سه شنبه  24تیر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7393

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

رونمایی از سند
مهاجرتیپسابرگزیت

اروپا
خاورمیانه

یحییسریع،سخنگوینیروهایمسلح
یمن وابسته به انصاراهلل دیروز دوشنبه
از عملیــات نظامــی گســترده در عمق
خاکعربستانوهدفگیریپایگاههای
نظامــی و مراکــز حیاتــی در "أبهــا" و
"جیــزان" و "نجــران" بــا موشــکهای
بالستیک و هواپیماهای مسیریاب خبر
داد و گفــت :مــا پایگاههــای نظامــی و
آشــیانه هواپیماها و تاسیسات نفتی در
خاک عربستان را هدف گیری کردیم.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از المیادین،
وی افــزود :ارتش یمن پایگاه "خمیس
مشــیط" و پاتریوتهــای مســتقر در
آن و مقــر عملیــات ائتــاف ســعودی
و فرودگاههــای أبهــا ،نجــران و جیــزان
را هــدف حمله قــرار داد .عــاوه بر این
ارتش یمن تاسیســات عظیم نفتی در
منطقه صنعتی جیزان را هدف گرفت
که همه حمــات با دقت باال به اهداف
موردنظربرخوردکردند.

طالبان :گزینهای جز جنگ نداریم

نــداآکیــش 4 /مــاه پــس از امضــای توافقنامه بین
واشــنگتن و طالبــان و در شــرایطی کــه جامعــه
جهانــی بیصبرانه در انتظار شــنیدن اخبار خوش
از افغانســتان اســت و دولــت افغانســتان هــم بــا
آزاد کــردن  4هــزار زندانــی طالبــان منتظــر آغــاز
توگوهــای مســتقیم بــا این گــروه بــرای تحقق
گف 
صلــح قطعــی در کشــور خســته از جنگ  19ســاله
است،سخنگویطالبانروزیکشنبهباانتشارسلسله
توئیتهایــی دولت و مــردم افغانســتان و جامعه
جهانی را از تحقق صلح؛ دست کم در آینده نزدیک
ناامید کرد و گفت ،اعضای این گروه هیچ جایگزینی
برای خشونتهایی که مرتکب میشوند ،ندارند.
این گروه دیروز دوشــنبه هم با حمله به ساختمان
ریاســت امنیــت ملی مرکــز والیت ســمنگان جان
شماری از غیرنظامیان را گرفت.
بهگزارش ســایت روزنامه هشــت صبح افغانستان،
روز یکشنبه پس از آنکه صدیق صدیقی ،سخنگوی
رئیس جمهوری افغانستان در توئیتر نوشت« :اخیراً
تشدیدخشونتتوسططالبانکهغیرنظامیانراهم
هدف قرار داده اســت ،امیدها بــرای آغاز مذاکرات و
صلح پایدار در کشور [افغانستان] را خدشه دار کرده
است»،ذبیحاهللمجاهد،سخنگویطالبانبسرعت
در توئیتر واکنش نشــان داد و نه تنها خشــونتهای
طالبان را رد نکرد بلکه بر ادامه دار بودن این مسأله
تأکید کرد و نوشت ،طالبان بهدلیل موانع موجود در
روند صلح ،گزینهای جز ادامه جنگ ندارند .مجاهد
حتی درخواست توقف جنگ پیش از آغاز مذاکرات
با دولت کابل را «غیرمنطقی» دانست و بار دیگر بر

