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گامیمهمدرسیاستخارجیبغداد
«مظهر محمد صــالــح» ،مــشــاور مالی نخست
وزیــر عــراق خبر داد که توافق همکاری چین
و عــراق از مــاه گذشته میالدی اجــرایــی شده
است.توافق چین و عراق در دولت پیشین عراق
به نخستوزیری «عــادل عبدالمهدی» امضا
شده بــود .این توافق 20 ،ساله و منبع تأمین
مالی آن ،بخشی از نفت عراق است که به چین
صــادر میشود .ایــن توافق بــرای هر دو کشور
چین و عراق اهمیت دارد اما در عین حال برای
قدر تهای رقیب چین نیز بسیار مهم است.
به همین دلیل رقبای چین به خصوص آمریکا
تالش زیادی انجام دادند تا این توافق اجرایی
نشود و حتی یکی از دالیل شروع اعتراضهای
اکتبر  2019در عــراق و سقوط دولــت عادل
عبدالمهدی نیز به امضای توافق با چین توسط
عبدالمهدی مربوط میشد .از سویی چین
یکی از قدر تهای بزرگ جهان است که عضو
دایــم شــورای امنیت سازمان ملل است و حق
وتــو دارد .همچنین چین بزر گترین قدرت
اقتصادی جهان است و توان اقتصادی باالیی
بــرای سرمایهگذاری در دیگر کشورها دارد.
بنابراین چین در اغلب مناطق جهان حضور
دارد و در منطقه غرب آسیا نیز اغلب کشورها
درصــدد گسترش روابــط با چین هستند و از
سرمایهگذاری این کشور استقبال میکنند
و از دیگر سو ،عراق از جمله کشورهایی است
که برای گسترش روابــط با چین گام برداشته
و توافق راهبردی با پکن را امضا کــرده است.
عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است
که در ماه مه  2021روزانــه حدود سه میلیون
بشکه نفت صــادر کــرد .چین بر خرید نفت از
عراق و همچنین سرمایهگذاری در بــازار نفت
عراق حساب کرده است .شرکتهای چینی از
اصلیترین سرمایهگذاران در پروژههای انرژی
در عراق هستند«.مظهر محمد صالح» مشاور
مالی مصطفی الکاظمی نخست وزیــر عراق
تأکید کرد که چین مصرف کننده  44درصد
صــادرات نفت عراق است .صالح تصریح کرد،
چین ،نخستین بازار برای صادرات نفت عراق
است و به تنهایی حدود  800هزار بشکه نفت از
عراق به این کشور صادر میشود .دولت عراق
بر جذب سرمایهگذاری اقتصادی چین برای
کاستن از مشکالت اقتصادی و زیرساختی خود
حساب کــرده اســت .در بودجه  2021عراق
نیز قید شــده که شرکتهای چینی در صدد
ساخت هزار مدرسه در سراسر عراق و ساخت
چند بیمارستان صد تختخوابی در استانهای
گوناگون و ساخت چهار هــزار واحــد مسکونی
در استان میسان و تکمیل چند نیروگاه برق
در چارچوب توافقنامه موسوم به نفت در برابر
بــازســازی هستند .هــدف اصلی چین احیای
پروژه «کمربند و جاده» است که عراق میکوشد
با توسعه بنادر و نوسازی مسیرهای جــاد های
و ریلی خــود به گلوگاهی اصلی در آن تبدیل
شــود .در عین حــال ،چین در رقابت با آمریکا
نیز قرار دارد و موقعیت ژئوپلیتیک عراق به این
کشور بــرای تقویت نفوذ در غــرب آسیا کمک
میکند«.مثنی العبیدی» ،استاد علوم سیاسی
در عراق ،معتقد است نهادهای تصمیمگیرنده
در چین متوجه اهمیت راهبردی عراق و جایگاه
آن در سیاست آمریکا و اهمیت آن به عنوان
یک اهرم فشار در روابط آمریکا و چین هستند.
ضمن این که عراق اگر بتواند از وضعیت بحرانی
خارج شود نقش مهمی در منطقه پیدا خواهد
کــرد .اجــرایــی شــدن توافق چین و عــراق گام
مهمی در سیاست خارجی بغداد و همچنین
بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور
است .این توافقنامه در وضعیت بالتکلیف بود
اما اکنون اجرایی شدن آن نیز میتواند به فشار
بیشتر واشنگتن بر بغداد منجر شود زیرا آمریکا از
مخالفان اصلی توافق بغداد و پکن است.

