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منابع صهیونیستی اعالم کردند؛ 
بنت خواهان عدم خروج آمریکا از 

عراق و سوریه است

پس از انتشار گزارش های متعدد درباره محور 
گفت وگوی نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با 
رئیس جمهور آمریکا، یک مقام بلندپایه صهیونیست 
خبر داد که در دیدار دو طرف مسئله خروج آمریکا 
از عراق و ســوریه نیز مطرح خواهد شــد. پایگاه 
صهیونیستی والال، بامداد جمعه، به نقل از یک منبع 
که آن را بلندپایه خواند، خبر داد که مسئله حضور 
نیروهای آمریکا در عراق برای تل آویو بســیار مهم 
است. بر اساس گزارش شبکه المیادین، منبع مذکور 
در گفت و گو با واال خبر داد: انتظار می رود نفتالی بنت 
نخست وزیر اســرائیل از جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا بخواهد که نیروهایشان را از عراق و سوریه 
خارج نکند. این مقام صهیونیست که اشاره ای نیز 
به نام او نشده، می گوید: چنین خروجی شاید به نفع 
ایران باشد و نقش و حضور آن ها را در منطقه تقویت 
کند. وی در ادامه اظهاراتش تأکید کرد: مســئله 
نیروهای آمریکا در عراق بسیار پراهمیت است. از 
سوی دیگر، والال خبر داد که بنت در دیدار با بایدن 
ایده ایجاد یک ائتالف منطقــه   ای را مطرح خواهد 
کرد که تل آویو و چند کشــور عربی را در بر خواهد 
گرفت و هدف از آن تقویت عادی ســازی روابط با 
دیگر کشورها خواهد بود. مقام مذکور همچنین ادعا 
کرد که چنین ائتالفی از آنچه اقدامات خصمانه ایران 
و هدف این کشور برای تسلط بر منطقه خوانده شده، 
جلوگیری خواهد کرد. وی همچنین پیش بینی کرد 
که در این دیدار، بنت تشکیل یک تیم صهیونیستی- 
آمریکایی مشــترک را برای تعامل با مسئله ایران 
توصیه کند. نخســت  وزیر رژیم صهیونیستی که 
به تازگی به آمریکا سفر کرده اســت، قرار بود روز 
گذشته با رئیس جمهور آمریکا دیدار  و با او درباره 
مسائل مختلفی به ویژه ایران رایزنی کند. این دیدار به 
علت تحوالت صورت گرفته در فرودگاه کابل به زمان 
دیگری موکول شده است؛ اما طبق گزارش رسانه ها، 
محور اصلی گفت و گوهای دو طرف مســئله ایران 
خواهد بود. کابینه جدید رژیم صهیونیستی از زمان 
آغاز به کار در ماه های اخیر، تالش خود را به کار گرفته  
تا با فرستادن مقام هایش در سطوح مختلف به ایاالت 
متحده و دیدار با مقام های آمریکایی و کشورهای 
امضاکننده برجام، از احیای توافق هسته ای ایران 
جلوگیری کند. آمریکا در حالی بر حضور خود در 
کشور عراق اصرار می ورزد که پارلمان عراق در دی 
ماه سال ۹۸ در پی اقدام جنایتکارانه واشنگتن در 
ترور سردار ســپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده 
شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و ابومهدی المهندس نایب رئیس ســابق سازمان 
الحشد الشعبی عراق، طرح اخراج نیروهای بیگانه 

از خاک این کشور را تصویب کرد.
    

