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طالبان در آستانه تصرف کامل 
والیت بادغیس 

حسام الدین شمس، والی بادغیس در غرب 
افغانستان اعالم کرده که تمام شهرستان های 
این والیت سقوط کرده و افراد طالبان به شهر 
قلعه نو، مرکز والیت بادغیس نفوذ کرده اند. به 
گزارش طلوع نیوز، والی بادغیس اعالم کرده 
افراد طالبان از چند موضع وارد شهر شده بودند 
که با دفاع و مقاومــت نیروهای امنیتی مواجه 
شدند. به گفته او دشــمن آسیب و تلفات دارد 
و در حال عقب نشینی هســتند. وی گفته که 
نیروهای امنیتی و دفاعی آمادگی کامل را برای 
دفاع از شــهر دارند. او افزوده که شهر سقوط 
نکرده و آنان اکنون از شــهر دفــاع می کنند. 
طارق آرین، سخنگوی وزارت کشور افغانستان 
بدون دادن اطالعات بیشتر نوشته که نیروهای 
امنیتی و دفاعی حضور دارند و هرنوع تهدید را 

پاسخ می دهند. 
تصاویری نیز در شبکه های اجتماعی نشر 
شده که نشــان می دهد طالبان کنترل زندان 
را به دســت گرفته و زندانیان را رها کرده اند. 
همچنین تصاویر نشر شــده که افراد طالبان 
با موتور وارد شهر می شوند. والیت بادغیس از 
والیت های ناآرام افغانستان است و طالبان در 
این والیت حضور گسترده دارند. روز سه شنبه 
نیز وزیر خارجه افغانستان تایید کرده بود که 
کنترل بیش از هشــتاد شهرستان را از دست 
داده و ایــن بخش ها به دســت طالبان افتاده 
است. طالبان مدعی است که در دو ماه گذشته 
بیشتر از ۱۵۰ شهرســتان را تصرف کرده اند و 
در سال های اخیر این بار اول است که افراد این 
گروه قادر می شوند به مرکز یک والیت رخنه 
کنند. از سوی دیگر رویترز در خبر خود اعالم 
کرده که این والیت روز گذشته )چهارشنبه( 
سقوط کرد و به دست طالبان افتاده است. این 
خبر از سوی چند منبع افغانستان تایید شده 
اما به هیچ رسانه های این کشور چنین خبری 
را منتشر نکرده اند.  در همین حال فرماندهی 
مرکزی آمریکا سه شــنبه اعــالم کرد ارتش 
آمریکا بیش از ۹۰ درصــد از فرایند خروجش 
از افغانســتان را تکمیل کرده اســت. بیانیه 
شــش ژوئیه همچنین تاکید دارد که آمریکا 
رسما هفت مورد از تاسیسات را به وزارت دفاع 

افغانستان تحویل داده است.

 این در حالیســت که نیروهای طالبان در 
پایگاه نظامی ســلطان خل در والیت وردک 
افغانستان که به تازگی بعد از دو روز درگیری 
با سربازان افغان تصرف کردند، شبکه اسکای 
نیوز را به این پایگاه دعوت کردند. یک فرمانده 
طالبان بــه این شــبکه انگلیســی گفت که 
شبه نظامیان تعدادی ســالح و ادوات نظامی 
را از نیروهای دولتی گرفته اند؛ ۷۰ تفنگ تک 
تیرانداز، ۹۰۰ سالح، ۳۰ خودروی هاموی، ۲۰ 
وانت نظامی و ۱۵ کامیون نظامی. براساس این 
گزارش، بسیاری از اقالم نظامی نیروهای افغان 
که به تصرف نیروهای طالبان درآمده اســت، 

