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نخستین جلسه کابینه جدید لبنان برگزار شد؛ 
میقاتی: عصای جادویی نداریم

کابینــه لبنان روز گذشــته )دوشــنبه( 
نخســتین جلســه  خود را در کاخ »بعبدا« به 
ریاســت رئیس جمهوری این کشــور برگزار 
کرد. موضوع این جلسه به کمیته تدوین بیانیه 
وزارتی، بیان افــکار و ایده های وزراء و گرفتن 
عکس های یادگاری اختصاص دارد.  به گزارش 
العربی الجدید، نجیب میقاتی، نخســت وزیر 
لبنان در ابتدای این جلسه تأکید کرد که دولت 
جدید به خاطر همه لبنان و برای همه لبنانی ها 
کار خواهد کرد و بین کسانی که وفادار هستند 
یا مخالف هستند، کســانی که حمایت خود را 
از ما اعالم می کنند و کسانی که این کار را نمی 
کنند، تبعیض قائل نخواهد شــد.  طبق اعالم 
وب ســایت لبنان 24 ، میقاتی در آغاز جلسه 
دولت جدید افزود: کارهــای زیادی در انتظار 
ما است و کشور نیاز به اقدامات استثنایی دارد. 
وی خاطرنشان کرد: درست است که ما چوب 
جادویی نداریم، زیرا شــرایط بســیار دشوار 
اســت، اما با اراده محکم ، همه ما می توانیم به 
عنوان یک تیم فعال، برخی از آنچه را که مردم 

امیدوارند محقق کنیم. 
میقاتی خطــاب بــه وزرای جدید گفت:  
لبنانی هــا را ناامید نکنید. بگذارید ســخنان 
شما با عمل همراه باشد. زمان با ارزش است و 
راهی برای هدر دادن آن وجود ندارد. موفقیت 
شما در وزارتخانه های شما به معنای موفقیت 
همه لبنانی ها در دستیابی به چیزی است که 
برای آنها زندگــی آبرومندانه ای بدون تحقیر 
یا تفکر آرزو ایجاد می کنــد. منابع نزدیک به 
نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان اعالم کردند، 
عناوین اصلی بیانیــه وزراء، حول محورهای 
اقتصــادی، اجتماعی، معیشــتی و به صورت 
مختصر اســت به ویژه اینکه عمر دولت قبل 
از ورود به انتخابات پارلمانی که قرار اســت در 
ماه مه برگزار شــود و با توجه بــه بحران های 
خطرناکی که نیازمند اتخــاذ اقدامات فوری 
برای کنترل روند صعودی آن و مهار آن است، 
کوتاه می باشــد. منابع مذکور همچنین اعالم 
کردند، این بیانیه شــامل بندهــای مربوط 
به انفجار مهیب بندر بیــروت در چهارم اوت 
گذشته و بررسی پیامدهای آن و پرونده های 
اقتصادی در رابطه با موضــوع کارت حمایت 
مالی، افزایش یارانه و برق و همچنین مقدمات 
برگزاری انتخابات پارلمانی که میقاتی متعهد 
به برگــزاری آن در موعد مقرر خود شــده و 
همچنیــن انتخابات شــهرداری و اختیاری، 
بندهای بهداشــتی و حیاتی که با ابتکارعمل 

فرانسه مطابقت دارد، خواهد بود.

این منابع اختالف بر ســر مضمون بیانیه 
وزیران را بعید دانســتند. نجیــب میقاتی از 
روز شنبه نشست های پیاپی خود با وزراء را با 
هدف رایرنی در خصوص دیدگاه آنها نسبت به 
فعالیت وزارتخانه ها و پرونده های اساسی و مهم 
مورد نیاز و مقدمه چینی بــرای بیانیه وزارتی 
آغاز کرده است. میقاتی اخیرا در نشستی که 
وزرای جدید و ســابق ذی ربط حضور داشتند 
موضوع کوپن حمایتی را که قبل از تشــکیل 
دولت توســط راوول نعمة و رمزی مشرفیة، 
وزرای سابق اقتصاد لبنان ارائه شده بود، مطرح 
کرد. در همین راستا، آالن حکیم، وزیر پیشین 
اقتصاد لبنان خاطرنشــان کــرد، این دولت، 
دولتی است که نماینده و واسطه بین کسانی 
که لبنان را اشغال کرده و عوامل داخلی است. 
حکیم همچنین گفت، لبنان بــه یک برنامه 
جامع در سطح این کشور و برنامه های داخلی 
مربوط به تمامــی وزارتخانه ها در زمینه های 
بهداشتی، آموزشی، مالی و اقتصادی احتیاج 
دارد اما با اختالفــات  وتناقض های موجود در 
داخل دولت هیچ پیشرفت چشمگیری محقق 
نخواهد شد. از سوی دیگر میشل عون، رئیس 
جمهــوری لبنــان در دیدار خود با اســتفانو 
دل کول، فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان 
ملل متحد در جنوب لبنان )یونیفل( اعالم کرد 
که بیروت بر روی یهمکاری خود با یونیفل برای 
تامین امنیت عمومی لبنان حســاب ویژه باز 
می کند. عون در این دیدار به تالش های یونیفل 
برای کمک به مهار تنش در نتیجه نقض مکرر 
حاکمیت لبنان توســط رژیم صهیونیســتی 

