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تحریمدرمانیلبنانبحرانزده!
در حالی که نجیب میقاتی، نخس��ت وزیر مکلف لبنان آماده می شود 
ساختار اولیه دولت خود را در روز دو    شنبه تقدیم رئیس جمهور لبنان 
میش��ل عون کند، اتحادیه اروپا به رهبری کش��ور فرانسه چارچوب 
جدیدی را برای تحری��م لبنان تدوین کرده اس��ت. هرچند که گفته 
می شود این اقدام اتحادیه اروپا به منظور اعمال فشار بر سیاستمداران 
لبنانی برای تشکیل هر چه سریع تر دولت است اما با توجه به مذاکراتی 
که میقاتی در این مدت کوتاه کمتر از یک هفته با گروه های سیاسی 
داش��ته و آمادگی او برای ارائه فهرس��ت اولیه کابینه اش در دو    شنبه 
آینده، باید گفت اق��دام اتحادیه اروپا برای وض��ع چارچوب تحریمی 
بیش��تر در جهت اعمال نفوذ در تش��کیل دولت میقاتی است. به این 
ترتیب، لبنان با وضع این چارچوب تحریمی در شرایط جدیدی قرار 
گرفته و تشکیل دولت بدون دخالت خارجی مبدل به عرصه  مقاومت 

لبنان برای حفظ استقالل و حاکمیت این کشور شده است. 
دخالت کشورهای خارجی برای تش��کیل دولت لبنان و اعمال نفوذ 
آنها در این روند چیز تازه ای نیس��ت چنان که همین امر عامل اصلی 
ناکامی سعد حریری برای تشکیل دولت بود. او 9 ماه سمت نخست وزیر 
مکلف را داش��ت و در طول این مدت طوالنی س��فرهای متعددی به 
کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و 
مصر و حتی فرانسه داش��ت و دخالت برخی از این کشور    ها باعث شد 
اختالف نظرهای داخلی در ترکیب کابینه حل نش��ود و در نهایت نیز 
او مجبور به استعفا شد. روزنامه لبنانی البناء پیش از این یکی از موارد 
دخالت     ها را با توصیه ولیعهد ابوظبی محمد بن زاید فاش ساخته بود 
که به حریری توصیه کرده بود بدون جلب رضایت ولیعهد عربس��تان 
س��عودی محمد بن سلمان اقدامی برای تش��کیل دولت نکند. اکنون 
اتحادیه اروپا و به خصوص فرانس��ه این نقش را به عه��ده گرفته و به 
جای همکاری با میقاتی برای تسریع در تشکیل دولتش، چارچوبی را 
برای تحریم تعیین می کند تا با این اقدام چماق فشار و تهدید را علیه 
میقاتی علم کرده باشد. به عبارت دیگر، سرعت بخشیدن به تشکیل 
کابینه میقاتی مستلزم همکاری با آن است و استفاده از تحریم و زبان 
زور نمی تواند به معنای همکاری با میقاتی باشد بلکه بیشتر در جهت 
تحمیل خواسته های فراقانونی و مغایر با منافع لبنان به او برای تشکیل 

کابینه است. 
اگنس فون در مول، س��خنگوی وزارت خارجه فرانس��ه در این مورد 
مدعی شده که تشدید فش��ار    ها بر لبنان برای تش��کیل دولت جدید 
اس��ت اما نکته قابل تأمل در اینجا اس��ت که همراه��ی امریکا با این 
اقدام اتحادیه اروپ��ا دارد و بیانیه های آنتون��ی بلینکن و جانت ویلن، 
وزرای خارج��ه و خزانه داری امری��کا، در این مورد نی��ز مؤید همین 
نکته است. ش��کی نیس��ت که موضع اساس��ی امریکا در مورد لبنان 
حذف جبهه مقاومت از عرصه سیاسی آن است و سفیر این کشور در 
لبنان، دوروتی شیا، این سیاست واشنگتن را با دخالت های آشکار در 
امور داخلی لبنان پیش می برد، چنان ک��ه مصاحبه یک ماه قبل او با 
تلویزیون الجدیده باعث دردسر این تلویزیون ش��د و کاربران لبنانی 
هشتگی به نام »#تلفزیون _السفیره«)تلویزیون سفیر( علیه آن به راه 
انداختند. به این ترتیب، استقبال امریکا از اقدام تحریمی اتحادیه اروپا 
به این معنا است که واشنگتن همسو با شرکای اروپایی خود به دنبال 
اس��تفاده از این ابزار تحریمی برای تش��کیل کابینه ای مطابق سلیقه 
خود در لبنان اس��ت. در مقابل، میقاتی آگاهانه در مقابل این اعمال 
نفوذ خارجی ایس��تاده و می گوید که »خاموش کردن آتش در لبنان 
نیازمند همکاری همه لبنانی     ها اس��ت« و از همه جناح های سیاسی 
لبنان خواسته برای تشکیل کابینه ای موفق با او همکاری کنند. این 
درخواست میقاتی همسو با خط مشی حزب اهلل است چنان که نعیم 
قاسم، معاون دبیرکل حزب اهلل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار از 
موضع میقاتی حمایت کرد و گفت که »ما با هر موضوعی موافق هستیم 
که به تشکیل کابینه ختم شود. « به این ترتیب، مسئله تشکیل کابینه 
در لبنان به رویارویی بین دو جریان خارجی و داخلی مبدل شده، به 
این نحو که جریان خارجی با ابزار تحری��م به دنبال حذف مقاومت از 
ترکیب دولت اس��ت و جریان داخلی به رهبری میقاتی، نخست وزیر 
مکلف برخالف آن به دنبال همکاری تمام گروه     ها برای تشکیل دولت 
است. این تقابل را می توان مقاومت لبنان در برابر فشار خارجی برای 

