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تاریکخانه

جیمی کارتر:
آمریکا کشوری جنگ دوست است!

س��یونهمین رئیسجمهور ایاالت متحده،
آمریکا را کش��وری دانس��ت ک��ه در تمام طول
تاریخ��ش در حال جنگ با دیگ��ر ملتها بوده
است .به گزارش ایستگاه رادیویی «ویپ» وابسته
به انپیآر(رادیو ملی آمریکا)« ،جیمی کارتر» 94
ساله طی سخنرانی روز یکشنبهاش در کلیسای
ش��هر «پلینس» ایالت جورجیا از تماس تلفنی
ترام��پ با خود خب��ر داد و گفت رئیسجمهور
فعلی در تماس تلفنی با او درباره نگرانیهایش
درباره پیش��ی گرفتن چین از ای��االت متحده
صحبت کرده است .او که جزو رئیسجمهورهای
ت��ک دورهای بوده و در مقطع انقالب اس�لامی
ایران در فاصله سالهای  ۱۹۷۷تا  ۱۹۸۱در کاخ
سفید حضور داشته ،گفت علت تماس ترامپ،
نامهای بوده که او به رئیسجمهور فعلی در رابطه
با ضرورت مدیریت روابط واشنگتن با پکن نوشته
است .کارتر فاش کرد« :رئیسجمهور (ترامپ)
نگران بود چین دارد از ما جلو میزند و من هم
تایید کردم نگرانی او بجاست و پرسیدم« :شما
میدانید چرا اینطور اس��ت؟ من در سال ۱۹۷۹
روابط دیپلماتیک با چین را عادیسازی کردم.
ش��ما میدانید ک��ه از  ۱۹۷۹چی��ن چند بار با
دیگران جنگ داش��ته است؟ اصال هیچ جنگی
نداش��ته اما ما (آمریکا) دائم (با دیگر کشورها)
در جن��گ بودهای��م» .رئیسجمهور پیش��ین
آمریکا همچنین با اعتراف به اینکه کش��ورش
در طول  ۲۴۲س��ال تاریخ خود جز  ۱۶س��ال،
در بقیه زمانها در جنگ به سر برده ،ادامه داد:
«آمریکا به دلیل تمایلش ب��رای مجبور کردن
دیگران ب��ه در پیش گرفت��ن ارزشهای خود،
جنگ دوس��تترین کشور جهان است» .جالب
اینکه کارتر س��الخورده ک��ه در ابتدا خطاب به
ترامپ نگرانی او از پیشرفت برقآسای چینیها
را بجا دانس��ته ب��ود ،در س��خنرانیاش تبدیل
شدن پرجمعیتترین کشور جهان به ابرقدرت
اقتصادی جهان را نگرانکننده ندانست و مدعی
شد« :من واقعا نگرانی چنین موضوعی نیستم اما
این موضوع رئیسجمهور ترامپ را میرنجاند و
م��ن دلیل رنجش او را نمیدانم .البته من امروز
نمیخواهم از رئیسجمهور انتقاد کنم» .رایزنی
 2رئیسجمهور فعلی و پیش��ین آمریکا درباره
چین در حالی اتفاق میافتد که واشنگتن عالوه
بر آغاز جنگ تعرفهای و تجاری با پکن از س��ال
میالدی جاری ،برای به راه انداختن یک جنگ
تبلیغاتی و هژمونیک علیه قدرت چین نیز تالش
میکند و حتی به طور مستقیم علیه پروژههای
بزرگ اقتصادی اژدهای زرد مثل طرح «کمربند
و جاده» (راه ابریشم نوین) و شرکتهای بزرگ
فناوری مثل «هواوی» وارد عمل شده است .اما
از صحبته��ای کارتر چنین بر میآید که او در
عمل منتقد سیاس��تهای ترامپ علیه قدرت
نوظهور شرقی اس��ت ،چرا که فشار و جنگ با
چی��ن را بیهوده میداند .او میگوید« :قصد من
از قیاس کش��ورم با چین این نیست که بگویم
آنها دشمن هستند .من فقط دارم این موضوع
را که تماسی (از س��وی ترامپ) دریافت کردم،
توضی��ح میدهم .چین بر عک��س آمریکا روی
زیرس��اختهای س��رمایهگذاری ک��رده ،مثال
 ۱۸هزار مایل خطوط قطار سریعالسیر ساخته
اس��ت« .م��ا (آمریکا) چن��د مایل خ��ط آهن
سریعالسیر در کشورمان داریم؟ در حالی که ما
 3تریلیون دالر (در زمینه نظامی) هدر دادهایم
و این رقم حتی بیش��تر از میزانی است که شما
بتوانید تصور کنید اما چین حتی یک سنت هم
در جنگ هدر نداده است و دلیل جلو زدن آنها از
ما همین است .اگر صرف هزینههای بسیار برای
جنگ و مخارج نظامی نبود ،میش��د حداقل 2
تریلیون دالر برای هزینه در زیرساختها شامل
تعمیر پلهای فرس��وده ،راهه��ا و تقویت نظام
آموزشی این کشور هزینه کرد».

