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  گزارش  2

چيزي شبيه خروج از ويتنام
امریکا 20 سال قبل به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان بر این 
کش��ور به نام امارت اسالمی افغانستان را س��رنگون کرد و حاال خروج 
نیروهایش را از این کشور شروع کرده است. این جنگ در تاریخ امریکا 
به عنوان طوالنی       ترین جنگ شناخته می شود و در عین حال، جنگی 
است که این کشور نتوانس��ته بعد از این مدت طوالنی پیروز آن باشد. 
خروج امریکا از افغانستان با توجه به این وضعیت بی شباهت با خروج 
این کشور از ویتنام نیست که در آن جنگ نیز بعد از یک دهه و بدون 
پیروزی ناگزیر از عقب نشینی شد. این شباهت باعث شده این مسئله 
پیش بیاید که آیا پیامد عقب نشینی امریکا از افغانستان همانند خروج 
آن از ویتنام خواهد بود و همان گون��ه که ویت کنگ       ها در ویتنام پیروز 
نهایی جنگ شدند، طالبان پیروز نهایی جنگ افغانستان خواهند بود. 

شکی نیست که طالبان خروج امریکا و نیروهای متحدش از افغانستان 
را نتیجه 20 س��ال جنگش با این نیرو      ها و متحدانش می داند و از این 
جهت، خود را در موقعیتی بهتر از گذشته می بیند. این دیدگاه طالبان 
با اعالم حمله به نیروهای امریکایی و خارجی در نخستین روز از خروج 
نیروهای امریکایی دیده ش��د. هرچند که طالبان اعالم کرده که عدم 
تعهد به خودداری از حمله به نیروهای امریکایی به دلیل رعایت نکردن 
توافق صلح دوحه از سوی امریکا است اما به نظر می رسد که اعالم این 
موضوع بیشتر جنبه قدرت نمایی طالبان داشته باشد و اینکه به دیگر 
طرف       ها و به خصوص دولت کابل نش��ان بدهد بعد از خروج نیروهای 
امریکا دست برتر را دارد. بی تردید طالبان با این نوع تلقی به کنفرانس 
صلح استانبول نگاه می کند که قرار است بعد از ماه رمضان برگزار شود 
تا ساختار سیاسی افغانس��تان بعد از خروج نیروهای امریکایی از این 
کشور به بحث گذاشته شود. باید توجه داشت که طالبان تاکنون دست 
از ایده خود برای احیای امارت اسالمی برنداشته و بعید به نظر می رسد 
که با شرایط کنونی حاضر به دادن امتیاز در این مورد اساسی به دولت 
افغانستان باش��د. همین نکته نه تنها باعث ش��ده کنفرانس استانبول 
در هاله ای از ابهام قرار بگیرد بلکه نحوه مش��ارکت طالبان در ساختار 

سیاسی آینده افغانستان را هم مبهم کرده است. 
وجه دیگر خروج نیروهای امریکایی و متحدانش از افغانستان مربوط 
می ش��ود به فرصتی که برای قدرت های خارجی فراهم شده تا جاپای 
خود را در این کشور مستحکم تر از قبل کنند. شاید گسترش نفوذ چین 
از نظر امریکایی       ها بد      ترین پیامد این رویداد باش��د، به خصوص اینکه 
چین نه تنها رابطه نزدیکی با دولت افغانستان دارد بلکه سرمایه گذاری 
قابل توجهی را طی سال های گذشته در زیرساخت های این کشور کرده 
است. از سوی دیگر، نباید روسیه را نادیده گرفت که در فرایند مذاکرات 
بین افغانی فعاالنه مشارکت داشته و با برگزاری چندین دور کنفرانس 
در مس��کو عماًل یکی از طرف ه��ای اصلی فرایند صلح در افغانس��تان 
شمرده می شود. عقب نشینی امریکا از افغانستان فرصت قابل توجهی 
برای این دو رقیب اصلی واش��نگتن فراهم می کند، به خصوص اینکه 
پکن پیش از این روابط نزدیکی با همس��ایه جنوبی افغانستان برقرار 
کرده و با گسترش نفوذ خود در افغانس��تان می تواند منافع خود را در 
منطقه وسیعی از آسیای میانه تا اقیانوس هند حفظ کند. با توجه به این 
پیامد      ها است که می توان گفت خروج امریکا از افغانستان پیامد      هایی 
شبیه به خروج این کشور از ویتنام را در پی دارد و همان گونه که خروج 
امریکا از ویتنام باعث شد سال       ها حضور و نفوذ امریکا در جنوب شرق 
آسیا تضعیف شود، می توان انتظار همین نتیجه را در این منطقه داشت. 
به نظر می رسد که تاریخ بار دیگر تکرار شده و اتکای امریکا به نیروی 
نظامی و جنگ طوالنی برای این کش��ور نتیجه ای جز عقب نشینی و 

