مخالف کنار گذاشتن سوریه از اتحادیه عرب بودیم

غرب آسیا

سرخط

بازگشت سوریه به اتحادیه عرب اجتناب ناپذیر است

رئی��س جمهور س��ودان تاکید کرد این کش��ور از همان ابت��دا مخالف کنار
گذاش��تن سوریه از اتحادیه عرب بود.عمر البشیر گفت :ما مخالف کنار گذاشتن
س��وریه از اتحادیه عرب بودیم ،ما مخالف قطع روابط با س��وریه بودیم و روابط
خود را با این کشور قطع نکردیم .سفیر همچنان در دمشق حضور دارد و سفیر
سوریه هم در خرطوم حضور دارد.
وی خاطر نشان کرد :از همان ابتدا موضع ما آن بود که شرایط سوریه متفاوت
اس��ت و برقراری صلح در این کشور بدون بشار اس��د امکان پذیر نیست .رئیس جمهور
سودان افزود ما تاکید داشتیم که بشار اسد از قدرت کنار نخواهد رفت و مبارزه خواهد
کرد .بشار اسد در عمل جنگید و زمانی که ضعیف شد ،ایران و روسیه وارد عمل شدند.
دولت س��ودان به حمایت از سوریه تا زمانی که به ش��رایط عادی بازگردد ،ادامه خواهد
داد.
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 ۴۳۷بار نقض آتشبس

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که شبهنظامیان ائتالف سعودی در ۷۲
ساعت گذشته ،بیش از  ۴۳۷بار آتشبس را در الحدیده نقض کردند.
«یحیی سریع» س��خنگوی نیروهای مسلح یمن در گفتوگو با خبرگزاری
رسمی یمن «سبأ» بار دیگر آمار مربوط به نقض آتشبس در الحدیده از سوی
ائتالف متجاوز س��عودی-اماراتی را اعالم کرد .وی اظهار داش��ت که شبهنظامیان
ائتالف سعودی در  ۷۲ساعت گذشته حمالت کوری را در الحدیده انجام داده و بیش
از  ۴۳۷بار آتش بس را نقض کردهاند.
در همین حال وی گفت که جنگندههای ائتالف سعودی طی  ۷۲ساعت گذشته در
مجم��وع  ۶۳ب��ار به مناطق مختلف یمن( پنج بار به منطقه صراوح ۴ ،بار به نهم ۱۲ ،بار
با باقم ۶ ،بار به البقع ۵ ،بار به البیضا ۳ ،بار به کتاف ۲۶ ،بار به حرض و میدی و دو بار
به المرزق) حمله هوایی کردهاند.

دبیرکل اتحادیه عرب با اشاره به ضرورت بررسی دیدگاه کشورهای مخالف
بازگش��ت سوریه ،تأکید کرد که دمش��ق ناگزیر به این اتحادیه بازخواهد گشت.
«احم��د ابوالغیط» دبی��رکل اتحادیه عرب تأکید کرد که س��وریه ناگزیر به این
اتحادیه بازخواهد گش��ت به ش��رط آنکه زمینههای داخلی آن در س��وریه برای
تعامل ما با این کشور فراهم شود.
ابوالغیط گفت که نظرات طرفهای مخالف بازگش��ت سوریه به اتحادیه عرب را
درک میکند و این طرفها تحلیل و تفس��یرهای درستی درباره وضعیت سوریه دارند و
برخیها این س��وال را مطرح میکنند که اگر بدون توافق بر س��ر وضعیت داخلی دولت
سوریه و عملکرد آن ،سوریه (به اتحادیه عرب) بازگردد پس هشت سال کشتار ،آوارگی
و جن��گ و ویرانی برای چه بود؟ دبی��رکل اتحادیه عرب همچنین تصریح کرد که دولت
سوریه با همکاری متحدان روسی و ایرانی خود پیشرفتهایی محقق کرده است.

