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  گزارش  2

چشم انداز پرتنش 
در روابط امریکا با چین

وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا به عنوان ارشد      ترین مقام این 
کشور در دولت بایدن در رأس هیئتی از روز یک     شنبه 3 مرداد در سفری 
دو روزه به چین رفت. این سفر در حالی انجام شد که تنش      ها در رابطه 
چین و امریکا به دلیل اتهامات متقابل حمالت س��ایبری، تحریم های 
سنگین و تالش های بیشتر واش��نگتن برای ائتالف سازی در منطقه 
آس��یا و اقیانوس آرام برای مقابله با پکن، روندی افزایش��ی پیدا کرده 
است. شی فنگ، معاون وزیر خارجه چین در دیدار با همتای امریکایی 
خود گفت:»امریکا از چین یک دشمن خیالی ساخته و روابط دو کشور 
دچار بن بست و توأم با دشواری های زیادی شده است. امریکا می خواهد 
مسئولیت مش��کالت س��اختاری خود را برعهده چین بیندازد.« وی 
خواستار تغییر در » دس��تگاه فکری نادرست « و » سیاست خطرناک « 
امریکا ش��د. وندی شرمن در س��فر خود روز دو     ش��نبه با » وانگ یی « 
وزیر خارجه چین نیز دیدار کرد. او پیش تر گفته بود که » چین هرگز 
نمی پذیرد کشوری ادعای برتری بر دیگران کند«. شرمن در دیدارهای 
خود ادعا کرد که ایاالت متحده از رقابت سخت و پایدار با چین استقبال 

می کند، اما همه باید طبق همان قوانین و در شرایط برابر بازی کنند. 
امریکا در دوره زمامداری جو بایدن رویکرد بسیار سختگیرانه ای در قبال 
چین در پیش گرفته و تالش بر مهار پکن در عرصه های مختلف دارد. 
به رغم ادعاهای مقامات دولت بایدن از جمله وندی شرمن درباره رقابت 
برابر با چین و تنش زدایی در روابط دوجانبه ، اما آنچه از خالل مواضع 
و اقدامات امریکا در قبال پکن از زم��ان روی کار آمدن بایدن می توان 
دریافت، تالش واشنگتن برای تقابل همه جانبه در عرصه های اقتصادی ، 
تجاری ، نظامی و امنیتی ، سیاسی و سایبری با پکن است. لذا به روشنی 
می توان دید که روابط امریکا و چین در دوره ریاست جمهوری جو بایدن 
روندی نزولی و پرتنش را طی کرده و دو کشور در عرصه های مختلف به 
رویارویی پرداخته اند. در برهه کنونی تنش      ها بین امریکا و چین طیف 
گسترده ای از موضوعات شامل مسائل اقتصادی، تجاری، ژئوپلیتیکی، 
نظامی و امنیتی و س��ایبری را در بر می گیرد. واشنگتن پس از متهم  
کردن روسیه به حمالت س��ایبری متعدد علیه نهادها ، زیرساخت     ها و 
شرکت های امریکایی ، اخیراً به اتهام زنی به پکن در این زمینه پرداخته 
است. دولت بایدن در رویکرد به چین نه فقط قصد تداوم سیاست دولت 
ترام��پ را دارد بلکه در پ��ی افزایش تنش     ها با پکن و همراه س��اختن 
متحدان و ش��رکای خود در این زمینه است. دراین راس��تا بایدن در 
نشست سران گروه 7 و نیز در نشست سران ناتو خواهان تشدید فشار     ها 
علیه چین ش��د و آنها را متقاعد کرد در اس��ناد نهایی این نشست ها ، 
نگرانی های خود را در مورد رفتار پکن بیان کنند. دولت بایدن به جای 
اینکه چین را به منزله تهدیدی علیه امریکا معرفی کند، تالش کرده با 
فرافکنی قدرت چین در ابعاد مختلفش، آن را تهدیدی جدی برای نظام 
بین المللی و ثبات آن وانمود کند. به دلیل اس��تفاده ابزاری دولت های 
دموکرات امریکا از مسئله حقوق بشر ، اکنون متهم ساختن پکن به نقض 
حقوق بشر از جانب واشنگتن و شرکای غربی آن و اعمال تحریم     ها به 
این بهانه از جایگاه خاصی در رویکرد ضد چینی امریکا برخوردار است. 
آنتونی بلینکن، وزیرخارجه امریکا نیز اخیراً با انتشار بیانیه ای تالش کرد 
تهدیدات سایبری از جانب چین را درکنار اتهامات حقوق بشری و تالش 
برای توسعه قلمرو دریایی در دریای چین جنوبی به عنوان یکی دیگر از 

