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الکاظمیوشمشیریدولبه!
ظهور سیاسی و رسانهای الکاظمی در این مدت
کوتاه نشان میدهد که او تصمیم دارد در نقش
یک شخصیت جامع و بیطرف عمل کند که به
یک انــدازه به همه بازیگران داخلی و خارجی
نزدیک اســت.او در روز نخست کــاری خــود با
سفیران ایــران و آمریکا دیــدار و گفت وگو کرد
و همین رفتار ،خود پیام مشترکی به دو طرف
داشت.
کما این که در سیاست داخلی نیز با دستور
آزادی همه معترضان و اعالم حمایت کامل از
آ نهــا تالش کــرد ،رویکرد تــازه و بیسابقهای
را بــه نمایش گـــذارد .روز شنبه نیز در سایه
نگرانیهایی دربــاره نزدیکی وی به آمریکا و
احتمال قرار گرفتن در مقابل الحشد الشعبی
در آیــنــده ،بــه دفــتــر مــرکــزی ایــن نــیــرو رفــت و
با رهبران و فرماندهان آن دیــداری  3ساعته
داش ــت .الکاظمی در ایــن دی ــدار بــا پوشیدن
یونیفرم الحشد الشعبی به نوعی تالش کرد پیام
اطمینانبخشی به این نیروها و طرفداران آنها
و ایران بفرستد ،اما برای شناخت دقیق سیاست
نخست وزیر جدید عراق در قبال الحشد الشعبی
باید منتظر شروع و نتایج گفت وگوهای راهبردی
عراق با آمریکا بود .فعال تا این جای کار به نظر
میرسد الکاظمی رعایت تــوازن در سیاست
داخلی و خارجی را نصب العین خود قرار داده
و آن را رمز موفقیت خود میداند ،واقعیت اما
این است که با توجه به پیچیدگی بازی قدرت
در عراق و سایه سنگین بازیگران خارجی بر آن،
این نوع سیاستورزی در عمل بسیار مشکل
است و بیشتر به شمشیری دو لبه میماند .عادل
عبدالمهدی ،نخست وزیر پیشین عراق نیز تالش
زیادی کرد که چنین رویکردی را در پیش بگیرد و
حتی در نقش میانجی ایران و عربستان نیز ظاهر
شد اما عمال توفیقی کسب نکرد؛ علت آن هم
این بود که آمریکا و طیف موتلف با آن در منطقه
وی را نزدیک به ایران می دانستند و به همین
علت کاخ سفید هیچ وقت پذیرای وی نشد .حال
باید دید ،دو قدرت خارجی تاثیرگذار بر روند
تحوالت عراق یعنی ایران و آمریکا به چه جمع
بندی از الکاظمی در هفتهها و ما ههای آینده
خواهند رسید و در واقع سرنوشت وی تابعی از
این جمعبندی خواهد بود.

طــرح الــحــاق بــخـشهــای گــســتــردهای از
کرانه باختری به اراضی اشغالی بر اساس
توافق میان نتانیاهو و بنی گانتس و در
چارچوب توافق قرن ،موجی از مخالفتها
و نگرانی از تبعات این تصمیم غیراصولی
را بر امنیت منطقه در کشورهای مختلف و
نهادهای بینالمللی پدید آورده است .با
این حال بنیامین نتانیاهو در جلسه تشکیل
دولــت در کنست رژیــم صهیونیستی ،بار
دیگر بر اجرای این توافق تاکید کرد .این
در حالی اســت که نیکوالی مالدینوف،
هماهنگکننده سازمان ملل در روند صلح
خاورمیانه با تاکید بر این که الحاق اراضی

سازمانملل:الحاقکرانهباختریطبققوانینبینالمللیممنوعاست

دمیدننتانیاهوبرآتشجنگ
کرانه باختری به اراضی اشغالی در قوانین
بینالمللی ممنوع است ،گفت :این الحاق
خطر بزرگی ایجاد کرده و بر اساس قوانین
بینالمللی ممنوع است و ساختار جهانی را
تضعیف میکند .طبق آمارهای فلسطینی
ها ،با الحاق این شهرکها ،مجموع مناطق
کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل به بیش

از  ۳۰درصــد خواهد رسید.طرح الحاق
کــرانــه باختری سبب شــده نگرانیهای
امنیتی نیز در سطح منطقه برای این رژیم
رخ دهــد .در ایــن بین مقامات ایــن رژیــم
به دلیل مــرز مشترک فلسطین با مصر و
اردن نگرانی بیشتری درباره واکنش دیگر
کشورها دارنــد .عبدا ...بن حسین ،شاه

