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درخواست اپوزیسیون تونس برای 
استعفای نخست وزیر و رئیس پارلمان

گروه های اپوزیســیون تونس به منظور عبور 
کشــور از اختالفات دولت، خواســتار استعفای 
نخست وزیر و رئیس پارلمان تونس شدند. به گزارش 
ارم نیــوز، گزارش های داخلی نشــان می دهد که 
اکثریت گروههای مخالف در پارلمان، پیشــنهاد 
قیس ســعید، رئیس جمهوری تونس را تایید می 
کنند که گفته بود آغاز گفتگوی سیاسی در کشور 
مستلزم برکناری هشــام المشیشی، نخست وزیر 
تونس است. رادیو داخلی موزاییک به نقل از زهیر 
المغزاوی، دبیرکل حزب جنبش مردمی اعالم کرد، 
استعفای المشیشی به دلیل عدم موفقیت کامل در 
مدیریت پرونده های حیاتی به یک ضرورت تبدیل 
شده اســت. وی افزود، درخواست برای استعفای 
المشیشی بابت خدمات سیاسی نیست بلکه ناشی از 
بی تحرکی و نوعی تعطیلی در نهادهای دولتی است 
که روی اوضاع اقتصــادی و اجتماعی بازتاب دارد. 
رضا الزغمی، از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب 
جریان دموکراتیک گفت، برون رفت از حالت انسداد 
سیاسی استعفای راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و 
نخست وزیر است. آن دو درگیری های سیاسی را 
تغذیه می کنند و الزم است یکی از آن دو کنار بکشد. 
المنجی الزحوی، نماینده پارلمان تونس هم گفت، 
جمع آوری امضا برای الیحه ســلب رای اعتماد از 
الغنوشی به سرعت در حال انجام است و آمار نهایی 

امضاکنندگان پس از پایان کار اعالم می شود.
    

دعوت آمریکا برای احیای 
مذاکرات صلح خاورمیانه

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی به 
حمله اخیر انصاراهلل یمن به عربستان، مسائل مربوط 
به افغانستان، فلسطین و رژیم صهیونیستی، لبنان 
و ونزوئال پرداخت. به گزارش شبکه روسیا الیوم، ند 
پرایس، با اشاره به حمالت اخیر ارتش و کمیته های 
مردمی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل به عربستان 
گفت که این حمالت غیرقابــل قبول و خطرناک 
هستند و جان غیر نظامیان و آمریکایی ها را تهدید 
می کنند. وی با چشم پوشــی از تجاوزات ائتالف 
متجاوز عربی به ســرکردگی عربستان سعودی به 
ملت بی سالح یمن، مدعی شــد: چنین حمالتی 
اقدامی نیست که توسط یک گروه جدی در زمینه 
صلح انجام شوند و حوثی ها باید این حمالت را متوقف 
کرده و آمادگی شــان برای ورود به روند سیاسی و 
مذاکره برای دستیابی به صلح را نشان دهند. پرایس 
درباره افغانستان نیز گفت: زلمای خلیل زاد، نماینده 
ویژه آمریکا در امور افغانستان دوشنبه به اسالم آباد 
سفر کرد و این سفر را برای حمایت از روند مذاکره با 
طالبان انجام داد. وی تصریح کرد: دولت آمریکا به 
همراه میانجیگران در پاکستان و قطر برای موفقیت 
آمیز بودن روند مذاکرات صلح افغانســتان تالش 
می کند. ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره 
مسئله فلســطین نیز تأکید کرد: هدف همچنان 
تحقق راه حل دو کشــوری اســت و دو طرف را به 
ازسرگیری مذاکرات دعوت می کنیم و اسرائیل از 
سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است. وی 
ادامه داد: ما در دولت آمریکا به دنبال توسعه همکاری 
با تشکیالت خودگردان فلسطین هستیم و ترتیبات 
حضور دیپلماتیک آمریکا در اسرائیل و قدس را بار 
دیگر بررسی می کنیم و درصدد از سرگیری حمایت 
مادی و بشردوستانه از آوارگان فلسطینی هستیم. 
وی درباره چشــم انداز دولت آمریکا درباره ونزوئال 
نیز اظهار کرد: دولت جــو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا از خواســته های دموکراتیک ملت ونزوئال 
حمایت می کند و از طریق کمک های بشردوستانه 
به حمایت از آنها پایبندیــم و رفتارهای نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهوری ونزوئال در راستای منافع 
ملت این کشور نیست. پرایس در بخش دیگری از 
اظهاراتش درباره لبنان نیز تصریح کرد: واشنگتن در 
کنار شرکای بین المللی دیگر اوضاع لبنان را زیر نظر 
دارد و سیاستمداران این کشور را برای ایجاد یک راه 
حل برای خدمت به ملت لبنان تشویق کرده است. 
در همین راستا و همســو با این درخواست آمریکا، 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه تور سه روزه 
سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس اعم از امارات 
متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را کلید زده 

