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  گزارش  2

خودزنی با کارناوال صهیونیستی در اربیل
روز پنج  شنبه در اربیل شاهد نشستی با حضور برخی چهره های شناخته 
شده و دست دوم بعثی و تعدادی از رؤسای عشایر سنی استان انبار و نینوا 
بودیم که خالصه آن مطالبه اقلیم سازی سنی در غرب عراق و ضرورت 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و هلهله برای »توافق ابراهیمی« 
که قباًل توس��ط امارات و بحرین در آغاز علنی روابط با صهیونیست   ها 
مطرح شد، بودیم. این نشست در اربیل زیر نظر مسعود بارزانی و دستگاه 
امنیتی آسایش درحالی برگزار شد که عراق و منطقه، شاهد رخدادهای 
مهمی است و تصویر دیگری از موازنه قدرت بازیگران در آن رقم خواهد 
خورد. امریکایی   ها پس از هزینه و خسارت های فراوان و مستمری که 
مقاومت عراقی بر آنها تحمیل کرده، نه تنها در عین االسد، بلکه از پایگاه 
جاسوسی منطقه ای که با حضور امریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، 
امارات و عربستان، بسیاری از برنامه های تروریستی، جاسوسی، فتنه و 
آشوب و نابسامانی های گوناگون در سطح عراق و علیه کشورهای منطقه 
از آنجا هدایت   می شد، باید به سرعت تخلیه و متواری شوند. این فروپاشی 
پایگاهی که لرزش های مقدماتی آن به س��وریه هم رسیده و در زمانی 
کوتاه در سوریه نیز ش��اهد آن خواهیم بود، نشانه های خود را در حوزه 

خلیج فارس هم تاحدودی ابراز می کند که بحثی جداگانه می طلبد.
 به دنبال فعال کردن گروهک های ضدانقالب کردی در مرزهای غربی 
ایران که با هدایت پایگاه الحریر انجام   می ش��د، در کنار اولین ضربات 
نظامی علیه این گروهک ها، از زبان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
ایران هشداری جدی برای پاسخگویی اقلیم کردستان عراق و حکومت 
عراق و ضرورت تخلیه فوری الحریر صادر شد که اعالم تخلیه زودهنگام 
این پایگاه  توسط امریکایی ها، حاکی از درک واقعی آنها از هشدار ایران 
است. اگر امریکا و این پایگاه های جاسوسی غربی و عربی و صهیونیستی 
از اقلیم کردی خارج شوند، جریان بارزانی خود را یتیم احساس می کند 
و ماجراجویی های تجزیه عراق و منطقه، پشتوانه های خود را از دست 
می دهند. خصوصاً اینکه باند حاکم بر اقلیم کردی در انتخابات پارلمانی 
عراق نیز از ش��رایط متزلزلی برخوردارند و برای همراهی با س��ناریوی 
آشوب که توسط امریکا و بقیه متحدانش تدارک دیده شده، مرحله حین 
و پس از انتخابات باید از هم اکنون فعال شوند که کارناوال صهیونیستی 
در اربیل در این پازل قرار دارد. صهیونیست   ها که از عادی سازی با امارات 
و بحرین، سود زیادی نبرده اند، در محیط داخلی و در عرصه منطقه ای 
و حتی مناسبات با امریکا و پرونده  هسته ای ایران با نگرانی های زیادی 
روبه رو هستند و باید خود را توانمند نشان دهند و این درحالی است که 
کشتی سوخت ایران برای لبنان تمامی تالش و برنامه ریزی و هزینه های 
امریکا و اسرائیل و متحدان عربی آنها را در لبنان و سوریه، نقش بر آب 
کرده و نه تنها اسرائیل، بلکه امریکا هم قادر به واکنش بازدارنده نیستند. 
خاکس��تر خروج و متواری ش��دن امریکا، نه تنها اوضاع تعداد زیادی از 
کشور  ها را دگرگون می کند و در بن بست قرار می دهد، بلکه موازنه قدرت 
و تصویر کالن از منطقه را متحول خواهد کرد. ترکیه پس از 10س��ال 
حمایت از تروریس��م در سوریه و اشغالگری در ش��مال سوریه و عراق، 
دنبال جبران ناکامی خود در قفقاز است که فقط بر هزینه های گوناگون 
آنها خواهد افزود و رژیم صهیونیس��تی و کش��ورهای عربی که آویزان 
صهیونیست   ها ش��ده اند از هم اکنون عزادار و به دنبال پناه استراتژیک 
هستند. در مذاکرات هس��ته ای هم، چه به تعهدات عمل کنند و چه بر 
نقض آن اصرار ورزند، حاصل راهبردی آن، نفعی برای امریکا و دنباله های 
منطقه ای دربر ندارد. اجرای نشست تفاله های طرفدار صهیونیست   ها در 
اربیل، فرصت مناسبی برای خانه تکانی گسترده در عراق و به ویژه اقلیم 

کردستان است. 

