
پنتاگون همزمان با برگزاری نشست دوحه:
نیروهای امنیتی افغانستان مسئول 

حفاظت از کشورشان هستند نه آمریکا
به دنبال آنکه شبه نظامیان طالبان مرکز شش 
والیت و چندین شهر مرزی و مســیر تجاری را به 
دست گرفتند، ایاالت متحده تاکید کرد که نیروهای 
امنیتی افغانستان مسوول دفاع از این کشور هستند. 
به گزارش رویترز، ســخنگوی پنتاگون گفت که 
وضعیت امنیتی در افغانســتان در مسیر درستی 
پیش نمی رود، زیرا شبه نظامیان طالبان ششمین 
مرکز والیت افغانستان را تصرف کردند. جان کربی، 
سخنگوی پنتاگون گفت که ایاالت متحده عمیقا 
از این روند نگران است، اما نیروهای امنیتی افغان 
توانایی مبارزه با این گروه شورشــی را دارند. کربی 
گفت: اینها نیروهای نظامی افغان هســتند، این 
مراکز استان های آنها است، باید از مردم خودشان 
دفاع کنند و این واقعا به رهبری بســتگی دارد که 
آنها امیدوارند در همین لحظه خاص دیده شــود. 
سخنگوی پنتاگون در پاسخ به اینکه اگر نیروهای 
امنیتی افغان نتوانند مقابله کنند از دســت ارتش 
آمریکا کاری ساخته است؟ گفت: نه چندان زیاد. 
کربی تصریح کرد: ما همچنان به حمایت از نیروهای 
امنیتی افغان ادامه خواهیم داد اما تمرکز ما تکمیل 
خروج از افغانســتان تا پایان ماه جاری است. وی 
درباره ادامه حمالت هوایی آمریکا به طالبان پس 
از ۳۱ اوت و خروج آمریکا از افغانستان گفت: درباره 
چیزی که پس از این تاریخ روی خواهد داد گمانه زنی 
نمی کنــم. نمی توانیم برای همیشــه از نیروهای 
امنیتی افغانستان با حمالت هوایی حمایت کنیم. 
کربی گفت:  ارتش افغانستان بر طالبان برتری دارد 
و آنها باید از این برتری استفاده کنند. وی افزود: من 
شواهدی در دست دارم که نشان می دهد آنها بیش از 
۳۰۰۰۰۰ سرباز و پلیس دارند. آنها یک نیروی هوایی 
مدرن دارند که ما همچنان به آن کمک می کنیم و آن 

را بهبود می بخشیم. آنها سالح های مدرن دارند. 

آنها دارای ساختار سازمانی هستند. آنها مزایای 
زیادی دارند که طالبان از آن برخوردار نیســتند. 
طالبان نیروی هوایی ندارد، طالبان فاقد حریم هوایی 
هستند ، آنها مزایای زیادی دارند. اکنون ، آنها باید از 
این مزایا استفاده کنند. آنها باید این برتری را اعمال 
کنند. او همچنین از همسایگان افغانستان خواست 
از اقداماتی که امنیت منطقــه را به خطر می اندازد 
خودداری کنند. وی گفت که آمریکا در حال مذاکره 
با پاکستان درباره ادعای وجود پناهگاه های امن برای 
تروریست ها در مرز پاکستان و افغانستان است که به 
گفته وی منبع بی ثباتی و ناامنی در منطقه است. 
وی گفت که گفتگو با پاکستان در مورد پناهگاه های 
امن برای شبه نظامیان در مرز پاکستان و افغانستان 
در جریان است و افزود: پاکستان نیز قربانی اصلی 
تروریسم بوده است. سخنگوی پنتاگون با بیان عزم 
خود برای ادامه حمایت واشنگتن از دولت افغانستان، 
گفت که ایاالت متحده به حمایــت هوایی خود از 
نیروهای هوایی افغانستان در هر زمان که نیاز باشد 
ادامه خواهد داد. وی افزود: بنابراین، همه ما به طور 
مشترک از اهمیت بستن این پناهگاه های امن و عدم 
اجازه استفاده آنها از سوی طالبان یا دیگر شبکه های 
تروریستی برای ایجاد اختالف استفاده می کنیم. ما 

