
فرامرز اصغری

پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در حالی س��فری دوره ای 
به ش��رق اروپا داش��ته که از مهمترین اقدامات وی را در 
لهس��تان می توان مشاهده کرد. مقامات آمریکا و لهستان 
در حالی توافق اخیر اعزام یک هزار نظامی آمریکایی دیگر 
به این کشور را امضا کردند که این اقدام به گمانه زنی ها در 

مورد اهداف آمریکا از این توافق دامن زده است.
ای��ن تواف��ق در حالی صورت گرفته اس��ت که بر اس��اس 

توافقات صورت گرفته در نشست ناتو در سال 2016 برای 
تشکیل نیروی واکنش سریع حدود ۴۵00 سرباز آمریکایی 
در لهستان مس��تقر شدند، اما ارتش ایاالت متحده در این 
کش��ور پایگاه پایداری ندارد. ای��ن اقدامات همچون دوران 
جنگ س��رد با ادعای مقابله با روس��یه انجام ش��د چنانکه 
دول��ت ملی گرا و محافظ��ه کار لهس��تان از مدت ها پیش، 
ب��ه ویژه برای مقابله با روس��یه، خواه��ان حضور نیروهای 
آمریکایی بیش��تری در این کشور است. این اقدام در حالی 
از سوی لهستان صورت می گیرد که بسیاری از کشورهای 
اروپای ش��رقی از جمله مردم جمهوری چک عدم روابط با 
غرب را خواس��تار هس��تند. در کنار آنچه از اهداف نظامی 
آمریکا در این کش��ور ذکر ش��د بخش��ی از اهداف آمریکا 

جنبه اقتصادی دارد چنانکه لهس��تان عالوه بر ایفای نقش 
موازنه گر در مناس��بات تنش آلود آمریکا و روسیه، کارکرد 
دیگری نیز برای آمریکا دارد. قرار است لهستان به ترمینال 
اصلی توزیع گاز آمریکا در اروپا بدل ش��ود و حضور روسیه 
در این بازار را کم اثر کند. مناقش��ه ای که اخیرا در اتحادیه 
اروپا با حمایت آمریکا و شرکت پررنگ لهستان برای اعمال 
فشار بر آلمان جهت متوقف سازی یک خط لوله گاز جدید 
از روسیه درگرفت با این اهداف و برنامه های لهستان پیوند 
محکمی دارد. لهس��تان با گسترش ش��تابان ترمینال های 
گازی خود در کناره دریای ش��رق درصدد واردات گاز مایع 
از آمریکا و قطر و نیز ایجاد یک خط لوله از نروژ و در نهایت 
تبدیل ش��دن به هاب گازی بزرگ در اروپاس��ت.در همین 

راس��تا آمریکا اخیرا پ��روژه نورد اس��تریم 2 را در معرض 
تحریم قرار داده اس��ت. پروژه ای که با سرمایه گذاری 11 
میلیارد یورویی قرار اس��ت گاز روس��یه را از مسیر دریای 
بالتیک به اروپا برس��اند. نکته قابل توجه آنکه آمریکا اخیرا 
نیروه��ای خود را از آلمان خارج و توافقات با آلمان را کنار 
گذاشته اس��ت. اکنون می توان گفت که آمریکا با رویکرد 
به لهس��تان به دنبال سلطه نظامی و اقتصادی بر اروپاست 
که همچون دوران جنگ س��رد بهانه آن را مقابله با روسیه 
تش��کیل می دهد حال آنکه این حضور ن��ه تنها به امنیت 
کمک نخواهد کرد بلکه رقابت تسلیحاتی را تشدید خواهد 
نمود و لهستان به عنوان میزبان آمریکا بیشترین ضرر را از 

این تقابل ها خواهد داشت.  

