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جنگ آبرومندانه یا فرار شبانه! 
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا پنج ماه قبل قصد خود را برای خروج امریکا 
از افغانستان و پایان دادن به »طوالنی     ترین جنگ امریکا« اعالم کرد. او 
در آن موقع گفت که »روند خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانس��تان 
تا 11 سپتامبر، همزمان با بیستمین سالگرد حمالت القاعده به برج های 
نیویورک، پایان می یابد.«  شاید او به فکر یک خروج محترمانه و سمبلیک 
در 11 سپتامبر بود که با رژه نیروهای نخبه و حمل پرچم     ها انجام می شود 
اما اتفاقی که افتاد خالف این تصور او بود. سرلشکر کریس دوناهو، فرمانده 
لشکر 82 هوابرد امریکا، آخرین نفر از نیروهای امریکایی بود که فرودگاه 
بین المللی حامد کرزی در کابل را شبانه با هواپیمای باری سی 17 ترک 
کرد. تصویر او در حال سوار ش��دن بر این هواپیما نه تنها هیچ شباهتی 
با خروج آبرومندانه و سمبلیک نداش��ت بلکه بیشتر شبیه به فرار شبانه 

آخرین نیروی امریکا از افغانستان بود. 
انتقاد از تصمیم ترامپ و به خصوص این نحو خروج امریکا از افغانستان 
در روزهای اخیر آن قدر زیاد ش��ده بود که بایدن چاره ای ندید جز اینکه 
24ساعت بعد از خروج سرلشکر دوناهو در مقابل دوربین های تلویزیونی 
قرار بگیرد تا به هر نحو شده از تصمیمش برای پایان دادن جنگ افغانستان 
دفاع کند. سخنان او به جای اینکه تصمیمش را در این مورد توجیه کند 
بیش��تر در حکم بیان اعترافاتی تلخ از واقعیاتی بود که هیچ چاره ای جز 
اتخاذ این تصمیم را برای او نگذاش��ته بودند. اولی��ن و بارز    ترین اعتراف 
مواجهه اش با دو گزینه بود؛ »ترک یا افزایش تنش در طوالنی     ترین جنگ 
امریکا.«  گذش��ته از این، او اعتراف کرد که وقتی دولت را از ژانویه س��ال 
جاری میالدی تحویل گرفت، »طالبان در قوی     ترین موقعیت خود از سال 
2001 به این سو بود و تقریباً نیمی از کشور را تحت کنترل داشت« یا برای 
کنترل آن با دولت رقابت می کرد. این اعتراف او نشان می دهد که ارتش 
امریکا بعد از 20 سال جنگ در افغانستان نه تنها طالبان را شکست نداده 
بود بلکه این گروه قوی تر نیز شده بود و توانسته بود به صورت مستقیم یا 

غیرمستقیم بر بیشتر از نیمی از کشور افغانستان کنترل داشته باشد. 
وجه دیگر سخنان بایدن مربوط     می شد به نحوه خروج نیروهای امریکایی 
و او س��عی داش��ت دس��ت کم در این بخش وانمود کند که به موفقیت 
قابل توجهی دست یافته است. او گفت که امریکا با تخلیه بیش از 120 هزار 
نفر از افغانستان، به بزرگ ترین خروج هوایی تاریخ خود تحقق بخشید. 
او سعی داشت با این حرف دست کم بگوید که بزرگ ترین موفقیت را در 
این زمینه داش��ته در حالی که حتی خود او هم معترف به این است که 
هنوز 200 شهروند امریکایی در افغانستان ر    ها شده اند. این جدای از باقی 
ماندن هزاران شهروند افغانی است که طی 20 سال گذشته با نیروهای 
امریکا و متحدانش همکاری داشته اند و حاال در افغانستان به حال خود 
ر    ها شده اند. به عبارت دیگر، بایدن در حالی در مورد »بزرگ ترین خروج 
هوایی« امریکا در تاریخ خود بزرگ نمایی می کرد که حتی خود او نیز قبول 
دارد این خروج تا چه اندازه بی برنامه و عجوالنه بوده، به نحوی که امریکا 
نتوانست تمامی شهروندان خود را از افغانستان خارج کند. جا گذاشتن 
شهروندان امریکایی در افغانستان جدای از تسلیحات و تجهیزاتی است که 
امریکا در افغانستان جا گذاشته و حاال به دست طالبان افتاده است. حجم 
این تسلیحات و تجهیزات تا آن اندازه قابل توجه است که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور پیشین امریکا خواستار پس گرفتن یا بمباران آنها شد، در 
صورتی که طالبان حاضر به پس دادن آنها نش��ود. به این ترتیب، تالش 
بایدن برای توجیه خروجش حتی در این بخش نیز موفقیت آمیز نبود و او 
نتوانست در سخنرانی اش از خروج آبرومندانه ارتش امریکا از افغانستان 
بعد از 20 سال جنگ بگوید و تنها کاری که در این زمینه از عهده اش برآمد 

