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هم زمان با خروج تدریجی از منطقه؛
 آمریکا بمب افکن های بی ۵۲ 

در خاورمیانه مستقر کرد

فرماندهی مرکزی آمریکا بمب افکن های بی-۵۲ 
را در خاورمیانه و با هدف تقویت حضور استراتژیک 
نیروی هوایی این کشــور در منطقه مستقر کرده 
است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این اقدام 
از سوی آمریکا تالشی برای بازدارندگی، تهاجم و 
تحت فشار شرکا و متحدان آمریکا صورت گرفته 
است. روز سه شنبه گذشــته، دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا کاهش نیروهای این کشور 
در عراق و افغانستان را تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ اعالم کرد 
که در نتیجه توافق صلح واشنگتن با طالبان در اوایل 
سال جاری میالدی و وعده کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ 
ریاســت جمهوری آمریکا در پایان دادن به حضور 
نیروهای آمریکایی در صحنه نبرد جهانی است. این 
اقدام در استقرار بمب افکن های آمریکایی در نتیجه 
اخبار اخیر در تصمیم ترامپ بــرای خروج بخش 
دیگری از نیروهای این کشور از منطقه تا ۱۵ ژانویه 
۲۰۲۱ است که شامل کاهش بیشتر حضور نیروها 
می شود. در بیانیه وزارت دفاع آمریکا نیز آمده است: 
توانایی سرعت عمل حضور، استقرار و خروج نیروها 
مســاله کلیدی در بازدارندگی یک اقدام تهاجمی 
احتمالی اســت. کرگ گوئیلوت، فرمانده نیروی 
هوایی آمریــکا در بیانیه ای اعالم کــرد، این بمب 
افکن ها با هشدار سریع و به موقع وارد عمل می شوند. 
این اقدام از سوی نیروی هوایی آمریکا با حضور مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا در نشست صلح قطر با 
حضور طالبان و نمایندگانی از دولت کابل همزمانی 
دارد. در حال حاضر، تعداد پرســنل نظامی آمریکا 
در عراق ۳۰۰۰ تن و در افغانستان ۴۵۰۰ تن است 
و دولت آمریکا قصد دارد تا تعداد موجود را به ۲۵۰۰ 
تن کاهش دهد. بر اساس بیانیه پنتاگون، آخرین 
باری که بمــب افکن های بــی-۵۲ در خاورمیانه 
مستقر شدند مربوط به اوایل سال ۲۰۲۰ است. این 
در حالیست که مقامات آمریکا اخیراً اعالم کردند که 
با خروج از منطقه نمی گذارند هیچ تهدیدی متوجه 

متحدانشان در عراق و افغانستان شود. 
    

وزیر خارجه عربستان:
 حامی عادی سازی مشروط 

روابط با اسرائیل هستیم

وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست گروه 
۲۰ اذعان کرد که کشورش همیشه از عادی سازی 
مشروط روابط با رژیم صهیونیستی حمایت کرده 
است. فیصل بن فرحان ، وزیر امور خارجه عربستان 
در حاشیه نشست گروه ۲۰ خاطرنشان کرد که هیچ 
تهدیدی برای امنیت منطقه در دوره انتقال قدرت 
در آمریکا نمی بیند. فرحــان در مصاحبه با رویترز 
اظهار داشت که عربستان با یک توافق صلح دائمی 
و جامع که به تشکیل کشور مستقل فلسطین قبل 
از عادی سازی  منجر شــود موافق است. در مورد 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که منجر 
به پیروزی جو بایدن ، نامزد دموکرات ها شد، فرحان 
گفت که اطمینان دارد دولت جدید ایاالت متحده 
همان سیاست ها را ادامه خواهد داد و سیاست هایی 
را که به ثبات منطقه کمک می کند دنبال خواهد کرد.  
وی خاطرنشان کرد که هیچ تهدیدی برای امنیت 
منطقه در دوره انتقال قدرت در آمریکا نمی بیند. 
وزیر خارجه عربستان همچنین مدعی شد تصمیم 
واشنگتن برای درج نام انصاراهلل یمن به عنوان یک 
سازمان تروریستی کامال درست است. در مورد روابط 
با ترکیه نیز فرحان توضیح داد که ریاض روابط خوب 
و دوستانه ای با آنکارا دارد و گفت که خبری از تحریم 
غیررسمی محصوالت ترکیه نیست. در مورد روابط 
با قطر و بحران در شورای همکاری خلیج فارس نیز 
وزیر امور خارجه عربستان گفت: جستجوی راهی 
برای خاتمه اختالف با قطر ادامه دارد، اما حل این 
مسئله به حل مشکالت امنیتی قانونی بستگی دارد. 
شبکه عبری کان اخیراً در مورد یک رابطه عاشقانه 
بین اسرائیل و عربســتان سعودی صحبت کرده و 
تأکید کرده بود که مقامات ارشد اسرائیلی در ریاض 
حضور دارند. تل آویو می گوید محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان بیشترین حمایت را از اسرائیل در 

