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علی تتماج 

عراق بار دیگر روزی بحران زده و ناامن را س��پری 
کرد چنانک��ه منابع امنیتی آمریکایی می گویند که 
عملیات راکتی علیه پای��گاه آمریکایی در اربیل، با 
اس��تفاده از کاتیوش��ا و از داخل منطقه کردستان 
عراق انجام گرفته اس��ت.عملیات اربیل با استفاده 
از راکت ه��ای ۱۰۷ میلی متری - ک��ه نوع معمول 
در دیگ��ر حمالت علی��ه پایگاه ه��ای آمریکایی در 
عراق هس��تند - انجام گرفت��ه و از فاصله حدود ۸ 
کیلومت��ری غرب اربیل ش��لیک ش��دند. حال این 

سوال مطرح است که ریشه این بحران چیست؟ 
هر چند که گروه عراقی تازه تأس��یس سرایا اولیاء 
ال��دم با بی��ان اینکه اش��غالگران آمریکایی در هیچ 
جای عراق امنیت نخواهند داشت، مسئولیت حمله 
به اربی��ل را برعهده گرفت ام��ا نگاهی بر تحوالت 
عراق نکاتی دیگر را آش��کار می سازد. نخست آنکه 
اربی��ل به رغم توافقات با دولت مرکزی عراق، برای 
کم��ک به امنی��ت کش��ور، در مقاطعی با اش��تباه 
محاس��باتی رفتار کرده اند چنانکه عملکرد نادرست 
آنها در سال 2۰۱4 موجب تسلط داعش بر موصل 
گردید حال آنکه اش��تباه محاسباتی رویکرد داعش 
به اش��غال اربیل بود که به اذعان سران این منطقه 
اگر حمایت های ایران و س��ردار س��پهبد ش��هید 
قاس��م س��لیمانی نبود، این منطقه به دست داعش 
افتاده بود. اکنون نیز این مس��ئله مشاهده می شود 
که س��ران اربی��ل به جای رویک��رد تعاملی با گروه 
ه��ای مقاوم��ت مردم��ی و ارتش، ب��ه محلی برای 
برخی گروه های ش��به نظامی مبدل شده اند که از 
پیامدهای آن را می توان بحران اخیر دانست. نکته 
دیگر آنکه برخی جریان های ش��به نظامی خارج از 
مقاومت مردمی و ارتش، ادعای مقابله با اشغالگران 
را سر می دهند اما رفتارهای خودسرانه آنها نه تنها 
کمکی ب��ه امنیت عراق نمی کند بلکه زمینه س��از 
بح��ران های امنیتی ب��رای ع��راق و بهانه ای برای 

اهداف اشغالگران شده اند. 
سوم آنکه دو تحول قابل توجه همزمان با این حمالت 
مش��اهده می ش��ود. از یک س��و طی روزهای اخیر 
گزارش ها از تحرکات گسترده آمریکا برای استقرار 
و تقویت داعش در مرزهای عراق و س��وریه حکایت 
دارد و از س��وی دیگر تحرکات رسانه ای و تبلیغاتی 
برای معرفی مقاومت مردمی به عنوان عامل ناامنی و 
حمالت به نیروهای امریکایی شدت گرفته است. این 
در حالی است که نیروهای مقاومت مردمی در قالب 
حشدالشعبی عملیات های گسترده ای را علیه داعش 
آغاز کرده اند. این س��ناریو مطرح است که برجسته 
سازان حمله موشکی به اربیل به دنبال اعمال فشار 
ب��ر ای متوقف س��ازی عملیات حشدالش��عبی علیه 
تروریسم و نیز توجیه ادامه اشغالگری آمریکا هستند 
در حال��ی که همزمان تح��رکات حمایتی آمریکا از 
داعش نیز حاشیه می شود. به عبارتی دیگر حمالت 
اربیل توس��ط هر جریانی که صورت گرفته باشد در 
نهایت در چارچوب منافع دشمنان امنیت عراق است 
که به دنبال حذف حشدالش��عبی و استمرار حضور 

اشغالگران هستند.

