
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره6264 دوش��نبه4م��رداد1400| 15ذیالحج��ه1442|

  گزارش  2

   خبـر

قاهره دنبال بازگشت به فلسطین
از کانال حزب اهلل

روزنامه فرامنطقه ای العربی الجدید روز یک      شنبه 25ژوئیه گزارشی را به 
نقل از منابع ویژه مصری منتشر کرد که گویای تحول جدی در رویکرد 
منطقه ای قاهره اس��ت. بنابر این گزارش، مس��ئوالن پرون��ده لبنان در 
س��رویس اطالعات مصر کانال های ارتباطی ویژه ای را اخیراً با حزب اهلل 
لبنان فعال کرده ان��د و پس از مدت طوالنی، یک مق��ام عالی رتبه از این 
سرویس تماس مستقیمی را برای نخس��تین بار با حزب اهلل نعیم قاسم، 
معاون دبیرکل داش��ته اس��ت. احیای کانال      های ارتباطی با حزب اهلل به 
این معنا است که سیاستگذاران قاهره دیدگاه خود را نسبت به گذشته 
تغییر داده اند و حاال سعی دارند با تنوع بخشی به روابط منطقه ای دست 
بازتری در معادالت منطقه ای داشته باشند. با این حال، مسئله مهم این 
است که قاهره چه دالیل و انگیزه      هایی برای احیای کانال های ارتباطی 

خود با حزب اهلل دارد. 
شکی نیست که تحوالت اخیر منطقه و به خصوص جنگ 11 روزه غزه در 
ماه مه گذشته انگیزه  اصلی قاهره برای تغییر رویکردش نسبت به منطقه 
و به خصوص حزب اهلل بوده است. این نکته ای است که العربی الجدید در 
گزارش خود و به نقل آن مقام ویژه مصری متذکر ش��ده و اوضاع در نوار 
غزه و میانجیگری مصر میان گروه های فلسطینی را به عنوان مهم  ترین 
پرونده های مش��ترک قاهره با حزب اهلل نام برده است. در واقع، همکاری 
نزدیک حزب اهلل با گروه های فلسطینی در جریان این جنگ چیزی نبود 
که نعیم قاس��م بخواهد آن را پنهان کند و در این مورد گفت: »اطالعات 
محرمانه ای وجود داش��ت که مقاومت لبن��ان آن را در اختی��ار برادران 
فلسطینی قرار داد و این اطالعات بر روند نبرد تأثیر گذاشت.«  بنابراین، 
قاهره در مورد جایگاه سنتی خود در میان گرو ه های فلسطینی شرایط را به 
نحوی می بیند که از حزب اهلل برای حفظ و تقویت این جایگاه استفاده کند 
و به همین جهت است که العربی الجدید می گوید مقامات مصری از سران 
حزب اهلل خواسته اند از نقش مصر و تقویت نفوذ قاهره در عرصه فلسطین 
حمایت کنند. مصر با این رویکرد سعی می کند از موضع حاشیه نشینی در 

قضیه فلسطین فاصله بگیرد تا موقعیت فعال تری داشته باشد. 
تأثیر این تغییر رویکرد بیش از هر چیز در تعامالت منطقه ای مصر دیده 
خواهد شد. به گفته العربی الجدید، سیاستگذاران جدید مصر در عرصه 
بین المللی به دنبال این هستند که کلید روابط و منافع مصر را به دست 
هیچ کشوری و در هیچ سطحی از روابط نسپرند. به عبارت دیگر، احیای 
کانال های ارتباطی با حزب اهلل پیامی را از سوی قاهره به کشورهای منطقه 
می رساند که دیگر نمی توانند از قاهره انتظار داشته باشند از جاه طلبی های 
منطقه ای آنها تبعیت کند. مصر با این کار ب��ه دنبال تغییر در نوع روابط 
منطقه ای خود است تا با تنوع بخشیدن به آن کارت های متفاوت را در بازی 
منطقه ای در دست داشته باش��د و بتواند متناسب با تغییرات و تحوالت 
منطقه ای، منافع مصر را بهتر از گذش��ته حفظ کند. ای��ن تغییر در نوع 
رویکرد به خوبی در خبرهای دو هفته قبل دیده شد که مربوط به میزبانی 
قاهره از هیئت ایرانی و مذاکرات دو طرف در خصوص مس��ائل حساس 
منطقه ای بود. گفته می شود مصر با این رویکرد قصد دارد نقش میانجیگر 
را میان تهران و کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشد، چنان که حاال 
در مورد حزب اهلل نیز چنین تحلیلی بیان شده اما باید توجه داشت که مصر 
در این رویکرد بیش از هر چیز به دنبال دستیابی به موقعیت فعال و پویای 
منطقه ای است تا اینکه فقط بخواهد نقش میانجیگر را بازی کند. در واقع، 
مسائل منطقه ای همانند موضوع فلسطین، اوضاع لبنان، تحوالت سوریه 
و بازسازی عراق هر کدام در اولویت های اصلی منطقه ای مصر است. مصر 
با توجه به ایران و حزب اهلل است که می تواند چنین موقعیت فعالی را در 

