حمله پهپادی یمن به پایگاه ملک خالد عربستان
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«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد یگان پهپادی ارتش یمن توانست مواضع حساسی را در پایگاه هوایی «ملک خالد» در خمیس
مشیط عربستان سعودی هدف قرار دهد .وی اضافه کرد این حمله ،توسط  ۲پهپاد قاصف  K2انجام شد و این پهپادها توانستند به طور دقیق اهداف خود
را هدف قرار دهند .یحیی سریع گفت این حمله در واکنش به ادامه تجاوز و محاصره وحشیانه علیه کشور عزیزمان انجام شده.

بینالملل

بر این اساس «کاطع الرکابی» عضو کمیسیون امنیت و دفاع
پارلمان عراق درباره ماهیت این دور از گفتوگوهای راهبردی
گفت«:این گفتوگو مقدمهای بر ایجاد یک مبنای جدید است
و باید مسأله عقبنشینی نیروهای آمریکایی از عراق بر اساس
مصوبه مورخ پنجم ژانویه  ۲۰۲۰پارلمان عراق بررسی شود».
وی تصریح کرد« :نخس��توزیر ،یک کمیته به ریاست وزارت
خارجه و عضویت مش��اور امنیت ملی ،رئیس ستاد مشترک
ارتش و رئیسدفتر نخستوزیری تشکیل داده که ماموریت آن
تدوین برنامهای برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق است.
این کمیته با آمریکاییها درباره برنامه خروج نیروهای آمریکایی
از عراق گفتوگو میکند و این امر یکی از محورهای گفتوگوی
راهبردی میان  ۲دولت عراق و آمریکا خواهد بود» .وی تاکید کرد
محور اصلی این گفتوگو ،مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و
برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق خواهد بود.

■■موضع وزارت خارجه عراق و آمریکا درباره گفتوگوها

تصویری از دور نخست مذاکرات راهبردی آمریکا و عراق که سال گذشته میالدی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

دور سوم مذاکرات راهبردی بغداد  -واشنگتن دیروز در شرایطی برگزار شد که اختالفات جدی پیرامون این مذاکرات
بینجریانهایسیاسیعراقپدیداربود

مذاکرات راهبردی یا نفوذ امنیتی؟!

توگوهای راهبردی بین
گروه بینالملل :روز گذشته دور سوم گف 
آمریکا و عراق از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد .هر چند تا زمان
تنظیم این گزارش بیانیهای رسمی از سوی هیچ یک از طرفین
توگو منتشر نشده است اما بر اساس
در رابطه با نتایج این گف 
اخبار منتشر شده در رسانهها 4 ،موضوع بررسی مسائل امنیتی
و مبارزه با تروریسم ،اقتصاد و انرژی ،مسائل سیاسی و همکاری
در زمینه آموزش و فرهنگ به عنوان محورهای این گفتوگو
مدنظر قرار گرفت .این در حالی است که مطالبه اصلی پارلمان و
گروههای مقاومت کماکان اجرای مصوبه پارلمان عراق در ژانویه
سال گذشته مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از عراق است ،تا
جایی که بیانیه گروههای مقاومت درباره نتایج این نشست بر
این اصل استوار است که «اگر دور جدید گفتوگوهای بغداد
و واشنگتن به اعالم واضح موعد خروج نهایی نیروهای اشغالگر
آمریکا از عراق منتهی نش��ود ،گروههای مقاومت بدون قبول
هرگونه پیشنهادی درباره انتظار بیشتر ،حمالت بزرگی را علیه
آمریکاییها انجام خواهند داد» .در کنار این مورد آزادی عمل
عراقیها در تجارت تسلیحات بویژه در راستای تامین تجهیزات
و تسلیحات هوایی نظیر پهپادها از بازارهایی غیر از آمریکا نیز
موضوع مهم دیگری است که به عنوان یک مطالبه راهبردی
مطرح شده است .این خواستهها در شرایطی مطرح شده است
که عملکرد دولت عراق در هفتههای اخیر (نخستوزیر و کابینه)
حاکی از این است که روند مذاکرات چندان با مطالبات پارلمان
و گروههای مقاومت همس��و نخواهد بود .عالوه بر این با توجه
به زمان باقیمانده تا انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر امسال به
نظر میرسد نخستوزیر عراق اقدامات جنجالآفرین بیشتری
را در دستور کار قرار خواهد داد و از این پس تنش و اصطکاک
بین دولت و اکثریت پارلمان عراق تش��دید خواهد شد .از این
منظر میتوان گفت خروجی نتایج نشست دیروز نقطه آغازی
برای این تنشهاست.
■■ 4محور اصلی گفتوگوی راهبردی دیروز بغداد -واشنگتن

