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ایران از طریق چین با کشورهای اتحادیه عرب کانال مالی اختصاصی  ایجاد کرده است
شورای وزیران عربستان خواستار حل و فصل سیاسی 
بحران شــکل گرفته میان روســیه و اوکراین شد. به 
گزارش ایســنا، به نقل از سایت شــبکه روسیا الیوم، 
شــورای وزیران عربستان سعودی با برگزاری نشستی 

تاکید کرد که موضع ریاض نسبت به جنگ روسیه و اوکراین ثابت 
است و عربستان از تمامی تالش های بین المللی برای ایجاد یک راه 

حل سیاسی برای این بحران حمایت می کند.
شورای وزیران عربستان همچنین در بیانیه خود خواستار تسهیل 

گفت وگو میان روسیه و اوکراین شد و تاکید کرد که 
ریاض از چنین اتفاقی حمایت می کند. عربستان در 
ادامه حمایت خود را از هر ابتکارعملی که پیامدهای 
جنگ روسیه و اوکراین به ویژه برای کشورهای در 

حال توسعه و کمتر توسعه یافته را کاهش دهد، اعالم کرد.
نشست شورای وزیران عربستان سعودی به ریاست ملک سلمان 
بن عبدالعزیز آل ســعود، پادشاه این کشور برگزار شد. پیشتر نیز 
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان در گفت وگو با روزنامه 

الشرق االوســط تاکید کرده بود: ما همچنان آماده به کار گرفتن 
تالش های مثبت و تالش با دو کشــور برای دستیابی به راه حلی 
سیاســی جهت پایان بحران، توقف جنگ و کشته شدن انسان ها 

هستیم.
فیصل بن فرحان اضافه کرد: تالش های محمد بن سلمان، ولیعهد 
و نخست وزیر در تکمیل تبادل اسیران بین دو طرف مثمر ثمر واقع 
شد و بازگشت شهروندانی از ده ها کشور را به سرزمین هایشان در 

پی داشت.

تاکید عربستان بر حل و فصل سیاسی جنگ روسیه و اوکراین

باراک راوید، یک روزنامه نگار منتقد نتانیاهو در توییتی مدعی شد: ایران از طریق چین 
با کشورهای اتحادیه عرب کانال مالی اختصاصی ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، این 
روزنامه نگار در صفحه توییتر خود نوشت: »نشست زودهنگام ایران و کشورهای عرب در 
پکن برای بررسی ایجاد خط مالی جدید با میانجیگری چین برگزار خواهد شد. جزئیات 
این خط مالی همچنان نامعلوم است.«
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رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد که فرصت 
خوبی برای دســتیابی به صلح میان جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان وجود دارد. به گزارش 
ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، ســرویس 
مطبوعاتی دفتر الهام علی اف، رئیس جمهوری 
آذربایجان گفــت که او حین مالقات با فرانک 
والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری آلمان گفته 
اســت: فکر می کنم که ما فرصت خوبی برای 
رســیدن به توافق داریم، خصوصا االن و بعد از 
نشست سوچی در اکتبر گذشته که آذربایجان 
و ارمنستان تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر 

را به رسمیت شناختند.
رئیس جمهــوری آذربایجــان تاکیــد کرد که 
کشــورش پنج اصل بنیادین برای توافق صلح 

بر پایه قوانین بین المللی تشــریح کرده است. 
به گفتــه او، یک پیمان صلــح باید طبق این 
اصول به امضا برســد. به گفته علی اف، موضع 
جمهوری آذربایجان بر دو رویکرد استوار است؛ 
»اول، امضــای معاهده صلح با ارمنســتان و 
دوم، گفتگو با ارامنه ســاکن در منطقه قره باغ 

آذربایجان.«
او یادآور شد که نماینده جمهوری آذربایجان در 
پنجم مارس با ارامنه قره باغ دیدار کرد. علی اف 
همچنین گفت که دولتش از نمایندگان جامعه 
ارامنه در قره باغ دعوت کرده است تا برای ادامه 
تماس ها و ارتباطات در مورد مســائل مربوط 
بــه »ادغام مجــدد« و اجــرای مجموعه ای از 

پروژه های زیربنایی به باکو سفر کنند.

