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رویترز: 
اتحادیه اروپا تحریم سیاستمداران 

لبنانی را بررسی می کنند

دیپلمات های اروپایی به خبرگــزاری رویترز 
گفته اند که اتحادیه اروپا و فرانسه در حال بررسی 
وضع تحریم علیه سیاســتمداران لبنانی هستند. 
این گزارش، این تحریم ها شامل توقیف اموال این 
سیاستمداران در خارج از لبنان و ممنوعیت ورود 
آنها به اتحادیه اروپا می شود و هدف از آنها واداشتن 
این سیاســتمداران به افزایش تالش جهت نجات 
لبنان از فروپاشی کامل است. با وجود گذشت بیش 
از ۶ ماه از انفجار مهیب بندر بیروت که به استعفای 
دولت »حسان دیاب« انجامید، نیروهای سیاسی 
لبنان همچنان نتوانسته اند با غلبه بر اختالفات خود 
در این کشور دولت تشکیل دهند. اخیرا نیز ژان ایو 
لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، نیروهای سیاسی 
لبنان را به مانع تراشی عمدی در روند تشکیل دولت 
در این کشور متهم کرد. او در سخنانی تأکید کرد که 
نیروهای سیاسی لبنان کور شده اند و هیچ کاری برای 
نجات این کشور نمی کنند و به هیچ یک از تعهدات 
خود عمل نکرده اند و افــزود که این به خودی خود 
جرم اســت. به گزارش میدل ایست نیوز، لودریان 
گفت که این نیروهای سیاســی حاضر به توافق با 
یکدیگر نیستند و افزود که بحران در لبنان نتیجه 
یک حادثه طبیعی نیســت بلکه نتیجه نیروهای 
سیاســی شناخته شده ای اســت که عمدا مانع از 
خروج از بحران می شوند و تأکید کرد که همه می 
دانند این نیروهای سیاسی کدام اند. او ادامه داد که 
پاریس درقبال کسانی که منافع شخصی خود را بر 
منافع کشور اولویت داده اند دست به اقدام خواهد زد 
و افزود که اگر این نیروها تصمیمات مناسب نگیرند، 
روزهای آینده روزهایی سرنوشت ساز خواهد بود و 
»ما به مسئولیتمان عمل می کنیم«. در همین راستا 
ریاست جمهوری لبنان در توییتی به نقل از حسام 
زکی، دستیار دبیر کل اتحادیه کشورهای عربی پس 
از دیدارش با میشل عون اعالم کرد که اوضاع لبنان 
بحران زده است و دو بحران سیاسی و اقتصادی به 
صورت متمایز وجود دارد و بحران اقتصادی جز با 

پایان بحران سیاسی قابل حل نخواهد بود.
    

خونتای میانمار: 
دولت به زودی به روال عادی 

باز می گردد

با وجود ادامه اعتراضات در میانمار و تظاهرات 
علیه ارتش، خونتای میانمار روز گذشته )جمعه( 
اعالم کرد که انتظار دارد روند کاری دولت به زودی 
به حالت عادی برگردد. به گزارش رویترز، زاو مین 
تون، ســخنگوی خونتای میانمار در یک نشست 
خبری تلویزیونی گفت، شورای ارتش در حال کار 
بر روی دستیابی به صلح و امنیت در تمامی کشور 
اســت و به زودی روند کاری دولت به روال عادی بر 
می گردد. وی افزود، تجارت بین المللی به صورت 
عادی ادامه دارد و گزارش های منتشر شده درباره 
اینکه جامعه بین الملل دولت نظامی در میانمار را 
به رسمیت نمی شناسد، جعلی و ساختگی است. 
از اول فوریه ســال جاری میالدی خونتای میانمار 
دولت مدنی آنگ سان ســوچی، رهبر دوفاکتوی 
این کشور را ســرنگون کرد و وی را به همراه رئیس 
جمهوری و ســایر مقام های ارشد در حصر خانگی 
یا بازداشت قرار داده اســت. از آن زمان، اعتراضاتی 
گسترده در کشور شکل گرفته و دولت های غربی 
از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا علیه خونتای میانمار 
تحریم هایی وضع کرده یا تحریم های قبلی را دوباره 
اجرایی کرده اند. معترضان خواستار احیای دولت 
مدنی و آزادی ســوچی و رئیس جمهوری میانمار 
هســتند و برای دســتیابی به این مقصود، از روز 
نخست برقراری حکومت خونتا در کشور، اعتراضات 
گسترده ای در سراسر میانمار به راه افتاده؛ در جریان 
این اعتراضات ده ها تن از معترضان به دست پلیس 
و ماموران امنیتی کشته و زخمی شده اند. در جریان 
درگیری ها بین معترضان در نیروهای امنیتی در 
میانمار دست کم ۱۱ معترض کشته و ۲۰ تن دیگر 
نیز زخمی شدند. معترضان مسل به سالح، چاقو 
و بمب های آتش زا در شــهر تازه با سربازان ارتش 

