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در گفت وگو با روزنامه قطری العربی الجدید فاش شد: 

نسخه بایدن
 برای پرونده فلسطین

منابع دیپلماتیک مصــری و غربی از طرح 
جدید دولت آمریکا برای حل و فصل مســاله 
فلســطین با تکیه بر هم پیمانان این کشور و 
در راس آنها مصر و رژیم صهیونیســتی پرده 
برداشتند. منابع دیپلماتیک مصری و غربی در 
گفت وگو با روزنامه قطری العربی الجدید فاش 
کردند: در دوره کنونی شاهد فعالیت آمریکا در 
منطقه عربی و خاورمیانه هستیم و واشنگتن 
از همه متحدان خود خواســته اســت تا برای 
افزایش سطح هماهنگی میان آنها تالش کنند. 
طبق گفته این منابع، دولت جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا برخالف دولت ســابق این 
کشور مخالفتش را با ادامه قطب بندی شدید 

میان ائتالف های مختلف اعالم کرده است.

این منابــع همچنین گفتنــد: طبق این 
چشــم انداز، بایدن در دوره آتی برای اجرای 
طرح صلح بلند مدت با فلســطینی ها بیش از 
پیش به نفتالی بنت، نخســت وزیر اســرائیل 
با کمک مصر، اردن و برخی کشورهای حوزه 
خلیج )فارس( تکیــه خواهد کرد. این طرح بر 
برقراری آرامش در اراضی اشــغالی و توسعه 
هماهنگی امنیتی با قاهــره در نوار غزه تمرکز 
دارد. دولت بایدن همچنین درصدد است که 
درباره وضعیت کرانه باختری اشغالی با اردن 
همکاری کند و محیط مناسبی را برای حمایت 
از تشکیالت خودگردان فلسطین فراهم کند، 
مشروط بر اینکه مصر ماموریت موازی را برای 
تأمیــن امنیت داخلی فلســطین انجام دهد. 
طبق این گزارش، در مقابل این اقدامات دولت 
بنت از حمایت واشــنگتن و کشورهای عربی 
همجوار برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی 
و توقف اقدامات مقامت فلســطین با ورود به 
یک توافق بلند مدت با تشکیالت خودگردان 
فلســطین برخوردار خواهد شــد. همچنین 
موفقیت سیاسی برای بنت رقم خواهد خورد 
و وی از توانایــی بــرای عادی ســازی روابط 
با کشــورهای عربــی و توســعه اجتماعی و 
 اقتصــادی آن به ویژه بــا مصر و عربســتان 

برخوردار می شود.
منابع مذکور ادامه دادند: این اقدامات بیانگر 
رویکرد جدیدی به طرح صلح آمریکا موسوم به 
معامله قرن است. این طرح در چند مورد اصلی 
متفاوت با طرح دولت دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری سابق آمریکا است؛ تمرکز بایدن بر 
اجرای سریع این طرح است به گونه ای که راه را 
برای ایجاد یک کشور فلسطینی پایدار هموار 
کند و بر طرح های کوتاه مــدت برای احیای 
شرایط زندگی فلسطینی ها و توقف خشونت 
تاکید دارد. دولت بایــدن همچنین در تالش 
است تا مصر و اردن را به شکلی موثرتر نسبت به 
دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس در ارتباطات 
فعلی ادغام کند. این منابع اعالم کردند که سفر 
بنت به واشنگتن، که قرار است پنجشنبه انجام 
شود و سفر وی به قاهره، دو گام مهم در راستای 
آماده ســازی برای اجرای طرح جدید آمریکا 
در منطقه است و قاهره نیز درصدد مشارکت 
و حضور فعال در آن است و نمی خواهد اعتماد 
دولت بایدن بــه قدرت عبدالفتاح سیســی، 

