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  گزارش  2

  چشم انداز

مذاکرات استراتژیک
 برای سلطه کامل بر عراق

امریکایی ها از اواخر دوره اوباما، در تنگنا های راهبردی در غرب آس��یا 
به س��ر می بردند ولی بحث های دیگری در امریکا جریان داشت که آیا 
برای سیاس��ت های جهانی یا منطقه ای می توانند استراتژی های 5 یا 
10ساله داشته باشند یا خیر، که آمدن ترامپ رویکردهای امریکایی را 
مزاجی و سلیقه ای و متفاوت از رویه های گذشته کرد. در دوره ترامپ 
تالش ش��د با یکجانبه گرایی مطلق و رفتارهای هجومی در مناسبات 
جهانی، به چالش ها و تنگناهای راهبردی پاسخ داده شود، ولی نتیجه 
آن، فعال شدن پتانسیل های جهانی در مقابل امریکا شد. بایدن برای باز 
کردن گره کور راهبردهایش، از یک سو باید برای متوقف کردن چین 
و روس��یه در نظام جهانی به میدان برود و از سوی دیگر با چالش های 
متعدد در محیط داخلی و خارجی و به ویژه در غرب آسیا مواجه است. 
در غرب آسیا، امریکا نه تنها از قابلیت  و توانمندی های دهه های گذشته 
برخوردار نیست تا یک تنه با چالش هایش دست و پنجه نرم کند، بلکه 
تقریباً تمامی متحدان آن نیز با همه انرژی و پولی که هزینه می کنند، 
در شرایط آسیب و تهدیدات راهبردی به سر می برند و نمی توانند باری 
از دوش امریکا بردارند، با این حال، غرب آسیا از اهمیت فوق العاده ای در 
ابعاد و ثروت های نفتی، انرژی، زیرزمینی و نهایتاً مزیت های ژئوپلتیک 
برخوردار است و امریکا و طمع های استعماری آن اجازه نمی دهد که از 

این منطقه به سادگی خارج شود.
پس از اعالم خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانس��تان که هنوز 
نشانه هایی از نوعی برنامه ریزی حضور کم رنگ یا اطالعاتی گسترده 
در آن دیده می شود، مذاکرات استراتژیک امریکا با حکومت الکاظمی 
در واشنگتن در جریان است. امریکایی ها با وجودی که عناصر وابسته 
خود را در س��اختار قدرت عراق چینش کرده اند یا از شخصیت های 
منفعل یا قدرت طلب و واداده عراقی به خوبی بهره مند هستند، ولی 
در مقابل مقاومت عراقی که با پشتوانه مصوبه پارلمان عراق و مطالبه 
گس��ترده مردمی فش��ارهای اخراج امریکا از عراق را افزایش داده، 
ناتوان هس��تند، چراکه هرگونه واکنش جدی از سوی امریکا، آتش 
مقاومت و هزینه های راهبردی امریکا را در عراق و شاید در منطقه به 
شدت افزایش دهد. لذا در ماه های پایانی نخست وزیری الکاظمی و 
کابینه او که دست آموز و مطیع سرویس های اطالعاتی امریکا و غرب 
هستند، تالش دارد حضور علنی نیروهای نظامی خود را یک حضور 
لجستیکی و آموزشی جلوه  دهد و لباس آنها را تغییر دهد، ولی در ازای 
این وعده نیم بند تا پایان سال 2021، به دنبال ریشه  دار کردن سلطه 
قطعی خود در تمامی نهادهای حکومتی و حاکمیتی عراق اس��ت و 
یک قیمومیت همه جانبه و نرم را از طریق قرارداد جدید که دوشنبه با 
حضور الکاظمی امضا خواهد شد، کسب کند. اگرچه تمامی اقدامات 
حکومت الکاظمی، برخالف قانون پارلم��ان و اراده مردمی در عراق 
و غیرقانونی است، ولی مقاومت مواضع روش��ن خود را برای اخراج 
تمامی اشکال حضور اشغالگرانه امریکایی ها اعالم کرده است. امریکا 
برای ساماندهی به وضعیت جدید خود در منطقه، دست به اقدامات 
جدیدی زده تا سطح جدیدی از راهبردهای خود در مقابل چالش ها 
و تنگناهای فزاینده در منطقه را مدیریت کرده و هزینه های خود را 
کاهش دهد و امکان فرصت س��ازی و اس��تمرار در غارت ثروت های 
منطقه و تسلط بر نقاط حساس و استراتژیک منطقه ای را داشته باشد 
و با انتقال بخشی از حضور پایگاهی خود از نظر یا جابه جایی برخی 
امکانات تسلیحاتی از عراق و عربس��تان و اردن، نقطه تمرکز جدید 
پایگاهی و استقرار تمامی سیستم های مورد نیاز امریکا در پروژه های 
مربوط به لبنان، سوریه، عراق و یمن خواهد بود. تمامی الیه های این 
راهبرد جدید بر تضمین حمایت از صهیونیست ها و ترویج ترویسم 
جدید داعش��ی و ناامن کردن بیشتر س��وریه و عراق و کودتای نرم 
در عراق و لبنان و دس��ت گذاش��تن بر ثروت های منطقه ای استوار 
است که تضمین روشنی برای امریکا در بر ندارند و نمایش خروج از 
افغانستان و عراق و جابه جایی های پایگاهی امریکا با مقاومت و هزینه 

