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  گزارش  2

   خبر

سفر   انتخاباتی »الکاظمی« به واشنگتن
یک هفته قبل بود که رسانه     ها از س��فر قریب الوقوع مصطفی کاظمی، 
نخست وزیر عراق به واش��نگتن خبر می دادند و حاال کاخ سفید اعالم 
کرده که جو بایدن، رئیس جمهور امریکا 26 ژوئیه میزبان کاظمی در کاخ 
سفید خواهد بود. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، در مورد این سفر 
از تقویت مشارکت استراتژیک بین دو کشور، همکاری های دو جانبه بر 
اساس توافقنامه امنیتی 2008 و همکاری     های مشترک در زمینه های 
انرژی و بهداشت گفته اما نکته مهم در این سفر عاقبت حضور نیروهای 
نظامی امریکا در عراق اس��ت. این موضوع با توجه به خروج ش��تابزده 
و عجوالنه این نیرو    ها قابل تأمل اس��ت، به خص��وص اینکه دولت عراق 
مکلف به اجرای مصوبه پنجم ژانویه 2020 پارلمان برای خروج نیروهای 

امریکایی از عراق است. 
انتظار می رود که چهارمین دور گفت وگوهای راهبردی واشنگتن- بغداد 
در این سفر کاظمی برگزار شود. دور سوم این گفت وگو    ها اوایل آوریل 
گذشته  به ریاست وزیران امور خارجه دو کشور بود که به صورت مجازی 
برگزار شد. تارنمای خبری العربی الجدید هفته گذشته  به نقل از منابع 
عراقی خبر داده بود که هیئتی متشکل از مقام های وزارت خارجه، مشاور 
امنیت ملی، دفتر نخست وزیری و فرماندهی ستاد عملیات عراق در حال 
آماده سازی دور چهارم گفت وگوهای راهبردی است و به احتمال بسیار 
مقام های بلند پایه دو کشور بر سر خروج نیروهای نظامی امریکا از عراق 
در این دور به توافق برس��ند. هرچند ک��ه العربی الجدید به نقل یکی از 
مقام های بلندپایه دفتر نخست وزیر گفته بود که هنوز مشخص نیست 
خود کاظمی ریاست این دور از گفت وگو    ها را به عهده داشته باشد یا مثل 
دو دوره قبل، وزیر خارجه به جای او رئیس هیئت عراقی خواهد بود اما 
دعوت کاخ سفید حاکی از این است که این بار کاظمی ریاست هیئت 
عراقی را به عهده خواهد داشت. حضور مستقیم کاظمی در این دور از 
گفت وگو    ها دلیل بر اهمیت خاص آن برای او اس��ت، به خصوص اینکه 
عراق این روز    ها خود را برای انتخابات مهم پارلمانی در 10 اکتبر آماده 

می کند و فضای انتخاباتی کاماًل بر آن سایه انداخته است. 
اگر این دور گفت وگو    ها متضم��ن توافق نهایی دو ط��رف برای خروج 
نیروهای امریکایی از عراق باشد، حضور کاظمی و امضای او پای توافقنامه 
می تواند یک پیروزی سیاسی برای او باشد. او با این کار می تواند مدعی 
ش��ود که به مصوبه پارلمان برای خروج نیروهای خارجی از عراق عمل 
کرده و این موضوع به خصوص با توجه به انتخابات پارلمانی در کمتر از 
سه ماه دیگر یک امتیاز سیاسی برای او و طرفدارانش به شمار می رود. از 
سوی دیگر، سفر اخیر هیئت امریکایی به ریاست برت مک گورگ، عضو 
ش��ورای امنیت ملی امریکا، گویای این است که امریکا حاضر به خارج 
کردن نیروهایش نیس��ت و در دیدارهایش با مقام های عراقی از جمله 
کاظمی گفته؛ »به خاطر اراده طرف     هایی که قصد دارند واشنگتن را با 
زور، مجبور به ترک عراق کنند، نیروهای خود را از عراق خارج نخواهد 
کرد«. منابع عراقی به پایگاه خبری المس��له گفته بودند که این هیئت 
به جای خروج نیروهای امریکایی از اس��تقرار مج��دد این نیرو    ها گفته 
بودند و »این بدان معناس��ت که طرفین هنوز به یک توافق مش��ترک 
نرسیده اند.« بنابراین، به نظر می رس��د که امریکایی     ها به رغم توافقات 
گذشته همچنان به دنبال بهانه  ای برای حفظ نیروهای نظامی خود در 
عراق هستند و رفتن کاظمی به واشنگتن می تواند تالش او برای چانه زنی 
با بایدن و رسیدن به توافق نهایی باشد. به نظر می رسد که سفر این هیئت 
باعث نگرانی کاظمی از سرنوشت توافق نهایی شده و به همین علت است 
که می خواهد برخ��الف دو دور قبل، خودش مس��تقیماً در دور چهارم 
گفت وگوهای راهبردی شرکت داشته باشد تا بتواند با نهایی کردن این 
مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی برای خروج نیروهای امریکایی از عراق، 

امتیاز سیاسی آن را برای انتخابات در پیش رو به دست بیاورد. 

