
حشدالش�عبی امری�کا را مس�ئول انفجارهای 
اخی�ر در پایگاه ه�ای خود دانس�ته و هش�دار 
داده ک�ه از این ب�ه بعد ، ه�ر پرنده فاق�د پرچم 
ع�راق را ب�ر ف�راز پایگاه ه�ای خود س�رنگون 
خواه�د ک�رد. ای�ن هش�دار حشدالش�عبی 
بعد از انفجار در پایگاه البلد ابراز ش�ده اس�ت. 
وقوع انفجار در انبار و زاغه های مهمات حشدالشعبی 
عراق اخیراً به طرز مش��کوکی افزای��ش پیدا کرده 
است و در تازه      ترین حادثه، یکی از مقرهای نظامی 
حشدالشعبی در البلد روز سه      شنبه به دالیل نامعلوم 
دچار آتش س��وزی ش��د. این چهارمین حادثه در 
پایگاه ه��ای عراق طی یک ماه گذش��ته اس��ت که 
درباره علل آن بحث     ها و گمانه های مختلفی مطرح 
بوده اس��ت.  امریکا با همراهی رژیم صهیونیستی 
سناریوی جدیدی را علیه بسیج مردمی عراق موسوم 
به »حشدالشعبی « طراحی کرده اند. روز سه           شنبه 
عراق بار دیگر شاهد انفجار بزرگی در یکی از مقرهای 
نظامی حشدالشعبی بود. یک مسئول نظامی عراقی 
و یک منبع وابس��ته به حشدالشعبی اظهار کردند، 
چندین انفجار موقعیتی وابسته به حشدالشعبی را 
در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در روز سه           شنبه هدف 
قرار دادند. مدیریت دفاع مدنی در عراق اعالم کرد، 
تیم اطفای حریق به منظور مهار حریق ناشی از انفجار 
در ذخایر تسلیحاتی وابسته به حشدالشعبی به پایگاه 
هوایی » بلد « در اس��تان صالح الدین در شمال این 
کشور اعزام ش��د. به گزارش روزنامه القدس العربی، 
در بیانیه مدیریت دف��اع مدنی آمده اس��ت:»انبار 
تسلیحاتی وابسته به یک گروه از حشدالشعبی در 
نزدیکی پایگاه هوایی بلد شاهد چندین انفجار بود که 
اعضای تیم اطفای حریق، آتش سوزی حاصل شده از 
انفجار را مهار کردند«. دولت عراق به رغم گمانه های 
مختلفی که درباره این حوادث وجود داشت، به طور 
قطعی از اعالم رسمی علل حوادث یاد شده اجتناب 
کرده و در عین حال کمیته تحقیقی برای روش��ن 
ش��دن علل و ابعاد این انفجار          ها و آتش س��وزی          ها 
تشکیل داده است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
عراق دس��تور ویژه ای برای تحقیقات در این زمینه 
صادر کرده است. نجاح الشمری، وزیر دفاع عراق هم 

بعد از بازدید از این پایگاه، گفت »نمی توان با قطعیت 
علت حادثه را مش��خص کرد و این موضوع نیاز به 
تحقیقات عمیق دارد«. پایگاه بل��د میزبان نیرو          ها 
و پیمانکاران نظام��ی امریکایی و در ۸۰ کیلومتری 
شمال پایتخت عراق است و گروه های مسلح شیعی 
در نزدیکی پایگاه مس��تقر هس��تند. انفجار هفته 
گذشته در انبار تسلیحاتی گروه حشدالشعبی هم 
یک کشته و ۲۹ زخمی داش��ت و پلیس علت آن را 
بی دقتی در نحوه ذخیره کردن سالح و دمای باالی 
هوا اعالم کرده ب��ود اما دولت همچن��ان روی این 
مس��ئله تحقیق می کند. این انفجار          ها در چارچوب 
سلسله انفجار          هایی است که طی هفته های اخیر در 
انبار مهمات و پایگاه           ها و مواضع وابسته به گروه های 
حشدالشعبی متشکل از شبه نظامیان غالبا شیعی 
رخ می دهند. حدود یک ماه پیش، یک پایگاه متعلق 
به نیروهای حشدالشعبی در شهر »آمرلی« واقع در 

استان صالح الدین هدف حمله هوایی قرار گرفت. 
 رد پای اسرائیل و امریکا 

»ابو مهدی المهندس«، جانش��ین رئیس سازمان 
حشدالشعبی عراق در بیانیه ای گفته که »امریکایی      ها 
برای هدف قرار دادن پایگاه      ها و مقرهای عراق، چهار 

پهپاد اسرائیل را به این کشور وارد کرده اند. «
به گزارش ش��بکه »العهد« عراق، جانشین رئیس 
سازمان حشدالشعبی تأکید کرد که »امریکا مسئول 
اول و آخر آنچه در عراق رخ می دهد، است و از امروز، 