فرادیـد

پنجشنبه  27دی  1397شماره 4940

یادداشت

ذرهبین
ترکی�ه :دولت باغچه ل��ی :وي ظاهرا یادش رفته
ک��ه ترکیه برای اینگونه تهدی��دات تره هم خرد نمی
کن��د ،اگر تو دالر داری ،ملت ما هم ایمان دارند .رهبر
ح��زب حرکت مل��ی گرای ترکی��ه در واکنش به پیام
توییتری رییس جمهور آمریکا گفت :اگر دونالد ترامپ
(پ ک ک ،پ��ی وای دی ،و وای پ��ی جی) را کُرد می
داند ،این نشانۀ نادانی اوست.
کوی�ت« :مایک پامپئو» وزیر امور خارجه آمریکا
که به دلیل ش��رکت در مراسم خاکسپاری پدر همسر
خود مجبور ش��د سفر خود به کشورهای خاورمیانه را
نیم��ه تمام رها کند ،اعالم کرد که طی روزهای آینده
به کویت س��فر خواهد کرد .خبرگ��زاری کویت اعالم
کرد که پامپئو عصر س��ه شنبه با همتای کویتی خود
تماس برقرار و اعالم کرد که طی روزهای آینده به این
کشور حاشیهای خلیج فارس سفر میکند.

رویای ناشدنی
فرامرز اصغری

بحث ش��کل گیری ناتوی عربی هر از گاهی پر رنگ شده
و آمری��کا به همراه متحدان خود بویژه رژیم صهیونیس��تی و
خانواده س��عودی در باد آن می دمند .طی هفتههای گذشته
که دونالد ترامپ به یکباره بحث خروج نیروهای نظامی را از
سوریه مطرح کرده ،موضوع ناتوی عربی بار دیگر به سر زبان
ها افتاده است .بخصوص که مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا
در س��فر دورهای به منطقه غرب آس��یا ،مواضع تندی گرفته
اس��ت .این موضوع برخی از کشورهای عربی را امیدوار کرده

مصر :عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهور مصر با
صدور فرمانی بی س��ابقه ،سفر ماموریتی نخست وزیر،
معاونان نخست وزیر ،شیخ االزهر ،روسای هیئت های
مستقل ،نهادهای نظارتی-امنیتی و کارمندان ارشد را
ب��ه گرفتن اجازه از وی منوط کرد .هر کارمندی برای
ماموریت رس��می یا اقداماتی که مرتبط به ش��غل وی
است باید اجازه رئیس جمهوری را اخذ کند.

است که ناتوی عربی به زودی شکل خواهد گرفت.
ی این سوال پیش می آید که آمریکا
حال در چنین شرایط 
با خروج از خاورمیانه ،به این منطقه چگونه خواهد نگریست؟
آی��ا آن را به نفع کش��ورهای رقیب منطقه و حتی رقیب های
بین المللی خال��ی خواهد کرد؟ بحث ناتوی عربی و اتحاد آن
با رژیم صهیونیستی ،میتواند از دل این سوال بیرون بیاید .به
این معنا که با خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا ،از نگاه غرب،
نظم دیگری باید در این حوزه شکل بگیرد تا دشمنان و رقبای
آمریکا و متحدانش ،تمام منطقه را در اختیار نگیرند.
آنچه که تا کنون به ذهن آمریکا رس��یده ،این اس��ت که
نظمی شبیه ناتو متش��کل از برخی از کشورهای عربی ایجاد
شود که زنجیروار به هم پیوند داشته باشند و در اتحاد با رژیم
صهیونیستی ،به زیست سیاسی خود ادامه دهند .با این نظم،
آمریکا خواهان سیس��تمی اس��ت که در نبودش ،یک ژاندارم