جهاد اسالمی: 
جنگ در غزه تمام نشده است

جنب�ش جه�اد اس�امی می گوی�د ک�ه جن�گ غ�زه هن�وز 
تم�ام نش�ده و ای�ن جنب�ش و گروه ه�ای مقاوم�ت فلس�طین، 
صهیونیس�ت    ها را از خ�اک ای�ن کش�ور اخ�راج خواهن�د کرد. 
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری صف��ا، »محمد الهندی « رئیس 
بخش سیاسی جنبش جهاد اسالمی فلس��طین دیروز گفت که نبرد 
شمشیر قدس نش��ان داد که اتحاد فلس��طین در میدان نبرد صورت 
می گیرد. او گفته که بر اساس توافق 21 ماه می، بین مقاومت فلسطین 
و رژیم صهیونیستی آتش بس برقرار ش��ده، ولی جنگ متوقف نشده 
است. وی افزود که علت این مسئله این اس��ت که رژیم صهیونیستی 
نمی خواهد شکس��ت در شمش��یر قدس را هضم کند یا آن را بپذیرد. 
الهندی خاطرنش��ان کرد: »جنگ ما با اس��رائیل، جنگ اراده هاست. 
می دانیم که ملت و مقاومت فلس��طین، ش��ارون را مجبور کردند که 
شهرک های صهیونیست نش��ین غزه را برچیند«. وی همچنین گفت: 
»سران اس��رائیل را مجبور خواهیم کرد از کرانه باختری و قدس و در 
نتیجه از سراسر فلسطین بروند.«  الهندی در بخشی دیگر از اظهارات 
خود، ضمن محکوم کردن عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی 
با صهیونیست ها، گفت که این اقدام، »خنجری در پهلوی جهاد ملت ما 
و مقدسات اسالمی است. « این سخنان الهندی در شرایطی بیان شده 
که »ناصر بوریطه« وزیر خارجه مغرب روز جمعه با »یائیر الپید « وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی تلفنی گفت وگو کرد و طرفین اعالم کردند 
که برای تقویت روابط دوجانبه و همکاری در زمینه اقتصادی، فناوری، 

فرهنگی و گردشگری تالش خواهند کرد. 
در حالی که به گفته محمد الهندی رژیم صهیونیستی در تالش است از 
طریق حمله به کرانه باختری و قدس و تداوم محاصره نوار غزه، ابتکار 
عمل را در میدان سیاست در دس��ت گیرد، »حماس « دیروز سفرای 
کشورهای خارجی را برای مشاهده اوضاع انسانی فاجعه بار در غزه به 
بازدید از این منطقه فراخواند. »باسم نعیم« عضو دفتر روابط بین الملل 
جنبش مقاومت اس��المی »حماس « گفته که رژیم صهیونیستی از 
طریق محاصره، نوار غزه را همانگونه که سازمان ملل هم اعالم کرده 
است، به مکانی نامناس��ب برای زندگی و به بزرگ ترین زندان جهان 
تبدیل کرده است. نعیم اش��اره کرد که این محاصره ظالمانه که یک 
مجازات دسته جمعی علیه فلسطینیان است، طبق قوانین بین الملل 
یک جنایت جنگی است که فلس��طینیان را از حقوق اساسی خود و 
در رأس آن برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه محروم می کند. 
وی تأکید کرد که بیش از ۷0درصد از جمعیت نوار غزه را کودکان و 
جوانان تش��کیل می دهد و مردم این منطقه از آب شرب، برق و دارو 
محروم هس��تند و بیش از 80 درصد آنان زیر خط فقر هستند و نرخ 
بیکاری از ۵0 درصد فراتر رفته و ساکنان این باریکه حتی اجازه سفر 

به خارج از آن را هم ندارند. 
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 متحدان روسیه، میزبان امریکا نخواهند شد
وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانسی بین المللی گفت که هیچ کدام 
از کشورهای متحد روسیه در آسیای مرکزی قصد میزبانی از نیرو     ها و 

