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یکتغییرمأموریترویکاغذ!

آیا واقعا نیروهای نظامی ایــاالت متحده قرار
است تا پایان سال  ۲۰۲۱از عراق خارج شوند؟
آیــا آرایـــش میدانی آن هــا تغییری نسبت به
وضعیت کنونی خواهد کرد؟ تکلیف پایگاه های
راهبردی مانند عین االسد و حریر چه خواهد
شد؟ تاکنون هیچ متن رسمی از توافق نامه
چارچوب استراتژیک عراق و آمریکا منتشر نشده
است که بتوان به مفاد و بندهای آن استناد کرد.
مشخص هم نیست که آیا اساسا متن کامل این
توافق نامه منتشر شود یا خیر.اما اگر اظهارات
اخیر بایدن در دیــدار با الکاظمی را مبنا قرار
دهیم ،به هیچ وجه به واژه هایی مانند «عقب
نشینی» یا «خروج» بر نمی خوریم ،بر عکس به
نظر می رسد هیچ عقب نشینی یا خروجی در
کار نباشد .بایدن تنها گفته که «تا پایان سال،
مأموریت رزمی آمریکا در عراق پایان می یابد
و مأموریت این نیروها به مأموریتی آموزشی
ومستشاری تبدیل می شود ».از این واژگان نمی
توان خروج یا عقب نشینی نظامیان آمریکایی
را برداشت کرد .تنها برخی عناوین روی کاغذ
تغییر یافته است و برخی شخصیت های برجسته
و ارشد کرد مانند بابکر زیباری و ماجد شنگالی
نیز اساسا منکر هرگونه عقب نشینی نظامیان
آمریکا در چارچوب توافق نامه مذکور شده اند.
چنین اظهاراتی در میان مقامات آمریکایی
نیز وجود دارد تا جایی که رایان کروکر سفیر
سابق آمریکا در بغداد توافق نامه را یک بازی
خواند و ژنرال مارک کیمیت هم نتایج آن را در
میدان غیرمتفاوت با وضع کنونی دانست.تا
این جای کار روشن است که واشنگتن حداقل
بنایی برای خروج کامل و گسترده نظامیانش
از عراق ندارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد بدون
تردید کامل و در افقی کوتاه مدت نخواهد بود.
برخی نیز محتوای آن را بر خالف هیاهوی رسانه
ها و سیاستمداران حامی آن دانسته اند.باید
دانست واشنگتن حاضر نخواهد شد در چنین
شرایطی در منطقه ،با خروجش ،موازنه قوا در
جغرافیای عراق ،به سود ایران و گروه های مسلح
نزدیک به آن تغییر یابد .موضوعی که متحدان
سنی ،کرد و حتی برخی گروه های شیعی را
نیز ناراضی خواهد کرد و منجر به تغییرات در
موازنه شود.نمی توان نادیده انگاشت که آن
چه در چارچوب توافق استراتژیک دو کشور رخ
داد ،تالشی از ســوی واشنگتن بــرای تقویت
آقــای الکاظمی و نقش و جایگاه سیاسی او
در عــراق به ویــژه در انتخابات پیش رو است.
همچنان که اعــام توافق و تأییدات و تبریک
های داخلی ،گروه های مقاومت را برای انجام
هرگونه عملیات علیه آمریکا در این کشور در
تنگنا قــرار خواهد داد و هر تحرک احتمالی
آنــان را با واکنش هایی در سطوح سیاسی و
اجتماعی مواجه خواهد کرد و آن را اقداماتی در
راستای ایجاد تنش معرفی می کند .خبر کمک
واشنگتن به عــراق در زمینه کنترل بیماری
های ویروسی مانند کرونا در چارچوب همین
توافق نامه که اتفاقا این روزها وضعیت عراق در
زمینه فراگیری کووید  ۱۹بی سابقه و سخت
است و همچنین اعالم های متعدد و بی سابقه
دستگیری عامالن برخی ترورها و بمب گذاری
ها حاکی از آن است که روند موجود ،حرکتی به
سود نخست وزیر است.

