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تعمیق پیوند های اسرائیل و امارات
 از ساخت واکسن کرونا، 
تا الحاق کرانه باختری! 

امارات در ادامه عادی سازی روابط خود با رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد دو شرکت خصوصی این 
کشور پروژه های پزشکی مشترکی را با دو شرکت 
اسرائیلی در راستای مقابله با کرونا آغاز کرده اند.  
خبرگزاری اماراتی )وام( در بیانیه ای اعالم کرد که 
در سایه شیوع کرونا در جهان که ایجاب می کند 
تمام کشــورها تالششــان را در زمینه پژوهش و 
تکنولوژی و یافتن واکسن افزایش دهند دو شرکت 
خصوصی امارات با دو شرکت اسرائیلی پروژه های 
مشترکی را در زمینه پزشکی و مبارزه با کرونا آغاز 
کرده اند. این خبرگزاری بدون ذکر نام این شرکت ها 
اعالم کرد: این همکاری علمی و پزشــکی برای 
تجاوز از چالش های سیاسی و تاریخی در منطقه 
در راستای یک اولویت انسانی و همکاری سازنده 
است که هدف آن مقابله با کرونا و همکاری برای 
حفظ سالمتی شهروندان است. درحالی که این 
ویروس در تمام کشورهای جهان شیوع پیدا کرده 
الزم است منافع انسانی و بشریت و حمایت از آن در 
اولویت قرار گیرد. درهمین راستا بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد اسرائیل 
و امارات درباره مقابله بــا کرونا همکاری خواهند 
کرد. نتانیاهو گفت: وزرای بهداشــت اسرائیل و 
امارات همکاری در زمینه مبارزه با کرونا را اعالم 
خواهند کرد. منابع فلســطینی می گویند توافق 
نتانیاهو با امارات درباره کرونا برای جبران شکست 
دیدار رئیس موساد با پادشاه اردن است. رسانه های 
اسرائیلی اعالم کردند یوسی کوهن، رئیس موساد 
به اردن ســفر و پیامی را از نتانیاهو درباره الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری به پادشاه اردن منتقل 
کرد. این رسانه ها می گویند یکی از موضوعات اصلی 
که در این نشست مطرح شد مخالفت اردن با الحاق 
بود. اخیرا نیز رسانه های اسرائیلی اعالم کردند یک 
هواپیمای اماراتی حامل کمک های پزشکی برای 
غزه و تشکیالت خودگردان فلسطین در فرودگاه 
بن گوریون فرود آمد. اما تشــکیالت خودگردان 
فلســطین این کمک ها را رد کرد. اخیرا یوســف 
العتیبه، ســفیر امارات در واشنگتن نیز گفت این 
کشــور طرح هایی را آغاز کرده که به اســرائیل 

امتیازهایی می دهد. 
عالوه بر این روزنامه یدیعوت آحارونوت از فرود 
هواپیمای اماراتی حامل ۱۰۰ هزار دستگاه کیت 
تشخیص کرونا در ۲۶ ماه مارس در فرودگاه تل آویو 
پرده برداشــت و نوشــت، این هواپیما از ابوظبی 
برخاست و مستقیما در فرودگاه بن غوریون تل آویو 
به زمین نشســت. این خبر چند ساعت پس از آن 
اعالم شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی گفت، تل آویو توافق نامــه ای را با 
امارات درباره همکاری برای مقابله با ویروس کرونا 
امضا خواهد کرد. وی گفت، این نتیجه تماس های 
طوالنی و گسترده ای است که در ماه های اخیر میان 
دو طرف برقرار شده اســت. با وجودی که امارات 
روابط علنی با رژیم صهیونیستی ندارد اما نخست 
وزیر این رژیم و دیگر مسؤوالن بارها اعالم کرده اند 
که با امارات و دیگر کشــورهای عربی و اسالمی 

ارتباط نزدیکی دارند.
    

