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از تهدید داعش می کاهد
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روســیه در افغانستان 
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رشد تهدید داعش در کشورهای آسیای میانه خواهد 
شد. به گزارش اسپوتنیک، ضمیر کابلوف، فرستاده 
ویژه روسیه در امور افغانستان گفت: بسیاری دیگر از 
سازمان های بین المللی تروریستی مدت هاست که در 
کشورهای آسیای میانه مستقر شده اند و من داعش را 
در درجه اول این گروه های تروریستی قرار می دهم اما 
هنوز این گروه آنقدر خطرناک نشده است. وی ادامه 
داد: آنها می توانند در شمال افغانستان و از اوضاع در 
منطقه به نفع خود بهره ببرند و تالش کنند تا به ثباتی 
تضعیف کننده در کشــورهای همسایه افغانستان 
دست بزنند. طالبان روابط بسیار بدی با داعش دارد و در 
تمام این سال ها به صورت فعاالنه با داعش مبارزه کرده 
است طوریکه آمریکا و ناتو یا حتی دولت کنونی کابل 
نتوانسته اند در مبارزه با داعش راهی به جای ببرند. 
فرستاده ویژه روســیه در امور افغانستان همچنین 
گفت:  به همین دلیل است که حضور طالبان در شمال 
افغانستان می تواند باعث جلوگیری از رشد و خیزش 
داعش و سایر گروه های تروریستی در منطقه شود. این 
دیپلمات روسی همچنین ادعای کابل را درباره ارتباط 
طالبان با القاعده تالش مقام های افغان برای توجیه 
شکست های خود دانست. این اظهارات کابلوف در 
حالی منعکس شد که وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد 
اگر طالبان کنترل افغانستان را با زور به دست بگیرد، 
نمی تواند روی کمک های جامعه بین الملل حساب 
کند. آنتونی بلینکــن، وزیر خارجــه آمریکا گفت:  
طالبان بارها گفته که به دنبال یکسری مسائل است؛ 
به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین الملل و 
حمایت بین الملل، چون آنها می خواهند رهبرانشان 
به صورت آزادانه در سراســر جهان مسافرت کنند و 
می خواهند تحریم ها برداشته شود. تا زمانیکه طالبان 
به دنبال کنترل کشور با استفاده از زور است، هیچکدام 
از آنها محقق نمی شود. وزیر خارجه آمریکا همچنین 
هشدار داد، هر رهبری آینده افغانستان که بدون در 
نظر گرفتن فراگیری و اصالحات انجام شده در ۲۰ سال 
گذشته و از زمان آغاز ماموریت ناتو به رهبری ایاالت 
متحده، این کشور را کنترل کند، از سوی واشنگتن و 
به احتمال زیاد متحدانش به عنوان یک دولت منفور 
رفتار خواهد شد. بلینکن همچنین اقدامات صورت 
گرفته از سوی طالبان را محکوم کرد و آنها را غیرقابل 

قبول و نگران کننده دانست.
    

نخست وزیر عراق آغاز اصالحات 
اقتصادی را اعالم کرد

نخســت وزیر عراق 
در سخنانی آغاز اجرای 
ســازوکارهای اجرایی و 
اجرایی طرح اصالحات 
اقتصادی در این کشور 

را اعالم کرد. به گــزارش رویترز، مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در ســخنانی پیش از آغاز جلسه 
کمیته عالی اصالح، از آغاز اجرای سازوکارهای اجرایی 
و اجرایی طرح اصالحات اقتصادی در این کشور خبر 
داد. وی در این باره گفت: از زمانی که ما برگه ســفید، 
)طرح اصالحات اقتصادی عراق( و اصالحات را برای 
مقابله با فساد گسترده در کشــور مطرح کردیم، در 
حال ایجاد فضای مناســب برای اجرای آن هستیم و 
امروز آغاز اجرای سازوکارهای اجرایی و اجرای طرح 
اصالحات اقتصادی در چارچوب برگه سفید است. وی 
درباره این طرح اصالحات افزود: این طرح راه حلی برای 
بحران مزمن مدیریت اقتصادی ارائه می دهد؛ بحرانی 
که وابســتگی کامل به نفت و عدم تنوع منابع درآمد 
شاخصه آن است. ما می خواهیم به عراقی ها بگوییم که 
درباره اصالحات جدی هستیم، بنابراین برنامه مدیریت 
اقتصاد کوتاه مدت نبوده و هدف آن اصالحات یکپارچه 
طی پنج سال است. الکاظمی ادامه داد: خسارت های 
وارد شده به اقتصاد عراق بسیار زیاد است و به همین 
دلیل امکان اجرای طرح اصالحــات در مدت کوتاه 
وجود ندارد و هرکسی که قول دهد این کار را انجام دهد، 
دچار توهم شده است. هدف رشد کشور عراق است و 
نه دولت فعلی؛ چراکه عمر دولت ها سپری می شود و 
ما با تمام عزم خود می خواهیم اعتبار اقتصادی عراق 