زیرساخت های امریکا که از افغانستان خارج می شود را ندارند. 
س��رگئی الوروف با اعالم این موضوع افزود: »پاکس��تان و ازبکستان 
پیش تر به صورت رس��می اعالم کرده بودند که قصدی برای استفاده 
از سرزمین شان برای میزبانی از زیرساخت      ها ندارند. هم اکنون نیز در 
دیدار با وزیران خارجه پنج کشور آسیای مرکزی به عالوه روسیه درباره 
این موضوع صحبت شد و هیچ کدام از متحدان ما قصد ندارند سرزمین 

و مردمان خود را در برابر چنین خطری قرار دهند.«
-----------------------------------------------------

 همکاری امنیتی ابوظبی با یک شرکت صهیونیست
دول��ت امارات در راس��تای گس��ترش همکاری های امنیت��ی با رژیم 
صهیونیستی، با یک شرکت متخصص در زمینه پهپاد، قرارداد همکاری 
امضا کرده است.  بنابر گزارش وبگاه اس��رائیل دیفنس، پلیس دبی از 
شرکت Aeroboticsکه متخصص در زمینه پهپاد است برای تجهیز 
به سیستم      هایی به منظور کاهش زمان پاس��خگویی در وضعیت های 
اضطراری درخواست کمک کرده است و قرار است برای نخستین بار 

استفاده از این سیستم در نمایشگاه جهانی اکسپو افتتاح شود. 
-----------------------------------------------------

 بیش از 200 کشته در پی اعتراضات آفریقای جنوبی
رسانه      ها روز جمعه اعالم کردند در جریان اعتراضات یک هفته گذشته 
در آفریقای جنوبی بیش از 212 نفر کشته شدند.  به گزارش روسیاالیوم، 
سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفت که اجازه نمی دهد، 
عامدانه هرج و مرج در کشورش گسترش یابد. وی تأکید کرد: »دولت 
تمام تالش خود را برای مقابله با ناآرامی      هایی به کار بسته است که طی 

یک هفته گذشته بیش از 212 کشته برجای گذاشته است.«
-----------------------------------------------------

 امریکا 7 مقام چینی را تحریم کرد
وزارت خزانه داری امریکا روز جمعه هفت مقام چینی را به بهانه اوضاع 
هنگ کنگ به فهرست تحریم های خود افزود.  بنابر گزارش خبرگزاری 
رویترز، بر اساس فهرستی که وزارت خزانه داری امریکا منتشر کرده، 
این تحریم      ها افرادی را که در دفتر ارتباطی چین در هنگ کنگ هستند، 

هدف قرار داده است. 
-----------------------------------------------------

 سایت های دیپلماتیک کوبا از دسترس خارج شد
وب سایت های هیئت های دیپلماتیک کوبا در سراسر جهان از روز جمعه از 
دسترس خارج شده است.  به گزارش اسپوتنیک، با این اقدام، وقتی تالش 
می شود مثاًل در روسیه، کانادا یا ایاالت متحده وب سایت های هیئت های 
دیپلماتیک کوبا باز شود،  پیام »صفحه پیدا نمی شود. خطای ۴0۴. منبع 

درخواست شده پیدا نشد«  روی صفحه جست وجو نقش می بندد. 
-----------------------------------------------------

 کشته و بازداشت شدن صد     ها کودک در میانمار
کارشناسان حقوق کودکان سازمان ملل اعالم کردند از زمان وقوع کودتا 
در میانمار، دهها کودک در این کشور کشته و صد     ها کودک نیز بازداشت 
شده اند.  کمیته حقوق کودکان سازمان ملل اعالم کرد اطالعاتی معتبر 
دریافت کرده مبنی بر اینکه ۷۵کودک از زمان کودتای فوریه سال جاری 
میالدی در این کشور کشته و حدود هزار نفر دیگر را نیز خونتا بازداشت 

کرده است. 
-----------------------------------------------------

 ایتالیا میزبان نشست لیبی 
فرستاده س��ازمان ملل به لیبی اعالم کرد که ایتالیا طی روزهای آتی 
میزبان نشست سرنوشت سازی درباره انتخابات لیبی است.  به گزارش 
القدس العربی، یان کوبیس در نشست شورای امنیت با اعالم این موضوع 
تصریح کرد: »این نشست درباره کمیته پارلمانی است که هفته گذشته 
برای تدوین قانون انتخابات جهت برگزاری انتخابات در 2۴ دس��امبر 
است. هیئت سازمان ملل به تالش های خود برای ایجاد زمینه مشترکی 

