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توافق واشنگتن و بغداد بر سر 
کاهش نظامیان آمریکایی در عراق

دولت های 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 
مشترک دو کشور آمده است: در سایه پیشرفت های 
چشــم گیر در مســیر نابودی داعش آمریکا روند 
کاهش نیروهای نظامــی اش در عراق را طی چند 
ماه آتی ادامــه می دهد. 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 
استراتژیکی را براساس چارچوب توافق استراتژیک 
سال ۲۰۰۸ برگزار کردند. دو طرف در این مذاکرات 
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 
اعالم کرد. در زمینه اقتصاد و انرژی نیز آمریکا اعالم 
کرد موضوع فراهم کردن مشاوران اقتصادی برای 
همکاری مستقیم با دولت عراق در کمک به تقویت 
حمایت بین المللی از این کشور از جمله موسسات 
دولتی در طرح های مربوط بــه اجرای اصالحات 
اقتصادی اساســی را بررســی می کند. دو کشور 
پروژه های ســرمایه  گذاری شامل سرمایه گذاری 
شرکت های آمریکایی بین المللی در عرصه انرژی 
و دیگر بخش هارا مورد بررسی قرار دادند. عالوه بر 
تیم های مذاکره کننده دو کشور بر اهمیت کمک 
به عراق در اجرای برنامه هــای دولت و اصالحات 
که انعکاس دهنده خواسته های ملت عراق است از 
جمله بازگرداندن ثبات، برگزاری انتخابات آزاد و 
شفاف و دارای اعتبار تاکید کردند. در زمینه امنیتی 
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 
می ماند گفت وگو کردند. آمریکا نیز متعهد شــد 
برای ایجاد پایگاه های دائم یا حضور نظامی دائم در 
عراق تالش نخواهد کرد. این مساله در سال ۲۰۰۸ 
نیز میان دو طرف به توافق رسیده بود. دولت عراق نیز 
در مقابل متعهد شد که از نظامیان ائتالف بین المللی 
تحت امر آمریکا حمایت کند. در همین راستا وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد که دولت بغداد نســبت 
به ممانعت از هرگونه هدفگیری مجدد ســفارت 
واشنگتن و بازداشــت عامالن تهدید هیات های 

دیپلماتیک آمریکا در عراق متعهد شد. 
    

محکومیت جهانی اقدام کاخ سفید 
در تحریم دیوان کیفری بین المللی

تحریــم مســئوالن دیــوان کیفــری 
بین المللی)ICC(  توسط دولت آمریکا واکنش های 
زیادی را به دنبال داشــت و در ســطح بین المللی 
و منطقه با محکومیت های شــدید روبرو شــد. به 
گزارش آناتولی، اســتفان دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نشست 
خبری مجازی در نیویورک در واکنش به این تصمیم 
ترامپ گفت، دبیرکل سازمان ملل در این باره نگران 
است و موضع اصولی سازمان ملل عدم مصونیت از 
مجازات و اطمینان از اجرای عدالت اســت. وی در 
پاسخ به این سؤال که آیا محدودیت های اعالم شده 
از سوی آمریکا مانع از اجرای عدالت در پرونده هایی 
می شود که دیوان کیفری در حال بررسی آنهاست، 
گفت، توافق نامه ای بین دیــوان کیفری و مجمع 
عمومی سازمان ملل وجود دارد و این سازمان تبعات 
تحریم های آمریکا علیه اجرای ایــن توافق نامه را 
بررسی خواهد کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر نیز 
با صدور بیانیه ای تحریم  دیوان کیفری بین المللی 
توسط آمریکا را تشدید تالش های واشنگتن برای 
عدم اجرای عدالت در حــق قربانیان جنایت های 
بزرگ دانست و اعالم کرد، دولت ترامپ پیش از این 
هم بارها تهدید کرده کــه در برابر تحقیقات دیوان 
کیفری درباره افغانستان و فلسطین سنگ اندازی 
می کند. جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجه 
اتحادیه اروپا هم درخصــوص تحریم های ترامپ 
علیه مســئوالن دیوان کیفری بین الملل به دلیل 
انجام تحقیقات درباره جنایت های جنگی احتمالی 
توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی 
کرد. عالوه بر این، جنبش حماس و جهاد اسالمی 