15

 مذاکرات روسی- عربی برای امنیت خلیج فارس
چشم انداز کاهش حضور امریکا در منطقه، متحدین سابق آن را متوجه 
روس     ها کرده است. هیئت تروئیکای شورای همکاری خلیج فارس به 
ریاست »عبداللطیف بن راشد الزیانی« وزیر خارجه بحرین در حاشیه 
نشس��ت های مجمع عمومی س��ازمان، به منظور بررسی موضوعات 
منطقه ای و طرح ابتکاری مس��کو درباره امنیت خلیج فارس، نشستی 
را با »س��رگئی الوروف« وزیر خارجه بحرین برگزار ک��رد. به گزارش 
فارس، در این دیدار مسائل مربوط به توسعه روابط روسیه با کشورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس از جمله برگزاری نشست جدید 
گفت وگوی راهبردی روسیه و شورا در س��طح وزیران خارجه بررسی 
شد. به گزارش »الخلیج آنالین«، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم 
کرد که طرفین در این دیدار به تبادل دیدگاه درباره مسائل منطقه ای 
به ویژه طرح ابتکاری مسکو درباره تضمین امنیت مشترک در منطقه 

خلیج فارس، پرداختند. 
-----------------------------------------------------

  اردوغان: امریکا نباید در خرید های دفاعی ما دخالت کند
رئیس جمهور ترکیه در پاسخ به سؤال شبکه س��ی بی اس که آیا باز 
هم از روسیه سامانه دفاعی می خرید بدون اشاره مستقیم به امریکا 
هیچ کشوری در هیچ س��طحی نباید و نمی تواند در خرید تجهیزات 
دفاعی ما مداخله کند. اردوغان گفته که در آینده هیچ کس نمی تواند 
در اینکه ما می خواهیم چه س��امانه های دفاعی بخریم دخالت کند؛ 
هیچ کشوری و در هیچ سطحی. هیچ کس نباید مداخله کند و فقط 
این ما هستیم که درباره آن تصمیم می گیریم. بله ما قصد داریم باز 
هم سامانه اس400 بخریم. رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد: من همه 
چیز را به رئیس جمهور امریکا توضیح دادم ما تصمیم گرفته بودیم 
جنگنده های اف35 بخریم و 1/4میلیارد دالر هم پرداخت کردیم. ما 
همچنین درخواست کردیم سامانه دفاع هوایی پاتریوت بخریم اما این 
درخواست     ها رد شد. شما به ما پاتریوت ندادید. بنابراین ما تجهیزات 
دفاعی خود را از کشورهای دیگر می خریم. هیچ کس هم نمی تواند 

در آن دخالت کند. 
-----------------------------------------------------

  تنش نظامی در الجزایر با مغرب بر سر رژیم صهیونیستی 
در پی بروز تن��ش نظامی در مرز مش��ترک مغ��رب و الجزایر یک 
دیپلمات الجزایری به اتخاذ تصمیماتی فراتر از قطع روابط و بستن 
حریم هوایی به روی مغرب و تشدید اقدامات علیه این کشور تهدید 
کرد. »عمار بالنی« دیپلمات الجزایری گفته ک��ه الجزایر احتماالً 
به تش��دید اقدامات علیه مغرب و اتخاذ تصمیمات��ی فراتر از قطع 
روابط و بس��تن حریم هوایی روی خواهد آورد. به نوش��ته روزنامه 
»القدس العربی « پنج  شنبه گذشته مرز بین الجزایر و مغرب شاهد 
تنش بود و ارتش الجزایر س��اعاتی پس از تصمیم این کشور برای 
بستن حریم هوایی به روی مغرب، رزمایشی را در خط تماس مرزی 
با شرقی الجزایر در منطقه واد زلمو واقع در ناحیه بوعرفه برگزار کرد 
و از ساکنان منطقه نیز خواسته بود اراضی این منطقه را تخلیه کنند. 
سفر اخیر »یائیر الپید « وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به مغرب و 
اظهارات وی علیه الجزایر در خاک مغرب، باعث بروز اختالفات بین 
این دو کشور شده است. »رمطان لعمامره « وزیر خارجه الجزایر قطع 
روابط دیپلماتیک این کشور با مغرب به دلیل »رویکردهای خصمانه 
رباط « را اعالم کرده و گفت که الجزایر، سیاست های یکجانبه مغرب 
را نمی پذیرد و روش��ن اس��ت که مغرب از اصولی دس��ت برداشته 
است که روابط الجزایر با مغرب را عادی می کند.  وی در واکنش به 
اظهارات الپید در جریان سفرش به مغرب گفت: »از سال 1۹4۸، 
هیچ وزیر اسرائیلی از هیچ کشور عربی، علیه یک کشور عربی دیگر، 