از طریق کمیته توافق      ها که در ژنو تأسیس      شد ادامه می دهد.«

طرح اروپایی، سانتریفیوژ های
 پیشرفته ایران را هدف قرار داد

بنابر گزارش�ی که وال اس�تریت ژورنال منتش�ر ک�رده، اروپایی     ها با 
تکیه بر ل�زوم طوالنی تر کردن زمان گریز هس�ته ای ای�ران، طرحی 
دارای س�ه مح�ور ارائ�ه داده اند که طب�ق آن عمًا زیرس�اخت های 
مرب�وط ب�ه س�انتریفیوژهای ای�ران جم�ع آوری خواه�د ش�د. 
در فاصله توقف مذاکرات هس��ته ای در وین و در کنار گمانه زنی     ها درباره 
آینده مذاکرات، گزارش     هایی درباره اقدامات طرفین نیز منتشر می شود. در 
همین چارچوب، روزنامه وال استریت  ژورنال نوشت که مقام های امریکایی 
و اروپایی مدعی اند، زمان گریز هسته ای ایران یعنی مدت زمان انباشت مواد 
هسته ای برای ساخت بمب، به دو تا س��ه ماه کاهش یافته و این در حالی 
است که به زعم آنان، این زمان در پی توافق برجام به یک سال رسیده بود. 
چنین وضعیتی برای دولت جو بایدن، رئیس جمهور امریکا به چالش تبدیل 
شده است. عالوه بر این، مقام های غربی بر این باورند که کندی پیشرفت در 
مذاکرات هسته ای به ایران فرصت می دهد تا دانش فنی بازگشت ناپذیر در 
خصوص فلز اورانیوم، سانتریفیو ژ    ها و تولید اورانیوم غنی شده را کسب کند. 
از این رو مقامات اروپایی برای طوالنی کردن زمان گریز هس��ته ای ایران، 
طرحی سه محوری را ارائه کرده اندکه طبق آن، از ایران می خواهند عالوه 
بر انبار کردن و مهروموم کردن سانتریفیوژهای پیشرفته، زیرساخت های 
الکترونیکی برای این دستگاه     ها نیز برچیده شوند و ظرفیت تولید سانتریفیوژ 
در ایران نیز محدود شود. این موضوع به ویژه از این جهت اهمیت دارد که 
در پی توافق برجام، با این اس��تدالل که ایران دانش کافی برای استفاده از 
سانتریفیوژ را ندارد، استفاده این کش��ور از این دستگاه      ها محدود شد اما 
چندین مقام ارشد غربی به وال استریت ژورنال گفته اند که امروزه این ارزیابی 
تغییر کرده است.  در ادامه این گزارش آمده است که در مذاکرات هسته ای 
در وین، مذاکره کنندگان در آستانه توافق درباره فرستادن ذخایر اورانیوم 
به روسیه بوده اند. البته مشخص نیست که پیشنهاد سه محوری اروپایی     ها 
هم در جریان شش دور مذاکرات اخیر با طرف ایرانی در میان گذاشته شده 
است یا خیر اما به نقل از منابع مطلع به این موضوع اشاره شده که ایران تأکید 

کرده، نمی گذارد هیچ سانتریفیوژی تخریب شود. 
  پیشرفت ایران فراتر از انتظار بود

نگرانی غربی     ه��ا از ادام��ه روند کنونی فعالیت های هس��ته  ای ای��ران، در 
موضع گیری اخیر رابرت مالی، نماینده امریکا در امور ایران مشهود است. مالی 
روز چهار    شنبه به شبکه خبری سی ان ان گفت: »اگر ایران همچنان برنامه 
هسته ای خودش را گسترش دهد و توافقی هم در کار نباشد، ممکن است 
زمانی برسد که دیگر توافق اصلی برای ما منافع منع اشاعه ای در بر نداشته 
باشد. البته هنوز به آن نقطه نرس��یده ایم.«  این اظهارات به روشنی تمایل 
غربی     ها برای مداخله در این زمینه را توجیه می کند. بخش دیگری از گزارش 
وال استریت ژورنال نیز مؤید همین امر است. در ادامه این گزارش آمده است 
که ایران طی یک سال گذشته اکثر سانتریفیوژهای نسل دوم خود را به کار 
گرفته است. سرعت این دستگاه     ها سه تا چهار برابر بیشتر از سانتریفیوژ     هایی 
است که ایران بنابر توافق هس��ته ای برجام مجاز به اس��تفاده از آن است. 
سرعت و میزان موفقیت ایران در استفاده از این دستگاه     ها به مراتب بیشتر 
از چیزی بوده که بسیاری از ناظران انتظار داشته اند. نگرانی اصلی مقام های 
کشورهای غربی این است که ایران در فناوری مورد نیاز برای استفاده بهینه 
از سانتریفیوژ     ها تبحر پیدا کرده است. به طور خاص، ایران مهارت خود را در 

استفاده از سانتریفیوژ های نسل دوم هم بهبود بخشیده است. 