و فرسایش های جدید برای امریکا روبه  رو خواهد بود.
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 64 درص�د امریکایی      ها نگ�ران افزایش نژادپرس�تی علیه 
سیاهپوستان 

بر اس��اس تازه      ترین نظرس��نجی انجام ش��ده، 64 درصد امریکایی      ها 
معتقدند که نژادپرستی علیه سیاهپوستان در این کشور گسترده است. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بر اساس این نظرسنجی که از سوی 
مؤسسه گالوپ انجام شده، این باال     ترین میزان از سال 2008 تاکنون 
به شمار می آید. همچنین 44 درصد از سیاهپوستان امریکایی نیز این 
احساس را دارند که نژادپرستی علیه سیاهپوستان گسترده است. در 
این نظرسنجی 72درصد التین تبار     ها با این موضوع موافق بودند و 59 
درصد سفیدپوستان نیز عقیده مشابهی داشتند. در پاسخ به سؤالی در 
این باره که پلیس چگونه با سیاهپوس��تان رفتار می کند، 55 درصد از 
مشارکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که رفتار پلیس در برابر 
سیاهپوستان از عدالت کمتری در مقایسه با سفیدپوستان برخوردار 
اس��ت. در این نظرس��نجی در مجموع 61 درصد از پاسخ دهندگان از 
نحوه رفتاری که با سیاهپوستان انجام می شود ناراضی هستند و تنها 

38 درصد ابراز رضایت کردند. 
-----------------------------------------------------
  درخواست سازمان ملل برای تش�کیل کابینه  با اختیارات 

کامل در لبنان 
س��ازمان ملل از لبنان خواس��ت کابینه ای با اختیارات کامل تشکیل 
دهد که بتواند این کشور را در مسیر بهبود اوضاع قرار دهد. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان 
ملل اظهار کرد: جوانا ورونیکا، هماهنگ کننده ویژه س��ازمان ملل در 
لبنان روز پنج  شنبه در جلس��ه رایزنی شورای امنیت که پشت درهای 
بسته و با حضور جان پیر الکروا، دبیرکل عملیات حفظ صلح برگزار شد، 
این درخواس��ت را مطرح کرد. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل 
گفت: ورونیکا در گزارشی که در جلسه روز پنج  شنبه شورای امنیت ارائه 
کرد، بر مشکالت اجتماعی، اقتصادی، مالی و سیاسی متعدد و انباشته 
شده در لبنان و تأثیر آن بر مردم تمرکز کرده و بار دیگر از طرف سازمان 
ملل تشکیل کابینه ای برخوردار از اختیارات کامل که بتواند این کشور 

را در مسیر بهبود قرار دهد، خواستار شد. 
-----------------------------------------------------

 هواپیمای نظامی امریکا حریم هوایی ونزوئال را نقض کرد
وزارت دفاع ونزوئال خبر داد که یک هواپیمای نظامی ترابری سنگین 
امریکا حریم هوایی این کش��ور را نقض کرده است. به گزارش شبکه 
راش��اتودی، بر اس��اس بیانیه وزارت دفاع ونزوئال، هواپیمای ترابری 
س��نگین C-17 Globemaster III پنج  شنبه ش��ب از مرز ونزوئال 
با کلمبیا وارد حریم هوایی این کش��ور ش��ده و به مدت س��ه دقیقه 
بر فراز اس��تان غربی زولیا پرواز کرد. این وزارتخان��ه افزود که برای 
بیس��ت و یکمین بار اس��ت که هواپیمای امریکایی طی سال جاری 
حریم هوایی ونزوئال را نقض می کند. وزارت دفاع ونزوئال تأکید کرد 
که این اقدام، نقض جدی معیارهای بین المللی هوانوردی به ش��مار 
می آید. در بیانیه وزارت دفاع ونزوئال آمده اس��ت: »ما بار دیگر تکرار 
می کنیم که وجود پایگاه های امریکا در قلمرو کلمبیا تهدیدی جدی 
به شمار می آید و به طور چشمگیری بر ثبات منطقه امریکای التین 