این بود که امریکا دیگر توان ادامه جنگ در افغانستان را نداشت. 
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درخواستباکوبرایمشارکتتهراندربازسازیقرهباغ
جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان سه      شنبه شب 
در تماس تلفنی با حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران اخذ 
رأی اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفت و خواستار مشارکت هر چه 
بیشتر ایران در بازسازی مناطق آزاد شده این کشور شد. به گزارش فارس، 
امیرعبداللهیان نیز ضمن تش��کر از تبریک وزیر امور خارجه جمهوری 
آذربایجان، با اعالم آمادگی ایران برای ارتقای همه جانبه روابط دوجانبه، 
آمادگی کشورمان برای مشارکت در بازس��ازی مناطق آزاد شده در این 
کشور را مورد تأکید قرار داد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین ضرورت 
احترام به مرزهای بین المللی را مورد تأکید قرار داد و خواستار حل و فصل 
اختالفات در منطقه قفقاز از طریق سیاس��ی و مس��المت  آمیز شد. وزیر 
امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این تماس تلفنی بر گس��ترش 

همکاری های فیمابین در همه ابعاد تأکید کرد. 
-----------------------------------------------------

کاخسفید:دِرمذاکرهباکرهشمالیهمچنانبازاست
س��خنگوی کاخ س��فید با بیان اینکه امریکا همچنان تمای��ل دارد با 
کره شمالی در هر زمان و هر مکانی نشستی برگزار کند، گفت که با این 
حال کره شمالی همچنان پاسخی به پیشنهادات امریکا نداده است. به 
گزارش خبرگزاری یونهاپ، جن س��اکی گفت:» ما در مذاکرات را باز 
گذاشته ایم و از طریق کانال های مان ارتباط برقرار کرده ایم. کره شمالی 
هنوز هیچ پاسخی به پیشنهاد ما نداده است.« اظهارات ساکی پس از 
آن مطرح شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی به شورای 
حکام اعالم کرد که کره شمالی ظاهراً راکتور اتمی اش را که پلوتونیوم 
تولید می کند، مجدداً فعال کرده است. سونگ کیم، نماینده ویژه امریکا 
در امور کره ش��مالی ابتدا در ماه ژوئن این پیش��نهاد را مطرح کرد که 
واشنگتن آماده اس��ت هر زمان و هر کجا و بدون هیچ پیش شرطی با 

مقامات کره شمالی نشستی برگزار کند.  
-----------------------------------------------------

اجراییشدنقانون»امنیتداده«درچین
قانون امنیت داده چین از روز چهار     ش��نبه به عن��وان جدید     ترین تالش 
برای تشدید نظارت بر بخش عظیم فناوری این کشور اجرایی می شود. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون کلی به دنبال تشدید محدودیت     ها 
بر غول های تکنولوژی چین و اقدامات آنها در قبال اطالعات صد     ها میلیون 
کاربر این کشور اس��ت. این قانون همچنین در ضمن تشدید نگرانی      ها 
درخصوص امنیت داده همراه با اتکای هر چه بیشتر سازمان های دولتی 
به خدمات ذخیره ابری مطرح می شود. قانون مذکور مسئولیت های همه 
شرکت      ها و سازمان های مدیریت کننده داده      ها را تشریح می کند. این قانون 
برای طیفی از جرایم شامل افشای داده      ها و کوتاهی در شناسایی هویت 
خریداران یا فروشندگان اطالعات جریمه      هایی تا میزان 10 میلیون ین 

)1/55 میلیون دالر( تعیین کرده است. 
-----------------------------------------------------
مخالفتهمسایگانلیبیبامداخالتخارجیدراینکشور
وزیران خارجه کش��ورهای مجاور لیبی در نشس��ت دو روزه خود در 
الجزایر بر س��ر حمایت از ابتکارعمل ثبات لیبی و هماهنگی با کمیته 
نظامی 5+5 درمورد خروج مزدوران و نیروهای خارجی از این کش��ور 
توافق کردند. به گزارش روزنامه العربی الجدی��د، در بیانیه پایانی این 
نشست که هدف از آن پشتیبانی از لیبی برای پایان یافتن بحران این 
کشور، حل اختالفات طرف های سیاس��ی و حمایت از لیبی برای رفع 
موانع پیش روی انتخابات سراسری است، بر مخالفت قاطع همه اشکال 
مداخله خارجی در امور داخلی لیبی تأکید شده است. شرکت کنندگان 
در این نشست در این بیانیه تداوم واردات سالح و تالش های عامدانه 
برای ایجاد تفرقه و تضعیف تالش      ه��ا برای حل بحران لیبی را محکوم 
کردند. همچنین در بیانیه مذکور بر لزوم اجرای  برگزاری انتخابات در 
موعد خود، خ��روج نیروهای خارجی، اتحاد نهاده��ای نظامی، نیاز به 
مشارکت دادن کشورهای همسایه در مذاکرات و روند     ها پیرامون خروج 

نیروهای خارجی و مزدور تأکید شده است. 