را بازیابی کنیم.
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فرشاد گلزاری

فرشاد گلزاری: نزاع میان روسیه و 
آمریکا به عنوان دو قطب اصلی جنگ 
سرد همچنان پابرجاست. گویی این 
تراژدی چند دهــه ای که حاصلش 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود، 
قرار نیست به این زودی پایان یابد و 
رگه های جدیدی از آن در حال نمایان 
شدن است. در بسیاری ازکشورهای 
اروپایی و همچنین در ایاالت متحده 
آمریکا اشــخاص و تیم هایی وجود 
دارند که با بودجه دولتی یا به سفارش 
موسســات خصوصی، ســال های 
ســال روی جنگ ســرد و وقایع آن 
پژوهش کرده اند و حتی حاال هم در 
حاِل کالبدشــکافی این پدیده قرن 
هستند. برخی اوقات این موسسات 
یا اشخاص اقدام به انتشار داده هایی 
می کنند که یکباره جهان را در تحیر 
و ســکوتی ســردتر از فضای جنگ 
ســرد فرو می برند؛ گویــی این نبرد 
بنا نــدارد به پایــان برســد. در این 

میان عده ای از همین پژوهشــگران 
معتقدند که دیگــر هیچگونه جنگ 
سردی همانند آن دوران وجود ندارد. 
دلیل آنها این اســت که فروپاشــی 
شوروی و برداشته شدن دیوار برلین 
خود گواهی بر این مدعاست؛ چراکه 
دیگر جهــان دوقطبی بــر رهبری 
کمونیست های مسکو و لیبرال های 
واشــنگتن وجود ندارد و این آمریکا 
اســت که فعاًل یکه تاز عرصه جهانی 
به حســاب می آید. عده ای دیگر هم 
در مقابل عقیده دارند جنگ ســرد 
اگرچه با همان ســر و شــکل وجود 
خارجی ندارد، امــا رقابت های فعلی 
میاِن روســیه و آمریکا را ادامه همان 

دوران می دانند. 
اینکه کــدام یــک از طیف های 
مذکــور تحلیل درســتی از اوضاع و 
احوال منازعه میان مسکو و واشنگتن 
ارائه می کنند، مهم نیست؛ بلکه آنچه 
اهمیت دارد این اســت که ما از سال 
۲۰16 میالدی که دونالد ترامپ وارد 
کاخ سفید شد به نوعی یک واماندگی 
سیاســی - اطالعاتی توسط آمریکا 
را در قبال مســکو شاهد بودیم. همه 

به یــاد دارند که پــس از اعالم نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
سال ۲۰16 بسیاری از شخصیت های 
حزب دموکرات به صورت علنی اعالم 
کردند که این انتخابات توسط روسیه 
مهندسی شــده اســت. آنها معتقد 
بودند که روس ها نه تنها با مهندسی 
سیاسی توانسته اند ترامپ را به عنوان 
گزینه نهایی حزب جمهوریخواهان 
وارد میدان انتخابــات کنند، بلکه از 
طریق طرح و اجرای سلسله حمالت 
سایبری، فیشــینگ )Fishing( و 

هک سامانه های نظارتی توانسته اند 
آرای انتخاباتــی را به نفــع ترامپ 
دستکاری کنند و درنهایت او را وارد 

