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خروج 4000 نظامی آمریکا از افغانستان 
شمارش معکوس برای بحران 

دولت آمریکا قصد دارد ظرف روزهای آینده 
برنامه خروج چهار هــزار نیروی نظامی خود را 
از افغانستان اعالم کند. شبکه ان.بی.سی نیوز 
بامداد روز گذشته )یکشنبه( به نقل از سه مقام 
فعلی و ســابق دولت آمریکا نوشــت که در پی 
خروج این چهار هزار نظامی، حدود هشت تا ۹ 
هزار نیروی دیگر در افغانستان باقی می مانند. 
به دنبال بمب گذاری خونین طالبان در کابل در 
ماه سپتامبر، آمریکا مذاکره با این گروه را متوقف 
کرد و بتازگی این مذاکرات را از سر گرفته بود. 
اما زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور 
صلح افغانستان، پنجشنبه گذشته گفت که دور 
جدید مذاکرات با طالبان به دلیل بمب گذاری 
چهارشنبه گذشــته در نزدیکی پایگاه هوایی 
بگرام به طور موقت متوقف می شود. مقام های 
آمریکایی هنوز نگفته اند که روند خروج چهار 
هزار نیروی این کشــور چه زمانی آغاز می شود 
اما آن را بخشی از عقب نشینی مرحله به مرحله 
آمریکا از افغانستان می دانند. دو مقام آمریکایی 
گفتند که شماری از نیروها جایگزین می شوند 
و شــماری دیگر پــس از اتمام مأموریتشــان 
جایگزیــن نخواهند شــد. یک ســخنگوی 
نیروهای آمریکایی در افغانســتان با انتشــار 
بیانیه ای اعالم کرد: این نیروها هنوز دستوری 
برای کاهش ســطح حضور خود در افغانستان 
دریافت نکرده اند. ژنرال »اسکات میلر« فرمانده 
نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که 

شمار نیروهای این کشور کاهش خواهد یافت.
»مارک اســپر« وزیر دفاع آمریکا نیز هفته 
گذشــته گفت: حتی اگر طالبــان درباره صلح 
مذاکره و توافــق نکند، آمریــکا نیروهایش را 
در افغانســتان کاهش خواهد داد. اسپر افزود: 
می توانیم شــمار نیروهایمان را کاهش دهیم 
بدون آنکــه قابلیت های مان به خطــر افتاده و 
افغانســتان به مأمنی برای تروریســم تبدیل 
شــود. او اظهار کرد که نیروهای خارج شده از 
افغانستان به منطقه آســیا پاسیفیک منتقل 
خواهند شــد. اســپر در ماه اکتبر گفته بود که 
آمریکا می تواند شــمار نیروهایش را به هشت 
هزار و ۶۰۰ نفر کاهش دهد بدون آنکه سلسله 
عملیات  ضد ترور ایاالت متحده تحت تأثیر قرار 
گیرد. دونالد ترامپ رییــس جمهوری آمریکا 
بارها از طــرح خود برای خــروج نظامیان این 

کشور از افغانستان سخن گفته است. 

او  در ســفر ســرزده اش به افغانستان که به 
مناسبت روز شــکرگزاری انجام شد، بار دیگر 
بر خــروج نظامیان آمریکا از آن کشــور تأکید 
کرد. او در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ وعده 
داده بود به جنــگ در افغانســتان پایان داده 
و حضــور نیروهای آمریکایی در خــارج از این 
کشور را کاهش دهد. مشــاوران ترامپ ظرف 
سه سال گذشــته توانســتند وی را قانع کنند 
که به مأموریت نظامی آمریکا در افغانســتان 
پایان ندهد اما وی، ماه اکتبر در مورد ســوریه 
نشــان داد که مایل اســت به حضور نظامی در 
آن کشــور پایان دهد. سی.ان.بی.سی نوشته 
که ترامپ، اوایل ســال ۲۰۱۹ به مشــاورانش 
گفته بود که می خواهد تــا نوامبر ۲۰۲۰ تمام 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان خارج شوند. 
از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیش از ۷۷۵ هزار نیروی 
آمریکایی به افغانستان رفته اند که در میان آنها 
برخی چندین بار به این کشور فرستاده شده اند. 
بر اســاس آمار وزارت دفاع آمریکا، از میان این 
نیروها حدود ۲ هزار و ۳۰۰ نفر کشته و ۲۰ هزار 