امریکا را مسئول همه حوادث می دانیم. «

سازمان حشدالشعبی عراق در بیانیه خود در مورد 
حادثه دیروز در پایگاه هوایی بلد نیز گفت که هدف 
ق��رار دادن مقرهای این س��ازمان موضوع واضحی 
اس��ت که با هدف س��یطره ارتش امریکا بر آسمان 
عراق صورت می گی��رد.  ابومهدی المهندس گفت: 
»دشمنان عراق امروز برای حمله دوباره به نیروهای 
حشدالش��عبی آن هم به طرق مختلف برنامه ریزی 
می کنن��د. امریکایی   ها ک��ه در آم��دن گروه های 
تروریس��تی به عراق و منطقه نقش داش��ته اند، به 
اعتراف دونالد ترام��پ، به این می اندیش��ند که به 
راه های مختل��ف حاکمیت عراق را نق��ض کرده و 

حشدالشعبی را هدف قرار دهند. «
جانشین رئیس حشدالشعبی دلیل دشمنی امریکا 
با نیروهای حشدالش��عبی و تالش این کشور برای 
ضربه زدن به این نیرو     ه��ا را موفقت و پیروزی های 
حشدالشعبی در شکس��ت گروه تروریستی داعش 
دانست و گفت که این دشمنی      ها بعد از آن شدت یافت 
که نخس��ت وزیر عراق طی فرمانی از حشدالشعبی 
اعالم حمایت کرد و شورای امنیت ملی این کشور 
نیز جواز پرواز  هواپیماهای ائتالف امریکا در آسمان 
عراق را لغو کرد.  به گزارش پایگاه النشره، نماینده 
کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق روز چهار          شنبه در 
سخنانی اعالم کرد:»آنچه در پایگاه های بلد در استان 
صالح الدین و پادگان الصقر در جنوب بغداد رخ داد 
در واقع حمله اسرائیل با اطالعات دقیق امریکایی           ها 
بود«. وی افزود:»هواپیماهای اسرائیلی با اطالعات 

دقیق و پوش��ش هوایی امریکایی اهداف نظامی و 
امنیتی را در داخل عراق هدف قرار داده اند«. 

در ماجرای حوادث اخیر برخورد رس��انه های رژیم 
صهیونیستی عجیب به نظر می رسد که خیلی اشتیاق 
دارند، این انفجار          ها و آتش سوزی های مشکوک را به 
ارتش این رژیم منتسب کنند. شبکه 13 تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، از همان اولین حادثه انفجار          ها 
و آتش سوزی های مش��کوک در عراق، با یادآوری 
حمله جنگنده های این رژی��م در دهه ۸۰ میالدی 
به مرکز هسته ای اُسیراک در عراق، اتفاقات اخیر را 
در ادامه همان سیاست دانست و به نوعی همسو با 
سایر رسانه های اسرائیلی تالش کرد حوادث جاری 
را به تحرکات هوایی این رژیم ربط دهد. رسانه های 
صهیونیستی طی این مدت تالش کرده اند، این ادعا 
را القا کنند که هدف حمالت ادعایی، پایگاه نیروهای 
ایرانی و نیروهای نیابتی ایران بوده اس��ت. حمالت 
دامنه دار به پایگاه های عراق، درحالی است که ماه 
گذشته مقامات حشدالشعبی یک فرمانده عراقی را 
به جرم جاسوسی برای سازمان سیا دستگیر کردند. 
به گفته مقامات عراقی، این فرمانده نظامی اطالعات 
مقرهای حشدالشعبی را به امریکایی          ها داده بود و به 
نظر می رسد انفجارهای اخیر در پایگاه های عراق هم 

بر اساس همین اطالعات انجام شده باشد. 
امریکا و رژیم صهیونیستی درحالی سناریوی جدید 
و البته ش��ومی را برای »حشدالش��عبی « در عراق 
تدارک دیده اند که پیش تر شکس��ت مفتضحانه ای 
را در تقابل با این گروه مقاومتی متحمل ش��ده اند. 
امریکا قدرت گیری حشدالشعبی در عراق را تهدیدی 
برای منافع خود و گس��ترش نفوذ ای��ران در عراق 
می داند و از هر ابزاری برای مقابله با این گروه استفاده 
می کند. حمل��ه به مواضع حشدالش��عبی در عراق 
نشانگر تالش واشنگتن و تل آویو برای پیاده سازی 
سناریوی جدیدی در عراق است. امریکا و اسرائیل 
با این اقدام��ات مخرب در تالش هس��تند به نوعی 
شکست های منطقه ای خود در جبهه های مختلف را 
جبران ساخته و به زعم خود از ایران به عنوان حامی 
گروه های مقاومت در نقاط مختلف به ویژه در عراق، 

انتقام جویی کنند. 

