
ایاالت متحده آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا با صدور یک بیانیه 
مشترک از وضع تحریم های جدید علیه روسیه خبر دادند. دور 
جدید تحریم ها به دلیل حمله به سه کشتی اوکراینی و الحاق 

شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اعمال شده است.
به گزارش رویترز، وزارت خزانــه داری آمریکا می گوید که 
مجازات های جدید علیه مقام سرویس امنیتی فدرال روسیه و به 
دلیل مشارکت آن ها در درگیری با شناورهای اوکراینی در تنگه 
کرچ )میان دریای سیاه و دریای آزوف( در نزدیکی کریمه اعمال 
شده است. نیروهای دریایی روســیه در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ 
به روی ۳ کشتی اوکراینی در تنگه کرچ آتش گشودند. پس از 

توقیف شناورهای اوکراینی، ۲۴ ملوان این کشور دستگیر شدند 
که همچنان در روسیه در بازداشت موقت به سر می برند. همزمان 
کانادا اعالم کرد ۱۱۴ شخص حقیقی و ۱۵ شخص حقوقی را در 
پاسخ به اقدام نظامی روسیه علیه کشتی های اوکراینی تحریم 

کرده است.
اتحادیه اروپا هم هشت شــخص جدید را به دلیل مشابه به 

لیست تحریم های خود علیه روسیه افزوده است.
دانیل فراید، دیپلمات ســابق وزارت خارجه آمریکا و عضو 
کنونی اتاق فکر آتالنتیک با استقبال از تحریم های هماهنگ 
واشــنگتن، اتاوا و اتحادیه اروپا علیه روسیه گفت: »هماهنگی 

خوب است و واقعیت این است که ما سرانجام یک کار خوب انجام 
دادیم. ولی مساله اینجا اســت که ]این کار خوب[ زمان زیادی 
برده است. حمله تنگه کرچ پایان ماه نوامبر روی داد و حاال وسط 
ماه مارس هستیم. ]به این ترتیب[ تنبل و کاهل به نظر می آییم.« 
استیون منوچین، وزیر خزانه داری دولت ترامپ در زمان اعالم 
وضع تحریم های جدید گفت: »ایاالت متحده و متحدان سوی 

دیگر اقیانوس اطلس به روسیه اجازه ادامه تجاوز را نخواهند داد.«
تحریم های آمریکا عالوه بر عامالن درگیری در کرچ، شامل 
شش نهاد نظامی فعال در شبه جزیره کریمه هم می شود. جامعه 
جهانی الحاق این بخش مورد مناقشه خاک اوکراین به روسیه در 
سال ۲۰۱۴ را به رسمیت نشناخته است. فراتر از شخصیت های 
حقیقی و حقوقی روســیه، وزارت خزانه داری ایاالت متحده 
دو فعال جدایی طلب اوکراینــی را به دلیل حمایت از انتخابات 
جمهوری های خودخوانده نزدیک به روسیه، تحریم کرده است.

اعمال تحریم های جدید علیه مسکو از سوی دولت آمریکا 
در حالی صورت می گیــرد که بهبود روابط با روســیه، یکی از 
برنامه های اصلی آقای ترامپ از زمان کارزار انتخاباتی و ورود به 
کاخ سفید بوده است. با اینکه رئیس جمهوری ایاالت متحده، 
عموما علیه روسیه موضع جدی نمی گیرد، اما به نظر می رسد 
که دولت وی رویه سنتی سیاست خارجی واشنگتن در تقابل با 

مسکو را ادامه می دهد.