در حال گفتگو با پاکستانی ها هستیم.
این اظهارات در حالی بیان شده که روز گذشته 
)سه شنبه( نشست سه جانبه گسترش یافته )روسیه، 
چین، آمریکا و پاکستان( در مورد شرایط افغانستان 
در قطر برگزار شد. به گفته وزارت خارجه قطر، این 
مذاکرات پشت درهای بســته انجام می شود. این 
اولین جلسه تروئیکای گسترش یافته برای نماینده 
تازه منصوب چین در افغانستان خواهد بود. هدف از 
این دیدار بازگرداندن نیروهای سیاسی افغان به میز 
مذاکره به منظور مهار خصومت های فزاینده بین 
کابل و طالبان عنوان شده است. وزارت امور خارجه 
پاکستان پیشتر گفته بود که موضوع اصلی این جلسه 
بررسی وضعیت کنونی در افغانستان است، جایی که 
طالبان حمالت خود را افزایش داده و تصرف مراکز 

استان ها را آغاز کرده است.
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فرشاد گلزاری

 علیرغــم آنچــه بســیاری از 
تحلیلگران و کارشناســان سیاسی 
و امنیتی اعالم کــرده بودند، نه تنها 
آمدن جوبایدن به کاخ سفید اوضاع 
منطقه خاورمیانه و جنوب شرق آسیا 
را آرام نکرد، بلکه بسیاری معتقدند 
که اوضاع هــر روز در این جغرافیا و 
سپس منطقه آفریقا در حال وخیم تر 

شدن است. 
به یاد داریم که تمــام منتقدان 
ترامپ در داخل و خــارج از آمریکا 
معتقد بودند که او برنامه خاصی برای 
خاورمیانه ندارد و بــه همین دلیل 
طیف گسترده ای از دموکرات ها او را 
برای این موضوع سرزنش کردند و او 
حاال بیرون از گوشه رینگ سیاست 
نشســته و در حال رصــد و تحلیل 
اوضاع اســت. اوضاعی که نشــان 
می دهد دموکرات های کاخ ســفید 

نه تنها سیاســت منطقه ای خود را 
بر خالف ترامپ بازتعریف کرده اند، 
بلکه هر لحظه باید منتظر یک واقعه 
مهم از منظر سیاســی یــا نظامی - 
امنیتی در خاورمیانه باشیم. اینکه 
در ابتدای این متن به جنوب شــرق 
آسیا و آفریقا اشاره شــد، بی دلیل 
نبــود؛ چراکه ســاختار سیاســت 
خارجی ایــاالت متحده و همچنین 
بســیاری از کشــورهای منطقه و 
فرامنطقه، تحوالت آفریقا را در ادامه 
تحوالت خاورمیانــه می دانند و از 
سوی دیگر دستگاه های دیپلماسی 
اکثــر دولت های جهــان معتقدند 
که تحوالت فعلی در جنوب شــرق 
آســیا تا حد زیادی منبعث از وقایع 

سیاسی - امنیتی خاورمیانه است. 
به گونــه ای کــه بــا نگاهی به 
تحلیل هــای امنیتــی و نظامــی 
منتشر شده از سوی اندیشکده های 
آمریکایــی و اروپایــی بــه خوبی 
می توان دریافت که اکثر قدرت های 
جهان از 2۰ ســال پیش و زمانی که 

آمریکایی ها وارد افغانستان و عراق 
شــدند، می دانســتند که تحوالت 
این دو کشــور می توانــد از منظر 
راهبرِی راهبردهای کالن با یکدیگر 
همپوشانی داشته باشد که این اتفاق 
به وضوح رخ داد. در مورد آفریقا هم 

همین وضعیت است. 
زمانی کــه تنش میــان یمن و 
عربستان کلید خورد هیچکس فکر 
نمی کرد که مشــابه درگیری های 

نظامی ســوریه و عراق، در یمن رخ 
بدهد. بــه عنوان مثال مــا در عراق 
و ســوریه و حتی در افغانســتان با 
متغیری به نام داعش و القاعده ســر 
و کار داشــته و داریم و در یمن هم 
همین متغیر حــاال در حال عرض 
اندام اســت و این ویروس به ســایر 
نقاط شمال و شــاِخ آفریقا کشانده 
شده اســت. بر این اساس هر اتفاقی 
که حاال و توســط دولــت بایدن در 
منطقه طرح ریزی و اجرایی می شود، 
علناً به ما گوشزد می کند که منتظر 
یک مدار تغییر در جغرافیای مذکور 

