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  گزارش  2

خروجی ذلت بارتر از ویتنام
امروز موعد خروج امریکا و نیروهای غربی از افغانستان است. امریکا پس از 
حمالت 11 سپتامبر2001 به بهانه به اصطالح مبارزه جهانی با تروریسم 
و سرنگون کردن حکومت طالبان که آن را متهم به همدستی با القاعده 
می کرد، به افغانستان حمله و آن را اشغال کرد. با این حال حضور نیروهای 
امریکایی و ناتو در این کشور جنگ زده ظرف 20 سال گذشته حاصلی جز 
افزایش ناامنی ، فقر ، تولید و قاچاق مواد مخدر و گسترش تروریسم نداشته 
است. با قدرت گرفتن دوباره طالبان ، اکنون بایدن به ناچار و بدون کسب 
هیچ دستاوردی به این اش��غالگری که با ناکامی به مراتب بدتر از جنگ 
ویتنام همراه بود، پایان می دهد. دولت ترامپ و طالبان در فوریه 2020 
در دوحه، پایتخت قطر توافقنامه ای را امضا کرده بودند که واشنگتن به 
تدریج نیروهای خود را از افغانس��تان خارج کند تا به روند صلح در این 
کشور کمک شود. با روی کار آمدن جو بایدن، تحوالت اساسی در عرصه 
داخلی افغانستان، پیشروی های طالبان و اصرار بایدن برای خاتمه دادن به 
جنگ های بی پایانی که امریکا خود را درگیر آنها ساخته موجب شد وی 
تاریخ جدیدی یعنی 31 اوت )9 شهریور(را مهلت نهایی خروج نیروهای 
امریکایی اعالم کند. شماری از مقامات و قانونگذاران امریکایی و برخی 
مقامات ارشد افغانستان درباره ایجاد خأل قدرت پس از خروج نیروهای 
امریکایی و ناتو و س��وء اس��تفاده طالبان از این مس��ئله برای گسترش 
جنگ در افغانس��تان هش��دار دادند. وقایع بعدی به ویژه پیشروی های 
سریع طالبان و نیز فروپاشی غیر قابل پیش بینی ارتش و دولت مرکزی 
افغانستان و فرار اشرف غنی، رئیس جمهور که در نهایت موجب سیطره 
طالبان بر کابل ش��د، بر درستی این هش��دار    ها صحه گذاشتند. تسلط 
طالبان بر افغانستان را می توان به منزله خاتمه تالش های 20 ساله امریکا 
و متحدان غربی آن برای »بازسازی افغانستان به شکل یک دموکراسی 
مدرن« دانست. بسیاری از ناظران و مقامات و قانونگذاران امریکایی، نحوه 
خروج امریکا از افغانستان را با خروج فضاحت بار این کشور از ویتنام در 
سال 1975 مقایسه کرده و حتی بدتر از آن شمرده اند. » میچ مک کانل « 
رهبر اقلیت جمهوریخواه س��نای امریکا تصمیم درباره خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان را » تصمیم سیاسی وحش��تناک«  خواند و آن را 
محکوم کرد و با انتقاد از دولت بایدن گفته است: » این تصمیم بسیار بدتر 
از سایگون بود. وقتی ما سایگون را ترک کردیم، تروریست     هایی ویتنامی 
وجود نداشتند که برای حمله به امریکا نقشه بکشند. اینکه امریکا جنگ 
در افغانستان را متوقف می کند به این معنی نیست که تروریست    ها هم 
می روند . آنها در افغانستان هس��تند و خوشحال هستند که امریکا را در 

افغانستان به زانو درآورده اند.«
حاال در داخل امریکا ، جمهوریخواهان خواس��تار کناره گیری جو بایدن 
به دلیل افتضاح وی درباره افغانس��تان شده اند. نتیجه جنگ بی حاصل 
افغانس��تان کل رویکرد مبارزه با تروریس��م امریکا را که به این بهانه به 
افغانستان در سال 2001 حمله کرد زیر سؤال برده است. بایدن مدعی 
شده هدف از اشغال 20 ساله افغانستان، مبارزه با تروریسم بوده است. با 
این حال میزان موفقیت واشنگتن در این زمینه حتی از سوی باال    ترین 
مقام ارتش امریکا زیر سؤال رفته است. ژنرال»مارک میلی« رئیس ستاد 
مشترک ارتش امریکا گفته که تسلط سریع طالبان بر افغانستان می تواند 
به زودی منجر به افزایش چش��مگیر تهدیدهای تروریس��تی در سطح 
منطقه شود. بدین ترتیب امریکا پس از 20 سال اشغال ، چند تریلیون دالر 
هزینه و صد    ها هزار کشته بدون کسب دستاوردی حتی در زمینه کاهش 
تهدیدات تروریستی، افغانس��تان را ترک می کند. به رغم این انتقادات، 
جو بایدن بر درستی تصمیم خود در خارج کردن نیروهای امریکایی از 
افغانستان در راستای پایان دادن به جنگ های بی پایان که امریکا در دو 
دهه اخیر خود را درگیر آن کرده است، پافشاری می کند. این در حالی 
است که جمهوریخواهان به شدت با دیدگاه بایدن مخالف هستند. در واقع 
خروج امریکا نه خروجی آبرومندانه و در قالب تشریفات رسمی ، بلکه به 
منزله خروجی خفت بار است. »جیک سالیوان « مشاور امنیت ملی امریکا 
گفته که امریکا پس از تاریخ 31 اوت )9 شهرور( حضوری دیپلماتیک نیز 
در افغانستان ندارد. بدین ترتیب امریکا نه فقط حضور نظامی بلکه حضور 