رئیس جمهوری مصر را از دست دهد.
منابع اشــاره کردنــد که پرونــده تعیین 
مرزهای دریایی میان مصر، فلســطین )نوار 
غزه( و رژیم اشغالگر در راس دستور کار مصر 
برای حمایت از روابط سه جانبه قرار دارد. در 
همین راســتا مذاکرات در این زمینه در اواخر 
ماه مه احیا و پس از آن متوقف شــد. در حال 
حاضر، مصر به دنبال کار بر روی حل مشکالت 
برجسته این پرونده به عنوان بخشی از یک راه 
حل گسترده اســت که امکان بهره برداری از 
پتانسیل های اقتصادی ملت فلسطین و بهبود 
شــرایط زندگی آنها را به مــوازات ورود رژیم 
اشغالگر، فلسطین و مصر به یک شراکت پایدار 
در زمینه اکتشاف گاز طبیعی و ذخایر نیتروژن 
فراهم می کند. این مساله در حالی مطرح شده 
که یائیر الپید، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
چند روز پیش اعالم کــرد که دولت بنت هیچ 
طرحی را مبنی بر مســاله دوکشــوری امضا 

نخواهد کرد.
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فرشاد گلزاری

»اشــرف غنی و مشــاورانش از 
سرعت پیشــروی طالبان در کابل 
متحیر شدند، به ویژه که غنی آماده 
ورود طالبان به کابل و ارگ ریاست 
جمهــوری نبود و بــه همین دلیل 
تنها با لباس هایی که به تن داشت، 
فرار کــرد«. این اظهارات بخشــی 
از ســخنان اخیر یکی از مشاوران 
رئیس جمهوری پیشین افغانستان 
اســت که جزئیات آخرین لحظات 
حکومت وی یعنی زمان فرارش از 
کابل به امارات را فاش می کند. این 
مشاور اشرف غنی که در گفت وگو 
با ســی.ان.ان نخواست نامش فاش 
شود در ادامه صحبت های خود اعالم 
کرده که »رئیس جمهوری پیشین 
افغانســتان با عجله کشور را ترک 
کرد و به تِرِمذ در ازبکســتان رفت و 
یک شب را در آنجا ماند و بعد هم از 
آنجا به امارات رفت و تنها چیزی که 
با خود برد، لباس هایش بود«. نگاهی 
به این اظهارات به خوبــی به ما دو 
نکته اصلی و البته مهم را می فهماند 
که در شرایط فعلی افغانستان باید 
مورد توجه بســیاری از تحلیلگران 

و کارشناســان مسائل جنوب شرق 
آسیا قرار بگیرد. نکته اول این است 
که ایاالت متحده بــه صورت کاماًل 
مشخص در حال هدایت صحنه ای 
بوده که از سه ماه پیش با پیشروی 
طالبان در جای جای افغانســتان 
شروع شــد و آرام آرام به شدت این 
پیشــروی افزود و نهایتــاً با آگاهی 
کامل در حال نظــاره کردن لحظه 
ورود دشمن شماره یک خود یعنی 
طالبان به کابل بود. شــاید استفاده 
از لفظ »دشــمن شماره یک« برای 
طالبان آنهم در ایــن مقطع زمانی 
درست نباشد؛ چراکه واشنگتن در 
دولت دونالد ترامپ از سال 2018 
میالدی بــه مدت حدود دو ســال 
تیم خود به رهبــری زلمی خلیلزاد 
را مقابل تیم مذاکراتــی طالبان به 
رهبری مال عبدالغنی برادر نشــاند 
و در نهایــت توافق دوحــه را با این 
جریان به امضا رساند. به این دلیل 
است که شــاید نتوانیم به طالبان 
»دشمن شماره یک« اطالق کنیم 
اما به هر ترتیب دو طرف حدود 19 
سال از یکدیگر کشته گرفتند و حاال 
در حال اجرای توافقات پشت پرده 
خود هســتند. نکته دوم به اشرف 
غنی و فــرار وی بازمی گردد. اصوالً 
فرار غنــی از افغانســتان همچنان 

