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  گزارش  2

فروپاشی لبنان به نفع کیست !
تحوالت سریع و پیچیده لبنان و تعمیق بحران حاکم بر این کشور بازی 
بازیگران منطقه ای و بین المللی را به نقطه بدون بازگش��ت نزدیک کرده 
اس��ت . همه می دانند برداش��تن هر حرکت اشتباه از س��وی هر کدام از 
کنشگران می تواند تبعات مهم و زیانباری برای لبنان و منطقه در بر داشته 
باشد . رژیم صهیونیستی ضمن ابراز نگرانی از فروپاشی لبنان، این وضعیت 
را به نفع حزب اهلل و جمهوری اسالمی ایران ارزیابی کرده و از امریکا خواسته 

است مانع این اتفاق شود . 
بحران مالی لبنان همزمان با شروع جنگ داخلی سوریه در سال 2011 ، 
صادرات لبنان را تحت الشعاع این جنگ قرار داد. عالوه بر این حدود یک 
میلیون پناهجوی سوری وارد خاک لبنان شدند که در افزایش هزینه های 
دولت تأثیر بسزایی داشته است. بحران فعلی همان زمانی کلید خورد که 
نخست وزیر لبنان، سعد حریری، در سفر به ریاض برای مدتی ناپدید شد 
و سپس با حضور در تلویزیون داخلی عربس��تان سعودی، از سمت خود 
استعفا داد. این امر موجب خروج سرمایه بسیاری از ثروتمندان لبنانی از 
این کشور شد. متعاقب آن بحران نقدینگی لبنان از سال 2019 آغاز شد و 
تاکنون ارزش پول این کشور در مقابل دالر به یک دهم ارزش قبلی رسیده 
است. افزایش هزینه های دولت، کسری بودجه و نبود تناسب بین درآمد       ها 

و هزینه       ها موجب گسترش بحران شده است. 
بنابراین مجموعه این عوامل موجب کاهش سپرده های بانکی، افزایش نرخ 
بهره، افزایش بدهی های بانکی شرکت های خصوصی و کاهش GDP لبنان 
به 0/25 درصد شد. طبق گفته بانک جهانی، بحران اقتصادی کنونی لبنان، 
حاد       ترین بحران شکل گرفته در دنیا از سال 1850 میالدی است. در این 
فضای شکننده اقتصادی، تالش های دولت برای کاهش کسری بودجه ، 
موجب افزایش فشار اقتصادی به شهروندان لبنانی می شود. در همین راستا 
افزایش مالیات       ها در سال 2019 موجب شکل گیری تظاهرات گسترده ای 
در بسیاری از شهر       ها شد. در حال حاضر اعتماد عمومی به مدیریت امور 

توسط دولت به شدت کاهش یافته است. 
آنچه مشخص است علل اصلی تأثیرگذار بر بحران اقتصادی کنونی لبنان در 
کنار ناکارآمدی های داخلی، عوامل سیاسی است. بی ثباتی سیاسی ایجاد 
شده پس از استعفای حریری در سفر به عربستان، با تشکیل دولت حسان 
دیاب در حال التیام بود که انفجار بندر بیروت در سال 2020 منجر به ایجاد 
بحران جدید و استعفای دولت تازه ش��کل گرفته این کشور شد. دخالت 
مستقیم یا غیرمستقیم رژیم صهیونیستی در این حادثه منجر به افزایش 
بی ثباتی و بحران در جهت منافع این رژیم شد. این رژیم نامشروع تالش 
کرد با انحراف افکار عمومی به سمت حزب اهلل لبنان، این گروه را مسئول 
انفجار معرفی کند.  فرانسه نیز در سال های اخیر و به خصوص پس از حادثه 
بندر بیروت تالش کرده نقش و نفوذ خود را در این کش��ور بیش از پیش 
افزایش دهد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از حادثه در بازدید 
از بیروت از ابتکار عمل پاریس برای خروج لبنان از بحران صحبت کرد. اما 
با گذشت یک سال از آن حادثه شرایط این کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه 
وخیم تر نیز شده است. در این ش��رایط وخیم، فرانسه ارسال کمک های 
بین المللی به لبنان را نیز مشروط به تشکیل دولت جدید با ساختارهای 