دیپلماتیک خود را نیز در افغانستان پایان می دهد.
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 دیدار امیرعبداللهیان با رهبران فلسطینی در دمشق
وزیر امور خارجه ایران در سفر به دمشق با رهبران گروه های فلسطینی 
هم دیدار کرد. به گزارش فارس، این دیدار یک     ش��نبه شب انجام شده 
ولی گزارشی از محتوای آن منتشر نشده اس��ت. امیرعبداللهیان روز 
یک     شنبه هم با بشار اسد و فیصل المقداد دیدار کرده بود. اسد در این 
مالقات از حمایت های جمهوری اسالمی ایران از سوریه قدردانی کرد. 
امیرعبداللهیان نی��ز در این دیدار با تبریک برگ��زاری موفق انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��وریه و همچنین پیروزی های سیاسی، میدانی 
و بین المللی س��وریه، س��الم مقامات عالیه کش��ورمان را به بشار اسد 
رئیس جمهور سوریه ابالغ و گزارش��ی از نشست منطقه ای حمایت از 

عراق ارائه کرد. 
-----------------------------------------------------

 ایران و عربستان در حاشیه بغداد گفت وگو نکردند 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه گفته که مذاکرات تازه ای 
با عربستان س��عودی به میزبانی عراق انجام نشده است.  خطیب زاده 
دیروز گفت:» تاکنون سه دور گفت وگو بین دو کشور برگزار شده است 
و در صورت لزوم دورهای بعدی برگزار می ش��ود.« به گفته وی » هیچ 
بن بستی میان این دو کشور بزرگ نیست که قابل حل نباشد و تنها به 
اراده سیاسی و به اقدام در پایتخت های دو کش��ور نیاز دارد و این امر 
می تواند کمک کننده باش��د.« حس��ین امیرعبدللهیان، وزیر خارجه 
جدید ایران هم برای شرکت در نشست بین المللی در عراق که فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربستان هم در آن حاضر بود به بغداد سفر کرد. 
-----------------------------------------------------

 میقاتی هم از تشکیل کابینه انصراف می دهد
منابع لبنانی اعالم کردند که به دلیل شکس��ت تالش      ها برای تشکیل 
دولت، نخست وزیر مکلف قصد دارد از تشکیل دولت انصراف بدهد. به 
گزارش ایسنا، روزنامه الدیار لبنان نوشته که نجیب میقاتی به انصراف از 
تشکیل دولت بسیار نزدیک شده است و این درحالی است که تیم وی و 
تیم میشل عون، رئیس جمهور لبنان برای کاهش فشار شرایط به وجود 
آمده و استفاده از فرصت تالش زیادی کرده اند و فرانسه نیز فشار زیادی 
بر وی می آورد تا از تشکیل دولت انصراف ندهد. الدیار نوشته اطالعات 
نشان می دهد که میقاتی تصمیم داش��ت بعد از سفر اخیرش به بعبدا 
از تش��کیل دولت انصراف دهد اما فرانسوی      ها او را قانع کردند که صبر 
کند چراکه انصراف وی به معنای ماندن لبنان در جهنم اس��ت  و هیچ 
جایگزینی برای میقاتی وجود ندارد. منابعی در جریان آزاد ملی لبنان 
نسبت به بازگش��ت اوضاع به مرحله اول و تکرار تجربه سعد حریری، 

نخست وزیر سابق لبنان هشدار داده اند. 
-----------------------------------------------------

  آژانس: کره شمالی یونگ بیون را مجدداً راه انداخته است 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته که به نظر می رس��د کره شمالی 
رآکتور هسته ای یونگ بیون را راه  انداخته است. به گزارش بی بی سی، 
آژانس گفته که از یک ماه پیش از این رآکتور آب خنک خارج می شود 
که همین نشانه ای است از اینکه رآکتور در حال کار است. یونگ بیون، 
مجموعه ای هس��ته ای اس��ت که رآکتوری پنج مگاوات��ی دارد. این 
مجموعه در قلب برنامه هسته ای کره ش��مالی است. این تصور وجود 
دارد ک��ه در این رآکتور پلوتونیوم تهیه می ش��ود که در س��الح های 

هسته ای به کار می رود. 