یادداشت

گزارش

سران امارات برای تکمیل خوش خدمتی به کمپ انتخاباتی 
در حال��ی امض��ای قراردادهایی آش��کار و رس��می ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی را اج��را کردند که، تظاهرات س��اکنان اراضی 
اش��غالی برای سرنگونی نتانیاهو نش��ان داد که بن زاید روی 
اسب مرده ای به نام نتانیاهو سرمایه گذاری کردذه است که در 
نهایت نیز جز انزوا و بدنامی نتیجه ای برایش نخواهد داشت. 
ب��ه رغم آنک��ه از اه��داف خیانت ام��ارات به فلس��طین و 
جهان اس��الم ، بهبود شرایط سیاس��ی و اجتماعی نتانیاهو 
بود ک��ه این خوش خدمت��ی نتیجه ای به همراه نداش��ت 
چنانک��ه هزاران اس��رائیلی در اعتراض ب��ه عملکرد دولت 
نتانیاه��و در رویارویی با بحران کرونا و پرونده های فس��اد 
علیه نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی تظاه��رات کردند. 
صده��ا تن نی��ز در نزدیکی منزل وی تظاه��رات کرده و با 
برافراش��تن پالکاردهایی، او را فاسد توصیف کرده و وی را 
مس��ئول بحران اقتصادی و ش��یوع کرونا دانستند.در حین 
اعتراضات، درگیری هایی می��ان پلیس و معترضان رخ داد 
و تعدادی از تظاهرکنندگان بازداشت شدند.پیشتر نتانیاهو 
رس��انه های اس��رائیلی را به تحریک علیه خود متهم کرده 
بود. همزمان با این وضعیت در خیانتی دیگر به فلس��طین 
»گابی اش��کنازی«، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به 
منظور افتت��اح اولین تماس تلفنی با امارات با »عبد اهلل بن 

زاید«، همتای خود در این کشور گفتگو کرد. 

در ای��ن می��ان در ادام��ه مخالفت با سازش��کاری و خیانت 
امارات، مجلس اعالی اس��المی عراق ضمن محکوم کردن 
توافق عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی، اعالم 
کرد که ملت عراق، مرجعیت و نیروهای سیاس��ی ملی این 
کش��ور همچنان حامی قضیه فلسطین خواهند بود.الزم به 
ذکر است یکی از مش��اوران ولی عهد ابوظبی به روزنامه ای 
صهیونیس��تی گفت، پروازهای هوای��ی از تل آویو به دبی و 
از دبی به تل آویو از حریم هوایی عربس��تان س��عودی عبور 
خواهد کرد . روزنامه صهیونیس��تی »اسرائیل الیوم« به نقل 
از یکی از مش��اوران ارشد ولی عهد ابوظبی نوشت، بحرین و 
ُعمان دو کش��وری هستند که انتظار می رود تا قبل از پایان 
سال جاری میالدی با رژیم صهیونیستی توافق عادی سازی 
رواب��ط امض��ا کنند.این مش��اور که نام وی ذکر نش��ده، به 
اس��رائیل الیوم گفت: طی س��ه تا پنج م��اه آینده دارندگان 
گذرنامه اس��رائیلی می توانند به امارات عربی متحده س��فر 
کنند. پروازهای هوایی از تل آویو به دبی و از دبی به تل آویو 
از فراز حریم هوایی عربس��تان س��عودی عبور خواهد کرد . 
در این میان وزیر دارایی رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد که 
توقف طرح الح��اق کرانه باختری ارتباطی به توافق صلح با 
امارات ندارد.اس��رائیل کاتز وزیر دارایی رژیم صهیونیس��تی 
با اش��اره به توافق اخیر تل آویو- ابوظبی گفت: ما پیش از 
توافق صلح با ام��ارات، طرح الحاق کرانه باختری را متوقف 

کرده بودیم.وی اف��زود: تصمیم به تعلیق طرح الحاق کرانه 
باختری ارتباطی به توافق صلح با امارات ندارد و در گذشته 
و پیش از این توافق اتخاذ شده بود.در واکشن به اشغالگری 
صهیونیست ها جنبش جهاد اسالمی فلسطین در بیانیه ای 
اعالم کرد: پاس��خ به جنایات روزافزون دشمن صهیونیستی 
حق طبیعی مقاومت است. همچنین مفتی ُعمان در واکنش 
به عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی تأکید کرد 
که س��ازش بر س��ر مس��جداالقصی در هیچ صورتی ممکن 
نیس��ت. از پیامدهای خیانت امارات آنکه، وزیر جنگ رژیم 
صیهونیستی اعالم کرده است که ماهیگیران فلسطینی در 
غزه از صبح امروز حق ماهیگیری ندارند. سخنگوی جنبش 
مقاومت اس��المی حماس نیز با اش��اره به ت��داوم حمالت 
رژیم صهیونیستی به نوارغزه، گفت: صهیونیست ها مسئول 
پیامدهای ناش��ی از افزایش تنش ها در غزه هس��تند.ارتش 

