
 انگلی�س: در پ��ی ب��اال گرفت��ن اختالفات بین 
بروکس��ل و لندن، دولت انگلیس گفت تمام اسناد 
مربوط به تهدیدات اتحادیه اروپا در طول مذاکرات 
پسابرگزیت را منتشر خواهد کرد.»طرف بریتانیایی 
می گوید تمام اسنادش��ان را منتش��ر خواهند کرد. 
آن ه��ا در رس��یدن ب��ه تواف��ق، پیش��رفت اندکی 

داشته اند«.

 افغانس�تان: س��خنگوی وزارت دف��اع آمری��کا 
ضمن تأکید بر ادامه خ��روج نظامیان آمریکایی از 
افغانس��تان اعالم کرد که عقب نشینی از این کشور 
طب��ق توافق ب��ا طالب��ان پیش م��ی رود. »جاناتان 
هافمن« س��خنگوی پنتاگون اعالم کرد که ایاالت 
متحده همچنان به کاهش و عقب نش��ینی نظامیان 
آمریکای��ی از افغانس��تان ادامه می ده��د و احتماالً 
طبق جدول زمانی توافق ش��ده اوایل س��ال جاری 

میالدی با طالبان پیش خواهد رفت.

 ترکیه: سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در رد 
مواضع رژیم صهیونیستی برای اشغال کرانه باختری 
اعالم کرد، تل آویو باید به اقدامات غیرقانونی پایان 
دهد و جامع��ه بین المللی از »خراب��کاری مدرن« 
این رژیم جلوگیری کند.همزمان با ش��دت گرفتن 
انتقاده��ای بین المللی از طرح رژیم صهیونیس��تی 
برای اش��غال کرانه باختری، سخنگوی رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اش��غالگری تل آویو 

مخالفت کرد.

علی تتماج 

افغانستان را می توان سرزمینی دانست که طی چن دهه اخیر 
روی آرامش ندیده است. زمانی جنگ داخلی، دورانی جنگ 
با اش��غالگران شوروی سابق، درگیری داخلی و نزدیک به دو 
دهه نیز حضور نیروهای آمریکایی این سرزمین را با رنج های 
بسیاری مواجه کرده است. نکته قابل توجه در تحوالت اخیر 
افغانس��تان زنجیره بحران هایی که در عرصه سیاست داخلی 
و خارج��ی به این س��رزمین تحمیل می ش��ود. گزارش های 
منتشره نشان می دهد در حالی افغانستان با چالش سیاسی 

عدم تشکیل دولت ملی به دلیل اختالفات میان اشرف غنی و 
عبداهلل مواجه است که گروه های تروریستی بر میزان حمالت 
خود به مردم و مراکز دولتی افزوده اند. بر اساس آمار تقریبا 
روزی را نمی توان یافت که انفجاری خونین روی نداده باشد 
و چندین نفر به کام مرگ نرفته باش��ند. هر چند که عامالن 
ای��ن انفجارهای گروه های تروریس��تی و بعضا طالبان عنوان 
می شوند اما نگاهی ریشه ای به این بحران نکات قابل تامل 
دیگری را آشکار می سازد. آمریکا طی ماه های اخیر در حالی 
ادعای مذاکره با طالبان را سر داده که از یک سو به تعهدات 
خود عمل نکرده و از س��وی دیگر مانع مذاکرات مس��تقیم و 
صحیح میان طالبان و دولت مرگزی افغانستان می شود. این 
مس��ئله موجب رویکرد طالبان به حمالت نظامی برای وادار 

س��ازی آمریکا و دولت مرکزی به اجرای شروط طالبان شده 
است. از س��وی دیگر بخشی از این ناآرامی ها را اگر از جانب 
داعش بدانیم نیز باید به این مهم اشاره کرد که آمریکا مسئول 
ورود داعش به این کشور است. آمریکا به رغم تعهدات امنیتی 
بر اس��اس توافق کابل – واش��نگتن نه تنها به مقابله با این 
گروه های نپرداخته بلکه گزارش های رس��می نشان می دهد 
که عامل اعزام داعش به افغانس��تان بوده و عمال این کش��ور 
را به پایگاه داعش مبدل س��اخته اس��ت. این سناریو مطرح 
است که ترامپ برای حضور دوباره در انتخابات نیازمند برگه 
افغانستان اس��ت. هر چند وی ادعای خروج نیروها را مطرح 
کرده اما در عمل آمریکا به دنبال اجرای این خروج نمی باشد 
بر این اساس از فرصت شدت بحران امنیتی برای توجیه عدم 