مهر اموال دولت آمریکا را دارد. 
بحث مذکور تنها یکــی از چندین مواردی 
اســت که طی روزهای گذشــته در شــمال 
افغانســتان رخ داده اســت. براساس گزارش 
آسوشــیتدپرس، طالبان کنترل یک سوم از 
۴۲۱ بخش و مراکز بخش در افغانستان را در 
دست دارد.  محب الرحمان، عضو شورای شهر 
والیت بدخشان در شمال شــرقی افغانستان 
میگوید: متاســفانه اکثر مناطق بدون نبرد به 
دست طالبان افتاده است. او با اشاره به روحیه 
پایین و تعداد کم نیروهــای دولتی گفت، ۱۰ 
بخش به دســت طالبان افتاد که هشت مورد 
بدون درگیری بود. در مجموع ۱۹۵ بخش در 
افغانســتان )۴۹ درصد( تحت کنترل طالبان 
است. دست کم ۱۲۰ بخش از اول مه به کنترل 
شــبه نظامیان طالبان درآمده است. مسائل 
امنیتی دولت افغانســتان در ماه های اخیر به 
علت خروج نیروهای آمریکایی از این کشــور 
پیچیده شده است. این تحوالت در حالی اتفاق 
می افتد که چند شب قبل نیروهای آمریکایی 
به صورت کامل از فرودگاه بگرام خارج شدند 
که این موضوع البته انتقاهای زیادی را متوجه 
وزارت دفاع آمریــکا کرد اما واشــنگتن روز 
گذشــته )چهارشــنبه( از نحوه خروج خود 

دفاع کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

یکی از تحوالتی که طی روزهای 
اخیر پــس از وقایع افغانســتان، 
تمرکز و توجه رسانه های خارجی 
را بــه خود جلــب کرد، تشــدید 
اختالفات میان امارات و عربستان 
ســعودی بود. پرونــده ای که در 
کمال ناباوری به یک نزاع تمام عیار 
سیاسی - اقتصادی تبدیل شده و 
حاال شــاهد تعمیق این اختالفات 

هستیم. 
اینکه چرا اختالفات میان این دو 
کشور که بارها خود را برادر یکدیگر 
نامیده اند و حتــی محمد بن زاید، 
ولیعهد و حاکم دوفاکتوی امارات 
بارها عربستان را به عنوان »برادر 
بزرگتر« خطاب کرده، تا به این حد 
عمیق شــده و ابعاد جدید به خود 
گرفته، موضوعی اســت که نشان 
می دهد اوضاع و احوال در مناسبات 
دو طرف نه تنها آرام نیســت بلکه 
احتمــال دارد در آینــده نزدیک 
شــاهد تنش های مهندسی شده 
از ســوی دو کشــور علیه یکدیگر 

باشیم. 
واقعیت این اســت کــه چند 

ســال پیش امارات متحده عربی و 
عربســتان تا نقطه ایجاد مخفیانه 
طرحی برای تشــکیل یک اتحاد 
سیاســی پیش رفتند و در حالیکه 
این طــرح عماًل اجرایی نشــد اما 
دو کشــور در حمالت بــه یمن و 
همچنین تحریم قطر متحد شدند. 
سوالی که شاید برای مخاطبان 
و بسیاری از دنبال کنندگان اخبار 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس 
پیش بیاید این است که چرا این دو 
کشور با یکدیگر وارد نزاع سیاسی 
شــده اند یا به عبارتــی دیگر بهتر 
اســت این ســوال مطرح شود که 
چه محورهایی موجب شــد تا این 
وضعیت بــه وجود بیاید؟ پاســخ 
این ســوال را تا حد زیادی باید در 
روزنامه بریتانیایی فاینشنال تایمز 

جست وجو کنیم. 
این روزنامــه دو روز پیش فاش 
کرد کــه روابط میان عربســتان 
و امــارات در بیش از یک ســطح 
بحرانی شده و این مساله با تصمیم 
اخیر امارات برای توســعه انرژی 
تولیدی خــود بــرای حمایت از 
برنامه های متنوع سازی اقتصادی 
این کشــور در ارتباط اســت. در 
گزارش این روزنامه کــه به تایید 
چندین مقام ســعودی رســیده 

آمده اســت »امارات در حالی که 
تالش های ریاض برای پایان دادن 
به ممنوعیت تجارت و سفر به قطر 
را پذیرفته، اما در عین حال نگران 
این سرعت آشــتِی ریاض با دوحه 
است. همچنین آغوش باز امارات 
برای اســرائیل در پی عادی سازی 
روابط میان آنها در ســال گذشته 
میالدی عربســتان را شوکه کرده 