رژیم سعودی دارد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

طبــق اعالم های قبلــی، هفته 
گذشته ســفرهای منطقه ای مایک 
پمپئو به منطقه خاورمیانه و حاشیه 
خلیج فــارس آغاز شــد و او در گام 
نخســت به امارات متحده عربی و 
سپس اسرائیل قدم گذاشت و در آنجا 
با وزیر خارجه بحرین در مورد مسائل 
مربوط به عادی سازی روابط منامه و 
تل آویو به بحث و تبادل نظر پرداخت. 
این ســفر او اگرچه با واکنش های 
زیادی از سوی کشورهای اسالمی 
به دلیل بازدید از بلندی های جوالن 
همراه بود، اما به نوعی دو هدف عمده 
را دنبــال کرد. نخســت، همگرایی 
بیشتر با اسرائیل در روزهای پایانی 
دولــت ترامــپ و دوم، مخابره این 
پیام که ایاالت متحده به هیچ وجه 
نگاهش را از کشــورهای منطقه و 
حاشــیه خلیج فارس برنمی دارد. 
بر این اســاس یکــی از مهمترین 
مقاصدی که در این سفر از گذشته 
بر حضــور پمپئو در آن تاکید شــه 
بــود، »قطر« اســت. روز شــنبه 

تمام رســانه های دنیا و به خصوص 
مطبوعات منطقه و باالخص شبکه 
الجزیره و العربیه، خبر از ورود پمپئو 
با دوحه را به سرعت منتشر کردند و 
طبق معمول بسیاری از تحلیلگران 
و کارشناسان با حضور در شبکه های 
تلویزیونی این کشــورها به تحلیل 
و تفســیر دالیل و ابعاد این سفر به 
قطر پرداختنــد. اینکه وزیر خارجه 
آمریکا به دوحه ســفر کرد و با شیخ 
تمیم بن حمــد آل ثانی، امیر قطر و 
همچنین با محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــی، وزیر خارجه این کشــور 
مالقات داشــته، یک امــر عادی به 
حســاب می آید اما آنچه باعث شد 
تمام رســانه های و مطبوعات دنیا و 
به خصوص منطقه تــا همین امروز 
در مورد این ســفر و حاشیه های آن 
بحث کنند دو موضوع مهم و اساسی 
بود. نخســت اینکه، مایــک پمپئو 
در حالی وارد قطر شــد که بسیاری 
از تحلیلگــران معتقدنــد به دلیل 
باخت دونالد ترامــپ در انتخابات 
و انتقال قدرت در کمتــر از ۶۰ روز 
آینده، دیگر شاهد حضور او در این 
منطقه نخواهیم بــود؛ چراکه تیم 
ترامپ به دنبال آن است تا در فرصت 

باقی مانده اولویت هــا و وعده هایی 
که طی این ســال ها به طرفداران و 
حامیان داخلی و خارجی اش داده را 
عملیاتی کند. اما دلیل دوم که حتی 
بسیار مهمتر از دیدار وی با مقامات 
طالبان و دولت افغانستان به حساب 
می آید، حمالت راکتی صبح شنبه 
به کابل اســت. درســت زمانی که 
پمپئــو وارد فرودگاه دوحه شــد، 
سخنگوی وزارت کشور افغانستان 
اعالم کرد کــه ۲۳ راکت به مناطق 
مختلف کابل شلیک شده و خسارات 
زیادی به مناطق مسکونی این شهر 
وارد شده است. بر اساس اعالم وزارت 
بهداشِت افغانستان این حمله راکتی 
منجر به جان باختن ۱۰ نفر و زخمی 
شدن ۳۱ تن شده اســت اما مساله 
اینجاست که طالبان اعالم کرده که 
هیچ مسئولیتی در مورد این حمله 
نداشته است. آنچه در این میان باید 
توجه کرد این است که بدون تردید 
پس از اعالم خبر حمــالت راکتی 
در کابــل، تیم امنیتــی پمپئو او را 
در جریان ایــن موضوع قرار داده اند 
و حتــی نگرانی هایی هــم از دیدار 
او با مقامات دفتر سیاســی طالبان 
در دوحه به وجود آمده اســت؛ اما 