این مسائل به دست بیاورد. 
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 بایدن به دلیل سالمتی استعفا خواهد کرد
پزشک سابق کاخ سفید و نماینده فعلی کنگره امریکا ضمن ابراز نگرانی 
درباره سالمت روان رئیس جمهور این کشور پیش بینی کرد که وی قبل 
از پایان دوران ریاست جمهوری اش مجبور به استعفا شود.  بنابر گزارش 
نیویورک پست، رانی جکسون درباره پاسخ عجیب جو بایدن به سؤال یک 
خبرنگار درباره قطع بودجه پلیس این کشور، پایان پیش از موعد ریاست 
جمهوری بایدن را بعید ندانست. جکس��ون نماینده ایالت تگزاس، در 
خصوص این مسئله نوشت: »شهرهای ما به دلیل سیاست دموکرات  ها در 
قطع بودجه پلیس با مواد مخدر و خشونت پر شده است و در این شرایط، 
بایدن از بحث منحرف می شود تا درباره » مکیدن خون کودکان « حرف 

بزند. او کاماًل قاطی کرده است! همین حاال باید تست ادراک بدهد.«
-----------------------------------------------------

 قتل 8 نظامی کامرون به دست بوکوحرام
حمله اعضای گروه تروریستی بوکوحرام به یک منطقه در شمال کامرون 

به کشته شدن هشت نظامی منجر شد. 
بنابر گزارش شبکه فرانس 2۴، حداقل هشت نظامی کامرون در نتیجه 
حمله بامداد روز      شنبه تروریست های بوکوحرام کشته و چند نفر دیگر 

از آنها زخمی شدند. 
-----------------------------------------------------

 مادورو: ارتش به تجاوز امریکا پاسخ دهد
به دنبال نقض حریم هوایی ونزوئال از س��وی یک جت نظامی امریکا، 
رئیس جمهور ونزوئال به ارتش این کشور دستور داده به هرگونه تجاوز 
ایاالت متحده با قدرت پاسخ دهند.  به گزارش راشاتودی، وزارت دفاع 
ونزوئال یک    شنبه اعالم کرد که نیکالس مادورو دستورات دقیقی را به 
ارتش جهت حفظ هوشیاری و آماده باش برای واکنش محکم به هرگونه 

اقدام تجاوزکارانه صادر کرده است.
-----------------------------------------------------

 فریادها برای استعفای بولسونارو در برزیل 
معترضان در چند شهر برزیل در واکنش به سوءمدیریت بحران کرونا و 

فساد رئیس جمهور این کشور، استعفای وی را خواستار شدند. 
به گزارش رویترز، اعتراضات روز      شنبه دست کم دومین اعتراضات در 
ماه جاری میالدی بود که برزیلی    ها در چند ش��هر به منظور مخالفت 
با بولس��ونارو به خیابان    ها ریخته اند. مارکوز کرست، یک معترض در 
سائوپائولو درباره شمار باالی قربانیان کووید 19 گفت: »ما اینجا هستیم 
چون وقت واکنش نشان دادن به دولت فعلی به عنوان یک دولت طرفدار 

نسل کشی است؛ دولتی که کشور ما را تصرف کرده، است.«
-----------------------------------------------------

 تأکید سران ژاپن و فرانسه بر تعمیق همکاری های امنیتی
رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ژاپن بار دیگر بر همکاری عمیق تر 
امنیتی به عنوان بخشی از اقدامات برای به رسمیت شناختن یک منطقه 
آزاد و باز هند-پاس��یفیک تأکید کردند.  به گزارش کیودو، یوشیهیده 
سوگا و امانوئل ماکرون در نشستی مشترک پس از دیدار در توکیو بر 
همکاری دفاعی مش��ترک برای مقابله با چین و اق��دام برای تضمین 

دسترسی به واکسن کووید 19 تأکید کردند.
-----------------------------------------------------

 قرارداد تسلیحاتی امارات با روسیه 
مدیرکل شرکت بالگرد روسیه، از قرارداد این ش��رکت با امارات برای 
فروش بالگردهای نظامی mi171a2 خبر داد.  به گزارش اسپوتنیک، 
آندره بوگینسکی در این مورد گفت که این توافق در نمایشگاه صنایع 
هوایی مکس روسیه انجام ش��ده و قرار است قراردادی پنج ساله بسته 
شود که به موجب آن روسیه س��االنه یک بالگرد از این مدل به امارات 

تحویل دهد و احتماالً این قرارداد تا 25 فروند تمدید شود. 

