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  گزارش  2

نتانیاهو در تنگنای 
فروپاشی کابینه  و اعتراضات

ت�داوم اعتراض ب�ه فس�اد نخس�ت وزیر و سیاس�ت های داخلی 
رژیم صهیونیس�تی در سایه تش�دید اختالف میان احزاب دولت 
ائتالفی، کابینه این رژیم را در معرض فروپاش�ی قرار داده اس�ت. 
منابع سياسی در اراضی اشغالی اعالم کردند که جلسه هفتگي کابينه 
تل آویو هفتگی که قرار بود روز یک   شنبه برگزار شود، به دليل تشدید 
اختالفات ميان دو قطب ائتالف دولتی یعن��ی حزب ليکود به رهبری 
بنيامين نتانياهو و ائتالف آبی- س��فيد به رهبری بنی گانتس لغو شد. 
این نخستين بار اس��ت که جلس��ه هفتگی کابينه به دليل اختالفات 
سياسی برگزار نمی شود. لغو جلس��ه، پس از مخالفت وزرای دو حزب 
کابينه ائتالفی با توافق بر سر جدول کاری این جلسه صورت گرفت و 
هر کدام، دیگری را مسئول این وضعيت دانسته است. حزب ليکود در 
بيانيه ای، مخالفت ائتالف آبی - س��فيد با موارد درج شده در برنامه را 
دليل لغو نشست دانست و در مقابل ائتالف آبی سفيد، عدم پایبندی 
مجدد ليکود به ش��روط توافق کابينه ائتالفی را دليل برگزار نش��دن 

نشست اعالم کرده است. 
  اختالف درباره بودجه و دستور جلسه 

شبکه رسمی کان در گزارشی، بودجه را عامل محوری بحران ميان دو 
حزب اعالم کرده است. نتانياهو خواهان بودجه  برای یک سال است، اما 
بنی گانتس بر تصویب بودجه دوساله پافشاری می کند. درصورتی که 
بودجه تا تاریخ ۲۵ اگوست   )4 شهریور( جاری تصویب نشود، کنست 
)پارلمان رژیم صهيونيستی( باید منحل شود و پس از سه ماه، انتخابات 
سراسری برگزار ش��ود.  در کنار اختالفات درباره بودجه، یک منبع در 
حزب ليکود هم که نخواست نامش فاش شود، به کان گفت که اختالف 
اصلی مربوط به دستورکار جلسه دولت است، چراکه وزیران آبی- سفيد 
خواهان به رأی گذاشتن این دستورکار هستند و این پيشنهاد از هفته    ها 
قبل مطرح است.  نخس��ت وزیر رژیم صهيونيس��تی، افرادی را که در 
اعتراض به سياست های او در کنترل بيماری کرونا و پرونده قطور فساد 
مالی او و همسرش به خيابان   ها می آیند را آنارشيست می خواند. با این 
حال، شامگاه شنبه، برای چندمين بار طی هفته های گذشته هزاران 
نفر برابر اقامتگاه نتانياهو تجمع کردند . شمار معترضان به سياست های 
نخست وزیر که خواستار استعفای وی هستند، در تجمع اخير، حدود 
10هزار نفر برآورد شده است. هواداران جنبش »پرچم های سياه « نيز 
که از جنبش های مخالف دولت محسوب می شوند، در مناطق مختلف 
اراضی اشغالی عليه نتانياهو تظاهرات کردند.  افزایش روزافزون مخالفان 
نتانياهو در س��ایه تحوالت مرزهای شمالی، باعث ش��ده است برخی 
تحليلگران صهيونيس��ت، ش��کاف به وجود آمده را به، دودستگی در 

اسرائيل تشبيه کرده و درباره فروپاشی دولت هشدار دهند. 
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  ابراز نگرانی واشنگتن از برنامه راهبردی ایران و چین
وزیر خارجه امریکا در ادامه تالش برای تمدید تحریم تسليحاتی ایران، 
مدعی شد که همکاری طوالنی مدت پکن و تهران  به بی ثباتی منطقه 
غرب آس��يا منجر خواهد ش��د.  توئيتر وزارت خارجه امریکا به نقل از 
مایک پمپئو نوش��ت: »ورود چين به ایران باع��ث بی ثباتی خاورميانه 
می شود. پمپئو در ادامه با مطرح کردن ادعای هميشگی حمایت ایران از 
تروریسم، ادعا کرد دسترسی تهران به سيستم های تسليحاتی، تجارت 
و پول که از سوی حزب کمونيس��ت چين در اختيار ایران قرار خواهد 

گرفت، این خطر را برای منطقه تشدید می کند.«
-----------------------------------------------------
 دوحه: س�کوت ریاض در برابر گزارش حمله نش�انه صحت 

