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چشمانداز

چشمانداز

گام بلند لبنان به سمت خروج از بحران
لبنان چند سالی اس��ت که دچار بحران های گوناگون شده  از بحران 
زباله ها در چند س��ال گذش��ته گرفته اعتراضات به افزایش مالیات بر 
بنزین، دخانیات و تماس های تلفنی آن الین در دو سال قبل که منجر 
به تظاهرات عمومی به خص��وص در بیروت ش��د. آن بحران      ها باعث 
سقوط دولت سعد حریری در 29 اکتبر 2019 شد و دولت حسن دیاب 
بعد از آن ، روی کار آمد تا اینکه عهده دار حل مش��کالت و بحران های 
به جا مانده از دولت حریری شود. با وجود اینکه دیاب تمام تالش خود 
را می کرد تا از عهده این مأموریت بر بیاید ام��ا یک اتفاق غیرمنتظره 
کل وضعیت را برای او تغییر داد: انفجار عظیم بندر بیروت در عصر روز 

سه      شنبه 4اوت 2020. 
انفجار قدرتمند در آن ساعت باعث کشته  شدن 220 نفر و زخمی شدن 
حدود 7هزار نفر ش��د و عالوه بر این، بیش از 110 نفر مفقود شدند و 
خانه های بیش از 300 هزار نفر تخریب ش��د. در واقع، این انفجار یک 
ش��وک بزرگ بر لبنان وارد کرد و هرچند که دولت حسن دیاب سعی 
کرد اوضاع را به هر صورت که ش��ده کنترل کند اما پیامدهای انفجار 
آن قدر قدرتمند بود که مجبور شد شش روز بعد این انفجار از مقام خود 
استعفا دهد. لبنان از آن موقع تاکنون فاقد دولت است و کابینه دیاب 
به صورت موقت و با اختیارات بس��یار محدود به کار خود ادامه داده تا 
اینکه دولت جدید تشکیل شود. سعد حریری گزینه ای بود که از سوی 
رئیس جمهور لبنان میش��ل عون به عنوان نخست وزیر مکلف انتخاب 
شد اما بهانه جویی های او 9 ماه طول کشید و در نهایت نیز از مأموریت 
تش��کیل کابینه انصراف داد. در واقع، این اقدام حریری باعث ش��دت 
گرفتن هر چه بیشتر وخامت اقتصادی لبنان ش��د و با این کار از یک 
سو به دنبال انتقام گرفتن از معترضانی بود که باعث سقوط کابینه  اش 
در 2019 شده  بودند و از سوی دیگر، امید داشت که با وخیم تر شدن 
اوضاع و بازی کردن در نقش اپوزیسیون ش��انس خود و متحدانش را 
برای پیروزی در انتخابات آینده پارلمان لبنان در سال آینده میالدی 

افزایش دهد. 
حاال فرمان تشکیل کابینه نجیب میقاتی از سوی عون و با حضور رئیس 
پارلمان نبیه بری امضا ش��ده و این گام می تواند شرایط را به طور کلی 
تغییر دهد. در واقع، اختیارات قانونی محدود دیاب باعث ش��ده بود او 
نتواند کاری برای پایان دادن ب��ه مذاکرات لبنان و صندوق بین المللی 
پول انجام دهد تا با دریافت وام از این صندوق بخش��ی از مش��کالت 
اقتصادی لبنان را برطرف کند. همین موضوع در مورد دیگر کمک های 
بین الملل��ی لبنان ص��ادق بود و تأثیر مس��تقیمی ب��ر وخامت اوضاع 
اقتصادی لبنان گذاشته بود و باعث شده بود تا ارزش واحد پول لبنان 
از بحران اقتصادی 201 تاکنون حدود 90درصد کاسته شود، یک سوم 
جمعیت در زیر خط فقر قرار بگیرن��د و لبنان دچار بزرگ ترین بحران 
اقتصادی از زم��ان جنگ های داخلی طی س��ال های 1975 تا 1990 
شود. روی کار آمدن دولت میقاتی شرط اولیه برای دریافت کمک های 
بین المللی و کاستن از مشکالت اقتصادی جدای از اینکه جبهه مقاومت 
با وارد کردن سوخت از ایران توانست دست کم بحران سوخت در لبنان 
را مدیریت کند و از این جهت، کمک قابل توجهی به میقاتی قبل از به 
دست گرفتن قدرت کند. بنابراین، تش��کیل دولت میقاتی را می توان 
گام بلند لبنان برای خروج از بحران دانست تا اینکه با آرامش سیاسی، 
لبنان گام به گام به طرف برطرف کردن مشکالت و رسیدن به آرامش 
اقتصادی حرکت کند. با این حال، باید توجه داشت که مسیر در پیش 
روی لبنان چندان راحت نیست چنان که میقاتی در همین ابتدای کار 
و با صداقت تمام گفت در لبنان دیگر هیچ پولی برای پرداخت یارانه      ها 
وجود ندارد و »باید کمربند     ها را سفت بست.«  به عبارت دیگر، تشکیل 
کابینه میقاتی گام اساسی و جدی برای خروج از بحران اقتصادی است 
اما باز همکاری و فداکاری تمامی اقشار لبنان است که می تواند تضمینی 