گزارشیادداشت

مناب��ع خبری در حالی از حمله راکت��ی به پایگاه نیروهای 
آمریکایی در اربیل خبر می دهند که شواهد امر بیانگر آتش 
افروزی های مش��کوک برای ادامه حض��ور آمریکا در عراق 
و ح��ذف نیروهای حشدالش��عبی در مبارزه با تروریس��م و 
افزایش نفوذ پیش��مرگه اس��ت که روابط نزدیکی با  آمریکا 

دارند. 
عراق طی هفته های اخیر با بحران های امنیتی قابل توجهی 
همراه شده است در حالی که از یک سو تحرکاتی مشکوک 
از سوی اقلیم کردس��تان عراق برای حذف حشدالشعبی و 
س��لطه بر مناطقی خاص در جریان اس��ت و از سوی دیگر 
آمریکا تحرکات نظامی در حمایت از داعش را ش��دت داده 
و دولت جدید این کشور برای ادامه حضور در عراق برنامه 
ریزی می کن��د. این تحرکات در حال��ی صورت می گیرد 
که در ادامه این بحران های مشکوک منابع پیشمرگ های 
کرد اعالم کردند چند راکت در ساعت ۹:۳۰ دوشنبه شب 
به نزدیک ف��رودگاه بین المللی اربیل در منطقه خودمختار 
کردس��تان عراق شلیک شده و یک کش��ته و چند زخمی 
برجای گذاشته اس��ت.هدف از حمله پایگاه نظامی آمریکا 

در نزدیکی فرودگاه بوده است.
در پی ای��ن حمله، فعالیت فرودگاه اربیل متوقف ش��ده و 

پروازها به حالت تعلیق درآمدند. به گفته مقامات کرد یکی 
از راکت ها به یک��ی از مراکز اقامتی اصابت کرد و چند نفر 
زخمی شدند.سخنگوی ائتالف آمریکا در عراق تایید کرده 
اس��ت که یک نیروی ق��راردادی این ائتالف بر اثر حمالتی 
ک��ه "غیرمس��تقیم" عنوان ش��ده در پای��گاه نظامی اربیل 
کش��ته شده و یک نیروی آمریکایی هم مجروح شده است.
س��رهنگ وین ماروتو، از سخنگویان ائتالف ضد داعش در 
عراق و سوریه در توییتر نوشته در جریان این حمله راکتی 
۵ نیروی قراردادی دیگر ائتالف هم مجروح شده اند.ش��بکه 
خبری سی ان ان می گوید چهار زخمی دیگر هم شهروندان 
آمریکای��ی بوده ان��د.در پی این حمله ص��دای آژیر قرمز از 
کنسولگری آمریکا در اربیل به گوش رسید و هلیکوپترهای 
آمریکایی بر فراز منطقه به پرواز درآمدند.گروه "سرایا اولیاء 
الدم" که گروهی مبهم و تازه تاس��یس اس��ت،  مسئولیت 
ای��ن حمله را برعهده گرفته اس��ت. در ای��ن میان  »صفاء 
االعسم« کارشناس نظامی عراق از تالش برخی جریان های 
وابسته به آمریکا برای متهم کردن الحشدالشعبی به عنوان 
عامل حمله به اربیل خبر داد.االعس��م در مصاحبه با وبگاه 
»المعلوم��ه« افزود که آن ها می خواهن��د از این اتهام یک 
بهانه بین المللی به منظور درخواست انحالل الحشد الشعبی 

و ابقای نیروهای آمریکایی در عراق، به دست آورند.
وی تصری��ح کرد ک��ه برخی طرف ه��ا می خواهن��د اتهام 
بمب��اران فرودگاه اربیل و پایگاه ائتالف آمریکایی را متوجه 
الحشدالش��عبی کنن��د و ه��دف آن ها نیز ابق��ای نیروهای 
آمریکای��ی در عراق و تضمین اس��تمرار درگیری در خاک 
عراق اس��ت. خبر دیگر آنکه »بره��م صالح« رئیس جمهور 
و »محمد الحلبوس��ی« رئیس پارلمان ع��راق در پیامهایی 
جداگان��ه در بامداد روز سه ش��نبه با تروریس��تی خواندن 
عملیات راکتی علیه پایگاه نظامی آمریکا در اربیل، خواستار 
افزیش تالش ها برای مقابل��ه با این گونه اقدامات و عامالن 
آن ش��دند. »مصطفی الکاظم��ی« فرمان��ده کل نیروهای 
مسلح عراق، نیز دستور تشکیل کمیته ای مشترک با اقلیم 
کردستان برای تحقیقات درباره این حادثه را داد.»نیچروان 
بارزانی« رئیس منطقه کردس��تان عراق،  از شورای امنیت 
و س��ازمان ملل خواست تا خطرات حمله راکتی به اربیل را 