حماس و جهاد اسالمی دیدار عباس با گانتس را 
خنجر از پشت به فلسطین خواندند 

عباس در زمین تل آویو 
پس از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و دیدار با جو 
بایدن، وزیر جنگ این رژیم هم بالفاصله خود را به رام اهلل رساند و با 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین دیدار و گفت وگو کرد؛ دیداری 
که به گفته بنی گانتس موضوعات اقتص�ادی و امنیتی محور آن بود. 
حماس و جهاد اس�المی ضمن محکومیت این دیدار، آن را خنجر از 
پشت به ملت فلسطین و خیانت به خون کودکان فلسطینی خواندند. 
در شرایطی که با تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی در 
ماه های اخیر، فلسطینی   ها خواهان مقابله همه جانبه با این رژیم هستند، 
تشکیالت خودگردان همچنان در زمین صهیونیست    ها بازی می کند. 
طبق اعالم مقامات اسرائیلی و فلسطینی، پس از گذشت یک دهه بدون 
جلسات حضوری رده باال، محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلس��طین و بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یک   شنبه شب 
در رام اهلل مالقات کردند. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، بنی گانتس 
در این دی��دار گفت:» اس��رائیل آماده تقویت اقتصاد بیمار تش��کیالت 
خودگردان است.« حسین الشیخ، از مقامات ارشد تشکیالت خودگردان 
و از معتمدان نزدیک محمود عباس که رابط اصلی رام اهلل با اسرائیل است، 
یک   شنبه شب در توئیتی نوشت:»امشب پرزیدنت محمود عباس با بنی 
گانت��س در رام اهلل مالقات کرد و در خصوص تمام��ی جنبه های روابط 
فلسطینیان و اسرائیل به مذاکره پرداخت«. بر اساس گزارش رسانه های 
فلسطینی، طرفین تفاهم کرده اند که تصویری از این دیدار که دو ساعت 
و نیم طول کشیده، منتشر نشود. در بیانیه ای که دفتر گانتس صادر کرد، 
آمده است که این دو در گفت وگویی شامل طیف وسیعی از موضوعات 
در خصوص امنیت، دیپلماسی، اقتصاد و امور مدنی مذاکره کردند. « به 
گزارش فلسطین الیوم، بر اس��اس بیانیه وزارت جنگ اسرائیل، در این 
دیدار غیرمنتظره امور سیاسی، امنیتی، اقتصادی و معضالت حاد زندگی 
روزمره فلسطینیان مورد بحث قرار گرفت. در این دیدار بنی گانتس گفته 
است: » اسرائیل آماده برداشتن گام    هایی برای تقویت اقتصاد تشکیالت 
خودگردان فلسطین است«. در این بیانیه با اشاره به اسامی نواحی کرانه 
باختری چنانکه در کتاب مقدس آمده، تأکید شده است:»دو طرف در 
خصوص شکل بخش��یدن به واقعیت امنیتی، مدنی و اقتصادی یهودا، 
س��امره و غزه نیز گفت وگو کردند. « آخرین مالقات رده باالی حضوری 
میان مقامات صهیونیستی و فلسطینی در 2010 و در آغاز دومین دور 
صدارت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی صورت 
گرفت. این نشست در پی بازگش��ت نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائئیل 
از مالقات با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا در واشنگتن صورت گرفت. 
به گزارش رسانه های صهیونیس��تی، در طول مذاکرات نفتالی بنت در 
واشنگتن، بایدن مسئله فلسطینیان را مطرح کرده بود. بنت متعهد شده 
است که تشکیالت خودگردان و اقتصاد بیمار آن را تقویت کند، گرچه از 