اصالح شده دانسته است. 
رهبران سیاس��ی لبنان در تش��کیل کابینه جدید دارای چند دس��تگی 
بسیاری هستند. ساختار سیاسی لبنان پس از پیمان طائف در سال 1990، 
به گونه ای چیده شده که قدرت میان مذاهب مختلف این کشور تقسیم 
شده است. وابس��تگی های مذهبی احزاب به قدرت های خارجی یکی از 
دالیل عدم توافق برسر ش��کل گیری دولت جدید است. در نتیجه لبنان 
مدت های طوالنی است که به صحنه بازی بسیاری از قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای تبدیل شده است. در همین راستا سفرای فرانسه و امریکا 
در بیروت ، پنج  شنبه گذشته در سفر به ریاض با مقامات عربستانی دیدار و 
روز جمعه در بیانیه خود بر لزوم شکل گیری دولت جدید حامی اصالحات 
اساسی در لبنان تأکید کردند. بنابراین حل بحران سیاسی، اقتصادی کنونی 
لبنان نیاز به تغییر صحنه بازی قدرت های با نفوذ در این کشور دارد. سه 
کشور امریکا، فرانسه و عربستان در راستای پروژه کاهش نفوذ منطقه ای 
ایران، در لوای اصالحات اساسی در لبنان، به دنبال محدود نمودن نقش 
حزب اهلل در قدرت سیاسی و نظامی این کش��ور هستند. تحریم مقامات 
لبنانی توسط فرانس��ه و تهدید اتحادیه اروپا به تحریم مشابه و همچنین 
مشروط کردن ارسال کمک های مالی و غذایی بین المللی به تشکیل دولت 
جدید با رویکرد اصالحی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی 

در همین راستا ارزیابی می شود. 
در نتیجه می توان گف��ت این بازیگران تا حصول منافع سیاس��ی خود از 
شکل گیری دولت جدید در این کشور حتی در صورت بغرنج تر شدن شرایط 
نیز خودداری خواهند کرد. واضح و مبرهن است که ساختار مردمی، قومی و 
مذهبی لبنان به گونه ای است که دخالت منفی قدرت های خارجی نه تنها 
به حل بحران کمکی نخواهد کرد بلکه موجب پیچیده تر شدن شرایط نیز 
خواهد شد. قدرت های دارای نفوذ در لبنان به جای تحمیل خواسته       ها و 
تأمین منافع خود باید به رهبران این کشور در برون رفت از این بحران کمک 

کنند، تا بار دیگر ملت لبنان بتواند از این بحران به سالمت عبور کند. 
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 احتمال خروج نیروهای رزمی امریکا از عراق
دو مقام عراقی ضمن اشاره به اینکه رایزنی      هایی میان بغداد و واشنگتن 
درباره زمان برگ��زاری دور جدید گفت وگوه��ای راهبردی در جریان 
است،  از احتمال اعالم خروج نیروهای رزمی امریکا از عراق خبر دادند. 
این دو مقام به روزنامه »العربی الجدید « گفتن��د که زمان دور چهارم 
گفت وگوی راهبردی بغداد-واشنگتن قرار است پس از پایان تعطیالت 
عید سعید قربان در واشنگتن برگزار شود. بر اساس این گزارش ، یک 
مقام بلندپایه در دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز چهار     شنبه 
در این خصوص خب��ر داد: »تا این لحظه،  معلوم نش��ده اس��ت که آیا 
نخس��ت وزیر در این مرحله به عنوان رئیس هیئتی که قرار اس��ت به 
واشنگتن برود، مشارکت خواهد کرد یا فؤاد حسین به نیابت از او این 
کار را برعهده خواهد گرفت.« مقام مذکور همچنین خبر داد که بغداد 
با طرف امریکایی ارتباط       هایی برقرار کرده است تا درباره زمینه سازی 
برای مرحله چهارم گفت وگوهای راهبردی با واشنگتن بحث و تبادل 
نظر کند؛ مرحله ای که نتایج آن به اتمام یا ادامه این گفت وگو     ها بستگی 

خواهد داشت. 
-----------------------------------------------------
 قطر ب�رای برگزاری نخس�تین انتخابات تاری�خ خود آماده 

می شود
100 روز دیگر  در ماه اکتبر، نخستین انتخابات تاریخ قطر برای انتخاب 
اعضای مجلس ش��ورا برگزار خواهد شد. به گزارش ش��بکه الجزیره، 
برگزاری چنی��ن انتخاباتی در موعد مقرر، یک تح��ول مهم در حیات 
سیاسی قطر به شمار می آید که در سایه تالش های رهبران سیاسی این 
کشور برای تقویت دموکراسی از طریق گسترش مشارکت مردمی در 
روند سیاسی صورت می گیرد. بنابر این گزارش، مجلس شورای قطر، 
نهاد قانونگذاری این کشور اس��ت که کار آن بررسی مسائل ارجاعی از 
سوی کابینه مانند الیحه های قانونی، سیاس��تگذاری کلی در مسائل 
سیاس��ی، اقتصادی و مدیریتی و پیش نویس بودجه برای پروژه های 

