
88498444سرويسبينالملل

| روزنامهجوان| شماره5818 دوش��نبه25آذر1398| 19ربي��عالثان��ي1441|

  گزارش  2

امتیاز گیری طالبان از ترامپ
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، 28 نوامبر در یک س��فر محرمانه به 
افغانستان رفت تا جشن امریکایی ش��کرگزاری را در پایگاه نظامی بگرام 
و در میان سربازان امریکا باش��د. او در آن شب دو خبر برای سربازان خود 
داشت؛ اول اینکه بخشی از آنها از افغانستان خارج خواهند شد و دوم اینکه 
طالبان حاضر به توافقی با امریکا برای رسیدن به صلح است. حاال برخی از 
رسانه های امریکایی به نقل از سه مقام فعلی و سابق امریکا خبر از خروج 
4هزار سرباز امریکایی از افغانستان می دهند و اینکه نیرویی جایگزین آنها 
نخواهد شد و ترامپ آماده می شود تا این خبر را هفته آینده به صورت رسمی 
اعالم کند. به این ترتیب، ترامپ قصد دارد دست کم یکی از وعده های خود 
را در ش��ب ش��کرگزاری عملی کند اما توقف کوتاه م��دت در وعده دوم 

پرسش      هایی را در مورد توافق و صلح با طالبان مطرح کرده است. 
این توقف بعد از آن پیش آمد که حمل��ه نیروهای طالبان به پایگاه بگرام 
منجر به کشته ش��دن دو غیرنظامی و زخمی ش��دن دهها تن دیگر شد. 
زلمی خلیل زاده، نماینده ویژه امریکا در روند صلح با افغانستان، روز جمعه 
گذشته با انتشار پیام توئیتری از وقفه کوتاه در مذاکرات گفت تا نمایندگان 
طالبان نگرانی های مربوط به این حمالت را به اطالع رهبران خود برسانند. 
این پیام نشان می دهد که امریکا برخالف ماه سپتامبر، این بار قصد قطع 
مذاکرات را ندارد و می خواهد کار را تا رسیدن به نتیجه ادامه دهد و حتی 
برخی گمانه زنی      ها وجود دارد که واش��نگتن می خواه��د توافق صلح با 
افغانستان را تا قبل از جشن کریسمس در دو هفته دیگر نهایی کند. از سوی 
دیگر، هیچ نشانه ای از عقب نشینی طالبان در مقابل درخواست های امریکا 
دیده نمی شود، چنان که توقف حمالت پیش شرطی بود که ترامپ قبل از 
سفرش به بگرام برای ازسر گیری مذاکرات مطرح کرده بود و حاال معلوم 
شده که طالبان تن به این پیش شرط نداده است. در واقع، طالبان نیازی به 
عقب نشینی ندارد، چرا که به نتیجه رساندن مذاکرات نیاز مبرم امریکایی      ها 
است به خصوص اینکه شرایط فعلی در کابل بهترین فرصت را در این مورد 

برای واشنگتن فراهم کرده است. 
اوضاع سیاس��ی کابل در این روز     ها به واسطه مناقش��ات سیاسی بر سر 
انتخابات ریاس��ت جمهوری چندان مساعد نیس��ت. اعالم نتیجه نهایی 
انتخابات چندین دور اس��ت ک��ه به تعوی��ق افتاده و ج��دال جناح های 
سیاس��ی بر س��ر بازش��ماری آرای برخی مناطق باال گرفته و هر از چند 
گاهی تظاهرات      هایی علیه کمیسیون مستقل انتخابات یا تیم انتخاباتی 
»دولت ساز « به رهبری محمد اش��رف غنی، رئیس جمهور افغانستان به 
راه می افتد. این شرایط مس��اعد     ترین وضعیت برای امریکا است تا نتیجه 
مذاکرات صلح خود با طالبان را به طرف های مناقشه سیاسی تحمیل کند و 
به نوعی آنها را به دلیل مالحظات انتخاباتی و سیاسی راضی به قبول آن کند. 
بنابراین، امریکا برخالف طالبان فرصت کمی برای رسیدن به توافق دارد و 
به همین جهت نیز خلیل زاد از توقف کوتاه مذاکرات می گوید، در حالی که 
طالبان هیچ عجله ای ندارد و همین نیز باعث می شود بتواند امتیاز بیشتری 
از امریکا بگیرد. در واقع، برنامه امریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان 
به نحوی است که گفته می شود این کشور بعد از خروج 4هزار سرباز، قصد 
خارج کردن 9هزار سرباز باقیمانده را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
2020 دارد و روشن است که ترامپ با این کار قصد بهره برداری انتخاباتی 
دارد و به همین جهت نیز مصر به اجرای این برنامه است. طالبان با توجه 
به وضعیت فعلی در کابل و قصد جدی ترامپ برای خروج کامل نیروهای 
امریکایی از افغانستان نه تنها دلیلی برای دادن امتیاز به خلیل زاد ندارد بلکه 
خود را در موقعیتی می بیند که از او امتیازات بیشتری را طلب کند. از این 
جهت، حمله به بگرام را باید اعمال فشار طالبان بر طرف امریکایی دانست 
و می توان انتظار داشت که طالبان این روند از اعمال فشار را ادامه دهد تا با 

