
در آس�تانه کاه�ش نیروه�ای امریکایی در 
افغانستان، رئیس پنتاگون و نمایندگان ارشد 
کنگره همزمان به کابل سفر کردند و به مقامات 
افغان اطمین�ان خاطر دادند که واش�نگتن 
اج�ازه نخواهد داد این کش�ور ب�ار دیگر به 
النه تروریس�ت   ها تبدیل ش�ود. کاخ سفید 
سفر نانسی پلوس�ی به افغانستان را با هدف 
س�یلی زدن به ترامپ توصیف کرده اس�ت. 
پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
دس��تور داد که نیروهای امریکایی مس��تقر در 
افغانستان از این کشور خارج شوند، نمایندگان 
کنگره از این مس��ئله ابراز نگران��ی کردند و به 
همین خاطر تعدادی از نمایندگان امریکا دیروز 
در س��فری غیرمنتظره وارد کابل شدند. نانسی 
پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا دیروز 
با اش��رف غنی، رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل، 
رئیس اجرایی دول��ت افغانس��تان و همچنین 
فرماندهان ارش��د نظامی امریکا در افغانس��تان 
دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هیئتی 
که نانسی پلوسی را در جریان سفر به افغانستان 
همراهی می کرد از هشت عضو دموکرات کنگره 
و یک عض��و جمهوریخواه تش��کیل ش��ده بود. 
نانسی پلوس��ی در دیدار با اش��رف غنی تأکید 
کرد:»واشنگتن اجازه نخواهد داد که افغانستان 
بار دیگ��ر به النه تروریس��ت   ها تبدیل ش��ود«. 
همچنین در این دیدار مطرح ش��ده اس��ت که 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به 
زودی اعالم می ش��ود. پلوسی همچنین حضور 
زنان افغانس��تانی در روند مذاکرات صلح را یک 
امر ضروری برشمرد. وی همچنین خاطرنشان 
کرد:»ما به دس��تاوردها، تعهدات و اولویت های 
دولت افغانس��تان و منافع ملی این کشور برای 
تداوم همکاری   ها احت��رام می گذاریم«. رئیس 

مجلس نماین��دگان امریکا همچنی��ن در این 
دیدار گفته است:»دلیل حضور امریکایی   ها در 
افغانستان آن اس��ت که طالبان طی یک مدت 
زمان، در این کشور میزبان تروریست    هایی بود 
که ب��ه امریکا حمل��ه می کرد و ای��االت متحده 
نمی خواهد که افغانستان دوباره به النه تروریسم 
مبدل شود«. به گزارش خبرگزاری آوا، پلوسی 
توس��ط س��فیر امریکا و س��ایر دیپلمات    ها در 
افغانس��تان از روند تالش های صلح بین دولت 
این کشور با طالبان مطلع ش��د. سفر پلوسی به 
افغانستان نخستین سفر وی به این کشور از زمان 
تصدی ریاس��ت مجلس نمایندگان تاکنون به 
شمارمی رود. به گزارش سی ان ان، رئیس جمهور 
افغانستان هم در این دیدار گفت:»صلحی برای 
افغانستان اولویت دارد که افغان   ها در آن نقش 
اساسی داشته و ارزش   هایی مانند قانون اساسی و 

حقوق زنان در آن حفظ شده باشد«. اشرف غنی 
افزود:»حضور نیروهای امریکایی در افغانستان 
براس��اس پیمان های امضا ش��ده بین دو کشور 
است و در خصوص چگونگی حضور این نیرو   ها در 

افغانستان در آینده گفت وگو می شود.«
روزنامه واشنگتن پست روز دو   شنبه در گزارشی 
به بررسی علت س��فر ناگهانی پلوسی به اردن و 
افغانستان پرداخت و آن را نشان دهنده اختالف 
عمیق وی با ترامپ دانست و تأکید کرد که این 
سفر به مثابه سیلی جهانی به گوش رئیس جمهور 
امریکا است. این درحالی اس��ت که روابط بین 
نانس��ی پلوس��ی و دونالد ترامپ در هفته های 
اخیر بر سر تحقیقات مقدماتی برای استیضاح 
به شدت بحرانی ش��ده است. پلوس��ی و دیگر 
نمایندگان کنگره به شدت با خروج امریکایی   ها 
از افغانستان مخالف هستند و هشدار می دهند 

که این مس��ئله می تواند به قدرت گیری مجدد 
طالبان و گروه های تروریس��تی در افغانس��تان 