تشکیل دولت دانست. 
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 بغداد: در گفت وگو     ها میان تهران و ریاض نقش داریم
وزیر خارجه عراق شامگاه جمعه در مصاحبه ای گفت که این کشور در 
گفت وگو     ها میان ایران و عربستان سعودی نقش دارد. فؤاد حسین روز 
جمعه مدعی شد که مواضع برخی گروه      ها در داخل عراق در راستای 
منافع دولت این کشور نیست. وی که با شبکه سعودی العربیه مصاحبه 
می کرد، گفت: »نیازمند گفت وگو در داخل و خارج عراق برای سیطره 
بر این گروه      ها هستیم«. وزیر خارجه عراق در ادامه این مصاحبه گفت 
که روابط میان امریکا و ایران به صورت مستقیم بر عراق تأثیرگذار است. 
وزیر امور خارجه عراق با اش��اره به مذاکرات اخیر میان تهران و ریاض 
گفت: »ما در گفت وگو     ها میان عربستان سعودی و ایران نقش داریم.«
-----------------------------------------------------
 دومین شکست امریکا در آزمایش شلیک موشک هایپرسونیک 
آزمایش نیروی هوایی امریکا در شلیک موشک هایپرسونیک از بمب 
افکن B-52 برای دومین بار با شکست مواجه شد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، این موشک به صورت ایمن از بمب افکن B-52H که آن را 
حمل می کرد، جدا شد اما موتور راکت روشن نشد. نخستین آزمایش 
این موش��ک در آوریل انجام ش��ده ب��ود که در آن آزمایش، موش��ک 
نتوانسته بود از بال بمب افکن B-52H جدا شود. نیروی هوایی امریکا 
این آزمایش را روز 28 جوالی بر ف��راز دریای ماگو در اقیانوس آرام در 
جنوب کالیفرنیا انجام داده است. در بیانیه نیروی هوایی امریکا آمده 
است: »موش��ک به خوبی از هواپیما جدا شد و به صورت موفقیت  آمیز 
مراحل جدا ش��دن از جمله دس��تیابی به موقعیت، قطع تماس با بال 

هواپیما و انتقال قدرت از هواپیما به موشک انجام شد«. 
-----------------------------------------------------

 چین خواستار تقویت اتحاد  با کره شمالی شد
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین تقویت توان نظامی و دفاع ملی 
کشورش و همچنین تقویت روابط با کره شمالی را خواستار شد. به نوشته 
نشریه »نیوز ویک«، شی همچنین در نامه ای به »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شمالی، توسعه و حراس��ت از اتحاد میان دو کشور را خواستار شد. 
نیوزویک به نقل از گزارش روز جمعه خبرگزاری رسمی کره شمالی درباره 
این نامه نوشت: »در این پیام آمده اس��ت که تحت شرایط جدیدی که 
پیش آمده است، طرف چینی در کنار جمهوری دموکراتیک خلق کره، 
در رسیدن به آرمان سوسیالیس��م در دو کشور و همکاری سازنده برای 
رفع نیازهای مردم دو کشور مشارکت خواهد کرد تا شادی و خوشبختی، 
صلح و ثبات و توسعه و سعادت منطقه ای از طریق اجرای تفاهمات میان 
دو طرف حاصل ش��ود تا روابط دو جانبه به طور موفقیت آمیزی تحکیم 

شده، از آن دفاع شود و در راستای توسعه آن تالش شود.«
-----------------------------------------------------

 بایدن: به مذاکرات کنترل سالح امریکا-روسیه امیدوارم
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در پاس��خ به سؤالی درباره دیدگاهش 
مربوط به مذاکرات تسلیحاتی روس��یه- امریکا که اخیراً در ژنو برگزار 
ش��د، گفت: ما در این روند هس��تیم و من به آن امیدوارم. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه امریکا گفت، رایزنی های ژنو که 
روز چهار     شنبه برگزار شد، حرفه ای و س��ازنده بود. سرگئی ریابکوف، 
معاون وزیر خارجه روسیه نیز با تأیید س��ازنده بودن این گفت وگو     ها 
گفت: از این نشس��ت راضی هس��تم و امری��کا آمادگی خ��ود را برای 
گفت وگویی سازنده اعالم کرد. دو طرف همچنین درباره از سرگیری 