تأثیر گذاشته است.«

تداوم کمپین اسالم ستیزی فرانسه 
با تصویب یک قانون جدید

مجلس ملی فرانسه با وجود مخالفت های جدی، یک الیحه »ضد 
اسالمی« را تصویب کرد که در صورت تأیید رئیس جمهور و شورای 
قانون اساسی، تبدیل به قانون خواهد شد. دولت ماکرون استدالل 
کرده که این قانون برای تقویت نظام س�کوالر فرانسه الزم است. 
بر اس��اس الیحه جدیدی که دیروز به تصویب مجلس ملی فرانسه 
رسید و دولت فرانس��ه ادعا می کند هدف آن مبارزه با »افراط گرایی 
اسالم گرایان « است، نهادهای اسالمی متقاضی دریافت بودجه دولتی 
ملزم به امضای تعهداتی مطابق با نظام الییک فرانس��ه می شوند که 
به گفته منتقدان  به منزله سرسپاری به ایدئولوژی الئیک جمهوری 
فرانسه اس��ت. عالوه بر این، الیحه تصویب ش��ده، اختیارات دولت 
برای انحالل س��ازمان های اسالمی را بیش��تر می کند و مؤسسات و 
انجمن های فرهنگی تحت کنترل شدیدتر دولت قرار خواهند گرفت. 
بر اس��اس مفادی از این الیحه، نظارت دولت این کشور بر مساجد و 
مدارس دینی تقویت شده و امکان بستن سریع مساجد و انجمن های 
اسالمی به دلیل آنچه که دولت فرانسه »تبلیغ خشونت « می خواند، 
پیش بینی شده است. مهرماه سال گذشته وزیر داخله فرانسه به بهانه 
مبارزه با افراط  گرایی، یک مسجد در حومه شهر پاریس را تعطیل کرد 
و همان موقع گزارش شد که دست کم 73 مسجد و مدرسه خصوصی 

اسالمی در سراسر فرانسه مسدود شده است. 
در الیحه جدیدالتصویب، همچنی��ن الزامات قانونی را بر متقاضیان 
مش��اغلی چون رانندگی قطار،  کارکنان مراکز بهداشتی و کارگران 
بخش خدمات تحمیل می کند که مغایر با اصل آزادی های مذهبی 
است. دولت فرانسه مدعی اس��ت که این الیحه بخشی از تالش های 
گسترده برای مبارزه آن چیزی است دولت فرانسه آن را بنیادگرایی 
خوانده و گردن زدن یک معلم فرانس��وی در ماه اکتبر 2020 )مهر 
1399( و برخ��ی حمالت دیگ��ر گروه های افراط��ی، بهانه ای برای 
تحت فشار قرار دادن جامعه مسلمانان فرانسه شده است. در جلسه 
رأی گی��ری، احزاب اصلی اپوزیس��یون از جمله سوسیالیس��ت     ها و 
جمهوریخواهان همراه با حزب کمونیست، علیه این الیحه رأی دادند 
و ژان لوک مالنشن، رهبر یکی از احزاب چپ نیز در یک نطق آتشین 
این الیحه را »قانونی علیه جمهوریخواهی« و »ضد مسلمانان « خواند. 
با این حال، الیحه نهایتاً با 49 رأی مواف��ق در برابر 19 رأی مخالف 
تصویب ش��د و پنج نماینده نیز رأی ممتنع دادند. بر اساس گزارش 
دویچه وله، ژرار دارمانین، وزیر کشور فرانسه درباره تصویب این قانون 
گفته است: »این قانون به ما امکان می دهد با سوءاستفاده از مذهب 
برای آسیب رساندن به ارزش های جمهوریت در فرانسه مقابله کنیم.« 
ژان کستکس، نخس��ت وزیر فرانس��ه نیز در اظهارات خود پیرامون 
تصویب این قانون تأکید کرده اس��ت که این قانون علیه دین اسالم 
نیست، بلکه علیه اسالم گرایی و سوءاس��تفاده از اسالم است. الیحه 
تأیید شده از سوی مجلس ملی فرانسه، بخشی از مصوبه ای است که 
در اکتبر 2020 از سوی دولت پاریس ارائه شد . این الیحه باید پیش از 
آنکه به امضای ماکرون برسد، از حمایت شورای قانون اساسی فرانسه 
هم برخوردار شود. قوانین اسالم ستیزانه طی سال های اخیر در اروپا 
در حال افزایش است. هفته قبل هم دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم 
کرد کارفرمایان می توانند کارکنان زن مسلمان را از پوشیدن حجاب 

اسالمی منع کنند. 