سیدمحمد میرزامحمدزاده

مایک پمپئو، وزیر امور خارجــه آمریکا، روز 
جمعه )۲۴ اسفند ماه( اعالم کرد که ایاالت متحده 
محدودیت های صدور ویزا برای افرادی که مسئول 
پرونده های دیوان بین المللی کیفری هســتند، 
اعمال می کند؛ این اقدام به منظور جلوگیری از 
تعقیب قضایی ایاالت متحده و متحدانش بر سر 

موضوع افغانستان صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ در 
ماه سپتامبر )شهریور - مهر( اعالم کرده بود که اگر 
این دیوان پرونده ای با موضوع جرایم جنگی در 
افغانستان علیه آمریکا کلید بزند، آمریکا قضات 
و دادســتان های این نهاد بین المللی را از ورود به 
ایاالت متحده منع، دارایی های آن ها را تحریم و 

آن ها را در دادگاه هــای ایاالت متحده به پای میز 
محاکمه می کشاند. با اعالم پمپئو، واشنگتن اولین 
گام را در این مسیر برداشته است. پمپئو در جریان 
یک نشست خبری در واشنگتن گفت: من سیاست 
محدودیت صدور ویزای آمریکا را علیه اشخاصی 
که مستقیماً مســئول هرگونه تحقیقات دیوان 
بین المللی کیفری علیه کارکنان ایاالت متحده 
هستند اعالم می کنم. وی افزود: این محدودیت 
ویزا همچنیــن تالش های دیــوان بین المللی 
کیفری علیه کارکنان متحدان مــا را هدف قرار 
داده است. این کارکنان شــامل اسرائیلی ها نیز 
بدون رضایت متحدان می شود. پمپئو با اشاره به 
قوانین حریم خصوصی ویزا گفت: این سیاست از 
قبل  اجرا می شد، اما جزئیات آن مشخص نبود. 
وی عنوان کرد که این محدودیت های صدور ویزا 

آخرین اقدام  ما نخواهد بود؛ اگر دیوان بین المللی 
کیفری مسیر خود را تغییر ندهد، ما آماده برداشتن 
گام های بیشــتر از جمله تحریم های اقتصادی 
هستیم. آندریا، پراسو، یک مدیر دیده بان حقوق 
بشر این اعالمیه را تالشی تکان دهنده برای تنبیه 
بازرسان دادگاه توصیف کرد. وی گفت: اقدام علیه 
افرادی که در دیوان بین المللی کیفری فعالیت 
می کنند، پیامی روشــن برای شــکنجه گران و 
قاتالن سرتاسر دنیا اســت و آن پیام این است که 
جرایم آن ها بی جواب می ماند. وی از قانون گذاران 
ایاالت متحده خواســت این اقــدام را محکوم و 
حمایت خود را از دیوان اعالم کننــد. در نوامبر 
سال ۲۰۱7 )آبان - آذر 96( دادستان های دیوان 
بین المللی کیفری، خواستار صدور مجوز از سوی 
قضات برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم احتمالی 

جنگی و جرایم علیه حقوق بشــر در افغانستان 
از تاریخ یکم مــی ۲۰۱۳ )۲۴ آبان 96( شــامل 
مکان هایی در ایاالت متحده که سی آی ای در آنجا 
زندانی دارد، شدند. قضات در حال بازخانی تمامی 
اطالعات ثبت  شده از سوی دادستان ها شده اند و در 
حال تصمیم گیری بر سر این هستند که آیا مجوز 
تحقیقات را صادر کنند یا خیر. دیوان بین المللی 
کیفری با ۱۲۳ کشور عضو شامل کل کشورهای 

عضو اتحادیــه اروپا، آخرین راهکار در مســائل 
بین المللی به شــمار می رود. این دادگاه در سال 
۲۰۰۲ به منظور بررسی جرایم جنگی، نسل کشی 
یا جرایم علیه بشریت تأسیس شد و در زمانی که 
کشوری خود نتواند یا نخواهد که به چنین مسائلی 
رسیدگی کند، دادگاه به مســئله ورود می کند. 
ابرقدرت هایی همچون ایاالت متحده آمریکا، چین 

و روسیه عضو این دیوان نیستند.
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 پروازهای آمریکایی به سمت ونزوئال
 به  تعلیق درآمد؛

افزایش تنش ها در کاراکاس
مریم عالمه زاده

همزمان با افزایش تنش ها در ونزوئال، پروازهای 
خطوط هوایی آمریکا از روز جمعه )۲۴ اسفند ماه( به 
مقصد ونزوئال و بالعکس، به تعلیق درآمد تا به انزوای 