شروع مذاکرات در دوحه

ارتش افغانستان 17 شهرستان  را  از طالبان پس گرفت 

سيدرحيمنعمتی

پس از چند هفته    گزارش  یک
پیشروی گسترده 
طالبان در مناطق مختلف افغانستان، نیروهای 
ارتش طی عملیاتی توانستند با کشته و زخمی 
کردن صد   ه�ا عضو طالبان چندین ش�هر را در 
والیات بامیان و نیمروز باز پس بگیرند؛ اقدامی 
که همزم�ان ب�ا ش�روع دور جدی�د مذاکرات 
بین االفغان�ی در دوح�ه انج�ام ش�ده اس�ت. 
در حالی که طالبان بعد از پیش��روی های اخیر 
خود می گفت  که می تواند در مدت دو هفته کل 
افغانستان را تصرف کند، روند پیشروی های این 
گروه کند ش��ده و این نیروهای دولتی هس��تند 
که در روزهای اخیر موفقیت   های��ی را در مقابل 
طالبان کس��ب کرده اند. به گزارش شبکه روسیا 
الی��وم، وزارت دفاع افغانس��تان  اع��الم کرد که 
نیروهای افغان از روز جمعه تا     ش��نبه دو ش��هر 
»سیغان « و »کهمرد« در والیت »بامیان « و شهر 
»چخانسور« در والیت نیمروز را از عناصر طالبان 

بازپس گرفتند. در بیانیه وزارت دفاع افغانستان 
آمده است که این نیرو   ها به عملیات بازپس گیری 
مناطق دیگر از گروه طالبان ادامه می دهند. فؤاد 
امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع روز     شنبه به 
رادیو آزادی گفت ک��ه نیروهای امنیتی، دفاعی 
و خیزش های مردم��ی در والیت های گوناگون 
در حال پیشروی هس��تند. امان گفت: » در ۴8 
ساعت گذش��ته چهارمین ولس��والی از کنترل 
طالبان آزاد شد. در مجموع 1۷ ولسوالی تا حاال 
از تصرف طالبان بیرون ش��ده اند. در سایر نقاط 
هم دس��تاوردهای قاب��ل مالحظه وج��ود دارد. 
حومه های شهر تالقان از حضور طالبان پاکسازی 
شده و همچنین در والیت کندز تلفات سنگینی 
در حومه ش��هر به طالبان وارد ش��ده است.« در 
بیانیه وزارت دفاع افغانستان همچنین آمده است 
که در عملیات والیت های »ننگرهار«، »غزنی«، 
»خوست«، »وردک«، »قندهار«، »جوزجان«، 
»کابل« و مناطق دیگر 28۷ عنصر طالبان کشته 

و 20۵ عنصر دیگر زخمی شده اند. خلیل اسیر، 
سخنگوی پلیس تخار در این رابطه گفت: »شمار 
زیادی از نیروهای طالبان به روستای »قره پرچاو « 
شهر تالقان حمله کردند که با مقاومت نیروهای 
امنیتی مواجه ش��دند«. فضل الدین عیار، حاکم 
والیت »پروان « در شمال کابل نیز از بازپس گیری 
شهر »الشیخ« از سیطره گروه طالبان خبر داد. در 
مقابل گروه طالبان نیز روز     شنبه از سیطره کامل 
بر ش��هر »دند« در والیت قندهار در جنوب این 
کشور خبر داد. طالبان در هفته های اخیر با خروج 
نیروهای امریکایی از افغانس��تان، پیشروی های 
خود را شروع کرد و توانست دهها شهر و روستا را 
تصرف کند. نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان 
گفته اند که از برخی ولس��والی    ها عقب نش��ینی 
تاکتیکی کرده و برای پس گیری آن عملیات های 
نیروهای امنیتی و دفاع��ی جریان دارد. مقامات 
دولتی افغانستان گفته اند که طالبان نمی تواند بر 

کل افغانستان حکومت کند.