اظهارات خصمانه مطرح نکرد.«

»نه«عراقی ها به»اقلیم«صهیونیستی
گروه های مختلف عراقی از برگزاری یک کنفرانس مشکوک در اربیل برای عادی سازی با اسرائیل ابراز برائت کردند

هادیمحمدی

ی�ک اندیش�کده    گزارش  یک
امریکایی زیر چتر 
حمایت صهیونیست ها، در اقلیم کردستان عراق 
کنفرانس�ی   برای عادی س�ازی رواب�ط بغداد با 
تل آویو برگزار کرده اس�ت. نه تنها دولت اقلیم 
کردستان این کنفرانس را به رسمیت نشناخته، 
بلکه دولت و گروه های عراقی نیز به شدت چنین 

تحرکاتی را محکوم کرده اند. 
طی چند دهه گذش��ته، رهبران اقلیم کردستان 
عراق در جریان س��فر به اراضی اشغالی، آشکارا 
از عادی س��ازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی 
حمایت کرده ان��د. در پی همه پرس��ی جنجالی 
استقالل اقلیم کردس��تان نیز صهیونیست    ها از 
آنها حمای��ت کردند. به دنبال ای��ن تحرکات و با 
آغاز روند عادی سازی که سپتامبر سال گذشته با 
برقراری ارتباط صهیونیست    ها با امارات و بحرین 
کلید خورد، حاال روند عادی سازی روابط عراق با 
رژیم صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق که با 
تل آویو روابط دارد، پیگیری می ش��ود. روز شنبه 
رس��انه    ها خبری منتش��ر کردند مبنی بر اینکه 
اندیش��کده مرکز ارتباطات صلح، فعال در زمینه 
عادی سازی که مقر آن در نیویورک است، با گرد 

هم آوردن دهها عراقی از جمله برخی از رؤسای 
قبایل )عشایر( تحت لوای کنفرانسی، با حمایت 
یک سازمان امریکایی، خواهان عادی سازی روابط 
بغداد با رژیم صهیونیس��تی ش��ده است. جوزف 
براود، بنیانگذار این اندیش��کده، از یهودی تباران 
ع��راق در مورد کنفران��س اخیر ب��ه خبرگزاری 
فرانسه گفت: » تقریباً 300 شرکت کننده سنی و 
شیعه از شش استان بغداد، موصل، صالح الدین، 
االنبار، دیال��ه و بابل به اربیل آم��ده بودند«. وی 
افزود که برخی از رؤسای قبایل از این استان ها، 
روش��نفکران و نویس��ندگان در این همایش نیز 
حضور داش��تند. در بیانیه پایان��ی این همایش 
آمده است: »ما خواس��تار هماهنگی و ادغام در 
توافقنامه ه��ای ابراهی��م هس��تیم. همانطور که 
این توافقنامه     ها روابط دیپلماتیک با اس��رائیل را 
فراهم می کند ما نیز خواهان عادی سازی روابط 
با اسرائیل هستیم. هیچ نیروی داخلی یا خارجی 
حق ندارد مانع از این درخواست ما شود. « شمی 
پرز، فرزند شیمون پرز، نخست وزیر پیشین رژیم 
صهیونیس��تی از جمله اف��رادی بود ک��ه در این 
کنفراس سخنرانی کرد و رسانه های صهیونیستی 

هم از آن استقبال کردند. 

 تالش برای تشویش و نفرت پراکنی
این نشس��ت پرحاشیه در ش��رایطی برگزار شد که 
وزارت داخلی دولت اقلیم کردستان عراق با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد: »نشست بدون اطالع، موافقت 
و مش��ارکت دولت اقلیم کردس��تان ع��راق برگزار 
شده است. این نشس��ت به هیچ وجه بیانگر موضع 
اقلیم کردستان نیست. « این وزارت تأکید کرد که 
اقدامات الزم برای پیگیری چگونگی برگزاری این 
نشس��ت اتخاذ خواهد ش��د. دولت عراق هم در رد 
مواضع کنفرانس اخیر و تأکید ب��ر پایبندی بغداد 
به آرمان های فلسطین بیانیه ای صادر کرده که در 
آن آمده است: »دولت ابتدا تأکید می کند که چنین 
نشست     هایی به نمایندگی از طرف مردم شهرهای 
این کشور برگزار نمی شوند بلکه تنها موضع افرادی 
را که در آنها مشارکت کرده اند، اعالم می کند. بغداد 
همچنین تأکید کرد که این همایش     ها تالشی برای بر 
هم ریختن وضعیت عمومی و احیای لحن نفرت انگیز 
فرقه گرایی اس��ت آن هم در ش��رایطی که عراق در 
حال آماده شدن برای ورود به انتخابات زودهنگام و 
منصفانه است. « برهم صالح، رئیس جمهور عراق نیز با 
انتشار بیانیه ای به برگزاری این نشست واکنش نشان 
داد و اعالم کرد که چنین نشس��تی برای تشویش 

اذهان و آسیب زدن به مسالمت اجتماعی در عراق 
برگزار شده است. 

