر، در تصوی��ری از این 
ویدئوکنفرانس که در صفحه توئیتر منتشر شده بود، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور امریکا، »جاس��تین ترودو « نخس��ت وزیر کانادا، »آنگال 
مرکل« صدراعظم آلمان، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه، 
»بوریس جانسون« نخست وزیر بریتانیا، »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن 
و »جوزپه کونته « نخست وزیر ایتالیا در ویدئوکنفرانس دیده می شوند. 
موضوع این ویدئوکنفرانس، بر چگونگی هماهنگ سازی واکنش های 

کشورهای عضو گروه 7 به ویروس مرگبار کرونا متمرکز بود. 

ارتش رژیم صهیونیستی: 
کرونا برای اسرائيل خيلی هم بد نبود!

در حالی که بحران سیاسی داخلی رژیم صهیونیستی ادامه دارد، 
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی بحران جهانی کرونا را به نفع 
این رژیم دانست تا یک بار اعترافی روشن از سوی مقامات اسرائیل 
در خص�وص ماهیت ضد بش�ری این رژی�م در تاریخ ثبت ش�ود. 
شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیس��تی به نقل از »خریدی زیبلرمن « 
سخنگوی ارتش این رژیم گزارش داد که شیوع ویروس کرونا تهدیدات 

علیه اسرائیل را کاهش داده است. 
وی در ادامه افزود: از آنجایی که ویروس کرونا بس��یاری از کشور    ها را 
درگیر کرده، به طور عجیبی تحرکات و تهدیدات علیه اسرائیل کاسته 
شده است.  سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد: اگرچه این 
ویروس برای جهان خطرات زیادی داشته است اما باید بگویم که برای 

اسرائیل چندان بد هم نبوده است. 
این در ش��رایطی اس��ت که وزارت بهداش��ت رژیم صهیونیستی روز 
سه     شنبه اعالم کرد، با مبتال شدن ش��ش نفر دیگر به ویروس کرونا در 
فلسطین اش��غالی ش��مار مبتالیان به 304 تن افزایش یافته است. به 
نوشته روزنامه صهیونیستی جروزالم پس��ت، سه تن از آن شش مورد 
از پرسنل وزارت بهداشت و از اعضای آزمایشگاه مرکزی »حفاظت از 
ویروس کرونا« در مرکز پزش��کی »شبعا« واقع در »تل هاشومر« رژیم 

صهیونیستی کار می کردند. 
مقام های رژیم صهیونیستی روز دو    ش��نبه بعد از ابتالی قائم مقام این 
آزمایشگاه به کرونا آن را تعطیل کردند. عالوه بر او دو تن دیگر از پرسنل 

آزمایشگاه هم به ویروس مبتال شدند. 
روز دو    شنبه خبر    هایی درباره قرنطینه شدن نظامیان رژیم صهیونیستی 
و همچنین مدیرکل وزارت خارجه این رژیم به دلیل تماس با فرد مبتال 

به ویروس کرونا منتشر شد. 
طبق گزارش ها، به دلیل احتمال شیوع ویروس کرونا در جمع نظامیان 

رژیم صهیونیستی،3هزارو700 افسر صهیونیست قرنطینه شده اند. 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی جمعه هفته گذشته در 
اظهاراتی هشدارآمیز گفته بود، احتمال ابتالی۶0 تا 70 درصد ساکنان 

فلسطین اشغالی به ویروس کرونا وجود دارد. 
  تشدید حمالت به فلسطین

به نظر می رس��د نظامیان رژیم اش��غالگر از بحران کرونا برای ش��دت 
بخشیدن به تعرضات خود اس��تفاده کرده و خواهند کرد. روز دو    شنبه 
صهیونیست    ها در ادامه حمالت خود به مناطق فلسطین و جست وجوی 
خانه به خانه شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. همزمان 
شهرک نشینان افراطی صهیونیست هم صد    ها اصله درخت انگور را در 