است که نوعی تقابل با واشنگتن تلقی می شود.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 روز دوشــنبه خبرگزاری های 
افغانســتان نســخه ای از نامــه 
آنتونــی بلینکــن، وزیــر خارجه 
آمریکا که خطاب به اشــرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانســتان نوشته 
شــده بود را بر خروجی خــود قرار 
دادند که ســر و صدای زیادی به پا 
کرد. طلوع نیوز افغانســتان با اشاره 
به دستیابی به نسخه ای از این نامه 
نوشت: »واشــنگتن از سازمان ملل 
می خواهد نشســتی جهانــی را با 
حضور وزیران خارجه ایران، روسیه، 
چین، پاکســتان و هند و همچنین 
فرســتاده  ویژه آمریــکا برای بحث 
روی یک طرح واحد دربــاره روند 

صلح افغانستان برگزار کند«. 
بر اســاس این گزارش، آنتونی 
بلینکن افزوده اســت که نشســت 
دیگــری را بــا میزبانــی ترکیــه 
و با حضــور نمایندگان هــواداران 
جمهوریت در افغانســتان و طالبان 
برای نهایی  کردن یــک توافقنامه 
صلح دیگر برگــزار خواهــد کرد. 
وزیر خارجــه آمریــکا در این نامه 
هشــدار داده اســت که عدم توافق 

بین رهبران افغانستان در دهه ۹۰ 
سبب پیامدهای فاجعه بار برای این 
کشور شــد و چنین موضوعی نباید 
تکرار شود. وی همچنین با اشاره به 
تهیه طرحی برای کاهش ۹۰ روزه 
خشــونت ها برای جلوگیری از آغاز 
عملیات های بهارِی طالبان، اضافه 
کرده اســت که بازنگری توافقنامه 
صلح آمریکا با طالبان در واشنگتن 
هنوز به پایان نرسیده است. براساس 
گزارش طلوع نیوز، مسائلی از جمله 
دولت انتقالی، نقشــه راه سیاســی 
کالن و آتش بس دائمی، سه بخش 
مهم طرح صلح نو آمریکایی اســت. 
در این طرح آمده اســت که پس از 
پایان دولت انتقالی، رئیس جمهور 
آینده افغانستان بر اساس انتخابات 
برگزیده خواهد شــد. نکتــه مهِم 
این طرح آن اســت که در رأس قوه 
اجرایی، رئیس دولت و وزیران کابینه 
با ریاست های مستقل و در ساختار 
قوه مقننه، مجلــس ملی و مجلس 
ســنا قرار دارد که طالبــان نیز در 
ترکیب آن مشارکت خواهند داشت. 
بحث و جدل در مــورد این نامه در 
حالی بــاال گرفته که اشــرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانســتان انتقال 
قدرت از طریق انتخابات را غیرقابل 
بحث اعالم و یکبار دیگر تأکید کرد 

که تنها از طریق انتخابات حاضر به 
انتقال قدرت اســت. این مواضع به 
خوبی نشــان می دهد که دولت جو 
بایدن پس از رسیدن به کاخ سفید 
اکنون طرحی دیگر را از طریق زلمی 
خلیل زاد به کابل فرستاده است که 
سیاســتمداران، محافل رسانه ای 
و سیاسی این کشــور را به دو جناح 
موافــق و مخالف تقســیم کرده و 
سبب موضع گیری های جدید شده 
اســت. طرحی که نشــان می دهد 
آمریکایی هــا بــه نوعــی خواهان 
انعقاد قرارداد دیگــر همانند توافق 
دوحه هســتند؛ البته تــواق جدید 
باید براســاس آنچــه آمریکایی ها 
می گویند تنظیم شــود و دلیل آن 
این است که واشنگتن نمی خواهد 