و ۵۸۹ نفر دیگر زخمی شده اند.
این خبر در حالی از سوی رسانه های مطرح 
آمریکا اعالم شــده که افغانســتان همچنان 
درگیر مسائلی مانند تقلب در انتخابات، ناامنی، 
سهم خواهی احزاب و طیف های مختلف قومی، 
فساد اداری و مالی و همچنین مذاکره با طالبان 
است؛ به گونه ای که بر اســاس آخرین آمارها، 
حدود ۳۰۰ هزار آراء مورد مناقشــه توســط 
کمیسیون نظارت بر انتخابات تایید شده است. 
بر همین اساس خروج نیروهای نظامی ایاالت 
متحده از افغانســتان می توانــد تهدید کننده 
وضعیت فعلی امنیتی و سیاســی افغانســتان 
باشد. گویا واشــنگتن به این نتیجه رسیده که 
مذاکره با طالبان خروجی نخواهد داشت و حاال 

در حال تحمیل هزینه بر کل منطقه است.  

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 لبنان همچنان بالتکلیف اســت. 
احزاب همانند گذشــته با یکدیگر در 
نزاِع سیاسی به سر می برند. مهره های 
شناخته  شده و صاحب ناِم بیروت یکی 
پس از دیگری با حامیان خارجی خود 
تماس می گیرند؛ گویا قرار است اتفاق 
مهمی رخ دهد. کمــی آنطرف تر در 
کِف خیابان هــای بیروت معترضان با 
مشت های گره کرده همچنان خواهان 
عملی شدن مطالباتشــان هستند و 
همین موضوع باعث شــد نیروهای 
امنیتی و ارتــش حضورشــان را در 
مرکز بیروت تشدید کنند و نیروهای 
دفاع مدنی در منطقه حاضر باشــند 
تا در صورت لزوم وارد عمل شــوند. به 
موازات این وضعیت،  در شــهر صیدا 
معترضان مســیرهای فرعی را بسته 
و با سایر تظاهرکنندگان که با پلیس 
درگیر شدند اعالم همبستگی کردند. 
در همین راســتا امنیت داخلی لبنان 
اعالم کرده که در نتیجه درگیری ها ۲۰ 
تن از نیروهای امنیتی لبنان مجروح 
شده اند. چند ســاعت بعد که امنیت 
شکننده در بیروت و سایر لبنان برقرار 
شد »ریا الحسن« وزیر کشور لبنان به 
فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی 

این کشور دســتور داد، تحقیق فوری 
برای شناسایی عوامل اصلی درگیری 
های یکشنبه و شنبه شب خیابان های 
بیروت را آغــاز کنند اما نکته مهم این 
است که تمام این اتفاق ها تنها ظرف 

کمتر از 4۸ ساعت رخ داد!
ایــن مولفه های ریز و درشــت به 
خوبی نشــان می دهد کــه گویا قرار 
نیست لبنان آرام شود. اگر به منحنی 
تحوالت این کشور به صورت گذرا نگاه 
کنیم می بینیم که موانع تشکیل دولت 
حاال خیلی واضح تر از گذشته نمایان 
شده است؛ چراکه از یک سو در زمانی 
که احزاب سیاسی لبنان برای حضور 
در جلســه پارلمان لبنــان و انتخاب 
نخست وزیر این کشور تا حد زیادی به 
هم نزدیک شده اند، به یکباره همه چیز 
در خیابان ها به هم می ریزید. از سوی 
دیگر به هم ریختگی امنیتی در لبنان 
زمانی مجدداً وارد فاز جدید خود  شد 
که یکباره تمام جناح ها یکصدا از سعد 
حریری به عنوان گزینه نخست وزیری 
حمایــت کردند؛ امــری کــه واقعاً 
تعجب آور بود اما آنچه بیش از هر چیز 
دیگر باعث حیرت شــد، انتشار اخبار 
نخست وزیری مجدد سعد حریری از 
سوی منابع خبری عربستان سعودی 
بود. در این مســیر، اصل خبر توسط 
روزنامه الشرق االوسط منتشر شد که 
نوشته بود آرای ائتالف های پارلمانی 

برای انتخاب نخســت وزیر مشخص 
نیست اما انتخاب »سعد الحریری« با 
اکثریت آرا تقریبا مشخص شده است. 
این تحلیل به وضوح نشان می دهد که 
ریاض تا چه حــد از اوضاع لبنان خبر 
دارد و در فاز دیگر نفوذ خود در بیروت 