رهگیری ناوگان ششم دریایی
آمریکا توسط روسها

ناوگان دریایی روس��یه در دریای سیاه یک
ناوشکن آمریکایی را رهگیری کرد .وزارت دفاع
روسیه دیروز اعالم کرد ناو هواپیمابر «آبراهام
لینکل��ن» و گ��روه رزمی که آن را اس��کورت
میکنن��د ،در ح��ال اع��زام به س��مت ناوگان
شش��م نیروی دریایی آمریکا رصد کرده است.
این ناوگان از ط��رف پنتاگون در آبهای اروپا
و آفریقای غربی ماموریت دارد .در اعالمیه مزبور
همچنین آمده اس��ت که روسها با استفاده از
تجهیزات رادیویی ساحلیش��ان به طور مرتب
در حال رهگیری ناوش��کن آمریکایی «یو اس
راس» هستند که از یکشنبه چهاردهم آوریل
وارد آبهای دریای سیاه شده است .بر اساس
این خبر ناو گش��تزنی «واس��یلی بایکوف» و
ناو شناس��ایی «ایوان هورس» روسیه مسؤول
نظارت ب��ر فعالیتهای ناوه��ای آمریکایی در
دریای سیاه شدهاند.

وطن امروز

چرا سنتکام آمریکا پیشقراول تروریسم در منطقه است؟

سفر ژنرال مکنزی روی گسل وحشت

سفر فرمانده جدید ستاد فرماندهی تروریستی
مرکزی ارتش آمریکا به منطقه از عمق نگرانیهای
واش��نگتن از قدرت ایران حکایت دارد .چهارشنبه
هفته پیش بود که فرمانده تازه منصوبشده سنتکام
مرکزی پنتاگون خود را در حساسترین زمان ممکن
به بغداد رساند تا در کاخ «السالم» با رئیسجمهور
این کش��ور دیدار کند .بخش غیرمحرمانه مذاکرات
«برهم صالح» و «کنت مکنزی» که عمدتا از طریق
مهمترین شبکه خبری عراق یعنی «السومریهنیوز»
منتش��ر ش��د ،ظاهرا حکایت از آن داشت که ژنرال
 4س��تاره آمریکایی قصد دارد ادامه حضور نظامیان
تروریست تحت فرمان خود در بینالنهرین را به بهانه
حمایت و پشتیبانی از نیروهای عراق جهت مبارزه
با افراطگرایی و تروریس��م توجیه کن��د اما با آنکه
این موضوع برای واشنگتن حیاتی به نظر میرسد،
ژنرال مکنزی برای امری حتی حیاتیتر از آن خود
را به بغداد رسانده بود .حتی از کنایه رئیسجمهور
کردتب��ار عراق در این دی��دار به تقابل ارتش ایاالت
متحده با سپاه پاسداران و آنجا که او نگرانی شدید
خ��ود را از این برخورد ب��روز داده و خواهان کاهش
تنش در منطقه ش��ده بود ،میش��د فهمید صالح و
مکنزی پ��س از خاموش ش��دن میکروفنها و دور
از چش��م دوربینه��ا درباره چه موض��وع خطیری
صحبت کردهاند :حف��ظ امنیت نظامیان آمریکایی
که حاال در فهرست تروریس��م ایران قرار گرفتهاند!
هم��ان روز نکتهای که کمتر کس��ی ب��ه آن توجه
کرد ،دیدار فرس��تاده ویژه رئیسجمهور روسیه به
خاورمیانه و آفریقا از کاخ السالم بغداد به فاصله کمی
از فرمانده سنتکام مرکزی پنتاگون بود« .میخائیل
بوگدانف» معاون وزیر خارجه روس��یه که س��وابق
امنیتی و نظام��یاش بویژه در مهار توس��عه ناتو و
مقابله به مثل با نظامیگ��ری پنتاگون و دولتها و
گروههای تروریستی وابسته به آن بر کسی پوشیده
نیس��ت نیز ظاهرا درباره موضوعاتی مشابه با برهم
صالح س��خن گفت اما پیداست که نمیتوان دیدار
باالترین مقام سیاس��ی عراق به فاصله چند ساعت
با عالیرتبهترین نمایندگان نظامی کاخ سفید و کاخ
کرملین را موضوعی عادی تلقی کرد .اخبار متعاقب
آن ،گمانهزنیها درباره تحرکات نظامیان تروریست
آمریکایی را تایید میکند و ش��اید به همین دلیل
روسها نیز مترصدند تا سر و گوشی درباره طرحهای
تروریس��تی جدی��د آمریکا در منطق��ه آب بدهند.
طبیعی اس��ت که آمریکاییها نگران واکنش محور
مقاومت و رقبای جهانی به تحرکات شبهداعش��ی
نظامیان خود باشند .به فاصله  48ساعت پس از قرار
گرفتن ارتش آمریکا در فهرست سیاه سازمانهای
تروریس��تی از نگاه نظام جمهوری اس�لامی ایران
ب��ود که برخی مقامات عراق��ی از تکاپوی نیروهای
آمریکایی در پایگاههای االنبار ،بغداد و صالحالدین
در این کشور پرده برداشته و فاش کردند آمریکاییها

