
وزیر خارجه آمریکا: 
 روابطمان با پاکستان را 

بازبینی می کنیم
در میانه انتقادات فزاینده داخلی از سیاســت 
دولت جو بایدن در افغانستان و خروج از این کشور 
پس از ۲۰ سال جنگ، ,وزیر خارجه آمریکا در برابر 
اعضا کمیسیون امور خارجی کنگره حاضر شد تا از 
سیاســت دولت متبوعش در این زمینه دفاع کند. 
بلینکن ضمن دفاع از تصمیم بایدن درباره خروج از 
افغانستان تاکید کرد که واشنگتن به تعهدات طالبان 
اتکا نخواهد کرد. به گزارش العربیه، جلسه بررسی 
خروج آمریکا از افغانستان، در کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان با حضور آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه ایاالت متحده، برگزار شد. بلینکن از طریق 
ویدئوکنفرانس در این جلسه حاضر شد و گفت تا 
زمانی که پرسشی از سوی نمایندگان کمیته باشد، 
در این جلسه می ماند.  گرگوری میکس، نماینده 
دموکرات از ایالت نیویورک و کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان، در ســخنان افتتاحیه گفت: 
»این سومین حضور وزیر خارجه آمریکا در مقابل 
این کمیته از زمان گرفتن این مقام است. این جا به 
سواالتی در مورد انتقادات و نظرها در مورد خروج از 
افغانستان، می پردازیم«.  او افزود: »خیلی ها از این 
خروج انتقاد می کنند، ولی آن وقت که دولت قبلی 
آمریکا مشغول مذاکره با طالبان بود، هیچ نگفتند. 
اگر ما نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نکرده 
بودیم، در میانه یک میدان نبرد گرفتار می شدند«. 
مایکل مک کال، نفر دوم کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان و نماینده جمهوری خواه از تگزاس، گفت: 
»ما شاهد بودیم افغانستان ظرف چند هفته به دست 

طالبان افتاد. الزم نبود چنین اتفاقی بیافتد«.

مک کال افزود: »بســیاری از مشاوران نظامی 
رئیس جمهوری به او گفتند اگر خارج شــود چه 
خواهد شد. من تاکنون در عمرم چنین تسلیم بدون 
قید و شرطی به طالبان را ندیده  بودم. دو روز پیش 
بیستمین سالگرد حمالت یازدهم سپتامبر را برگزار 
کردیم، ولی طالبان پرچم خود را برفراز کاخ ریاست 
جمهوری افغانستان به اهتزار درآوردند«. او خروج از 
افغانستان را »فاجعه  تمام عیار و گسترده« توصیف 
کرد و هشــدار داد که اکنون بسیاری از شهروندان 
افغان در خطر کشته شدن توسط طالبان قرار دارند. 
او گفت که آمریکا اکنون در مقابله با تهدید تروریسم 
در افغانستان، به شدت محدود شده و »چشم و گوش  
خود در میدان، و قابلیت اطالعاتی خود در منطقه 
را از دست داده است«. آنتونی بلینکن گفت: برای 
۲۰ سال کنگره هم مدیریت کرده و هم بودجه برای 
ماموریت ما در افغانستان داده است. در بیستمین 
سالگرد یازدهم ســپتامبر، ما یادآور آن چه هستم 
که ما برای آن به افغانستان رفتیم. ما اهداف خود را 
خیلی وقت پیش به دست آوردیم. ... پس از ۲۰ سال 
حاال دیگر زمان پایان دادن طوالنی ترین جنگ تاریخ 
آمریکا بود. وزیر خارجه ایاالت متحده در ادامه این 
جلسه و در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان گفت: 
ما از دولت قبلی یک مهلت تخلیه نیروهای نظامی از 
افغانستان را به ارث برده بودیم ولی برنامه  و طرحی 

