طالبان :اگر امریکا از توافق تخطی کند
جنگ را آغاز میکنیم
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طالب�ان در بیانی�های هش�دارآمیز آزاد نش�دن زندانی�ان
ای�ن گ�روه را س�رپیچی امریکاییه�ا از مف�اد توافقنام�ه
صلح دانس�ت و گف�ت ک�ه در ص�ورت زیر پ�ا گذاش�تن توافق
از س�وی امریکاییه�ا ،جن�گ را دوب�اره آغ�از میکنن�د.

با گذشت بیش از یک ماه از امضای توافق صلح بین طالبان و امریکا ،این
توافق نتوانسته خواستههای طالبان را برآورده کند و احتمال فروپاشی
آن وجود دارد .به گزارش خبرگزاری آوا ،طالبان بهدنبال آزاد نش��دن
زندانیان خود در مدت تعیین ش��ده در توافقنامه ،امریکا را به واکنش
جدی تهدید کرد .طالبان روزش��نبه در بیانیهای اع�لام کرد که این
گروه تاکنون به توافقنامه صلح با امریکا که در  29فوریه در قطر منعقد
شد ،متعهد مانده و مفاد آن را رعایت کرده است .بر اساس این بیانیه،
«مقامات امریکایی نیز پذیرفتهاند که نیروهای طالبان به توافقنامه انجام
یافته عمل کرده و بارها برای مذاکره با طرفهای افغانی آمادگی خود
را برای حل دائمی و صلح سراسری در افغانس��تان نشان داده است».
طالبان با انتقاد از به تعویق افتادن آزادی  5هزار زندانی خود مطابق با
توافقنامه صلح به بهانههای مختلف تأکید کرد که این عمل تخطی از
توافقنامه اس��ت .طالبان در این بیانیه افزود«:بر اساس توافقنامه امضا
شده ،تا زمانی که در نتیجه مذاکرات بیناالفغانی توافق جداگانهای با
جهات افغانی صورت نگیرد و آتشبس همهجانبه برقرار نشود ،امارت
اسالمی به تمام مراکز نظامی اداره کابل ،اعم از اینکه در مناطق روستایی
باشد یا شهری ،میتواند حمالتی انجام دهد ،اما آن را انجام نداده و تنها
به برخی از پاس��گاههای محلی حمالتی صورت داده اس��ت» .یکی از
ش��روط اصلی طالبان در توافقنامه صلح ،آزادی بیش از  5هزار زندانی
نیروهای خود از سوی دولت افغانستان بود که چند روز پس از امضای
توافقنامه ،محمد اشرف غنی ،رئیسجمهور افغانستان وعده داده بود که
این زندانیان را آزاد خواهد کرد اما به گفته طالبان ،این مسئله به دالیل
غیر موجه تاکنون به تأخیر افتاده است .به گزارش خبرگزاری جمهور
افغانستان ،طالبان در ادامه بیانیه خود با هشدار به امریکاییها تأکید
کرد«:بهدلیل تخطیهای مداوم صورت گرفته از سوی امریکاییها از
توافقنامه صلح ،از این طرف میخواهند تا خود و همپیمانانشان مفاد
آن را رعایت کنند ،چراکه هرگونه حمله و بمباران به مواضع طالبان ب ه
معنای تحریک و اعالم جنگ بوده و خود تخطی علنی از مفاد توافقنامه
است .اگر این تخطیها ادامه یابد ،فضای بیاعتمادی به میان میآید
و نه تنها به توافقنامه زیان میرس��اند بلکه مجاهدین را نیز به واکنش
متقابل مجبور میسازد».
بیانیه طالبان درحالی است که امریکا در یک ماه گذشته چند بار مواضع
نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان را مورد هدف قرار داده
که به کشته و زخمی شدن دهها نفر از عناصر این گروه منجر شده است.
طالبان خواهان خروج فوری نیروهای امریکایی و همپیمانانش از خاک
افغانستان است ولی مقامات واش��نگتن به بهانههای متعدد از خروج
امریکاییها خودداری میکنند .از طرفی ،بر اساس توافقات صلح ،قرار
بود که طالبان حمالت علیه نیروهای امنیتی افغ��ان را پایان دهد اما
برخالف این توافق ،حمالت طالبان علیه نیروهای امنیتی شدت یافته
است و دهها تن از نیروها ،تاکنون جان خود را از دست داده است.