88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5730 پنجش��نبه31مرداد1398| 20ذیالحجه1440|

بعد از چهارمین انفجار در انبار مهمات نیروهای مردمی عراق 

حشدالشعبی:پرنده های امریکا را بر فراز پایگاه های مان می زنیم 

  گزارش  2

رد پای وارونه امریکا در عراق
سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا و اغلب مناطق داغ امنیتی هنوز بر 
پایه هرج و مرج سازنده می چرخد و با اینکه در دو دهه گذشته دولت های 
متفاوتی در کاخ سفید مستقر شده  اند ولی سیاست نظامی و امنیتی آنها 
تغییر نکرده است. آغاز اجرای این راهبرد نظامی – امنیتی با بهانه مبارزه با 
تروریسم القاعده با حمله نظامی مستقیم به عراق و افغانستان دنبال شد که 
در عراق و به دلیل هزینه های نظامی و تلفات مستمر از نظامیان امریکایی 
و سرافکندگی در تحقق اهداف پیش بینی شده در سال ۲۰1۰ مجبور به 
خروج از عراق شدند و در افغانستان پس از 1۹ سال، اکنون در طی مذاکرات 
مکرر با طالبان که بهانه اصلی حمله به افغانستان بودند، در حال مذاکره 

هستند تا به بهانه های مختلف، بخشی از حضور خود را حفظ کنند. 
نکته اصلی در افغانستان این است که امریکا، مجموعه شرایطی را جست و 
جو می کند تا بی ثباتی و نا امنی و حتی جنگ داخلی در این کشور استمرار 
یابد، به همین دلیل از یک سو به دنبال  یک دولت ضعیف و از سوی دیگر 
درپي  صلح و مذاکره و توافق با طالبان اس��ت. این در حالی است که ابزار 
فرسوده تروریسم داعشی را نیز به افغانستان کش��انده و به خوبی درک 
می کند که واگذاری سهم بزرگ حکومتی به طالبان، جنگ داخلی را به 
ارمغان می آورد. پروژه تروریسم تکفیری – وهابی در سوریه و عراق شکست 
خورده و در سوریه نفس های آخر را می کشد ولی امریکا حاضر نیست این 
ابزار پیشبرد اهداف خود را به سادگی قربانی کند. بخشی را به افغانستان 
منتقل کرده و بخشی را به لیبی و شمال آفریقا و بخشی را به بیابان های 
غرب عراق برده تا در کنار هسته های باقی مانده در کوه های حمرین، به 

پروژه زخم باز تروریسم تبدیل شوند. 
ولی مشکل امریکا در عراق این اس��ت که بازوی قدرتمند حشدالشعبی 
و اندیش��ه ضدامریکایی در نهادهای قانونی، مانع تکمی��ل این پروژه در 
عراق هستند. لذا با اینکه در دوره سه س��اله برای نابودی داعش، همواره 
یا داعش را نج��ات داده و یا گاه نیز به حشدالش��عبی حمله نظامی ثبت 
کرده، امروز برای جلوگیری از تحریک افکار عمومی و نهادهای قانونی و 
واکنش های حشدالشعبی،  حمله به مراکز حشدالشعبی در آمرلی یا انبار 
مهمات در الصغر را به نحوی انجام داده تا رژیم صهیونیستی را پشت سر 
آن معرفی کند، چراکه نتانیاهو هم در آستانه انتخابات پارلمانی نیازمند 
مانور قدرت برای کسب رأی است و این کار نه در غزه و نه در لبنان و نه در 
سوریه امکانپذیر نیست. لذا با نعل وارونه در عراق و هدف قرار دادن مراکز 
حشدالش��عبی، مقدمات یک پروژه خطرناک در عراق را فراهم می کند. 
اجرای ممنوعیت پروازی که از سوی نخست وزیر عراق فرمان اجرایی آن 
صادر شده تا تحقیقات در مورد رخدادهای یادشده به نتیجه برسد، حاکی 
از هوشیاری مقامات عراق و حشدالشعبی است تا پرونده امریکا و داعش در 

عراق، به طور یکجا، یکسره سازی شوند. 
همانگونه که در خلیج فارس، این پروژه با سیلی راهبردی و گیج کننده 
تاکنون به پیش رفته، در عراق و افغانس��تان نیز، گام های تکمیلی در راه 
هستند که حاصل آن فقط شکست پروژه ناامن سازی و هرج و مرج سازنده 
نیست، بلکه همانگونه که حضرت امام )ره( پس از حمله نظامی به طبس 
اعالم کرد، آقای کارتر باید دنبال شغل دیگری برود، اکنون نیز آقای ترامپ 
باید دنبال شغل دیگری باش��د که ظاهراً بهترین شایستگی وی، همان 
شغل اجدادی در کانادا است که تصویر آن منزل را نخست وزیر کانادا به 

