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جهاننما

توافقواشنگتنوبغدادبرسر
کاهشنظامیانآمریکاییدرعراق

دولتهای آمریکا و عراق بامداد روز گذشــته
(جمعه) در بیانیه مشــترکی در پی آغاز مذاکرات
استراتژیک میان دو کشــور از توافق برای کاهش
حضور نظامی واشــنگتن در عراق ظرف چند ماه
آینده خبر دادند .به گزارش اسکای نیوز ،در بیانیه
مشترکدوکشورآمدهاست:درسایهپیشرفتهای
چشــمگیر در مســیر نابودی داعش آمریکا روند
کاهش نیروهای نظامــیاش در عراق را طی چند
ماه آتی ادامــه میدهد .هیات عراقی به ریاســت
عبدالکریم هاشم مصطفی معاون وزارت خارجه
و هیات آمریکایی به ریاســت دیوید هیل ،معاون
وزارت خارجه آمریکا در امور سیاســی مذاکرات
استراتژیکیرابراساسچارچوبتوافقاستراتژیک
سال ۲۰۰۸برگزارکردند.دوطرفدراینمذاکرات
بار دیگر بر اصول توافق اســتراتژیک سال ۲۰۰۸
تاکید کردند .همچنین آمریکا بار دیگر پایبندی
خود و احترام به حاکمیــت عراق و تمامیت ارضی
آن و تصمیمات مقامات پارلمانی و اجرایی عراق را
اعالمکرد.درزمینهاقتصادوانرژینیزآمریکااعالم
کرد موضوع فراهم کردن مشاوران اقتصادی برای
همکاریمستقیمبادولتعراقدرکمکبهتقویت
حمایت بینالمللی از این کشور از جمله موسسات
دولتی در طرحهای مربوط بــه اجرای اصالحات
اقتصادی اساســی را بررســی میکند .دو کشور
پروژههای ســرمای ه گذاری شامل سرمایهگذاری
شرکتهای آمریکایی بینالمللی در عرصه انرژی
و دیگر بخشهارا مورد بررسی قرار دادند .عالوه بر
تیمهای مذاکره کننده دو کشور بر اهمیت کمک
به عراق در اجرای برنامههــای دولت و اصالحات
که انعکاسدهنده خواستههای ملت عراق است از
جمله بازگرداندن ثبات ،برگزاری انتخابات آزاد و
شفافودارایاعتبارتاکیدکردند.درزمینهامنیتی
نیز آمریکا متعهد شد در چند ماه آینده نیروهایش
در عراق را کاهش دهد .عالوه بر این دو طرف درباره
وضعیت نیروهای نظامــی آمریکایی که در عراق
میماند گفتوگو کردند .آمریکا نیز متعهد شــد
برای ایجاد پایگاههای دائم یا حضور نظامی دائم در
عراق تالش نخواهد کرد .این مساله در سال۲۰۰۸
نیزمیاندوطرفبهتوافقرسیدهبود.دولتعراقنیز
درمقابلمتعهدشدکهازنظامیانائتالفبینالمللی
تحتامرآمریکاحمایتکند.درهمینراستاوزارت
خارجه آمریکا اعالم کرد که دولت بغداد نســبت
به ممانعت از هرگونه هدفگیری مجدد ســفارت
واشنگتن و بازداشــت عامالن تهدید هیاتهای
دیپلماتیکآمریکادرعراقمتعهدشد.

محکومیتجهانیاقدامکاخسفید
درتحریمدیوانکیفریبینالمللی

تحریــم مســئوالن دیــوان کیفــری
بینالمللی()ICCتوسطدولتآمریکاواکنشهای
زیادی را به دنبال داشــت و در ســطح بینالمللی
و منطقه با محکومیتهای شــدید روبرو شــد .به
گزارش آناتولی ،اســتفان دوجاریک ،سخنگوی
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل در نشست
خبریمجازیدرنیویورکدرواکنشبهاینتصمیم
ترامپگفت،دبیرکلسازمانمللدراینبارهنگران
است و موضع اصولی سازمان ملل عدم مصونیت از
مجازات و اطمینان از اجرای عدالت اســت .وی در
پاسخبهاینسؤالکهآیامحدودیتهایاعالمشده
ازسویآمریکامانعازاجرایعدالتدرپروندههایی
میشود که دیوان کیفری در حال بررسی آنهاست،
گفت ،توافقنامهای بین دیــوان کیفری و مجمع
عمومیسازمانمللوجودداردواینسازمانتبعات
تحریمهای آمریکا علیه اجرای ایــن توافقنامه را
بررسیخواهدکرد.سازماندیدهبانحقوقبشرنیز
با صدور بیانیهای تحری م دیوان کیفری بینالمللی
توسط آمریکا را تشدید تالشهای واشنگتن برای
عدم اجرای عدالت در حــق قربانیان جنایتهای
بزرگ دانست و اعالم کرد ،دولت ترامپ پیش از این
هم بارها تهدید کرده کــه در برابر تحقیقات دیوان
کیفری درباره افغانستان و فلسطین سنگاندازی
میکند .جوزپ بورل ،مســئول سیاست خارجه
اتحادیه اروپا هم درخصــوص تحریمهای ترامپ
علیه مســئوالن دیوان کیفری بینالملل به دلیل
انجامتحقیقاتدربارهجنایتهایجنگیاحتمالی
توسطنیروهایآمریکاییدرافغانستانابرازنگرانی
کرد .عالوه بر این ،جنبش حماس و جهاد اسالمی
فلسطینهماقدامآمریکارامحکومکردند.