اقدام برای ایجاد کشور مستقل فلسطین سر باز زده است. 
دیدار عباس و گانتس درحالی برگزار شد که تظاهرات فلسطینیان علیه 
اشغالگری رژیم صهیونیستی همچنان در فلسطین اشغالی و نوار غزه ادامه 
دارد. سفر گانتس به رام اهلل، پس از آن انجام شد که رسانه های صهیونیستی 
روز یک   شنبه اعالم کردند که مقامات تل آویو با بازگشایی دو گذرگاه در نوار 
غزه برای ارسال کمک های سوختی به این منطقه موافقت کرده اند. دیدار 
عباس با بنی گانتس در حالی است که رژیم صهیونیستی هر روز بر دامنه 
جنایات خود علیه فلسطینی   ها در نوار غزه و قدس اشغالی می افزاید. محمود 
عباس بار   ها در زمین صهیونیست   ها بازی کرده و بیشتر در راستای تأمین 
منافع تل آویو گام برداشته تا منافع فلسطینی ها. با وجود موج واکنش های 
افکار عمومی جهان علی��ه جنایات رژیم صهیونیس��تی در غزه، محمود 
عباس هیچ وقت جنایات صهیونیست   ها علیه مردم غزه را محکوم نکرده 
است. عباس در ازای دریافت کمک های مالی ناچیز از رژیم صهیونیستی، 
محدودیت   هایی را برای رهبران فلس��طین در قدس اعمال کرده و حتی 

جلوی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی را گرفته است. 
  خنجر عباس به فلسطین

دیدار عباس با وزیر جنگ اسرائیل موجی از واکنش   ها را در داخل فلسطین 
به همراه داشته است. به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، »عبداللطیف 
القانوع « س��خنگوی جنبش مقاومت اس��المی حماس روز دو   شنبه در 
واکنش به این دیدار گف��ت: » دیدار عباس با گانتس خنجری از پش��ت 
به ملت فلسطین بود. این اقدام رئیس تش��کیالت خودگردان خیانت به 
خون شهدای فلسطینی محسوب می شود. « این مقام فلسطینی تصریح 
کرد:»متأسفانه شاهد آن هستیم که محمود عباس همچنان ارزش های 
ملی را زیر پا می گذارد و برای ترمیم و تطهیر چهره جنایتکار صهیونیست    ها 
تالش می کند. « سخنگوی جنبش »جهاد اسالمی« هم ضمن محکومیت 
دیدار عباس با گانتس گفت:»کودکان فلسطینی به دستور گانتس کشته 
می ش��وند، اما عباس با او دیدار می کند. « به گزارش پایگاه خبری العهد، 
»طارق سلمی« گفت:» رهبران تش��کیالت خودگردان فلسطین دست 
دوستی به سمت کسانی دراز می کنند که دست شان به خون فلسطینیان 
بی گناه آلوده است. تشکیالت خودگردان به دنبال تقویت روابط با دشمنان 
ملت فلسطین است. « گروه های مقاومت که با ایجاد بازدارندگی نظامی 
ضربات س��ختی را به صهیونیس��ت   ها وارد کرده اند، تنها راه آزادس��ازی 
فلسطین را مبارزه مسلحانه می دانند و بار   ها اعالم کرده اند که رژیم اشغالگر 
تنها زبان زور را می فهمد و از مقامات تشکیالت خودگردان هم خواسته اند 

در مقابل تل آویو سر فرود نیاورند. 

عزم راسخ انصاراهلل 
برای آزادسازی مأرب 

با گذش�ت چند ماه از ش�روع درگیری    ها در ش�هر مأرب، اکنون 
درگیری  بی�ن نیروهای انص�اراهلل با مزدوران س�عودی تش�دید 
ش�ده و نیروه�ای یمن�ی از چن�د مح�ور وارد عم�ل ش�ده اند. 
درحالی که عربس��تان س��عودی تالش کرد ب��ا کمک امری��کا، روند 
پیش��روی های انص��اراهلل در جبهه م��أرب را متوقف کن��د، همه این 
اقدامات ناکام مانده و یمنی    ها عزم خود را برای آزادس��ازی این ش��هر 
از دست مزدوران سعودی جزم کرده اند. رس��انه های یمنی از تشدید 
درگیری     ها در شهر »مأرب« )ش��رق یمن( در روز دو    شنبه خبر دادند. 
وب سایت »الخبرالیمنی « گزارش کرد، نیروهای صنعا همزمان با هدف 
گرفتن نیروهای ائتالف سعودی در اردوگاه »صحن الجن « و نیز حمله 
پهپادی به اردوگاه »خمیس المشیط « در عربستان سعودی، عملیات 
گس��ترده ای را از چند محور در مأرب آغاز کرده اند.  تشدید نبرد    ها در 
مأرب پس از شکس��ت تحرکات دیپلماتیک ب��رای توقف جنگ و نیز 
مخالفت ائتالف سعودی با طرح صنعا برای توقف درگیری های مأرب 
صورت می گیرد. وب سایت »المشهد الیمنی « گزارش داد، درگیری     ها 
با استفاده از انواع سالح های س��نگین در جبهه های مختلف مأرب در 
جریان اس��ت. این وب س��ایت افزود، نیروهای صنعا به حمالت خود 
شدت داده اند و منطقه ش��اهد بمباران توپخانه ای و موشکی دو طرف 
است. از سوی دیگر، خبرگزاری »سبأ« اعالم کرد، جنگنده های ائتالف 
سعودی مناطق مختلفی در »صراوح« در غرب مأرب را هدف گرفتند. 
ابراهیم الدیلمی، سفیر یمن در ایران درباره تحوالت میدانی در یمن به 
خصوص شرایط جبهه مأرب گفت:»اکنون جبهه های درگیری مبارزان 
یمنی با متجاوزان به بیش از 50 جبهه رسیده است. استان مأرب 1۴ 
شهرستان دارد که تاکنون 9 شهرستان به طور کامل آزاد شده و تنها 
پنج شهرس��تان این استان در اش��غال متجاوزان اس��ت و درگیری    ها 