بیشترین امتیاز ممکن حاضر به امضای توافق صلح با امریکا شود. 
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حکمبازداشتمورالسبهزودیصادرمیشود
رئیس جمهور موق��ت بولی��وی ضمن اع��الم اینکه حکم بازداش��ت 
رئیس جمهور س��ابق چپ گرای این کش��ور طی چن��د روز آتی صادر 
خواهد ش��د، وی را به فتنه و اغتش��اش متهم کرد.  جینین آنی یز به 
خبرنگاران گفت: مورالس ه��ر زمان که بخواه��د می تواند به بولیوی 
بازگردد. او کشور را ترک کرد چون خودش می خواست. طی چند روز 
آینده حکم بازداشت مورالس صادر خواهد شد چرا که ما در حال حاضر 
اتهامات را مطرح کرده ایم.  اوو مورالس، رئیس جمهور سابق بولیوی که 
درپی کودتای ماه گذشته جریان نزدیک به امریکا مجبور به ترک کشور 
شد ابتدا به مکزیک رفت و در نهایت دوباره تحت فشار امریکا مجبور به 
ترک آنجا شد و چند روز پس از برگزاری مراسم تحلیف آلبرتو فرناندز، 

رئیس جمهور جدید آرژانتین، پناهندگی این کشور را دریافت کرد. 
-----------------------------------------------------

  آمادگیآنکارابرایمذاکرهگازیباتلآویو
رس��انه های عبری زبان از اعالم آمادگی آنکارا برای مذاکره با تل آویو 
درباره انتقال گاز اس��رائیل به اروپا خبر دادند. پیش از این آنکارا اعالم 
کرده بود هرگونه لوله گذاری برای نقل و انتق��ال گاز به اروپا از طریق 
دریای مدیترانه، باید با تأیید و مجوز ترکیه صورت بگیرد.  به گزارش 
ایسنا، اورشلیم پست در گزارش��ی اعالم کرده است که وزارت خارجه 
ترکیه چند روز پیش دیپلمات ارشد اسرائیلی را فراخوانده و به وی اعالم 
کرده که طرح اسرائیل برای ارسال گاز به اروپا از طریف دریای مدیترانه 
با همکاری قب��رس و یونان، باید با مجوز و تأیی��د دولت ترکیه صورت 
بگیرد.  اما هیئت رسانه ای عبری زبان » مکان « روز یک شنبه اعالم کرد، 
یک مسئول عالی رتبه ترکیه در حوزه انرژی همراه با پیام آمادگی آنکارا 
برای آغاز مذاکره با تل آویو درباره انتقال گاز اسرائیل به اروپا، وارد قدس 
شد.  طبق گزارش هیئت رسانه ای » مکان«، این مسئول ترکیه ای گفته 
است که کش��ورش منتظر تش��کیل دولتی پایدار در اراضی اشغالی و 

انتصاب وزیر انرژی جدیدی برای بررسی این موضوع است. 
-----------------------------------------------------

  وعدهاعتصابهایبیشتردرفرانسهبعدازکریسمس
رهبر س��ندیکای موس��وم به کنفدراس��یون دموکراتیک کار فرانسه 
)CFDT( که تاکنون در اعتصاب های اخیر شرکت نداشته اعالم کرد، 
این سندیکا با اعتصاب کارکنان بخش حمل ونقل این کشور در تعطیالت 
کریسمس مخالف اس��ت. به گزارش رویترز چنانچه دولت همچنان از 
طرح پیشنهادی اصالحات بازنشستگی خود دست بر ندارد در ماه ژانویه 
اعتصاب    ها و اقدامات اعتراضی جدیدی را اجرا خواهد کرد. سندیکای 
CFDT که حامی اصالحات است، اخیراً اعالم کرد، این سندیکا هم به 
این نتیجه رسیده که دولت فرانس��ه از » خط قرمز « آن عبور کرده و از 

اعضایش خواست تا روز سه     شنبه به اعتراضات بپیوندند. 
-----------------------------------------------------