آن است 
یک مس��ئول قطری تأکيد کرد س��کوت عربس��تان درب��اره گزارش 
فارین پاليس��ی درباره پيش��نهاد ملک س��لمان برای حمله به قطر در 
سال ۲01۷ دليلی بر درستی این گزارش است.  به گزارش عربی۲1، 
احمد الرميحی، مدیر دفت��ر اطالع رس��انی در وزارت خارجه قطر در 
توئيتی نوشت: »سکوت عربستان درباره گزارش مجله فارین پاليسی 
نش��ان دهنده صحت آن اس��ت. گزارش این روزنامه درباره پيشنهاد 
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برای حمله به قطر یک مسئله 
» شوکه کننده « است. این یک مس��ئله » خطرناک عليه امنيت و ثبات 

منطقه « است.«
-----------------------------------------------------
 مس�کو: توافق نفتی امری�کا با قس�د، ادامه نق�ض قوانین 

بین المللی است
وزارت خارجه روس��يه اعالم ک��رد توافق ميان کرد    ها و یک ش��رکت 
امریکایی برای سرقت نفت سوریه در راستای نقض قوانين بين المللی 
و حاکميت سوریه توسط واشنگتن است. به گزارش سانا، وزارت امور 
خارجه روسيه در بيانيه ای اعالم کرد: » امریکا قصد دارد در چارچوب 
توافق با نيروهای سوریه دموکراتيک)قس��د( دو پاالیشگاه نفت سيار 
را برای کاهش آس��يب های زیس��ت محيطی ناش��ی از نش��ت نفت و 
فرآورده های آن به این نيرو    ها بدهد.  در این بيانيه آمده است: »صحبت 
درباره نقض های مکرر قوانين بين المللی توسط امریکا است. اقدام امریکا 
نشان دهنده بی توجهی به منشور سازمان ملل و قطعنامه های شورای 
امنيت و مجمع عمومی سازمان ملل اس��ت که بر احترام به حاکميت 

سوریه و استقالل و وحدت آن تأکيد دارد.«
-----------------------------------------------------
 تشدید تدابیر امنیتی در مقر افسر اطالعاتی سابق عربستان 
افسر سابق اطالعاتی عربستان که پيش تر محمد بن سلمان، وليعهد این 
کشور را به تالش برای ترورش در سال ۲01۸ متهم کرده بود، پس از 
دریافت تهدیدهای جدیدی در محل اقامت خود در کانادا تحت مراقبت 
ش��دید قرار گرفت.  روزنامه » گلوب اند ميل « کانادا نوش��ت: گزارشی 
از تالش برای حمله دوباره به س��عد الجبری، مس��ئول سابق دستگاه 
اطالعات عربستان که در یک مکان مخفی در منطقه تورنتو اقامت دارد، 
به دستگاه های امنيتی کانادا گزارش شد. الجبری تحت کنترل شدید 

نيرو    هایی از پليس سلطنتی کانادا و نيز چند نگهبان شخصی است. 
-----------------------------------------------------
 سفیر مسکو: 95 درصد سیاس�ت انگلیس در قبال روسیه 

بازدارندگی است
سفير روسيه در انگليس روز      شنبه در مصاحبه با یک شبکه چينی گفت 
سياستی که از سوی ناتو و بریتانيا در قبال روسيه اتخاذ شده، ۹۵ درصد 
بازدارندگی است و تنها ۵ درصد آن گفت وگو است.  آندری کلين در این 
مورد به سی جی تی ان گفت: »ناتو به عنوان رهبر جهان غرب، سياست 
بازدارندگی و گفت وگو در قبال روس��يه دارد و لندن مایل است رهبر 
این تالش     ها باش��د. اما ۹۵ درصد آن بازدارندگی است و تنها ۵ درصد 
گفت وگوست.« نماینده روسيه همچنين وضعيت روابط بریتانيا و روسيه 

را دشوار توصيف کرد.
-----------------------------------------------------

 ازسرگیری درگیری بین نیروهای هادی و متحدان امارات
درگيری بين نيروهای دولت مستعفی یمن به ریاست عبدربه منصور 
هادی و گروه موسوم به ش��ورای انتقالی جنوبی تحت حمایت امارات 
در استان ابين بار دیگر از س��ر گرفته شد.  بنابر اعالم منابع یمنی، این 
درگيری ها      شنبه ش��ب در جبهه الطریه واقع در جنوب شرقی یمن با 
حمله توپخانه ای آغاز شد و پس از آن درگيری شدیدی بين دو طرف 

به وقوع پيوست. 

ترامپ: دموکرات  ها می خواهند 
انتخابات را به سرقت ببرند! 

