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جهان نما

با حفظ تمرکز بر چین؛
 رهبران گروه هفت و ناتو 

فشار بر روسیه را افزایش می دهند

مقامات ارشــد آمریکا اعــام کردند، رهبران 
دموکراسی های ثروتمند گروه هفت و ائتاف ناتو 
در نشست قریب الوقوع هفته آینده تاش خواهند 
کرد تا فشارها بر روســیه را به خاطر جنگش در 
اوکراین افزایش دهند؛ در حالی که بر نگرانی های 
مداوم خود نسبت به اقدامات چین تاکید خواهند 

کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا امروز )شــنبه( 
برای دیدار با رهبران گروه هفت عازم جنوب آلمان 
می شود و پس از آن به مادرید می رود تا با رهبران 

ناتو دیدار کند.
ناتو قرار است در این نشست برنامه های خود را 
برای گسترش نیروهایش در شرق اروپا اعام کند 
و واشنگتن نیز اقداماتی را برای تقویت امنیت اروپا 

مطرح خواهد کرد.
مقامات مذکور آمریکایی گفتند، حضور رهبران 
استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند برای نخستین 
بار در نشست رهبران ناتو با هدف نشان دادن این 
امر اســت که جنگ در اوکراین توجه کشورهای 

غربی بر چین را کاهش نداده است.
یکی از این مقامات اظهــار کرد، رهبران گروه 
هفت نیز در نشســت بیست و ششــم تا بیست و 
هشــتم ژوئن )پنجم تا هفتم تیرماه( سال جاری 
میادی در جنوب مونیخ قرار است به »اقدامات 
اقتصادی تهدیدآمیز چین که در سال های اخیر 

بسیار تهاجمی تر شده است«، بپردازند.
یکی دیگر از مقامــات آمریکایی گفت: جنگ 
روسیه علیه اوکراین مشارکت ما در سراسر جهان 
را پویاتر کرده اســت. همچنین مشخص شد که 
اوکراین باعث نمی شــود که ما توجهمان از چین 
کاهش یابد. در حقیقت کاما برعکس، ما با دقت 

تحرکات چین را زیر نظر داریم.
آلمان که ریاست نشست امسال گروه هفت را 
برعهده دارد همچنین از آرژانتین، هند، اندونزی، 
سنگال و آفریقای جنوبی دعوت کرده تا در جلسات 

منتخب در این نشست شرکت کنند.
مقامات مذکــور اعام کدند، رهبــران گروه 
هفت یک ابتکارعمل زیرساختی جدید را با هدف 
پیشنهاد جایگزین های سرمایه گذاری با کیفیت 
و شفاف به کشــورهای کم درآمد و کشورهایی با 
درآمد متوسط راه اندازی خواهند کرد؛ اظهاراتی 
که یک اشاره صریح به پروژه کمربند و جاده چین 
است که به خاطر قراردادهای غیرشفاف و شرایط 
سخت وام دهی به شــدت مورد انتقاد قرار گرفته 

است.
یکی از این مقامات گفت: در این نشست ما یک 
سری پیشنهاد برای افزایش فشار بر روسیه و نشان 

دادن حمایت مان از اوکراین ارائه خواهیم داد.  
وی افزود: جنگ روسیه در اوکراین باعث شده 
تا قیمت مواد غذایی، سوخت و انرژی به شدت باال 
برود و کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد 

متوسط را در معرض خطر قرار داده است.
این مقام ادامه داد: رهبران همچنین دیدگاهی 
از جهان مبتنی بر آزادی و باز بودن و نه مبتنی بر 
اجبار، تهاجم و حوزه های نفوذ را پیش خواهند برد. 
آنها همکاری های ما را در زمینه مسائل اقتصادی، 
فضای مجازی و کوانتومــی و به ویژه چالش های 

به وجود آمده از سوی چین تقویت خواهند کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در 
هر دو نشست از طریق ویدئوکنفرانس سخنرانی 
خواهد کرد، برنامه خود را برای مقابله با روسیه ارائه 
می دهد و کمک های امنیتی را که کشورش در این 