بدون شــک که این حمالت را باید 
مخابرة یــک پیاِم علنــی به ایاالت 
متحده و حتی دولت افغانســتان به 
رهبری محمد اشرف غنی دانست. 
درست است که وزیر خارجه آمریکا 
و تیمش بــا مالعبدالغنــی برادر، 
معــاون سیاســی و رئیــس دفتر 
سیاســی طالبان در دوحه و شــیخ 
مولوی عبدالکریــم، رئیس هیات 
مذاکره کننده با دولت افغانســتان 
دیدار کرد اما مســاله اینجاســت 
که همچنــان اختالف نظرها میان 
دو طرف بــه قوت خود باقیســت. 
توجه داشته باشــید که مذاکرات 

بین االفغــان میان تیــم طالبان و 
دولت افغانستان به رهبری عبداهلل 
عبداهلل از شــهریور ماه سال جاری 
آغاز شــد ولی اختالف ها به حدی 
عمیق است که با گذشت بیش از دو 
ماه حتی دســتور کار این مذاکرات 
مشخص نشده اســت. برخی اخبار 
هم از بازگشِت تیم دولِت افغانستان 
به کابــل حکایت دارد که نشــان از 

گسست در مذاکرات است. 
 دست برتر باز هم 
با طالبان است! 

در بســیاری از گزارش هایی که 
در ایــن صفحه و در مورد مســائل 
افغانستان منتشر کردیم بارها به این 
موضوع مهم اشــاره شد که به دلیل 
اشراِف طالبان بر والیات و همچنین 
دست برتر در حوزه میدانی و نظامی، 
این جریان به دنبال آن است تا بتواند 
تا آخرین حــد امتیازهای خود را از 
دولت افغانســتان و ایاالت متحده 
کســب کند. طالبان به دلیل اینکه 
در برهه ای بر تمام خاک افغانستان 
حکومت می کرده اســت، از مشی 
تمامیت خواهــی تبعیت می کند و 
فقط به تامین منافعش می اندیشد. 
اختالف هایــی که اخیــراً میان دو 
طرف به وجود آمده بر سر دو موضوع 
بســیار مهم است. نخســت اینکه 
طالبان به دنبال آن است تا مذهب 
حنفی را به عنوان مذهب رســمی 
کشــور در قانون اساســی بگنجاند 
که مورد مخالفت دولت افغانستان 
قرار گرفت؛ چراکه آنها معتقدند این 
اقدام طالبان می تواند یکجانبه گرایی 
و اعمال فشــار علیه ســایر مذاهِب 
موجــود در افغانســتان را افزایش 
دهد و به وقــوع جنگ های داخلی 
میان پشتون ها با ســایر اقوام مانند 
هزاره ها، ازبک ها و تاجیک ها منجر 
شود. موضوع دوم که مورد اختالف 
دو طرف است، ساز و کار ورود و ادغاِم 
طالبان در قدرت اســت. واشنگتن 
پس از امضای قرارداد دوحه به دنبال 
این اســت که طالبان را در قدرت و 
آیندة سیاسی افغانســتان دخیل 
کند اما طالبــان صرفاً به دنبال کنار 
زدِن دولت افغانســتان و تشــکیل 
حکومت موقت هستند و این موضوع 
باعث ایجاد اختالف میان طالبان و 