تضعیف نفوذش نداشته است. 
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 آتش سوزی نزدیک فرودگاه »بن گوریون«
دیروز یک آتش سوزی گسترده در نزدیکی فرودگاه »بن گوریون« در 
فلسطین اشغالی اتفاق افتاد که توالی آن با حوادث دو هفته گذشته، 
توجه          ها را به خود جلب کرده است. اسکای نیوز عربی گزارش کرده که 
آتش سوزی در یک منطقه کشاورزی در نزدیکی فرودگاه بن گوریون 
رخ داده و مقامات س��اکنان را از این منطقه خ��ارج کردند. فرودگاه 
بن گوریون، بزرگ ترین فرودگاه بین المللی رژیم صهیونیستی است 
که در حومه ش��هر الد و ۱۵کیلومتری جنوب ش��رقی تل آویو قرار 
دارد. اسکادران 2۷ نیروی هوایی ارتش صهیونیست در این فرودگاه 

مستقر است. 
-----------------------------------------------------

  پیونگ یانگ پیش بینی خصمانه از استراتژی بایدن دارد
دولت جو بایدن برای تشریح استراتژی خود مقابل کره شمالی آماده 
می ش��ود و پیونگ یانگ رفتارهای اخیر امریکا را نش��انه این دانسته 
که استراتژی که بایدن دنبال اعالم آن اس��ت، خصمانه خواهد بود. 
به گزارش بی بی س��ی، وزارت خارجه کره ش��مالی دی��روز گفت که 
اظهارات اخیر مقام های واشنگتن نشان دهنده عزم دولت بایدن برای 
حفظ » سیاست خصمانه « علیه این کشور است. ظاهراً اشاره وزارت 
خارجه کره به صحبت های هفته جاری بایدن درباره برنامه هسته ای 
کره شمالی اس��ت که او این برنامه را » تهدیدی جدی « برای امنیت 

جهانی توصیف کرد. 
-----------------------------------------------------

  »ناو « و »ناوکشی« چین و امریکا در تنگه تایوان
با افزایش تح��رکات دریایی امری��کا در دریای چی��ن جنوبی، ارتش 
چین از رزمای��ش ناو هواپیمابر بومی »ش��اندونگ « چین به همراه ناو 
گروه همراه آن خبر داد. این کار ظاهراً در پاس��خ به تحرکات دریایی 
امریکا در نزدیکی جزایر مورد مناقش��ه این کش��ور با ویتنام، مالزی، 
فیلیپین، برونئی و تایوان است. امریکا از اوایل سال جاری میالدی یک 
ناوگروه های نیروی دریایی امریکا خود را به نزدیکی چین اعزام کرده 
که چند بار هم وارد آب های مورد مناقش��ه چین شده که با اعتراضات 
شدید پکن مواجه شده است. البته سخنگوی ارتش چین، برگزاری این 
رزمایش را یک رزمایش آموزشی عادی و در راستای برنامه های سالیانه 

ناوگروه های چینی می داند. 
-----------------------------------------------------

  فشار بر تل آویو برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه
مجله نیوزویک امریکا فاش کرد که رژیم صهیونیستی با فشارهای 
روزافزونی برای نادیده گرفتن اعتراضات ترکیه و در پیش گرفتن 
سیاست امریکا درباره به رسمیت ش��ناختن » نسل کشی ارامنه « 
روبه رو است. به گزارش ایسنا، این مجله معتقد است، به رغم ارتباط 
عمیق کشتار ارامنه با حوادث قتلی که بیش از شش میلیون یهودی 
و اقلیت های دیگر در جریان » هولوکاس��ت « ط��ی جنگ جهانی 
دوم در معرض آن قرار گرفتند، اس��رائیل » نسل کشی « ارامنه را به 
رسمیت نشناخته و همچنان تا به امروز از اتخاذ چنین اقدامی عاجز 
بوده اس��ت. دیوید هریس، رئیس کمیته یهودی امریکایی که یک 
سازمان بانفوذ یهودی در امریکاست، می گوید ما از رهبران اسرائیلی 
خواستیم در اقدام امریکا بیندیشند. حتی اگر به رسمیت شناختن 
» نسل کشی « ارامنه به ایجاد تنش           ها با ترکیه منجر شود، باید این 
اقدام صورت گیرد. مس��ئله برای تل آویو ساده نیست چراکه آنکارا 
بازی سختی می کند. این مجله نوشت: دشمنان سیاسی نتانیاهو به 
درخواست هایش��ان برای در پیش گرفتن سیاست جدیدی درباره 
به رسمیت شناختن » نسل کشی « ارامنه به رغم تنش سیاسی در 

تل آویو ادامه می دهند. 