 کنفرانسی بی اهمیت و ناقض قانون
عالوه بر مواضع دولت، بیانیه پایانی این کنفرانس 
واکنش های شدیدی را در بین عراقی های مخالف 
عادی سازی روابط با اس��رائیل ایجاد کرد. محمد 
الحلبوس��ی، رئیس پارلمان عراق گفت: »موضع 
عراق در خصوص قضیه فلسطین ثابت است و ما 
عادی سازی را رد می کنیم. « قاسم االعرجی، مشاور 
امنیت ملی عراق نیز تأکید کرد: »هماهنگی     ها با 
اقلیم کردس��تان برای پاس��خگو کردن کسانی 
که دعوت به عادی س��ازی می کنن��د، در جریان 
اس��ت.« ائتالف دولت قانون هم با محکوم کردن 
برگزاری کنفران��س یاد ش��ده، از دولت مرکزی 
بغ��داد خواس��ت اقدام��ات بازدارن��ده ای درباره 
س��ازمان دهندگان این کنفران��س در داخل در 
دستور کار قرار دهد. همچنین مقتدی صدر، رهبر 
جریان صدر تأکید کرد:»دولت عراق حاضران در 
نشست اربیل را بازداشت کند در غیر این صورت ما 

مسئول آنچه که اتفاق می افتد، نخواهیم بود.«
عمار طعمه، رئیس حزب نهج وطنی با اعالم اینکه 
پرداختن به چنین مسائلی بنابر قوانین عراق جرم 
اس��ت، در بیانیه ای تالش     ها ب��رای ایجاد فضای 
عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی در عراق 
را محکوم کرد و خواس��تار پیگ��رد قانونی افرادی 
شد که این سخنان را به زبان آورده اند. وی افزود: 
»این موضوع با مواضع تاریخی عراقی     ها در حمایت 
از فلسطین در تضاد اس��ت. « همچنین، جنبش 
النجبا با سفارشی و کم اهمیت دانستن کنفرانس 
یاد ش��ده، اعالم کرد که هواداران عادی سازی نه 
تنها در ع��راق جایگاهی ندارند بلک��ه مهدورالدم 
هس��تند و مردم عراق آنها را مجازات خواهد کرد. 
النجبا، اقلیم کردستان را مسئول برگزاری چنین 

کنفرانسی دانست. 
سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، 
دیگر چهره عراقی بود که در این مورد بیانیه صادر 
کرد: »م��ا اجالس ها، تجمع     ه��ا و فراخوانی     ها برای 
عادی س��ازی روابط با رژیم غاصب صهیونیستی در 
ع��راق را رد و آن را محکوم می کنی��م.« وی تأکید 
کرد که آرمان فلسطین با گذر زمان از بین نخواهد 
رفت. قیس خزعلی، دبی��رکل گردان های اهل حق 
درخص��وص کنفرانس صهیونیس��تی اربیل گفت: 
»مقاومت عراق هرگز در قب��ال این خیانت عظیم 
سکوت نمی کند. آنچه در اربیل اتفاق افتاد مغایر با 
تمام ارزش ها، آرمان های ملی و انسانی و نیز نقض 