برای موفقیت این کابینه باشد. 
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 الکاظمی یک     شنبه در تهران 
نخست وزیر عراق، یک     ش��نبه هفته آینده در رأس هیئتی بلندپایه به 
ایران س��فر می کند.  این نخستین س��فر مصطفی الکاظمی به تهران 
پس از آغاز به کار دولت س��ید ابراهیم رئیسی است. الکاظمی قرار بود 
پیش تر به ایران سفر کند اما این دیدار را به بعد از تشکیل دولت جدید 

در ایران موکول کرد. 
-----------------------------------------------------

 نورد استریم ۲ تکمیل شد
شرکت دولتی گازپروم روس��یه از پایان عملیات احداث خط لوله گاز 
نورد اس��تریم2 که از روسیه به آلمان از بس��تر دریای بالتیک کشیده 
می ش��ود، خبر داد.  گازپروم روز جمعه در کانال تلگرامی خود نوشت: 
»امروز صبح در جلسه فوری شرکت گازپروم، الکسی میلر، رئیس این 
شرکت اعالم کرد که س��اعت ۸ و 45 دقیقه به وقت مسکو کار احداث 
خط لوله گاز نورد استریم2 به طور کامل به پایان رسید.« روسیه گفته 
است زمان ش��روع انتقال گاز از طریق این خط لوله به آلمان، به طرف 

آلمانی بستگی دارد. 
-----------------------------------------------------

 امریکا در خلیج فارس یگان پهپادی راه انداخت
ناوگان پنجم امریکا روز پنج  شنبه از راه اندازی یک نیروی ویژه پهپادی 
عمل کننده در هوا و دریا در خلیج فارس خبر داد.  به گزارش یورونیوز، 
در بیانیه ناوگان پنجم امریکا در خاورمیانه به نقل از برد کوپر، معاون 
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی این کشور آمده است: »این یگان 
جدید از یک سو به بهبود دانش دریایی ما کمک می کند و از سوی دیگر 
ظرفیت بازدارندگی ما را تقویت خواهد کرد.« برخی گزارش      ها حاکی 
اس��ت که این یگان به پهپادهای دریایی، زیردریای��ی و هوایی مجهز 
خواهد بود و هدف از راه اندازی آن نظارت و تسلط بیشتر بر مسیرهای 

دریایی در آسمان و اعماق آب هاست. 
-----------------------------------------------------

 »کی یف« جنگ با روسیه را ممکن می داند
رئیس جمهور اوکراین وقوع جنگ تمام عیار با روسیه را محتمل دانست 
اما آن را اش��تباهی بزرگ توصیف کرد.  به گزارش پایگاه خبری نیوز 
فرانت، ولودیمیر زلنسکی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال وقوع جنگ 
تمام عیار میان اوکراین و روسیه گفت: »فکر می کنم محتمل باشد«. 
او با این حال وقوع چنین جنگی را »اش��تباهی بزرگ« توصیف کرد.  
رئیس جمهور اوکراین بار دیگر عضویت کشورش در پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( را خواستار ش��د و گفت: »موضع من روشن است؛ ما از 
نظر توان نظامی و برخورداری از تخص��ص کافی، آمادگی عضویت در 

ناتو را داریم.«
-----------------------------------------------------

 حصارکشی کنگره امریکا از ترس ترامپیست     ها 
در آس��تانه برگزاری تظاهرات از س��وی هواداران رئیس جمهور سابق 

امریکا، اطراف ساختمان کنگره امریکا بار دیگر حصارکشی می شود. 
طرفداران دونالد ترامپ قصد دارند هفته آینده در حمایت از حدود 600 
نفری که در حمله سال گذشته به ساختمان کنگره محکومیت دریافت 
کرده اند، دست به تظاهرات بزنند. رویترز به نقل از افرادی مطلع نوشت، 
با گذشت دو ماه از برداشته شدن حصارهای اطراف ساختمان کنگره، 
قرار است بار دیگر حصارهای بلندی اطراف آن نصب شود. پلیس کنگره 
روز چهار     ش��نبه در بیانیه ای اعالم کرد »مواضع مستحکم امنیتی « را 

برای مقابله با درگیری احتمالی در برنامه اش گنجانده است. 