فلسطین هم اقدام آمریکا را محکوم کردند. 
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 منطقه غرب آسیا این روزها درگیر 
ســناریوهای جدید سیاسی و میدانی 
است که طبق روال سال های اخیر؛ عراق، 
سوریه و لبنان در رأس این تحوالت قرار 
دارند. طبیعی است که این سه کشور نه 
تنها از حیث جغرافیا و ژئوپلیتیک برای 
سه ضلعِی واشــنگتن، ریاض و تل آویو 
مهم به شــمار می آید، بلکه در هر سه 
دولت شاهد یکســری به هم ریختگی 
و بحران هایی 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 
ریاست جمهوری از کردها، نخست وزیر 
از شیعیان و رئیس پارلمان از اهل تسنن 
انتخاب می شــود. در لبنان هم تقریباً 
همین روال جاری است؛ به صورتی که 
نخست وزیر از جناح اهل تسنن، رئیس 
پارلمان از طیف شــیعیان و همچنین 
رئیس جمهور از مارونی ها )مسیحیان( 
انتخاب و معرفی می شــود. در سوریه 
اوضاع و احوال به صورت دیگری است و 
حزب بعث همچنان قدرت را به مرکزیت 

بشار اســد در دســت دارد، اما اخیراً 
مخالفت هایی در گوشه و کنار دمشق، از 
سوی جریان های فعال در پارلمان سوریه 
به گوش می رسد که می تواند نشانه ای 
باشد برای به هم ریختگی های سیاسِی 
آینده در این کشــور. مساله اینجاست 
که هر سه کشور از مشکالت عدیده ای 
رنج می برند که در رأس آن سهم خواهی  
جریان های 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 
و نیم شاهد اوج این سهم خواهی بودیم و 
هم اکنون هم این روند پابرجاست. هنوز 
در بغداد صداهایی شنیده می شود که به 
دنبال تامین منافع خود و جریانی است 
که به آن منتسب شده و هر از چندگاهی 
راهبردشان را با حامیان خارجی خود 
هماهنگ می کنند. در لبنان هم تقریباً 
همین اوضاع برقرار اســت اما مســاله 
اینجاست که محورهای به هم ریختگی 
در لبنان تا حد زیادی با عراق تفاوت دارد. 
لبنان عمالً به دلیل همجواری با اسرائیل، 
نسبت به سوریه و عراق از اهمیت ویژه ای 
در ادبیات سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
ایاالت متحده و سایر شرکای منطقه ای 

و اروپایی برخوردار است. نمونه علنی و 
آشکار این موضوع را می توانیم در پرونده 
گروگانگیری سعدالحریری، نخست وزیر 
وقت لبنان توســط عربستان سعودی 
مشاهده کرد. در آن زمان ریاض دست 
به کاری زد که اگرچه مخالفان زیادی 
آن را نکوهش کردند، امــا دولت های 
اروپایــی از این وضعیت بــه نفع خود 
استفاده کردند. فرانسه اولین کشوری 
بود که وارد این پرونده شد. به یاد داریم 
که امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانســه به این معادله ورود کرد و پس 
از مانور سیاسی و رســانه ای، 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 1916 میالدی )پس از انعقاد 
قرارداد سایکس پیکو( در لبنان، سعی 
کرد تا بتواند منافع خود را در یک بحران 
منطقه ای تامین کند که مکرون تا حد 

زیادی موفق به این کار شد.
 اعتراضات لبنان 
پشت پرده دارد؟ 

تامین منافــع در لبنــان و عراق به 
اینجا ختم نمی شود بلکه ایاالت متحده 
و اســرائیل هم در این منظومه سهیم 
هستند. آمریکایی ها بیش از آنکه بتوانند 
در لبنان برای خــود منافع حداکثری 

دســت و پا کنند، مراقِب حــزب اهلل و 
منتسبان سیاسی این جریان در پارلمان 
و بدنه دولت فعلی لبنان است که دلیل 
آن هم امنیت پیرامونی تل آویو اســت. 
زمانی که قرار بود میشل عون به ریاست 
جمهوری انتخاب شود، ُکلونِی اسرائیل، 
آمریکا و عربستان به هر ترتیبی که بود 
سعی کرد بتواند در روند انتخاب او خلل 
ایجاد کند و در قضیه انتخاب نخست وزیر 
هم همین روند را شاهد بودیم. به یاد داریم 
که سه نفر به عنوان گزینه نخست وزیری 
لبنان معرفــی شــدند و در نهایت هم 
»حسان دیاب« به نخست وزیری رسید. 