اشاره کرد.
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فرشاد گلزاری

 مساله به رسمیت شناختن دولت 
جدید طالبان در افغانستان، به یکی 
از چالش های امروِز نظاِم بین الملل 
تبدیل شده اســت که هر طیف بر 
اســاس منافع خود در راستای آن 
گام برمی دارد. مساله اینجاست که 
پس از معرفی دولــت موقت در این 
کشور ما رسماً شاهد اظهارنظرهایی 
بودیم که بسیاری از آنها از روی کینه 
و بخشی دیگر، از روی عدم شفافیت 
سیاسی مطرح شده است. به عنوان 
مثال مقامــات روســیه همچنان 
در حال اظهارنظرهای ســوء علیه 
طالبان هستند و در این میان بارها 
اعالم کردند که مایل به خارج کردن 
نام طالبان از فهرســت تروریستی 
نیستند و از سوی دیگر هم، عجله ای 
برای به رسمیت شناختن این جریان 
ندارند. برخی دیگر از کشــورها هم 
در یک حالت شک و شــبهه به سر 
می برند. مثال چند روز پیش آنه گرت 
کرامپ کارن باوئر، وزیر دفاع آلمان 
در گفتگویی با شبکه خبری دویچه 

وله اعالم کرد کــه جمهوری فدرال 
آلمان باید با دیپلماســی بســیار 
هوشــمندانه و ماهرانه رفتار کند. 
او در بخشی از سخنانش به صورت 
دوپهلو ســخن گفــت و اعالم کرد 
که گفتگو بــا طالبان بــه معنی به 
رسمیت شــناختن حکمرانی این 
گروه در کابل نیســت، بلکه چنین 
مذاکراتی برای شروع مجدد تخلیه 
اتباع و شهروندان خارجی و افغانی از 
افغانستان الزم است. وی همچنین 
خواستار نظارت بر افغانستان تحت 
حکومت طالبان و از نظر سیاســی 
جلوگیری از ایجــاد هرگونه کانون 
جدید تروریسم بین المللی شد. اگر 
به فراز و فرودهای سخنان وزیر دفاع 
آلمان توجه کنیم به خوبی می بینیم 
که او همانند بسیاری از کشورهای 
غربی و اروپایی اساســاً سعی ندارد 
به صورت کاماًل مشــخص و روشن 
در مورد آینده افغانســتان، طالبان 
و سیاست کشورش در مورد دولت 
جدید این کشور ســخن بگوید. بر 
این اساس به نظر می رسد که آلمان 
همانند بسیاری از کشورهای اروپایی 
و به خصوص دولت هــای حاضر در 
جغرافیای اسکاندیناوی سعی دارند 

تا اوضاع را به صورت بالتکلیف پیش 
ببرند تــا پرونده افغانســتان صرفاً 
سیاه یا فقط ســفید گزارش نشود. 
در این میان کشــوری مانند ایاالت 
متحده کــه خود بانــی و بنیانگذار 
این وضعیت در افغانستان است هم 
سعی می کند به صورت تمام قد علیه 
افغانستان یا حتی به نفع این کشور 
موضع گیری نکند و هر از چندگاهی 
شاهد آن هستیم که مقامات وزارت 
خارجــه یا وزارت دفاع این کشــور 
صرفاً مواضعی در مــورد آینده این 
کشور اتخاذ می کنند اما باز هم این 
مواضع نامفهوم است. در این میان اما 
یکی از ســناریوهای ایاالت متحده 
برجسته سازی نقش قطر در پرونده 
افغانستان است. واقعیت این است 
که دوحه از سالیان قبل با هماهنگی 
ایاالت متحده مجوز تاســیس دفتر 
سیاســی طالبان در خــاک خود را 
صادر کرد و طی این سال ها بسیاری 
از شــخصیت های سرشــناس این 
جریان به قطر سفر کردند و سال ها 
در این کشــور حاضــر بوده اند. بر 
همین اســاس ایاالت متحده، قطر 
را به عنــوان زمیِن بــازی در مورد 
آینده افغانستان انتخاب کرد که در 