سفر الپید تصاعد تنش مسکو- تل آویو را
متوقف نکرد

س�فر وزیر خارجه رژیم صهیونیس�تی یک بار دیگر، نش�ان داد 
که زاویه مناس�بات تل آویو-مس�کو تح�ت تأثی�ر واقعیت های 
ژئوپلتیک در حال بیش�تر ش�دن اس�ت. وزیر خارجه روس�یه، 
هرچند گفت که مس�کو به تضمین امنیت اس�رائیل پایبند است 
ولی درب�اره تبدیل س�وریه به محل�ی برای تصفیه حس�اب های 
شخصی هش�دار داد و گفت که مخالف حمالت اسرائیل به سوریه 
اس�ت، حمالت موشکی که مس�کو دس�ت کم طی ماه های اخیر، 
سیس�تم دفاع هوایی س�وریه را مقاب�ل آن تقویت کرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، یائیر الپید روز پنج  شنبه در کشاکش افزایش تنش   ها 
میان روسیه و اسرائیل، به مسکو رفت؛ سفری که هدف آن کاهش تنش   ها 
با مسکو در پرونده سوریه بود. تل آویو نگران تقویت پدافند هوایی سوریه از 
طرف روس   ها است، سیستمی که در فاصله یک هفته قبل از این سفر، 21 
موشک از مجموع 24 موشک اسرائیلی شلیک شده به سوریه را رهگیری 
کرده بود. از محتوای مذاکرات دو طرف در مسکو، هنوز چیزی به بیرون 
درز نکرده، ولی از محتوای کنفرانس خبری الوروف با الپید می توان یک 
ارزیابی نسبی از تنش های دو طرف به دست آورد. الپید در این کنفرانس 
خبری، با یادآوری یک واقعه تاریخی، کوشید احساس مثبت روس   ها را 
نسبت به تل آویو تحریک کند، زمانی که گفت چگونه قشون سرخ اتحاد 
جماهیر ش��وروی پدرش را که زندانی گتو بوداپست بود، از مرگ حتمی 
نجات داد. دیپلمات رژیم صهیونیس��تی توضیح داد ک��ه چطور قرار بود 
پدربزرگش بمیرد، اما در یکی از روز   ها از بیرون، صدای افرادی را شنید که 
به زبانی ناشناس صحبت می کردند که او نمی فهمید:» مادربزرگم ناگهان 
سرش را بلند کرد و گفت:  این  ها روس   ها هستند. روس   ها آمده اند، ما نجات 
یافته ایم.« الپید خطاب به روس ها گفت: »ما مدیون شما هستیم. ما این را 

حفظ می کنیم ، مردم ما حافظه طوالنی دارند.«
در این کنفرانس مطبوعاتی که روز پنج  شنبه برگزار شد، الوروف به همتای 
اسرائیلی خود گفت که مسکو به تضمین امنیت اسرائیل پایبند است ولی 
درباره تبدیل شدن خاک سوریه به صحنه تصفیه حساب    ها بین کشورهای 
دیگر هشدار داد:  »در خصوص حمالت اسرائیل به سوریه ما مخالف تبدیل 
سوریه به صحنه درگیری بین کشورهای دیگر هس��تیم و در این زمینه 
نمی خواهیم از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل یا کشور دیگر استفاده 
شود. او گفت که نظامیان روس و اسرائیلی هر روز مسائل فنی مربوط به 
این موضوع را بررسی می کنند و این تماس    ها کارایی خود را ثابت کرده اند 
و دو طرف امروز روی ادامه این تماس    ها توافق کردند ولی گفت که وضعیت 
سوریه همچنان پیچیده است. بازیگران خارجی هر کدام منافع خاص خود 