ترامپ هدیه کرد. 
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 همکاری امنیتی امارات با اسرائیل علیه ایران
روزنامه هاآرتص اس��رائیل فاش کرده که امارات یک ق��رارداد بزرگ با 
رژیم صهیونیس��تی امضا کرده که طبق آن این رژیم امکانات اطالعاتی 
پیشرفته شامل دو هواپیمای جاسوسی به روز را به امارات تحویل می دهد. 
به گزارش ایسنا، در این گزارش تحقیقی آمده ، قرارداد مذکور با نظارت 
ماتی کوچاوی، تاجر صهیونیستی از یک دهه پیش نمود پیدا کرده است. 
هاآرتص نوشت: این قرارداد شامل دو هواپیمای جاسوسی است که امارات 
یکی از آنها را حدود یک س��ال پیش تحویل گرفته و قرار است دومی را 
طی سال ۲۰۲۰ تحویل بگیرد. هواپیمایی که ابوظبی تحویل گرفته است، 
پروازهای خود را آغاز کرده تا به صورت رسمی به ارتش امارات بپیوندد 
اما هواپیمای دوم همچنان در انگلیس در دست ساخت و در حال انجام 
پروازهای آزمایشی در شرق لندن است. در این گزارش با اشاره به نشست 
و برخاست متعدد یک جت خصوصی جدید از پایگاه هوایی »الظفره « واقع 
در ابوظبی طی چند هفته قبل،  آمده است: »این یک جت خصوصی عادی 
نیست، بلکه یک هواپیمای شناسایی پیشرفته )جاسوسی( است که امارات 
عربی متحده برای ش��نود الکترونیک و جمع آوری اطالعات خریداری 
کرده اس��ت و یکی از اهداف آن نیز ایران است.«  پروازهای آزمایشی این 
هواپیمای جاسوسی جدید نشان دهنده تکمیل شدن آخرین مراحل یک 
قرارداد تجاری- نظامی عظیم است که از حدود یک دهه قبل آغاز شده و 

ارتباط آن با رژیم صهیونیستی تاکنون مسکوت مانده بود. 
-----------------------------------------------------

 پاکستان کشمیر را به دیوان برد
وزیر امور خارجه پاکستان گفت: اسالم آباد مسئله کشمیر را به دیوان 
بین المللی دادگستری ارجاع داده و خواهان رسیدگی به آن شده است. 
به گزارش فارس، »شاه محمودقریشی« وزیر امور خارجه پاکستان در 
مصاحبه با رس��انه     ها گفته که این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که 
با بررسی جنبه های حقوقی این مسئله مشخص شد که هند در حال 

پایمال کردن تمام جنبه های حقوق بشر در کشمیر است. 
-----------------------------------------------------

 ارتش چین امریکا را در ایندو - پاسیفیک مغلوب می کند
نتایج تحقیقی »مرکز مطالعات امریکا«، مستقر در دانشگاه سیدنی استرالیا 
که روز سه     شنبه منتشر شده نشان می هد چین از توان نظامی الزم برای غلبه 
بر ایاالت متحده امریکا در منطقه ایندوپاسیفیک )هند-آرام( برخوردار است. 
در این گزارش آمده است: »زرادخانه رو به ازدیاد چین از موشک های دقیق و 
دوربرد، تهدیدی عمده در برابر تقریباً تمام پایگاه ها، باندهای فرودگاه، بنادر 
و تأسیسات نظامی امریکا، متحدان و شریکانش در منطقه غرب اقیانوس آرام 
به شمار می آید.« این گزارش همچنین خاطرنشان می کند توازن منطقه ای 

قدرت در اقیانوس آرام به نفع چین تغییر کرده است. 
-----------------------------------------------------

 حمله ائتالف سعودی به صیادان یمنی جنایت جنگی است
تارنمای دیده بان حقوق بشر سازمان ملل با عامدانه خواندن حمالت 
جنگنده های ائتالف سعودی به صیادان یمنی تأکید کرد، این حمالت 
جنایت جنگی اس��ت. به گزارش ایرنا، تارنمای دیده بان حقوق بش��ر 
س��ازمان ملل نوش��ته که نیروی دریایی ائتالف متجاوز سعودی پنج 
حمله مرگبار علیه قایق های صیادان یمنی انجام داده است. »بریاناکا 
موتابارسی « مدیر بخش امور اضطراری دیده بان حقوق بشر سازمان 
ملل در این خصوص گفت: هدف ق��رار دادن صیادان و قایق های آنان 

جنایت جنگی محسوب می شود. 
-----------------------------------------------------
 اکثر انگلیسی     ها خواستار همه پرسی بر سر توافق برگزیت 

بر اساس یک نظرس��نجی جدید، اکثریت مردم انگلیس خواستار این 
هستند که هر گونه توافق حاصل شده میان این کشور و اتحادیه اروپا بر 
سر برگزیت، در یک همه پرسی به رأی گذاشته شود. به گزارش رویترز، 
یک نظرسنجی جدید که نتایجش روز چهارشنبه، در فاصله دو ماه مانده 
تا موعد ترک اتحادیه اروپا از سوی انگلیس انتشار یافت، نشان داده بالغ 
بر 5۲ درصد از انگلیسی     ها از این که هر گونه توافقی بین کشورشان با 
اتحادیه اروپا بر س��ر برگزیت در معرض رأی مردم در همه پرسی قرار 
بگیرد استقبال می کنند. اما ۲۹ درصد از آنها با چنین کاری مخالفت 

کرده و 1۹ درصد نیز گزینه » نمی دانم « را انتخاب کردند. 