رئیس جمه�ور امریکا که در نظرس�نجی های انجام ش�ده شانس�ی 
برای پی�روزی مج�دد در انتخابات ریاس�ت جمهوری ن�دارد، برای 
انح�راف اف�کار عموم�ی ب�ار دیگر مدع�ی ش�د ک�ه دموکرات  ها 
می خواهن�د در انتخابات نوامبر تقل�ب کرده و آن را س�رقت کنند. 
در آس��تانه س��ه ماه مانده به انتخابات ریاس��ت جمهوری امریکا، دونالد 
ترامپ از هم اکنون به دنبال به چالش کش��يدن صح��ت نتایج انتخابات 
اس��ت. دونالد ترامپ     شنبه ش��ب در یک کنفرانس خبری مدعی شد که 
دموکرات  ها می خواهند انتخابات ریاست جمهوری را سرقت کنند. به نوشته 
خبرگزاری اسپوتنيک، ترامپ همچنين از وجود قوانينی برای ملزم کردن 
رأی دهندگان به ارائه اسناد هویتی هنگام اخذ رأی حمایت کرد. ترامپ 
گفت: »دموکرات  ها می خواهند جلوی قوانين مربوط به شناسایی هویت 
رأی دهندگان را بگيرند. ما باید در تمام ایالت    ها الزامات مربوط به ارائه اسناد 
هویتی داشته باشيم. شما برای هر کاری که انجام می دهيد، کارت شناسایی 
ارائه می دهيد«. ترامپ گفت:»چرا می خواهند جلوی ملزومات مربوط به 
شناسایی رأی دهندگان در همه ایالت    ها را بگيرند و چرا می خواهند جلوی 
الزامات مربوط به راستی آزمایی با امضا در انتخابات فدرال را بگيرند؟ چه 
کسی از طرحی حمایت می کند که خواستار ممنوع کردن راستی آزمایی با 
امضا است؟ ماجرای همه اینها چيست؟ می دانيد ماجرا چيست؟ تقلب. این 
چيزی است که می خواهند، تقلب! آنها می خواهند این انتخابات را سرقت 
کنند، چون این تنها روشی است که می توانند برنده شوند«. ادعای تقلب 
در انتخابات ۲0۲0 از سوی ترامپ، درحالی است که نتایج نظرسنجی   ها از 
پيشتازی جو بایدن، نامزد دموکرات  ها حکایت دارد و ترامپ برای تخریب 
وجهه دموکرات  ها و اینکه بتواند ش��رایط را به نفع خ��ود تغيير دهد، به 
فرافکنی عليه دموکرات  ها متوسل شده است. این در شرایطی است که در 
امریکا نگرانی    ها از احتمال امتناع دونالد ترامپ برای کناره گيری از قدرت 
در صورت باخت در انتخابات روز به روز شدت می گيرد و به تازگی گزارشی 
منتش��ر ش��ده که از کنگره امریکا می خواهد تصميمی درباره ابهام های 
انتخاباتی احتمالی اتخاذ کند. تحليلگران، تأکي��د دونالد ترامپ بر عدم 
برگزاری انتخابات پستی یا اجرای قوانينی مانند لزوم ارائه اسناد هویتی 
از سوی رأی دهندگان را در راس��تای تالش او برای کاهش مشارکت در 

ایالت    هایی می دانند که او امکان رأی آوری کمتری در آنها دارد. 