رژیم صهیونیس��تی ادعا کرد که دو راکت از نوار غزه که به 
سمت شهرک »سدیروت« ش��لیک شده که توسط سامانه 

پدافندی گنبد آهنین رهگیری شدند.
برخ��ی منابع آگاه دول��ت کویت تأکید کردن��د که موضع 
این کشور درباره عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی 
تغییری نکرده است.معترضان فلسطینی در رام اهلل در ادامه 
اقدامات اعتراضی به توافق ابوظبی و تل آویو تصاویر س��ران 
دو طرف را آتش زدند.در این میان وزیر امنیت و اطالعات 
رژیم صهیونیس��تی اع��الم کرد که این رژیم و س��ودان تا 
پایان س��ال جاری میالدی توافق س��ازش امض��ا خواهند 
کرد.عبدالباری عطوان تحلیلگر مش��هور جهان عرب اعالم 
کرد که تمامی توافقنامه های عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی خیانت محسوب می شوند و امارات نیز از این 

قاعده مستثنی نیست.
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در حال��ی آمریکا دیگر جایگاهی در جهان ندارد چنانکه قطعنامه وی با 13 
رای مخالف در شورای امنیت مواجه می شود در ادامه سیاست بحران سازی 
جهانی، یک مقام ارش��د دولت واش��نگتن در امور تس��لیحات از اس��تقرار 

موشک های میان برد آمریکایی در آسیا خبر داد.
مذاکره کننده ارشد تسلیحاتی واشنگتن در مصاحبه تلفنی با روزنامه ژاپنی 
نیهون کیزای گفت:»ایاالت متحده با متحدان آس��یایی در مورد اس��تقرار 
موشک های میان برد که اکنون در دست تولید است برای مقابله با "تهدید 

فوری" زرادخانه هسته ای چین گفت و گو خواهد کرد«. 
مارش��ال بیلینگزلی که به عنوان فرستاده ویژه رییس جمهوری در کنترل 
تس��لیحات هم خدمت می کن��د، در مصاحبه با این روزنام��ه ژاپنی گفت:   
»واش��نگتن می خواهد با دوس��تان و متحدان خود در آسیا در مورد تهدید 
قریب الوقوع هس��ته ای چین مذاکره کند«. وی تاکید کرد: »این تهدید نه 
تنها برای ایاالت متحده که برای آن ها نیز جدی است«.  بیلینگزلی به ویژه 
به موشک های کروز میان برد غیرهسته ای زمینی در حال توسعه در ایاالت 
متحده اشاره کرد؛ موشک هایی که پس از خروج این کشور از »پیمان منع 
موشک های هسته ای میان برد« با روسیه در اوت 201۹ )مرداد ۹۸( دوباره 

در دستورکار قرار گرفته اند.  
بیلینگزلی افزود: این س��الح دقیقا نوعی توانایی دفاعی است که کشورهایی 
مانند ژاپن برای آینده می خواهند و به آن نیاز خواهند داشت.  گفته می شود 
این موشک ها تا یک هزار کیلومتر برد دارند. لذا از آنجاکه این رنج موشک های 
یادشده حتی اگر در گوآم )یکی از قلمروهای ضمیمه نشده به ایاالت متحده 
در اقیانوس آرام غربی( مستقر شوند برای رسیدن به چین کافی نیست، اعزام 