کش یافتن تشکیلکابینهصهیونیستها
تاتابستان

با وجود تمام بده و بستانهایی که بین بنیامین نتانیاهو و بنی گانتس
صورت گرفت و بسیاری از احزاب رژیم صهیونیستی آن را کثیف
توصیف کردند ،تشکیل کابینه در این رژیم همچنان در بنبستی
بزرگ قرار دارد .ب�ا این حال برخ�ی از گزارشه�ا از توافقی خبر
میدهد که در پی آن پست وزارت دفاع رژیم صهیونیستی در دوران
نخس�توزیری نتانیاهو در اختیار حزب آبی و سفید خواهد بود.

در حالی ک��ه کانال  12تلویزیون رژیم صهیونیس��تی اع�لام کرد در
خوشبینانهترین س��ناریو بسیار دشوار اس��ت که در کوتاهمدت بتوان
خبری را در مورد تش��کیل کابینه اعالم کرد ،روزنامه صهیونیس��تی
جروزالم پس��ت از س��وی دیگر گ��زارش داده اس��ت ک��ه در نتیجه
گفتوگوهای ص��ورت گرفته می��ان بنیامین نتانیاه��و ،رئیس حزب
راستگرای لیکود و بنی گانتس ،رئیس حزب آبی و سفید ،پست وزارت
دفاع ،کش��اورزی ،دادگس��تری و اقتصاد رژیم صهیونیستی در دوران
نخستوزیری نتانیاهو در اختیار حزب آبی و سفید خواهد بود.
عالوه براین« ،یولی ادلشتاین» سخنگوی سابق کنست اسرائیل دیگر
به سمت خود باز نمیگردد اما همچنان این پست در اختیار لیکودیها
است .پست وزارت بهداشت این رژیم نیز همچنان در اختیار «یاکوو
لیتزمن» لیکودی خواهد بود.
گفتنی است ،بنیامین نتانیاهو با گانتس توافق کرده تا یک سال و نیم
ابتدایی کابینه ائتالفی اس��رائیل را او اداره کند .اکنون گانتس در [به
اصطالح] دولت نتانیاهو به عنوان وزیر جنگ فعالیت میکند.
«گابی اشکنازی» هم به عنوان وزیر خارجه منصوب میشود؛ اشکنازی
در زمان نخستوزیری گانتس به سمت وزیر جنگ میرسد.
با این حال به اعتقاد برخی کارشناس��ان ،تش��کیل کابین��ه پیش از
 15میممکن نیس��ت ،زیرا گرچه احتمال تش��کیل آن بعد از توافق
نتانیاهو و گانتس افزایش پیدا کرده است و گرچه نشستهای فیمابین
همچنان ادام��ه دارد اما اخت�لاف نظر در مورد نح��وه کنترل مناطق
دیگری از فلسطین اشغالی و جدول زمانبندی رد و بدل کردن جایگاه
نخس��توزیری باقی مانده و به ویژه با نزدیک شدن به موعد برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری امریکا این وقتکشی بیشتر هم شده است.
عملیاتهای کرونایی صهیونیستها علیه فلسطین
وزارت بهداشت رژیم صهیونیس��تی هر روز اطالعات مربوط به تعداد
مبتالیان به کرونا در فلسطین اشغالی را منتشر میکند اما موضوعی که
قابل توجه است عدم اعالم تعداد مبتالیان به کرونا در قدس شرقی است.
این در حالی است که این رژیم از عامل کرونا برای تحت فشارگذاشتن
فلسطینیها مخصوصاً در غزه حداکثر بهرهبرداری را میکند.
«فادی الهدمی» وزیر امور قدس به العین گفت :ما آمار دقیق و واقعی
مبتالیان به کرونا در قدس ش��رقی را نمیدانیم زیرا اسرائیل به عنوان
قدرت اشغالگر این آمار را اعالم نمیکند .برخی آمار از متخصصان بخش
پزشکی در دست است اما دقیق نیست.
عدم اعالم آمار رسمی مبتالیان در قدس شرقی باعث ادامه شایعات و
نگرانی بیشتر فلسطینیها شده است.
از س��وی دیگر «اش��رف القدره» وزیر بهداش��ت غزه در کنفرانس��ی
مطبوعاتی اعالم کرد ،از آنجایی که امکانات موجود ویژه تس��ت کرونا
در نوار غزه بسیار محدود اس��ت امکان انجام این تست فقط جوابگوی
چند روز است .بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی ،وی ادامه داد :به
ش��کلی فوری و اضطراری نیازمند  ۱۰۰دستگاه تنفسی و  ۱۴۰تخت
مراقبتهای ویژه هستیم.
القدره تأکید کرد :امکانات بهداش��تی غزه واقعاً محدود است و آنچه از
طرفهای مختلف به غزه رسیده کفاف این وضعیت را نمیدهد.
رژیم صهیونیستی کمکها به غزه را مشروط به آزادی دو سرباز متجاوز
خود از سوی حماس کرده است .در چنین شرایطی اسرائیل در تالش
است با پر کردن زندانها از فلسطینیها عم ً
ال زمینه ابتال و کشتار بیشتر
فلسطینیان را فراهم سازد.
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توافقعراقیها برایکنارگذاشتن الزرفي