الکاظمی با  پیام »خروج امریکایی    ها
 از عراق«  به کاخ سفید می رود 

درحال�ی ک�ه نخس�ت وزیر ع�راق ی�ک هفته دیگ�ر به واش�نگتن 
س�فر می کن�د، عراقی   ه�ا به ش�دت بر ط�رح خ�روج اش�غالگران 
از خاک ع�راق اص�رار دارن�د. نماین�ده ائت�الف الفتح خب�ر داد که 
الکاظم�ی در جریان س�فر ب�ه امریکا به مقام�ات این کش�ور تأکید 
خواه�د کرد که بای�د نیروهای ش�ان را از خ�اک عراق خ�ارج کنند. 
پارلمان عراق تالش می کند طرح مصوب خروج نيروهای امریکایی از خاک 
این کشور، همچنان در اولویت سياست خارجی دولت باشد. محمد کریم، 
نماینده ائتالف الفتح عراق روز یک   شنبه بار دیگر بر لزوم اخراج نظاميان 
امریکایی تأکيد کرد. کریم به پایگاه خب��ری المعلومه گفت که مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در جریان سفر آینده خود به امریکا، پيامی برای 
این کشور منتقل خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه پيام این است که عراق، 
محلی برای درگيری های بين المللی و منطقه ای نخواهد بود، تصریح کرد 
مسائل سياسی، اقتصادی و امنيتی را با مسئوالن امریکایی بررسی خواهد 
کرد. این نماینده عراقی تصریح کرد:»الکاظمی در جریان دیدار با ترامپ، 
به مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نيروهای خارجی از کشور و در صدر آن، 
نيروهای امریکایی پایبند خواهد بود«. کریم خاطرنشان کرد:»این سفر برای 
بررسی مسائل اقتصادی و امنيتی مهم است زیرا عراق نيازمند این است که 
نيروی هوایی خود را مجهز کرده و باید ب��ه امریکا اعالم کند که در تأمين 
امنيت حریم هوایی خود آزاد است«. وی در پایان تأکيد کرد:»الکاظمی به 
ترامپ خواهد گفت که عراق، حياط خلوت کاخ سفيد نيست و همچنين 
در درگيری های بين المللی کنونی، در هيچ محوری قرار ندارد«. قرار است 
الکاظمی هفته آینده در جریان یک س��فر رس��می به امریکا عزیمت و با 
مسئوالن این کشور به ویژه دونالد ترامپ دیدار کند. در همين ارتباط، ایناس 
المکصوصی، عضو پارلمان عراق تأکيد کرد:»دور نخست گفت وگوی عراق و 
امریکا صرفاً کلمات پراکنده ای بود که در بندهای آن، چيزی وجود نداشت 
که به سود منافع ملی عراق باشد«. این نماینده عراقی خاطرنشان کرد:»در 
دور نخست مذاکرات عراق و امریکا، ابعاد اقتصادی و خدماتی مد نظر قرار 
نگرفت و در این زمينه نيز باید توصيه هایی ص��ورت گيرد«. طرح خروج 
نيروهای امریکایی از عراق در پارلمان این کشور به تصویب رسيده و عراقی   ها 
خواهان بيرون راندن امریکایی   ها هستند ولی واشنگتن درصدد است به هر 
نحوی شده حضور طوالنی مدت نيروهای امریکایی را در عراق تثبيت کند. 
به همين منظور، امریکایی   ها در ماه های اخير استحکامات دفاعی خود را 
در پایگاه های عراق تقویت کرده اند. فرماندهان سازمان حشدالشعبی عراق 
بار   ها هشدار داده اند در صورتی که امریکایی   ها خاک عراق را ترک نکنند، 
برای بيرون راندن آنها به زور متوسل می شوند. مقامات کاخ سفيد مدعی 
هستند که اوضاع داخلی عراق ناامن است و گروه های مقاومت قصد حمله 
به پایگاه های امریکایی را دارند و به ای��ن بهانه قصدی برای خروج از عراق 
ندارند. از سوی دیگر، ریاض المسعودی، نماینده ائتالف سائرون در پارلمان 
عراق، بر ضرورت خارج کردن سالح های امریکایی انبار شده در داخل اراضی 
عراقی تأکيد و تصریح کرد که سالح حشدالشعبی خط قرمز است. وی در 
گفت وگو با ش��بکه العهد تصریح کرد:»امریکا به چشم یک کشور شریک 
به عراق نمی  نگرد و عجيب است که حتی در بيانيه کاخ سفيد درباره سفر 
الکاظمی به واشنگتن از واژه ميزبانی استفاده شد و این امر خالف عرف های 
دیپلماتيک است«. این نماینده عراقی تصریح کرد:»تيم گفت وگوی بغداد 
با واشنگتن در طرح موضوع اخراج نيروهای امریکایی از عراق موفق نبود و 
واشنگتن اهميتی به آن نمی دهد اما ما قاطعانه تداوم حضور بيگانگان در 

خاک عراق را از جمله نيروهای ترکيه رد می کنيم.«

آتش اغتشاش  غربگرایان از خاکستر انفجار لبنان    
مخالفان لبنان به خیابان ها ریختند، وزراي غربگرا براي فرار از مسئولیت در صف استعفا ایستادند

انفجار دهشتناک    گزارش  یک
چند روز پیش در 
بندر بیروت دوباره این کشور را صحنه اعتراضات 
کرده، البته این بار ماهیت آن با اعتراضات پیش از 
کرون�ا متف�اوت اس�ت. حمل�ه ب�ه س�اختمان 
وزارتخانه    ها و آتش زدن اسنادی که نشان از تالش 
برخی برای معدوم کردن اس�ناد فس�اد جریان 
غربگرا دارد و همین طور تالش برای ایفای ژست 
منجی با نقش آفرینی رئیس جمهور فرانس�ه در 
میان خرابه های بندر و همین طور بیانیه حمایتی 
سفارت امریکا از اعتراضات بدون محکوم کردن 
خرابکاری سازمان یافته حین اعتراضات از تقالی 
غرب برای فرار از مس�ئولیت حمای�ت از جریان 
فاس�د غربگرا حکایت می کند. در همین شرایط 
جریان غربگرا به جای ماندن و پاسخگو بودن بازی 
استعفا راه انداخته و در نهایت این جریان با حمایت 
جریان رسانه ای غرب امیدوار است اعتراضات را 
کن�د. کانالی�زه  مقاوم�ت  جری�ان  علی�ه 
وزیر اطالع رس��انی لبنان روز یک    شنبه از سمتش 
استعفا کرد. وزیر محيط زیست لبنان هم چنين کرد. 
پيش از این نيز سه نماینده لبنانی از حزب الکتائب به 
نام های سامی الجميل، ندیم الجميل و الياس حنکش 

و همچنين وزیر خارجه این کشور استعفا کردند. 
عالوه بر این، نعمه افرام، یک��ی دیگر از نمایندگان 