هزینه  اقداماتش را بدهد. 
همــه بــه یــاد دارند کــه در 
کنفرانس های بُــن، توکیو، لندن و 
حتی در دوحه، تیــم آمریکا هزاران 
وعده  وعیــِد گوناگون بــه افغان ها 
داده بود کــه هیچکدام اما عملیاتی 
نشده اســت. نمونه بارز آن تسلیح 
و تجهیز اردوی ملی افغانســتان و 
پلیس این کشور است. آمریکایی ها 
قدیمی ترین و کهنه ترین تجهیزات 
و تسلیحات نظامی را به افغانستان و 
ارتش این کشور ارائه دادند در حالی 

که آنها همزمان با خارج شــدن از 
والیــات تحت سیطره شــان، تمام 
تجهیزات و تسلیحات خود را منهدم 
کردند ولی حاضر نشدند این قبیل 
تکنولوژی های نظامی را به افغان ها 
تحویل بدهنــد. با این تفســیر به 
وضوح درمی یابیم که موضع ایاالت 
متحده برای طرح جدید صلح برای 
افغانستان قرار نیســت دادة جدید 
به ما ارائه کند و تکــرار مکررات به 

گونه ای دیگر است.
به هم ریختگی در کابل

اظهارات بلینکن در نامه ای که به 
کابل فرستاده است به نوعی تهدید 
ضمنی دولت افغانســتان برای تن 

دادن به یک توافــق جدید همانند 
توافــق امنیتی کابل - واشــنگتن 
و توافق دوحه به حســاب می آید. 
بر اســاس توافق کابل - واشنگتن 
نه تنهــا آمریکایی ها بایــد تامین 
امنیت افغانستان را به عهده بگیرند 
بلکه باید ســاالنه 4 میلیارد دالر به 
دولت افغانســتان کمک می کردند 
که این اقدام صــورت نپذیرفت. در 
مورد توافق دوحه هم آنها نه تنها از 
افغانستان خارج نخواهند شد بلکه از 
ترس دور جدید حمالت طالبان به 
دنبال آن هستند تا توافق جدیدی 
برای کنترل این کشور در کانال خود 

منعقد کنند. 
آمریکایی هــا و تیــم بایدن باید 
بتوانند در ساختار سیاست خارجی 
خود عالوه بر هدایــت چین، ایران، 
روسیه، ونزوئال؛ مســائلی از قبیل 
سوریه، لبنان، عراق و افغانستان را 
هدایت کنند و این حجم از ترافیِک 
کاری بــرای دموکرات ها بســیار 
سنگین اســت. بر این اســاس آنها 
می خواهند پرونده افغانستان را در 
یک بازه زمانی مشخص به نفع خود 
فیریز )تعلیق استراتژیک( کنند تا 
به مابقی کارهای خود برســند و در 
نهایت به ایــن پرونده رجوع کنند و 
میوه خودشان را از درخت بچینند. 

این در حالیست که واشنگتن در 
طرح جدیدش به دنبال آن است تا 
افغانستان را طالبانیزه کند و مذهب 
پشــتون را در صدر تمام طیف ها و 
مذاهب قرار دهد که اتفاقاً پاکستان 

هم همسو با آمریکا خواهد بود. 
ســند این ادعا را می توان ســفر 
اخیر زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه 
آمریکا در پرونده صلح افغانســتان 
به پاکســتان دانســت. بر اســاس 
اعالم منابــع پاکســتانی، زلمای 
خلیلزاد بــه همراه ژنرال اســکات 
میلر، فرمانــده آمریکایی نظامیان 
خارجی مســتقر در افغانستان روز 
دوشنبه در شهر راولپندی پاکستان 
با ژنرال قمر جاویــد باجوا، فرمانده 
ارتش پاکســتان دیــدار و درباره 
موضوعات مورد عالقــه، تحوالت 
امنیتی منطقه ای به ویژه روند صلح 
افغانستان بحث و گفت وگو کردند. 

جالب اینجاست که ژنرال فیض 

حمید، رئیس کل سازمان اطالعات 
و امنیت ارتش پاکســتان )آی. اس .