به گزارش «وط��ن امروز» به نقل از روزنامه دولتی الصباح
عراق ،دور س��وم گفتوگوی راهبردی میان بغداد و واشنگتن
طی مدت کمتر از یک سال گذشته دیروز چهارشنبه از طریق
ویدئوکنفرانس برگزار شد 4 .موضوع بررسی مسائل امنیتی و
مبارزه با تروریسم ،اقتصاد و انرژی ،مسائل سیاسی و همکاری
در زمینه آموزش و فرهنگ به عنوان اصلیترین محورهای این
توگو در حالی
گفتوگو مطرح شده است .محورهای این گف 
رسانهای شد که هیأت هماهنگکننده گروههای مقاومت عراق،
شامگاه روز سهشنبه ،در بیانیهای ضمن اعالم موضع خود در قبال
توگوی راهبردی ،هشدار داد «در صورت عدم تعریف زمانی
گف 
مشخص برای اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق ،مقاومت خود
افکار عمومی آمریکا با شنیدن نخستین
آمریکا
خبرها درباره تکمیل دیوار ترامپ توسط
بایدن ،شوکه شده است .بایدن در کارزار انتخاباتی خود مشخصا
وعده داده بود حتی یک وجب به دیوار مرزی جنوبی اضافه
نخواهد کرد اما در سومین ماه ورودش به کاخ سفید ،کنگره به
اشاره دولت او تخصیص بودجه برای تکمیل آن را تصویب کرده
است .به دنبال گزارش روزنامه واشنگتنتایمز در این باره که
رئیسجمهور سالخورده دموکرات در حال بررسی «پر کردن
خألها» در دیوار مرزی جنوبی با مکزیک است ،شاهد واکنش
شگفتزده رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی هستیم،
حتی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور پیشین نیز وقتی در یک
توگوی زنده تلویزیونی با سواالتی درباره تکمیل دیواری که
گف 
به «دیوار ترامپ» مشهور شده توسط جانشینش در کاخ سفید
مواجه شد ،گیج شده بود .سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه
ترامپ که از نخستین روز روی کار آمدنش در نخستین ماه
سال 2017تا پایان دوره 4ساله اعمال میشد ،توسط مخالفان
دموکرات او یکی از مهمترین نقطه ضعفهایش برش��مرده
میشد .پروژه دیوار مرزی با مکزیک نیز کلید سیاستهای
مهاجرتی دوره ترامپ بود که جو بایدن و سایر نامزدهای اولیه
دموکرات در جریان کارزار انتخاباتی س��ال گذشته علیه آن
موضع میگرفتند .این دیوار حدود  740کیلومتری که بیشتر
طول مرز مشترک ایاالت متحده با همسایه جنوبیاش مکزیک
را برای جلوگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان در بر میگیرد،
بارها از سوی دموکراتها به عنوان محلی برای حیف و میل
بودجه توسط دولت جمهوریخواه معرفی میشد .آنها عالوه
بر انتقاد شدید از صرف مالیات مردم برای ساخت این دیوار،
به نحوه نگهداری پناهجویان در کمپهای مرزی نیز اعتراض
داشته و آن را غیرانسانی توصیف کرده بودند.
بایدن بهمنماه گذشته بالفاصله پس از آنکه پایش را به اتاق
بیضی کاخ سفید گذاشت ،فرمانی مبنی بر تعلیق سیاستهای