چهره روز

راشد الغنوشی رئیس پارلمان منحلشده تونس
در مصاحبه با نشریه تایمز ،امارات متحده عربی را
پشت اقدام اخیر رئیسجمهور تونس در انحالل
پارلمان و در دست گرفتن قدرت اجرایی دانست.
الغنوشی گفت :امارات مصمم به پایان بخشیدن
به «بهار عربی» بوده است .این کشور اسالمگرایی
دموکراتیک را تهدیدی برای قدرت خود محسوب
میکند و این ایده را سرلوحه اقدامات خود قرار
داده است که بهار عربی در تونس متولد شد و
حیاتش باید در تونس پایان پذیرد.

هرات در محاصره ،غنی درخواب!

3
پیشخوان بینالملل

در حالی که شهرهای کلیدی افغانستان از جمله شهر تاریخی هرات در آستانه سقوط به دست نیروهای طالبان است
اشرف غنی گفت وضعیت جنگ تا  6ماه آینده تغییر میکند!
کامیار-درگیری نیروهای امنیتی افغانستان
با گروه طالبان به مرکزچند شهر مهم و بزرگ
این کشور نزدیک شده است؛ از هرات ،سومین
شهر بزرگ افغانستان در نزدیکی مرز ایران
تــا قندهار ،شهر اصلی جنوب ایــن کشور.
شهروندان هرات این روزهــا به شدت نگران
هستند و روزهای سختی را سپری میکنند،
همزمان با چهارمین روز جنگ در حومه شهر
هرات ،دیروز نیروهای تازه نفس به فرماندهی
معاون ارشد امنیتی وزارت کشور افغانستان
در این شهر مستقر شدند تا اوضاع امنیتی را
به کنترل خود درآورند .هرات سومین شهرپر
جمعیت افغانستان پس از کابل و قندهار است.
اعزام نیروهای تازه نفس به شهر هرات درحالی
صــورت گرفت که «اسماعیل خــان» فرمانده
جــهــادی و یکی از شخصیتهای سیاسی
افغان که از شهر هرات در برابر طالبان دفاع
میکند ،از بی توجهی دولــت افغانستان در
اعــزام نیر وهای نظامی به این شهر همواره
انتقاد کرده است.
▪حمله موشکی به فرودگاه قندهار

از سوی دیگر ،حمالت راکتی به فرودگاه قندهار
در جنوب افغانستان تمام پروازهای این فرودگاه
را لغو کــرد .مسعود پشتون ،رئیس فرودگاه
قندهار به خبرگزاری فرانسه گفت که سه راکت
به سمت فرودگاه شلیک شده و دو مورد آن به باند
فرودگاه اصابت کرده است .ذبیحا ...مجاهد،
سخنگوی طالبان نیز انجام این حمالت را تایید
کرده است .مجاهد در گفتوگو با خبرگزاری
رویترز مدعی شــده اســت ایــن حمالت به این
علت صورت گرفته که «دشمن» از آن برای حمله
به طالبان استفاده میکرده است .مقا مهای
افغانستان میگویند طالبان والیت قندهار را
به عنوان مرکزی استراتژیک در نظر میگیرد
و میخواهد با تصرف آن ،پیشرو یهای خود
را در مناطق مجاور گسترش دهــد .همچنین
درگیر یها بین نیروهای افغان و جنگجویان
طالبان در شهرهای قندهار شدت گرفته است.

