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جهاننما

لغو حج به مشکالت اقتصادی
عربستان دامن زده است!

پس از آنکه مقامات عربستان سعودی به خاطر
پاندمی ویروس کرونا برگزاری مراســم حج را لغو
کردند ،مکانهای مذهبی خالی ،چادرهای خالی
زائران ،هتلهای خالــی ،یک خلوتی خیره کننده
و نگرانیها نسبت به مشــکالت اقتصادی ،تصویر
کنونیشهرمکهاستکهمعموالشلوغوپرازجنب
و جوش بود .به گزارش خبرگزاری فرانســه ،مکه،
مقدسترین شهر مسلمانان معموال برای مراسم
ساالنهحجمیزبانمیلیونهازائرازسراسرجهانبود
امامقاماتعربستانسعودیامسالزائرانخارجی
را از ســفر به مکه و انجام فریضه حج که برای اواخر
ژوئیه برنامهریزی شــده بود ،منع کردند .به طور
کلی حج عمره و تمتع ۱۲میلیارد دالر عایدی برای
مکهبههمراهداردکهاقتصاداینشهرراباجمعیتی
برابر با دو میلیون نفر زنــده و پررونق نگه میدارد.
رونق ساخت و ساز در سالهای اخیر باعث ساخت
مراکزخرید،آپارتمانهاوهتلهایلوکسبامنظره
مشرف به کعبه شده است .اما از زمانی که پاندمی
کرونا به عربستان رسیده ،اکثر این مکانها خالی
بودهاند.ویروسکروناکهشدیدابهشهرمکهآسیب
زده ،به کســب و کارهای مرتبط با زیارت از جمله
صدها هزار شغل از آژانسهای مسافرتی گرفته تا
مغازههای سوغاتی فروشی نیز به شدت لطمه وارد
کرده است .لغو حج به ســازمانهای برگزارکننده
حجدرکشورهایدیگرنیزلطمهزدهاست.مقامات
عربستان در ماه مارس برگزاری حج عمره را که هر
زمانیمیتواندبرگزارشود،بهحالتتعلیقدرآوردند.
سپس در تصمیمی بسیار حساس اعالم کردند که
تنها حدود یک هزار زائری کــه در حال حاضر در
کشور عربستان حضور دارند میتوانند مراسم حج
تمتع را به جا آورند .این بخش بسیار کوچکی از۲.۵
میلیون زائری حساب میشود که در سال گذشته
در مراسم حج شرکت کردند .در حال حاضر بیش
از ۱۷۸هزارموردابتالبهویروسکروناو ۱۵۱۱مورد
قربانی براثر ابتال به این ویروس در عربستان تائید
شده است که باالترین آمار در بین کشورهای حوزه
خلیج فارس محسوب میشود .این مساله به دنبال
کاهششدیدبهاینفتوضررهایبهوجودآمدهبه
خاطر ویروس کرونا صورت گرفته که به برنامههای
ریاضتیومشکالتاقتصادیدامنزد.

تهیه قطعنامه علیه الحاق کرانه
باختری توسط دولت آلمان

دولت ائتالفی آلمــان پیشنویس قطعنامهای
علیه پیوستن بخشی از کرانه باختری رود اردن به
سرزمینهایاشغالیتهیهکردهاست.حزبسبزها
با این سند موافق نیســت و قطعنامه جداگانهای
به پارلمــان ارائه میدهد .به گــزارش خبرگزاری
آلمان ،قرار اســت روز سهشــنبه آتی در پارلمان
آلمان (بوندســتاگ) پیشنویس قطعنامهای که
اتحاد احزاب مسیحی و حزب سوسیال دموکرات
این کشــور تهیه کردهاند ،به رای گذاشته شود .در
این سند آمده اســت که الحاق مناطق فلسطینی
در کرانهباختری رود اردن به اســرائیل و گسترش
شهرکهای یهودینشین در این منطقه ،خالف
قوانینبینالمللیاست.دولتآلماندرپیشنویس
قطعنامهازدولتاسرائیلخواستهاست،درتصمیم
خودتجدیدنظرکند،زیراچنیناقدامیپیامدهای
ناخوشــایندی برای روند صلح خاورمیانه و ثبات
منطقهای خواهد داشــت .انتظار میرود که دولت
اسرائیلروزیکمژوئیه( ۱۱تیر)نخستینگاماجرای
طرح الحاق حدود  ۳۰درصد از کرانه باختری رود
اردنرابردارد.اینطرحبرمبنایمعاملهقرندونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده تهیه شده
است.احزابائتالفدولتیآلمانباهرگونهاقدامات
تنبیهیعلیهدولتاسرائیلمخالفند.درپیشنویس
قطعنامهآمدهکهدولتفدرالآلمانبایدهمپیمانان
خود در اتحادیه اروپا را متقاعد کند که بحث در باره
تحریمهاییکجانبهیاتهدیدبهمجازاتاسرائیل،
هیچ تاثیر ســازندهای بر روند صلح یا تفاهم میان
اسراییلوفلسطینیاننخواهدداشت.آلمانروزیکم
ژوئیه ریاست شورای اتحادیه اروپا و ریاست شورای
امنیتسازمانمللرابهعهدهمیگیرد.