گفت وگو     ها در پایان سپتامبر توافق کردند. 
-----------------------------------------------------

 تحریم های امریکا علیه پلیس کوبا 
امریکا روز جمع��ه تحریم      هایی را علیه پلیس کوب��ا و دو تن از مقامات 
آن به بهانه آنچه سرکوب معترضان از س��وی دولت این کشور خواند، 
اعمال کرد و در عین ح��ال »جو بایدن « رئیس جمه��ور امریکا گفت 
اقدامات بیشتری در راه است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت 
خزانه داری امریکا در اقدامی مداخله جویانه اعالم کرد اهداف تحریم، دو 
تن از مقامات پلیس کوبا و نیروی پلیس ملی وزارت کشور کوبا هستند. 
جو بایدن هم در دیدار با جمعی از شهروندان کوبایی تبار در کاخ سفید، 
گفت: موارد بیش��تری وجود خواهد داشت، مگر اینکه تغییرات جدی 
در کوبا ایجاد ش��ود که من پیش بینی نمی کنم. در حالی که تحریم      ها 
و محاصره اقتصادی کوبا مردم این کشور را زیر فشار قرار داده، بایدن 
با گرفتن ژستی انسان دوستانه مدعی شد ایاالت متحده برای تقویت 

آرمان مردم کوبا اقدامات هماهنگ انجام می دهد. 

توافقبرایاخراج
رژیمصهیونیستیازاتحادیهآفریقا

پس از اعالم اخیر وزارت امور خارجه رژیم صهیونیس�تی درباره 
عضویت ای�ن رژی�م در اتحادی�ه آفریقا به عن�وان ناظ�ر، منابع 
الجزایری خب�ر دادند ک�ه الجزایر با 13 کش�ور دیگ�ر آفریقایی 
درباره اخراج تل آویو از اتحادیه آفریقا به توافق رس�یده اس�ت. 
شبکه الجزایری »الواقع« روز      شنبه گزارش داد که الجزایر روند تشکیل 
یک گروه آفریقایی را برای رد پذیرش تل آویو در اتحادیه آفریقا رسما 
آغاز کرده است و هدف از این گام،  حفظ اصول اتحادیه آفریقا و حمایت 
از کشور عربی فلسطین است. بر اساس این گزارش، آفریقای جنوبی، 
تونس، اریتره، س��نگال، تانزانیا، نیج��ر،  مجمع الجزایر قم��ر، گابون، 
نیجریه، زیمبابوه، لیبریا و سیش��ل موافقت خود را با تصمیم الجزایر 
اعالم کرده ان��د. رمطان لعمامره ، وزیر امور خارج��ه الجزایر نیز در این 
خصوص تأکید کرده اس��ت که دیپلماس��ی الجزایر در برابر این اقدام 
که تل آویو و اتحادیه آفریقا بدون مش��ورت با اعضا آن را انجام داده اند، 
دست روی دست نخواهد گذاشت. وزیر امور خارجه الجزایر اضافه کرد 
این تحرکات دیپلماتیک در واقع واکنشی است به عضویت تل آویو در 
اتحادیه آفریقا به عنوان ناظر و این تحولی است که دیپلمات های تل آویو 
س��ال     ها برای حصول آن تالش کرده اند. لعمامره خاطرنشان کرد که 
رژیم صهیونیستی پیش تر نیز از عنوان ناظر در سازمان وحدت آفریقا 
برخوردار شده بود اما در سال 2۰۰2 این عنوان از این رژیم گرفته شد 
و اتحادیه آفریقا جایگزین سازمان وحدت آفریقا شد. روزنامه رأی الیوم 
در این زمینه نوش��ت:»انتظار می رود لعمامره دس��ت کم در سفرهای 
آتی خود به چهار کشور آفریقایی تونس، اتیوپی، سودان و مصر مسئله 
عضویت تل آویو در اتحادیه آفریقا را مورد بحث و بررس��ی قرار دهد. « 
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیسیتی هفته گذشته در بیانیه ای اعالم 
کرد که »آدامسو آاللی« سفیر تل آویو در آدیس آبابا استوارنامه خود را 
به عنوان عضو ناظر به اتحادیه آفریقا ارائه کرده است. یائیر الپید، وزیر 
امور خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه مذکور روز پیوستن تل آویو به 
اتحادیه آفریقا را روز »عید« این رژیم خواند. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر 
سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( در واکنش به این 
تصمیم اتحادیه آفریقا نامه ای اعتراضی به رئیس کمیسیون این اتحادیه 
ارسال کرد. اخراج رژیم صهیونیستی از اتحادیه آفریقا درحالی است که 
آفریقایی    ها همواره حامی فلسطین بوده و جنایات صهیونیست    ها علیه 
ملت فلسطین را محکوم کرده اند. در همین راستا، هالل احمر فلسطین 
دیروز خبر داد که در جریان مقابله با نظامیان رژیم صهیونیس��تی در 
کرانه باختری دست کم 2۰۰فلسطینی مجروح ش��ده اند. به گزارش 
پایگاه النشره، در شهرک »بیتا« در جنوب نابلس نیز جوانان فلسطینی 
پس از اقامه نماز جمعه در منطقه جبل صبیح این شهرک طبق روال 
هفته های قبل، راهپیمایی ضد شهرک س��ازی برگزار کردند که مورد 
حمله نظامیان صهیونیس��ت قرار گرفتند که به سمت آنها بمب های 
گازی و صوتی شلیک کرد. در ش��هرک»کفر قدوم« در »قلقیلیه« نیز 
ارتش صهیونیستی با شلیک گاز اشک آور به سمت شرکت کنندگان در 