همچنان ادامه دارد. «

گارد بایدن در وین اسرائیلی تر می شود
خبر پیوستن »سفیر امریکا در تل آویو« به میز  ایران در واشنگتن پس از مالقات روز جمعه در کاخ سفید

دکترسيدرضاميرطاهر

امریکا همزمان با    گزارش  یک
ش�روع ب�ه کار 
دولت جدید در ای�ران، در حال تغییر در گارد 
مذاکرات هس�ته ای با ایران است؛ تحولی که 
رویکرد اسرائیلی دولت بایدن را بیشتر از قبل 
خواهد کرد. چیزی که مشخص است اینکه، این 
تغییر، تا حد زیادی با مالق�ات روز جمعه جو 
بایدن ب�ا نفتال�ی بن�ت، نخس�ت وزیر رژیم 

صهیونیستی ارتباط دارد. 

به گزارش ج��وان، تل آویو در برخورد با مس��ئله 
هس��ته ای ایران، یک قدم به واش��نگتن نزدیک 
ش��ده و در مقابل، واش��نگتن هم در حال بیشتر 
نزدیک ش��دن به تل آویو است. این خالصه    ترین 
نتیجه مالق��ات روز جمعه جو بایدن ب��ا نفتالی 
بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی است که با 
فاصله ای س��ه، چهار روزه در حال نمایان شدن 
است. روایت رسمی که از دیدار جمعه شب بایدن 
و بنت منتش��ر ش��د، اعالم تعهد رئیس جمهور 
امریکا به جلوگیری از هس��ته ای ش��دن ایران و 
خوش��حالی بنت از این موضع بود. بایدن در کاخ 
سفید به بنت گفت امریکا هرگز اجازه نخواهد داد 
که ایران به سالح هسته ای دست یابد و بنت هم 
به او گفت:»من وقتی این جمله را که ایران هرگز 
به سالح هس��ته ای دس��ت نخواهد یافت از زبان 

شما شنیدم، بسیار خوشحال شدم.«  روایت غیر 
رسمی از این مالقات کمی متفاوت بود. در حالی 
که نتانیاهو آشکارا با توافق هسته ای سال 2015 
مخالفت می کرد و تا مرز تنش ب��ا دولت اوباما و 
بایدن پیش رفت، دو منبع آگاه از محتوای مالقات 
بنت و بایدن به پایگاه اکسیوس گفته اند: » بنت به 
بایدن گفت که اگرچه وی مخالف بازگشت امریکا 
به توافق هس��ته ای با ایران است، اما نمی خواهد 
مانند نتانیاهو واضح و آشکارا به مبارزه و مخالفت 
علیه این تواف��ق بپردازد«. معن��ای تلویحی این 
رویک��رد رژیم صهیونیس��تی، در واق��ع یک گام 
عقب نش��ینی مقابل مس��یر دو دولت دموکرات 
امریکا، یعنی دولت های اوباما و بایدن بعد از 12 
سال نخس��ت وزیری بنیامین نتانیاهو است. اما، 
شواهد و قرائن می گویند نفتالی بنت در مقابل این 
عقب نشینی، امتیازاتی هم از کاخ سفید دریافت 
کرده است. اولین امتیاز بنت، در طول مالقات با 
بایدن در کاخ سفید زمانی مشخص شد که بایدن 
گفت اگر تالش هایش برای احیای توافق هسته ای 
ایران با شکست روبه رو شود، »گزینه های دیگر« 
را در نظر می گیرد. اینکه »ایران اجازه هسته ای 
شدن نخواهد داشت« رویکرد جدیدی نیست و 
دولت های بوش و اوباما بار   ها بر آن تأکید کرده اند 
و در مقابل، ایران هم به طور رس��می بار   ها اعالم 
کرده که اساساً دنبال دستیابی به سالح هسته ای 