اسفندماه 1398 هم توافق طالبان 
و آمریکا در دوحه به امضا رسید که 
هنوز هم این توافق اســاس و ستون 
فقرات روابط واشنگتن با طالبان را 
شــکل می دهد. در این میان مساله 
اصلی این اســت که از منظر ایاالت 
متحده کشوری مانند قطر به شدت 
دارای پتانســیل میانجیگــری در 
مورد افغانستان اســت؛ چراکه این 
کشــور نه تنهــا دارای امپراطوری 
رسانه ای مانند الجزیره است، بلکه 
ریشــه های اخوانی آنها و ارتباطش 
با ترکیه باعث می شود که دوحه به 
راحتی بتواند در مقابل عربســتان 

و آنهــم در افغانســتان ایفای نقش 
کند. آمریکایی ها به خوبی می دانند 
که سعودی ها از ســال های قبل در 
پایه گذاری طالبان، القاعده و حتی 
مجاهدین عرب- افغان نقش مهم را 
ایفا کرده اند اما این را هم می دانند که 
اندیشه های ریاض بر خالف دوحه نه 
تنها افراطی به حساب می آید، بلکه 
همچنان بســیاری از اسناد مربوط 
به 11 سپتامبر نشــان می دهد که 
اتباع این کشور همگی در عملیات 

سپتامبر سیاه حضور داشتند. 
 نگرانی جامعه جهانی 

از بحران انسانی
بر این اساس سفر اخیر محمد بن 
عبدالرحمن آل ثانــی، وزیر خارجه 
قطر و هیئت دیپلماتیک این کشور 
به کابل و دیدارشان با محمد حسن 
آخوند، رئیس دولت طالبان را باید 
یک نوع پیش قدم شــدن از سمت 
ایاالت متحــده و برخــی دیگر از 
کشــورهای غربی برای به رسمیت 
شناختن دولت فعلی کابل دانست. 
گفته شده که در این دیدار امیرخان 
متکی، محمــد یعقــوب مجاهد و 
سراج الدین حقانی، وزرای خارجه، 
دفاع و کشور دولت طالبان هم حضور 
داشته اند اما بحث اینجاست که کمی 
دورتر از افغانستان در ژنو اجالسی 
برگزار شــده کــه نشــان می دهد 
نمی توانیم اوضاع کابل را تا این حد 
مثبت و بــه دور از دغدغه بدانیم. بر 
اساس اعالم تارنمای سازمان ملل، 
این نهاد بین المللی دیروز دوشنبه 
13 ســپتامبر، اجالســی را در ژنو 
ســوئیس، میزبانی کــرد که هدف 
از برگزاری آن جمــع آوری بیش از 
۶۰۰ میلیون دالر بــرای کمک به 
افغانســتان بود. این سازمان درباره 
فاجعه انسانی در افغانستان بعد از به 
قدرت رسیدن طالبان هشدار داده 
است ولی همزمان فیلیپو گراندی، 
کمیسیونر عالی ســازمان ملل در 
امور پناهندگان به کابل سفر کرده تا 
وضعیت فاجعه انسانی در این کشور 
را بررســی کند اما او هــم نیازهای 
شــهروندان افغانســتان را شدید 

