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روزنامه الدیار مدعی شد:
احتمال انصراف میقاتی از تشکیل 

دولت لبنان 

منابع لبنانی اعالم کردند که به دلیل شکست 
تالش ها برای تشکیل دولت، نخست وزیر مکلف قصد 
دارد از تشکیل دولت انصراف بدهد. روزنامه الدیار 
لبنان نوشت: نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف، 
به انصراف از تشکیل دولت بسیار نزدیک شده است 
و این درحالی اســت که تیم وی و تیم میشل عون، 
رئیس جمهور لبنان برای کاهش فشار شرایط به 
وجود آمده و استفاده از فرصت تالش زیادی کرده اند 
و فرانسه نیز فشار زیادی بر وی می آورد تا از تشکیل 
دولت انصراف ندهد. این روزنامه نوشت: اطالعات 
نشان می دهد که میقاتی تصمیم داشت بعد از سفر 
اخیرش به بعبدا از تشکیل دولت انصراف بدهد اما 
فرانســوی ها او را قانع کردند که صبر کند چراکه 
انصراف وی به معنای ماندن لبنان در جهنم است 
چراکه هیچ جایگزینی بــرای میقاتی وجود ندارد. 
منابعی در جریان آزاد ملی لبنان نسبت به بازگشت 
اوضاع به مرحله اول و تکرار تجربه ســعد حریری، 
نخست وزیر سابق لبنان هشــدار داده اند. یکی از 
نخست وزیران سابق لبنان گفت: بعد از یک ماه از 
مکلف شدن میقاتی به تشکیل دولت به این نتیجه 
رسیدیم که آنچه که عون و جبران باسیل، رئیس 
جریان آزاد ملی لبنان به حریری ندادند به میقاتی 
هم نمی دهند. به گفته این روزنامه حزب اهلل لبنان از 
دور مراقب اوضاع درباره تشکیل دولت است و اگر چه 
همچنان بر تشکیل هرچه سریع تر دولت تأکید دارد 
اما هیچ اسامی را برای دو وزیر خود در کابینه میقاتی 
پیشنهاد نداده و این مأموریت را به خود میقاتی واگذار 
کرده است.  از سوی دیگر منابع آگاه اعالم کردند، 
قرار است هیئتی از کمیسیون روابط خارجه کنگره 
آمریکا در یک ماموریتی فوری طی روزهای آتی وارد 
لبنان شود. این منابع در روزنامه الجمهوریه لبنان 
گفتند، مقامات این کشور  درحال انجام تدارکات 
برای استقبال از این هیئت هستند. به گفته منابع 
مذکور، ماموریت این هیئت آمریکایی پیگیری ارائه 
کمک های این کشور به ارتش لبنان است که اخیرا 
به دلیل بحران مالی موجود در بیروت که نهاد نظامی 
و گروه های امنیتی دیگر را هم تحت الشــعاع قرار 
داده، افزایش یافته است. قبال هم دوروتی شیا، سفیر 
آمریکا در لبنان از سفر این هیئت به بیروت خبر داده 
بود. او اخیرا با نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان دیدار و 
آخرین تحوالت و وضعیت این کشور را بررسی کرد.

    
منبع نزدیک به بنت: 

 هیچگونه روند سیاسی 
با فلسطینی ها وجود ندارد!

به دنبال گفتگوی اخیر میــان محمود عباس 
و وزیر جنگ اســرائیل، یک مســئول نزدیک به 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که 
در حــال حاضر هیچ گونه افقی بــرای حل و فصل 
سیاسی با تشــکیالت خودگردان فلسطین وجود 
ندارد. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، یکی 
از شــخصیت های نزدیک به نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که دیدار بنی گانتس، وزیر 
جنگ این رژیم با محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین تنها به خاطر مسائل نظامی و 
عملیات هماهنگی امنیتی میان ارتش و تشکیالت 
خودگردان بود. وی گفت: در زمان کنونی و در آینده 
نزدیک هیچ گونه روند سیاسی با فلسطینی ها وجود 
نداشته و نخواهد داشت. رســانه های عبری زبان 
دوشنبه اعالم کردند که گانتس با عباس در رام اهلل 
دیدار و درباره مسائل امنیتی و سیاسی و اقتصادی با او 
گفتگو کرد. در همین راستا، رادیو رژیم صهیونیستی 
از جزئیات این دیدار پرده برداشت و اعالم کرد که 
گانتس به عباس گفته تل آویو قصد دارد اقداماتی را 
برای تقویت اقتصاد تشکیالت خودگردان فلسطین 
اتخاذ کند. این یکی از خواســته های تشــکیالت 
خودگردان فلسطین بود که طی دیدارها با هادی 
عمرو، فرســتاده رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. 
تشکیالت خودگردان فلسطین طی دیدار با هادی 
عمرو نســبت به خطر فروپاشــی در صورت ادامه 