آرام آرام در حال
گزارش یک
مش�خص ش�دن
است که حدود دو هفته تهدید امریکاییها به
انجام عملیات علیه پایگاههای حشدالشعبی
عراق ،برای این بوده که نامزد نه چندان مقبول
نخستوزیری عراق ،یعنی عدنان الزرفی را به
گروههای عراقی تحمیل کنند .در حالی که منابع
عراقی میگویند تنها هدف امریکا این است که
دولت ع�راق ،مخال�ف ایران باش�د ،گروههای
عراقی بیش�تری به س�مت مخالفت با عدنان
الزرفی روی آوردهاند .ائتالف الفتح در پارلمان
جدیدترین ائتالفی اس�ت که به جمع مخالفان
نخستوزیر مأمور به تشکیل دولت پیوسته و
گفته ک�ه الزرف�ی از مقبولیت اکث�ر نیروهای
سیاس�ی داخل بیت ش�یعه برخوردار نیست.

به گزارش «ج��وان» ،منابع عراق��ی دیروز گفتند
که عدنان الزرفی که اواخر اسفندماه  ،1398برهم
صال��ح ،رئیسجمهور ع��راق او را مأمور تش��کیل
کابینه کرد ،رس��ماً از پارلمان درخواست کرده که
زمان جلسه فوقالعاده به منظور رأیگیری درباره
دولت او را مشخص کند ولی هنوز ساعاتی از انتشار
خبر درخواس��ت الزرفی برای جلس��ه فوقالعاده
پارلمان نگذشته بود که «حسن سالم» نماینده عضو
فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق اعالم کرد
که گروههای سیاسی ش��یعی بر رد نخستوزیری
«عدنان الزرفی» و یافتن جایگزین او ،توافق دارند.
حسن سالم در گفتوگو با ش��بکه «العهد» گفت
که قضیه مأمور ش��دن الزرفی به تش��کیل کابینه
غیرقانونی و مخالف اص��ول و چارچوبهای قانون
اساسی کشور بود زیرا او نامزد فراکسیون بزرگتر
در پارلمان عراق نبود .وی افزود «:الزرفی شخصیتی
بحثبرانگیز است و پس��تهای اجرایی متعددی
داشت و به عنوان اس��تاندار نجف نیز ناکامیهایی
داشت .به همین دلیل نیز شیعیان توافق کردهاند
که وی را رد کنند ،پرونده او بسته شده است و اقدام
او در ارائه برنامه دولتش قابل توجیه نیست».توافق
گروههای شیعی که اکثریت پارلمان را در اختیار
دارند بعد از آن انجام شد که ائتالف الفتح در پارلمان
گزارش 2

نماي نزديک

امریکا خارج شود
 90درصد هستههای خفته داعش نابود میشود

«عبداالمیر الدبی» نماینده استان «ذی قار» در پارلمان عراق از اقدامات مشکوک طرفهای خارجی
در این استان خبر داده و به وبگاه خبری شبکه العهد عراق گفته که «برخی از طرفهای خارجی در
پی ایجاد هرجومرج هستند تا ویروس کرونا را در استان [ذی قار] گسترش دهند» .وی تأکید کرد:
«کسانی که موفق نشدند تروریستها را از زندان الحوت فراری بدهند ،این بار تالش میکنند به بهانه
شیوع ویروس در داخل استان ،آنان را از زندان خارج کنند»« .علی الحسینی» مسئول روابط در محور
شمالی سازمان حشدالشعبی گفت که روابط نظامیان امریکا با داعش و حمایتهای آنها از این گروه
تروریستی بر هیچ کس پوشیده نیست .الحسینی در مصاحبه با وبگاه المعلوم ه تصریح کرد که خروج
نظامیان امریکایی از عراق به نابودی ۹۰درصد از هستههای خفته داعش در کشور میانجامد.