 اسکاتلندبرخالفمیلشدراتحادباانگلیسنمیماند
نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اس��کاتلند تأکید کرده اکنون حزب ملی 
اسکاتلند )SNP( برای برگزاری همه پرسی یک حکم به دست آورده 
است.  استورجن پس از آنکه حزبش توانست 48 کرسی از مجموع ۵9 
کرسی متعلق به این کشور در پارلمان انگلیس را در انتخابات سراسری 
 چند روز پیش کس��ب کند، در مصاحب��ه با اندرو مار، مجری ش��بکه 
بی.بی.سی خاطر نشان کرد: اگر او )بوریس جانسون( تصور می کند با 
دادن جواب منفی به چنین درخواستی به این مسئله پایان می دهد، در 
نهایت درخواهد یافت که کاماًل اشتباه می کرده است.  او در ادامه گفت: 
شما نمی توانید اسکاتلند را بر خالف میل مردمش در اتحاد با انگلیس 
نگه دارید. اگر اتحاد بریتانیا قرار است به کارش ادامه دهد تنها بر مبنای 
رضایت اعضایش می تواند به این هدف برسد و اگر بوریس جانسون هم 
کاماًل به اتحاد بریتانیا باور دارد باید بتواند اجازه دهد که مردم خودشان 

درباره آن تصمیم بگیرند. 

سوت پایان استیضاح ترامپ 
در سنا  کشیده شد
رهبرجمهوریخواهانسنا:

رونداستیضاحترامپفوراًمتوقفمیشود
س�ناتورلیندس�یگراه�امجمهوریخ�واهگف�تک�هانتظ�ار
م�یرودجمهوریخواه�انس�ناهرچ�هس�ریعترب�هرون�د
اس�تیضاحدونال�دترام�پ،رئیسجمه�ورامری�کاپای�اندهند.
سناتور لیندسی گراهام      شنبه در مصاحبه با ش��بکه خبری سی ان ان در 
گردهمایی تجاری دوحه گفت: این مسئله به سنا می رسد و فوراً فروکش 
می کند و از بین می رود و من هر آنچه در توان دارم انجام خواهم داد تا آن را 

سریع تر به ورطه نابودی بکشانم. 
اواخر اکتبر گراهام قطعنامه ای در محکومیت تالش های دموکرات  ها برای 
عزل دونالد ترامپ از قدرت صادر کرد.  او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا مناسب است که او پیش از رس��یدن طرح استیضاح به سنا نظراتش را 
بیان کند، گفت: تالش دارم سیگنال کاماًل شفافی بفرستم، مبنی بر اینکه 
من تصمیمم را گرفته ام. تالش ندارم تظاهر کنم داور منصفی هستم. آنچه 
شاهدش هستم و امروز اتفاق می افتد، یک روند مزخرف کورکورانه است.  
گراهام افزود: اگر شما دونالد ترامپ را دوست ندارید، کمتر از یک سال دیگر 
می توانید علیه او رأی بدهید. اینطور نیست که اگر شما سیاستمداری را 
استیضاح نکنید، آنها مسئول نخواهند بود.  وي همچنین ابراز اطمینان کرد 
که ترامپ دلیل خوبی برای خواهش از کی یف » برای تحقیق درباره جو بایدن 
و پسرش هانتر بایدن « داشته است.   گراهام به سی ان ان گفت: پسر او ماهانه 
۵0 هزار دالر از شرکت گازی دریافت می کرد که فاسد    ترین فرد در اوکراین 
مسئول آن بود و حدود دو ماه پس از آنکه آنها منزل رئیس این شرکت گاز را 

مورد بازرسی قرار دادند، آنها دادستان پرونده را اخراج کردند. 
 شدتگرفتناحتمالجداییپمپئوازکابینه

وزیر امور خارجه امریکا یک حساب توئیتر شخصی تازه ساخته که احتمال 
خروج او از دولت امریکا برای نامزدی سنا به عنوان نماینده ایالت کانزاس را 
تقویت می کند.  به گزارش ایسنا، مایک پمپئو این حساب تازه توئیتر  را که 
جدا از حساب کاربری رسمی اش به عنوان وزیر امور خارجه امریکا است، 
یک » حساب شخصی « معرفی کرده  است.  به گزارش روزنامه گاردین، بیل 
کریستول، نویس��نده و منتقد دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در این 
خصوص اظهار کرد، جالب اس��ت که پمپئو در حساب رسمی اش خود را 
» هفتادمین وزیر امور خارجه « معرفی کرده اما در حساب شخصی اش نوشته 
» در حال حاضر « وزیر خارجه است.  یان برمر، پژوهشگر علوم سیاسی نیز با 
اشاره به احتمال نامزدی پمپئو برای سناتوری کانزاس، صاحب این حساب 
را » وزیر ایالت کانزاس « معرفی کرد.  این وزیر خارجه که نخستین مدیر سیا 
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ است، پیش از تصدی مدیریت این 
سازمان نماینده کانزاس در کنگره بود.  او گزارش های منتشر شده درباره 
خروج از دولت ترامپ را تکذیب کرده است.  به گزارش روزنامه » کانزاس 
سیتی استار«، یک منبع آگاه نزدیک به پمپئو گفته، »او برای  برنامه های 

