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بمباران آوارگان یمنی توسط سعودیها

آمریكا به جای تحریم كشورها ،به تعهداتش عمل كند

ائتالف متجاوز ســعودی-اماراتی از ترس آزادســازی اســتان راهبردی و نفتخیز مأرب ،بهشــدت اردوگاه آوارگان یمنی
در این اســتان را بمبــاران كردند تا بهزعم خــود مانع از آزادی مأرب شــوند .در مقابــل ،دولت نجات ملی یمــن باردیگر از
ســازمان ملل خواســت كه به بازی ائتالف متجاوز ســعودی-اماراتی با جان مردم یمن و تجارت بر ســر مشــكالت آنان
پایان دهد .براساس آخرین اخبار ،سعودیها در آستانه تحمل شكستی سخت در استان مارب هستند/.فارس

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به جدیدترین اقدام ایاالت متحده در تحریم افراد و شركتهای روس تأكید كرد كه واشنگتن
به جای تحریم كشــورها بــه دنبــال پایبندی به تعهــدات خود باشــد« .مار یــا زاخارووا» طــی بیانی ـهای در واكنش بــه اقدام جدیــد ایاالت
متحده در وضع تحریمهایی جدید علیه روســیه هشدار داد كه مســكو نیز براســاس اصل عمل متقابل برخورد خواهد كرد .آمریكا در
حمایت از الكسی ناوالنی ،چهره مخالف و جنجالی روسیه ،هفت مقام ارشد و  ۱۴شركت و مؤسسه روس را تحریم کرد /.تاس

دور دنیا

خبر

تاثیر مثبت شیوع كرونا
برای دولت هلند!

اصرار آمریکا بر اشغالگری در عراق برای واشنگتن هزینه ساز است

پایگاه ائتالف آمریكایی در عیناالسد هدف حمله راكتی قرار گرفت

پایگاه اشغالگران آمریكایی در عراق هدف راكتهای كاتیوشا قرار گرفت

سكته دوم در عیناالسد
حملــه راكتــی اخیــر بــه پایــگاه اشــغالگران آمریكایی در عیناالســد ،شــوك

محمد علیزاده

دوبــارهای را بــه كاخ ســفید و متحــدان منطقــهای ایــاالت متحــده آمریــكا وارد

بینالملل

ســاخته اســت .این واقعه در حالــی رخ داده كه تحــركات واشــنگتن در بازتولید
تروریســم تكفیری در عراق و نقاط مرزی ســوریه به نقطه اوج خود رسیده است.
منابــع خبــری از مــرگ یــک پیمانــکار آمریکایــی در حملــه راکتــی بــه پایــگاه

عیناالسد در االنبار خبر دادند.

مـنــابــع عــراقــی گـ ــزارش دادنـ ــد پــایـگــاه غیرقانونی
نـیــروهــای آمریكایی در عـیـناالســد هــدف حمله
راكتی قــرار گرفته اســت .براساس این گزارشها،
پــایـگــاه ائ ـتــاف آمــریـكــایــی در ع ـی ـناالســد هــدف
حمله چ ـهــار راك ــت كــاتـیــوشــا ق ــرار گــرفـتــه اســت.
شبكه «الجزیره» به نقل از منابع امنیتی عراقی در
اینخصوص گــزارش داد كه ده راكــت در نزدیكی
محل حضور نیروهای ائتالف آمریكایی در پایگاه
عیناالسد به زمین برخورد كرده است .همچنین

پــای ـگــاه صــابــریـننـیــوز گـ ــزارش داد كــه نـیــروهــای
آمریكایی بخش نظامی مربوط به خود را در پایگاه
عـیـناالســد بستهاند و نـیــروهــای خــود را از بر ج
مراقبت خارج كردهاند.

نتیجه اصرار بر اشغال عراق

پایگاه عـیـناالســد در غــرب اسـتــان االن ـبــار (غــرب
عــراق) و پایگاه «حریر» در شمال اربیل دو پایگاه
اص ـلــی آمــر ی ـكــا در عـ ــراق هستند ك ــه گنجایش

