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روسیه درخصوص اقدامات تحریک آمیز 
لندن در کریمه هشدار داد 

 بمباران ناوهای جنگی نیروی 
دریایی انگلیس 

روسیه به انگلیس هشدار داد در صورت وجود 
اقدامات تحریک آمیز بیشتر از سوی نیروی دریایی 
انگلیس در نزدیکی سواحل شــبه جزیره کریمه 
ناوهای جنگی انگلیس را بمبــاران خواهد کرد. به 
گزارش رویترز، روسیه بر اســاس گزارشها سفیر 
انگلیس در مســکو را بــه منظور طــرح اعتراض 
دیپلماتیک رسمی بعد از آنکه ناو جنگی انگلیسی 
به گفته کرملین آبهای ارضی روسیه را نقض کرد 
احضار کرد. با این حال به گفتــه انگلیس و تعداد 
زیادی از کشورهای جهان این آبها متعلق به اوکراین 
بوده اند. انگلیس اعالم کرد، روسیه روایتی غیردقیق 
از حادثه ارائه داده است. طبق اعالم انگلیس، در این 
حادثه هیچ گلوله هشداری شلیک نشد و هیچ بمبی 
در مسیر ناوشکن نیروی دریایی سلطنتی انگلیس 
موسوم به مدافع انداخته نشــد. در مسکو، روسیه 
دبورا برونرت، سفیر انگلیس را از بابت توبیخ به خاطر 
آنچه اقدام خطرناک انگلیس در دریای سیاه خواند، 
احضار کرد در حالی که ماریا زاخارووا، ســخنگوی 
وزارت خارجه روسیه نیز لندن را به طرح دروغ های 
بی شرمانه متهم کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
امور خارجه روسیه نیز درمصاحبه ای به رسانه های 
کشورش هشدار داد: ما می توانیم متوسل به عقل 
سلیم شویم، خواستار احترام به قوانین بین المللی 
شویم و اگر این کار موثر نیفتاد ما می توانیم بمباران 
کنیم. ریابکوف با استناد به روایت مسکو از این حادثه 
که بر مبنایش یک هواپیمای نظامی روسیه مسیر 
ناوشــکن انگلیســی را بمباران کرده، اظهار کرد، 
در آینده بمبها نه فقط در مســیر هدف، بلکه روی 
خود هدف انداخته خواهند شد. بوریس جانسون 
نخســت وزیر انگلیس نیز گفت، کشــتی جنگی 
انگلیس که در حال ســفر از بندر اودسای اوکراین 
به بندر باتومی گرجستان بوده مطابق با قوانین بین 
المللی عمل کرده و در آبهــای بین المللی حضور 
داشته است. جانسون گفت: این ها آبهای اوکراین 
هستند و استفاده از آنها برای رفتن از نقطه آ به نقطه 
ب کامال درست بود. بن واالس، وزیر دفاع انگلیس 
هم خلبانهای روســی را متهم به اجرای مانورهای 
غیرایمن با هواپیما در فاصلــه ۱۵۲ متری باالی 
کشــتی جنگی کرد. واالس گفت: نیروی دریایی 
انگلیس همواره به قوانین بین المللی پایبند بوده و 
مداخله غیرقانونی در قبال عبور بی اشکال را نخواهد 
پذیرفت. بر اساس قوانین بین المللی دریاها عبور بی 
اشکال به یک کشتی اجازه عبور از آبهای ارضی یک 
کشور دیگر را تا زمانی که بر امنیتش تاثیر نگذارد می 
دهد. انگلیس روایت روسیه از رخدادها را رد کرده و 
دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس آن را به طرزی 
قابل پیش بینی غیردقیق خواند. ناوشکن انگلیسی 
در روزهای اخیر به بندر اودسای اوکراین سفر کرده 
بود؛ جایی که در آن توافقی بر سر کمک انگلیس به 
روند به روز رسانی نیروی دریایی اوکراین امضا شد. 