را در حل و فصل سوریه دنبال می کنند.
 الوروف گفت که منافع مشترکی مطرح است مثل منافع امنیت اسرائیل، 
ما دائماً تأکید می کنیم که امنیت اس��رائیل اولویت ما در مسئله سوریه و 
دیگر نزاع هاست. الوروف در عین حال به طعنه گفت:» اما منافع غیرقانونی 
نیز وجود دارند « و البته برای اینکه همتای اس��رائیلی خیلی از او آشفته 
نشود، به امریکا اشاره کرد:»منظورم اشغال غیرقانونی بخش    هایی از خاک 
سوریه توس��ط امریکا و سوء اس��تفاده از منابع طبیعی، کشاورزی، آبی و 
پتروشیمیایی متعلق به ملت سوریه است.«  وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
کوشید موضع روس��یه را در خصوص حضور ایران در سوریه و همچنین 
پرونده هسته ای جلب کند. الوروف در این مالقات تأیید کرد حضور ایران 
در سوریه را با الپید بررسی کرده ولی گفت:» تهران عضو چارچوب آستانه 
است و تمام واقعیت های خاک سوریه در اجرای قطعنامه 2254 شورای 
امنیت در خصوص احیای تمامیت ارضی، احترام به حاکمیت این کشور 
و منع هرگونه طرح های جدایی طلبانه و قدم برداشتن در مسیر مذاکرات 
ملی فراگیر را مراعات می کند.« وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی به رغم 
تأکید طرف روس گفت:» تا زمانی که ایران به ایجاد پایگاه  در مرز شمالی 
اسرائیل مشغول است، ما نیز ]از حمالت[ دست برنمی داریم. اسرائیل در 
مقابل استقرار نظامی ایران در مرزهای شمالی خود بیکار نمی ایستد.«  وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی همچنین با رد هرگونه مذاکره صلح با سوریه، 
گفت: »ما به هیچ وجه بازگش��ت بلندی های جوالن به سوریه را بررسی 
نمی کنیم. ما از منافع خود در سوریه و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه 
دفاع خواهیم کرد.« الپید درباره برنامه هسته ای ایران هم گفت: »ما اجازه 
نخواهیم داد که ایران به سالح اتمی دست یابد یا حتی در آستانه دستیابی 
به آن قرار گیرد. ایران می گوید که می خواهد اس��رائیل را از بین ببرد و ما 
اجازه نمی دهیم که از این خط عبور کند. ایران با توسعه سالح های خود 
همه را در خاورمیانه تهدید می کند. اگر ایران به مس��یر خود ادامه دهد، 
خاورمیانه ثبات نخواهد داشت. « وزیر خارجه اسرائیل در حالی برای دیدار 
و گفت وگو با همتای روسش به مسکو رفته است که راب مالی، نماینده ویژه 

امریکا در امور ایران هم روز پنج  شنبه در این کشور حضور داشت. 

مقاومت فلسطینی:

 به 6 اسیر تعرض شود، وارد جنگ می شویم
رژیم صهیونیستی در واکنش به فرار موفق شش اسیر فلسطینی 
از زندان جلبوع، به شدت فلسطینیان را تحت فشار گذاشته است. 
حاال وزیر جن�گ این رژیم نی�ز تهدید کرده که هر س�ناریویی را 
اجرایی خواهد کرد. گروه های مقاومت با اعالم اینکه در آماده باش 
به س�ر می برند، اع�الم کردند که اگ�ر موضع صهیونیس�ت    ها به 
همین من�وال ادامه یاب�د، امکان درگی�ری نظامی بعید نیس�ت. 
صهیونیست    ها که از روز دو    ش��نبه و پس از فرار شش اسیر فلسطینی 
از زندان ف��وق امنیتی جلبوع، با دس��تگیر کردن ش��ماری از اعضای 
خانواده های آنان، تالش های همه جانبه ای را برای دس��تگیری اس��را 
آغاز کرده اند، بنابر آنچه مرکز اطالع رس��انی فلسطین اعالم کرده، به 
خانواده های اسرای فلسطینی نیز روزهای یک شنبه، دو    شنبه و سه     شنبه 
آینده اجازه نخواهند داد تا با بس��تگان خ��ود مالقات کنند. همچنین 
تل آویو پنج نفر دیگر از اعضای خانواده اسرای یادشده را دستگیر کرده 
است. تصمیم مقام های امنیتی رژیم صهیونیستی برای انتقال اسرای 
جهاد اس��المی از زندان النقب، دیگر واکنش مقام��ات تل آویو به فرار 
اسرای فلسطینی است. زندانیان فلسطینی در اعتراض به این اقدامات، 
بخش شش زندان صحرایی النقب را به آتش کشیدند. دفتر اطالع رسانی 
امور اسرای فلسطین هم اعالم کرد که هفت سلول انفرادی بخش زندان 
النقب دستخوش آتش سوزی شده و اوضاع در این زندان ملتهب است. 
درگیری    ها از زندان النقب به زندان ریمون نیز کش��یده شده و اسرا دو 
س��لول را در این زندان آتش زدند و اداره زندان    ها ب��ا کمک نظامیان 