انفجار در مسیر  ۳کاروان نظامی آمریکا در عراق

توگوهای راهبردی عراق و آمریکا ،کاروانهای پشتیبانی نظامی آمریکا در عراق طی پیامی
همزمان با آغاز دور سوم گف 
نمادین بعدازظهر دیروز (چهارشنبه)  ۳بار مورد حمله گروههای مسلح قرار گرفتند .در رابطه با  ۳کاروان نظامی که دیروز
مورد هدف قرار گرفتند ،پایگاه خبری «صابریننیوز» نوشت هر  ۳حمله در استان «بابل» و در زمانی کمتر از  ۱۰دقیقه انجام
شد .هر چند حمله اول را گروه موسوم به «قاصم الجبارین» بر عهده گرفت اما عامل  ۲حمله دیگر مشخص نیست .گفتنی
است آمریکا در جنوب عراق پایگاه نظامی ندارد و احتمال میرود کاروانهای نظامی اشغالگران همانند گذشته از کشور کویت
وارد عراق شده و به مقصد «عیناالسد» یا مرز سوریه در حرکت بودهاند .این هفته حمالت به کاروانهای نظامی آمریکا در
عراق تشدید شده و حتی به پایگاههای محل استقرار نیروهای این کشور نیز حمله راکتی شده است .پس از حمله به پایگاه
بلد ،نیروهای آمریکایی در تمام عراق به حالت آمادهباش درآمدند ،طوری که گشت هوایی بالگردهای ایاالت متحده برای
پایش میدانی حتی در محدوده منطقه سبز بغداد که سفارت آمریکا در آن قرار دارد ،تشدید شد.

را ملزم به پاسخگویی خواهد دانست» .بر خالف رویکرد دولت
مصطفی الکاظمی ،پارلمان عراق همچنان خواستار تمرکز بر
برنامه زمانبندی اخراج نیروهای خارجی از کشور در این دور از
گفتوگوهاست .تاکید پارلمان عراق بر اجرایی شدن مصوبه ژانویه
 2020مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از عراق ،تحوالت اخیر
عراق و در مقابل سفرهای الکاظمی به کشورهای حاشیه جنوب
خلیجفارس نشان میدهد در ماههای آتی وقوع تنشهای داخلی
و اصطکاک بین دولت و پارلمان بسیار محتمل و جدی است.
دور نخس��ت گفتوگوهای اس��تراتژیک بغداد  -واشنگتن
با اس��تناد به توافقنامه راهبردی س��ال  ،۲۰۰۸ماه ژوئن سال
گذشته میالدی از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد و  ۲طرف
در بیانیه پایانی آن تاکید کردند با توجه به پیشرفت حاصل شده
در زمینه نابودی گروه تروریس��تی داعش ،آمریکا طی ماههای
آینده به کاهش شمار نیروهای خود در عراق و گفتوگو درباره
وضعیت نیروهای باقیمانده ادامه میدهد ،در حالی که تمرکز
کنونی  ۲کشور روی توسعه یک رابطه امنیتی عادی و مبتنی
بر منافع مش��ترک است .این در حالی است که پارلمان عراق
اوایل سال گذشته میالدی در واکنش به شهادت سردار سپهبد
قاسم س��لیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی و ابومهدی المهندس ،نایبرئیس سازمان حشدالشعبی
در حمله هوایی تروریستی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بینالمللی
بغداد ،مصوبه خروج نیروهای خارجی و در رأس آنها نظامیان
آمریکایی را تصویب کرد که بر اس��اس آن ،دولت این کش��ور
ملزم به لغو درخواست کمک خود از ائتالف بینالمللی مدعی
مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا ،تعهد نسبت به پایان حضور
نیروهای خارجی و جلوگیری از اس��تفاده آنها از خاک ،آب و
آسمان عراق شد.
به رغم قانون مصوب مجلس عراق مبنی بر ممنوعیت حضور

نیروهای خارجی در خاک این کشور ،ارتش آمریکا به بهانه آنچه
«آم��وزش نظامی» ارتش عراق عنوان میکند ،از پذیرش این
قانون سر باز میزند.