بمب افکن اســتراتژیک آمریکایی »بی ۵۲« سه 
شــنبه در قالب عملیاتی مشترک بین نیروهای 
هوایی دو کشور از آسمان عربستان عبور کرد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رای الیوم، در بیانیه 
وزارت دفاع عربستان در حساب توییتری آن، هیچ 
توضیحی درباره ماهیت این عملیات مشــترک 

اینکه رزمایش بوده یا غیره داده نشده است.
طبق آنچه وزارت دفاع عربستان منتشر کرده، دو 
هواپیمای نیروی هوایی عربستان از نوع اف_۱۵ 

اس ای این بمب افکــن را همراهی کردند. این 
وزارتخانه تاکید کرد، این پرواز در قالب عملیات 
مشترک نیروی هوایی دو کشور برای مشارکت 
در »تقویت امنیت و ثبات منطقه« انجام شــد. 
وزارت دفاع عربستان تصاویری نیز از عبور بمب 
افکن و اسکورت هواپیماهای عربستان منتشر 
کرده اســت. طرف آمریکایــی اما هیچ خبری 
درباره ماهیت عملیات مشترک با طرف سعودی 

منتشر نکرده است.

یک کارشــناس غرب آســیا گفت: پس از چرخش سیاست خارجی 
عربســتان سعودی به ســمت چین و روسیه، باید شــاهد اتفاقات و 
چرخش های جدیدی در سیاست ها و رویکردهای خارجی کشورهای 
منطقه خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس در آینده نزدیک باشیم. 
اصغر زارعی در گفت وگو با ایلنا، در تحلیل خبر منتشــر شده مبنی بر 
تعلیق قرارداد تســلیحاتی امارات و اسرائیل از سوی ابوظبی و در پاسخ 
به این سوال که در صورت صحت این مطلب، امارات به چه دلیل قراداد 
مشترک با تل آویو را به حالت تعلیق درآورده است، گفت: این روزها شاهد 
انتشار اخبار و اطالعاتی هستیم که شاید به نظر کمی غیرمنتظره باشد. 
بعد از اینکه خبر توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط باعث یک 
شوک خبری در منطقه و جهان شد، متعاقب آن خبرهایی را می شنویم 
که امارات با انصاراهلل برای صلح توافق کرده اند، پایان جنگ یمن نزدیک 
است و به نوعی توافقاتی هم از سوی امارات و هم عربستان اتفاق می افتد 
که چراغ سبزی برای خاتمه جنگ و مذاکره برای به رسمیت شناختن 

مرزهای یمن است.
وی ادامه داد: همچنین عدم صدور روادید برای هیئت اسرائیلی از سوی 
عربســتان و اخبار دیگری مبنی بر تحول در روابط دولت های عربی با 

تهران، متعاقب توافق عربستان با جمهوری اسالمی ایران که حتی بحرین 
هم مذاکراتــی را با ایران آغاز کرده؛ در نتیجه تحوالت جدی در روابط 
منطقه ای در حال شکل گیری است. همینطور پیگیری و خبری مبنی 
بر اینکه عربستان به دنبال این است که در نشست آتی سران اتحادیه 

کشورهای عرب، ایران و سوریه نیز در آن شرکت کنند.
وی افزود: شرایطی که امروز در اراضی اشغالی حاکم است شاهد تجمعاتی 

گسترده و بی سابقه در هفته های اخیر علیه دولت افراطی بنیامین نتانیاهو 
هستیم؛ دولتی که به هر صورت لقب دولت مجرمان و مفسدان را یدک 
می کشــد و با فشار در صدد تغییرات قانون و قوه قضائیه به نفع دولت 

نتانیاهو و پاک سازی پرونده های فساد خانواده نخست وزیر است.
این کارشــناس غرب آسیا گفت: با توجه به ســوابقی که این رژیم در 
منطقه و سوءسابقه آمریکا در اجرای تعهداتش در قبال دولت های عربی 
دارند، چرخشــی را که در سیاست خارجی کشورهای عربی و خصوصا 
عربستان سعودی به سمت روســیه و چین شاهد بودیم؛ خبر تعلیق 