نیس��ت. با این حال، دولت بایدن طی هفت ماه 
بعد از ورود به کاخ س��فید، برای امن نگه داشتن 
مسیر دیپلماسی، کمتر از اتهام تالش ایران برای 
هس��ته ای ش��دن و تهدید ایران به »گزینه های 
روی میز « اس��تفاده می کرد. نشست جمعه شب 
بایدن ب��ا بنت، یک تغییر رویه ب��ود، به خصوص 
زمانی که بای��دن تهدید کرد:» اگر دیپلماس��ی 
شکس��ت بخورد، آماده هستیم که به گزینه های 
دیگر روی بیاوریم.«  جن ساکی، سخنگوی کاخ 
س��فید از گفتن اینکه بایدن در حال بررسی چه 
»گزینه های دیگری « است از اظهارنظر خودداری 
کرد، ولی برخی منابع اسرائیلی طی روزهای اخیر 
از نزدیک شدن تل آویو- واشنگتن به چیزی شبیه 
به یک »طرح B« صحبت می کنند. پیش از این 

رابرت مالی، نماینده امریکا در امور ایران هم هفته 
قبل گفته بود که واشنگتن به دنبال »گزینه های 
دیگری « به جز برجام از جمله یک توافق جایگزین 
و محدودتر یا حتی تش��دید تحریم   ها است، ولی 
موضع گیری روز جمعه بایدن در مالقات با بنت، 
در تهران بیش��تر در زمینه تهدیدهای امنیتی، 
تعبیر و تفس��یر ش��د؛ چیزی که تل آویو به طور 

دائمی دنبال آن بوده است. 
  عالی بود!

حاال به فاصله چه��ار روز از مالقات دو طرف در 
کاخ سفید، شواهد بیشتری هم از نزدیک شدن 
دولت بای��دن به ج��اده ای که تل آوی��و مایل به 
حرکت در آن است، در حال آشکار شدن است. 
»بنی گانتس « وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز 
یک   شنبه در سخنانی درباره چشم انداز ادعایی 
دستیابی ایران به س��الح هسته ای هشدار داد و 
گفت که این موضوع باعث آغاز رقابت تسلیحاتی 
در خاورمیانه خواهد شد. »ِزوی هاوِزر « رئیس 
کمیته نظامی و امور خارجی کنست هم شامگاه 
یک   شنبه در مصاحبه ای رادیویی گفت: »در کل، 
دیدار ]بنت و بایدن[ عالی بود. ۴۸ ساعت گذشته 
و ما هنوز شاهد موج دوم واکنش    ها نیستیم، که 
این خود نشانه ای بسیار خوب است. باید توجه 
داشت چیز   هایی که ]در جلسه[ محرمانه گفته 
می شود، بسیار مهم هس��تند.«  به نوشته وبگاه 
»عاروتص ش��وع « هاوزر ضمن مه��م توصیف 
کردن بیانیه امریکا درباره ایران و برنامه هسته ای 
آن، اظهار داش��ت: »اما فقط حرف زدن، کافی 
نیس��ت بلکه باید تهدید معتبر امریکا در مقابله 
با س��تیزه جویی ایران درمسئله هسته ای وجود 
داشته باشد. « فراتر از این لفاظی ها، دیروز یک 
مقام امریکایی به پایگاه آکسیوس خبر داده که 
َدن شاپیرو، سفیر پیشین امریکا در تل آویو، به 
عنوان یک مشاور ارش��د به تیم ایران در وزارت 
خارجه امریکا پیوس��ته اس��ت. یک مقام ارشد 
وزارت خارجه امریکا به اکس��یوس گفته است 
ش��اپیرو یک روند تعیین صالحی��ت امنیتی را 
طی کرده است و کارش را هفته پیش به عنوان 
یک »مشاور ارشد پاره وقت « برای رابرت مالی، 
نماینده ویژه امریکا در امور ایران آغاز کرده است. 
چیزی که به پیوس��تن سفیر س��ابق امریکا در  
تل آویو به تیم ایران اهمیت داده، این اس��ت که 
به نوشته آکسیوس، تل آویو به دولت جو بایدن 
فش��ار می آورد تا در صورت شکست دیپلماسی 
واش��نگتن با ایران، با آن وارد مذاکراتی درباره 
یک »برنامه جایگزین « یا همان طرح Bش��ود. 
یک��ی از مأموریت ه��ای اصلی او مش��ارکت در 
مذاکرات با دفتر نخست وزیری، وزارت خارجه و 
وزارت جنگ اسرائیل خواهد بود تا هماهنگی   ها 
را افزایش دهد و گفتمان��ی مفصل تر را راجع به 

ایران امکان پذیر سازد. 