جنگ در قندهار برای کنترل 
گذرگاه استراتژیک اسپین بولدک

افغانس�تان در عی�د قرب�ان امس�ال حت�ی ش�اهد آتش ب�س 
س�ه روزه س�ال های قب�ل ه�م نب�ود. جن�گ در 10 والی�ت 
افغانس�تان ادام�ه دارد و ب�ه خص�وص گ�ذرگاه اس�تراتژیک 
اس�پین بولدک در م�رز ب�ا پاکس�تان نقط�ه تمرک�ز اس�ت.  
رحمت اهلل نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در در فیس بوک 
نوشته که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود و حکومت منطقه کلیدی 
»اسپین بولدک « را دوباره و خیلی زود آزاد نکند، فرصت نجات کشور از 
دست می رود. اسپین بولدک یک گذرگاه استراتژیک در استان قند    هار 
در جنوب افغانستان در مرز پاکستان است که طی هفته های اخیر کانون 
درگیری    ها بوده است. رحمت اهلل نبیل هشدار داده که همه روزه به طور 
متوسط، یک هزار میلیشیای پاکستانی و دیگر تروریست های خارجی در 
لباس طالبان به گونه آزادانه از اسپین بولدک وارد افغانستان می شوند. روز 
پنج  شنبه قبل هم وزارت کشور افغانستان اعالم کرد که طالبان پس از 
تصرف اسپین بولدک حدود 400 غیرنظامی را از خانه های شان بیرون 
کرده و بیش از 100 تن از آنها را کشته اند؛ موضوعی که البته طالبان آن 
را تبلیغاتی می خواند. دیروز هم روزنامه »دان « چاپ اسالم آباد، از قول 
شیخ رشید احمد، وزیر داخله پاکستان گزارش کرد که پاکستان نیروهای 

منظم ارتش خود را در نوار مرزی با افغانستان مستقر کرده است. 
با حساس شدن اوضاع در این گذرگاه مرزی حساس، طالبان دیروز 
تأیید کرد که امریکا نیروهایش را در اس��تان قندهار که این گذرگاه 
در آن اس��ت بمباران کرده اس��ت. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه 
طالبان به بی بی س��ی گفته که مواضع این گ��روه در والیت قندهار و 
شماری دیگر از مناطق از س��وی نیروهای امریکایی بمباران شده و 
البته تأکید کرده که طالبان در برابر ای��ن حمالت بی تفاوت نخواهد 
ماند. مجاهد گفت طالبان نیروهای امریکایی را مسئول این بمباران 
می داند و آن را به شدت تقبیح می کند. به گفته سخنگوی طالبان این 
حمالت » سرپیچی آشکار « امریکایی     ها از مواد توافقنامه دوحه است 
و مسئولیت پیامدهای آن به دوش ایاالت متحده خواهد بود. دیروز 
همچنین اعالم شد که جو بایدن، رئیس جمهور افغانستان در تماس 
تلفنی یا اشرف غنی همتای افغان خود ضمن تأکید بر ادامه کمک های 
دیپلماتیک و اقتصادی بر حمایت امریکا از نیروهای افغانستان تأکید 
کرده اس��ت. آنتونی بلینکن، وزیر خاجه امریکا نیز جمعه ش��ب در 
مصاحبه با ش��بکه »ام اس ان بی س��ی« گفت: »ما در م��ورد اقدامات 
طالبان که ممکن اس��ت با توس��ل به زور به دنبال کس��ب قدرت در 
افغانستان باشد نگران هستیم.« »فؤاد امان « معاون سخنگوی وزارت 
دفاع افغانستان گفته که در عملیات بازپس گیری شهرستان کرخ در 
هرات نیروهای تحت حمایت محمد اسماعیل خان با نیروهای دولتی 
همکاری کرده اند. وی اف��زود: در این درگیری 15 عضو گروه طالبان 

کشته و 20 تن از آنها نیز زخمی شدند. 
به گفته وی، همچنین چندین روستا در اطراف شهر قندوز از وجود گروه 