زمینه های نگرانی برای جامعه جهانی مطرح کند. 
با توجه به مداخله  جویی  های مکرر واشنگتن در امور داخلی چین به ویژه 
هنگ  کنگ و سین کیانگ ، تشدید حمایت از تایوان، مداخله در اختالفات 
ارضی در دریای چین جنوبی و دریای ش��رقی چین ، اعمال بسته های 
تحریمی مختلف و تالش برای ائتالف س��ازی علیه چین ، اکنون روند 
تقابلی در روابط امریکا و چین شدت گرفته است. سفر لوید آستین، وزیر 
دفاع امریکا که قرار است طی هفته جاری برای جلب حمایت کشورهای 
جنوب شرق آس��یا از مواضع ضد چینی واشنگتن، به این منطقه انجام 
شود و با مقام های آنها دیدار کند از اهمیت خاصی برخوردار است. تمرکز 
اصلی آستین در سفر به این منطقه تأکید بر تعهد واشنگتن بر ایستادگی 
درمقابل »ادعاهای غیرقانونی چین در دریای چین جنوبی « و هم رأی 

ساختن کشورهای این منطقه با مواضع امریکا است.
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 تهدید به مرگ بازرسان پرونده قتل رئیس جمهور هائیتی
افراد ناشناسی تهدید به انتقام جویی علیه محققانی کرده اند که شرایط 
قتل جوینل مویز، رئیس جمهور هائیتی، را مشخص می کنند. به گزارش 
سی ان ان، طبق اطالعات دریافت شده توس��ط روزنامه نگاران، برخی 
محققان از شماره های ناشناخته تماس و پیام کوتاه دریافت می کردند. 
در یکی از پیام های ارسالی به مقامات آمده است: سالم کارمند، برای 
گلوله ای در سر آماده شو، آنها به تو دستور دادند و شما همچنان گریه 
می کنید. تهدید به مرگ تنها چیزی نیست که مانع کار محققان هائیتی 
می شود. منابع این شرکت تلویزیونی ادعا می کنند که آنها بار   ها با تالش 
اشخاص ثالث برای مداخله در اقدامات تحقیقاتی مواجه شده اند. آنها 
همچنین فرض می کنند که زمان تهدید   ها نشان می دهد مهاجمان از 

پیشرفت تحقیقات درکی دارند. 
-----------------------------------------------------

  افزایش آمار خودکشی در میان نظامیان امریکا 
روزنامه گاردین با اش��اره به رون��د صعودی آمار خودکش��ی در میان 
سربازان امریکایی نوشت که لوید آس��تین، وزیر دفاع امریکا به شدت 
نگران افزایش نرخ خودکشی میان سربازان ارتش ایاالت متحده است. 
به گزارش گاردین، وزارت دفاع امریکا ق��ول ارتقای کیفیت زندگی و 
کمک های بهداشت  روان را در پایگاه های ارتش داده است. بنابر آمار 
به دست آمده در س��ال ۲۰۲۰ میالدی 3۸۵ سرباز وظیفه امریکایی با 
خودکشی به زندگی خود پایان دادند که این میزان نسبت به 3۲۶ مورد 
گزارش شده توسط پنتاگون در سال ۲۰۱۸ افزایش چشمگیری را نشان 
می دهد. آستین چند روز پیش در بازدید از پایگاه هوایی » ایلسون « در 
آالسکا گفت: »من عمیقاً نگران نرخ خودکشی هستم، نه تنها در اینجا 
بلکه در سراس��ر وزارت دفاع امریکا. براس��اس گزارش   ها از تاریخ 3۰ 
دسامبر دست کم شش سرباز با خودکشی در آالس��کا جان خود را از 
دست داده اند. براساس اعالم وزارت دفاع امریکا، عوامل استرس زا برای 
نیرو   ها از جمله غیرقابل پیش بینی بودن زندگی در ارتش، سبب افزایش 

آمار خودکشی در میان سربازان امریکایی شده است. 
-----------------------------------------------------
  دیده ب�ان حقوق بش�ر: تل آویو مرتک�ب » جنایت جنگی «  

شده است 
دیده بان حقوق بشر روز سه    شنبه ارتش رژیم صهیونیستی را به انجام 
حمالتی طی جنگ ۱۱روزه غزه در س��طح جنایت جنگی متهم کرد. 
به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، این س��ازمان حقوق بش��ری 
بین المللی نتایج خود را بعد از تحقیق درباره سه حمله هوایی اسرائیل 
که به گفته این سازمان باعث کشته ش��دن ۶۲ غیرنظامی فلسطینی 
ش��دند، منتش��ر کرد. به گفته این س��ازمان،  در مجاورت مکان وقوع 
حمالت اهداف نظامی مش��خصی وجود نداش��ت. جری سیمپسون، 
مدیر بخش بحران و درگیری در س��ازمان دیده بان حقوق بشر اظهار 
کرد: نیروهای اس��رائیلی ماه می  حمالتی در غزه انجام دادند که باعث 
از بین رفتن اعضای خانواده    ها شدند، بدون آنکه در نزدیکی آنها هدف 

نظامی مشخصی باشد.  