قرارداد تسلیحاتی امارات با اسرائیل هم خیلی دور از ذهن نبود.
وی ادامــه داد: امارات هــم با توجه به اینکه ســامانه های پدافندی و 
ســامانه های دفاعی رژیم جعلی صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین 
نتوانســت در برابر موشک های مقاومت واکنش مناسبی را نشان دهد 
و آن سیستم پدافندی کامال ضعیف عمل کرده، به نظر من این تغییر 
رویه در قرارداد تسلیحاتی از سوی ابوظبی خیلی دور از ذهن نیست و 
باید شاهد اتفاقات و چرخش های جدیدی در سیاست ها و رویکردهای 
خارجی کشورهای منطقه خصوصا کشــورهای حوزه خلیج فارس در 

آینده نزدیک باشیم.

زارعی کارشناس غرب آسیا:

پس از تحوالت منطقه، خبر تعلیق قرارداد تسلیحاتی
امارات و اسرائیل خیلی دور از ذهن نبود

با چرخش عربستان به سمت شرق، شاهد تغییر در سیاست خارجی کشورهای منطقه خواهیم بود
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»۲۰ ســال بعــد از آنکه آمریکا بــه عراق حمله کــرد - در میان 
انفجارهای کرکننده، شوک و ترس - نیروهای آمریکایی همچنان 
برای اطمینان پیدا کردن از یک رابطه ادامه دار با یک شریک نظامی 
و دیپلماتیک مهــم در خاورمیانه، حضور نظامی مداوم اما کوچک 
خود را در این کشــور حفظ کرده اند.« به گزارش ایسنا، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس در گزارشــی به مناسبت بیستمین سالگرد حمله 
نظامی آمریکا به عراق به بهانه واهی ادعای وجود تسلیحات کشتار 

جمعی در این کشور در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۳ نوشته است:
»در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ ســرباز آمریکایی در سراسر عراق به 
صورت پراکنده و عمدتا در پایگاه های نظامی در بغداد و شمال این 
کشور حضور دارند. این رقم فاصله زیادی با رقم بیش از ۱۷۰ هزار 
نیروی آمریکایی که در ســال ۲۰۰۷ در اوج جنگ در عراق بودند، 
دارد اما مقام های آمریکایی می گویند این ســطح محدود اما مداوم 
حضور ســربازان در عراق برای نشان دادن تعهد به این منطقه و به 

عنوان یک مانع در برابر نفوذ ایران و قاچاق سالح ضروری است.

< جنگ چطور شروع شد؟
آمریکا در ماه مارس ۲۰۰۳ عملیات بزرگ بمباران »شوک و ترس« 
که آســمان عراق را روشن کرد، بخشــهای بزرگی از این کشور را 
ویران کرد و راه را برای گســیل ســربازان نیروی زمینی آمریکا به 

بغداد باز کرد، به جریان انداخت.
مبنای این حمله ادعا درباره انبار تسلیحات کشتار جمعی به صورت 
مخفیانه توســط صــدام بود که بعدا غلــط از آب در آمد و چنین 

تسلیحاتی هرگز یافت نشدند.
صدام در این جنگ از قدرت ســاقط شد و جنگ آمریکا باعث شد 
پایگاه حاکمیت این کشــور از اقلیت عرب سنی به اکثریت شیعه 
منتقل شــده و کردها نیز منطقه خودمختار خودشان را به دست 
بیاورند. هر چند بســیاری از عراقی ها از سرنگونی صدام استقبال 
کردند اما بعدا از ناتوانی دولت کشورشان در بازیابی خدمات اساسی 
مایوس شدند و ادامه درگیری ها به جای این بازیابی، باعث بروز درد 

و رنج انسانی گسترده شد.
اختالفات و نزاع های قدرت بین شیعیان و سنی ها به بروز یک جنگ 
داخلی در عراق دامن زده و این روند نهایتا به خروج کامل آمریکا از 
عراق در دسامبر ۲۰۱۱ منجر شد. بروز چنین شکافی یک فاکتور 
کلیدی در سقوط نیروهای ارتش و پلیس عراق در زمان رویارویی با 
عملیات شبه نظامیان داعش که در ۲۰۱۴ عراق و سوریه را درگیر 

ساخت، بود.

