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  گزارش  2

شباهت انفجارهای کابل 
به 11 سپتامبر 

ایاالت متحده امریکا برای پیش��برد منافع جهانی خود به جای اینکه 
منتظر زمینه های توجیه کننده بماند، دس��ت به ایجاد بهانه های الزم 
می زند. حس��نین هیکل در بیان حادثه 11 س��پتامبر در یک گزارش 
مفصل از دیدارهایی که از امریکا و برخی مقامات این کشور، در فاصله 
چندماه تا 11 سپتامبر داشت، به مجموعه تدابیر و مقدمه چینی هایی 
که امریکا به سمت یک مجموعه از رخدادها در سطح جهان برنامه ریزی 
کرده اس��ت پرداخت و تلویحاً به یک »پاییز خطرناک« اش��اره کرد. 
در فاصله کوتاهی ش��اهد این بودیم که یاس��ر عرفات ازس��وی رژیم 
صهیونیستی و نفوذی هایش در حکومت خودگردان مسموم و با مرگ 
وی، پرونده فلسطین وارد فاز جدیدی شد. مقامات امریکایی براساس 
این ضرورت که باید نظام تک قطبی در جهان را پس از فروپاشی اتحاد 
شوروی، مستحکم نمایند و قوانین و قواعد خود را در همه جا و در قبال 
تمامی قدرت ها و کشورها تحمیل کنند، یک خودزنی  ماهرانه را از طریق 
گروهی که تحت کنترل و مدیریت مستقیم و غیرمستقیم آنها بود، به 
اجرا گذاش��تند. هدف بزرگ امریکایی ها در جهان موجب شد در 11 
سپتامبر یک فاجعه و جنایت را برنامه ریزی کنند و سپس برای انتقام 
از پدیده ای به نام تروریس��م و مبارزه با تهدیدات جهانی جهادی ها، با 
سرعت و وسعت وارد عمل شوند و افغانستان و عراق در غرب آسیا، اولین 
قربانی طرح امریکا بودند. حمالت انتحاری به برج های دوقلو و هزاران 

کشته و زخمی، که در کنارش صدها سؤال بی پاسخ وجود داشت!
امروز نیز امریکا در افغانس��تان با بن بس��ت بزرگی برای تحقق اهداف 
دکترین جهانی خود روبه رو شده و سیاست ها و راهبردهای عملیاتی 
آن شکس��ت خورده و با اینکه هر دو حزب حاکم روی نوعی خروج از 
افغانستان از گذشته توافق داشتند، ولی بایدن با سرزنش و ارزیابی های 
کشنده ای روبه رو شده که تا مرز زمزمه ضرورت استعفا نیز پیش رفته 
است. با طالبان برای خردادماه توافق کرده بود ولی آن را به 11 سپتامبر 
عقب انداخته و با وجودی که سگ های پنتاگون را به شهروندان افغانی 
همکار و یا عالقه مند به خروج از افغانستان ترجیح داده بود، یکباره از 
بی اطالع بودن از آمار امریکایی ها و غربی های حاضر در افغانستان سخن 
گفته و برای خارج کردن هزاران افغانی، از خروج در موعد توافق شده 
طفره می رود و طالبان هم تأخیر را نمی پذیرد. یک اقدام جنایتکارانه 
و گس��ترده توس��ط داعش می تواند، تأخیر را توجیه کند. این سناریو 
توس��ط داعش در جایی که امنیت در اختیار امریکایی هاست به وقوع 
می پیوندد و 13 امریکایی و 90 افغانی که 28 نفر آنها از طالبان هستند 
و صدها زخمی، این تراژدی را تولید می کند. داعش همان اس��ت که 
مقامات متعدد اعالم کرده اند که دست پرورده آنهاست و در 10 سال 
گذشته، ابزار اس��تراتژی جنگ نیابتی و  تروریستی آنها در غرب آسیا 
بوده و اکنون هزاران نفر از آنها از عراق و س��وریه به افغانستان منتقل 
شده اند تا بخشی از پروژه جدید امریکا در افغانستان باشند. بایدن هم 
همان نمایش بوش پسر را بازی می کند و وعده انتقام می دهد. حتی اگر 
امریکایی ها در سناریوی قبلی خود برای افغانستان و بازی سازی جدید 
در این منطقه دچار خطای محاسباتی شده باشند و رخدادها مطابق 
برنامه آنها به پیش نرفته باشد، اکنون به نظر می رسد سناریوی جدیدی 
برای افغانستان و متناسب با شرایط جدید، آغاز شده و به جای القاعده، 
داعش مقدمات آن را فراهم کرده اس��ت. دیدار رئیس س��یا با مقامات 
صهیونیست و سپس پاکس��تان و بعد با نفر دوم طالبان، یک زنجیره 
مرتبط است و باید از ماهیت س��فر وزیر خارجه پاکستان به تهران به 
سادگی عبور نکنیم. اگر رقم های میلیاردی سالح و تجهیزات امریکایی 
را که به دس��ت طالبان افتاده، واقعی بدانیم و حضور هزاران داعشی یا 
تعداد گروه های افراطی در افغانس��تان را قطعی بدانیم، انفجار کابل و 
سالح های باقی مانده و بقیه قرائن موجود، تصویر این مرحله جدید از 
سناریوی امریکایی را در افغانستان تا حدودی روشن می کند. رفتارهای 