تدابی��ر امنیتی ویژهای را در اطراف س��ربازخانهها و
آش��یانه بالگردهایش��ان در نظر گرفته و دیگر به
پروازهای شناسایی نیروی هوایی عراق نیز اطمینان
نکرده و هواپیماهای شناس��ایی خ��ود را در اطراف
پایگاهه��ای مزبور به پ��رواز درآوردهاند .اما تحرکات
واش��نگتن در تکاپوی هراس از ایران در منطقه به
همین جا ختم نمیشود؛ همزمان با سفر اضطراری
ژنرال مکنزی به منطقه« ،مهدی تقی» عضو کمیته
امنی��ت و دفاع پارلمان عراق از تحرکات مش��کوک
«ج��وی ه��ود» کاردار س��فارت آمری��کا در بغداد
انتقاد کرد .او به تارنمای المعلومه گفت س��فر هود
به «عامری��ه» در «الفلوجه» با هدف تطمیع برخی
سرشناسان عشایر انجام شد تا نیروهای رزمی آمریکا
در عراق ابقا ش��وند .تقی تأکید کرد وزارت خارجه
عراق در جریان این س��فر قرار نداشته و این مسأله
مخال��ف عرف دیپلماتیک ب��وده و ناقض حاکمیت
عراق است .او خواهان اقدام بازدارنده دولت بغداد در
جهت جلوگیری از «تحقق منافع خبیث واشنگتن
در کشور» شد و از جمعآوری امضا در پارلمان برای
تعجیل در تصویب قان��ون اخراج نیروهای بیگانه از
ع��راق خب��ر داد .در همین راس��تا« ،قصی عباس»
نماینده ائتالف «الفتح» در پارلمان عراق به تارنمای
«بغدادالیوم» گفت فش��ارهایی بر سران  3قوه این
کشور در جهت ممانعت از مطرح شدن طرح خروج
نیروهای خارجی در مجلس وارد میش��ود .از طرف
دیگر دیدار روز یکش��نبه ژنرال مکنزی با امیر قطر،
دیگر کشور عربی منطقه که روابط امنیتی نزدیکی
هم با تهران و هم با واشنگتن دارد ،ثابت کرد فرمانده
ستاد عملیاتی تروریستی مرکزی پنتاگون ،کماکان
روی گس��ل وحشت فعالش��ده زلزله میان سپاه و
پنتاگ��ون حرکت میکند و به نوعی ب��ه دنبال آن
اس��ت تا از حرکت بعدی محور مقاومت به رهبری
ایران سر در آورد .به گزارش شبکه الجزیره ،مکنزی
در دیدار با «تمیم بنحمد آلثانی» در دوحه بویژه