پاکستان گذرگاه »اسپین بولدک « را
 به روی طالبان گشود

ظاهراً نوک پیکان    ها در افغانس�تان در حال هدف گیری پاکستان 
است. شورای امنیت سازمان ملل درباره حضور هزاران جنگجوی 
وابسته به تحریک طالبان پاکس�تان در خاک افغانستان هشدار 
داده و مع�اون رئیس جمه�ور افغانس�تان هم می گوی�د که طرح 
تهاجم، راهنمایی اس�تراتژیک هماهنگی و هم خط سازی قطعات 
سرخ طالبان توسط رئیس ستاد ارتش پاکس�تان انجام می شود. 
مقامات گمرک پاکس��تان دیروز اعالم کردند، اسالم آباد گذرگاه مهم 
اسپین بولدک در جنوب غرب کشور با افغانستان را که در حال حاضر در 
طرف افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد، بازگشایی کرد و اجازه 
عبور بیش از ۱۰۰ کامیون حامل کاال     به این کشور جنگ زده را داد. این 
تحول در ظاهر برای دولت افغانستان مثبت اس��ت، اما برخی ناظران 
این کار را اولین تالش رسمی پاکستان برای تقویت طالبان می دانند 
که عماًل کنترل این گذرگاه را در دس��ت دارد، به خصوص که دو مقام 
گمرک پاکستان که خواستند نام شان فاش نشود، به رویترز گفته اند که 
»اسپین بولدک « هنوز تحت کنترل طالبان است و آنها نمی دانند که 

چه کسی کاال را از طریق گمرک ترخیص می کند. 
همزمان با این بحث ها، دیروز بیس��ت و هشتمین گزارش تیم نظارت 
بر تحریم     ها و پشتیبانی تحلیلی شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره 

نقش پاکستان در افغانستان هشدار داد .
 در گزارش این تیم آمده است:»نزدیک به ۶ هزار عضو گروه تروریستی 
طالبان پاکستان در کنار صد    ها جنگجو از شورشیان مسلمان ضدچین 
در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان و چین مستقر هستند. « ناظران 
سازمان ملل می گویند که به رغم افزایش بی اعتمادی میان این عناصر، 
طالبان پاکستانی روابط خود را با طالبان افغانستان مانند گذشته حفظ 
کرده است. تحریک طالبان پاکس��تان اهداف تمایز ضدپاکستان دارد 
و همزمان از اقدامات نظامی طالبان افغانس��تان علیه نیروهای دولتی 
این کش��ور حمایت می کند. در این گزارش آمده است: الحاق مجدد 
ش��اخه های انش��عابی به تحریک طالبان پاکس��تان )TTP( افزایش 
یافته و برآورد    ها حکایت از وجود ۲ ه��زار و ۵۰۰ تا ۶ هزار جنگجو در 
افغانستان دارد در حالی که این عناصر از تیرماه ۱3۹7 )ژوئن ۲۰۱۸( 
به سرکردگی » نور ولی محسود « رهبری می شوند. امراهلل صالح، معاون 
اول ریاست جمهوری هم روز دو    شنبه در فیس بوک از نقش پاکستان 
در هدایت طالبان خبر داد. او نوشته طرح تهاجم، راهنمایی استراتژیک 
هماهنگی و هم خط سازی قطعات س��رخ طالبان توسط رئیس ستاد 
ارتش پاکستان انجام می شود و تأکید کرده است:  »تکمیل بدون وقفه 
مهمات با کاروان های کوچک ولی مداوم توسط استخبارات پاکستان 

صورت می گیرد. «
به گفته معاون رئیس جمهور صدور هدایای عملیاتی با اس��تفاده از 
وسایل ارتباطی و اتکا به نقشه های گوگل بس��یار ساده شده است، 
نیاز نیست صاحب منصب پاکستانی در صحنه باشد. بحث    ها درباره 
تقویت نقش پاکستان روز دو    شنبه بعد از آن باال گرفت که ضیاءالحق 
امرخیل، والی ننگرهار در ش��رق افغانستان گفت که جمعیت هالل 
احمر در  سه هفته اخیر اجساد 3۹ شهروند پاکستان  را که در نبرد با 
نیروهای افغان کشته شده بودند، از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان 
منتقل کرده اس��ت. او گفت: » جدا از این، دهها جسد و زخمی های 
پاکستانی از راه های فرعی به پاکستان منتقل شده اند.« البته دیروز 
صلیب سرخ بین الملل با تکذیب غیرمستقیم این مسئله اعالم کرد 
که از پاکستان و افغانستان برای انتقال اجساد پاکستانی     هایی که در 
افغانستان کشته ش��ده اند هیچ درخواستی دریافت نکرده و در هیچ 

انتقالی دخالت نداشته است.  