  مذاکره در دوحه 
درگیری میان نیروهای دولتی افغانستان و طالبان 
در حالی همچنان ادامه دارد که مذاکرات صلح میان 
هیئت دولت افغانستان به ریاست عبداهلل عبداهلل، 
رئیس شورای عالی مصالحه ملی و هیئت طالبان 
به رهبری عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، 
روز     ش��نبه در دوحه ، پایتخت قطر ش��روع شد. به 
گزارش یورونیوز، این مذاکرات قرار است به مدت دو 
روز حول محور پیشنهادهای دو طرف برای صلح و 
حل مشکالت افغانستان ادامه داشته باشد. عبداهلل 
عبداهلل روز جمعه و پی��ش از عزیمت به دوحه، در 
یک نشست خبری گفته بود:»صلح از میز مذاکره 
به دس��ت خواهد آمد و اکنون فرصتی برای صلح 
است.« به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، عبداهلل 
همچنین دیروز در س��خنانی با بیان اینکه فضای 
منطقه ای و جهانی برای تأمین صلح در افغانستان 
فراهم شده است، گفت:» مردم افغانستان روزهای 
دشوار را س��پری می کنند. جنگ به شدت جریان 
دارد و قربانی اصلی آن مردم ما هستند. « وی تأکید 
کرد:»قبل از آمدن به دوحه با تمام بزرگان سیاسی 
و رهبری جمهوری اسالمی افغانستان مشور ت های 
همه جانبه صورت گرفته و پیام همه یکی است که 
مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد و باید تمام 
انرژی و توان برای رسیدن به یک راه حل سیاسی 
برای قطع جنگ و طرح یک آینده  مش��ترک برای 
مردم افغانستان متمرکز ش��ود. « مال برادر هم در 
نشست با هیئت کابل گفت:» ما باید به بی اعتمادی 
پایان دهیم و برای اتحاد مردم تالش کنیم و قاطعانه 
در برابر همه تالش   هایی که تمامیت ارضی و وحدت 
ملی را تهدید می کند بایس��تیم. « س��ال گذشته 
نیز چندین دور مذاک��رات بین االفغانی در دوحه 
انجام شد که به دلیل برآورده نشدن خواسته های 
طالبان، این مذاکرات به نتیجه نرسید و این گروه 
حمالت خود را علیه نیروهای امنیتی و مردم از سر 
گرفت. درحالی که طالبان در ظاهر آمادگی خود را 
برای مذاکرات صلح اعالم کرده اس��ت اما در عمل 
به چیزی کمتر از به دست گرفتن قدرت کامل در 
افغانستان راضی نمی شود. همچنان که سخنگوی 
طالبان هفته گذشته در سخنانی اعالم کرد که این 
گروه تالش می کند امارت اسالمی مدنظر خود را 

تأسیس    کند. 

سه روز بعد از استعفای سعد حریری از تشکیل 
کابینه، فشار    ها برای تشکیل دولت لبنان بیشتر 
از قب�ل اس�ت. هماهنگ کننده ویژه س�ازمان 
ملل، رئیس سیاس�ت خارجه اتحادی�ه اروپا و 
وزارت خارج�ه روس�یه خواه�ان آغ�از هرچه 
س�ریع تر مذاک�رات پارلمان�ی برای تش�کیل 
دولت لبنان ش�دند. »جیک س�الیوان « مشاور 
امنیت ملی کاخ س�فید هم ضمن ابراز تأس�ف 
از وضع فعلی، گفته که رهبران سیاس�ی لبنان 
با تش�کیل دولت مانع س�قوط فاجعه بار لبنان 
شوند. با این حال، چش�م انداز چندان روشنی 
ب�رای خ�روج از بح�ران وج�ود ن�دارد. رئیس 
ش�ورای اجرایی ح�زب اهلل می گوید کس�ی که 
لبنان را تخریب کرده امریکاس�ت که همچنان 
در هم�ه ام�ور ای�ن کش�ور دخال�ت می کند. 
به گزارش »ج��وان«، صندوق حمای��ت از کودکان 
سازمان ملل )یونیس��ف( دیروز گزارش کرد که ۷۷ 
درصد از خانواده های لبنان��ی در ماه جاری میالدی 
)جوالی2021( پول کافی برای خرید غذا ندارند. این 
یکی از تکان دهنده     ترین گزارش    هایی است که ظرف 
ماه های اخیر درباره ش��رایط لبنان منتشر می شود. 
روزنامه تایمز چاپ انگلیس می نویس��د که ش��رایط 
موجود لبنان قطعاً از فروپاشی وال استریت بدتر است 
و از نظر اندازه برای یک کشور، در تاریخ بی سابقه است. 
نکته مهم، اذعان  تایمز به این است که لبنان در یک 
درگیری ژئوپلتیک گیر افتاده است. به رغم بحث    هایی 
که هفته قبل، بعد از نشست سفرای عربستان، امریکا 
و فرانسه در ریاض درباره چشم انداز تشکیل کابینه 
مطرح شد، س��عد حریری، نخس��ت وزیر مکلف روز 
پنج  شنبه از تش��کیل کابینه انصراف داد، اقدامی که 
چش��م انداز بحران در لبنان را عمیق تر کرده است. 
یک روز بعد از استعفای حریری، از روز جمعه آشوب و 
ناآرامی بار دیگر شهرهای لبنان را گرفته است. دیروز 
در بیروت، پایتخت لبنان، معترضان چند راه اصلی 
را مس��دود کردند و بر اثر درگیری میان معترضان و 
نیرو های امنیتی در »طرابلس«، دومین شهر بزرگ 