تحصن معترضان سودانی مقابل مقر فرماندهی ارتش همچنان ادامه دارد

برکناری و بازداشت چهرههای دولت البشیر

قاره سیاه گروه بینالملل :بحران سیاس��ی
سودان هر چند به برکناری عمر
البشیر از ریاستجمهوری منجر شده ولی جابهجایی
برخی مهرهها و حمایت مشکوک ائتالف سعودی-
امارات��ی از آن ،به نگرانیهای مردم س��ودان درباره
آینده کشورشان دامن زده است .انجمن متخصصان
سودان که بزرگترین تظاهرات و اعتراضات  4ماه
اخیر را رهبری کرده ،گفته خواهان برکناری کامل
تمام «حاکمان سابق» دوران حکومت دیکتاتوری
عمر البش��یر است .در همین
راس��تا ،س��خنگوی ش��ورای
نظامی سودان روز گذشته با
بیان اینکه حزب عمر البشیر
در دوره انتقال��ی ش��رکت
نخواه��د داش��ت ،تاکید کرد
«عوض بنعوف» وزیر دفاع س��ودان و رئیس قبلی
شورای نظامی و «کمال عبدالمعروف» معاون وی
از ادامه خدمت نظامی معاف شدند« .شمسالدین
کباشی» با تاکید بر بازداشت تعدادی از مسؤوالن
رژیم س��ابق که در فساد نقش داش��تند ،افزود2 :
سفیر سودان در ژنو و واشنگتن برکنار شدند و همه
افس��ران و نیروهای پلیس س��ودانی که در جریان
تظاهرات بازداشت ش��ده بودند ،آزاد میشوند .وی
جهان عرب گ�روه بینالملل :همزم��ان با اوج
گرفتن درگیری میان شبهنظامیان
وفادار به ژنرال خلیفه حفتر ،فرمانده شورشی در لیبی
با نیروهای دولت وفاق ملی به ریاس��ت فائز السراج،
در نزدیک��ی پایتخت ،ژنرال حفتر روز یکش��نبه در
سفری سرزده وارد مصر شد و با عبدالفتاح السیسی،
رئیسجمهوری مص��ر به عن��وان مهمترین متحد
منطقهای خود دیدار کرد .سخنگوی ریاستجمهوری
مصر درباره این نشس��ت اعالم کرد السیسی در این
دی��دار بر حمای��ت مصر برای مبارزه با تروریس��م و
ش��بهنظامیان تندرو و برقراری ثبات در تمام اراضی
لیبی تأکید کرد .عبدالفتاح السیسی یکی از مهمترین
حامیان ژنرال حفتر اس��ت که در شرق لیبی قدرت

با بیان اینکه «بازداش��ت شخصیتهای وابسته به
حکومت عمر البشیر ادامه خواهد داشت» ،مخالفان
را ترغیب کرد نخستوزیر مورد نظر خود را انتخاب
کنند و قول داد اراده آنها را به اجرا بگذارد .کباشی
در ادامه از استمرار تماسها با نهادهای بینالمللی
و چند کش��ور از جمله عربستان سعودی ،امارات
و قط��ر خب��ر داد .ماهها تظاهرات در س��ودان به
برکناری و بازداشت عمر البشیر در روز پنجشنبه
گذش��ته منجر ش��د .تظاهراتکنن��دگان تاکید
کردهاند تا زمان انتقال قدرت
به غیرنظامیان در خیابانها
میمانند و همچنان تحصنی
در مقاب��ل وزارت دف��اع در
پایتخت این کشور ،خارطوم،
در جری��ان اس��ت .انجم��ن
متخصصان با اعالم اینکه تالشهایی برای متفرق
ک��ردن تحصن مقابل مق��ر فرماندهی کل ارتش
این کش��ور انجام گرفته ،از مردم سودان خواست
به جرگه تحصنکنن��دگان بپیوندند .تحصن در
مقاب��ل مقر فرمانده��ی ارتش س��ودان از حدود
 10روز پیش آغاز ش��ده و حتی پس از برکناری
رئیسجمهور سودان و وزیر دفاع از ریاست شورای
نظامی ادامه داشته است.