ائتالف سعودی مدعی حمله 
پهپادی ارتش یمن به عربستان شد

ائتالف عربی به سرکردگی عربستان صبح دیروز 
)جمعه( در بیانیه ای اعالم کرد که شــهر خمیس 
مشیط در جنوب غرب عربستان هدف پهپادی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن قرار گرفته است. به گزارش 
واس، هرچند که نیروهــا یمنی تاکنون این حمله 
پهپادی به جنوب غرب عربستان را تأیید نکرده اند 
اما این ائتالف مدعی شــد که یک فروند پهپاد رک 
که به سوی شهر خمیس مشیط به پرواز درآمده بود، 
رهگیری و منهدم کرده است. درحالی که مقامات 
یمنی از جمله یحیی ســریع سخنگوی نیروهای 
مسلح یمن همواره تأکید کرده اند که مناطق نظامی 
عربســتان در تیررس حمالت موشکی و پهپادی 
یمنی ها قرار دارند، ائتالف سعودی مدعی شد: شبه 
نظامیان حوثی به اقدامات خصمانه خود در حمله به 
غیرنظامیان و مناطق مسکونی ادامه می دهند. خبر 
رهگیری و انهدام این پهپاد یمنی یک روز پس از آن 
روی میدهد که جنبش انصاراهلل یمن از سرنگونی 
یک پهپاد شناســایی ائتالف عربی به سرکردگی 
سعودی در استان مأرب یمن خبر داد. چندی پیش 
نیز نیروهای یمنی و انصاراهلل با استفاده از ۶ پهپاد 
تاسیسات نفتی آرامکو در ریاض پایتخت عربستان 

سعودی را هدف حمله قرار داده بودند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

باالخــره آنچــه که بســیاری 
از مقامات امنیتی و سیاســی دنیا 
منتظــرش بودنــد و درمــورد آن 
گمانه زنی می شد، رخ داد. فرودگاه 
کابل به قربانگاه بسیاری از نظامیان و 
غیرنظامیان افغان و خارجی تبدیل 
شــد و حاال همه در مورد سه انفجار 
انتحاری که روز پنجشــنبه به وقوع 

پیوست صحبت می کنند. 
انفجارهایی که اگرچه فرودگاه 
کابل را به لــرزه درآورد امــا به هر 
ترتیب نشان داد که اوضاع در نمای 
کلی آنگونــه که گفته می شــود، 
چندان تحت کنترل نیست. در مورد 
انفجارهای کابل حرف و حدیث های 
زیادی وجود دارد و بــه دلیل اینکه 
داعش آن را به عهده گرفته، چندین 

تئوری در خصوص آن وجود دارد. 
نخســتین نکته ای که باید مورد 
توجه قــرار بگیرد این اســت که از 
حدود هفته پیش ایــاالت متحده 
آمریــکا و تمام نهادهــای نظامی و 
امنیتی آن بارها اعــالم کرده بودند 

که تحرکات داعش در افغانســتان 
به خصــوص علیه فــرودگاه کابل 
بسیار مشهود و قریب الوقوع است. 
بسیاری از خبرنگاران، تحلیلگران 
و حتی مقامات کشورهای مختلف، 
این تهدید را چندان جدی نگرفتند 
و معتقد بودند که چنین تهدیدهایی 
در گذشته هم وجود داشته و نباید 
بیش از حد آنهــا را بزرگ جلوه داد. 
به موازات این تفکــر خوش بینانه، 
یک سناریوی خطرناک در جریان 
بود که شــاید کمتر کســی به آن 
توجه کرد و آن اســتفاده ابزاری از 
داعش توســط ایاالت متحده بود. 
عمده ناظــران امنیتــِی حاضر در 
کابل معتقدند کــه تاکید آمریکا بر 
تهدید داعش و احتمــال اقدامات 
آنها در فرودگاه کابل یک سناریوی 
از پیش تنظیم شده بود؛ چراکه اگر 
آمریکایی هــا واقعــاً تهدید داعش 
را جدی می دانســتند و داده هایی 
نســبت به اقدامات این جریان در 
دست داشــتند، بدون شــک باید 
جلــوی عملیــات مذکور را ســد 
می کردنــد تا این میزان خســارت 
انسانی به خودشان و مردم بی دفاع 
افغانســتان که روزهاست آب و غذا 

نخورده اند و به دنبــال کوچیدن از 
وطن خود هستند، وارد نشود. اینکه 
سه انفجار توسط سه عامل انتحاری 
که بمب های خود را در گالُن های آب 
قرار داده بودنــد و به میان جمعیت 
آمدند و ظرف سه ثانیه صدها تن را به 
خاک و خون کشاندند و آمریکایی ها 
هم صرفاً از چند روز قبل در مورد این 
مساله صرفاً هشدار می دادند، نشان 
می دهد که کاخ سفید چندان نسبت 
به این روند ناخشنود و نگران نبوده 
است؛ بلکه خبرها نشــان می دهد 
که آنها به نوعــی در حال طرح یک 
سناریوی جدید برای ابقای خود یا 
حداقل اعمال فشار بر طالبان برای 
تمدید حضورشان در کابل هستند. 