طالبان پاکسازی شده است. 
 طالبان دارای عقل سالم است

وزیر امور خارجه روس��یه در تازه     ترین موضع گیری، گفته که طالبان 
دارای » عق��ل س��لیم « اس��ت و از دولت افغانس��تان ب��ه دلیل توقف 
گفت وگوهای تقس��یم قدرت انتقاد کرده اس��ت. الوروف که سخنان 
روز جمعه او در وبینار سیاست خارجی روسیه به میزبانی حزب حاکم 
منتشر شد، گفت، هیئت طالبان در س��فر اخیر به مسکو متعهد شده 
همسایگان شوروی سابق از آس��یای مرکزی را تهدید نکند و با داعش 
مقابله کند. او گفته اس��ت: »بیانی��ه ای که من در م��ورد آن صحبت 
می کنم، سیگنال بسیار مهمی را نشان می دهد مبنی بر اینکه طالبان 
افراد سالمی هستند.« الوروف همچنین برای گفت وگو درباره ساختار 
سیاسی افغانس��تان با دیگر ذی نفعان » به رغم اتهاماتی مبنی بر اینکه 
آنها می خواهند امارات اس��المی بر پایه قوانین ش��ریعت بر پا کنند«، 

اعالم آمادگی کرد .

در واکنش به تغییر وضعیت نیروهای امریکایی به جای خروج

مقاومت عراق: تا اخراج آخرین سرباز امریکایی مقاومت می کنیم

هادیمحمدی

مشاور امنیت ملی    گزارش  یک
ع�راق، تلویح�ًا 
آخرین روز سال جاری میالدی را به عنوان زمان 
خروج نظامی�ان امریکایی از کش�ورش اعالم 
کرده است. در ش�رایطی که وزیر امور خارجه 
عراق، همچنان از لزوم باقی ماندن امریکایی     ها 
دفاع می کند، این موضع گیری عالوه بر تأیید 
تغییر ش�کل ادامه حضور نیروهای امریکایی، 
نوعی امتیازدهی به  نخس�ت وزیر در آس�تانه 
انتخابات پیش رو نیز ارزیابی می شود. گروه های 
مقاومت همچنان تأکید دارند که تس�لیم این 
اظهارات نخواهند شد و تا خروج کامل نظامیان 
نشس�ت.  نخواهن�د  پ�ای  از  امریکای�ی 

زمان رس��می خروج نیروه��ای امریکایی از عراق 
به طور رسمی اعالم نشده اما گمانه زنی ها، حاکی از 
این است که آخر سال 2021 امریکایی     ها باید عراق 
را ترک کنند. سخنان قاس��م االعرجی در جریان 
حضور در نشس��ت های دور چه��ارم گفت وگوی 
راهبردی با امریکا در واش��نگتن هم این برداشت 

را تأیید می کند. مشاور امنیت ملی عراق با اعالم 
اینکه آنها به طرف امریکای��ی گفته اند، نیازی به 
حض��ور نیروهای رزم��ی خارجی در خاک ش��ان 
ندارند، تصریح کرد: » روز 31 دسامبر 2021، طعم 
خاصی خواهد داشت.«  فؤاد حسین پیش از گفته 
بود که نیروهای امنیتی ع��راق همچنان نیازمند 
برنامه     هایی برای آموزش، تسلیح، تجهیز و ساخت 
هس��تند. اظهارات االعرجی در کنار موضع گیری 
حس��ین، نگرانی     ها را از تغییر رنگ و لعاب حضور 
امریکایی     ها در عراق  معنادار می کند. به خصوص 
که عراق پس از یک بار تعویق انتخابات پارلمانی، 
خود را برای برگ��زاری آن در پاییز پیش رو آماده 
می کند و مصطفی الکاظمی نیز می تواند با چنین 
روندی، از برگ برنده اجرای مصوبه پارلمان مبنی 
بر خروج نیروهای امریکایی از عراق امتیاز بگیرد، 
آن هم در شرایطی که عمالً امریکایی     ها خاک عراق 

را ترک نکرده اند. 
 فریب مذاکرات را نمی خوریم

بی جهت نیست که نیروهای مقاومت به اعالم زمان 
خروج نیروهای امریکای��ی از عراق به دیده تردید 

می نگرند. قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب 
اهل الحق عراق در ش��بکه اجتماعی توئیتر با ابراز 
تأسف از موضع فؤاد حسین نوشت: »ما و هر فرد 
عراقی که به نهادهای نظامی و امنیتی کش��ورش 
مفتخر است، با آن مخالفیم.«  الخزعلی تأکید کرد: 
»همه می دانن��د که حضور امری��کا در عراق هیچ 
ارتباطی با منافع عراق ندارد، بلکه با منفعت رژیم 
اسرائیل مرتبط است که عراق و عراقی     ها را دشمن 