روی روابط راهبردی دفاعی و نظامی ایاالت متحده
و قطر با توجه به اس��تقرار پای��گاه هوایی «العدید»
آمریکا در این شیخنشین مانور داد و حتی خواهان
توس��عه آن بنا به تحوالت منطقه شد .این در حالی
اس��ت که نه ترامپ ،نه مش��اور امنیتی او و نه وزیر
خارجه پیش��ینش هنگام تهدید  2سال اخیر قطر
توسط ائتالف سعودی و شرکای عربیاش هیچگاه
تضمینی بابت دفاع از این شبهجزیره کوچک نفتی و
گازی حاشیه جنوب خلیجفارس نداده بودند تا جایی
که امیر قطر آشکارا دست به دامان ترکیه و روسیه
ش��ده و در خفا از ایران کمک خواسته بود .دوحه و
واشنگتن ،ژانویه  2019درباره توسعه حضور نظامیان
آمریکایی در پایگاه العدید به عنوان بزرگترین پایگاه
نظامی پنتاگون در منطقه ،یادداشت تفاهمی امضا
کرده بودند اما بدون ش��ک هدف حضور مکنزی در
دوحه به فاصله کوتاهی از آن تفاهمنامه ،نه افزایش
 13هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه که ایران همه
آنها را تروریستی اعالم کرده ،بلکه جلب اطمینان از
امنیت و حفظ جان آنهاست.

■■س�تاد عملیات نظامی و تروریستی آمریکا در
خاورمیانه

ج��دا از ماهیت تروریس��تی و ضدبش��ری اغلب
مداخلههای نظام��ی نیروهای نظامی آمریکا طی 7
دهه گذش��ته در گوشه و کنار جهان ،نفس تشکیل
س��تاد فرماندهی عملیات نظامی ارت��ش آمریکا در
منطقه خاورمیانه چیزی جز واکنش به شکل گرفتن
نیرویی انقالبی -اس�لامی به محوری��ت ایران نبوده
اس��ت .س��نتکام خاورمیانه پنتاگون در سال ۱۹۸۳
راهاندازی ش��د؛ زمانی که پیروزی انقالب اس�لامی
 1979و بسیج نیروهای انقالبی مردمی تحت عنوان
س��پاه پاس��داران در کنار حضور نظامی ارتش سرخ
شوروی در افغانستان ،منافع سنتی آمریکا و انگلیس
در خاورمیانه را تهدید میکرد.
جالب اینجاست که ژنرال «نورمن شوارتسکوف»

گزارش واشنگتنپست از جزئیات طرح ضدفلسطینی ترامپ

البرادعی :اعراب قاطعانه مقابل «معامله قرن» بایستند
خاورمیانه گروهبینالملل:آخرینافشاگریها
درباره جزئیات طرح دولت آمریکا
موسوم به «معامله قرن» که روزنامه واشنگتنپست
ی است این طرح اواخر بهار یا اوایل
منتشر کرده ،حاک 
تابستان ارائه خواهد شد .در گزارش واشنگتنپست
آمده اس��ت پیش��نهاد دونالد ترامپ برای«معامله
قرن» برای حل نزاع میان اس��رائیل و فلسطینیان
تعهدات عملی را برای بهبود زندگی فلس��طینیان
داده اما این طرح احتماال شامل یک کشور جداگانه
با حق حاکمیت کامل از سوی
فلس��طینیها نباشد .مقامات
فلس��طینی در غ��زه و راماهلل
همواره تاکی��د کردهاند طرح
مدنظر ترامپ از نظر آنها مردود
است .مقامات آمریکایی تالش
میکنند جزئیات این طرح را محرمانه نگه دارند اما
اظهاراتی که از جرد کوش��نر ،مشاور ترامپ و دیگر
مقامات ارائه ش��ده ،حاکی از آن است که این طرح
به صورت گستردهای به نگرانیهای امنیتی اسرائیل
پرداخته اس��ت .مقامات عرب آشنا با طرح کوشنر
گفتهاند این طرح چیز ویژهای را به فلس��طینیها
نمیدهد و بیشتر به دنبال ارائه فرصتهای اقتصادی
به فلسطینیان و تثبیت حاکمیت تلآویو بر مناطق

سناریوی ائتالف عربی -غربی علیه یمن ،در لیبی نیز تکرار میشود

حمایت نظامی مستقیم مصر از ژنرال حفتر
را در دس��ت دارد و از چهارم آوریل حمالت خود را
به س��وی طرابلس ،پایتخت لیبی آغاز کرده اس��ت.
تاکنون ژنرال حفتر نسبت به فراخوانهای بینالمللی
برای پرهیز از درگیری با نیروهایی که مورد حمایت
س��ازمان ملل هس��تند ،بیاعتنا مانده و باعث شده
کنفرانس گفتوگ��وی صلح در لیبی ک��ه قرار بود
یکش��نبه در ش��هر غدامس با نظارت سازمان ملل
میان طرفهای درگیر برگزار ش��ود ،لغو شود .دولت
مصر تاکنون با ارسال تجهیزات و تسلیحات از ارتش