است«. 
طبق این گزارش، منابع مطلع 
اعالم کردند که بحث در ابوظبی و 
در شرکت ملی نفت امارات درباره 
اینکــه آیا اوپک را تــرک می کند 
و خروج از اوپک به امــارات برای 
تأمیــن مالی برنامه هــای متنوع 
سازی اقتصاد خود کمک می کند، 

باال گرفته است. 
این روزنامه به نقل از یک منبع 
مطلع در اوپک نوشــته اســت که 
پس از عــدم موفقیت در مذاکرات 
میان کشورهای صادرکننده نفت، 
اختالفاتی میان عربستان و امارات 
بر سر تمدید توافق کاهش تولید به 
وجود آمد و وزیران انرژی دو کشور 
از مواضع کشور خود دفاع کردند. 
در همین حــال، عبــد العزیز بن 
ســلمان، وزیر انرژی عربستان در 
ســخنرانی اخیر خود اعالم کرده 

بود که پیشنهاد عربستان و روسیه 
برای تمدید توافــق کاهش تولید 
به جز امارات مورد قبول همه بود. 

او اعالم کرده کــه توافق میان 
اعضــای اوپک پالس بــه جز یک 
کشــور وجود دارد و اگر کشوری 
نکات خاصی در مورد این موضوع 
داشته است چرا پیش از این درباره 
آن سکوت کرده اســت؟ با نگاهی 
به ســخنان وزیر نفت عربســتان 
سعودی به خوبی می توان فهمید 
که ریاض اساســاً در حــال حمله 
مستقیم به امارات است و به نوعی 
می توان گفــت که ســعودی ها 
شمشــیر خود را برای ابوظبی از 

رو بسته اند. 

در همیــن راســتا بخشــی از 
تحلیلگران برجسته دنیا که دهه ها 
است در حوزه انرژی فعال هستند و 
آثار مکتوب آنها شهره عام و خاص 
است در یک مصاحبه اختصاصی 
با نشــریه اقتصادی اکونومیست 
صراحتاً اعالم کرده اند اوپک پالس 
نه تنها درباره سیاست تولید خود 
تا پایان ســال جاری میالدی بلکه 
برای ســال ۲۰۲۲ هــم مذاکره 
می کند و بنابراین راهکار اختالف 
اخیر تعیین کننده سرنوشت بازار 
و صنعت نفت در ســال آینده هم 

خواهد بود. 
ایــن تحلیلگــران در اظهارات 
خود صراحتاً اعــالم کرده اند که 
اختالف عربســتان و امارات اوپک 
پــالس را ناچــار کــرد مذاکرات 
پنجشنبه گذشته درباره سیاست 
تولید نفــت را روز جمعه هم ادامه 
دهد و همین مســاله بازارها را در 
شــرایطی که قیمت نفت به باالی 
۷۵ دالر در هر بشکه صعود کرده، 

در برزخ نگه داشته است. 
 یمن و اسرائیل، 

پاشنه آشیل اختالفات 
اینکه نزاع دو غول نفتی منطقه 
تا چه حد در اختالفات دو کشــور 
تاثیرگــذار اســت، بدون شــک 
موضوعی اســت که نمی توان آنرا 
کتمان کرد اما واقعیت این اســت 
که بخش دیگــری از منازعه فعلی 
متاثر از اختالف نظر دو کشــور در 
برخی از پرونده های سیاســی در 
سطح منطقه ای است. بر این اساس 
یکی از محورهای مذکور، پرونده 

یمن است. 
بســیاری بر این عقیده اند که 
خشم عربستان از تصمیم امارات 
دربــاره عقب نشــینی یکجانبه از 
حضور نظامی مشترک آنها در یمن 
که به سال ۲۰۱۹  برمی گردد یکی 

از دالیا اختالفات است. 
ریــاض معتقد اســت امارات 
بدون هماهنگی قبلــی و به دلیل 
افزایش تلفات انسانی در نیروهای 
اماراتی و در امان ماندن از حمالت 
انصاراهلل به دبی و ابوظبی و متمرکز 
شدن ابوظبی بر سیطره بر جنوب 
یمن و ممانعت از بازگشــت دولت 
مستعفی و تشکیل شورای انتقالی 

جنوب و ارتــش آن از یمن خارج 
شده است. 

