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چرا تل آویو برای اجرای طرح 
الحاق عجله دارد؟

به رغــم اختالفات میان مســئوالن رژیم 
صهیونیســتی درباره جزئیات و نحوه اجرای 
طرح الحاق بخش هایــی از کرانه باختری و در 
حالی که کاخ سفید هنوز موضع نهایی و رسمی 
خود را در این باره اعالم نکرده، بنیامین نتانیاهو 
در تکاپو برای اجرای هرچه سریعتر طرح الحاق 
تا پیش از انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
است و در این میان این سوال به ذهن می رسد 
که با وجود هشدارهای داخلی و خارجی درباره 
تبعات اجرای این طرح و نبود دستورالعمل و 
موضع واحد در این بــاره دلیل این همه عجله 
چیست؟ روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی 
در تحلیلــی با عنوان »اســرائیل برای اجرای 
طرح الحــاق با زمان مســابقه گذاشــته« به 
بررسی دالیل اینمساله پرداخته و می نویسد: 
زمان زیــادی از روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا به کاخ ســفید نگذشته 
بود که اقدامات وی در حمایت آشکار از رژیم 
صهیونیستی آغاز شد و ترامپ در نخستین گام 
قدس را به عنوان »پایتخت ابدی اسرائیل« به 
رسمیت شناخت و سفارت کشورش را به آنجا 
منتقل کرد. وی ســپس طرح ضد فلسطینی 
موسوم به معامله قرن که مدعی است به صلح 
در خاورمیانه می انجامد، طراحی و ارائه کرد. 
از ماه ها پیش اســرائیل طرحی را برای الحاق 
بخش هایــی از کرانه باختری و غــور اردن در 
دســتور کارش قرار داده که تالش دارد قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آن را نهایی 
کند. این انتخابات برحســب پیش بینی های 
ترامپ در نوامبر به پایان می رســد. مسئوالن 
اسرائیلی اما می دانند که زمان رو به اتمام است 
و تنها چند ماه برای الحــاق ۳۰ درصد کرانه 
باختری در چارچوب معامله قرن مانده است. 
ایلی کوهن، وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
چهارشــنبه گفت: ما دو یا سه ماه برای اجرای 
طرح الحاق فرصت داریم. من معتقدم که این 
اتفاق تا پایان ســپتامبر رخ خواهد داد. هیچ 
کســی نمی داند بعد از انتخابــات آمریکا چه 
اتفاقی می افتد و هیچ کسی تضمین نمی کند 
که ما در آینده بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم. 

در همین حال تحلیلگران معتقدند جو بایدن، 
نامزد حزب دموکرات بیشــترین شانس را در 
انتخابات آتی آمریکا به دلیل شکست های اخیر 
ترامپ از جمله تعامل با کرونا و کشــته شدن 
جورج فلوید، شهروند سیاه پوست آمریکایی 
توسط پلیس دارد. بایدن ششم مه در بیانیه ای 
که برای خبرگزاری یهودی JTA فرســتاد بر 
لزوم فشار بر رژیم صهیونیستی برای ممانعت از 
هرگونه اقدامات یکجانبه که راهکار تشکیل دو 

کشور را از بین می برد تأکید کرد.
اســرائیل روی ترامپ حســاب باز کرده 
اســت. ترامپ هدایای گرانبهایی به این رژیم 
داده اســت که تمــام ۴۴ رئیس جمهور قبل 
از وی چنیــن کاری نکرده بودند. دســامبر 
۲۰۱۷ ترامپ، شهر اشغالی قدس را به عنوان 
پایتخت اســرائیل به رسمیت شــناخت و مه 
سال بعد سفارتش را از تل آویو به آنجا منتقل 
کرد. فلســطینی ها قدس شــرقی را پایتخت 
کشورشان می دانند. اواخر اوت ۲۰۱۸ ترامپ 
تصمیم گرفت حمایت مالــی از آژانس امداد 
و کار آوارگان فلســطینی)آنروا( را متوقــف 
کند. این آژانس به ۵.۴ میلیون آواره در اردن، 
سوریه، لبنان، کرانه باختری و نوار غزه خدمات 
ارائه می کرد. اواخر ژانویه ترامپ از جعبه خود 
هدیه ای بیرون آورد که به نظر می رسد آخرین 
هدیه اسرائیل باشد و آن معامله قرن بود. معامله 
قرن شامل ایجاد یک کشور کوچک فلسطینی 
به شکل یک جزیره اســت. این درحالی است 
که بســیاری از کشورها نســبت به این اقدام 
هشدار داده اند. چهارشنبه مایک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا تأکید کــرد الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری تصمیمی اســت که مختص 
اسرائیلی هاست. آن ها خودشان باید در این باره 
تصمیم بگیرند. اظهارات پامپئو بعد از آن ایراد 
شد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
خواهان لغو تصمیم الحاق شــد. وی در جلسه 
شــورای امنیت گفت: این اقدام نقض قوانین 
بین المللی است و به راهکار تشکیل دو کشور 