موش��ک های آمریکایی برای مقابله با تهدید یادش��ده به آسیا ضروری است.  
بیلینگزلی همچنین خاطرنشان کرد: »چندین شاخه از ارتش ایاالت متحده 
در حال تولید سالح های هایپرسونیک )مافوق صوت( هستند«. این سالح ها 
که با سرعت پنج برابر بیشتر از سرعت صدا یا بیشتر حرکت می کنند و برای 
سیستم های دفاع موشکی مشکالتی ایجاد می کنند، می توانند به طور بالقوه با 
راهبرد ضد دسترسی و منطقه ای چین مقابله کنند.  این مذاکره کننده ارشد 
آمریکایی در امور تس��لیحات در ادامه توضیح داد: س��الح های هایپرسونیک 
سامانه های دفاعی پایایی هستند که در منطقه آسیا و اقیانوسیه برای متحدان 
ما و دوس��تان و ش��رکای ما اطمینان حاصل می کنند و به این ترتیب پکن 
نمی تواند درگیر باج خواهی های نظامی شود.   بیلینگزلی در پاسخ به سؤالی 
درباره بحث دولت ژاپن در خصوص توس��عه توانایی ضد حمله به پایگاه های 
موشکی دش��من به عنوان گزینه ای برای سپر موش��کی متوقف شده گفت: 

چنین توانایی هایی "ارزشمند است".
ام��ا وی تأکید کرد توکیو نباید از دفاع موش��کی متع��ارف غفلت کند. وی 
افزود: قابلیت های دفاعی در برابر حمالت موش��کی بالستیک در حال ظهور 
می تواند بس��یار مهم باشد. بیلینگزلی که در زمان دولت دونالد ترامپ وارد 
حوزه سیاس��ت های امنیتی شده گفته می شود دیدگاه های جنگ طلبانه ای 
درب��اره چین دارد. وی یکی از مذاکره کنندگان ارش��د دولت واش��نگتن با 

روسیه در خصوص پیمان هسته ای جدید است. 
بیلینگزل��ی پی��ش از انتصاب در س��مت کنونی در ماه آوری��ل )فروردین(، 
رهب��ری گروه ویژه اقدام مالی را برعهده داش��ت؛ نه��ادی جهانی که برای 

مقابله با تامین مالی تروریسم فعالیت می کند.  

بدتر شدن اوضاع کشورهای عربی 
مشاور سیاسی و رسانه ای رئیس جمهور سوریه اعالم کرد که تسلیم شدن 
در برابر رژیم صهیونیس��تی به هیچ عنوان باعث بهبود اوضاع کشورهای 
عربی نمی ش��ود. »بثینه شعبان« در گفتگو با شبکه المیادین اعالم کرد 
که تس��لیم ش��دن در برابر رژیم صهیونیس��تی باعث نمی شود که وضع 
کشورهای عربی بهتر شود بلکه کاماًل برعکس، شرایط را بدتر می کند.وی 
افزود: راهکار حل مس��ائل مربوط به س��وریه، فلسطین و ملت های عربی این 
است که قدرتمند باشیم و مقاومت کنیم. شعبان بیان کرد: برخی هواداران عادی 
سازی روابط معتقد هستند که دشمن صهیونیستی آنها را دوست و شریک خود 
می داند درحالی که این طور نیست.شعبان گفت: دشمن صهیونیستی موفق شده 
اس��ت این تفکر را گس��ترش دهد که هزینه جنگ باال بوده و صلح کم هزینه تر 

است. نمی دانم نفع امارات از عادی سازی روابط با اسرائیل چیست؟ 

توجیه بسیار مضحک امارات 
نخست وزیر اسبق قطر در واکنش به امضای توافقنامه صلح میان امارات 
و رژیم صهیونیس��تی، گفت: عجیب است که اماراتی ها قطر را محاصره 

و با اسرائیل صلح می کنند.
 »حمد بن جاسم آل ثانی« نخست وزیر اسبق قطر به توافقنامه سازش 
میان امارات و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. وی در این خصوص 
اعالم کرد: عجیب اس��ت ک��ه اماراتی ها قطر را محاصره و با اس��رائیل صلح 
می کنند. نخس��ت وزیر اسبق قطر افزود: سوال این اس��ت که آیا توافقنامه صلح 
اس��رائیل با امارات با هدف حمایت از رئیس جمهور آمریکا در آس��تانه برگزاری 
انتخابات این کش��ور، انجام ش��د؟ آیا این کار با هدف بهب��ود چهره ابوظبی نزد 
آمریکایی ها صورت گرفت؟ وی با اشاره به ادعای اماراتی ها مبنی بر توقف الحاق 

کرانه باختری در مقابل طرح سازش، گفت: این توجیه بسیار مضحکی است.