پکن- مسکو خروج امریکا از پیمان
 موشکی را به شورای امنیت می کشند

روس�یه و چی�ن پرون�ده برنام�ه موش�کی امری�کا ب�ه منظ�ور 
آزمای�ش و اس�تقرار موش�ک های میان ب�رد را ب�ه ش�ورای 
امنیت س�ازمان مل�ل می برن�د. مقام�ات روس و چین هش�دار 
دادن�د که اق�دام واش�نگتن در آزمای�ش  موش�ک های میان برد 
می ش�ود.  دنی�ا  در  تس�لیحاتی  رقاب�ت  تقوی�ت  باع�ث 
خروج امریکا از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد و آزمایش های 
موشکی جدید این کش��ور، با واکنش روسیه و چین روبه رو شده است. 
دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل روز 
چهار   شنبه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت:»همراه با همکاران چینی مان 
درخواست کردیم که شورای امنیت سازمان ملل در خصوص بیانیه های 
امریکا درباره برنامه هایش برای آزمایش و استقرار موشک های میان برد 
تشکیل جلس��ه دهد«. به گفته پولیانسکی، این جلس��ه قرار است روز 
پنج  شنبه)امروز( و به طور علنی برگزار شود و نماینده دبیرکل سازمان 
ملل طی آن گزارشی ارائه خواهد کرد. پنتاگون روز دو   شنبه گزارش کرد 
که امریکا یک موشک کروز را آزمایش کرده که پس از طی 5۰۰ کیلومتر 
توانسته به هدف خود اصابت کند. این نخستین آزمایش موشکی امریکا 
از این نوع پس از خروجش از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
با روسیه است. کنستانتین کوساچف، رئیس کمیته شورای فدراسیون 
در امور بین الملل هم اعالم کرد که روسیه پاس��خ مناسبی به استقرار 
موشک های کروز آزمایش شده امریکا در اروپا یا امریکا خواهد داد. وی 
گفت:»هر کجا که این سیستم های موشکی امریکا مستقر شوند، در آسیا 
و یا اروپا، آنها به خاک روسیه خواهند رسید، از این رو برای کشور روسیه 
یک خطر و تهدید مستقیم هستند. بدین ترتیب این برنامه پیامد   هایی 
برای کشور   هایی که این سیستم موشکی در آنجا مستقر خواهند شد و 
برای خود امریکا در برخواهد داشت«. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه نیز آزمایش موشکی امریکا را تأسف بار خواند و گفت:»این 
اقدام نش��ان داد امریکا از مدت   ها قبل برای ناب��ودی پیمان نیروهای 
هسته ای میان برد آماده شده بود«. وزارت امور خارجه چین هم با صدور 
بیانیه ای پرتاب آزمایشی یک موش��ک کروز زمین پایه توسط امریکا را 
مخاطره  آمیز خواند و اعالم کرد:»این اقدام واشنگتن باعث تقویت رقابت 
تسلیحاتی در دنیا می شود«. امریکا با خروج از پیمان موشکی با روسیه، 
خواستار پیمان موشکی جدیدی با مش��ارکت چین شده است و اعالم 
کرده که موشک های میان برد را در آسیا مستقر می کند. مقامات مسکو 
هش��دار داده اند که در صورت عملی شدن چنین برنامه ای، روسیه هم 

موشک های جدیدی در سایر کشور   ها مستقر می کند. 
 جنگ تجاری چین و امریکا 

در پی تصمیم واش��نگتن برای فروش 66 جنگن��ده »اف16« به ارزش 
۸میلیارد دالر به تایوان، پکن شرکت های امریکایی را تهدید به تحریم 
کرد. به گزارش شبکه راش��اتودی، به رغم هشدارهای پی در پی پکن در 
خصوص فروش تسلیحات به تایوان، مقامات امریکایی این تصمیم را به 
تایوان نسبت داده اند که قصد به روز رسانی ارتش خود و حفظ قابلیت های 
دفاعی خود را دارند. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 
چهار   شنبه در واکنش به این اقدام واشنگتن گفت که پکن مخالف چنین 
تصمیمی است و قصد دارد شرکت های امریکایی را که به تایوان سالح 
عرضه کنند، در لیست تحریم های خود قرار دهد. وی توضیح داد:»چین، 
این تصمیم امریکا را محکوم می کند. ما قباًل نیز اعتراض خود را به طرف 
امریکایی به طور جدی اعالم کرده بودیم و از واشنگتن می خواهیم که 
کاماًل خطرات جدی فروش تسلیحات به تایوان را درک کند«. تصمیم 
اخیر واشنگتن در شرایطی اتخاذ شده است که تنش های میان امریکا و 
چین به دلیل جنگ تجاری باال گرفته و چین دولت امریکا را به دخالت 
در اعتراضات در هنگ کنگ متهم کرده اس��ت. پکن، تایوان را بخشی از 
سرزمین متعلق به چین دانسته و تحرکات امریکا برای فروش سالح به 
تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر با سیاس��ت »چین واحد« ارزیابی 
می کند اما امریکا سعی دارد با استقالل تایوان و هنگ کنگ، قدرت چین را 
کاهش داده و با نفوذ در این مناطق، تحریکات پکن را از نزدیک رصد کند. 
روزنامه وال استریت ژورنال هم دیروز در گزارشی درباره جنگ تجاری 
چین و امریکا، نوشت:»سیاست افزایش تعرفه ای ترامپ باعث افزایش 
شک و تردید و رکود بازار   ها شده است و در صورت ادامه این روش، امریکا 