کاخ سفید کنند. 
چندی بعد هم ایمیل های هیالری 
کلینتون، رقیــب انتخاباتی ترامپ 
توســط برخی از منابع روسیه افشا 
شد و چندی بعد مستندی در شبکه 
سی.ان.ان منتشر شد که نشان می داد 
»روسیة پوتین« اسنادی از ترامپ در 
دست دارد که اگر منتشر شود، نه تنها 
دموکرات هــا، بلکه جمهوریخواهان 
هم علیه ترامپ دســت بــه طغیان 
می زننــد. بســیاری از دموکرات ها 
با اشــاره به عــدم انتشــار محتوای 
نشست سال ۲۰19 ترامپ و پوتین 
در هلسینکی و ابهامات بسیار زیادی 
که پس از آن در کنگره به وجود آمد، 
معتقدند که ایاالت متحده در چهار 
سال ریاســت جمهوری ترامپ، به 
صورت دربســت در اختیار کرملین 
بوده و حاال همین تئــوری در دولت 
فعلی آمریکا به رهبــری جو بایدن 
تقویت شده است. واقعیت این است 
که بایــدن و به صــورت کلی، حزب 
دموکرات  آمریکا، اصلی ترین تهدید 
پوتین و الیگارش های مسکو به شمار 
می آیند و بــه همین دلیــل بود که 
کرملین پیشنهاد بایدن برای دیدار با 

پوتین در سوئیس را رد نکرد. 
انتقام به سبک بایدن

با تمام بزرگنمایی کــه در مورد 
دیدار روســای جمهور دو کشور در 
سوئیس از سوی رسانه های دنیا در آن 
مقطع شد، اما بسیاری از تحلیلگران 
بر این عقیده  هستند که هیچ تحول 
خاصی در این میان پس از آن دیدار 
رخ نداده اســت. اینکه تا چه حد این 
تحلیل درست است، نیازمند واکاوی 
مولفه های گوناگون است ولی اخیراً 
اتفاقــی رخ داده که نشــان می دهد 
روابط میان دو طرف چندان هم که 

گفته می شود، آرام نیســت. دو روز 
پیش آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه 
در آمریکا در مصاحبه با مجله نشنال 
اینترســت اعالم کرد که متأسفانه 
اوضاع بــه خوبی پیش نمــی رود و 
نمایندگی های دیپلماتیک روســیه 
در ایاالت متحده همچنان مجبور به 
کار تحت محدودیت های بی ســابقه 
هستند که این محدودیت ها نه تنها 
به قوت خود باقی است، بلکه تشدید 
هم شده است. در ادامه این مصاحبه 
آمده کــه ایاالت متحده فهرســتی 
از ۲۴ دیپلمــات روس را که باید تا ۳ 
سپتامبر از این کشــور خارج شوند، 
به مســکو تحویل داده است. سفیر 
روســیه در آمریــکا همچنین اعالم 
کرده کــه تقریباً تمام ایــن ۲۴ نفر 
بدون جایگزین از خاک آمریکا خارج 
می شوند؛ چراکه واشــنگتن به طور 
ناگهانی روش صدور ویزا را ســخت 

کرده است. 
این اظهــارات آنتونــوف که به 
تازگی و پس از دیدار پوتین و بایدن 
به واشنگتن بازگشــته است نشان 
می دهد که تیم فعلی کاخ ســفید به 
دنبال آن اســت که به هر ترتیبی که 
شــده زهر خود را به پیکره دستگاه 
دیپلماســی مســکو تزریق کند. در 
این میان باید توجه شــود که وزارت 
خارجه آمریکا، دســامبر گذشــته، 
به طور یکجانبه یک دوره ســه ساله 
برای مدت ماموریت پرسنل روسیه 
در ایاالت متحــده تعیین کرد که به 
گفته آنتونوف در هیچ کشور دیگری 
کاربرد ندارد و حتــی خالف قوانین 
دیپلماتیک اســت. بر همین اساس 
عده ای اخراج ۲۴ دیپلمات روس از 
آمریکا را یک امر داخلــی می دانند 
اما در پشت پرده مولفه های دیگری 
وجود دارد. باید توجه داشته باشید 
کــه دموکرات ها بســیار کوبنده تر 
و صریح تــر از جمهوریخواهــان با 