اینکه رئیس جمهــوری آمریکا 
حدود یک هفته اســت که صبح تا 
شــب به دنیا می گوید که نظامیان 
کشورش 31 آگوست از افغانستان 
بیــرون می آینــد، دقیقــاً همان 
سناریوی مورد نظر و احتمالی تیم 

بایدن است. 
آمریکای بایــدن می خواهد این 
تصویر را به دنیا نشــان دهد که اگر 
ما )ایاالت متحده( در افغانســتان 
نباشــیم چنیــن اتفاق هایــی رخ 

می دهد اما مســاله اینجاســت که 
یک تئوری دیگر هم وجــود دارد. 
تئوری یــا نکته دوم این اســت که 
شــاخه داعش در افغانستان از سال 
13۹4 با عنوان »والیت خراسان« به 
صورت علنی پرچم های سیاه خود را 
در ننگرهار، جالل آباد و مناطقی که 
منتهی به مرزهای چین می شود، به 
اهتزاز درآورد و در آن هنگام بسیاری 
از کشورها سعی کردند تا حضور این 
جریان تروریستی در افغانستان را به 
دلیل حضور طالبان و اختالف این دو 
طیف با همف چندان جدی نگیرند 
اما حاال مولفه هایــی وجود دارد که 
به خوبی نشــان می دهد داعش در 

افغانســتان نه تنها کاماًل بر اوضاع 
اشراف دارد، بلکه حاال به یک متغیر 
تاثیرگذار و جدی تبدیل شــده که 
به نظر می رســد ایاالت متحده هم 
در حال بهــره بــردن از حضور این 
ماشین ترور در جای دیگری غیر از 

خاورمیانه است.
حمله به ترامپ و بایدن

شاید برای بسیاری از مخاطبان و 
حتی متخصصان حوزه افغانستان، 
انفجارهــای روز پنجشــنبه کابل 
چنــدان مهــم نباشــد امــا باید 
توجه کرد کــه در ایــن انفجارها، 
13 ســرباز مارینز آمریکا کشــته 
شــدند و 1۸ نظامی دیگــر هم به 
شــدت جراحت برداشتند.  از سوی 
دیگر وزارت بهداشــت افغانستان 
با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد که در 
نتیجه این حمالت ۹0 نفر کشــته 
و 133۸ نفر زخمی شدند که البته 
این میزان کشته و زخمی مربوط به 
تیراندازی های پس از انفجارها هم 
می شود. این در حالیست که بسیاری 
از منتقدان افغان که حاال در داخل 
کشور هستند، معتقدند که طالبان 
از انجام این سلسله عملیات  توسط 
داعش با خبر بــوده، ولی طالبان باز 
هم ایــن موضــوع را تکذیب کرده 
است. از سوی دیگر رئیس جمهوری 
آمریکا هــم حاال معتقد اســت که 
طالبان در این عملیات نقشی نداشته 
اســت و در مقابل منتقــدان بایدن 
می گویند که اگر او نقش طالبان را 
در این عملیات ها تایید کند، در ابتدا 
خودش و ســپس ترامپ را به دلیل 
ادامه گفت وگو و ارتبــاط با طالبان 
مورد هدف قرار داده اســت. اما این 
پایان داستان نبود؛ چراکه حاال جو 
بایدن اولین و آخرین چهره ای است 
که به صورت تمام و کمال مورد انتقاد 
تمام دنیــا و حتی سیاســتمداران 
داخل کشــورش قرار گرفته است.  
انتقادهــا از او تا جایــی پیش رفته 
که دیروز )جمعه( االیز استفانیک، 
رئیس کنفرانس جمهوری خواهان 
مجلس نمایندگان در توئیتی اعالم 
کرد که دست های جو بایدن به خون 
آلوده شــده و مســئول این فاجعه 
وحشــتناک امنیت ملی و بشری، 
ضعــف و رهبری نادرســت بایدن 