اول خود می داند.«
ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب اهلل 
عراق نیز در توئیتی نوش��ت: »نمایش مذاکرات، 
عراقی     ها را فریب نخواهد داد. « وی در ادامه با تأکید 
بر لزوم راستی آزمایی خروج نیروهای امریکایی از 
عراق، این روند را اینطور تشریح کرد: »دشمن به 
صراحت عقب  نشینی نیرو های خود را اعالم کند و 
بعد از آن به صورت میدانی به وسیله کمیته های 
پارلمانی ملی و امنیتی ب��ا صالحیت، صحت این 
عقب نش��ینی بررس��ی ش��ود. در غیر این صورت 
مقاومت به افزایش عملیات خود علیه تمام مقر های 
آنان تا خروج آخرین س��رباز ادام��ه خواهد داد و 

آن موقع هیچ یک از آن��ان در برابر آتش مقاومت 
محافظت نخواهند شد.«

نصر الشمری، س��خنگوی جنبش النجبای عراق 
هم گفت: »اظهارات وزیر خارجه نمایانگر دیدگاه 
عراقِ قدرتمند نیست. اظهارات وزیر خارجه بیانگر 
دیدگاه اش��غالگر امریکایی اس��ت که هدف آن، 
طوالنی کردن زمان اشغال است.«  سخنگوی النجبا 
تصریح کرد: »ما این اظهارات وزیر خارجه را که از 
توانمندی های امنیتی ما می کاهد، رد می کنیم و 
آن را اهانت به فداکاری     ها و خون های ریخته شده 

می دانیم.«
 با هر عنوانی ممنوع است

هماهنگی مقاومت ع��راق در بیانی��ه ای، یکی از 
شدید    ترین واکنش     ها را به هر گونه تغییر ماهیت 
حضور امریکایی     ها در عراق نشان داده است. این 
هیئت با تأکید بر ضرورت خروج تمامی نظامیان 
خارجی و در رأس آنه��ا امریکایی     ه��ا از عراق در 
این بیانیه اع��الم کرد: »اجازه حضور یک س��رباز 
خارجی تحت هر عنوانی در خاک عراق عزیزمان 
را نمی دهیم. مربیان امریکایی همراه با نیروهای 
ائتالف بین المللی یک شکست کامل را رقم زدند و 
با تجربه 10 ساله خود در عراق باعث سقوط تمامی 
نهادهای امنیتی و نظامی ش��دند.«  س��ید عمار 
حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در پیامی 
درباره مذاکرات راهبردی عراق و امریکا نوشت: »با 
اعتماد کامل به هیئت عراقی مذاکره کننده در دور 
تازه گفت وگوی راهبردی با امریکا در واش��نگتن، 
امیدواریم که با مهارت و عملکرد حرفه ای منافع 
عالی کشور را در نظر داش��ته باشند و مذاکرات را 
چنان پیش ببرند که به توافقی س��ازنده و استوار 
بینجامد که موجب خروج نیرو های رزمی خارجی 
از کشور شود و در آن بر همکاری امنیتی و اقتصادی 
و فرهنگی میان دو کشور تمرکز شود.«  فاضل جابر 
الفتالوی، عضو ائتالف صادقون در پارلمان عراق، 
موضوع خروج نیرو های امریکایی را که وی از آنها 
با عنوان اشغالگر یاد کرده است، هدفی استراتژیک 
دانسته که آرزوی مردم عراق است. الفتالوی گفت: 
»مس��ئولیت هیئت مذاکره کننده در واش��نگتن 
تعیین محدوده زمانی برای عقب نشینی نیرو های 

نظامی خارجی و امریکایی است.«
عالوه بر موضع گیری های لفظ��ی، گروه مقاومت 
لواءالثارین عراق بامداد     ش��نبه با ترس��و واشغالگر 
خطاب کردن نیروهای امریکایی، مسئولیت حمله 
پهپادی به پای��گاه نظامیان امریکای��ی در اربیل 
کردستان عراق، را برعهده گرفت. ائتالف امریکایی 

نیز این حمله را تأیید کرده است. 