طالبان: واشنگتن و کابل با ایجاد نظام 
اسالمی جدید موافقت کرده اند 

در ش�رایطی ک�ه مقام�ات امریکای�ی گفته ان�د در ام�ور داخلی 
افغانس�تان مداخل�ه نمی کنن�د و خ�ود افغان     ها باید مش�کالت 
امنیتی شان را حل کنند، سخنگوی طالبان اعالم کرد که واشنگتن 
و کابل توافقی را برای ایجاد نظام اس�المی جدی�د امضا کرده اند. 
همزمان با تکمیل خ��روج نیروه��ای امریکایی از افغانس��تان، ظاهراً 
توافقاتی بین دو طرف برای آینده صلح در این کشور انجام شده است. 
محمد نعیم، سخنگوی طالبان روز       شنبه در گفت وگو با شبکه المیادین 
گفت: »واشنگتن و کابل با توافقنامه ای را برای ایجاد نظام اسالمی جدید 
موافقت کرده اند. نظام افغانستان باید اسالمی باشد اما چگونه؛ درباره این 
مسئله باید مذاکره کرد. حمالت امریکا نقض صریح توافقنامه      هایی است 
که با هم امضا کردیم. این مسئله هیچ چیزی را تغییر نمی دهد و حمایت 
از دولت کابل محسوب می شود. امریکا از دولت کابل حمایت می کند و 
این حمالت در راستای حمایت از این دولت است. از ابتدا معتقد بودیم 
که بهترین راهکار از طریق مذاکره است. « وی گفت: » ما با طرحی در 
دوحه توافق کردیم. اگر به آن پایبند نباشد چگونه پیش برویم. تشدید 
عملیات وجود ندارد و مناطق به صورت داوطلبانه به طالبان پیوستند. ما 
روابطی با کشورهای جهان و منطقه به ویژه کشورهای همجوار داریم.« 
پیش از این طالبان اعالم کرده بود که دولت اش��رف غنی مس��ئولیت 
هرگونه تحول نظامی در افغانستان را بر عهده دارد. طالبان اخیراً مدعی 
ش��ده بود که با تصرف کامل افغانستان امارت اس��المی مدنظر خود را 
تأس��یس      خواهد کرد. ادعای طالبان به توافق کابل و واش��نگتن برای 
تأسیس      دولت اسالمی جدید درحالی است که این گروه دولت کنونی 
افغانستان را مشروع نمی داند و حاضر به تقسیم قدرت با آن نیست. از 
سوی دیگر، فرمانده سابق نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، گفت 
که ممکن است واشنگتن از تصمیم خود برای خارج کردن نیروهایش از 
افغانستان پشیمان شود و به احتمال زیاد طالبان پیش از این نفوذ خود 
را در آنجا گسترش خواهند داد. دیوید پترائوس در مصاحبه ای با شبکه 
فاکس نیوز گفت که نمی داند آیا طالبان به زودی کنترل افغانستان را 
در دس��ت خواهند گرفت یا خیر اما تأکید کرد: » از اوضاع فعلی چنین 
برداشت می شود که طالبان قدرت گرفته است.« وی از واشنگتن خواست 
 با دولت افغانستان برای تدوین طرحی برای کمک به تثبیت وضعیت 
امنیتی، که در واقع از زمان اعالم قصد امریکا برای خروج از این کشور به 

طور ملموسی به وخامت گراییده است، همکاری کند. 