تقاضــای آزادی تمــام زندانیان طالبــان تأکید کرد و
این موضــوع را «تنها راه» آغــاز مذاکرات نامید .این
در حالی اســت که دولت کابل تاکنون بیش از  4هزار
زندانــی طالبان را آزاد کرده و حدود  600زندانی را به
خاطرارتکابجرایمیکهجزوجرایمجنگینیستو
شاکی خصوصی دارد ،آزاد نمیکند و میگوید آزادی
این 600زندانی در صالحیت دولت نیست و محاکم
قضایی باید دربــاره آنها تصمیمگیری کنند .دولت
کابــل حتی از طالبان درخواســت کرده بــه جای این
 600نفر ،لیســت دیگری از زندانیان خود را تهیه کند
و به دولت ارائه دهد تا دولت لیست جدید را آزاد کند
و به این ترتیب به تعهد آزادی 5هزار زندانی طالبان
که در توافق واشنگتن – طالبان آمده ،عمل کند؛ اما
طالبانحاضرنیستلیستجدیدارائهدهد.
گــروه طالبان دیروز دوشــنبه نیز با انفجار یک موتور
بمبگــذاری شــده در نزدیکی ســاختمان ریاســت
امنیت ملی ســمنگان ،وارد این ســاختمان شدند و
برای چندین ساعت با نیروهای امنیتی مبادله آتش
کردند .عبداللطیف ابراهیمی ،والی سمنگان در این
باره گفت ،در پی این حمله ۱۰نفر از نیروهای امنیت
ملی کشته شده و  ۴۳نفر از جمله چند زن و کودک
زخمیشدند.گروهطالبانضمندفاعازاینحمله،
مدعی شد ۷۰ ،نفر از نیروهای اطالعاتی افغانستان
را کشته و زخمی کرده است .عبداهلل عبداهلل ،رئیس
شورای عالی مصالح ه ملی در واکنش به این حمله
گفت ،این "حمالت کور" خالف تعهدات در راستای
شــروع مذاکــرات بیناالفغانی ،کاهش خشــونت و
برقراری صلح و آشتی در کشور است.

متقاعد شدن ترامپ به تواناییهای بولتون

گذشــته از مواضــع خشــک طالبــان در قبــال آغاز
مذاکــرات صلح بــا دولت کابل ،به نظر میرســد،
در درون ایــن گــروه شــبه نظامی نیز هیــچ ارادهای
برای صلح وجود ندارد .در همین راســتا ،خبرنگار
روزنامه واشنگتن پست که با عدهای از جنگجویان
وفرماندهانطالبانافغانستاندرمنطقه«منوره»
در والیــت کنــر مصاحبه کرده اســت ،در گزارشــی
نوشت :آنها اصالً درباره صلح صحبت نمیکنند
بلکه درباره ســرنگونی دولت افغانستان صحبت
میکننــد .آنهــا توافــق واشــنگتن – طالبــان را یک
توافــق نمیدانند بلکه یک «پیــروزی نظامی» در
قبــال نیروهــای امریکایی مســتقر در افغانســتان
میداننــد .یاســر ،جنگجــوی  26ســاله طالبــان
میگویــد :ما فقط داشــتن قــدرت  100درصدی در
افغانستان را خواهیم پذیرفت و اگر رهبران طالبان
درقطربخواهندباتقسیمقدرتموافقتکنندمن

سکوت معنادار امریکا در حادثه آتشسوزی ناو جنگی

زهــره صفاری /مقامــات امریکایی ســاعتها پس
از آتشســوزی و خســارت ســنگین نــاو «بانهــام
ریچــارد» در بندر ســن دیگــوی کالیفرنیا همچنان
ســکوت اختیــار کــرده و از اعالم علت ایــن حادثه
ســر باز میزنند.به گزارش «ســیانان» ،اخبار این
آتشسوزی که به گفته آتشنشانان بهدلیل وجود
حجم باالی سوخت این ناو ممکن است تا چندین
روز ادامــه یابــد ،در شــرایطی بهصــورت گســترده
در رســانههای جهــان مخابره میشــود که «مارک
اسپر» ،وزیر دفاع دولت ترامپ تاکنون از اظهارنظر
درباره آن امتناع کرده است.

در زمــان ایــن حادثه که به نوشــته «بی بیســی»،
بــا یــک آتشســوزی در انبــار و همزمــان انفجاری
در عرشــه نــاو رخ داد 160 ،ملــوان در محــل بودند
کــه براســاس آخریــن گزارشهــا  17ملــوان و 4
غیرنظامی بهدلیل استنشــاق دود به بیمارســتان
کالیفرنیامنتقلشدند.
بنــا به گفتــه دریــادار «فیلیپ ســوبک» حال همه
مجروحان مساعد اســت« :ملوانان در این صحنه
واقعــاً فوقالعــاده عمــل کردنــد و توانســتند بــا
اقدامــات بموقعشــان نــاو را نجــات دهنــد .با این
حال هنوز منبع این آتشســوزی مشخص نیست.