در اقدامی هماهنگ با رأی دادگاه 
صهيونيست     ها پاکسازی قدس را

 با اخراج  500فلسطينی کليد زدند
رژیم صهیونیستی در پی تبانی در دادگاه های قدس، حکم مصادره 
دهها واحد مسکونی در محله »شیخ جراح « قدس را صادر کرده است. 
گروه های مقاومت و معترضان به این حکم که آوارگی 500 فلسطینی 
را به دنب�ال خواهد داش�ت، معتقدند که ت�ل آویو به ای�ن ترتیب 
زمینه را برای خالی کردن قدس از فلس�طینی     ها مس�اعد می کند. 
دادگاه رژیم صهیونیستی اخیراً به چند خانواده فلسطینی در محله شیخ 
جراح اعالم کرده تا دوم ماه می )۱2 اردیبهشت( باید منازل خود را که به 
نفع شهرک نشینان صهیونیست مصادره شده، تخلیه کنند. همه ماجرایی 
که در سایه موافقت قانونی دادگاه های قدس صورت می گیرد، به اقدام یاد 
شده، محدود نمی شود و شماری دیگر از خانواده های فلسطینی نیز باید 
تا اول آگوست )۱0 مرداد( خانه های خود را ترک کنند. این در حالی است 
که فلسطینی     ها به دنبال توافقنامه ای که در سال ۱۹۶۵ میان دولت اردن 
و آنروا )آژانس امداد و کاریابی ویژه آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان 
ملل( بسته شد مالک این زمین     ها در قدس محسوب شده و منازل آنها 
را دولت اردن ساخته است. س��اکنان محله شیخ جراح از سال ۱۹۷2 با 
توطئه ای صهیونیستی مواجه هس��تند. صهیونیست     ها مدعی هستند 
زمینی که منازل فلسطینی     ها در آن بنا شده قباًل متعلق به خانواده های 

یهودی بوده است. 
 مهر تأیید اردن بر مالکیت فلسطینی ها

وزارت خارجه اردن پنج  شنبه هفته گذشته اعالم کرد که ۱۴ توافقنامه 
تصویب و به وسیله وزارت خارجه فلسطین به ساکنان محله شیخ جراح 
تحویل داده شده است تا به اسناد قبلی که نشانی از مالکیت فلسطینی ها 
هستند، اضافه  شوند. همچنین در آن زمان توافقنامه های شخصی با اهالی 
این منطقه منعقد شده که به موجب آن اردن متعهد شده است منازل 
مذکور به نام ساکنانش ثبت ش��ود اما به دلیل جنگ ۱۹۶۷، این اقدام 
عملی نشد. ضیف اهلل الفایز، سخنگوی وزارت خارجه اردن تصریح کرد، 
این کشور در راستای حمایت از اهالی محله شیخ جراح اسناد مذکور را 
به طرف فلسطینی تحویل داده همانگونه که قباًل اسنادی را در راستای 

کمک به حفظ حقوق فلسطینی های ساکن قدس ارائه کرده است. 
 توطئه یهودی کردن قدس

اعتراضات به ای��ن اقدام رژیم صهیونیس��تی چه در قال��ب راهپیمایی 
و چه انتش��ار مطالب انتق��ادی در ش��بکه های اجتماعی ادام��ه دارد. 
کمیته های مقاومت در فلس��طین هم اعالم کردند، ه��دف از این اقدام 
رژیم صهیونیستی، خالی کردن قدس از فلسطینی هاست. فوزی برهوم، 
سخنگوی حماس در این مورد گفت: » هدف رژیم اشغالگر از اقدام مذکور 
هدف گرفتن هویت و موجودیت فلسطینی در قدس است.«  برهوم تأکید 
کرد این رژیم را مسئول کامل تمام سیاست های نژادپرستانه در قدس 
می داند. جنبش فلسطینی »االحرار « هم اعالم کرد، این طرح در ادامه 
توطئه های رژیم اشغالگر برای یهودی سازی قدس صورت می گیرد و اعالم 
کرد، بهتر اس��ت پیامی را که مقاومت در غزه در دفاع از فلسطینی های 

ساکن قدس برای این رژیم فرستاد، دریافت کند. 
 معترضان در معرض گلوله صهیونیست ها

نظامیان رژیم صهیونیستی نیز خش��ونت    ها در سرزمین های اشغالی را 
تش��دید کرده اند و روز یک    ش��نبه با ادعای اینکه یک زن فلسطینی در 
نزدیکی الخلیل قصد داشت از سالح سرد استفاده کند، به وی تیراندازی 
کردند. صهیونیست    ها همچنین با حمله به راهپیمایی ضد اشغالگری در 
شهرک »کفرقدوم« واقع در شمال کرانه باختری که از ۱۷ سال پیش هر 
هفته برگزار می شود، عالوه بر استفاده از گاز اشک آور، دهها فلسطینی 
را زخمی کردند. مراد ش��تیوی، هماهنگ کنن��ده کمیته های مقاومت 
مردمی در شهرک کفر قدوم به آناتولی گفت: »ارتش رژیم صهیونیستی 
در جریان سرکوب راهپیمایی هفتگی در شهرک کفرقدوم که در اعتراض 
به شهرک سازی     ها در شرق قلقیلیه انجام شده بود، دو جوان فلسطینی را 