قاب بین الملل

برگزاری همه پرسی در مکزیک برای اعالم نظر
مردم دربــاره انجام تحقیقات قضایی و محاکمه
احتمالی  5مقام سابق از جمله «آندرس مانوئل
لوپزاوبرادور»رئیسجمهورسابقمکزیک/رویترز

نمای روز

برگزاری مراسم گرامی داشت هفتادوهفتمین
سالگرد قــیــام ورش ــو در پایتخت لهستان/
خبرگزاری فرانسه

دسیسههایبیپایانعلیهشیخمقاومت

دادستانیایالتکادوناینیجریهتنهاچندروزپسازآزادی«شیخابراهیم
زکزاکی»رهبرجنبشاسالمینیجریهاززندان،اتهاماتجدیدیراعلیهوی
مطرحکرد.هدفدادستانیچیست؟
حــکــم آزادی شـــیـــخ زکـــزاکـــی و همسرش
هفته گذشته از ســوی دادگــــاه کــادونــا در
شمال نیجریه صادر شد و آ نها ضمن تبرئه
از هشت اتهام از جمله اخالل در نظم عمومی
و برگزاری تجمعات غیرقانونی ،آزادی خود
را پس از شش سال حبس بازیافتند.اکنون
در سناریوپردازی جدید علیه شیخ زکزاکی،
«داری بایرو» رئیس دادستانی عمومی ایالت
کادونا اعالم کرد « :اتهامات جدیدی دو روز

بعد از آزادی شیخ زکزاکی در دادگاه دیگری
علیه او مطرح شده است .این اتهامات شامل
جرایم تروریستی وخیانت به کشور است».به
ادعای وی ،شیخ زکزاکی در دوران بازداشتش
از دریافت دادخواست جدید دادستانی در
ارتباط با اتهاماتش خودداری کرده بود .دادگاه
عالی فدرال کادونا اکنون در تعطیالت است و
دادستانی درماه سپتامبر دوباره این پرونده را
به جریان می اندازد.به نظر می رسد ،هدف از

طرح اتهامات جدید علیه شیخ زکزاکی ،ارعاب
وی و در عین حال جلوگیری از بازگشت او به
نیجریه است .به گزارش خبرنگار خبرگزاری
ایران پرس در نیجریه ،شیخ ابراهیم زکزاکی
یک روز پس از آزادی توسط دادگـــاه عالی
کادونا برای اهداف پزشکی ،از نیجریه خارج
شد .کارشناسان پزشکی تاکید کردند درمان
تخصصی مورد نیاز شیخ زکزاکی فقط در خارج
از نیجریه قابل دسترسی است.شیخ زکزاکی
و همسرش از زمان وقوع جنایت زاریا در سال
 2015تا زمان آزادی شان در بازداشت و زندان
به سر می بردند .در 13دسامبر  ،2015ارتش
نیجریه با یورش وحشیانه به عزاداران حسینی
در حسینیه صاحب الزمان حدود  2هزار نفر از
سوگواران حسینی را به خاک و خون کشید که
شیخ زکزاکی به شدت مجروح و بر اثر شدت
جراحتهایکیازچشمانوینابیناشدوچشم
دیگر وی نیز در آستانه نابینایی قرار گرفت .پس
از آن شیخ زکزاکی همواره در بدترین شرایط
در زندان و از خدمات اولیه پزشکی و بهداشتی
محروم بود و وضعیت سالمت وی وخیم است.
به رغم تالش های زیــاد دولــت نیجریه برای
تحت فشار قرار دادن شیخ زکزاکی به منظور
اعتراف گرفتن از او و پذیرش اتهامات واهی،
شیخ زکزاکی با صبر و مقاومت مثال زدنی از
پذیرش اتهامات خودداری و بر بی گناهی اش
تاکید کرد به نحوی که دادگاه عالی کادونا در
نهایت مجبور شد وی را از اتهامات وارد شده
تبرئه کند .با این حال طرح اتهامات جدید از
سوی دادستانی ایالت کادونا نشان می دهد
دولت نیجریه که جنبش اسالمی نیجریه را در

سال  2019غیرقانونی و فعالیت آن را ممنوع
اعالم کرد ،اکنون قصد دارد با اتهامات جدید
علیه شیخ زکزاکی بار دیگر وی را در معرض
بازداشت و محاکمه قرار دهد تا بدین ترتیب
هرگونه چشم انداز آغاز دوبــاره فعالیت های
جنبش اسالمی نیجریه را از میان ببرد.در
عین حال باید فشارهای مستمر خارجی از
جانب آمریکا ،عربستان سعودی و اسرائیل را
بر دولت نیجریه برای جلوگیری از فعالیت های
شیعیان نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی با وارد
آوردن اتهامات جدید علیه وی متذکر شد.رژیم
سعودی به عنوان مبلغ وهابیت و دشمن آشکار
شیعیان،بهشیوههایمختلفتالشکردهمانع
از گسترش تشیع در نیجریه شود« .آبایومی
آزیکیوی» فعال و تحلیل گر سیاسی می گوید:
«عربستان نفوذ زیادی بر دولت نیجریه دارد و
حمله به شیخ ابراهیم زکزاکی ،رهبر جنبش
اسالمی ایــن کشور و کشتار هـــواداران او به
فرمان آل سعود صورت گرفته است».درعین
حال اسرائیل نیز که همواره در صدد توسعه
نفوذ خود در آفریقاست ،گسترش تشیع در
نیجریه به عنوان پرجمعیت ترین کشور آفریقا
را مغایر با اهــداف خــود می دانــد .عربستان
سعودی و اسرائیل در دوره محاکمه طوالنی
شیخ زکزاکی و همسر وی ،تمام سعی خود را
کردند تا موجبات محکومیت او را فراهم سازند.
با این حال تبرئه شیخ زکزاکی و احتمال از
سرگیری فعالیتهای اسالمی موجب توطئه
ای از جانب دولت نیجریه با همراهی سعودی
ها و صهیونیستها بــرای حبس و محاکمه
دوباره شیخ زکزاکی شده است.