امریکا در تدارک احداث
 پایگاه جدید در سوریه 

در شرایطی که دولت سوریه از امریکا خواسته خاک کشورش را ترک 
کند، منابع خبری دیروز اعالم کردند که یک کاروان نظامی بزرگ 
امریکا به خاک سوریه وارد شده است، گفته می شود این تجهیزات 
برای س�اخت پایگاه جدید امریکایی    ها وارد س�وریه شده است. 
خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( روز یک    ش��نبه از ورود یک کاروان 
متعلق به نیروهای امریکایی به پایگاه الش��دادی در حومه الحسکه در 
شمال شرق سوریه خبر داد. این درحالی است که دیده بان حقوق بشر 
س��وریه از احتمال احداث پایگاه نظامی جدید امریکا در سوریه خبر 
می دهد. این خبرگزاری روز      شنبه اعالم کرد که نیروهای امریکایی به 
تقویت پایگاه های خود در منطقه الجزیره ادامه می دهند و از طریق دو 
بالگرد نظامی، تجهیزات، مهمات و مواد لجستیک و شماری نظامی به 
پایگاه الشدادی در جنوب الحسکه وارد کردند. از طرفی دیگر، سازمان 
دیده بان حقوق بش��ر س��وریه نیز گفت که این کاروان متشکل از ۷5 
کامیون بود که اکثر آنها حامل خودروهای نظامی و زرهی بودند که از 
طریق گذرگاه مرزی الولید با اقلیم کردستان عراق وارد خاک سوریه 
شدند. این س��ازمان به نقل از منابع خود خبر داد که نیروهای ائتالف 
بین المللی به رهبری امریکا این کاروان را با هدف احداث پایگاه نظامی 
جدید در ش��مال و ش��رق س��وریه وارد کردند. اکثر خاک استان های 
الحسکه، دیرالزور و الرقه که سرشار از منابع انرژی هستند، تحت کنترل 
نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( تحت حمایت ائتالف بین المللی 
قرار دارد. مقامات سوریه، امریکا را به قاچاق نفت سوریه و فروش آن در 
خارج از کشور متهم می کنند و این اقدام امریکا را با هدف محرومیت 
ملت سوریه از حق خود و نقض آش��کار قوانین بین المللی می دانند. از 
سوی دیگر، نیروهای دولت سوریه و کمیته های مرکزی شهر درعا برای 
لغو محاصره و پایان دادن به عملیات نظامی علیه درعا به توافق رسیدند. 
به گزارش اسپوتنیک، یک منبع در کمیته مرکزی استان درعا گفت، 
این کمیته     ها و نیروهای ارتش سوریه توافق کردند در ازای تحویل تعداد 
محدودی سالح فردی و ایجاد سه ایست و بازرسی داخل محله های درعا 
که تاکنون مکان آنها مشخص نشده است، حمله به درعا را متوقف کرده، 
محاصره این شهر را لغو و مسیرهای میان درعا و مرکز آن را طی سه روز 

آینده از روز یک    شنبه بازگشایی کنند. 

سفر سطح پایین شرمن به پکن با پیش بینی تنش 
امریکا و چین به رغم تنش زدایی به »گاردریل« خواهند زد

سيدرحيمنعمتی

اولی�ن س�فر یک    گزارش  یک
مقام دولت بایدن 
به چین دیروز کلید خورد؛ سفری در سطح وندی 
شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا که قرار است 
برای تنش زدایی انجام شود. این سفر نه چندان 
س�طح باال با پوش�ش رس�انه ای زیاد و لفاظی 
کم سابقه در حال انجام است؛ اتفاقی که نشان 
می دهد مناسبات امریکا با چین، به اوج حضیض 
رسیده است. س�خنگوی وزارت خارجه امریکا 
گفته که شرمن در سفر خود، با پکن از »موضع 
قدرت« معامله خواهد کرد و وزیر خارجه چین 
هم در واکن�ش تأکید ک�رده که ب�ه امریکا یاد 
می دهیم ک�ه چطور ب�ا دیگ�ران رفت�ار کند. 

س��فر دیروز وندی ش��رمن، معاون وزیر خارجه 
امریکا به پکن که به گفت��ه مقام های امریکایی» 
فرصتی ب��رای جلوگیری از افزای��ش تنش های 
دوجانبه به س��وءتفاهم« انجام ش��ده، در فضای 
پرتنش دو طرف، در حال تبدیل شدن به نتیجه ای 
عکس است. س��ه روز قبل از سفر شرمن به پکن 
که قرار اس��ت در آن، او با »وانگ یی« وزیر امور 
خارجه چین و »زی فن��گ « معاون وزیر خارجه 
چین مالقات کند، شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین به تبت رفت، سفری که هرچند به مناسبت 
هفتادمین سالگرد »آزادس��ازی مسالمت آمیز « 
تبت انجام شد، ولی برای طرف امریکایی حاوی 
پیامی خاص اس��ت. س��خنگوی وزارت خارجه 
امریکا گفته که خانم ش��رمن قرار است در سفر 
خود به چین، با پک��ن از »موضع قدرت« معامله 
کند . وزارت خارجه امریکا همچنین گفته س��فر 
شرمن بخشی از اقدامات در جریان با هدف تبادل 
دیدگاه     ها با مقام های پکن برای پیش��برد منافع 
و ارزش های ایاالت متحده و به طور مس��ئوالنه، 
مدیریت روابط بین دو کش��ور است. این موضع 
امریکا با واکنش وزیر خارجه چین روبه رو ش��د، 
جایی که دیروز  او گفت: »امریکا همواره به دنبال 
تحمیل قدرت  خود بر دیگر کشورهاست. اما باید 
به طرف امریکایی بگویم که چین هرگز به کشوری 
اجازه نمی دهد که بر دیگران برتری بجوید.«  وزیر 
خارجه چین گفته که اگر امریکا هنوز یاد نگرفته 
با دیگران به صورت برابر رفت��ار کند، ما و جامعه 

بین الملل وظیفه داریم به این کشور بیاموزیم. 
حفظ »گاردریل ها« یا »تنش« بیشتر؟!