< بازگشت آمریکا
ظهور گروه تروریستی داعش - که ریشه گرفته از وابستگان القاعده 

بود - و تهدید رو به گســترش آن برای ایاالت متحده و متحدانش 
در سراســر اروپا، آمریکا را به دعوت دولت بغداد در سال ۲۰۱۴ به 
عراق بازگرداند. در تابســتان و پاییز آن ســال، ائتالفی به رهبری 
آمریــکا برای مقابله با داعش حمالت هوایی را در عراق و ســپس 
ســوریه آغاز کرد و یک برنامه گسترده آموزش و مشاوره به ارتش 

عراق را از سر گرفت.
ماموریت آموزش و مشاوره این ائتالف با نیروهای ناتو تقویت شده 
و حتی بعد از پایان کارزار گروه داعش برای ایجاد یک به اصطالح 

»خالفت« در مارس ۲۰۱۹ ادامه یافته است.
تقریباً ۲۵۰۰ ســرباز آمریکایی مســتقر در عــراق در پایگاه های 
مشترک با نیروهای عراقی به سر برده و در آنجا آموزش و تجهیزات 
ارائه می دهند. با این حال، مجموع تعداد این نیروها نوســان دارد. 
پنتاگون تعداد نیروهای عملیات ویژه آمریکایی را که به طور معمول 
برای کمک به نیروهای عراقی به این کشــور رفت و آمد داشته یا 
برای عملیات ضدتروریسم به سوریه سفر می کنند، اعالم نمی کند.

ژنــرال فرانک مک کنزی، کــه از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ فرمانده ارشــد 
آمریــکا در خاورمیانه بوده و به عنوان رئیــس فرماندهی مرکزی 
در ارتش این کشــور خدمــت کرده، گفت: عــراق همچنین زیر 
فشارهای داعش است. ما همچنان به آن ها برای ادامه جنگ کمک 
می کنیم. ما اقدامات زیادی در راستای کمک به آن ها برای ارتقای 
 کنترل حاکمیتشــان که برای عراقی ها دارای اهمیت باالیی است، 

انجام داده ایم.

< چرا حضور آمریکا در عراق ادامه دارد
دلیلی که بیشتر از همه برای ادامه حضور سربازان آمریکا در عراق 
برجسته شده، کمک به این کشور در مبارزه با بقایای شبه نظامیان 
داعش و پیشــگیری از بروز هرگونه شــورش جدید است. اما یکی 

دیگر از دالیل کلیدی آمریکا، ایران است.
نفوذ سیاسی و قدرت شبه نظامیان حامی ایران در عراق و در سراسر 
منطقه در جریان ســالهای اخیر مکررا از ســوی آمریکا به عنوان 
نگرانی امنیتی اعالم شده است. حضور نیروهای آمریکایی در عراق 
کار را برای این ادعا که سالح هایی از ایران از عراق و سوریه به لبنان 
و برای حزب اهلل لبنان علیه اسرائیل ارسال می شود، دشوارتر میکند.

همین مورد برای حضور نیروهای آمریکایی در اطراف پادگان التنف 
در جنوب شــرقی سوریه نیز مصداق دارد، در آنجا جاده ای حیاتی 
قرار دارد که می تواند نیروهای حامی ایران را به جنوب لبنان و در 
آستانه اسرائیل وصل کند. نیروهای آمریکایی هم در عراق و هم در 

سوریه یک پل زمینی به سمت شرق مدیترانه را مختل می کنند.
نیروهــای آمریکایی در عراق همچنیــن از نیروهای آمریکایی در 
ســوریه که شریک شــبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه به 

رهبری کردها در نبرد با گروه داعش هســتند، حمایت لجستیکی 
و پشتیبانی های دیگر را به عمل می آورند. آمریکا حمالت هوایی و 
دیگر ماموریت ها را علیه رهبران داعش انجام می دهد و همچنین 
از شــبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه در زمینه نگهبانی از 
هزاران شبه نظامی اســیر داعش و دیگر اعضای خانواده آن ها در 