■■اختالف نظر در تیم مذاکرهکننده عراق درباره حضور نظامیان
آمریکا در عراق

روز گذشته روزنامه االخبار در گفتوگو با دیپلماتهای عراقی
توگوهای راهبردی میان بغداد و واشنگتن
خبر داد دور جدید گف 
ب ه رغم هشدار گروههای مقاومت عراق ،شامل خروج نیروهای
بیگانه از خاک این کش��ور نیست .اوایل این هفته نیز «فوزی
حریری» رئیس هیأت منطقه کردستان در تیم مذاکراتی عراق در
گفتوگوی راهبردی با ایاالت متحده گفته بود بغداد در دورههای
پیشین گفتوگوهای راهبردی در دوره ریاستجمهوری «دونالد
ترامپ» ،خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده بود،
بلکه به ارزیابی موضوع ماندن و حمایت این نیروها بر اس��اس
دادهه��ای علمی ،نظامی و امنیتی پرداخته بود .حریری افزود:
در ش��رایط فعلی انتظار میرود با روی کار آمدن «جو بایدن»
رئیسجمهور دموکرات در آمریکا ،گفتوگوی راهبردی میان
بغداد و واشنگتن ،مجددا از صفر آغاز شود .این مقام کرد درباره
میزان هماهنگی و همسویی مطالبات نمایندگان اربیل و بغداد در
این گفتوگو ،بویژه درباره باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق
گفت خروج نیروهای آمریکایی از عراق از سوی برخی طرفهای
سیاسی مطرح شده است و برخی طرفهای سیاسی دیگر نیز
خواستار باقی ماندن این نیروها هستند اما تیم مذاکرهکننده
عراقی با تمام اعضایش ،خواهان اخراج نیروهای آمریکایی از عراق
نیست .در حالی که اخبار منتشر شده از بعضی رسانههای عراق
حاکی از عدم طرح موضوع مصوبه پارلمان عراق و اخراج نظامیان
آمریکایی از این کشور است ،به نظر میرسد اختالف نظر جدی
بین اعضای تیم مذاکرهکننده عراقی در این عرصه وجود دارد.

دولتدموکراتهایآمریکاپروژهجنجالیدولتقبلیبرای دیوارکشیدرمرزبامکزیکراتکمیلمیکند

بایدن ّبنای دیوار ترامپ

مهاجرتی رئیسجمهور قبلی امضا کرد .به نظر میرسید این
رویه درباره دیوار مرزی جنوبی هم ادامه یابد ،چرا که بایدن
در سومین هفته آغاز کارش به عنوان رئیسجمهور جدید با
ارسال نامهای به «نانسی پلوسی» رئیس وقت خانه نمایندگان
کنگره« ،کاماال هریس» معاون خود و رئیس مجلس سنا ،پایان
حالت فوقالعاده در مرزهای جنوبی ایاالت متحده با مکزیک

را اعالم کرده بود.
در کمال شگفتی اما این هفته وزیر امنیت داخلی دولت
بایدن اعالم کرد وزارتخانه او احتماال با تکمیل فواصل موجود
در دیوار مرزی مکزیک موافقت خواهد کرد .در وهله اول به
نظر میرسد این تصمیم شوکبرانگیز واکنشی است از سوی
دولت بایدن به روند وحشتناک افزایش هجوم مهاجران التین

ترامپ :بایدن ،سندرزی است که هورمونزده باشد!

دونالد ترامپ در یک برنامه تلویزیونی برای نخستینبار پس از پایان دوران ریاستجمهوریاش از خجالت جانشین خود
در کاخ سفید درآمد .او سهشنبه در یک گفتوگوی تلفنی زنده با شبکه نیوزمکس ،به تصمیمات و روشهای مملکتداری
جو بایدن حمله کرد .بهانه او برای حضور در این برنامه وابسته به جمهوریخواهان محافظهکار ،گزارشهایی بوده است مبنی
بر اینکه رئیسجمهور دموکرات قصد تکمیل پروژه ساخت دیوار در مرزهای جنوبی ایاالت متحده با مکزیک را دارد؛ دیواری
توگو در پاسخ به سوالی
که در افکار عمومی به «دیوار ترامپ» معروف است .رئیسجمهور پیشین جمهوریخواه در این گف 
درباره دنبالهروی بایدن از سیاستهای مهاجرتی او ابتدا گفت« :جو بایدن دارد کورسوی امیدی نشان میدهد! فکر میکنم
اینکه تغییر نظر داد ه عالی است اما لطمه زیادی وارد شده .اگر نسبت به تکمیل دیوار مرزی موافقت کنند ،خیلی عالی است.
این یک گام بسیار مثبت است» .با این حال ترامپ حاضر نشد از عملکرد جانشین خود دفاع کند و در پاسخ به اینکه آیا
بایدن مناسب ایفای وظایف ریاستجمهوری هست یا خیر ،گفت« :امیدوارم خوب باشد اما خب! ریاستجمهوری کشش
میخواهد ،نیرو و اشتیاق زیاد و هر آنچه تصورش کنید میطلبد ۵۰...ساعت کار در روز است و میفهمید که منظورم از این
حرف چیست .کار سنگینی است و من فکر میکنم این دیگر افراد هستند که اکثر تصمیمات را [به جای رئیسجمهور فعلی]
میگیرند اما امکان دارد در این باره اشتباه کنم .خیلی او (بایدن) را نمیشناسم اما صادقانه بگویم ،فرد دیگری تصمیمها
را میگیرد» .پس از این حرفها بود که ناگهان لحن ترامپ نسبت به دولت دموکرات تغییر کرد و او بایدن را متهم کرد که
در حال تبدیل ایاالت متحده به یک کشور سوسیالیستی است و افزود« :کشورداری بایدن مثل این است که برنی سندرز
استروئید (داروی هورمونی بدنسازی) مصرف کرده باشد» .پس از برنامه نیز در توئیتر شبکه نیوزمکس این جمله به نقل از
او توئیت شد« :فکر میکنم این سایر افراد هستند که اکثر تصمیمها را میگیرند اما امکان دارد در این باره اشتباه کنم».

«آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا طی پستی در توئیتر از
آغاز دور جدید گفتوگوهای راهبردی با عراق در روز چهارشنبه
خبر داد و نوشت« :مشتاقانه منتظر گفتوگو با همتای عراقی
خود «فؤاد حسین» در چارچوب گفتوگوی راهبردی عراق و
آمریکا هستم .ما پیشرفت در همه زمینههای مربوط به روابط
راهبردیمان را بررسی خواهیم کرد» .از سوی دیگر فؤاد حسین
در بیانیهای که دیروز وزارت خارجه عراق آن را منتش��ر کرد،
ابراز داش��ت :گفتوگوی راهبردی با واشنگتن در مرحله سوم
مورد توجه دولت عراق اس��ت و ما از طریق آن منتظر تقویت
روابط و حفظ منافع مشترک در همه سطوح با ایاالت متحده
آمریکا هستیم.
■■بیانیه گروههای مقاومت درباره گفتوگوهای راهبردی

توگوهای راهبردی میان
یک روز قبل از آغاز دور جدید گف 
واشنگتن و بغداد یعنی سهشنبهشب ،هیأت هماهنگکننده
گروهه��ای مقاومت عراق در بیانیهای موض��ع این گروهها در
رابطه با این گفتوگو را اعالم کرد .در بیانیه گروههای مقاومت
توگو آمده بود« :ما در برابر دور یا دورهایی
در ارتباط با این گف 
توگوها قرار داریم که [قرار است] دولت عراق
از مذاکرات و گف 
توگوی راهبردی» وارد
با دولت اشغالگر آمریکا تحت عنوان «گف 
توگوی
آن شود .با توجه به دریافت اطالعاتی موثق ،بیانی ه گف 
فردا (دیروز چهارشنبه) ،بیانیهای غیرمنسجم و بدون نظارت بر
نتایج خواهد بود و در آن هیچ اشارهای به اجرای مصوبه پارلمان
درباره بیرون راندن نیروهای آمریکایی اشغالکننده خاک عراق
وجود نخواهد داش��ت .این مس��اله باالترین خطر علیه کشور،
آینده و حاکمیت خواهد بود» .در ادامه بیانیه مذکور آمده بود:
توگو باعث
«همانطور که پیشتر اشاره کردیم ،آنچه در این گف 
توگو مبتنی بر
تعجب و شکبرانگیز است ،آن است که این گف 
مقدماتی روشن و حاوی یک نقشه راه مشخص نیست و از طرفی،
بهرغم آنکه بیش از یک سال از آن گذشته ،به نتایجی روشن و
علنی نرسیده است» .این هیات تهدید کرده بود اگر دور جدید
گفتوگوهای استراتژیک میان بغداد و واشنگتن به اعالم واضح
موعد خروج نهایی نیروهای اشغالگر آمریکا از عراق منتهی نشود،
گروههای مقاومت بدون قبول هر گونه پیشنهادی درباره انتظار
بیشتر ،حمالت بزرگی را علیه آمریکاییها انجام خواهند داد».
در ادامه این بیانیه آمده بود باید اجرای مصوبه پارلمان عراق
مبنی بر خروج نیروهای خارجی از کشور ،حفاظت از حریم هوایی
عراق و جلوگیری از نقض آن توسط هر هواپیمای خارجی در
رأس جدول کار دور جدید گفتوگوهای مذکور قرار بگیرد .هیات
هماهنگی گروههای مقاومت عراق در ادامه بیانیه خود تأکید
کرده بود اگر این شرط محقق نشود ،تمام نتایج گفتوگوهای
مذکور بیارزش و بیمعنا خواهد بود .این هیات در ادامه خواستار
تعیین یک سقف زمانی برای این گفتوگوها و همچنین تعیین
سقف زمانی برای اجرای مصوبات آن شد .به عالوه این هیات
خواستار حضور افراد مستقل ،بیطرف و با صالحیت دانشگاهی
که تابعیت آمریکا و انگلیس را ندارند به عنوان نماینده طرف
عراقی در گفتوگوها شد.
■■اظه�ارات العام�ری همزمان با آغاز مذاکرات اس�تراتژیک
بغداد  -واشنگتن