با  ۳۹۸۱۸مورد جدید ثبت شد
باالترین میزان ابتالبه کرونا در 

آمریکا طی یک روز

آمریکا رکــورد جدیــدی را در زمینه ابتالی 
روزانه مردم این کشــور بــه کروناویروس ثبت 
کرد و باالترین آمار ابتال به این بیماری را به خود 
اختصاص داد. بر اساس محاســبه انجام شده از 
ســوی خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه تعداد 
۳۹۸۱۸ مورد جدید ابتالی به کروناویروس در 
آمریکا ثبت شــد که این بیشترین میزان ابتالی 
روزانه به این بیماری در این کشــور از زمان آغاز 
همه گیری ویروس تاکنون اســت. در روزهای 
اخیر چند ایالــت دیگر آمریکا شــامل تگزاس، 
آالبامــا، آریزونــا، کالیفرنیا، فلوریــدا، آیداهو، 
می سی ســی پی، میســوری، نوادا، اوکالهما، 
کارولینای جنوبــی و وایومینــگ رکوردهای 
جدیدی را در زمینه افزایش ابتال به کرونا در میان 
مردم گزارش کردند. رکورد قبلی ابتالی روزانه 
به کرونا در آمریکا مربوط به ۲۴ آوریل با ثبت رقم 
۳۶۴۲۶ تن بود در حالی که روز چهارشنبه رقم 
ابتالی ۳۶۰۰۰ تن به این بیماری ثبت شــد که 

کمی کمتر از رکورد ۲۴ آوریل بود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هر چند وقت یکبار شاهد انتشار 
خبر یا مجموعه ای از اخبار در مورد 
عراق هســتیم که تعجب بسیاری از 
تحلیلگــران و همچنین مقامات در 
سطح دنیا را به دنبال دارد. این اخبار 
در مقطعی، درون مایه امنیتی داشت 
و عموماً مســائلی ماننــد انفجارها، 
حمالت داعش یا  مسائل اینچنینی 
را دربرمی گرفت که البته اکنون هم 
هر چند وقت یکبار شاهد این اخبار 
هستیم. بخش دیگری از این اخبار 
به مســائل سیاســی عراق، اعم از 
درگیری های داخلی، نزاع میان سه 
ضلع جمعیتی )سنی، شیعه و ُکرد(، 
سیاست خارجی بغداد و فسادهای 
اقتصادی و اداری برمی گردد که اتفاقاً 
در یکسال اخیر این موضوعات بیش 
از محورهای اول موردنظر بوده است. 
هم اکنون هم این روند به قوت خود 
باقیست و تحوالت عراق به سمت و 
سویی می رود که بسیاری معتقدند 
نشان از آن دارد که دولت فعلی عراق 
به ریاست »مصطفی الکاظمی« در 
حال حل و فصل عاقالنه و موشکافانه 
مشــکالت و مصائبی است که مردم 
عراق از آن رنج می برند. اگرچه این 

تحلیل تا حد و حدود زیادی درست 
به نظر می آید، اما مساله اینجاست که 
نخست وزیر فعلی عراق که سومین 
نامزِد معرفی شده برای تصدی این 
پســت به حســاب می آمد، از زمان 
تصدی  این ســمت، همواره با موانع 
و مشکالتی روبرو شــده است که بر 
دو محور سیاست داخلی و سیاست 
خارجی استوار است. الکاظمی یک 
چهره امنیتی است که اتفاقاً عمری 
را در رسانه ها و مطبوعات گذرانده تا 
حدی که در مقطعی ریاست سرویس 
اطالعاتی عراق را بــه عهده گرفت. 
خاستگاه او طیف شیعیان عراق است 
و به همین دلیل اســت که عده ای 
معتقدند او از دیربــاز تاکنون روابط 
خوبی با ایران داشــته و دارد. برخی 
دیگر معتقدند که او بیش از آنچه به 
سمت تهران متمایل باشد، دوست 
دارد تا با آمریکایی ها وارد مناسبات 
شود و به همین دلیل، شاهد انتشار 
و تهیة تحلیل های دوگانه در فضای 
رســانه ای عراق و منطقــه در این 
راســتا هســتیم. واقعیت این است 
که الکاظمــی همانگونه که در زمان 
سوگند خوردنش در پارلمان گفته 
بود، به دنبال آن است تا بتواند موانع 
و مشــکالت را در داخــل و خارج از 
عراق به گونــه ای مرتفع کند که در 
ابتــدا منافع ملی کشــورش تامین 

شود و در وهله دوم شرکایی که طی 
سال های اخیر با بغداد همراه و همسو 
بوده اند را، کنــار خود حفظ کند. در 
این مسیر شاهد آن بودیم که او اخیراً 
به دیدار مســئوالت حشد الشعبی 
رفت و صریحا اعالم کرد که اگر این 
جریان در عراق وجود نداشت، بدون 
تردیــد داعش مناطق بســیاری از 
عراق را به اشــغال خود درمی آورد و 