آی(، محمدصــادق، نماینده ویژه 
نخســت وزیــر پاکســتان در امور 
افغانســتان و ُمعید یوسف، مشاور 
امنیت ملی نخســت وزیر پاکستان 
نیز در ایــن دیدار حضور داشــتند  
که نشــان می دهــد آمریکایی ها 
می خواهنــد نقــش بیشــتری به 
پاکستان در مورد پرونده افغانستان 
بدهند که بدون تردید ازاین به بعد 
این کشــور روی آرامش را نخواهد 

دید. 
در این راســتا، افــکار عمومی 
افغانستان و مردم این کشور با ابراز 
نگرانی نسبت به نامه بلینکن و ادامه 
حضور نیروهای غربــی بخصوص 
آمریکا در شبکه های مجازی به این 
طرح واکنش نشان داده اند. رنگین 
دادفر اســپنتا، وزیر خارجه پیشین 
افغانســتان در توئیتی نوشته است 
که »این نامه جای شــادمانی ندارد 
و مایه ســرافگندگی بیشتر است«. 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی 
افغانســتان هم اعالم کــرد معضل 
افغانستان تنها در مذاکره با طالبان 
و مشــارکت آنهــا در قــدرت حل 
نمی شــود، زیرا طرف های زیادی 
در جنگ افغانســتان وجــود دارند 
که بخــش بزرگــی از آن نیروهای 
خارجی هستند و باید از کشور خارج 
شــوند. این اظهارنظرهــا به خوبی 
نشان می دهد که واشنگتن در حال 
تزریق یک ســناریوی انحرافی در 
قبال افغانســتان اســت و خروجی 
آن چیزی نخواهد بــود جز تقویت 
طالبان و تشدید شکاف های امنیتی 

در این کشور. 

ارزیابی مردم و کارشناسان از هدف غایی طرح صلح جدید آمریکا برای افغانستان؛

طالبانیزه کردن کابل با کمترین هزینه
آمریکایی ها می خواهند 

پرونده افغانستان را در 
یک بازه زمانی مشخص 

به نفع خود فیریز )تعلیق 
استراتژیک( کنند تا به 

مابقی کارهای خود برسند 
و در نهایت با رجوع به این 

پرونده، میوه خود را از 
درخت آن بچینند

بر اساس توافق کابل 
- واشنگتن نه تنها 

آمریکایی ها باید تامین 
امنیت افغانستان را به 

عهده می گرفتند، بلکه 
باید ساالنه 4 میلیارد دالر 
به دولت افغانستان کمک 

می کردند که این اقدام 
صورت نپذیرفت و در مورد 

توافق دوحه هم شاهد 
واماندگی آنها هستیم

بر اساس گزارش ها پارلمان اروپا اقدام به لغو مصونیت سه مقام ارشد سابق کاتالونیا از جمله کارلس پوجدمون از بابت 
نمایندگی در این پارلمان کرد. به گزارش اسپوتنیک، پارلمان اروپا در  نشست اخیرش مصونیت کارلس پوجدمون رهبر 
سابق منطقه کاتالونیا و همین طور آنتونی کامین و کالرا پونساتی، دو نماینده کاتالونیایی دیگر پارلمان اروپا را لغو کرد 
کرد. طبق این گزارش، لغو مصونیت آنها با رای اکثریت تصویب شد. به عنوان مثال، 
4۰۰ قانونگذار رای به محروم شــدن پوجدمون از مصونیت داده در حالی که ۲4۸ 
قانونگذار علیه آن رای منفی و 4۵ تن نیز نســبت به آن رای ممتنع دادند. در ژانویه 
۲۰۲۰، دادگاه عالی اسپانیا از پارلمان اروپا خواست مصونیت پوجدمون، کامین و 
پونســاتی از بابت نمایندگی در پارلمان اروپا را با هدف پیگرد قضایی آنها به خاطر 

مشارکت در همه پرسی سال ۲۰۱۷ استقالل کاتالونیا لغو کند. 

سفیر میانمار در انگلیس خواستار آزادی رهبر دوفاکتوی این کشور شده و مخالفت انگیس را با کودتای اول فوریه 
در این کشور آســیایی اعالم کرد. به گزارش گاردین، کیاو زوار مین که از ۲۰۱4 ریاست سفارت میانمار در لندن را 
برعهده دارد در بیانیه ای اعالم کرد، به دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس گفته که از سوی آنگ سان سوچی، رهبر 
دو فاکتوی میانمار به این سمت منصوب شده و تنها از اوست که دستور می گیرد. 
وی گفت، یک سفیر یک دیپلمات است. او مسیر دیپلماتیک را انتخاب می کند: 
پاسخ به بحران کنونی در میانمار را فقط می توان با مذاکره یافت. ما خواستار آزادی 
سوچی و وین مینت، رئیس جمهوری میانمار هستیم. راب نیز گفت:  من شجاعت 
و میهن پرستی سفیر میانمار را برای درخواست آزادی سوچی و رئیس جمهوری 

میانمار و احترام به نتایج انتخابات ۲۰۲۰ در این کشور می ستایم. 