مقامات دولت »ج��و بایدن « گفته اند که س��فر 
ش��رمن، نه به عنوان فرصتی برای چانه زنی بلکه 
برای تعیی��ن پارامتر    هایی برای روابط گس��ترده 
اس��ت. آنها می گویند که ش��رمن قص��د دارد به 
همتایان خود بگوید که ای��االت متحده از رقابت 

سخت و پایدار با چین استقبال می کند و  دنبال 
اطمینان از این اس��ت که در مناسبات دو طرف 
»گاردریل ه��ا« و پارامتر    هایی وج��ود دارند که 
باید برای مدیریت مناسبات محفوظ بمانند. یک 
مقام ارش��د دولت امریکا گفته که »گفت وگوی 
صریح و آشکار، به ویژه در مواردی که ما اختالف 
نظر داریم، برای کاهش س��وءتفاهم، حفظ صلح 
و امنیت جهانی و پیش��رفت در موضوعات مهم 
بس��یار مهم اس��ت« و یک مقام دیگر دولتی در 
امریکا هم می گوید که ه��دف از مذاکرات حفظ 
خطوط باز ارتباطی در س��طح ارش��د اس��ت. به 
گزارش روزنامه »چاینا مورنینگ پست « مقام های 
ارشد امریکایی روز      شنبه گفتند که دیدار سطح 
باال بین دیپلمات های امریکایی و چینی فرصتی 
برای جلوگی��ری از افزایش تنش ه��ای دوجانبه 
به سوءتفاهم اس��ت ولی نگرانی    ها این است که 
چیزی که شرمن به عنوان دیپلماسی »از موضع 
قدرت« دنبال خواهد کرد، اوضاع را بیش از پیش 
بدتر کند. خبرگزاری شینهوا در تحلیل مذاکرات 
دیپلمات های ارشد دو طرف که در شهر ساحلی 
» تیانجین « انجام خواهد شد، نوشت: » این نشست 
می تواند مثبت باشد یا به درگیری بیشتر بین دو 

طرف بینجامد.«

 انفجار اجتناب ناپذیر است
عالوه بر تنش های لفظی بین دو طرف همزمان با 
سفر شرمن به چین، تنش    ها در مناسبات دو طرف 
نیز شاهد روندی افزایشی است. تنها چند روز بعد 
از آنکه امریکا هفت مقام چین��ی را به بهانه نقض 
دموکراسی در هنگ کنگ تحریم کرد، دولت چین 
روز جمعه  تعداد دیگری از نهاد های امریکا مانند 
کمیسیون اجرایی کنگره در مورد چین، کمیسیون 
بررسی اقتصادی و امنیتی ایاالت متحده و چین، 
مؤسس��ه دموکراتیک ملی امور بین الملل، را هم 
تحریم کرد. س��خنگوی وزارت امور خارجه چین 
بعد از اعالم این تحریم    ها گف��ت:» ایاالت متحده 
بار     ها ادعا کرده که از موضع قدرت با چین صحبت 
می کند که نشان دهنده خوی استکباری و قلدری 
آن است. امریکا در موقعیتی نیست که بخواهد از 
نگاه باال ب��ا چین صحبت کند ما خری��دار این نوع 
ادبیات نیس��تیم. « جن س��اکی، س��خنگوی کاخ 
س��فید در واکنش به تحریم ه��ای چین گفت که 
این تحریم    ها دولت بایدن را »دلسرد نکرده « ولی 
تأکید کرد:» این اقدامات ما را متوقف نخواهد کرد 
و نسبت به اجرای تحریم های خود مصمم هستیم. 
تهدیدهای چی��ن علیه نهادهای مختلف نش��انه 
انزوای چین در جهان است.« »سایمون تیسدال « 