درگیر شدند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 پس از ماه ها حرف و حدیث، باالخره 
دور سوم مذاکرات استراتژیک واشنگتن 
- بغداد به صورت مجازی و از طریق ویدئو 
کنفرانس برگزار شد. آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا و فواد حسین، وزیر 
خارجه عراق جلسه مذاکرات استراتژیک 
را افتتاح کردند و پس از آن جلســات 
کارشناسی برگزار شد. بلینکن در آغاز 
این جلســه صریحا اعالم کرد که دور 
سوم مذاکرات اســتراتژیک واشنگتن 
- بغداد تاکیدی بر مشــارکت ایاالت 
متحده با عراق در تمام ســطوح است، 
در مقابل وزیر خارجــه عراق هم اعالم 
کرد که دولت بغداد در راه تثبیت مبانی 
دموکراتیک در این کشور تالش می کند 
و در برنامه خود اصول قانون اساســی 
عراق را گنجانده است. فارغ از تعارفات 
دیپلماتیک باید به این نکته اشاره کنم 
که بســیاری از تحلیلگران معتقدند 
سفیر اخیر پاپ فرانسیس به عراق را هم 
باید به نوعی در راستای تقویت وجهه 
مسیحیت و همچنین سلطه غربی ها 
بر بغداد دانســت؛ چراکه فواد حسین 

سفر اخیر رهبر کاتولیک های جهان به 
عراق را نشان دهنده تبدیل شدن بغداد 
به دروازه منطقه ای و جهانی اشاعه صلح 
دانست و این از منظر معناشناسی به ما 
می فهماند که متــرادف کلمه صلح در 
این کشور، غرب خواهد بود. مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق هم در 
زمانی که این گفت وگوها شــروع شده 
بود در صفحه کاربــری خود در توییتر 
نوشت: »نتایج دور سوم گفت وگوهای 
راهبردی با ایاالت متحده، دروازه ای برای 
بازگرداندن روال عادی به عراق و آنچه 
بغداد مستحق آن است، برآورد می شود 
و این دستاورد و موفقیت خوبی خواهد 
بود که باید به ملت دوستدار صلح خود 
آن را تبریک بگوییم«. نخست وزیر عراق 
در ادامه پیام خود اعالم کرد: »رایزنی، 
راه و روشی منطقی و درست برای حل 
بحران ها است و ملت ما شایستگی آن را 
دارند که در صلح، امنیت و شکوفایی و نه 
درگیری ها، جنگ ها و سالح بی ضابطه 
و ماجراجویی ها زندگی کنند«. شاید 
بسیاری از مخاطبان سخنان الکاظمی 
را یک اظهارنظر عــادی قلمداد کنند، 
اما اگر کمی دقیق تر نگاه کنیم به خوبی 
درمی یابیم که اظهارات او چندان هم 
بی طرف و بدون زاویه نبوده است. اینکه 

الکاظمی صریحا اعــالم می کند مردم 
کشورش شایســتگی آن را دارند که به 
دور از درگیری، جنگ و سالح بی ضابطه 
و ماجراجویی زندگی کنند، در حقیقت 
نوعی اعالم نارضایتی از این اســت که 
عراق به محلی برای درگیری بسیاری از 
کشورهای منطقه و فرامنطقه با یکدیگر 
تبدیل شده است. شــکی وجود ندارد 
که بخشی از این ســخنان انتخاباتی 
است و بخشــی دیگر به سفرهای اخیر 
وی به عربستان و امارات مربوط است. 
بخش سوم این سخنان هم همانگونه که 
پیش تر اشاره شد، به دور سوم مذاکرات 
اســتراتژیک واشــنگتن - بغداد ربط 
پیدا می کند و مجموعاً نشان می دهد 
که بغداد، حداقــل در زمان الکاظمی 
بیش از هر نخست وزیر دیگر به سمت 
رقبای منطقه ای و غربی ایران متمایل 
شده است که البته این طبیعت روابط 
بین الملل اســت؛ چراکه در سیاست 
بین الملل به هیچ وجه تضمینی برای 
اینکه با یک کشور تا ابد دشمن بمانید یا 
دوست، وجود ندارد و مناسباِت دو جانبه 

و چند جانبه دائماً در حال تغییر است. 
آمریکایی ها می روند؟!