سرنوشت کشور نامعلوم بود. 
بســیاری در داخــل عــراق و 
کشــورمان، از اینکــه الکاظمی بر 
حشدالشعبی ُمهر تایید زد، استقبال 
کردند؛ اما کمی بعد که خبر مذاکرات 
استراتژیک میان بغداد و واشنگتن 
منتشر شد، بسیاری از افراِد منتسب 
بــه همین طیــف ســکوت اختیار 
کردند! زمانی که قرار بود مذاکرات 
میان بغداد و واشنگتن شروع شود، 
نخســت وزیر عراق اعالم کرد که بر 
خــروِج نیروهای آمریکایــی از این 
کشور تاکید خواهد شد و پس از آن، 
در بیانیه  مشــترکی که از سوی دو 
طرف )پس از مذاکره( منتشــر شد، 
کاهش تعداد نیروهــای آمریکایی 
در عراق مورد اشــاره قرار گرفت و 
هیچگونه اشــاره ای به عقب نشینی 
کامل یا خروج نیروهای آمریکایی از 
عراق نشد. درست است که مسائلی 
از قبیــل همکاری های بهداشــتی 

برای مبــارزه بــا شــیوع کرونا یا 
تقویت مناسبات اقتصادی از جمله 
محورهای گفت وگوهــای مذکور 
بوده است، اما واقعیت این است که 
آمریکایی ها ایــن مذاکرات را به این 
بهانه ترتیب دادند که به دولت عراق 
و حتی به دنیا بگویند که قرار نیست 

از این کشور خارج شوند. 
 هجمه به حشدالشعبی: 
تزریِق تنش، مخابره پیام

در ایــن راســتا، شــیعیان و به 
خصوص ائتالف الفتــح به رهبری 
هادی العامری و دولــت القانون به 
ریاســت نوری المالکی پس از پایان 
مذاکرات مذکور مجــدداً بر خروج 
آمریکا از عــراق تاکیــد کردند اما 
طیف ُکردهــا و اهل تســنن عراق 
مخالف خروج آمریکایی ها هستند. 

تنش در داخــل پارلمــان عراق به 
خوبی نشــان می دهد که الکاظمی 
در داخل هم با مشــکالت عدیده ای 
روبرو بوده و به همین دلیل است که 
می بینیم او می خواهد طی هفته های 
آینده به آمریکا سفر  کند و در مورد 
محتوای مذاکرات اســتراتژیک، با 
مقامات واشــنگتن به بحث و تبادل 
نظر بپردازد. در این میان آمریکایی ها 
همچنان نگران دو موضوع هستند. 
نخست اینکه ایران به دلیل نفوذش 
در عراق، مانــع از انعقاد این قرارداد 
امنیتی شــود و دوم اینکه بازوهای 
تهــران در این مــدت منافع ایاالت 
متحده را به خطر بیندازند. به همین 
دلیل ما  شــاهد آن بودیــم که روز 
گذشــته یگان هایــی از نیروهای 
مبارزه با تروریســم عــراق با کمک 
نیروهــای آمریکایی بــه مقر تیپ 
۴۵ گردان های حزب اهلل در منطقه 
البوعثیــه در جنوب شــرق بغداد 
یورش بردند و سه تن از فرماندهان 
آن را بازداشــت کردند. البته برخی 
منابع، شــمار بازداشت شــدگان را 
۱۳ تن اعالم کردند اما مساله تعداد 
یا ارقاِم مطرح شــده در این جریان 
نیست؛ بلکه مساله، اقدامی است که 
به صورت مشترک توسط نیروهای 
آمریکا و ضدتروریســم عراق علیه 
حشدالشــعبی صورت گرفته است. 
اینکــه آمریکایی هــا نیروهای ضد 
تروریسِم عراق را به سمت مقر تیپ 
۴۵ کتائب حزب اهلل هدایت کرده اند 
به این معناست که آنها حشدالشعبی 
را در مقام تروریسم می شناسند اما 
اینکه چرا ضد تروریسم عراق آنها را 
در این ماموریت همراهی کرده، بحث 
دیگری است. همراهی ضد تروریسِم 
عراق بــا آمریکایی هــا علیه کتائب 
حزب اهلل به خوبی نشان می دهد که 
واشنگتن در حال قدرت نمایی است و 
می خواهد به تهران و بغداد نشان دهد 
که نه تنها  از عراق خارج نخواهد شد، 
بلکه منافع دیگــران را هم به خطر 

می اندازد. 
این اقدامِ  آمریکایی ها آن هم در 
آستانه ســفر الکاظمی به واشنگتن 
و سپس ایران و عربســتان، گویای 
این است که او همچنان تحت فشار 
است و از ســوی دیگر آمریکایی ها 
اساساً چنین مسائلی را با او هماهنگ 