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

جان بولتون  /مشاورامنیت ملی سابق ترامپ  /مترجمان :مسعود میرزایی و بهجت عباسی
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عملیات گسترده انصارهلل
یمن در خاک عربستان

پاورقـی

گــروه جهــان /بریتانیــا بــا رونمایــی از
ســند  130صفحــهای برنامه تغییرات
نظام مهاجرتی پسابرگزیت ،از قوانین
جدیــدی برای اعضــای اتحادیــه اروپا
و پذیرشهــای مهــارت محــور بــرای
خارجیهــا پــرده برداشــت .بهگزارش
«یورونیــوز»« ،پریتــی پتــل» ،وزیــر
کشــور بریتانیا با اشــاره بــه اجرای چند
مرحلــهای مفاد این ســند از اول ژانویه
2021گفت«:مردمانگلیسبهبرگزیت
رأیدادندکهبتوانندمرزهایشانراپس
بگیرندوحاالمیتوانیمازظرفیتهای
کامل کشــور خودمان استفاده کنیم».
بنا به اعالم رسانههای انگلیسی ،طبق
مهمترین مفاد این ســند ،آزادی سفر
بــرای اتباع اتحادیه اروپــا تمام خواهد
شد و آنها نیز مانند شهروندان سراسر
جهان باید برای گرفتن پذیرش عالوه
بر مهــارت کافی ،پیشــنهاد شــغلی با
دســت کم  25هزار و  600پوند در سال
داشتهباشند.
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خاطرات  453روز
حضور در کاخ سفید

براساس گزارشی که به ما ارائه شده صبح یکشنبه
آتشســوزی در انبــار پایینــی کــه پــر از تجهیــزات
دریانــوردی و ...اســت ،رخ داده امــا هیچ مهماتی
در نــاو وجود نداشــت و نگرانی ما تا حــدود زیادی
برطــرف شــد .اما ایــن ناو حــاوی میلیونهــا گالن
سوخت است که درست زیر محل آتشسوزی قرار
دارد و تنها امیدواریم بتوانیم خسارت وارد شده به
آن را جبران کرده و این شــناور را به ناوگان دریایی
بازگردانیم».
«جــان لیــدل» ،فرمانــده لیتوانیایــی بازنشســته
ارتش نیز پــس از این حادثه در حالی که همچنان

و مردانــم از طالبــان جدا خواهیم شــد و خودمان
مســتقالً سالح به دســت خواهیم گرفت .اماناهلل
عربی ،فرمانده  30ســاله طالبان در منطقه منوره
هــم میگویــد ،هدف مذاکــرات مســتقیم طالبان
بــا دولــت «نابــودی کامل» دولت اســت تــا زمینه
برای استقرار یک کشور اسالمی فراهم شود .بنا بر
گزارش واشنگتن پست ،رهبران طالبان میترسند
که اگر مذاکرات با دولت افغانستان با هدف آشتی
سیاسی را آغاز کنند بیش از  50هزار تا  100هزار نفر
از جنگجویانشــان این گروه را ترک کنند و به دیگر
گروههای شبه نظامی بپیوندند و به خشونتها در
قالــب جدیــدی ادامه دهند .بنابرایــن در مجموع
میتــوان گفت که مذاکــرات صلح بیــن االفغانی
هنوز شــروع نشــده با یک بنبســت جــدی مواجه
اســت و امید برای صلح همچنان بــرای افغانها
بسیار دور است.

علت این آتشسوزی با ســکوت مقامات پنتاگون
در هالــهای از ابهــام قرار داشــت ،اظهــارات تأمل
برانگیــزی «بــه نیویــورک تایمز» کــرد« :وقتی این
گونــه ناوهــا در بندر لنگــر انداختهانــد ،مهار آتش
در آنهــا بســیار دشــوار اســت چراکــه همــه خدمه
در محــل نیســتند و بســیاری از اســتانداردهای
ایمنــی دریانــوردی نیــز به نوعــی به حــال تعلیق
درمیآید».ناو جنگی غــول پیکر «بانهام ریچارد»
کــه قابلیت حمل بالگــرد و بیش از هــزار خدمه را
دارد ،بهطور تقریبی بیش از  761میلیون دالر برای
نیروی دریایی امریکا هزینه داشته است.