در جنگ تجاری از چین شکست خواهد خورد.«

عبداهلل: برگزاری انتخابات افغانستان 
بر صلح مقدم است  

در شرایطی که طالبان و امریکا در آستانه نهایی کردن توافقات صلح 
دوجانبه هستند، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان 
تکیه دارد  افغان    ها باید از حق شان برای تعیین آینده خود استفاده 
کنند و انتخابات ریاس�ت جمهوری کش�ور بر صلح مقدم اس�ت. 
امریکا ت��الش می کند با توافق ب��ا طالبان و تعویق انتخابات ریاس��ت 
جمهوری افغانس��تان، این گروه را در قدرت سیاسی این کشور سهیم 
کند اما مقامات کابل به برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید دارند. 
خبرگزاری طلوع افغانستان روز چهار    شنبه در گزارشی به نقل از عبداهلل 
عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان نوشت:»انتخابات 
ریاست جمهوری پیش رو بر روند صلح مقدم است و آینده ای بهتر برای 
کش��ور تضمین خواهد کرد. اگر صلح در آینده نزدیک برقرار نشود، ما 
باید توجه مان را به انتخابات معطوف کنیم«. عبداهلل با اشاره تلویحی به 
بازگشت طالبان به عنوان بخشی از توافقنامه احتمالی صلح خاطرنشان 
کرد:»افغان    ها برای جلوگیری از بازگش��ت گروهی » دروغگو « باید در 
انتخابات شرکت کنند. افغانستان یک گروه فاسد، دروغگو و سلطه آن 
بر آینده مردم این کشور را برنمی تابد«. هشتمین مذاکرات نمایندگان 
امریکا و طالبان برای دستیابی به توافقنامه صلح و پایان دادن به درگیری 
در افغانستان هفته گذش��ته در قطر به پایان رس��ید. به گفته اعضای 
طالبان، توافقات با امریکا نهایی شده است و زمانبندی خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان هم مشخص شده است. طالبان تهدید کرده است 
که در صورت برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان، جنگ 
در این کشور ادامه پیدا خواهد کرد. انتخابات افغانستان قرار است در 7 
مهرماه برگزار شود اما باتوجه به مخالفت طالبان و امریکا، ممکن است 
این انتخابات به تعویق بیفتد. سید اکبرآغا، عضو پیشین گروه طالبان 
درباره نتایج توافقات با واشنگتن، به خبرگزاری جمهور گفت:» توافقی 
که در دور هش��تم مذاکرات میان امریکایی     ها و طالبان به دست آمده 
بود، نهایی نشده و احتماالً در دور نهم مذاکرات تغییرات در آن توافقنامه 
به وجود آید«. او تأکید کرد که احتم��االً مقام های امریکایی و رهبران 
طالبان مالحظاتی را در مورد توافقنامه صلح افغانستان مطرح کرده اند. 
به گزارش بی بی س��ی، زلمای خلیل زاد، مذاکره کننده ارشد امریکا در 
امور افغانس��تان هم تأکید کرد که آماده به نتیجه رس��اندن مذاکرات 
صلح با طالبان است. خلیل زاد در توئیتی اعالم کرد:»هفته  ای سازنده 
در واشنگتن داشتم. اطالعات الزم را درباره اینکه کجا ایستاده ایم و گام 
بعدی چیس��ت، در اختیار مدیریت قرار دادم«. از سوی دیگر، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور امریکا در سخنانی تبدیل شدن ارتش امریکا به 
نیروی پلیس، طی 1۸ سال جنگ در افغانستان را مضحک خواند و در 
خصوص نتایج مثبت گفت وگوهای صلح با طالبان ابراز امیدواری کرد. 
ترامپ گفت:»در حال بازگرداندن برخی نیروهای مان هستیم اما باید در 
افغانستان حضور داشته باشیم«. ترامپ همچنین اظهار داشت:»طالبان 
در خصوص توقف جنگ با نیروهای امریکایی ابراز تمایل کرده است اما 