بعدی امریکا، ماهیت این سناریو را روشن تر خواهد کرد.

15

 درخواست گوترش برای تشکیل فوری دولت لبنان
دبیرکل سازمان ملل خواستار تشکیل فوری یک دولت مؤثر و فعال در 
لبنان شد. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونیو 
گوترش، در سخنانی نسبت به اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخیم لبنان 
ابراز نگرانی کرد. وی از سیاستمداران لبنانی خواست که هرچه سریع تر 
یک دولت وحدت ملی مؤثر و فعال تش��کیل دهند. گوترش گفت که 
لبنان برای تحق��ق عدالت و کاهش درد و رنج مل��ت خود و همچنین 
برآورده کردن خواس��ته های آنها نیاز مبرمی به تش��کیل دولت دارد. 
وی ادامه داد: لبنان نیاز به تش��کیل دولتی دارد که در راستای کاهش 
مشکالت مردم و تحقق عدالت و انجام اصالحات تالش کند تا ملت این 
کشور امکان دسترسی به خدمات ضروری را به دست آورند و ثبات به 

این کشور بازگردد. 
-----------------------------------------------------

  مقاومت برای رفع محاصره غزه شدت می گیرد
 جبهه خلق برای آزادی فلسطین در بیانیه ای، ادامه حضور گسترده 
و پرشور مردم فلس��طین را در فعالیت های ملی با هدف اعمال فشار 
برای شکستن محاصره نوار غزه، توقف تجاوزات رژیم اشغالگر و پایان 
سیاست های نژادپرستانه، روند یهودی س��ازی و شهرک سازی علیه 
ملت فلسطین خواستار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از خبرگزاری فلسطینی صفا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، بهره 
گرفتن از تجربه مقاومت مردمی در دو شهرک»بیتا « و » بیت دجن « 
با هدف توسعه و گسترش آن تا تبدیل شدن به انتفاضه مردمی فراگیر 
را ضروری دانست. این جبهه در بیانیه خود تصریح کرد: فعالیت های 
مردمی در سراسر خاک فلس��طین ادامه و شدت خواهد یافت تا رژیم 
اشغالگر تس��لیم اراده ملت فلس��طین ش��ود و تجاوزات خود را علیه 
فرزندان ملت ما در قدس، کرانه باختری و سرزمین های اشغالی 19۴8 
متوقف کند و به محاصره علیه نوار غزه پای��ان دهد. جبهه خلق برای 
آزادی فلسطین در پایان بیانیه خود هش��دار داد: سالح مبارزه ملت 
فلسطین همیش��ه در حالت آماده باش قرار دارد و دشمن باید از نبرد 
قهرمانانه سیف القدس و سایر جانفش��انی های دالورانه ملت ما درس 

عبرت و پند الزم را بگیرد. 
-----------------------------------------------------

  حمله پهپادی ارتش یمن به جنوب عربستان 
ائتالف عربی به سرکردگی عربستان دیروز در بیانیه ای اعالم کرد که 
شهر خمیس مشیط در جنوب غرب عربس��تان هدف پهپادی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن قرار گرفته اس��ت. جنگنده بمب افکن های 
ائتالف س��عودی طی روز پنج  شنبه 20 بار اس��تان های مأرب، صعده 
و البیضا را بمباران کردند. به گزارش ایرنا از رس��انه های عربس��تانی، 
هرچند که نیرو    ها یمنی تاکنون حمله پهپادی به جنوب غرب عربستان 
را تأیید نکرده اند اما ائتالف سعودی مدعی شد یک فروند پهپاد را که 
به سوی شهر خمیس مش��یط به پرواز درآمده بود، رهگیری و منهدم 
کرده اس��ت. جنگنده بمب افکن ه��ای ائتالف س��عودی در 1۴ نوبت 
شهرستان های صرواح، ماهلیه و رحبه واقع در استان مأرب را بمباران 
کردند. جنگنده های ائتالف سعودی در چهار نوبت نیز شهرستان های 

الظاهر و شدا در استان صعده را هدف قرار دادند. 