شهر بیت لحم در جنوب کرانه باختری قطع کردند. 
 از سوی دیگر رژیم صهیونیستی روز سه     شنبه ساخت یک دیوار بتنی را 
در سرزمین های اشغالی فلسطین آغاز کرد که منطقه الشیخ سعد را از 
روستای صور باهر در جنوب قدس اشغالی جدا می کند و این طرح در 
چارچوب ساخت دیوار حائلی است که بیش از ۶ هزار شهروند فلسطینی 

صورباهر را از دیگر ساکنان روستا جدا خواهد کرد.
بخش اعظم روس��تای صورباهر در داخل مرزهای منطقه ای است که 
رژیم اشغالگر به خاک خود ملحق کرده اس��ت. باوجود اینکه ساکنان 
آنجا قریب به 4 هزار هکتار از اراضی را در مناطق الف، ب و ج به موجب 
توافق های اسلو در اختیار دارند، اما تشکیالت خودگردان به دلیل اشغال 

این منطقه توسط اسرائیل قادر به ارائه خدمات در آنجا نیست. 
 گانتس آغاز کرد

در حالی که بنی گانتس، رئیس حزب آبی – سفید و نخست وزیر مکلف 
رژیم صهیونیس��تی رایزنی های خود را برای تشکیل کابینه یکپارچه 
را آغاز کرده، احزاب راستگرای اس��رائیل با تحریک بنیامین نتانیاهو، 

نخست وزیر فعلی اقدامات کارشکنانه ای را در پیش گرفته اند. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط،گانتس 
در این رابطه گفت که کابینه یکپارچه به ریاست خود را به جای کابینه 
میانه-چپگرا مشترک با اعراب ترجیح می دهد. اما اولین اقدام او پس 
از مراسم تحلیف، تالش برای تغییر رئیس کنست )پارلمان این رژیم( 
یعنی یولی ادلش��تاین از حزب لیکود و جایگزین��ی او با فرد دیگری از 

حزب خود بود. 
همزمان آویگدور لیبرمن، رئیس ائتالف » اسرائیل خانه ما « پیش نویس 
طرحی را ارائه کرد که در آن بنیامی��ن نتانیاهو با توجه به پرونده های 

قضایی که دارد، از تشکیل کابینه منع شود. 
فراکسیون های راستگرا از یک س��و و گانتس از سوی دیگر به تقویت 
جبهه خود روی آورده و نتانیاهو بار دیگر احزاب راس��تگرا شامل ۵۸ 
نماینده را به مخالفت با مذاکره برای ائتالف ب��ا گانتس تحریک کرد. 
گانتس نیز ائتالفی از احزاب همسو با خود را تشکیل داده و در تماسی 
با نفتالی بنت، رئیس حزب راس��تگرای » یمینا « او را به جلسه رایزنی 
درباره تشکیل کابینه دعوت کرد اما بنت این دعوت را نپذیرفت و گفت 
تنها در صورتی که حزب آبی-سفید از حمایت خود از لیست مشترک 

عربی دست بردارد، حاضر به گفت وگو می شود. 
گانتس با آویگدور لیبرمن، رئیس حزب » اسرائیل خانه ما « و امیر پرتز، 
رئیس ائتالف کار این رژیم درباره برگزاری جلسه اول مذاکرات رسمی 
برای تشکیل کابینه به توافق رس��ید. همچنین او در مذاکره با لیست 
مش��ترک عربی در مقابل تعهد به اجرای برابری و مبارزه با خشونت، 

درباره حمایت از او در گام های بعدی توافق کرد. 
همچنین فراکس��یون آبی- س��فید اقداماتی را جهت کنترل کمیته 
ساماندهی کنست، تعیین رئیس جدید و تشکیل کمیته های پارلمانی 
که ضامن کنترل بر روند قانونگذاری در بیس��ت و س��ومین پارلمان و 
تصویب قانونی ب��رای ممنوعیت متهمان قضایی در تش��کیل کابینه 

باشند، آغاز کرد. 

