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 اخراج نظامیان ایــاالت متحده از 
عراق موضوعی است که طی دو سال 
اخیر بارها و بارها از سوی جریان های 
شیعی و حتی اهل تســنن این کشور 
مطرح و پیگیری شده است. بسیاری 
از تحلیلگــران مســائل خاورمیانه و 
عراق معتقدند مبدأ این درخواســت 
را باید ترور ســردار سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران و ابومهدی 
المهنــدس، فرماند حشدالشــعبی 
دانست که در تاریخ سوم ژانویه 2020 
)13 دیماه 1398( توسط پهپادهای 
آمریکایی در فرودگاه هدف قرار گرفته 
شدند، دانســت. این عملیات که البته 
یک »طرح و عملیات مرکب« به حساب 
می آید به نوعی قصد داشــت موازنه 
قدرت در عراق و سپس در منطقه را بهم 
بریزد. در آن زمان دونالد ترامپ معتقد 
بود که با شــدت عمل بیشتری باید با 
ایران برخورد کرد و منافع آن را مورد 
هدف قرار داد و بــه همین دلیل تمام 
سناریوهای ممکن از تحریم اقتصادی 
و سیاسی تا ضربه های اینچنینی را در 

دستور کار خود قرار داد. در این میان با 
تعویض قدرت در ایاالت متحده و روی 
کار آمدن جو بایدن به عنوان سکاندار 
کاخ سفید، بسیاری از مفسران به این 
جمع بندی رســیدند که او هم مانند 
اسالف خود سیاســت ابقا در عراق و 
منطقه را دنبال می کنــد؛ اما از حیث 
تاکتیکی تغییراتی در این راستا اعمال 
خواهد کرد. در این میان جریان های 
مقاومت عراق که با ایــران هم رابطه 
خوبی داشــته و دارند، مجدداً موضوع 
خروج نیروهای آمریکایــی  از عراق را 
پیش کشــیدند و باز هم دولت جدید 
آمریکا را خطاب قرار دادند. بســیاری 
از این جریان ها معتقدند که سیاست 
خارجــی و راهبردهــای امنیتی این 
کشور حداقل در عراق به دلیل حضور 
18 ساله در بغداد با تعویض قدرت در 
کاخ سفید، دستخوش تغییر نخواهد 
شد که البته تحلیل آنها چندان غلط 
نیست، ولی واقعیت این است که اساساً 
ایاالت متحده در خاورمیانه و عراق در 
حال اجرای یک سناریوی تاکتیکی و 
تغییر مواضعی است که به نظرش دیگر 
در اولویت قرار ندارد. این تحلیل البته 
نباید ما را به این اشــتباه بیندازد که 
آنها دیگر برای خاورمیانه ارزش قائل 

نیســتند؛ چراکه متحد استراتژیک 
آنها یعنی اســرائیل در منطقه حضور 
دارد و واشــنگتن )صرف نظر از اینکه 
چه کسی رئیس جمهور است( متعهد 
به تامین امنیت آن در تمام ســطوح 
است. بر همین اساس اگر اخبار روزهای 
اخیر در مورد پایــان ماموریت رزمی 
نیروهای آمریکا در عراق را زیر ذره بین 
ببریم به خوبی می بینیم که باز هم یک 
دوگانگی در این امر وجود دارد. جمعه 
گذشته، جان کربی، سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا )پنتاگــون( اعالم کرد، 
مأموریت جنگی نیروهای آمریکایی 
در عراق پایان یافت و مأموریت آن ها 
به آموزش نظامی و مشــورت نظامی 
تغییر یافته اســت. به اعالم رویترز، بر 
اساس توافق آمریکا و عراق، واشنگتن 
ماموریت جنگی خــود را علیه داعش 
در عراق پایان داد؛ اما همچنان 2۵00 
سرباز در این کشور باقی می مانند. این 
نیروهــا برای ارائه مشــورت نظامی و 
کمک به نیروهای امنیتی عراق در این 
کشور می مانند و این تغییری است که 
با پایان مذاکرات فنی میان واشنگتن و 
بغداد حاصل شده است؛ به گونه ای که 
منابع عراقی اعالم کردند این مذاکرات 
پنجشنبه گذشــته انجام شده و قرار 

بر این اســت که آمریکایی ها در قالب 
مستشاران و مربیان آموزش نظامی در 

عراق حضور داشته باشند.
الکاظمی: آمریکایی ها می روند! 