راهپیمایی هفتگی ضد شهرک سازی دهها نفر را آسیب زد. 

اروپا
لبنانبحرانزدهراتحریمکرد

در شرایطی که غربی    ها بار    ها ادعا کرده اند که به حل بحران لبنان 
کمک می کنن�د اما در عمل خالف این مس�ئله را ثاب�ت کرده اند.

روز جمعه مقامات اتحادی�ه اروپا چارچوب قانون�ی را برای وضع 
تحریم     هایی علیه لبنان به دنبال رکود طوالنی مدت در روند تشکیل 
دولت در این کشور بحران زده وضع کردند؛ اقدامی که بیشتر با هدف 
ضربه زدن به حزب اهلل و تداوم بی ثباتی در لبنان انجام می ش�ود. 
هرچند لبنانی    ها هفته گذشته نجیب میقاتی را برای تشکیل کابینه 
این کشور مکلف کردند اما کشورهای غربی کماکان به دنبال ادامه 
بی ثباتی سیاسی در لبنان هستند. اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه و با 
هدف اعمال فشار مضاعف علیه سیاستمداران لبنانی تحریم    هایی را 
علیه لبنان وضع کرد که جهت تسریع در تشکیل دولتی با اختیارات 
گس��ترده و قادر به اصطالحات صورت گرفت. براساس اعالم شبکه 
الجزیره این تحریم     ها ش��امل ممنوعیت س��فر به کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا و ممنوعیت چهره     ها و نهاد    هایی خواهد بود که نام شان 
در فهرست تحریم های اروپا آمده است. همچنین این تحریم     ها یک 
س��ال پس از بحرانی س��خت و همه جانبه که اقتصاد لبنان را فلج و 
شهروندان را با تورم شدید و کمبود مواد غذایی و سوخت روبه رو کرده 

است، اجرایی می شود. 
در بیانیه اتحادیه اروپا در این باره آمده است که این چارچوب امکان 
اعمال تحریم علیه اف��راد و نهاد    هایی که به تضعیف دموکراس��ی و 
حاکمیت قانون در لبنان کمک کرده اند را فراه��م می کند.  در این 
بیانه آمده است: »بسیار مهم است که رهبران لبنان اختالفات خود را 
کنار بگذارند و ضمن همکاری با یکدیگر برای تشکیل دولت، تدابیر 
الزم برای هدایت کشور به سوی بهبودی پایدار را در پیش گیرند«. 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و جانت یلن، وزی��ر خزانه داری امریکا 
هم در بیانیه ای از تصمی��م اتحادیه اروپا برای اعم��ال تحریم علیه 
لبنان استقبال کردند. به گزارش شبکه المیادین، در این بیانیه آمده 
است: »ما از اعالم اتحادیه اروپا درباره رژیم تحریم های جدید برای 
پیشبرد پاسخگویی و اصالحات در لبنان اس��تقبال می کنیم. ما در 
کنار اتحادیه اروپا و مردم لبنان در خواسته های شان می ایستیم که 
خواستار آن هستند که سران لبنان دولتی تشکیل دهند که متعهد 
و قادر به اجرای اصالحات حساس باشد«. تحریم های اتحادیه اروپا 
درحالی اس��ت که مقامات اروپایی در ماه های اخیر بار    ها ادعا کرده 
بودند که خواهان حل سریع بحران سیاسی در لبنان هستند اما در 
اصل در همسویی با امریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی ها، در مسیر 
افزایش فشار    ها به این کش��ور گام بر می دارند. غربی    ها حامی سعد 
حریری، نخست وزیر سابق لبنان هستند و حزب اهلل را مقصر شکست 
او در تشکیل کابینه می دانند، به همین خاطر تحریم های جدید نیز 
با هدف فشار به حزب اهلل انجام می ش��ود تا نفوذ این جنبش در بدنه 

سیاسی لبنان را کاهش دهند. 