عراق نیز اعالم کرد که در مخالفت با نخستوزیری
الزرفی ،به گروههای شیعی حائز اکثریت پارلمان
میپیوندد .به گزارش شبکه تلویزیونی «انآرتی»
روسیه ،حس��ن ش��اکر ،نماینده ائتالف الفتح در
پارلمان گفته که عدنان الزرفی ،نخستوزیر مأمور
تش��کیل دولت از مقبولیت اکثر نیروهای سیاسی
داخل بیت ش��یعه برخ��وردار نیس��ت .وی افزود:
«مذاکرهای با نخس��توزیر مأمور درباره تشکیل
دولت در جریان نیست».
تهدید همزمان با مذاکره
بحثها درباره نخستوزیري الزرفی طی دو هفته
گذشته همزمان با افزایش تهدیدهای امریکا علیه
حشدالشعبی تشدید شده است .اوایل فروردین ماه
 1399بود که روزنامه امریکایی نیویورکتایمز فاش
کرد که پنتاگون در حال تهیه طرح نابودی کتائب
حزباهلل است ولی ژنرال رابرت پی .رایت ،فرمانده
نیروهای امریکایی در عراق پس از دریافت دستوری
برای تهیه نقش��ه چنین عملیاتی ،طی نامهای به
مقامهای امریکایی درباره تبعات اين عملیات ،به
خصوص درگیری با ایران ،به واش��نگتن هش��دار
داده اس��ت .چند روز بعد برخی مناب��ع امریکایی
فاش کردند که ژنرال رایت ،خبر مخالفتش با این
نقشه را با نیویورکتایمز در میان گذاشته؛ خبری

که البته هیچگاه تأیید نش��د .چند روز بعد ،دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور امریکا در کش��اکش بحران
همهگيري کرونا ،روایتی کام ً
ال معکوس از نقش��ه
عملیات امریکا در عراق ارائه کرد و گفت که ایران
یا گروههای وابسته به آن در حال برنامهریزی برای
یک حمله علیه نیروهای امریکایی در عراق هستند
و هش��دار داد «:اطالعاتی داریم که برنامههایی در
س��ر دارند ...به رهبری ایران ،البته نه لزوماً ایران،
توسط گروههایی که مورد حمایت ایران هستند،
که این برای من یعنی ایران».البته ترامپ در همان
نشس��ت خبری ،از بحثهای مربوط ب��ه کرونا ،به
سمت طرح مجدد درخواست مذاکره با ایران پل زد
و گفت «:ببینید ما باید با آنها مذاکره کنیم .من فکر
میکنم میتوانیم خیلی سریع با ایران بر سر یک
توافق کار کنیم .تنها کاری که آنها باید بکنند این
است که تماس بگیرند ».این موضعگیری نشان داد
هرچند کسانی مانند مایک پمپئو ،وزیر خارجه و
مایک اوبراین ،مشاور امنیت ملی امریکا بحثهایی
درباره اقدام نظامی در ع��راق مطرح کردهاند ،ولی
علیالظاهر ،ترامپ چندان با آنها موافق نیست.
پاتریوتها مقابل نیروهای عراقی
در کش��اکش این بحثها ،برخی ناظ��ران گفتند
که دولت امریکا تهدید نظام��ی در عراق را با هدف