در این راستا اما یک موضع دیگری 
وجود دارد که توسط نخست وزیر عراق 
اتخاذ شده است. مصطفی الکاظمی در 
سخنرانی روز شنبه خود به مناسبت 
صد سالگی تشکیل کشور جدید عراق 
خطاب به مردم کشــورش اعالم کرد 
که چند روز بعد شــاهد خــروج تمام 
نیروهــای رزمی ائتــالف بین المللی 
از عــراق در چارچــوب توافقنامــه 

استراتژیک با طرف آمریکایی خواهیم 
بود و از این پس نقش آنهــا در زمینه 
مشورت دهی خواهد بود و این دال بر 
قدرت نیروی عراق در حفظ امنیت و 
ثبات ملت و توســعه آن در این زمینه 
اســت. با نگاهی به مواضع الکاظمی 
ســوالی که حاال مطرح می شود این 
اســت که آیا نیروهای ایاالت متحده 
قرار است به صورت کامل از عراق خارج 
شوند یا اینکه صرفاً حوزه ماموریت آنها 
تغییر کرده است؟ پاسخ به این سوال 
قدری مشکل است. برخی تحلیلگران 
معتقدند کــه آمریکا رســماً از پایان 
ماموریت رزمــی نیروهــای ائتالف 
آمریکایی در عــراق و خــروج از این 
کشور، هفت سال بعد از تشکیل ائتالف 
بین المللی در پی حمله داعش و تصرف 
مناطقی از شمال و غرب عراق در سال 
201۴ توســط این گروه تروریستی 
خبر داده و برخی دیگر اعالم این خبر 
را به نوعی خروج تمام و کمال نیروهای 
آمریکایی از عراق می دانند. در این میان 
اما یک مسئول امنیتی برجسته عراق 
در االنبار به خبرگزاری شفق نیوز گفته 
است که فعالیت دو پایگاه عین االسد 
در استان االنبار و پایگاه الحریر در اربیل 
در چارچوب حمایت و آموزش نیروهای 
عراقی براســاس خروجی هــای دور 
چهارم مذاکرات که پایان ماه ژوئیه بین 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
و جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا 
برگزار شد، ادامه می یابد. این مسئول 
امنیتی که نامش فاش نشده توضیح 
داده که هــر طرحی بــرای تعطیلی 
عین االسد یا تخلیه آن از فعالیت های 
ائتالف غیروارد اســت؛ زیرا این پایگاه 
مرکز مهم عملیــات حمایت هوایی و 
تحلیل داده ها و مشــورت دهی های 
الزم و مهم به نیروهای عراقی در جنگ 
علیه بقایای داعش اســت. از ســوی 
دیگر روز گذشــته )یکشنبه( روزنامه 
واشــنگتن اگزماینر هــم در گزارش 
خود نوشــت که اعالم خروج حاکی 
از این اســت که نیروهــای آمریکایی 
مستقر در عراق در پایگاه های بزرگی 
مخفــی شــده و از عوامــل جنگ در 
خــارج آنها مصــون هســتند، با این 
وجود نیروهــای آمریکایی صرف نظر 

از وضعیت رسمیشــان )کــه نیروی 
رزمی هستند یا غیررزمی( عمدتاً در 
میانه وضعیت جنگی باقی می مانند. 
این ارزیابی روزنامه واشنگتن اگزماینر 
به نوعی نشــان می دهد که نظامیان 
آمریکا با ترتیبــات و آرایش جدید در 
عراق باقی می مانند ولی آنچه در این 
میان باید مدنظر قرار بگیرد، تحرکات 
جدید داعش در سراســر خاک عراق 
به خصوص اطراف اقلیم کردســتان 
عراق اســت. از حــدود 10 روز پیش 
تاکنون مقامات اقلیم کردستان عراق 
اعالم کردند که تروریست های داعش 
اقدام بــه انجام پاتک  هــای گروهی 
و انفجارهــای انفــرادی در کرکوک 
و روســتا های اطــراف آن کرده انــد 
کــه همین موضــوع باعث شــده تا 
پیشــمرگه های کردســتان عراق به 
همراه ارتش این کشور اقدام به انجام 
عملیات مشــترک کنند. روز گذشته 
هم نیروهــای امنیتی ارتــش عراق، 
پلیس و حشدالشعبی به همراه عشائر 
عراق، به طور بی سابقه در منطقه 1۶0 
کیلومتری صحرای االنبــار واقع در 
شهرستان های الرطبه و القائم به سمت 
نوار مرزی با سوریه اســتقرار یافتند 
که دلیل آن به هالکت رســیدن پسر 
سرکرده سازمان تروریستی القاعده 
در عراق که به ابوعمر البغدادی، والی 
االنبار معروف اســت، بوده که نشان 
می دهد بغداد حاال بــه غیر از داعش 
با تهدید عملیات هــای تالفی جویانه 
سازمان القاعده روبرو است. حال باید 
دید که آیا اوضاع و احوال امنیتی در این 
کشور با اعالم خبر پایان ماموریت رزمی 

آمریکایی ها وخیم تر می شود یا خیر! 