بحرانهای ناتمام ترزا

«سیانان» صبح امروز چهارش��نبه گزارشهایی
درباره وضعیت متشنج کنونی سیاسی در انگلیس
منتش��ر کردند و به گمانهزنی درب��اره نتیجه رای
عدم اعتماد به ترزا می پرداختند.
شبکه «بیبیس��ی» گزارش داد« :دولت ترزا
می بع��د از رد توافق برگزیت توس��ط نمایندگان
پارلمان ،ب��ا رای عدم اعتماد مواجه اس��ت .حزب
کارگر این طرح را برای ب��ه راه انداختن انتخابات
سراسری مطرح کرده است».ترزا می بعد از شکست
طرح��ش در پارلمان انگلیس ،طی اظهاراتی گفته
که او دوش��نبه هفته آینده طرح جایگزین دولتش
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ﺁﮔﻬﻲ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ
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ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/11/04ﻟﻐﺎﻳﺖ
 1397/11/11ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻓﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  64021114908422ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﮔﻴﻼﻥ ،ﺭﺷﺖ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭼﻤﺮﺍﻥ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺭﺷﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺩﻳﻒ  1ﻣﺒﻠﻎ  1/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻯ  3 ، 2ﻭ  4ﺟﻤﻌ ًﺎ  1/000/000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  013 - 33850699ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

ﻣﺒﻠﻎ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ

384/000/000

4/608/000/000

460/800/000

2

ﻻﻳﺖ ﺑﺎﻛﺲ ﺩﻭ ﻭﺟﻬﻰ

 3ﻋﺪﺩ

4/800/000

57/600/000

3

ﺑُﺮﺩ ﺩﻳﻮﺍﺭﻯ

 8ﻋﺪﺩ

14/400/000

172/800/000

4

ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺩﻭ ﻭﺟﻬﻰ

 3ﻋﺪﺩ

4/800/000

57/600/000

ﺭﺩﻳﻒ
1

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﺗﻌﺪﺍﺩ

 32ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻛﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ

جمعی ش��کل بگیرد که دیگر کشورهای منطقه که در رقابت
و حتی دشمنی با آمریکا به سر میبرند ،نتوانند تهدیدی علیه
منافع آمریکا و همچنین متحدانش ایجاد کنند.
حال چ��را می ت��وان گفت ک��ه بحث نات��وی عربی هم
همچون سیاس��ت گذشته با شکس��ت مواجه خواهد شد .در
ای��ن باره بحث های قابل توجهای صورت گرفته اس��ت .یکی
از مهمترین مس��ائل اختالفات پیدا و پنهان اعراب در منطقه
اس��ت .کش��ورهای عربی هیچگاه نتوانس��ته اند در بلندمدت
اتحادی خلل ناپذیر ایجاد کنند.
مسئله مهمتر در خصوص اختالفات عربی نوع نگاه سعودی
ها به برخی از کشورهای ،بخصوص در شبه جزیره است .به این
معنا که سعودی ها همواره آنها را به عنوان یک کشور مستقل
قبول ندارند و خواهان آن هستند که زیر مجموعه عربستان قرار
بگیرند .این موضوع را با پل کشیدن به سمت بحرین که اکنون

توافق برگزیت در پارلمان انگلیس رأی نیاورد و اروپا هم روی خوش نشان نداد

رای منفی پارلم��ان انگلیس
گ�زارش ویژه
ب��ه برگزی��ت و البت��ه خط و
نشان اروپا برای این کشور موجب شده تا ترزا می
با بحران مش��روعیت دولتش مواجه شده و هر روز
سرنگونی دولتش قوت بیشتری بگیرد.
ب��ه دنبال رد توافق دول��ت انگلیس با اتحادیه
اروپ��ا در زمین��ه «برگزیت» ب��ا  ۴۳۲رای مخالف
در براب��ر  ۲۰۲رای موافق ،سرنوش��ت «ترزا می»
نخستوزیر این کش��ور به نتیجه رای عدم اعتماد
پارلمان این کشور گره خورده است.
«ت��رزا م��ی» با رأیگی��ری درب��اره برگزیت،
متحمل س��نگینترین شکس��ت دولت از پارلمان
انگلیس از سال  ۱۹۲۴تاکنون شده است« .جرمی
کوربین» ،رهبر حزب کارگر بعد از این رأیگیری،
ط��رح رأی ع��دم اعتماد به نخس��توزیر را تقدیم
پارلمان ک��رد .ش��بکه «بیبیس��ی» و همچنین