بیشتر این کشور آمریکای جنوبی بیشتر دامن زند.
اتحادیه خلبانان آمریــکا اوایل روز جمعه اعالم 
کرد که پس از اعالم وزارت امــور خارجه آمریکا به 
شهروندان آمریکایی برای ترک ونزوئال، به اعضای 
خود گفته که از سفر به این کشور خودداری کنند. 
آمریکا همچنین دیپلمات های خود را از این کشور 
خارج ســاخته اســت. پیش تر همزمان با تحوالت 
اقتصادی و سیاسی در ونزوئال، بیشتر خطوط هوایی 
ایاالت متحده خدمات خود به ونزوئال را متوقف کرده 
بودند. خــط هوایی آمریکن، آخریــن خط هوایی 
برجســته آمریکا بود که به ونزوئال پرواز داشت. این 
شرکت بلیط پروازهایی از ایالت میامی به کاراکاس و 
ماراکایبو در ونزوئال عرضه می کرد. این حرکت کشور 
آمریکای جنوبی را بیشتر در تهدید انزوا قرار می دهد، 
کشوری که خود با یک بحران بزرگ بشری در حال 
دست و پنجه نرم کردن است. خط هوایی آمریکن 
در بیانیه خود گفت: امنیت و ایمنی اعضای گروه و 
مشتریان ما همواره اولویت شماره یک آمریکن بوده 
است و ما در کشورهایی که آن ها را امن ندانیم خدمات 
ارائــه نمی کنیم. نیکالس مــادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال، در مــاه ژانویه )دی - بهمــن( روابط خود 
با آمریکا را پس از آنکه واشــنگتن، خــوان گوایدو، 
رئیس جمهور خودخوانده دولت موقت را به رسمیت 
شناخت، به حالت تعلیق درآورد. بیش از ۵۰ کشور 
گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت 
می شناسند. وزارت امور خارجه آمریکا در هشداری 
که روز سه شنبه )۲۱ اسفند ماه( منتشر کرد، گفت: 
به دلیل جرائم، ناامنی مدنی، نبود زیرساخت های 
سالمت و بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه 
شهروندان آمریکایی، از سفر به این کشور خودداری 
کنید. تا اطالع ثانوی، اگر شــما برنامه ای برای سفر 
کاری یا غیره به ونزوئال داریــد، آن را نادیده بگیرید.  
وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه )۲۳ اسفند 
ماه( با خلبانان ارشد انجمن خلبانان متحد که نماینده 
۱۵ هزار خلبان خطوط هوایی آمریکا است تماس 
گرفتند و در یادداشتی به آن ها این مطالب را مطرح 
کردند. خطوط هوایی آمریکا واکنش سریعی به اعالم 
این خبر نداشتند. دو پرواز خطوط هوایی این کشور 
از مبداً میامی به کاراکاس روز جمعه لغو شد و پایگاه 
اینترنتی خطوط هوایی این موضوع را تأیید می کند، 
اما پروازهای روزهای بعد بر اساس برنامه ثبت شده 
بود. انجمن مهمانداران پرواز حرفه ای که نماینده ۲۵ 
هزار مهماندار پرواز آمریکا است نیز اعالم کرد که به 
طور ۱۰۰ درصد از تصمیم اتحادیه خلبانان حمایت 
می کنند. لوری بسانی، رئیس این انجمن گفت: قطعاً 
بدون خلبان این پروازها صورت نمی گیرد. خطوط 
هوای یونایتد و دلتا، دو خــط هوایی دیگر آمریکا، از 
سال ۲۰۱7 خدمات پرواز خود به ونزوئال را متوقف 

کرده بودند. 
    