درگیر یها در شهر «لشکرگاه» مرکز استان
هلمند نیز اوج گرفته است درحالی که طالبان
ادعا میکنند بخشهایی از این شهر را به تصرف
خود درآوردهانـــد ،دولــت افغانستان از تلفات
سنگین طالبان در شهر لشکرگاه خبر میدهد.
▪وعده 6ماهه غنی!

ایــن در حالی اســت که «محمداشرف غنی»
در نشستی در کــاخ ریاست جمهوری گفت
برنامه ای تهیه کرده که بر اساس آن تا شش
مــاه آینده تغییرات جــدی در میدان جنگ به
وجود میآید .وی با بیان این که در این طرح
شهرستانهای مهم به کنترل دولت در میآیند،
افزود :پلیس آماده میشود تا امنیت این مناطق
را تامین کند .غنی گفت :افغانستان هدف
حمله سراسری قرار گرفته و طالبان ،گروههای
تروریستی و حامیان خارجی این گروه روزانه
بین ۵۰تا ۱۵۰عملیاتراعلیهنیروهایامنیتی
انجام میدهند .وی با بیان ایــن که طالبان
تروریستهای سیاه بینالمللی را وارد خاک
افغانستان کرد ه است ،افــزود :برای شکست

این تهاجم به بسیج ملی نیاز است .این سخنان
رئیسجمهور افغانستان در حالی بیان میشود
که گــزار شهــا از شهرهای لشکرگاه و هرات
حاکی از پیشروی طالبان به طرف این دو شهر
بزرگ است و دولت نیز اعالم کرده نیروهای
بیشتری برای دفاع به لشکرگاه و هرات فرستاده
است .همزمان ،اسماعیل خان چهره سیاسی،
جهادی و وزیر اسبق انرژی و آب افغانستان در
یک نشست خبری در شهر هرات با اعالم قیام
مردمی به فرماندهی خودش در برابر طالبان
گفت :مردم نگران نباشند همه شهرستانهای
سقوط کرده را از تصرف طالبان آزاد میکنیم.
▪روایتی از مهاجرت افغانها

همه اینها در حالی است که روزنامه نیویورک
تایمز در تشریح شرایط ایــن روزه ــای مردم
افغانستان نوشت :همزمان با پیشروی عوامل
گــروه طالبان در بیشتر مناطق افغانستان،
دســت کم  ۳۰هــزار افغان هر هفته در حال
ترک این مناطق هستند .شمار زیادتری نیز
در داخــل مرزهای این کشور آواره شد هاند.

بــراســاس اع ــام ســازمــان مــلــل ،تاکنون در
حالی حدود  ۳۳۰هزار افغان آواره شدهاند
که بیش از نیمی از آ نها از زمان آغازفرایند
خــروج نیروهای بینالمللی از افغانستان،
خانههای خود را ترک کرد هاند .بیشتر این
افراد در اردوگاهها و در چادر اسکان یافتهاند
یا به منازل وابستگانشان در شهرهای آرام
عزیمتکردهاند.هزاراننفرنیزتالشمیکنند
تا با گذرنامه و روادید خاک افغانستان را ترک
کنند .شماری نیز در کامیونهای قاچاقچیان
انسان به امید خروج از افغانستان به صورت
غیرقانونی پناه گرفتهاند .در هفتههای اخیر
شمار شهروندان افغانستانی که از مرز این
کشور به طور غیرقانونی عبور کرد هاند ،بین
 ۳۰تــا ۴۰درصــد در مقایسه با دوره قبل از
خروج نیروهای بینالمللی از این کشور رشد
داشته است.آژانسهای امدادرسان هشدار
دادهاند این مهاجرت و فرار ناگهانی شهروندان
افغان نشانه زودهنگامی از یک بحران بالقوه
پناهندگان در میان افغانهاست« .بابار بلوچ»
یک سخنگوی کمیسیونر ارشد سازمان ملل در
امور پناهندگان در این زمینه گفت :افغانستان
در آستانه یک بحران انسانی دیگر قرار دارد.
ناکامی در دستیابی به یک توافق نامه صلح در
افغانستان و جلوگیری از خشونتهای جاری
منجر به آوارگیهای افراد بیشتری خواهد شد.
افغانستان هم اکنون یکی از باالترین جمعیت
پناهندگان و پناهجویان (حدود سه میلیون
نفر) در سراسر جهان را داراســت .در ادامه
گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است :اکنون
افغانستان با معضل یک دوره سخت و پرچالش
دیگر روبه روست .مسئله مهاجرت افغانها در
این دوره با محدودیتهای کرونایی در سراسر
جهان همزمان شده است که میتواند شرایط را
برای مهاجران افغان سختتر و پیچیدهتر کند.
همزمان با این که درگیریها میان نیروهای
طالبان و نیروهای دولتی تشدید شده و تلفات
غیرنظامی نیز رکورد زده است ،بیشتر افغانها
همچنانمصممبهترکخانههایخودهستند.