    
اعالم جنگ داعش علیه حماس

سخنگوی گروه تروریستی داعش بیانیه ای علیه 
جنبش مقاومت فلسطین )حماس( صادر کرد. به 
گزارش خبرگزاری فلسطینی »سما«، ابی حمزه 
القرشی، سخنگوی گروه تروریستی داعش در پیام 
صوتی خود خواستار قیام این گروه تروریستی علیه 
جنبش حماس به خاطر رابطه اش با ایران شد. گروه 
تروریستی داعش پیشتر بیانیه های متعددی علیه 
جنبش حماس صادر کرد و این جنبش را »مرتد« 
توصیف کرد. ســخنگوی داعش در ادامه اظهارات 
حدوداً ۳۸ دقیقه ای خود به صورت غیرمستقیم به 
کشته شدن ابی بکر شــیکاو، یکی از سرکرده های 
بوکوحــرام واکنش نشــان داد. وی در ادامه گفت 
که کشته شدن »فتنه خوارج« را به شاخه داعش 
در غرب آفریقا تبریک می گوید. ابوبکر القرشــی 
همچنین اعضای گروه تروریستی داعش در عراق 
را به افزایش ترور قضات و افســران امنیتی در این 
کشور ترغیب کرده و به آنها وعده های مالی داد. این 
اقدامات در حالی انجام می شود که هسته های خفته 
داعش از چندی پیش تحرکات خود را آغاز کرده اند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

از دو هفته پیش تاکنــون اتفاقاتی 
در افغانستان به وقوع پیوسته است که 
جامعه ملل را در یک هراس عمیق فرو 
برده است. هراسی که بار دیگر موجب 
شــده تا در پس اذهان عمومی مجدداً 
نمای جدیدی از »ســپتامبر سیاه« که 
در ســال ۲000 میالدی اتفــاق افتاد 
و تاریخ معاصر را به قبــل و بعد از خود 
تقسیم کرد، به وجود بیاید. وقایعی که 
همچنان از منظری مبهم است و تاکنون 
ابعاد پیچیده آن در محورهای سیاسی، 
امنیتی و حتی اقتصادی نتوانسته پاسخ 
جدی به پرسشگران و کنشگران بدهد. 
به عنــوان مثال روز گذشــته )جمعه( 
روزنامه گاردین گزارش کرد که وکالی 
خانواده هــای قربانیــان حمالت ۱۱ 
سپتامبر قرار اســت ماه جاری میالدی 
با هماهنگی دادگاه آمریکا از چند مقام 

اسبق عربستان در خصوص ارتباطشان 
با حمالت ۱۱ سپتامبر بازجویی کنند. 
این دقیقا همان پرســش هایی اســت 
که بدون جواب باقی مانده و متاســفانه 
از جنبه های انســانی آن هم، استفاده 
سیاسی می شود. اما فارغ از این مسائل، 
وضعیت کنونی افغانســتان به حدی 
نابسامان اســت که بیم آن می رود پس 
از خروج کامل نیروهــای آمریکایی از 
این کشــور، مجدداً پرچم های سفید 
امارت اسالمی در سراســر این کشور 
به اهتزاز در بیاید. بــه همین دلیل روز 
گذشته )جمعه( مقام های آمریکایی به 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند که 
انتظار می رود بعد از تکمیل روند خروِج 
بخش اصلی نیروهای نظامی آمریکا از 
افغانستان که قرار است عمدتاً در طول 
دو هفته آینده انجام شــود، ۶۵0 سرباز 
آمریکایی در این کشور به منظور تامین 
امنیت برای دیپلمات هــا باقی بمانند. 
این مقام ها گفتند، عالوه بر آن چند صد 
نیروی آمریکایی دیگر نیز به صورت بالقوه 

تا ماه سپتامبر در فرودگاه کابل خواهند 
ماند تا به ســربازان ترکیه ای در تامین 
امنیت کمک کنند؛ چراکه این یک اقدام 
موقت تا زمــان اجرای عملیات امنیتی 
رسمی تری تحت رهبری ترکیه خواهد 
بود. مخابره این پیام توسط خبرگزاری 
آسوشیتدپرس که طالبان نگاه ویژه ای 
به این رسانه طی سال های اخیر داشته به 
ما نشان می دهد که ایاالت متحده به هر 
ترتیبی که شده از افغانستان خارج خواهد 
شد و نکته مهم این است که آمریکا در این 
پروژه تنها نیست؛ بلکه مابقی اعضای ناتو 
هم در حال خارج کردن نیروهای خود از 
افغانستان هستند.  به عنوان نمونه لورنزو 
گوئرینی،  وزیر دفاع ایتالیا روز پنجشنبه 
در سنای این کشور اعالم کرد که ایتالیا 
حدود یک سوم از گروه نظامی خود در 
افغانستان را از این کشور خارج می کند 
و اکثر کارکنان افغان را با خود به ایتالیا 
انتقــال می دهد. آنــدژی دودا، رئیس 
جمهوری لهستان هم در توئیتر نوشت که 
کشورش در پایان ماه ژوئیه سربازانش را از 

افغانستان خارج خواهد کرد و به دو دهه 
حضورش در این کشور پایان می دهد.  
از سوی دیگر مایک مک کاول، نماینده 
جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا 
که یکی از مخالفان دولت بایدن به شمار 
می آید روز جمعه اعالم کرد که ایاالت 
متحده ۵0 هزار مترجم افغان را به همراه 
خانواده هایشــان از افغانســتان خارج 
می کند و آنها را در کشــور ثالث مستقر 