سازمان ملل مخالفت کرد
انتقال روهینجایی ها

به جزیره ای دوردست 

مقامات بنگالدش گفته اند، آماده انتقال حدود 
۱۰۰ هزار مهاجــر روهینجایی بــه خانه هایی در 
جزیره ای دورافتاده به نام »باشان چار« در خلیج بنگال 
هستند. با اینکه ساخت خانه هایی که برای این افراد در 
نظر گرفته شده، به اتمام رسیده، سازمان ملل گفته 
است، این جزیره ممکن است »قابل اسکان« نباشد. به 
گزارش ایسنا، حدود یک میلیون مهاجر روهینجایی 
اکنون در اردوگاه های بسیار پرجمعیتی در کوکس 
بازار واقع در مرز بنگالدش و میانمار به سر می برند. یک 
وزیر بنگالدشی هفته گذشته گفت، کار ساخت و ساز 
خانه ها در این جزیره تکمیل شده و اسکان مهاجران 
ماه آینده میالدی آغاز خواهد شد. یکی از کارشناسان 
ارشد سازمان ملل ضمن بازدید از این منطقه گفته 
است، وضعیت جزیره باشان چار او را متقاعد نکرده که 

این منطقه »واقعاً قابل سکونت« باشد. 
مقامات محلی نیز با اشاره به فاصله این جزیره از 
خاک اصلی بنگالدش و خطرات عبور و مرور دریایی 
با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه که دسترسی 
به آن را دشوار می کند، نسبت به اسکان مهاجران 

روهینجایی در این محل ابراز نگرانی کرده اند.

جهاننما

ماه ها گفت و گوی مخفیانه و آشکار 
میان آمریــکا و گروه طالبــان نه تنها 
سبب افزایش امید و کاهش نگرانی در 
افغانستان نشده است، بلکه پنهان کاری 
حاکم بر این فرآیند، بیشتر بر دلواپسی 
ملت افغانستان افزوده و حتی نشانه این 
احساس در سخن مقامات دولتی هم 

نمایان شده است.
به گزارش ایرنا، در آخرین نمود آشکار 
انتقاد به این مخفی کاری، مشاور امنیت 
ملی افغانستان با کنایه به رفتار مامور 
ویژه امور خارجه آمریکا برای امور صلح 
افغانستان گله کرده است که تالش های 
آمریکا متمرکز بر مشروعیت زدایی از 

دولت افغانستان است.
»حمداهلل محب« که هفته گذشته 
برای شرکت در نشست شورای امنیت 
ســازمان ملل به آمریکا سفر کرده بود، 
پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه جاری در جمع 
خبرنگاران در شهر واشنگتن با اظهارات 
تند و بی سابقه ای، »زلمی خلیل  زاد« 
دیپلمات افغان تبار امور خارجه آمریکا 
را متهم به حاشیه راندن موضوع صلح 

افغانســتان کرد و نتیجه عملکرد او را 
مشروعیت بخشــیدن به گروه طالبان 

دانست.
خبرگزاری آریانا نیوز افغانستان که 
این سخنان محب را منعکس کرده در 
ادامه آورده است، مشــاور امنیت ملی 
افغانستان گفته که خلیل زاد با حاشیه 
راندن حکومت افغانستان در مذاکرات 
خود با گروه طالبان، در پی کسب منفعت 
شخصی است و البته این سخن را این 
گونه بیان کرده که فکــر می کنیم در 
مذاکرات شاید اهداف شخصی وجود 
داشته باشــد چون کمبود معلومات و 

اطالعات موجود است.
مقام های افغانستان تاکنون بارها به 
گونه مستقیم و غیر مستقیم نارضایتی 
خود را از روند مذاکرات آمریکا با گروه 
طالبان ابراز کرده انــد اما اظهارات تازه 
حمداهلل محب تندتریــن انتقاد علنی 
یک مقام ارشــد حکومت افغانستان از 

وی به عنوان نماینده ویژه آمریکا است.
حمداهلل محب همچنیــن با انتقاد 
تند از شــیوه مذاکرات بیــن آمریکا و 

نمایندگان طالبان در قطر گفت که در 
این مذاکرات هیچ شفافیتی وجود ندارد.