قط�ر« :تمیم ب��ن حمد آل ثان��ی» امیر قطر ۵۰
میلی��ون دالر کم��ک مالی به آوارگان س��وری که در
اوضاع بد انس��انی بس��ر می برند اختص��اص داد .این
کم��ک مالی قط��ر در قالب بس��ته کمک های بش��ر
دوس��تانه از طریق صندوق توس��عه قطر ب��ه آوارگان
س��وری در ترکی��ه ،لبن��ان و اردن و همچنین داخل
سوریه ارائه می شود.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ

حقوق بشر
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را در زمینه برگزیت ب��ه مجلس عوام ارائه خواهد
داد اما او قبل از ای��ن کار باید بتواند از طرح عدم
اعتماد را از سر بگذراند.
ش��بکه «س��یانان» در گزارش خ��ود درباره
تحوالت ج��اری در انگلیس خب��ر داد ،طرح عدم
اعتم��اد به ت��رزا می م��ورد حمایت ح��زب ملی
اس��کاتلند ،حزب لیبرال دموکرات ،حزب سوسیال
دموک��رات «پالید کامری» ول��ز و همچنین حزب
سبزها قرار دارد.
«نماین��دگان عضو حزب محافظ��هکا ِر حامی
برگزی��ت ،توافق نخس��توزیر در زمین��ه خروج از

زیر س��ایه عربس��تان خود را پنهان کرده ،می توان دید .حمله
س��عودی ها به یمن نیز در همین تحلی��ل می گنجد و عمان
که در برخی موارد سعی در استقالل رفتاری دارد به این دلیل
است که می خواهد نشان دهد که عالقه ای ندارد زیرمجموعه
عربس��تان س��عودی قرار بگیرد .نگاهی که کویتی ها هم آن را
دنبال میکنند .امارات نیز که اگر چه دارای رقابت های داخلی
بین شیخ نشین های خود است ،اما به طور جدی دیدگاه رقابتی
با س��عودی ها دارد .از طرفی مصر با توجه به اینکه نیم نگاهی
به آمریکا داش��ته ،همواره خواهان آن ب��وده که خود را قدرتی
مستقل تعریف کند .اما مسئله دیگر در ناتوی عربی به چگونگی
تعامل آن با رژیم صهیونیس��تی ب��از میگردد .اگر چه برخی از
کشورها در حال آزمایش عادی سازی روابط با اسرائیل هستند
تا نظم جدید آمریکایی در منطقه محک بخورد ،اما افکار عمومی
مردم عرب،قطعا در تقابل آن قرار دارد.

اتحادیه اروپا را دوست ندارند اما آنها واقعا از دولت
حزب کارگر تحت رهبری جزمی کوربینِ به شدت
چپگ��را تنفر دارند .نمایندگان پارلمان محافظهکا ِر
حامی برگزی��ت و حزب اتحادگ��رای دموکراتیک
ایرلند ش��مالی که ترزا می با ات��کا به آنها اکثریت
در مجلس عوام را کس��ب کرده ،ب��ه وضوح اعالم
کردهاند که آنها در رای عدم اعتماد روز چهارشنبه
در حمایت از دولت رای خواهند داد» .هرج و مرج
سیاسی در انگلیس ،در حالی صورت گرفته که این
کش��ور از لحاظ حقوقی بایس��تی تا  ۲۹مارس (۹
فروردین  )۱۳۹۸از اتحادیه اروپا خارج شود.
در این می��ان ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه
در مراس��م آغاز گفتگوی بزرگ ملی تاکید کرد در
خروج بدون توافق انگلی��س از اتحادیه اروپا بازنده
اصلی انگلیس��ی ها هستند .ژان کلود یونکر ،رئیس
کمیس��یون اروپا ،بعد از ردشدن توافقنامه برگزیت