نصف امریکایی    ها خواستار محدود شدن
کمک های نظامی واشنگتن به تل آویو

انفجارهای کابل مالقات رئیس جمهور امریکا با نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی را تا دیشب به تعویق انداخت. نفتالی بنت در دیدار 
با بایدن، عالوه بر بحث هسته ای ایران، خواستار تعویق در خروج 
امریکا از س�وریه و عراق ش�ده؛ اتفاقی که بنت نگران است باعث 
تنها ماندن تل آویو در منطقه شود. با این حال، در داخل امریکا نگاه 
چندان مثبتی به تداوم حمایت از اسرائیل وجود ندارد. نیمی از مردم 
امریکا خواستار محدود شدن کمک  واشنگتن به تل آویو هستند. 
عصر پنج  شنبه شماری از فعاالن امریکایی در مقابل کاخ سفید تجمع 
کرده و به سفر نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن 
اعتراض کردند. معترضان با سر دادن شعار    هایی گفتند که جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا به طور فعال از رهبر یک دولت آپارتاید حمایت 
می کند. همزمان، نظرس��نجی    ها از منفی تر شدن نگاه افکار عمومی 
امریکا به اسرائیل حکایت دارد. نتایج یک نظرسنجی که پژوهشگاه 
» شیکاگو کانس��یل « انجام داده ، می گوید که ۵8 درصد امریکایی    ها 
دوست ندارند که دولت ش��ان در قبال هر یک از طرف های درگیر در 
مسئله فلسطین ) یعنی فلسطینی     ها و اسرائیل( موضع سیاسی اتخاذ 
کند. هرچند 32 درصد از آنان حمایت از اسرائیل را تأیید کرده اند و 
این میزان حمایت از فلسطینی     ها تنها 8 درصد است ولی ۵۶درصد از 
مردم امریکا تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کرانه باختری و غزه را 
تأیید می کنند، درحالی که ۶0 درصد از آنان حامی تشکیل یک کشور 
هستند. نکته مهم این نظر س��نجی که همزمان با اولین سفر نفتالی 
بنت به واشنگتن منتشر شده این اس��ت که ۵0 درصد امریکایی ها، 
خواس��تار محدود ش��دن کمک های نظامی به اس��رائیل هس��تند، 
درحالی که ۴۵ درصد از ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی خالف 
این را اعتقاد دارند. مخالفت در میان امریکایی    ها با گرایش به حزب 
دموکرات ۶2درصد است در حالی که ۶1 درصد از شرکت کنندگان 
طرفدار حزب جمهوریخواه نیز مخالف هرگونه محدود شدن کمک 

به اسرائیل هستند. 
  مذاکره بر سر ایران ، عراق و سوریه

نفتالی بنت در س��فر خود به واشنگتن، دامنه گس��ترده ای از مسائل 
را با مقام های امریکایی به بحث خواهد گذاش��ت؛ از مسئله هسته ای 
ایران و مذاکرات در وین گرفته تا مس��ئله حمایت های امریکا. روزنامه 
اورشلیم پست روز پنج  شنبه اعالم کرد یک ساعت پیش از زمان مقرر 
برای انجام دیدار بنت با بایدن در کاخ سفید، یک بمب گذاری به فرودگاه 
کابل روی داد که باعث شد هیئت همراه نخست وزیر اسرائیل که در کاخ 
سفید مستقر شده بودند، مجبور به ترک محل شوند و به این ترتیب، 
مالقات بایدن و بنت تا دیشب به تعویق افتاد. بی بی سی گزارش کرد که 
بنت امیدوار است نخستین دیدار رسمی اش با بایدن، به محکم تر شدن 
مناسبات و توافق بر سر یک رویکرد مشترک در قبال برنامه هسته ای 
ایران منجر ش��ود. الکس فیش��مان، کارش��ناس امور نظامی روزنامه 
یدیع��وت آحارونوت گفته که اس��رائیل در متوقف ک��ردن ایران امید 
چندانی به حمایت    ها و همکاری های اطالعاتی و نظامی با امریکا نداشته 

و خود را برای تقابل با ایران بدون پشتیبانی امریکا آماده می کند. 
همچنین پایگاه صهیونیستی »والال« شامگاه پنج  شنبه به نقل از یک 
منبع که آن را بلندپای��ه خواند، خبر داد که مس��ئله حضور نیروهای 
امریکا در عراق برای تل آویو بس��یار مهم است. به نوش��ته این پایگاه، 
در دیدار»نفتالی بنت « با جو بایدن درخواست خارج نشدن نیروهای 
امریکایی از عراق و سوریه مطرح می ش��ود. این مقام صهیونیست که 
اشاره ای نیز به نام او نشده، می گوید: »چنین خروجی شاید به نفع ایران 

