
با بدرقة  سجدة شکر طالبان؛
آخرین نظامیان آمریکا افغانستان 

را ترک کردند
ارتش آمریکا اعالم کرد که آخرین نظامیان خود را 
از افغانستان خارج کرده است تا بدین ترتیب ۲۰سال 
اشغال افغانستان توسط ایاالت متحده رسما پایان 
یابد. به گزارش الجزیره، آخریــن هواپیمای حامل 
نظامیان آمریکایی بامداد دیروز )سه شنبه( فرودگاه 
حامد کرزای کابل را ترک کرد. وزارت دفاع آمریکا با 
تایید این خبر اعالم کرد که روند خروج نظامیان این 
کشور از افغانستان و ماموریت نظامی ایاالت متحده 
بعد از ۲۰ سال در افغانستان پایان یافته است. همچنین 
آمریکا اعالم کرد که تمامی دیپلمات های این کشور 
امشب فرودگاه کابل را ترک کرده اند. در همین حال 
طالبان اعالم کرد که با خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان، فرودگاه کابل تحت کنترل کامل نیروهای 
این گروه قرار گرفته است. ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
طالبان گفت که نیروهای این گروه وارد بخش هایی 
از فرودگاه شــده اند که پیشــتر در کنترل نظامیان 
آمریکایی بود. برخی رســانه های بین المللی خروج 
آمریکا از افغانستان را پایان ۲۰ سال اشغال و خونریزی 
در این کشور نامیده اند. شبکه ان بی سی نیوز در این 
باره نوشته است که خروج آمریکا از افغانستان پایان 
خونبار و پرآشوب برای طوالنی ترین جنگ آمریکا بود. 
پایان خروج را ژنرال فرانک مک کنزی، فرمانده ستاد 
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، سنتکام 
را از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعالم کرد. این پایان 
روند خروج خونین، پرآشوب و مرگبار آمریکا است و در 

ضمن پایان طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا.

ژنرال مک کنزی خطاب بــه خبرنگاران گفت: 
»آمده ام تا اتمام خروج ما از افغانستان و پایان ماموریت 
نظامی تخلیه شهروندان آمریکا، شهروندان کشورهای 
سوم و شهروندان آسیب پذیر افغانستان را اعالم کنم. 
آخرین هواپیمای ســی۱۷ بعدازظهر ۳۰ اوت، در 
ساعت ۳:۲۹ بعدازظهر به وقت ساحل شرقی آمریکا، 
فرودگاه بین المللی حامد کرزای را ترک کرد و آخرین 
هواپیمای باسرنشین اکنون مشغول خروج از حریم 
هوایی افغانستان است«. فیلم هایی که در رسانه های 
اجتماعی منتشر شده جشن گرفتن نیروهای طالبان 
را نشان می دهد که با هلهله و شلیک تیر هوایی خروج 
آمریکایی ها را جشــن گرفته اند. با این حساب برای 
اولین بار در بیست سال گذشته آمریکا هیچ نیرویی 
در افغانستان ندارد. در این مدت این کشور بیش از دو 
تریلیون دالر خرج این جنگ کرده و نزدیک ۲۰۰۰ نفر 
از نیروهایش کشته شده اند. هیچ دیپلمات آمریکایی 
نیز در افغانســتان باقی نمانده است. یک مقام ارشد 
وزارت خارجه گفت انتظار می رود سفارت آمریکا در 
کابل هم به عملیات خود پایان دهد اما »این به معنی 
تعلیق تعهد ما به شهروندان آمریکایی در افغانستان، 
شهروندان در خطر افغانســتان و مردم افغانستان 
نیست«. آمریکا ۲۰ ســال پیش در پی حمالت ۱۱ 
سپتامبر که توسط گروه تروریستی القاعده و رهبر 
آن، اسامه بن الدن، انجام شدند به افغانستان حمله 
کرد و طالبان را ســرنگون کرد؛  حاال پس از بیســت 
سال نیروهای واشنگتن در حالی از این کشور خارج 
می شوند که طالبان به قدرت بازگشته است و نه تنها 
القاعده که گروه های تروریستی جدیدی همچون 
داعش در این کشــور فعالیت دارند. خروج نیروهای 
آمریکا از افغانســتان پایان مســاله افغانستان برای 
رئیس جمهور دموکرات آمریکا، جو بایدن، نیست و 
او  باید تا مدت ها به سوال هایی که در مورد نحوه خروج 
و عملیات های مختلف آمریکا وجود دارد، پاسخ دهد. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا نحوه اجرای 
تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان در 
دولت جو بایدن را »مایه شرمساری« خوانده و خواستار 
استعفای بایدن شده است. بسیاری از منتقدان نیز 
موضوع اســتیضاح او و کناره گیــری اش را به دلیل 
عملکرد غیرمسئوالنه در این زمینه مطرح کرده اند. در 
حال حاضر شماری از دوتابعیتی ها یا همکاران افغان 
نیروهای آمریکایی یــا افغان هایی که نمی خواهند 
در کابوس طالبان زندگی کنند، در افغانستان باقی 
مانده اند. با این حال مقامات کاخ سفید روز دوشنبه 
گفتند بایدن همچنان به دنبال مبارزه با تروریست ها 