منجر شود. 
 رئیس پنتاگون در افغانستان 

پیش از س��فر نمایندگان کنگره به افغانستان، 
وزیر دفاع امریکا هم با س��فر به کابل با اش��رف 
غنی دیدار ک��رده بود. به گ��زارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، در این دیدار دو طرف درباره مسائل 
امنیتی، مب��ارزه با تروریس��م، تجهیز نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان و همکاری    ها میان 
دو کش��ور بحث کردند. مارک اسپر یک     شنبه 
ش��ب در جمع خبرنگاران گفت:»امریکا ضمن 
ادامه تالش برای مبارزه با تروریس��م می تواند 
شمار نیروهایش را به 8 هزار و ۶۰۰ تن کاهش 
دهد«. امریکا در حال حاضر نزدیک به ۱۴ هزار 
نیرو در افغانستان دارد که بخشی از این نیروهای 
امریکای��ی در قال��ب عملیات    ه��ا و برنامه های 
نظامی ناتو در افغانس��تان حضور دارند. اس��پر 
در توئیتر نوش��ته اس��ت که فرصتی عالی برای 
دیدار با رئیس جمهور افغانس��تان داش��ته و در 
مورد پایبندی کش��ورش به مأموریت حمایتی 
و تقویت اتحاد دو طرف گفت وگو کرده  است. او 
نوشت:»ما هم رأی هستیم که افغانستان هرگز 
نباید به پایگاهی امن برای تروریست    ها و حمله به 
امریکا تبدیل شود«. دونالد ترامپ هفته گذشته 
دستور داد نیروهای امریکایی از افغانستان خارج 
شوند؛ اقدامی که طالبان همواره آن را تنها پیش 
ش��رط بازگش��ت به روند مذاکرات صلح اعالم 
کرده است. خروج امریکایی   ها از افغانستان در 
شرایطی انجام می شود که اخیراً ترامپ مذاکرات 
با طالبان را که در آس��تانه توافق نهایی بودند، 
تعلیق کرد و متعاقب آن، این گروه حمالت خود 

را به غیرنظامیان و مراکز دولتی افزایش داد. 
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لشکرکشی دیپلماتیک امریکا به افغانستان
نانسي پلوسي و چند نماینده ارشد کنگره هم به کابل رفتند

  گزارش  2

2 خط موازی کودتای سیاسی 
و مطالبات مردمی در لبنان

جوهره ساخت حکومتی در لبنان که نتیجه یک تدبیر استعماری برای 
عدم شکل گیری نظام سیاس��ی کارآمد است، بر مؤلفه های طایفه ای و 
پیوندهای خارجی هدفمند و بهره مندی و ویژه خواری رهبران سیاسی 
و حزبی و طایفه ای شکل گرفته است و هیچ گاه بر محور اراده و مطالبات 
مردمی مستقیم استوار نبوده است. طرف های طایفه ای و حزبی برای 
کسب امتیازات درون س��اختاری بیش��تر، همواره مجری پروژه های 
کشورهای غربی و عربی مرتبط با لبنان بوده و صحنه سیاسی لبنان و 
جدال های سیاسی، نماد اراده قدرت     ها و کشورهای خارجی بوده است. 
سران طوایف و احزاب سیاس��ی و حلقه های پیرامونی آنها، اصلی     ترین 
بازیگران بهره مند از ساختار قدرت و چپاول ثروت و اقتصاد در لبنان بوده 
و هستند و آنچه لبنان را به یک بدهکار بیش از یکصد میلیاردی تبدیل 
کرده و برتری ارزش واحد پولی لبنان که دو یا س��ه برابر دالر بود را به 
شرایطی تبدیل کرده اند که هر دالر بیش از ۱5۰۰ لیر لبنانی است و این 
فشار و تورم اقتصادی و فساد گسترش یافته و نهادینه شده، بر دوش مردم 
سنگینی می کند. آنچه تمامی اقشار جامعه لبنانی را نسبت به ساختار 
طایفه ای بی اعتماد کرده و باعث شده مطالبات فراطایفه ای داشته باشند، 
درک درست از کارکرد نظام فاسد و حاکم است. ریاست مارونی همواره 
عامل رقابت خونین بین احزاب مسیحی و ریاست کابینه و نخست وزیری 
عامل رقابت گروه های سنی ولی عمدتاً در اختیار چهره های وابسته به 
عربستان و غرب بوده است. سهم شیعه که ریاست پارلمان است و سال     ها 
به دور از رقابت فرسایش��ی که حاصل تدبیر حزب اهلل و همبس��تگی با 