قابل اعتماد بودن طالبان مشخص نیست.«

ظریف:  مقابل امریکا پیش بینی نشده عمل می کنیم
رئیس جمهور امریکا نمی تواند سیاست غیرقابل پیش بینی در پیش بگیرد و از دیگران انتظار داشته باشد

هادیمحمدی

وزیر خارجه ایران    گزارش  یک
از رفت�اره��ای 
پیش بینی نشده امریکا انتقاد کرده و هشدار داده 
که ممکن است ایران هم پیش بینی نشده عمل 
کند. هرچند محمدجواد ظریف به مورد خاصی 
اش�اره نکرده ولي زمین�ه س�خنراني او توافق 
اس�ت.   5+1 ب�ا   1394 س�ال  هس�ته ای 
محمدجواد ظریف در یک س��خنرانی در مؤسسه 
سیپری استکهلم گفته که رفتار دولت دونالد ترامپ 
غافلگیرکننده است و او نمی تواند انتظار داشته باشد 
رفتار ط��رف مقابل پیش بینی پذیر باش��د. ظریف 
هرچند به موضوع خاصی اش��اره نکرده ولی زمینه 
س��خنان او درباره خروج امریکا از برجام بوده و به 
نظر می رسد هشدار او نیز ناظر به رفتار متقابل ایران 
در این زمینه باش��د، به خصوص که برخی حدس 
می زنند دلیل کاهش پلکانی تعهدات ایران در قبال 
برجام، نزدی��ک کردن نقط��ه اوج کاهش تعهدات 
برجامی ایران، به انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
در نوامبر ۲۰۲۰ است. ظریف گفته که غافلگیری 
متقابل به هرج و مرج منجر می شود و تأکید کرده 
اس��ت: » رئیس جمهور امریکا نمی تواند سیاس��ت 
غیرقابل پیش بینی در پیش بگیرد و از دیگران انتظار 
داشته باشد سیاس��ت های قابل پیش بینی داشته 
باش��ند .« وزیر خارجه ایران هشدار داده که ممکن 
است ایران هم در مقابل امریکا غیرقابل پیش بینی 
عمل کند. ظریف انتخابات سال ۲۰16 در امریکا را 
به یک انقالب تشبیه کرده که در نتیجه آن افرادی 

به قدرت رسیدند که فکر می کنند تمام نظام قانونی 
جهان را باید تغییر دهند. او گفته است:  »مثاًل آقای 
جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید معتقد 
است که قوانین بین المللی تا زمانی که به نفع این 
کش��ور عمل کند به عنوان یک وسیله خوب قابل 

استفاده است واال باید کنار گذاشته شود.«
ظریف با همه اینها گفته که ای��ران قصد خروج از 
برجام را ندارد بلک��ه تنها تعهدات��ش را آن هم در 
چارچوب این توافق کاهش داده است. به گفته وزیر 
خارجه اگر اروپایی       ها ب��ه تعهداتی که برای اجرای 
برجام به ایران داده اند عمل کنند، جمهوری اسالمی 
هم اقدامات اخیرش برای کاهش پایبندی به برجام 
را لغو و تنها ظرف چند س��اعت ب��ه وضعیت اولیه 
خود در برجام برمی گ��ردد. ظریف گفت راه اندازی 
اینس��تکس)کانال مالی اروپا با ایران( برای کم اثر 
کردن تحریم های امریکا، 15 ماه طول کش��یده و 
هنوز این کانال انتظار ایران را برآورده نکرده است. او 
به اروپاییان هشدار داده که اگر در برابر خواسته های 
دونالد ترام��پ مقاومت نکنند، او ممکن اس��ت به 
زودی از آنها انتظارات بیشتری مانند قطع رابطه با 

چین داشته باشد. 
سخنان ظریف در فضای تشدید تنش      ها بیان شده 
است. وزیر خارجه امریکا سه       شنبه شب نیز در جلسه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی 
از فرا رس��یدن موعد اتمام تحریم های تسلیحاتی 
س��ازمان ملل علیه ای��ران یک بار دیگر خواس��تار 
تمدید این محدودیت       ها شد. مایک پمپئو گفته که 

قطعنامه  ۲۲31 شورای امنیت که فروش تسلیحات 
به ایران را ممنوع می کن��د به انقضای خود نزدیک 
می ش��ود: »زمان برای محدود کردن فعالیت ایران 
جهت انجام اقدامات تروریس��تی تنگ می شود.« 
 وزیر خارجه امریکا همچنین در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی ام اس ان بی سی مدعی شده که به کارایی 
بازگرداندن تحریم       ها علیه تهران یقین دارد و مطمئن 
است که کاخ  سفید می تواند به استراتژی خود در این 
زمینه ادامه دهد. او مدعی شده که تحریم های نفتی 
کاخ  سفید علیه صادرات نفت ایران توانسته جلوی 
فروش ۲ میلیون و 7۰۰هزار بشکه از نفت این کشور 