و امکان ازسرگیری مذاکرات لطمه می زند.
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فرشاد گلزاری

 لبنان این روزها کانون توجه تمام 
رسانه  های منطقه ای و فرامنطقه ای 
است. شــاید بســیاری از مخاطبان 
بگویند از زمانی کــه یادمان می آید 
این کشــور آبســتن انواع و اقســام 
حوادث سیاســی و امنیتی و کانون 
درگیری ها و مناقشــات بوده است، 
اما واقعیت این اســت کــه تحوالت 
جدیــد را نمی توان به هیــچ وجه با 
وقایع گذشته مقایسه کرد. تحوالت 
جدید بیشــتر بر عنصر مطالبه گری 
مدنی یا مردمی لبنــان تمرکز دارد 
که درون مایة آن را مسائل اقتصادی 
و معیشتی تشکیل می دهد. به عنوان 
مثال سحرگاه روز گذشته )دوشنبه( 
منابع خبری از درگیــری نیروهای 
امنیتی لبنان با معترضان این کشور 
و زخمی شدن شــماری از معترضان 
در این درگیری ها خبر دادند. روزنامه 
رأی الیوم در این رابطه نوشته است که 
شهرهای مختلف لبنان در سحرگاه 
روز دوشنبه شاهد تظاهرات مردمی 
علیه اوضاع نابســامان اقتصادی بود. 
طبق این گــزارش، ده هــا معترض 
لبنانی با تجمع در منطقه انطلیاس در 
شرق بیروت شعارهایی را علیه طبقه 

سیاسی حاکم در کشورشان و اوضاع 
نابســامان اقتصادی لبنان سر دادند. 
همچنین گفته شــده که معترضان 
در بیروت قصد مسدود کردن اتوبان 
انطلیــاس را داشــتند که بــا مقابله 
نیروهــای ارتش این کشــور مواجه 
شــدند و درپی درگیری این نیروها 
و معترضــان حــدود ۱۰ تن مجروح 
شــدند. در همین راســتا، خبرنگار 
آناتولی گــزارش داد کــه نیروهای 
ارتش لبنان ســه عکاس وابســته به 
رســانه های داخلی لبنان را در حین 
عکاســی از جریان تظاهــرات مورد 
ضرب و شــتم قرار دادند. در طرابلس 
نیز راهپیمایی هایــی در محکومیت 
کاهش ارزش لیره لبنــان در مقابل 
دالر برگزار شد و به موازات آن فعاالن 
مدنی در طرابلس خواستار نافرمانی 
مدنی و بستن مغازه ها و فروشگاه ها در 
روز گذشته )دوشنبه( شدند. الجزیره 
هم گزارش داده که ده ها موتور سوار 
وابسته به حزب اهلل علیه اظهارات اخیر 
ســفیر آمریکا در بیروت درباره این 
حزب تظاهرات کردنــد. این اخبار به 
خوبی نشان می دهد که مطالبه گری 
لبنان )حداقل در اعتراض های شامگاه 
یکشنبه و سحرگاه دوشنبه( دو محور 
داشته است؛ نخست مطالبه مردمی 
در مورد مسائل و مشکالت اقتصادی 
و مدنــی و دوم، اعتــراِض طرفداران 

حزب اهلل بــه مداخله هــای دوروتی 
شیا، ســفیر آمریکا در بیروت. این دو 
قطبی دقیقاً نمایی از ساختار سیاسی 
-  اجتماعی و حتــی اقتصادی لبنان 
اســت. ســاختاری که در یک طرِف 
آن جریان ۸ مارس وجــود دارد و در 
ســمت دیگر جناح ۱۴ مارس عرض 
اندام می کند. طبیعی اســت که هر 
کدام از این جریان ها حامیانی دارند 
که برایشــان مهم قلمداد می شوند، 
اما مساله اینجاســت که وضعیت در 
لبنان بــه حدی به هم  ریخته اســت 
که هر کشــوری به دنبال ان اســت 
تــا از آِب گل آلوِد فعلی بــه نفع خود 
ماهی بگیرد. در این میان بررسی های 
تحلیلی و همچنین داده های موجوِد 
خبری، میدانی و سیاسی نشان از آن 
دارد که آمریکا در میان کشــورهای 
مداخله کننــده در اوضــاع لبنــان 
همچنان گوی ســبقت را از دیگران 
ربوده است. اینکه می بینیم قاضی امور 
فوری در شــهر صور )واقع در جنوب 
لبنان( طی حکمی، ســفیر امریکا در 
لبنــان را ممنوع المصاحبه می کند 
و چندی بعد ســفیر ایــاالت متحده 
مدعی می شــود که دولت لبنان از او 
بابت این حکم عذرخواهی کرده است، 
نشــان می دهد که آمریکایی ها حتی 
نظام حقوقی و قضایی لبنان را قبول 
ندارند و حتــی وجاهت احکاِم محلی 