آشکار قانون مجازات است.«

28 سال از 13 سپتامبر س�ال 1993 گذشته، 
زمانی که یاس�ر عرفات اولی�ن موافقتنامه به 
اصطالح صلح را در اسلو با صهیونیست     ها امضا 
کرد؛ توافقی که سراب تمام شدن مناقشه بین 
فلس�طینیان و تل آویو را به تصویر می کشید 
و به راه حلی ب�ه اصطالح دودولتی براس�اس 
مرزهای س�ال 1967 منجر      می ش�د. 11 سال 
بعد، عرفات به طرزی مش�کوک درگذش�ت 
و محمود عباس جانش�ین او ش�د. بعد از 28 
س�ال س�ازش، حاال محمود عباس از تریبون 
مجمع عمومی س�ازمان مل�ل در نیویورک به 
اس�رائیلی     ها اولتیماتوم داده که یا ظرف یک 
س�ال از مرزهای 1967 عقب نشینی می کنند 
یا اینکه اسرائیل را در شرایط اشغالگری های 
آن در مرزه�ای 1967 ب�ه رس�میت نخواهد 
شناخت؛ اگر این یک سال را هم به آن 28سال 
اضافه کنیم، یعنی اینکه عباس اقاًل 29س�ال 
از جایی که گروه های مقاومت فلس�طینی در 
آن قرار دارن�د، عقب تر اس�ت. نماینده رژیم 
صهیونیس�تی هم در پ�رده، ج�واب داده که 
این ح�رف او »ثابت ک�رد که وق�ت عباس به 
پایان رس�یده اس�ت«؛ احتماالً مثل عرفات. 
به گزارش »جوان« گروه های مقاومت فلسطینی 
با موشک های ش��ان، رژیم صهیونیس��تی را پای 
میز مبادله اسرا کشیده اند. همین دیروز جنبش 
مقاومت اس��المی )حماس ( اعالم کرد که رژیم 
صهیونیستی از چهار کش��ور ترکیه، آلمان، قطر 
و مصر خواس��ته اس��ت که در س��ند تبادل اسرا 
میانجیگری کنن��د. در مقابل، محم��ود عباس، 
رئیس تش��کیالت خودگردان هنوز هم امیدوار 
است، پایه های کشور مستقل فلسطینی را ، آن هم 
در مرزهای 1۹67، از مس��یر سازمان ملل هموار 
کند؛ همان راهی که یاس��ر عرفات، بیش از یک 
دهه آن را پیمود و نهایتاً وقتی »وقتش تمام شد« 
به طرزی مشکوک از دنیا رفت. »محمود عباس « 
دیروز در نطقی کم س��ابقه در هفتاد و ششمین 
نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل گفت که 
اسرائیل یک سال برای خروج از مرزهای 1۹67 
فرصت دارد ، در غیر این صورت چرا اسرائیل را در 
شرایط اشغالگری های آن در مرزهای 1۹67 به 
رسمیت بشناسیم. هشدار عباس در عین اینکه 
نشان داد او بعد از چند دهه مذاکره برای سازش 
با رژیم صهیونیستی، به نتیجه ای نرسیده، او را در 
وضعیتی بن بست نشان می دهد. عباس گفت:» 

سیاس��ت های جامعه بین الملل و س��ازمان ملل 
شکس��ت خورده است زیرا نتوانس��تند اسرائیل 
را به دلی��ل تخلفاتش مجازات کنن��د، در حالی 

که اس��رائیل مثل یک طرف فراتر از قانون رفتار 
می کند. « او تأکید کرد:»برخی کش��ور     ها اذعان 
ندارند که اس��رائیل یک رژیم اشغالگر و تبعیض 

نژادی است و مفتخرند که س��وگند مشترکی با 
اس��رائیل خورده اند در حالی ک��ه باید گفت آنها 
از چه ارزش      های��ی صحبت می کنن��د. « رئیس 
تش��کیالت خودگ��ردان گفت: »م��ن و خانواده 
من و خیلی      ها مثل ما س��ند مالکیت زمین هایی 
را داریم که مردم ما 73سال پیش از آنجا بیرون 
رانده ش��دند و این در سوابق س��ازمان ملل ثبت 
شده است. «به گفته عباس، جرایم رژیم اشغالگر 
مبارزه ملت فلسطین را برای دستیابی به استقالل 
متوقف نمی کند. ملت فلسطین اجازه نمی دهد 
اسرائیل آرمان های آنها را بگیرد. رئیس تشکیالت 
خودگردان س��ازمان آزادیبخش را تنها نماینده 
ملت فلس��طین خواند و بازهم برای اینکه بتواند 
در قدس اشغالی انتخابات برگزار کند، از جامعه 
بین المللی کمک خواست و تأکید کرد انتخابات 
سراس��ری را به محض تضمین برگ��زاری آن در 
قدس برگزار خواهد کرد، چیزی که تاکنون رژیم 

صهیونیستی اجازه آن را نداده است. 
محمد اشتیه، نخست وزیر تشکیالت خودگردان 
فلس��طین س��خنرانی عباس را »کامل و جامع 
خوانده و گفته که سخنرانی عباس به منزله یک 
نقشه راه برای پایان بخشیدن به اشغالگری ظرف 
یک سال در کنار تضمین حق ملت فلسطین برای 
تشکیل کشور مس��تقل خود بر اساس مرزهای 
چهارم ژوئ��ن 1۹67 و پایتختی قدس ش��رقی و 
نیز تضمین حق بازگشت پناهجویان بود. با این 
حال، گیلعاد آردان، نماینده رژیم صهیونیس��تی 
در گفت وگو ب��ا روزنامه عبری زب��ان »یدیعوت 
آحارانوت « گفت: »محم��ود عباس یک بار دیگر 
ثابت کرد که وقتش به پایان رسیده است.« آردان 
البته برای اینک��ه از موضع گیری او س��وءتعبیر 
نش��ود، بالفاصله گفت:» اتفاقی نیس��ت که ۸0 
درصد فلسطینیان می خواهند که او پست خود را 
ترک کند«، ولی هیچ بعید نیست که اسرائیلی     ها 
بخواهند عباس ۸5 س��اله را به سرنوشتی مشابه 
یاس��ر عرفات دچ��ار کنن��د. آردان در اظهاراتی 
متناقض با س��خنان اخیر »مات��ان کاهانا« وزیر 
امور مذهبی رژیم صهیونیس��تی ک��ه گفته بود 
تل آویو اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد 
داد، ب��ا کنایه ب��ه رئیس تش��کیالت خودگردان 
گفت: »آنهایی که واقعاً از مذاکره و صلح حمایت 
می کنند، با هشدارهای واهی از تریبون سازمان 
ملل متحد تهدید نمی کنن��د؛ همان کاری که او 