پارلمان لبنان هم استعفا کرد. 
در همين حال یک��ی از رهبران جری��ان ملی آزاد 
لبنان که از اعضای ائتالف ۸ مارس و متحد حزب اهلل 
است، تأکيد کرد که عده ای در آشوب های خيابانی 
بيروت فقط درصدد حمله به یک جناح سياس��ی 

خاص بودند. 
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، »وليد االشقر « یکی 
از رهبران جریان ملی آزاد لبن��ان گفت: »برخی از 
کسانی که در خيابان هستند، فقط یک گروه را که 

همان گروه ما باشد، هدف گرفته اند.«
االشقر افزود: »حزب ما را مستقيم هدف گرفته اند در 
حالی که ما تنها کسانی بودیم که وارد سهم خواهی 

نشدیم.« اشاره این مقام جریان ملی آزاد لبنان)حزب 
مسيحی به رهبری جبران باسيل و متحد حزب اهلل( 
به قضيه تقسيم کرس��ی های وزارتی دولت جدید 

لبنان به ریاست حسان دیاب است. 
آشوب های خشونت بار بيروت که از نظر کارشناسان 
بخشی از سناریوی برنامه ریزی شده از خارج برای به 
هم ریختن مجدد اوضاع لبنان است، عمدتاً از سوی 
معترضان نزدیک به جریان 14 مارس )غربگرا( انجام 
می شود و برخی از این افراد حمله به ادارات دولتی 
و بانک     ها را در صدر اولویت های ش��ان قرار داده اند. 
خشونت    هایی که نتيجه آن کشته شدن یک نيروی 
پليس و البته زخمی شدن 1۸0 نفر از معترضان و 

نيروهای امنيتی بوده است.
این در حالی اس��ت ک��ه هنوز ابع��اد انفجار مهيب 
سه     شنبه هفته گذشته که فعاًل 1۶0 کشته و ۵هزار 
زخمی به جا گذاشته است، به درستی روشن نشده 
ولی عناصر سياسی وابسته به جریان 14 مارس در 
مصاحبه های خود با رسانه های جریان سعودی در 
صدد موج آفرینی عليه مقاوم��ت لبنان برای متهم 

کردن آن در این انفجار برآمده اند. 
»سامی الجميل « رئيس حزب الکتائب )فاالنژ( که 
همه نمایندگان آن از پارلمان اس��تعفا کرده اند در 
مصاحبه با شبکه سعودی العربيه، حزب اهلل لبنان را 

عامل نابسامانی های این کشور دانست. 
در همين راستا »هادی القبيسی« تحليلگر لبنانی 
به وبگاه المعلومه گفت که جریان وابس��ته به سعد 
الحریری با انتش��ار اخبار دروغ به دنبال آش��وب و 

فتنه انگيری است. 
منابعی در دولت لبنان به شبکه الميادین گفتند که 
معترضان وابسته به جریان 14 مارس طی حمالت 
تخریبی شنبه  شب به ادارات و وزارتخانه     ها به دنبال 

نابود کردن پرونده های فساد هستند. 
به گفته این منابع، طرح حمل��ه به ادارات و تخریب 
آنها منحصر به یک اداره و وزارتخانه نيست و »افراد 
مخرب« درصدد هستند اسناد و پرونده های مربوط 
به فساد از س��ال 1۹۹۲ را به دس��ت آورده و آنها را 

از بين ببرند. بر اس��اس گزارش    ها مش��خصاً ش��ب 
یک    ش��نبه جمع کثيری از عناصر خرابکار با سنگ 
و کوکتل مولوتف به ساختمان های پارلمان، وزارت 
خارجه، وزارت دارایی و وزارت محيط زیست حمله ور 
شدند و عالوه بر اشغال بخش    هایی از این ساختمان    ها 
اقدام به آتش  زدن قسمت    هایی از این ادارات کردند.

»مصطفی حمدان « دبير کميت��ه رهبری جنبش 
ناصری های مس��تقل لبنان در گفت وگو با ش��بکه 
الميادی��ن بر ض��رورت مقابله نيروه��ای امنيتی با 
آشوبگران تأکيد کرد و گفت: این افراد کيان لبنان را 
تهدید می کنند و نظاميان بازنشسته هم از کسانی که 
امروز وارد ساختمان وزارت خارجه شدند باید برائت 
بجویند.  اش��اره حمدان به »جورج نادر« س��رتيپ 
بازنشسته ارتش لبنان است که به رهبر آشوبگران 

لبنانی تبدیل شده است. 
  سناریوي تجزیه لبنان 

دبيرکل کميته رهبری جنبش ناصری های مستقل 
لبنان تأکيد کرد: کسانی که به نهادهای دولتی حمله 
کردند به دنبال تجزیه لبنان هس��تند و بخش��ی از 
این سيرک جنایی فاسد هستند. »شارل ابی نادر« 
سرهنگ بازنشسته ارتش لبنان هم به الميادین گفت: 
من اطمينان دارم کسانی که به وزارت خارجه حمله 
کردند، ارتباط     هایی با بيگانگان دارند و نمی خواهند 
تحقيقات درباره انفجار بندر بيروت ادامه پيدا کند. 