تهدید کاغذی بایدن علیه ایران
رئیس جمهور امریکا در مالقات با مصطفی الکاظمی تکه کاغذی حاوی تهدید ایران به دوربین ها نشان داد

دکترسيدرضاميرطاهر

مصطفی الکاظمی،    گزارش  یک
نخست وزیر عراق 
در مالقات با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در 
کاخ سفید، برای خروج نظامیان امریکا از عراق 
تا پایان س�ال جاری به توافق رس�ید، ولی دو 
طرف توافق کرده اند امریکایی    ها به ش�کل و 
شمایلی دیگر، از جمله فعالیت مستشاری در 
عراق بمانند. برخالف سیاس�یون عراق که با 
نگاه خوشبینانه، از بیانیه دو    شنبه شب حمایت 
کرده اند، مقاومت عراق�ی همچنان بر خروج 
همه جانب�ه امری�کا مصر اس�ت. ج�و بایدن، 
رئیس جمهور امریکا در مالقات با الکاظمی تکه 
کاغ�ذی در دس�ت داش�ت ک�ه دوربین ها با 
نزدیک نمایی، محتوای جمالت آن را این طور 
منعک�س کرده اند : » امری�کا آماده اس�ت به 
حمالت علیه خ�ود واکنش نش�ان دهد.«  در 
جمله دوم ه�م آمده ک�ه »ایران بای�د توقف 
حمالت علی�ه امری�کا را ج�دی بش�مارد. «

مصوبه دی م��اه ۹۸ پارلم��ان عراق ب��رای اخراج 
نیروهای امریکایی، با گذشت بیش از یک سال و 
نیم همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. مصطفی 
الکاظمی، نخس��ت وزیر عراق دوشنبه شب با جو 
بایدن به توافق رس��ید که نیروهای نظامی امریکا 
جای خود را به مستش��اران نظام��ی خواهند داد. 
حاشیه دیدار الکاظمی با بایدن ظاهراً بر محتوای آن 
غلبه کرد. دوربین های خبری تصاویری از یک تکه 
کاغذ در دستان جو بایدن ثبت کردند که ظاهراً او 
عامدانه سعی داشته، رسانه    ها محتوای آن را منتشر 
کنند. در اکثر تصاویر، محتوای این تکه کاغذ کاماًل 
واضح نیست ولی برخی تصاویر گرفته شده، درج 
جمالتی با محتوای مرتبط با ایران را نشان می دهد. 
ظاهراً یکی از جمالت این است»ایران باید توقف 
حمالت را مدنظر ق��رار بدهد.«  برخی منابع دیگر 
نیز نوشتند که دست نوشته بایدن حاوی دو جمله 
است : جمله اول این است که امریکا آماده است به 
حمالت علیه خود واکنش نشان دهد و در جمله 
دوم هم آم��ده که ایران بای��د توقف حمالت علیه 
امریکا را جدی بش��مارد. تالش بایدن برای ثبت 
جمالت دس��تنویس او در تصاویر، ی��ک بار دیگر 
نشان داد که چقدر دولت بایدن از نفوذ نرم ایران در 

عراق نگران است.  

 محتوای توافق الکاظمی- بایدن
توافق بایدن با الکاظمی شامل یک جدول زمانی 
است که به موجب آن مأموریت نیروهای امریکایی 
در عراق تا پایان سال جاری به پایان خواهد رسید. 
یکی از اعضای هیئ��ت مذاکره کننده عراق تأیید 
کرده که خروج نیرو    ها منحصر به نیروهای رزمی 
امریکا خواهد بود و به شبکه خبری روسیا الیوم 
گفت: »حمای��ت هوایی، اقدامات مستش��اری و 
جنگنده ه��ای اف-۱۶ همچن��ان ب��ه قوت خود 
باقی خواهد بود. «وی تأکید ک��رد که این روند، 
ش��امل نیروهای ائتالف موس��وم به ضد داعش 