به ضرب گلوله پالستیکی مجروح کردند.«
 جهان، تل آویو را تحت فشار بگذارد

محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین پیش تر اعالم کرد 
که به دلیل مخالفت رژیم صهیونیستی با برگزاری انتخابات فلسطین در 
قدس، این انتخابات را به تعویق می اندازد. تشکیالت خودگردان فلسطین 
در بیانیه ای بار دیگر از دولت رژیم صهیونیستی خواست روند برگزاری 
انتخابات فلسطین در قدس را تسهیل کند و اتحادیه اروپا و طرف های 
کمیته چهارجانبه صلح را نیز تشویق کرد به اعمال فشار خود بر تل آویو 
جهت الزام آن به توافق امضا شده در خصوص برگزاری انتخابات در قدس 
ادامه دهند. تشکیالت خودگردان تأکید کرد که به محض کسب موافقت 
برای برگزاری انتخابات در قدس، یک دس��تور صادر ش��ده و فوراً برای 

برگزاری انتخابات اقدام خواهد شد. 
ریاض مالکی، وزیر خارجه فلسطین به سفرای فلسطین یادآور شد باید 
به جامعه جهانی توضیح دهند که این اس��رائیل است که مانع برگزاری 
انتخابات از جمله در ش��هر قدس اس��ت و در نتیجه مسئولیت کامل و 
مستقیم این ممانعت با آن اس��ت. پارلمان عربی نیز تأکید کرد که این 
موضع لجاجت  آمیز مسئوالن رژیم صهیونیستی نقض فاحش توافق های 
امضا شده با دولت فلسطین در این خصوص اس��ت و بار دیگر از جامعه 
بین الملل خواست رژیم صهیونیس��تی را در راستای تحقق حق قانونی 

فلسطینیان تحت فشار بگذارد. 

تداوم کشمکش های سياسی
 بر سر تشکيل کابينه لبنان 

نخس�ت وزیر دولت پیش�برد امور لبن�ان تأکید کرد ک�ه به رغم 
کش�مکش های سیاس�ی  او  اس�تعفای  از  م�اه   ۹ گذش�ت 
پیرام�ون تش�کیل کابین�ه جدی�د همچن�ان ادام�ه دارن�د. 
به گزارش پایگاه خبری العهد، حسان دیاب، نخست وزیر دولت پیشبرد 
امور لبنان جدید     ترین مواضع خود در خصوص روند تش��کیل کابینه 
جدید این کش��ور را مطرح کرد. دیاب در این خصوص گفت: درحال 
حاضر، دولت لبنان ۹ ماه است که از مسئولیت خود استعفا داده است. 
این درحالی اس��ت که کشمکش های سیاسی بر َس��ر تشکیل کابینه 
جدید در طول این چند ماه هنوز متوقف نشده اند. نخست وزیر دولت 
پیشبرد امور لبنان اظهار داشت: برخی قصد ندارند سیاستی را در پیش 
گیرند که در نهایت به تشکیل دولت جدید منجر شود. پیش تر نیز بر 
لزوم تشکیل هرچه سریع تر دولت جدید تأکید کرده بودم. نخست وزیر 
دولت پیشبرد امور لبنان در ادامه به مسئله تأخیر در تشکیل کابینه این 
کشور نیز اشاره کرد و گفت: تأخیر ۹ ماهه در تشکیل کابینه جدید لبنان 
مسئله ای غیرقابل قبول محسوب می شود. دیاب همچنین تصریح کرد: 
رقابت های سیاسی و نیز برخی عوامل خارجی از علل اصلی و اساسی 
تأخیر در تشکیل کابینه جدید لبنان هستند. من اولین نخست وزیری 
هس��تم که از همان ابتدا بر لزوم تش��کیل دولت جدی��د تأکید کردم. 
نخست وزیر دولت پیش��برد امور لبنان در ادامه یادآور شد: »همانطور 
که پیش تر نیز گفته بودم لبنان درحال حاضر در آستانه فروپاشی قرار 
گرفته است. اکنون منابع مالی اندکی برای کشور باقی مانده است و دیگر 
فرصت صبر کردن نداریم. « از سوی دیگر، سعد حریری، نخست وزیر 
مکلف لبنان که بزرگ ترین مانع تشکیل کابینه در این کشور است، روز 
یک     شنبه با انتشار پیامی در توئیتر عید فصح )پاک( را به ملت لبنان و به 
ویژه مسیحیان این کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که لبنان 
بتواند بحران و شرایط دشوار کنونی اش را پشت سر بگذارد و وارد مرحله 

ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی شود. 