باج خواهی آمریکا به بهانه کمک رسانی
معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا از شرط این کشور برای کمک مالی به 
لبنان خبر داد.  »دیوید هیل« معاون سیاس��ی وزیر خارجه آمریکا اعالم 
کرد که واشنگتن در صورتی از لبنان بعد از انفجار بندر بیروت حمایت 
مالی می کند که مقامات این کش��ور تغییراتی در لبنان ایجاد کنند.هیل 
گفت: زمان تحقق واقعیت در لبنان فرا رس��یده و از مقامات این کش��ور 
می خواهیم به خواس��ته های ملت لبنان گوش دهن��د.وی ادامه داد: مقامات 
لبنانی مس��ئولیت انفجار بیروت را برعهده دارند.هیل مدعی شد: کمک های مالی، 
مستقیماً به دولت لبنان داده نخواهد شد و این کشور طی دهه های گذشته شاهد 
فس��اد و سوء مدیریت بوده است. این س��خنان مداخله جویانه مقام آمریکایی در 
راس��تای ادامه سیاست های مداخله جویانه غرب در قبال لبنان مطرح شده است 

که پیشتر توسط سفیر آمریکا در لبنان تکرار شده بود.

 یمن: ائتالف متجاوز س��عودی طی 2۴ س��اعت  
11۴ مرتب��ه آتش بس »الحدی��ده« را نقض کرده 
اس��ت.این در حالی است که جنگنده های سعودی 
همزم��ان مناطق دیگری از یم��ن را نیز هدف قرار 
دادند. در این میان گروهی از شهروندان آمریکایی 
ب��ا برپایی راهپیمای��ی در مقابل مقر کنس��ولگری 
عربستان در نیویورک، تداوم تجاوز و محاصره علیه 

یمن را محکوم کردند.

 کره جنوبی: با مثبت ش��دن تست کرونای یکی 
از افس��ران نظامی ارت��ش کره جنوب��ی، برگزاری 
رزمایش ساالنه واشنگتن و سئول که قرار بود امروز 
برگزار ش��ود، به مدت دو روز به تعویق افتاد. ستاد 
مش��ترک ارتش کره جنوبی با ص��دور بیانیه ای از 
تعویق رزمایش مشترک نظامی ساالنه کره جنوبی 

و ایاالت متحده آمریکا خبر داد.

 بلاروس: مخالف��ان و موافقان دول��ت بار دیگر 
در ب��الروس ب��ا همدیگر رو به رو  ش��ند. معترضان 
به عملکرد »الکساندر لوکاش��نکو«، رئیس جمهور 
بالروس در مینس��ک، پایتخت این کشور به خاطر 
اختالف��ات بر س��ر انتخابات هفته گذش��ته تجمع 
کردن��د. این تجمعات که با ن��ام »راهپیمایی برای 
آزادی« برگ��زار ش��د، ا و در حالی انجام  ش��د که 
خش��م معترض��ان از انچ��ه »تقل��ب در انتخابات« 
خوانده ش��ده و نیز و خشونت های پلیس همچنان 

رو به افزایش است.

 ترکیله: انتش��ار س��خنان »جو بای��دن« نامزد 
دموک��رات انتخاب��ات آمریکا درخص��وص حمایت 
دولت آین��ده او از مخالف��ان رئیس جمهور ترکیه، 
موجی از انتقادات را برانگیخت.»فخرالدین آلتون« 
رئیس ارتباطات ریاس��ت جمهوری ترکیه در پیامی 
توئیتری نوشت:  »اظهارات جو بایدن نامزد انتخابات 
آمری��کا منعکس کننده بازی بر س��ر ترکیه و رفتار 
مداخله جویانه آن ها اس��ت. این اظهارات منطبق بر 

دموکراسی و روابط آمریکا و ترکیه نیستند«.