جهان 5

ض و ناامنیها در لبنان
نگاهی به ابعاد دور جدید اعترا 

امنیتی شدن معاش!

فرشاد گلزاری

منطقه غربآسیا این روزها درگیر
ســناریوهای جدید سیاسی و میدانی
استکهطبقروالسالهایاخیر؛عراق،
سوریهولبناندررأساینتحوالتقرار
دارند .طبیعی است که این سه کشور نه
تنها از حیث جغرافیا و ژئوپلیتیک برای
سه ضلعیِ واشــنگتن ،ریاض و تلآویو
مهم به شــمار میآید ،بلکه در هر سه
دولت شاهد یکســری بههمریختگی
و بحرانهایی هســتیم که بخشــی از
آنها بــه داخل و برخی دیگــر به خارج
مربوط اســت .به عنوان مثال ساختار
سیاســی عراق و لبنان تا حد بســیار
زیادی مشابه یکدیگر هستند .در عراق
ریاستجمهوریازکردها،نخستوزیر
ازشیعیانورئیسپارلمانازاهلتسنن
انتخاب میشــود .در لبنان هم تقریباً
همین روال جاری است؛ به صورتی که
نخستوزیر از جناح اهل تسنن ،رئیس
پارلمان از طیف شــیعیان و همچنین
رئیسجمهور از مارونیها (مسیحیان)
انتخاب و معرفی میشــود .در سوریه
اوضاع و احوال به صورت دیگری است و
حزببعثهمچنانقدرترابهمرکزیت

بشار اســد در دســت دارد ،اما اخیرا ً
مخالفتهاییدرگوشهوکناردمشق،از
سویجریانهایفعالدرپارلمانسوریه
به گوش میرسد که میتواند نشانهای
باشد برای بههمریختگیهای سیاسیِ
آینده در این کشــور .مساله اینجاست
که هر سه کشور از مشکالت عدیدهای
رنجمیبرندکهدررأسآنسهمخواهی
جریانهای مختلف سیاسی ،مذهبی
و حتی اقتصادی است .یک اصل وجود
دارد و آن هم این است که هر شخصی
وارد دنیای سیاست شود ،بدون تردید
(چه بخواهد و چه نخواهد) وارد چرخة
فساد خواهد شد؛ حال این فساد مالی
باشد یا اداری .در عراق ،حدود یکسال
ونیمشاهداوجاینسهمخواهیبودیمو
هماکنونهماینروندپابرجاست.هنوز
دربغدادصداهاییشنیدهمیشودکهبه
دنبال تامین منافع خود و جریانی است
کهبهآنمنتسبشدهوهرازچندگاهی
راهبردشان را با حامیان خارجی خود
هماهنگ میکنند .در لبنان هم تقریباً
همین اوضاع برقرار اســت اما مســاله
اینجاستکهمحورهایبههمریختگی
درلبنانتاحدزیادیباعراقتفاوتدارد.
البهدلیلهمجواریبااسرائیل،
لبنانعم ً
نسبتبهسوریهوعراقازاهمیتویژهای
در ادبیات سیاسی ،امنیتی و اقتصادی
ایاالتمتحدهوسایرشرکایمنطقهای