باشیم. 
بر این اساس و به همین دلیل بود 
که بایدن تیم امنیتی و سیاسی خود 
را اصوالً یک »تیــِم دیپلمات پایه« 
انتخاب و سعی کرد از ُمهره های چند 
ضلعی برای پیشبرد کار خود استفاده 
کند. از جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی آمریکا گرفته تا آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه این کشور، همه و همه 
نه تنها طی سال های گذشته امتحان 
خــود را پس داده اند، بلکه اشــراف 
خوبی بر منطقه دارند. در کنار این دو 
نفر لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا هم 
کارنامه ای را پیش روی ما می گذارد 
که بخــش اعظمــی از آن در مورد 
حضور وی در خاورمیانه است. اما از 
همه ُمهمتر شخصی است که نه تنها 
چین و روسیه را همانند کف دستش 
می شناسد، بلکه منطقه خاورمیانه 
و به خصوص ایــران را به خوبی طی 
ســال های گذشــته رصد و تحلیل 
کرده است. او کسی نیست جز ویلیام 
برنز، رئیس آژانس اطالعات مرکزی 
ایاالت متحده )CIA( که همه آن را 

با نام سازمان سیا می شناسند. 
مهمان ویژه تل آویو   

در همان ابتدا که بایدن نام ویلیام 
برنز را در فهرســت کابینه خود به 
عنوان رئیس ســازمان سیا نوشت، 
بســیاری بر این عقیــده بودند که 
رئیس جمهوری آمریــکا او را به این 

دلیل انتخــاب کرده کــه به جنگ 
چین و روسیه برود. این تحلیل کاماًل 
درست بود اما دلیل دیگر این بود که 
ویلیام برنز اساساً اشــراف خوبی بر 

ایران داشت. 
بر همیــن اســاس بود کــه او 
چند مــاه پیــش در اولین ســفر 
خود وارد خاک همســایه شــرقی 
ایران یعنی افغانســتان شــد و روز 
گذشته )سه شــنبه( در اولین سفر 
منطقه ای اش به اراضی اشغالی پای 
نهاد. سفر برنز به اســرائیل آن هم 
هفت ماه پس از روی کار آمدن دولت 
بایدن در آمریکا، از منظر بســیاری 
از کارشناســان داخلــی و خارجی 
کشورمان و حتی تحلیلگران غربی 
شــاید یک امر طبیعی به نظر بیاید 
اما واقعیت این اســت که این سفر 
به هیچ وجه عادی نیســت. درست 
است که واشــنگتن متعهد به دفاع 
تمام قد سیاســی - امنیتی از رژیم 
صهیونیستی است، اما نباید فراموش 
کرد که ویلیام برنز در حالی با نفتالی 
بنت، نخست وزیر اسرائیل و مقامات 
موساد دیدار کرده که تنش در دریای 
عمــان و خلیج فارس بــا محوریت 
کشتی اسرائیلی به اوج خود رسیده 
است. اگرچه تاکنون هیچ سند قابل 
اســتنادی مبنی بر دخالت ایران در 
هدف قرار گرفتن این کشــتی که 
مالکیتش با ژاپن بوده و تحت اجاره 
شرکت زودیاک اسرائیل قرار داشته، 
از ســوی تل آویو ارائه نشده اما عالم 
سیاست بین الملل همانند وضعیت 
فعلــی، عرصــه هماهنگی هــای 

پشت پرده است، نه چیز دیگر. 
بر همین اســاس به نظر می رسد 
رئیس ســیا به دلیل آنکه رد و بدل 
پیام های تهدید میان تهران و تل آویو 
باال گرفته و هر لحظه ممکن اســت 
اسرائیلی ها دست به اقدام هیجانی و 
سلبی بزنند، وارد تل آویو شده است 
و احتماالً به دنبال کنترل اوضاع در 
آب های منطقه ای است. نکته مهمتر 