به خصوص داعش در این کشور است.
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فرشاد گلزاری

همیشــه دیدارهای دیپلماتیک 
در سراســر گیتــی بــا انتقادها و 
تشویق های گسترده ای روبرو بوده 
است. برخی  از این دیدارها به عنوان 
یک فرصت برای ادامــه مذاکرات و 
پیگیــری امور فی مابیــن دولت ها 
تعبیــر می کنند و عــده ای دیگر به 
شدت این گعده های سیاسی را زیر 
ســوال می برند و آن را در کسری از 
ثانیه زیر تیغ شدیدترین انتقادها قرار 
می دهند. این انتقادها و تشــویق ها 
به خوبی نشــان می دهــد که کدام 
کشــورها یا جریان ها با مذاکرات و 
دیدارهــای دیپلماتیــک مخالف و 
کدام طیف با آنها موافق هستند. به 
عنوان مثــال از قدیم االیام تاکنون 
در برخی کشورهای منطقه هر نوع 
دیدار مقامات اســرائیل و فلسطین 
در خصوص مساله فلســطین و در 
رأس آن قدس نوعی سازش و امری 
نکوهیده تلقی شده است. بسیاری 

از کشــورهای عربی حاشیه خلیج 
فــارس و آفریقا، همچنان مســاله 
فلســطین و بحث قــدس را یکی از 
موضوعات مهم و حتــی خط قرمز 
خود می دانند. عــده ای دیگر مانند 
اردن هم در ظاهر مخالف تحرکات 
اسرائیل علیه فلسطینی ها هستند 
اما منافع آنهــا اجازه نمی دهد که به 
صورت علنی اقدام به اتخاذ مواضع 
مشخص کنند. طیف دیگری هم که 
از سال گذشــته به صورت علنی در 
قالب عادی سازی روابط با اسرائیل 
وارد یک اتحاد راهبردی شده اند، هر 
از چندگاهی صدایشان را در حمایت 
از فلســطینی ها بلند می کنند، اما 
همه می دانند که ایــن مواضع آنها 
هم آمیخته بــا منافعی اســت که 
نمی توانند برای تامین آنها به رژیم 
صهیونیســتی پشــت کنند. با این 
تفســیر اگر به ســراغ دیدار مهم و 
تاریخی اخیر دو مقام فلســطینی و 
اسرائیلی برویم به خوبی درمی یابیم 
که کابینه جدید تل آویــو در حال 
طراحی سناریوی جدید با محوریت 
فلسطین است. داستان از آنجا شروع 

شــد که بنی گانتــس، وزیر جنگ 
اســرائیل روز یکشــنبه در حساب 
توئیتر خود یکباره خبر یک خطی را 
منتشر کرد که همه متعجب شدند. 
او در حساب خود نوشت که با محمود 
عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلســطین در رام اهلل دیــدار کرده 
است. در این میان باید توجه داشت 
که پیــش از این دیدار شــبکه ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم 
کرده بود که نفتالی بنت، نخست وزیر 
این رژیم با درخواست بنی گانتس، 
وزیر جنگ اســرائیل برای دیدار با 
محمود عباس، رئیس تشــکیالت 
خودگردان فلسطین مخالفت کرده 