علیرغم اعالم الکاظمی، منابع از ابقای نظامیان آمریکا در فاز مستشاری عراق خبر می دهند؛ 

خروج از بغداد؛ یک واقعه، دو روایت 
بسیاری از مفسران به این 
جمع بندی رسیده اند که 

جو بایدن، رئیس جمهوری 
فعلی آمریکا هم مانند 

اسالف خود سیاست ابقا 
در عراق و منطقه را دنبال 

می کند اما از حیث تاکتیکی 
تغییراتی در این راستا 

اعمال خواهد کرد

ارزیابی منابع آمریکایی 
به نوعی نشان می دهد که 
نظامیان ایاالت متحده با 
ترتیبات و آرایش جدید 
در عراق باقی می مانند، 

ولی آنچه در این میان باید 
مدنظر قرار بگیرد، تحرکات 

جدید داعش در سراسر 
خاک این کشور به خصوص 

اطراف اقلیم کردستان 
است

به دنبال اظهارات رئیس جمهوری تونس درباره قانون اساسی کشورش، جنبش النهضه این کشور نسبت به لغو 
قانون اساسی هشــدار داد. به گزارش الجزیره، جنبش النهضه تونس در بیانیه ای مخالفت خود را با تالش ریاست 
جمهوری این کشور برای لغو قانون اساسی مصوب ســال 201۴ تونس  اعالم کرد. النهضه نسبت به تغییر ساختار 
قانون اساسی در تونس و به خطر انداختن آن و همچنین وارد کردن دولت به یک 
بحران همراه با پیامدهای ناگوار هشدار داد. این جنبش نگرانی خود را نسبت به 
مهار نهادهای دولتی برای تحمیل برنامه های شخصی و حزبی دارد اعالم کرد و از 
ریاست جمهوری تونس خواست که به استقالل دستگاه قضا و احکام غیرقابل لغو 
آن احترام بگذارد. این بیانیه پس از آن صادر شــد که قیس سعید، رئیس جمهور 
تونس اخیرا در سخنانی گفت: مشکل تونس قانون اساسی است که در سال 201۴ 

تدوین شده است. 

با تداوم بارش شدید باران و جاری شدن سیل در جنوب غرب فرانســه، صدها نفر مجبور به ترک خانه های خود 
شدند. همچنین هشدار طغیان رودخانه ها در چهار منطقه صادر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بارش 
باران های سیل آسا در مناطقی از جنوب غربی فرانسه از روز پنجشنبه تاکنون خبر داده است. این خبرگزاری افزود: 
سیل در جنوب غرب فرانسه منجر به باال آمدن آب رودخانه ها و بسته شدن جاده ها 
شده و خساراتی برجای گذاشته است. همچنین صدها نفر در اردوگاههای صلیب 
سرخ اسکان داده شــدند. خبرگزاری فرانســه تصریح کرد: نخستین عملیات 
پاکسازی و الیروبی جاده ها در دو منطقه »الند« و »پیِرنِه-آتالنتیک« آغاز شده 
است. بیش از ۴00 آتش نشان برای انجام عملیات امداد و نجات بسیج شده اند. 
وزیر کشور فرانسه طی بازدید از مناطق سیل زده در جنوب غربی این کشور اعالم 

کرد این فاجعه طبیعی هیچ قربانی نداشته است. 

ها کردهشدار النهضه نسبت به لغو قانون اساسی تونس سیل در جنوب فرانسه مردم را مجبور به ترک خانه  

منصور احمدخان گفت که ادعای مداخله اســالم 
آباد در امور سیاسی داخلی افغانستان بی اساس است.