را بگیرد. 
  هشدار مجدد مایک به آدریان

مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا سه       شنبه شب برای 
دومین بار درباره کمک کشورهای دیگر به نفتکش 
گریس 1 که از چند روز قبل نام خود را به آدریان دریا 
تغییر داده، هشدار داد. امریکا ظاهراً قصد ندارد خود 
مستقیم برای متوقف کردن نفتکش حامل سوخت 
ایران وارد عمل شود، مگر اینکه این نفتکش راهی 
سوریه ش��ود، محلی که ایران گفته که از ظرفیت 
الزم برای پهلو گرفتن این نفتکش برخوردار نیست. 
پمپئو به در جمع خبرنگاران گفته اس��ت: »روشن 
س��اخته ایم که هر کس )نفتکش آدریان دریا 1( را 
لمس کرده، از آن حمایت نموده یا اجازه پهلو گرفتن 
را دهد در معرض خط��ر تحریم های امریکا خواهد 
بود. اگر آن کشتی دوباره به س��وی سوریه رود، ما 
مطابق با تحریم      ها هر اقدام ممکن را برای جلوگیری 

از آن انجام خواهیم داد.«  در حالی که پمپئو به دولت 
یونان هش��دار داده که از کمک ب��ه نفتکش ایرانی 
خودداری کند، دولت یونان اع��الم کرده که ایران 
درخواستی برای پهلو گرفتن نفتکش آدریان دریا 
در بنادر یونان نداده اس��ت. در صورتی که نفتکش 
آدریان دریا بخواهد به یونان برود، بایستی دست کم 
4۸ ساعت قبل از ورود، برای پهلو گرفتن درخواست 
دهد. محمد جواد ظریف با اشاره به ناامنی که امریکا 
برای نفتکش های ایران به وج��ود آورده، در بخش 
دیگری از سخنرانی خود در س��یپری هشدار داده 
است:  »نمی توانید امنیت را در خلیج فارس برقرار 
کنید وقتی امریکا علیه مردم ایران جنگ اقتصادی به 
راه انداخته است و کشتی ما را در جبل الطارق توقیف 
می کند، هیچ ناوگان و ارتش��ی نمی تواند امنیت را 
در این منطقه برقرار کند.« مجی��د تخت روانچی، 
نماینده ایران در سازمان ملل نیز سه       شنبه شب در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که 
نمی توانیم در برابر نقض حاکمیت خود بی تفاوت 
باشیم و بی تفاوت نخواهیم بود. نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد اضافه کرد: دخالت نیروهای 
خارجی در این آبراه راهبردی، ب��ه هر بهانه ای که 
باش��د، بی ثبات کننده و در نتیج��ه غیرقابل قبول 
است. هر تالش��ی برای ایجاد ائتالف های تصنعی 
برای امنیت ناوبری در این منطقه با شکست روبه رو 
خواهد شد. ما معتقدیم کشورهای ساحلی مسئولیت 
امنیت خلیج فارس را بر عهده دارند. این پایه ابتکار ما 
برای ایجاد مجمع گفت وگوهای منطقه ای است که 

در راستای بند ۸ قطعنامه 5۹۸ می باشد. 
 یک »بله« و یک »نه « دیگر

استرالیا بعد از چند هفته تردید دیروز گفت که آماده 
پیوستن به ائتالف پیشنهادی امریکا برای حفاظت از 
کشتیرانی در تنگه هرمز است. به گزارش بی بی سی، 
اسکات موریسون، نخس��ت وزیر استرالیا گفت که 
کشورش در نظر دارد به ائتالف بین المللی به رهبری 
امریکا در خلیج ف��ارس بپیون��دد و از نفتکش       ها و 
کشتی های تجاری در برابر آنچه که او » تهدیدات 
ایران  هنگام عبور از تنگه هرمز« خوانده محافظت 
کند. نخست وزیر استرالیا هرچند گفته که » دولت 
به این نتیجه رسیده که به نفع استرالیاست در زمینه 
حفظ ثبات و امنیت در منطقه با شرکای بین المللی 
خود همکاری  کند« ولی در عین حال تأکید کرده 
که » مش��ارکت ما در این مورد فعاًل از لحاظ دامنه 
عملیات و طول زمان محدود است.«  در مقابل، وزیر 
دفاع نیوزیلند در پاسخ به درخواست بریتانیا برای 
کمک به ائتالف اروپا به منظور گشت زنی در تنگه 
هرمز تصریح کرد کش��ورش هیچ کشتی ای برای 
تخصیص به این مأموریت ندارد. »ران مارک« وزیر 
دفاع این کشور تصریح کرد که »ولینگتون « هیچ 
کشتی برای اعزام به تنگه هرمز ندارد. پایگاه اینترنتی 
»نیوزیلند هرالد« گزارش کرد، بریتانیا از نیوزیلند 
برای گشت زنی در تنگه هرمز درخواست کمک کرده 
بود اما وزیر دفاع این کشور تأکید کرد که هیچ کشتی 

برای تخصیص دادن به این مأموریت ندارد. 