و اروپایی برخوردار است .نمونه علنی و
آشکاراینموضوعرامیتوانیمدرپرونده
گروگانگیریسعدالحریری،نخستوزیر
وقت لبنان توســط عربستان سعودی
مشاهده کرد .در آن زمان ریاض دست
به کاری زد که اگرچه مخالفان زیادی
آن را نکوهش کردند ،امــا دولتهای
اروپایــی از این وضعیت بــه نفع خود
استفاده کردند .فرانسه اولین کشوری
بود که وارد این پرونده شد .به یاد داریم
که امانوئل مکــرون ،رئیسجمهوری
فرانســه به این معادله ورود کرد و پس
از مانور سیاسی و رســانهای ،در نهایت
دیدیم که ســعدالحریری وارد بیروت
شد .این موضوع شــاید برای بسیاری
از تحلیلگران مهم نباشــد اما مســاله
اینجاست که پاریس به دلیل نفوذش
از ســال  1916میالدی (پس از انعقاد
قرارداد سایکسپیکو) در لبنان ،سعی
کردتابتواندمنافعخودرادریکبحران
منطقهای تامین کند که مکرون تا حد
زیادیموفقبهاینکارشد.
اعتراضات لبنان
پشتپرده دارد؟
تامین منافــع در لبنــان و عراق به
اینجاختمنمیشودبلکهایاالتمتحده
و اســرائیل هم در این منظومه سهیم
هستند.آمریکاییهابیشازآنکهبتوانند
در لبنان برای خــود منافع حداکثری

اینکهنخستوزیر
لبنانمعیشتوزندگی
شهروندانش را خط قرمز
خود اعالم میکند و از
سویدیگرمقاماتلبنان
نشستهای زیادی را با
صندوقبینالمللیپول
برای دریافت کمک مالی
برگزارمیکنند،نشان
میدهد که سناریوی
جدید،تشدیدبحران
اقتصادی در بیروت است
مراقب حــزباهلل و
ِ
دســت و پا کنند،
منتسبانسیاسیاینجریاندرپارلمان
و بدنه دولت فعلی لبنان است که دلیل
آن هم امنیت پیرامونی تلآویو اســت.
زمانی که قرار بود میشل عون به ریاست
جمهوریانتخابشود،کُلونیِ اسرائیل،
آمریکا و عربستان به هر ترتیبی که بود
سعی کرد بتواند در روند انتخاب او خلل
ایجادکندودرقضیهانتخابنخستوزیر
همهمینروندراشاهدبودیم.بهیادداریم
کهسهنفربهعنوانگزینهنخستوزیری
لبنان معرفــی شــدند و در نهایت هم
«حساندیاب»بهنخستوزیریرسید.

مشکلدقیقاًهمینجاست؛چراکهایاالت
متحده و اسرائیل او را همسو با حزباهلل
لبنان میدانند و این در حالیســت که
اخیرا ًحزباهلل از ســوی آلمان و برخی
دیگر از کشــورهای اروپایی به عنوان
جریانتروریستیشناختهشدکهالبته
فشار اســرائیل در این میان بسیار زیاد
ال
بوده است .دلیل این موضوع هم کام ً
مشخص اســت؛ رژیم صهیونیستی و
ایاالت متحده صریحا لبنــان را مورد
تحریم قرار داده و حتــی بحث اعمال
قانونسزارعلیهلبنانرامطرحکردهاند.
بــههمیندلیــلاقتصاداینکشــور
با مشکالتی روبرو شــده که حزباهلل
میتوانست بر اســاس شبکههایی که
در خارج از کشور داشت ،بخشی از این
تحریمهارابــاوروداقالمودورزدنآنها
جبران کند .در این میان اعتراض مردم
بهوضعیتمعیشــتیواقتصادیبرای
چندمین بار  36نفر مجــروح به جای
گذاشت .بر اســاس اعالم منابع پلیس
لبنان ،شامگاه پنجشــنبه اعتراضات
در بیروت و برخی مناطق علیه کاهش
ارزش لیر و افزایــش قیمت دالر رخ داد
و منابع پزشکی از زخمی شدن دستکم
 ۳۶تن در درگیری با پلیس در طرابلس
خبردادند.همچنینتظاهرکنندگاندر
منطقهخندقالغمیقواالشرفیهومرکز
بیروت تجمع کرده و به افزایش قیمت
اعتراضکردند.معترضاندرمرکزبیروت
خواهانکنارگذاشتنطایفهگراییشدند
و اقدامات ریاض ســامه ،رئیس بانک
مرکزی لبنان را محکوم کردند .موضوع
مهمترایناســتکهفشاراقتصادیبه
حدی عمیق شده و تبعات آن ،تا جایی
بر زندگی مردم تاثیر گذاشــته که در
مناطق جنوبی بیروت هم شــاهد این
اعتراضاتبودیم.براساسگزارشالقدس
العربی،درضاحیهجنوبینیزلبنانیهادر
اعتراضبهاوضاعاقتصادیتجمعکردند
و شــعارهایی علیه سیاستهای بانک
مرکزی سردادند ،اما نکته اینجاست که
رسانههای اسرائیل از تجمع در ضاحیه
بهعنوانقیاممردمعلیهحزباهلللبنان
یادکردهانــد.چراکهاینمنطقهعموماً
شیعهنشین هستند اما معترضان اعالم
کردند که مــا برای فســاد اقتصادی و
البیگریهای پشــت پــرده اعتراض
کردهایــم .در این میــان چندی پیش
درگیریهای مسلحانه میان نیروهای
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نگرانی سازمان ملل از کشف گورهای جمعی در لیبی!