صدای امریکا هم در این ارتباط نوشته 
است که مشاور امنیت ملی افغانستان 
معترض اســت که زلمی خلیل زاد در 
مورد مذاکرات خود با طالبان، به حکومت 
افغانستان مشورت نمی کند و آنها تنها 
از بخش هایــی کوچکــی از معلومات 
این مذاکرات آگاه می شــوند و آخرین 
افرادی که در مورد این مذاکرات مطلع 

می شوند، آنها هستند.
محب با یادآوری سابقه خلیل  زاد در 
رخدادهای دو دهه گذشته افغانستان 
و سوابق شخصی او و اشــاره به این که 
او دو نوبت می خواســته در انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان مشارکت 
کند، گفته با توجه به این سوابق می توان 

پی به اهداف او در افغانستان برد.
مشــاور امنیت ملی افغانستان در 
نهایت از آمریکا خواسته است که اهداف 
راهبردی و منافع بلند مدت آن کشور را 

در افغانستان روشن کند.
ایــن ســخنان حمــداهلل اگرچه 

صریح ترین انتقاد یک مقام افغان به روند 
مذاکرات صلح میــان طالبان و آمریکا 
است ولی تک ستاره این آسمان نیست و 
تاکنون مقامات متعددی در افغانستان 
به اشــکال مختلف از این روند شکایت 

کرده اند.
البته در میان تشکل های مردمی و 
احزاب سیاسی افغانستان، انتقادها به 
این روند تندتر و ابراز نگرانی ها شدیدتر 

است.
به محض بازگشت محب به کابل او 
به سفارت آمریکا رفت، که این مراجعه 
با عنوان احضار او به سفارت تعبیر شد 
و علت آن را هم به انتقادش از خلیل زاد 
ربط دادند که دقایقی بعد از سوی دفتر 
مشاور امنیت ملی افغانستان این علت 
نفی شــد و دلیل مراجعــه حمداهلل به 
سفارت آمریکا ، جلسه برنامه ریزی شده 

قبلی عنوان شد.
ســخنان محب البته بــا واکنش 
وزارت خارجه آمریکا نیز مواجه شد و در 
رسانه های افغانستان این گونه آمده است 
که معاون وزارت خارجه آمریکا اظهارات 
محــب را توهین به ایــن وزارتخارجه 
خوانده است. امور خارجه آمریکا مدعی 
شده است که فرســتاده ویژه آنها هیچ 
پنهان کاری در قبال صلح افغانستان با 
طالبان نمی کند و تمام موضوعات را با 
مشورت دولت وحدت ملی افغانستان 

مذاکرات را به پیش می برد.
رئیس اجرایــی دولت وحدت ملی 
افغانســتان هم در واکنش به سخنان 
محب خواســتار اظهارات مسئوالنه 
مقامات دولتی شد و از سخنان مشاور 

امنیت ملی کشورش انتقاد کرد.
»عبداهلل عبداهلل« گفته اســت که 
آمریکا متحد راهبردی افغانستان است و 
مقامات دولتی باید در سخن گفتن خود 
دقت کنند و از اظهارات غیر مسئوالنه 

خودداری کنند.
»شــهزاد مســعود« یکــی از 
سیاســتمداران افغانســتان هــم از 
موضع گیری محب انتقاد کرده است و 
آن را عامل تیره شدن روابط میان آمریکا 

با افغانستان دانست.

»صــادق مدبر«، دبیــر کل حزب 
انسجام ملی افغانستان و رئیس سابق 
اداره امور ریاست جمهوری این کشور 
می گوید که اظهارات محب بیانگر آن 
است که دولت افغانستان هم از مذاکرات 
طالبان و آمریکایی ها بخوبی آگاه نیست.