مشکوک باقی خواهد ماند؛ چراکه 
برخی ها معتقدنــد او با هماهنگی 
آمریکا حاال در دوبــی حضور دارد 
و رفت و آمــدش به ازبکســتان و 
عمان صرفاً یک فضاســازی توسط 
واشنگتن بود و به دنبال آن هستند 
تــا از رئیــس جمهوری پیشــین 
افغانســتان به زودی و شــاید طی 
چند ســال به عنوان یــک عنصر 
منحــرف کننــده افــکار عمومی 
اســتفاده کنند. اینکه روز گذشته 
)شنبه( حشمت غنی، برادر رئیس 
جمهور پیشین افغانستان با حضور 
در برابــر »حاجی خلیــل رحمان 
حق«، که از اعضای برجسته طالبان 
به شمار می رود، با این جریان بیعت 
می کند، اگرچــه موضوع مهمی به 
حســاب می آید اما به نوعی نشان 
می دهد که در افغانســتان ما شاهد 
حکمرانــی طالبانی هســتیم که 
بسیاری معتقدند رفتار این جریان 
تغییر کرده است. این بیعت اگرچه 
به نظر می رســد از سر اجبار و حتی 
به سفارش آمریکایی ها انجام شده، 
اما واقعیت این اســت که هیچکس 
در اوضاع و احــوال فعلی نمی تواند 
کاری جز این انجــام دهد؛ چراکه 
ممکن است آفتاِب فردا را به چشم 
نبیند! در این میان و با گذشت حدود 

یک هفته از ورود طالبان به کابل و 
تحلیل رفتار آنها، حاال این ســوال 
مطرح می شــود که چــه آینده ای 
در انتظار این کشــور و به طور کلی 
منطقه آسیای میانه و جنوب  شرق 

آسیا است؟

مهندسی یک بهم ریختگی 
جدید  

با نگاهــی به تاریخ افغانســتان 
می بینیم که بریتانیا ســه بار به این 
کشور لشگرکشــی کرد و شکست 

خورد و ســپس مغول هــا و پس از 
آن اتحاد جماهیر شــوروی مجبور 
به ترک خاک افغانســتان شــدند. 
آخرین کسانی هم که به این کشور 
لشگرکشــی کردند، آمریکایی ها 
بودند که 20 سال پیش با همراهی 
51 کشــور دنیا وارد افغانســتان 
شــدند و به دنبال ایــن بودند که 
به دنیــا بگویند فاتح افغانســتان 
هستند. اینکه آمریکایی ها طی دو 
دهه اخیر چه رقمی در افغانســتان 
هزینه کردند و چه به دست آوردند، 
موضوعی است که تفسیر آن روزها 
و شاید ماه ها وقت الزم داشته باشد 
اما مساله اصلی این است که خروج 
یکباره ایاالت متحده از افغانستان 
چندان هم با تعجیل و بدون برنامه 
انجام نشــد. آمریکایی ها از همان 
زمانی که سران دفتر دوحه طالبان 
را از گوانتانامو آزاد کردند و پای میز 
مذاکره آوردند، دقیقاً می دانستند 
که قرار اســت چه کار کنند. آنها با 
اعمال فشار بر پاکستان باعث شدند 
که طالبان قرارداد دوحه را به امضا 
برساند و در آنجا بود که اسالم آباد 
را وارد معادله خــود کردند و از آن 
تاریخ تاکنون حتی یــک گلوله به 
ســمت آمریکایی هــا و اماکن آنها 
شــلیک نشــد. حاال هم که حدود 
6هزار نفــر از نظامیــان آمریکا در 
فرودگاه کابل و سفارت این کشور 
مستقر هســتند هم حتی یک تیر 
به سمتشــان شــلیک نمی شود و 
حاال این مردم هستند که در حالی 
قربانی شدن هستند. اساساً ایاالت 
متحده ســعی کرد تا ورود طالبان 
به کابل را تســهیل کنــد؛ چراکه 
براساس اسناد و مشاهدات میدانی، 
اردوی ملی افغانستان و پلیس این 
کشــور حتی یک تیر هم به سمت 
طالبان در بدو ورودشــان به کابل 
شلیک نکرده که این نشان می دهد 
اشــرف غنی دســتور آتش بس به 
ارتــش را داده بود که بــاز هم در 
پشت پرده این ماجرا ایاالت متحده 
قرار دارد. اینکه ســفارتخانه های 
تمام کشورهای دنیا در کابل تعطیل 
است و صرفا سفارت چین، روسیه، 
پاکستان و تا حدودی هم آمریکا در 
حال فعالیت هستند، نشان می دهد 

