هیالری کلینتون به عنوان جنایتکار جنگی «هو» شد

یکشنبه  4مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3313

«هیالری کلینتون» وزیر پیشین خارجه آمریکا در دوره باراک اوباما در خارج از دانشگاه «کوئینز» در شهر «بلفاست» زمانی که قصد ورود برای شرکت
در مراسم معرفی وی به عنوان نخستین رئیس زن این دانشگاه را داشت ،به عنوان جنایتکار جنگی هو شد .در ویدئوی کوتاهی که در توئیتر منتشر شد
کلینتون در لباس دانشگاهی دیده میشود ،در حالی که فریاد «جنایتکار جنگی» و «شرم بر کوئینز» از جمعیت حاضر در نزدیکی دانشگاه شنیده میشود.

بینالملل

دور دنیا

صدراعظم آلمان پس از ۱۶سال صدارت مداوم از قدرت کنارهگیری میکند

مرکل
بیسمار بدون سبیل

شروین طاهری :امروز طبق قرار قبلی ،آخرین روز کاری «آنگال
دورتئا کاس��نر» موسوم به مرکل در «بوندس کانتسالمت» ،دفتر
صدارت عظمای فدرال در برلین پس از  16سال ریاست بالفصل
دولت آلمان اس��ت .رهبر مونث ژرمنها طی  2دهه نخست قرن
بیست و یکم میالدی ،با  ۴رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید و ۵
نخستوزیر بریتانیا در وست مینستر دیدار کرد و در  ۴انتخابات
پیاپی کشورش به پیروزی رسید و حاال به خواست خود از قدرت
و سیاس��ت کنارهگیری میکند؛ درست همزمان با انتخاباتی که
میت��وان از همین حاال پیشبینی کرد نتیجه آن پایان حکومت
بالمن��ازع حزب دموکرات -مس��یحی (حزب م��رکل) بر دولت و
رایش��تاگ (پارلمان آلمان) اس��ت .مناظرات چند هفته گذشته
همراه با نتایج نظرس��نجیهای پیاپی ،آش��کارا حکایت از برتری
اوالف شولتس ،معاون فعلی صدراعظم اما نه از حزب مرکل ،بلکه
از حزب سوسیال -دموکرات بر  ۲رقیب دیگر دارد؛ یعنی آرمین
الشت ،جانشین مرکل بر کرسی رهبری حزب دموکرات -مسیحی
و آنالنا بائرباک ،رهبر حزب سبزها .این در حالی است که از پاییز
 ۳سال پیش که مرکل ،کنارهگیری خود از قدرت در پایان دوره
فعلی صدارت عظما را اعالم کرد ،تصور میشد یک سیاستمدار زن
مقتدر دیگر مثل خودش جای او را پر خواهد کرد .تا چندی پیش
تصور میشد میراثدار مرکل ،نزدیکترین شخصیت سیاسی به
او و همحزبیاش ،خانم «اورزوال فن در الین» نخستین وزیر دفاع
مونث ژرمنها و رئیس فعلی کمیسیون اروپا باشد .حتی در چمبره
دموکرات -مسیحیها هم تصور بر این بود که چه بسا الزم باشد
برای حفظ قدرت در برلین ،فن در الین برای انتخابات  2021آلمان
از س��مت اروپاییاش استعفا کند اما چنین نشد و حاال چپهای
میانه که بسیار بیشتر از راستگراهای میانه دموکرات -مسیحی به
روسیه و چین نزدیک هستند ،مترصد سوار شدن بر قدرت اکثریت
آرا در رایشتاگ هستند ،اگرچه به نظر میرسد دست آخر کار به
ائتالف بین آنها و سبزها بکشد .مقدر است خانم صدراعظم پس
از اقتداری  16ساله همراه با دستاوردهای قابل توجهی برای آلمان
که به تثبیت این کشور در داخل و همچنین در اروپا انجامید ،دفتر
کارش را ترک کند .او در حالی به لقب ماتی(مادر) مفتخر ش��ده
که از هیچیک از  ۲ازدواجش با  ۲همسر اهل آلمان شرقی خود،
ابتدا «اولریش مرکل» فیزیکدان  -که نام فامیلش را از او به یادگار
دارد -و سپس «یوآخیم زاوئر» شیمیدان ،فرزندی ندارد .این ویژگی
او را درست در نقطه مقابل نخستین و طویلالمدتترین صدراعظم
آلمان« ،اتو فون بیس��مارک» در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی
قرار میدهد که از مجموعهای از پرنسنشینها و دوکنشینهای
متفرق ،کشور متحد آلمان امروزی را پدید آورد و به همین خاطر
«پدر دویچلند» خوانده میش��ود .اگر بیسمارک عالوه بر خاندان
اش��رافیاش ،یک کشور متحد و پیشرو صنعتی و پادشاهی قرن
نوزدهمی رایش همراه با س��نت س��بیل را برای ژرمنها به ارث
گذاش��ت اما «مادر آلمان مدرن» میراث مشخصی ندارد .اگرچه
مرکل دومین صدراعظم آلمان پس از جنگ دوم جهانی از نظر طول
دوران حکومت پس از «هلموت کهل» سیاستمدار تنومند و فاسد
دهههای  1970و  1980محس��وب میشود اما او هرگز نتوانست