3 هفته وقت برای حاشيه نويسی بازگشت به برجام 
تیم ایراني در توجیه کندی بازگشت به برجام با  امریکایي ها هم نظر شد

سيدرحيمنعمتی

مذاک�رات ک�ش    گزارش  یک
یافته و تحریم   ها 
الاقل سه هفته دیگر باقی می ماند. این ماجرا از 
زبان نماینده روس   ها در وین ای�ن طور روایت 
شده که مذاکرات هسته ای با ایران تا سه هفته 
دیگر پایان می یابد. البته کاربرد قید » احتماالً «  
مشخص می کند که این کش یافتن را، به جای 
اینکه فقط امریکایی   ها توجی�ه کنند که البته 
می کنند، مذاکره کننده ارش�د ایران هم با ذکر 
اینکه »طبیعی« است، توجیه می کند، تا معلوم 
شود حاشیه ای که در مورد شرایط بازگشت به 
برجام نوش�ته می ش�ود، اگر نه به اندازه خود 
برجام، اما باید به اندازه کافی طول بکشد و گرنه 
معلوم نمی شود که دولت جدید امریکا چه کار 

شاقی کرده است! 

دور س��وم مذاکرات برای بازگشت امریکا به توافق 
هسته ای ایران )برجام( در شهر وین اتریش به پایان 
رسید و البته قرار شده دور چهارم روز جمعه آغاز 
شود. یک منبع دیپلماتیک اروپایی به خبرگزاری 
رویترز گفته ک��ه مذاکرات وین در طول این س��ه 
هفته به اندازه انتظار آنها پیش��رفت نکرده است و 
دو طرف هنوز بر سر مهم  ترین مس��ائل به تفاهم 
نرسیده اند. این مقام که نخواست نامش فاش شود 
گفته است:»کار زیادی باقی است و وقت تنگ است. 
با توجه به این، ما امیدوار بودیم این هفته پیشرفت 
بیشتری داشته باش��یم.«  یک منبع دیپلماتیک 
سه کشور اروپایی)آلمان، بریتانیا، فرانسه( هم به 

خبرگزاری فرانسه گفت که گفت وگو   ها » در فضایی 
جدی و متمرکز « انجام شده است ولی در عین حال 
افزود:»ما هنوز در مورد حس��اس    ترین مسائل به 
تفاهم نرس��یده ایم. موفقیت به هیچ وجه تضمین 
شده نیست، اما غیرممکن هم نیست. ما تالش های 
خود را برای عملی شدن توافق مضاعف می کنیم.«

از س��وی دیگر، نماینده روس��یه از » خوش بینی 
محتاطانه و فزاینده « در این مذاکرات صحبت کرده 
و گفته طرف   ها امیدوارند ظرف سه هفته به نتایج 
ملموس منجر ش��ود. میخائیل اولیانوف، نماینده 
دائمی روس��یه در وین، در توئیتی ضمن بیان ابراز 
خوش بینی فوق نوشت: »پس از نشستی با حضور 
نمایندگان عالی رتبه روسیه، چین، آلمان، انگلیس 
و فرانس��ه، اقدامات الزم در م��ورد لغو تحریم های 
اعمال شده از سوی ایاالت متحده هنوز نهایی نشده 
و گروه های متخصص کار خود را در این راستا ادامه 

می دهند.«
وی افزوده است:»ش��ما نباید انتظ��ار یک نتیجه 
سریع را داشته باش��ید. این یک روند مداوم است 
و در مسیر درس��ت پیش می رود. ایاالت متحده 
و ایران برای درک بهتر آنچه باید انجام ش��ود باید 
یک زبان مش��ترک پیدا کنند.« عباس عراقچی، 
سرپرس��ت تیم مذاکره کننده ای��ران در وین هم 
گفته اس��ت: » با توجه به ورود به نگارش متن در 
برخی حوزه ها، طبیعتاً کمی روند کند شده است، 
با این وجود روند رو به جلوست.«  همچنین »داریل 
کیمبال « رئیس مؤسسه »کنترل سالح امریکا« 
در گفت وگو با مه��ر در واکنش به این س��ؤال که 