جهان 5

واکاوی دالیل و پیامدهای خروج  4100سرباز آمریکایی از افغانستان

تقویت طالبان ،تضعیف کابل!

فرشاد گلزاری

بســیاری از ناظران بینالمللی و
همچنین اندیشکدههای مطالعاتی
کــه در حــوزه سیاســت و امنیت
بینالملــل مشــغول پژوهشهای
مختلف (اعم از مســتقل یا سفارش
داده شده) هستند ،بر این عقیدهاند
که سیاست خارجی دولت ترامپ از
سال  2016دارای فراز و فرودهای
متعددی بوده اســت .برخی از آنها
منحنی سیاست خارجی آمریکا را
به سمت و سویی تحلیل میکنند که
نشان میدهد آمریکا بخش اعظمی
از تمرکــزش را بر چین و روســیه
گذاشته است .آنها معتقدند در این
مسیر کرهشمالی هم در دستور کار
واشــنگتن قرار دارد و در راســتای
آن هنگکنگ را هــم زیرمجموعه
همین مســائل میدانند که نشان
میدهد شرقآسیا برای تیم ترامپ
از اهمیت زیادی برخوردار اســت.
برخی دیگــر از این اندیشــکدهها
معتقدنــد که نگاه ایــاالت متحده
همچنان بــه خاورمیانــه و بهویژه
کشــورهای حاشــیه خلیجفارس
اســت و در این مســیر مهمترین

سیاســت خارجی ایــاالت متحده
را کمک بــه عادیســازی روابط
اســرائیل و اعراب اعــام کردهاند
که تقابل با ایران هم بخشــی از این
معادله را تشــکیل میدهد .در این
مســیر عدهای دیگر ایجاد شکاف
در اروپــا و ناتو را از سیاســتهای
ترامــپ در قالــب تجاریســازی
امنیت قلمــداد کردهانــد ،اما آن
را سیاســت پیشــرو یا یک راهبرد
موفــق نمیدانند .مســالهای که
در گزارش این اندیشــکدهها باید
مورد توجه قرار بگیرد این است که
نگاه آنها به سیاســت دولت ترامپ
در قبال افغانســتان و پاکســتان و
همچنیــن راهبرد کاخســفید در
مورد جنوبآسیا و شبهقاره ،خیلی
محافظهکارانــه و در برخی از نقاط
منفی اســت .اغلب اتاقهای فکر یا
اندیشــکدههای روابــط بینالملل
بر این عقیده هســتند کــه ترامپ
و تیمش بــه افغانســتان و بحران
این کشــور تنها به عنوان یک برگ
تبلیغاتــی در انتخابــات  2016و
همچنیــن انتخابــات  2020نگاه
میکنند و اساســاً تمــام هم و غم
آنها امضای قــرارداد و تفاهم صلح
با طالبان بود .ایــن تحلیلها تا حد
زیادی درســت اســت ،اما مساله