تالش حزب اهلل ب�رای خروج لبن�ان از بحران 
اقتص�ادی و تقویت جای�گاه ای�ن جنبش در 
منطق�ه، صهیونیس�ت      ها را به ش�دت نگران 
ک�رده اس�ت. چنانچ�ه ب�رآورد رس�انه های 
صهیونیس�تی حاک�ی از ای�ن اس�ت ک�ه 
در ص�ورت جن�گ احتمال�ی، ح�زب اهلل قادر 
اس�ت تنه�ا در ی�ک روز 3ه�زار موش�ک 
روانه اراض�ی اش�غالی کن�د و توانمندی های 
ح�زب اهلل دس�ت کم�ی از ارت�ش ن�دارد. 
پس از طرح اخیر دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان 
برای پای��ان دادن به بح��ران اقتص��ادی لبنان و 
همزمان پیش��نهاد مش��کوک وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی، رسانه های عبری زبان گزارش       هایی 
درباره نگرانی  محافل سیاس��ی و امنیتی تل آویو 
از بحران لبنان منتش��ر کردند. به گزارش فارس، 
ش��بکه »المیادین « به تازگی در گزارشی به این 
موضوع پرداخت و نوشت: به نظر می رسد که بحران 
سیاس��ی و اقتصادی لبنان در صدر اولویت های 
اسرائیل قرار دارد و آنها نگران تشدید این بحران و 
بازتاب آن بر خود و منافع شان هستند، چراکه یکی 
از گزینه های اسرائیل امروز کنترل مجدد وضعیت 
لبنان با استفاده از بحران اقتصادی است؛ آن هم 
به خاطر ترس از پررنگ تر شدن نقش حزب اهلل. بر 
اس��اس این گزارش، محافل سیاسی و امنیتی در 
فلسطین اشغالی می گویند که بحران لبنان ممکن 
است به قیمت کاهش قدرت گرو ه های نزدیک به 
محور امریکا به حزب اهلل نقش بیشتری در داخل 
این کشور بدهد، آن هم پس از اینکه این جنبش 
در جریان بحران از راه ابتکار      ها و یک سری طرح، 

جایگزین هایی برای احتکار دارو، غذا و س��وخت 
ارائه و ب��ه عموم مردم لبنان کم��ک کرد. محافل 
سیاس��ی و امنیتی در فلسطین اش��غالی بر این 
باورند که این کمک       ها به توسعه آنچه »نفوذ ایران 
در لبنان « خوانده شده و همچنین نفوذ حزب اهلل 
کمک خواهد کرد زیرا »این ایران اس��ت که این 

جایگزین       ها را فراهم می کند.«
طبق این گزارش، برخی در فلس��طین اش��غالی 
بر این باورند ک��ه بحران لبنان، رژیم اش��غالگر را 
تهدید می کند و احتمال آغاز جنگ میان تل آویو و 
حزب اهلل بیشتر می شود. وبگاه عبری زبان »واال« در 
این خصوص به نقل از منابع امنیتی تل آویو گزارش 

داده اس��ت که س��قوط لبنان، تل آویو را به جنگ 
نزدیک می کند. به گ��زارش المیادین، »برآورد      ها 
در فلسطین اشغالی نشان می دهد که حزب اهلل در 
لحظه می تواند به سوی فلسطین اشغالی موشک 
شلیک کند و اکنون 140 هزار موشک در اختیار 
دارد و این ام��کان را دارد که در ی��ک روز جنگی 
حدود 3هزار موشک به سوی سرزمین هاش اشغالی 
شلیک کند یا به عبارتی دو سوم تعداد موشک        هایی 

که طی 12 روز نبرد اخیر غزه شلیک شد.« 
همزمان با انتش��ار گزارش       هایی درباره تش��دید 
نگرانی های تل آویو از جنبش حزب اهلل لبنان، یک 
وبگاه صهیونیس��تی توانمندی حزب اهلل را برابر با 

یک ارتش غربی توصیف کرد. وبگاه صهیونیستی 
»واال« اخیراً با بررسی توانمندی های حزب اهلل در 
بخشی از یکی از گزارش های خود ضمن تروریستی 
توصیف کردن حزب اهلل نوش��ت: »حزب اهلل دیگر 
همان س��ازمان تروریستی نیس��ت که همه ما در 
گذشته آن را می ش��ناختیم. حزب اهلل یک ارتش 
به معنای واقعی کلمه شده است. این جنبش یک 
سازمان آموزش دیده است که ]از تحوالت[ درس 
می گیرد«. این وبگاه همچنین اضافه کرد که »این 
جنبش  توانایی       هایی دارد که دس��ت کمی از یک 
ارتش رسمی غربی ندارد و به رغم شمار نیروهای 
نه چن��دان زی��ادش، در قالب یک تقس��یم بندی 
خیلی خوب عمل می کند«. از س��وی دیگر، مرکز 
تحقیقات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در 
گزارش جدید خود تأکید کرده که اسرائیل باید با 
بهره برداری از بحران های لبنان آن را به کشوری 
تحت سیطره کامل غرب و جدا از حزب اهلل تبدیل 
کند. در تحقی��ق مرکز مطالع��ات امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی تأکید شده که لغو تحریم های 
ایاالت متحده علیه ایران پس از بازگشت احتمالی 
به توافق هسته ای سناریوی س��یطره حزب اهلل و 
متحدانش بر لبنان را تشدید می کند و همچنین 
باید بررس��ی ش��ود که آیا تحوالت اخیر در لبنان 
می تواند فرصتی را برای ارتش اسرائیل ایجاد کند تا 
خسارت های زیادی به توانایی های نظامی حزب اهلل 
وارد کرده و تالش های آن را ب��رای ایجاد معادله 
بازدارندگی جدید که شامل آغاز حمالت موشکی 
از لبنان به جبهه داخلی اسرائیل پس از درگیری در 

مسجداالقصی خواهد بود، متوقف کند. 