زندان در سوریه حمایت می کند.
رهبــران ارتش آمریــکا با موفقیــت تالش های دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهور ســابق آمریکا برای خارج کــردن همه نیروهای این 
کشور از سوریه و عراق را خنثی کردند. استدالل آن ها این بود اگر 
اتفاقی در ســوریه بیفتد که نیروهای آمریکایی را به خطر بیندازد، 
آن ها باید بتوانند به سرعت نیروها، تجهیزات و سایر پشتیبانی ها را 

از عراق به آنجا بفرستند.
لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در سفر اخیر خود به بغداد برای دیدار 
با رهبران عراق گفت که نیروهای آمریکایی آماده ماندن در عراق در 

نقشی غیر جنگی به دعوت دولت بغداد هستند.
وی گفت: »ما عمیقاً متعهد به تضمین اینکه مردم عراق بتوانند در 
صلح و منزلت همراه با امنیت و ایمنی و فرصت های اقتصادی برای 

همه زندگی کنند، هستیم.«

< عراق بر اساس ارقام
تا زمانی که واشــنگتن آخرین بخش از ســربازان رزمی خود را در 
دســامبر ۲۰۱۱ از عراق خارج کرد، این جنگ کشــته شدن ده ها 

هزار غیرنظامی عراقی را به همراه ۴۴۸۷ سرباز آمریکایی رقم زد.
از ســال ۲۰۰۳ تــا ۲۰۱۱ بیــش از ۳۵۰۰ ســرباز آمریکایی در 
عملیاتهای خصمانه در عراق کشــته شدند و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر 
از آن ها هم به دالیل غیر جنگی جان خود را از دست دادند. بیش 
از ۳۲۰۰۰ سرباز دیگر نیز در درگیری ها زخمی شدند و ده ها هزار 
نیروی آمریکایی دیگر هم ابتالی خود به بیماری را به وزارت امور 

کهنه سربازان دولت آمریکا گزارش کردند.
به گفته بازرس کل ویژه بازســازی عراق، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، 
آمریکا ۶۰.۶۴ میلیارد دالر بودجه صرف بازسازی نیروهای امنیتی 
و حوزه های غیرنظامی عراق کرد. از این رقم ۲۰ میلیارد دالر صرف 
تامین مالی، تجهیــز، تهیه یونیفورم و آموزش به نیروهای امنیتی 

عراق شد.
بر اســاس اعالم ســرویس تحقیقات کنگره آمریکا، از سال ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۱۰ ســاالنه حدود ۱۰۰۰۰۰ پیمانــکار در عراق از نیروهای 
آمریکایی و مأموریت آمریکا در آنجا پشــتیبانی کردند. طبق اعالم 
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، تا اواخر ســال گذشــته میالدی، 
حدود ۶۵۰۰ پیمانکار از عملیات آمریکا در عراق و سوریه پشتیبانی 

کردند. «

ســازمان دیده بان حقوق بشر امارات متحده 
عربی را به بازداشت دست کم ۲۴۰۰ پناهجوی 
افغان در شرایطی »اسفناک« به مدت بیش از 
یک سال متهم کرد. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری فرانسه، سازمان دیده بان حقوق 
بشــر اعالم کرد، پس از آنکه طالبان در اوت 
۲۰۲۱ کابل را تصرف کــرد، بین ۲۴۰۰ الی 
۲۷۰۰ افغان به امارات متحده عربی مهاجرت 
کردند و این پناهجویان افغان در »بازداشــت 
خودسرانه« توســط دولت امارات نگه داشته 
شــده اند و در عین حال دسترســی آن ها به 

امکانات کنسولی نیز محدود شده است.
امــارات به نوبــه خود گفت که بــا همتایان 
آمریکایی اش در حال رایزنی برای روند اسکان 
مجدد این افغان هاست اما گزارش هایی مبنی 
بر »شرایط دشــوار زندگی« این پناهجویان 
را رد کــرد. محقق دیده بان حقوق بشــر در 
امارات ضمن خواستار شدن آزادی فوری این 
پناهجویان افغان، گفت: مقامات امارات هزاران 
پناهجوی افغان را در »شرایطی اسفناک« به 

مدت بیش از ۱۵ ماه در کمپ هایی »زندانی« 
کرده است.