برای خروج به ارث نگذاشته بودند.
آنتونی بلینکن افزود: پس از ۲۰ ســال، دو هزار 
و ۶۴۱ آمریکایی که جان خــود را دادند و ۲۰ هزار 
زخمی و دو تریلیون دالر هزینه، زمان پایان دادن 
به طوالنی ترین جنگ آمریکا، فرا رسیده بود. وی 
ضمن دفاع از تصمیم خروج از افغانستان تأکید کرد 
که واشنگتن با کشته شدن اسامه بن الدن و تضعیف 
قابلیت های القاعده به اهداف خود در افغانســتان 
رسیده است و دلیلی نداشت نیروهای ما از نیروهای 
دولت دیگر دفاع کنند. وی در این نشســت که به 
صورت آنالین برگزار شد، خاطرنشان کرد که جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا چاره ای جز پایان دادن 
به جنگ یا تشدید آن نداشت. وزیر خارجه ایاالت 
متحده همچنین اعالم کرد که واشنگتن روابط خود 
را با پاکستان طی هفته های آینده مورد بازبینی قرار 
می دهد تا مشخص کند از اسالم آباد چه انتظاری در 

رابطه با تحوالت آینده افغانستان دارد. 
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فرشاد گلزاری

 در جهــان کنونــی دیدارهــای 
دیپلماتیــک بــر اســاس منافــع و 
اســتراتژی های مختلف ترتیب داده 
می شــوند. برخی از ایــن دیدارها به 
نوعی موضوعاتی مانند روابط دوجانبه 
سیاســی، اقتصادی و امنیتی را مورد 
بررســی و بحث قرار می دهد و طیفی 
دیگر از آنها برای پاســخ به یک رویداد 

سیاسی کالن یا ُخرد انجام می شود. 
به عنوان مثال چند روز پیش آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان به لهســتان 
رفت و با نخســت وزیر این کشور دیدار 
داشت. این ســفر که آخرین سفر وی 
قبل از کناره گیــری اش از صدارت بود 
به نوعی در پاســخ به اقدامات بالروس 
برای باز کردن مرزهای خــود به روی 
پناهندگان و اعزام آنها به سمت مرزهای 
لهستان و مجارستان انجام شد؛ چراکه  
لهستان، لیتوانی و لتونی دولت مینسک 
را به تــالش برای بی ثبــات کردن این 

کشــورها با منتقل کردن مهاجران از 
عراق، افغانســتان و ســوریه و سپس 
رها کردن و کشــاندن آنها در مرزهای 
مشترک اتحادیه اروپا با بالروس متهم 
می کنند. این سفر به صورت علنی نشان 
داد که مرکل برای مخابره پیام تهدید 
خود علیه بالروس و سایر کشورهایی که 
قصد دارند امنیت اتحادیه اروپا را از طریق 
گســیل کردن مهاجران به هم بریزند، 
وارد لهستان شده اســت. نمونه های 
زیادی از این سفرها با اهداف گوناگون 
در طول یکسال روی داد که هر کدام از 
آنها در پِس خود هدفی را دنبال می کند 
اما زمانی که یک قدرت بزرگ از نماینده 
قدرتی کوچکتر دعــوت می کند تا به 
خاک او سفر کند و به سخنان او گوش 
فرا دهــد، به نوعی نشــان می دهد که 
اوضاع در حال تغییر است و به احتمال 
زیاد یک موضوع بسیار مهم در جریان 
خواهد بود. این روند ممکن است یک روز 
در مورد قدرت های غربی و زیردستان یا 
متحدانشان رخ دهد که جدیدتریِن آن را 
می توان سفر نفتالی بنت، نخست وزیر 
اسرائیل به واشــنگتن و دیدارش با جو 

بایدن دانست که به نوعی نشان می دهد 
واشــنگتن تا چه حد به اتحــاد خود با 
تل آویو اهمیت می دهد. حال این روند 
می تواند در مورد کشــورهای شرقی و 
منطقه ای هم پیش بیاید. بر این اساس 
روز گذشته )سه شنبه( یکباره خبر آمد 
که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
در سفری از پیش تعیین نشده به مسکو 
سفر کرده و با والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهوری روســیه دیــدار و گفت وگو 
داشته است. اینکه چرا این سفر از پیش 