انصاراهلل
بندر نفتی در الحدیده احداث می کند

مناب�عنزدی�کب�هانص�اراهللیم�ناع�المکردندکهنشس�تی
درصنع�اب�هریاس�تمع�اوننخس�توزیردرام�ورخدم�ات
وتوس�عهبرگ�زارودرآندرب�ارهایج�ادبن�درنفت�یدر
رأسعیس�یدراس�تانالحدی�دهبح�ثوگفتوگ�وش�د.
در پی شکست مذاکرات یمنی    ها با متجاوزان سعودی و تداوم جنایات 
علیه ملت یمن، جنبش انصاراهلل ابتکارهای جدیدی را در دستور کار 
قرار داده اس��ت. به گزارش سایت یمن نیوز، حس��ین مقبولی، معاون 
نخست وزیر در امور خدمات و توسعه روز چهار    شنبه درباره طرح جدید 
یمنی    ها گفت: ایجاد بندر نفتی در رأس عیسی یک پروژه استراتژیک 
است که در راستای اجرای دس��تورات رئیس شورای عالی سیاسی و 
براساس تصمیم کابینه صورت می گیرد. « وی بر اهمیت ایجاد بنادر 
برای ذخیره ک��ردن فرآورده های نفتی تأکید و اع��الم کرد که پروژه 
جدید گنجایش ذخیره 4 میلیون ت��ن فرآورده نفتی را دارد. انصاراهلل 
یمن کنترل بنادر الحدیده، الصلیف و رأس عیس��ی در الحدیده را در 
دست دارد. الحدیده در دریای س��رخ یکی از بنادر مهم و استراتژیک 
یمن به شمار می رود و عربستان سعودی و امارات تالش گسترده ای 
انجام داده اند تا بر این منطقه مس��لط شوند که تاکنون کاری از پیش 
نبرده اند. از سوی دیگر، امریکا در واکنش به حمالت راکتی انصاراهلل به 
عربستان خواهان آتش بس و مذاکره تحت نظارت سازمان ملل شد. به 
گزارش شبکه روسیا الیوم، آنتونی بلینکن، دیروز در بیانیه ای مدعی 
شد که از ابتدای 2021 عربستان بیش از 240 مرتبه از سوی انصاراهلل 
مورد هدف قرار گرفته است. وی مدعی شد:» این حمالت عالوه بر 70 
هزار امریکایی مقیم عربستان ملت این کش��ور را هم تهدید می کند. 
حمالت انصاراهلل مدت زمان درگیری را طوالنی و بحران انسانی یمن را 
تشدید می کند و تهدیدی برای تالش های صلح در این کشور محسوب 
می شود.« وی تأکید کرد که کشورش بار دیگر از انصاراهلل می خواهد 
ضمن حفظ آتش بس وارد مذاکره تحت حمایت س��ازمان ملل شود. 
درخواست امریکا از انصاراهلل برای توقف حمالت به عربستان درحالی 
است که رژیم کودک کش سعودی در هفت سال گذشته انواع جنایات 
را علیه ملت یمن مرتکب شده است که در سایه سکوت مدعیان حقوق 
بشر غربی انجام شده است. یمنی    ها بار    ها اعالم کرده اند که از خودشان 
دفاع می کنند و جنگ از س��وی متجاوزان به آنها تحمیل شده است. 
انصاراهلل هش��دار داده مادامی که حمالت سعودی ادامه داشته باشد، 

خاک متجاوزان در امان نخواهد بود. 