جوالن تروریستهایگوانتانامو در یمن!
امارات متحده عربی به تازگی در اقدامی عجیب،
شش زندانی سابق گوانتانامو را به یمن انتقال
داده است .این شش نفر در میان  ۱۹بازداشتی
بودندکهپسازحمالت ۱۱سپتامبردرافغانستان
و پاکستان بازداشت شدند و از سال  ۲۰۱۵تا
 ،۲۰۱۷هنگامی که آمریکا آن ها را از گوانتانامو
آزادکرد،دراماراتبازداشتشدند.اکنونشواهد
حاکی از آن است که دولت امارات با این توجیه که
این افراد تحت توان بخشی بودهاند ،همه آن ها را
آزاد و روانه استان حضرموت در شرق یمن کرده
است.کارشناسانسازمانمللبراینباورهستند
که بازگرداندن اجباری بازداشت شدگان به یمن
میتواند نقض قوانین بینالمللی باشد اما ُبعد
مهمتر ماجرا این است که امارات متحده عربی با
توجهبهتحوالتجاریدرمنطقهغربآسیاوآسیای
میانهدرحوزهمسائلمربوطبهگروههایتکفیریو
موازنهقدرتبازیگرانمختلفدربرابریکدیگرچه
اهدافی را از اقدام اخیر خود در آزادســازی شش
زندانی سابق گوانتانامو و فرستادن آنها به یمن
دنبال میکند؟ به نوشته الوقت،در تحلیل مسئله
فرستادن شش زندانی سابق گوانتانامو به یمن
که پیشتر عضو گروه تروریستی القاعده بودهاند،
در ابتدا ضروری است به این موضوع توجه شود
کهایناقدامدرشرایطیصورتمیگیردکهحلقه
آمریکایی – عربی – عبری که خود را دشمن درجه
یکمحورمقاومتمیدانند،درمحورهایمختلف
شکستهای قابل توجهی را متحمل شدهاند.

توئیترباهمکاری 2خبرگزاریرقیببهجنگاخبارجعلیمیرود

نبرد مجازی با فیک نیوزها

شبکه اجتماعی توئیتر قصد دارد با همکاری
دو خبرگزاری رقیب بینالمللی یعنی رویترز
و آسوشیتدپرس ،اطــاعــات غلط و اخبار
جعلی منتشر شده در شبکه پیامرسانی خود
را حــذف کند .رویــتــرز و آسوشیتدپرس در
قالب این همکاری ،اطالعات بیشتر و سوابق
قابل استنادی را دربــاره اخبار و اطالعاتی
کــه مــیــزان زیـــادی از توئیتها را بــه خود
اختصاص داد هانـــد ،منتشر خواهند کرد.
مسئوالن توئیتر گفتهاند که تصمیم دارند
برخی از پستهای توئیتری را با خبر متناسب

با آن از خبرگزاریها پیوند بزنند .بنابر گفته
سخنگوی توئیتر ،نخستین بار است که این
شبکه اجتماعی با سازما نهای خبری برای
بررسی درستی اطالعات منتشر شده روی
این پلتفرم همکاری میکند .هم اکنون تیم
نظارتی توئیتر با رصد اخبار و اطالعاتی که
میزان زیادی از توئیتها را به خود اختصاص
میدهند یا ممکن است بحثبرانگیز شوند،
تالش میکنند محتواهای معتبر در این باره را
بیابند و برای اطالع کاربران منتشر کنند .این
شبکه اجتماعی همچنین از اوایل سال جاری

پیشخوان بین الملل
فــایــنــنــشــال تایمز
[انگلیس]:هشدار
ژاپن دربــاره قدرت
نظامی چین /وزیر
دفاع ژاپن خواستار
توجهجامعهجهانی
بــــه ب ــرن ــامــهه ــای
نظامی چین و مهار
این کشور شده است .دولت ژاپن طی هفتههای
اخیربااعالمحمایتدوبارهازتایواندربرابرچین،
تنش با پکن را وارد مرحله تازه ای کرده است.
همزمانآمریکانیزدربارهتوسعهبرنامهتسلیحات
اتمیچینهشداردادهاست.آمریکاگفتهکهپکن
در حال ساخت 250سکوی زیرزمینی پرتاب
موشکاتمیاست.