رهبر ائتالف فتح عراق در سخنانی همزمان با آغاز دور جدید
گفتوگوهای اس��تراتژیک میان بغداد و واشنگتن ،بر ضرورت
تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج اشغالگران آمریکایی
از عراق تأکید کرد .به گزارش سایت شبکه سومریهنیوز ،هادی
العامری ،رهبر ائتالف فتح عراق در این باره اظهار کرد :همزمان
با آغاز دور جدید گفتوگوهای استراتژیک میان عراق و آمریکا،
از تیم عراقی انتظار داریم شجاعانه به دنبال تحقق حاکمیت ملی
کشور و پایان دادن به حضور خارجی با وضع یک جدول زمانی
مشخص طی یک دوره کوتاه باشد تا نظامیان خارجی از کشور
خارج شوند و نیروهای عراقی بار دیگر کنترل کامل پایگاههای
هوایی عیناالسد و حریر و حریم هوایی عراق را به دست گیرند.
به مرزهای آمریکا .در ماه گذش��ته میالدی (مارس) ،رکورد
۲دههای بازداش��ت مهاجران در مرز با مکزیک برای دومین
ماه متوالی پس از فوریه شکس��ت و پلیس مرزی آمریکا از
دس��تگیری بیش از  171هزار مهاجر در این ماه خبر داد و
بالفاصل��ه دولت دموکرات به این بهانه که مرزهای آمریکا با
هجوم گسترده یک میلیون مهاجر تا انتهای سال 2021روبهرو
اس��ت ،اعالم کرد کاخ سفید در حال سنجش مزایای شروع
توساز دیوار مرزی زمان ترامپ است.
مجدد ساخ 
حقیقت اما چیز دیگری اس��ت و گزارشهای ماه ژانویه
(بهمنماه گذش��ته) توس��ط مقامات گمرک و محافظت از
مرزها نشان میدهد دولت بایدن از همان ابتدا تصمیمش را
درباره نهایی کردن طرح ساخت  480کیلومتر باقیمانده از این
دیوار گرفته بود .در نهایت اعترافات آلخاندرو مایورکاس ،وزیر
امنیت داخلی آمریکا در جمع کارمندانش ،پتکی بود بر سر
افکار عمومی .او در جمع کارمندان اداره مهاجرت و گمرکات
آمریکا وقتی با این پرس��ش روبهرو شد که چه برنامههایی
برای دیوار مرزی دارد ،گفت« :هر چند رئیسجمهور بایدن
فوریت آن را برداشت و انتقال بودجه پنتاگون برای این دیوار
را متوقف کرد اما هنوز امکان اتخاذ تصمیماتی درباره اتمام
«فواصل دیوار» وجود دارد» .وزیر امنیت داخلی همچنین به
منابع مالی وزارت دفاع اش��اره کرده که به زعم او به صورت
مناسبی صرف ساخت این دیوار شده و ادامه داده است« :جو
بایدن ،رئیسجمهوری آمریکا تصمیمش را درباره پایان یافتن
اختصاص بودجه دفاعی به ساخت این دیوار مرزی اعالم کرده
است اما از آنجا که دولت در برخی حیطههای خاص ساخت
دیوار به بازسازی یا حتی تکمیل پروژه مذکور نیاز دارد ،راه
را برای اتخاذ تصمیمهای بعدی باز گذاشته است» .به عبارت
دیگر قرار است هزینه ساخت  ۶۰درصد باقیمانده دیوار ترامپ
از همان محل بودجه عمومی آمریکا تامین شود که دموکراتها
از جمله خود بایدن ،ترامپ را از این کار منع کرده بودند!