 پوتين به 2 دور ریاست جمهوری دیگر
نزدیک تر شد

اخی�ر  اصالح�ات  س�ند  روس�یه  اساس�ی  قان�ون  دادگاه 
پیش�نهادی ب�رای قان�ون اساس�ی ای�ن کش�ور را م�ورد تأیید 
قرار داد ت�ا این اصالح�ات که بر اس�اس آن پوتین ق�ادر خواهد 
بود ب�رای دو دور دیگ�ر رئی�س جمهور باق�ی بمان�د، در مرحله 
بع�دی در تاری�خ ۲۲آوری�ل ب�ه همه پرس�ی گذاش�ته ش�ود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در حال حاضر قانون 
اساس��ی روس��یه اجازه نمی دهد که یک رئیس جمهور در این کشور 
برای بیش از دو دور متوالی نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��ود 
اما حکم اخیر دادگاه مذکور راه را برای آنک��ه والدیمیر پوتینی که به 
پایان محدودیت دو دوره ای خود رسیده، همواره می کند تا مجدداً در 

انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نامزد شود. 
والنتینا ترشکووا، یک نماینده پارلمان روس��یه و اولین زن سفر کرده 
به فضا پیشنهاد برداشته ش��دن این محدودیت را داده و پیشنهادش 
با تصویب پارلمان در روز      شنبه و امضای خود پوتین در روز یک    شنبه 
روبه رو شد. در صورتی که این اصالحیه رأی اکثریت مردم را به دست 
آورد، والدیمیر پوتین که تاکنون چهار دوره غیرمتوالی رئیس جمهور 
روسیه بوده اس��ت، در س��ال 2024 نیز خواهد توانس��ت بار دیگر در 

انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. 

نخست وزیر مکلف به اخراج امریکا
گروه های عراقی حمایت از الزرفی را مشروط به اجرای مصوبه پارلمان برای خروج نظامیان امریکایی کردند

سيدرحيمنعمتی

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
عراق، اس�تاندار 
پیشین نجف اش�رف و دبیرکل حزب »الوفاء 
العراقی�ه « را مأمور تش�کیل کابین�ه کرد اما 
نخست وزیری او از همین ابتدا مشروط  شده 
است. در حالی که تنش های بین امریکا و عراق 
روندی تصاع�دی گرفته، گروه های سیاس�ی 
از  صورت�ی  در  تنه�ا  می گوین�د  ع�راق 
نخس�ت وزیری الزرفی حمای�ت می کنند که 
متعهد شود مصوبه دو ماه پیش پارلمان عراق 
درب�اره خروج نیروه�ای امریکای�ی را عملی 

کند. 
ائتالف الفتح به رهبری هادی العامری دیروز در 
واکنش به نخست وزیری »عدنان الزرفی « اعالم 
کرد که رأی این ائتالف به الزرفی در گرو آن است 
که وی اجرای برنامه پارلمان در خصوص اخراج 
نیروهای خارجی از عراق را تضمین کند. »کریم 
علیوی«، نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق 
در مصاحبه ب��ا المعلومه گفت:»ائت��الف الفتح و 
تمام گروه های سیاسی شیعه، اگر عدنان الزرفی 
اخراج نیروهای امریکایی از عراق را تضمین نکند، 
به کابینه او رأی نخواهند داد.«  الفتح از  »مرحله 

بسیار مهم و دش��وار « بعد از مأمور شدن الزرفی 
صحبت کرده است. 

واکنش حسن سالم عضو »فراکسیون صادقون« 
در ائتالف پارلمانی »الفتح« از این هم تندتر بوده 
است. او انتخاب الزرفی را  »شبیه شوخی« دانسته 
و گفته ک��ه این اق��دام »خیانت به خون ش��هدا 
است«. مأمور شدن الزرفی برای تشکیل کابینه 
عراق دیروز با یک روز تأخیر بعد از آن انجام شد 
که کمیته هفت نفره نمایندگان گروه های شیعی 
عراق روز دو        شنبه نتوانس��تند بر سر انتخاب نام 
نامزد نخس��ت وزیری توافق کنند. در حکمی که 
برهم صالح رئیس جمهور عراق، ب��ا آن الزرفی را 
مأمور تش��کیل کابینه کرده آمده است:»عدنان 
عبدخضی��ر عب��اس الزرفی نخس��ت وزیر مأمور 
تشکیل کابینه و معرفی وزرای خود و ارائه اسامی 
آنها به پارلم��ان برای دریاف��ت رأی اعتماد طی 