چهره روز

ورزشکار آمریکایی روی سکوی مــدال ها در
المپیک توکیو ،دستان خــود را در اعتراض
ب ــه ن ــژادپ ــرس ــت ــی ،ب ــه شــکــل  Xب ــه نمایش
گذاشت .برخی ادعا کرده اند که این اقدام،
یک عمل سیاسی است و باید کمیته بین المللی
المپیک ،با این ورزشکار آمریکایی برخورد کند.

توئیت روز

همزمانباادامهنبردمیانانصارا...بامزدورانائتالفسعودی،اماراتتعدادیاززندانیان
گوانتاناموراکهحدودششسالپیشازآمریکاتحویلگرفتهبود،بهیمنبازگرداند
در سطح ابتدایی شاهد هستیم که ایاالت متحده
آمریکا بعد از قریب به دو دهه حضور نظامی در
افغانستان با پذیرش شکست کامل مسیر خروج
از این کشور را تا  11سپتامبر امسال پذیرفته و
عمال تمام وعــدههــای واشنگتن بــرای شکست
افراط گرایی در افغانستان و برپا کردن یک دولت
دموکراتیک قوی در افغانستان شکست خورده
است .در یک ماه گذشته نیز شاهد هستیم ارتش
افغانستان که تحت حمایت و آمــوزش نیروهای
نظامی آمریکایی بوده  ،در دفاع از شهرستانها و
مرزهای مختلف این کشور در برابر طالبان ناکام
مانده و عمال دولــت اشــرف غنی در وضعیتی از
تعلیق و سرگردانی رها شده است.در سطح دوم،
بر خالف برنامههای ابتدایی عربستان و متحدان
آنبرایپیروزیبرانصارا...دریمن،تماممعادالت
میدانی نشانگر آن هستند که ائتالف عربی به
طور کامل شکست خورده است و نه تنها موفق به
شکست انصارا ...نشده ،بلکه این گروه اکنون در
قدرتمندترین شرایط ممکن از آغاز بحران یمن تا
کنونقراردارد.عالوهبراین،کشورعربستانطی
چند سال گذشته بارها هدف حمالت موشکی
و پهپادی انــصــارا ...قــرار گرفته و بــرای همگان
مشخصشدهریاضتواناییمقابلهباحمالتانجام
شده از سوی صنعا را نــدارد.در سطح سوم نیز در
عرصهسیاسیعراقشاهدهستیمکهبعدازمصوبه
پارلمان عراق مبنی بر اخــراج نظامیان خارجی
از این کشور ،فشار افکار عمومی و جریانهای
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سیاسی بــرای خــروج اشغالگران آمریکایی به
حداکثر ممکن افزایش یافته است .در این میان،
در دور چهارم یا آخرین دور مذاکرات استراتژیک
میانواشنگتنوبغدادنیزخروجنظامیانآمریکایی
تاپایانسالجاریمیالدیموردتاییدطرفینقرار
گرفته است .در چنین شرایطی آمریکاییها به
وضوحبهاینموضوعواقفهستندکههیچمسیری
فارغازاخراجپیشرویآنهاقرارندارد.درمجموع
میتوان گفت که محور عربی – عبری – آمریکایی
دروضعیتشکستمطلققراردارندوفاقدتوانایی
مانوردرسیرجدیدتحوالتهستند .بنابراینبهنظر
میرسدآنهادرپیبازگشتبهسیاستقدیمیو
استراتژی همیشگی خود یعنی تقویت تروریسم
و خلق بحران هستند که در ادامه مورد بحث قرار
میگیرد.