مسیر نیاز دارد، اعام می کند.
به گفته ایــن مقامات، جو بایــدن به صورت 
دوجانبه بــا اوالف شــولتس، صدراعظم آلمان و 
همچنین با پدرو ســانچز، رئیس جمهور اسپانیا 
و فیلیپ ششم، پادشاه اســپانیا در مادرید دیدار 

خواهد کرد.
هیچ اطاعیه ای درباره دیدار دوجانبه بایدن 
با رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیه که 
برنامه ها برای الحاق فناند و سوئد به ناتو را مسدود 
کرده، منتشر نشده اما یکی از این مقامات گفت، 
واشنگتن مطمئن است که به نگرانی های ترکیه 
رســیدگی خواهد شــد و یک اجماع نظر شکل 

خواهد گرفت.

 باز هــم خبر تلخ از افغانســتان 
به گوش رسید. کشــوری که از 15 
آگوســت در میانه بهــت و حیرت 
جهانیان به جوالنگاه طالبان تبدیل 
شد. طالبانی که می گفتند دیگر قرار 
نیست همانند گذشته رفتار کنند. 
طوری سخنرانی می کردند که گویی 
قرار است کابل را به گلستان و قندهار 
را به مهد دموکراسی دنیا یا حداقل 
جنوب آسیا تبدیل کنند، اما اوضاع از 
حدود یکسال پیش تاکنون نه تنها رو 
به راه نشده، بلکه هر روز رو به وخامت 
اســت. حاال هم از روز چهارشــنبه 
گذشته بایی به نام زلزله بر سر ملت 
جنگ دیده و زخم خورده افغانستان 
نازل شده که نمی توان ابعاد فاجعه بار 
آن را در قالب کلمات توصیف کرد. بر 
اساس آخرین آمارهایی که از سوی 
مقامات طالبان و ســایر رســانه ها 
منتشر شــده، حداقل حدود 4 هزار 

نفر بر اثر زلزله در والیت خوســت 
و پکتیا کشــته و زخمی شــده اند. 
منابع رسمی در سازمان بین المللی 
تحلیل اسناد و رخدادهای طبیعی 
اعام کرده اند کــه بزرگی این زلزله 
حدود 6.2 ریشــتر بــوده و همین 
مســاله حاال نه تنها ذهن افغان ها، 
بلکه اذهان عمومی و ذهن مقامات 
پاکســتان را هم به خود مشــغول 
کرده اســت؛ چراکه هر دو والیتی 
که زلزله در آن رخ داده، در مناطق 
شرقی افغانستان قرار دارد که دقیقاً 
با غرب پاکســتان هم مرز است. به 
همین دلیل اســام آباد هم از پس 
لرزه ها و همچنیــن وقوع یک زلزله 
چند ریشــرتی در خــاک خود به 
شدت در هراس است. در این میان 
 )WHO( سازمان جهانی بهداشت
اعام کرده که با توجه به مشکات 
امدادرســانی و وســعت مناطــق 
زلزله زده در والیات خوست و پکتیکا، 
احتماالً شــمار قربانیان زمین لرزه 
از حــدود 2500 نفــر فراتر خواهد 
رفــت. مرکز لرزه نــگاری مدیترانه 

اروپــا )EMSC( نیــز در توئیتی 
نوشــت که لرزه های حاصل از این 
زلزله را حــدود 11۹ میلیون نفر در 
پاکستان، افغانستان و هند احساس 
کرده اند و دولت هند )همانند دولت 
پاکستان( بخشی از نیروهای امدادی 
و تجسسی خود را به حالت آماده باش 
درآورده اســت. در این میان گفته 
شده که باد و باران شدید هم عملیات 
امدادرســانی را دشــوارتر کرده اما 
تصاویری که از ایــن مناطق بیرون 
آمده واقعاً تاســف بار و آخرالزمانی 
است. خبرگزاری رویترز گزارش داده 
که تصاویر منتشر شده در رسانه های 
افغانســتان حاکی از ویران شــدن 
خانه های مسکونی در مناطق زلزله 
زده و جسدهایی اســت که در میان 
پتو پوشانده شده اند و همین موضوع 
به خوبی نشــان می دهــد که عمق 
این فاجعه هنوز هم مشخص نشده 
است. به باور بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران مســائل بشردوستانه، 
خانه هایی که در دو والیت خوست و 
پکتیا وجود داشته اند، عمًا هیچگونه 