گ است
اولمرت :نتانیاهو دنبال جن 

سازمانمللنسبتبهکشفهشتگورجمعیدرجنوب
شرق لیبی ابراز نگرانی کرد و از مقامات این کشور خواست
تحقیقاتی را در این باره انجام دهند .به گزارش روزنامه رأی
الیوم ،هیأت سازمانملل در لیبی اعالم کرد با نگرانی شدید
تمامگزارشهایهولناکدربارهکشفهشتگورجمعیدر
اطراف طرابلس را دنبال میکند .بیشتر این گورها در شهر
ترهونه در جنوب شرق لیبی هستند .این هیأت در بیانیهای
اعالم کرد :مقامات لیبیایی باید براساس قوانین بینالمللی
تحقیقات سریع و شفافی را درباره قتلهای فراقانونی انجام
دهند .دولت وفاق ملی لیبی نیروهای خلیفه حفتر ،فرمانده
ارتش ملی لیبی را عامل این گورهای دسته جمعی دانست.
ازسویدیگرمحمدعلیعبداهلل،مشاورسیاسینخستوزیر
لیبیدرامورآمریکاگفت:حلسیاسیبحراندرلیبیبدون
کمکتمامهمسایگانشازجملهمصرکهبریکطرفبازنده

حساب باز کرده ،ممکن نیست .وی گفت :طرح مصر صرفا
یک نمایش است .قاهره قبل از میانجیگری در حل بحران،
باید تدابیر جدی را برای اعتمادســازی بــا طرابلس اتخاذ
کند .محمدعلی عبداهلل تأکید کرد که محمد حمدان دقلو
حمیدتی ،معاون اول رئیس شــورای حاکمیتی در سودان
مسئولاعزاممزدورانسودانیبهلیبیاست.

نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی با بیان اینکه این
رژیم برای تأمیــن امنیت خود به غــور اردن نیازی ندارد،
نخست وزیر فعلی رژیم را به جنگافروزی در منطقه متهم
کرد .ایهود اولمرت ،نخستوزیر سابق اسرائیل در مصاحبه
ویژهباروزنامهایالفعربستانبنیامیننتانیاهو،نخستوزیر
فعلی این رژیم را به این مسأله متهم کرد که او با طرح الحاق
به دنبال جنگافــروزی در منطقه اســت .وی گفت :آنها
میگویندالحاقغوراردنبرایاسرائیلیکضرورتامنیتی
اســت .میخواهم بگویم این حرف مزخرف است .ما برای
تأمینامنیتاسرائیلبهغوراردننیازینداریمومیتوانیم
بدون غور اردن امنیت مرزهای خود را حفظکنیم وکسانی
که میگویند غور برای برقراری امنیت مهم است به مردم
دروغ میگویند .من به عنوان یک اسرائیلی و نخستوزیر
سابقاینرامیگویم.اولمرتافزود:درزماننخستوزیری