)محمود عباس( کرد.«

تل آویو: وقت عباس تمام است!
واکنش نماینده رژیم صهیونیستی به سخنرانی رئیس تشکیالت خودگردان در سازمان ملل، سرنوشتی مشابه مرگ یاسر عرفات را تداعی می کند

چراغ سبز واشنگتن به طالبان
از مسیر خزانه داری

امری�کا اگرچه ب�ه ص�ورت مس�تقیم از گ�روه طالب�ان حمایت 
نکرده و می گوید ک�ه همچنان این گ�روه را در فهرس�ت تحریم 
نگ�ه داش�ته اس�ت ام�ا اق�دام وزارت خزان�ه داری این کش�ور 
در مج�از اع�الم ک�ردن تراکنش ه�ای مالی ب�ا طالبان و ش�بکه 
حقان�ی افغانس�تان در ل�وای فعالیت ه�ای بشردوس�تانه، جاده 
تعامل آتی میان ط�رف امریکایی و طالبان را هم�وار خواهد کرد. 
 سازمان ملل متحد چند روز پیش درباره وضعیت بحرانی در افغانستان 
هشدار داد و خواستار حمایت فوری و مستمر از افغان های آواره در داخل و 
خارج از این کشور شد. این هشدار در شرایطی مطرح شد که امریکا چند 
هفته پیش به بهانه اینکه طالبان نباید به ذخایر بانک مرکزی دسترسی 
داشته باشد، این ذخایر را به ارزش ۹/4 میلیارد دالر مسدود کرده بود. وزارت 
خزانه داری این کشور روز جمعه در اقدامی که بوی نرمش در برابر طالبان را 
می دهد، به دولت این کشور، سازمان های غیرانتفاعی و بین المللی از جمله 
سازمان ملل مجوز داد با طالبان و شبکه حقانی در راستای تراکنش     هایی 
که برای فعالیت های بشردوستانه ضروری است، اقدام کنند. در مجوزی 
دیگر، برخی تراکنش     ها درباره صادرات و بازصادرات غذا، دارو و تجهیزات 
پزشکی به افغانستان مجاز اعالم شده است. آندریا گاکی، مدیر دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا )افک( در بیانیه ای اعالم کرد: 
»وزارت خزانه داری به تس��هیل جریان کمک های بشردوستانه به مردم 
افغانستان و دیگر فعالیت     هایی که در حمایت از نیازهای اولیه انسانی بوده، 
پایبند است و به همکاری با مؤسسات مالی و سازمان های بین المللی ادامه 
خواهد داد تا ورود محصوالت کشاورزی، دارو و دیگر موارد به افغانستان 
آسان تر صورت گیرد.«  وی خاطرنشان کرد که همزمان تحریم های اعمال 
شده علیه طالبان و شبکه حقانی حفظ خواهد شد.  در کنار این اقدامات، بار 
دیگر زمزمه    هایی از اینکه برآورد    ها در امریکا درباره سرعت تسلط طالبان 
بر افغانستان درست نبود، به گوش می رسد. گواه این موضوع در یک مورد، 
گزارش بهار گذش��ته روزنامه وال اس��تریت ژورنال مبنی بر این است که 
ارزیابی های اطالعاتی نشان داده است که دولت افغانستان ممکن است 
ظرف شش ماه پس از خروج امریکا سقوط کند. از این رو، مایکل مک کال 
جمهوریخواه ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای 
خطاب به وزارت امور خارجه، وزارت دفاع)پنتاگون( و دفتر مدیر اطالعات 
ملی نوشت: »ضروری است که به کنگره دسترسی کامل به تمامی گزارش ها 
و اطالعاتی که منجر به این ارزیابی     ها شد، داده شود تا بتوانیم این مسئله را 
که چطور اوضاع به این سرعت وخیم شد و چرا دولت چنین تصمیماتی را 