مقاومتــی در برابر زلزله نداشــته 
و ندارنــد و همین موضــوع باعث 
افزایش کشــته ها و زخمی ها شده 
اســت. از ســوی دیگر همین روال 
در بســیاری از والیت های شمال، 
شمال شــرق، و همچنین والیات 
غربی افغانســتان هم وجود دارد و 
عمًا اگر باز هم این کشــور میزبان 
یک حادثه این چنینی باشــد، هیچ 
چیز از افغانســتان باقــی نخواهد 
ماند. از ســوی دیگر گفته شده که 
والیت های ننگرهار، کنر، بدخشان، 

نورستان، لغمان، پنجشیر، پروان، 
کابل، کاپیسا، میدان وردک، بامیان، 
غزنی، لوگر، سمنگان، سرپل، تخار، 
پکتیا، پکتیکا، خوست و دایکندی 
در چند روز اخیر شــاهد باران های 
شــدید و سرازیر شــدن سیاب ها 
بوده اند کــه خروجی آن کشــته و 
ناپدید شدن 400 نفر از شهروندان 

این کشور بوده است. 

 واشنگتن و ادامه بی اعتنایی 
به طالبان!  

با عبور از این آمار و ارقام ها آنچه 
در شرایط فعلی به عنوان یک عامت 
سوال بزرگ مطرح می شود این است 
که چرا سرعت امدادرسانی و کمک 
به این مردم درددیده و رنج کشیده تا 
این حد پایین است و طالبان در این 
شــرایط چه کار باید بکند؟ واقعیت 
این است که افغانستان از آن روز که 
طالبان بر آن حکومت می کرد و پس 
از آنکه آمریکایی ها بــر آن تاختند 
و دولت موردنظرشــان را در آنجا به 
کار گماردند، عمًا هیچ پیشــرفتی 
در حوزه توســعه زیرســاخت ها یا 
تعمیر آنها را شاهد نبوده است و حاال 
هم که اشــرف غنی و تیمش از این 
کشور رفته اند و مجدداً طالبان عنان 
حکومت را در دســت گرفته، باز هم 
هیچ پیشرفتی در حوزه کمک رسانی 
به مردم )چه در شرایط عادی و چه 
در شرایط بحرانی( را شاهد نیستیم. 
در این میان باید توجه داشت آنچه 
که امروز در خال این زلزله مهیب 
مشــاهده می کنیم، خروجی یک 
فساد عظیم و سیســتماتیک است 
که طی دو دهــه آمریکایی ها آن را 
در افغانستان مهندسی کردند. اکثر 
شخصیت های سیاســی، امنیتی و 
حتی برخی از نظامیان این کشــور 
آلوده به رشــوه و بــاج بودند و حاال 
تصویر دقیق این سال ها را به چشم 
می بینیم. از همــه عجیب تر اینکه 
آمریکایی ها، افغانستان را به جریانی 
سپردند که خودشان با آنها توافقی 
موســوم به »دوحه« را امضا کردند؛ 
اما هیچگاه بندهای اصلی این توافق 
نه از سوی طالبان و نه از سوی ایاالت 
متحده به صــورت کامــل علنی و 
منتشر نشــد. واشــنگتن به فرض 
اینکه قرار اســت با طالبان کار کند، 