به گفته کارشناس��ان جریان 14 مارس به رهبری 
سعد الحریری، نخست وزیر سابق لبنان و نزدیک به 
عربستان سعودی که جریان متبوعش در انتخابات 
پارلمانی گذشته با کاهش تعداد کرسی     ها مواجه بوده 
و در نتيجه اعتراضات مردمی سال گذشته استعفا 
کرد تا از زیر بار پاسخگویی در قبال سال    ها مدیریت 
فسادآلود و ناکارآمد فرار کرده باشد، پوستين عوض 
کرده اس��ت و جامه معترض به خود پوش��يده و در 
تقالست همه چيز را به مسئله انفجار بندر بيروت فرو 
بکاهد و از سوی دیگر متوجه دولت فعلی و جریان ۸ 
مارس )جریان ملی آزاد و حزب اهلل و جنبش امل و...( 
کرده و این جریان را عامل بحران فعلی معرفی کند. 

این در حالی است که محموله نيترات آمونيوم در بندر 
بيروت از شش سال پيش در یکی از انبارهای این بندر 
به شکل مخفيانه نگهداری     می شد و مسئوليت آن در 

واقع به عهده دولت قبلی یعنی سعد حریری است. 
 تحریک به خشونت با ژست منجی

دو روز بعد از انفجار »امانوئل ماکرون«، رئيس جمهور 
فرانسه به لبنان سفر کرد و در اقدامی مداخله جویانه، 
دولت و جریان های سياسی لبنان را تهدید کرد که 
چنانچه به اصالحات تن ندهند، خود ش��خصاً وارد 

ميدان خواهد شد. 
پيش مقدمه ورود استعماری ماکرون به این صحنه 
که مس��ئوليت انفجار بندر بيروت را متوجه دولت 
حس��ان دیاب کرده بود، طوماری ب��ود که جریان 
غربگرا بالفاصله بعد از انفج��ار بندر به راه انداخت و 
در آن البته مکنونات قلبی خود را با طرح بازگشت به 

تحت الحمایگی فرانسه به نمایش گذاشت. 
نخست وزیر لبنان در س��خنرانی شب     شنبه خود با 
طرح این پرسش که چه کس��انی از ماندن محموله 
نيترات آمونيوم در بندر بيروت نفع می برند، اظهار 
داش��ت که مواد اش��تعال زای نيترات از شش سال 
پيش در بندر انبار شده بود.  در همين حال سفارت 
امریکا در بيروت در بيانيه ای ادعای حمایت از حق 
ملت لبنان در اعتراضات مسالمت  آميز کرد و همه 
طرف های ذی ربط را به اجتناب از خشونت تشویق 
کرد بدون آنکه به جریان خرابکارانه ش��کل گرفته 
ذیل پوشش اعتراضات فعلی اش��اره ای کند.  با این 
حال به نظر می رسد تاکتيک های ماکرون و ترامپ 
در لبنان فرق دارد. به گزارش اسکای نيوز، یک مقام 
ارش��د در کاخ اليزه فاش کرد ک��ه امانوئل ماکرون، 
رئيس جمهور فرانسه در این تماس تلفنی به دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امری��کا گفته که تحریم های 
واشنگتن عليه حزب اهلل لبنان بی فایده بوده و نتيجه 

عکس خواهد داد. 
این مسئول فرانس��وی با بيان اینکه اسناد و شواهد 
کافی برای اثبات این فرضيه که انفجار در بندر بيروت 
تصادفی بوده، وجود دارد، به رویترز گفته ماکرون در 
گفت وگوی تلفنی با ترامپ گفته است در مورد لبنان 
واقعيت این است که سياس��ت فشار یا بی تفاوتی از 
جانب ایاالت متحده و برخی کش��ورهای حاش��يه 
خليج ]فارس[ می تواند به ابزار دست کسانی نظير 
ایران و حزب اهلل تبدیل شود که او خواستار تضعيف 
آنها اس��ت. مقام کاخ اليزه اضافه ک��رده ماکرون به 
ترامپ گفته که ایاالت متحده باید بار دیگر در لبنان 

سرمایه گذاری و به بازسازی آن کمک کند. 
پي��ش از ای��ن »ج��ورج مالبورن��و« روزنامه ن��گار 
فرانسوی روز 1۷ مرداد به نقل از یک منبع حاضر در 
نشست های رئيس جمهور فرانسه در بيروت خبر داد 
که او برخی مقامات لبنانی را در صورتی که اصالحات 

اجرایی نشود، تهدید به تحریم کرده است. 
مالبورنو همچنين به نقل از منبعی که در نشس��ت 
ماکرون با گروه های »14 مارس« حاضر بود، گزارش 
داد که ماکرون در این نشس��ت گفته »تمام ش��ما 
پول گرفتيد خودتان ای��ن را می دانيد و من هم این 
را می دانم.« به نظر می رسد فرانسوی    ها بر تاکتيک 
تحریم های هدفمند و تحت فشار گذاشتن جریان 
غربگرا برای کارآمدتر کردن آنها در مواجهه با جریان 
مقاومت تأکيد دارد و در مقابل امریکا بر تحریم های 
گسترده برای گرس��نگی دادن به تمام لبنانی    ها و 

تقویت دوگانه »یا نان یا سالح مقاومت« نظر دارد. 