اســت. این انتقاد جمهوریخواهان 
اگرچه بسیار تند به حساب می آید؛ 
اما واقعیــت مطرح اســت. دونالد 
ترامپ هــم او را به صــورت علنی 
مورد ســرزنش قرار داد و اعالم کرد 
که فاجعه کابــل نبایــد هرگز رخ 
می داد. روسیه هم به صورت علنی 
اعالم کرد که این هشــدار را از قبل 
به واشنگتن داده که به زودی داعش 
در کابل دســت به عملیات می زند 
اما گویا آمریکایی ها توجه چندانی 
نکردند. رایان کروکر، ســفیر سابق 
آمریکا در افغانستان هم اعالم کرده 
خشونت های بیشتری در راه است. 
جان بولتــن، مشــاور امنیت ملی 
دولت ترامپ هم اعالم کرد که عالوه 
بر بایدن، دونالد ترامپ هم به دلیل 
مشــروعیت دادن به طالبان در این 

میان مقصر است. 
ژنرال اچ.آر مک مســتر، مشاور 
امنیت ملی دولت ترامپ هم خواهان 
ابطال توافق با طالبان است و معتقد 
است که حمالت اینچنینی داعش 
در کابل، تازه ابتدای راه را به تصویر 
کشــیده و باید منتظــر پیامدهای 
وخیم تر بود. شرکای اروپایی بایدن 
اما سعی کردند به جای انتقاد از وی، 
صرفاً نیرهای خود را از افغانســتان 
تخلیه کنند و در نهایت از آنجا خارج 
شــوند ولی آنچه حــاال رخ داده، به 
راه افتــادن ســیل انتقادهای چند 
ضلعی از ســوی افغان ها و مخالفان 
داخلی و منطقــه ای بایدن در مورد 
وضعیت افغانســتان است که حاال 
این انفجارها بر غلظــت آن افزوده 
و مخالفانــش به نوعی خواســتار 

استعفای وی شده اند.

حمله به کاخ سفید درپی انفجارهای مهیب و خونین کابل؛

بایدن در دام معامله شرورانه با طالبان
پس از انتشار ابعاد و میزان 

تلفات انفجارهای کابل، 
شرکای اروپایی بایدن 

سعی کردند به جای انتقاد از 
وی، صرفاً نیروهای خود را از 
افغانستان تخلیه کنند و در 
نهایت از آنجا خارج شوند تا 
همانند وی مورد انتقاد این 

چنینی قرار نگیرند

بسیاری از تحلیلگران در 
داخل و خارج افغانستان، 

معتقدند که طالبان از 
انجام این سلسله عملیات 
توسط داعش با خبر بوده، 

ولی طالبان این موضوع 
را تکذیب کرده و در ادامه 
آن بایدن هم این تئوری را 

نسبتاً رد می کند
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منابع مذکور بیان کردند: دو طرف بر سر برگزاری دور جدیدی از مذاکرات دو جانبه توافق کرده اند اما هنوز مشخص 
نشده است که این مذاکرات در قاهره برگزار خواهد شد یا آنکارا. این منابع تاکید 
کردند: وقفه تاکتیکی در روند مذاکرات میان دو کشور که تا نیمه ماه اوت جاری 
ادامه داشت که با سفر اخیر طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات 
به آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و گفت وگو بر سر 
برخی پرونده ها پایان یافت. منابع دیپلماتیک مصری افزودند: سفر مقام اماراتی به 

آنکارا، طرف مصری را به پیشبرد مذاکرات با ترکیه تشویق کرد.