آینده اش نیاز به ساخت یک حساب کاربری تازه داشت.« 

دوحه دعوت ریاض را 2 بار رد کرده است
»ضاحیخلف�ان«معاونرئی�سپلیسدبیدرواکن�شبهحاضر
نش�دن»تمیمبنحمدآلثانی«امیرقطردراجالساخیرسران
کش�ورهایعضوش�ورایهمکاریخلیجفارسدرریاض،گفت
کهقط�رتاکن�وندوباردعوتش�اهس�عودیراردکردهاس�ت.
خلفان در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: »عربستان دو بار تمیم را برای 
اصالح دعوت کرد اما او رد کرد، کویت نیز س��ه بار سعی کرد تمیم را به 
پذیرش دعوت متقاعد کند ام��ا او نپذیرفت و قطر همچن��ان بر نفرین 
)خصومت( با کشورهای ائتالف)چهار کشور( اصرار دارد چرا که می داند 
بقیه کشورهای عربی منسجم بوده و هدف ش��ان وحدت عربی است اما 
این قطر اس��ت که هدفش پراکندگی اعراب است و لذا هدفش با ائتالف 
متفاوت است. « وی قطر را متهم کرد که سیاستی را در پیش گرفته است 
که باعث از هم گسیختگی امت عربی شده است و از این رو، راهی جز مقابله 
با دروغ پردازی    ها و فریبکاری های قطر وجود ندارد.  این در حالی است که 
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر روز     شنبه به خبرگزاری 
بلومبرگ گفته بود که مذاکرات با عربستان سعودی برای حل اختالفات 
در جریان و »پیشرفت جزئی« نیز حاصل شده است. پیش از این نیز برخی 
رسانه    ها گفته بودند که مقامات س��عودی پیشنهاد قطع حمایت قطر از 
اخوان المسلمین را در مقابل رفع محاصره این کشور مطرح کرده اند. در 
واکنش به این تحوالت، »مضاوی الرشید « تحلیلگر و معارض عربستانی در 
پایگاه »میدل ایست مانیتور « نوشت که تالش های »بن سلمان « ولیعهد 
سعودی علیه قطر و اجبار این کشور برای تغییر سیاست هایش یا براندازی 
حکومت قطر و تحت سلطه در آوردنش با شکست روبه رو شده است و این، 

درسی سخت برای بن سلمان محسوب می شود. 

ترامپبرايانتخاباتدنبالتوافقدرافغانستاناست

خروج ۴ هزار نظامی امریکایي براي عکس یادگاري با طالبان

سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده

دونال�د دول�ت   گزارش  یک
ترام�پدرنظ�ر
داردطیهفتهآیندهخروجتعداد4هزارنظامی
امریکاییراازافغانستاناعالمکند؛اقدامیکه
گفتهمیشودنوعیامتیازدهیبهطالبانبرای
اس�ت. صل�ح تواف�ق ب�ه رس�یدن
به گزارش »جوان«، در ش��رایطی که نمایندگان 
امریکا و طالب��ان برای رس��یدن ب��ه توافق صلح 
گفت وگو    ها را از سر گرفته اند و به نظر می رسد، در 
آینده نزدیک به توافق نهایی دست پیدا کنند، امریکا 
نیز برای نشان دادن حسن نیت خود، در پی دادن 
امتیاز    هایی به این گروه است. شبکه ان بی سی نیوز، 
روز یک    شنبه به نقل از مقام های امریکایی گزارش 
داد دولت امریکا با توجه به ازس��رگیری مذاکرات 
خود با گروه طالبان در نظر دارد طی هفته آینده 4 
هزار نظامی را از افغانستان خارج کند اما همچنان 
8 تا 9 هزار نظامی خود را در این کشور نگه می دارد. 
مقام های امریکایی نگفته اند این خروج از چه زمانی 
آغاز می ش��ود اما تأکید کرده اند خروج مرحله به 
مرحله و ظرف چند ماه انجام می شود. پیش از این، 
مارک اسپر، وزیر دفاع و مارک میلی، رئیس ستاد 
مشترک نیروهای مسلح امریکا اعالم کرده  بودند 
که واشنگتن در حال بررسی کاهش حضور نظامیان 

خود در افغانستان و تأکید بیشتر روی عملیات های 
ضد تروریستی است. بر اساس این گزارش، حتی 
احتمال می رود ش��ماری از نظامیان خارج ش��ده 
مجدداً در قالب چرخش��ی با شماری نیروی دیگر 
جایگزین شوند، حال آنکه این قضیه درباره سایرین 
صدق نخواهد کرد. هفته گذشته طالبان خبر داد 
که مذاکرات این گروه ب��ا امریکا در دوحه پایتخت 
قطر بعد از یک وقفه س��ه ماهه از س��رگرفته شده 
است. به گزارش اسپوتنیک، یک منبع نزدیک به 
طالبان گفته است که هر دو طرف در مذاکرات شان 
در دوحه، درباره کاس��تن از خش��ونت     ها و شرایط 
الزم برای ش��روع مذاکرات درونی بین گروه های 