3 سناریو درباره حمله »پهپادهای سرگردان « به نفتکش رژیم صهیونیستی در دریای عمان

انتقامشامدرسواحلعمان

سيدرحيمنعمتی

تل آوی�و گفته که    گزارش  یک
ته�ران مس�ئول 
حمله پنج  شنبه غروب به نفتکش » ام تی مرسر 
استریت « در 250کیلومتری سواحل فجیره در 
دریای عمان است و خواستار »پاسخ شدید« به 
این حمله ش�ده؛ عملیاتی متف�اوت از زنجیره 
عملی�ات ماه های اخیر ک�ه در آن ی�ک ملوان 
انگلیس�ی و یک خدمه رومانیایی هم کش�ته 
ش�دند. ایران رس�ماً حمل�ه ب�ه نفتکش تحت 
مالکیت » ایال اوفر « میلیاردر اسرائیلی را تأیید 
نکرده ولی منابع غیر رسمی می گویند که حمله 
متفاوت پنج  شنبه ش�ب نقطه عطفی در جنگ 
سایه نفتکش    ها اس�ت که در ماه های اخیر بین 
ای�ران و رژیم صهیونیس�تی درگرفته اس�ت. 
دست کم سه فرضیه درباره این حمله مطرح شده 
که کلیدی     ترین آن، حمله به رژیم امنیتی است 
که تل آویو سعی دارد در حاشیه مرزهای دریایی 
کن�د.  س�اماندهی  جن�وب  در  ای�ران 
به گزارش »جوان«، یک نفتکش رژیم صهیونیستی 
که از بندر دارالسالم در تانزانیا به سمت فجیره در 
حال حرکت بود، روز پنج  ش��نبه هفت��م مرداد در 
نزدیکی سواحل فجیره مورد حمله قرار گرفت. این 
کشتی تحت تملک یک شرکت ژاپنی متعلق به » 
ایال اوفر « میلیاردر اس��رائیلی قرار داشته و تحت 
پرچم لیبریا حرکت می کرده که غروب پنج  شنبه با 
پهپاد مورد حمله قرار گرفته و یک ملوان انگلیسی و 
یک خدمه رومانیایی آن کشته شده اند. خبر حمله 
را، منابع خبری روز جمعه منتشر کردند و بالفاصله 
محور خبر    ها بر جنگ دریایی غیر رسمی میان ایران 
و رژیم صهیونیستی متمرکز شد که طی ماه های 
اخیر سایه به سایه جریان داشته است. نه ایران و نه 
رژیم صهونیستی هیچ کدام رسماً حمالت ماه    های 
اخیر را تأیید نکرده اند و عملیات غروب پنج  شنبه 
هم از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، چیزی 
که باعث تفاوت حمله به نفتکش اسرائیلی » ام تی 
مرسر استریت « شده، کشته ش��دن ملوان و یک 
خدمه آن است که کشمکش نفتکش    ها را به طور 
طبیعی در سطحی بحرانی تر قرار داده است. شبکه 

تلویزیونی العالم از قول منابع مطلع گفته »حمله به 
کشتی اسرائیلی در دریای عمان در پاسخ به حمله 
اخیر تل آویو ب��ه فرودگاه ضبعه در قصیر س��وریه 
انجام شده که دو عضو مقاومت در آن شهید شدند. 
روایت ه��ای مختلفی در مورد ای��ن حمله مرگبار 
ارائه ش��ده، از جمله اینکه برخی منابع می گویند 
نفتکش اس��رائیلی به طور همزمان با چند پهپاد 
مورد حمله قرار گرفته است. برخی منابع اسرائیلی 
ادعا می کنند که نفتکش »ام تی مرسر استریت « در 
دو حمله پهپادی مختلف هدف حمله قرار گرفته 
اس��ت و عامل حمله پس از حمله اول که خسارت 
اندکی به نفتکش وارد کرد، سمت دیگر نفتکش را 
هم مجدداً مورد حمله قرار داده است. نفتکش بعد 
از حمله به سمت سواحل حرکت کرده ولی خبری 
در این باره منتشر نشده که آیا موفق به پهلوگرفتن 