است، اما زمانی که متن مذکور توسط 
گانتس منتشر شــد، همه بهت زده 
به یکدیگر می نگریســتند و معلوم 
نبود که چه اتفاقی رخ داده است. در 
این میان دفتر وزیر جنگ اسرائیل 
اعالم کرد گانتس بــه عباس گفته 
اســرائیل اقداماتی را برای حمایت 
از اقتصاد فلســطین انجام می دهد. 
همچنین گفته شده که دو طرف در 
مورد رســیدگی به وضعیت امنیتی 
و اقتصــادی در کرانه باختری و غزه 
بحث و تبادل نظر کرده اند. چندی 
بعد هم حسین الشیخ، یکی از اعضای 
کمیته مرکزی فتــح اعالم کرد که 
همه جنبه های روابط فلســطین و 
اســرائیل در این دیدار مورد بحث 
قرار گرفت. دو روز پس از این دیدار 
که همه دنیا در حــال گمانه زنی از 
محتوای آن بودند، شبکه تلویزیونی 
کان اسرائیل اعالم کرد که محمود 
عباس، در دیدارش با بنی گانتس از 
وی خواســته این رژیم اجساد ده ها 
شــهید فلســطینی را بازگرداند و 
گویا طرف اسرائیلی قول داده تا  این 
درخواســت را اجابت کند. از سوی 
دیگر گفته شده که عباس از گانتس 
خواســته اجازه ندهــد ارتش رژیم 
صهیونیستی به مناطق فلسطینی 
یــورش ببــرد و اینکــه اقدامات 
خشونت آمیز شهرک نشــینان در 
کرانه باختری را متوقف کند. منابع 
مذکور گفتند، در دیدار میان عباس 
و گانتــس موضــوع پرداخت پول 
به خانواده های شــهدا و اسرا و نیز 
تحقیقات دیوان کیفری بین المللی 
از مقامات رژیم صهیونیستی مطرح 
نشد تا اعتمادسازی میان دو طرف 
با موفقیت انجام شود. همچنین در 
این دیــدار توافقنامه هــای پاریس 
درخصوص تنظیم روابط اقتصادی 
میان دو طرف بررسی شد و به گفته 
منابع مذکور، عبــاس تقریباً از این 
دیدار راضی بود و گانتس با حســن 
نیت در نشســت حضور داشت اما 

تشــکیالت خودگردان فلســطین 
خواهان علنی شدن نتایج و اجرای 
توافقات اســت و مقرر شد نشست 
دیگری با هــدف ارزیابی وضعیت و 
بررسی نحوه پیشــبرد امور برگزار 

شود. 
سناریوی جدید چیست؟ 

بدون تردید این دیدار که در یک 
دهه گذشته به شــدت کم سابقه و 
مهم به حســاب می آید، مخالفان و 
موافقان زیــادی دارد. در این میان 
حماس و جهاد اسالمی از بزرگترین 
و اصلی تریــن مخالفان ایــن اقدام 
محمــود عباس به شــمار می آیند. 
عبداللطیــف القانوع، ســخنگوی 
حمــاس در گفتگــوی مطبوعاتی 
اظهار کرد که دیدار محمود عباس 
با وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در 
واقع ضربه ای از پشــت به مردم ما و 
جانفشانی هایشان و خیانت به آنها 
بود و این به نوعی پشــت کردن به 
ارزش ملت فلســطین است. طارق 
سلمی، ســخنگوی جنبش جهاد 
اســالمی فلســطین نیز تاکید کرد 
که دیدار عباس بــا گانتس که پس 
از جنایــات رژیم صهیونیســتی و 
محاصره و حمله آنها انجام شــد، در 
واقع ضربــه ای به مردم ما اســت و 
این در حالیست که خون کودکانی 
که ارتش رژیم اشــغالگر به دستور 
گانتس به قتل رســاند، هنوز روی 
زمین خشــک نشــده اســت. این 
انتقادها نشان می دهد که در غزه و 
کرانه باختری اوضاع چندان به نفع 
محمود عباس نیست و به نوعی همه 
مخالف اقدام های او هستند. اما نکته 
مهم این اســت که این دیدار فقط 
چند روز پس از دیــدار نفتالی بنت، 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با 
جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده انجام شده که نشان می دهد 
یک هدف بزرگ در پــِس آن وجود 
دارد. در دیدار بنت و بایدن او اساساً 
با مخالفت کاخ سفید در قضیه اعمال 