دولت افغانستان با تصمیم لویه جرگه مشورتی 
رس�مًا با آزادی ۴۰۰ زندانی خطرن�اک طالبان 
موافقت کرد که به ای�ن ترتیب راه ب�رای آغاز 
مذاک�رات بین االفغانی با هدف پای�ان دادن به 
جنگ 19 س�اله در این کش�ور هموار می شود. 
طالبان از این اقدام اس�تقبال ک�رده و  مقامات 
افغان گفته اند طی روزهای آینده گفت وگوهای 
دو ط�رف در قط�ر از س�ر گرفت�ه می ش�ود. 
پس از هش��دارهای مکرر طالبان ب��ه آزادی تمام 
زندانيان این گروه به عنوان پيش ش��رط مذاکرات 
با دولت افغانس��تان، و تحت فش��ار دولت امریکا، 
محمد اشرف غنی، رئيس جمهور این کشور دستور 
آزادی همه زندانيان طالبان را صادر کرد. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، رئيس جمهور افغانس��تان در 
نشس��ت اختتاميه لویه جرگه مش��ورتی که روز 
یک    شنبه برگزار شد، گفت با تصميم لویه جرگه و با 
دستور وی امروز تمام زندانيان طالبان آزاد می شوند. 
اشرف غنی گفت:»تصميم لویه جرگه تنها تصميم 
این نهاد نيس��ت بلکه تصميم دولت و تمام مردم 
افغانستان اس��ت«. وی افزود:»افغانستان در یک 
دوراهی گير افتاده ب��ود و لویه جرگه با تصميمی 
که گرفت راه را برای مردم افغانس��تان مش��خص 
کرد«. رئيس جمهور افغانستان گفت:»طالبان باید 
نش��ان دهد که از آتش بس سراسری ترس ندارد و 
به تصميم لویه جرگه مش��ورتی صلح برای تأمين 
آتش بس سراس��ری احترام بگ��ذارد«. وی تأکيد 
کرد:»االن توپ در زمين طالبان است و طالبان باید 
به این سؤال پاسخ دهد که جنگ جز بدبختی و درد و 
رنج برای مردم چه دستاوردی داشته است و از سوی 
دیگر این گروه باید تنوع و اتحاد مردم افغانستان را 
بپذیرد«. به نوشته خبرگزاری اسپوتنيک، نشست 
لویه جرگه دی��روز در قطعنام��ه ای تأکيد کرد که 
با آزادی 400 زندانی طالب��ان باید مذاکرات صلح 

فوراً آغاز شود. اعضای لویه جرگه همچنين اعالم 
کردند که از روند صلح برای رسيدن به صلح پایدار 
و با عزت که منجر به امنيت و ثبات در کشور شود، 
استقبال و حمایت می کنند. در این قطعنامه تأکيد 
شده است:»جرگه خواستار تأمين جدی آتش بس 
فوری و طوالنی مدت در کش��ور ب��وده و از جامعه 
جهانی به خصوص ایاالت متحده امریکا می خواهد 
در این زمينه به تعهدات خویش به مردم افغانستان 
عمل کند«. همچنين در قطعنامه لویه جرگه اشاره 
شده است:»برای ملت و دولت افغانستان اطمينان 
داده ش��ود تا زندانيانی که آزاد می شوند، دوباره به 
جبهه های جنگ برنگش��ته و از فعاليت های آنان 
نظارت به عمل آید«. لویه جرگه به دولت تأکيد کرده 
به مردم این تضمين را بدهد ک��ه آزادی این افراد 
مورد نظارت است و به آنها اجازه بازگشت به صحنه 
نبرد داده نمی شود و همچنين نيروهای شبه نظامی 

خارجی باید به کشورهای خود بازگردانده شوند. 