بایدن: موفقیت ما در افغانستان فوق العاده بود!
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کند:»میبایستیاتعهددولتقبلیراانجام
میدادیموافغانس�تانرات�رکمیکردیمیا
میگفتیمکهاینکش�وررات�رکنمیکنیمو
دهه�اه�زارس�ربازخ�ودراب�هجن�گباز
میگرداندیم.«بایدننحوهخروجراهمستود
وباعب�ارت»موفقیتیفوقالع�اده«ازآنیاد
کرد.تقریباًهمزمانباسخنرانیبایدن،مکالمه
14دقیقهایاوبااش�رفغنیمنتش�رش�د؛
مکالمهایکهنشانمیدهدنهبایدنونهاشرف
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جمهوریخواهکنگرهه�ممیخواهندبایدنو
رااس�تیضاحکنن�د. وزی�رخارج�هاش
جو بایدن 24 س��اعت بعد از خروج آخرین سرباز 
امریکا یی از افغانستان در یک سخنرانی از تکمیل 
مأموریت امریکا در افغانس��تان دفاع ک��رد و ان را  
»موفقیتی فوق العاده« خواند، مأموریتی که فقط 
در پایان آن دست کم 13 س��رباز امریکایی کشته 
و 170 افغان نیز در حمل��ه روز جمعه به فرودگاه 
کابل، قربانی شدند. او گفت که هر روز ادامه حضور 
امریکا در افغانس��تان حدد 300 ه��زار دالر برای 
امریکا هزینه داش��ت و البته شرایط سخت حضور 
در افغانستان باعث شده بود روزانه به طور متوسط 
حدود 17کهنه سرباز امریکایی خودکشی کنند. او 

علت خروج از افغانستان را به دولت دونالد ترامپ 
نس��بت داد، دولتی که به گفته بایدن توافق آن با 
طالبان گزینه ای به جز خروج ی��ا جنگ مجدد را 
پیش روی دولت او نگذاش��ته بود. جو بایدن گفت 
که امریکا پس از توافقی که دولت دونالد ترامپ با 
طالبان امضا کرد، امکان ادامه حضور در افغانستان 
را نداشت و تأکید کرد:» »ما تنها یک انتخاب ساده 
داش��تیم. یا تعهد دولت قبلی را انجام می دادیم و 
افغانس��تان را ترک می کردیم یا می گفتیم که این 
کش��ور را ترک نمی کنیم و دهها هزار سرباز خود 
را به جنگ بازمی گرداندیم. بگذارید واضح بگویم؛ 
خروج 31اوت مهلت دلخواه نبود. «  وی تأکید کرد 
که انتخاب واقعی بین خروج یا تشدید درگیری      ها 
بود: »من قصد نداشتم این جنگ را برای همیشه 
طوالنی کنم و قصد نداشتم خروج را برای همیشه 
طوالنی کنم.«  بایدن گفته که پایان حضور نظامیان 
امریکایی در افغانس��تان »بهتری��ن تصمیم برای 
امریکا« بوده و تأکید کرد: »من این حرف را از صمیم 
قلب می گویم. شک نداریم که این تصمیم درست، 
عاقالنه و بهترین تصمیم برای امریکا بود. او گفت 
که دولتش چاره ای جز »ترک ی��ا افزایش تنش « 
در طوالنی      ترین جنگ امریکا پس از توافق ترامپ با 
طالبان نداشت: » وقتی من دولت را تحویل گرفتم 
طالبان در قوی      ترین موقعیت خود از سال 2001 
به این طرف ب��ود. تقریباً نیمی از کش��ور را تحت 
کنترل داشت.« رئیس جمهور امریکا می گوید که 
امریکا 300 هزار نفر از نیروهای امنیتی افغانستان 
را بیش از دو دهه آموزش داده و  آنها را تجهیز کرده 
بود تا به گفته او »یک دش��من قوی در جنگ های 
داخلی آنها با طالبان باش��د« ولی اعتراف کرد که 
»این فرض  که دولت افغانستان بتواند برای مدتی 
فراتر از عقب نشینی نظامی ادامه دهد ، دقیق نبود.« 
 متنی که تقریباً همزمان با سخنرانی بایدن از آخرین 

مکالمه او با شرف غنی در رویترز منتشر شده نشان 
می دهد که نه تنها او و اش��رف غنی از خطر فوری 
حمله طالبان آگاه نبوده اند، بلک��ه تصوری هم از 
توانایی مقاومت 300 هزار نیروی امنیتی افغانستان 
ندارند. او در این مکالمه به اش��رف غنی می گوید:  
»روش��ن اس��ت که ش��ما بهترین ارتش را دارید. 
در برابر 70، 80 هزار نفر، ش��ما 300 هزار نیروی 
مس��لح دارید که قابلیت خوب جنگیدن را کاماًل 
دارند.« بایدن هرچند گفته ک��ه حاال دیگر جنگ 
امریکا در افغانستان تمام شده، ولی تأکید می کند 