در رابطه با این تخلیه فاجعه آمیز گرفت، بهتر درک کنیم.«

علی اف: پهپادهای اسرائیل و ترکیه
 به پیروزی مان در قره  باغ کمک کردند

رئیس جمهور جمهوری آذربایج�ان برای اولین ب�ار اعتراف کرد 
که باک�و از پهپاد های ه�اروپ و مهاجم آس�مان که از اس�رائیل 
خریداری کرده، بهره زیادی در پیروزی در جنگ قره باغ برده اند. 
به گزارش خبرگزاری دانشجو، علی اف در گفت وگو با دفاع ملی روسیه 
در خصوص جنگ قره باغ با اشاره به وقایع جنگ 44 روزه اظهار داشت که 
پهپادهای اسرائیلی هم شناسایی بودند و هم تهاجمی و تأکید کرد:» البته 
اکنون مخفی کردن این موضوع فایده ای ندارد و برای همگان روشن شده 
است.« او گفت:»ما هزینه زیادی را صرف نوسازی ارتش و تسلیحات مان 
کردیم و از سال ۲010 این اقدامات را آغاز کردیم.«وی با اشاره به خرید 
پهپاد های اس��رائیلی و ترکیه ای طی یک دهه گذش��ته و نقش آنها در 
پیروزی جمهوری آذربایجان در مقابل ارمنستان گفت: تا زمان جنگ دوم 
قره باغ، هواپیما های بدون سرنشین در هیچ جایی در چنین مقیاسی و با 
چنین کارآمدی مورد استفاده قرار نگرفته بودند. ما خرید پهپاد را از بیش 
از 10 سال پیش آغاز کردیم. ما تسلیحاتی از اسرائیل خریداری کردیم و 
در جنگ سال ۲016 آنها را به کار گرفتیم که منجر به غافلگیری طرف 
ارمنی شد. رئیس جمهور آذربایجان ادامه داد: در آن زمان مجتمع نظامی- 
صنعتی ترکیه هنوز تولید پهپاد     ها را آغاز نکرده بود. اما به محض اینکه این 
اتفاق افتاد، ما اولین خریداران خارجی پهپاد Bayraktar TB2 شدیم 
که دومنظوره بود و هم شناسایی و هم تهاجمی بود. این پهپاد     ها در طول 
جنگ 44 روزه دائماً در هوا بودند. او می گوید: » البته گاهی اوقات شرایط 
آب و هوا موانعی ایجاد می کرد، اما از آنجا که هوا عمدتاً روشن بود، از این 
پهپاد     ها تقریباً روزانه استفاده     می شد؛ شاید با وقفه های جزئی. اما برای 
هماهنگ سازی و همگام سازی استفاده همزمان از پهپاد های اسرائیلی 
و ترکی، البته مهارت زیادی الزم بود و لیس��ت اهدافی که آنها داشتند 
متفاوت بود، زیرا قدرت تخریب مهمات پهپاد های انتحاری بیش��تر از 