را به تصویر می کشد.
از ســوی دیگــر در گــزارش 
شرق االوســط آمده است پس از آنکه 
»جبران باســیل« وزیر خارجه لبنان 
اعالم کرد در دولتی که الحریری رئیس 
آن باشد مشــارکت نمی کند و »سید 
حســن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل به 
امکان انتخاب الحریری توسط ائتالف 
وابسته به این جنبش در پارلمان اشاره 
کرد، »ســمیر جعجع« رئیس حزب 
»القــوات اللبنانیه« پــس از دیدار با 
غطاس الخوری )وزیر سابق لبنان( به 
عنوان فرستاده الحریری اعالم کرد، او 
در دولت مشارکت نمی کند و انتخاب 
یا عدم انتخاب الحریــری را بر عهده 
فراکســیون متبوعش »الجمهوریه 
القویه« گذاشــت. اینکــه چرا جناح 
اهل تسنن تا به این حد در قبال حریری 
آشفته و منفعل عمل می کند و اساساً 
هیچ سناریویی از خود به صورت آشکار 
رو نمی کنند، دو چیز را نشان می دهد. 
نخست آنکه اگر سعد حریری امروز به 
عنوان نخســت وزیر انتخاب شود، به 
احتمال زیاد با مشکالت عدیده در مورد 

تشکیل کابینه روبرو خواهد بود؛ چراکه 
خروجی اظهارات اشــخاصی مانند 
جعجع یا جبران باسیل به خوبی نشان 
می دهد که منافع احزب و طیف هایی 
که با آنها در ارتباط هستند تامین نشده 
اســت. دوم اینکه مخالفان حریری یا 
کسانی که در مورد او سکوت کرده اند 
پروژه جدیدتری را دارند که باید آن را 

»تزریق خِط ۱4 مارس« دانست.
جناح 8 مارس بایکوت می شود؟ 
شــک نکنید که اگــر حریری به 
عنوان نخســت وزیر لبنــان انتخاب 
شود آنچه که به او تحمیل خواهد شد، 
بایکوت جریان ۸ مارس است. همگان 
به خاطر می آوردند روزی را که قرار بود 

پارلمان لبنان پس از گذشــت مدت 
طوالنی برای انتخاب رئیس جمهوری 
این کشور، رأی اعتماد بگیرد. در آن روز 
دقیقا سه بار رأی گیری صورت گرفت 
و تمام نگاه ها به میشــل عون بود. در 
دور دوم رأی گیری پس از خواندن آرا 
مشخص شد که چند تن از نمایندگان 
منتصب بــه ســعودی، آرا را از قصد 
مخــدوش درون صندوق ریختند که 
منجر به رأی گیری در دور سوم شد. در 
دور سوم، »نبیه بری« رئیس پارلمان 
لبنان با لحن خاصــی از نمایندگان 
درخواست کرد تا به خیمه شب بازی ها 
پایان دهند: چراکه دنیا در حال دیدن 

لبنان بود!
خروجی آن رای گیری، میشل عون 
و انتصاب او به عنوان رئیس جمهوری 
لبنان بود، اما در همان ســاعات اولیه 
بارها بحث هدف قــرار دادن جناح ۸ 
مارس مطرح بود؛ به گونه ای که پس 
از آن برای تشکیل کابینه شاهد بودیم 
که چه جنجال های پیدا و پنهانی برای 
جلوگیری از تصــدی چند وزارتخانه 
توسط ُمهره های حزب اهلل لبنان به راه 
افتاد. حاال همین روال مجدداً در حال 
اتفاق افتادن اســت. مخالفان داخلی 
سعد حریری معتقدند که او نمی تواند 
جلوی نفوذ حزب اهلل و جریان ۸ مارس 
در لبنــان را بگیرد و بــه همین دلیل 
بســیاری از آنها قبل از آنکه جلســه 
پارلمانی امروز برگزار شود، ساز مخالف 
یا بی تفاوتی با انتخاب حریری زدند. 
موضوع دیگر که در این میان باید مورد 
اشاره قرار بگیرد این است که با گذشت 
یک ماه و نیم از استعفای حریری از مقام 
نخست وزیری، همچنان کشور بدون 
دولت اداره می شود و حاال هم مجدداً، 
این حریری است که به عنوان حالِل 
مشکل به روی کار آمده است. این اتفاق 
به خوبی نشان می دهد که کادرسازی 
سیاسی در لبنان به خوبی انجام نشده 
و احزاب بعالوه نفراتشان به دنبال آن 
هســتند تا قبضه قدرت در مصادره 
خودشان باشد. نمونه این موضوع را در 
عراق و بسیاری از کشورهای منطقه و 
حتی در سوریة فعلی شاهد هستیم که 
ســتون فقرات آن را تقسیم ناعادالنه 