غربی    ها به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات یا ادامه 
روند گفتمانی به نام مذاکره برای مذاکره هستند، 
گفت: »هیچ کسی خواهان اتالف وقت  یا شکست 
روندی که می تواند برجام را احیا کند نیست. بحث 
بر سر جزئیات و توالی اقداماتی است که می تواند 
موجب بازگشت امریکا و ایران به تعهدات شان در 
برجام شود. کیمبال در ادامه توجیهات خود افزوده 
است: »حقیقت آن است که برجام توافق پیچیده ای 
است و گفت وگو بر سر احیای آن نیز پیچیده است. 
بخشی از این پیچیدگی به این دلیل است که دولت 
امریکا در زمان ترامپ در خصوص برجام دست به 
اقداماتی زده که بازگشت از آنها ساده نیست و در 
مقابل ایران نیز اقداماتی را انجام داده که بازگشت 
از آنها نیز ساده نیس��ت و نکته دیگر اینکه اعتماد 
در مذاکرات کم اس��ت.« رئیس مؤسسه »کنترل 
سالح امریکا« می گوید: »اینکه بین ایران و امریکا 
در مذاک��رات وین گفت وگوی مس��تقیمی انجام 
نمی ش��ود نیز یکی دیگر از دالیل طوالنی شدن 
مذاکرات است زیرا مکانیسم مذاکرات غیرمستقیم 
آنگونه که در وین اجرا می ش��ود زمان بر اس��ت. با 
این وجود من با گفته برخی مقامات که می گویند 
در مذاکرات پیشرفت حاصل ش��ده موافقم و اگر 
موضوع و مش��کل خاصی پیش نیای��د می توانیم 
ظرف دو تا سه هفته آینده شاهد به نتیجه رسیدن 

گفت وگو   ها باشیم.«
  تل آویو در تدارک باج خواهی پسابرجامی
رسانه های صهیونیستی بامداد یک   شنبه از دیدار 
»یوسی کوهن« رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل 

)موساد( با »جو بایدن « رئیس جمهور امریکا خبر 
دادند. ش��بکه ۱2 تلویزیون رژیم صهیونیستی در 
این باره گزارش داد که دیدار کوهن و بایدن شامگاه 
جمعه )به وقت محلی( در کاخ سفید برگزار شده و 
دو طرف درباره »تهدیدهای ایران « و دیگر مسائل 

گفت وگو کردند. 
پیش از دیدار رئیس موساد با رئیس جمهور امریکا، 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با کوهن تم��اس گرفته و م��واردی را درخصوص 
ایران به وی گوشزد کرده تا به بایدن انتقال دهد. به 
نوشته وبگاه »عاروتص شوع « به نقل از این گزارش، 
دیدار کوهن و بایدن از پیش برنامه ریزی نشده بود 
و در زمان سفر هیئت مقام های امنیتی اسرائیلی 
به واش��نگتن تصمیم به  برگزاری آن گرفته شد. 
این شبکه همچنین گزارش داد که در این دیدار، 
مقام های ارش��د ش��ورای امنیت ملی امریکا نیز 
حضور داشتند. وبگاه امریکایی »آکسیوس « اما در 
این باره نوشت: »کاخ سفید این دیدار را مخفیانه 
نگاه داشته و هیچ بیانیه ای درباره آن صادر نکرده 
اس��ت«. به نوش��ته این پایگاه خبری، کاخ سفید 
هنوز حاضر نیست به سؤاالت درباره دیدار بایدن و 
کوهن پاسخ دهد یا جزئیاتی از آن ارائه کند. شامگاه 
دو   شنبه هفته قبل بود که کوهن، »مئیر بن شبات « 
مشاور امنیت داخلی، »آویو کوخاوی« رئیس ستاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی، برای گفت وگو 
با همتایان امریکایی خ��ود در خصوص ایران وارد 
واشنگتن شدند. جنیفر س��اکی ، سخنگوی کاخ 
س��فید نیز در آن زمان گفت اطالع��ات جدیدی 
را از دور دوم مذاک��رات احیای برج��ام در وین به 
هیئت مقام های صهیونیس��تی که به واش��نگتن 
سفر کرده اند، ارائه می کنند. از سوی دیگر روزنامه 
صهیونیس��تی هاآرتص اعالم کرد که مؤسس��ات 
نظام��ی و سیاس��ی رژیم صهیونیس��تی احتمال 
می دهند که واشنگتن تصمیم خود را برای بازگشت 
به برجام قطعی کرده است و اسرائیل نیز آماده این 
امر شده است. این روزنامه همچنین اعالم کرد که 
دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا تصمیم خود 
را برای اعالم بازگشت به برجام در سریع    ترین زمان 
ممکن قطعی کرده است و رژیم صهیونیستی نیز 
درحال تهیه لیست درخواست های امنیتی خود 
برای طرف امریکایی بعد از امضای توافق اس��ت. 
این روزنامه صهیونیستی در ادامه آورده است که 
دو طرف امریکایی و اسرائیلی در رایزنی های خود 
افزایش و بهبود توان دفاع هوایی اسرائیل و یافتن 
راهکاری مش��ترک برای حل مش��کل تهدیدات 
پهپاد   ها و موش��ک های ایرانی به ویژه علیه رژیم 
صهیونیستی را مورد بحث  قرار داده اند. بر اساس 
این گزارش، یک هیئت اسرائیلی به منظور بحث 
و رایزنی در خصوص توافق هسته ای ایران اکنون 
در واشنگتن به سر می برد که این هیئت متشکل 
از مئیر بن شبات، رئیس س��ازمان امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی و یوسی کوهن، رئیس موساد 
و همچنین تامر هایمن، رئی��س بخش اطالعات 

نظامی است. 