شده است یا نه؟
 تل آویو در جست وجوی متحد

هرچند ایران رس��ماً مس��ئولیت حمله را به عهده 
نگرفته، ول��ی یائیر الپید، وزیر ام��ور خارجه رژیم 
صهیونیس��تی جمعه ش��ب در تم��اس تلفنی با 
دومینیک راب، وزیر خارج��ه بریتانیا که یک نفر 
از اتباع کشورش در این حمله کشته شده، ضرورت 
»پاسخ شدید« را به او یادآوری کرد. دولت انگلیس 
که پیش از این درمناقشه مربوط نفتکش »استنا 
ایمپرو«در تیرم��اه 1398، با ای��ران دچار چالش 
شده، دس��ت کم تا عصر روز گذش��ته، واکنشی به 
حمله به نفتکش رژیم صهیونیس��تی نشان نداده 
ولی ند پرایس، س��خنگوی وزارت خارجه امریکا 
تنها ساعتی بعد از اطالع از حمله به نفتکش گفت 
که از گزارش های مربوط به حمله به یک کش��تی 
بازرگانی در اجاره یک ش��رکت اسرائیلی به شدت 
نگران است و با همکاری شرکای بین المللی خود 
می کوش��د واقعیت حادثه را روش��ن کند. برخی 
ناظران می گوین��د که ماهیت متف��اوت عملیات 
غروب پنج  شنبه که به کشته ش��دن دو نفر منجر 
شد، تل آویو را در شوک عدم انتظار قرار داده است. 
یک  مقام اطالعاتی رژیم صهیونیس��تی که نام او 
فاش نشده، به نیویورک تایمز گفته که حمله اخیر 

نشان داد که ایران اکنون در حال گسترش دامنه 
عملیا ت های دریایی خود است. پیش از این ، ایران 
در واکنش به حوادث دریایی منتسب به اسرائیل 
حمالتی را در دریا انجام م��ی داد ولی به گفته این 
مقام اطالعاتی، حاال به نظر می رس��د ایران از دریا 
برای پاسخ به حمالتی اس��تفاده می کند که تصور 
می شود اسرائیل علیه ایران و متحدانش در مناطق 
سرزمینی انجام داده اس��ت. او گفته است:»انتظار 

می رود اسرائیل به حمله ایران پاسخ دهد.«
 ورود به خلیج فارس؛»نه«

مقام اطالعاتی رژیم صهیونیس��تی در گفت و گو با  
نیویوک تایمز، سؤالی کلیدی درباره حمله غروب 
پنج  شنبه مطرح کرده است: » سؤال این است که 
این حمله در پاس��خ به کدام حمله ]اخیر[ است: 
حمالت اخیر در سوریه که اخیراً انجام شد؟ حمله 
سایبری به سیستم های ریلی یا انفجارهای مرموز؟« 
تاکنون منابع غیر رسمی در تهران تأیید کرده اند 
که عملی��ات پهپادی علیه نفتکش »ام تی مرس��ر 
استریت « پاسخی بازدارنده به حمله سوریه است. 
هادی محمدی، کارشناس امور منطقه می گوید:  
»عملیات غروب پنج  شنبه ادامه پینگ پنگ ماه های 
اخیر و نوعی پیام بازدارنده در مقابل حمالت چند 
روز قبل در سوریه است که دو نیروی مقاومت در آن 
شهید شدند.«  با این حال، او به نکته متفاوتی هم 
اشاره کرده که منجر به سناریویی متفاوت می شود 
که البته در امتداد سناریوی اول قرار دارد.  محمدی 
می گوید:  عالوه بر پیام بازدارن��ده ایران در مقابل 
حمله به س��وریه، ایران به دنب��ال ممانعت از ورود 
اس��رائیل به خلیج فارس است؛ س��ناریویی که در 
ماه های اخیر چندین بار از تهران درباره آن هشدار 
صادر شده است. اوایل دی ماه سال 1399 بود که 
منابع اسرائیلی گزارش کردند که یک زیردریایی 
اس��رائیلی به تازگی از آبراه س��وئز عبور کرده و در 
مس��یر رس��یدن به خلیج فارس در حرکت است. 
مدتی قبل از آن، بعد از توافق معروف به  ابراهیم بین 
امارات و رژیم صهیونیستی هم وبگاه »ِجی فوروم « 
متعلق به جامعه یهودیان فرانسه در پاریس، افشا 
کرد که امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی 

در حال همکاری برای تأس��یس     پایگاه جاسوسی 
در جزیره سقطری هستند. هرچند این همکاری    ها 
تاکنون عمدتاً مربوط به حوزه دریای سرخ است، 
اما در تهران این ظن فزاینده وجود دارد که توافق 
امارات با رژیم صهیونیستی می تواند به حوزه های 
امنیتی گس��ترش پیدا کرده و ام��ارات تبدیل به 
هاب امنیتی - نظامی تل آویو علیه تهران شود. در 
چنین شرایطی به نظر می رسد، حمله متفاوت روز 
پنج  شنبه به نفتکش اس��رائیلی، تیر هشدار تهران 
درباره شکل گیری این چارچوب امنیتی در خارج 
نزدیک ایران است. گزارش هایی که درباره خاموش 
بودن تجهیزات ناوبری نفتکش اس��رائیلی منتشر 
شده، نش��ان می دهد که تل آویو از تصمیم جدید 
تهران چن��دان هم بی اطالع نیس��ت. در حالی که 
بعد از عملیات علیه نفتکش اسرائیلی گزارش    هایی 
درباره ورود زیردریایی های اسرائیل به خلیج فارس 
منتش��ر ش��ده، هادی محمدی می گوید: » ورود 
اس��رائیل به خلیج فارس نباید تثبیت شود. « یک 
شبکه تلگرامی به نام »اخبار س��وریه « نیز در این 
باره نوشته است:  »محور مقاومت تصمیم گرفته هر 
حمله رژیم صهیونیستی را به آن شکلی که دوست 
دارد و فکر می کند مناسب اس��ت پاسخ دهد ولی 
اتفاقی که برای نفتکش رژیم  صهیونیستی افتاد از 
نوع اقدام تالفی جویانه در سوریه نبود، بلکه تداوم 
همان راهبرد و سیاست کالنی است که ایران بابت 
حضور صهیونیس��ت     ها در خلیج ف��ارس در پیش 
گرفته است.«  این شبکه تلگرامی می نویسد:» قرار 
نیست امریکایی     ها را بیرون کنیم و صهیونیست     ها 