اینجاســت که دولت آمریکا برای
رســیدن به صلــح در افغانســتان
نیازمند پاکســتان بوده و هست اما
مــا میبینیم که روابط اســامآباد
و واشــنگتن چندان قوی نیســت؛
بلکه آمریکاییها همچنان با تردید
به نقش پاکســتان در افغانســتان
و راهبــری طالبان نــگاه میکنند.
در این مســیر باید متوجه باشــیم
که ترامــپ و تیمش بــه دلیل نگاه
محافظهکارانهای که به مسائل دارند
به دنبال آن هســتند تــا بتوانند بر
اساس منافع خود به حضورشان در
افغانســتان پایان دهند و دلیلشان
این است که از سال  2001تاکنون
میلیاردها دالر در افغانســتان خرج
کرده؛ اما نتیجه معقول به دســت
نیاوردهاند .از ســوی دیگــر باید در
نظر داشت که ترامپ از سال 2016
تاکنون دائماً تکرار میکند که ما باید
به بزرگترین جنــگ تاریخ آمریکا
پایان دهیم و این به خوبی نشــان
میدهد کــه ایاالت متحــده هیچ
راهبــرد مدونی که بتوانــد اوضاع
افغانستان را بهبود ببخشد ،در دست
اجرا ندارد و صرفاً بــه دنبال تامین
منافع خــود و درنهایــت خروج از
جهنمی اســت که از ســال 2001
تاکنــون در آنجا به وجــود آورده

ترامپ از سال 2016تاکنون
دائم ًاتکرارمیکندکهماباید
بهبزرگترینجنگتاریخ
آمریکا پایان دهیم و این
به خوبی نشان میدهد که
ایاالت متحده هیچ راهبرد
مدونی که بتواند اوضاع
افغانستانرابهبودببخشد،
در دست اجرا ندارد
است .بر همین اساس امضای توافق
میان طالبــان و آمریــکا در دوحه
که اسفندماه ســال گذشته منعقد
شــد ،بهترین دلیل برای آن است
که آمریکاییهــا نیروهای خود را از
افغانســتان خارج کنند؛ اما مساله
اینجاست که هیچکس نمیداند پس
از خروج آنها از افغانستان چه بالیی
برسر افغانستان و مردمش میآید.
خروجِ مشکوک از کابل!
آمریکا بر اســاس توافقــی که با
طالبان امضا کرد متعهــد به خارج
کردن همه نظامیانش از افغانستان
تا ماه آوریل آتــی و در مدت  ۱۴ماه
از زمان امضای توافق شد .این بند از
توافقنامه به این مساله مشروط شد
که خروج نظامیان آمریکایی زمانی

خبر

خبر

پیش از درگیری مرگبار اخیر روی داد

پس از یکماه وقفه؛

اجرایی میشــود که طالبان هم به
تعهداتش طبق توافق پایبند باشد.
طبق این توافق آمریــکا قبول کرد
که تعداد نظامیانش در افغانســتان
را از حــدود  13هزار تــن به ۸۶۰۰
تن تــا اوایل ژوئیه کاهــش دهد که
به گفتــه دو مقــام آگاه در پنتاگون
سربازان این کشور هم اکنون به رقم
 ۸۶۰۰تن قبل از موعد رسیده است.
مســاله اصلی که در این میان باید به
آن اشاره کرد و به نوعی نقطه مغفول
معادالت امرو ِز افغانستان به حساب
میآید این اســت که در توافق فوق
قرار بر این شده که طالبان نیروهای
آمریکاییها را مورد هدف قرار ندهد
و در ازای آن واشنگتن سربازهایش
را از افغانســتان خارج کند .مســاله
اینجاســت که در ایــن توافق هیچ
بندی وجود ندارد کــه طالبان تعهد
داده باشد آسیبی به نیروهای دولتی
(اعــم از اردوی ملــی و پلیس) وارد
نشود و در قبال آنها سالحهای خود
را بر زمین نگذاشته باشد .عدهای از
مقامات کابل در آن زمان که توافق در
حال امضا بود با خوشبینی و ارزیابی
مثبت اعالم کردند که این توافق باعث
میشــود طالبان به نیروهای دولتی
هجوم نبرد؛ اما مساله اینجاست که
اساساً طالبان دولت افغانستان را به
رسمیت نمیشناسد و این به منزله
اعالم جنگ علیه آنها به شمار میرود.
ســند این ادعا را میتــوان افزایش
تعــداد عملیاتهای اخیــر طالبان
در کابل ،هرات ،کُنــر و برخی دیگر
از والیات افغانســتان علیه نیروهای
دولتی دانست.
در ایــن میــان دو روز پیــش
ســیانان گزارش داد که به موجب
تصمیم کاخســفید قرار است تعداد
نظامیــان آمریکا در افغانســتان از
 ۸۶۰۰نفر بــه  ۴۵۰۰نفــر کاهش
یابد و ایــن پایینترین میزان حضور
نظامی آمریکا در این کشور از زمان
اولین روزهای جنگ در سال ۲۰۰۱
است .به گفته این خبرگزاری ،طرح
مذکور ،راه را برای خــروج آمریکا از
افغانستان که یکی از اهداف مدنظر
دونالد ترامپ اســت هموار میکند؛
اما مساله اینجاست که مارک اسپر،
وزیر دفاع آمریــکا و همچنین ینس
استولتنبرگ ،دبیر کل ناتو در مورد