سفیر میانمار در انگلیس خواستار آزادی سوچی شدپارلمان اروپا مصونیت قضایی رهبران جدایی طلب کاتالونیا را لغو کرد

روزنامه االخبار، دیروز )سه شــنبه(، گزارشــی از 
پیشــروی های ارتش و کمیته هــای مردمی یمن در 
اســتان مأرب منتشــر کرد. در گزارش یادشده آمده 
است که مناطق اطراف شــهر مأرب در غرب و شمال 
غرب این شهر یکی پس از دیگری تحت کنترل ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در می آید؛ از اطراف شــهر 
»االسداس« مرکز ناحیه »رغوان« و مواضعی در اطراف 
»الطلعه الحمراء« در شرق صراوح گرفته تا دره »نخال« 
که نیروهای صنعاء افزون بر ســیطره بر چند روستا، 
توانسته اند مواضع نظامی متعددی را طی ۲4 ساعت 
در مناطق یادشده تحت کنترل خود درآورند. االخبار 
در ادامه می نویسد که این پیشروی جدید بیانگر میزان 
توانمندی نظامی ارتش و کمیته های مردمی یمن است 
که توانسته اند موانع جغرافیایی را پشت سر بگذارند و 
در جبهه های صحرایی آن هم زیر آتش جنگنده های 
ائتالف عربی در جبهه رغوان و جبهه »العلم« در شمال 

استان پیشروی داشــته باشــند. این روزنامه لبنانی 
می افزاید، علی رغم تداوم نبردهای بــزن  در رو در در 
اطراف الطلعه الحمراء، ارتش و کمیته های مردمی یمن، 
روز گذشته، در مناطق جدیدی از غرب الطلعه پیشروی 
داشته اند و وارد درگیری های شدیدی با نیروهای »عبد 
ربه منصور هادی رئیس  دولت مستعفی یمن شده اند؛ 
نیروهایی که از پشتیبانی شبه نظامیان سلفی وابسته 

به ائتالف سعودی و عناصر داعش برخوردار هستند.

اعتراضات لبنانی ها نســبت به وخامت شــرایط 
معیشــتی و کاهش ارزش پول ملی با بستن خیابان ها 
ادامه دارند. به گزارش شــبکه خبری روســیاالیوم، 
تظاهرکنندگان لبنانی در اعتراض به وخامت وضعیت 
معیشــتی و کاهش ارزش پول ملــی در برابر قیمت 
دالر، به بســتن خیابان ها با الســتیک های آتش زده 
ادامه می دهند. معترضــان در ادامه ایــن تظاهرات 
صبح دیروز برخی از ورودی های شــهر بیروت بسته 
شــدند که در ادامه تعدادی از آنها بازگشــایی شدند. 
عصر دوشــنبه نیز با دعوت برخی از فعاالن لبنانی از 
مردم برای حضور در خیابان هــا، برخی خیابان ها در 
مناطق مختلف مسدود شــدند. لبنان در طول چند 
روز گذشته شاهد اعتراضاتی گسترده بوده و معترضان 
مسیرها را با الستیک  و کامیون ها مسدود کردند. این 
در حالی است که میشــل عون، رئیس جمهور لبنان 
روز دوشــنبه برای بررســی آخرین تحوالت کشور و 

ایجاد راه حل هایی برای آن نشســتی اقتصادی، مالی، 
امنیتی و قضایی با حضور حسان دیاب، نخست وزیر این 
کشور و چند تن از وزرا و مسؤوالن لبنانی و همچنین 
فرماندهان دســتگاه های امنیتی و رئیس بانک لبنان 
داشــت. اعتراضات مردمی لبنان سه شنبه گذشته با 
رســیدن قیمت دالر به ۱۰ هزار لیره لبنانی که رقمی 
 بی ســابقه و بســیار پایین برای پول ملی لبنان بود، 

آغاز شدند.

پیشروی های ارتش و کمیته های مردمی یمن در مأربتداوم اعتراضات در لبنان علیه شرایط نابسامان معیشتی 

خبرخبر