اصلی و ارائه توصیه های الزم در خصوص آن است. 
-----------------------------------------------------

  آفریقای جنوبی در چنگ غارت و شورش 
اعتراضات به زندانی شدن رئیس جمهور س��ابق آفریقای جنوبی وارد 
مرحله جدیدی از خشونت شده است و بیش از ۳0 نفر کشته و بسیاری 
زخمی شده اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان سه      شنبه شب 
در چندین منطقه در آفریقای جنوبی با پلیس در حالی درگیر شدند که 
نارضایتی      ها بابت فقر و نابرابری به بد     ترین ناآرامی      ها در این کشور در 
سال های گذشته تبدیل شده است. مقام های امنیتی می گویند دولت 
آفریقای جنوبی تالش می کند از گس��ترش بیش��تر غارت و خشونت 
جلوگی��ری کند اما مجبور ش��ده وضعیت فوق الع��اده را متوقف کند. 
مغازه      ها توسط هواداران رئیس جمهور سابق غارت و بزرگراه      ها مسدود 
شده اند. کارخانه      ها در آتش می سوزند و صحنه های تکان دهنده شهر     ها 

را احاطه کرده است. 

دو مسیری که به یک مقصد ختم می شود

گاز امارات در جاده عادی سازی با اسرائیل 
خودگردان در مسیر سازش

علیسلطانیفرد

دولت ج�و بایدن    گزارش  یک
همچنان بر راه حل 
دو دولتی ب�ه عنوان تنها راه حل س�ازش بین 
فلسطینیان و اسرائیل تأکید می کند؛ راه حلی 
که محمود عباس ب�ه تازگی پیش�نهاد        هایی 
س�ی بندی برای احی�ای آن ارائه ک�رده، ولی 
دولت های عربی و اسرائیل، همچنان در حال 
دویدن در ج�اده ای متف�اوت، یعن�ی توافق 
موسوم به ابراهیم هس�تند که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور قبلی امریکا آن را پایه گذاشت. 
10 روز بعد از افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی 
در ابوظبی امارات، دیروز سفارت امارات هم در 
تل آویو افتتاح شد. تشکیالت خودگردان که 
خود در حال نرد سازش با رژیم صهیونیستی 
است، کار اماراتی        ها را »خیانت« خوانده است. 

به گزارش »جوان«، امریکایی        ه��ا برای آنچه که 
حل معضل اس��رائیلی- فلس��طینی می خوانند، 
دو راه حل جداگانه دارند؛ راه حل تاریخی، همان 
روند سازش یا اصطالحاً صلح خاورمیانه است که 
با بازیگردانی دموکرات  ها و جریان چپ اسرائیلی 
در سال 199۳ در اسلو شروع شده و با قوت گرفتن 
صهیونیس��ت های افراطی طی دو دهه گذشته ، 

متوقف ماند. مص��ر و اردن، دو بازیگردان کلیدی 
این روند طی سه دهه گذشته بوده اند. این راه حل، 
که به راه حل »دو دولتی « هم معروف است، تأکید 
دارد که حل کش��مکش بین فلسطینیان و رژیم 
صهیونیستی مستلزم تحول داخلی در مناسبات 
دو طرف اس��ت. ب��ه همین خاطر، بر مناس��بات 
تش��کیالت خودگردان با اسرائیل متمرکز است. 
راه حل دوم، که طی دوره ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ کلید خورد، بر راه حل بیرونی معضل تأکید 
 )Abraham Accords  ( می کند. توافقات ابراهیم
بیانیه مشترک اس��رائیل، امارات متحده عربی و 
ایاالت متحده بود ک��ه در 1۳ اوت 2020 منعقد 
شد و با توافق عادی سازی روابط بحرین - اسرائیل 
ادامه پیدا ک��رد. بازیگران این تواف��ق در امریکا، 
جمهوریخواه��ان، در اس��رائیل جناح راس��ت و 
در میان کش��ور        هایی عربی، امارات، عربستان و 

بحرین هستند. 
 امارات؛ بعد هم بحران سودان و مراکش

بعد از ورود دولت بایدن به کاخ س��فید در ژانویه 
2021، دموکرات  ها به دنبال احیای توافق تاریخی 
اسلو هستند که بر راه حل دو دولتی متمرکز است. 
سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه امریکا سه         شنبه 
شب در گفت وگو با اسکای نیوز، برای چندمین بار 