یانگ مجهز به ســاح هســتهای در ایجاد انگیزه اشاعه چنین
صرفنظر از نقش پیونگ ِ
سالحهایی در شرق آسیا و دیگر مناطق جهان ،چنین تهدیدی فقط ناشی از خطر اولیه
حمله هستهای نیست بلکه بیشتر به دلیل بحث مالکیت چنین سالحهایی است .کره
شــمالی بارها نشــان داده که عالقهمند اســت هر چیزی را به هر کسی که دارای پول نقد
است ،بفروشد .بنابراین خطر تبدیل کره شمالی به یک آمازون هستهای (آمازون یکی از
بزرگترین فروشگاههای اینترنتی جهان است) را نباید دستکم گرفت.
توضیــح دادم که چگونه حملهای پیشــگیرانه و پیشدســتانه علیه برنامههای موشــک
بالســتیک و هستهای کره شــمالی میتواند مؤثر واقع شــود و اینکه چگونه میتوانیم از
بمبهای عظیم متعارف (غیر اتمی) علیه تأسیسات توپخانه پیونگ یانگ در شمال
منطقــه غیرنظامی ما بین دو کره موســوم بــه ( DMZ (Demilitarized Zoneاســتفاده
کنیم .این توپخانه تهدیدی علیه ســئول اســت و ما با یک حمله پیشدســتانه به شــکل
چشمگیری تلفات را کاهش میدهیم .همچنین توضیح دادم که چرا ایاالت متحده در
مورد وضعیت شــبه جزیره کره به ســرعت به مرحلهای که باید از میان دو گزینه یکی را
انتخاب کند ،نزدیک میشــود حتی اگر تصور بر این باشــد که چین اقدام مهمی انجام
نخواهدشد.
رها کردن کره شــمالی به امان خدا با وجود برخورداری از ســاح هســتهای یا استفاده از
نیروی نظامی برای خلع ســاح کردن آن ،گزینههایی هســتند که واشــنگتن به انتخاب
یکی از آنها نزدیک میشود .تنها جایگزین دیگری که میتوان در حال حاضر به آن فکر
کرد تالش برای اتحاد دو کره به ریاســت کره جنوبی یا تغییر حکومت در شــمال اســت
کــه هــر دو این راه حلها به همکاری با چین نیاز دارد ولی ما تاکنون درباره این مســأله
حتــی با چینیها گفتوگو هم نکردهایم .ترامپ پرســید :شــما درباره احتمــال ورود به
جنگ با کره شمالی چگونه فکر میکنید؟ 50-50؟ من گفتم همه چیز به چین بستگی
دارد اما معتقدم این احتمال  50-50اســت .ترامپ رو به کِلی کرد و گفت :او نظر شــما
را دارد.در جریــان ایــن گفتوگــو (که حــدود  35دقیقه طول کشــید) ترامپ نارضایتی
خــود را از تیلرســون مطــرح کــرد و گفت ،به نظــر میرســد او کنترلی بــر وزارت خارجه
ندارد .ترامپ پرســید چرا این طور اســت؟ و من پاســخ دادم به خاطر این که تیلرســون
پســتهای مدیریتی وزارت خارجه را با افراد شایستهای که سیاستهای دولت را پیش
ببرنــد ،پــر نکرده و در عوض افــرادی را دور خود جمع کرده اســت که همه چیز را فدای
رسیدن به هدفهای شخصی و حرفهای خود میکنند .همچنین توضیح دادم که چرا
وزارت خارجه به یک «انقالب فرهنگی» نیاز دارد بویژه که این وزارتخانه در دولتهای
جمهوریخواه تمایل دارد سیاست خارجی کشور را بدون دخالت دیگران و فقط خودش
اداره کند .ترامپ و کِلی با تکان دادن سر ،حرفهای مرا تأیید کردند.
ترامپ از کِلی پرســید به نظر تو اشــتباه تیلرسون چیست؟ و کِلی گفت تیلرسون تالش
میکند تصمیمگیریها را به تنهایی انجام دهد .من موافقت خود را با نظر کِلی اعالم
کردم اما گفتم واگذاری قدرت و اختیارات باید با انتخاب افراد اصلح همراه باشد .کِلی
حرف مرا با بیان این جمله تأیید کرد که «واگذاری قدرت باید همیشه همراه با نظارت
باشد».سپس ترامپ به کلی گفت :جان ،زیر و بم آنجا (وزارت خارجه) را میداند .کِلی
با این اظهارات ترامپ موافقت کرد.
با خودم فکر کردم که عجیب است ترامپ حرفی از مک مستر نزد.