که در جهــت تامین امنیــت و ثبات 
حاکمیت ملی لبنان صادر می شوند 
را به رسمیت نمی شناسد. اینکه چرا 
یک دادگاه محلــی در لبنان چنین 
حکمی علیه سفیر آمریکا در بیروت 
صادر کرده، مساله ای است که کلیت 
آن تنها بخشی از یک پازلی است که 
در واشــنگتن طراحی شــده است و 
بدنه آن را باید »تحریک و سم پاشــِی 
نَرم« دانست. مداخله آمریکایی ها تا 
حدی مشهود شده است که »ناصیف 
حتی« وزیــر خارجه لبنان، ســفیر 
آمریکا در لبنان را احضار و ســاعت ۳ 
بعد از ظهر روز گذشته )دوشنبه( به 
وقت محلی لبنان با وی مالقات کرده 
اســت تا مراتب اعتراضات لبنان را به 
مداخله گری وی در امور این کشور به 

او ابالغ کند. این در حالیست که سفیر 
آمریکا در بیــروت طبق معاهده وین 
حق دخالت در امور داخلی کشور دیگر 
را ندارد و حق ندارد گروهی از لبنانی ها 
را علیــه گروه دیگری کــه در قدرت 
مشارکت دارند، تحریک کند. درست 
است که تمام رســانه های داخلی و 
خارجی و حتی مطبوعات منطقه ای 
و فرامنطقــه ای بر ســفیر آمریکا و 
اظهاراتــش تمرکز کرده انــد اما این 
تمام ماجرا نیست؛ بلکه وقایع لبنان 
پشت پرده های بسیار پیچیده ای دارد.

تزریِق توخالِی پول! 
ســناریویی کــه آمریکایی ها در 
لبنان نوشته اند )همانند مدل جدیِد 
ســوریه، ایران، ونزوئال و کره شمالی( 
بر پایه مســائل اقتصادی بنا شــده 
اســت. کمک های اقتصادی آمریکا 
به لبنان نســبت به سال های گذشته 
حدود یک سوم کاهش یافته است و 
علی رغم اختالف فاحش میان ارقام 
ذکر شــده در گزارش های رسمی و 
اظهارات مقامات واشنگتن، اما مبالغ 
ادعایی اعالم شده توسط آنها به هیچ 
وجه نیاز هیچ بخش حیاتی در لبنان را 
برآورده نمی کند. در این راستا دیوید 
شــنکر، معاون وزیر خارجــه آمریکا 
در گفت وگــوی مطبوعاتی اخیرش 
در پاسخ به درخواســت سید حسن 
نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان مبنی 
بر چرخش آمریکا به ســمت شرق، 
چندین بار تکــرار کرد کــه آمریکا 
اولین کشــور در ارائه کمک به لبنان 
است! شــنکر در این مصاحبه درباره 
۷۵۰ میلیون دالری که واشــنگتن 
در ســال ۲۰۱۹ به عنوان کمک های 
اقتصادی و توسعه امنیتی به بیروت و 
همچنین ارائه حدود ۲۵ میلیون دالر 
در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با ویروس 
کرونا صحبــت کرد. آمــار و ارقامی 
که آمریکایی هــا از آن حرف می زنند 
کاماًل با آنچه که در حــوزه عملیاتی 
)فرآینــد تخصیص و واریــز بانکی( 
رخ داده، در تضاد اســت. آمار نهایی 
حجم کمک های نظامی و کمک های 
متفرقه )ازجمله کمک های اختصاص 
یافته به دستگاه های امنیتی لبنان( 
در سال ۲۰۱۸ به دلیل مشروط کردن 
این کمک ها به عملکرد ارتش لبنان 
و دســتگاه های مقابله با تروریســم 
این کشــور، کنترل مرزهــا و اجرای 