جدی بگیرند ائتالف »النصر« به ریاس��ت »حیدر العبادی« 
نی��ز طی بیانیه ای حمله راکت��ی در اربیل را محکوم کرد و 
آن را نقض حاکمیت دولت و آسیب زدن به امنیت شهرها 
و ارعاب شهروندان عراقی دانست و خواستار تحقیق فوری 
و شفاف برای شناس��ایی عامالن آن شد.»آنتونی بلینکن« 
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله 
ب��ه یک پایگاه آمریکایی در اربیل اعالم کرد، واش��نگتن از 
مسببان این حمله حساب کش��ی خواهد کرد.وزیر خارجه 
دولت جو بایدن اعالم کرد: »ما به کس��انی که عزیزان این 
پیمانکار که در این حمله کش��ته شد و همچنین به مردم 
بی گناه عراق و خانواده هایش��ان که از چنین خشونت های 
وحش��یانه آس��یب می بینن��د، تس��لیت می گوییم«.منابع 
امنیتی آمریکایی می گویند که عملیات راکتی علیه پایگاه 
آمریکایی در اربیل، با استفاده از کاتیوشا و از داخل منطقه 

کردستان عراق انجام گرفته است.

نسل کشی رواندا بیست و شش ساله شد 

فرانسه همچنان پاسخگو نیست 
بیس��ت و شش سال پس از نسل کش��ی روندا که طی آن شمار زیادی از 
توتسی تبارها قتل عام شدند در حالی رسانه ها از نقش مقامات فرانسه  در 
زمینه س��ازی فرار عامالن این نس��ل کشی پرده برداشتند که دولتمردان 

پاریس همچنان از پاسخگویی و عذرخواهی خودداری می کنند .
رس��انه  خبری آنالین و مستقل مدیاپار که توسط جمعی از روزنامه نگاران 
نخبه فرانسوی مدیریت می شود از دسترسی به یک تلگرام دیپلماتیک به 
تاریخ ۱۵ ژوئیه ۱۹۹4 خبر داده که در آن به نقش نظامیان فرانس��ه در 
کمک به این نسل کشی اشاره شده است.بر اساس آنچه در این سند آمده 
مقامات فرانسوی از نظامیان این کشور خواسته بودند که در مناطق تحت 
کنترل خود به دستگیری آمران اصلی و عامالن نسل کشی مبادرت نورزند 

و به نوعی زمنیه فرار آنها را فراهم کنند.
این س��ند تلگرامی در آرشیو اس��ناد برونو دوالی، مش��اور امور آفریقای 
فرانس��وا میتران، رئیس جمهوری اسبق فرانسه نگه داری شده و به تازگی 
یک محقق فرانسوی به نام فرانسوا گرانه بواسطه تصمیم شورای کشوری 
اجازه دسترس��ی به آن را پیدا کرده بود.به نوش��ته مدیاپار همه ماجرا در 
ژوئیه ۱۹۹4 از یک درخواست اولیه از سوی یانیک ژرار، سفیر فرانسه در 

رواندا به عنوان نماینده ارشد وزارت خارجه کلید می خورد.
وی از مقامات ارش��د وزارت خارجه می خواهد دس��تورالعمل های روشنی 
در خصوص نحوه برخورد با مس��ئوالن نسل کش��ی  در »مناطق امن بشر 
دوس��تانه« که کنترل آن بدست نظامیان فرانسوی سپرده شده بود، ارائه 

دهند.دیپلمات فرانس��وی در این پیام خاطرنش��ان کرده ب��ود که دو راه 
بیش��تر پیش رو ن��دارد؛ یا باید آنها را دس��تگیر کرد و یا ف��ورا در حصر 