حرکت امل است، دست نخورده باقی مانده است. 
به دالیل نامعلومی، سعد حریری از دو سال قبل گزینه سعودی نیست و 
برای سرنگونی آن تالش می کنند و سمیر جعجع که یک نماد اسرائیلی 
در لبنان است و تاریخی خونین دارد برای کسب پست ریاست جمهوری، 
به دنبال به زیر کشیدن میشل عون است که هم پیمان حزب اهلل لبنان 
است. مردم لبنان قربانی رانت خواری و اختالس و همه نماد های فساد 
رهبران سیاسی در ساختار قدرت هستند، در آخرین اقدام وزیر ارتباطات 
که بر مکالمات واتس اپ مالیات وضع کرده، خشم مردمی را به نهایت 
رساند و تظاهرات بی سابقه را که روز پنجم را پشت سر گذاشته، موجب 
شد. احزابی مانند تقدمی اشتراکی و قوات و کتائب و اغلب احزاب دیگر 
به جز ویژه خواری های حکومتی، از اسرائیل، عربستان، امارات، امریکا، 

انگلیس و فرانسه پول دریافت می کنند. 
اولویت امروز امریکا و اسرائیل و عربس��تان این است که با شعار اسقاط 
نظام، عون و حریری را برکنار کرده و بر موج اعتراضات و مطالبات مردمی 
سوار شوند تا ساختاری یکدست و مطیع را بر سرکار آورند و لذا میلیون   ها 
دالر در داخل تظاهرات خرج کرده و رسانه های مجازی و غیرمجازی را 
فعال و برای یک کودتای سیاس��ی در تالش هستند، چراکه فشارهای 
گوناگون به مقاومت در لبنان اثرگذاری ریشه ای دربر نداشته و باید برای 
بازگرداندن هژمونی امریکایی و صهیونیستی، لبنان و عراق دچار یک 
براندازی کامل شوند. بهترین و کم هزینه   ترین رویکرد آنها، موج سواری بر 
نتایج همان ساختار طایفه ای و فاسد است تا به سمت مطالبات براندازی 
به پیش برود ولی مطالبات مردمی با همه وسعت آن، به دنبال حرکت 
به سوی فروپاشی اقتصادی یا امنیتی و سیاسی نیست و به خوبی می دانند 
که سرنگونی دولت و انتخابات زودرس یک فریب پرهزینه برای مردم 

است که چیزی جز شرایط فعلی را تکرار نخواهد کرد. 
حریری که مطرود سعودی است با عون و حزب اهلل، اصالحات جدید و 
بی سابقه ای را در ساختار حکومتی و بودجه و موضوعات نظارتی و مبارزه 
با فساد، امروز در کابینه تصویب کرد و با اینکه جعجع و دو وزیر جنبالط 
در کابینه حضور نداش��تند و در توهم کودتای سیاسی به سر می برند، 
مرحله ای جدید را در لبنان آغاز کرده اند. آنچه به صورت پنهان مدیریت 
می شود، ممانعت از سقوط حریری و عون نیست، بلکه مقابله با کودتای 
سیاس��ی و تحقق مطالبات مردمی و مبارزه با خروج از نظام طایفه ای 

استعماری است. 
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 ظریف: آماده سفر به عربستان برای حل اختالفات هستم
وزیر خارجه ایران ضمن تأکید بر اینکه تهران از هر ابتکار عملی برای 
پایان جنگ یمن استقبال می کند، از تمایل خود برای سفر به ریاض در 
صورت فراهم بودن شرایط آن خبر داد. محمدجواد ظریف اعالم کرد، 
ایران همیشه در کنار ملت یمن ایستاده و اعتقاد دارد توقف جنگ در 
وهله اول، کمک به خود ملت یمن اس��ت. وی به شبکه المسیره یمن 
گفت:»تماس      ها با عمران خان، نخست وزیر پاکستان درباره وضعیت 
یمن ادامه دارد. تهران از هر ابتکار عملی برای کاهش تنش در منطقه 
استقبال می کند و با هر اقدامی که در راستای پایان دادن به جنگ در 
یمن باشد همکاری کامل خواهد داشت. ظریف در پایان از آمادگی خود 
برای سفر به عربستان با هدف حل اختالفات البته در صورتی که شرایط 

مناسب باشد، خبر داد.« 
-----------------------------------------------------

 روسیه: استارت جدید باید تمدید شود
وزیر دفاع روسیه روز دو     شنبه اظهار کرد، توافق » استارت جدید « بین 
امریکا و روسیه، حتی اگر نیاز به تجدیدنظر داشته باشد، باید تمدید شود. 
وی همچنین خاطرنشان کرد که روسیه، امریکا و ترکیه باید برای تقویت 
امنیت منطقه با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش اسپوتنیک، سرگئی 
شویگو گفت: تمدید این پیمان استراتژیک برای کاهش تسلیحات در 
دستور کار ما قرار دارد. ما بر این باوریم که این آخرین ستون باقی مانده 
در نظام امنیتی بین المللی است. ما به دنبال تمدید آن هستیم. شویگو 
تأکید کرد: »حتی اگر این توافق نیازمند برخی تغییرات باشد،  نخست 
باید تمدید شود و سپس به بهبود آن بپردازیم.« به گفته شویگو، بهترین 
ساز و کار در مقابل روابط بین المللی مخرب این است که توافقات قدیمی 