تحلیلگر غربی در یادداشتی برای روزنامه گاردین 
با عنوان »یک انفجار در راه اس��ت: بایدن به تالش 
برای متحد ک��ردن متحدان )امری��کا( علیه چین 
سرعت می دهد « نوشته اس��ت: » به طور کلی در 
واش��نگتن پذیرفته ش��ده اس��ت که امید    ها برای 
ظهور یک چی��ن آزاد و دموکراتیک بدون ردخور 
مسدود شده اس��ت؛ امید    هایی که در ابتدا با سفر 
پیشگامانه ریچارد نیکسون )رئیس جمهور اسبق 
امریکا( در سال 19۷2 )به چین( ایجاد شده بود.« 
 او می گوید:»اکن��ون از رژیم رئیس جمهور ش��ی 
جین پینگ به عنوان » رقیب سیستمی«، » رقیب 
استراتژیک « یا » تهدید « آشکار توصیف می شود. 
اتحادیه اروپا، ناتو، انگلی��س و متحدان منطقه ای 
)غرب( به طور کلی توافق دارن��د دوران تعامل )با 
چین( پایان یافته است. « از نظر سایمون، »دیر یا 
زود ، یک انفجار رخ می دهد. اگر غرب آماده نباشد 
از پول، وزن سیاس��ی و در نهایت نیروهای مسلح 
خود اس��تفاده کند، جایگزین ک��ردن رویارویی با 
تعامل اقدامی بی مالحظه و بیهوده اس��ت. »شی« 
برنامه ای دارد که چین را دوب��اره با عظمت کند و 
بی رحمانه مصمم به تحقق این برنامه است. از ناحیه 
غرب این میزان از تعهد مش��ترک و وحدت هدف 

وجود ندارد.«

در حاشیه گفت وگو      ها میان بغداد-واشنگتن 
درب�اره آین�ده حض�ور نیروه�ای امریکایی 
در ع�راق، وزی�ر خارج�ه امری�کا هم�کاری 
کش�ورش با عراق را فراتر از مب�ارزه با داعش 
توصی�ف کرده اس�ت. با ای�ن حال، در س�ایه 
ادام�ه مخالفت  گروه ه�ای مقاوم�ت با حضور 
امریکایی ها، یکی از فرماندهان حشدالشعبی 
از وجود شواهدی خبر داده که نشان می دهد 
امریکایی       ها در هلی برن داعشی       ها نقش دارند. 
صحبت       ها در چهارمی��ن دور مذاکرات راهبردی 
عراق ظاهراً به پایان حضور نیروهای امریکایی در 
عراق مربوط می شود اما از شواهد و قرائن برمی آید، 
قرار است فقط حضور امریکایی       ها در عراق تغییر 
ماهیت یابد. در محورهای توافق اس��تراتژیک با 
عراق که در چندین بخش منتش��ر ش��ده  است 
نیز اش��اره ای به این موضوع نشده اس��ت. ابواالء 
الوالئی، دبیرکل گروه مقاومت اس��المی کتائب 
س��ید الش��هدا دیروز تأکید کرد، هر وعده ای که 
کمیته مذاکره کننده عراق بدهد، تا زمانی که در 
راستای اخراج اشغالگر نباشد، هیچ اهمیتی ندارد. 
وی تصریح کرد، تمامی کس��انی که باقی ماندن 
امریکا در عراق را تبلیغ می کنند، نتایج آن مانند 
ریخته شدن خون عراقی       ها و زیر پا گذاشته شدن 
کرامت آنان را باید بپذیرند. شیخ کاظم الفرطوسی، 
سخنگوی گردان های سیدالشهدا نیز هشدار داد 
که امریکا موضوع تأسیس       حکومتی نظامی را در 
عراق بررسی می کند، اما موضع مقاومت ثابت است 
و آن اخراج نیرو های امریکایی از کشور است. وی 
در گفت وگو با المعلومه افزود: »مذاکرات، آنچه را 
می خواهیم، محقق نخواهد ک��رد بلکه مذاکرات 
در پی این است تا وجهه دولت عراق را زیبا نشان 

دهد. دولت عراق در واقع بین مردم و اشغالگران 
امریکایی میانجیگری می کند.« الفرطوسی تأکید 
کرد گروه های مقاومت عراق هیچ گونه میانجیگری 
را قبول نخواهند کرد و دولت عراق باید بر خروج 

نیرو های امریکایی پافشاری کند. 
 اظه�ارات دروغی�ن ط�رف امریکای�ی و 

عراقی 
مصطفی الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق دیروز در 
آستانه سفر رسمی به امریکا در رأس هیئتی دولتی 
در بیانیه ای اعالم کرد، این س��فر بیانگر تالش       ها 
در جریان جلسات گفت وگوی استراتژیک برای 
تنظیم روابط امنیتی میان دو کش��ور براس��اس 
منافع ملی عراق است و کشورش دیگر نیازی به 
نیروهای رزمی امریکا ندارد. آنتونی بلینکن، وزیر 