اجرای وعده اش بهره برداری می کند. نکته مهم آنکه آمریکا 
همزمان با تحمیل این بحران ها به افغانس��تان سعی دارد تا 
مان��ع بهره گیری افغانس��تان از ظرفیت های منطقه ای برای 
مقابله با تروریس��ت ها و تحقق روند سیاس��ی شود که نمود 
آن را فتنه انگیزی در روابط ایران و افغانستان با ایجاد اخبار 
جعلی برای بردهم زدن روابط دو کش��ور می توان جس��تجو 
کرد. آمریکا می داند که ایران تنها کشور منطقه است که در 
مبارزه با تروریسم کارنامه ای موفق دارد لذا با ایجاد فتنه در 
مناس��بات کابل- تهران سعی در محروم سازی افغانستان از 
این ظرفیت دارد. به هر تقدیر افغانستان امروز قربانی حضور 
نیروه��ای آمریکایی اس��ت و تنها راه نج��ات آن نیز اخراج 

نیروهای آمریکایی از این کشور است. 

یادداشت

گزارش

لبنان که زمانی عروس خاورمیانه نامیده می شد این روزها 
با بحران اقتصادی مواجه اس��ت که سیاست های آمریکا به 
آن دامن زده است چنانکه در جدیدترین طرح ضد لبنانی، 
نماینده جمهوری خواه مجلس س��نای آمریکا طرحی ارائه 
داده ک��ه خواس��تار قطع کمک دولت این کش��ور به لبنان 
است. پایگاه »واشنگتن فری بیکن« که از رسانه های نزدیک 
به نومحافظه کاران آمریکایی اس��ت گزارش داده بسیاری از 
نمایندگان جمهوری خ��واه در کنگره آمریکا به دنبال قطع 
کمک این کش��ور به لبنان هستند. استدالل این نماینده ها 
این اس��ت ک��ه نظام سیاس��ی لبنان تقریباً ب��ه طور کامل 

در اختی��ار حزب اهلل لبنان ق��رار دارد. »تد کروز«، نماینده 
جمهوری خ��واه ایال��ت تگ��زاس در مجلس س��نای آمریکا 
طرحی ارائه داده که از دول��ت »دونالد ترامپ« می خواهد 
کمک ساالنه ۱۰۰ میلیون دالری به لبنان را »تا زمانی که 
حزب اهلل این کشور را کنترل می کند« قطع کند. این طرح 
خواس��تار ممنوع ش��دن هر گونه کمک به دولت لبنان تا 
زمانی است که رئیس جمهور بتواند تأیید کند که حزب اهلل 
نقش��ی در دولت لبنان ندارد و از نفوذ بر روی آن برخوردار 

نیست. 
پای��گاه واش��نگتن فری بیکن نوش��ته این ط��رح احتماالً با 

حمایت نماینده های جمهوری خواه مواجه خواهد ش��د اما 
تضمینی برای به تصویب رسیدن آن نیست. چند روز پیش 
»دیوید ش��نکر« معاون وزیر خارجه آمریکا گفته بود دولت 
این کش��ور به دلیل آنکه وزارت بهداشت لبنان به حزب اهلل 
لبنان اس��ت از کمک به آن برای مبارزه با کرونا خودداری 
خواهد کرد.ش��نکر گفت: »حزب اهلل ش��ریک دولت لبنان 
اس��ت و این دولت مورد حمایت حزب اهلل اس��ت و ما پول 
به وزارت بهداش��ت نمی دهیم؛ برای اینکه این وزارتخانه از 
سوی حزب اهلل مدیریت می شود«.یک روزنامه لبنانی فاش 
ک��رد که دادس��تان کل امور مالی لبنان ب��ه علت حمایت 