اعالم نشد می تواند دو دلیل داشته باشد. 
دلیل اول این اســت که اساساً روس ها 
دوست دارند تا توسط رسانه های خود 
اخبار شگفت انگیز به دنیا مخابره کنند 
تا بتوانند یک خط خبری مهم را از اول 
در اختیار خود داشته باشند و تا جایی که 
می توانند بر آن مانور دهند. دلیل دوم به 
وضعیت نابسامان امنیتی سوریه مربوط 
است. همه می دانند که در سوریه نه تنها 
تروریست ها بلکه بســیاری از عناصر و 
منابع سرویس های اطالعاتی مانند سیا، 
موساد، ام.آی.۶ و جاسوسان عربستان، 
فرانسه و حتی قطر در حال جمع آوری 
و خرید و فروش اطالعات هســتند که 
بخشــی از این اطالعــات علیه دولت 

دمشق به کار گرفته می شود. 
به همین دلیل دســتگاه اطالعاتی 
دولت سوریه و همچنین اتاق آشتی و 
هماهنگی روسیه در سوریه به احتمال 
زیاد اخباری داشــته اند که نخواستند 
خبر سفر بشار اسد علنی شود؛ چراکه 
ممکن بود تهدید جانی برای او و تیمش 
در آستانه سفر به مسکو به دنبال داشته 
باشــد. اما فارغ از این مسائل حاشیه ای 

ســوالی که باید مورد نظر قــرار بگیرد 
این اســت که مهمترین محور دیدار و 
ســخنان دو طرف در مسکو با یکدیگر 

چه بوده است؟ 
اصرار بر خروج خارجی ها

آنچه که خبرگزاری اســپوتنیک 
روســیه از محتــوای دیــدار پوتین و 
اسد منتشر کرده نشــان می دهد که 
این ســفر در وهله اول با ســالروز تولد 
رئیس جمهوری سوریه تقارن دارد. به 
گونه ای که حاکم کرملیــن در دیدار با 
همتای سوری خود به اسد گفته است: 
»بسیار خوشــحالم که بار دیگر از شما 
در مسکو میزبانی می کنم و اول از همه 
تولدتان را تبریک  و سپس نتایج انتخابات 
پیشین را به شما شادباش می گویم«. این 
اشارة پوتین به خصوصی ترین مساله 
اسد )ســالروز تولد( و ســپس قبض و 
بســط دادنش به خروجــی انتخاباتی 
که هیچ رقیب سرسختی در آن وجود 
نداشت، به خوبی نشان می دهد که رئیس 
جمهوری روسیه باز هم مانند جوانی اش 
که افســر اعزامــی ک.گ.ب به آلمان 
شرقی بود، از ذکاوت امنیتی - سیاسی 
خود استفاده کرد تا بتواند ساعات اولیه 
برخوردش با اسد را کمی گرمتر از ادوار 
گذشته جلوه دهد. اما مهمترین بحث 
پوتین در دیدار با اسد، اشاره به حضور 
نیروهای مسلح خارجی در سوریه بود. 
پوتین در بخش های مهمی از سخنانش 
به دفعات از عبارت »ما و شما« استفاده 
کرد؛ به این معنا که او حتی چیره شدن بر 
تروریست های النصره و داعش در جای 
جای سوریه را مرهون حضور نیروهای 
نظامی کشورش در کنار ارتش سوریه 
عنوان کرد و اصاًل از هیچ جناح یا کشور 
دیگری نام نبرد. نکته مهِم این موضوع 
بحِث اشاره مستقیم به اخراج خارجی ها 
از سوریه است. پوتین به اسد می گوید: 
»به نظر من مشکل اصلی این است که 
باالخره نیروهای مسلح خارجی بدون 
مجوز سازمان ملل متحد در بخش هایی 
از کشور شما و بدون اجازه شما حضور 
دارند که ایــن امر به وضــوح با حقوق 