این طرح با دید شــک و شبهه نگاه
میکنند و معتقدند کــه در اینباره
باید با شــرکای آمریکا که از ســال
 2001میالدی در افغانستان حضور
دارند مشــورت کنند .این طرح در
حالی اعالم شده که روزنامه نیویورک
تایمز اخیرا ً در گزارشــی اعالم کرده
است که یک حلقه جاسوسی تحت
فرمان ســرویس اطالعاتی روسیه
در افغانســتان برای گشتن سربازان
آمریکایی توســط طالبــان جایزه
تعیین کردهاند که این موضوع باعث
شده تا «جو بایدن» رقیب انتخاباتی
ترامپ در انتخابات  2020علیه وی
دســت به اتخاذ موضع بزند .طبیعی
اســت که اگر این اقدا ِم روسها در
افغانستان صحت داشــته باشد ،به
خوبی این پیام مخابره میشــود که
مســکو قصد دارد هزینهها را برای
امریکا در افغانســتان افزایش دهد
تا آنها مجبــور به خروج شــوند؛ اما
مساله اینجاست که روســیه با این
پروژه به دنبال بر هم زدن مفاد توافق
مذکور است تا بتواند آمریکاییها را
در افغانستان نگه دارد و هزینههای
آنهــا را افزایش دهد .بــه هر ترتیب
خروج  4100نظامی ایاالت متحده از
افغانستان در وهله اول باعث میشود
تا دولت مستقر در کابل تضعیف شده
و موضع طالبان علیه آنها تقویت شود
و از سوی دیگر ناامنی و جنگ وارد فاز
برادرکُشی شود .از جهتی دیگر خروج
آمریکا از افغانستان به نفع اعضای ناتو
که طی این سالها هزینههای زیادی
را در افغانســتان متحمل شــدهاند
نیست و آنها میتوانند به هدفهای
طالبان تبدیل شوند.

تقویت رزمی نیروهای چین در مرزهای موردمناقشه با هند

انتخابات ریاست جمهوری لهستان برگزار شد

یک رســان ه دولتی چین گــزارش کرد ،این کشــور
درســت اندکی پیش از درگیری مرگبار با نیروهای هند
در ماه جاری ،ســربازانش در نزدیک مرز مورد مناقشه را
با صخرهنوردان و نیروهای رزمــیکار تقویت کرده بود.
روزنامه رسمی ارتش خلق چین به نام «اخبار دفاع ملی
چین» گزارش کرد ،پنج دســته از نیروهای شبه نظامی
شامل اعضای سابق تیم المپیک کوه اورست و رزمیکاران
در  ۱۵ژوئن وارد لهاسا شدند؛ همان روزی که در درگیری
مرزی تن به تن  ۲۰ســرباز هندی کشــته شدند .شبکه
تلویزیونی  CCTVچین نیز تصاویری از صدها نیروی
جدید در پایتخت تبت ،لهاسا نشــان داد .رسانه دولتی
چین نیز در هفتههای اخیر اخباری از فعالیتهای نظامی
شــامل رزمایش ضد هوایی در ارتفاع باال در منطقه تبت
هم مرز با هند منتشر کرد .این روزنامه همچنین گزارش