نخواهد بود. 
آنچه به عنوان بیانیه رهبران امریکا و عراق درباره 
آینده حضور امریکایی    ها در عراق منتش��ر شده، 
تقریب��اً همان چیزی اس��ت که طرفی��ن قبل از 
صدور بیانیه نیز به صراحت عن��وان کرده بودند. 
الکاظمی پیش از این، بدون اش��اره به چارچوبی 
برای خروج امریکایی    ها گفته بود که عراق دیگر 
نیازی به نیروهای رزمی امریکایی برای مقابله با 
داعش ندارد:»آنچه که از حضور ایاالت متحده در 
عراق می خواهیم، حمایت از نیروهای ما در بخش 
آموزش و گسترش کارایی و توانمندی و همکاری 
امنیتی است.«  الکاظمی در دیدار دو    شنبه شب 
هم با اعالم اینکه رابطه کشورش با امریکا قوی تر 
از هر زمانی اس��ت، تصریح کرد که بغداد منتظر 
همکاری با امریکاست. رئیس جمهور امریکا نیز 
در دیدار با نخست وزیر عراق گفت: »نقش ما در 
عراق، تنها در دسترس بودن برای تداوم آموزش و 

یاری رسانی جهت مقابله با داعش خواهد بود. « در 
بیانیه  دو طرف که بامداد سه     ش��نبه بعد از دیدار 
الکاظمی با جو بایدن منتشر شده، عالوه بر اینکه 
3۱ دسامبر ۲۰۲۱ )۱۰ دی ماه( به عنوان موعد 
خروج امریکایی    ها اعالم شده بر این نکته تأکید 
ش��ده که از این پس دیگر هیچ نیروی امریکایی 
رزمی در عراق حضور نخواهد داشت. بر اساس این 
بیانیه »دولت عراق بر تعهد خود برای محافظت 
از نیروهای ائتالف بین المللی که مشغول مشاوره 
و آموزش ان��د، تأکی��د دارد. هیئت های دو طرف 
تصمیم گرفتند روابط امنیتی به صورت کامل به 
نقش آموزشی، مستشاری، حمایتی و اطالعاتی 
تبدیل ش��ود و اینکه تا تاریخ 3۱دسامبر ۲۰۲۱، 
دیگر هیچ نیروی امریکایی با نقش رزمی در عراق 

نخواهد بود.«
 حمایت سیاسیون

برهم صالح، رئیس جمهور عراق با حمایت از بیانیه 
بغداد - واش��نگتن گفت: »نتای��ج گفت وگوهای 
راهبردی عراق و امریکا برای تحقق ثبات و تقویت 
حاکمیت عراق مهم و نتیجه کار سختکوش��انه 
دولت ب��ه نخس��ت وزیری الکاظم��ی، حمایت 
گروه های ملی و با اس��تناد ب��ه مرجعیت دولت 
است. «وی افزود که منافع عراق ایجاب می کند 
که نهادهای دولت تقویت و از حاکمیت و تصمیم 
مس��تقل ملی حمایت ش��ود. محمد الحلبوسی، 
رئیس پارلمان عراق نیز اعالم کرد »عراق از نظر 
دیپلماسی و سیاسی در دستیابی به توافق با امریکا 
موفق عمل کرد. « مقتدی صدر، رهبر جریان صدر 

هم در صفحه توئیتر خود نوشت: »از تالش های 
صورت گرفته به ویژه برادر مصطفی الکاظمی برای 
دستیابی به این توافق و خروج نیروهای اشغالگر از 
عراق تشکر می کنیم. باید هرگونه فعالیت نظامی 
مقاومت متوقف شود.« ائتالف فتح دستیابی تیم 
مذاکره کننده عراق به توافق را اقدامی مثبت و در 
مسیر تحقق حاکمیت ملی کامل دانست و ابراز 
امیدواری کرد که مس��ئوالن ذی رب��ط در عراق 
اجرای این توافقنامه را پیگیری کنند. همچنین 
ائتالف النصر به رهبری حی��در العبادی از نتایج 
چهارمین دور از مذاکرات استراتژیک میان عراق و 
امریکا استقبال و اعالم کرد، این موفقیت، پیروزی 
برای عراق و مناف��ع و حاکمیت آن بوده و نتیجه 
تالش های دولت الکاظم��ی و حمایت گروه های 
ملی است. عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی 
نیز موضع نخست وزیر و تیم مذاکره کننده عراق 
در واش��نگتن را موفق خواند. سخنگوی جنبش 
تیارالحکمه ه��م از عملکرد تی��م مذاکره کننده 