 رون�د خ�روج نیروه�ای خارج�ی و در رأس 
آنها امریکا از افغانس�تان به آخرین س�اعات 
رس�یده اس�ت. پاری�س و لن�دن از ایج�اد 
منطقه ای امن در پایتخت افغانس�تان سخن 
گفته اند. گ�روه طالبان اگرچه این پیش�نهاد 
را رد ک�رده ام�ا در س�ایه احتمال بازگش�ت 
امریکایی     ها و پر رنگ ش�دن حضور مس�کو 
و پکن، ح�اال اروپایی    ها ت�الش می کنند برای 
خود در افغانس�تان جای پایی درس�ت کنند. 

لئون پانتا، وزیر دفاع اس��بق امریکا، پس از حمالت 
تروریستی فرودگاه کابل از لزوم بازگشت نیروهای 
امریکایی به افغانس��تان س��خن گفته بود. امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه نیز با وجودی که از 
ادامه حضور یا بازگشت دم نزده اما   از طرح کشورش 
و انگلیس برای ایجاد یک منطق��ه امن خبر داده و 
اعالم کرده که دو طرف قصد دارند این پیشنهاد را 
به سازمان ملل ارائه دهند. هدفی که ماکرون برای 
این برنامه ترسیم کرده، ایجاد منطقه ای امن در کابل 
تحت اختیار سازمان ملل متحد است تا ظاهراً به این 
وسیله بتوان عملیات بشردوستانه را ادامه داد. ترکیه 
در گام نخست، از تش��کیل منطقه امن دفاع کرده 
اما ایجاد آن را مش��روط به حمایت همه کشور    ها و 
نیازمند در نظر گرفتن نظرات روسیه و چین در این 

زمینه دانسته است. 
  منطقه امن، شاید در فرانسه یا انگلیس

 با این حال این پیش��نهاد که به وض��وح از عزم 
اروپایی    ها برای پر کردن جای خالی امریکایی    ها 
و البته رقاب��ت نزدیک آنها با روس��یه و چین در 
افغانستان پسا امریکایی حکایت دارد، در قدم اول 
با در بسته مواجه شد. سهیل شاهین، سخنگوی 
سیاس��ی طالبان در قطر به آن روی خوش نشان 
نداد و گفت: »این امر ضروری نیست. افغانستان 
یک کش��ور مس��تقل اس��ت. آیا می توان چنین 
منطقه ای را در فرانس��ه یا بریتانیای کبیر ایجاد 
کرد؟« شاهین تصریح کرد: »با این وجود طالبان 
آمده که ب��ا برخی کش��ورها برای از س��رگیری 
عملیات تخلیه در افغانس��تان از ف��رودگاه کابل 
توافق کند. « وی تأکید کرد که پس از 31 آگوست 
)9 شهریور(، هر افغان می تواند در صورت تمایل 

به خارج سفر کند. مس��کو نیز به آنچه دو کشور 
اروپایی درباره آن اتفاق نظر دارند، به دیده تردید 
می نگرد. دیمیتری پس��کوف، س��خنگوی کاخ 
ریاست جمهوری روس��یه با بیان اینکه پیشنهاد 
مذکور نیاز به بحث دارد، گفت: »از همه مهم تر، 
درک رویک��رد طالبان درباره ای��ده ایجاد چنین 
منطقه ای بسیار اهمیت دارد. « در این بین، هایکو 
ماس، وزیر امور خارجه آلمان می کوشد با لحاظ 
کردن نقش روس��یه و چین، به نوعی میان داری 
کند. وی تأکید دارد که بحران افغانستان باید با 

حضور روسیه و چین بررسی شود. 
  طالبان: کنترل فرودگاه کابل را در اختیار 

می گیریم
 ش��رایط فرودگاه کابل همچنان ناآرام اس��ت. 
دیروز صبح، یعنی 36 ساعت مانده به زمان تخلیه 
فرودگاه کابل، پنج راکت از یک خودرو به سمت 
فرودگاه ش��لیک ش��د. یک نظامی امریکایی به 
خبرگزاری رویترز گفت که سامانه دفاع موشکی 
این راکت    ه��ا را در هوا منهدم کرده اس��ت. روز 
یک    شنبه نیز مقامات امریکایی به رسانه     ها گفتند 
که در عملیاتی که شامل موشک پرتاب شده از 
یک هواپیمای بدون سرنشین )پهپاد( بود، یک 
 بمب گذار انتحاری را در خودرویی که قصد انجام 