 فرانسله: وزارت خارجه ترکی��ه با موضع گیری 
علیه توافقنامه دفاعی فرانس��ه و قبرس آنرا محکوم 
کرد و خواستار اقدام مسئوالنه تری از سوی پاریس 
درخصوص قبرس شد. »حامی آکسوی« سخنگوی 
وزارت خارجه ترکی��ه  در این زمینه گفت، قبرس 
نماینده ترکهای قبرس نشین و کل جزیره نیست و 
حق انعقاد چنین توافقنامه ای را ندارد. س��خنگوی 
وزارت خارجه ترکیه افزود که این توافقنامه خالف 
تعهدات س��ال 1۹60 اس��ت و خطری علیه صلح و 

ثبات در شرق دریای مدیترانه محسوب میشود.

 آمریکا: جنگنده  روس��ی س��وخو-2۷ موفق به 
رهگیری و تعقیب یک هواپیمایی جاسوس��ی بدون 
سرنشین آمریکا در نزدیکی مرزهای روسیه شد.این 
خبر را وزارت دفاع روسیه اعالم کرده و افزوده است 
پس از رهگیری، این هواپیمای جاسوسی آمریکا از 

مجاورت مرزهای روسیه فاصله گرفته است.

هزاران تظاهرات کننده خشمگین سرنگونی نتانیاهو را خواستار شدند 

شرط بندی امارات روی اسب مرده
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کارشکنی های گسترده اشغالگران  بویژه آمریکا برای ادامه 
اش��غال این کش��ور مانع از تحقق روند صلح در این کشور 
ش��ده اس��ت چانکه گروه طالبان دیروز با انتشار بیانیه ای 

اعالم کرد که با دولت افغانستان وارد مذاکره نمی شود.

درحالیکه قرار بود از دیروز مذاکرات دولت افغانستان با گروه 
طالبان موسوم به مذاکرات بین افغانی، آغاز شود اما این گروه 
با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که با دول��ت کابل وارد مذاکره 
نمی شود.رس��انه های افغانس��تانی اعالم کرده ان��د که طالبان 
در بیانی��ه خود اعالم کرده دولت افغانس��تان را به رس��میت 
نمی شناس��د.از روز جمعه و با آغاز روند آزادس��ازی زندانیان 
طالبان، شرایط برای انجام مذاکرات بین افغانی مهیا شده بود. 
قرار بود مذاکرات دولت افغانستان و طالبان آغاز شود اما برخی 
از اعضای گروه مذاکره کننده دولت افغانس��تان با طالبان، از 

تعویق این گفتگوها خبر داده و گفته اند هنوز معلوم نیس��ت 
که روز یکشنبه این گفتگوها آغاز می شود یا خیر!پیش از این 
اعالم شده بود که گفتگوهای بین افغانی قرار است روز یکشنبه 
آغاز شود، اما حال به نظر می رسد که این گفتگوها به دالیل 
نامعلومی به تعویق افتاده اس��ت. در همین ارتباط نیز، »غالم 
فاروق مجروح«، عض��و گروه مذاکره کننده دولت کابل اعالم 
کرده که اگرچه زمان آغاز گفتگوها با طالبان به صورت دقیق 
مشخص نیس��ت، اما تیم مذاکره کننده قرار است در همین 
هفته به قطر سفر کند. دخالت های آمریکا و نیز آگاهی طالبان 

از نیاز ترامپ به صلح در افغانستان برای انتخابات موجب شده 
تا طالبان برای امتیازگیری بیشتر از ورود به مذاکره خودداری 
کن��د. در این میان دولت فرانس��ه مخالفت خ��ود را با آزادی 
تعدادی از زندانی��ان طالبان در افغانس��تان اعالم کرد.دولت 
فرانسه اعالم کرده که این افراد در کشتار نظامیان فرانسوی در 
افغانستان دست داشته اند.در همین رابطه سفارت فرانسه در 
کابل در صفحه رسمی توئیتر خود از دولت افغانستان خواسته 
که در آزادی ش��ماری از »تروریس��ت ها« که محکوم به قتل 

شهروندان فرانسه در افغانستان هستند، اقدام نکند.

   دست افغانستان 

همچنان زیر ساتور اشغالگران 

ناامن سازی آسیا با موشک های میان برد