اولین فرمانده س��نتکام خاورمیانه ارتش تروریستی
آمریکا از همان بدو تاس��یس اعتقاد داش��ت اتحاد
جماهیر ش��وروی رو به افول است و دیگر خطری از
سوی بلوک شرق این منطقه را تهدید نمیکند .پس
از جنگ تحمیل��ی مدتی هم حواس آمریکاییها به
صدام ،دیکتاتور بعثی عراق معطوف ش��د تا اینکه او
هم سقوط کرد و ناگهان واشنگتن خود را در مواجهه
با ش��بکه مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
کشورهای اسالمی و عربی دید .از آن زمان تاکنون
این س��نتکام به صورت رس��می ،مأموریت هدایت
عملیاتهای متعارف ارت��ش آمریکا در منطقه را از
عملیات توفان صحرا گرفته تا اشغال غیرقانونی عراق
و افغانستان و همچنین مداخله در یمن و سوریه بر
عهده داشته است ،ضمن اینکه این مرکز نیمه بشدت
تاریکی هم داش��ته و دارد؛ از حمایت از نخس��تین
هستههای القاعده و جهادیهای وهابی در افغانستان
و پاکستان به بهانه مقابله با نفوذ شوروی تا کمک به
تشکیل گروههای تروریستی متعدد و بدنام معاصرتر
چون داعش ،جبهه النصره (القاعده مغرب) و القاعده
یمن .البته س��ابقه حمایت آمریکاییها از گروههای
خرابکار و تروریس��تی افراطی یا ضد حاکمیتهای
مل��ی از این ه��م قدیمیتر اس��ت و ب��ه همکاری
رس��می نخس��تین نیروی دریایی ای��االت متحده
مستقل شده از بریتانیا با دزدان دریایی آتالنتیک و
کارائیب بازمیگردد .همچنین تاریخ قرن بیستم به
ما میگوید آمریکا نخس��تین پدرخوانده و اسپانسر
جنبشهای ملیگرای فاشیستی (سفیدهای روسیه،
نازیهای آلمان و فاشیس��تهای ایتالیا و اسپانیا و
اروپای شرقی) و صهیونیستی (اسرائیل) ،ملیگرایان
افراطی چینی تحت امر «چیان کای چک» و همین
اواخر نئونازیهای اوکراین بوده است .اما دهه گذشته
و در کوران عملیات نیروه��ای آمریکایی در عراق و
درگیریهای گس��ترده با نیروهای مقاومت مردمی
بینالنهرین ،با فرمان دولت جرج بوش پس��ر ،ارتش
آمریکا به ش��کل علنی و رسمی سنتکام خاورمیانه
خود را ملزم به مش��ارکت در تروریسم دولتی کرد.
بر اس��اس فرمان کذایی ب��وش ،نیروهای آمریکایی
تحت فرماندهی این سنتکام ملزم بودند از گروههای
تروریس��تی جداییطل��ب در ایران ب��رای عملیات
مخفیانه برای وارد کردن ضرباتی در استانهای غربی
و جنوبی کشورمان همچون خوزستان حمایت کنند.
بر اساس گزارش س��ال « 2008سیمور هرش»
روزنامهن��گار تحقیقی آمریکایی ،ی��ک بودجه ۴۰۰
میلی��ون دالری نیز از س��وی کنگ��ره آمریکا برای
عملیات تروریستی در ایران تصویب شد.
حال به نظر میرس��د قرار دادن سپاه پاسداران
در فهرس��ت تروریس��م آمریکا ،عملیات��ی ایذایی از
سوی «دونالد ترامپ» در جهت پوشش برای شدت
بخشیدن به تحرکات تروریستی سنتکام خاورمیانه
پنتاگون در منطقه باشد.