موشک     هایی است که Bayraktar TB2 به آنها مجهز شده است.«

امیرعبداللهیان: پنجره دیپلماسی
 برای همیشه باز نخواهد ماند

وزی�ر امور خارج�ه ب�رای چندمین بار ط�ی روزه�ای اخیر گفت 
که ای�ران ب�ه زودی مذاک�رات وین را از س�ر خواه�د گرفت ولی 
ب�ا تأکی�د ب�ر تصمیم گی�ری ای�ران »ب�ر اس�اس رفت�ار عملی 
بای�دن « گف�ت پنجره فرص�ت برای همیش�ه ب�از نخواه�د بود. 
به گزارش ف��ارس، حس��ین امیرعبداللهی��ان روز جمعه در نشس��تی با 
روزنامه نگاران و خبرنگاران ارشد رسانه های امریکایی و سازمان ملل ضمن 
تبیین سیاس��ت دولت جدید ایران، با یادآوری اینکه دولت جدید از زمان 
شروع به کار، سیاست روشن و صریح خود در قبال برجام مبنی بر به رسمیت 
شناختن تداوم مذاکرات، فاصله نگرفتن از برجام و پیگیری بازگشت کامل 
همه طرف     ها به برجام را اعالم کرده است، تأکید کرد که این  پنجره فرصت 
برای همیش��ه باز نخواهد بود. وزیر خارجه گفت ک��ه اولویت اصلی دولت 
جدید، پیگیری سیاس��ت خارجی متوازن اس��ت. ما برای ارتباط با همه 
کشورهای جهان برنامه داریم و تنها رژیمی که از نظر ما مشروعیت نداشته 
و ارتباطی بین ما و آن کشور برقرار نخواهد شد رژیم جعلی اسرائیل است که 
آن را به رسمیت نمی شناسیم و نسبت به سیاست های غیرسازنده و اقدامات 
تخریب کننده آن در منطقه مواضع روشن و دقیقی داریم. امیرعبداللهیان 
با اشاره به اینکه امریکایی     ها از یک سو به بازگشت به برجام تأکید می کنند و 
از ایران می خواهند که به میز مذاکرات وین برگردد، اما همزمان تحریم های 
جدیدی را علیه ایران اعمال می کنند، این نوع رفتار را پارادوکسیکال خواند 
که حاوی پیام سازنده ای نیست. امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان 
خود به دریافت پیام های رسانه ای و دیپلماتیک متعارض از کاخ سفید اشاره 
کرد و خطاب به اصحاب رسانه در نیویورک اظهار داشت: دولت جدید ایران 
دولتی عمل گرا است. برای ما بیش از حرف و کلمات، میزان عمل دولتمردان 
امریکایی به تعهدات شان اهمیت دارد. این قابل قبول نیست که بایدن از 
یک سو از مذاکره، توافق و حتی درخواس��ت برای مذاکره دوجانبه با ایران 
صحبت کند، اما سیاست های غلط رئیس جمهور قبلی امریکا یعنی ترامپ 
را ادامه دهد. ب��ه گفته امیرعبداللهیان، این رفتار امریکا اس��ت که نتیجه 
مذاکرات برجام را مشخص می کند و افزود: از زمانی که بایدن مسئولیت 
خود را به عهده گرفته است، هیچ اقدام عملی سازنده به غیر از اظهارنظرهای 
متناقض از او مشاهده نشده است. وزیر خارجه در ادامه با اشاره به عدم امکان 
استفاده ایران از پول     ها و دارایی های خود در بانک های ژاپن، کره جنوبی و 
برخی از کش��ور    ها برای خرید داروهای مورد نیاز و واکسن، از تحریم های 

امریکا به عنوان جنایت و تروریسم نام برد. 

نماي نزديک

مقام سابق دولت امریکا:

اسرائیل ۲۰ سال دیگر وجود نخواهد داشت
الرنس ویلکرسون، رئیس دفتر کالین پاول، وزیر امور خارجه سابق امریکا در اظهاراتی جنجالی 
اعتراف کرد که تل آویو ۲0 سال آینده را نخواهید دید و به یک رژیم آپارتاید تبدیل خواهد شد. 
ویلکرسون، سرهنگ بازنشسته و رئیس س��ابق ستاد کالین پاول اس��ت که این روز    ها به عنوان 
یک منتقد برجسته نومحافظه کاران در رسانه های امریکایی مطرح ش��ده است. ویلکرسون در 
سخنانی بیان کرد: »اسرائیل ۲0 سال آینده دیگر وجود نخواهد داشت، زیرا خود را به عنوان یک 
رژیم آپارتاید مشروعیت می بخشد. حمایت از اسرائیل یکی از نخستین مسئولیت های راهبردی 
امریکاس��ت و البته محتمل    ترین متحدی اس��ت که امریکا را به آرماگدون و ش��رایط نامطلوب 
آخرالزمانی سوق می دهد. امریکا هم اکنون باید به اسرائیل بگوید که سریع تغییر رویه دهد، در غیر 
این صورت امریکا از حمایت اسرائیل دست خواهد کشید. دستور کار نومحافظه کاران در خاورمیانه 
 به آتش کشیدن خاور و نگه داشتن دشمنان اسرائیل در مقابل یکدیگر  بود تا نتوانند برای اسرائیل 
دردسر ایجاد کنند.«  ویلکرسون که یکی از اعضای مؤسسه کوئینسی است و در کالج »ویلیام اند 
مری « تدریس می کند، ادامه داد: »حمایت از اسرائیل یک مسئولیت استراتژیک درجه اول برای 
امریکاست. من امیدوارم که خالص شدن از دست نتانیاهو و در عین حال خالص شدن از دست 
کوشنر و پمپئو و ترامپ اوضاع را تا حدی تس��کین دهد. من پیش تر گفتم که اسرائیل ۲0 سال 
آینده را نخواهد دید و از بین می رود. قطعاً دموکراسی نیز نخواهد داشت. این یک رژیم آپارتاید 
خواهد بود.«  روز پنج  شنبه هم »یعقوب شاریت « پسر »موشیه شاریت « اولین وزیر خارجه رژیم 
صهیونیستی گفته بود که صهیونیسم و همه وعده    هایی که به مردم خود داده از بین رفته است و از 
قوم یهود برای خونریزی، کشتار و خشونت استفاده می کند. وی با تأکید بر اینکه پرچمی که امروز 
بر فراز سرزمین ما )سرزمین های اشغالی( به اهتزاز در آمده است، یک رؤیا بود، افزود: اسرائیل با 

لبه شمشیر زندگی می کند و من با همه ابعاد آن، فاصله دارم. 