را بدون دستیابی به توافقات تازه لغو نکرده و از بین نبریم. 
-----------------------------------------------------

 چین: سیاست چماق بزرگ ما را پریشان نمی کند
وزیر دفاع چین در نشست امنیتی پکن با اشاره به اقدامات امریکا علیه 
این کشور اظهار کرد: تحریم ها، فشار و سیاست چماق بزرگ، چین را 
پریشان نکرده است. به گزارش رویترز، وی فنگه، بدون اشاره مستقیم 
به امریکا عبارت های معمول چین درباره واش��نگتن و متحدان غربی 
آن را به کار ب��رد و گفت:چین با چنین رویکردی مرعوب نش��ده و آن 
را نمی پذیرد. وی تصریح کرد: پکن کش��ور صلح دوستی است و هرگز 
عامل حمله نخواهد بود و تهدیدی برای جهان نیس��ت. روابط نظامی 
امریکا- چین باثبات است اما ما با بسیاری از مشکالت و چالش      ها روبه رو 
هستیم. همکاری میان دو ارتش در زمینه ارتباطات استراتژیک اعتماد 

دوجانبه و کنترل خطرات باید تقویت شود. 
-----------------------------------------------------

 گانتس خواستار استعفای نتانیاهو شد
بنی گانتس، رئیس ائتالف آبی – سفید رژیم صهیونیستی در پی ناتوانی 
بنیامین نتانیاهو در تشکیل کابینه جدید، خواستار استعفای او شد. به 
گزارش مرکز اطالع رسانی فلس��طین، بنی گانتس خطاب به نتانیاهو 
تأکید کرده که انتخابات کنست ۱۷ س��پتامبر گذشته به پایان رسید 
و باز هم شاهد شکست در تش��کیل دولت جدید هستیم و نتانیاهو به 
جای اینکه بیش از این وقت را تلف کند، باید اختیار تعیین کاندیدای 
نخست وزیری را به روون ریولین، رئیس این رژیم بازگرداند. گانتس بار 
دیگر تصریح کرد که به دنبال تشکیل دولت وحدت آزادیخواهی است 

که برای اسرائیلی      ها اهمیت قائل باشد. 

تداوم اعتراضات لبنان
 به رغم طرح 24بندی حریری

کابینه لبن�ان تمام 24 بند اصالحات پیش�نهادی س�عد حریری، 
نخس�ت وزیر لبنان را تصویب کرد ولی اعتراضات همچنان ادامه 
دارد. سمیر جعجع، رئیس حزب نیرو های لبنانی نزدیک به عربستان 
از وزرای این حزب خواسته از کابینه سعد حریری  کناره گیری کنند. 
سعد حریری دیروز از تصویب طرح پیشنهادی خود در نشست کابینه لبنان 
خبر داد و گفت که حقوق وزیران و نمایندگان لبنان نصف ش��د. حریری 
درباره اصالحات جدید گفت: بودجه با کسر ۰/۶ درصدی و بدون تعیین 
مالیات های جدید برای مردم، بانک لبنان و دیگر بانک    ها خواهد بود. به گفته 
نخست وزیر لبنان، حقوق رؤسا، وزرا و نمایندگان فعلی و سابق 5۰  درصد 
و بودجه شورای توسعه و سازندگی ۷۰ درصد کاهش می یابد. پیش نویس 
قانون عفو عمومی نیز تا پایان س��ال جاری میالدی تصویب خواهد شد و 
۲۰میلیارد دیگر برای حمایت از خانواده های فقیر و ۱۶۰ میلیون دالر برای 
حمایت های وام های مسکن اختصاص می یابد. نخست وزیر گفته که حتی 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام نیز آماده است:»هدف ما از این 
تصمیم   ها داد و ستد با جوانان برای ترک خیابان   ها نیست. اگر خواسته شما 
برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است من مشکلی ندارم. « با این حال 
حریری صحبتی درباره استعفا نکرد. »میشل عون « رئیس جمهور لبنان 
نیز در جلسه کابینه گفت تظاهرات کنونی منعکس کننده درد مردم است 
اما تعمیم فساد به همه، ظلم بزرگی است. وی ادامه داد: »حداقل باید به 
محرمانه بودن  اطالعات حساب های بانکی کسانی که در حال یا گذشته 