روزنامه اتریشی استاندارد در گزارش جدید خود نوشت که میشل بارنیه، مذاکره کننده ارشد سابق برگزیت در 
فرانسه می خواهد سال آینده نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و رقیب امانوئل ماکرون شود. وی که 70 سال 
سن دارد اعالم کرد که می خواهد در ماه آوریل امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فعلی فرانسه را به چالش بکشد. وی برای 
این منظور باید از سد یک انتخابات اولیه داخلی در حزب محافظه کار خود بگذرد. 
بارنیه در گفتگو با این رسانه فرانسوی اعالم کرد که تصمیم گرفته در این دوران 
چالش برانگیز نامزد ریاست جمهوری شود. وی گفت: جهان اطراف ما خطرناک، 
ناپایدار و ضعیف شده است. فرانسه به تغییر قدرت نیاز دارد تا بتواند صلح و آشتی 
را در کشور برقرار کند. بارنیه اعالم کرد که تصمیم دارد سیاست مهاجرت و مبارزه 

با تحوالت آب و هوایی را در اولویت مبارزات انتخاباتی خود قرار دهد.

مذاکره کننده سابق برگزیت به دنبال حذف مکرون مصر و ترکیه در مسیر برقراری روابط کامل 

نخست وزیر عراق در مالقات با نمایندگان رسانه های 
خارجی که از کشــورهایی چون ایران، مصر، تونس، 
ترکیه، ســومالی، امارات متحده عربــی، اردن و غیره 
برای پوشش نشست سران منطقه در بغداد حضور به 
هم رسانده اند، گفت: هدف از نشست بغداد استفاده از 
ظرفیت کشورهای منطقه، شرکا و دوستان برای پایان 
دادن به بحران های ادامه دار در منطقه است. به گزارش 
الحره، مصطفی الکاظمی در این مالقات با اشــاره به 
شرایط حساس عراق با توجه به انتخابات پیِش رو گفت: 
ما تاکنون شرایط بدی را طی کرده ایم و اکنون باید فضا 
را برای همکاری همگان در همه حوزه های سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی فراهــم کنیم. او با بیان 
اینکه عراق در گذشته مشکالتی با برخی همسایگان 
خود داشته، افزود: ما می خواهیم این شرایط را تغییر 
دهیم و رســانه ها باید در این مسیر کمک کنند، چون 

این موضوع فقــط برای عراق مهم نیســت بلکه برای 
همه کشورهای منطقه اهمیت دارد. الکاظمی ضمن 
اشاره به تحوالت این روزهای افغانســتان و آنچه که 
بر اثر اقدامات داعش بر ســر عراق و سوریه آمد، گفت: 
ما باید این مشــکالت را در ســایه اتحــاد و همکاری 
 پشت ســر گذاشــته و شــرایط خوبی را به آیندگان 

تحویل دهیم.

دبیرکل ســازمان ملل خواستار تشکیل فوری یک 
دولت موثر و فعال در لبنان شد. به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در 
سخنانی نسبت به اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخیم 
لبنان ابراز نگرانی کرد. وی از سیاســت مداران لبنانی 
خواســت که هرچه ســریع تر یک دولت وحدت ملی 
موثر و فعال را تشــکیل دهند. گوترش در ادامه گفت 
که لبنان برای تحقق عدالــت و کاهش درد و رنج ملت 
خود و همچنین برآورده کردن خواسته های آنها نیاز 
مبرمی به تشکیل دولت دارد. وی ادامه داد: لبنان نیاز 
به تشکیل دولتی دارد که در راستای کاهش مشکالت 
مردم و تحقق عدالت و انجــام اصالحات تالش کند تا 
ملت این کشور امکان دسترسی به خدمات ضروری را 
به دست آورند و ثبات به این کشــور بازگردد. لبنان از 
حدود دو سال پیش شــاهد بدترین بحران اقتصادی 

است و با کمبود سوخت، دارو و کاالهای اصلی مواجه 
است. این بحران به حدی عمیق شــده که بسیاری از 
تحلیلگران و کارشناســان اعالم کرده اند که اگر این 
روند ادامه داشته باشد و دولت نجیب میقاتی هم نتواند 
گره از مشکالت کشــورش باز کند، احتمال فروپاشی 
نظام سیاسی - اقتصادی بیروت وجود دارد و ساختار 

امنیتی هم با مشکل روبرو می شود.

درپی وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشور مطرح شد

درخواست گوترش برای تشکیل فوری دولت لبنان 
الکاظمی: 

هدف از نشست بغداد پایان دادن به بحران های منطقه است

خبرخبر