که امریکا همچنان با داعش خراسان کار دارد. 
برایملتسازینیامدهبودیم

در حالی که باقی ماندن تهدید داعش و گروه های 
تروریستی بعد از 20 س��ال اشغال باعث شده که 
انتقادات به اش��غال و حضور امریکا در افغانستان 
تشدید شود، بایدن گفته که هدف اشغال افغانستان 
تضعیف تروریسم و کشتن بن الدن بوده که به گفته 
او، امریکا به هر دو هدف رسیده است. او همچنین 
در س��خنرانی خود گفت: »هرگز مأموریت ما در 
افغانستان ملت سازی نبود.« بایدن گفته که خروج 
از افغانستان به مثابه پایان دادن  اقدام نظامی برای 
ساختن دیگر کشور     ها اس��ت. این در حالی است 
که جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا در سال 
2001، عملیات امریکا در افغانستان را  »عملیات 
آزادی پایدار « خوانده بود که اساساً گفته      می شد 
عالوه بر مبارزه با تروریسم، برای ایجاد دموکراسی 
و ایجاد یک دولت پایدار در افغانستان طراحی شده 
است. » سرگئی الوروف « وزیر امور خارجه روسیه 
اظهارات » جو بایدن « را در ای��ن باره که وقت آن 
رسیده ایاالت متحده دخالت در امور سایر کشور     ها 
را کنار بگذارد، مثبت ارزیابی کرد و در عین حال 
یادآور ش��د، اکنون باید دید این وعده تحقق پیدا 
خواهد کرد؟! جو بایدن و امانوئل ماکرون، رؤسای 

جمهور امریکا و فرانس��ه، هر دو با فاصله یکی دو 
روز اعتراف کردند که زمان آن رسیده تا از دخالت 
در امور داخلی س��ایر کش��ور     ها با هدف تحمیل 
دموکراسی غربی بر آنها دست بردارند. ما از چنین 
اظهاراتی استقبال می کنیم و مدت هاست خواستار 
آن بودیم که از ماجراجویی      هایی که شرکای غربی 
ما طی دهها سال گذشته انجام داده بودند، درس 

عبرت گرفته شود.«  
سیگنالهایامریکاواروپابهطالبان

یک مقام خزانه داری امریکا ب��ه رویترز گفته که 
امریکا هفت��ه گذش��ته مجوز ادام��ه کمک های 
بشردوستانه به افغانستان را صادر کرده است. در 
حالی که طالبان که در فهرست سیاه واشنگتن قرار 
دارد، کنترل افغانس��تان را به دست گرفته است، 
این را برخی چراغ سبز واشنگتن برای همکاری 
با طالبان قلمداد می کنند. همزمان، پنتاگون هم 
گفته که ارتش ایاالت متحده با طالبان برای کمک 
به خروج امریکایی     ها و اتباع افغان همکاری داشته 
و سه مقام ارشد دفاعی امریکا هم می گویند سطح 
هماهنگی و کمک بسیار فراتر از چیزی است که 
رهبران پنتاگ��ون علناً گفته ان��د. همزمان، دفتر 
نخس��ت وزیر انگلیس اعالم کرد، لندن با طالبان 
برای خ��روج ایمن اتب��اع انگلیس��ی و همکاران 
افغانس��تانی لندن طی 20 س��ال اخیر، در حال 
مذاکرات مستقیم اس��ت. وزیر خارجه آلمان هم 
در دیدار با همتای قطری خود در دوحه گفته به 
مذاکره با طالبان در قالب مذاک��رات دوحه ادامه 
خواهند داد. هایکو ماس هرچند گفته که بی ثباتی 
در افغانس��تان غیرقابل تحمل است و به رسمیت 
شناختن طالبان در اولویت نیست ولی اضافه کرده 
که مذاکرات با طالبان بسیار مهم است و ما به این 
گفت وگو     ها در قطر ادامه خواهیم داد و اقدامات آنها 

را زیر نظر خواهیم گرفت. 
احتمالدرگیریباپنجشیر

یک مقام ارش��د طالبان دیروز گف��ت که با وجود 
تالش      ه��ا برای ح��ل موضوع پنجش��یر از طریق 
مذاک��ره، فرماندهان ای��ن والی��ت تمایلی برای 
گفت وگو و توقف جنگ ندارند. »امیرخان متقی«، 
رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان، در پیام 
اخیر گفت که ب��ا وجود تالش ه��ای زیاد، جبهه 
پنجش��یر تمایلی به ح��ل این مس��ئله از طریق 
گفت وگو و توقف جنگ ندارد. به گفته وی، آرامش 
و شادی در کل افغانستان وجود دارد، اما پنجشیر 
از این آرامش و خوشبختی محروم شده است. وی 
از مردم پنجشیر خواست با یکدیگر مشورت کنند 
و به فرماندهان جنگ بگویند که اکنون که امریکا و 
ناتو از افغانستان خارج شده اند بهتر است از طریق 
مذاکره شرایط را بهبود دهند، در غیر این صورت 
این اتفاق نخواهد افتاد. برخی رسانه      ها به نقل از 
منابع نزدیک به احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت 
در پنجشیر روز سه      شنبه گزارش داده اند که طالبان 
به این والیت حمله کرده اما حمالت شان دفع شده 
اس��ت. طلوع نیوز هم گ��زارش داده که نیروهای 
طالبان روز دو     ش��نبه از چند جهت به پنجش��یر 
حمله کرده اند ام��ا نیروه��ای مقاومت حمالت 
گروه طالبان را دفع و مهار کرده اند. گفته شده که 
اکنون درگیری به صورت پراکنده در برخی نقاط 

جریان دارد. 