خواهد کرد. این در حالیست که بایدن 
اخیراً در مواجهه با پرسشــی در مورد 
سرنوشــت افغان های همکار به عنوان 
مترجم و مشاغل دیگر با ارتش آمریکا 
اعالم کرده بود که واشنگتن فرآیند کمک 
به شرکای افغان را شــروع کرده است. 
بر اساس این سخنان رئیس جمهوری 
آمریکا، قرار است این مترجمان و سایر 
افغان هایی که طی دو دهه اخیر با ارتش 
آمریکا و سازمان سیا همکاری کرده اند، 
به کشــورهایی مانند امــارات متحده 
عربی، بحرین، قطر و کویت منتقل کند 
که دلیل اصلی آن بیم کشته شدن آنها 
توســط طالبان پس از خروج نظامیان 

آمریکا از افغانستان است. 
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بدون تردیــد تحوالتی کــه به آن 
اشاره شــد نه تنها چشــم انداز روشنی 
از تحــوالت افغانســتان را پیش روی 
جهانیان قرار نمی دهد، بلکه آشــکارا 
نشان می دهد که یک بحران چند قطبی 
و عمیق در حال رخ دادن است. سند این 
ادعا را هم آمریکایی ها با زبان خودشان 
منتشر کرده اند. به گونه ای که روزنامه 
وال استریت ژورنال با استناد به ارزیابی 
جامعه اطالعاتی آمریکا گــزارش داد 
که دولت افغانســتان به رهبری اشرف 
غنی، احتماالً ظرف شش تا ۱۲ ماه پس 
از تکمیل خروج نظامیــان آمریکایی از 
این کشور، سقوط خواهد کرد. براساس 
گزارش وال اســتریت ژورنــال، برخی 
مقام ها یــک پیش بینــی ناگوارتر هم 
داشــتند که حاکی از آن است که دولت 
کابل نمی تواند بیش از ســه ماه در برابر 
طالبان مقاومت کنــد و همه چیز از هم 
فرومی پاشد. نکته بسیار مهم این است 
که این برآورد جدید با ارزیابی پیشین که 
لحنی خوش بینانه از وضعیت افغانستان 
داشت و اعالم می کرد که دولت کابل پس 
از خروج نیروهای آمریکایی تا دو ســال 
مشکلی نخواهد داشت، مغایرت دارد. بر 
همین اساس و به دلیل پیش بینی های 
نگران کننده جامعــه اطالعاتی ایاالت 
متحده که در سامان ســیا در رأس آن 
قرار دارد، اشرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانســتان به همراه عبــداهلل عبداهلل، 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی در 
رأس هیئتی بلندپایه از کابل برای دیدار و 
مذاکره با جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت 

متحده، راهی آمریکا شده است. بر اساس 
اعالم کاخ ریاست جمهوری افغانستان 
)ارگ(، اشرف غنی در جریان این سفر با 
جو بایدن، اعضای کنگره و سنا، مقام های 
عالی رتبــه دولتی و شــخصیت های 
تاثیرگذار آمریکا به صورت جداگانه دیدار  
و با آنان در مورد فصل جدید روابط میان 
دو کشور، تقویت هرچه بیشتر مناسبات 
دیپلماتیک، تامین مالی، تجهیز و حمایت 
از نیروهای امنیتــی و دفاعی، همکاری 
آمریکا با بخش های اقتصادی و توسعه ای 
افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم 
بحث و تبادل نظر خواهــد کرد. در این 
میان رونالد نیومن، سفیر سابق آمریکا 
در کابل در گفت وگو با رویترز اعالم کرد 
که رئیس جمهور افغانستان با مسائلی 
شامل پیشروی های طالبان، بمبگذاری  
و ترورها، جهش کرونا و درگیری سیاسی 
داخلی در کابل روبرو است  و دیدار او با جو 
بایدن در اتاق بیضی کاخ سفید می تواند 
برای اشرف غنی چه به لحاظ سمبلیک و 
چه از جنبه کمک جدید آمریکا ارزشمند 
باشد. با این وجود اگر اظهارات مذکور را در 
کنار گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا که 
وال استریت ژورنال آن را در روز پنجشنبه 
منتشر کرده قرار دهیم، به خوبی متوجه 
می شویم که دولت افغانستان هیچ امیدی 
به کمک آمریکایی ها ندارند و از ســوی 
دیگر واشــنگتن هم به دنبال آن است 
تا با چانه زنی اوالً منافــع ملی خود را در 
افغانستان مجدداً بازتعریف و تامین کند 
و ثانیا اوضاع را به سمتی ببرد تا بتواند بر 
کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه، 
ایران و پاکســتان هزینه تحمیل کند. 
ازاین رو سفر اشرف غنی به واشنگتن را 
باید »تالش برای جلوگیری از ســقوط 

کابل« در دقیقه 90 دانست.  