نمی کنند. طبیعتاً عــالوه بر عراق و 
آمریکا، کشورهایی مانند عربستان، 
امارات، بریتانیا، ایران و حتی اسرائیل 
و مصر هم منتظر آن هستند تا ببینند 
چه اتفاقی در خصــوص مذاکرات 
اســتراتژیک می افتد تــا بتوانند بر 
اساس آن راهبردهای خود را تنظیم 
کنند. واکنش جریان های سیاسی به 
بازداشت فرماندهان حشدالشعبی 
به جایی رسید که طیف های مختلف 
عراق بر ســر تشــکیل یک کمیته 
امنیتی برای تحقیــق در خصوص 
این واقعه با یکدیگــر توافق کردند و 
به نظر می رسد فشارهای زیادی طی 
چند روز آینده بر نخست وزیر عراق 
بار شــود. اینکه یکباره خبرگزاری 
رویترز از وجود یک فــرد ایرانی در 
میان بازداشت شدگان خبر می دهد 
و کمی بعد آن را تکذیب می کند، یا 
اینکه خبرگزاری العربیه عربستان 
برای حمله به مقــر کتائب حزب اهلل 
عراق، ویژه برنامــه تدارک می بیند، 
نشــان می دهد که یک ســناریوی 
جدید برای بایکوت حشدالشــعبی 
و زیرمجموعــه آن در عــراق 
تــدارک دیده شــده کــه ادامه آن 
می توانــد الکاظمی را به فهرســت 
نخســت وزیرهایی اضافــه کند که 
هم اکنــون در خانه خود مشــغول 
مطالعه روزنامه هســتند و عماًل از 
عرصه سیاسی کنار گذاشته شده اند. 
این مســاله دقیقاً الکاظمی را بر سر 
یک دوراهی قــرار می دهد که یک 
ســر آن به تهران و سوی دیگرش به 
واشنگتن ختم می شود؛ هرچند که 
او به دنبال ایجاد توازن در سیاســت 

خارجی عراق است!  

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده بازداشت فرماندهان حشدالشعبی در بغداد

الکاظمی بر سر دوراهی  تهران - واشنگتن 
 اینکه آمریکایی ها، ضد 

تروریسِم عراق را به 
سمت مقر تیپ 45 کتائب 

حزب اهلل هدایت کردند 
به این معناست که آنها 

حشدالشعبی را در مقام 
تروریسم می شناسند و از 
سوی دیگر نشان می دهد 
آمریکایی ها اساساً چنین 

مسائلی را با الکاظمی 
هماهنگ نمی کنند!

آمریکایی ها مذاکرات 
استراتژیک را به این بهانه 
ترتیب دادند که به دولت 

عراق و حتی به دنیا بگویند 
که قرار نیست از این کشور 
خارج شوند؛ چراکه فقط در 
مورد کاهش تعداد نظامیان 
صحبت شده است نه خروج 

آنها! 

کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا با صدور بیانیه ای از طرف های درگیر در لیبی خواستند درگیری ها را متوقف کنند و 
از طرف های خارجی نیز خواستند به هرگونه مداخله در بحران این کشور پایان دهند. به گزارش پایگاه خبری صدی البلد، 
این سه کشور در بیانیه خود اعالم کردند، با توجه به خطر فزاینده بحران لیبی و با هدف تالش برای بازگرداندن مذاکرات 
سیاسی پیرامون این بحران به روند خود همه طرف های درگیر در لیبی باید فورا و بدون 
هیچ شرطی درگیری ها را متوقف کنند. کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا از طرف های 
خارجی نیز خواستند به همه اشکال مداخله در لیبی پایان داده و به تحریم تسلیحاتی 
شورای امنیت علیه لیبی احترام بگذارند. لیبی از زمان برکناری معمر قذافی، دیکتاتور 
مخلوع شاهد دودستگی و جنگ و ناآرامی است و دو دولت یکی در غرب و دیگری در 

شرق بر این کشور سلطه دارند. 