که واشنگتن یک هماهنگی پشت 
پرده با پکن، مســکو و اســالم آباد 
انجام داده اما مســاله اینجاســت 
که آمریکایی ها بــه نوعی در حالی 
هدایــت طالبــان در افغانســتان 
هســتند. اصل ســناریوی ایاالت 
متحده این اســت که افغانستان را 
به جریانی تحویــل بدهد که حاال 
با آنها برای تامین منافعش قرارداد 
مکتــوب دارد ولی در پشــت پرده 
بدون تردیــد آنها قرار اســت یک 
بهم ریختگــی موضعــی دیگر در 
افغانستان به راه بیاندازد که بخشی 
از آن ضربــه به چین اســت. اینکه 
هیئت  تحریرالشام )شاخه القاعده 
در سوریه( و حتی نهضت اسالمی 
ترکستان شرقی که قلمرو آنها هم 
مرز با چین است و به عنوان شاخه 
القاعده در قفقاز، تسلط طالبان بر 
افغانســتان را به این گروه تبریک 
گفته اند، خطر جدی اســت که به 
وضوح چیــن را تهدیــد می کند. 
آمریکایی ها با بازی دادن پاکستان 
درافغانســتان قصد دارنــد هند را 
مورد خطاب قرار دهند و به احتمال 
زیاد اوضاع کشــمیر به زودی بهم 
می ریزد و از سوی دیگر قصد دارند 
از هند علیه چین در افغانســتان و 
مرزهای کشترک با پکن بهره  ببرند. 
به عبارتی دیگر آمریکا افغانستان را 
به دروازه انتقال بحران از غرب آسیا 
و جهت دهی بحران به شرق آســیا 
تا مرزهای چیــن تبدیل می کند؛ 
چراکه واشــنگتن قرار است تا آخر 

2021 از عراق خارج شود! 

نقشه حساب شده استراتژیست های نظامی، اطالعاتی آمریکا به ثمر نشست

واگذاریافغانستانبهطالبانوجهتدهیبحرانبهشرقآسیا
اینکه هیأت  تحریرالشام 

)شاخه القاعده در سوریه( 
و حتی نهضت اسالمی 

ترکستان شرقی که قلمرو 
آنها هم مرز با چین است 

و به عنوان شاخه القاعده 
در قفقاز؛ تسلط طالبان بر 
افغانستان را به این گروه 

تبریک گفته اند، خطر 
جدی است که به وضوح 

چین را تهدید می کند 

فرار غنی از افغانستان 
همچنان مشکوک است 
چراکه برخی ها معتقدند 
او با هماهنگی آمریکا در 
دوبی حضور دارد و رفت 
و آمدش به ازبکستان و 

عمان صرفاً یک فضاسازی 
توسط واشنگتن بود و 

به دنبال آن هستند تا به 
زودی و شاید طی چند 

سال از وی به عنوان یک 
عنصر منحرف کننده افکار 

عمومی استفاده کنند

شبکه دولتی سی .سی. تی. وی روز گذشته )شنبه( گزارش داد، نیروی موشکی ارتش آزادی بخش خلق چین با موفقیت 
دو نوع جدید از کالهک های موشکی متعارف نقطه زن را آزمایش کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هر دو موشک از 
منطقه صحرایی شمال غرب چین پرتاب شدند، در تدابیر دفاعی چند الیه ای دشمن صدها کیلومتر دورتر نفوذ کردند و 
هدف دشمن را تخریب کردند. گفته می شود که این موشک های جدید که نوعشان هنوز مشخص نیست، نیروهای موشکی 
چین را توسعه داده و توانایی های موشکی را با یک کالهک متعارف افزایش می دهد. این 
آزمایش همچنین به طور قابل توجهی توانایی های دفاعی و تهاجمی نیروی موشکی 
ارتش آزادی بخش خلق چین را تقویت می کند. این شبکه به تاریخ انجام این آزمایش 
اشاره ای نکرده است. این آزمایش موشکی چین در حالی اتفاق میافتد که اخباری از 
شروع آزمایشات موشکی کره شمالی همزمان با برگزاری مانور مشترک کره جنوبی و 

آمریکا طی روزهای اخیر مخابره شده است. 