بین الملل مغایرت دارد و به شــما این 
فرصت را نمی دهد تــا حداکثر تالش 
خود را برای تحکیم کشــور و حرکت 
در مسیر بازسازی آن با سرعتی که در 
صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت 
قانونی امکا ن پذیر است، انجام دهید«. 
این سخنان صریحا نشان می دهد که 
روسیه از تحوالت افغانستان و احتماالً 
از خروج نیروهای آمریــکا از عراق که 
قرار است تا پایان سال ۲۰۲۱ میالدی 
انجام شود، نگران است. منظور مسکو از 
نیروهای خارجی در اصل همان نظامیان 
ترکیه و ایاالت متحده هستند که از نظر 
روس ها بدون مجوز در آنجا قرار دارند 
اما مساله این است که اگر ترکیه بدون 
مجوز در سوریه حضور دارد، چرا روس ها 
سالیان سال است که با آنکارا در بحث 
حفاظت از ادلب به صورت مشترک کار 
می کنند و هیچ اعتراضی هم نسبت به 
عملکرد ارتش ترکیه و مانع شدن آن در 
پاکسازی ادلب ندارند؟ پاسخ این پرسش 
باز هم در تعدد منافع خالصه می شود و 
به همین دلیل به نظر می رسد که مقصود 
کرملین از نیروهای خارجی، بیش از هم 
ایاالت متحده اســت که حاال روس ها 
می خواهند آرام آرام بــه منافع آنها در 

سوریه ضربه بزنند. 

پوتین در دیدار با بشار اسد بر اخراج نیروهای خارجی از سوریه تاکید کرد؛ 

پیگیری استراتژی حذف در راستای  کسب منافع حداکثری

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

پوتین در دیدار با اسد، با 
اشاره مستقیم به اخراج 

خارجی ها از سوریه، 
می گوید: »نیروهای مسلح 

خارجی در بخش هایی از 
کشور شما و بدون اجازه 

شما حضور دارند که این امر 
به وضوح با حقوق بین الملل 

مغایرت دارد و به شما 
این فرصت را نمی دهد تا 

حداکثر تالش خود را برای 
تحکیم کشور و حرکت در 
مسیر بازسازی آن انجام 

دهید«

دستگاه اطالعاتی دمشق 
و همچنین اتاق آشتی و 

هماهنگی روسیه در سوریه 
به احتمال زیاد داده هایی 

داشته اند که نخواستند 
خبر سفر بشار اسد علنی 

شود، چراکه ممکن بود 
برای او و تیمش در آستانه 

سفر به مسکو تهدید جانی 
به دنبال داشته باشد
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۱38۰ اسیر فلسطینی قصد دارند برای خواســته های خود با شــعار نبرد دفاع از حق از روز جمعه این هفته اعتصاب غذای 
نامحدودی را آغاز کنند. به گزارش صدی البلد، هیات امور اسرا و آزادگان فلسطینی در بیانیه ای اعالم کرد که جنبش اسرا تصمیم 
گرفت با توجه به استمرار عملیات های شکنجه و سرکوب، انزوا و خشونت در حق اســرا، تنش ها را در برابر مدیریت زندان های 
رژیم صهیونیستی را تشدید کند. در این بیانیه آمده است: با توجه به حمله دیوانه واری که 
سطوح باالی سیاسی اسرائیل و مدیریت زندان های آن در برابر اسرای تمامی بازداشتگاه ها 
در پیش گرفته اند، جنبش اســرا تصمیم گرفــت با آغاز یک اعتصاب غــذای نامحدود و 
چندمرحله ای از جمعه آتی با شعار نبرد برای دفاع از حق از حق خود برای داشتن زندگی 
 شرافتمندانه و آزادی  دفاع کند. طبق این بیانیه، گروه اولی که اعتصاب غذا را آغاز می کنند

شامل ۱38۰ اسیر خواهند بود.

احزاب اپوزیسیون چپ میانه نروژ به دنبال پیروزی قاطعانه در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه، اکثریت پارلمان را به دست آوردند و 
اکنون درخصوص چگونگی تشکیل یک ائتالف مذاکره خواهند کرد. انتظار می رود تغییر آب و هوا و افزایش شکاف طبقاتی در مرکز 
مذاکرات قرار داشته باشند.  به گزارش خبرگزاری رویترز، ارنا سولبرگ، نخست وزیر محافظه کار نروژ شکست در انتخابات پارلمانی 
روز دوشنبه را پذیرفت و پس از هشت سال نخست وزیری، از قدرت کناره گیری خواهد کرد. 
این در حالی است که جوناس گار استوئر، رهبر حزب کارگر نروژ تمایل خود را برای تشکیل 
دولت آتی کشورش ابراز کرده است. جایگاه نروژ به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت 
و گاز در مرکز کمپین انتخابات قرار داشت؛ اگرچه گذار از نفت و مشاغلی که ایجاد می کند 
احتماال با وجود پیشرفت احزاب حامی محیط زیست، تدریجی خواهد بود اما باز هم این 

جایگاه مهم به حساب می آید.