بر تعهد دولت بایدن به احی��ای راه حل دو دولتی 
تأکید کرد و گفت که رئیس جمهور امریکا ایمان 
دارد که به جز راه حل دو دول��ت، راه حل دیگری 
در خاورمیانه وجود ن��دارد. او در حالی گفته که 
دولت امریکا در حال انجام گفت وگوهای عمیقی 
با فلس��طینیان و اس��رائیل در این باره است که 
یائیر الپید، وزی��ر خارجه کابین��ه ائتالفی رژیم 
صهیونیس��تی که عمدتاً بر محور احزاب راستگرا 
تش��کیل ش��ده، در نشس��ت وزرای امور خارجه 
اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: »راه حل تشکیل 
دو دولت ) فلس��طین در کنار اس��رائیل( در حال 
حاضر قابل اجرا نیست.«  الپید همچنین با اشاره 
به اینکه 10 روز پیش سفارت اسرائیل در ابوظبی 
باز شد، گفت: »امید داریم طی چند هفته آینده 
س��فارت ما در مراکش و پ��س از آن در بحرین و 
سودان افتتاح شود.«  هنوز یک روز از سخنان الپید 
نگذشته بود که س��فارت امارات هم در تل آویو با 
حضور اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی 
و محمد الخواجه، سفیر امارات در تل آویو افتتاح 
ش��د. امارات متحده عربی پرچم خ��ود را بر فراز 
س��فارتخانه به اهتزاز درآورد و س��فیر اماراتی در 
سخنانی گفت که برپایی سفارت امارات در اسرائیل 
سنگ بنای ادامه همکاری مشترک دو طرف است. 

محمد الخواجه افزود: از زمان عادی سازی روابط 
بین امارات و اسرائیل، برای اولین بار شاهد بحث         ها 
و رایزنی ها، فرصت های سرمایه گذاری و تجارت و 
همکاری علمی و پزش��کی خواهیم بود. سفارت 
جدید امارات متحده در ساختمان بورس تل آویو 
واقع شده است. سه         شنبه شب، به فاصله نیم روز 
قبل از افتتاح س��فارت، اولین توافقنامه همکاری 
در زمینه کش��اورزی بین رژیم صهیونیس��تی با 
امارات نیز امضا ش��د. وزیر امنی��ت غذایی و آبی 
امارات گفت: » امارات و اسرائیل در زمینه امنیت 
غذایی چالش های بسیاری دارند. ما در حال یافتن 
راه حل های خالقانه و عملی ب��رای این چالش         ها 

هستیم.«
 سازش جای عادی سازی

سخنگوی جهاد اسالمی فلسطین در واکنش به 
افتتاح سفارت امارات گفت که چه بسا این سفارت 
بر ویرانه های منزل یک خانواده فلسطینی که در 
سال 1948 آواره شده اند، بنا شده باشد. »طارق 
س��لمی« س��خنگوی جهاد اس��المی فلسطین 
گفته که در تاری��خ ثبت خواهد ش��د زمانی که 
جنایات رژیم اش��غالگر در قدس، تخریب منازل 
و یورش به مس��جداالقصی ش��دت یافت، سران 
امارات سفارت خود را در فلسطین اشغالی افتتاح 
می کنند. حتی تش��کیالت خودگردان فلسطین 
هم که پیگیر فعال س��ازی روند س��ازش با رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت، اقدام امارات را »خیانت« 
خوانده است. عباس زکی، عضو ارشد جنبش فتح 
فلسطین ضمن اش��اره به این موضوع که امارات 
پس از امضای توافق عادی س��ازی روابط با رژیم 
صهیونیستی به 7 هزار اسرائیلی تابعیت اماراتی 
داده اس��ت درباره نفوذ جنبش صهیونیس��م در 
امارات هشدار داد. زکی در ادامه خطاب به سران 
عرب از جمله »عبدالفتاح السیسی « رئیس جمهور 
مصر گفت: اگر درهای امارات برای اعطای تابعیت 
به صهیونیس��ت         ها باز ش��ود، هالک می شوید و 
نمی توانید جلوی گسترش جنبش صهیونیسم را 
بگیرید. این عضو فتح در پایان حساب ملت امارات 
را از حساب دولت این کش��ور جدا کرد و گفت، 
خائن تنها ش��خص محمد بن زاید است. این در 
شرایطی است که محمود عباس در چارچوب یک 
کمیته وابسته به تشکیالت خودگردان، طرحی 
سی بندی برای احیای مذاکرات موسوم به صلح 
با اسرائیل ارائه کرده اس��ت. بازگشایی مؤسسه 
بیت الشرق و دیگر مؤسسات فلسطینی که از سال 
2001 در قدس شرقی بسته شده اند، بازگشت به 
وضعیت قدیم در مسجداالقصی توقف کوچاندن 
فلسطینیان از منازل خود در قدس، توقف توسعه 
شهرک سازی از جمله ساخت و ساز در قدس، جزو 

برخی بندهای این طرح سی بندی است. 