همزمان با خروج ظاهری نیروهای امریکایی از 
افغانستان، ناامنی و تنش     ها در این کشور شدت 
گرفته است و با انفجارهای مشکوک پی در پی در 
گوشه و کنار افغانستان، نیروهای امنیتی افغان 
در پایتخت و برخی از شهرهای بزرگ این کشور 
به حالت آماده باش درآمدند. ناظران نیز از خروج 
غیرمسئوالنه واش�نگتن بدون توافق با طالبان 
ابراز نگرانی کرده اند که این مس�ئله زمینه ساز 
حمالت بیش�تر ای�ن گروه ب�ه افغان     ها ش�ود. 
در ش��رایطی ک��ه امریکا خ��روج نیروه��ای خود 
از افغانس��تان را شروع کرده اس��ت، سیر تحوالت 
نش��ان می دهد که ناامنی     ها در این کشور بیش از 
هر زمان دیگ��ری افزایش یافته اس��ت. به گزارش 
بی بی سی، همزمان با آغاز خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان، حضور نیروهای امنیتی به ویژه در ایست 
و بازرس��ی های کابل و برخی والیت ه��ای بزرگ 
افزایش داشته اس��ت. براس��اس آمارهای منتشر 
ش��ده النگ وار  ژورنال، از مجموع شهرستان های 
افغانستان، ۱2۷شهرستان در کنترل دولت، ۱۹3 
شهرستان تحت درگیری و ۷۷ درصد نیز در کنترل 
طالبان اس��ت. درگیری      ها در هفته ه��ای اخیر در 
برخی از والیت های افغانستان افزایش یافته است. 
برخی رسانه      ها گفته اند که دست کم در هفته اخیر 
یکصد نیروی امنیتی این کش��ور کش��ته شده اند. 
همچنین       شنبه ش��ب انفجار مهیب در تانکرهای 
سوخت در ناحیه ۱۷ شهر کابل رخ  داد و این انفجار 
باعث شد دست کم هفت نفر کشته و ۱۴ نفر مجروح 
شوند. این حادثه باعث قطع برق پایتخت نیز شد. 
به گزارش بی بی س��ی، فرودوس فرامز، سخنگوی 
پلیس کابل با اشاره به اینکه این آمار نهایی نیست، 
گفت:»اکنون ترافیک سنگین در محل وجود دارد 
ولی مسیر برای تردد مسدود نیست. « انفجارهای 
مشکوک در برهه کنونی نشان می دهد که خروج 
امریکا با تنش های گس��ترده ای همراه شده است. 
پرتنش سازی افغانستان با خروج امریکایی     ها نشانگر 
این است که تالش می  شود اینگونه وانمود شود که 
در نبود امریکایی ها، افغانستان رنگ آرامش به خود 
نخواهد دید. امریکایی     ها هرچند در ظاهر به دنبال 

خروج از افغانستان هس��تند اما در اصل مقدمات 
بازگشت دوباره خود به افغانستان را چیده اند. یعنی 
همان کاری که در عراق نیز دنبال کردند و سه سال 
پس از خروج از این کش��ور با اعزام تروریست های 
داعش راه بازگشت مجدد به عراق را باز کردند و در 
افغانستان نیز این سناریو ممکن است اتفاق بیفتد. 
همچنان که، پس از هشدار طالبان مبنی بر اینکه 
با تأخیر در خروج از افغانستان، این گروه حمله به 
نیروه��ای خارجی را برای خود محف��وظ می داند، 
ژنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو 
روز یک     شنبه تأکید کرد که این نیرو     ها ابزار نظامی 

الزم برای پاسخگویی به هرگونه حمله را دارد. 
 خروج غیرمسئوالنه 

خروج امریکایی     ها بدون برقراری صلح در افغانستان 
نگرانی افغان     ها را در پی داشته است. ناظران سیاسی 
و مردم افغانستان از خروج غیرمسئوالنه امریکا و 
وضعیت نامعلوم صلح در این کشور نگران هستند 
مبنی بر اینکه اگر مذاکره صلح امریکا با طالبان به 
نتیجه نرسد بار دیگر تشدید جنگ طالبان زندگی 
افغان      ها را نابود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری 
ایرنا، با وجود اینک��ه امریکایی      ها بدون هیچ قید و 
شرطی روند خروج از افغانستان را آغاز کرده اند، اما 