پیروزی قاطعانه اپوزیسیون جناح چپ نروژ در انتخابات پارلمانی۱۳۸۰ اسیر فلسطینی از جمعه دست به اعتصاب غذا می زنند

ســخنگوی پارلمان لیبی پس از تعلیق جلســه اخیر 
پارلمان این کشور اعالم کرد، ۴۵ نماینده درخواست سلب 
رأی اعتماد از دولت وحدت ملی لیبی را بعد از بازخواســت 
آن در هفته گذشــته ارائه داده اند. به گزارش روسیاالیوم، 
عبداهلل بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی خاطرنشان کرد، در 
جلسه پارلمان پاسخ های دولت وحدت ملی مورد بررسی 
قرار گرفت و ۴۵ نماینده درخواست ســلب رأی اعتماد از 
دولت را طبق ماده ۱۹۴ قانون اساسی ارائه داده اند. وی در 
ادامه افزود، این درخواست هشت روز پس از ارائه آن مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل جلسه هفته آتی 
به تعلیق افتاد. در همین راستا، فوزی النویری، معاون نخست 
رئیس پارلمان لیبی اظهار داشت، در جلسه آتی در خصوص 
ســلب رأی اعتماد از دولت وحدت ملی رایزنی خواهد شد 
اما پارلمان دیروز )سه شــنبه( در مورد پیش نویس قانون 

انتخابات پارلمانی نشســتی برگزار خواهد کرد. گروهی از 
اعضای پارلمان در جریان این نشست نسبت به خطر سلب 
رأی اعتماد از دولت وحدت ملی لیبی و آنچه که ممکن است 
مانع برگزاری انتخابات در موعد مقرر خود شود، هشدار داده و 
خواستار فعال سازی سرویس نظارتی و از بین بردن اختالفات 

آن و سپس بارخواست این دولت شدند.

یک مسئول آمریکایی فاش کرد که دولت جو بایدن قصد 
دارد بخشی از کمک های نظامی به مصر را بلوکه کند. سایت 
پولتیکو به نقل از یک مسئول آمریکایی اعالم کرد: دولت 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته بخشی از 
کمک های نظامی مشروط به مصر را به دلیل نگرانی ها درباره 
وضعیت حقوق بشر در این کشــور بلوکه کند. همچنین 
محدودیت هایی را بر استفاده از بخش باقیمانده این کمک ها 
اعمال کرده است. این مسئول گفت: آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا می خواهد چنیــن اقدامی را اتخاذ کند که 
بی سابقه است. آمریکا ساالنه کمک های نظامی به ارزش 
۱.3 میلیارد دالر به مصر می دهد. کنگره شروطی را درباره 
احترام به حقوق بشر برای 3۰۰ میلیون دالر از کل مبلغ در 
نظر می گیرد اما وزیر خارجه می تواند این شــروط را کنار 
بگذارد و اجازه بدهد کمک ها به دست قاهره برسد. این منبع 

اعالم کرد که دولت بایدن قصد دارد ۱۷۰ میلیون دالر از 3۰۰ 
میلیون دالر را به مصر بدهد و ۱3۰ میلیون دالر باقیمانده را 
نگه دارد تا دولت مصر شروط الزم درباره حقوق بشر را اجرا 
کند. این ۱۷۰ میلیون دالر نیز تنها در صورتی قابل استفاده 
خواهد بود که اقدامات مشخصی از جمله مبارزه با تروریسم 

اتخاذ شود.

درخواست قانونگذاران لیبی برای سلب اعتماد از دولت الدبیبهتصمیم بایدن برای بلوکه بخشی از کمک های نظامی به مصر

خبرخبر