آنچه در این میــان و به خصوص در 
مورد دور ســوم مذاکرات استراتژیک 

واشنگتن - بغداد باید دانست این است 
که مذاکرات مذکور صرفاً به مســائل 
نظامــی و امنیتی محدود نمی شــود 
بلکه محورهای مختلفی را درون خود 
جای داده اســت. بغداد معتقد اســت 
که اهمیت توســعه ســرمایه گذاری 
آمریکا در بخش هــای گوناگون عراق 
و تقویــت همکاری هــا در محور های 
انرژی، بهداشت، محیط زیست، اقتصاد، 
فرهنگ، و آموزش در وضعیت فعلی که 
عراق به دنبال پیشبرد برنامه اقتصادی 
خود است، بسیار مهم و ارزشمند است. 

بر این اســاس مذاکرات مذکور را باید 
یک پروژه در چند جهت دانست؛ ولی 
عموماً مســائل نظامی و امنیتی آن در 
رأس اهمیت ها قرار دارد و حاال ســوال 
این است که چه اتفاقی بعد از این قرارداد 
خواهد افتاد؟ پاســخ به این سوال یک 
بخش آشکار دارد و یک بخش پنهان. در 
بخش آشکار آنگونه که قاسم االعرجی، 
مشــاور امنیت ملی عراق اعالم کرده، 
طرف آمریکایی به عقب نشینی شمار 
قابل توجهی از نیروهــای خود از عراق 
متعهد شــده اســت و طرفین توافق 
کرده اند که مأموریــت مبارزه با داعش 
صرفاً بر عهده نیروهــای امنیتی عراق 
باشد. بخش مهم سخنان مشاور امنیت 
ملی عراق البته جای دیگری بود. او به 
تغییر مهمی در نوع مسئولیت ائتالف 
بین المللی به رهبری آمریکا اشــاره و 
صریحا اعالم کرد که مسئولیت آنها در 
خاک عراق مستشاری و آموزشی خواهد 
بود و این موضوع، خروج بیشتر نیروهای 

آنها از عراق را ممکن می کند. 
بر اســاس بیانیه  مشــترکی که از 
سوی دو طرف صادر شــده، طرفین 
توافق کرده اند که هیچ پایگاه خارجی 
در عراق وجود نداشته باشد و در مقابل 
عراق متعهد به »حفاظت از هیأت های 
دیپلماتیک و تأمین امنیت کارکنان 
خارجی« در خاک عراق اســت. منابع 
عراقی اعــالم کردند که هیــچ پایگاه 
نظامی آمریکایی در عراق وجود نخواهد 
داشت و درباره جدول خروج نیروهای 
آمریکایی و خارجی از عراق توافق شده 
اســت، در مقابل وزیر خارجه آمریکا 
هم اعالم کرده که پیشرفت صریحی 
در زمینه های همکاری و مشارکت با 
عراق کســب کردیم، تا به اینجای کار 
و در معنای آشکار، ما شاهد آن بودیم 
که همه چیز به گونه ای است که به ما 
نشان می دهد آمریکایی ها قرار است از 
عراق به صورت کامل بروند اما داده های 
پنهان و نیمه  آشکار این را نمی گوید. 
اینکه متیو تولر، سفیر آمریکا در عراق 
اعالم می کند که حضور نیروهای ما در 
عراق به منظور آموزش و مشاوره است 
و بر سر تشــکیل یک کمیته مشترک 
نظامی توافق حاصل شــده، به خوبی 
نشان می دهد که آمریکایی ها در خاک 
عراق »ابقا« شده و صرفاً تابلوی حضور 

خود را تغییر داده اند. اینکه چند دقیقه 
پس از حصول توافق بغداد - واشنگتن، 
جــان کربــی، ســخنگوی پنتاگون 
اســتقرار دوباره نیروهای آمریکایی 
در عراق را کم اهمیــت جلوه می دهد 
و اعالم می کند که این موضوع »چیز 
جدیدی نیســت«، به مــا می فهماند 
که بحران در عــراق از حالتی به حالت 
دیگر تغییر شــکل و چهره داده است؛ 
چراکه طیف های مختلــف از جریان 
مقاوت عراق با ابقای نظامیان آمریکا به 
شدت مخالف هستند و حتی دست به 