خشونت بیشــتر علیه فلسطینی ها 
روبرو شد. درست اســت که بایدن 
همانند مابقی اسالف خود به حمایت 
از اسرائیل متعهد است اما باید توجه 
کرد که واشنگتن حاال به دنبال ایجاد 
آرامش موضعی در ســرزمین های 
اشغالی است تا بتواند اوضاع منطقه 
را در کنترل خود داشــته باشد و در 
نهایت خاورمیانــه را پس از زدودن 
تنش، به ســمت شرق آســیا برای 
مقابله با چین و روســیه ترک کند. 
بر ایــن اســاس بایدن کــه خود را 
مخالف ادامه شهرک ســازی  های 
صهیونیســتی نشــان می دهد و به 
شدت این چند ماه گذشته بر طرح 
دو کشــوری تایید کرده، به دنبال 
آن است تا با نزدیک کردن اسرائیل 
به تشــکیالت خودگردان فلسطین 
در وهله اول یک آرامش نســبی در 
غزه و کرانه باختری برقــرار کند و 
پــس از آن با این اقــدام بتواند یک 
اختالف مهندسی شــده میان این 
جریان با ســایر طیف ها و گروه های 
فلســطینی به راه بیندازد. در واقع 
این دیدار برای دادن یکسری امتیاز 
به محمود عبــاس انجام شــد تا او 
بتواند جهاد اســالمی و حماس که 
بزرگترین ضربه های نظامی و امنیتی 
را به تل آویو زده انــد را با یک بحران 
ارگانیک روبرو کنــد. حال باید دید 

گام بعدی آنها چه خواهد بود.

انتقاد تند جریان های فلسطینی از دیدار محمود عباس با وزیر جنگ اسرائیل؛

تعمیق اختالف با چاشنی صلح و آرامش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهاننما

بایدن که خود را مخالف 
ادامه شهرک سازی  های 

صهیونیستی نشان می دهد 
و بر طرح دو کشوری تایید 
کرده، به دنبال آن است تا 
با نزدیک کردن اسرائیل 
به تشکیالت خودگردان 

فلسطین یک آرامش 
نسبی در غزه و کرانه 

باختری برقرار کند

محمود عباس، در دیدار با 
بنی گانتس از وی خواست 

این رژیم اجساد ده ها شهید 
فلسطینی را بازگرداند و 
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وزیر کشور لبنان از افزایش میزان فرار نیروهای امنیت داخلی به دلیل فشارهای معیشتی خبر داد. محمد فهمی، وزیر کشور 
لبنان در اظهاراتی به روزنامه الجمهوریه گفت، فشارهای معیشتی بر نیروهای امنیت داخلی بیشتر شده است و حقوق دریافتی 
کفاف چندانی نمی دهد. وی افزود، میزان فرار نیروهای امنیتی اخیرا افزایش یافته است و آنها دنبال منبع درآمد بیشتری هستند. 
دو نهاد امنیتی و نظامی آخرین خط دفاعی کشور محسوب می شوند و باید به هر طریقی حفظ 
شوند. فهمی گفت، تاثیر احتکارکنندگان سوخت و دارو بر لبنانی ها کمتر از تاثیر محاصره 
خارجی نیست. احتکارکنندگان به مراتب خطرناکتر و بدتر هستند زیرا کشور را به سمت 
فروپاشی سوق می دهند. لبنان با بحران اقتصادی و مالی شدیدی روبروست و هر یک دالر 
معادل ۱۹۵۰۰ لیره است. به خاطر وجود این بحران قدرت خرید مردم و قدرت بانک ها برای 

در نظر گرفتن یارانه برای دارو و اقالم اساسی کاهش یافته است.