روســیه رو در رو می شــوند و حاال 
بایدن به دنبال آن اســت تا به نوعی 
با کرملین مقابله علنــی کند. اینکه 
رئیس جمهوری فعلی آمریکا همانند 
باراک اوباما در حال طرح ریزی برای 
حمله سیاسی به روسیه آنهم به بهانه 
هک شدن چندباره زیرساخت های 
امنیت ملــی ایاالت متحده اســت، 
قوی ترین موضوعی است که به نظر 
می رسد تیم بایدن با استفاده از آن به 

دنبال هدف قرار دادن پوتین است. 
اخراج دیپلمات های دو کشــور 
از ســوی یکدیگر موضوع جدیدی 
نیســت و اخیــراً روس هــا مجوز 
استخدام ۲۰۰ نفر از کارمندان محلی 
سفارت آمریکا در روسیه را لغو کردند، 
اما مســاله اصلی این اســت که کاخ 
سفید علیرغم آنکه می گوید تهدید 
اولش چین اســت، بــه دنبال هدف 
قرار دادن مسکو در کنار پکن خواهد 
بود؛ چراکه بر اســاس اسناد موجود، 
چینی ها بیش از گذشته اتحاد خود 
را با روسیه علیه واشــنگتن تقویت 
کرده اند. بر این اساس باید گفت که 
ما شاهد یک جنگ سرد جدید میان 
دو کشور هســتیم که یک طرف آن 
دموکرات های کاخ سفید قرار دارند و 
طرف دیگر آن تیم امنیتی و سیاسی 

پوتین. 

وزارت خارجه آمریکا در جدیدترین اقدام 24 دیپلمات روسیه را اخراج کرد؛

تسویه حساب دموکرات ها با کرملین 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

واقعیت این است که 
بایدن و به صورت کلی، 

حزب دموکرات  آمریکا، 
اصلی ترین تهدید پوتین 
و الیگارش های مسکو به 
شمار می آیند و به همین 

دلیل بود که کرملین 
پیشنهاد بایدن برای دیدار 

با پوتین را در سوئیس رد 
نکرد 

اخراج دیپلمات های دو 
کشور موضوع جدیدی 
نیست و اخیراً روس ها 

مجوز استخدام 200 نفر از 
کارمندان محلی سفارت 

آمریکا در روسیه را لغو 
کردند، اما مساله اصلی این 

است که کاخ سفید به دنبال 
هدف قرار دادن مسکو در 

کنار پکن است
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وزیر امور خارجه انگلیس تمدید وضعیت اضطراری در میانمار را به عنوان تالشی از سوی نیروهای مسلح این کشور 
برای تقویت غصب قدرت خودشان، محکوم کرد. به گزارش اسپوتنیک، شــورای اداری ایالتی تحت کنترل ارتش 
میانمار روز یکشنبه فرمان هایی را برای اصالح سیستم حکومتی این کشور در جریان وضعیت فوق العاده صادر کرد 
که تا اوت ۲۰۲۳ تمدید شد. دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به این اقدامات در پیامی توییتری 
نوشــت: تصمیم ارتش برای تمدید این به اصطالح وضعیت فوق العاده در میانمار 
غیر قابل توجیه است و یک تقالی آشکار برای تحکیم غصب قدرت غیردموکراتیک 
خودشان است. خونتا باید کنترل را به دســت یک دولت منتخب بدهد و به اراده 
دموکراتیک مردم میانمار احترام بگــذارد. در اول فوریه، ارتــش میانمار دولت 
غیرنظامی را سرنگون و یک سال وضعیت فوق العاده اعالم کرد. این کودتا اعتراضات 

بزرگی را به دنبال داشت. 

رئیس جمهور تونس در تازه ترین اقدامش وزرای اقتصاد و دارایی و تکنولوژی را برکنار و بر محاکمه تمام کسانی 
که اموال مردم را چپاول کرده اند، تأکید کرد. به گزارش المیادین، قیس ســعید، رئیس جمهور تونس دوشنبه طی 
احکامی علی الکعلی، وزیــر اقتصاد و دارایی و محمد الفاضــل کریّم، وزیر تکنولوژی ارتباطات و وزیر کشــاورزی و 
منابع آبی را برکنار کرد. به این ترتیب سعید طی احکامی البوغدیری نمصیه را به سرپرستی وزارت اقتصاد و نزار بن 
ناجی را به سرپرســتی وزارت تکنولوژی ارتباطات مکلف کرد. مشــخص نشده 
که سرپرســتی وزارت کشــاورزی و منابع آبی تونس به چه کســی واگذار می 
شود. قیس ســعید همچنین بر مجازات تمام کســانی که اموال مردم را چپاول 
کرده اند، تأکید کرد. ســعید در دیدار با رئیس اتحادیه صنعت و تجارت گفت: ما 
 بر لزوم بازگشت اموال غارت شــده به مردم تأکید می کنیم. اقدامات ما مربوط به 

حدود 1۳ میلیارد دینار است. 