فــارغ از این موضــوع، پرونده 
دوم که ریشــه اختالفــات جدید 
قلمداد می شــود، عادی ســازی 
روابط با رژیم صهیونیستی است. 
امــارات در کل عربســتان را بــه 
عادی ســازی روابط با اسرائیل و 
امضای توافقنامه های ابراهیم در 
چارچوب توافق محرمانه الزام آور 
با محمد بن ســلمان متهم کرد اما 
بن سلمان توافق را نقض کرد و به 
خاطر ترس از واکنش های داخلی 
عربســتان و رأی نیاوردن دونالد 

ترامپ، از آن عقب نشینی کرد. 
بر اســاس اســنادی که منابع 
اماراتی چند روز پیش آنرا در قالب 
یک گزارش منتشر کرده اند، محمد 
بن ســلمان با بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر سابق اســرائیل و 
مایک پامپئو، وزیر خارجه ســابق 
آمریکا در شهر نیوم دیدار کرد تا در 
جریان کلیات توافق عادی سازی 
روابط قرار گیرد امــا در نهایت از 
آن عقب نشــینی و ایــن دیدار را 

انکار کرد. 
اماراتی ها معتقدند که این اقداِم 
عربســتان به نوعی ضربه زدن به 
حیثیت اســالمی ابوظبی بوده تا 
ریاض به عنــوان خادمین حرمین 
خود را به حاشــیه بکشانند و تمام 
انتقادها در مورد عادی  سازی روابط 
با اسرائیل را متوجه ابوظبی کنند. 
به عبارتی دیگر عربســتان در این 
پرونده به امــارات َرَکب زده و حاال 
به نظر می رسد که برادر بزرگتر به 

ابوظبی پشت کرده است.

تردیدها در مورد بازسازی روابط امارات و عربستان قوت گرفت؛

عقبگرد برادر بزرگتر از ابوظبی
امارات معتقد است که 

محمد بن سلمان با بنیامین 
نتانیاهو، و مایک پامپئو، 

وزیر خارجه سابق آمریکا 
در شهر نیوم دیدار کرد تا 

در جریان کلیات توافق 
عادی سازی روابط قرار 
گیرد اما در نهایت از آن 

عقب نشینی و این دیدار را 
انکار کرد و ابوظبی در این 

مسیر قربانی شد

پس از عدم موفقیت در 
مذاکرات میان کشورهای 

صادرکننده نفت، اختالفاتی 
میان عربستان و امارات بر 

سر تمدید توافق کاهش 
تولید به وجود آمد و وزیران 

انرژی امارات و عربستان 
از مواضع خود دفاع کردند 

اما این مساله مانع ادامه 
اختالف ها نشد
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جمهور فرانسه قبل از پایان ژوئیه میزبان سومین نشست حمایت از مردم لبنان است. هدف از این نشست مجازی 
که فرانسه مشغول مقدمه چینی برای برگزاری آن است جمع آوری کمک برای لبنانی ها است. این مسئول گفت: در 
این راستا بیار دوکان، مسئول کمک های اقتصادی فرانسه جهت بررسی نیازهای 
مردم لبنان به این کشور ســفر می کند. اهمیت این نشست این است که چند روز 
قبل از ســالروز انفجار بندر بیروت برگزار می شود. انفجار بندر بیروت چهارم اوت 
۲۰۲۰ رخ داد که به کشته و زخمی شدن صدها تن و ویرانی بخش عظیمی از بیروت 

و وخیم تر شدن بحران اقتصادی و مالی در لبنان منجر شد.

نخست وزیر هائیتی از ترور رئیس جمهور در اقامتگاه شخصی اش خبر داد. به گزارش فرانس ۲۴، کلود جوزف در 
بیانیه ای گفت: گروهی از افراد ناشناس شبانه به اقامتگاه شخصی رئیس جمهور هائیتی جووینل مویز حمله کرده و 
وی را به ضرب گلوله کشتند. وی گفت: حوالی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۷ ژوئیه به وقت محلی، گروهی از افراد 
ناشناس ، از جمله برخی که به زبان اسپانیایی صحبت می کردند ، به محل اقامت شخصی رئیس جمهور حمله کردند 
و رئیس دولت را زخمی کردند. وی افزود: بانوی اول نیز در این حمله مورد اصابت 
گلوله قرار گرفته است. جوزف گفت که او اکنون مسئول کشور است و با محکوم 
کردن اقدام غیرانسانی و وحشیانه خواستار آرامش شد و گفت پلیس و نیروهای 
مسلح کشــور اوضاع را تحت کنترل دارند. جووینل مویز ۵۳ ساله بود و از فوریه 

۲۰۱۷ پس از کناره گیری میشل مارتلی به قدرت رسید.