دور دنیا

عفو بینالملل :وخامت وضعیت حقوق
بشر در انگلیس شتاب گرفته است

س��ازمان عفو بینالملل در گزارشی آورده است« :اوضاع
حقوق بشر در انگلیس به سرعت در حال حرکت به سمت
لبه پرتگاه» است .به نوشته روزنامه «گاردین» ،این سازمان در
گزارش ساالنه خود نوشته است رفتار سیاستمداران انگلیسی
در بر پا داشتن و حفظ قوانین حقوق بشری «موجب نگرانی
جدی» است .در این گزارش ،ضعف مقامات انگلیس در مقابله
با ویروس کرونا ،حمله به حق اعتراضات مردمی (از طریق ارائه
الیحهایعلیهبرگزاریتجمعات)،تبعیضپلیسانگلیسعلیه
سیاهپوستان و شهروندان دارای تابعیت آسیایی و تداوم فروش
تسلیحات به عربستان سعودی ،برجسته شده است .انگلیس
از نظر وضعیت شیوع ویروس کرونا ،یکی از بدترین شرایط
موج��ود در اروپ��ا را دارد .تاکنون نزدیک به  75هزار نفر در
این کشور بر اثر ابتال به بیماری «کووید »۱۹-جان خود را از
دست دادهاند .در این میان ،بیتوجهی دولت انگلیس به مراکز
نگهداری سالمندان و افراد ناتوان ،ساکنان آنها را به یکی از
قربانیان عمده ویروس کرونا تبدیل کرده است .از سوی دیگر،
هفته گذشته وزیر کشور و نخستوزیر انگلیس اعتراض مردم
بریستول به الیحه افزایش قدرت سرکوب پلیس را شرمآور
توصیف کرده و «حمایت مطلق» خود از نیروهای پلیس را
اعالم کردند .الیحه «پلیس ،جرائم ،محکومیت و دادگاهها»
معروف به الیحه «نظم و قانون» ،همه ساله در پارلمان انگلیس
ارائه میشود اما امسال با توجه به قتل یک زن جوان توسط
مأمور پلیس این کشور ،بر حساسیت آن افزوده شده است.
عباراتی که بیش از هر چیز توجه منتقدان را جلب کرده است،
جرمانگاری «ایجاد سر و صدا» و ایجاد «مزاحمتهای جدی»
است .در این الیحه برای ایجاد مزاحمت از طریق سر و صدا،
تا  10سال حبس در نظر گرفته شده است.

میدل ایست مانیتور :بنسلمان ذوب
در فرهنگ آمریکایی است

خودباختگ��ی محمد بنس��لمان ،ولیعهد مجنون قدرت
س��عودی در مقابل غربیها آنچن��ان در محافل بینالمللی
پیچیده است که حتی هزینههای هنگفت رژیم ریاض برای
خریدن رس��انهها نمیتواند از بازتاب عمومی آن جلوگیری
کند .تارنمای انگلیسی ممو (میدل ایست مانیتور) در گزارشی
درباره جزئیات زندگی شخصی بنسلمان نوشته که او از زمان
کودکی چنان شیفته فرهنگ آمریکاییها شده که هنوز بعد از
رسیدن به مقام والیتعهدی و در حالی که عمال همهکاره کشور
است ،باز هم دست از بازی ویدئویی «کال آو دیوتی» ،خوردن
فستفود و استفاده از محصوالت مک دونالد و اپل نمیکشد.
در این گزارش آمده بنسلمان در عین حال از «قاعده چینی»
پیروی میکند که به هر قیمتی رسیدن از استبداد به سلطنت
را تضمین میکند .گزارش ممو به گزارش یک مجله فرانسوی
درباره رابطه پادشاه عربستان با ششمین پسرش شباهت دارد؛
گزارشی که در آن آمده رابطه سلمان بنعبدالعزیز با او در زمان
کودکی و نوجوانی به خاطر ریشه بادیهنشینی مادرش سرد بود
و محمد بنسلمان با چنین عقدهای بزرگ شد.