قطعنامه ۱۷۰۱، نامشخص بوده است. 
همچنین سیاست مشروط کردن این 
کمک ها به عملکرد نهادهای نظامی 
و امنیتی لبنان در ســال ۲۰۱۹ نیز 
ادامه یافت و بر اساس ارقام ذکر شده 
در گزارش کنگره آمریکا، کمک های 
اختصاص یافته به ارتــش لبنان در 
همین ســال، به میزان چشمگیری 
کاهش یافته اســت. در سال ۲۰۲۰ 
دولت آمریکا ۱۳۳ میلیون دالر کمک 
به لبنان اختصاص داد که ۱۹ میلیون 
دالر کمتر از سال گذشته بوده و از این 
مبلغ تاکنون ۴۸ میلیون و ۹۵۶ هزار 
دالر به بیروت تحویل داده شده است. 
این ارقام به خوبی نشــان می دهد که 
آمریکایی ها با تزریق پله کانی بودجه 
و کمک های خود به لبنان درصدد آن 
هســتند تا دولت این کشور را با خود 
هماهنگ کرده و فشــارها را به حدی 
افزایش دهند که تنهــا دو گزینه بر 
سر راه نخســت وزیر )حسان دیاب( 
و رئیس جمهــوری لبنان )میشــل 
عون( قرار داشــته باشــد: ۱- دوری 
از ایــران و در غیر اینصــورت ۲- به 
خیابان کشــیدن مردم با اهرم های 
اقتصادی، قومی، مذهبی و برجسته 
کردن فساد سیستماتیک. در همین 
راستا اسرائیل هم از این شلوغی ها به 
نفع خود استفاده می کند؛ به گونه ای 
که اخیــراً کابینه اســرائیل با انجام 
عملیات اکتشاف گاز در منطقه مورد 
مناقشه با لبنان رای مثبت داده است 
که نشان می دهد این موضوع در آینده 
نزدیک به کلکسیون مشکالت لبنان 
اضافه خواهد شــد. لذا این وضعیت 
مطالبه گری مدنِی مــردم لبنان را با 

تالطم و انحراف روبرو خواهد کرد.

گزارش »توسعه ایرانی« از نقش واشنگتن در آشفتگی های جدید بیروت

تزریق تالطم در مطالبه گری مدنی
آمریکایی ها با تزریق 

پله کانی بودجه و کمک  
مالی به لبنان درصدد آن 

هستند تا دولت این کشور 
را با خود هماهنگ کرده و 

فشارها را به حدی افزایش 
دهند که تنها دو گزینه 

دوری از ایران یا به خیابان 
کشیدن مردم با اهرم های 

اقتصادی را بر سر راه دولت 
بیروت قرار گیرد 

اینکه چرا دادگاه 
محلی لبنان حکم 

ممنوع المصاحبه  شدن 
سفیر آمریکا در بیروت را 

صادر می کند، مساله ای 
است که کلیت آن تنها 

بخشی از پازلی است که در 
واشنگتن طراحی شده و 

بدنه آن را باید »تحریک و 
سم پاشِی نَرم« دانست

سازمان ملل خواستار اقدامات فوری برای نجات غیرنظامیانی شده که در صحنه نبرد در استان راخین گیر افتاده اند؛ بر 
اساس گزارش ها از سوی محلی ها، ده ها تن کشته و ده ها هزار تن دیگر نیز در نتیجه این درگیری آواره شده اند. به گزارش 
دویچه وله، سازمان ملل روز گذشته )دوشنبه( اعالم کرد که نگران تاثیرات بشری این درگیری ها در استان های راخین و 
چین میانمار است. این نهاد بین المللی به گزارش هایی از افزایش درگیری بین نیروهای 
مسلح میانمار و نیروهای شبه نظامی موسوم به ارتش آراکان اشاره کرده است. جنگ 
داخلی ژانویه گذشته میالدی بین نیروهای دولتی و شــبه نظامیان در راخین آغاز و 
به بی خانمانی و  آوارگی ۱۵۰ هزار تن و کشته و زخمی شــدن صدها تن دیگر منجر 
شد. ســازمان ملل به دو طرف درگیری تاکید کرد تا اقدامات فوری برای نجات جان 

غیرنظامیان انجام دهند و به قوانین بین المللی احترام بگذارند. 