مسئولیت وزارتی داشته اند، پایان داد شود.«
به رغم تصویب اصالحات، سمیر جعجع، رئیس حزب »القوات اللبنانیه « 
نزدیک به س��عودی با این حال اس��تعفای ای��ن حزب از دول��ت لبنان 
)چهار وزیر( را اعالم کرده تا دولت س��قوط کند و از این فراتر ، خواستار 
کناره گیری دولت حریری شده اس��ت. جعجع که دو روز پیش حزب اهلل 
را عامل نابسامانی های لبنان خوانده بود، در مصاحبه ای با روزنامه لبنانی 
»lorientlejour« که به زبان فرانسه منتش��ر می شود، گفته که این بار 
مهار مردم سخت است، سعد حریری، نخس��ت وزیر باید استعفا دهد تا 
دولت جدید تش��کیل ش��ود و این دولت جدید به دور از طبقه سیاسی 
فعلی باشد. وی جنبالط را نیز به اس��تعفا فراخوانده ؛ سناریویی که البته 
تاکنون اتفاق نیفتاده اس��ت. جعجع ادعا می کند که الزم است  »دولت 
متخصصان « تشکیل شود . او هرچند گفته که منظور او » دولت تکنوکرات 
به معنای عام آن نیست بلکه منظور این است که افراد مستقل بر اساس 
شایستگی انتخاب شوند تا بتوانند در قالب تیمی به هم پیوسته کشور را 
اداره کنند« ولی سخنان جعجع به معنای عبور از ترتیبات توافق طائف در 
سال ۱99۰ است که ریشه در وضعیت فرقه ای، اجتماعی و مذهبی خاص 
لبنان دارد. او بدون اشاره به توافق طائف گفته دولت های وحدت ملی در 
طول سال های قبل شکست خود را ثابت کرده اند. جعجع می گوید:»ما 
نمی گوییم حتماً جایگزینی برای حریری انتخاب شود، وی می تواند در 
رأس دولت مستقالنی که از آن سخن می گویم، قرار داشته باشد.«  جعجع 
درباره موضع اخیر »سیدحسن نصراهلل « دبیرکل حز ب اهلل گفته که نصراهلل 
نظر خود را دارد و حزب وی نیز نظر واضح خ��ود را دارد؛ مردم این بار از 
تظاهرات در مهم  ترین سنگرهای حزب اهلل و جنبش امل )جنوب لبنان( 

خسته نمی شوند و مقابله با آنها آسان نیست. 
 سناریویی که محقق می شود

روزنامه »رأی الیوم« روز یک   ش��نبه در یادداشتی به قلم »کمال خلف « 
نوشته بود که محافل سیاسی سرعت استعفای حزب القوات اللبنانیه ]از 
کابینه[ را اینگونه تفسیر می کنند که این اقدام هماهنگ با تمایل سعودی 
برای استعفای دولت س��عد حریری اس��ت. الرأی الیوم نوشت: » سمیر 
جعجع در حال حاضر نزدیک   ترین فرد به عربستان سعودی در لبنان است 
و این اقدام وی به شکلی غیرمستقیم موضعش را منعکس کرده است.« 
 تحوالت دیروز لبنان بعد از تأیید طرح بیست وچهاربندی سعد حریری در 
کابینه نشان داد که تحلیل رأی الیوم تا چه حد به واقعیت نزدیک است. روز 
دو   شنبه به رغم تصویب طرح حریری در کابینه، اعتراضات برای پنجمین 
روز متوالی ادامه یافت. شبکه خبری الجزیره به فراخوان معترضان برای 
ادامه حضور در خیابان    ها برای اعتراض به مش��کالت اقتصادی و فس��اد 
دولتی، اشاره کرده و نوش��ته اس��ت: مخالفان می خواهند اعتراضات را 
گسترش دهند. به گزارش اسکای نیوز، درخواست تظاهرکنندگان عالوه 
بر بهبود وضعیت معیشتی و لغو مالیات های در نظر گرفته شده در بودجه 
۲۰۲۰ تا درخواس��ت برای براندازی دولت و نظام گسترش یافته است. 
راهنمایی و رانندگی لبنان ا اعالم کرد، تظاهرکنندگان مس��یر   هایی در 
نبطیه و حاصیبا در جنوب، کسروان در جبل لبنان و بعلبک در شرق لبنان 
و زحله در مرکز و طرابلس در شمال کشور را مسدود کردند. به طور موازی ، 
تعدادی از عش��ایر منطقه بقاع با دبیرکل حزب اهلل تجدید میثاق کردند. 
عشیره آل ش��مص در بیانیه خود اعالم کردند به نمایندگی از فرزندان 
کوچک و بزرگ خود و همه اهالی عزیز و محترم بقاع تأکید می کنیم ، هرگز 
اجازه نخواهیم داد خواسته های بر حق تظاهرات  مسالمت  آمیز لبنانی   ها از 
طریق اتهام زنی به مقاومتی که حامی همه گروه های لبنانی بوده است، از 
مسیر خود منحرف شود. همچنین برخی از معترضان در میدان »ریاض 
الصلح« بیروت اقدام به آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی کردند. همزمان 
در شهر »صور« در جنوب لبنان نیز جوانان با آتش زدن پرچم این رژیم، 
ش��عار دادند که در خط مقدم مبارزه علیه »دشمن اسرائیلی« هستند. 
کاربران شبکه های اجتماعی نیز به این حمایت    ها پیوسته و اکنون هشتگ 
»السید_نصراهلل_ثقتنا« )سید حس��ن نصراهلل مورد اعتماد ما است( در 

توئیتر ترند شده است. 