وخامت اوضاع اقتصادی هشدار داده بود.
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فرشاد گلزاری

 اخباری که این روزها از افغانستان 
مخابره می شود؛ شــبحی از ترس و 
واماندگی را به افکار عمومی مخابره 
می کند کــه به نوعی نشــان از افول 
دموکراسی دارد. هرچند که در مورد 
رفتار و عملکــرد آمریکا و متحدانش 
در ناتو و آیساف طی 20 سال حضور 
در افغانســتان انتقادهــای زیادی 
وجود دارد، اما باید توجه داشــت که 
در افغانســتان یک نقشــه راه نسبتاً 
مشخص برای اســتقرار دموکراسی 
وجود داشــت که حاال همان کسانی 
که این نقشــه راه را ترســیم کرده 
بودند، زمیِن اجرای آن را دودســتی 
به طالبان تقدیم کردند و حاال اوضاع 
و احوال 180 درجه برعکس شــده 
است. بر اســاس رفتارهایی که این 
مدت از طالبان در رســانه ها نشــان 
داده شــده، این جریان فعاًل در حال 
بسترسازی بومی در افغانستان است 
اما اظهاراتی که اخیراً از ســوی این 

جریان منتشر شده نشان می دهد که 
آنها چندان تغییر نکرده اند. برای مثال 
اخیراً مقامات آمریکایی به رســانه ها 
گفته اند در عملیاتی که شامل موشک 
پرتاب شــده از یک هواپیمای بدون 
سرنشین )پهپاد( بود، یک بمب گذار 
انتحــاری را در خودرویــی که قصد 
انجام حمله در فرودگاه کابل داشته 
هدف قرار داده اند. یــک مقام دیگر 
نظامی آمریکا به شبکه سی. بی .اس 
اعالم کرد که ما اطمینــان داریم به 
چیزی کــه هدف ما بود، رســیدیم، 
اما گزارش ها حاکی از آن اســت که 
در ایــن حمله یک خانــه هدف قرار 
گرفته و ۹ تن از یک خانواده معمولی 
از جملــه ۶ کودک جــان باخته اند. 
اگرچه ماهیت این حمله هوایی مهم 
است، اما موضوع مهمتر، واکنش تند 
طالبان نسبت به آن بود. در این میان 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان به 
شبکه سی.ج.تی.ان چین گفت که ما 
چنین حمالتی را محکوم می کنیم؛ 
چراکــه انجام حمالت خودســرانه 
در سایر کشــورها غیرقانونی است و 
اگر تهدید احتمالی وجود داشــت، 

باید به ما گزارش می شــد، نه اینکه 
یک حمله خودســرانه کــه منجر به 
پیامدهــای غیرنظامی شــده انجام 
شود. این موضع گیری طالبان نشان 
می دهد که آنها خود را ُمِحق می دانند 
که حتی اگر قرار است جنبنده ای در 
خاک افغانســتان جابجا شود، با آنها 
هماهنگی الزم صــورت پذیرد. این 
مواضــع صرفاً در مــورد حمله اخیر 
آمریکایی ها ارزیابی نمی شود، بلکه 
اساساً مقامات طالبان در حال ایجاد 
فضایی هســتند که توأم با خشونت 
و نرم خویی رسانه ای اســت. آنها در 
عمل یک خط در میــان متفاوت تر 
از گذشــته عمل می کنند و از سوی 
دیگر در رســانه، خود را یک جریان 
کاماًل ســر به راه و متمدن که بر تمام 
ارزش های انسانی تاکید دارند، نشان 
می دهند. ایــن اقدام و ایــن مدل از 
راهبری در طول مدت این 20 سال از 
سوی پاکستان و سپس ایاالت متحده 
به طالبــان درس داده شــد و حاال 
واشــنگتن این جریان را با کنار زدن 
تکنوکرات های کابل، بر روی صندلی 
صدارت نشــانده است که در پس آن 