تسریع در روند تعیین نخستوزیری عدنان الزرفی
مطرح کرده است ،به خصوص که گروههای سیاسی
عراق طی س��ه هفته از زم��ان معرف��ی الزرفی ،به
این نتیجه رس��یدهاند که او نامزد مورد نظر امریکا
روز
است .عدنان الزرفی ،نخس��توزیر مکلف عراق 
ش��نبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره تلویحی
به س��فر تأیید نش��ده چند روز قبل فرمانده سپاه
قدس به عراق گفت«:هیچ گونه دیداری با س��ردار
قاآنی ،فرمانده کل نیروی قدس س��پاه پاس��داران
ایران نداش��تم و هیچگونه موضع مخالفی از سوی
او در رابطه با نخس��توزیری من به دستم نرسیده
اس��ت».او خاطرنش��ان کرد« :یک پیام از س��وی
یک طرف صاحب نفوذ ایرانی به من رس��یده و در
این پیام تأکید شده است که ایران به عدم دخالت
در گفتوگوهای طرفهای عراقی برای تش��کیل
دولت پایبند است».حاال در شرایطی که گروههای
عراقی بر رد نخستوزیری «عدنان الزرفی» توافق
کردهاند ،این واقعیت نیز بیش از گذش��ته در حال
نمایان شدن است که دو هفته تهدید امریکا برای
حمله حشدالش��عبی ،برای تأثیرگ��ذاری روانی بر
رأی به نخس��توزیری الزرفی انجام ش��ده است.
دیروز در حالی که اعالم ش��د ائت�لاف بینالمللی
تحت فرماندهی امریکا ،پای��گاه نظامی «التقدم»
در منطقه الحبانیه را هم به نیروهای عراقی واگذار
کرده ،فرماندهی عملیات مشترک عراق هم اعالم
کرد که عقبنشینی نیروهای امریکایی از این کشور
بر اساس یک جدول زمانبندی شده مشخص انجام
میشود .سرتیپ «تحسین الخفاجی» سخنگوی
فرماندهی عملیات مش��ترک عراق در گفتوگو با
پایگاه خبری «المعلومه» گفته که تمامی نیروهای
امریکایی پای��گاه الحبانیه از عراق خارج ش��دهاند
و به پایگاهه��ای نظامی دیگری در ع��راق منتقل
نش��دهاند .وی افزود« :تمام��ی نیروهای امریکایی
پس از عقبنشینی از پایگاههای نظامی دیگر نیز،
عراق را ترک خواهند کرد و بر اس��اس توافق میان
ائتالف بینالمللی و دولت ع��راق ،به مکان دیگری
در کشور منتقل نخواهند ش��د«».ولید الطائی» با
انتشار یادداشتی در وبگاه خبری شبکه «العهد» با
تأیید فرضیه تهدید به منظور گرفتن امتیاز سیاسی
نوشته که همه هم و غم امریکا این است که «دولت
عراق ،مخالف ایران باشد و مانند عربستان ،بحرین
و امارات ،دش��منی خود را به صورت آشکار علنی
کند» .او نوشته که «امریکا دشمن حشدالشعبی و
فرماندهان آن است زیرا آنان ،مخالف حضور امریکا
در خاک مقدس عراق هستند .فرماندهان الحشد
و نیروهای مقاومت به تنه��ا گروه ملیگرای عراقی
بدل ش��دهاند که ملت عراق میتواند به آن اعتماد
و روی آن حساب باز کند» .با این وجود ،گر وههای
عراقی ابراز نگرانی میکنند که انتقال پاتریوتهای
امریکایی به دو پایگاه در عراق که طی هفتههای اخیر
عملیاتی شده ،میتواند برای نیروی هوايی عراق هم
تهدید ایجاد کند« .قصی االنباری» از مس��ئوالن
س��ازمان بدر در اس��تان «االنبار» و از فرماندهان
سازمان حشدالشعبی عراق تصریح کرد که استقرار
سامانه دفاع هوایی پاتریوت امریکا در استان االنبار
بر همه بخشهای نظامی عراق تأثیر خواهد گذاشت
و چه بس��ا نیروی هوایی ارتش عراق ه��م به بهانه
انتقال فرماندهان حشدالشعبی هدف قرار گیرند.
او میگوید«:اس��تقرار موش��کهای پاتری��وت در
پایگاههای امریکا بر هم��ه بخشهای نظامی عراق
مستقر در نوار مرزی با سوریه تأثیر خواهد گذاشت
و چه بسا نیروهای امریکایی موشکهای پاتریوت
را برای حمله به هواپیماهای ارتش به بهانه انتقال
فرماندهان حشدالشعبی به کار گیرند».

ضربه سخت انصاراهلل به عملیات سعودی
 80سرباز ائتالف عربستان کشته و زخمی شدند

در کش�اکش تالشها ب�رای تبادل اس�را و به
موازات ادامه حمالت نیروهای ائتالف سعودی
در چند اس�تان یم�ن ،نیروهای انص�اراهلل به
این تهاج�م واکن�ش نش�ان دادن�د و منابع
یمنی کشته و زخمی ش�دن بیش از  80نفر از
نیروهای ائتالف را در استان مأرب تأیید کردند.

جنگندههای ائتالف سعودی ش��امگاهشنبه در
چندین نوبت منطقه ص��رواح را بمباران کردند.
در واکنش به این بمباران ،همزمان ،س��عودیها
عملیاتی گسترده را در مأرب کلید زدند که ارتش
و نیروهای مردمی یمن در عملیاتی واکنش��ی،
ضربه سختی به سعودیها وارد کردند .خبرگزاری
یمن وابس��ته به دولت صنعا در تشریح عملیات
ارتش و کمیتههای مردم��ی یمن به منظور دفع
پیشروی نیروهای ائتالف به سوی ارتفاعات کوفل
در شهر صرواح واقع در استان مأرب ،خسارت وارد
شده به آنها را سنگین و قابل توجه ارزیابی کرد و
از کشته و زخمی شدن بیش از  80نفر از نیروهای
ائت�لاف خب��ر داد .فرمانده تی��پ  ۳۱۰و رئیس
این عملیات حمید الدس��توری و سرتیپ خالد
الجماعی ،فرمانده تی��پ  ۷۲از نیروهای منصور
هادی از جمله افرادی بودند که در جریان عملیات
انصاراهلل کشته شدهاند.
واکنش انصاراهلل ب��ه حمالت نیروه��ای ائتالف
در ش��رایطی صورت گرفت که پیشتر نیروهای
وابسته به دولت مستعفی یمن که تحت حمایت
ائتالف عربی هستند ،اعالم کرده بود که در جریان
کمین در جبهه صرواح در غ��رب مأرب ،بیش از