افغانســتان را به جریانی سپرد که 
تمام دنیا حاال فاصلــه خود را با آنها 
حفظ می کنند اما ســوال دیگر این 
اســت که این رفتار غرب را چگونه 
بایــد تحلیل کرد؟ ایــاالت متحده 
از 15 اگوســت 2021 میادی که 
طالبان در کابل مســتقر شــد تا به 
امروز بخش ناچیــزی از پول های 
بلوکه شده افغانستان را با هزار فیلتر 
و واسطه به بدنه اجتماعی و اقتصادی 
این کشــور تزریق کــرده، اما هنوز 
می ترسد که مبادا این پول ها توسط 
طالبان و بعداً به واسطه القاعده علیه 
واشــنگتن و متحدانش اســتفاده 
شود. مساله امروز بحران افغانستان 
آن هم در زمانــی که زلزله ای به این 
وســعت هزاران نفر را قربانی کرده، 
این است که اگر آمریکایی ها از این 
مساله هراس داشتند، چرا با طالبان 
توافق امضا کردند و چرا این کشــور 
را به آنهــا تحویل دادنــد؟ باید این 
مســاله را بپذیریم که در یک ســو، 
طالبان با دســت خالــی نمی تواند 
کشور را بگرداند و از سوی دیگر هم 
این جریان هنوز برای کشــورداری 
خام است. در سوی دیگر این ایاالت 
متحده اســت که با بلوکــه کردن 
اموال افغانســتان نه تنهــا طالبان 
را عصبانی تــر می کنــد، بلکه حاال 
می بینیم افغان هــا در خون و خاک 
دســت و پا می زنند و هیچکس هم 
جوابگو نیست. حال باید دید که آیا 
صدای هبت اهلل آخونــدزاده، رهبر 
طالبان برای دریافت کمک و طلب 
یاری از جامعه افغانســتان به گوش 
دنیا و به خصوص آمریکا می رسد یا 
مردم افغانستان باید همچنان تاوان 
بازی دوگانه آمریکا و ســردرگمی 

طالبان را بدهند! 

افغانستان زلزله زده با میلیاردها دالر اموال بلوکه شده در آمریکا، در انتظار کمک های جهانی است

 بی کفایتی طالبان و تماشای واشنگتن! 
حال که افغان ها در خون و 

خاک دست و پا می زنند حتی  
ایاالت متحده که زمینه های 

حضور جریان طالبان را در 
افغانستان فراهم کرده  و 
با بلوکه کردن اموال این 
کشور، راه گسترش فقر 

مردم را هموارتر کرده است، 
پاسخگو نیست

آنچه که امروز در خالل 
زلزله مهیب افغانستان و 

درماندگی مردم مشاهده 
می کنیم، خروجی یک فساد 
عظیم و سیستماتیک است 
که طی دو دهه آمریکایی ها 

آن را در این کشور مهندسی 
کردند و حاال هم تاوان آن را 

مردم می دهند

فرشاد گلزاری

شارل میشل، رئیس شورای اروپا اعام کرد که نامزدی 
اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا تایید 

شده است.
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین از این 
تصمیم استقبال کرد و شهردار کی یف با واکنشی مملو از 

هیجان آن را با مردم پایتخت در میان گذاشت.
ویتالی کلیچکو، در توییتر نوشــت: »این یک لحظه 

تاریخی در روابط اوکراین با اتحادیه اروپا است«.
شارل میشل، رئیس شورای اروپا روز پنجشنبه، 2۳ 
ژوئن، همزمان با اعام خبر موافقت این شورا با درخواست 
نامزدی عضویت اوکراین گفت فرآیند بررسی این عضویت 
بر اساس »احراز شایستگی« و »مو به مو مطابق قواعد و 
ضوابط« پیش خواهد رفت و مذاکرات اولیه میان اتحادیه 
اروپــا و اوکراین تنها هنگامی آغاز خواهد شــد که همه 
اصاحات مشــروط و مورد نیاز عضویت در این اتحادیه 
از سوی اوکراین صورت گرفته باشــد؛ اصاحاتی چون 

افزایش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد.
همزمان روز پنجشنبه با نامزدی عضویت مولداوی، 
دیگر کشور شرق اروپا که زمانی بخشی از اتحاد جماهیر 
شــوروی بود، هم موافقت شــد هر چند با درخواست 
نامزدی عضویت گرجستان، سومین کشور بلوک سابق 
شوروی هنوز موافقت نشده و از این کشور خواسته شده 
که برای احراز شــرایط نامزدی اصاحات دیگری را در 

نظر بگیرد.