عراق تشکر کرد. 
  مخالفت گروه های مقاومت

پولیتیک��و به نق��ل از چند مق��ام آگاه امریکایی 
نوش��ته که توافق اخیر میان بغداد و واش��نگتن 
به معن��ای پایان حضور نظام��ی امریکا در عراق 
نیس��ت و نظامیان امریکایی با مأموریتی جدید 
در این کشور باقی خواهند ماند. پولیتیکو پیش تر 
به نق��ل از یک مق��ام امریکای��ی و دو فرد مطلع 
گزارش داده بود که بخشی از نظامیان امریکایی، 
به فراهم کردن حمایت لجس��تیک و مش��اوره 
به نیروه��ای عراقی خواهن��د پرداخت و نیروی 
هوایی، اطالعاتی و تجسسی به منظور مبارزه با 
داعش، در خاک عراق باقی خواهند ماند. همین 
نگاه باعث ش��ده که گروه ه��ای مقاومت عراقی 
برخالف احزاب سیاس��ی، نگاه خوشبینانه ای به 
س��فر الکاظمی و توافق به دس��ت آمده نداشته 
باش��ند. نصر الش��مری، معاون دبیرکل جنبش 
النجب��ا دیروز ضم��ن تأکید ب��ر بی اعتمادی به 
امریکایی     ها در عمل به وعده های شان، بر خروج 
کامل نظامیان امریکایی تأکید کرد. وی در ادامه 
با انتقاد از کنترل امریکا بر آس��مان عراق، گفت 
»جرایم امریکا در عراق به ویژه ترور فرماندهان 
شهید، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
را نیز نیروی هوایی امریکا انجام داد. این اسرائیل 
نیست که پایگاه های عراقی را هدف می گیرد بلکه 
در واقع اسرائیل با نظامیان امریکایی تبادل نقش 
دارد.«  این مقام جنبش النجبا موضع رسمی عراق 
درباره بی نیازی این کشور از نیروهای امریکایی را 
خوب توصیف و تأکید کرد: »کسانی که بر حضور 
امریکا در عراق اصرار دارند، می خواهند با حمایت 
خارجی حد و اندازه خود را بزرگ جلوه دهند.« 
 یکی از رهبران عراقی نیز بر این باور اس��ت که: 
»امریکا با هیچ توافقی از سیطره کامل بر حریم 
هوایی عراق دست نخواهد کش��ید. قصد دولت 
امریکا کاه��ش تنش در ع��راق و توقف حمالت 
علیه این کش��ور است و این کش��ور فقط صفت 
نیروهای خود را تغییر داده بدون اینکه نیروهایش 
را خارج کن��د.«  ابوضیاء الصغی��ر از فرماندهان 
س��ازمان حشدالش��عبی عراق در موضع گیری 
مشابه، با اشاره به حمله اخیر در استان نجف در 
گفت وگو با تسنیم تأکید کرد: »امریکا به پیمان     ها 
و توافق     هایی که با عراق داشته، چه امنیتی، چه 
غیر امنیتی، هیچ اهمیت��ی نمی دهد. ما مخالف 
هرگونه حضور نظامیان اجنب��ی در خاک عراق 
هس��تیم و نباید هیچ نیروی خارجی در کش��ور 
ما باش��د. امریکا      برای ماندن در خاک عراق هیچ 

توجیه قانونی و مشروع ندارد.«

تنش     ها بین امریکا و چین از حد معمول فراتر 
رفته و به ترس�یم خط�وط قرمز ب�رای رقیب 
رس�یده اس�ت. وزیر ام�ور خارج�ه چین در 
دیدار با مقامات کاخ س�فید س�ه خط قرمز را 
برای مدیریت مؤثر اختالف�ات و جلوگیری از 
خارج شدن از کنترل روابط پکن و واشنگتن 
عنوان ک�رده و گفته ک�ه امری�کا نباید مدل 
سوسیالیس�تی چی�ن را ب�ه چالش بکش�د. 
درحالی ک��ه چینی     ها امیدوار بودن��د با روی کار 
آمدن جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا س��طح 
تنش     ها بین دو کش��ور کاهش پیدا کند، تنش     ها 
بین دو رقیب بیشتر از قبل شده است. در شرایطی 
که مقامات وزارت خارجه امریکا به پکن رفته اند 
تا درباره حل اختالفات ب��ا یکدیگر توافق کنند، 
این گفت وگو     ها به مش��اجره لفظی بین مقامات 
دو طرف منجر ش��د. به گزارش تلویزیون چین، 
وانگ یی، وزی��ر خارجه چین روز سه      ش��نبه در 
دیدار با وندی شرمن، معاون وزیر خارجه امریکا 
که در ش��هر تیانجین در مرکز چین برگزار شد، 
خطوط قرمز پکن را ب��ه امریکایی     ه��ا یادآوری 
کرد و گفت: »نخس��ت، ای��االت متح��ده نباید 
سیستم سوسیالیس��م با ویژگی های چینی را به 
چالش بکش��د، در این باره تهم��ت بزند  یا حتی 
قصد براندازی این سیس��تم و مسیر آن را داشته 
باش��د.«وی تأکید ک��رد: » راه و سیس��تم چین 
انتخاب تاریخ و مردم این کش��ور اس��ت و با رفاه 
طوالنی مدت ۱/4میلیارد م��ردم چین و آینده و 