آمری��کا از رئیس بانک مرکزی این کش��ور وی را به دادگاه 
احض��ار نکرده اس��ت.روزنامه لبنانی »االخب��ار«، به نقل از 
منابع خود گزارش ک��رد که تصمیم قاضی »علی ابراهیم« 
دادستانی کل امور مالی لبنان مبنی بر عدم احضار »ریاض 
س��المه« رئیس بانک مرکزی لبن��ان، در پی تهدید آمریکا 
بوده اس��ت. خبر دیگر از لبنان آنک��ه روابط عمومی حزب 
اهلل در بیانیه ای گزارش یکی از روزنامه های لبنانی درباره 
خارج کردن زودهنگام نام س��لیمان فرنجیه رئیس جنبش 
المرده و جبران باس��یل رییس جنب��ش ملی آزاد از رقابت 

های ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

رنجی مضاعف 
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 برای محکومیت اهانت سعودی ها به شهید 

»المهندس« صورت گرفت

درخواست النَُجباء از مرجعیت عراق
 جنبش مقاومت اسالمی النجباء عراق از مرجعیت این کشور خواست تا به 

اهانت شبکه سعودی به مقام شهید »ابومهدی المهندس« پاسخ دهد.
ری« س��خنگوی جنبش النجباء، به توهین ش��بکه سعودی  »نصر الِش��مَّ
MBC به ش��هید »ابومه��دی المهندس« نائب رئیس س��ازمان الحش��د 
الش��عبی واکنش نشان داد.وی گفت: اگر دولت ها و نهادهای رسمی عراق 
از برخورد متناس��ب عاجز باشند، باید منتظر موضع مرجعیت اعلی باشیم 
که همواره بر نقش مردم در پاس��خگویی مناس��ب به اینگونه توهین های 

مکرر، اصرار داشته است.

الش��مری با اش��اره به اینکه »تا دیروز توهین به ارزش های اخالقی قبایل 
اصیل عراقی ما بود و امروز اهانت متوجه قهرمانان ملی و رهبران ش��هید 
عراق ش��ده است« اظهار داشت: اکنون برای هرکسی که بینش و بصیرت 

داشته باشد، نقش فتنه گرانه شبکه های سعودی آشکار شد.
 وی اهانت به شهید المهندس را بخشی از تالش مذبوحانه رژیم سعودی 
جه��ت فرافکن��ی عیوب و جنایات ش��رم آور خود دانس��ت و تصریح کرد: 
ننگ کش��تار هزاران انسان بی گناه، از کهنساالن و زنان گرفته تا کودکان 

خردسال، برای بی آبرویی این رژیم وهابی کافی است.
 س��خنگوی نَُجب��اء افزود: اگر دولت ها و نهادهای رس��می ع��راق به ویژه 
س��ازمان رس��انه و ارتباطات � که مس��ؤولیت ذاتی در این ب��اره بر عهده 
دارند � از برخورد متناسب عاجز باشند، باید منتظر موضع مرجعیت اعلی 
باش��یم که همواره بر نقش مردم عراق در پاس��خگویی مناسب به اینگونه 

توهین های مکرر، اصرار داشته است.

  همزمان با شدت گرفتن ادعاهای کرونایی آمریکا علیه چین و روسیه، 
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: آزمایشگاه های بیولوژیکی آمریکایی که 
بیشتر آنها تحت حمایت  پنتاگون ساخته شده اند در امتداد مرزهای ما و در 
نزدیکی مرزهای چین واقع شده  و معلوم نیست چه هدفی را دنبال می کنند. 
س��رگئی الوروف اه��داف آمریکا در این پ��روژه را مخفی خواند و گفت که 
واش��نگتن این آزمایشگاهها ر در سراسر جهان، از جمله در منطقه سازمان 

همکاری شانگهای و فضای پسا شوروی ایجاد می کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که آمریکا نمیخواهد در فعالیت های  بیولوژیک 
نظامی خود بر روی کره زمین، ش��فاف سازی کند.به گفته الوروف، مسکو 
از س��ال ۲۰۰۱ به همراه س��ایر کشورها موافقت خود را برای تهیه پروتکل 
کنوانسیون منع سالح های بیولوژیکی و سمی اعالم کرده است. با این حال، 
واشنگتن به شدت با چنین  پیشنهادی مخالف است.وی اظهار داشت: عدم 
تمایل ایاالت متحده برای شفاف سازی در این زمینه، سوال های زیادی در 