ژن��رال حفتر با عنوان «ارت��ش ملی لیبی» حمایت
کرده اس��ت ،زی��را او را نیرویی قدرتمند در مقابله با
گروه اخوانالمس��لمین و شبهنظامیان اسالمگرا در
لیبی میداند .با توجه به این تفاسیر ،بعید نیست که
حفتر در این دیدار خواسته است مصر به نفع وی ،در
عملیات جنگی در طرابلس مشارکت مستقیم داشته
باشد .السیس��ی که درخواست عربستان سعودی و
امارات برای اعزام نیروهای مصری برای مشارکت در
جنگ یمن را رد کرد ،چهبس��ا به درخواست نظامی

مورد منازعه است .کوشنر و دیگر مقامات آمریکایی
این طرح و تحول اقتصادی حاصل از آن را به اقدام
کشورهای عربی در بهرسمیت شناختن اسرائیل و
پذیرفتن ش��رایط خودگردانی و نه حق حاکمیت
فلس��طینیان من��وط کردهاند .بنیامی��ن نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته و پیش
از انتخابات سراسری در سرزمینهای اشغالی گفته
بود به دنبال الحاق بخشهای اش��غال شده کرانه
باختری به اسرائیل اس��ت .این گفته نتانیاهو این
درک را در میان کارشناسان
بهوجود آورد که این تصمیم
نتانیاهو با چراغ س��بز دولت
ترامپ گرفته ش��ده اس��ت.
ارائه طرح معامله قرن تا پس
از تش��کیل دول��ت نتانیاهو و
احتم��اال تا پس از ماه مبارک رمضان طول خواهد
کشید .در همین راس��تا ،محمد البرادعی ،معاون
رئیسجمهوری س��ابق مصر هدف از معامله قرن
آمریکا را تضییع آنچه از حقوق ملت فلسطین باقی
مانده ،دانسته و اعراب را برای مقابله قاطعانه با این
طرح فراخوانده است .وی گفت معامله قرن چیزی
فراتر از توسعه اقتصادی اراضی اشغالی و حکومت
خودگردان فلسطین نیست.
ژنرال حفتر پاسخ مثبت دهد .بتازگی منابع نظامی
در ش��رق لیبی اعالم کردند ک��ه برخی فرماندهان
عالیرتبه نظامی مصر در اتاق عملیات مرکزی حفتر
حضور دارند که بر اس��اس توافق��ات قبلی  2طرف
صورت گرفته است و این امر حمایت مصر از تحرکات
نظامی حفتر را نشان میدهد .قدر مسلم آن است که
کسانیکه از بهاصطالح «مشروعیت» و رئیسجمهور
مستعفی و فراری یمن ،عبدربه منصورهادی ،حمایت
میکنند و با ش��عار بازگشت او جنگی خونین علیه
جنبش انص��اراهلل و ملت یمن را آغاز کردهاند همان
کس��انی هس��تند که از ژنرال حفتر حمایت و تمام
درخواس��تهای وی از جمله پول ،تجهیزات نظامی
و پوشش هوایی را فراهم میکنند.

شماره 7 2695
چهارگوشه

دادستان مصر
اعدام مرسی را خواستار شد

دادستانی مصر ،محمد مرسی ،رئیسجمهور
مخلوع این کش��ور و  23نفر دیگ��ر از اعضای
اخوانالمس��لمین مصر را به جاسوس��ی برای
س��ازمانهای خارجی متهم کرد و خواس��تار
اعدام آنان شد .دادستان مصر مدعی شده است
مرس��ی و این  23نفر با سپاه پاسداران انقالب
اس�لامی ،جنبش مقاومت حماس و حزباهلل
لبنان در ارتباط بودند .از زمان برکناری مرسی،
رئیسجمهوری قانونی مصر در س��ال ،2013
تاکن��ون نیروهای پلیس و ارتش این کش��ور
دستکم  1400تظاهراتکننده طرفدار مرسی
را کشته و بیش از  15هزار نفر دیگر را زندانی
کردهاند .عبدالفتاح السیسی در سال  2013با
یک کودتای نظامی ،مرسی را از قدرت برکنار
کرد .انتظار میرود در سایه طرح اصالح قانون
اساسی مصر که یکش��نبه کمیته قانونگذاری
پارلمان مصر مطرح کرد ،السیسی تا  2030در
قدرت بماند.