حداکثر 30 روز پس از صدور این حکم است.« 
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، برهم صالح پس 
از تفویض این حکم خطاب به الزرفی گفت: »عراق 
شایسته بهترین هاست و ملت آن فداکاری های 
بزرگی برای دس��تیابی به زندگی آزاد و با عزت و 
آینده ای درخشان و امیدبخش برای همه نسل         ها 

کرده است.«
 تهدید تلفنی پمپئو

انتخاب الزرفی برای تش��کیل کابینه در شرایط 
خاص افزایش تنش        ها با امریکا انجام شده است. 
بعد از دو بار حمله طی هفته گذشته و          شنبه این 
هفته به پایگاه امریکایی التاجی در عراق، دیروز هم 
شبکه تلویزیونی المیادین از شلیک چند موشک به 
بخش امریکایی پایگاه بشکایه در جنوب بغداد خبر 
داد که البته هنوز رسماً تأیید نشده است. هرچند 
حشدالشعبی مسئولیت حمله به پایگاه امریکا را 
به عهده نگرفته، ولی امریکا در واکنش به حمالت 
التاجی، چند پای��گاه حشدالش��عبی را در نقاط 
مختلف عراق هدف قرار داد ، اقدامی که با واکنش 
تند گرو ه های سیاس��ی عراق روبه رو شد و دیروز 
هم وزارت خارجه عراق دو شکایت نامه جداگانه 
به س��ازمان ملل و ش��ورای امنیت در اعتراض به 
حمالت هوایی اخیر امریکا علیه نیروهای امنیتی 
عراق ارائ��ه ک��رد. در حالی که گروه ه��ای عراق 
خواس��تار تس��ریع در اجرای مصوبه دو ماه قبل 
پارلمان عراق در مورد خروج نیروهای امریکایی 
هس��تند، دولت امریکا همچنان بر از مجاری غیر 
رس��می در حال افزایش نیرو اس��ت. منابع روس 

اوایل این هفته به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند 
که امریکا لشکر 101 هوابرد ملقب به »عقاب های 
غران « را برای عملیات ضربت هوابرد آموزش وارد 
عراق کرده اس��ت. همزمان، مای��ک پمپئو، وزیر 
امور خارجه امریکا روز دو        شنبه در تماسی تلفنی 
با ع��ادل عبدالمهدی، نخس��ت وزیر موقت عراق 
هشدار داده که امریکا برای دفاع از نیروهای ائتالف 
مبارزه با داعش اقدامات بیشتری صورت خواهد 
داد. به گفته مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه امریکا ،پمپئو تهدید کرده که امریکا 
حمالت و تهدید علیه جان امریکایی         ها را تحمل 
نمی کند و در صورت لزوم اقدامات بیش��تری در 