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس روز گذشته )دوشنبه( گفت، وضعیت شیوع ویروس کرونا در این کشور یک فاجعه 
است. به گزارش رویترز، جانسون در مصاحبه ای گفت: شیوع کرونا یک فاجعه بوده، منظورم این است که برای این کشور یک 
کابوس مطلق بوده و کشور ما شوکی عمیق را تجربه کرده است. نخست وزیر انگلیس درخصوص تقاضای مطرح شده برای 
تحقیق درباره عملکرد دولت در مقابله با ویروس کرونا گفت بسیاری جهت بررسی این که 
کجای کار ایراد داشته و از چه زمانی این اشکال به وجود آمده است رنج بسیاری کشیده اند 
و جان خود را از دست داده اند. وی افزود: من کاماًل این درخواست را درک می کنم. فکر 
می کنم اکنون زمان مناسبی برای آن نباشد؛ زمانی که همه به شدت خسته و درمانده 
هستند، فکر نمی کنم زمان آن باشد که وقت زیادی را صرف تمام آن چیزها )تحقیقات( 

کنیم. اما در تمام این مدت در حال درس گرفتن هستیم.

جانسون: وضعیت کرونا در انگلیس فاجعه استابراز نگرانی سازمان ملل از آوارگی هزاران تن دیگر در میانمار

در بحبوحه موجی از نظرســنجی های منفی و هشدار 
تند و تیز متحدان، رئیس جمهوری آمریکا نزد متحدانش به 
مشکالت انتخاب مجددش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا 
اذعان کرده است. دونالد ترامپ می داند در حال باختن است. 
منابع نزدیک به دونالد ترامپ به پایگاه تحیلی خبری پولتیکو 
گفتند که رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشــته در 
بحبوحه حجمی از نظرسنجی های منفی و هشدارهای برخی 
از متحدان سرســختش مبنی بر اینکه او در مسیر ریاست 
جمهوری تک  دوره ای قرار دارد، به این درک رســیده است. 
ترامپ، آنچه را که دستیارانش به عنوان بدترین دوره ریاست 
جمهوری او توصیف می کنند و مملو از انتقادات گسترده از 
واکنش او به پاندمی کرونا و ناآرامی نژادی سراسری در آمریکا 
بوده، تاب آورده است. گردهمایی انتخاباتی هفته گذشته او در 
اکالهاما که اولین بار از ماه مارس انجام می شد، نتوانست تعداد 
افراد کافی برای پر کردن محل سخنرانی جذب کند و مایه 

خجالت شد. مصاحبه پنج شنبه گذشته ترامپ با فاکس نیوز 
که می توانست مصاحبه  ساده ای از کار درآید، باعث وحشت 
مشاوران رئیس جمهوری آمریکا شــد چرا که او به سواالت 
ساده ای درباره اهدافش برای دور دوم انتخابات، پاسخ های 
بی اهمیت و بی احتیاط می داد. سم نانبرگ، مشاور سیاسی 
ســابق ترامپ اعالم کرده که ترامپ در سراشیبی شکست  

انتخاباتی قرار دارد.

منابع خبری پاکستان گزارش دادند گروه غیرقانونی 
  )BLA(و تروریســتی ارتــش آزادیبخش بلوچســتان
مسئولیت حمالت روز گذشته )دوشــنبه( به بازار بورس 
در شهر »کراچی« پاکستان را که هشت نفر کشته برجای 
گذاشــت، برعهده گرفت. به گزارش روزنامه داون، حمله 
تروریستی روز گذشته به بازار بورس در شهر کراچی منجر 
به درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و مهاجمان شد 
و گزارش ها حاکی از کشته شــدن ۸ نفر است.  رسانه های 
پاکستان به نقل از پلیس کراچی گزارش دادند: ۴ نفر مهاجم 
توسط نیروهای امنیتی کشته شــده و ۴ تن غیرنظامی از 
جمله محافظان ساختمان بورس نیز جان خود را از دست 
دادند.  طبق این گزارش، عملیات پاکسازی ساختمان بورس 
کراچی به پایان رسیده و مسئوالن امنیتی از خنثی کردن 
توطئه عملیات تروریست ها خبر دادند. گردان مجید زیر نظر 
گروه تروریستی ارتش آزایبخش بلوچ ضمن برعهده گرفتن 

مسئولیت حمله روز گذشته اعالم کرد که همه مهاجمان 
برای عملیات انتحاری به بازار بورس در کراچی حمله کرده 
بودند.گروه تروریســتی ارتش آزادیبخش بلوچستان ۱۹ 
اردیبهشت امسال نیز مســئولیت بمب گذاری در مسیر 
حرکت مرزبانان پاکستانی در ایالت بلوچستان را برعهده 
گرفته بود. در این حمله ۶ نفر نظامی پاکستان از جمله یک 

سرگرد ارتش کشته شدند.

پولتیکو: ترامپ خودش هم می داند در انتخابات بازنده استعملیات تروریستی در کراچی پاکستان 8کشته بر جای گذاشت
خبرخبر