باشد و نقش و حضور آنها را در منطقه تقویت کند.«

تقالی امریکا برای تأمین سوخت لبنان
 از مبدأ غیرایرانی

دومین نفتکش ایرانی که برای انتقال سوخت قرار است به مقصد 
لبنان حرکت کند روز پنج  شنبه آب های جمهوری اسالمی را ترک 
کرد. همزم�ان، امریکا در تالش اس�ت از تبدیل لبن�ان به مقصد 
سوخت ایران جلوگیری کند و در همین چارچوب، هیئتی بلندپایه 
از لبنان به منظور بررسی صادرات گاز و برق از اردن و مصر به سوریه 
سفر کرده اند، کش�وری که ظاهراً قرار است مس�یر انتقال باشد. 
پنج  شنبه گذشته »دوروتی شیا«، سفیر امریکا در بیروت، در تماس 
تلفنی با رئیس جمهور لبنان تأکید کرد که دولت امریکا تصمیم گرفته 
به لبنان در انتقال خط برق از اردن با عبور از خاک سوریه کمک کند تا 
بدین ترتیب بتواند از مصر گاز وارد کند. این تماس تلفنی، تقریباً چند 
روز بعد از خبر تأمین سوخت لبنان منتشر شده که سیدحسن نصر اهلل 
آن را اعالم کرده بود. روزنامه االخبار دیروز خبر داد به اطالعاتی دست 
پیدا کرده که نشان می دهد، هیئتی بلندپایه متشکل از »زینه عکر « 
سرپرس��ت وزارت امور خارجه و معاون نخست وزیر، »ریمون غجر « 
وزیر انرژی، »غازی وزنی« وزی��ر دارایی و »عباس ابراهیم « مدیرکل 
سازمان امنیت عمومی لبنان به زودی به منظور بررسی اقدامات مورد 
نیاز برای فعال ک��ردن دو توافق واردات گاز از مص��ر و برق از اردن به 
سوریه سفر خواهند کرد. االخبار نوش��ته که در این سفر، همچنین 
راه های همکاری در ارتباط با وارد کردن برق از س��وریه مورد بحث و 
بررسی قرار خواهد گرفت. این روزنامه لبنانی اضافه کرد به رغم آنکه 
سفیر امریکا در بیروت اعالم کرد دولت امریکا قصد دارد هر آنچه را که 
منجر به وارد کردن گاز و برق به لبنان می شود، از تحریم های موسوم 
به »سزار « مستثنی کند اما تا امروز، هنوز این استثنا ثابت نشده است. 
همچنین مشخص شده که مصر برای رفع نیاز لبنان به دالیلی فنی 
و مرتبط با لیست زمان بندی تولید و فروش برای صادرات به بیش از 
یک ماه زمان نیاز دارد. االخبار همچنین خبر داد که طبق اطالعات 
اولیه، مصر به ازای عبور خط لوله گاز از سوریه به لبنان به این کشور 
پول پرداخت نخواهد کرد بلکه پرداخت از راه پمپاژ مقادیر معینی گاز 
صورت خواهد گرفت. عالوه بر مصر، اردن نی��ز برای تأمین نیازهای 
ایران اعالم آمادگی کرده اس��ت. »هاله زوانی« وزی��ر انرژی و منابع 
معدنی اردن رسماً اعالم کرده بود:  »کمک به لبنان و مردم این کشور 
در صدر مسائلی بود که پادشاه عبداهلل دوم در جریان سفر اخیر خود به 
امریکا مطرح کرد و این در پاسخ به سؤالی درباره امکان صادرات برق 
از اردن به لبنان و گاز مصر از راه اردن و س��وریه به این کشور صورت 
گرفت.«  شیخ احمد قبالن ، مفتی جعفری لبنان گفته که واشنگتن 
در تالش است از دست مقاومت در لبنان راحت شود و در این زمینه از 
ابزارهای مالی و سیاسی برای فشار به مردم این کشور استفاده می کند؛ 

از دارو گرفته تا شیرخشک. 

ورود و خروج خونبار امریکا از افغانستان!

هادیمحمدی

نه ورود امریکایی     ها    گزارش  یک
به افغانستان برای 
افغان     ها خوش یمن بود، نه حضورشان؛حاال هم 
مشخص شده که حتی خروج سراسیمه امریکا 
هم برای افغان     ها یک تراژدی تمام عیار است . 
انفجار خونین روز پنج  شنبه در فرودگاه کابل 
با بیش از 170کش�ته و زخمی نش�ان داد این 
مردم افغانستان هس�تند که باید زیر چکمه 
سربازان امریکایی و اعوان و انصارشان که هر 
لحظه دلهره خروج دارند، له ش�وند. هرچند 
خود امریکایی     ها نیز در این بین، از س�وغات 

تروریسم بی نصیب نماندند. 