سرنوش��ت ملت چین ارتباط دارد. این از منافع 
کلیدی طرف چینی اس��ت که باید امریکا بر آن 
پایبند باش��د. « این مقام چین��ی در مورد خط 
قرمز دوم روابط چین و امریکا اظهار کرد:»ایاالت 
متحده نباید تالش کند مانع روند توس��عه چین 
شود. مردم چین حق دارند زندگی بهتری داشته 
باشند و چین نیز حق دسترسی به مدرنیزاسیون را 
دارد. مدرنیزاسیون قدرت انحصاری ایاالت متحده 
نیست این شامل وجدان اساسی انسان و عدالت 
بین المللی است. « وانگ یی ادامه داد: »پکن بار     ها 

از واشنگتن خواسته است که هرچه سریع تر همه 
تحریم های یکجانبه، تعرفه ه��ای باال، مدیریت 
درازدس��تانه و محاصره فناوری اعمال ش��ده بر 
کشور را لغو کند. « وزیر خارجه چین در تشریح 
شرط سوم روابط دو کشور تصریح کرد: »ایاالت 
متحده نباید حاکمیت مل��ی چین را نقض کند، 
چه رسد به اینکه بخواهد تمامیت ارضی چین را 
مورد تخریب قرار دهد. « به گفته وی موضوعات 
مربوط به سین کیانگ، تبت و هنگ کنگ هرگز 
موضوعات حقوق بش��ری یا دموکراسی نیست، 

موضوعات اصلی درس��ت و نادرست در مخالفت 
با » جدایی طلبی س��ین کیانگ«، » جدایی طلبی 
تب��ت « و » جدایی طلبی هنگ کنگ « به ش��مار 
می رود. وانگ یی در مورد مسئله تایوان نیز گفت: 
»این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است 
اگرچه دو طرف تنگه تایوان هنوز متحد نشده اند، 
اما واقعیت اساسی اینکه خاک اصلی و تایوان به 
یک چین واح��د تعلق دارند و تایوان بخش��ی از 
خاک چین اس��ت، هرگز تغییر نکرده و نخواهد 
کرد. « ژائو لی جیان، س��خنگوی وزارت خارجه 
چین هم در س��خنانی به امریکایی     ها هشدار داد 
و گفت:»مقام های چینی درخواس��ت دارند که 
امریکا فوراً به مداخله در امور داخلی چین پایان 
دهه، آسیب رساندن به منافع چین را خاتمه دهد 
و عبور از خط قرمز را متوقف کرده، دیگر با آتش 
بازی نکند و از س��ازماندهی گروه مقابله به اسم 
ارزش     ها خودداری کند. « در سال های اخیر امریکا 
با مداخل��ه در امور داخلی تای��وان، هنگ کنگ و 
س��ین کیانگ، تمامیت ارضی چین را به چالش 
کشیده اس��ت که واکنش تند چینی     ها را در پی 
داشته است. امریکا از صدور الگوی سوسیالیستی 
چین به سایر نقاط جهان نگران است و به همین 
منظور در راهبرد امنیت��ی خود چین را به عنوان 
تهدی��د جهانی ب��رای منافع خود عن��وان کرده 
است. امریکا با حضور نظامی در شرق آسیا تالش 
می کند اژدهای زرد را مهار کرده و از تبدیل چین 

به ابرقدرت جهانی جلوگیری کند. 