باخروجامریکاییهاازافغانس�تان،عراقیها
همعزمخودراج�زمکردهاندتااش�غالگران
راازکشورش�انبیرونکنند.ه�ادیالعامری
ب�ابیاناینکهش�رایطع�راقهیچش�باهتی
بهافغانس�تانن�دارد،تأکیدکردک�هتاپایان
2021تمام�ینیروهایخارجیازاینکش�ور
خارجخواهندشد.عمارالحکیمهمگفتکه
مهمترینهدفائت�الفانتخابات�یاواخراج
نیروه�ایامریکای�یازخ�اکعراقاس�ت.
در ش��رایطی که مقامات امریکایی ادعا می کنند 
خروج آنها از عراق زمانبر اس��ت و چند سال طول 
می کش��د، مقامات عراقی خواه��ان خروج فوری 
اش��غالگران هس��تند. پس از آنکه امریکایی    ها در 
مدت کوتاهی افغانس��تان را ترک کردند، اکنون 
نوبت به عراقی    ها رس��یده است تا شر امریکایی    ها 
را از سرش��ان کم کنند. در همین راس��تا، هادی 
العامری، رئی��س ائتالف الفت��ح در پارلمان عراق 
روز چهار    شنبه در س��خنانی در خصوص حضور 
نیروهای امریکایی در ع��راق گفت:» باید تا پایان 
س��ال جاری، به حضور تمامی نیروهای خارجی 
پایان داده ش��ود. پس از خروج امریکایی ها، هیچ 
سالحی در خیابان نخواهد بود و اگر چنین چیزی 
دیده شد، من مس��ئول آن خواهم بود.« العامری 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار ش��بکه »روداو« گفت: 
»در پایان 31 دسامبر 2021 هیچ نیروی خارجی 
در عراق وجود ندارد، نه فرانسوی و نه ترکی. این 
تصمیم عراقی     ها است.« وی همچنین ، خطاب به 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه که اخیراً 
برای شرکت در اجالس بغداد، به عراق سفر کرده 
بود، گفت: »نیروهای ش��ما عراق را ترک خواهند 
کرد زیرا ش��ما تصمیم گیرنده نیستید.« العامری 
در خصوص تحوالت اخیر افغانس��تان و بازگشت 
طالبان به قدرت گفت: »هیچ وجه شباهتی میان 
عراق و افغانستان وجود ندارد. وضعیت عراق روشن 
است و کسی با این موضوع مخالفتی ندارد. داعش 

پایان یافته و دیگر نیست. حتی گروه های مسلح 
موجود در عراق به روند سیاس��ی و مشارکت در 
پروسه سیاسی ایمان دارند و از آن دفاع می کنند. 
وقتی نیروهای اشغالگر عراق را ترک کنند، همه 
نیروهای عراقی متحد می شوند تا عراق را بسازند و 

به مردم خدمت کنند.«
 طرح خروج امریکایی    ها از عراق دو سال پیش در 
پارلمان این کشور تصویب شد ولی تاکنون به دلیل 
تعلل دولت عراق و مخالفت مقامات واش��نگتن، 
عملی نشده است. گروه های مقاومت عراق در دو 
سال گذشته بار    ها به امریکایی    ها هشدار داده اند که 
هر چه سریع تر خاک عراق را ترک کنند در غیر این 
صورت برای بیرون راندن اشغالگران به زور متوسل 
می شوند. با خروج امریکا و متحدانش از افغانستان، 
اکنون زمینه برای خروج از عراق هم هموار شده 
است و عراقی    ها عزم خود را جرم کرده اند تا همچون 
افغان ها، عراق را از حضور نیروهای بیگانه پاکسازی 
کنند. امریکایی    ها تالش می کنند به هر نحوی شده 