یک سناریوی کاماًل مشکوک، چند 
ضلعی و حتی خطرناک قرار دارد. اما از 
مساله طالبان و رفتارهای این جریان 
در افغانســتان که عبور کنیم، سوال 
اصلی این خواهد بود که ایاالت متحده 
به عنوان بازیگر اصلــی این روزهای 
افغانســتان دقیقاً در حــال راهبری 
چه استراتژی سیاســی و نظامی در 

افغانستان است؟
 لندن و پاریس:

 تقسیم وظایف در کابل
پاسخ به ســوال مطروحه با اسناد 
و اطالعاتی کــه تا به امروز منتشــر 
شــده نشــان می دهد که آمریکا به 

دنبال »ریموت کردن« افغانســتان 
است. منظور از ریموت کردن همان 
کاهش حضــور و افزایــش نفوذ در 
این کشــور اســت که بر این اساس 
واشنگتن بخشــی از وظایف خود را 
به شرکایش محول می کند. در عراق 
هم آمریکایی ها چنین هدفی را دنبال 
می کنند؛ چراکه امانوئــل مکرون، 
رئیس جمهــوری فرانســه اخیراً در 
نشست سران منطقه در عراق حضور 
داشــت و قبل از آن هــم چندین بار 
برای حــل و فصل بحــران لبنان به 
بیروت سفر کرد که هر دو مولفه نشان 
می دهد پاریس به نیابت از واشنگتن 
در حال ورود به منطقه اســت. حاال 
فرانسوی ها با ارائه طرح ایجاد منطقه 
امن در کابل، وارد ســومین پرونده 
منطقه ای خود پــس از عراق و لبنان 
شدند که محیط بازی آنها افغانستان 
تعریف شده است. توجه داشته باشید 
که فرانســوی ها در این پرونده تنها 
نیســتند، بلکه بریتانیا هم به عنوان 
یکی از بازیگران ســنتی در منطقه 
خاورمیانه و آفریقا، در حال همراهی 
پاریس برای هدایت افغانستان است. 
طرح ایجــاد منطقه امــن کابل که 
ســاخته و پرداخته فرانسه و بریتانیا 
به حساب می آید و به نوعی به دنبال 
ایجاد آرامــش در پایتخــت و رصد 
طالبان با تایید ســازمان ملل است، 
در اصل یک مدل کاماًل مشهود برای 
حضور و گسترش نفوذ در افغانستان 
به شــمار می آید که طرح اصلی آن 
را ایاالت متحده نوشــته است. اینکه 
بگوییم مقامات پاریس و لندن صرفاً به 
دنبال خیرخواهی و برقراری آرامش 
در کابل هســتند، تحلیل اشتباهی 
است؛ چراکه آنها حتی به سرمایه های 
انسانی افغان ها رحم نکرده و همه را 
از کاشانه خود خارج کردند. سندی 
که نشان می دهد فرانسه و بریتانیا به 
دنبال سهم خواهی  و جای گیری در 
آینده افغانســتان هستند، اظهارات 
روز گذشتة رئیس جمهوری فرانسه 
و نخست وزیر بریتانیا مستندی بر این 
مدعی خواهد بود. امانوئل مکرون در 
جریان سفرش برای حضور در اجالس 
سران منطقه ای در عراق صریحا اعالم 
کرده که مذاکره با طالبان به معنای به 

رسمیت شــناختن آنها نیست، بلکه 
همکاری و توافق طالبان با گروه های 
تروریستی خط قرمز فرانسه خواهد 
بود و از جمله شروط فرانسه برای به 
رسمیت شــناختن احتمالی طالبان 
رعایت حقوق بشــر از ســوی آنان و 
به ویــژه حقوق زنان اســت. بوریس 
جانســون هم کمی بعــد از مکرون 
اعالم کرد که اگر رژیم جدید در کابل 
بخواهد به رســمیت شناخته شود یا 
میلیاردها دالر بلوکه شده آزاد شود، 
باید خروج امن کســانی که مایل به 
خارج شدن از کشور هستند را فراهم 
کنند، به حقوق زنان و دختران احترام 
بگذارند و اجازه ندهند افغانستان یک 
بار دیگر تبدیل به مأمن و خاستگاهی 