چنبره امریکا بر نفت شمال سوریه 
گراهام: ترامپ گفت موضوع مهم برای او میدان های نفتی است

هادیمحمدی

وزیر دف�اع امریکا 

آزاده سادات عطار
روز دو    شنبه ضمن   گزارش  یک

تأیی�د خب�ر باقی 
ماندن شماری از نیروهای امریکایی در سوریه، 
از همکاری آنها با نیروهای دموکراتیک سوریه 
در شمال شرق این کشور خبر داد. این اقدام که 
به زعم طرف امریکای�ی به منظور جلوگیری از 
رسیدن داعش و دیگر گروه     ها به چاه های نفت 
صورت می گیرد، بنابر آنچه یکی از سناتورهای 
برجسته امریکایی هم به آن اشاره کرده، عماًل 
حاکی از تبانی واشنگتن با شبه نظامیان کرد به 
منظور تس�لط بر منابع نفتی س�وریه اس�ت. 
در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، 
بر خروج نظامیان این کشور از امریکا تأکید کرده 
است، »مارک اس��پر « روز دو    ش��نبه و در جریان 
س��فر به افغانس��تان گفت: »ما برخی از نیروهای 
امریکایی را در روس��تاهای نزدیک چاه های نفت 
در شمال شرق سوریه نگه خواهیم داشت. سازمان 
اطالعات امریکا به نظارت بر آتش بس در ش��مال 
س��وریه کمک خواهد کرد و برخی از نیروهای ما 
که در نزدیکی چاه های نفت مس��تقر می ش��وند 
مشمول عقب نشینی نخواهند شد.«  وی که قباًل 
رسماً خروج نیروهای امریکایی از سوریه را اعالم 
کرده بود، در موضع گیری اخیر گفت که نیروهای 
کشورش در نزدیکی کانون های درگیری در سوریه 

می مانند. 
 میدان های نفتی؛ موضوع مهم ترامپ 

»لیندسی گراهام « س��ناتور جمهوریخواهی که 
رابطه نزدیکی ب��ا رئیس جمهور امری��کا دارد، از 
توافق مخفی واشنگتن با شبه نظامیان کرد برای 
تسلط بر میادین نفتی س��وریه خبر داده است. او 
که پیش از این از تصمی��م ترامپ در خارج کردن 
نیروهای امریکایی از س��وریه انتقاد کرده بود، به 

ش��بکه »فاکس نیوز« گفت: »رئیس جمهور، آخر 
همین هفته به من گفت موضوع بزرگ برای من، 
میدان های نفتی است. رئیس جمهور دارد فراتر از 
استدالل های معمول فکر می کند. طرز فکر او در 

مورد نفت کاماًل من را تحت تأثیر قرار داد.«
وی افزود: »نه تنها از اینک��ه آن میدان های نفتی 
به دست ایرانی     ها بیفتد جلوگیری می کنیم، بلکه 
تصور می کنم که در آستانه ایجاد شراکتی میان ما 
و نیروهای دموکراتیک سوریه هستیم تا میادین 
نفتی را مدرن کرده و اطمینان پیدا کنیم که درآمد 
این میادین به دست ایرانی     ها و اسد نمی افتد. این 
اقدام هزینه های حضور محدود در آینده را جبران 
می کند. حفاظت از اسرائیل، هدف شماره یک ما 
است و ما می توانیم با تعداد بسیار اندکی نیرو، تمام 

این کار    ها را انجام دهیم.«
ترامپ در توئیت    های��ی در دف��اع از تصمیم های 
اخیرش درباره شمال سوریه به نفت این کشور هم 
اشاره داشته و نوشته است که امریکا توانسته است 

با این ترتیب از نفت این کشور محافظت کند. 
پیش تر روزنامه امریکایی »نیوی��ورک تایمز « به 
نقل از یک مقام ارش��د امریکایی که نامش فاش 
نشد، نوشته بود که ترامپ قصد دارد ۲۰۰ نیروی 
امریکایی را در سوریه نگه دارد. او گفته بود که دولت 
امریکا درصدد است این تعداد نظامی را برای مقابله 
با داعش و جلوگیری از پیش��روی ارتش سوریه و 
نیروهای روس به میدان های نفت خیز این منطقه 
در شرق سوریه حفظ کند. اسپر در سخنان اخیرش 
به گزارش این روزنامه واکنش نشان داد و گفت که 