 ۲۵تن از نیروهای انصاراهلل کش��ته و شماری نیز
زخمی شدهاند.
 50مورد نقض آتشبس طی  24ساعت
ائتالف س��عودی با وجودی که هفته گذش��ته از
درخواس��ت آنتونیو گوترش ،دبیرکل س��ازمان
ملل متحد به منظور توقف درگیریها در راستای
مقابله با کرونا اس��تقبال کرده بود اما در روزهای
گذشته حمالت هوایی و زمینی در یمن را بیشتر
کرده اس��ت .چهارشنبه گذش��ته ،منابع محلی
گزارش دادند ک��ه ارت��ش و کمیتههای مردمی
یمن موفق شدند بر مناطق و پایگاههای نظامی در

شمال شهر مأرب مسلط شوند .گزارشها حاکی
از این بود که ائتالف سعودی فقط طی  24ساعت،
 34بار علیه پنج استان یمن حمله هوایی صورت
داده اس��ت .یک منبع نظامی در این مورد گفت
که موارد نقض آتشبس از جانب ائتالف سعودی
در فاصله زمانی  ۲۴ساعت به  ۵۰مورد رسید که
شامل پرواز هواپیمای جاسوسی ،حمالت موشکی
و توپخانهای و ش��لیک گلوله میشود .یک منبع
نظامی یمن نیز روز یکش��نبه گفت که ائتالف
س��عودی طی  ۲۴ساعت گذش��ته  ۷۳بار توافق
آتشبس الحدیده را نقض کرده است.

تبادل  1420اسیر طی  2مرحله
دولت نج��ات ملی یمن یازده��م فروردین اعالم
کرد که به دنبال نشس��تی یک هفت��های تحت
نظارت س��ازمان ملل در اردن با دولت مستعفی
درباره مبادله هزار و  400اس��یر به توافق رسیده
اس��ت .اواخر وق��ت جمعه گذش��ته محمد علی
الحوثی ،رئیس کمیته عالی انقالب یمن با انتشار
پیامی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که صنعا
پاسخی درباره پذیرش آزادی اسرا بر اساس توافق
روز شنبه عبدالقادر
قبلی دریافت نکرده اس��ت .
المرتضی ،رئیس کمیته اس��را در دولت صنعا در
گفتوگو با المیادین گفت ک��ه توافق اردن برای
مبادل��ه هزار و  420اس��یر ط��ی دو مرحله اجرا
میش��ود .به این ترتیب که ه��زار و  120نفر در
مرحله نخست و  ۳۰۰اسیر دیگر در مرحله بعدی
مبادله خواهند ش��د .وی بدون اینک��ه به زمان
مبادله اسرا اش��اره کند ،افزود« :بر اساس توافق
مذکور  ۷۰۰اسیر ارتش و کمیتههای مردمی در
ازای  ۴۲۰اسیر از طرف مقابل(نیروهای ائتالف
سعودی و مزدورانش) از جمله شماری سعودی
و سودانی آزاد میشوند .طرف دیگر به بخش اول
توافق متعهد نبود و اسامی مابقی اسرای ارتش و
کمیتههای مردمی را ارائه نداد .اما لیس��ت همه
اسرای نزد خود را ارائه دادیم و هنوز هم به مبادله
هزار و  420اسیر متعهد هستیم».المرتضی تأکید
کرد«:دش��من متجاوز را به آزادی اس��رایمان
مجبور خواهیم کرد و اهرمه��ای زیادی را برای
فشار بر آن به اذن پروردگار در اختیار داریم».