7000نـظــامــی را دارن ــد .مطابق بــا مصوبه دی سال
گذشته پارلمان ع ــراق ،مبنی بــر خــروج نیروهای
بـیـگــانــه از خ ــاك ای ــن كــش ــور ،ح ـضــور ن ـیــروهــای
آمــر ی ـكــایــی از جـمـلــه در ع ـی ـناالســد غیرقانونی
محسوب میشود .با اینحال طی یك سال اخیر،
مقامات آمریكایی و برخی مهرههای واشنگتن در
عــراق و منطقه ،سعی در حفظ نیروهای اشغالگر
در عیناالسد و دیگر پایگاههای آمریكا در عراق
داشتهاند .از ســوی دیگر  ،با توجه به تالشهای
اخیر دولــت جو بایدن مبنی بر بازتولید داعــش و
دیگر گروههای تروریستی (با هدف ناامنسازی
مستمر عراق) ،شاهد شكلگیری منازعات تازهای
در ایــن كشور هستیم .بایدن ،از عــراق به عنوان
نقطه ثقل استراتژیك ایاالت متحده در منطقه یاد
میكند ،در حالی كه گروههای مقاومت بارها تاكید
كردهاند واشنگتن جایی در خاك عراق نداشته و

اكنون ایــاالت متحده آمریكا بهوضوح دریافته است كه عیناالسد و دیگر پایگاههایی كه
محل استقرار اشغالگران در خاك عراق است ،برای آنها امن نیست ،فار غ از اینكه حمالت
موشكی علیه اشغالگران از سوی چه گروههایی صــورت میگیرد .فــادی اسماعیل بودیه
سردبیر نشریه لبنانی المرایا در اینخصوص به جامجم میگوید« :میتوانیم عملیات موشكی
اخیر را به سكته دوم آمریكا در عیناالسد تشبیه كنیم .سال گذشته ،در پاسخ به جنایت
ناالسد توسط
آمریكا در ترور شهید سردار سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس ،پایگاه عی 
سپاهپاسداران انقالب اسالمی ایران موشكباران شد .موشكبارانی كه خسارات و هزینههای
مادی و روانی زیادی برای كاخ سفید به همراه داشت .حمله موشكی اخیر ،گرچه هنوز مصدر
آن مشخص نیست ،اما بهوضوح نشان داده كه اصــرار آمریكا بر اشغالگری در عــراق برای
واشنگتن هزینهساز خواهد بود .این تحلیلگر لبنانی در ادامه میگوید« :هر اندازه آمریكا و
دولت بایدن ،از طریق اشغالگری یا جنگ نیابتی و تقویت گروههای تروریستی ،تولید ناامنی
و خشونت در عراق و منطقه كنند ،قطعا هزینههای بیشتری را پرداخت
خواهند كرد .بنابراین ،بهتر است دولت جدید آمریكا به جای اصرار
بر سیاستهای غلط و هزینهساز  18سال گذشته آمریكا در عراق (از
زمان اشغال عراق توسط دولت بوش) ،سریعا خاك این كشور را ترك
كــرده و به فعالیت گــروههــای تروریستی مــورد حمایت خود
مانند داعش نیز پایان دهد.
باید هرچه سریعتر به حضور غیرقانونی خــود در
این كشور پایان دهد.

سانسور حمالت آمریكابه گروههای
مقاومت

در حــالــی كــه ك ــاخ سـفـیــد ،ك ـشــورهــای اروپ ــای ــی و
متحدان منطقهای ،هدف قرار گرفتن پایگاههای
غیرقانونی واشنگتن در عراق را محكوم میكنند،
شــاهــد سـكــوت هدفمند آنـهــا در قـبــال حمالت
نیروهای آمریكایی به گروههای مقاومت هستیم.
هواپیماهای آمریكایی بــامــداد جمعه گذشته
منطقه بین «البوكمال» سوریه و «القائم» عراق
در مــرز میان دو كشور را هــدف ق ــرار داد .وزارت
دفــاع آمریكا در بیانیهای اعــام كــرد ارتــش آمریكا
به دستور جو بایدن مواضعی را در شــرق سوریه
ب ـم ـبــاران ك ــرد و ای ــن حـمـلــه ب ــراس ــاس اطــاعــات
دریافتی از سمت دولت عراق انجام شده است،
ادعایی كه مقامات عراقی آن را رد كردند.
امـ ــا سـ ــازمـ ــان ح ـشــدال ـش ـع ـبــی ط ــی ب ـیــان ـی ـهای
بـ ـهص ــراح ــت اعـ ـ ــام ك ـ ــرد كـ ــه آم ــریـ ـك ــا م ــواض ــع