برای ترور جهانی شود. 
بــا نگاهی بــه محتوای شــروط 
دو کشــور برای طالبان و همچنین 
همزمانــی اظهارات آنهــا با یکدیگر 
به این نتیجه می رســیم که پاریس و 
لندن حاال به دو بازیگر اصلِی خارجی 
در افغانســتان تبدیل شده اند که در 
هماهنگــی کامل با ایــاالت متحده 
قرار دارند. این در حالیســت که روز 
گذشته )دوشــنبه( نشست آنالین 
توسط آمریکا با محوریت افغانستان 
و با حضــور نمایندگانی از فرانســه، 
کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، 
ترکیه، قطر، اتحادیه اروپا و ناتو برگزار 
شد که نشان می دهد هرکدام از آنها 
قرار است نقشی را در آینده افغانستان 
به عهده بگیرند. بر این اســاس باید 
گفت که واشــنگتن در حال اعطای 
وکالــت راهبردی بــه دو هم پیمان 
 دیرینه خود یعنی فرانســه و بریتانیا 

در افغانستان است.

گزارش »توسعه ایرانی« از افزایش نقش آفرینی فرانسه و بریتانیا در بحران افغانستان؛ 

وکالتراهبردیواشنگتنبهرفقایاروپایی
اینکه بگوییم مقامات 

پاریس و لندن صرفًا 
به دنبال خیرخواهی و 

برقراری آرامش در کابل 
هستند، تحلیل اشتباهی 

است؛ چراکه آنها حتی 
به سرمایه های انسانی 

افغان ها رحم نکرده و همه را 
از کاشانه خود خارج کردند

طالبان در عمل یک خط در 
میان متفاوت تر از گذشته 

عمل می کنند و از سوی 
دیگر در رسانه، خود را 
یک جریان کاماًل سر به 
راه و متمدن که بر تمام 

ارزش های انسانی تاکید 
دارند، نشان می دهند

اختالف و دعوا میــان جناح های رقیب در حزب حاکم فیلیپین روز یکشــنبه زمانی بــاال گرفت که گروهی به 
رهبری امانوئل پاکیائو، ســتاره ورزش بوکس تالش کرد تا رئیس جمهور را از نقشش به عنوان رئیس حزب برکنار 
و کاندیدای مورد نظر خود را جایگزین کند. به گزارش رویترز، طرفداران رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین 
ضمن امتناع از به رسمیت شــناختن این تصمیم، گفتند، دوترته همچنان رئیس حزب حاکم است و جناح دیگر 
مدعیان تاج و تخت و مدعیان توجه هســتند. در آستانه انتخابات ماه مه، پاکیائو، 
دوترته و طرفداران شــان تالش کرده اند تا با انتخاب یکجانبه اعضای خودشان 
برای نقش های رهبری حزب، کنترل حــزب حاکم حزب دموکراتیک فیلیپین-
قدرت مردم را در دســت بگیرند.  جناح تحت رهبری دوترته اخیــرا پاکیائو را از 
 ســمت خود به عنوان رئیس حزب حاکم برکنار کرد اما پاکیائــو از کناره گیری

 از این سمت امتناع کرد.

رئیس امارات با تصویب قانونی دســتور تشکیل سازمان ملی حقوق بشر در این کشــور را صادر کرد. به گزارش 
خبرگزاری االمارات الیوم، خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات قانونی برای تاســیس ســازمان ملی حقوق بشر 
تصویب کرد که هدف از آن تقویت و حمایت از حقوق بشر و آزادی ها در این کشور است. از جمله اختیارات این سازمان، 
همکاری با مسؤوالن مربوطه در تدوین نقشــه راهی ملی برای تقویت و حمایت از حقوق بشر، تالش برای گسترش 
فرهنگ حقوق بشر و آگاه سازی افراد جامعه، مشورت دهی به مسؤوالن در تمامی 
اقداماتی که به حمایت و تقویت حقوق بشر منجر شود و نیز ارائه پیشنهادهایی 
به مقامات در مورد هماهنگی قوانین با منشــورها، تعهــدات و توافقنامه های 
بین المللی مربوط به حقوق بشر هستند. همچنین این سازمان در راستای رصد 
هرگونه تعرض و یا نقض حقوق بشــر و اطمینان یافتن از صحت اطالعات ارائه 

شده تالش می کند.