هادی محمدی

پايان الزرفي براي امريکا

در دو حوزه ژئوپلتیک غرب آس��یا و خلیجف��ارس ،مقامات امریکایی،
عراق را نقطه اصلی تمرکز سیاستهای فعال خود قرار دادهاند و اینگونه
ارزیابی میکنند که با تکیه بر شاخصهای اقتصاد نفتی ،ژئوپلتیک و
قابلیتهای اثرگذاری بر بازیگر اصلی منطقه ،یعنی ایران ،باید در عراق
بمانند و مهار قدرت و حاکمیت را در دس��ت داش��ته باشند تا بتوانند
موازنه باخته در منطقه را به نف��ع خود معکوس کنند .حال آنکه ،پازل
پروندههای منطقهای از یمن تا فلسطین ،لبنان و سوریه و نهایتاً عراق،
اهرمهای امریکایی آنچنان سست و کمخاصیت هستند که با سادگی
فرو میپاشند.
اگرچه مثالهای خوبی در سوریه ،یمن ،لبنان و فلسطین وجود دارند
ولی پرداختن به پرونده اصلی امریکا ،یعنی عراق ،شاهد مثال بهتری
خواهد بود .مقامات امریکایی که همواره بر روشها و ابزار و رویکردهای
تروریستی ،غیرقانونی و ضدبشری و منش دزدان دریایی تکیه دارند،
فکر میکردند با ترور دو فرمانده اصلی مبارزه با داعش و دیکتاتورهای
منطقه و تکیه بر جوکرهای بیرمق و جاسوسهای دلبسته به پاسپورت
و تابعیت ایاالت متحده ،قادرند هم��ه اهرمهای قدرت ملی در عراق را
در قبضه بگیرند .حال آنکه ترور دو فرمانده بزرگ مقاومت ،روح و خون
جدیدی در باور استراتژیک مبارزه با امریکا و استکبار و جبهه مقاومت
دمیده و مصممتر از قبل ،بر راهبرد اخراج امریکا و نابودی رژیم اشغالگر
قدس تأکید کردند.
جوکرها و جاسوسها و دوتابعیتیها و دلباختههای امریکا هم در عراق
از شمال تا جنوب این کشور با کمترین غرش شیران مقاومت و با اشاره
رهبران دلسوز شیعه یا مراجع عالی شیعه در عراق ،یا در النه میخزند
و یا با اصرار ترامپ ،خوشرقصی بیفرجام میکنند ولی نه برای باقی
ماندن در عراق و نه در تحمیل چهرههای وابس��ته و نوکر امریکایی،
راه به جایی نمیبرند .اقدامات تمرینی برخ��ی از گروههای مقاومت
که در یک هفته قریب  30عملیات روی پایگاههای امریکایی به اجرا
میگذارند ،نشانه و ش��اخص خوبی است تا بدانیم ،تخلیه پایگاههای
مختلف و استقرار در دو پایگاه حریر و عیناالسد ،چرا صورت گرفته
و عربده و خط و نشان ترامپ و پمپئو برای چیست؟ امریکا بهخوبی از
عزم مقاومت آگاه است و برای متوقف شدن مطالبه قانونی و اخالقی
اخراج از عراق ،غرشهای توخالی میکند .پادوهای مجازی و سیاسی
امریکا در عراق برای تحتالشعاع قرار دادن فرار از پایگاهها و مجبور
کردن گروههای شیعه به پذیرش یک چهره وابسته به ارتش امریکا در
پست نخستوزیری ،آشوبهای ناصریه را فعال کردند و اصرا دارند با
خرید تعدادی نماینده ،در روزهای آینده از پارلمان عراق ،رأی اعتماد
بگیرند .کردها و گروههای سنی مواضع خود را روشن کردهاند که فقط
در کنار اجماع و فراکسیون بزرگ شیعی قرار خواهند داشت ولی چند
مزدبگیر از لیست نصر و حیدر عبادی اصرار دارند تا بلکه بتوانند برای
الزرفی رأیسازی کنند .مسئله الزرفی پایان یافته است و دستور کار
اصلی نخستوزیر آتی در عراق به موازات انتخابات زودهنگام و خدمات
شایسته به مردم و مبارزه با فسادگران ،اخراج امریکاست ،چراکه بنیان
فساد افسارگسیخته در عراق را شبکه افراد و احزاب مرتبط با امریکا
تشکیل میدهند.