کابل شده اســت. حاال اگر به این دو 
اختالف بنگریم و ایــن مولفه ها را 
کناِر خروج دوهــزار نفر از نظامیان 
آمریکا از افغانســتان قــرار دهیم 
به خوبــی درمی یابیم کــه اگرچه 
طالبان مسئولیت شلیک ۲۳ راکت 
به کابــل را به عهده نگرفته اســت، 
اما نمی توان گفت کــه این جریان 
به دلیــل اینکه داعش مســئولیت 
عملیــات را به عهــده گرفته، هیچ 
دخل و تصرف غیرمستقیمی در این 
مساله نداشته اســت. بر این اساس 
اگر مجدداً به اظهارات پمپئو در قطر 
برگردیم، می بینیم که او خواســتار 
کاهش جدی خشونت ها و مذاکره 
درباره نقشه راه سیاسی و آتش بس 
جامع شده اســت. او بر انتظار مردم 
افغانســتان و اســتحقاق آنها برای 
زندگــی در صلح و امنیــت پس از 
۴۰ ســال جنگ و خونریزی اشاره 
کرد اما به این نکته اشــاره نکرد که 
اقدامات دولت بعدی ایاالت متحده 
که قرار اســت ۲۰ ژانویه به رهبری 
»جو بایدن« تشــکیل شود، بدون 
تردید تفاوت هایــی با دولت ترامپ 
دارد؛ چراکه دموکرات ها بر اســاس 
نــگاه برون گرای خود بــه احتمال 
بســیار زیاد تعداد سربازانشــان را 
در افغانســتان افزایــش خواهند 
داد. با ایــن حال مذاکــرات مایک 
پمپئو با نمایندگان طالبان و دولت 
افغانستان بدون انتشــار گزارشی 
مبنی بر پیشرفت در روند گفتگوها 
پایان یافت و این نشان می دهد که 
حل اختالف میان دو طرف نافرجام 

بود و به بن بست رسید. 

تالش پمپئو برای حل اختالف طالبان و دولت افغانستان همزمان با حمالت راکتی کابل ناکام ماند؛

غلبه خشونت بر دیپلماسی مایک!
اقدامات دولت بعدی 

ایاالت متحده که قرار است 
۲0 ژانویه به رهبری »جو 

بایدن« تشکیل شود، بدون 
تردید تفاوت هایی با دولت 
ترامپ دارد و دموکرات ها 
بر اساس نگاه برون گرای 

خود به احتمال بسیار زیاد 
تعداد سربازانشان را در 

افغانستان افزایش خواهند 
داد

طالبان به دنبال آن است تا 
مذهب حنفی را به عنوان 

مذهب رسمی کشور در 
قانون اساسی بگنجاند؛ اما 

دولت افغانستان معتقد 
است این اقدام می تواند 

یکجانبه گرایی علیه 
سایر مذاهِب موجود در 

افغانستان را افزایش دهد و 
باعث جنگ داخلی شود
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غزه انجام داد.به گزارش رویترز، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای اعالم کرد: هواپیماهای اسرائیلی به چندین هدف 
در شرق و غرب غزه حمله کردند و سایتهای متعلق به حماس و زیرساخت های زیرزمینی و یک مجموعه آموزشی متعلق 
به این گروه را هدف قرار دادند. اسرائیل مدعی است این حمالت را در پاسخ به پرتاب موشک از غزه به سمت عسقالن 
انجام داده است. رسانه های عبری آخرین ساعاِت شنبه شب از شنیده شدن صدای 
انفجار و در پی آن روشن شدن آژیرهای خطر در جنوب شهر عسقالن خبر دادند و 
گفتند موشک شلیک شده توسط گنبد آهنین رهگیری نشده و روی یک کارخانه 
در عسقالن فرود آمده است. ارتش اسرائیل نیز اعالم کرد پس از تحقیقات مشخص 

شد از سمت غزه موشک شلیک شده است.

محتوای یک گزارش محرمانه سازمان ملل فاش ساخته، نیروهای نظامی وابسته به ارتش اتیوپی در منطقه تیگرای 
در شمال این کشور با مقاومت سنگین و دورنمای یک جنگ فرسایشی طوالنی مدت از سوی جدایی طلبان منطقه روبرو 
هستند. به گزارش گاردین، گروه موسوم به »جبهه آزادسازی اقلیم تیگرای« بعد از ماه ها آتش بس با نیروهای دولتی اتیوپی، 
چند هفته است که درگیری ها با نیروهای آدیس آبابا را آغاز و به مقر منطقه نظامی شمالی ارتش اتیوپی حمله کرده است. 
هر چند مقامها در آدیس آبابا، پایخت اتیوپی مکررا ادعا کرده اند که کنترل چند شهر 
کلیدی را در منطقه تیگرای به دست آورده اند اما نیروهای شبه نظامی مستقر شده 
از سوی ارتش همچنان برای پاکسازی و تامین امنیت منطقه مشغول نزاع هستند. 
در ارزیابی سازمان ملل آمده که سربازان شدیدا مسلح به پیشروی در داخل تیگرای 

در ضمن تالش برای رسیدن به مرکز این منطقه یعنی شهر میکیلی ادامه می دهند.