افغانستانی )دولت کابل و طالبان( رایزنی کردند. 
 ژنرالامریکایي:دستورينرسیدهاست

خروج احتمالی نیروهای امریکایی از افغانس��تان 
درحالی است که طالبان بار    ها این مسئله را پیش 
شرط بازگش��ت به میز مذاکرات صلح اعالم کرده 
بود و رس��انه     ها تصمیم واش��نگتن را امتیازی در 
چارچوب مذاکرات ب��ا طالبان ارزیاب��ی کرده اند. 
طالبان و نمایندگان امریکا از سال گذشته مذاکرات 
برای رسیدن به راه حل سیاسی برای پایان دادن به 
درگیری    ها در افغانستان را شروع کردند اما سه ماه 
پیش و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این 

کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به طور 
ناگهانی این مذاکرات را متوقف کرد. 

خبر خروج امریکایی    ها درحالی مطرح می شود که 
ژنرال اسکات میلر، فرماندهی نیروهای امریکایی در 
افغانستان اظهار داشت:»دستوری در این خصوص 
به نظامیان مستقر در افغانس��تان نرسیده است«. 
به گزارش بی بی س��ی، این ژنرال امریکایی تأکید 
کرد:»آنان نسبت به مأموریت پشتیبانی حمایت 
قاطع با شرکای افغانستانی  خود متعهد هستند و 
اطمینان دارند که افغانستان هیچ گاه پناهگاه امن 
برای تروریست     هایی که منابع امریکا و متحدانش 
را تهدید کند، تبدیل نخواهد شد«. امریکا در حال 
حاضر حدود 13 هزار سرباز در افغانستان دارد که 
بخش زیادی از ای��ن نیرو    ها در همکاری با س��ایر 
اعضای ناتو مشغول آموزش، مشورت و همکاری با 

نیروهای امنیتی افغانستان هستند. 
تصمیم ترامپ برای خروج هزاران نیرو از افغانستان 
درحالی است که دو سال پیش ترامپ در راستای 
راهبرد امنیتی واش��نگتن، 4ه��زار و ۵00 نیروی 
جدید به افغانس��تان اعزام کرد. دو م��اه پیش نیز 
دونالد ترامپ اعالم کرد که بخش زیادی از نیروهای 
این کشور را از افغانستان خارج می کند. همچنین 
دو هفته پی��ش ترامپ در س��فری غیرمنتظره به 

افغانس��تان رفت و در پای��گاه بگرام ب��ا نظامیان 
امریکایی دیدار و این مس��ئله را ب��ار دیگر مطرح 
کرد. خروج از افغانستان یکی از شعارهای انتخاباتی 
ترامپ بود و در آستانه یک سال مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا، تالش می کند با توافق با 
طالبان و خروج بخشی از نیروهایش از افغانستان، 
برگ برنده ای در سیاس��ت خارجی داشته باشد تا 
بتواند پیروزی خود را مس��جل کند. ب��ا این حال، 
بسیاری از مقامات امریکا از برنامه خروج نیروهای 
این کشور از افغانس��تان نگران هستند و معتقدند 
که این مسئله س��بب قدرت گیری طالبان شده و 
ناامنی    ها را تش��دید می کند. بر اساس برآوردهای 
س��ازمان های اطالعاتی، امری��کا و متحدانش در 
18 س��ال گذش��ته بیش از 1۵0 میلیارد دالر در 
افغانستان هزینه کرده اند اما هیچ گونه دستاوردی 
در این کشور نداشته اند. ائتالف ناتو در سال 2001 
برای سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان حمله کرد 
اکنون برای وارد کردن این گروه به ساختار قدرتی 

افغانستان با نمایندگان طالبان مذاکره می کند. 
 طالبان:امریکاتوانپیروزیندارد

تصمیم دولت امریکا ب��رای خروج احتمالی 4هزار 
نیرو از افغانستان پس از آن انجام می شود که هفته 
گذشته رسانه های امریکایی اسناد محرمانه ای را 
از جنگ افغانستان منتشر کردند که نشان می داد 
مقامات کاخ س��فید به مردم امریکا درباره میزان 
تلف��ات و هزینه های ای��ن کش��ور دروغ گفته اند. 
طالبان روز یک    شنبه با اشاره به گزارش     ها مبنی بر 
پنهانکاری مقامات امریکایی درباره جنگ افغانستان 
گفت که تداوم جنگ هیچ منطقی ندارد و ژنرال های 
امریکایی نیز نمی توانند با راهبردهای نظامی پیروز 
این جنگ ش��وند. طالب��ان گفت:»اش��غالگران و 
رسانه های آنها از 18 سال گذشته برای پنهان کردن 
و تحریف حقایق این کشور تالش می کنند؛ آنها در 
حالی که هیچ نشانه ای از موفقیت مشاهده نمی شد 