قدرت تشکیل می دهد.
حاال، چه می شود؟

آنچه از شواهد و داده های سیاسی 
و میدانی برمی آید این است که لبنان 

طی روزهــای آینــده اگرچه ممکن 
که آرام شــود، اما باز هم با بحران های 

داخلی روبرو خواهد بود.
 فراموش نکنید که مردم این کشور 
تنها برای کنار زدن ســعد حریری به 
میــدان نیامدند بلکه آنها خواســتار 
اصالح تمام ساختار سیاسی و اقتصادی 
کشورشــان بودند اما حاال حریری به 
میدان بازگشــته و از سوی دیگر هیچ 
اتفــاق خارق العــاده ای در لبنان رخ 
نداده اســت. در این میــان گرفتارِی 
حریری پــس از انتخــاب مجددش، 
دوچندان خواهد شد. او از یک طرف 
باید فشارهایی که از ناحیه مخالفان و 
حتی هم حزبی هایش در »المستقبل« 
بر او می آید را تحمل کند و از ســوی 
دیگر مطالبات مردم را پاسخگو باشد. 
جناح ســوم که او را تحت فشار علنی 
و ســخت قرار خواهد داد، عربستان 
سعودی، ایاالت متحده و تا حدی هم 

اسرائیل خواهد بود. 
فرانسه هم در این میان بازی خود 
را دارد و به هــر تقدیر آینده بیروت در 
هاله ای از ابهام اســت. از سوی دیگر 
اتحادیه عرب تمامی طرف های لبنانی، 
نیروهای امنیتی و ارتــش لبنان را به 
خویشــتنداری، پرهیز از خشونت، 
حفظ و برقراری ثبــات و صلح داخلی 
لبنان و همچنین ممانعت از هر آنچه 
که منفعــت عالی ملی را بــه ویژه در 
مرحله حســاس کنونی تهدید کند، 
فرامی خواند و در فاز دیگر بر تشکیل 
دولت در این کشــور تاکید کرد. حال 
باید دید که آیا حریر در صورت نخست 
وزیر شــدن توان مقابلــه و بایکوت 
جریان ۸ مارس در کابینه اش را دارد 
یا اینکه باز هم عطای قدرت را بر لوای 

آن می بخشد. 

واکاوی دالیل بازگشت ناآرامی ها به بیروت در آستانه انتخاب مجدد حریری 

مصائب َسعد! 
مردم لبنان تنها برای 

کنار زدن سعد حریری 
به میدان نیامدند بلکه 
خواستار اصالح تمام 

ساختار سیاسی و اقتصادی 
کشورشان بودند؛ اما حاال 

حریری به میدان بازگشته 
و از سوی دیگر هیچ اتفاق 

خارق العاده ای در لبنان رخ 
نداده است

به هم ریختگی امنیتی در 
لبنان زمانی وارد فاز جدید 

خود  شد که تمام جناح ها 
یکصدا از حریری به عنوان 

گزینه نخست وزیری 
حمایت کردند؛ امری که 
واقعاً تعجب آور بود؛ اما 

آنچه بیش از هر چیز دیگر 
باعث حیرت شد، انتشار 

اخبار نخست وزیری 
حریری از سوی منابع 
عربستان سعودی بود

مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه ۲۷ آذر در مورد استیضاح رئیس جمهوری این کشور رای گیری می کند. به گزارش دیلی 
تلگراف، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه هفته جاری در مورد استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور رای 
گیری می کند. در هفته گذشته کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا دو بند مربوط به استیضاح ترامپ رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا را تصویب کرد. بر این اساس استیضاح ترامپ برای رأی گیری توسط مجلس 
به صحن علنی می رود. با توجه به ترکیب مجلس نمایندگان و اکثریت دموکرات در آن انتظار 
می رود این مجلس نیز به استیضاح رأی دهد و استیضاح به سنای آمریکا ارجاع شود. »میچ 
مک کانل« رهبر اکثریت جمهوریخواهان در سنای آمریکا اعالم کرده که در صورت تصویب 
طرح دموکرات  ها در مجلس نمایندگان این کشور برای استیضاح دونالد ترامپ، محاکمه 

سنای آمریکا برای استیضاح وی ژانویه سال آتی میالدی برگزار می  شود. 