اکنون مردم افغانستان می گویند که نگران رفتن آنها 
نیستند، بلکه مطمئن هستند که نظامیان امریکایی 
امروز یا فردا این کشور را ترک می کردند، اما آنچه 
نگران کننده است، خروج غیرمسئوالنه امریکایی      ها 
از این کش��ور اس��ت. محمد انور رضایی، یکی از 
مجاهدین سابق افغانستان به ایرنا گفت:»اگرچه 
مردم افغانستان انتظار استقرار کامل صلح و امنیت 
از س��وی امریکایی      ها در کشورش��ان را نداشته و 
ندارند، اما ترک غیرمسئوالنه آنها از افغانستان و ر     ها 
کردن این کشور در وضعیتی که هیچ ضمانتی برای 
رس��یدن به صلح وجود ندارد، آنها به شدت نگران 
کرده اس��ت از این مبادا بار دیگر کشور دچار یک 
جنگ داخلی دیگر شود. « به گزارش بی بی سی، 
احمد سعیدی، کارشناس سیاسی نیز در صفحه 
فیس بوک خود نوشته است که امریکایی ها با ترک 
این کش��ور ارمغان و یادگار     هایی ک��ه برای مردم 
افغانستان به جا گذاشته اند چیزی جز فربه کردن 
طالبان، افزایش تنش های قومی، سپردن سرنوشت 
سیاسی و فرهنگی افغانس��تان به دست پاکستان 
و کشورهای دیگر نیس��ت. محمد داود عابدی از 
افراد نزدیک به طالب��ان در گفت وگوی تازه ای به 
شبکه طلوع نیوز افغانستان گفته است:»به زودی 

فرصت آن فرا می رسد تا ۷ هزار زندانی دیگر طالبان 
نیز آزاد ش��وند دولت افغانس��تان نمی تواند مانع 
آزادی زندانیان طالبان شود، زندانیانی که احتمال 
بازگشت آنها به میدان جنگ پس از آزادی از زندان 
منتفی نیست«. این درحالی است که طالبان بار     ها 
آزادی کامل زندانیان خود از زندان های افغانستان 
را یکی از شروط بازگش��ت به میز مذاکرات اعالم 
کرده اس��ت. عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانس��تان هم درب��اره اینکه گروه 
طالبان نیز صلح بخواهند، ابراز تردید کرده است. او 
می گوید: » شورای عالی مصالحه ملی کوشش های 
زیادی کرده اس��ت تا طالبان تقاضاه��ای خود را 
مطرح کند اما تاکنون نتیجه نداشته است«. نگرانی 
از قدرت گیری مجدد طالبان عالوه بر افغان ها، به 
مقامات روسیه نیز سرایت کرده است. به گزارش 
خبرگزاری »تاس«، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه 
رئیس جمهور روسیه در مسائل افغانستان معتقد 
اس��ت :»اگر امریکایی       ها نتوانند با جنبش طالبان 
به سازش دس��ت یابند، با آغاز فصل تابستان، بار 
دیگر اقدامات مسلحانه گسترده در افغانستان از سر 

گرفته خواهد شد.«
امریکایی     ها قرار بود پس از توافق صلح با طالبان، 
افغانس��تان را ترک کنند اما ای��ن گفت وگو     ها به 
نتیجه الزم ب��رای برقراری صلح نرس��ید و حتی 
درگیری     ها در خاک افغانستان بیشتر شده است. 
دولت افغانستان که با کمترین میزان آرای مردمی 
روی کار آمده است و کرسی قدرت خود را متزلزل 
می بیند، به هی��چ وجه با خروج کام��ل نیروهای 
امریکایی موافق نیس��ت و از گس��ترش حمالت 
طالبان به شدت نگران است. با توجه به تحرکات 
طالبان در آستانه خروج امریکایی ها، این گروه در 
نبود نیروهای خارجی ممکن است حمالت خود 
علیه نیروهای افغان را افزایش دهد. هرچند بخشی 
از بدنه طالبان آمادگی خود را برای مذاکرات بین 
االفغانی پس از خروج امریکایی     ها اعالم کرده اند اما 
این گروه به چیزی کمتر از به دست گرفتن قدرت 
رضایت نمی دهد و حتی سهیم شدن در قدرت را 

نیز تاکنون نپذیرفته است. 

پرتنش سازی خروج امریکا از افغانستان
افزایش ناآرامي ها همزمان با شروع خروج نیروهاي امریکایي از افغانستان مشکوک به نظر مي رسد