اردن به صراحت گفته بــود که هر اقــدام
ســران تلآویو در الحاق کرانه باختری به
ایــن رژیــم باعث بــروز جنگ بین دو طرف
خواهد شد .تحلیل گران صهیونیست نیز
با انتشار گزارشی مشروح به مقامات این
رژیــم هشدار داد هان ــد که هر اقدامی در
کرانه باختری میتواند عــاوه بر اردن،
مصر و اسرائیل را وارد چالش اساسی کند.
در سند منتشر شده از سوی «پژوهشکده
امنیت اســرائــیــل» وابــســتــه بــه دانشگاه
تلآویو ،درباره پیامدهای احتمالی طرح
الحاق مناطق کرانه باختری به حاکمیت
اسرائیل هشدار داده شده است.

آب شدن محبوبیت «آبه»

افشاگری بیسابقهماهاتیر

کرونابرایاولینبارطی 5سالاخیر،ژاپنراواردرکوداقتصادیکرد

نخستوزیرسابقمالزی:آمریکاجنگندههایاف 16رابهصورتناقصبهمافروخت

اقتصاد ژاپن برای نخستین بار در پنج سال
اخیر وارد رکــود شده که شدت آن از زمان
جنگ جهانی دوم بیسابقه توصیف شده
اســت .بر اســاس آمارهای رسمی ،اقتصاد
ژاپن در سه ماه اول سال جاری میالدی 4.3
درصد کوچک تر شده است .تحلیلگران در
سه ماه جاری انتظار  21.5درصد کاهش
اقــتــصــادی را دارنـــد کــه رکــــوردی از سال
 ۱۹۵۵تا کنون محسوب میشود .هفته
پیش هم آلمان ورود به رکود را اعالم کرده
بود .ژاپن که سومین اقتصاد بزرگ دنیاست
ممنوعیت کلی تــردد و قرنطینه سراسری
را به اجــرا در نیاورد اما درمــاه آوریــل اعالم
وضعیت اضطراری کرد که این به نوبه خود
بسیاری از فعالیت های اقتصادی در این
کشور را متوقف کرد .همزمان ،میزان
حمایت از «آبه شینزو» ،نخستوزیر
ژاپن با  33درصد ،به پایینترین
حد در دو سال اخیر رسید .آبه،
نــخــســتوزیــری اســت
کــه طوالنیترین
دوره قـــدرت را
در ژاپــن داشته
و اکــنــون در پی
شــیــوع کــرونــا با
سختترین دوران
خــدمــت خــــود از
هفت ســال پیش
روبـــه روســــت .از

دولــت او به دلیل کندی و به روز نبودن در
مبارزه با کرونا انتقاد میشود .عامل محرک
دیگر در کاهش اخیر محبوبیت نخست وزیر
ژاپــن ،الیحه پیشنهادی دولت وی بوده که
به موجب آن سن بازنشستگی برای برخی
از دادستان های ارشد این کشور با دو سال
افزایش به  65سال می رسد؛ طرحی که دو
ســوم شرکت کنندگان در ایــن نظرسنجی
با آن مخالف بودند .دولــت آبــه اوایــل سال
جاری میالدی اجازه ادامه فعالیت هیرومو
کوروکاوا به عنوان رئیس دفتر دادستانی
عمومی را صادر کرد ،درحالی که او وارد 63
سالگی شده بود .بدین ترتیب احتمال برنامه
ریزی این فرد برای سمت های قدرتمندتری
مانند دادســتــان کل فراهم شــد .منتقدان
دولــت معتقدند آبه با این تصمیم،
امکان ادامه حضور افراد نزدیک
به دولــت در پست دادستانی را
فراهم ساخته اســت؛ موضوعی
که با مخالفت گسترده حدود پنج
میلیون نفر و حتی پیوستن سلبریتی
هــای ایــن کشور بــه پویش
فضای مجازی علیه دولت
مواجه شده است.

گویا فقط عربستان نیست که توسط آمریکا
دوشــیــده مــی شــود .نخست وزیــر سابق و
بنیان گذار مالزی نوین در گفتوگو با شبکه
تلویزیونی الجزیره فاش کرد که مسئوالن
مالزی فهمیده انــد ،آمریکا هواپیماهای
«اف  »16را بدون کدهای اصلی و برنامه
نویسی کامل  -که به مالزی امکان استفاده
از همه توانمندی هــای ایــن هواپیما از
جمله توانمندی رزمی را می دهد -به آن
ها فروخته اســت .ایــن سیاستمدار کهنه
کــار افــزود :بــرای مسئوالن مالزی روشن
شــد کــه اگــر بخواهند از هواپیمای «اف
 »16برای اهــداف رزمی علیه هر کشوری
استفاده کنند ،باید به آمریکا مراجعه کنند
و حتی کارشناسان آمریکایی هستند که
این هواپیماها را برای آن ها برنامه نویسی
می کنند و این به معنای هزینه ای افزون بر
قیمت هواپیماست .همچنین تصمیم برای
استفاده رزمی از این هواپیما ،در گرو
خواست آمریکاست .در سایه این
وضعیت ،مسئوالن مالزی دریافتند
که تنها استفاده ای که می توانند
از هواپیمای «اف  »16بکنند ،به
کارگیری آن در نمایش های
هــوایــی اســـت .وی
اشــــاره کـــرد که
نمی دانــد
آیــــــــا