جای آنها را بگیرند.«
 نفتی که برای من صادر نشود...

در ش��رایطی که ایران تحت تحریم نفتی فزاینده 
امریکا قرار گرفته، عملیات علیه نفتکش اسرائیلی، 
ش��لیک اخطار درباره تش��دید تحریم های امریکا 
نیز تلقی می شود. وال اس��تریت ژورنال هفته قبل 
به نقل از منابع ناش��ناس دولت جو بایدن گزارش 
کرد که امریکا در صورت بی نتیجه ماندن مذاکرات 
هسته ای وین با ایران، احتماالً تحریم های تازه ای را 
به ویژه علیه فروش نفت ایران به چین وضع خواهد 
کرد. در حالی که برآورد ش��ده ایران روزانه حدود 
یک میلیون بش��که نفت خام به چین می فروشد، 
وال استریت ژورنال گزارش کرده که اگر مذاکرات 
هس��ته ای وین شکس��ت بخورد، گام های جدید 
برداشته خواهد شد، از جمله به اجرا گذاشته شدن 
تحریم های جاری که ش��امل معامالت با صنعت 
نفت ایران و حمل و نقل آن می شود. عملیات روز 
پنج  شنبه به نظر می رسد با استراتژی دائمی ایران 
درباره فروش نفت نیز در ارتباط است، استراتژی که 
در آذرماه 1397، به شکلی کم سابقه از زبان حسن 
روحانی، رئیس جمهور بیان شد:»امریکا بداند اگر 
بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد، نفتی 
از خلیج فارس صادر نخواهد شد. « این استراتژی 
حاال به شکلی متفاوت در مقابل رژیم صهیونیستی 
در حال اجرا است. در روزهای اخیر گزارش    هایی از 
انتقال نفت ایران به سوریه و لبنان منتشر شد که 
بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هشدار 
داد جلوی انتقال نفت ایران ب��ه به لبنان را خواهد 
گرفت.  گزارش    هایی هم درباره چیزی ش��بیه به 
»س��واپ نفتی« بین ایران و عراق منتشر شده که 
طی آن، نفت ایران در سوریه و لبنان مصرف خواهد 
ش��د. از این زاوی��ه، عملیات پهپاد های ناش��ناس 
انتحاری علیه نفتکش اسرائیلی در دریای عمان، 
تیر اخطار ته��ران درباره هرگونه اخ��الل در زژیم 
انتقال نفتی اس��ت که در حوزه مدیترانه در حال 

شکل گرفتن است. 

نخست وزیر عراق بعد از سفر به امریکا، ضمن 
اینک�ه گروه های خ�ارج از دول�ت را نماینده 
سیاست این کشور ندانسته، از تمرکز بغداد-
واش�نگتن ب�ر هم�کاری بلندم�دت حمایت 
کرده اس�ت. وزیر خارجه عراق نیز با استفاده 
از لف�ظ گروه ه�ای مس�لح ب�رای گروه ه�ای 
مقاوم�ت، گفته که آنچ�ه این گروه     ه�ا بر آن 
تأکید دارند در راس�تای منافع عراق نیست. 
این اظه�ارات، گروه های مقاوم�ت را بیش از 
پیش برای ایس�تادگی در براب�ر امریکایی     ها 
تا خروج کام�ل از عراق ترغیب کرده اس�ت. 
مصطفی الکاظمی پس از دی��دار با جو بایدن، در 
گفت وگو ب��ا روزنامه فیالدلفی��ا اینکوایرر، ضمن 
تأکید بر اینکه کشورش با افغانستان تفاوت دارد 
گفت که نیروهای عراقی ب��ه دنبال آموزش های 
امریکا و توس��عه ظرفیت های خ��ود به مرحله ای 
رسیده اند که می توانند نقش کاملی را ایفا کنند. 
کاظمی به این روزنام��ه امریکایی گفت: »تمرکز 
ما و تمرکز کاخ سفید بر مش��ارکت بلندمدت، از 
جمله در زمینه آموزش نظامی، کمک اطالعاتی، 
همکاری در زمینه علوم، اقتصاد، آموزش و مسائل 
مربوط به محیط زیست اس��ت. ما برای دوستان 
و همسایگان خود روش��ن خواهیم کرد که منافع 
عراق را دنبال می کنیم. « وی با اشاره به حمالت 
به نیرو    ها و س��فارت امریکا در ع��راق تأکید کرد: 
»من یک نخست وزیر مستقل هستم و بازیگران 
خارج از دولت نماینده سیاس��ت عراق نیستند.« 
 نخس��ت وزیر عراق درباره درخواست     ها از او برای 
مقابله نظامی مستقیم با گروه های مسلح در این 
کشور نیز تصریح کرد: »نمی خواهم عراق و خودم 