این است که ویلیام برنز در حالی وارد 
اسرائیل شده که دو روز پیش برخی 
از منابع خبری و امنیتی تایید کردند 
که بر اســاس اطالعات رسیده یک 
زیردریایی اســرائیلی از نوع دلفین، 
چهارشنبه گذشــته )۱۳ مرداد( به 
صورت مخفیانه ضمن عبور از کانال 
ســوئز وارد دریای سرخ شده است. 
در ادامه این خبر گفته شــده که دو 
ناوشکن اســرائیل نیز به صورت هم 
زمان از کانال ســوئز عبور کرده اند 
که به احتمال قوی اســکورت این 

زیردریایی به حساب می آیند. 
اینکــه در فضــای ملتهب فعلی 
چرا ایــن زیردریایــی وارد دریای 
سرخ شده مشخص نیســت اما اگر 
این موضوع را در کنار ســفر رئیس 
ســیا به اســرائیل قرار دهیم نشان 
می دهد که آمریکایی ها از تشــدید 
تنش وحتی برخورد احتمالی میان 
تهــران و تل آویو آنهم بــه صورت 
دریایی، نه تنها خشــنود نیستند، 
بلکه تا حد زیادی ترس دارند که این 
اقدامات تحریک آمیز به یک تصادم 
نظامی - امنیتی منجر شود. بر این 
اساس است که ویلیام برنز احتماالً 
برای این موضوع به اسرائیل آمده اما 
آنچه شک و تردید به جا نمی گذارد 
این است که ایران، پرونده هسته ای 
و توان نظامی گروه های فلسطینی 

در دستور کار سفر وی خواهد بود. 

رئیس سازمان سیا همزمان با بروز تشنج در خلیج فارس وارد اسرائیل شد؛ 

صحبت های درگوشی  در تل آویو 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهان نما

واشنگتن متعهد به 
دفاع تمام قد از رژیم 

صهیونیستی است و نباید 
فراموش کرد که ویلیام 
برنز در حالی با مقامات 

اسرائیل دیدار کرده که 
تنش در دریای عمان و 

خلیج فارس با محوریت 
کشتی اسرائیلی به اوج 

خود رسیده است

رئیس سیا در حالی وارد 
اسرائیل شده که برخی از 

منابع امنیتی تایید کردند 
که بر اساس اطالعات 

رسیده یک زیردریایی 
اسرائیلی از نوع دلفین، 
چهارشنبه گذشته )13 

مرداد( به صورت مخفیانه 
ضمن عبور از کانال سوئز 

وارد دریای سرخ شده است
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تونس ۱2 مسئول را به این دلیل که مظنون به فساد هستند، ممنوع الســفر کرد. همچنین جمعی از قضات تونس در 
بیانیه ای رئیس جمهور این کشور را به نقض آزادی هایشان متهم کرده و از او خواستند فورا تمامی اقدامات ظالمانه خود در 
حق قضات را لغو کند. به گزارش رویترز عربی، محسن الدالی، سخنگوی دستگاه قضایی تونس اظهار کرد: یک قاضی برای ۱2 
تن از مسؤوالن کشور از جمله وزیر سابق صنعت و یک نماینده پارلمان را به دلیل اینکه 
در پرونده استخراج و انتقال فسفات متهم به فساد هستند، حکم ممنوع السفری صادر 
کرد. الدالی گفت: از جمله کسانی که ممنوع الخروج شدند، مدیران عامل شرکت فسفات 
قفصه و تاجر ناظر بر انتقال فسفات هســتند. رئیس جمهور تونس پیشتر نخست وزیر 
را برکنار کرده و فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق درآورده بود و حاال دومینوی عزل و 

نصب ها را به راه انداخته است.  

دولت نجات ملی در صنعا بندهای ابتکارعمل خود را برای پایان دادن به جنگ در استان یمن به هیئت عمانی تحویل داد. به 
گزارش سایت اخبار الیمن، بندهای این ابتکارعمل به این شرح است: تشکیل اداره مشترک از اهالی استان مأرب برای حفظ امنیت 
و ثبات و اخراج نیروهای القاعده و داعش از یمن ، تضمین آزادی تردد، آزادی تمامی افراد ربوده شده، جبران خسارت افراد متضرر، 
بازگشت مهاجران و آوارگان استان مأرب به مناطق خود و عدم تجاوز به شهروندان. همچنین 
اختصاص درآمدهای حاصل از کشتی های مشتقات نفتی برای پرداخت حقوق ها یکی دیگر 
از بندها است. راه اندازی مجدد نیروگاه گازی، پایبندی به سهمیه نفت و گاز سایر استان ها 
و تشکیل کمیته مشترک برای تعمیر لوله های نفتکش صافر هم از دیگر بندها به حساب 
می آید. پیشتر سخنگوی انصاراهلل یمن به المیادین گفته بود: ما با هیئت عمانی برای حل 

پرونده انسانی به توافق رسیدیم.