آغاز روند خروج امریکا از افغانس��تان که تحرکات 
همه جانبه طالبان برای سیطره بر خاک این کشور را 
به دنبال داشت، با حمالت تروریستی روز پنج  شنبه 
فرودگاه کابل بی��ش از پیش چهره رنج کش��یده 
افغانس��تان را به نمایش گذاشت. گروه تروریستی 
داعش شاخه خراسان، طی دو حمله انتحاری دهها 
نفر را به خاک و خون کشید. بنابر اعالم جان کربی، 
س��خنگوی وزارت دفاع امری��کا )پنتاگون( اولین 
انفجار در نزدیکی یکی از ورودی های فرودگاه کابل 
موس��وم به »ابی گیت « و انفجار دوم نیز در فاصله 
کوتاهی از انفجار اول، مقابل هتل بارون روی داد. 
در آماری که وزارت بهداشت افغانستان روز جمعه 
منتشر کرده، شمار کشته شدگان انفجار فرودگاه 
کابل  به 170نفر رسیده است که در این میان صدها 
نفر دیگر نیز زخمی هستند. پزشکان و پرستاران 
یک مرکز درمانی در کاب��ل از کمبود کادر درمانی 
شکایت دارند و می گویند که در کمتر از دو ساعت 
پس از انفجار، ۶0 زخمی به این مرکز آورده شدند 
که 1۶ نفرشان تا رسیدن به این مرکز جان باختند. 

 امکان تکرار حمالت
فاکس نیوز به نقل از یک منبع گزارش داد، صد     ها 
عنصر داع��ش همچنان در اطراف ف��رودگاه کابل 
هس��تند و احتماالً حمالت ادامه یابد. پنتاگون و 
مقامات امریکایی، کشته شدن 13 پرسنل نظامی 

این کشور و زخمی شدن 18 تن دیگر از نیروهای 
امریکا را تأیید کرده اند. ژنرال مک کنزی، فرمانده 
نیروهای مرکزی امریکا در پاسخ به این سؤال که 
بمبگذاران چطور به نیروهای امریکایی رسیدند، 
گفت که ای��ن موضوع متوجه کوتاه��ی نیروهای 
طالبان هنگام بازرس��ی در بیرون از فرودگاه کابل 
اس��ت. مک کنزی اعالم کرد: »دو عامل انتحاری 
که حمله را انجام دادند عضو داعش هستند. در پی 
دو انفجار کابل تیراندازی      های��ی نیز رخ داد. تصور 
نمی کنم طالبان با توجه به هدف مشترک شان با 
واشنگتن درباره دیدگاه خروج نیروهای امریکایی، 
اجازه وقوع این حمالت را داده باشد.«  مک کنزی 
تأکید کرد: »امریکا بعد از این حمالت در پاسخ دادن 
به داعش مصمم است. نیروهای امریکایی به طالبان 
اطالع دادند، باید س��طح کمربن��د امنیتی خود را 
گسترش دهد.«  وی با اشاره به حضور دست کم هزار 
امریکایی در افغانستان، بر ادامه روند خروج تأکید 
کرد. تحرکات اخیر نیروهای نظامی امریکا از جمله 
اعزام هواپیماهای سوخت رسان به افغانستان نشان 
می دهد که این کشور در ساعات آینده قصد انجام 
حمالت هوایی علیه داعش در افغانس��تان را دارد. 
روز جمعه نیز صدای انفجار سوم و مهیبی در کابل 
شنیده شد که بنابر گزارش شبکه خبری الجزیره و 
تأیید طالبان، ناشی از انهدام مهمات و تسلیحات، به 

دست نیروهای امریکایی بوده است. 
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان دیروز 
در گفت وگو با الجزیره گفت: »تجمع گسترده در 
فرودگاه کابل از اتخاذ تدابیر امنیتی کافی در این 
فرودگاه جلوگیری کرد. ما بالفاصله پس از دریافت 
هشدارها، اقدامات امنیتی را در اطراف فرودگاه کابل 
انجام دادیم.«  نعیم افزود: »ما داعش را در مناطق 
شرقی افغانستان از بین بردیم و این گروه بسیاری 
از اعضای طالبان را کشته است. فرار مقام های نظام 
سابق باعث فرار اعضای داعش شد.«  طالبان شمار 