اعتراض زده اند.
 اینکه احمد الصحاف، ســخنگوی 
وزارت خارجه عــراق با صدور بیانیه ای 
اعــالم می کند نیروهــای خارجی در 
چارچوب جدول زمانی مشــخص در 
»خارج از عراق« مســتقر خواهند شد 
موضوعی است که سوال دیگری را مطرح 
می کند: آیا منظور از خارج عراق، اقلیم 
کردستان عراق است یا اینکه نظامیان 
آمریکا قرار است در مرز دو کشور عراق و 
سوریه مستقر شوند؟ پاسخ این سواالت 
هنوز مشخص نیست اما می توان فهمید 
که بحران و شاید یک رقابت جدید در 
راه است؛ چراکه ســاعاتی پس صدور 
بیانیه پایانی مذاکرات اســتراتژیک، 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
طی حکمی ماکسیم ماکسیموف را از 
ماموریت خود به عنوان سفیر روسیه در 
عراق برکنار کــرد و البروس کوتراچف 
را به عنوان ســفیر جدید در این کشور 
برگزید. اقدامی که برای واشنگتن بسیار 

معنادار خواهد بود! 

دور سوم مذاکرات واشنگتن - بغداد با ابهامات فراوان به پایان رسید؛

ابقای استراتژیک و تغییر شکل بحران 
اینکه سخنگوی وزارت 

خارجه عراق اعالم می کند 
نیروهای خارجی در 

چارچوب جدول زمانی 
مشخص در »خارج از عراق« 

مستقر خواهند شد؛ این 
سوال را مطرح می کند که آیا 
منظور از خارِج عراق، اقلیم 

کردستان است یا اینکه 
نظامیان آمریکا قرار است 

در مرز دو کشور عراق و 
سوریه مستقر شوند؟

الکاظمی صریحا اعالم 
می کند مردم کشورش 

شایستگی آن را دارند به دور 
از درگیری، جنگ و سالح 

بی ضابطه و ماجراجویی 
زندگی کنند؛که درحقیقت 
نوعی اعالم نارضایتی است 

از این وضعیت که عراق 
به محلی برای درگیری 
 بسیاری از کشورهای 

منطقه و فرامنطقه با یکدیگر 
تبدیل شده 

کره شــمالی از ژاپــن بابــت اســتفاده از واژه دریــای ژاپــن بــرای دریــای شــرقی بیــن شــبه 
جزیــره کــره و ژاپن انتقــاد و توکیــو را به حمایــت از یک جــاه طلبی وحشــیانه بــرای حمله به کــره متهم 
کرده اســت. به گــزارش یونهاپ، اخیــرا، ســخنگوی فرماندهــی آمریــکا در هند-پاســیفیک در بیانیه خود 
 و پس از پرتاب دو موشــک بالســتیک از ســوی پیونــگ یانــگ از واژه دریای شــرقی اســتفاده کــرده بود. 
پس از اعتراض از ســوی ژاپن، ارتش آمریکا ایــن واژه را در بیانیه خود تغییر داد 
و از واژه دریای ژاپن اســتفاده کرد. خبرگزاری رســمی کره شــمالی در بیانیه 
ای اعالم کــرد: چند روز قبل، یکــی از معاون های دبیر کابینه ژاپن در نشســت 
خبری خود تاکید کرد که دریای ژاپن تنها نام رســمی به رســمیت شــناخته 
 شــده برای این منطقه بین ژاپن و شــبه جزیره کره اســت و اســتفاده از واژه 

دریای شرقی نامناسب است. 