نامزدی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تایید شد
خبر

رهبر کره شمالی در جلســه ای خواستار تقویت توان 
دفاعی کره شــمالی شــد و این دســتور نگرانی هایی را 
درخصوص احتمال اســتفاده از تســلیحات هســته ای 

تاکتیکی در پی داشته است.
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، رسانه 
دولتی کره شمالی )KCNA( اعام کرد که کیم جونگ 
اون، رهبر کره شمالی ریاست هشتمین نشست سه روزه 
»کمیسیون نظامی مرکزی« را برعهده داشت که طی آن 
مقامات ارشــد »یک ضمانت نظامی برای تقویت بیشتر 

بازدارندگی« ارائه دادند.
حین این جلسه، کره شمالی در اقدامی نادر به مسئله 
»بازنگری در برنامه های جنگی خود« اشــاره کرد و گفت 
تصمیم گرفته اســت که وظایف عملیاتی یگان های خط 

مقدم خود را با »یک طرح نظامی مهم« تقویت کند.
تحلیلگران گفتند که رســانه دولتی کره شــمالی به 
جزئیات این طرح که ظاهرا کره جنوبی را هدف قرار گرفته 

 KCNA است، اشاره ای نکرد. تصاویر منتشر شده توسط
نشــان داد، ری تائه-سوپ، رئیس ســتاد کل ارتش کره 
شمالی با استفاده از یک نقشه نظامی طرح خود را به کیم 
جونگ اون ارائه داد. ظاهرا این نقشه محرمانه است چرا که 

تصویر منتشر شده، تار شده است.
یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی درخصوص 
این نشست گفت که سئول در حال آماده سازی »پاسخی 

قاطع« به فعالیت های کره شمالی است.

خبر

»اون« خواستار تقویت توان دفاعی کره شمالی شد

منابع خبری پنجشنبه شب از انجام نخســتین پرواز رسمی هواپیمای 
شــرکت هواپیمایی امارات متحده عربی از فرودگاه دبی به مقصد اسرائیل 

خبر دادند.
به گزارش ایرنا، »محمد آل خاجه«، سفیر امارات متحده عربی در توئیتی 
ضمن استقبال از انجام این پرواز نوشت: ما اکنون در پرواز افتتاحی امارات از 
دبی به تل آویو هستیم. پیش تر نیز هواپیماهای امارات متحده عربی بارها به 

اسرائیل پرواز کرده بودند.
روزنامه اســرائیلی جروزالم پســت اردیبهشــت ماه با اشــاره به پرواز 
هواپیماهای باری امارات به اسرائیل، نوشــت: گمان می رود که امارات در 
حال انتقال تجهیزات امنیتی و نظامی بر اساس توافقتنامه دفاعی مشترک 
با تل آویو است. امارات و بحرین در 15 سپتامبر 2020 در کاخ سفید توافق 
عادی سازی روابط با اســرائیل امضا کردند و سپس ســودان و مغرب نیز با 

توافق های مشابه به جمع آن ها پیوستند.

با پیوستن 15 ســناتور جمهوری خواه به 50 دموکرات مجلس سنا، 
پس از ۳0 ســال طرحی با هدف کنترل مالکیت ســاح در آمریکا به 

تصویب رسید.
به گزارش بی بی سی،  این طرح که پاسخی از سوی کنگره به دو کشتار 
اخیر؛ یکی در فروشگاهی در شــهر بوفالو ایالت نیویورک و دیگری در 
دبستان راب شــهر اووالدی ایالت تگزاس ارزیابی شده، پنجشنبه شب 
)2۳ ژوئن( با 65 رای موافق در برابر ۳۳ رای مخالف تصویب شــد تا به 
زودی با تصویب مجلس نمایندگان و امضای جو بایدن به قانونی اجرایی 

در سراسر آمریکا تبدیل شود.
مصوبه ســنا اکنون به مجلس نماینــدگان خواهد رفــت و انتظار 
می رود با توجه اکثریت دموکرات هــا در آنجا به راحتی تصویب و راهی 

کاخ سفید شود.
انتظار می رود این فرآیند ظرف چند روز آینده کامل شود.

سنای آمریکا طرحی برای کنترل سالح تصویب کردانجام اولین پرواز رسمی هواپیمایی امارات به تل آویو