سفیر پاکستان در کابل خاطرنشان کرد: اگر ثباتی 
در افغانســتان وجود نداشته باشــد، پاکستان آسیب 
می بیند. اگر ثبات طوالنی مدت در افغانســتان وجود 
داشته باشد، پاکستان از آن سود می برد.  وی همچنین 
گفت: به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان 
به موضع جامعه جهانی بســتگی دارد. منصور احمد 
خان، ســفیر پاکستان در افغانســتان در مصاحبه ای 
به خبرگزاری تاس گفت: من فکر می کنم مســاله به 
رسمیت شناخته دولت طالبان مربوط به زمانی است که 
همسایگان افغانستان در یک پروسه مشورتی گرد هم 
بیایند و در منطقه و جامعه بین الملل در قبال رویکرد 
مرتبط با به رسمیت شناختن طالبان هماهنگی وجود 
داشته باشد. برای جلوگیری از بی ثباتی در افغانستان 
که بیش از ۴۵ سال است ادامه دارد، به تالش گروهی 

بازیگران سیاسی افغان و منطقه ای و همچنین جامعه 
بین المللی در ترکیب با گفتگو میان نیروهای سیاسی 
در داخل افغانســتان نیاز داریم. به گفته این فرستاده، 
بدون چنین گفت وگویی، دستیابی به یک حکومتداری 
و صلح پایدار و چارچوب سیاسی فراگیر که حقوق بشر 
از جمله حقوق زنان و دسترسی زنان به محیط های کار 
و کالج ها، دانشگاه ها و فرصت های تحصیلی را تضمین 

کند، غیرممکن است. 

کمیسیون انتخابات لیبی از به تأخیر انداختن انتشار 
لیســت نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
خبر داد. به گزارش آناتولی، کمیسیون انتخابات لیبی 
موعد جدیدی را برای انتشار لیست نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور تعیین نکرده و این در حالی 
اســت که تنها دو هفته به زمان انتخابات مانده اســت. 
قرار است انتخابات ریاست جمهوری لیبی 2۴ دسامبر 
برگزار شود. کمیسیون انتخابات لیبی در بیانیه ای اعالم 
کرد که قبل از اعالم لیســت نهایی نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری و اعالم آغاز مرحله تبلیغات انتخاباتی 
باید همچنان اقدامات قضایی و قانونی را اتخاذ کند. در 
این راستا ریزدون زنینگا، هماهنگ کننده امور سازمان 
ملل در لیبی در دیدار با عماد السایح، رئیس کمیسیون 
انتخابات لیبی خواهان حل چالش های سیاسی و فنی 
شد که مانع برگزاری انتخابات در موعد مقرر می شود. 
وی از پیشرفت حاصل شده در مقدمات فنی انتخابات 

استقبال و بر اهمیت حل تمام چالش های سیاسی و لزوم 
حفظ دستاوردهایی که تاکنون محقق شده، تاکید کرد. 
وی گفت: ثبت نام رای دهندگان و نامزدهای ریاســت 
جمهوری و پارلمانی و موفقیت توزیع کارت انتخاباتی 
نشان دهنده حمایت مردمی از انتخابات است. اگرچه 
اکثر شخصیت های لیبیایی و خارجی خواستار برگزاری 
انتخابات در زمان مقرر شــده اند اما دستیابی به این امر 

بسیار دشوار خواهد بود.

پاکستان:  ادعای مداخله اسالم آباد در افغانستان بی اساس استاحتمال تعویق انتخابات لیبی قوت گرفت

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 با محور حمله به اوکراین 
و المپیک زمستانی پکن مطرح شد
 هشدار جدی گروه هفت

 به روسیه  و چین 

وزیر امور خارجه آلمان در جریان دیدار با همتای 
انگلیسی اش در حاشیه اجالس گروه هفت برای 
انجام هر اقدامی با هدف بازگشت به گفت وگو در 
قبال مســاله اوکراین اظهار تمایل کرد، در حالی 
که لیز تراس، همتای انگلیســی او گفت، روسیه 
در صورت حمله به اوکراین با عواقبی شدید روبرو 
خواهد شد. به گزارش دویچه وله، لیز تراس، وزیر 
خارجه انگلیس روز شــنبه از وزرای خارجه گروه 
هفت از جمله آنالنا بربــوک، همتای آلمانی اش 
استقبال کرده و به روسیه در مورد اقداماتش در قبال 
اوکراین هشدار جدی داد. تراس در ضمن برگزاری 
این مذاکرات در لیورپول، همچنین از کشورهای 
دموکراتیک آزاد خواست تا اتکایشان به گاز روسیه 
را کنار بگذارند. در حاشیه این گردهمایی، تراس 
با بربوک، وزیــر امور خارجه آلمان کــه در اولین 
گردهمایی بین المللی خود از بعد از تشکیل دولت 
جدید آلمان شرکت کرده، دیدار کرد. بربوک که 
یکی از اعضای حزب ســبز آلمان است، به طرح 
اولویت های آلمان برای دوران ریاســتش بر گروه 
هفت که در ســال آینده میالدی آغاز می شــود، 
پرداخت. او با اشاره به فرمت نرماندی - مذاکرات 
بین فرانســه، اوکراین، روسیه و همچنین آلمان 
برای حل بحران اوکراین - که اوالف شولتس، صدر 
اعظم آلمان پس از دیدارش در روز جمعه با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه برجسته ساخت، از 