افشای ایمیل محرمانه آمریکا به لبنان

یک روزنامه لبنانی محتوای ایمیلی محرمانه را که
چـــــا لش
از س��فارت ای��ن کش��ور در واش��نگتن ب��ه لبنان
فرستاده شده ،فاش کرد.
در حال��ی که فقط چند روز به برگزاری نشس��ت اقتصادی اتحادیه
عرب در بیروت مانده و اختالفنظرها بر سر دعوت یا عدم دعوت سوریه
برای مشارکت در این نشست میان طرفهای لبنانی ادامه دارد ،روزنامه
«االخبار» از تحرکات آمریکا برای جلوگیری از دعوت دمش��ق خبر داد.
این روزنامه به ایمیلی محرمانه که از سفارت لبنان در آمریکا به بیروت
فرس��تاده شده ،دست یافته اس��ت که در آن موضع مخالف واشنگتن با
دعوت از س��وریه برای شرکت در نشس��ت بیروت تشریح شده است .بر
اساس این گزارش ،آمریکا تهدید کرده در صورتی که لبنان در بازسازی
س��وریه شرکت کند ،واشنگتن (لبنان) را تحریم میکند .االخبار افزود،
آمریکا مخالفت با حضور س��وریه را چندی��ن بار ابالغ کرده؛ (به عنوان
مثال) سفارت آمریکا در بیروت این پیام را مستقیما به کاخ «بسترس»
(کاخ وزارت خارج��ه لبنان) منتقل کرده یا اینکه وزارت خارجه آمریکا
این موضوع را به اطالع س��فارت لبنان در واش��نگتن رسانده است .خبر
دیگر از س��وریه آنکه یک منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه با بیان
اینک��ه ترکیه حامی تروریس��تها بوده اس��ت ،در واکن��ش به احتمال
مداخله نظامی آنکارا در ش��مال س��وریه گفت ،دمش��ق به دفاع از خود
مصمم است .رژیم ترکیه حامی تروریستها در گفتوگوهای «آستانه»
بوده و «رژیمی سرکش و متهور است که هیچ مسئولیتی نمیپذیرد».
در این میان «آلدار خلیل» مس��ئول روابط خارجی گروه موسوم به
«جنبش جامعه دموکراتیک» کُرد تأکید کرد ،مناطق امن که در شمال
س��وریه درباره آن س��خن گفته میش��ود ،مربوط به تحوالتی است که
منطقه به خود دیده است.