لبنان نیز 1۹ نفر زخمی شدند. جوزف عون روز     شنبه 
در بازدید از محل استقرار تعدادی از یگان های نظامی 
لبنان در منطقه البقاع گفت: »به نظر می رس��د که 
اوضاع در حال بدتر ش��دن است و تنش     ها در آستانه 
تشدید است ، زیرا ما با سرنوشت سیاسی و اجتماعی 
دشواری روبه رو هستیم.  او با این حال تأکید کرد که 
امنیت  خط قرمز است و گفت: »کشور در حال عبور از 
یک بحران مقطعی است و ارتش بازدارنده هرج و مرج 

است و اجازه بروز هرج و مرج را را نخواهد داد«. 
 چشم انداز برون رفت

از روز جمعه، بار دیگر درخواس��ت های بین المللی 
برای تش��کیل دولت بیشتر ش��ده و فرحان حق، 
هماهنگ کننده ویژه س��ازمان ملل، جوزف بورل، 
کمیسیونر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین 
وزارت خارجه روسیه خواهان آغاز هرچه سریع تر 
مذاکرات پارلمانی برای تشکیل دولت لبنان شدند. 
میخائیل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
روز      ش��نبه در گفت وگوی تلفنی با سعد حریری، 
نخست وزیر مستعفی خواستار آغاز رایزنی های اولیه 
در مورد تشکیل دولت جدید در لبنان شد. »جیک 

سالیوان « مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پیامی 
توئیتری انصراف »سعد حریری« از تشکیل کابینه 
در لبنان را ناامید کننده خواند و گفت:»بیش از پیش 
ضروری اس��ت که رهبران سیاسی لبنان تشکیل 
دولت دهند و مانع سقوط فاجعه بار این کشور شوند. 

مردم لبنان شایسته بهتر از این هستند.«
طبق قانون اساسی لبنان ، اکنون رئیس جمهور باید 
اعضای پارلمان را برای رایزنی فراخواند و نخست وزیر 
دیگری را انتخاب کند. منابع وابسته به »بعبدا«، کاخ 
ریاست جمهوری لبنان در گفت وگو با روزنامه االخبار 
پیش بینی کردند »میشل عون « رئیس جمهور زمان 
آغاز رایزنی های پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر را 
فردا )دوشنبه( اعالم کند و احتماالً رایزنی     ها هم پس 
از عید قربان خواهد بود. به نوشته االخبار، فرانسوی     ها 
هم بر تشکیل دولت لبنان تا قبل از چهارم آگوست 
)1۳ مرداد/سالروز انفجار بندر بیروت( اصرار دارند و 
میشل عون پیامی امریکایی- فرانسوی دریافت کرده 
که خواستار رایزنی های سریع تر برای تشکیل دولتی 
است که صرف نظر از اسامی وزرا یا نخست وزیر آن، 
برنامه اصالحات مشخصی را پیاده کند. بحث    هایی 

درباره مطرح شدن »نجیب میقاتی« مطرح است و 
برخی هم رایزنی    هایی را برای مطرح کردن »فیصل 
کرام��ی« و »فؤاد مخزوم��ی« مط��رح کرده اند. با 
این حال تقریباً همه طرف    ها اتف��اق نظر دارند که 
چشم انداز کوتاه مدتی برای برون رفت از وضعیت 

کنونی وجود ندارد. 
 حزب اهلل یا امریکا؟!