دفاع از خود صورت می دهد. 
 تحرکات نظامی مشکوک امریکا

درحالی که »آنتونیو گوترش « دبیرکل سازمان ملل 
درباره افزایش تنش        ها در  عراق هشدار داده، آن را 
موجب »نگرانی جدی « خوانده و از همه طرف        ها 
خواسته   فوراً به س��وی تنش زدایی گام برداشته 
و مانع از کش��تار، آس��یب و نابودی بیشتر شوند، 
شدت هشدار مقام های عراقی نیز از جدی تر شدن 
تحرکات نظامی مخفی امریکا خبر می دهد. »سعد 
الکعبی « تحلیلگر سیاس��ی در گفت وگو با پایگاه 
المعلومه، هشدار داد که امریکا از مقررات منع آمد 
و شد اعالم شده در عراق برای وارد کردن نیروهای 
اضافی به دو پایگاه عین االس��د و التاجی استفاده 
می کند:»فرودگاه عین االسد در حال تدارک برای 
استقبال از بمب افکن »بی ۵2« است و لذا رسیدگی 
به این موضوع و جلوگیری از آن ضروری اس��ت.« 
 الکعبی همچنین گفت که استقرار جنگنده های 
بی-۵2  امریکا  »خط��ری بزرگ ب��رای نیروهای 
امنیتی و کل عراق است چرا که ممکن است این 
بمب افکن ب��ه حمالتی علیه نیروه��ای امنیتی و 
حشدالشعبی در مناطق مختلف عراق اقدام کند.« 
 صادق الحسینی از رهبران سازمان »بدر« عراق نیز 
گفته که »امریکا برای هدف ق��رار دادن مقرهای 
حشدالشعبی، از مزدوران بومی و تکنولوژی خود 
مانند ماهواره و پهپاد استفاده می کند«. وی تأکید 
کرد که امریکا ماهواره         هایی را به کار گرفته است 
تا فعالیت حشدالش��عبی را به عن��وان یک گروه 
فعال و مهم در عراق رصد کند. همچنین »جاسم 
البخاتی« نماینده »جریان حکمت« عراق تحرکات 
اخیر امریکا و جایگزین کردن گروه های جنگی آن 
در داخل عراق، را نش��ان دهنده بروز نش��انه های 
اشغال مجدد این کشور به دست امریکا خوانده و 
با اشاره به تماس تلفنی روز دو        شنبه مایک پمپئو، 
وزیر خارجه ع��راق با عبدالمه��دی گفته که اگر 
نیروهای امریکایی در خاک ع��راق بار دیگر مورد 
حمله قرار گیرند، امریکا تدابیر بیشتری برای دفاع 

امریکا درتالش است نسخه  جدیدی از حکومت 
فراگیری را که پنج سال قبل جان کری ایجاد 
کرد، پی�ش ببرد و البت�ه نش�انه های اولیه از 
سکوت مخالفان اشرف غنی، رئیس جمهور، 
به خصوص عب�داهلل عب�داهلل نمایان اس�ت. 
به گزارش »جوان«، »زلمی خلیل زاد « نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در گفت وگو 
با اش��پیگل گفته که ش��رایط کنونی افغانستان 
خطرناک اس��ت و همزمان نگرانی های »عبداهلل 
عبداهلل « درباره روند انتخابات را »صحیح « خوانده 
است. لحن نرم خلیل زاد حاکی از تالش او برای 
متقاعد کردن عبداهلل به صرف نظر کردن از تحلیف 
خود است. خلیل زاد گفته که »مهم است بحران 
سیاسی کنونی در افغانستان به خشونت کشیده 
نش��ود«، زیرا به گفته او، خشونت احتمالی تأثیر 
منفی بر نیرو های امنیتی افغان، روند صلح و در 
مجموع بر افغانس��تان خواهد داشت. با این حال 
خلیل زاد به »اشپیگل « گفت که اگر اشرف غنی 
و عبداهلل بتوانند  روی دولت��ی فراگیر به  رهبری 
غنی توافق کنند و اگر این دولت فراگیر بتواند با 
دیگر رهبران سیاسی تیم مذاکره کننده تشکیل 
دهد فرصت خوبی برای پیشرفت عمده در روند 
صلح وج��ود دارد. عبداهلل عبداهلل دس��ت کم تا 
دیش��ب، واکنش��ی به س��خنان خلیل زاد نشان 
نداده ولی موضع گیری او درباره ش��یوع کرونا در 
افغانس��تان، حاکی از آمادگی تلویح��ی او برای 
نشان دادن نرمش اس��ت. عبداهلل عبداهلل دیروز 
در یک نشست خبری در قصر سپیدار به موضوع 
کرونا اشاره کرد که به گفته او، تاکنون 22 مورد 
مثبت کرونا در افغانستان ثبت شده که احتمال 
افزایش این آمار نیز وجود دارد. عبداهلل که پیش 
از این گفته بود این بار برخالف انتخابات 201۵ 
کوتاه نخواهد آمد، از احتکار مواد خوراکی از سوی 
عده ای از فروشندگان و تاجران انتقاد کرد و گفت 
که در چنین وضعیتی »نیازمند همبس��تگی و 
روحیۀ وطن دوس��تی هس��تیم. « عبداهلل گفت: 
»توقع نداشته  باشیم یک وزارت به تنهایی بتواند 
جلوی گس��ترش کرونا را بگی��رد. در این زمینه 
نیازمند همبس��تگی ملی و توجه ب��ه پیام های 
نهادهای صحی هس��تیم.«  همزمان،س��خنان 
مشاور روابط عمومی رئیس جمهور افغانستان نیز 
که گفته »ارگ ریاست جمهوری مشغول بررسی 
فهرست پیشنهادی زندانیان اس��ت و به تدریج 
آن��ان را آزاد خواهد کرد «، نش��ان می دهد که او 