نیروه�ای ارت�ش و کمیته ه�ای مردمی یمن 
ب�ه پیش�روی های خ�ود در اط�راف ناحی�ه 
راهب�ردی »عقب�ه القن�ذع « ش�بوه ادام�ه 
دادند و بر ارتفاعات جدیدی مس�لط ش�دند 
و تلف�ات و خس�ارات س�نگینی ب�ه عوام�ل 
س�عودی وارد کردند؛ عملیاتی ک�ه به اذعان 
م�زدوران امارات�ی باع�ث می ش�ود آرزوی 
تس�لط ائتالف س�عودی بر صنعا بر ب�اد برود. 
جنبش انص��اراهلل و ارت��ش یمن همچن��ان در 
جبهه های مختلف به پیشروی های ش��ان ادامه 
می دهند و این بار در اس��تان شبوه موفقیت های 
چش��مگیری را به دس��ت آورده اند. ب��ه گزارش 
شبکه المسیره، منابع محلی یمنی اعالم کردند 

که نیروهای صنعا ب��ر ارتفاعات اط��راف »عقبه 
القنذع « مشرف به شهر بیحان در استان شبوه در 
جنوب یمن مسلط شده اند. این منابع بیان کردند: 
»نیروهای صنعا به پیشروی خود در سلسله جبال 
اطراف »عقبه القنذع « ادامه دادند و با وجود نیرو   ها 
و تجهیزات زیادی که نیروهای »هادی« به منظور 
بازپس گیری عقبه القنذع اعزام و ارسال کرده اند، 
نیروه��ای صنعا بر مناطق جدید مس��لط ش��ده 
خسارات و تلفات سنگینی به نیروهای »هادی« 
وارد کردند. « بیحان در استان شبوه هم اکنون در 
تیررس نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
قرار دارد. در پی این پیش��روی ها، فضل الجعدی 
از مسئوالن شورای انتقالی مورد حمایت امارات 

در توئیتی اعالم کرد: » صنعا هر روز که می گذرد 
دور از دس��ترس تر می ش��ود و همه امید   ها برای 
س��یطره بر آن بر باد م��ی رود. « الجعدی تأکید 
کرد، آرزوهای دور و دراز ائتالف س��عودی برای 
تس��لط بر صنعا نابود ش��د. احمد عمر بن فرید، 
نایب رئیس کمیته روابط خارجی گروه موس��وم 
به »شورای انتقالی جنوب« نیز از تحوالت کنونی 
در اس��تان »ش��بوه « در جنوب یمن ابراز تأسف 
کرد. بر اساس گزارش ش��بکه المیادین، بن فرید 
گفت: »ش��رایط نظامی کنونی در اطراف ش��بوه 
شبیه به قبل از آغاز عملیات » عاصفه الحزم « در 
مارس 2015 اس��ت که به نیروهای صنعا اجازه 
ورود به آن را داد و درباره سناریوی مشابه هشدار 

می دهد. « همزمان با پیروزی ه��ای انصاراهلل در 
مقابل مزدوران س��عودی، امریکا بار دیگر بر حل 
بحران یم��ن تأکید کرد. به گ��زارش خبرگزاری 
قطر )قن��ا(، وزارت خارجه امری��کا اعالم کرد که 
تیم لیندرکینگ، فرس��تاده امریکا در امور یمن 
در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر 
خارجه قطر به دلیل اعط��ای 100 میلیون دالر 
کمک مالی برای مقابله با خطر قحطی در یمن، 
تشکر کرد. این مسئول امریکایی با اشاره به تداوم 
بحران یمن، بر نیاز مبرم برای حمایت مالی از این 
کشور تأکید کرد. بنابر این گزارش، لیندرکینگ و 
آل ثانی ضرورت توافق منطقه ای برای حل وفصل 

درگیری در یمن را مورد تأکید قرار دادند. 
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تسلط انصاراهلل بر ارتفاعات راهبردی شبوه 