انتشار مفاد ابتکارعمل دولت صنعا برای پایان جنگ مأرب 12 مقام عالیرتبه تونس به ظن فساد،  ممنوع الخروج شدند

کیم یو جونگ، از مقام هــای قدرتمند پیونگ یانگ و 
خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دیروز )سه شنبه( 
تاکید کرد کــه کره جنوبی و ایاالت متحــده با برگزاری 
رزمایش های مشترک ساالنه، با تهدیدات امنیتی بسیار 
بزرگتــری مواجه خواهند شــد. به گــزارش یونهاپ،  با 
وجود هشدار کره شمالی مبنی بر اینکه مانورهای سئول 
- واشنگتن به پیشــرفت در روابط دو کره لطمه می زند، 
رویترز دیروز از آغاز تمرین مقدماتی کره جنوبی و ایاالت 
متحده خبر داد که طــی روزهای آتی بــا رزمایش های 
شبیه سازی شده کامپیوتری و بسیار بزرگتر دنبال خواهد 
شــد. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی در بیانیه ای 
که آژانس خبری کی.سی.ان.ای منتشر کرد، این مانورها 
را خودمخرب و ناخواسته دانســت که مردم کره شمالی 
را تهدید کرده و تنش ها در شــبه جزیره کــره را افزایش 
می دهد. او گفــت: ایاالت متحــده و کره جنوبی با نادیده 

گرفتن هشدارهای مکرر ما و اجرای این مانورهای جنگی 
خطرناک، با یک تهدید امنیتــی جدی تر مواجه خواهند 
شد. او کره جنوبی را بابت برگزاری این مانورها که اندکی 
پس از وصل شدن مجدد خط تماس پیونگ یانگ و سئول 
به نیت کاهش تنش ها بود، به نمایش رفتاری خیانت آمیز 
متهم کرد. مارتین مینرز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از 

اظهارنظر درباره بیانیه کره شمالی خودداری کرده است.

دولت جو بایــدن اعالم کرد پرونده هــای مربوط به 
حمالت ۱۱ ســپتامبر را بازبینی خواهد کرد. به گزارش 
رویترز،  پیشــتر خانواده های قربانیان این رخداد اعالم 
کردند تنها به شرطی با حضور جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا در مراسم یادبود بیستمین سالگرد این حمالت 
موافقت می کنند که اســنادی که به گفته آنها حمایت 
رهبران سعودی از حمالت را نشــان می دهد افشا کند. 
بایدن در بیانیه ای گفت: دولت من متعهد است تا حداکثر 
شفافیت را بر اســاس قانون تضمین کند. وی افزود: من 
از اقدام وزارت دادگستری که شامل تعهد برای بررسی 
مجدد اسنادی اســت که قباًل توسط دولت مخفی شده 
بود، و انجام این کار در اســرع وقت، اســتقبال می کنم. 
نزدیکان قربانیان حمالت ۱۱ سپتامبر که در نیویورک 
و واشنگتن رخ داد و نزدیک به ۳۰۰۰ نفر کشته داشت، 
در نامه ای که روز جمعه با نزدیک شــدن به بیستمین 

سالگرد حمالت منتشر شــد، این درخواست را مطرح 
کردند. عربستان پیشتر گفته بود که هیچ نقشی در این 
حمالت نداشــته، زیرا عامالن آن از هواپیماهای ربوده 
شده استفاده کردند. روز دوشنبه، دفتر دادستان ایاالت 
متحده در منهتن، اعالم کرد کــه FBI تصمیم گرفته 
است درخواست خانواده قربانیان در مورد انتشار اسناد 

۱۱ سپتامبر را بررسی کند.

کره شمالی: مانورهای واشنگتن و سئول با تهدیدات جدیدی مواجه می شوندآمریکا پرونده حمالت 11 سپتامبر را بازبینی می کند

خبرخبر