مجلهاشپیگل :آیاکوویددردرازمدتبهیکبیماری
گسترده جدید تبدیل میشود؟دهها هزار آلمانی
ممکناستازپیامدهایطوالنیمدتاینویروس
مانندازدستدادنحافظه،تپشقلبیاتنگینفس
رنجببرند.تاکنونهیچکسنمیداندآیادرمانآن
امکانپذیراستیاخیروآیاواکسنهابهطورقطعی
بهدرمانآنکمکخواهندکردیاخیر!
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تظاهرات پناهجویان در مقابل دفتر سازمان
ملل در شهر «آدیس آبابا» در اعتراض به حمالت
سازمان یافته علیه پناه جویان در جنگ داخلی
اتیوپی /رویترز

توئیت روز

سناتور برنی سندرز در توئیتر :اقتصاد تقلبی این
گونه است که نه فقط میلیاردرها یک سنت هم
مالیات بر درآمد پرداخت نمیکنند بلکه نیمی از
مردم زندگی خود را با حداقل حقوق و دستمزد
میگذرانند و صدها هزار نفر هم در خیابانها
میخوابند.ما قصد داریــم این پوچی را پایان
دهیم و سرانجام ،ثروتمندان را وادار کنیم تا
سهم عادالنه مالیات خود را بپردازند.

اظهارنظر روز

همحزبیهای نتانیاهو علیه او

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی ادعا کرد اعضای حزب
لیکود از طرحی برای جلوگیری از نخست وزیری دوباره
«بنیامین نتانیاهو» حمایت کردهاند