آلمان را از زیر سیطره آنگلوساکسونهای آمریکایی و انگلیسی خارج
کند و به جایگاه یک قدرت بینالمللی برساند که حسرت فروخورده
بسیاری ژرمنها ،از دوران هیتلری است .در سالهای اخیر بویژه
در دوران افتضاح ریاستجمهوری ترامپ ،وقتی بلبشویی کمسابقه
نظم س��ابق آمریکایی جهان را رو به افول میبرد ،مرکل آخرین
امیدهای هموطنانش برای کسب جایگاهی جهانی را با انتصاب ۲
وزیر دفاع زن پیاپی ،نخست فن درالین که وصفش رفت و سپس
«آنگ��رت کرامپ-کارن باوئر» ناامید کرد .در واقع هیچوقت هیچ
کس در داخل و خارج آلمان ،رویاپردازیهای فانتزی این  ۳زن در
برلین را برای احیای امپراتوری رایش جدی نگرفت و دست آخر
هم این رویاپردازیها به لطف شریکی سستعنصر برای رهبری
اتحادیه اروپایی به نام فرانسه مکرون ،زیر پای برنامه توسعه شرقی
ناتو به رهبری واشنگتن و لندن له شد و آلمان مرکل همانند آلمان
قبل از مرکل ،مستعمره سیاسی و نظامی اروپایی آنگلوساکسونها
باقی ماند .با همه اینها آنگال یک پدیده است .او در آلمان شرقی
سوسیالیستی پشت دیوار برلین بالید و پس از فرو ریختن دیوارهای
بلوک شرق ،تبدیل به رهبر لیبرالیسم نوین اروپایی شد .او تنها یکی
از  ۳اسطوره ملی تاریخ معاصر ژرمنهاست که از آلمان شرقی سابق
(جمهوری دموکراتیک آلمان متحد فروپاشیده شوروی) یا دستکم
منطقه پروس در آن سوی مرزهای لهستان و مورد ادعای آلمان
برخاستهاند .در سرزمین چهرههای کاریزماتیک ۲ ،اسطوره معاصر
دیگر ژرمنها ارتباط خاصی با سیاست ندارند؛ یکی گونتر گراس،
نویسنده و شاعر برجسته و برنده نوبل ادبیات بود که نامش با رمان
«طبل حلبی» جاودانه شد و دیگری اشتفان افنبرگ ،کاپیتان تیم
ملی فوتبال آلمان شرقی که به عنوان کاپیتان تیمملی آلمان متحد،
به قهرمانی جام ملتهای اروپا و توپ طالی فوتبال اروپا رسید.
هنر مرکل اما همین بود که در کشوری برخاسته از خاکستر
جنگ و شکستهای سیاسی ،اسطورهای از یک سیاستمدار موفق
با دستاوردهایی رو به آیندهای روشن خلق کرد.
■■نصف بیشتر آلمانها دلشان برای مرکل تنگ نمیشود

در آستانه روز خداحافظی آنگال مرکل از سیاست ،افزونه پرطرفدار
نظرس��نجی آنالین در آلمان نشان میدهد نصف بیشتر ژرمنها