خانگی قرار داد.
آنچه در این میان جنجال برانگیز ش��ده پاس��خی است که مقامات دولت 
فرانسه پس از دریافت پیام و درخواست سفیر کشورشان در رواندا ارسال 
می کنند.در این پاسخ که پانزدهم ژوئیه ۱۹۹4 تاریخ خورده شائبه کمک 
به عامالن و مس��ئوالن نسل کشی رواندا برجس��ته می شود چرا که گفته 
می ش��ود در آن به نوعی توصیه ش��ده تا اجازه فرار مس��ئوالن نسل کشی 

داده شود.
وزارت ام��ور خارجه فرانس��ه که در آنزمان تحت هدای��ت آلن ژوپه اداره 
می شد در پاسخ تصریح می کند که بهتر است به عامالن نسل کشی اجازه 
داده ش��ود تا از منطقه خارج شوند؛ به عبارت دیگر امکان فرار آنها فراهم 
شود.این پیام به صورت تلگرام بدست سفیر فرانسه در رواندا رسیده و در 
آن به وی توصیه ش��ده تا با اس��تفاده از همه کانال های غیرمستقیم افراد 
مس��ئول و دخیل در نسل کشی را در جریان خواست دولت فرانسه برای 
ترک منطقه امن بشردوس��تانه قرار دهند. پاِی ای��ن پیام دیپلماتیک که 
با دس��تگاه تلگراف الکتریکی ارسال ش��ده امضای برنار امیه، مشاور وقت 
آلن ژوپه دیده می ش��ود که اکنون ریاست سرویس های اطالعات خارجی 
فرانس��ه را برعهده دارد.تنش در روابط فرانس��ه و رواندا پس از نسل کشی 
س��ال ۱۹۹4 همچنان تاکنون ادامه دارد. پاری��س اتهام حمایت از رژیم 
هوت��و و ناکامی در فرونش��اندن موج نفرت علیه توتس��ی ها پس از قتل 
جووین��ال هابیاریمانا، رئیس جمهوری وقت و هوتو تبار رواندا را رد کرده 
است. فرانسه همچنان از پاسخگویی درباره این نسل کشی خودداری می 

کند و حتی حاضر به عذرخواهی نشده است. 

توجیهمکرونبراینظامیگری
پنج کشور س��احل )موریتانی، مالی، بورکینافاسو، نیجر، چاد( و فرانسه 
نشس��تی را در سطح سران برای بررسی آینده مبارزه با گروه های تندرو 
در این منطقه آغاز کردند. این نشس��ت یک س��ال بعد از آن برگزار می 
شود که فرانسه اس��تقرار خود در منطقه ساحل را بیشتر کرده است تا 
پویایی خود را در نبردی که مدت آن طوالنی ش��ده اس��ت، بازیابی کند 
اما با وجود موفقیت های نظامی اعالم ش��ده، تندروها همچنان مساحت های 

گسترده ای از اراضی را تحت کنترل دارند و دست به حمالت می زنند.
اما امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه به ص��ورت ویدئوکنفرانس در این 
نشست ش��رکت کرد. ماکرون در اقدامی توجیهی برای نظامی گری فرانسه  در 
س��خنرانی خود مقابل نشست س��ران گروه کشورهای س��احل، بر لزوم تقویت 

مبارزه با گروه های تندرو و بازگرداندن قدرت دولت به آن منطقه تاکید کرد.

انتقادکرملینازرویکردتحریمیغرب
سخنگوی کاخ کرملین پشتکار بی وقفه اتحادیه اروپا برای تحریم علیه 
روس��یه را به باد انتقاد گرفت و خواس��تار گفت وگو و مذاکره برای حل 
اختالفات ش��د. »دیمیتری پس��کوف« از رویکرد تحریمی کش��ورهای 
غرب��ی انتقاد کرد و تاکید کرد، مس��کو از تحریمهای جدید اس��تقبال 
نخواهد کرد و امیدوار اس��ت اراده سیاس��ی برای مذاکره و گفت وگو در 
میان کش��ورهای غربی حاکم شود. پسکوف در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
س��والی درباره آمادگی روس��یه برای تحریمهای کشورهای غربی گفت: متاسفانه 
ما می دانیم که آمریکا و اتحادیه اروپا به بحثهای خود برای اعمال تحریم با تمام 
توان و پش��تکار ادامه می دهند. این چیزی نیست که ما از آن استقبال کنیم و از 
آن ناخش��نود هستیم. وی در عین حال تاکید کرد که روسیه در برابر هر تهدید 

احتمالی توان خود را بسیج کرده است. 