هم در حال نش��ان دادن نرم��ش در مورد آزادی 
زندانیان طالبان اس��ت. مش��اور روابط عمومی 
رئیس جمهور افغانستان البته گفته که آزادی این 
زندانیان مشروط به آغاز گفت وگوهای بین االفغان 
و کاهش چشمگیر خش��ونت     ها از سوی طالبان 
است و افزود: »فهرست زندانیان طالبان را مرور و 
ارزیابی می کنیم. مسئله ر    هایی این زندانی موضوع 
ساده ای نیست که بتوان به یک باره آن را انجام داد. 

آزادی ۵ هزار زندانی فرآیندی وقت گیر است.«
از طرف دیگر، گلبدی��ن حکمتیار، رهبر »حزب 
اسالمی افغانس��تان « با بیان اینکه موافق اعالم 
حکومت موازی نیس��ت اما دولت »اشرف غنی « 
باید با دولتی جایگزین شود که مورد پذیرش همه 
احزاب و جریان های سیاس��ی افغانستان باشد، 
نش��ان داد که بحث    ها درباره تشکیل حکومتی 
فراگیری، همانند سناریویی که جان کری، وزیر 
خارجه وق��ت امری��کا آن را اجرا ک��رد، در میان 
افغان    ها در حال جدی شدن است. وی در گفت وگو 
با »دیلی تایمز « اظهار داشت که تنها طالبان، دولت 
افغانستان و احزاب سیاسی باید در این مذاکرات 
شرکت کنند اما »افرادی که در قدرت هستند به 
آسانی حاضر نخواهند شد، آنها هراس دارند که 

پس از صلح دولت نیز تغییر کند.«
 توافق ، ضمیمه مخفی ندارد

زلمای خلی��ل زاد، نماینده ویژه امری��کا در امور 
افغانستان در بخش دیگری از گفت وگو با اشپیگل، 
درباره گزارش     ها درباره تشدید حمالت در برخی 
مناطق افغانس��تان پس از توافق صل��ح امریکا و 
طالبان نیز گفته که قبول دارد  سطح خشونت     ها 
بسیار باالست ولی تأکید کرده که هیچ حمله ای 
علی��ه نیرو های ائت��الف صورت نمی گی��رد.«  او 
می گوید:  »سطح خشونت     ها در شهر     ها به نسبت 
پایی��ن اس��ت و بزرگراه های اصلی نیز مس��دود 
نیستند؛ با این حال خشونت     ها بسیار باالست. ما 
برای کاهش بیشتر خشونت     ها تالش می کنیم.« 
وی ب��ا رد ضمیمه مخف��ی در توافقنامه و توافق 
پنهانی با طالب��ان نیز گفت: س��ند محرمانه ای 
درباره خروج وجود دارد، مثاًل ترتیب بسته شدن 
پایگاه های امریکا؛ س��ند دوم نی��ز درباره اجرای 
تعهدات طالبان در مبارزه با تروریسم و چگونگی 
ارزیابی پایبندی طالبان در این باره است. خلیل زاد 
در پرسش��ی درباره خروج نیرو های امریکایی از 
افغانستان نیز گفت: ما به اجرای توافق خود برای 

خروج تدریجی نیروهای مان متعهد هستیم. 