رئیس جمهور هائیتی به ضرب گلوله کشته شدفرانسه اواخر ژوئیه میزبان نشست حمایت از لبنان خواهد بود

یکی از مقام های ارشــد ژاپنی با بیان این مساله که 
جاه طلبی های چین می تواند باعث تهدیدی وجودی 
برای توکیو باشد، گفت: تهاجم چین به تایوان احتماال 
باعث درگیری بزرگی می شود که آمریکا و ژاپن را وارد 
جنگ با پکن می کند. به نوشــته روزنامه واشــنگتن 
اگزماینر، تارو آســو، معاون نخســت وزیر ژاپن ضمن 
بررسی احتمال حمله چین به تایوان گفت: در صورت 
بروز چنین اقدامی، ژاپن و آمریــکا باید با هم از تایوان 
دفاع کنند. این روند ممکن است به یک تهدید وجودی 
برای توکیو بدل شود. بر اساس گزارش های رسانه ای، 
این بیانیه باعث شــد تا آسو،  ارشــدترین مقام دولتی 
ژاپن باشد که سناریوی روشنی را بیان می کند که در 
آن، نیروهای ارتش ژاپن در درگیری بر سر خاکی بغیر 
از قلمروی ژاپن مداخله خواهند کــرد. این اظهارات 
همچنین بیانگر رشــد نارضایتی ژاپن در قبال تهاجم 

چین، آن هم در زمانیســت که شی جینپینگ، رئیس 
جمهوری چین اقدامات ســختگیرانه تری را در قبال 
هنگ کنگ وضع و تجهیزات و نیروهایش را در اطراف 
تایوان مستقر کرده اســت. از پایان جنگ دوم جهانی، 
ارتش ژاپن تنها در عملیات دفاعی تمرکز داشته است 
بنابراین، دفاع از تایوان به معنای اســتقرار نیروهای 

ژاپنی در خارج از مرز و در اطراف تایوان است.

در حالی که یک منبع امنیتی دیروز )چهارشنبه( 
از حمله راکتی گســترده به پایگاه نظامی عین االسد 
در اســتان االنبار واقع در غرب عراق خبر داد، ائتالف 
آمریکایی با تایید این خبر گفت، ۱۴ موشک این پایگاه 
را هدف قرار داد. این منبع به ســایت شبکه تلویزیونی 
ســومریه نیوز عراق گفت: طبق اطالعات اولیه، پایگاه 
عین االسد در استان االنبار با چندین راکت هدف قرار 
گرفت. یک منبع امنیتی نیز در گفت وگو با خبرگزاری 
شفق نیوز عراق در این خصوص اظهار کرد: چهار راکت 
به پایگاه نظامی عین االسد شــلیک شدند. این منبع 
افزود: راکت ها از منطقه المؤسسه در البغدادی از توابع 
شهرستان هیت در غرب االنبار شلیک شدند. او ادامه 
داد: نیروهای ائتالف حمله راکتی را علیه منطقه ای که 
راکت ها از آنجا شلیک شدند، آغاز کردند که در اثر آن 
چهار منزل آتش گرفتند. عین االسد که میزبان تعدادی 

از سربازان آمریکایی است، هدف حمالت متعددی قرار 
می گیرد که آخرین مورد آن نیز روز دوشــنبه بود که 
سه راکت به این پایگاه شلیک شدند. این حمله راکتی 
پس از حمله با یک فروند پهپاد بمب گذاری شــده به 
فرودگاه اربیل انجام شد. شــرحبیل العبیدی، مدیر 
منطقه البغدادی اعالم کــرد خودروی حامل راکت ها 

آتش گرفته است. 

موضع گیری نظامی ژاپن علیه چین در قبال تایوانائتالف آمریکایی حمله راکتی به پایگاه عین االسد را تایید کرد

خبرخبر