توصیه پوتین به غرب

رئیس جمهوری روسیه از سیاست بیثبات کننده
بحــــ�ر ا ن
آمری��کا و بطور کلی غ��رب در منطقه بالکان انتقاد
کرد و یادآور ش��د ،برغم تالش واش��نگتن برای خارج ش��دن از پیمان
موش��کی ،مس��کو همچنان برای گفتوگوها و یافتن راهی برای حفظ
این پیمان آمادگی دارد.
"والدیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه ،در آستانه سفر خود به
بلگراد ،در مصاحبهای اختصاصی با یک نش��ریه صربس��تانی اعالم کرد،
روس��یه از ش��رکای غربی خود م��ی خواهد تا از اس��تفاده از روشهای
تهدید ،هشدار و اقدامات تحریک آمیز که از بین برنده فضای الزم برای
انجام گفتوگوهای س��ازنده بر اس��اس حقوق بین الملل اس��ت ،دست
بردارند .به گفته وی ،دقیقا این مسئله کلید حفظ صلح و تقویت امنیت
و ثبات منطقهای و جهانی خواهد بود.
پوتی��ن تاکید ک��رد که آمریکا سیاس��تی را در جهت ضربه زدن به
توافق��ات بین الملل��ی در زمینه کنترل تس��لیحات در پیش گرفته که
مس��لما این انتخاب تنها پاس��خگوی منافع خود آنها خواهد بود .اعالم
قص��د خروج از پیمان نابودی موش��کهای دارای برد کوتاه مدت کوتاه
و متوس��ط ،یکی از ش��واهد بارز چنین اقداماتی زنجیره واری از طرف
واش��نگتن است .رئیس جمهوری روس��یه یادآور شد که به رغم تالش
آمریکا برای خارج ش��دن از پیمان موشکی ،مسکو همچنان برای ادامه
گفتوگوه��ا برای یافتن راهی برای حفظ ای��ن توافقنامه مهم دوجانبه
آمادگی دارد .از س��وی دیگر وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی مسکو
برای همکاری با واشنگتن به منظور حفظ پیمان منع موشکهای میان
برد هس��تهای خبر داد« .س��رگئی الوروف» وزیر امور خارجه روس��یه
تأکید کرد ،مس��کو آماده همکاری با واش��نگتن برای حفظ پیمان منع
موشکهای میان برد هستهای ( )INFاست.

افشای موقعیت پایگاههای جدید آمریکا در عراق

واشنگتن به دنبال اشغالگری جدید است
ش��ورای اس��تانداری االنبار با
مقـــاوم�ت
بی��ان اینکه نمیتوان��د تحرک
نیروه��ای آمریکایی در این اس��تان را محدود کند،
مقر پایگاههای تازهتاسیس آمریکایی را اعالم کرد.
شورای استانداری «االنبار» عراق ،مقر پایگاهها و
پادگانهای نظامی تازهتاسیس نیروهای آمریکایی در
این اس��تان را مش��خص و اعالم کرد که شمار زیادی
از نیروهای الحش��د الشعبی و عشائری در نوار مرزی
میان عراق و س��وریه به منظ��ور جلوگیری از هرگونه
نفوذ تروریستها به خاک کشورشان مستقر شدهاند.
«عی��د عماش» از اعضای ش��ورای اس��تانداری
االنبار در جمع خبرنگاران گفت :نیروهای آمریکایی
در پایگاههای خود واقع در فاصله  30کیلومتری رود
فرات در دو بخش شرقی و جنوبی مستقرند و عالوه
بر آن در پایگاه «عین االسد» نیز شمار زیادی از این
نیروها حضور دارند .پایگاه هوایی عیناالس��د عراق،
 26دس��امبر  ،2018تنها چند روز پیش از س��ال نو
میالدی ،میزبان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا
بود .وی در سخنانی تاکید کرد که مطلقا قصد ندارد
از عراق عقبنشینی کند .وی افزود :در شرق و جنوب
فرات ،چندین پایگاه نظامی و پادگان برای نیروهای
آمریکایی احداث شده اس��ت .اما شورای استانداری

در پارلمان انگلیس ،در پیامی در توئیتر نوشت« :از
انگلی��س می خواهم هر چه زودت��ر مقاصد خود را
روش��ن کند .وقت تقریبا تمام شده است« ».خطر
خروج توام با بی نظمی انگلیس افزایش یافته است».
در این میان «جان کلود جانکر» رئیس کمیسیون
اتحادیه اروپا و نخست وزیر بلژیک پس از رد توافق
برگزیت توسط پارلمان انگلیس طی بیانیهای اعالم
کرد که اتحادیه اروپا آمادگی خود برای س��ناریویی
که انگلیس اتحادی��ه اروپا را بدون توافقنامه خروج
ترک کند ،تش��دید میبخشد.اوالف ش��ولتز ،وزیر
دارایی آلم��ان که معاون صدراعظم کش��ورش نیز
محسوب میشود ،با اعالم این که خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا (برکس��یت) یک عالمت هشدار است،
تاکید کرد اتحادیه اروپا باید سیاس��یتر از گذشته
شود .همچنین نخست وزیر اسپانیا نسبت به خروج
ناگهانی انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داد.