در رسانه     ها خود را پیروز میدان می دانستند«. 
به گزارش خبرگ��زاری آوا، طالبان در وب س��ایت 
رس��می خود نوشت:»رس��انه     ها نیز در طول این 
س��ال     ها برای موفقیت و پیروزی استراتژی امریکا 
در افغانس��تان تبلیغات و این طرز فکر را منتش��ر 
می کردند که پیروزی نظامی در افغانستان ممکن 
اس��ت«. در ادامه این مطلب آمده است:»اش��غال 
امریکا و تداوم جنگ در این کشور توجیه منطقی 
و قانونی ن��دارد، به حضور نیروه��ای امریکایی در 
افغانستان نیازی نیس��ت و ژنرال های جنگ طلب 
امریکایی نمی توانند با طرح استراتژی های جنگی 
پیروز ش��وند«. طالبان بار    ها هش��دار داده است تا 
زمانی که نیروهای خارجی در خاک افغانس��تان 
حضور داش��ته باش��ند، به جنگ علیه اشغالگران 

ادامه خواهد داد. 

ایرانوامریکابادودستورکارمتفاوتبهنشست
دوحهرفتهاند،جاییکهازسال2000بهمجمعی
برایتبادلنظردرب�ارهتحوالتمنطقهتبدیل
شدهاس�ت.امریکاییهااستیومنوچین،وزیر
خزانهداریرابهدوحهاع�زامکردهاندتاحامل
پیامتشدیدتحریمهابرایایرانباشد.درمقابل،
محمدجوادظریف،وزیرخارجهبهدنبالرایزنی
برایاعتبارزدایيازتحریمهایامریکااس�ت.
دوحه قطر، از روز       شنبه شاهد نشستی نیمه رسمی 
اس��ت که در آن رهبران خاورمیان��ه و دنیا درباره 
» چالش های حیاتی روز جهان « به بحث می نشینند. 
امریکایی     ها استیو منوچین وزیر خزانه داری امریکا 
را به این نشس��ت اعزام کرده اند، کسی که مجری 
اصلی اعمال تحریم      ها علیه ایران اس��ت. منوچین 
را در این سفر ایوانکا ترامپ، دختر ترامپ همراهی 
می کند و سوای این دو، »لیندسی گراهام « سناتور 
ارشد جمهوریخواه و حامی تغییر نظام در ایران نیز 
در این نشست شرکت می کند. از ایران، محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه به نشست قطر رفته تا ضمن 
رایزنی با رهبران منطقه درب��اره طرح صلح هرمز، 
در آستانه سفر حس��ن روحانی به ژاپن، از شدت و 
حدت تحریم     ها علیه ایران بکاهد. ظریف عصر       شنبه 
با فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق مالقات کرد 
و بعد از این مالقات، دیروز در حاشیه نشست دوحه، 
با »گروه الدرز« سازمان ملل متحد شامل دبیرکل 
کنونی سازمان ملل و مقام های پیشین این سازمان 
مالقات کرد و در این مالق��ات ، طرح صلح هرمز را 
با آنها در میان گذاش��ت. ظریف دیروز هم با شیخ 
عبداهلل بن ناصر آل ثانی، نخست وزیر و وزیر کشور 
دولت قطر در حاشیه نشست »فروم دوحه« مالقات 
کرد. ظریف غروب دیروز هم در س��خنراني خود با 
بیان اینکه منطقه خلیج فارس بین 2014 تا 2018 
یک چهارم تس��لیحات جهان را وارد کرده، تأکید 
کرده که اغلب کشورهاي منطقه به لطف  دالرهاي 
نفتي تصور مي کنند همه چیز خریدني اس��ت. او 
گفت که جنگ افزار و حتي سیاست خارجي براي 
برخي کشورها با پول خریدني است اما آیا امنیت 
منطقه اي را هم مي توان خرید؟ ثبات منطقه اي را 

هم مي توان خرید؟ 
 آنکارا:تحریممشکلیراحلنمیکند

نشس��ت دوحه که با موضوع » تجدید مدیریت در 
دنیای چندقطبی « برگزار شده، بالقوه از ظرفیت 
اعتبارزدایي سیاس��ت های امریکا برخوردار است. 

ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر مالزی روز       ش��نبه با 
انتق��اد از تحریم های یکجانبه امری��کا تأکید کرد 
که از تحریم های این کش��ور علی��ه ایران حمایت 
نمی کند. او تأکید کرد که مالزی و دیگر کشور     ها به 
دلیل تحریم      ها علیه ایران »بازار بزرگی « را از دست 
داده اند. دیروز هم مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه در پاسخ سؤاالت آیمن محی الدین، مجری 
نشست دوحه مبنی بر اینکه رویکرد آنکارا نسبت 
به اقدام امریکا برای اعم��ال تحریم علیه ترکیه به 
دلیل خرید اس400 از روسیه چه خواهد بود، گفت: 
»هیچ مش��کلی با تحریم و تهدید حل نمی شود. 
مقامات امریکا نیز باید این را درک کنند.«  او درباره 
موضع آنکارا در قبال تحریم امریکا علیه ایران نیز 
خاطرنشان کرد که هم آنکارا و هم برخی کشورهای 
اروپایی با آن مخالف هستند و مردم ایران بیش از 