آمریکا با همه کشورهای جهان  -به استثنای
رژیم اسرائیل -با همین سیاست برخورد می
کند؟ ماهاتیر محمد همچنین به حمالت
یــازدهــم سپتامبر ســال  2001میالدی
پرداخت و درخصوص اجرای این حمالت
توسط گروه های تروریستی عربی ابراز تردید
کرد زیرا به گفته وی ،شیوه به کار برده شده
در این حمالت به طور کامل با شیوه عملیات
گروه های تروریستی عربی متفاوت است.
وی همچنین به دقــت برنامه ریــزی برای
این حمالت اشــاره کرد و گفت که عامالن
و طراحان این حمالت توانستند سازمان
اطالعات آمریکا را در خود آمریکا دور بزنند.
ماهاتیر محمد همچنین تعجب خود را از این
که هیچ قطعه ای از هواپیمای برخورد کرده
به ساختمان وزارت دفاع آمریکا نشان داده
نشد ،ابراز کرد و به گفته وی ،این موضوع
ســوال برانگیز اســت .ماهاتیر
محمد از  ۱۹۸۱تا ۲۰۰۳
نخستوزیر مالزی بــود و
در سال  ۲۰۱۸بار دیگر
عــهــدهدار ایــن سمت شد
و به خاطر برخی مسائل
سیاسی در مارس ۲۰۲۰
استعفا کرد.

حملهمستقیمترامپبهاوباما

گفت :دست کم اوباما و جوبایدن باید  50سال
در زندان آب خنک بخورند چراکه مایکل فلین
قهرمانرامجرمکردند.فلینمشاورسابقامنیت
ملی ترامپ به اتهام دروغ گفتن به اف بی آی
دربارهمذاکراتشباسفیرروسیهدردورانانتقال
قدرت از اوباما به ترامپ ،گناهکار شناخته شد.
حمالت دوجانبه ترامپ-اوباما در حالی ادامه
داردکه پیترناوارو،مشاورعالیاقتصادیترامپ
میگوید«:خوشحالمکهآقایاوبامابهعنواندبیر
مطبوعاتیجوبایدنشغلجدیدییافتهاست».

طی روزهای گذشته و با حمایت باراک اوباما از
جو بایدن ،معاونش که حاال تنها نامزد دموکرات
ها در انتخابات است ،حمالت کاخ سفید علیه
رئیس جمهور سابق آمریکا اوج گرفته است.
ترامپ در برنامه «ساندی مورنینگ» ،تحقیقات
مربوط به دخالت روسیه در انتخابات  ۲۰۱۶را
بزرگترینجرمسیاسیدرتاریخآمریکاخواندو
دولت اوباما را به دروغپردازی متهم کرد .ترامپ
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تسخیردفترشبکهسعودی
« »mbcدربغداد
صدها نفر از شهروندان عراقی ،در اعتراض به
هتاکی شبکه سعودی « »mbcبه نایبرئیس
شهید سازمان الحشد الشعبی ،دفتر این شبکه
را تسخیر و آن را تعطیل کردند .شبکه سعودی
 mbcدر یکی از برنامههای خود شهید المهندس
را «تروریست» خوانده بود که این توهین با واکنش
منفی افکار عمومی و موج انزجار در سطح منطقه
بهویژه در میان ملت عراق همراه شده است.

پیشخوان بین الملل

هــفــتـهنــامــه «تــایــم» در شــمــاره جــدیــد خــود،
تصویری از دونالد ترامپ را روی جلد آورده و به
نقل از او نوشته« :یک راه درست وجود دارد تا
(کسبوکارها) را در آمریکا بازگشایی کنیم» و
خود مجله پاسخ داده(« :اما) این راهش نیست».
اشاره به هر راهی که ترامپ پیشنهاد دهد.

کارتون روز

بازگشایی اقتصاد آمریکا به سبک ترامپ
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القدس العربی :عربستان دیگر نه نفتی دارد که
ببخشد نه پولی