نشست آمریکا ،هند ،استرالیا و ژاپن
علیه چین

دلش��ان برای خانم صدراعظم تنگ نخواهد شد .در جدیدترین
نظرس��نجی س��یوی ( )Civeyکه در فاصله  22تا  24سپتامبر،
اختصاصا برای روزنامه آگس��بورگر آلماینه انجام شده ،از 5007
شهروند آلمانی سوال شده که «آیا با پایان دوران رهبری مرکل،
دلتان برای او تنگ میشود یا خیر؟» اکثریت ( 52درصد) پرسش

شوندگان در پاسخ گفتهاند با پایان یافتن دوران این سیاستمدار
کهنهکار که از سال  2005به طور پیوسته ریاست دولت فدرال را
برعهده داشته ،احساساتی نخواهند شد .برخالف آنها 38 ،درصد
گفتهاند دلش��ان برای او تنگ میشود و  10درصد باقیمانده نیز
هیچ حسی به این موضوع ندارند.

انتخابات سرنوشتساز آلمان؛ چه کسی جای مرکل خواهد نشست؟

انتخابات سرنوشتس�از آلمان امروز برگزار خواهد شد .روز گذشته خبرگزاری آلمانی «دپآ»
«آرمین الشت» رهبر حزب محافظهکار دموکرات  -مسیحی آلمان را به عنوان جانشین احتمالی
مرکل برای صدارت بر این کشور پس از انتخابات ماه جاری میالدی معرفی کرد .با این حال یک روز
مانده به انتخابات پارلمانی آلمان ،نظرسنجیهایی که طی ماههای اخیر در این کشور انجام شده است،
نشان میدهد هیچ حزبی در انتخابات پیش رو به اکثریت الزم برای تشکیل دولت جدید نخواهد
رسید و تشکیل یک دولت ائتالفی از  ۲یا  ۳حزب نیاز به زمان خواهد داشت .بنابراین مرکل احتماال
پس از انتخابات نیز تا پایان سال جاری سرپرستی امور کشور را به عهده خواهد داشت ۶۰ .میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر از شهروندان آلمان میتوانند امروز یکشنبه  ۲۶سپتامبر در مهمترین انتخابات پس
از وحدت دو آلمان شرکت کنند .این انتخابات از آن جهت اهمیت تاریخی دارد که مرکل پس از ۱۶
سال رهبری این کشور در اوج بحرانهای پیاپی ،از صحنه خارج میشود .از سوی دیگر روزنامه