حشدالشعبی را در نوار مرزی عراق با آمریكا و نه
خـ ــاك س ــور ی ــه هـ ــدف قـ ــرار داده اسـ ــت .احـمــد
الكنانی ،نماینده پارلمان عراق از ائتالف الفتح در
گـفـتوگــو بــا پــایـگــاه المعلومه درخ ـصــوص این
رویـكــرد دوگــانــه میگوید :سكوت دولــت عــراق،
آ م ــر یـ ـك ــا را بـ ــه ه ـ ــدف قـ ـ ــرار دادن نـ ـی ــرو ه ــای
حشدالشعبی و پایگا ههای آن ترغیب میكند.
دو ل ــت هیچ د لـیــل و توجیهی ب ــرای عــدم اتخاذ
موضع در قبال حمله آمریكا به حشدالشعبی در
خ ــاك عـ ــراق ن ـ ــدارد ب ـهخ ـصــوص ایــنك ــه كمیته
تحقیقات ،وقوع جنایت در عراق و نه در سوریه را
تأیید كــرده اســت .سكوت بـغــداد و عــدم اتخاذ
تصمیمی از ســوی دو لــت باعث میشود آمریكا
ا یــن جنایتها را تـكــرار كند .بسیاری از اعضای
پــارلـمــان عــراق تاكید كــردهانــد كــه انـجــام تحقیق
دربــاره همكاری برخی اعضای سازمان اطالعات
عــراق با آمریكا در قبال نیروهای حشدالشعبی
ضرورت دارد ،بهخصوص اینكه وزیر دفاع آمریكا
به دریافت اطالعات از طرف عراقی جهت اجرای
حمالت علیه حشدالشعبی اذعان كرده است.

طی یك سال اخیر،
مقامات آمریكایی
و برخی مهرههای
واشنگتن در عراق
و منطقه ،سعی
در حفظ نیروهای
اشغالگر در
عیناالسد و دیگر
پایگاههای آمریكا
در عراق داشتهاند

نتا یــج آ خــر نظر ســنجیها نشــان مید هــد كــه
محبوبیــت مــارك رو تــه ،نخس ـتوزیر هلنــد ،
برخالف بســیاری از رهبران اروپایی در هفتههای
اخیر افزایــش یافته اســت .به گــزارش یورونیوز،
مارك روته بیش از یك دهه است كه در باالترین
جایگاه قــدرت سیاســی هلنــد قــرار دارد و به نظر
میرسد «مدیریت كنترل شــیوع ویروس كرونا»
توسط دولت وی مورد توجه اكثریت شهروندان
هلنــدی اســت .ایــن نظرســنجیها درســت دو
هفتــه پیــش از انتخابات سراســری هلنــد انجام
شــده اســت .انتخابــات هلنــد  ۱۷مــارس برگــزار
میشــود ،امــا بــه دلیــل شــیوع ویــروس كرونــا
تدابیری اندیشیده شــده تا افراد آســیبپذیر در
برابــر ویــروس بتواننــد  ۱۵و  ۱۶مــارس رای خود را
به صندوقها بیندازند .بیش از  2/4میلیون نفر
از شــهروندان هلنــدی كــه بــاالی  70ســال دارند،
میتواننــد رای خــود را بــه صــورت آنالیــن ارســال
كنند .ایــن انتخابات بــه نوعی یك همهپرســی در
مورد مدیر یــت دولت در زمینه بحران بیســابقه
بهدا شــتی ،همچنیــن سیا س ـتهای آن بــرای
مبــارزه بــا بحــران اقتصــادی و بهبــود وضعیــت
شهروندان اســت .پیشبینیها نشان میدهد
كــه حــزب محافظ ـهكار « مــردم بــرای آزادی و
دموكراســی» به رهبری مارك روته ،حدود دو برابر
بیشــتر از نزدیكتر یــن رقیــب سیاس ـیاش رای
بیــاورد .بنابرایــن میتــوان تصــور كرد كــه اعضای
ایــن حــزب اغلــب كرس ـیهای پارلمــان  ۱۵۰نفری
هلنــد را از آن خــود كننــد .اســتاد علــوم سیاســی
دانشــگاه آمســتردام ،تــام ون درمیــر میگویــد:
«حضــور منظــم تلویزیو نــی مــارك رو تــه بــرای
توضیح روند قرنطینه ،در كنار اعطای بســتههای
میلیاردی كمك به شهروندان آسیبپذیر ،روته
را بــه عنــوان یــك رهبــر قدرتمنــد و قابــل اعتماد
معرفی میكند .رهبری كه به طور خستگیناپذیر
برای محافظت از ملت خود تالش كرده اســت».
بــه گفتــه تــام ون درمیــر ،ایــن مهمتر یــن دلیــل
افزایش محبوبیت مارك روته است.