تبدیل شده است ،به نظر میرسد آنها مجدد به
حمایت پنهانی از ترویج تکفیریها و ایجاد گروه
های تروریستی روی آوردهانـــد .همانگونه که
در سالهای قبل آمریکاییها زندانیان وابسته
به القاعده را در کشور عــراق به صــورت آشکار و
پنهانی از زندان ابوغریب آزاد و همین افراد گروه
تروریستی داعــش را ایجاد کردند ،در شرایط
جدید نیز به نظر میرسد دولت امارات به نیابت
و نمایندگی از واشنگتن سیاست فرستادن و
استقرار افراطگرایان در یمن را در دستور کار
قرار داده است .در شرایط کنونی رسانهای شدن
خبر آزادی شش نفر از زندانیان سابق گوانتانامو
رامیتوانخبریبرایاغفالوبهانحرافکشیدن
افکار عمومی ارزیــابــی کــرد زیــرا احتماال تعداد
نیروهایواقعیفرستادهشدهبهیمنبسیاربیشتر
ازچندصدنفراست.هدفواقعینیزایناستکه
بنیانهای قدرتگیری القاعده و دیگر گروههای
افراطگرا در یمن و سپس دیگرکشورهای درگیر
بحرانمنطقهمانندعراق،لبنانوافغانستانتقویت
وازاینطریقمیدانیجدیدازبحرانبرایمداخله
آنهاایجادشود.

میالدی با راهاندازی سیستم نظارتی بردواچ
( )Birdwatchازهمکاری افــراد داوطلب
برای برچسبگذاری توئیتهای گمراهکننده
و دارای اطالعات نادرست بهره میبرد .با این
حال ،توئیتر قصد دارد با همکاری رویترز و
آسوشیتدپرس امکان دسترسی تیم ناظر خود
را به میزان کافی از گزار شها و اخبار معتبر
برای ارزیابی تعداد بیشتری از توئیتها فراهم
کند .رویترز و آسوشیتدپرس این همکاری را
پیشتر با فیس بوک آغاز کرده بودند .همکاری
اخیر میتواند به حذف پستهای توئیتری
حاوی اخبار کذب سرعت بیشتری ببخشد.

به عنوان نمونه ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
پیشین آمریکا از شبکه توئیتر برای نشر اخبار
و اطالعات ناصحیح استفاده کــرده بــود که
توئیتر حساب کــاربــری او را مــســدود کــرده
است .اطالعات بیشتری درباره هزینه مالی
این همکاری و تامین آن در اختیار رسانهها
قــرار نگرفته اســت .گفته میشود قــرارداد
همکاری توئیتر با این خبرگزاریها به پیشنهاد
خبرگزاری آسوشیتدپرس مربوط است .هر
دو آژانــس خبری رویترز و آسوشیتدپرس با
فیس بوک هم در زمینه بررسی صحت و سقم
محتوای منتشر شده در آن همکاری دارند.

▪یمننشیمنگاهنقشهجدیدشوماشاعه
تکفیر

در شرایطی که محور آمریکایی  -عربی – عبری در
سیاستهایاشغالگرانهخوددرمنطقهباشکست
مواجه و اخــراج آنهــا به مطالبهای حداکثری

جیم جـــردن ،نماینده جــمــهــوریخــواه کنگره
آمریکا«:دموکراتها دستور ماسک اجباری را
تصویبمیکنند.سپسخودشانآنرانمیپوشند.
آن ها بودجه پلیس را کاهش میدهند .سپس از
پولشمابرایپرداختهزینهمحافظانخصوصی
استفادهمیکنند.آنهاچندینتریلیوندالرخرج
میکنند.سپستورمرانادیدهمیگیرند!»

اظهارنظر روز
«حمد بن عیسی آلخلیفه»
پ ــادش ــاه بــحــریــن بــه صــورت
ضمنی به اجــرا نشدن توافق
«العال» درباره آشتی میان
نامه ُ
کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس
اعترافکرد.پادشاهبحرینهمچنینبراهمیتکار
بینکشورهایعضوشورایهمکاریخلیجفارس
برایدستیابیبهاهداف«بیانیهالعال»وحفاظتاز
امنیتوثباتوتحققمنافعکشورهایمنطقهتأکید
کرد.همچنینحمدبنعیسیآلخلیفهبراهمیت
گفتمانرسانهایازطریقشبکههایاجتماعیبه
منظور تحکیم وحدت هدف و سرنوشت مشترک
همهکشورهایعضوشورایهمکاریواجتناباز
هر آن چه که به وحدت هدف آسیب میزند ،تأکید
کرد .بحرین یکی از چهار کشوری بود که همراه با
عربستان،اماراتومصراز ۱۵خردادسال۱۳۹۶
روابطخودراباقطرقطعکرد.اینچهارکشورعربی
ازهمانزمانباواردکردناتهاماتفراوانبهدوحه،
روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و این
کشور را به صورت زمینی ،دریایی و هوایی تحت
محاصرهقراردادند.دوحهنیزبارداتهاماتواردهاز
سویهمسایگانعربخودومصر،آنهارابهتالش
برایدستاندازیبهحاکمیتقطروتسلطبرمنابع
آنمتهمکرد  .