حضور خود را در عراق طوالنی تر کنند تا بتوانند 
نف��وذ گروه های مقاوم��ت و ایران را در س��اختار 
سیاس��ی و امنیتی عراق تضعیف کنند ولی همه 
این تالش    ها با شکست مواجه شده است و اکنون 
نیروهای مقاومت بخش��ی از س��اختار امنیتی و 
سیاسی عراق به شمار می روند که کنار زدن آنها 
کار دشواری اس��ت. عالوه بر فرماندهان مقاومت 
عراق، رهبران جریان های سیاسی این کشور هم 
خواهان خروج امریکایی    ها از خاک کشورش��ان 
شده اند. سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت 
ملی عراق، دیروز در مراس��م رونمای��ی از برنامه 
انتخاباتی »ائتالف نیروهای حکومت ملی«، تأکید 
کرد:» مردم عراق امروز خواستار حکومتی مقتدر، 
مستقل، باثبات و شکوفا هستند که تابع خواست 
دیگر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای نباشد 
و به تحقق خواس��ته     ها و آمال ملتش بیندیشد.« 
الحکیم در تشریح برنامه های انتخاباتی ائتالف خود 
در بخش سیاست خارجی با بیان اینکه مهم  ترین 

هدف شان اخراج نیروهای امریکایی از خاک عراق 
است، تأکید کرد: »از اهداف این ائتالف تالش برای 
از میان بردن بحران     ها و حل و فصل همیش��گی 
پرونده های بالتکلیف در روابط خارجی عراق و از 
همه مهم تر مسئله آب های مشترک و ترسیم مرز    ها 
و نقض حاکمیت ارضی عراق براساس اصول احترام 

متقابل و منافع مشترک و امنیت پایدار است.«
نگرانیصهیونیس�تهاازخروجامریکا

ازعراق
اگرچه امریکایی    ها هنوز تصمیم جدی برای خروج 
از عراق نگرفته اند اما این مسئله نگرانی مقامات 
صهیونیستی را در پی داشته است. یوسی کوهن، 
رئیس سابق دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی 
)موس��اد( در گفت وگویی با روزنام��ه »یدیعوت 
آحارانوت « به مس��ئله خروج امری��کا از منطقه 
پرداخت و در این ارتباط گف��ت:» خروج امریکا 
از افغانستان باید ما را به تفکر وا دارد و همچنین 
م��ا را در خصوص خطر ملم��وس و نهفته خروج 
محتمل دیگر امریکا از عراق نگران کند.« یوسی 
کوهن مدعی شد که هرگونه خروج »شتاب زده « 
و »بی حس��اب و کتاب « ممکن اس��ت منجر به 
فروپاشی کلی عراق در میان طوایف مختلف این 
کشور شود. رئیس سابق دستگاه جاسوسی رژیم 
صهیونیس��تی اضافه کرد: »برپایی یک ساختار 
ایرانی مکمل در بخش ش��مالی خاورمیانه پس 
از خروج محتمل امری��کا و صحنه های هولناک 
در افغانستان و سقوط سریع این کشور به دست 
جنبش طالبان، نیازمند آمادگی است؛ آمادگی 
برای این احتمال که گام مش��ابه امریکا در عراق 
منجر به فروپاش��ی برخی از بخش های مرکزی 
خاورمیانه می ش��ود که اساساً ش��کننده است.« 
صهیونیست    ها تالش می کنند امریکا را به ماندن 
در ع��راق و خاورمیانه مجاب کنند ت��ا بتوانند با 
مش��ارکت اعراب ائتالف منطق��ه ای علیه ایران 

تشکیل دهند. 

رئیسائتالفالفتحدرپارلمانعراقتأکیدکرد

امریکا پایان 2021 از عراق خارج می شود 

اسرائیل مقابل مقاومت فلسطین 
تمکین کرد 

ب�هدنب�الهش�دارهایمقاوم�تفلس�طینب�هتلآوی�و،
ارت�شرژی�مصهیونیس�تیدی�روزرس�مًااع�المک�ردک�ه
محدودیتهایاعمالش�دهعلیهنوارغزهبرداش�تهشدهاست.
رژیم صهیونیس��تی پس از حم��الت اخیر به فلس��طین، رش��ته ای از 
محدودیت     ها را علیه نوار غزه اعمال کرد تا به این ترتیب بتواند اسرای خود 
را در زندان های مقاومت آزاد کند. پس از چند دور مذاکرات غیرمستقیم 
در قاهره با حضور حماس  و مقامات تل آویو، رژیم صهیونیستی همچنان 
در اجرای مطالبات غزه تعلل می کرد. س��رانجام تهدید های گروه های 
مقاومت طی ماه های اخیر با هدف برداش��ته شدن محدودیت    ها نتیجه 
داد و این رویکرد در کنار قدرت نظامی حماس و مقاومت غزه باعث شد 
صهیونیست     ها از موضع خود در اعمال محدودیت علیه غزه عقب نشینی 
کنند. ارتش رژیم صهیونیستی در این زمینه بیانیه ای صادر کرده که بر 
اس��اس آن، پس از پایان روند ارزیابی وضعیت امنیتی، تل آویو تصمیم 
گرفته است دامنه ماهیگیری را برای ساکنان نوار غزه به 15 مایل دریایی 
افزایش دهد. همچنین سهمیه آب نوار غزه نیز به مقدار 5 میلیون متر 
مکعب افزایش پیدا خواهد کرد و گذرگاه کرم ابوسالم نیز برای ورود کاال 
و تجهیزات به غزه به طور کامل بازگشایی شده است. این موارد از دیروز 
اجرایی شده  و عالوه بر آن، س��همیه تجار غزه برای عبور از گذرگاه بیت 
حانون به تعداد 5 هزار تاجر و در مجموع 7 هزار نفر بیشتر خواهد شد. 
البته این مجوز تنها برای افرادی صادر می شود که واکسن کرونا دریافت 