کشته شدگان خود را 2۵ نفر اعالم کرد.
 ماهیگیری اردوغان از شرایط افغانستان

سعید خطیب زاده، س��خنگوی وزارت امور خارجه 

ایران با اع��الم مراتب تأثر ش��دید خ��ود از حوادث 
تروریستی افغانستان، هدف قرار دادن مردم بی دفاع 
افغانستان و هر نوع عملیات تروریستی را محکوم و 
ابراز امیدواری کرد با تشکیل هرچه سریع تر دولتی 
فراگیر در کابل، ارگان      ها و نهادهای مسئول وظایف 
خود را در صیانت از جان و مال مردم عهده دار شوند. 
سازمان ملل حمالت تروریستی به فرودگاه کابل را 
محکوم کرد و خواستار تش��کیل نشستی با حضور 
اعضای دائم شورای امنیت برای بحث درباره تحوالت 
افغانستان شد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین 
نیز دی��روز حمله تروریس��تی به کابل را به ش��دت 
محکوم کرد. همچنین، وزارت امور خارجه پاکستان 
و هند در بیانیه ای ضمن محکومیت انفجارهای روز 
پنج  ش��نبه در کابل، با خانواده      ه��ا و بازماندگان این 
حمله تروریستی ابراز همدردی کردند. با این حال، 
رجب طیب اردوغ��ان، رئیس جمهور ترکیه که قرار 
بود نیروهایش مس��ئولیت تأمین امنی��ت فرودگاه 
کابل را پس از ماه اگوس��ت برعه��ده بگیرند، اعالم 
کرده که نیروهایش در حال خروج هس��تند. وی از 
نخستین گفت وگوی کشورش با طالبان در کابل نیز 
پرده برداشت و ادامه داد، ترکیه درخواستی از جانب 
طالبان دریاف��ت کرد مبنی بر اینک��ه آنکارا کنترل 

فرودگاه کابل را بر عهده بگیرد. 
 استعفا و استیضاح برای خلق تراژدی

وقایع روز پنج شنبه، مرگبار     ترین روز را برای امریکا 
در افغانس��تان طی یک دهه گذش��ته رقم زد. این 
انفجار     ها همزمان با نزدیک شدن به ضرب االجل 31 
اگوست )9 شهریور( برای خروج نیروهای امریکایی، 
جو بایدن رئیس جمهور این کشور را بیش از پیش 
تحت فشار گذاشته است. درحالی که »تاداستارنز« 
مجری امریکایی گفته که به ازای هر سرباز امریکایی 
یک شهر افغانس��تان باید از روی زمین محو شود.  
بایدن درباره انفجار های اخیر گفت:» نه می بخشیم 
و نه فرام��وش می کنیم.«  وی ب��ا قهرمان خواندن 
افرادی که کشته ش��ده اند، تصریح کرد: »حمالت 
همان چیزی بود که ما درب��اره آن صحبت کرده و 
از آن ابراز نگرانی کرده بودی��م.« وی با اعالم اینکه 

واشنگتن این موضوع را با جزئیات پیگیری می کند، 
تصریح ک��رد که روند خروج طب��ق برنامه اجرایی 
خواهد شد. بایدن اگرچه مسئولیت این وقایع را بر 
عهده گرفت اما گفت که خروج از افغانستان، توافقی 
بود که در دولت قبلی بر آن توافق شده بود و ما باید 

آن را اجرا می کردیم. 
ژنرال اچ. آر مک مستر، مش��اور امنیت ملی دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا از بایدن 
خواست همه توافق      ها را با طالبان لغو کرده و یک 
جنگ جدید علیه ترویسم و شبکه های شبه نظامی 
در سراسر آس��یای مرکزی به راه بیندازد. سناتور 
مارشا بلکبرن نیز در حساب کاربری خود در توئیتر 
نوشت: »جو بایدن، کاماال هریس، آنتونی بلینکن، 
لوید آستین و ژنرال مارک میلی همگی باید استعفا 
دهند، در غیراین صورت با استیضاح و برکناری از 
سمت های خود مواجه می ش��وند. « جان بولتون، 
مشاور امنیت ملی سابق امریکا با تراژدی خواندن 
انفجارهای تروریس��تی کابل، گفت که کشورش 
مرتکب اش��تباهات زیادی در افغانس��تان ش��ده 
اس��ت که بزرگ ترین آن خروج ناموفق و شکست 
خورده از این کشور است. االیز استفانیک، رئیس 
کنفران��س جمهوریخواهان مجل��س نمایندگان 
در توئیتی نوشت: »دست های جو بایدن، خونین 
است. مسئول این فاجعه وحشتناک امنیت ملی و 
بشری ضعف و رهبری نادرست بایدن است. او برای 
فرماندهی نیروهای مسلح امریکا ناتوان و نامناسب 
اس��ت.« کوین مک کارتی و لیندسی گراهام دیگر 
جمهوریخواهانی هس��تند که به ش��دت از بایدن 
انتقاد کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور س��ابق 
امریکا در بیانیه ای اظهار تأسف کرد و گفت: »این 
فاجعه هرگز نباید رخ می داد ک��ه همین موضوع 
غم ما را عمیق تر می کند.« س��خنگوی کاخ سفید 
در واکنش به جمهوریخواهان گفت: »امروز وقت 