انگلیس و آمریکا علیه افرادی که گفته می شود عامالن اطالعاتی روسیه و مسئول مسموم کردن ناوالنی هستند، 
تحریم هایی وضع کرده اند. به گزارش رویترز، دو کشور هفت روس را تحت تحریم های خود قرار داده و در بیانیه ای 
مشترک نیز به روسیه بابت تسلیحات شیمیایی هشدار دادند. واشنگتن نیز به صورت جداگانه دو مرد دیگر و چهار 
نهاد حقوقی روسی را که گفته می شود در تحقیقات مربوط به تسلیحات شیمیایی یا تالش برای ترور الکسی ناوالنی، 
منتقد کرملین دست داشتند، تحریم کرده است. ناوالنی پس از مسمومیت در 
سیبری که به گفته کارشناسان غربی با عامل اعصاب نوویچوک بوده، برای درمان 
به آلمان منتقل شد. مسکو یافته های کارشناســان را رد و غرب را به راه اندازی 
کارزاری علیه روسیه متهم کرد. نسخه به روز شده لیست تحریم های انگلیس که 
توسط دولت لندن در نخستین سالگرد مسموم شدن ناوالنی منتشر شد، شامل 

هفت اسم جدید می شود.

افسران اطالعاتی روسیه در پرونده ناوالنی تحریم شدندپکن دو کالهک  جدید موشکی آزمایش کرد

صدها نفر روز گذشته )شــنبه( در پی درگیری های 
خشونت بار بین معترضان مخالف با اعمال قرنطینه ضد 
کرونایی و پلیس در دو شهر بزرگ استرالیا بازداشت شدند. 
به گزارش خبرگزاری فرانســه، این اعتراض ها در حالی 
برگزار شد که استرالیا بیشترین افزایش ابتالی روزانه به 
کرونا را از زمان آغاز همه گیری در این کشــور ثبت کرده 
است. شهر سیدنی در ایالت نیوساوت ولز استرالیا از ثبت 
825 مورد ابتال به کرونا خبر داد که رکوردی برای سراسر 
کشور به شــمار می رود، درســت پس از آنکه مقام های 
استرالیایی مدت زمان قرنطینه این شهر را به منظور مقابله 
با گونه دلتا تا ماه سپتامبر )مهر( تمدید کردند. گالدیس 
برجیکلیان، نخست وزیر ایالت نیوساوت ولز گفت: مهم 
نیست که چه قدر سخت کار می کنیم، مهم نیست که 99 
درصد از مردم کار درست را انجام می دهند، بلکه مساله دلتا 

وجود دارد که هیچ کس قادر به کنترل آن نیست. وی افزود: 
بهترین راه برای اینکه منتظر آزاد شدن باشیم، این است که 
اطمینان یابیم که واکسینه شده ایم. افزایش موارد ابتال به 
کرونا در شهر ملبورن ایالت ویکتوریا نیز باعث شد مقام های 
محلی دستورالعمل های ماندن در خانه در سراسر این ایالت 

را برای روز گذشته )شنبه( تمدید کنند.

ارتش لبنان از کشف و ضبط صدها هزار لیتر سوخت 
بنزیــن در نواحی مختلف این کشــور خبــر داد. این 
درحالی است که لبنان از بحران سوخت رنج می برد. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، تالش های بی وقفه 
نیروهای ارتش لبنان منجر به ضبط و کشف صدها هزار 
لیتر بنزین در مناطق مختلف این کشــور شد. ارتش 
لبنان در صفحــه کاربری خــود در توییتر اعالم کرد، 
90 هزار لیتر ســوخت بنزین در منطقــه »الرمادیه« 
واقع در جنوب این کشور کشف و ضبط شده است. این 
امر ساعاتی پس از آن صورت گرفت که ارتش لبنان از 
مصادره 90 هزار لیتر بنزین از پمپ بنزینی در شهرک 
»رمیش« و ضبط و مصــادره 150 هزار لیتر بنزین در 
جایگاه سوخت در حال تاسیس در شهرک »البرباره« 
در جبیل خبر داد. در ســایه بحران شــدید غذایی و 

اقتصادی که لبنان از آن رنج می برد، بحران ســوخت 
با توجه به کمیاب شدن آن در این کشور و تأثیر آن بر 
پرونده برق و انرژی، روند بســیار خطرناک دیگری را 
تشــکیل می دهد. لبنان از بحران سوخت رنج می برد 
که منجر به تلفات مالی و جانی شــده است و تاکنون 

راهکاری برای آن وجود نداشته است.

بازداشت صدها معترض قرنطینه ضدکرونایی در استرالیااحتکار سوخت در لبنان به رغم تشدید بحران در این کشور

خبرخبر