را بیش از این غ��رق در خون بکنم. این را نخواهم 
پذیرفت و چنین درخواستی از من نشده است.« 
 فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق در مصاحبه 
با العربیه، صریح تر به گروه ه��ای مقاومت تاخت 
و گفت: »مواضع گروه های مس��لح ب��ه نفع عراق 
نیس��ت. ما به مذاکراتی در داخ��ل و خارج برای 
کنترل این گروه     ها با هدف کنترل مواضع ش��ان 
درباره روابط ب��ا امریکا و نیروه��ای امریکایی در 

عراق نیاز داریم.«
  جاری شدن س�یل تجهیزات امریکایی 

در عراق
ق��رار اس��ت امریکایی    ها ت��ا پایان س��ال جاری 
میالدی از عراق خارج شوند، با این حال همچنان 

تجهی��زات نظامی این کش��ور به عراق ارس��ال 
می شوند. وین مورتو، سخنگوی ائتالف امریکایی 
در گفت وگو با ش��بکه االخباری��ه، به صراحت از 
همکاری نظامی میان بغداد- واش��نگتن سخن 
گفته اس��ت. بنابر اظهارات وی، تنه��ا در هفته 
اخیر ائتالف تجهیزاتی به ارزش 3۵ میلیون دالر 
در اختیار نیروهای امنیتی ع��راق قرار داده که 
بخشی از صندوق تأمین بودجه، آموزش و تجهیز 
این نیروهای امنیتی مورد حمایت امریکاس��ت. 
مورتو همچنین، احتمال تداوم این وضعیت در 
پی تصمیم خروج نظامیان امریکایی را رد نکرده 
و دولت بغداد و واشنگتن را عامل تصمیم گیرنده 

در این مورد دانسته است. 

  دیکته امیال امریکایی به کاظمی
گزارش     ها حاکی از این اس��ت که از اوایل س��ال 
جاری میالدی، منافع امری��کا در عراق از جمله 
س��فارت این کش��ور در بغداد، فرودگاه اربیل و 
بغداد، پایگاه های میزبان نیروه��ای امریکایی و 
کاروان های لجستیک ائتالف بین المللی، ۵۰ بار 
مورد حمله قرار گرفته است. گروه های مقاومت 
همچنان تأکید دارند که امریکا در تالش اس��ت 
به هر نحوی حضور خود را در ع��راق حفظ کند 
و تهدید کردند که اگ��ر نظامیان امریکایی از این 
کشور خارج نشوند، حمالت خود را آغاز خواهند 
کرد. یک منب��ع هماهنگ کنن��ده در گروه های 
مقاومت عراق به روسیا الیوم گفت: »در هر لحظه 
امکان دارد درگیری آغاز ش��ود زی��را امریکا در 
خروج از عراق جدی نیست. امریکا قصد دارد اراده 
مردم عراق و مطالبات آنان در پایان بخشیدن به 
اشغالگری را دور بزند. « کتائب حزب اهلل نیز اخیراً 
تأکید کرد که اگر امریکایی     ها خارج نشوند، باید 
منتظر غافلگیری های بیش��تری باشند. عصائب 
اهل الحق عراق به رهبری قیس الخزعلی نیز تأکید 
دارد هیچ گونه آتش بسی میان گروه های مقاومت و 
ایاالت متحده امریکا در عراق وجود ندارد و فعالیت 
نظامی علیه اهداف امریکا ادامه خواهد داش��ت. 
س��عد الس��عدی از رهبران عصائب اهل الحق در 
گفت وگو با شفق نیوز تصریح کرد: »آنچه از نتایج 
دور چهارم گفت وگوهای راهبردی میان بغداد و 
واشنگتن منتشر ش��ده، گفت وگوی دیکته شده 
دولت امریکا با دولت الکاظمی است و گروه های 
مقاومت عراق نتایج این گفت وگو    ها را به رسمیت 

نمی شناسد زیرا سراسر کذب است.«

جبهه گیری الکاظمی مقابل مقاومت بعد از سفر به واشنگتن