زیر گرفتن پیرزن فلسطینی
توسط شهرکنشین اسرائیلی

صبح دیروز یکی از شهرکنشینان صهیونیست در اقدامی
وحشیانه یک زن سالخورده فلسطینی را با خودرو زیر گرفت
و به شهادت رساند .به گزارش العهد ،این جنایت در نزدیکی
منطقه «الخلیل» صورت گرفت و قربانی آن «شفیقه محمد
سلیمان ابوعقیل» زن  ۷۳ساله فلسطینی بود .او در ورودی
ش��هرک س��موع غربی در جنوب الخلیل در حال تردد بود
که خودروی یک شهرکنش��ین اسرائیلی به احتمال زیاد
به ش��کل عمدی او را زیر گرفت و بش��دت مجروح کرد .در
نهایت خانم ابوعقیل پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت
جراحات وارده به شهادت رسید .این در حالی است که کمتر
از یک ماه از زیر گرفته شدن یک شهروند فلسطینی دیگر
توسط شهرکنش��ینان یهودی با چراغ سبز نظامیان رژیم
صهیونیستیمیگذرد.

شکست آزمایش موشک فراصوت
آمریکا

نیروی هوایی پنتاگون در آزمایش موشک فراصوتی مشابه
آنچه روسها در اختیار دارند ،شکس��ت خورد .روز دوشنبه
 5آوریل ،نخستین پرتاب آزمایشی موشک فراصوت نیروی
هوایی ایاالت متحده بر فراز منطقه دریایی پوینت موگو در
سواحل کالیفرنیای جنوبی انجام شد .در این آزمایش نخستین
موشک آمریکایی هوا به زمین آرو از نسل ،183A-AGM
از یک جت راهبردی استراتوفارترس بی 52-اچ پرتاب شد
اما بر اساس گزارش روابط عمومی نیروی هوایی آمریکا این
موشک به دلیل نقص فنی نتوانست عملیات را با موفقیت به
پایان برساند .آمریکاییها از  4سال پیش که روسها موشک
فراصوت هدایتش��ونده هوا به زمین با نام کینژال (خنجر)
را رونمایی کردند هنوز نتوانستهاند پاسخی برای آن بیابند.

اذعان امارات به همکاری با رژیم
صهیونیستی علیه حزباهلل لبنان

«محمد حمد الکویتی» رئیس امنیت س��ایبری امارات
در مصاحب��ه با روزنامه صهیونیس��تی «هاآرت��ص» اذعان
کرد کش��ورش با رژیم صهیونیستی علیه بزرگترین گروه
مقاومت در منطقه یعنی حزباهلل ،همکاری اطالعاتی کرده
است .محمد الکویتی در گفتوگو با روزنامه هاآرتص گفته،
«تبادل اطالعاتی عالی» بین امارات و رژیم صهیونیستی در
جریان است و از جمله این همکاریها را حمالت سایبری
سال گذشته دانسته که رژیم صهیونیستی آن را به حزباهلل
منتسب کرده اس��ت .پاییز سال گذشته روزنامه «اسرائیل
هیوم» که گفته میش��ود نزدیک ب��ه «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر رژیم صهیونیس��تی است ،از همدستی برخی
کش��ورهای عربی خلیجفارس با تلآویو علیه حزباهلل خبر
داده بود .اسرائیل هیوم آبانماه  ۱۳۹۹نوشته بود در ماههای
اخیر چند کشور عربی حاشیه خلیجفارس در پی سازش با
تلآویو درباره تروریستی معرفی کردن حزباهلل تالشهای
مشترکی انجام دادهاند .طبق گزارش هاآرتص ،رئیس امنیت
س��ایبری امارات گفته ،اسرائیل و امارات درباره فعالیتهای
سایبری حزباهلل در چارچوب افزایش همکاری میان ابوظبی
و تلآویو تبادل اطالعات کردهاند.