لغو سفر هیأت صهیونیستی به بحرین

س��فر یک هیأت رژیم صهیونیس��تی برای
ش��رکت در یک همایش جهانی در منامه ،در
پی اعتراضهای گسترده نمایندگان پارلمان،
فع��االن و مخالف��ت مردم��ی در ش��بکههای
اجتماعی بحرین لغو شده است .قرار بود هیأت
اس��رائیلی به ریاس��ت الی کوهن ،وزیر اقتصاد
این رژیم ،در همای��ش بینالمللی نوآوریها و
ابتکارات که از روز گذش��ته به مدت  3روز در
منامه آغاز به کار کرده ،حضور یابد .در حالیکه
حکام برخی کش��ورهای عربی بیش از همه به
دلیل فشارهای آمریکا صریحا از روابط رسمی با
رژیم صهیونیستی حمایت میکنند ،مردم این
کش��ورها با برگزاری تظاهرات متعدد مخالفت
ش��دید خود را در اینباره اعالم کردهاند .خالد
بناحم��د آلخلیفه ،وزیر خارجه بحرین  2ماه
پیش در جری��ان کنفرانس ورش��و اعالم کرد
عادیس��ازی مناسبات کش��ورش با اسرائیل
«سرانجام اتفاق خواهد افتاد».

تیراندازی در کلیسایی در کانادا

پلیس کانادا صبح دوشنبه از حمله یک مرد
مسلح  25س��اله به حاضران در کلیسای شهر
سالمون آرم در استان «بریتیش کلمبیا» خبر
داد .طبق گفته پلیس ،جوان مسلح به حاضران
تیراندازی کرده که در نتیجه آن یک نفر کشته
و یک نفر زخمی ش��ده اس��ت .بنا ب��ر گزارش
پایگاه کانادایی «سیبیس��ی» ،به نظر میرسد
این تیراندازی ناشی از اختالفات مذهبی باشد.
پلیس این شهر در استان بریتیشکلمبیا اعالم
ک��رد :ضارب حداقل یکی از قربانیان این حمله
را میشناخته و اکنون ما اعتقاد داریم انگیزه او
از این حمله ناشی از اختالف مذهبی بوده است.
رسانههای کانادایی گزارش دادند ضارب بعد از
تیراندازی توسط حاضران در کلیسا دستگیر شد
و اکنون در بازداشت نیروهای پلیس قرار دارد.

سفر قریبالوقوع بشار اسد به عراق

فال��ح الفیاض ،مش��اور امنی��ت ملی عراق
یکشنبه با بشار اس��د ،رئیسجمهوری سوریه
در دمشق دیدار کرد .فالح الفیاض دیماه سال
گذشته هم در سفری به دمشق با بشار اسد دیدار
و نامه عادل عبدالمهدی ،نخستوزیر کشورش
را ب��ه وی تقدیم کرد .دفتر ریاس��تجمهوری
سوریه با اش��اره به این دیدار و پیام نوشت که
این پیام حول مح��ور تقویت روابط دوجانبه و
اهمیت تداوم هماهنگی بین  2کشور سوریه و
عراق در همه زمینهها بویژه در مسأله مقابله با
تروریسم و همکاری موجود بین  2طرف بویژه
در مرزهای مشترک بوده است .در همین راستا
وبگاه عراقی «بغداد الیوم» گزارش داد بشار اسد
قصد دارد بزودی به عراق سفر کند و این سفر
ماه آوریل یا مهانجام خواهد شد.

پیروزی سوسیالدموکراتها
در انتخابات فنالند

حزب سوس��یالدموکرات فنالن��د با 17/7
درصد آرا و کس��ب  40کرسی از مجموع 200
کرس��ی پارلمان ،توانست در انتخابات پارلمانی
این کشور پیروز شود .حزب سبز و ائتالف چپ
هم سهمش��ان از کرسیهای پارلمان را افزایش
دادهاند اما حزب راس��ت افراطی «فنالندیها»
هم موفقیت چشمگیری داشته و پس از حزب
سوسیالدموکرات بیشترین کرسیها را به دست
آورده است .نتیجه انتخابات اخیر فنالند به طور
کمسابقهای نزدیک بوده و برای نخستینبار در
بی��ش از یک قرن اخیر ،هیچ حزبی نتوانس��ته
بی��ش از  20درص��د آرا را جلب کند .با چنین
نتیجه نزدیکی و تقسیم کرس��یهای پارلمان
میان احزاب متعدد ،تشکیل دولت ائتالفی مسیر
دشواری خواهد داشت .با توجه به آنکه انتخابات
فنالند کمتر از  2ماه پیش از انتخابات پارلمان
اروپا انجام شده اس��ت ،نتایج آن میتواند برای
کارزار انتخاباتی احزاب راست افراطی و همچنین
احزاب چپ جالب باشد.