پکن: امریکا نباید مدل سوسیالیستی چین را به چالش بکشد

میقاتی دنبال تشکیل کابینه 
تکنوکرات است

نخس�ت وزیر مکل�ف لبن�ان تأکی�د ک�رد ک�ه اج�ازه نمی دهد 
کش�ورش گذرگاه�ی ب�رای توطئ�ه علی�ه هی�چ کش�ور عربی 
باش�د و ب�ر تش�کیل ی�ک دول�ت تکنوک�رات تأکی�د ک�رد. 
به گزارش ایسنا، نجیب میقاتی، در اولین گفت وگوی اختصاصی بعد 
از مکلف شدن به تشکیل کابینه به روزنامه النهار گفت که کابینه فنی 
تشکیل می دهم تا طرح فرانسه را که می تواند به لبنان کمک کند، اجرا 
کنیم. میقاتی که بعد از انفجار دهش��تناک و البته همچنان مشکوک 
بیروت س��ومین نفری اس��ت که مأمور تشکیل کابینه ش��ده، افزود:  
»رئیس جمهور میشل عون به این کابینه امید بسته و خواستار نجات 

کشور است«.
 او گفته که انفجار چهارم اوت در بندر بیروت فاجعه ای بود که به تالش 
گسترده ای برای رفع آن نیاز دارد و تأکید کرد: »ما می خواهیم واقعیت را 
بدانیم و بفهمیم چه کسی آمونیوم نیترات را وارد کرده است و قاضی طارق 
البیطار انسان باوجدانی است.« میقاتی اظهار کرد: »۱7  اکتبر «، » کرونا « 
و » انفجار چهارم اوت « در واقع اتفاقات روی هم انباشته شده ای هستند 

که به وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی منجر شدند.
 او گفت که از سعد حریری، نخست وزیر مکلف س��ابق در روند تشکیل 
کابینه حمایت می کند و انصرافش از این مأموریت را یک » خودکش��ی 
سیاسی « می داند زیرا حس » ملی گرایی « حریری او را به این سمت سوق 
داد که پس از ۹ ماه انصراف بدهد. نخس��ت وزیر مکلف لبنان با اشاره به 
برخی تضمین های بین المللی و امریکایی برای عدم فروپاشی لبنان گفت: 
» متوجه شدم که دولت امریکا نمی خواهد لبنان فرو بپاشد و این دولت 
ارائه کمک     های اجتماعی و سایر پشتیبانی     ها از ارتش لبنان را که پنجمین 

ارتش بهره مند از کمک های واشنگتن است، آغاز کرده است.«
 میقاتی با اشاره به اینکه لبنان به زودی مبلغ ۸۵۰ میلیون دالر را به عنوان 
حق ویژه برداش��ت از صندوق بین المللی پول ب��رای کمک به مردم این 
کشور، تأمین برق و ساخت کارخانه های برق و توسعه آنها دریافت خواهد 
کرد، گفت: کشورهای عربی و در رأس آنها کویت آماده کمک در این زمینه 

و حمایت مالی در بلندمدت هستند. 
او با اشاره به اینکه سیستم بانکی لبنان با مشکالت جدی ناشی از مشکالت 
بانک مرکزی روبه رو است گفت: امروز تش��کیل کابینه ای تکنوسیاسی 
ممکن نیست و باید در مسیر ایجاد کابینه ای صرفاً تکنوکرات قدم برداشت 
زیرا ما تنها چند ماه با انتخابات پارلمانی فاصل��ه داریم تا بتوانیم احکام 
سازمانی و قوانین الزم برای اجرای طرح فرانسه برای کمک به لبنان را اجرا 
کنیم و من به » اشتیاق فرانسه برای کمک به لبنان « اطمینان دارم. منابع 
نزدیک به »میش��ل عون « رئیس جمهور لبنان به شبکه » mtv « گفتند، 
مسئله تشکیل دولت جدید در این کشور به ماه نخواهد کشید و انتظار 
می رود دولت جدید طی چند روز آینده تشکیل شود. این منابع افزودند، 
»نجیب میقاتی« قصد تشکیل دولت »تکنوکرات « )فن ساالر( را دارد و 
معتقد است که روند تشکیل دولت میان وی و میشل عون است تا افراد 

وابسته به احزاب در دولت جدید مشارکت نداشته باشند. 
او روز سه     ش��نبه رایزنی های خود را برای تشکیل دولت جدید آغاز کرد. 
روزنامه الجمهوریه از قول منابع حزب اهلل نوش��ته که حزب اهلل خواهان 
تشکیل س��ریع دولت اس��ت و نمی خواهد به مخالفت با تشکیل کابینه 
متهم شود:» اصاًل با هر چیزی که منجر به ایجاد اختالل در روند تشکیل 
دولت می شود مخالف و با هرچیزی که این روند را تسهیل می کند موافق 
هستیم.«  با این حال، جریان آزاد ملی به ریاست »جبران باسیل « که در 
جریان رایزنی های الزام آور پارلمانی نجیب میقاتی را معرفی نکرد، تأکید 
کرد که تصمیم نهایی خود را برای عدم ش��رکت در دولت آینده گرفته و 

البته امیدوار است این دولت روند مثبتی را طی کند. 