نخست وزیر بریتانیا بناست پیش از تعطیالت کریســمس، طرح برگزیت را به پارلمان ارائه کند. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، »بوریس جانسون«، نخست وزیر بریتانیا، بناست پیش از تعطیالت کریسمس، طرح برگزیت را به پارلمان ارائه 
کند. این خبر را خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد. بر این اساس، جانسون بنا دارد به وعده خود مبنی بر افزایش 4۵ میلیون 
دالری بودجه بیمه خدمات عمومی در قالب قانون جامه عمل بپوشاند. یک مقام ارشد 
داونینگ استریت گفت: »انتخاباتی که گذشت هم بر سر برگزیت بود هم عملی کردن 
وعده هایی که به مردم داده شده بود. نخست وزیر این نکته را درک می کند«. وی افزود: 
»در زمینه وعده هایی که برای کمک به هزینه های زندگی، جلوگیری از وقوع جرم و 
حمایت از بیمه سالمت عمومی داده بودیم، عمل  کرده و آن را پیش خواهیم برد«. این 

در حالیست که لندن صحنه اعتراض علیه جانسون بود.

جانسون پیش از کریسمس طرح برگزیت را به پارلمان ارائه می کند ترامپ چهارشنبه استیضاح می شود!

منابع اسرائیلی می گویند احتمال دارد رئیس جمهور 
آمریکا قبل از تشــکیل کابینه جدیــد در تل آویو، طرح 
»معامله قــرن«  را رونمایی کند، اما اگــر نکند، به بعد از 
انتخابات ۲۰۲۰ موکول می شود. روزنامه »اسرائیل هیوم« 
روز گذشته )یکشــنبه( خبر داد که تیم رئیس جمهور 
آمریکا در خصوص طرح صلحش برای اسرائیل و فلسطین، 
بزودی تصمیــم می گیرد که این طرح را کــه به معامله 
قرن معروف است، چه زمانی رونمایی کند. معامله قرن 
قرار بود اوایل سال جاری بعد از انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی رونمایی شود. اما ناتوانی بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر فعلی رژیم صهیونیستی و حزبش )لیکود( 
در کسب آراء الزم، تشــکیل کابینه جدید را به انتخابات 
دوم و سوم در طول یک سال جاری کشانده و سبب شده 
است تا رونمایی از معامله قرن به تأخیر افتد. اسرائیل هیوم 
نوشت، با آنکه کابینه جدید تشــکیل نشده، تصمیم در 

خصوص انتشــار طرح یا تعویق انتشار آن بزودی گرفته 
خواهد شد و اگر به تعویق بیفتد به بعد از انتخابات آمریکا 
که نوامبر ۲۰۲۰ برگزار می شود، موکول می شود. بنا بر این 
گزارش، این طرح حدود یک سال است که آماده شده و 
رئیس جمهور آمریکا از بیم آنکه این اقدامش دخالتش در 
انتخابات در فلسطین اشغالی تلقی شود، آن را به تعویق 

انداخته است.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامــه نیویورک تایمز، 
مقام های ســفارت چین در آمریکا به طور غیرقانونی وارد 
پایگاهــی در ویرجینیا که محل اســتقرار نیروهای ویژه 
عملیاتی این کشور است   شده و در پی آن اخراج شدند. با 
اخراج این افرد، احتمال بــاال گرفتن تنش ها میان پکن و 
واشنگتن افزایش می یابد. دولت آمریکا به طور مخفیانه 
در فصل پاییز دو مقام رسمی سفارت چین را پس از ورود 
غیرقانونی با خودرو به یک پایگاه نظامی حساس از کشور 
اخراج کرد. این خبر را مقام هــای آگاه گزارش دادند. این 
نخستین بار در ۳۰ سال گذشــته است که دیپلمات های 
چین به ظن جاسوســی از آمریکا اخراج می شوند. به باور 
مقام های آمریکایی، دست کم یکی از این مقام های چینی 
که همسران شــان آنان را همراهی می کردند، افســری 
اطالعاتی بوده که در پوشش دیپلماتیک فعالیت می کرده 
است. شش مقام آگاه گزارش دادند این گروه تالش کردند 

از دست کارکنان این پایگاه که تالش داشتند مانع آن ها 
شوند، فرار کنند. مقام های آمریکایی و چینی به این حادثه 
واکنش نشان ندادند. نگرانی ها از این است که فعالیت های 
جاسوسی چین در زمان رهبری دونالد ترامپ در این کشور 
افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته مقام های 
اطالعاتی، چین باالترین تهدید جاسوســی برای آمریکا 

تلقی می شود.

رونمایی »معامله قرن« بعد از انتخابات 2020 آمریکا!اخراج دیپلمات های چینی از آمریکا به اتهام جاسوسی 
خبرخبر