حزب لیکود شاهد وضعیت تنشزا و اعتصابات داخلی است و نشانههایی از
شورش درون حزبی علیه بنیامین نتانیاهو رهبر این حزب وجود دارد که در
چهار دور انتخابات موفق به تشکیل دولت راستگرا نشد .به نوشته روزنامه
صهیونیستی معاریو؛ در روزهای اخیر شاهد افزایش تنش و آشفتگی درون
حزبی و تمایل اعضا به استعفای نتانیاهو از رهبری حزب به این دلیل هستیم که
وی در زمان نخستوزیری درباره برخی موضوعات سکوت کرده بود اما پس از آن
شعارهای هنجارشکنانه سر میدهد .بنابر این گزارش؛ در روزهای اخیر ،سطح
تنش ،آشفتگی و درگیری در حزب لیکود پس از این که اعضای حزب مطمئن
شدند نتانیاهو به عنوان رهبر اپوزیسیون هیچ قصدی برای کنارهگیری از رهبری
ندارد ،افزایش یافته است .معاریو تاکید کرده است برخی از فعاالن حزبی تمایل
خود را به اطرافیان نتانیاهو از جمله مشاوران و دستیارانش برای رهبری لیکود
نشان دادهاند و این تمایل در بررسیهای مختلفی که به «شای گالیلی» مدیر
هماهنگکننده حزب منتقل شده ،مشاهده میشود .همچنین یک مقام ارشد
لیکود گفته است :ترس و سکوت در میان اعضا پس از حذف نتانیاهو از قدرت
شکسته شده است .آنها در زمان نخستوزیری نتانیاهو دربرابر ناکارآمدیهای
او ساکت بودند اما هم اکنون با دولت جدید در تعامل هستند .از سویی تنش
داخلی حزب ،بسیاری از نمایندگان عضو لیکود در کنست را تحت تأثیر قرار
داده و برخی از آ نها با برنامهریزی برای برگزاری جلسات داخل حزبی در
ماههای آینده اقداماتی را آغاز کردهاند و بعید نیست برخی از آنها انتخابات
داخلی برای انتخاب رهبر جدید حزب و همچنین انتخابات در شعب حزب در
اسرائیل را مطالبه کنند .به گفته روزنامه معاریو ،در این دوره روند جدیدی برای
نامزدی اعضای جدید لیکود از تمام مناطق اسرائیل در حال انجام است و اعضا
به دنبال شخصی برای تحکیم قدرت هستند که اکنون «یسرائیل کاتز» ،وزیر
دارایی سابق گزینه پیشنهادی است که ِسمت دبیرخانه را در اختیار دارد .کاتز
در روزهای اخیر ،فعالیت خود را در حزب افزایش داده و با انجام مصاحبههای
متعدد سیاسی و اقتصادی ،بر اصالح قانون مربوط به رهبری حزب لیکود فشار
میآورد .او در اطالعیهای اعالم کرده ریاست لیکود را به هشت سال محدود
میکند و به هیچ شخصی که ازسوی احزاب دیگر حمایت شود یا دو دوره حزب را
کنار گذاشته باشد ،اجازه ورود به لیکود را نخواهد داد حتی «گیدئون سعر» وزیر
دادگستری رژیم صهیونیستی ادعا کرد اعضای حزب لیکود هم از طرحی برای
جلوگیریکردن از نخستوزیری دوباره «بنیامین نتانیاهو» حمایت کردهاند.
نتانیاهو که هم اکنون با اتهامات فراوان مالی و اخالقی در دادگاه مواجه است،
در ماههای پایانی حضور خود در قدرت به علت ناکارآمدی اقتصادی ،اوجگیری
تبعیض نژادی و ناتوانی در مدیریت کرونا با اعتراضات شبانهروزی شهروندان
در سرزمینهای اشغالی مواجه شده بود.

ستوننویس الجزیره:

مسابقه موشکی در شرق آسیا

بیزینس اینسایدر :چین در حال ساخت  230سیلو برای نگهداری موشکهای
بالستیک قاره پیما با قابلیت حمل کالهک هستهای است

تصاویر مــاهــوار های نشان میدهد چین در حال
ساخت بیش از  230سیلو در نزدیکی شهر «هامی»
در نواحی شرقی ایالت سینکیانگ ،برای نگهداری
موشکهای بالستیک قــاره پیما با قابلیت حمل
کالهک هستهای است .این ساخت و ساز احتماال
نــشــان دهــنــده توسعه گــســتــرده ایــن قابلیتها و
جدیدترین فصل در روند رشد نظامی عظیم چین
اســت کــه بــه هــمــراه اقــدامــات تهاجمی پکن ،نوع
متفاوتی از مسابقه موشکی را به راهانداخته است.
به گــزارش بیزینس اینسایدر ،کشورهای منطقه
آسیا-اقیانوسیه نیز در حال توسعه زرادخانههای
موشکهای دوربرد خودشان هستند .این موشکها
به صورت متعارف مسلح میشوند اما دارای قابلیت
تهاجمی نیز هستند .پاتریک کرونین ،رئیس بخش
امنیت آسیا-اقیانوسیه د راندیشکده هادسون
میگوید :کره جنوبی و اعضای گروه کوآد متشکل
از هند ،ژاپن ،استرالیا و آمریکا به صورت متفاوتی
تهدید چین را میبینند اما تاثیر مرکب آن روشن
اســت :صادقانه این تسریع تمام عیار یک مسابقه
موشکی است.
«کرونین» گفت :دیگر فاصله چندان زیاد و مطرح
نیست بنابراین همه این کشورها مجبور به پر کردن
قابلیتهای تهاجمی خودشان هستند .همپیمانان
آمریکا به ویژه ژاپن و کره جنوبی مدتها توانستند
بــرای مسئله دفــاع از خودشان روی ارتــش آمریکا
حساب باز کنند اما بی اطمینانی در خصوص تعهد
آمریکا آنها را ترغیب به تقویت قدرت آتش خودشان
و تنوع بخشی به آن کرده است .ژاپن به دلیل نگرانی
از فعالیتهای چین در آب هایش ،برد موشکهای
کروز ضد کشتی  Type 12را از حدود  200کیلومتر
به حدود  900کیلومتر و با در نظر داشتن هدف
نهایی  1000کیلومتر افزایش میدهد .هند نیز
مشغول دستیابی به موشکهای دوربرد کروز و ضد
هواپیما ،توسعه موشکهای بالستیک جدید پرتابی
از زیردریایی برای زیردریاییهای هستهای جدید