  مذاکرات صلح به زودی 
تصميم لویه جرگه ب��رای آزادی زندانيان طالبان 
درحال��ی اتخاذ ش��د ک��ه ق��رار اس��ت مذاکرات 
بين االفغانی طی روزهای آینده برگزار شود. حامد 
کرزی، رئيس جمهور پيش��ين افغانس��تان دیروز 
تأکيد کرد ک��ه مذاکرات دولت ب��ا طالبان پس از 
آزادی زندانيان طی س��ه روز آینده در قطر برگزار 
می شود. به گزارش خبرگزاری جمهور افغانستان، 
کرزی گفت:»قطعنامه لویه جرگه بحث را تمام کرد 
و ما را به آرزوی خود رس��اند. در صلح عزت است. 
صلح زیباس��ت و طبعاً  که زند گی زیبا است. بعد از 
آزادی 400 زندانی طالبان که ش��ما تأیيد کردید 
و رئيس جمهور تصویب می کند، دو یا سه روز بعد 
هيئت می رود و مذاکرات را آغاز می کند«. عبداهلل 
عبداهلل، رئيس شورای مصالحه صلح افغانستان هم 
در نشست اختتاميه لویه جرگه مشورتی گفت:»با 
تصميم آزادی زندانيان طالبان از سوی لویه جرگه 

تمام موانع برای آغاز مذاکرات بين االفغانی برداشته 
شده است.« 

سهيل ش��اهين، س��خنگوي طالبان هم دیروز از 
تصميم لویه جرگه اس��تقبال کرد و گفت:»هيئت 
۲1 نفري ما به رهبري شيرمحمدعباس استانکزي 
براي مذاکرات در دوحه آماده است و آتش بس در 

سرفصل این مذاکرات جا دارد.«
هرچند کابل ب��ا آزادی همه زنداني��ان طالبان، 
حس��ن نيت خود را برای ازس��رگيری مذاکرات 
بين االفغانی نش��ان داد اما طالب��ان بار    ها گفته 
است که دولت فعلی افغانس��تان را به رسميت 
نمی شناسد و به همين خاطر س��ال گذشته با 
خود امریکایی    ها مذاکرات مستقيم انجام داد و 
به توافق صلح دست پيدا کرد. اگرچه این توافق 
به دليل کارشکنی های واشنگتن و ادامه حمالت 
طالبان تاکنون اجرایی نش��ده است. طالبان در 
ماه های اخير حمالت خود را به نيروهای دولتی 
افزایش داده و معلوم نيست که آیا مذاکرات آتی 
این گروه ب��ا نمایندگان کابل، ب��ه توافقی ختم 
خواهد شد یا نه. طالبان به دنبال به دست گرفتن 
تمام قدرت در افغانستان است تا امارت اسالمی 
مدنظر خود را دوباره تأس��يس     کند اما بسياری 
از افغان    ها مخالف زندگی در لوای رژیم س��ابق 
طالبان هستند. امریکا در ماه های اخير به دولت 
کابل فش��ار آورد زندانيان طالبان را آزاد کرده و 
مسير را برای از س��رگيری گفت وگوهای صلح 
فراهم کند. دولت امریکا بر اس��اس توافقاتی که 
با طالبان انجام داده، قرار اس��ت تعداد نيروهای 
خود در افغانس��تان را کاهش ده��د. در همين 
راستا، مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا      شنبه شب 
در سخنانی گفت که این کشور قصد دارد تا پایان 
نوامبر تعداد نظاميان خود در افغانستان را به زیر 

۵هزار نيرو کاهش دهد. 

مذاکرات طالبان و کابل  2 روز دیگر در قطر برگزار مي شود 

گفت وگوهای بین االفغانی در ايستگاه دوحه 

دفتر ارتباطی امریکا
 برای مهار قدرت اتمی پیونگ یانگ 

در پ�ی تالش ه�ای کره ش�مالی ب�رای تقوی�ت بازدارندگ�ی 
هس�ته ای خ�ود، ی�ک منبع ناش�ناس گف�ت ک�ه امری�کا برای 
احی�ای مذاک�رات هس�ته ای ب�ا کره ش�مالی، ام�کان گش�ایش 
دفات�ر ارتباطی متقاب�ل در واش�نگتن و پیونگ یانگ و مس�تقر 
ک�ردن مقامات�ی از دو کش�ور در آنه�ا را بررس�ی می کن�د. 
درحالی که مذاکرات کره شمالی و امریکا به حالت تعليق درآمده است، 
برخی منابع از تالش  واشنگتن برای احيای مذاکرات هسته ای با پيونگ 
یانگ خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری کيودو، یک منبع دیپلماتيک 
گفت:»ایاالت متحده امکان این اقدام و مستقر کردن مقاماتی از هر دو 
کشور در پایتخت های کش��ور دیگر را به گونه ای که این دفاتر مشابه 
س��فارتخانه عمل کنند، بررس��ی می کند. در حال حاضر هيچ ارتباط 
دیپلماتيکی بين دو کشور برقرار نيست«. این منبع افزود:»کره جنوبی 
و ژاپن هم از این قصد امریکا باخبر هس��تند«. کيودو مدعی شد:»این 
مسئله در نشست هانوی بين دونالد ترامپ رئيس جمهور امریکا با کيم 
جونگ اون رهبر کره شمالی مطرح شد اما به دليل شکست مذاکرات 

به نتيجه نرسيد«. 