یکی از پناهجویانی که با این سازمان مصاحبه 
کرده، گفت: »این کمپ دقیقا شبیه به زندان 
اســت.« یک مقام اماراتی بدون آنکه نامش را 
ذکر کند، به خبرگزاری فرانسه گفت: امارات 
متحده عربی به درخواست آمریکا توافق کرده 
بود که به طور موقت میزبان افغان ها باشــد. 
امارات بــه همکاری با ســفارت آمریکا برای 
رســیدگی به این مســافران ادامه می دهد؛ 
همچنین ما بــا همتایان آمریکایی خود برای 
اسکان مجدد باقی پناهنده ها در زمان مناسب 
در ارتبــاط هســتیم. ما متوجه هســتیم که 
نگرانی هایی وجــود دارد و این روند بیش از 

اندازه طول کشیده است.
البته این مقــام اماراتی در پایان با رد تمامی 
اتهامات ســازمان دیده بان حقوق بشر افزود: 
مقامات امارات اقامت باکیفیت، سرویس های 
غذایی، بهداشتی و تحصیلی برای پناهجویان 

افغان تدارک دیده اند.

براساس پیش نویس »قانون اساسی جمهوری 
ازبکســتان« اجازه می دهد رئیس جمهوری 
کنونی این کشــور برای سومین دوره متوالی 
انتخاب شــود. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، مجلس سفلی پارلمان 
ازبکســتان جمعه گذشته تصمیم گرفت ۳۰ 
آوریل ســال جاری میالدی )۱۰ اردیبهشت 
۱۴۰۲( رفراندومــی درخصــوص این قانون 

اساسی جدید برگزار کند.
مجلــس علیای ازبکســتان از ایــن تصمیم 
حمایت کرد. این قانون اساســی جدید قرار 
اســت با ۲۷ ماده قانون جدید به روزرسانی 
شــود و تعداد کل ماده قانون هــا را از ۱۲۸ 
بــه ۱۵۵ مــاده افزایش دهد. بــه دنبال این 
متمم ها، این قانون اساسی قرار است در کل 

۶۵ درصد به روز شود. 
طبق اصل ۱۰۶ قانون اساســی جدید، »یک 
شــخص نمی تواند بــرای بیــش از دو دوره 
متوالی رئیس جمهور ازبکستان باشد«. با این 
حال، طبق قانون اساســی، مفاد آن »تغییر و 

)یا( به نحوی دیگر بــر مدت تصدی، روند و 
)یا( شــریط انتخاب )انتصاب( مقامات دولتی 
در مورد افرادی که در زمان الزم االجرا شدن 
این قانون اساســی چنین سمت هایی دارند، 

تاثیر می گذارد«.
در متن ایــن قانون آمده اســت: طبق مفاد 
قانون اساســی جمهوری ازبکستان از جمله 
این نســخه از قانون اساســی و صرف نظر از 
تعــداد دوره هــای متوالی که ایــن افراد در 
زمان الزم االجرا شــدن این قانون اساســی 
این سمت ها را داشــته و )یا( آن ها را اشغال 
کرده اند، این افراد حق دارند به طور مساوی 
با ســایر شــهروندان جمهوری ازبکستان در 

سمت های خاص انتخاب )انتصاب( شوند.
شــوکت میرضیایف، نخستین رئیس جمهور 
ازبکستان بود که در یک انتخابات زودهنگام 
در دسامبر سال ۲۰۱۶ میالدی انتخاب شد. 
میرضیایف در اکتبر ســال ۲۰۲۱ میالدی با 
کســب ۸۰.۱۲ درصد آرا مجــددا به عنوان 

رئیس جمهور انتخاب شد.