سیاست بازی نیست.«
با افزایش درخواست     ها برای برکناری بایدن، جن 
ساکی، س��خنگوی کاخ س��فید در واکنش به این 
درخواس��ت      ها گفت: اکنون زمان مناس��بی برای 

بازی های سیاسی نیست. 
 امریکا در انتهای صف خروج

جن س��اکی گفته که خارج کردن همه افغان های 
متقاضی، پیش از مهلت 31 اگوس��ت غیرممکن 
اس��ت و هیچ محدودیت زمانی برای خارج کردن 
هر امریکایی متقاضی از افغانس��تان حتی پس از 
پایان حض��ور نظامی امریکا در این کش��ور، وجود 
ندارد. بن وال��س، وزیر دفاع انگلی��س روز جمعه 
اعالم کرد که انگلیس وارد مراح��ل پایانی خروج 
از افغانستان شده است و افراد بیشتری برای ترک 
افغانستان به فرودگاه فراخوانده نمی شوند. همچنین 
نیکالس کی، سفیر انگلیس در افغانستان به شبکه 
اسکای نیوز گفته است که برنامه      هایی برای ادامه 
عملیات خروج از افغانستان بعد از خروج نیروهای 
ائتالف از این کشور وجود داش��ته باشد. کاخ الیزه 
فرانسه هم در بیانیه ای اعالم کرد که فرانسه به رغم 
حمالت مرگبار در فرودگاه کابل به مأموریت خود 
برای خروج مردم از افغانستان تا انتها عمل خواهد 
کرد. رس��انه      ها گزارش کردند که عملیات خروج 
شهروندان اسپانیا از افغانستان به پایان رسیده است 
و صبح دیروز، دو هواپیما، آخرین شهروندان باقی 
مانده در کابل را به »دبی« منتقل کرد. لهس��تان، 
ایرلند، بلژیک و آلمان دیگر کشور     هایی بودند که 
عملیات خارج کردن شهروندان خود و همچنین 

افغان های پناهجو را به اتمام رساندند. 

حس�ین امیرعبداللهیان که به تازگی بر مسند 
وزارت خارج�ه ای�ران تکی�ه زده، روزه�ای 
ابتدایی دیپلماس�ی را پرتراکم ش�روع کرده و 
در اولین برنامه کاری برای ش�رکت در اجالس 
منطقه ای بغداد، به عراق س�فر و آمادگی خود 
را ب�رای برگزاری نشس�ت های منطق�ه ای در 
تهران اعالم کرده اس�ت. وزیر خارجه روس�یه 
ه�م ط�ی پیام�ی از او خواس�ته ب�رای احیای 
برج�ام، ای�ران ب�ه مذاک�رات وی�ن برگ�ردد. 
حس��ین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران پس 
از به دست گرفتن سکان دستگاه دیپلماسی، روز 
جمعه برای شرکت در کنفرانس منطقه ای بغداد 
به پایتخت عراق س��فر کرد. در این کنفرانس، که 
امروز )      ش��نبه( برگزار می شود، کش��ورهای عرب 
منطقه و ترکیه نیز ش��رکت خواهند داشت. بغداد 
همچنین اعضای دائم ش��ورای امنیت و گروه 20 
را برای حضور در این کنفرانس دعوت کرده است. 
فؤاد حس��ین، وزیر امور خارجه عراق در مصاحبه 
با شبکه »روس��یاالیوم« درباره نشست منطقه ای 
بغداد تأکید کرد که اکثر کش��ورهای دعوت شده 
در سطح مقامات عالی رتبه ش��رکت خواهند کرد 
و افزود ک��ه هدف از این نشس��ت کاهش تنش در 
منطقه و برقراری وضعی��ت گفت وگو به جای نزاع 
اس��ت که این همه بر وضعیت داخلی عراق تأثیر 
مثبت خواهد داش��ت. وزیر خارجه ع��راق تأکید 
کرد که ایران همس��ایه مهمی برای عراق است و 
حضور پررنگ مقامات عراقی در مراس��م تحلیف 
رئیس جمهور ایران نشان دهنده روابط مستحکم 
دو کشور به رغم برخی اختالفات است. فؤاد حسین 
درباره موضوع دعوت از بش��ار اسد، رئیس جمهور 
س��وریه نیز گفت: » روابط عراق با دمشق هیچ گاه 
قطع نشد اما مسئله س��وریه یک مسئله اختالفی 
در منطقه اس��ت و برادران سوریه وضعیت عراق را 