کالس آریهانت خودآر و کار روی یک گونه مافوق
صوت موشک کروز براهموس است .در ماه ژوئیه
هم کره جنوبی با موفقیت یک موشک بالستیک
پرتابی از زیردریایی را برای نخستین بار آزمایش
کــرد .این موشک که گمان بــرده میشود از مدل
 Hyunmoo-2Bبوده است ،بر اساس گزارشها
برد  500کیلومتر دارد .تایوان که امیدوار به خرید
موشکهای کروز آمریکایی است ،برد موشکهای
کــروز مــدل  Hsiung Feng IIEخــود را تا میزان
 1200کیلومتر افزایش داده است .وزارت دفاع
آمریکا در سال  ۲۰۲۰تعداد کالهکهای هستهای
چین را حدود  ۲۰۰فروند یا کمی بیشتر تخمین زد
و گفت انتظار میرود این تعداد در سالهای آینده
دستکم دو برابر شــود .کارشناسان تسلیحاتی
میگویند آمریکا حدود سه هزار و  ۸۰۰کالهک
هستهای دارد و طبق اسناد علنی وزارت دفاع در
مارس امسال،هزار و  ۳۵۷مورد از این کالهکها
در حالت عملیاتی هستند.

بوشقاتلیسریالیاستکهبایدخفهشود

«اندرومیتروویکا»،ستوننویسشبکهخبریالجزیره
در یادداشتی نوشت :جورج بوش ،رئیسجمهور
پیشین آمریکا باید اکــنــون نامههایی از زنــدان
مینوشت اما همان طور که ما میدانیم ،دنیا جای
منصفانهاینیستپسمثلدیگرروسایجمهوری
آمریکاکهازمحاکمهشدنبابتجرایمیکهدرداخل
و خارج مرتکب شدهاند ،جان سالم به در بردهاند،
این رئیسجمهوری سابق هم همچنان آزاد است.
او مدتها زمانش را در «سالهای طالیی» صرف
کشیدن نقاشیهایی در امارتش در تگزاس کرد.
با این حال ،برای من قابل تصور نیست که یک مرد
که مسئول دو جنگ فاجعهبار است و باعث صدمه
و رنج بیحد و حصر برای بسیاری از بیگناهان در
بسیاری از نقاط شده است ،میتواند تجربه واقعی
از سکون داشته باشد .آیا بوش تا به حال از نقاشی و
باغبانیخوددستکشیدهتااندازهوحشتناکگناه
خود را بسنجد یا از دامنه گسترده پیامدهای عمیق
و مخدوش جنایات متعدد و آشکارش علیه نجابت و
بشریتبلرزد؟بوشیکقاتلسریالیبدونمجازات
است.اوبایددرتختدوطبقهباراتکومالدیچدرالهه
باشد .درغیر این صورت ،او باید آرام بماند و برود پی
کارش .این حداقل کاری است که این فرد غیرقابل
تحملبهعنوانتوبهمیتواندانجامدهد.