طرفین خواست به میز مذاکره بازگردند.
بربوک در حاشیه حضورش در این اجالس در 
لیورپول به خبرنگاران گفت: ما باید هر اقدامی را 
برای بازگشت به گفتگوها )درقبال مساله اوکراین( 
اتخاذ کنیم. در همین حال بربوک همچنین تاکید 
کرد، زمان برای احیای توافق هســته ای 201۵ 
برجام بین قدرت های جهانــی و ایران رو به اتمام 
است. تراس نیز خاطرنشان کرد که حمله به اوکراین 
یک اشتباه استراتژیک با عواقبی شدید برای مسکو 
خواهد بود. آمریکا و سایر اعضای ناتو قبالً گفته بودند 
که در صورت تهاجم مسکو به اوکراین، تحریم های 
شدیدی را علیه روسیه اعمال خواهند کرد. تراس 
بیان کرد، خواســتار اطمینان حاصــل کردن از 
این است که کشورهای دموکراتیک آزاد بتوانند 
جایگزینی برای تامین گاز از روسیه داشته باشند؛ 
اظهار نظری که به دنبــال نگرانی های آمریکا در 
مورد پروژه خط لوله نورد استریم 2 برای انتقال گاز 
از روسیه به آلمان مطرح می شود. وی بیان کرد: در 
کوتاه مدت جهان آزاد تصمیماتی به جهت دستیابی 
به انرژی ارزان یا تأمین مالی کم هزینه گرفته است 
و این مساله ای است که هزینه ای درازمدت را برای 
آزادی و دموکراسی دارد. و ما نمی توانیم دوباره آن 
اشتباه را تکرار کنیم. ما باید قویاً گرد هم بیاییم تا در 
برابر متجاوزانی که به دنبال محدود کردن مرزهای 

آزادی و دموکراسی هستند، بایستیم.
از ســوی دیگر به گزارش خبرگزاری کیودو، 
یک منبــع در هیــأت ژاپنی شــرکت کننده در 
اجالس گــروه هفت گفــت، وزرای خارجه گروه 
هفت همچنان که آمریکا رهبری رویکرد تحریم 
دیپلماتیک المپیک زمســتانی پکن را به دست 
گرفته، روز شنبه مواضع خود را در مورد المپیک 
زمســتانی پکن بیان کردند. نشست گروه هفت 
لیورپول انگلیــس در حالی برگزار می شــود که 
انگلیس و کانادا با استناد به سوابق حقوق بشری 
چین، بــا آمریــکا موضعی متحد بــرای تحریم 
دیپلماتیک المپیک پکن اتخاذ کرده اند اما بعید 
اســت که فرانســه، میزبان بازی های المپیک 
تابستانی پاریس در سال 202۴ و ایتالیا، میزبان 
بازی های المپیک زمستانی سال 202۶، بخواهند 

از این روند پیروی کنند.
به گفته این منبع، یوشیماســا هایاشی، وزیر 
امور خارجه ژاپن در سخنرانی در اولین روز از این 
اجالس دو روزه به همتایان خــود در گروه هفت 
گفت که توکیو پس از در نظر گرفتن همه جانبه 
مسائل مختلف، در زمان مناسب تصمیم خواهد 
گرفــت. وزارت امور خارجه ژاپــن اظهار کرد که 
هایاشی مخالفت خود را با تالش های چین برای 
تغییر یکجانبه وضعیت موجود در دریاهای چین 
شــرقی و جنوبی ابراز و نگرانی های جدی خود را 
در مورد وضعیت هنگ کنگ و موارد ادعایی نقض 
حقوق بشر در ســین کیانگ در حوزه باختر دور 

چین مطرح کرد.

جهاننما