کرده  یا پس از ابتال به ویروس بهبود یافته اند. 
 توهمراهکارسیاسیراکناربگذارید

با این حال تالش های تشکیالت خودگردان برای سازش با صهیونیست    ها 
همچنان ب��ه در بس��ته می خورد. محم��ود عباس، رئیس تش��کیالت 
خودگردان فلسطین به دنبال نشست کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش 
فلسطین )ساف( در رام اهلل، با اعالم اینکه محور نشست وی با بنی گانتس، 
وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی، لزوم پایبندی به مش��روعیت و قوانین 
بین المللی و راهکار تش��کیل دو کش��وری بود، گفت: »می دانیم دولت 
اس��رائیل برای روند صلح جدی خام و بی تجربه  است. « صالح العاروری، 
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در گفت وگو با شبکه خبری الجزیره 
سیاست های رام اهلل را به باد انتقاد گرفت و با بیان اینکه در شرایطی که 
در حمایت از قدس، نبرد نظامی در پیش گرفته می شود، رام اهلل چطور 
برای انتخابات قدس منتظر اجازه تل آویو است، گفت: »باید توهم راه حل 
سیاسی توسط رام اهلل کنار گذاشته شود. « العاروری در خصوص تبادل 
اس��را هم تصریح کرد، هیچ اتفاق جدی��دی در این پرون��ده رخ نداده و 

مذاکرات در نقطه اول خود قرار دارند. 
باش��گاه اس��یر فلس��طین به مناس��بت روز ملی بازگرداندن پیکرهای 
شهدا اعالم کرد که رژیم اش��غالگر از سال 2015 تاکنون پیکر 81 اسیر 
فلسطینی را گروگان گرفته است و هشت نفر از این شهدا در زندان های 
رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده اند. حازم قاسم، سخنگوی جنبش 
حماس در واکنش به گروگان گرفتن پیکر ش��هدای فلسطینی، چنین 
سیاستی را تجاوزکارانه و برخالف ارزش های انسانی، قوانین و معاهدات 
بین المللی و بیانگر اقدام صهیونیست    ها در زیرپا گذاشتن قطعنامه های 
بین المللی دانست. قاسم همچنین از همه نهادها، سازمان     ها و مؤسسات 
بین المللی خواست مجازات رژیم اشغالگر را به دلیل ارتکاب این جنایت 
و جلوگیری از اس��تمرار آن و نیز پایان دادن به نقض قانون بین المللی و 

قعطنامه های بین المللی در دستور کار خود داشته باشند. 

برگزاری اولین رزمایش مشترک امریکا 
و اسرائیل در دریای سرخ

بهدنبالسفراخیرنفتالیبنت،نخستوزیررژیمصهیونیستیو
دیدارشباجوبایدن،رئیسجمهورامریکادرکاخسفید،واشنگتن
وتلآویودردریایس�رخیکرزمایشمش�ترکبرگزارکردند.

 روزنامه »یدیعوت آحارونوت « نوشت: » برای اولین بار نیروهای دفاعی 
اس��رائیل با ناوگان پنجم دریایی ایاالت متحده در دریای س��رخ یک 
رزمایش دریایی برگزار کردند«. طبق این گ��زارش ، در این رزمایش 
دو طرف »س��ناریوهای جس��ت وجو، نجات و مانورهای دفاعی را در 
منطقه ای تمرین کردند که مسیرهای تجاری دریایی در معرض خطر 
بوده است«. فرمانده نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن ابراز 
خرسندی از برگزاری این رزمایش مشترک در دریای سرخ، همکاری 
استراتژیک تل آویو و واشنگتن را موضوعی حیاتی برای امنیت این رژیم 

و امنیت منطقه خواند. 