خوانده است. 
نکتــه مهم  این اســت که پیش 

از ســقوط کابــل در ماه گذشــته، 
نیمی از جمعیت افغانســتان یعنی 
حدود 18 میلیون نفر برای گذراندن 
زندگی وابسته به کمک بودند، و حاال 
مقام های ســازمان ملل و نهادهای 
فعال در کمک های بشردوســتانه 
می گوینــد تعداد افــراد نیازمند با 
توجه بــه خشکســالی و همچنین 
کمبود منابع مالی و غــذا احتماالً 
بیشتر خواهد شــد. قطع ناگهانی 
میلیاردها دالر کمــک بین المللی 
توســط دولتهای خارجــی پس از 
سقوط حکومت حاکم در افغانستان 
و اعالم پیــروزی طالبان، فشــار را 
بــر برنامه هــای ســازمان ملل در 
افغانستان افزایش داده است. مساله 
دیگــری که به شــدت نگرانی های 
مقامات ســازمان ملل و همچنین 
مسئوالن برنامه غذایی سازمان ملل 
WFPرا افزایش داده، نظرسنجی 
اخیر است. در نظرســنجی که این 
سازمان طی ماه جاری و ماه گذشته 
)ســپتامبر و اوت( انجام داد به این 
نتیجه رســید که حدود 93 درصد 
شهروندان افغانستان دسترسی به 
غذای کافی ندارنــد که دلیل عمده 
آن نبود پول برای تهیه غذاست. این 
موضوع اگرچه به شدت درآور است 
اما به خوبی به ما نشــان می دهد که 
کشورهای حاضر در صفحه شطرنج 
افغانستان اساساً بیش از هر چیز به 
دنبال تامین منافع خــود ردکابل 
هســتند تا اینکه بخواهند اوضاع را 
سر و ســامان دهند. حاال باید دید 
که آیا نشــانه گذاری های دوحه در 
کابل، معضــل موادغذایــی را هم 

دربرمی گیرد یا خیر.

مقامات قطر در اثنای نگرانی دولت ها از بحران انسانی افغانستان با مقامات طالبان دیدار کردند؛ 

نشانه گذاری دوحه در کابل 
 WFP در نظرسنجی که

طی ماه جاری و ماه گذشته 
)سپتامبر و اوت( انجام 

داد به این نتیجه رسید که 
حدود ۹۳ درصد شهروندان 

افغانستان دسترسی به 
غذای کافی ندارند که دلیل 

عمده آن نبود پول برای 
تهیه غذاست

از نظر واشنگتن، قطر به 
شدت پتانسیل میانجیگری 

در مورد افغانستان را 
دارد، چراکه این کشور 

نه تنها دارای امپراطوری 
رسانه ای است، بلکه به 

واسطه ریشه های اخوانی و 
ارتباطش با ترکیه به راحتی 

می تواند در افغانستان 
ایفای نقش کند

نیروهای مسلح رزمایش مشــترک نظامی با عنوان »3 برادر 2۰21« را در باکو آغاز کردند. به گزارش آناتولی، 
ژنرال حکمت میرزایف، فرمانده نیروهای ویژه ارتش آذربایجان طی سخنانی در مراسم آغاز این رزمایش مشترک 
بر همبســتگی و حمایت ترکیه و پاکســتان از آذربایجان طی عملیات 44 روزه برای آزادســازی قره باغ از اشغال 
ارمنستان تاکید کرد. میرزایف این همبستگی را نشانگر روابط برادرانه نزدیک میان ترکیه، آذربایجان و پاکستان 
دانسته و گفت: اطمینان دارم این رزمایش به تبادل گســترده تجارب و نظرات 
میان سربازان این کشــورها و بهبود بیشــتر آموزش حرفه ای آنها بسیار کمک 
خواهد کرد. رزمایش نظامی 3 برادر 2۰21 تا 3۰ ســپتامبر ادامه خواهد یافت. 
الهام علی اف، رییس جمهوری آذربایجان اواخر خرداد امسال در دیدار قمر جاوید 
 باجوا فرمانده ارتش پاکســتان در باکو خوستار گســترش همکاری های نظامی 

دو کشور شد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی سحرگاه دیروز )دوشــنبه( اهداف مختلفی را در شمال، مرکز و جنوب نوار غزه 
بمباران کردند. به گزارش روسیاالیوم، جنگنده های اسرائیلی در تازه ترین دور از حمالتشان پایگاه الیرموک در خان 
یونس با دو موشک را هدف قرار دادند و همچنین به پایگاه 1۷ در شهر دیر البلح در نوار غزه حمله کردند. عالوه بر این 
در این حمالت پایگاه  الثکنه متعلق به گردان های عزالدین قسام در شرق رفح با 4 موشک وسط پهپادها و جنگنده های 
اسرائیلی هدف قرار گرفت. در پی حمله هواپیماهای اسرائیلی به شرق رفح، برق 
برخی مناطق در این شهر قطع شد. همچنین قایق های جنگی اسرائیلی اقدام به 
تیراندازی به سمت پایگاه عسقالن در شمال بیت الهیا کردند. پیش از این ارتش 
رژیم صهیونیستی اعالم کرد که یک موشک از نوار غزه را رهگیری کرده است که 
این موشک دومین مورد در عرض چند ســاعت و چهارمین مورد در 28 ساعت 

گذشته است.