انتخابات ریاست جمهوری لهستان که در اصل برای ماه
مه گذشته برنامهریزی شده بود و به خاطر شیوع کرونا به
تاخیر افتاد ،روز گذشته (یکشنبه) در این کشور برگزار شده
است.بهگزارشآسوشیتدپرس،آندژیدودا،رئیسجمهور
 ۴۸ساله لهســتان که مورد حمایت حزب حاکم قانون و
عدالت قرار دارد در این انتخابات بــا  ۱۰کاندیدای دیگر با
هدف دستیابی به یک دور پنج ساله ریاست جمهوری دیگر
به رقابت پرداخت .جدیدترین نظرسنجیها نشان دادند که
در این انتخابات هیچیک از کاندیداها نمیتوانند حد نصاب
 ۵۰درصد آرا را کســب کنند که در این صورت دو نفر اول
در تاریخ  ۱۲ژوئیــه در دور دوم انتخابات با یکدیگر رقابت
خواهند کرد .انتظار میرود که نتایج مربوط به نظرسنجی
از رایدهندگان به هنگام خروج از حــوزه بالفاصله بعد از
بسته شدن درب حوزهها منتشــر شوند .همچنین انتظار

کرد :نیروهای جدید با هدف تقویت در مرز و ثبات تبت به
خدمت گرفته شدهاند .چین همچنین گفته برای آموزش
نیروهایش از این مربیان استفاده میکند .براساس توافقی
که درســال  ۱۹۹۶بین دو کشور به امضا رسید ،هیچ یک
از نیروهای دو کشور نمیتواند در منطقه مرزی سالح و یا
تجهیزات انفجاری داشته باشد.

حمله جنگندههای ناشناس به شرق سوریه

گروهموسومبهدیدبانحقوقبشرسوریه(وابستهبهمعارضان)بامدادروزگذشته(یکشنبه)ازحملهجنگندههایناشناس
به پایگاهی در شهر «البوکمال» واقع در شرق ســوریه خبر داد .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در جریان این حمالت ،روستای
عباسدرنزدیکیمرزعراقهدفقرارگرفتهاست.درگزارشیکهازسویدیدهبانحقوقبشرسوریهمنتشرشده،اشارهایبهاین
موضوعنشدهاستکهمسئولیتاینحملههواییباکدامکشوربودهاست.امادراینگزارش
احتمال داده شده که این حمله هوایی توسط ارتش اسرائیل صورت گرفته باشد .سازمان
دیدهبان حقوق بشر سوریه در گزارش خود تاکید کرده است که هدف از این حمله هوایی،
نیروهایدولتسوریهبودهاست.ایندرحالیستکهاسرائیلاززمانآغازبحرانسوریهدر
سال ۲۰۱۱به این سو ،اقدام به صدها حمله به سوریه کرده است اما تلآویو مسئولیت آنرا
بهعهدهنمیگیرد.

خروج 4100نظامی آمریکا
ازافغانستانبهنفعاعضای
ناتو که طی این سالها
هزینههای زیادی را در
افغانستانمتحملشدهاند
نیستوآنهامیتوانندبه
هدفهایطالبانتبدیل
شوند که البته اینموضوع
در مورد نیروهای دولتی
افغانستانهمصدق
میکند

میرود که نتایج نهایی رسمی این انتخابات روز چهارشنبه
منتشر شوند .لهستان از بابت شیوع کرونا ،وضعیتش کمی
از کشــورهای حوزه غرب اروپا بهتر بوده و اکثر مردم این
کشــور به صورت حضوری در انتخابات شرکت میکنند،
هر چند که داشتن ماســک و رعایت اصول بهداشتی برای
آنها الزامی است.

سفیر آمریکا در لبنان ممنوع المصاحبه شد!

قاضی امور فوری در جنوب لبنان دستوری را صادر کرد که به موجب آن ،سفیر آمریکا در لبنان ممنوع المصاحبه شده
است .شبکه المیادین گزارش داد که محمد مازح ،قاضی امور فوری در صور حکم ممنوع المصاحبه شدن دوروتی شیا ،سفیر
آمریکا در لبنان را صادر کرد ،به این ترتیب به هیچ رسانه لبنانی اجازه داده نمیشود تا با او در این چارچوب مصاحبه انجام
دهد .پیشتر سفیر آمریکا در لبنان مدعی شده ،میلیاردها دالر به جای آنکه به خزانه
داری دولت برسد ،به دست دولت کوچک حزباهلل رسیده است .این مقام آمریکایی
مدعی شد :نگرانی بسیاری نسبت به حزباهلل داریم که دولتی را در داخل دولت لبنان
ایجاد کرده است .شیا در مصاحبه با شبکه الحدث مدعی شــد که قانون سزار علیه
لبنانیها و اقتصاد لبنان نیست ،بلکه نظام بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه و حامیان
آن را هدف قرار داده است.