علت پیشروی سریع نیروهای یمنی در مأرب چیست؟
پیشرویهای بیسابقه نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی
یمن در استانهای مختلف بویژه مأرب در هفتههای گذشته به
حدی بوده که اکنون رسانههای همسو با ائتالف سعودی نیز با
اذعان به شکستهای پی در پی شبهنظامیان دولت مستعفی
یمن ،از تنگتر شدن محاصره شهر مأرب بشدت اظهار نگرانی
میکنند .وبسایت العربی الجدید (نزدیک به محافل اخوانی)
در گزارش��ی نوشته است درگیریهای استان مأرب به مرحله
سرنوشتسازی رسیده و «حوثیها» بیش از هر زمان دیگری
در حال پیشروی هستند و جنگ به استانهای جنوبی کشیده
شده است .نکته قابل توجه اینکه کنترل شهر مأرب نیز عمدتا
در دس��ت حزب اخوانی «االص�لاح» قرار دارد .العربی الجدید
نوشت نیروهای دولت صنعا بخوبی
متوجه ش��دهاند از چ��ه جهتی باید
جبهه جدید را به سمت شهر مأرب
باز کنند و به شکل غافلگیرکنندهای
پس از یک سال درگیری فرسایشی
در جبهههای «صرواح» و «مدغل» در
غرب شهر مأرب ،عملیات خود را به
سمت جنوب شرق مأرب سوق دادهاند .در این گزارش اذعان
شده اس��ت نیروهای ارتش و انصاراهلل در مدت زمان کوتاهی
توانس��تهاند دستاوردهای مهمی در س��طح میدانی با تلفات
بسیار پایین به دست آورند .آنها پس از آنکه اواخر سال ۲۰۱۷
در اس��تانهای البیضا و شبوه شکست خورده و عقبنشینی
کردند ،اکنون بازگشته و با سرعت شهرستانهای «الصومعه»
و «مس��وره» در استان البیضا و شهرها و شهرکهای جنوبی
استان شبوه را به کنترل خود درآوردهاند .العربی الجدید نوشت
نیروهای مقاومت یمن تنها در عرض چند س��اعت توانستند
وارد  ۳شهرس��تان اس��تان ش��بوه از جمله «بیحان» شوند و
مردم به یکباره خودروهای نظامی آنها را در داخل شهر بیحان
مشاهده کردهاند .طبق این گزارش ،نیروهای «انصاراهلل» پس از
شهرستان بیحان با دهها خودرو حامل نیروهایشان به سمت
شهر «حریب» در جنوب شرق مأرب رهسپار شده و آنجا را نیز
آزاد کردند و سپس شهرستان «العبدیه» و آخرین استحکامات
دفاعی شبهنظامیان دولت منصورهادی را در مرز میان استان
مأرب و البیضا به محاصره خود درآوردند .شهرستان العبدیه به
علت دارا بودن ارتفاعات از نقاط مستحکم دولت منصور هادی به
شمار میرود و  90کیلومتر با شهر مأرب فاصله دارد اما نیروهای
دولت صنعا شبهنظامیان دولت مستعفی و قبایل همسو را بشدت
تحت فشار قرار دادهاند و همزمان برخی گزارشهای رسانهای از
تسلیم بیقید و شرط آنها خبر میدهد .در صورت آزادی کامل
شهرستان العبدیه ،نیروهای مقاومت یمن مسیر تازهای برای
تحت فشار گذاشتن شبهنظامیان ائتالف سعودی در شهر مأرب
باز میکنند و میتوانند پشتیبانی آنها را از سمت استان شبوه
به طور کامل قطع کنند .العربی الجدید در ادامه هشدار داد اگر

معاوضه  ۲تبعه کانادایی با مدیر هوآوی

دولت کانادا در مقابل درخواس��ت چین تسلیم شد و
مدیر مالی ش��رکت هوآوی را ب��ا  ۲تبعه کانادایی دارای
محکومیتهای سنگین در چین معاوضه کرد .جاستین
ترودو ،نخستوزیر کانادا روز جمعه گفت 12« :دقیقه قبل
مایکل کووریک و مایکل اسپاور  ۲ -شهروند این کشور
که برای بیش از  1000روز در چین زندانی بودند -حریم
هوای��ی چین را ترک کرده و درحال بازگش��ت به خانه
هستند» .اندکی پس از این صحبتها ،رسانهها خبر دادند
پلیس ونکوور ،منگ وانژو ،مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی
و دختر بنیانگذار این غول دیجیتالی و مخابراتی چینی
را که به درخواس��ت آمریکا بازداشت کرده بود آزاد کرده
و او به چین بازگش��ته است .بدین ترتیب خانم منگ به
آمریکاییها استرداد نشد .از زمان ریاستجمهوری ترامپ
و پس از روی کار آمدن بایدن ،سیاست خارجی آمریکا به
مهار چین و استفاده از هر روشی برای کنترل قدرت گرفتن
هر چه بیشتر این کشور متمرکز شده است.
کووریک و اسپاور ۲ ،تبعه کانادایی دسامبر  2018در
چین بازداش��ت شده و حتی اولی به اعدام محکوم شده
بود .کانادا معتقد است این بازداشتها عمدی بوده و تنها
مدت کوتاهی پس از دستگیری مدیر ارشد هوآوی انجام
شده است .در مقابل پکن اصرار دارد که بازداشت این  ۲نفر
ارتباطی به پرونده هوآوی نداشته اما به نظر میرسد تصمیم
ابتدایی کانادا در بازداشت یکی از مدیران ارشد هوآوی آن
هم به درخواست آمریکا جرقه این تنش رازده بود.

شبهنظامیان دولت مستعفی نتوانند شهرستان «حریب» را از
نیروهای دولت صنعا باز پس گیرند ،باید منتظر محاصره کامل
شهرستان العبدیه و سپس محاصره شهر مأرب باشند .منابع
ارتش وابس��ته به دولت منصورهادی به این وبسایت گفتند
وضعیت دشواری برای تغییر معادله در جنوب شرق مأرب و شبوه
دارند و تنها امیدشان به بازسازی شاکله از هم پاشیده نیروها در
محور بیحان است و شبهنظامیان دولت مستعفی باید با کاشت
گسترده مین از سرعت پیشروی نیروهای دولت صنعا بکاهند.