شاهزاده فیلیپ همسر ۹۹ ساله ملکه انگلیس و مشهور به دوک ادینبرو، پس از چندین ماه مبارزه با عارضه قلبی 
روز گذشته )جمعه( درگذشت. به گزارش گاردین، کاخ ســلطنتی باکینگهام انگلیس با صدور بیانیه ای این خبر را 
تائید و اعالم کرد که نامبرده هنگام فوت در قصر ویندزور به سر می برد. فیلیپ اردیبهشت ۱۳۹۶ به دلیل کهولت سن 
از وظایف سلطنتی و شرکت در فعالیت های عمومی کناره گیری کرد. اسفند ماه گذشته گزارش شد که او تحت عمل 
جراحی قلب قرار گرفته است. وی پیشتر به دنبال عفونت در بیمارستان بستری 
و سپس به بیمارستان دیگری که ویژه قلب و عروق است منتقل شد. رسانه های 
انگلیسی با اشاره به اینکه فیلیپ به رغم کهولت سن در سفرهای مختلف سلطنتی 
ملکه را همراهی کرده می گویند که او زندگی لذت بخشی را در یک قرن گذشته 
تجربه کرده است. حاصل ازدواج ۷۰ ساله فیلیپ و ملکه انگلیس ۴ فرزند، ۸ نوه 

و ۱۰ نتیجه است. 

همسر ملکه انگلیس درگذشتحمله شدید کره شمالی به ژاپن: دست از تحریف تاریخ بردارید!

دولت بایدن در حال بررسی اعزام ناوهایی به دریای 
سیاه در هفته های آتی به منظور مقابله با افزایش حضور 
نظامی روسیه در مرزهایش با اوکراین است. به نوشته 
روزنامه واشنگتن پست، یکی از مقام های وزارت دفاع 
آمریکا گفت، هواپیمای شناسایی نیروی دریایی آمریکا 
در حریم هوایی بین المللی بر فراز دریای سیاه به منظور 
رصد تحرکات دریایی روسیه پرواز می کند. در ادامه این 
بیانیه آمده است، حضور ناوهای نیروی دریایی آمریکا 
در منطقه بیانگر پیام قدرتمندی برای روسیه و مطلع 
کردن کرملین است که آمریکا اوضاع را رصد می کند. 
اگــر تغییراتی در اوضــاع رخ دهد، ما آمــاده واکنش 
هســتیم. وزارت دفاع روســیه اعالم کرده که بیش از 
۱۰ ناو از جمله قایق و تسلیحات توپخانه ای را از دریای 
خزر به دریای سیاه منتقل می کند تا در رزمایش نظامی 
حضور داشته باشند. مقام های نظامی اوکراین گفته اند 

که روسیه تانک ها و خودروهای زرهی را در نزدیکی مرز 
شرقی اوکراین مستقر کرده است. سخنگوی کرملین 
گفته که مسکو می تواند با اختیاری که دارد سربازانش 
را جابجا کند. در همین حال، جان کربی، ســخنگوی 
پنتاگون گفته که نیروی دریایی آمریکا ناوهایی را در 
دریای سیاه دارد و برای اوکراین تسلیحاتی به منظور 

دفاع از خود تامین کرده است.

نمایندگان دولت افغانســتان و طالبان قرار اســت 
۱۶ اوریل جاری میالدی با پیشــنهاد دولت آمریکا در 
استانبول نشست برگزار کنند. به گزارش آسوشیتدپرس، 
این نشست بخشــی از تالش جدید دولت آمریکا برای 
وضع آتش بس در افغانستان و ایجاد شرایطی برای یک 
روند انتقالی در کابل است. در حالیکه دولت افغانستان 
خود را برای مذاکرات صلح آمــاده می کند، امید دارد 
که آمریکا رویکردی شــرایط -محور را در نظر داشــته 
باشــد بجای آنکه یک چارچوب زمان بندی شــده را 
برای توافق هایش با طالبان در پیش بگیرد. نمایندگان 
طالبان و دولت کابل ۱۶ آوریل در اســتانبول در حالی 
نشست دارند که این مذاکرات بخشی از یک برنامه چهار 
بخشی مطرح شده در نامه ارسالی آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا به اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
در فوریه سال جاری میالدی است. یکی از افرادی که به 

این نشست واقف اســت، گفت: آمریکا باید رویکردی 
شرایط-محور را با طالبان در پیش بگیرد نه یک رویکرد 
زمان بندی شده را. توافق امضا شــده در دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا با طالبان شرایطی 
را با پیامدهای بزرگ برای طرف افغانستان در پیش دارد 
که بخشی از طرف امضا کننده این توافق در سال گذشته 

میالدی نبوده است.

16 اوریل و در استانبول؛

نمایندگان کابل و طالبان نشست برگزار می کنند
به منظور مقابله با افزایش حضور نظامی روسیه در  اوکراین؛

آمریکا در تدارک اعزام ناو به دریای سیاه است

خبرخبر