این یکی از گزینه های در دست بررسی است. 
ترامپ در جریان رقابت ه��ای انتخاباتی و پس از 
حضور در کاخ س��فید، بار    ها گفته ب��ود که امریکا 
باید نفت کشورهای غرب آس��یا را به کنترل خود 
درآورد. ول��ي اخی��راً او چندبار تأکید ک��رده  که 

نفت خاورمیانه براي امری��کا دیگر اهمیتي ندارد. 
وی در یکی از مصاحبه     هایی که با ش��بکه خبری 
»سی ان ان « داشت، گفته بود که اگرچه با حمله به 
عراق مخالف است اما وقتی که امریکا به این کشور 
حمله کرده، باید دس��ت کم نفت این کشور را در 

اختیار می گرفت. 
بیشتر میادین نفتی در شرق و شمال شرق سوریه و 
در حاشیه رود فرات قرار دارند. صنعت نفت، پیش از 
آغاز جنگ در این کشور یکی از منابع درآمد اصلی 
دمشق بود به طوری که بیش از یک چهارم بودجه 
دولت سوریه از این محل تأمین     می شد اما اغلب این 
مناطق در سال های اخیر تحت کنترل شبه نظامیان 
کرد مورد حمایت امریکا و گروه تروریستی داعش 

قرار داشته است. 
در روزهای اخیر گمانه زنی های بسیاری درباره روند 
خروج نظامیان امریکایی از سوریه و انتقال آنها به 
کشور    هایی از قبیل عراق و اردن منتشر شده است. 
روزنامه »الشرق االوسط « روز یک    شنبه به نقل از 
اسپر نوش��ته بود که کل  نیروهای امریکایی طبق 
نقشه و طرح کنونی، سوریه را به مقصد غرب عراق 
ترک خواهند کرد. وزیر دفاع امریکا گفته بود که 
ارتش به عملیات نظامی خود علیه داعش به منظور 
جلوگیری از بازگش��ت مجدد آن به منطقه بدون 
بعید دانستن ایده اجرای عملیات مقابله با داعش 

در داخل خاک سوریه ادامه می دهد. 
بنابر اع��الم الشرق االوس��ط، ط��رح وزارت دفاع 

امریکا که موضوع تس��لط بر چاه ه��ای نفت یکی 
از محورهای آن است، ش��امل این موارد می شود: 
انتقال ۷۰۰ س��رباز امریکایی از ش��رق سوریه به 
غرب فرات، باقی نگه داشتن یادداشت تفاهم » منع 
برخورد « با طرف روسی با احتمال بررسی تعدیل 
آن، حفظ حضور ائتالف بین المللی ضد داعش به 
رهبری امریکا در حریم هوایی شرق سوریه، حفظ 
عناصر مقاطعه کار شرکت های نظامی خصوصی 
در نزدیکی چاه های نف��ت و میادین گازی، انتقال 
پایگاه های نظامی به مناط��ق نزدیک به چاه های 
نفت در مرزهای عراق به منظور ممانعت از دخل 
و تصرف این چاه     ها توس��ط دولت دمشق و تسلط 
دمشق بر این چاه     ها و میادین قبل از دستیابی به 
هرگونه تفاهمی، حفظ پایگاه التنف در گوشه مرزی 
سوریه - عراق و اردن که ش��امل نیروهای ویژه و 
حامی مخالفان س��وری با ه��دف مقابله با داعش 
و ارائه حمایت اطالعاتی اس��ت، بررسی پیشنهاد 
تأمین حمایت بین المللی و نیروه��ای ویژه برای 
زندان هایی که دربرگیرنده عناصر خطرناک داعش 

از نظر غرب هستند. 
 امریکا ب�ا توافق کرد    ها با دمش�ق مخالف 

نیست
گزارش     ه��ا از تح��والت روزهای اخی��ر حاکی از 
این اس��ت که نیروه��ای امریکایی از س��ه پایگاه 
نظامی خ��ود از جمله پای��گاه ش��هر »منبج « و 
پایگاه نزدیک کوبانی )عین العرب( عقب نش��ینی 
کردند. همه پایگاه های امریکا در ش��مال استان 
»رقه« و شمال ش��رق »حلب« خالی هستند اما 
امریکایی     ها پایگاه های خود در دو استان »حسکه « 
و »دیرالزور« را به اضافه »التنف« در جنوب سوریه 