اختیارات الزم ب��رای ممانعت از تحرکات این نیروها
در استان را ندارد .زیرا این مسئله به اختیارات دولت
فدرال در بغ��داد باز میگردد .عم��اش تصریح کرد:
اس��تقرار شمار زیادی از نیروهای الحشد و عشائر در
نوار مرزی میان عراق و سوریه ،به دلیل وجود برخی
مناط��ق خطرناک و اهمالهای موجود صورت گرفته
است تا از هرگونه سوء استفاده نیروهای داعش برای
نفوذ به عراق جلوگیری شود.
در ماه جاری؛ یک منبع آگاه نظامی عراق نیز از
رسیدن تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکایی به پایگاه
هوایی عین االس��د ،در غرب استان االنبار خبر داد و
گفت :شماری از جنگندههای آمریکایی حامل اسلحه
و تجهیزات نظامی وارد پایگاه هوایی عیناالسد واقع
در ناحیه «البغدادی» در شهرستان «هیت» در غرب
شهر الرمادی شدند .هنوز دلیل پرواز این جنگندهها
و جزئیات س�لاحهایی که گفته میش��ود ،پیشرفته
است ،مشخص نیست.
در این میان نخس��توزیر عراق ،اخبار منتش��ر
ش��ده مبنی بر درخواس��ت واش��نگتن از بغداد برای
انحالل دهها گروه عضو س��ازمان الحش��د الشعبی را
تکذیب کرد« .عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق،
طی کنفرانس خبری ،اخبار منتش��ر ش��ده مبنی بر

اینکه واش��نگتن از بغداد خواسته تا سازمان الحشد
الش��عبی را منح��ل کن��د و به او مهل��ت داده تا این
درخواس��ت را عملی کند ،صحت ندارد.شبکه خبری
العربیه فهرس��ت  67گروه عراقی را منتشر کرده بود.
عبدالباری عطوان ،روزنامهنگار و تحلیلگر سرش��ناس
فلس��طینی جهان عرب ،به این موضوع اشاره کرد و
آن را خواستهای بیسابقه توصیف کرد.
عطوان نوش��ت ،دول��ت آمری��کا از دولت عراق
خواس��ت تا  67گروه��ی را که در چارچوب بس��یج
مردم��ی ع��راق فعالی��ت میکنند منح��ل کند؛ این
درخواس��تی بیس��ابقه از جان��ب آمریکاییهاس��ت،
چ��ون همه این گروهها زمانی ک��ه در کنار نیروهای
آمریکای��ی ب��ا هماهنگی ی��ا ب��دون هماهنگی برای
س��رکوب داعش در خ��اک عراق مب��ارزه میکردند،
مورد اس��تقبال واش��نگتن بودند ،اما حاال چه چیزی
عوض شده است؟
عطوان در بیان علت این خواسته آمریکا ،توضیح
داد« ،برای پاس��خ به این س��وال م��ا میگوییم آنچه
تغیی��ر کرده این اس��ت که ع��راق بتدری��ج امنیت،
ق��درت و هویت ملی خود را دوباره بازیافته اس��ت و
این گروهها یا رهبران آنها خواس��تار خروج تمام پنج
هزار و پانصد س��رباز آمریکایی از خاک عراق هستند
و مخالف استفاده پایگاههای آمریکایی برای هرگونه
حمله به س��وریه و ایران هستند و گفتمان سیاسی و
رس��انهای آنها ،یک خصومت واضح با اسرائیل و یک
همبستگی واضحتر با سوریه را نشان میدهد.