دیده بان حقوق بشر: هزاران پناهجوی افغان 
در امارات زندانی هستند

با تغییر قانون اساسی ازبکستان، رئیس جمهوری فعلی
می تواند برای سومین دوره انتخاب شود
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نیروهای آمریکایی ۲۰ سال بعد از شروع جنگ در عراق، چه کار می کنند؟

علی اف: فرصت خوبی برای صلح با ارمنستان وجود دارد

عبور بمب افکن بی ۵۲ آمریکا از آسمان عربستان

دونالد ترامپ گفت که از واشنگتن نمی خواهد 
تــا از »تغییر رژیــم« روســیه حمایت کند، 
بلکــه می خواهد چنیــن چیــزی در داخل 
خود آمریکا رخ دهد. به گزارش ایســنا، تاکر 
کارلسون، مجری شبکه خبری فاکس نیوز، در 
توییتر پاســخ ها به پرسشنامه ای از نامزدهای 
جمهوری خواه و نامزدهای احتمالی آمریکایی 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ درباره 

جنگ در اوکراین را منتشر کرد.
دونالد ترامپ در پاســخ به این پرسش که آیا 
واشــنگتن باید از »تغییر رژیم« در روســیه 
حمایت کند، نوشــت: خیر ما بایــد از تغییر 
رژیــم در ایاالت متحده حمایــت کنیم، این 
خیلی خیلی مهم تر است. دولت بایدن کسی 
اســت که ما را وارد این آشــفتگی کرد. این 
رئیس جمهوری سابق آمریکا بار دیگر ادعاهای 
خود را تکرار کرد که اگر رئیس جمهور آمریکا 
شود، درگیری میان روسیه-اوکراین طی ۲۴ 

ساعت به پایان خواهد رسید.

وی با اســتدالل بــر اینکه دفــاع از اوکراین 
منافع حیاتی اتحادیــه اروپا را به دنبال دارد 
نه آمریــکا، افزود: آن ها باید دســت کم برابر 
با آنچه آمریــکا به اوکرایــن کمک می کند، 
پرداخت کنند. ترامپ در ادامه تاکید کرد: اگر 
رئیس جمهور بشــوم، کی یف باید انتظار پول 
کمتری از سوی آمریکا داشته باشد و به نظرم 
گفت وگوها با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه جهت پایان دادن به این تخاصم باید 

انجام شود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره 
به دیدار احتمالی والدیمیــر پوتین با دونالد 
ترامپ تاکیــد کرد: هنوز هیــچ گفت وگوی 
ســازنده و یا ابتــکاری جهت ایــن مالقات 
احتمالــی وجود نــدارد. ترامپ کــه تصمیم 
گرفته در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ 
آمریکا شــرکت کند، پیشتر نیز گفته بود که 
کمک های اضافــی به اوکراین بــه برگزاری 

جلسه با پوتین بستگی خواهد داشت.

سخنگوی پنتاگون در بحبوحه نگرانی ها نسبت 
به انجام یک آزمایش اتمی توســط کره شمالی 
تاکید کرد، هرگونه استفاده از تسلیحات اتمی 
توسط کره شــمالی، »پایان این رژیم منزوی« 
در پیونگ یانگ خواهد بود. به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری یونهاپ، پت ریدر، سخنگوی 
پنتاگون همچنیــن بار دیگر تاکیــد کرد که 
 آمریکا همچنان متعهد به جلوگیری از هرگونه 

حمله است.
وی در کنفرانســی خبری گفت: فکر می کنم 
خیلی شفاف نشان داده ایم که اگر کره شمالی از 
سالح اتمی استفاده کند، پایان رژیم کره شمالی 
خواهد بود. پــس از آنکــه پیونگ یانگ قانون 
جدیــدی را تصویب کرد که بــه گفته آن این 
کشــور اجازه دارد در صورت لزوم از تسلیحات 
هسته ای به صورت پیشــگیرانه استفاده کند، 
آمریکا نسبت به پیامدهای جدی هرگونه حمله 