سرکوبکر اقدام به پخش کردن اسرا در زندان کردند. 
بنی گانتس دیروز پس از نشست با رؤسای دستگاه های امنیتی رژیم 
صهیونیس��تی اعالم کرد که تل آوی��و برای هر س��ناریویی در رابطه با 
شش اسیر فلسطینی، آماده است. وی افزود: »هماهنگی با تشکیالت 
خودگردان فلس��طین در این زمینه ادامه دارد و ارتش اسرائیل دیر یا 
زود شش اس��یر فراری را بازداش��ت خواهد کرد. « این در حالی است 
که روز پنج  شنبه جنبش حماس و جهاد اس��المی فلسطین از طریق 
مصر به اشغالگران صهیونیست هشدار داده اند که به اقدام های ناقض 
قانون در حق اسیران فلس��طینی در زندان     ها پایان دهند و شاخه های 
نظامی آنها در نوار غزه برای مقابله با تنش های احتمالی و همبستگی 
با اسرای فلسطینی در آماده باش به سر می برند و آرامش را مشروط به 
توقف اقدام های غیرقانونی در حق اسرای فلسطینی کرده اند. مقاومت 
فلس��طین درباره هرگونه تعرض به این شش اسیر یا ترور آنها و اعمال 
فشار بر خانواده های شان هشدار داده و گفته  است که در چنین صورتی، 

اوضاع به احتمال به سمت درگیری نظامی کشیده خواهد شد. 

سد    روسیه مقابل »قطعنامه درمانی« در آژانس
مسکو: به قطعنامه علیه ایران رأی منفی خواهیم داد

سيدرحيمنعمتی

دو    شنبه نشست  گزارشیک
فصل�ی ش�ورای 
حکام آژانس اس�ت؛ اولین جلس�ه در دولت 
جدید ایران. امریکا و سه دولت اروپایی قصد 
دارند با یک قطعنامه ضد ایرانی به اس�تقبال 
دولت ابراهیم رئیس�ی بروند . ظاهراً  داستان، 
همان»کش�تن گرب�ه دم حجله« اس�ت ولی 
روس    ها هیچ تردیدی باقی نگذاش�تند که به 
قطعامه احتمالی رأی منفی خواهند داد:» هیچ 

اقدامی الزم نیست.«
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا دی��روز گفت 
که کش��ورش هنوز به نقطه ترک مذاکرات وین 
برای بازگشت به برجام نرس��یده؛ مذاکراتی که 
از اوایل تیرماه 1400 تا االن متوقف شده و زمان 
دقیق ش��روع مجدد آن هم معلوم نیس��ت. روز 
پنج شنبه، شاید برای بیشتر از دهمین بار بود که 
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت 
که امریکا خواهان این است که »مذاکرات هرچه 
سریع تر دوباره آغاز شود« تا به گفته او » بتوانیم 

ببینیم که هنوز بازگشت دوجانبه به پایبندی     ها 
می تواند به وقوع بپیوندد یا نه .«  او البته این را هم 
گفت که امریکا همچنان باورد دارد که » هنوز در 
نقطه ترک مذاکرات قرار نگرفته ایم؛ بازگش��ت 
دوجانبه به پایبندی     ها می تواند به وقوع بپیوندد و 
تا وقتی که این مسئله در جهت منافع مان باشد، 
به پیگیری آن ادامه خواهیم داد. « طرف امریکایی 
گفته که مقامات ایران هنوز تصمیم خود را برای 
بازگشت به مذاکرات هسته ای وین اعالم نکرده اند، 
در نتیجه به نظر می رسد، امریکا در مرحله کنونی 
دست کم درباره نحوه بازگشت ایران به مذاکرات 
دچار شک و تردید اس��ت. البته دولت جدید در 
تهران نگفته که به مذاکرات برنمی گردد. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه می گوید برای ایران 
»اصل گفت وگوهای وین قابل قبول اس��ت« ولی 
تأکید کرده که ایران خواستار دستیابی به نتایجی 
ملموس از مذاکرات است. لزوم »ملموس بودن« 
مذاکرات را، امیرعبداللهیان، هم در گفت وگوی 
10 روز قبل ب��ا هایکو ماس وزی��ر خارجه آلمان 

گوشزد کرد و هم در گفت وگو با همتای فرانسوی، 
یک روز بعد از گفت وگو با »ماس«. عبداللهیان، 
روز پنج  شنبه این هفته به آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل متحد هم گفت که جمهوری اسالمی 
در حال بررس��ی های الزم برای مذاکرات اس��ت 
و تأکید کرد:»متأس��فانه امریکایی     ها ب��ا تداوم  
تحریم های غیرقانونی خود دچار یک سوءمحاسبه 
ش��ده اند و تصور می کنند که می توانند از آن به 
عنوان اهرم  مذاکراتی اس��تفاده کنند. « واکنش 
امیر عبداللهیان، به موضع گیری روز پنج  ش��نبه 
آنتونی بلینکن است که هش��دار داده واشنگتن 
دارد به مقطعی نزدیک  می ش��ود که تالش برای 
رس��یدن به توافق هس��ته ای با ایران را ر    ها کند. 
وزیر امور خارجه ای��ران در گفت وگو با گوترش 
تأکید کرد: »طرف ه��ای مذاکره بای��د با درکی 
واقع بینانه به وین بیایند و حق��وق و منافع ملت 
ایران را مورد توجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی 
از نظر ما قابل قبول است که نتیجه ملموسی در 