مورد آنچه که در حال وقوع است واهداف آن، بوجود می آورد.
در همین حال دولت چین در بیانیه ای با یادآوری بدهی ۲ میلیارد دالری 
آمریکا به سازمان ملل متحد از همه اعضای این سازمان خواسته بدهی های 
خودش��ان را تس��ویه کنند. چین در بیانیه ای از همه اعضای سازمان ملل 
متحد خواس��ته »تعهدات مالی خود به س��ازمان ملل را اجرا کنند«.طبق 
گزارش خبرگزاری فرانس��ه، چین در این بیانیه تأکید کرده واشنگتن بیش 
از ۲ میلی��ارد دالر به س��ازمان ملل متحد بدهکار اس��ت. در بیانیه چین با 
اس��تناد به یک گزارش دفتر دبیر کل س��ازمان ملل متحد آمده اس��ت: »تا 
تاریخ ۱۴ می، کل ارقام پرداخت نشده مربوط به بودجه جاری سازمان ملل و 
بودجه حفظ صلح به ترتیب معادل ۱.۶۳ میلیارد و ۲.۱۴ میلیارد دالر آمریکا 
می باشند.«چین گفته با در نظر گرفته بدهی های معوقه آمریکا از سال های 
گذشته، »ایاالت متحده بزرگترین بدهکار سازمان ملل محسوب می شود و 
بایستی به ترتیب مبالغ ۱.۱۶۵ میلیارد دالر و ۱.۳۲۲ میلیارد دالر آمریکا به 
این س��ازمان پرداخت کند.« آمریکا در حال حاضر ۲۲ درصد از هزینه های 
جاری سازمان ملل را پرداخت می کند که رقمی معادل ۳ میلیارد دالر است. 
واش��نگتن همچنین با پرداخت ساالنه ۶ میلیارد دالر در سال تأمین کننده 
۲۵ درصد از بودجه های مربوط به عملیات حفظ صلح این س��ازمان اس��ت. 
همچنی��ن وزارت امور خارجه چین گفت، مانع تراش��ی غیرمنطقی آمریکا 
علیه شرکت های چینی موجب نابودی زنجیره های تولید، تأمین و ارزش در 
جهان می شود. دولت چین از آمریکا درخواست کرد به »ممانعت بی دلیل« از 

فعالیت شرکت های چینی در این کشور پایان دهد.وزارت امور خارجه چین 
روز ش��نبه اعالم کرد: »دولت چین قویاً از حقوق و منافع مش��روع و قانونی 
شرکت های چینی حمایت می کند«. دولت چین هشدار داد اقدامات دولت 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا »زنجیره تولید، تأمین و ارزش جهانی 
را نابود می کند«. در همین حال به نوشته خبرگزاری فرانسه، نزاع آمریکا با 
چین بر سر شیوع »کووید-۱9« باعث ایجاد اختالف بین کشورهای اروپایی 
در سازمان ملل برای فراخوان آتش بس در برخی مناطق درگیری شده است. 
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت دو ماه است که فرانسه در تالش است 
واشنگتن و پکن را در یک موضع برابر نسبت به قطعنامه ای که توقف جنگ 
در کش��ورهایی مثل افغانستان و یمن را در بحبوحه مقابله این کشورها با 
کرونا خواستار می شود، قرار دهد. فرانسه و تونس برای تهیه پیش نویس این 
قطعنامه همکاری می کنند. الزم به ذکر است شبکه آمریکایی گزارش داد، 
مراکز درمانی وابس��ته به وزارت امور کهنه سربازان آمریکا، سعی داشته اند 
کمبود تجهیزات محافظت شخصی و مواد ضدعفونی کننده به منظور مقابله 
با ویروس کرونا را مخفی کنند.برخی مراکز درمانی وابس��ته به وزارت امور 
کهنه س��ربازان آمریکا، به خصوص مرکزی در ش��هر »مینیاپولیس« ایالت 
»مینه سوتا«، سعی داشته کمبود تجهیزات محافظت شخصی برای کارکنان 

خود در بحبوحه شیوع بیماری کرونا را مخفی نگه دارند.
در این میان در ادامه جوسازی های حاشیه ای، رئیس جمهور آمریکا مدعی 
شد ارتش این کشور موشکی ساخته که ۱۷ بار سریعتر از موشک های فعلی 
است. س��خنگوهای وزارت دفاع آمریکا و کاخ س��فید در کنفرانس خبری 
خبرنگارانی که خواستار توضیح درباره سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره 

یک موشک آمریکا بودند را به یکدیگر ارجاع دادند. 