■■چرایی شکستهای پیدرپی شبهنظامیان دولت منصور
هادی

وبسایت العربی الجدید در ادامه این سوال را مطرح کرد
که چه عواملی موجب ش��ده اس��ت
ش��بهنظامیان دول��ت ه��ادی که به
سختی در جبهههای صرواح و مدغل
تاکنون مقاوم��ت کرده بودند ،اکنون
در جنوب شرق مأرب قافیه را ببازند
و هیچ مقاومتی از آنها دیده نشود .به
نوشته این وبسایت ،چنین وضعیتی
برای ارتش دولت مس��تعفی دور از انتظار نبود و کسانی که
مسائل یمن را دنبال میکنند ،پیشبینی چنین روزهایی را
میکردند .طبق این تحلیل ،نیروهای دولت مستعفی از زمانی
که در جبهه «ن ِ ِهم» در شرق صنعا شکست خورده و عقبنشینی
کردند ،مدیریت و کنترل درگیریها را به ارتش و انصاراهلل یمن
واگذار کرده و ابتکار عمل را از دست داده و در موضع دفاعی
قرار گرفتند و از آن پس این نیروهای دولت صنعا بودند که
دست به عملیات میزدند و از هر جبههای که میخواستند،
ارتش منصور هادی را تحت فشار میگذاشتند .به گفته یک
منبع نظامی در دولت مستعفی یمن ،در حال حاضر هیچیک
از فرماندهان اصلی وضعیت فعلی جبهههای نبرد را به گردن
نمیگیرد؛ جبههای که به طول  ۳۰۰کیلومتر در اطراف مأرب
ایجاد شده است.
العربی الجدید اما به عوامل دیگر پیشروی ارتش و انصاراهلل
یمن نیز اش��اره و اذعان کرد آنها در اس��تان شبوه از حمایت
مردمی و قبیلهای برخوردارند .اختالف و درگیری شبهنظامیان
گروه «المجلس االنتقالی» با عناصر دولت منصور هادی ،استفاده
گسترده از پهپادهای انتحاری و استفاده از استراتژی محاصره از
عوامل دیگر پیشروی سریع ارتش و انصاراهلل به شمار میرود.
وبگاه الخبر الیمنی نیز نوشت حمالت گسترده پهپادی ارتش و
کمیتههای مردمی یمن به عمق خاک عربستان و فرودگاههای
این کشور ،موجب شده است از میزان پشتیبانی هوایی ارتش
سعودی از نیروهای زمینی در مأرب به طرز قابل توجهی کاسته
شود .در این راستا حمله پهپادی روز گذشته با  ۵فروند پهپاد
به فرودگاههای «جیزان» و «ابها» موجب شد پرواز جنگندهها
از این  ۲فرودگاه متوقف شود.

«پاسایر نویه پرسه» ،نوشت نتایج نظرسنجی جدیدی که «زددیاف» آلمان انجام داده است نشان
میدهد شهروندان آلمانی همچنان «اوالف شولتز» ،نامزد صدراعظمی حزب سوسیال  -دموکرات
را بهترین گزینه برای صدر اعظمی آینده آلمان میدانند .براساس نتایج این نظرسنجی ،پیشتازی
حزب سوسیال  -دموکرات نسبت به اتحادیه احزاب متحد مسیحی کاهش پیدا کرده است اما این
حزب همچنان پیشتاز است .در این نظرسنجی ،احزاب دموکرات  -مسیحی و سوسیال  -مسیحی با
یک درصد صعود نسبت به هفته قبل  23درصد آرای شهروندان را به دست آوردند .حزب سوسیال
 دموکرات هم بدون تغییر  25درصد آرای شهروندان را کسب کرد .سبزها هم با نیم درصد صعودنسبت به هفته قبل  16/5درصد آرای شهروندان را کسب کردند .حزب افراطی «جایگزینی برای
آلمان» هم در این نظرسنجی  10درصد ،حزب لیبرال  -دموکرات  11درصد و چپها  6درصد آرای
شهروندان را کسب کردند.