نیروهای عراقی عملیات نظامی جدیدی برای برقراری امنیت در مرزها با سوریه را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
حامد الحسینی، فرمانده نیروهای مرزی عراق اعالم کرد: عملیات ثأر الشهدا )خون شهدا( که روز گذشته )سه شنبه( آغاز شده است 
شامل نوار مرزی عراق و سوریه در مثلت مناطق الولید است. وی گفت: سه تشکیالت نظامی در این عملیات شرکت دارند که شامل 
فرماندهی نیروهای مرزی، حشد شــعبی و ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی هستند.  
همچنینعملیات از سه محور آغاز شد. این مسئول عراقی جزئیات دیگری در این باره نداد. 
مرزهای عراق و سوریه همواره دغدغه امنیتی برای بغداد بوده است چراکه تروریست های 
داعش از طریق این مرزها بین عراق و سوریه رفت و آمد می کنند. طی ماه های اخیر حمالت 
تروریست های داعش به ویژه بین کرکوک، صالح الدین و دیالی که به مثلث مرگ معروف 

است، افزایش یافته است.

عملیات جدید ارتش عراق از  سه محور در نوار مرزی سوریهافزایش فرار نیروهای امنیتی لبنان به دلیل فشار اقتصادی

براســاس داده های اف بی آی، جرایــم از روی نفرت و 
انزجار در آمریکا در ســال ۲۰۲۰ به باالترین حد خود در 
۱۲ سال گذشته رسید به طوری که قربانیان سیاه پوست و 
آسیایی شاهد افزایش حمالت هستند. به گزارش پایگاه 
خبری هیل، در سال ۲۰۲۰ به طور کلی ۷۷۵۹ مورد جرم 
از روی نفرت و انزجار گزارش و ثبت شد که نسبت به سال 
۲۰۱۹ میالدی شــش درصد افزایش داشــت. داده های 
اف بی آی نشــان داد، جرایم از روی نفــرت و انزجار علیه 
سیاه پوستان از ۱۹۷۲ مورد در ســال ۲۰۱۹ میالدی به 
۲۷۵۵ مورد در ســال ۲۰۲۰ افزایش یافــت در حالی که 
تعداد حمالت علیه آسیایی ها از ۱۶۱ مورد در سال ۲۰۱۹ 
میالدی به ۲۷۴ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. جرایم 
علیه آمریکایی های سفید پوست نیز از ۶۴۳ مورد در سال 
۲۰۱۹ میالدی به ۷۷۳ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. 

براساس گزارش روزنامه واشــنگتن پست، این داده های 
اف بی آی نشان داد که تعداد چنین حمالتی نسبت به هفت 
سال گشته شش برابر شده است. مریک گارلند، دادستان 
کل آمریکا در بیانیه ای گفت: ایــن جرایم از روی نفرت و 
انزجار و دیگر رویدادهای مرتبط با تعصب، ترس را بر کل 

جوامع القا کرده است.

نتایج نظرسنجی جدید درباره انتخاباتی آتی فدرال در 
کانادا نشان داد خشم و نگرانی شهروندان این کشور از برگزاری 
انتخابات پارلمانی همزمان با موج چهارم همه گیری کرونا 
افزایش یافته است. تارنمای سی.بی.اس نیوز نوشت: یک و 
نیم میلیون نفر از پاسخ دهندگان آمریکایی به نظرسنجی 
انجام شــده به ســفارش روزنامه گلوبال نیوز به سوال این 
نظرسنجی درباره احساسات خود درباره کارزارهای انتخاباتی 
و برنامه ریزی شان برای شرکت در انتخابات پاسخ دادند دارل 
بریکر مدیر عامل شرکت افکارسنجی آیپسوس به تلویزیون 
سی بی اس کانادا گفت تعداد قابل توجهی از کانادایی ها فکر 
نمی کنند که اکنون زمان مناسبی برای برگزاری کارزارهای 
انتخاباتی است. آنها احساس خوشــایندی درباره برگزاری 
این انتخابات با توجه به این حقیقت که در دوران همه گیری 
برپا می شود ندارند. وی گفت ناامیدی و نگرانی مردم درباره 

انتخابات از زمان نظرسنجی هفته گذشته درباره همین سوال 
افزایش یافته است. بریکر افزود به دو دلیل مردم کانادا عالقه 
ای به برگزاری انتخابات در پاییز امسال ندارند: اول ترس؛ به 
ویژه ویروس جهش یافته دلتا همچنان در سطح این کشور 
در چرخش اســت و مردم نگران سالمت خود هستند. دوم، 

آنها بدبین هستند.

اف بی آی: میزان جرایم از روی نفرت در ۲۰۲۰ بی سابقه استخشم و نگرانی کانادایی ها از برگزاری انتخابات، همزمان با موج چهارم کرونا
خبرخبر