پی داشته باشد.«

 رایزنی برای استقبال با قطعنامه
در حالی که دو    ش��نبه قرار اس��ت نشست فصلی 
ش��ورای حکام برگزار ش��ود، ط��رف غربی تالش 
می کند دولت جدید رئیس��ی را از طریق افزایش 
فش��ارهای دیپلماتیک پای میز مذاکره بکشاند. 
رابرت مالی، نماین��ده ویژه امری��کا در امور ایران 
روز پنج  شنبه به مس��کو رفت تا با مقام های روس 
درباره ایران گفت وگو کند. گزارش رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس هم ک��ه بار دیگر ادعای کش��ف 
ذرات هسته ای اعالم نشده در ایران را تکرار کرده 
و از تهران خواس��ته تا بدون فوت وقت توضیحات 
الزم در ای��ن زمین��ه را ارائه کند، زمینه س��از این 
فشار دیپلماتیک شده اس��ت. در این گزارش که 
انتظار می رود گروسی روز دو    ش��نبه باز هم روی 
آن مانور دهد، ادعا ش��ده که ایران مانع دسترسی 
بازرسان آژانس به سایت های مرتبط با فعالیت های 
هسته ای ش��ده و همچنان به توسعه فعالیت های 
اتمی خود ادامه می دهد. در این گزارش آمده است 
که ایران 10 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60 درصد 
ذخیره کرده که فراتر از سقف مجاز در برجام است. 
خبرنگار وال اس��تریت ژورنال نوش��ته که آلمان، 
فرانسه،  انگلیس و امریکا دنبال این هستند که یک 
قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام آژانس 
صادر شود. تا دیروز مش��خص نبود که روس    ها با 
چنین قطعنامه ای موافقند یا مخالف؛ به خصوص 
که وال اس��تریت ژورنال نوشته بود که طرف های 
غربی می خواهند روس��یه را مج��اب کنند که در 
صورت مطرح شدن قطعنامه ای علیه ایران در جلسه 
پیش روی شورای حکام، رأی ممتنع به آن بدهد، 
موضعی که زمینه س��از صدور چنین قطعنامه ای 
خواهد شد. اما دیروز روسیه برای طرف های غربی 
روشن کرد که با صدور چنین قطعنامه ای مخالف 
است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه مستقر 
در وین، روز جمعه در صفحه توئیتر خود نوش��ت 
مسکو به هرگونه قطعنامه احتمالی علیه جمهوری 
اسالمی ایران در شورای حکام آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی، رأی مخالف خواه��د داد:» »هیچ 
توهمی نداشته باشید. اگر پیش نویس قطعنامه ای 
علیه ایران در شورای حکام آژانس اتمی علیه ایران 
مطرح شود، روس��یه به آن رأی منفی می دهد.« 
 دیپلمات روس خاطرنشان کرد : »همانطور که روز 
گذشته توئیت کردم، هیچ نیازی به یک قطعنامه 
]علیه ایران[ نیست، چون نه تنها بی معنی خواهد 
بود بلکه شدیداً زیان بار است. باید حساب بهتری 