هشدار سازمان ملل درباره فرسایشی شدن جنگ اتیوپیادامه حمالت هوایی اسرائیل به نوار غزه 

صدها معترض وارد ساختمان پارلمان گوآتماال شده 
و بخش هایی از آن را در میــان اعتراضات علیه رئیس 
جمهوری و پارلمان در تایید بودجه مناقشه برانگیزی 
که هزینه های بخش سالمت و آموزش را قطع می کند، 
به آتش کشیدند. به گزارش آسوشیتدپرس، این رویداد 
در حالی اتفاق افتاد که ۱۰ هزار تن در مقابل کاخ ملی 
در گوآتماالسیتی علیه فساد و بودجه دست به تجمع 
اعتراضی زده و می گفتند که این الیحه در خفا از سوی 
قانونگذاران مورد بررســی و تصویب قــرار گرفته در 
حالیکه کشور در نتیجه طوفان و پاندمی کروناویروس با 
مشکل زیادی روبرو شده و از نظر اقتصادی در وضعیت 
خوبی نیست. همچنین حدود ۱۰۰۰ تن از معترضان 
در مقابل ساختمان کنگره دســت به تجمع اعتراضی 
زدند. فیلم های منتشر شده در فضای مجازی نیز نشان 
می داد که زبانه های آتش از پنجره ای در ســاختمان 

کنگره به بیرون شــعله می کشــد. پلیس از گاز اشک 
آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد و ده ها 
تن از معترضان نیز زخمی شــدند. یکی از معترضان 
گفت: احساس می کنم آینده از ما دزدیده شده است. 
ما هیچ تغییری را در بدنه دولتی و ســطوح اقتصادی 
شاهد نیستیم و این وضعیت نباید بدین ترتیب ادامه 

پیدا کند.

تالش هــای دونالد ترامــپ برای چرخانــدن نتایج 
انتخابات آمریکا به نفع خودش با ضربه جدیدی مواجه 
شد، چراکه یک قاضی فدرال شــنبه با تالش کمپین او 
برای ابطال میلیون ها رای در پنسیلوانیا مخالفت کرد. به 
گزارش رویترز، ماتئو برن، قاضی منطقه ای آمریکا حکم 
داد که تالش های کمپین دونالــد ترامپ برای متوقف 
کردن مقام های پنســیلوانیا از تایید پیروزی جو بایدن 
در این ایالت بدون پشتوانه شواهد و مدارک است. قاضی 
برن نوشت: این دادگاه با استدالل های حقوقی ضعیف و 
اتهام زنی بر پایه حدس و گمان مواجه شده است. در ایاالت 
متحده آمریکا، این نمی تواند موجب محرومیت حتی یک 
رای دهنده شود، چه رسد به محرومیت تمام رای دهندگان 
در ششمین ایاالت پرجمعیت آن. این شکایت به منظور 
متوقف کردن مقام ها از تایید پیــروزی بایدن در ایالت 
پنسیلوانیا بود و آنها استدالل می کردند که برخی بخش ها 

به غلط به رای دهندگان اجازه داده اند تا ایرادهایی که در 
برگه های رای پستی داشته اند، اصالح کنند. پت تومی، 
سناتور جمهوری خواه اهل پنســیلوانیا گفت ترامپ به 
تمام گزینه های حقوقی ممکن متوســل شد تا نتایج در 
پنسیلوانیا را به چالش بکشــد. او از ترامپ خواست تا به 
شکست در انتخابات اذعان کند و پیروزی بایدن را تبریک 

بگوید ولی ترامپ به این توصیه توجه نمی کند. 

معترضان در گوآتماال ساختمان کنگره را به آتش کشیدندبن بست در شکایت های انتخاباتی ترامپ 

خبرخبر