همه از آن متأثر می شوند. 
دفاعاز6300تحریم

آمار وزارت دارایی امریکا می گوید که واش��نگتن 
تاکنون۶هزار و 300 مورد تحریم ویژه اعمال کرده و 
همچنین علیه 20 کشور نیز نوعی تحریم وضع کرده 
است. استیو منوچین در نشست دوحه تالش کرد 
از سیاست تحریم های امریکا دفاع کند، سیاستی 
که محمدجواد ظریف از آن تعبیر به »اعتیاد امریکا 
« می کند. منوچین در موضع گیری متفاوتی ادعا 
کرد که سیاس��ت تحریم های امریکا جواب داده و 
تأکید کرده که واشنگتن مسئولیت خود را چه در 
قبال کره شمالی یا ایران یا هر نقطه دیگر دنیا  جدی 

می گیرد. منوچین با بیان اینکه فش��ار حداکثری 
بر ایران در گام نخس��ت، با هدف قطع تأمین مالی 
گروه های تروریس��تی در خاورمیانه انجام ش��ده، 
گفت این سیاست توانس��ته کارایی خود را اثبات 
کند. منوچین مدعی شد که تحریم های امریکا علیه 
ایران جایگزین جنگ اس��ت و البته از طرف دولت 
ترامپ اعالم آمادگی کرد که اگر ایران تمام شرایط 
امریکا را بپذیرد واشنگتن این تحریم      ها را لغو خواهد 
کرد. در حالی که ایران از تحریم های امریکا از جمله 
تحریم مالی، تعبیر به »تروریسم اقتصادی« می کند، 
منوچین ، استفاده از دالر به مثابه اسلحه را رد کرد و 
البته درباره احتمال تضعیف دالر با استفاده گسترده 
امریکا از تحریم علیه کشورها ، بدون پرداختن به این 
موضوع گفت که تحری��م جایگزین رویارویی های 
نظامی اس��ت: »ما اگر در تحریم     ها مراقب نباشیم 
مردم به استفاده از  ارزهای دیگر روی می آورند.« 
 منوچین افزود:  »دیگران اجباری به استفاده از دالر 
ندارند و ما حق داریم استفاده آنها از دالر را محدود 
کنیم. اما اگر مراقب نباشیم آنها سراغ ارزهای دیگر 

می روند.«
 گراهام:طرحدوحزب�یداریمبرایبرجام

منطقهای
لیندس��ی گراهام، س��ناتور ارش��د جمهوریخواه 
که همزمان با منوچین در نشس��ت دوحه حاضر 
شده، به انتقاد از توافق هسته ای با ایران پرداخت 
و گفت همراه با یک س��ناتور دموک��رات در حال 
تدوین طرحی برای جایگزینی برجام با یک توافق 

منطقه ای است. به گزارش فارس، لیندسی گراهام  
گفت: »من دارم با باب منندز ]سناتور دموکرات[ 
کار می کنم تا جایگزینی برای برج��ام بیابیم...  از 
اینکه رئیس جمهور ]دونال��د[ ترامپ از این توافق 
خارج شد خرسندم، چراکه آن یک توافق بد برای 
این منطقه بود. توافق��ی بد برای جه��ان بود. اما 
می خواهیم آن را ب��ا چه چی��ز جایگزین کنیم؟ 
دموکرات  ها و جمهوریخواهان شروع به فکر کرده اند 
که جایگزین چیست. «وی افزود: »اولین چیزی که 
می خواهم بگویم این است که بگذاریم افرادی که 
در این منطقه هستند هم نظر بدهند. از واشنگتن 
و اروپا برای درست کردن این منطقه نیایید، بلکه 
بگذارید اف��راد همین منطقه در حل مس��ئله به 
شکلی که برای ش��ان قابل قبول است، مشارکت 
کنند. از کش��ورهای عربی گرفته، تا اسرائیل و تا 
ایرانی ها.«گراهام ادامه داد: »فرضیه من این است. 
توافق بهتر چه می تواند باشد؟ شما می توانید توان 
هسته ای داشته باشید، اما بمب اتمی نه. منطقی 
نیس��ت؟ توان هس��ته ای چیز خوبی اس��ت، یک 
منبع پاک انرژی اس��ت و برای محیط زیست هم 
خوب اس��ت. من هیچ وقت با اینک��ه ایران برنامه 
توان هسته ای داشته باش��د مخالف نبوده ام، من 
با اینکه ایرانی      ها غنی سازی کنند مخالف بوده ام، 
چراکه به واس��طه رفتارش��ان، من به آنها اعتماد 
ندارم. 1۵کش��ور دارای توان هسته ای وجود دارد 
که خودشان غنی سازی نمی کنند. « گراهام درباره 
سالح هسته ای رژیم صهیونیستی هم گفت: »یکی 
از موضوعاتی که همه در منطقه ب��ه خوبی از آن 
اطالع دارند، این است که اسرائیل توانایی ]نظامی[ 
اتمی دارد. آنها به این اذعان نمی کنند، اما همه ما 
این را می دانیم. به این فکر کنید. هیچ کس به دلیل 
اینکه اس��رائیل ]بمب اتم[ دارد، احساس نکرده 
که الزم است به س��مت بمب حرکت کند. اما اگر 
ایرانی      ها یکی داشته باش��ند، همه یکی خواهند 
داشت. هر چیزی که به ایرانی      ها بدهید، دوستان 
عرب ما هم همان را می خواهند. چه      می ش��د اگر 
همه توان هسته ای داش��تند، بدون آنکه توانایی 
ساخت بمب اتم را داشته باشند؟« گراهام در ادامه 
در مورد اینکه آیا او از سیاست تغییر نظام در ایران 
حمایت می کند، بار دیگر تهران را به نقض حقوق 
بشر و حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت: »من 
قطعاً دنبال تغییر نظام هس��تم، اما این سیاست 