مشکل دقیقاً همینجاست؛ چراکه ایاالت 
متحده و اسرائیل او را همسو با حزب اهلل 
لبنان می دانند و این در حالیســت که 
اخیراً حزب اهلل از ســوی آلمان و برخی 
دیگر از کشــورهای اروپایی به عنوان 
جریان تروریستی شناخته شد که البته 
فشار اســرائیل در این میان بسیار زیاد 
بوده است. دلیل این موضوع هم کاماًل 
مشخص اســت؛ رژیم صهیونیستی و 
ایاالت متحده صریحا لبنــان را مورد 
تحریم قرار داده  و حتــی بحث اعمال 
قانون سزار علیه لبنان را مطرح کرده اند. 
بــه همین دلیــل اقتصاد این کشــور 
با مشکالتی روبرو شــده که حزب اهلل 
می توانست بر اســاس شبکه هایی که 
در خارج از کشور داشت، بخشی از این 
تحریم ها را بــا ورود اقالم و دور زدن آنها 
جبران کند. در این میان اعتراض مردم 
به وضعیت معیشــتی و اقتصادی برای 
چندمین بار 36 نفر 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 
36 تن در درگیری با پلیس در طرابلس 
خبر دادند. همچنین تظاهرکنندگان در 
منطقه خندق الغمیق و االشرفیه و مرکز 
بیروت تجمع کرده و به افزایش قیمت 
اعتراض کردند. معترضان در مرکز بیروت 
خواهان کنار گذاشتن طایفه گرایی شدند 
و اقدامات ریاض ســالمه، رئیس بانک 
مرکزی لبنان را محکوم کردند. موضوع 
مهمتر این اســت که فشار اقتصادی به 
حدی عمیق شده و تبعات آن، تا جایی 
بر زندگی مردم تاثیر گذاشــته که در 
مناطق جنوبی بیروت هم شــاهد این 
اعتراضات بودیم. بر اساس گزارش القدس 
العربی، در ضاحیه جنوبی نیز لبنانی ها در 
اعتراض به اوضاع اقتصادی تجمع کردند 
و شــعارهایی علیه سیاست های بانک 
مرکزی سردادند، اما نکته اینجاست که 
رسانه های اسرائیل از تجمع در ضاحیه 
به عنوان قیام مردم علیه حزب اهلل لبنان 
یاد کرده انــد. چراکه این منطقه عموماً 
شیعه نشین هستند اما معترضان اعالم 
کردند که مــا برای فســاد اقتصادی و 
البی گری های پشــت پــرده اعتراض 
کرده ایــم. در این میــان چندی پیش 
درگیری های مسلحانه میان نیروهای 

امنیتی و برخی جریان های مجهوِل 
مسلحانه رخ داد و در کنار آن به برخی 
از نمادهای مذهبی تعرض شــد که 
می توانســت زمینه ساز یک درگیری 
قومی و مذهبی باشد، اما به هر ترتیب با 
آن مقابله شد. اینکه نخست وزیر لبنان 
معیشت و زندگی شهروندانش را خط 
قرمز خود اعالم می کند و از سوی دیگر 
به دنبال وخامت وضعیت اقتصادی، 
مقامات لبنان نشست های زیادی را با 
صندوق بین المللی پول برای دریافت 
کمک مالی برگزار می کنند، نشــان 
می دهد که ســناریوی جدید ایاالت 
متحده و اســرائیل، فشــار اقتصادی 
است. موضوعی که در سوریه هم  آن را 
به نحوی دیگر کلید زده اند که می تواند 
در کوتــاه مدت موجــب بحران های 
مقطعی و بدون تردید در میان مدت 
و بلند مدت زمینه ســاز یــک به هم 
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 بحران سازی در حاشیه 
خود اســت تا تمرکز جامعــه ملل از 
تل آویو برداشته شــود. از سوی دیگر 
باید توجه کرد جریــان 14 مارس که 
طیف سعد الحریری، ولید جنبالط و 
سمیر جعجع را دربرمی گیرد، تمایل 
دارند که دوباره لبنان بدون دولت شود 
تا بتوانند قدرت را در دست بگیرند. به 
هر ترتیب امنیتی شدن معیشِت مردم 
لبنان، هیچ آســیبی به جریان های 
سیاسی نخواهد زد بلکه متضرر اصلی 
شهروندان خواهند بود؛ چراکه میزان 
بیکاری در لبنان به 35 درصد رسیده 

است.

نگاهی به ابعاد دور جدید اعتراض  و ناامنی ها در لبنان

امنیتی شدن معاش! 
الحاق کرانه باختری 

موضوعی است که اسرائیل 
بنا دارد آن را در آینده 

نزدیک عملیاتی کند و به 
همین دلیل در حال ایجاد 

بحران سازی در حاشیه خود 
اعم از سوریه، عراق و لبنان 
است تا تمرکز جامعه ملل از 

تل آویو برداشته شود 

 اینکه نخست وزیر 
لبنان معیشت و زندگی 

شهروندانش را خط قرمز 
خود اعالم می کند و از 

سوی دیگر مقامات لبنان 
نشست های زیادی را با 
صندوق بین المللی پول 

برای دریافت کمک مالی 
برگزار می کنند، نشان 
می دهد که سناریوی 
جدید، تشدید بحران 

اقتصادی در بیروت است

نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر اعالم کرد که اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان موافقت خود را برای ازسرگیری 
گفت وگوها با طالبان در دوحه اعالم کرده است. به گزارش اسپوتنیک مطلق القحطانی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر 
اعالم کرد که اشرف غنی، رئیس جمهوری 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، رئیس جمهوری افغانستان با شروع دور جدیدی از مذاکرات با طالبان 
در دوحه  قطر موافقت کرده اســت. اعالم آتش بس همزمان با آغاز مذاکرات داخلی 
افغانستان و تبادل زندانیان میان دولت افغانستان و شبه نظامیان طالبان، بخشی از 
توافق نامه  صلح با میانجیگری واشنگتن بوده است که در اوایل سال جاری با هدف پایان 

دادن به حدود ۲۰ سال درگیری در دوحه قطر به امضا رسید.

 دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۲۲ خرداد اعالم کرد که از ماه ژانویه تاکنون بیش از 94 هزار 
نفر در نقاط مختلف یمن آواره و مجبور به ترک محل سکونت خود شدند. این تازه ترین آمار از پیامدهای جنگ داخلی 
است که طی سال های اخیر فقیرترین کشور جهان عرب را به ویرانی کشانده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد در توئیتی نوشت: »تحت تاثیر تداوم جنگ در یمن آوارگی و بی خانمانی مردم 
این کشور ادامه دارد.« این نهاد اعالم کرد که رقم 94 هزار نفر شامل حداقل 15 هزار 
خانوار می شود که از اول ماه ژانویه تا 6 ژوئن آواره شده اند و از این رقم فقط حدود پنج 
هزار و ۲۰۰ نفر توانسته اند به خانه های خود بازگردند. ازسوی دیگر، 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.

آوارگی ۹۴ هزار نفر در یمن طی پنج ماه گذشته موافقت اشرف غنی با شروع دور جدید مذاکرات با طالبان

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی با بیان اینکه این 
رژیم برای تأمیــن امنیت خود به غــور اردن نیازی ندارد، 
نخست وزیر فعلی رژیم را به جنگ افروزی در منطقه متهم 
کرد. ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل در مصاحبه 
ویژه با روزنامه ایالف عربستان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
فعلی این رژیم را به این مسأله متهم کرد که او با طرح الحاق 
به دنبال جنگ افــروزی در منطقه اســت. وی گفت: آنها 
می گویند الحاق غور اردن برای اسرائیل یک ضرورت امنیتی 
اســت. می خواهم بگویم این حرف مزخرف است. ما برای 
تأمین امنیت اسرائیل به غور اردن نیازی نداریم و می توانیم 
بدون غور اردن امنیت مرزهای خود را حفظ کنیم و کسانی 
که می گویند غور برای برقراری امنیت مهم است به مردم 
دروغ می گویند. من به عنوان یک اسرائیلی و نخست وزیر 
سابق این را می گویم. اولمرت افزود: در زمان نخست وزیری 

خود با عبداهلل دوم، پادشاه اردن به این توافق رسیدم که بدون 
خروج از غور اردن نمی توانیم اختالف خود را با فلسطینی ها 
حل کنیم. در آن زمان از پادشاه اردن پرسیدم آیا می تواند 
نیروهای ناتو را در مرزهای مشترک اراضی اشغالی مستقر 
کند تا جلوی انتقال ساکنان و تغییر بافت جمعیتی گرفته 

شود؟ ملک عبداهلل هم قبول کرد. 

سازمان ملل نسبت به کشف هشت گور جمعی در جنوب 
شرق لیبی ابراز نگرانی کرد و از مقامات این کشور خواست 
تحقیقاتی را در این باره انجام دهند. به گزارش روزنامه رأی 
الیوم، هیأت سازمان  ملل در لیبی اعالم کرد با نگرانی شدید 
تمام گزارش های هولناک درباره کشف هشت گور جمعی در 
اطراف طرابلس را دنبال می کند. بیشتر این گورها در شهر 
ترهونه در جنوب شرق لیبی هستند. این هیأت در بیانیه ای 
اعالم کرد: مقامات لیبیایی باید براساس قوانین بین المللی 
تحقیقات سریع و شفافی را درباره قتل های فراقانونی انجام 
دهند. دولت وفاق ملی لیبی نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده 
ارتش ملی لیبی را عامل این گورهای دسته جمعی دانست. 
از سوی دیگر محمدعلی عبداهلل، مشاور سیاسی نخست وزیر 
لیبی در امور آمریکا گفت: حل سیاسی بحران در لیبی بدون 
کمک تمام همسایگانش از جمله مصر که بر یک طرف بازنده 

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 

مسئول اعزام مزدوران سودانی به لیبی است.

اولمرت: نتانیاهو دنبال جنگ  است نگرانی سازمان ملل از کشف گورهای جمعی در لیبی!

خبرخبر

فرشاد گلزاری