س سازش با صهیونیستها از سوی عراق
محکومیت کنفران 
دولت عراق در واکنش به برگزاری کنفرانس عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی در اربیل ،مرکز اقلیم کردستان این
کشور بشدت آن را محکوم کرد .دفتر نخستوزیری عراق در
بیانیهای که روز شنبه منتشر شد ،با اعالم مخالفت قاطعانه
دولت عراق با عادیسازی روابط با اسرائیل ،بر غیرقابل قبول
ب��ودن کنفرانس اربیل تاکید کرد .به گزارش «وطنامروز»،
پایگاه خبری «میدل ایس��ت نیوز» در این باره نوشت :دفتر
رس��انهای «مصطفی الکاظمی» ،نخستوزیر عراق با انتشار
بیانیهای ،نشست برگزارشده در اربیل که شعار عادیسازی
روابط با اس��رائیل را مطرح کرده بود ،بش��دت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است :دولت عراق مخالفت قاطعانه خود
ب��ا نشس��تهای غیرقانون��ی را که
توسط برخی عشایر مقیم اربیل در
اقلیم کردستان برگزار شده و شعار
عادیس��ازی روابط با اس��رائیل را
مطرح کرده است ،اعالم میکند .در
ادامه بیانیه اشاره شده است :دولت
عراق تاکید میکند این نشستها
به نمایندگی از اهالی و س��اکنان ش��هرهای ع��راق برگزار
نمیشود اما برخی شخصیتها سعی دارند این نشستها را
به نام س��اکنان آن اعالم کنند ،درحالی که این مواضع تنها
مواضع حاضران در نشس��ت مذکور بوده اس��ت .این بیانیه
افزوده است :این کنفرانس تالشی برای به تشویش کشاندن
وضعیت عمومی عراق و احیای جنجال فرقهای نامطلوب در
آستانه آمادگی شهرهای عراق برای ورود به انتخاباتی سالم،
عادالنه و زودهنگام در انسجام با آرمانهای ملت است .بیانیه
دفتر رسانهای الکاظمی تاکید میکند :مطرح کردن مفهوم
عادیسازی روابط از لحاظ قانون اساسی ،حقوقی و سیاسی
در عراق غیرقابل قبول و مردود است و دولت به صورت واضح
موضع تاریخی ثابت و حامیانه از قضیه عادالنه فلس��طین و
دفاع از حقوق ملت فلسطین و در رأس آن حق فلسطین در
برپایی کش��ور مستقل به پایتختی قدس شریف و مخالفت
با همه نوع شهرکسازی و تعرض و اشغالگری که اسرائیل
در حق ملت برادر فلسطین انجام میدهد را اعالم میکند.
پارلم��ان عراق نیز در بیانیهای برگزاری این کنفرانس را در
اربیل بشدت محکوم کرد.

■■رئیسجمهور عراق :نشس�ت اخیر بیانگر موضع ساکنان
شهرهای عراق نیست

ریاستجمهوری عراق نیز در بیانیهای اعالم کرد :ما بر موضع
ثابت خود درباره حمایت از مس��اله فلسطین و اجرای حقوق
مش��روع و کامل مردم و مخالفت قاطع با مساله عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی تأکید میکنیم و خواهان احترام
به اراده عراقیها و تصمیم ملی و مستقل آنها هستیم .در این
بیانیه آمده است :نشست اخیر بیانگر موضع ساکنان شهرهای

عراق نیست بلکه بیانگر مواضع کسانی است که در آن شرکت
کردند ،همچنین تالشی برای برهم زدن اوضاع عمومی و صلح
داخلی است .ما خواهان دوری از تبلیغ برای مفاهیمی هستیم
که از نظر ملی و قانونی مردود است و احساسات عراقیها را
خدشهدار میکند آن هم در زمانی که برای برگزاری انتخابات
شفاف آماده میشویم.