مسکو در برابر ادعاهای کرونایی واشنگتن فاش کرد

آزمایشگاه  بیولوژیکی آمریکا کنار مرزهای روسیه و چین 

واکنش انصاراهلل به اتهام زنی واشنگتن 
عضو شورای عالی سیاسی جنبش انصاراهلل و رئیس کمیته عالی انقالبی 
یمن به اتهام زنی واش��نگتن علیه این جنبش در خصوص عدم همکاری 

با سازمان ملل درباره نفت کش صافر واکنش نشان داد.
»محم��د علی الحوث��ی« در واکنش به اتهام زنی واش��نگتن درباره عدم 
همکاری انصاراهلل با سازمان ملل در خصوص نفت کش صافر، تأکید کرد 

که گفته های وزارت خارجه آمریکا تنها گمانه زنی است.
الحوثی در حس��اب توئیتری خود نوش��ت:»انصاراهلل در سند راه حل فراگیر برای 
پایان دادن به جنگ که در آوریل گذش��ته به س��ازمان ملل ارائه شد، پیشنهاد 
اعزام تیم فنی تحت نظارت س��ازمان ملل ب��رای ارزیابی اوضاع نفت کش صافر، 
اج��رای تعمیرات اولیه و ارائه توصیه های فنی الزم جهت تعمیر و نگهداری این 

کشتی مطرح شد«.

تهدید پامپئو علیه دیوان الهه 
وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای نوش��ت، اگر دیوان کیفری بین المللی 
تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و نوار 
غ��زه را آغاز کند با عواقب آن مواجه خواهد ش��د. »مایک پامپئو« دیوان 
کیف��ری بین المللی را به خاطر آنچه »تحقیقات غیرقانونی« درباره جنایات 
جنگی رژیم صهیونیستی نامید، مورد تهدید قرار داد. پامپئو ادعا کرد: »دادگاه 
کیفری بین المللی یک بدنه سیاسی است نه یک نهاد قضایی. این حقیقت تلخ 
دوباره از س��وی این دیوان که در تالش اس��ت علیه اسرائیل تشکیل پرونده دهد، به 
تأیید رسیده است، ]چرا که اسرائیل نیز[ همانند آمریکا عضو اساسنامه رم نیست«.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه نوشت: »ما فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به 
رسمیت نمی شناسیم، بنابراین آن ها فاقد صالحیت برای عضویت کامل و مشارکت در 

سازمان های بین المللی، نهادها یا نشست ها، به عنوان یک کشور هستند«.

دستور پوتین درباره کادر درمانی 
رئیس جمهوری روسیه در واکنش به اعتراض های بوجود آمده از سوی 
کادر درمانی این کش��ور در عصر کرونا دستوراتی را برای حمایت مادی 

دولت از این قشر صادر کرد.
در تازه تری��ن تحوالت در این زمینه، کاخ کرملین دس��تورات والدیمیر 
پوتین به دولت مردان این کشور را منتشر کرده است که شامل مواردی 
برای حمایت مادی  از کادر دمان روسیه است که این روزها بی وقفه در حال 
تیمار بیماران کرونایی هس��تند.پوتین در یکی از این دس��تورها، دولت روسیه را 
موظف کرده اس��ت از تاریخ ۱۵ ماه آوریل تا ۱۵ ماه جوالی )۲۷ فروردین تا ۲۵ 
تیر ماه( به همه پزشکان عالوه بر حقوق خود ماهانه اضافه حقوق ۴۰ هزار روبلی 
)۶۷۰ دالر( پرداخت کند و در صورتی که پزش��کان با بیماران کرونایی سر و کار 

دارند این اضافه حقوق ۶۰ هزار روبل )حدود ۸۰۰ دالر( خواهد بود. 

باج گیری آمریکا از بحران اقتصادی لبنان وارد فاز جدیدی شد

طراحی کنگره برای زمین گیر کردن عروس  خاورمیانه 