الحاق کرانهباختری
موضوعی است که اسرائیل
بنا دارد آن را در آینده
نزدیکعملیاتیکندوبه
همین دلیل در حال ایجاد
بحرانسازی در حاشیه خود
اعم از سوریه ،عراق و لبنان
استتاتمرکزجامعهمللاز
تلآویو برداشته شود
امنیتی و برخی جریانهای مجهولِ
مسلحانه رخ داد و در کنار آن به برخی
از نمادهای مذهبی تعرض شــد که
میتوانســت زمینهساز یک درگیری
قومی و مذهبی باشد ،اما به هر ترتیب با
آن مقابله شد .اینکه نخستوزیر لبنان
معیشت و زندگی شهروندانش را خط
قرمز خود اعالم میکند و از سوی دیگر
به دنبال وخامت وضعیت اقتصادی،
مقامات لبنان نشستهای زیادی را با
صندوق بینالمللی پول برای دریافت
کمک مالی برگزار میکنند ،نشــان
میدهد که ســناریوی جدید ایاالت
متحده و اســرائیل ،فشــار اقتصادی
است .موضوعی که در سوریه هم آن را
به نحوی دیگر کلید زدهاند که میتواند
در کوتــاه مدت موجــب بحرانهای
مقطعی و بدون تردید در میان مدت
و بلند مدت زمینهســاز یــک بههم
ریختگی جدی در این کشور شود .از
سوی دیگر باید متوجه بود که الحاق
کرانه باختری یکی از موضوعاتی است
که اســرائیل بنــا دارد آن را در آینده
نزدیک عملیاتی کند و به همین دلیل
در حال ایجاد بحرانسازی در حاشیه
خود اســت تا تمرکز جامعــه ملل از
تلآویو برداشته شــود .از سوی دیگر
باید توجه کرد جریــان  14مارس که
طیف سعد الحریری ،ولید جنبالط و
سمیر جعجع را دربرمیگیرد ،تمایل
دارند که دوباره لبنان بدون دولت شود
تا بتوانند قدرت را در دست بگیرند .به
معیشت مردم
ِ
هر ترتیب امنیتی شدن
لبنان ،هیچ آســیبی به جریانهای
سیاسی نخواهد زد بلکه متضرر اصلی
شهروندان خواهند بود؛ چراکه میزان
بیکاری در لبنان به  35درصد رسیده
است.

خودباعبداهللدوم،پادشاهاردنبهاینتوافقرسیدمکهبدون
خروجازغوراردننمیتوانیماختالفخودرابافلسطینیها
حل کنیم .در آن زمان از پادشاه اردن پرسیدم آیا میتواند
نیروهای ناتو را در مرزهای مشترک اراضی اشغالی مستقر
کند تا جلوی انتقال ساکنان و تغییر بافت جمعیتی گرفته
شود؟ملکعبداهللهمقبولکرد.

موافقتاشرفغنیباشروعدورجدیدمذاکراتباطالبان

آوارگی  ۹۴هزار نفر در یمن طی پنج ماه گذشته

نمایندهویژهوزارت امورخارجه قطر اعالمکردکه اشرفغنی،رئیسجمهور افغانستان موافقتخودرابرای ازسرگیری
گفتوگوهاباطالباندردوحهاعالمکردهاست.بهگزارشاسپوتنیکمطلقالقحطانی،نمایندهویژهوزارتامورخارجهقطر
اعالم کرد که اشرف غنی ،رئیسجمهوری افغانستان با برگزاری دور جدیدی از مذاکرات صلح با طالبان در دوحه ،پایتخت
قطر موافقت کرده است .مطلق القحطانی پس از دیدار با عبداهلل عبداهلل ،رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعالم کرد
که اشرف غنی ،رئیسجمهوری افغانستان با شروع دور جدیدی از مذاکرات با طالبان
در دوح ه قطر موافقت کرده اســت .اعالم آتشبس همزمان با آغاز مذاکرات داخلی
افغانستان و تبادل زندانیان میان دولت افغانستان و شبه نظامیان طالبان ،بخشی از
توافقنام ه صلحبامیانجیگریواشنگتنبودهاستکهدراوایلسالجاریباهدفپایان
دادن به حدود  ۲۰سال درگیری در دوحه قطر به امضا رسید.

دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه  ۲۲خرداد اعالم کرد که از ماه ژانویه تاکنون بیش از  ۹۴هزار
نفر در نقاط مختلف یمن آواره و مجبور به ترک محل سکونت خود شدند .این تازهترین آمار از پیامدهای جنگ داخلی
استکهطیسالهایاخیرفقیرترینکشورجهانعربرابهویرانیکشاندهاست.بهگزارشخبرگزاریآسوشیتدپرس،
دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در توئیتی نوشت« :تحت تاثیر تداوم جنگ در یمن آوارگی و بیخانمانی مردم
این کشور ادامه دارد ».این نهاد اعالم کرد که رقم ۹۴هزار نفر شامل حداقل ۱۵هزار
خانوار میشود که از اول ماه ژانویه تا ۶ژوئن آواره شدهاند و از این رقم فقط حدود پنج
هزار و  ۲۰۰نفر توانستهاند به خانههای خود بازگردند .ازسویدیگر ،سازمان ملل
هشدار داده که جان مردم در یمن به دلیل شیوع ویروس کرونا و کمبود بودجه در
این کشور در معرض خطر قرار دارد.