اتمی توسط کره شمالی هشدار داد.
وزارت دفاع آمریکا در استراتژی دفاع ملی خود 

که در اکتبر سال گذشته منتشر شد، اعالم کرد: 
هرگونه حمله اتمی توســط کره شمالی علیه 
آمریکا یا متحدان و شــرکایش غیرقابل قبول 
اســت و منجر به پایان آن رژیم در پیونگ یانگ 
می شود. کره شــمالی از آن زمان تاکنون دائما 
لفاظی هــای اتمی خــود را افزایش داده و کیم 
جونگ اون، رهبر این کشــور اوایل سال جاری 
میالدی خواستار رشد »سریع« زرادخانه اتمی 
کره شمالی شد. ســئول و واشنگتن همچنین 
گفته اند که کره شمالی ممکن است »هرلحظه« 
یــک آزمایش اتمــی انجام دهد و این کشــور 
منزوی ظاهرا همه مقدمات برای یک آزمایش 

اتمی را تکمیل کرده است.
کره شــمالی ســپتامبر ســال ۲۰۱۷ میالدی 
ششــمین و آخرین آزمایش اتمی خود را انجام 
داد. ریدر گفت: تمرکز ما همچنان بر همکاری 
بسیار نزدیک با متحدان و شرکایمان در منطقه 
برای جلوگیری از حمله معطوف است تا امنیت 

و ثبات در این منطقه را حفظ کنیم.

پنتاگون یک جت جنگنده روســی را مسئول 
سقوط پهپاد جاسوسی آمریکا در دریای سیاه 
در روز ســه شنبه دانست، در حالی که مسکو 
هرگونه برخورد را رد کرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، دو جت روسی سوخو ۲۷ آنچه 
را کــه ارتش ایاالت متحده به عنوان رهگیری 
بی پــروا پهپــاد Reaper ۹-MQ در حریم 
هوایی بین المللی توصیف کرده، باعث شــدند 
تا پهپاد آمریکایی به دریا سقوط کند. پنتاگون 
اعالم کرده برخورد یکی از جنگنده های روسی 

با این پهپاد باعث سقوط آن بوده است.
ارتش ایــاالت متحده گفت کــه چندین بار 
قبل از برخورد، جنگنده های روســی سوخت 
روی MQ-۹ ریخته و احتماالً ســعی در کور 
کردن یا آسیب رســاندن به آن داشتند و در 
مانورهای ناایمن در مقابل پهپاد پرواز کردند. 
پنتاگون گفته که روســیه این پهپاد را بازیابی 
نکرده و احتماالً جت روســی نیز آسیب دیده 
اســت. ژنرال جیمز هکر، که بر نیروی هوایی 
ایــاالت متحــده در منطقه نظــارت دارد، در 
بیانیه ای گفــت: »در واقع، این اقدام غیرایمن 

و غیرحرفه ای روس ها تقریباً باعث شــد هر دو 
هواپیما سقوط کنند.«

این در حالی اســت که وزارت دفاع روســیه 
تماس هواپیمای این کشور با هواپیمای بدون 
سرنشین آمریکایی را تکذیب کرد و گفت که 
این پهپاد پس از »مانوری تند« ســقوط کرده 
است. این پهپاد در نزدیکی شبه جزیره کریمه 
که مســکو در سال ۲۰۱۴ از اوکراین به خاک 
خود ضمیمه کرد، شناسایی شده است. وزارت 
دفاع روســیه اعالم کرد: »جنگنده های روسی 
از ســالح های خود اســتفاده نکردند، با پهپاد 
تماسی نداشتند و به سالمت به فرودگاه خود 
بازگشتند«. گزارشات حادثه در دریای سیاه به 

طور مستقل قابل تایید نیست.
جان کربی، ســخنگوی شــورای امنیت ملی 
کاخ سفید، گفت: ما اکنون یک سال است که 
بــه طور مداوم بر فــراز آن حریم هوایی پرواز 
می کنیــم... و به انجــام آن ادامه خواهیم داد. 
وزارت خارجه آمریکا بعداً اعالم کرد که سفیر 
روسیه را برای اعتراض به آنچه سرنگونی پهپاد 

خوانده است احضار کرده است.

ترامپ: آمریکا به »تغییر رژیم« نیاز دارد، نه روسیه

پنتاگون: استفاده از تسلیحات اتمی توسط کره شمالی 
به معنای »پایان رژیم« است

پنتاگون، روسیه را مقصر سقوط پهپاد خود دانست