درک می کنند و عراق به تالش های خود در سطح 
بین المللی برای حمایت از سوریه ادامه می دهد.« 
از سوی دیگر، امیرعبداللهیان در نخستین دیدار 
خود در منصب وزیر خارجه روز پنج  ش��نبه با شاه 
محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان که در 
رأس هیئتی به تهران سفرکرده بود، مالقات کرد. 
در این دیدار، وزیر امور خارجه ایران از پیش��نهاد 
همتای پاکس��تانی برای برگزاری نشست وزرای 
خارجه شش کشور همسایه اس��تقبال و آمادگی 
ایران را برای برگ��زاری این نشس��ت در روزهای 
آینده در تهران اعالم ک��رد. امیرعبداللهیان در دو 
روز گذشته پیام های تبریکی از همتایان خارجی 
خود دریافت کرده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، وانگ یی، وزیر خارجه چین روز جمعه 
با ارسال پیامی به امیرعبداللهیان تبریک گفت و بر 
تعمیق و استمرار روابط طرفین بر اساس مشارکت 

راهبردی تأکید کرد. مولود چاوش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه در تم��اس تلفنی با امیرعبداللهیان 
تعیین ایشان به عنوان وزیر خارجه را تبریک گفت. 
هشام ش��رف، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن 
هم در پیامی انتخاب حسین امیرعبداللهیان را به 
عنوان وزیر خارجه جدی��د ایران تبریک گفت و بر 
آمادگی صنعا برای تقویت روابط با وزارت خارجه 
ایران به منظور گس��ترش همکاری بین دو کشور 
تأکید کرد و از او خواست به صنعا سفر کند. وزرای 
خارجه سوریه، یونان، اردن، صربستان، جمهوری 
آذربایجان، س��ریالنکا و قزاقستان هم در پیامی به 

امیرعبداللهیان تبریک گفتند. 
 درخواست بازگشت به مذاکرات 

درحال��ی که دولت س��یزدهم در ای��ران چند روز 
است مستقر شده است اما برخی طرف های عضو 
برجام از ایران خواسته اند  به میز مذاکرات برگردد. 

س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه دیروز در 
گفت وگوی تلفنی با امیرعبداللهیان، درباره تقویت 
همکاری های دوجانبه در عرصه بین المللی رایزنی 
کرد. به گزارش خبرگزاری ایرن��ا، وزیران خارجه 
ایران و روسیه همچنین درباره چگونگی از سرگیری 
مذاکرات درباره توافق هسته ای گفت وگو کردند. 
الوروف با اش��اره به ضرورت همگرایی منطقه ای 
و بین المللی میان تهران و مس��کو گفت: »روسیه 
عالقه مند است مذاکرات هس��ته ای در چارچوب 
وین دوباره از سر گرفته شود. « وزیران خارجه ایران 
و روس��یه همچنین به طور مفصل وضعیت کنونی 
افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. امیرعبداللهیان 
و الوروف تأکید کردند:» تهران و مس��کو دیدگاه  

مشابهی درباره تحوالت افغانستان دارند. « 
روس��یه درحالی از وزیر خارجه ایران دعوت کرده 
تا به میز مذاکرات در وین برگردد که هنوز معلوم 
نیست پرونده هسته ای کش��ورمان مثل گذشته 
به وزارت خارجه محول ش��ود. از سوی دیگر، پیتر 
استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم 
روز پنج  شنبه در واکنش به رأی اعتماد مجلس به 
حسین امیرعبداللهیان به عنوان وزیر امور خارجه، 
اعالم کرد که اتحادیه اروپا قباًل با امیرعبداللهیان 
در خصوص آینده مذاکرات وی��ن در تماس بوده 
است. اس��تانو در خصوص حضور امیر عبداللهیان 
در رأس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران گفت: »وزیر 
امور خارجه جدید یک همکار است که ما قباًل با او 
تماس داشته ایم و مشتاقانه در انتظار ادامه مذاکرات 
حس��اس برای بازگرداندن برجام به مس��یر خود 
هستیم. « امریکا و اروپا گفته اند که منتظر بازگشت 
ایران به میز مذاکرات هس��تند ولی تهران تاکنون 
زمانی برای حضور در مذاکرات اعالم نکرده اس��ت 
و به گفته برخی منابع غیر رس��می طی هفته های 

آینده مذاکرات هسته ای از سرگرفته خواهد شد. 
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