فارین پالیسی :فقدان سلیمانی عزم ایران را کاهش نداد
فارین پالیسی در گزارشی نوشت ،ترور سردار قاسم سلیمانی ن ه تنها
بر نفوذ منطقهای ایران تأثیر منفی نداشته است بلکه ایران را بر آن
داش��ته که قدرت خود را بیش از پیش افزایش دهد .فارینپالیسی
نوشت«:هنگام پس گرفتن شهر ادلب ،نیروهای شیعه تحت حمایت
ایران بودند که به مصاف تروریستهای هیئت تحریرالشام وابسته
به گروه «القاعده» رفتند .این اقدام نهتنها به «بشار اسد» کمک کرد
بخشی از سرزمین خود را پس بگیرد بلکه قدرت ایران در منطقه را به
امریکا و روسیه یادآوری کرد».
این نشریه در ادامه نوشت«:پس از ترور سلیمانی توسط ارتش امریکا،
شبهاتی درخصوص توان حضور ایران در سوریه و فرماندهی و کنترل
گروههای شبهنظامی به وجود آمده بود .همچنین ضربه سخت ویروس
کرونا به ایران ،این حدس و گمان را بین امریکاییها بهوجود آورده بود
که شاید دولت ایران رو به تضعیف اس��ت .اما ایران با وجود مواجهه با
تمام این مشکالت ،به تمامی ناظران نشان داد به هر قیمتی که شده
به تعهداتش در منطقه پایبند خواهد ماند .در حالی که امریکا گمان
میکرد با ترور س��ردار س��لیمانی فعالیتهای ایران در سوریه را کند
میکند ،تهران عکس آن را ثابت کرد».
----------------------------------------------------اهرم فشار امریکا به ترکیه برای منع خرید اس۴۰۰-
نماینده امریکا در ناتو ،ارائه هر نوع کمک ب��ه ترکیه در موضوع ادلب
را به دست کشیدن این کشور از س��امانههای پدافندی روسی منوط
کرد .با گذش��ت حدود  ۹ماه از تحویل اولین س��امانه پدافند موشکی
«اس »۴۰۰-توسط روسیه به ترکیه ،امریکا همچنان از فشار خود بر
آنکارا برای عدم راهاندازی این سامانه دست برنداشته است .به نوشته
خبرگزاری اسپوتنیک ،کِی ب ِیلی هوچیسون ،نماینده امریکا در سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) میگوید اگر ترکیه عملیاتی کردن سامانه
پدافندی اس ۴۰۰-را کنار بگذارد ،واش��نگتن نیز احتماالً در موضوع
ادلب به کمک این کش��ور بیاید .هوچیس��ون توضیح داد«:امیدواریم
ترکیه سامانه پدافند موشکی روس��ی را در کشور خود قرار ندهد .این
کار ،مانع ارائه برخی توانمندیهایی است که ما مایلیم به آنها در مبارزه
با ستیزهجویی سوریه ارائه کنیم».
----------------------------------------------------امارات نیروهای «حفتر» را به پدافند هوایی مجهز میکند
منابع مصری گفتند که امارات ،نیروهای وابسته به «خلیفه حفتر» در
لیبی را از طریق مصر به سامانه پدافند هوایی مجهز خواهد کرد .روزنامه
العربی الجدید به نقل چند منبع مصری ،روز یکش��نبه ،گزارش کرد
که کشور امارات تجهیزاتی مخصوص س��امانه پدافند هوایی به مصر
ارسال کرده است تا از این کش��ور به لیبی و نیروهای وابسته به خلیفه
حفتر رهبر شبهنظامیان موسوم به ارتش ملی لیبی تحویل داده شود.
به گزارش این منابع ،این اقدام پس از آن صورت گرفت که خلیفه حفتر
پس از آنکه نیروهای هوایی دولت «الوفاق» لیبی خسارتهای سنگینی
به نیروهای وی در محورهای «س��رت» و «الوشکه» وارد کردند ،برای
مقابله با آنها درخواست کمک کرد.
----------------------------------------------------نشست مجازی س�ازمان همکاری اسلامی برای مبارزه با
کرونا
سازمان همکاری اس�لامی از برگزاری نشس��ت مجازی برای بررسی
راههای جلوگیری از ش��یوع ویروس کرونا در پنجشنبه پیش رو خبر
داد .یوسف العثیمین ،دبیرکل س��ازمان همکاری اسالمی از برگزاری
نشست مجازی کمیته بهداشت این سازمان با حضور وزرای بهداشت
کش��ورهای عضو این کمیته خبر داد .به نوش��ته وبگاه اطالعرس��انی
سازمان همکاری اسالمی ،او گفت قرار است حاضران در این نشست در
خصوص تبادل اطالعات و راهبردهای مبارزه با بیماری کووید 19بحث
و تبادل نظر کنند .ریاست کمیته بهداشت سازمان همکاری اسالمی
بر عهده امارات است و کشورهای عربستان سعودی ،امارات ،پاکستان،
موریتانی ،مالدیو ،ترکیه ،مصر ،مالزی ،اندونزی ،چاد و سودان عضو این
کمیته هستند.