رئیس جمهور تونس وزرای دارایی و تکنولوژی را هم برکنار کردلندن تمدید وضعیت اضطراری در میانمار را محکوم کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتقاد از سلف خود، 
اختالف نظر او با اردن را بی دلیل دانســت. به گزارش 
شبکه خبری اسرائیل ۲۴، نفتالی بنت در سخنرانی که 
در کنســت )پارلمان این رژیم( داشت، گفت: وضعیت 
امنیتی که از بنیامین نتانیاهو تحویــل گرفتم، من را 
مجبور کرد بودجه امنیتی هنگفتی را به تصویب برسانم. 
بنت اظهار کرد: اختالف نظر بــا اردن بی دلیل بود و به 
خاطر آن نهریم )منطقه ای در اردن( از دست رفت، این 
درایت سیاسی نیست. پس از تصویب بودجه نتانیاهو و 
اعضای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از 
بنت گفتند: او با این بودجه به طبقات اجتماعی ضعیف 
آســیب وارد می کند. در پی این تنش تعداد زیادی از 
نمایندگان از سالن کنست اخراج شدند. همچنین بنت 
در جلسه کنست با انتقاد شدید از اپوزیسیون و سیاست 

امنیتی کابینه نتانیاهو گفت: شما در غزه 1۲ سال خود 
را در برابر موشک ها قرار دادید و در حالی دولت را واگذار 
می کنید که حزب اهلل 1۰ برابر قبل موشــک در اختیار 
دارد و موشک هایش به هر نقطه ای در اسرائیل می رسد، 
شما همه اینها را برای ما باقی گذاشتید و به همین دلیل 

هم بودجه امنیتی سنگین است.

منابع آگاه از اختالف نخست وزیر مکلف و رئیس جمهوری 
لبنان درباره روند تشــکیل دولت خبر دادند. منابع آگاه به 
روزنامه اللواء گفتند: میشل عون، رئیس جمهوری لبنان بر 
اصل چرخشی بودن پست های وزارت کشور، خارجه، دارایی 
و دفاع اصرار دارد اما نجیب میقاتی، نخســت وزیر مکلف با 
این مساله مخالف اســت. همچنین میشل عون می خواهد 
مشــاورش ســلیم جریصاتی به عنوان وزیر دادگستری و 
جان سلوم به عنوان وزیر کشور تعیین شوند اما میقاتی این 
درخواست را رد کرده است. همچنین روزنامه الدیار نوشت که 
میقاتی بعد از دیداری که با عون داشت با فرانسوی ها تماس 
گرفته و به آن ها اطالع داد که اوضاع در مســیر خوبی پیش 
نمی رود چراکه اظهارات غیرقابل قبولی را از عون شنیده است. 
عون همچنان بر یک ســوم وزارتخانه های باقی مانده اصرار 
دارد. منابع سیاسی اعالم کردند، میقاتی از نبود فشار جدی 

از سوی فرانسه شکایت دارد. چراکه قبل از اینکه او به تشکیل 
دولت مکلف شود این وعده را از فرانسوی ها دریافت کرده بود. 
همچنین منابعی در فراکسیون توسعه و آزادی به روزنامه البناء 
گفتند، روزهای آتی برای تعیین مواضع نهایی درباره تشکیل 
دولت و نتایج دیدارها و تماس ها سرنوشت ساز خواهد بود. این 

مرحله سرعت در تشکیل دولت را می طلبد.

 اختالف نخست وزیر مکلف و رئیس جمهوری لبنان 
درباره روند تشکیل دولت

 بنت خطاب به نتانیاهو: موشک های حزب اهلل را برایمان 
به ارث گذاشتید

خبرخبر