امور خارجه امریکا نی��ز در کنفرانس مطبوعاتی 
مش��ترک با فؤاد حس��ین، همتای عراقی خود، 
شراکت واشنگتن با بغداد را فراتر از نبرد با داعش 
دانسته و گفته که به این شراکت و همکاری های 
گسترده مان در مبارزه با تروریسم افتخار می کند. 
او گفت که امریکا با عراق در جنگ با تروریست های 
داعش شریک است اما ش��راکت دو کشور امروز 
بسیار فراتر از جنگ با تروریسم است. با این حال، 
قاسم الکریطی با زیر سؤال بردن قصد امریکایی       ها 
از ترک عراق، تصریح کرده که باقی ماندن یا اخراج 
نیروهای امریکایی، مس��ئله ای است که فقط به 
مردم عراق مربوط است. الکریطی همچون دیگر 
نیروهای مقاومت خاطرنش��ان کرد که کشورش 
به نیروهای خارجی نیازی ندارد و حشدالشعبی 

و نیروهای امنیتی برای حفاظ��ت از عراق کافی 
هس��تند. وی در این مورد به شبکه خبری العهد 
گفت: »حضور نیروه��ای جنگی امریکا، دروغین 
بودن اظهارات دولت عراق و ط��رف امریکایی را 
نش��ان داد. دوربین های حرارتی در صالح الدین، 
نح��وه هلی برن عناص��ر داع��ش در داخل خاک 
]عراق[ به وس��یله بالگردهای امریکایی را ضبط 
کرده است.«  الکریطی نیز گفت که عراق به حضور 
خارجی در خاک خود هیچ نیازی ندارد و نیروهای 
امنیتی و حشدالش��عبی قادر به حمای��ت از آن 

هستند. 
 باقی ماندن در پوشش ضرب االجل 

روزنامه امریکای��ی نیویورک تایمز در گزارش��ی 
نوشت که برخی مقامات امریکایی معتقدند امریکا 
احتماالً درخواست الکاظمی را مدنظر قرار می دهد 
و به این ترتیب یک ضرب االجل طی روز دو      شنبه 
برای خروج نیروهای رزمی امریکا تا پایان س��ال 
جاری میالدی اعالم می شود. وزارت دفاع امریکا 
)پنتاگون( و دیگر مقامات دولت می گویند که با 
حذف تع��داد کم اما نامش��خص از 2 هزار و 500 
نیروی امریکایی که در حال حاضر در عراق مستقر 
هستند و با طبقه بندی مجدد نقش سایر نیرو      ها 
به این امر محقق خواهد ش��د و نقش نیرو      ها روی 
کاغذ تغییر می کند. به این ترتیب صرفاً نقش و نوع 
کارکرد این نیرو      ها بازتعریف خواهد شد و نیروهای 
امریکایی با عناوین دیگری در عراق باقی خواهند 
ماند. یک مق��ام امریکایی آگاه به مس��ائل مطرح 
شده و شرایط موجود در این مور د گفت: »تا پایان 
س��ال جاری میالدی نیروی نظامی دارای نقش 
رزمی وجود نخواهد داشت. ما پیش بینی اعمال 

تنظیمات در قوا همراستا با این تعهد را داریم.«

در ادامه عملیات موش�کی و پهپادی یمنی    ها 
به خاک عربس�تان، ائتالف متجاوز س�عودی 
دی�روز از عملی�ات پهپ�ادی و موش�کی 
نیروه�ای مس�لح یم�ن علی�ه اهداف�ی در 
جیزان واق�ع در جن�وب عربس�تان خبر داد 
و ادع�ا کرد که آنه�ا را رهگیری کرده اس�ت. 
با گذش��ت هفت س��ال از تجاوز ائتالف س��عودی 
به یمن، عربس��تان س��عودی و مزدورانش هر روز 
شکس��ت های س��نگینی را در میدان های نبرد از 
جنبش انصاراهلل و ارتش یم��ن دریافت می کنند.  

رسانه     ها روز یک    شنبه از عملیات پهپادی نیروهای 
مس��لح یمن علیه ائتالف متجاوز س��عودی خبر 
دادند. خبرگزاری »رویترز « در گزارش��ی به نقل 
از سخنگوی ائتالف متجاوز س��عودی نوشت سه 
فروند پهپاد انفجاری توسط نیروهای یمن به سمت 
جیزان واقع در جنوب عربس��تان سعودی شلیک 
شده است. ائتالف سعودی البته به روال ادعاهای 
دروغین همیش��گی، مدعی ش��د که این پهپاد را 
پیش از برخورد به زمین رهگیری کرده اس��ت. به 
نوشته شبکه »الجزیره«، سخنگوی ائتالف سعودی 