ایاالت متحده نیست.«

مناظرهدردوحه»له«و»علیه«تحریمهایامریکا

ظريف: فکر مي کنند با دالرهاي نفتي مي توان امنيت خريد

از سرگیری جنگ امارات و عربستان 
در جنوب یمن

پ�سازب�االگرفت�ناختالف�اتودرگیریه�اینیروه�ای
وابس�تهبهام�اراتوعربس�تاندرش�بوهیمن،ای�ناختالفات
درمجمعالجزای�رس�قطرییمنهمازس�رگرفتهش�دهاس�ت.
نیروهای وابسته به دولت مستعفی عبد ربه منصور هادی در مجمع الجزایر 
سقطری در آب های جنوبی یمن،        شنبه ش��ب یک هواپیمای اختصاصی 
امارات را بنا به دس��تورات قبلی در ارتباط با ممانعت از ورود اماراتی        ها به 
این جزیره، توقیف کردند. وبگاه الخبر الیمنی گزارش داد:»فضای فرودگاه 
سقطری که تحت کنترل نیروهای متحد س��عودی است در پی حمله ور 
شدن اماراتی        ها به س��الن خروجی، دچار تنش ش��د. اماراتی        ها نیروهای 
منصور هادی را وادار کردند که به توقیف هواپیمای اختصاصی آنها پایان 
بدهد که به ادعای آنها، یک تیم فرهنگی و هنری را از سقطری منتقل کرد تا 
در جشنواره میراث زاید در ابوظبی شرکت کند«. رمزی محروس، استاندار 
س��قطری در یادداش��تی برای منصور هادی، اعالم کرد که اماراتی        ها در 
پوشش اقدامات فرهنگی، در حال قاچاق افراد تحت تعقیب امنیتی و متهم 
در پرونده های جنایی هستند. دولت مستعفی یمن که در حمایت عربستان 
سعودی است بار       ها تأکید کرده که »اماراتی        ها از سقطری چه می خواهند 
در حالی که در آنجا نه حوثی        ها و نه القاعده، داعش یا دیگر عناصر خرابکار 
حضور ندارند«. از سوی دیگر، امارات در ادامه تالش خود برای دست اندازی 
به جنوب یمن، بیش از 40 خودروی زرهی به ع��الوه دهها تیپ نظامی و 
نفربر را وارد اردوگاه »بلحاف « کرده است، اردوگاهی که در شهر »الروضه « 
استان »شبوه « در جنوب یمن قرار دارد و نیروهای اماراتی در آن مستقر 
هس��تند. به گزارش الجزیره، منابع محلی در همین زمینه اعالم کردند، 
تجهیزات نظامی پیش تر از فرودگاه »الریان « در شهر »المکال« مرکز استان 
»حضرموت « به سمت شبوه به راه افتاده بودند. این دومین گروه تجهیرات 
نظامی است که در روزهای اخیر وارد شبوه می  شود؛ روز جمعه هم تعدادی 
از نیروهای موسوم به »النخبه الشبوانیه « وارد شهر »عتق« شدند. امارات 
و عربس��تان در ماه های اخیر برای س��لطه بر جنوب یمن دچار اختالف 
ش��ده اند و نیروهای دو طرف بار       ها با یکدیگر درگیر شده اند. هرچند بر 
اساس توافقات بین ریاض و ابوظبی، مدیریت عدن و دیگر مناطق جنوبی 
یمن بین سعودی       ها و اماراتی       ها مشخص شده بود اما به نظر می رسد بار 
دیگر تنش       ها بین دو طرف شدت گرفته است؛ اقدامی که نماینده سازمان 

ملل هم نسبت به آن هشدار داده است. 