دانا اس��تراول، معاون دس��تیار وزیر دف��اع امریکا 
در ام��ور خاورمیانه به تازگی گفته ک��ه حزب اهلل از 
توان بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و در به چالش 
انداختن دولت لبنان، ضعیف نگه داش��تن لبنان و 
ارائه جایگزین به دولت قانون��ی لبنان موفق عمل 
کرده است. منتقدان، چنین اتهامی را کامالً برعکس 
در مقابل طرف امریکایی، فرانسه و عربستان مطرح 
می کنند. روزنامه الشرق االوسط نوشته، سعد حریری 
با کناره گیری از تش��کیل کابینه، ت��وپ را به زمین 
میش��ل عون رئیس جمهور انداخت. س��ایر ناظران 
نیز تأیید می کنند که فرانس��ه، امریکا و عربستان 
در عین تالش ب��رای حفظ وضعی��ت کنونی »لبه 
پرتگاه«، از فروپاش��ی کامل این کش��ور جلوگیری 
خواهند کرد. »سیدحسن نصراهلل«، دبیرکل حزب اهلل 
لبنان روز دو    ش��نبه )1۴ تی��ر 1۴00( در افتتاحیه 
کنفرانس »فلس��طین پیروز می ش��ود « گفت که 
هدف از تحریم های امریکا تحریک مردم لبنان علیه 
مقاومت است. او گفته که لبنانی     ها بدانند که شریک 
اوضاع کنونی در لبنان، ایجاد بحران ها، گرسنگی و 
گرانی، دولت امریکا و سیاست     ها و سفارتش در لبنان 
است. او گفته است:»امریکایی     ها می دانند که جنگ 
با لبنان، مثل گردش رفتن نیس��ت به همین دلیل 
به س��وی تأثیرگذاری از طریق وضعیت اقتصادی 
رفته اند. »هاشم صفی الدین« رئیس شورای اجرایی 
حزب اهلل لبنان دیروز هم مجدداً همین بحث را مطرح 
کرد:» کسی که لبنان را تخریب کرده امریکاست که 
همچنان در همه امور این کشور دخالت می کند.«  او 
گفت که تمام مصائب امروز لبنان به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم توسط امریکا ایجاد شده است. 

بش�ار اس�د، رئیس جمه�ور س�وریه روز     
ریاس�ت  س�وگند  ادای  مراس�م  ش�نبه 
جمهوری را مقاب�ل رئیس و اعض�ای پارلمان 
و ب�ا حضور ش�خصیت های سیاس�ی، حزبی، 
مذهب�ی، رس�انه ای، علم�ی، فرهنگ�ی، 
ورزش�ی، هن�ری و اجتماع�ی و خانواده های 
ش�هدا و مجروح�ان س�وریه ب�ه ج�ا آورد. 
ب��ه گ��زارش ش��بکه المیادی��ن، بش��ار اس��د، 
رئیس جمهور س��وریه در این مراس��م به تشریح 
رویکردهای کش��ورش برای هفت س��ال آینده 
پرداخت. رئیس جمهور س��وریه گف��ت: درود بر 

مردمی که با خون خود از وطن ش��ان محافظت 
کردند و آن را چ��ون امانتی با قل��ب و روح خود 
مراقبت کردند. شما با آگاهی و حس میهن دوستی 
خود نشان دادید که ملت عزم خود را برای دفاع 
از حقوق خود از دست نمی دهد، مهم نیست که 
چه تعداد استعمارگر باشد. وی گفت: مشارکت 
گس��ترده مردم در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سوریه گواه آگاهی ملت بزرگ سوریه است. تجربه 
انتخابات ثابت کرد که مردم کسانی هستند که به 
دولت مشروعیت می بخشند. ما با هم معادله ملی 
را محقق کردیم، چراک��ه مردمی متعهد و متحد 

هستیم. اسد همچنین گفت: »دشمنان خواستند 
کشور را تجزیه کنند اما مردم با وحدت شان تیر 
خالص را به طرح ه��ای آنها زدند. س��وری    ها در 
داخل وطن ش��ان هر روز باصالبت تر می ش��وند. 
آگاهی مردمی دژ ما و معیاری است که با آن میزان 
قدرت و توانایی مان را می سنجیم. برخی مزدوران 
با کمک ترکیه برای طرح    هایی جهت تدوین قانون 
اساس��ی تالش کردند که تحت کنترل بیگانگان 
باشد. تمام طرح    ها و تالش های مزدوران به لطف 
پایداری مردم س��وریه ناکام ماند. « اس��د تأکید 
کرد:» بزرگ ترین دلی��ل بحران غیاب ارزش    ها و 

اخالق است. من از کس��انی که فریب خوردند و 
بر سقوط وطن حس��اب بازکردند می خواهم به 
آغوش وطن بازگردند. « این دومین دوره ریاست 
جمهوری اسد از زمان شروع بحران در سال 2011 
است. مراسم تحلیف اسد در حالی برگزار شد که 
معاون رئیس مرکز روسی آشتی ملی در سوریه 
هش��دار داده بود که تروریس��ت های سوری در 
تالش برای انجام یک حمله شیمیایی در »ادلب « 
همزم��ان با مراس��م تحلیف ریاس��ت جمهوری 
هستند تا بار دیگر دولت سوریه را عامل این حمله 

شیمیایی جلوه دهند. 

بازی امریکایی »لبه پرتگاه « در لبنان
طرف های غربی با نگه داشتن لبنان در لبه پرتگاه سقوط دنبال امتیازگیری از حزب اهلل هستند

دومین تحلیف اسد در دل بحران 