امارات سازمان ملی حقوق بشر تاسیس کرد!دعوا برای برکناری رئیس جمهور فیلیپین از ریاست حزب حاکم 

وزارت دفاع عراق از بازداشت یک متهم در کرکوک 
خبر داد که قصد هدف قــرار دادن نیروهای امنیتی را 
داشت. به گزارش ســومریه نیوز، مرکز اطالع رسانی 
جنگ در عراق در بیانیه ای اعالم کرد: سازمان اطالعات 
و تحقیقات وزارت کشور براســاس اطالعات دقیق و 
پیگیری میدانی باندهای زیرزمینی داعش توانســت 
متهم تحت تعقیب را در استان کرکوک بازداشت کند. 
بعد از تحقیقات مشخص شــد که وی عضو گروه های 
تروریستی در سال 201۴ بوده و به دست امیر شرعی 
صالح الدین آموزش دیده و با گروهک های تروریستی 
در شهرســتان بیجی برای هدف قــرار دادن اعضای 
دستگاه های امنیتی تالش کرده است. این مرکز اعالم 
کرد: این تروریست ســال 201۴ در دو حمله با عناصر 
تروریستی دیگر که تعدادشــان ۳00 تن و سوار بر ۵0 
خودروی بمب گذاری شــده بودند شرکت کرده بود. 

تروریســت ها در دو حمله این خودروها را وارد بیجی 
کردند و در داخل پاالیشــگاه بیجی منفجر شدند که 
تلفات جانی و مادی به دنبال داشت. اظهارات این متهم 
ثبت شــد و وی به انجام عملیات اعتراف کرد. از سوی 
دیگر در انفجار بمبی که در جنوب شهرستان داقوق در 
جنوب کرکوک کار گذاشته شده بود، یک تن کشته و 

10 تن از زخمی شدند.

دیده بان اتمی سازمان ملل در گزارش ساالنه خود 
آورده است، به نظر می رسد کره شمالی دوباره فعالیت 
یک رآکتور هســته ای را که به شدت گمان می رود در 
تولید پلوتونیوم برای تسلیحات هسته ای فعال است، 
به جریان انداخته اســت. به گــزارش رویترز، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از ســال 200۹ که کره شمالی 
ناظران آنرا اخراج کرد، دیگر به این کشــور دسترسی 
ندارد. بعد از آن کره شمالی برنامه تسلیحات هسته ای 
خودش را پیش برد و به ســرعت آزمایش هسته ای را 
از ســر گرفت. آخرین آزمایش هســته ای آن در سال 
201۷ بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی اکنون از دور 
پیگیر فعالیتهای کره شــمالی است و این کار عمدتا از 
طریق تصاویر ماهواره ای انجام می شود. در گزارش این 
سازمان درباره رآکتور پنج مگاواتی در یونگ بیون که 
یک مجتمع هسته ای در قلب برنامه اتمی کره شمالی 

است، آمده اســت: هیچ نشــانه ای از فعالیت رآکتور 
از اوایل دســامبر 2018 تا اوایل ژوئیــه 2021 دیده 
نمیشــود. با این حال از اوایل ژوئیه 2021 نشانه هایی 
شامل تخلیه آب خنک کننده که با فعالیت این رآکتور 
همخوانی دارد، رصد شــده اســت. گزارش سازمان 
بین المللی انرژی اتمی پیش از نشســت کشــورهای 
عضو آن منتشر شد. این گزارش مورخ روز جمعه است.

آژانس انرژی اتمی: 

کره شمالی راکتور هسته ای خود را دوباره فعال کرده است
منابع امنیتی عراق خبر دادند:

انفجار در کرکوک با یک کشته و ۱۰ زخمی

خبرخبر