حمله در فرودگاه کابل داشته هدف قرار داده اند. 
با توجه به ت��داوم نابس��امانی در کنترل امنیت 
فرودگاه، سهیل شاهین گفته که طالبان از ایده 
دستیابی به توافق با برخی کشور    ها برای کمک 
به   احی��ای عملکرد ف��رودگاه حمایت می کند. 
ذبیح اهلل مجاهد، دیگر سخنگوی طالبان، نیز در 
گفت وگو با ش��بکه خبری ان اچ کی ژاپن ضمن 
ابراز خوش بینی درباره خروج امریکایی    ها گفت 
که طالبان بخش    هایی از فرودگاه بین المللی کابل 
را که ارتش امریکا تخلیه کرده بود، تحت کنترل 
خود درآورده است و این گروه در آینده نزدیک 
کل ف��رودگاه را در اختیار خواه��د گرفت. وی 
همچنین در گفت وگو با شبکه تلویزیونی العالم 
تصریح کرد: »حدس می زنیم حدود 60 درصد 
نظامیان امریکایی در زمان تعیین شده افغانستان 

را ترک خواهند کرد.«
  به رسمیت شناختن مشروط

هرچه از سقوط دولت افغانستان و تصرف پایتخت 
به دس��ت طالبان می گذرد، زمزمه های بیشتری 
درباره تعامل و به رسمیت ش��ناختن طالبان به 
گوش می رسد. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین 
روز یک    شنبه در تماس تلفنی با آنتونی بلینکن، 
همتای امریکایی خ��ود، از اهمیت تعامل جامعه 

بین المللی با طالبان و نقش امریکا در این زمینه 
سخن گفت. وی گفته که واشنگتن باید به طالبان 
در اداره عادی امور دولتی، حفظ ثبات اجتماعی 
و جلوگیری از ریزش ارزش پول افغانستان و باال 
رفتن هزینه های زندگی مردم افغانستان کمک 
کنند. وزارت خارجه امریکا نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد که بلینکن و وانگ تأکی��د کردند که جامعه 
بین المللی باید طالبان را وادار کند به تعهداتش 
در زمینه ایجاد مسیر امن برای خروج شهروندان 
افغان و اتب��اع خارجی از افغانس��تان عمل کند. 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز ازشرط 
و ش��روط به رس��میت ش��ناختن طالبان سخن 
گفته اس��ت: »اگر رژیم جدی��د در کابل بخواهد 
به رسمیت شناخته شود یا میلیارد    ها دالر بلوکه 
شده آزاد شود ، آنها باید امکان خروج امن کسانی 
را که مایل به خروج از کشور هستند، فراهم کنند، 
به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند و اجازه 
ندهند افغانستان یک بار دیگر تبدیل به مأمن و 
خاستگاهی برای ترور جهانی شود ، زیرا این برای 
افغانس��تان فاجعه بار خواهد بود. « نخس��ت وزیر 
انگلیس گفت: »م��ا به همراه متح��دان خود در 
امریکا و اروپا و در سراس��ر جهان با طالبان نه بر 
اساس آنچه آنها می گویند بلکه بر اساس آنچه آنها 

انجام می دهند ، تعامل خواهیم داشت.«
ماکرون در جریان سفر به اربیل،گفت وگو با طالبان 
را به معنای به رسمیت شناختن این گروه ندانست 
و گفت:»ما یک روند و عملیات تخلیه و ترک کشور 
را داریم و کسانی که کنترل کابل و دیگر نقاط را 
در دست دارند، طالبان هستند، بنابراین در شکل 
عملیاتی، ما باید مذاکره کنیم اما این به معنای به 
رسمیت شناختن نیست زیرا ما شروطی را برای 
این امر ط��رح کرده ایم.«  رئیس جمهور فرانس��ه 
تحقق سه ش��رط را برای به رس��میت شناختن 
طالبان اعالم کرده اس��ت:»طالبان باید نخست 
به حقوق بشر احترام بگذارد و از تمام کسانی که 
حق پناهندگی دارند، حمای��ت و حفاظت کند. 
شرط دوم، وضوح و شفافیت رویکرد آنها در قبال 
همه جنبش های تروریستی و شرط سوم، احترام 
به حقوق بش��ر و ارزش های ما به ویژه احترام به 

کرامت و عزت زنان افغان است.«

طالبان به طرح اروپایی منطقه امن کابل »نه « گفت

رئیس کمیته نظامی کنس�ت اس�رائیل 
دیدار بایدن با بنت را عالی توصیف کرده 
و دیروز هم مشخص شد که دن شاپیرو 
س�فیر امریکا در تل آویو به تیم ایرانی 
وزارت خارج�ه امریکا ملحق می ش�ود