تح�والت اخیر در ش�مال س�وریه از جمله 
تح�رکات تروریس�ت    ها در ای�ن منطقه و 
تردید    ها درباره اراده ترکیه برای بازگشایی 
مسیر حلب -الذقیه، عمالً آتش بسی را که به 
تازگی میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه 
منعقد شد در آستانه نابودی قرار داده است. 
حدود دو هفت��ه از توافق می��ان رجب طیب 
اردوغ��ان و والدیمی��ر پوتین ب��رای برقراری 
آتش ب��س در ادلب می گ��ذرد. با ای��ن حال، 
گزارش    ه��ا از ادامه اق��دام ترکیه در تس��لیح 
تروریس��ت    ها حکایت دارد. مناب��ع نزدیک به 
شبه نظامیان فیلق الشام که بنابر نوشته روزنامه 
الوطن سوریه زیر چتر حمایت ترکیه قرار دارند، 
به این روزنامه گفتند ک��ه گروه های وفادار به 
القاعده به ویژه جبهه النصره و س��ازمان های 
تکفیری در قالب انصارالتوحید، حراس الدین ، 
انصاراالسالم و انصارالدین از نظر تعداد و اسلحه 
در روزهای اخیر قدرتمندتر ش��ده اند. این در 
حالی است که تجهیزات نظامی به دست آمده از 
تروریست     ها از زمان آتش بس، فقط از مرزهای 
ترکیه وارد شده است و مقامات ترکیه در ادلب 
از ورود این س��الح    ها آگاه بودند و در واقع آنان 
ورود اس��لحه و مهمات را برای تروریس��ت    ها 
تس��هیل می کنند. همچنین بس��یاری، قصد 
ترکیه به منظور بازگشایی جاده حلب - الذقیه 
و ت��ردد در آن را به دیده تردی��د می نگرند. در 
همین زمینه کارشناس��ان نظامی به روزنامه 
الوطن گفتند که نخس��تین گش��ت مشترک 
ترکیه و روس��یه در بزرگراه  حلب - الذقیه در 
نزدیکی سراقب که طبق توافق طرفین انجام 
ش��د، نش��ان داد که ترکیه عالوه بر وابستگی 

و وفاداری و پش��تیبانی تروریس��ت ها، نه تنها 
تمایلی ب��ه بازگش��ایی این جاده ن��دارد بلکه 
از توانای��ی اجرایی کردن چنی��ن طرحی هم 

برخوردار نیست.  
    آتش بس برای تسلیح تروریست ها

بنابر بیانیه اخیر وزارت امور خارجه روس��یه ، 
تشکیالت تروریستی به پشتوانه پشتیبانی از 
خارج از کشور و سوء استفاده از دوره آتش بس، 
خود را تسلیح و به ارتش سوریه حمله می کند. 
در این بیانیه تأکید شد که تروریست     ها فقط دو 
گزینه پیش رو دارند؛ نخست نابودی در صورت 
مسلح بودن است یا اینکه طبق قانون به جنایات 
آنها رسیدگی شود. پیش تر حرض المؤمنین که 
ش��امل گروه های تروریس��تی مورد حمایت 
ترکیه اس��ت در بیانیه ای مخالفت خ��ود را با 
توافق روس��یه و ترکیه با آتش ب��س در ادلب 
اعالم کرده بود. این گروه اعالم کرده که با نتایج 
تمامی نشست های س��وچی، مسکو، آستانه و 
ژنو مخالف اس��ت و تأکید کرده که به مقابله با 
ارتش سوریه ادامه خواهد داد.  آنکارا عالوه بر 
حمایت های یاد شده از تروریست ها، با استقرار 
یک مرک��ز دیده بانی در غرب اس��تان حلب و 
تجهیزات نظام��ی از جمله خودروهای زرهی، 
تانک، توپخانه و کامیون ه��ای حمل نیرو که 
با عبور از مرز »کفرلوس��ین « در شمال استان 
ادلب وارد غرب استان حلب شدند، نشان داد 
که همچنان خواستار حضور در منطقه است. 
این تجهیزات در مقر تازه تأسیس     در روستای 
»کفرنوران « در غرب حلب قرار داده ش��دند. 
ارتش ترکیه این مقر را با خاکریز و دیوارهای 

بتن مسلح، حصارکشی کرده است. 

فشار امریکا بر افغان    ها 
برای تکرار سناریوی 5 سال قبل کری

خلیل زاد هم دنبال نسخه جدید حکومت وحدت ملی است

توافق آتش بس ادلب 
در معرض فروپاشی