صداهای مخالفان در امریکا با خروج نیروهای 
این کشور از افغانس�تان همچنان بلند است. 
نه تنه�ا رهب�ر اقلی�ت جمهوریخواه س�نا و 
ش�ماری از دموکرات  ها تصمیم بایدن را به باد 
انتق�اد گرفته ان�د، بلکه کار به جایی رس�یده 
که رئیس جمهور اس�بق که ن�ام وی با جنگ 
افغانس�تان گره خورده، نیز ب�ا داعیه دفاع از 
حقوق  بش�ر به جرگه منتقدان پیوسته است. 

جورج بوش پس��ر که در پدید آمدن باتالق های 
مرگب��ار ب��رای نیروه��ای کش��ورش در جریان 
جنگ ه��ای افغانس��تان و عراق نقش مس��تقیم 
داشت، در مصاحبه با دویچه وله به شدت از خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. 
بوش اگرچه از ای��ن فرصت برای دف��اع از به راه 
انداختن جنگ در افغانستان  اس��تفاده کرده اما 
در عین حال، خروج نیرو     ها را زمینه س��از آسیب 
رسیدن به زنان افغان دانسته است. رئیس جمهور 
پیشین امریکا که خود متهم به ارتکاب جنایات 
جنگی است، در این مورد با اشاره به گروه طالبان 
گفت: »ناراحت کننده است اما متأسفانه آنها )زنان 
و دختران( در برابر افراد بی رحمی تنها گذاشته 
می شوند که آنها را س��الخی می کنند، این قلب 
مرا می شکند. « بوش با ابراز ناراحتی تأکید کرده 
است که عواقب این جنگ به طرزی غیرقابل باور 

بد خواهد بود. 
 بایدن از پاسخ فرار می کند

وزارت دفاع امریکا روز سه      ش��نبه از تالش برای 
مذاکره با کش��ورهای همجوار افغانستان درباره 
امکان استفاده از حریم هوایی این کشور     ها خبر 
داد. پنتاگون این اقدام را با توس��ل ب��ه مبارزه با 
تروریسم توجیه کرده است. میچ مک کانل، رهبر 
اقلیت جمهوریخ��واه و از هم حزبی های بوش نیز 
با وی هم عقیده اس��ت. او که پی��ش از این هم از 
خروج نظامیان کش��ورش از افغانس��تان انتقاد 
کرده بود، در س��نا گفت: »عجل��ه بی مالحظه ما 
برای خروج از افغانس��تان به یک شرمس��اری و 
خجالت جهانی تبدیل می شود. جو بایدن با این 
تصمیم حقیقت آشکار در مقابل چشمان همگان 
را نادیده می گیرد. افغانس��تان در حال تجزیه و 

فروپاشی است.«
 نگران�ی از تس�لط کام�ل طالب�ان ب�ر 

افغانستان
مک کانل با پرداختن به پیشروی های طالبان در 
افغانستان آن هم در ش��رایطی که برنامه  خاصی 
ب��رای حفاظت از متح��دان افغان وج��ود ندارد، 
گفت: »این بحران انسانی احتماالً تاریخی خواهد 
بود. بایدن و تیم��ش ناامیدانه ب��رای اجتناب از 
پاسخ دادن به سؤاالت س��خت درباره افغانستان 
تالش می کنند. اما مردم امریکا س��زاوار پاس��خ 
هستند.«  رهبر اقلیت سنا از کمیته های مربوطه 
سنا خواست بر مواردی از جمله آینده جمع آوری 
اطالعات امریکا و حضور روسیه و چین در منطقه 