آمریکادعوتروسیهراردکرد
نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه گفت، با وجود ارسال 
دعوتنام��ه، دولت آمریکا از حضور بعن��وان ناظر، در کنفرانس بین المللی 
درباره سوریه "قالب آستانه" که در بندر سوچی برگزار می شود، خودداری 
کرده است. "الکساندر الورنتیف" در جمع خبرنگاران اعالم کرد که دولت 
آمریکا از شرکت در نشست "قالب آستانه" درباره سوریه درسوچی، بعنوان 
ناظر خودداری کرده است. نشست بین المللی درباره سوریه در "قالب آستانه" 
)روس��یه، ایران و ترکیه( در بندر سوچی روسیه برگزار شود.  الورنتیف گفت: »ما 
دعوتنامه مربوطه برای ش��رکت در این کنفرانس را برای همتایان آمریکایی ارسال 
کردیم، ولی متأس��فانه با جواب رد آنها روبرو ش��دیم. در ح��ال حاضر آمیکایی ها 
مشغول مسائل داخلی خود هستند و ظاهراً هنوز بطور کامل در خصوص خط مشی 

خود در جهت گیری به سمت سوریه تصمیم گیری نکرده اند.«  

پایگاه نیروهای آمریکایی هدف حمالت راکتی مشکوک قرار گرفت

آتش زدن اربیل برای 
ماندگار شدن 
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همزمان با اس��تمرار بحران سیاس��ی و تبعیض گسترده 
نژادی، نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد حدود 
دو س��وم آمریکایی ها بر این باورند که ایاالت متحده به 

یک حزب سیاسی سوم مهم و بزرگ نیاز دارد.
 نظرسنجی جدید موسسه گالوپ حاکی است 62 درصد 
آمریکایی ه��ا ب��ر این باورن��د که ایاالت متح��ده به یک 
حزب سیاس��ی س��وم مهم و بزرگ نیاز دارد زیرا احزاب 
جمهوریخواه و دموکرات عملکرد ضعیفی به نمایندگی از 
مردم آمریکا داشته اند. در حالی که 62 درصد آمریکایی ها 
خواس��تار تشکیل یک حزب سیاسی س��وم شده اند، ۳۳ 
درص��د نیز گفته ان��د دو حزب سیاس��ی موجود عملکرد 
مناس��ب و کافی ب��ه نمایندگ��ی از دیدگاه های مختلف 
سیاس��ی مردم آمریکا داشته اند. خبر دیگر آنکه در ادامه 
بحران سیاس��ی در آمریکا، ترامپ رئیس جمهور س��ابق 
آمری��کا در گردهمایی روز »رئیس جمه��ور« با اتومبیل 

مخصوصی در میان هوادارانش حضور پیدا کرد.
صد  ه��ا نفر از حامی��ان ترامپ در دو ط��رف خیابانی در 
نزدیکی ه��ای تفریحگاه »مار ئه الگ��و« تجمع کردند و 

ترامپ با اتومبیل شاس��ی بلند مشکی رنگی که همواره 
در صندلی عقب آن می نشیند از میان آنها عبور کرد. 