روی دیپلماسی باز کرد.«

 دولت روس�یه اعالم کرده که قص�د ندارد در 
مراسم تحلیف طالبان ش�رکت کند؛ موضعی 
که نشان می دهد مسکو به رغم نرمش با دولت 
جدید در کابل، قص�د دارد مبنای خ�ود را بر 
اس�اس ارزیابی عملی از اقدامات طالبان قرار 
دهد. جامعه جهانی از جمله س�ازمان ملل هم 
جس�ته و گریخت�ه از تعامل با طالبان س�خن 
می گوی�د؛ موضع�ی محتاطانه ک�ه نگرانی و 
تالش برای تعامل همزمان را نش�ان می دهد. 
منابع مطلع پیش تر اعالم کرده بودند که طالبان 
از روس��یه، چین، ترکیه، قطر، پاکستان و ایران 
دعوت کرده تا در مراسم تحلیفش شرکت کنند. 
اخباری هم درباره اینکه دیمیتری ژیرنوف، سفیر 
روسیه در کابل، نماینده روسیه در آیین معرفی 
دولت موقت افغانس��تان خواهد بود، نیز منتشر 
ش��د که گمانه زنی    ها درباره نرمش مسکو مقابل 
طالبان را بیش از پیش تقویت می کرد. با این حال، 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه پنج  شنبه گفت  »روسیه هیچ عجله ای در 
به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان ندارد 
و ما ترجیح می دهیم با دقت اقدامات نخست این 
رهبری جدید را زیر نظر بگیریم. « پس��کوف روز 
جمعه با اعالم علنی اینکه مس��کو به هیچ شکلی 
در مراسم آغاز به کار طالبان حاضر نخواهد شد، 
تصریح کرد: »ما هیچ چیزی به دست نیاورده ایم و 
همچنان خطراتی مانند قاچاق مواد مخدر و نفوذ 
تروریست     ها وجود دارد. « واسیلی نبنزیا، نماینده 
دائم روسیه در سازمان ملل هم در جریان جلسه 
شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان، با 
نفی مشروعیت دولتی که طالبان معرفی کرده، 
افزود: » فقط مردم افغانستان می توانند سرنوشت 
کش��ور خود را تعیین کنند.«  نبنزیا با اش��اره به 
اینکه افغانستان همچنان بزرگ ترین تولیدکننده 
خش��خاش برای تولید تریاک در جهان اس��ت، 
یادآور شد: »ما بار    ها این مورد را اعالم کردیم اما 
هشدارهای ما چندان مورد توجه قرار نمی گرفت. 

امیدواریم دولت جدید افغانس��تان از عهده حل 
این مسئله برآید و تهدید قاچاق مواد مخدر از این 

کشور را ازبین ببرد.«
 دارایی های افغانستان را آزاد کنید

در ش��رایط پیچیده حاکم بر افغانس��تان، غالم 
ایسکزی، س��فیر این کشور در س��ازمان ملل در 
دوران ریاست جمهوری اشرف غنی که همچنان 
این کرسی را در اختیار دارد، در نشست شورای 
امنیت با موضوع افغانستان از حاضرین خواست 
از به رس��میت ش��ناختن هر دولتی، مگر دولتی 
فراگیر خ��ودداری کنند و تحریم ه��ای موجود 
سازمان ملل متحد را علیه رهبران کابینه موقت 
از جمله محدودیت در سفرهای بین المللی آنها 
اعمال کنند. با این حال نبنزیا نماینده روسیه از 
کشورهای غربی خواسته با آزاد کردن حساب های 
بانکی افغانس��تان، به این کش��ور در زمینه حل 
مشکالت خود کمک کنند. گنگ شوانگ، نماینده 
دائم چین نیز در همین جلسه، از اجازه دسترسی 
مقامات جدید افغانستان به دارایی های مسدود 

شده خارجی خود حمایت کرد و گفت که مسدود 
شدن دارایی های افغانستان اکنون یکی از دالیل 
اصلی مشکالت اقتصادی این کشور است ضمن 
اینکه این بودجه متعلق به »جمهوری « اس��ت و 
باید برای مصلحت افغانستان مورد استفاده قرار 
گیرد. وی با اشاره به امریکا گفت که دارایی های 
بین المللی را نباید کش��ورهای خارجی به عنوان 
ابزاری برای تهدید، فش��ار ی��ا بازدارندگی مورد 

استفاده قرار دهند. 
 لزوم تشکیل دولت فراگیر

طالب��ان روز چهار    ش��نبه اعض��ای کابینه موقت 
افغانس��تان را اعالم کرد. مهم  تری��ن انتقادی که 
ب��ه کابینه پیش��نهادی وارد ش��ده، ت��ک قومی، 
تک جنس��یتی و انحصاری بودن آن اس��ت. ماریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 
پنج  شنبه نگرش توأم با ارزیابی کشورش در برابر 
طالبان را به گونه ای دیگر تش��ریح کرد: »مسکو 
با طالبان از طریق س��فارت روسیه در کابل روابط 
کاری برقرار ک��رده اما هیچ گونه تم��اس دیگر یا 

مذاکره ای برنامه ریزی نش��ده اس��ت. « وی گفت: 
»روس��یه خواهان توجه به منافع همه گروه های 
قومی و سیاس��ی در دولت افغانس��تان است. در 
زمان حاض��ر اعضای کابینه دولت افغانس��تان در 
مقام کفیل هستند و این حاکی از تکمیل نشدن 
روند تشکیل ارگان های اجرایی افغانستان است.«  
جامعه جهانی نیز مانند روسیه، رویکردی محتاطانه 
در برابر طالبان در پیش گرفته است. چرا که بیم آن 
می رود با به انزوا کشیدن طالبان، هر چه بیشتر به 