نظارت داشته باشند. 
ادامه تصرفات طالبان نگرانی برخی دموکرات  ها 
را نیز درباره برنامه های دولت بایدن برای حفاظت 
از متحدان افغ��ان از جمله مترجم��ان به دنبال 
داشته است. پاتریک لهی، س��ناتور دموکرات از 
ایالت ورمونت در این مورد گفت: »ما قرار اس��ت 
ش��اهد تصاویری از به صف شدن متحدان افغان 
در مقابل یک دیوار و تیرباران شدن ش��ان باشیم 
و این اصاًل اغراق نیس��ت. « در پس همه این اما و 
اگرها، یک نکته و آن هم نگرانی از س��قوط دولت 

مشهود است. مایکل اوهانلون، یکی از تحلیلگران 
مؤسسه بروکینگز اگرچه به صورت قطعی سقوط 
دولت طی ماه های آتی را تأیید نکرده اس��ت اما 
می گوید: » فک��ر می کنم که احتم��ال به وجود 
آمدن نوعی بن بس��ت، از تس��لط کامل طالبان 

بیشتر است.«
 چراغ سبز لندن به همکاری با طالبان

با این همه به نظر می رسد که لندن خود را برای 
هر سناریویی، حتی روی کار آمدن طالبان آماده 
کرده اس��ت. بن واالس، وزیر دف��اع انگلیس در 
مصاحبه ای با روزنامه دیلی تلگ��راف با اذعان به 
اینکه چش��م انداز همکاری با طالب��ان جنجالی 
خواهد بود، گفت: »هر دولتی که باشد، به شرط 
رعایت هنجارهای بین المللی مشخص، لندن با 
آن تعامل خواهد ک��رد.« واالس این را هم گفت 
که اگر آنها به گون��ه ای رفتار کنند ک��ه حقیقتاً 
نقض حقوق بشر باشد، کشورش در هر رابطه ای 
بازنگری خواهد کرد. وزیر دفاع انگلیس همچنین 
از طالبان و اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 
خواست برای برقراری صلح در این کشور بعد از 

چند دهه درگیری همکاری کنند. 
ب��ا زمینه س��ازی طالبان ب��رای دس��ت برتر در 
مذاکرات، روس��یه  نگرانی چندان��ی از احتمال 

حضور طالبان در قدرت ن��دارد. ضمیر کابلوف، 
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در مصاحبه 
با خبرگزاری »آناتولی« ترکیه گفت که کشورش 
اگرچه از تشدید فزاینده خصومت      ها در افغانستان 
نگران است اما اعتقاد ندارد که طالبان سعی دارد 
قدرت را در این کشور به دس��ت بگیرد. کابلوف 
مواضع مس��کو را اینطور تش��ریح ک��رد: »هدف 
طالبان تقویت موقعیت خود پیش از آغاز مذاکرات 
صلح است. طالبان از عواقب منفی سناریوی با زور 
روی کار آمدن آگاه است و به اجرای آن عالقه مند 
نیست. آنها قصد خود را برای دستیابی به مصالحه 
از طریق مذاکرات از جمل��ه در تماس با ما اعالم 

می کنند.«
 تالش ترکیه برای ماندن

 در ش��رایطی ک��ه طالبان مواضع س��ختی برای 
مذاکره با طرف های افغانس��تانی دارد، قرار است 
روز جمعه دو طرف در دوحه ب��ا هم دیدار کنند. 
در نشست آتی مقامات افغانستان، حامد کرزی، 
رئیس جمهور پیش��ین و عبداهلل عبداهلل، رئیس 
شورای مصالحه افغانستان حضور دارند و تالش 
خواهد ش��د روی راهکاری به منظور برون رفت 
از بحران کنون��ی اتفاق نظر حاصل ش��ود. یکی 
از مواردی ک��ه طالبان ب��ه س��ختی در برابر آن 
موضع گرفته اس��ت، به نقش ترکیه ارتباط دارد. 
آنکارا پیش��نهاد داده که بعد از خ��روج نظامیان 
امریکایی و ناتو از افغانستان، مدیریت و حفاظت از 
فرودگاه بین المللی کابل را به شرط حمایت های 
مالی، سیاسی و لجستیک متحدانش مخصوصاً 
واشنگتن، برعهده بگیرد اما طالبان حتی درباره 
حفظ نیروهای ترکیه در افغانستان برای مدیریت 
و حفاظت فرودگاه بین المللی کابل هشدار داده 
است و روز سه      شنبه اعالم کرد: »ماندن نیروهای 
ترکیه در افغانس��تان، گامی تحریک  آمیز و ادامه 
اشغالگری خارجی است. حضور نیروهای خارجی 
در افغانستان به هر نام و بهانه ای، اقدامی است که 
با آن مقابله خواهیم کرد.«  حمداهلل محب، مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور افغانس��تان نیز گفت 
کش��ورش و ترکیه برای تأمی��ن امنیت فرودگاه 
کابل پ��س از خروج نیروه��ای خارجی، در حال 

مذاکره هستند. 