وزارت امور خارجه روسیه خواستار نقش فعال دولت افغانستان در روند صلح در این کشور شد. به گزارش راشاتودی، ماریا زاخارووا 
سخنگوی وزارت خارجه با اعالم این مطلب افزود: روسیه امیدوار است که دولت افغانستان تدابیری را برای جلوگیری از اقدامات 
تحریک آمیز علیه روند صلح ازجمله سوء قصد به جان دیپلمات ها بکار گیرد. وی در واکنش به ادعای برخی رسانه ها که به نقل 
از گروه طالبان از تدارک سوء قصد به جان زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 
افغانستان از سوی گروه تروریستی داعش خبر داده بودند این مطلب را بیان کرد. سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه گفت: خلیلزاد تالش های گسترده ای را در چارچوب تروئیکای آمریکا، 
چین و روسیه برای تشویق طرف های افغانی به پایان مناقشه و اجرای شرایط الزم برای آغاز 
مذاکرات صلح در افغانستان بکار می گیرد و ما امیدواریم دولت افغانستان تدابیر الزم برای 

جلوگیری از چنین اعمال تحریک آمیز بکار می گیرد.

روسیه خواستار نقش فعال کابل در روند صلح افغانستان شددرخواست فرانسه، آلمان و ایتالیا برای توقف درگیری  در لیبی

سفیر قطر در آمریکا اعالم کرد، میانجی گری کویت 
برای حل بحران شــورای همکاری خلیج فارس همواره 
با مخالفت کشــورهای محاصره کننده روبرو می شــود. 
به گزارش آناتولی، شیخ مشــعل بن حمد آل ثانی، سفیر 
قطر در آمریکا در اظهاراتی بــه برنامه آمریکایی مانیتور 
پادکســت گفت، میانجی گــری کویت بــرای حل این 
بحران متوقف نشده و برای دســتیابی به راه حلی ادامه 
دارد و آخرین آن ســفر احمد ناصر الصباح، وزیر خارجه 
کویت به قطر در دهم مه و ســفر محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی، وزیر خارجه این کشور به کویت در بیست و یکم 
همین ماه میالدی اســت. وی جزئیات بیشتری درمورد 
این دو ســفر بیان نکرد اما گفت، عــالوه بر تالش های 
آمریکا، تالش کویت متأســفانه با مخالفت کشــورهای 
محاصره کننده روبرو شده است. با گذر زمان این کشورها 
به مسیر درست بازمی گردند و درک خواهند کرد که تنها 

راه حــل، گفت وگو برپایه احترام به همه طرف هاســت. 
پنجم ژوئن ۲۰۱۷ کشورهای عربســتان، امارات، مصر 
و بحرین با ادعای حمایت قطر از تروریســم، روابط خود 
را با این کشور قطع و مجازاتی را بر آن تحمیل کردند. از 
زمان آغاز این بحران کویت به دنبال میانجی گری میان 
طرف های بحران است اما تاکنون موفقیت چندانی کسب 

نکرده است.

مجلس ســنای آمریکا به اتفاق آرا لوایحــی را برای 
اعمال مجــازات و تحریــم علیه چین تصویــب کرد. به 
گزارش ســی ان ان، یکی از این لوایح تحت عنوان »قانون 
خودمختاری هنگ کنگ« قرار است به تحریم شرکت ها 
و افرادی که به چیــن در محدود کــردن خودمختاری 
هنگ کنگ کمک کرده اند، بپــردازد. مطرح کننده این 
الیحه پت تومی، ســناتور جمهوری خواه از پنسیلوانیا و 
کریس ون هولن، ســناتور دموکرات از مریلند بودند. ون 
هولن در صحن مجلس سنا گفت: کاری که دولت چین در 
هنگ کنگ انجام می دهد غیرقابل قبول است. آنها مردم 
را در هنگ کنگ از حقوقشان محروم می کنند. آنها دارند 
آزادی هایی که هم اکنون در آنجا وجــود دارند را از بین 
میبرند. در عین حال الیحه دومی نیز برای مجازات چین 
از جانب ســناتور جمهوریخواه جاش هاولی مطرح شد 
که یک قطعنامه برای محکوم کردن چین به اتهام نقض 

توافق سال ۱۹۸۴ مربوط به تضمین خودمختاری برای 
هنگ کنگ اســت. هاولی اظهار کرد، قانون امنیت ملی 
جدیدی که چیــن تصویب کرده یک ضربــه بزرگ را به 
آزادی هایی که هنگ کنگی ها برای چند دهه از آنها بهره 
برده اند وارد خواهد کرد. این سبب جدایی دائمی از اصل 
موسوم به یک کشــور و دو نظام از سال ۱۹۹۷ تاکنون بر 

دولتشهر هنگ کنگ حکمفرما بوده می شود.

قطر: کشورهای محاصره کننده مانع میانجیگری  کویت می شوندسنای آمریکا تحریم های جدید علیه چین تصویب کرد
خبرخبر