حفظ کرده اند. 
دیده بان حقوق بشر س��وریه که نهادی وابسته به 
مخالفان سوری اس��ت اعالم کرد که بیش از ۷۰ 
خودروی نظامی و زرهی با پرچم امریکا از »تل تمر « 
در استان حسکه با پیش��تیبانی بالگرد در جریان 
انتقال از شرق سوریه به غرب عراق حرکت کردند. 
این کاروان بزرگ ترین پایگاه نظامی خود در سوریه 
واقع در ف��رودگاه » صرین « را تخلی��ه کرد که در 
۳۰کیلومتری جنوب کوبانی است. پایگاه یاد شده 
در اطراف منطقه امنی قرار دارد که ترکیه درصدد 

ایجاد آن در شمال شرق سوریه است. 
 ترامپ که نمی توان��د از کرد    ها حمای��ت کند، با 
دستیابی کرد    ها به توافقی با دولت سوریه مخالف 
نیست و تمایل دارد به این ترتیب چنین مسئولیتی 
را به دمشق محول کند. طرف امریکایی همچنین 
مشکلی با ایجاد منطقه امن بنابر تصور ترکیه ندارد. 
در این راستا »احمد الجربا « رئیس جریان » الغد « 
در تالش برای احیای پیشنهاد قبلی خود در زمینه 
استقرار نیروهای مبارز کرد در مناطق کردنشین 
در مرزهای عراق ، ترکیه و سوریه براساس تفاهمات 
بین آنکارا،  دولت اقلیم کردستان عراق و موافقت 

امریکاست. 
 خروج نیروهای امریکایی عالوه بر حواشی ای که در 
عرصه بین المللی داشته، واکنش مردم محلی را هم 
برانگیخته است. روز دو    شنبه رسانه     ها و شبکه های 
خبری تصاویر و فیلم     هایی منتشر کرده اند که نشان 
می دهد، ساکنان این مناطق با پرتاب سنگ، گوجه 
فرنگی، سیب زمینی و میوه های گندیده به سمت 

کاروان نظامیان امریکایی آنها را بدرقه می کنند. 

ترامپ سی ان ان را به دادگاه می کشاند
یک�ی از وکالی دونال�د ترام�پ، رئیس جمه�ور امریکا با ارس�ال 
نامه ای به دفتر س�ی ان ان تهدید کرده که به سبب ارائه تصویری 
نادرست از ترامپ به مردم از این ش�بکه خبری متعلق به کمپانی 
»AT & T « شکایت می کند اما س�ی ان ان عنوان کرده که این نامه 
رس�می ارزش بحث کردن ندارد و تنها یک شیرین کاری از سوی 
روابط عمومی کاخ س�فید اس�ت و شایسته پاس�خگویی نیست. 
»چالز هاردر«، وکیلی  که نقش مهمی در تعطیلی سایت خبری منتقد 
»گاکر« داش��ت، نامه ای را برای »جف زوکر« رئیس کمپانی وانر مدیا 
ناظر شبکه سی ان ان و همچنین رئیس کمپانی »AT & T « ارسال کرده 
و ضمن انتقاد از نحوه پوش��ش اخبار مربوط ب��ه دونالد ترامپ، عنوان 
کرده است: »در طول تاریخ ایاالت متحده امریکا هیچ رئیس جمهوری 
هدف چنین هجمه بزرگی از حمالت ناعادالنه، بی اساس، غیراخالقی و 

غیرقانونی از سوی یک رسانه به اصطالح اصلی نبوده است.«
در این نامه همچنین آمده است که موکلش )دونالد ترامپ( قصد دارد 
علیه این شبکه خبری اقدام قانونی کند و خواهان دریافت انواع غرامت    ها 

تا حداکثر ممکن است. 
دونالد ترامپ و شبکه خبری س��ی ان ان از زمان رسیدن ترامپ به کاخ 
سفید، درگیری های فراوانی داشته اند و رئیس جمهور امریکا این رسانه 
را همواره در سخنرانی های عمومی خود مورد عتاب قرار می دهد و در 

پاسخ به خبرنگاران سی ان ان نیز از آنها انتقاد می کند. 
س��ی ان ان نیز یک بار دولت ترامپ را به س��بب لغو مجوز ورود »جیم 
آکوستا« خبرنگار این شبکه در امور کاخ سفید، به دادگاه کشاند و در 

این پرونده به پیروزی رسید. 
»تد بوتروس« وکیل برجس��ته امریکایی که بسیاری از پرونده    ها را در 
دادگاه عالی امریکا در دست داش��ته در صفحه توئیتر خود نامه وکیل 
ترامپ به س��ی ان ان را کاماًل احمقانه خواند و گفت هیچ وکیل مهمی 

هرگز به ارسال چنین نامه بیهوده و تهدید بی اساسی فکر نمی کند. 

لیندس�ي گراه�ام گفت�ه 
ک�ه دونال�د ترامپ ب�ه او 
گفت�ه میدان ه�اي نفت�ي 
شمال س�وریه ، موضوعي 
اوس�ت ب�راي  مه�م 