وی افزود که سخنان مشاور امنیت 
ملی افغانستان مردم این کشور را بیش 
از پیش نگران ساخت، زیرا روشن شد 
که دولت در جریان گفت و گوها نیست و 
وای به حال مردم که بطور کامل در خأل 

اطالعاتی بسر می برند.
»ســردار محمد رحیمی«، معاون 
وزیر آموزش و پرورش افغانستان هم در 
همایشی با عنوان » وضعیت ژئوپلتیک 
منطقه بعــد از گفت و گوهای صلح در 
افغانســتان« بخشــی از نگرانی های 
کارشناسان از مذاکرات آمریکا و طالبان 
را منعکس کرد و گفته که هدف آمریکا 
از صلح افغانســتان گســترش دامنه 

منازعات به منطقه است.
وی افزوده اســت در این مذاکرات 
آمریکا، طالبان و پاکستان به دنبال پیدا 
کردن مکانیسمی هستند که هم در آن 
آینده روابط پاکستان و افغانستان تعیین 
شود و هم تضمین کننده منافع آمریکا 

در منطقه باشد.
به اعتقاد او خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانستان را باید از عینک پازل امنیتی 
که واشــنگتن برای منطقــه طراحی 
کرده، نگاه کنیم. روسیه که خود یکی 
از قدرت های بــزرگ منطقه و عرصه 
بین المللی است و دو دور میزبانی گفت 
و گوهای صلح طالبان با شخصیت های 
سیاســی و اعضای احزاب سیاســی 
افغانستان را برعهده داشته است ، از روند 
مذاکرات پنهانی آمریکا و طالبان ابراز 

نگرانی کرده است.
»الکساندر مانتیتســکی«، سفیر 
روســیه در کابــل هفته گذشــته به 
رســانه های داخلی افغانستان گفت 
که کشورش از گفت و گوهای پنهانی 
آمریکا و گروه طالبان نگران است و صلح 
افغانستان باید به خواسته دولت و مردم 

این کشور تأمین شود.

پیش از آن نیز »ضمیــر کابلوف« 
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان هم 
گفته بود که صلح پایدار در افغانستان 
در صورتی تأمین می شــود که منافع 
افغانستان، کشورهای همسایه و منطقه 

در آن تأمین شود.
»عمــران خــان« نخســت وزیر 
پاکســتان امــا بتازگی گفته اســت 
که مذاکــرات قطر منجر بــه صلح در 
افغانستان خواهد شد که در نتیجه آن 

دولت جدید تشکیل خواهد شد.
اگر این اظهارات مقامــات افغان و 
کشورهای منطقه را کنار هم قرار دهیم 
به این نتیجه می رســیم که مذاکرات 
آمریکا و طالبان در دوحه که برای حدود 
۱6 روز در پنجمین دور خود، پشــت 
درهای بسته پیش رفت، تنها برای آمریکا 
و طالبان شفاف اســت و باقی متاثرین 
بی خبر و نگران هستند که این نگرانی با 
توجه به سوابق تاریخی آمریکا بی دلیل 

نمی توان باشد.
می توان گفت کــه هرگونه مذاکره 
صلحــی کــه در آن مــردم و دولــت 
افغانستان حضور نداشــته باشند ، نه 
تنها امنیت را برای این کشور جنگ زده 
به ارمغان نخواهــد آورد، بلکه به گفته 
رئیس جمهوری افغانســتان جنگی 
دیگــری را در پی خواهد داشــت که 
هیچ کــس از جملــه دولــت و ملت 

افغانستان هرگز خواهان آن نیست.

مردم و مقامات افغانستان نگران هستند

 پنهان کاری آمریکا در مذاکرات صلح با طالبان

خبر

گزارش

ازسوی ایاالت متحده، کانادا و اتحادیه اروپا اعمال شد

وضع تحریم های جدید علیه روسیه 

ویژه افرادی است که در دیوان بین المللی کیفری مسئولیت دارند

محدودیت جدید برای اخذ ویزای آمریکا

در آخرین نمود آشکار 
انتقاد به مخفی کاری 

مذاکرات صلح آمریکا 
با گروه طالبان، مشاور 

امنیت ملی افغانستان با 
کنایه به رفتار مامور ویژه 
امور خارجه آمریکا برای 
امور صلح افغانستان گله 
کرده است که تالش های 

آمریکا متمرکز بر 
مشروعیت زدایی از دولت 

افغانستان است
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