در ادامه ادعاهایش افزود: »م��ا اقدامات الزم برای 
حفاظت از خود مطابق با قوانین بین المللی را انجام 
می دهیم«. ائتالف س��عودی همچنین از شلیک 
موشک بالستیک توس��ط نیروهای مسلح یمن به 
سمت اهدافی در جیزان خبر داد. به نوشته شبکه 
»اسکای نیوز«، ائتالف سعودی گفت که این موشک 
بالستیک را رهگیری کرده اس��ت. از سوی دیگر، 
منابع یمنی از پیشروی انصاراهلل یمن در استان های 
البیضا و شبوه خبر دادند. به گزارش شبکه روسیا 
الیوم، یک منبع نظامی یمنی روز یک    شنبه اعالم 

کرد: » انصاراهلل یمن طی درگیری با نیروهای دولت 
مستعفی و قبایل حامی آن کنترل پایگاه     هایی در 
جبهه ناطع در شمال البیضا  از جمله » عقبه مالح«، 
از رش��ته کوه های استراتژیک مش��رف بر منطقه 
بیحان در شمال غرب استان نفت خیز شبوه را در 
دس��ت گرفت. کنترل این منطقه اس��تراتژیک به 
انصاراهلل اجازه پیشروی به س��مت منطقه بیحان 
در 200 کیلومتری شهر عتق، مرکز استان شبوه 
را می دهد.« این دومین پیش روی مهم انصاراهلل در 

یمن طی یک هفته گذشته است. 

حشدالشعبی: دوربین ها »هلی بورن« امریکایی داعش را ضبط کرده اند 

حمله پهپادی و موشکی نیروهای یمنی به جیزان

ترامپ: امریکا در حال نابودشدن  است
رئیس جمهور پیشین امریکا در گردهمایی طرفدارانش ضمن آنکه 
انتخابات ریاس�ت جمهوری 2020 را از فاس�د    ترین انتخابات های 
کش�ورش توصیف کرد، گفت که امری�کا در حال نابودی اس�ت. 
دونالد ترامپ     ش��نبه ش��ب در یک گردهمایی ب��رای طرفدارانش در 
ایالت آریزونا با تکرار ادعاهای پیش��ین خود درباره تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 امریکا گفت: »انتخابات 2020، ننگین    ترین 
و فاسد    ترین انتخابات بود«. به گزارش »اس��پوتنیک«، ترامپ ضمن 
آنکه انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا را »بی آبرویی « خواند، به 
طرفدارانش گفت: »کشور ما در حال نابودی است«. ترامپ همچنین 
با دفاع از عملکرد دولت خود گفت که در زمان ریاس��ت جمهوری اش، 
ایاالت متحده از نظر انرژی مستقل بود اما هم اکنون چنین استقاللی 
ندارد. ترامپ با انتقاد از مش��ارکت دولت جو بای��دن در گفت وگو   ها با 
اوپک و روسیه ادامه داد: »ما نفت زیادی داش��تیم، نمی دانستیم چه 
غلطی با آن بکنیم«. ترامپ همچنین با انتقاد از تالش دولت بایدن برای 
تأیید پروژه خط لوله گاز »نورد اس��تریم 2 « گفت: »من با پوتین کنار 
می آمدم زیرا کار خوبی بود، من با او کنار می آم��دم، او هم با من کنار 
می آمد اما هیچ کس بیشتر از من در مقابل روسیه سخت و جدی نبود. 
من پروژه نورد استریم را متوقف کردم، بایدن دوباره آن را تأیید کرد«. 
رئیس جمهور سابق امریکا در بخشی از سخنان خود با اشاره به افزایش 
خش��ونت و جرائم در امریکا گفت که کاهش بودجه پلیس و تضعیف 
نیروهای اجرای��ی، اوضاع را بدتر می کن��د. وی در این خصوص گفت: 
»صد   ها نفر هر هفته در شیکاگو مورد اصابت گلوله قرار می گیرند و این 
شهر بدتر از هر منطقه جنگی شده است«. ترامپ همچنین تصریح کرد 
که نرخ جرائم به طور بی س��ابقه ای در نیویورک باال است و در این باره 
توضیح داد: »ما در حال تبدیل به یک کشور کمونیست هستیم  و دولت 
فعلی امریکا به کشورهای دیگر اجازه می دهد که به ایاالت متحده امر و 
نهی کنند«. ترامپ بار دیگر از سیاست های دولت خود دفاع کرد و گفت: 
»به یاد داشته باشید که من کسی نیستم که بخواهم دموکراسی امریکا 
را تضعیف کنم. من تالش دارم آن را نجات دهم. کشور ما توسط آنهایی 
در حال تخریب است که حق تخریب آن را دارند. آنهایی که به صورت 

غیرقانونی پیروز شدند، افرادی که نباید انتخاب    می شدند. «