نتای��ج یک نظرس��نجی که بعد از تبرئه ترامپ در س��نا 
منتش��ر شده، نشان می دهد دو س��وم جمهوری خواهان 
خواس��تار ادامه نقش آفرینی پررنگ رئیس جمهور سابق 
آمریکا در حزب جمهوری خواه علیرغم اس��تیضاح دوباره 
وی هس��تند.در این نظرسنجی همچنین 6۰ درصد کل 
آمریکایی ه��ا گفتن��د نمی خواهند ترام��پ نقش مهمی 
در ح��زب جمهوری خواه ایفا کند که ش��امل ۹6 درصد 

دموکرات ها و 6۱ درصد مستقل ها بود.
پیش��تر »لیندسی گراهام« سناتور جمهوری خواه آمریکا 
پ��س از تبرئه ترامپ در دادگاه اس��تیضاح گفت او آماده 

حرکت به جلو و بازسازی حزب جمهوری خواه است.
در ای میان پلوس��ی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با 
اش��اره به ضرورت تخصیص بودج��ه اضافی برای تأمین 
امنی��ت قانونگذاران آمریکایی، از تش��کیل کمیس��یونی 
ش��بیه کمیسیون یازدهم س��پتامبر برای تحقیق بیشتر 

درباره حمله به کنگره خبر داد.

 در ادامه دس��تاوردهای مقاومت یمن، یک منبع میدانی 
یمن��ی از درگیریهای ش��دید بین ارت��ش و کمیته های 
مردمی این کش��ور با مزدوران وابسته به ائتالف متجاوز 

سعودی-اماراتی در »مأرب« خبر داد.
این منبع به ش��بکه خبری »المیادین« گفت که ارتش و 
کمیته های مردمی یمن موفق شدند در منطقه »صرواح«، 
روس��تای »الزور« را از اش��غال مزدوران خارج کنند.وی 
تصریح کرد، پس از آزادسازی روستای الزور، دهها مزدور 
به اسارت نیروهای یمنی درآمدند.منابع خبری خبر دادند 
که درگیری ها در ورودی غربی شهر مأرب شدید است  و 
نیروهای دولت صنعاء به بخش های وسیعی در این بخش 
مسلط شده اند. به گفته منابع یمنی، ۱2۰ کشته و زخمی 
از ش��به نظامیان دولت هادی به بیمارستان مأرب منتقل 
شده اند. در همین حال، نیروهای دولت صنعاء به شیوخ و 
رهبران قبائل مأرب گفته اند که می توانند هرچه خواستند 
از مهمات و سالح های دولت مستعفی به غنیمت بگیرند، 
به ش��رطی که آن ها را علیه ارت��ش و کمیته های مردمی 
استفاده نکنند.»محسن باصره« نائب رئیس پارلمان دولت 
مس��تعفی یمن نیز روز گذشته از احتمال آزادسازی شهر 
راهبردی »مأرب« توسط ارتش و کمیته های مردمی این 

کشور ابراز نگرانی کرد و خواستار نشست فوری »شورای 
دفاع ملی« شد و گفت که اگر مأرب به دست »حوثی ها« 

بیفتد، تاریخ ما را نخواهد بخشید.
وبگاه الخبر الیمنی نیز نوش��ت که س��ازمان های امدادی 
و حقوق بش��ری از مأرب خارج ش��ده و به اس��تان ش��بوه 
منتقل ش��ده اند و عقیده دارند که شهر مأرب به زودی به 
دس��ت »حوثی ها« خواهد افت��اد.در همین حال، نیروهای 
دولت صنعاء به ش��یوخ و رهبران قبائل مأرب گفته اند که 
می توانند هرچه خواس��تند از مهمات و س��الح های دولت 
مس��تعفی به غنیمت بگیرند، به ش��رطی که آن ها را علیه 
ارت��ش و کمیته های مردم��ی اس��تفاده نکنند.یک منبع 
نظامی یمنی نیز گفت که نیروهای دولت صنعاء از طریق 
بلندگو در مناطق درگیری به شبه نظامیان دولت مستعفی 
می گویند که می توانند با س��الح های سبک و نیمه سبک 
خود عقب نشینی کنند و در امان هستند. شاهدان عینی در 
مأرب گفته اند که با نزدیک شدن درگیری ها به اطراف شهر،  
حزب االصالح بخشی از نیروهای خود را از شهر خارج کرده 
و به سمت اس��تان حضرموت منتقل کرده است. به گفته 
آن ها سه کامیون و ۱۸ خودرو حامل نیرو و مهمات از مأرب 

خارج شده و به سمت حضرموت حرکت کرده اند.

آمریکایی ها خواستار پایان حاکمیت دموکرات ها 
و جمهوریخواهان 

مأرب در آستانه پیروزی مقاومت یمن 