■■اقلیمکردستان:نشستاربیلبیانگرموضعرسمیمانیست

وزارت داخلی دولت اقلیم کردس��تان عراق هم اعالم کرد
کنفرانس اربیل بدون اطالع دولت برگزار شده و بیانگر موضع
اقلیم نیس��ت .شبکه سومریه نیوز در خبری به نقل از وزارت
داخلی دولت اقلیم کردستان عراق بیانیهای را درباره کنفرانس
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
در اربی��ل صادر ک��رد .در بیانیه این
وزارتخانه آمده است :این نشست بدون
اطالع ،موافقت و مشارکت دولت اقلیم
کردستان عراق برگزار شده است .این
وزارتخان��ه همچنین تاکید کرد :این
نشس��ت به هیچ وجه بیانگر موضع
اقلیم کردستان نیست .وزارت داخلی دولت اقلیم کردستان
عراق همچنین اعالم کرد اقدامات الزم برای پیگیری چگونگی
برگزاری این نشست اتخاذ خواهد شد.
■■محکومیت نشست عادیسازی از سوی گروههای مقاومت
و جریانهای سیاسی

ظهر دیروز نیز فالح فیاض رئیس حشدالشعبی عراق و شیخ
قیسخزعلی رئیس گروه مقاومت عصائب اهل حق برگزاری این
نشست را اقدامی خائنانه اعالم و آن را محکوم کردند .در همین
حال شخصیتها و مقامات سیاسی عراق از جمله ائتالف فتح به
رهبری هادی العامری« ،سیدعمار حکیم» رهبر جریان حکمت
ملی عراق ،مقتدی صدر رئیس جریان صدر ،جمعیت علمای
اهل سنت عراق ،قاسم االعرجی مشاور امنیت ملی نخستوزیر
و شمار دیگری از مقامات سیاسی و شخصیتهای مذهبی با
انتشار پیامهایی برگزاری کنفرانس صلح با رژیم صهیونیستی
را محکوم کردند.
منابع عراقی اعالم کردند در حرکتی مشکوک و جنجالی
«کنفران��س توافق آبراهام» در اربیل ،مرکز اقلیم کردس��تان
عراق برگزار شده است .مقامهای رژیم صهیونیستی و منابع
رسانهای صهیونیست از برگزاری این کنفرانس در اربیل ابراز
ش��ادمانی کردند .این کنفرانس با هدف عادیسازی روابط با
رژیم صهیونیس��تی برگزار شده اس��ت .در این کنفرانس که
در راستای عادیسازی علنی روابط با اسرائیل شکل گرفته،
گروهی از چهرههای عشایر غرب عراق و برخی سران رژیم بعث
سرنگون شده این کشور حضور داشتند .رسانه صهیونیستی
یدیعوت آحارانوت هم مدعی شد  ۳۰۰نفر از سران قبایل عراق
خواستار عادیسازی روابط با اسرائیل شدهاند.

در ادام��ه تحرکات ضدچینی واش��نگتن ،جو بایدن،
رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید با نخستوزیران هند،
اس��ترالیا و ژاپن نشس��تی چهارجانبه برگزار کرد .طبق
گزارشها ،نشست مشترک روز جمعه رئیسجمهور آمریکا
با نخستوزیران هند ،استرالیا و ژاپن در کاخ سفید با صدور
بیانیه مش��ترکی به کار خود پایان داد .نشست این چهار
کش��ور به کوآد ( )Quadموسوم شده است .هر چند در
بیانیه مشترک جو بایدن ،نارندرا مودی ،اسکات موریسون
و یوشیهیده سوگا اشاره صریحی به چین نشده است اما
از نظر کارشناسان مسائل بینالملل و رسانههای معتبر،
این نشس��ت چهارجانبه یک نشست سراسر ضدچینی
اس��ت .در بخشی از بیانیه مش��ترک سران آمریکا ،هند،
اس��ترالیا و ژاپن آمده اس��ت« :م��ا تصدیق میکنیم که
آینده مشترک ما در هند و اقیانوس آرام نوشته میشود
و تالشهای خود را مضاعف میکنیم تا اطمینان حاصل
شود که کوآد ( )Quadنیروی صلح ،ثبات ،امنیت و رفاه
منطقهای اس��ت» .آنها با اش��اره به تنشها و اختالفها
در دریاهای جنوبی و ش��رقی چین ،میان چین و برخی
کشورهای منطقه اعالم کردند« :در این راستا ،ما همچنان
به پایبندی به قوانین بینالمللی بویژه آنچه در کنوانسیون
سازمان ملل در حقوق دریا منعکس شده است ،میپردازیم
تا به چالشهای مربوط به نظم مبتنی بر قوانین دریایی از
جمله در دریاهای شرقی و جنوبی چین بپردازیم .ما حمایت
خود را از کشورهای کوچک جزیرهای بویژه آنهایی که در
اقیانوس آرام هستند ،تقویت میکنیم» .سران کشورهای
آمریکا ،هند ،استرالیا و ژاپن در بخش دیگری از این بیانیه
به تنشها در شبهجزیره کره اشاره و خواستههای خودشان
را از کرهش��مالی مطرح کردن��د .در واکنش به این بیانیه
مقامهای دولت چین بشدت از نشست چهارجانبه آمریکا،
هند ،استرالیا و ژاپن انتقاد کردند و در رد مواضع ضدچینی
آن اعالم کردند که این نشست محکوم به شکست است.