خشم امریکایی      ها  از عواقب »خروج عجوالنه« از افغانستان

امریکا برای دسترسی ایران
 به  دارایی هایش معافیت 90 روزه صادر کرد 
وزارت ام�ور خارج�ه امریکا سه     ش�نبه ش�ب اع�الم ک�رد که با 
ه�دف دسترس�ی ای�ران ب�ه بخش�ی از دارایی ه�ای مس�دود 
ش�ده اش در کره جنوب�ی و ژاپ�ن، از بخش�ی از تحریم ه�ای 
تج�ارت نف�ت ای�ران، معافی�ت تحریم�ی ص�ادر کرده اس�ت. 
درحالی که گفته می شود طی هفته های آینده مذاکرات احیای برجام 
در وین از سرگرفته می ش��ود، امریکا برای تس��هیل دسترسی ایران به 
دارایی های بلوکه ش��ده اش در خارج معافیت    هایی در نظر گرفته است. 
به گزارش وبگاه »واشنگتن فری بیکن«، طبق ابالغیه ای که وزارت امور 
خارجه امریکا به کنگره ارس��ال کرده اس��ت، این معافیت تحریمی که 
به امضای »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه ایاالت متحده درآمده اس��ت، 
»انتقال وجوه ایران در حساب های محدود شده به صادرکنندگان در ژاپن 
و کره جنوبی را مجاز می داند«. طبق این گزارش، در بخش��ی از ابالغیه 
وزارت خارجه امریکا آمده است که این معافیت اجازه می دهد پول های 
ایران که در نتیجه تحریم های امریکا مسدود شده بود، بدون نقض قانون 
آزاد شود. وزارت خارجه امریکا در خصوص هدف از این اقدام به کنگره 
اعالم کرد: »صدور مجوز برای استفاده از این وجوه برای بازپرداخت به 
صادرکنندگان در این حوزه     ها )کره جنوبی و ژاپن( موجب می شود که 
این نهاد    ها صادرات کاال و ارائه خدمات به ایران را ابقا کنند و یک محرک 
مداومی در روابط دوجانبه مهم ایجاد ش��ود و ذخایر خارجی ایران نیز 
کاهش یابد.« یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه امریکا در خصوص 
معافیت های تحریمی ایران توضیح داده اس��ت ک��ه بلینکن با امضای 
معافیت تحریمی در حقیقت به ژاپ��ن و کره جنوبی 90 روز دیگر مهلت 
می دهد تا معامالت خود را با ایران تکمیل کنن��د. وی در این خصوص 
توضیح داد: »وزیر امور خارجه پیش از این معافیت تحریمی را امضا کرده 
بود تا اجازه دهد وجوه موجود در حساب های محدود شده ایران در ژاپن 
و کره برای بازپرداخت به شرکت های ژاپنی و کره ای که اقالم غیرتحریم 
شده را به ایران صادر کرده بودند، مورد استفاده قرار گیرد«. وزارت خارجه 
امریکا گفته که این معافیت ها، اجازه انتقال وجوه به ایران را نمی دهد و 
برای بازپرداخت به آن دسته از شرکت های ژاپنی و کره ای مورد استفاده 
قرار می گیرد که قبل از تش��دید تحریم های دولت قبلی امریکا، اقالم و 

خدمات غیرتحریمی  را به ایران صادر کرده بودند. 