رادیکالیزه شدن این گروه دامن زده شود. 
پ��س از مواض��ع مقام��ات روس، روش��ن     ترین 
موضع گیری در اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل مش��هود اس��ت، وی به خبرگزاری 
فرانسه گفت: »ما باید با طالبان مذاکره کنیم که در 
قالب آن بر اصول مان به طور مستقیم تأکید داشته 
باشیم، مذاکره ای که مبتنی بر احساس همبستگی 
با مردم افغانستان باشد. « وی افزود: »وظیفه ما این 
است که همبستگی مان را با مردمی که به شدت 
رنج می برند، افزایش دهیم، آن هم در ش��رایطی 
که میلیون    ها نفر در مع��رض خطر جان باختن از 
گرسنگی هستند. « جن س��اکی، سخنگوی کاخ 
س��فید نیز که پیش تر گفته بود، واشنگتن هیچ 
عجله ای برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد، 
با تکرار موضع قبلی به خبرن��گاران گفت که آنها 
قبل از آن باید کارهای زیادی انجام دهند. ساکی 
خاطرنش��ان کرد: »همچنان به تالش های خود 
برای اقدامات بیشتر برای فش��ار بر طالبان ادامه 
می دهیم تا به اتباع امریکایی و کس��انی که اجازه 
اقامت دائم دارند اجازه خروج از افغانستان را بدهد. 
« لولوه الخاطر، دس��تیار وزیر و سخنگوی وزارت 
امور خارجه قطر نیز روز چهار    شنبه در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه گفته بود: »تصمیم برای تعیین 
سرنوش��ت افغانس��تان بر عهده مردم این کشور 
می باشد و نه جامعه جهانی. آنها عملگرایی زیادی 
از خود نشان دادند، بیایید اقدامات آنها را قضاوت و 

از فرصت     ها استفاده کنیم.«

فرماندهی عملیات مشترک عراق همزمان با 
مالقات فرمانده سنتکام با نخست وزیر عراق 
گفته که آخرین مهلت حضور رزمی امریکا در 
عراق ۳1 دسامبر ۲0۲1 )10 دی( است و امریکا 
خواستار حفظ نیروهایش در عراق نشده است. 
»مصطفی الکاظمی « نخست وزیر عراق روز پنج  شنبه 
با »کنت مکنزی « فرمانده س��تاد مرکزی نیرو های 
نظامی امری��کا، در بغ��داد دی��دار و گفت وگو کرد. 
»تحسین الخفاجی« فرماندهی عملیات مشترک 

ارتش عراق ک��ه در این مالقات حضور داش��ته، در 
گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق )واع( از آغاز روند 
خروج نیروهای امریکای��ی از خاک عراق خبر داد و 
گفت که امریکا درخواستی مبنی بر حضور نیروهای 
رزمی اش در عراق نداشته است. به گفته الخفاجی، در 
راستای اجرای دستاوردهای گفت وگوی راهبردی، 
نیروهای امری��کا خروج را با تعداد زیاد آغاز اس��ت. 
او همچنین گفت:»کمیته مش��ترک عراق و امریکا 
اجرای نتایج گفت وگوی اس��تراتژیک میان بغداد و 

واشنگتن را آغاز کرده است. طبق توافقات صورت 
گرفته می��ان دو ط��رف در جری��ان گفت وگوهای 
استراتژیک، آخرین مهلت تعیین شده برای حضور 
نیروهای امری��کا در عراق 31دس��امبر خواهد بود. 
الخفاجی ادام��ه داد: امریکایی     ها در عراق پادگان یا 
مراکز نظامی به جز بخش اندکی در پایگاه عین االسد 
ندارند که آن هم در حال حاض��ر تحت فرماندهی 
ارتش عراق اداره می شود و همچنین پایگاه الحریری 
که تعداد کم��ی از نیروهای عراق��ی در آن حضور 

دارند و بخش اعظم��ی از آن تحت کنترل نیروهای 
پیشمرگه اقلیم کردس��تان عراق قرار دارد. پیش تر 
»حامد الموسوی« نماینده پارلمان عراق گفته بود 
که امریکا تالش می کند با به کارگیری عناصر گروه 
تروریستی داعش عراق را با هرج و مرج مواجه کند. 
وی گفت: قابل پیش بینی است که واشنگن از ابزار 
داعش به عنوان اهرمی برای اعمال فش��ار به دولت 
عراق استفاده کند تا اینکه دولت مجبور شود مصوبه 

اخراج نیرو های امریکایی از کشور را اجرا نکند. 

مسکو:درمراسمتحلیفطالبانشرکتنمیکنیم

نیروهایرزمیامریکاتااواسطدیازعراقخارجمیشوند
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