بمباران غزه برای سومین روز متوالیترکیه، آذربایجان و پاکستان در رزمایش مشترک »سه برادر« 

ارتش آمریکا اعــالم کرد، آزمایــش و پرتاب یک 
موشک کروز دوربرد از سوی کره شمالی نشان دهنده 
تهدید این کشــور بــرای منطقه و جهان محســوب 
می شــود. به گزارش یونهاپ، اوایل دیروز )دوشنبه( 
کره شــمالی به صورت موفقیت آمیزی نوع جدیدی از 
موشــک های کروز دوربرد خود را پرتاب کرد که برد 
1۵۰۰ کیلومتری دارد. فرماندهی هند - پاســیفیک 
آمریکا در بیانیه ای که چند ســاعت پس از پرتاب این 
موشک منتشر شد، آورده است: ما درباره گزارش های 
مربوط به پرتاب این موشک کروز دوربرد از سوی کره 
شمالی مطلع هســتیم. ما به نظارت و بررسی وضعیت 
ادامه می دهیم و از نزدیک با متحدان و شــرکای خود 
رایزنی داریم. در ایــن بیانیه همچنین آمده اســت: 
فعالیت های کره شــمالی نشــان دهنده ادامه تمرکز 
این کشور در توســعه برنامه های موشــکی و نظامی 
خود اســت و تهدیدی علیــه همســایگان و جامعه 

بین الملل محسوب می شــود. آمریکا به تعهداتش در 
دفاع از کره جنوبــی و ژاپن همچنان پای بند اســت. 
در همیــن حال، رئیس ســتاد مشــترک ارتش کره 
جنوبی نیز اعالم کــرد که تحلیل هایــی در ارتباط با 
این مســاله و در همکاری نزدیک با مقامات اطالعاتی 
آمریکا در حال انجام اســت اما از ذکر جزئیات امتناع 
 کرد. این جدیدترین آزمایش موشــکی کره شــمالی 

در سال جاری میالدی است. 

مقامات عراقی تصمیم گرفتند، تعدادی از افسرانی 
که نامزدهای انتخابات را طی کمپین های تبلیغاتی شان 
همراهی می کردند، بازداشــت کنند تا موسسه امنیتی 
از رقابت انتخاباتی که قرار اســت در دهــم اکتبر آتی 
برگزار شــود، دور بماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
عبداالمیر الشــمری، معاون فرمانده عملیات مشترک 
عراق خاطرنشــان کرد، مصطفی الکاظمی فرمانده کل 
نیروهای مسلح دستور بازداشت شــماری از افسران را 
داده است و این دســتور پس از همراهی این افسران با 
نامزدهای انتخابات در کمپین های تبلیغاتی شــان در 
مناطق مختلف صادر شــده اســت. الشمری همچنین 
تصریح کرد، این اقدام در چارچــوب تالش ها برای دور 
نگه داشتن سیستم نظامی از تحرکات سیاسی این کشور 
اتخاذ شده است. وی در ادامه افزود، طرح امنیت انتخابات 
عراق، امنیت ناظران و اهالی رسانه ها را تضمین می کند و 
نیروهای تروریستی، دیگر در مناطق آزاد شده از کنترل 

تروریسم، تهدیدی ایجاد نمی کنند. این مسئول عراقی 
تاکید کرد، ممانعت از همراهی نامزدهای انتخابات طی 
کمپین های تبلیغاتی شان در راستای تالش برای حفظ 
بی طرفی موسسات امنیتی است که خواستار حمایت و 
حفاظت از رأی دهندگان و نامزدها است. وی همچنین 
اظهار داشــت، کمیتــه امنیتی انتخابــات تالش های 
گســترده ای انجام می دهد و با کمیساریای انتخابات به 
صورت بی وقفه با هدف ایجاد فضایی امن هماهنگ است.

پنتاگون: آزمایش موشکی کره شمالی تهدید جامعه بین الملل استبازداشت افسران عراقی به دستور الکاظمی و به  اتهام دخالت در انتخابات
خبرخبر