سندرز : تحریم های کوبا
 پیش از اینها باید لغو         می شد

برنی سندرز، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و سناتور دموکرات 
ایالت ورمون�ت امریکا گفته ک�ه خیلی وقت اس�ت از زمان پایان 
دادن به تحریم های یکجانب�ه امریکا علیه کوبا ک�ه فقط به مردم 
این کش�ور آس�یب زده و کمکی به آنها نکرده، گذش�ته اس�ت. 
به گزارش فارس، س��ندرز در واکنش به اعتراض��ات در کوبا در پیامی 
توئیتری نوش��ت: »همه مردم حق اعتراض و زندگ��ی در یک جامعه 
دموکراتیک را دارن��د. از دولت کوب��ا می خواهم به حق��وق مخالفان 
احترام بگذارد و از خشونت خودداری کند.« سندرز با این حال، تلویحاً 
تحریم ه��ای امریکا را ریش��ه اعتراضات خواند و اف��زود: »خیلی وقت 
اس��ت که از زمان پایان دادن به تحریم های یکجانبه امریکا علیه کوبا 
که فقط به مردم این کشور آسیب زده و کمکی به آنها نکرده، گذشته 
است. « طی روزهای اخیر اعتراض های گسترده ای در چند شهر کوبا 
از جمله »هاوانا« پایتخت این کش��ور علیه سیاست های دولت برگزار 
شد و معترضان به وضعیت معیش��تی خود اعتراض کردند. در مقابل 
حامیان دولت نیز در چند شهر کوبا تجمع کردند. وزیر خارجه کوبا به 
درخواست مداخله نظامی برخی چهره        ها در امریکا اشاره کرده و درباره 
تبعات غیرقابل پیش بینی هرگونه اق��دام نظامی ایاالت  متحده امریکا 
در کشورش هش��دار داد. برونو رودریگز در جمع خبرنگاران در هاوانا 
بدون نام بردن از اس��امی افرادی خاص هش��دار داد: درخواست برای 
مداخله انساندوستانه در کوبا یعنی درخواست برای مداخله نظامی از 
سوی ایاالت  متحده امریکا. رودریگز هم گفته بود که دولت امریکا برای 

براندازی دولت کوبا بودجه اختصاص داده است. 

انصاراهلل: ملت ما از توطئه های امریکا 
خسته شده است 

ش�ورای عالی سیاس�ی یمن اع�الم کرد ک�ه ملت این کش�ور از 
توطئه های امریکا و درخواست های دروغین صلح خسته شده اند. 
تالش های بی نتیجه سازمان ملل برای حل بحران یمن واکنش جنبش 
انصاراهلل را در پی داشته است. به گزارش شبکه المیادین، شورای عالی 
سیاسی یمن وابس��ته به جنبش انصاراهلل روز چهار    شنبه در بیانیه ای 
تأکید کرد: نباید تجارب شکس��ت خورده فرستاده های سابق سازمان 
ملل به یمن تکرار شود. شورای عالی سیاسی یمن با بیان اینکه »ملت 
ما از توطئه های امریکا و درخواس��ت های دروغین صلح، خسته شده 
اس��ت«، تصریح کرد، تالش ائتالف س��عودی ب��رای افزایش تنش در 
مناطق مختلف یمن، راهی جز شکست ندارد. این شورا در ادامه آورده 
است: فرستاده سازمان ملل به یمن باید نقش اصلی و مأموریت خود را 
انجام دهد. او نباید صرفاً به یک پیام رسان تبدیل شود و همچنین نباید 
تحت فش��ار امریکا از متجاوزان جانبداری کند. شورای عالی سیاسی 
یمن در ادامه بیانیه خود تأکید کرد:» هیچ قدرتی قادر به شکستن اراده 
یمنی     ها نخواهد بود.« این اظهارات در حالی است که سازمان ملل در 
هفت سال گذشته هیچ اقدامی برای حل بحران یمن و فاجعه انسانی 
در این کشور انجام نداده و تنها به اعزام س��ه نماینده مختلف به یمن 
بسنده کرده است. فاجعه انسانی در یمن به حدی است که سازمان های 
حقوق بشری آن را فاجعه قرن نامگذاری کرده اند با این حال سازمان 
ملل حاضر نیست رژیم عربستان س��عودی را در لیست ناقضان حقوق 
کودکان و زنان قرار دهد. در ماه های اخیر دولت امریکا در ظاهر مدعی 
شده که از مسیر دیپلماتیک به حل بحران یمن کمک خواهد کرد اما 
در عمل کاری انجام نداده است. از س��وی دیگر، درحالی که یمنی    ها 
خواهان پایان جنگ و خروج اشغالگران سعودی و اماراتی از کشورشان 
هستند، امریکا نیز به جمع این اشغالگران اضافه شده است. به گزارش 
شبکه المسیره، بخشی از نیروهای امریکایی پس از ترک افغانستان وارد 
یکی از پایگاه های نظامی یمن شده اند و در پی این موضوع، سعودی     ها 
نیروهای اماراتی را از پایگاه مذکور بیرون کرده اند. بخشی از نیروهای 
امریکایی که افغانستان را ترک کرده اند به فرودگاه عدن در جنوب یمن 
رسیده اند و از آنجا به سمت استان »لحج« رفته اند. همچنین امریکا روز 
دو    شنبه دهها خودروی نظامی، پهپاد ، سامانه پاتریوت و اتاق عملیات 

میدانی را به پایگاه العند منتقل کرده است. 