اعتراف علیاف به استفاده
از پهپادهای اسرائیلی

اله��ام علیاف ،رئیسجمهور آذربایجان در گفتوگو با
تارنمای دفاع ملی روس��یه درباره جنگ قرهباغ با اشاره به
وقایع جنگ  44روزه این کشور با ارمنستان اظهار داشت :ما
هزینه زیادی را صرف نوسازی ارتش و تسلیحاتمان کردیم
و از سال  2010این اقدامات را آغاز کردیم .وی با اشاره به
خرید پهپادهای اسرائیلی و ترکیهای طی یک دهه گذشته
و نقشش��ان در پیروزی جمه��وری آذربایجان در مقابل
ارمنس��تان گفت :تا زمان جنگ دوم قرهباغ ،هواپیماهای
بدون سرنشین در هیچ جایی در چنین مقیاسی و با چنین
کارآمدیای استفاده نشده بودند .ما خرید پهپادها را ،بیش از
 10سال پیش ،آغاز کردیم و تسلیحاتی از اسرائیل خریدیم
و در جنگ سال  2016آنها را به کار گرفتیم که منجر به
غافلگیری طرف ارمنی ش��د .علیاف گفت :ما پهپادهای
«هاروپ» و «مهاجم آسمان» را از اسرائیل خریدیم و به کار
گرفتیم .این تسلیحات هم شناسایی بودند و هم تهاجمی.
البته اکنون مخفیکردن این موضوع فایدهای ندارد و برای
همگان روشن شده که جمهوری آذربایجان از چه تسلیحاتی
استفاده کرده است .رئیسجمهور آذربایجان ادامه داد :در
آن زمان مجتمع نظامی -صنعتی ترکیه هنوز تولید پهپادها
را آغ��از نک��رده بود اما به محض اینکه این اتفاق افتاد ،ما
نخستین خریداران خارجی پهپاد  Bayraktar TB2شدیم
که ۲منظوره (هم شناسایی و هم تهاجمی) بود .این پهپادها
در طول جنگ  44روزه دائما در هوا بودند.

رمزگشایی نامه بشار اسد
به مخالف سیاسی اردوغان

هفته گذش��ته روزنامههای ترکیه از این موضوع خبر
دادند که بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه ،نامهای برای کمال
قلیچدار اوغلو ،رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه فرستاده
که در واقع رهبر بزرگترین حزب مخالف اردوغان است.
بشار اسد ،رئیسجمهور سوریه در این نامه از کمال قلیچدار
اوغلو دعوت کرده تا به دمشق برود و درباره مسائل مختلف
مرتبط با سوریه از جمله روابط آنکارا -دمشق و وضعیت
آوارگان سوری گفتوگو کنند .دعوت رئیسجمهور سوریه
از رهبر بزرگترین حزب مخالف اردوغان ،اقدام مهمی است
که قطعا نگرانی حزب عدالت و توسعه را به دنبال دارد ،چرا
که این روزها سیاستهای ترکیه درباره سوریه ،به چالش
کشیده شده و برخی تحلیلگران ترکیه معتقدند که ادلب
به خاطر تصمیمات غلط تیم اردوغان ،به یک افغانستان
کوچک تبدیل شده و میتواند خطرات جدیدی برای ترکیه
و منطقه به وجود بیاورد.