رئیس جمهور افغانستان همزمان با افزایش پیشروی طالبان به دیدار بایدن رفت؛ 

تالش برای جلوگیری از سقوط کابل 
واشنگتن به دنبال آن است 
تا با چانه زنی اوالً منافع ملی 
خود را در افغانستان مجدداً 

بازتعریف و تامین کند، و 
ثانیا اوضاع را به سمتی ببرد 

تا بتواند بر کشورهایی 
مانند چین، روسیه، ترکیه، 

ایران و پاکستان هزینه 
تحمیل کند

بر اساس سخنان رئیس 
جمهوری آمریکا، قرار 
است مترجمان و سایر 
افغان هایی که طی دو 

دهه اخیر با ارتش آمریکا 
و سازمان سیا همکاری 
کرده اند، به کشورهایی 

مانند امارات متحده عربی، 
بحرین، قطر و کویت منتقل 

شوند

طبق برخی گزارش ها، به نطر می رســد که مذاکرات ترکیه و مصر بعد از اینکه اعالم شــد قرار اســت به زودی 
به تبادل ســفرا بپردازند، به نقطه اول بازگشته است. شبکه العربیه اعالم کرد، مصر نشســت ها با ترکیه را تا اطالع 
ثانوی به حالت تعلیق درآورده است. این درحالی اســت که ترکیه خواهان مذاکرات جدید است. منابع می گویند 
قاهره به آنکارا ابالغ کرده که هرگز از خواســته خود درباره تحویل عناصری که تحت پیگرد هستند کوتاه نمی آید 
و اجازه ادامه تجاوزات برخی مســئوالن ترکیه را نمی دهد. ترکیه چند ماه پیش 
از شــبکه های حامی اخوان المسلمین خواســت مداخله در امور مصر را متوقف 
کنند اما این شبکه ها این درخواســت را اجرا نکردند. مصر در نامه هایی با طرف 
ترکیه ای تأکید کرده که امنیت این کشــور قابل مذاکره نیســت. طبق گزارش 
 العربیــه، قاهره همچنان خواهان خروج غیر مشــروط نیروهــای نظامی ترکیه 

از لیبی است.

تظاهرکنندگان لبنانی در اعتراض به وضعیت اقتصادی مسیرهای اصلی در بیروت و سایر شهرها را مسدود کردند. 
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، معترضان لبنانی مســیرهای اصلی در بیروت را با به آتش کشیدن الستیک ها 
بســتند. در صیدا در جنوب لبنان نیز معترضان مسیر خیابان ریاض الصلح را بســتند و مانع عبور خودروها شدند. 
تعدادی از نیروهای ارتش نیز برای باز کردن مسیرها مستقر شــدند. معترضان شعارهایی را در محکومیت افزایش 
قیمت ها و وضعیت وخیم معیشتی و نبود خدمات اصلی از جمله برق، آب، بنزین 
و دارو سر دادند. معترضان در طرابلس در شمال نیز راهپیمایی را علیه وضعیت 
اقتصادی برگزار کردند. از حدود یک و نیم سال پیش لبنان با بحران اقتصادی بی 
سابقه ای روبروست. بحران کمبود سوخت نیز طی روزهای گذشته باعث بسته 
شدن بیشتر پمپ بنزین ها شده است و این در حالیست که هنوز خبری از تشکیل 

دولت جدید نیست.

معترضان لبنانی دوباره مسیرهای اصلی بیروت را مسدود کردندروابط مصر و ترکیه به نقطه صفر بازگشته است

سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته )جمعه( 
اعالم کرد که ارتش و کمیته های مردمی یمن بار دیگر 
پایگاه هوایی ملــک خالد در جنوب غرب عربســتان 
را هــدف قرار داده اند.بــه گزارش شــبکه تلویزیونی 
المســیره، ژنرال یحیی ســریع افــزود: این حمالت 
بامداد روز گذشــته )جمعه( با استفاده از پهپاد قاصف 
در خمیس مشیط صورت گرفته اســت که بر اساس 
اطالعات اولیه خســارات زیادی به آن وارد شده است. 
وی افــزود: حمالت ما پاســخی قانونی و مشــروع به 
خاطر تشدید حمالت عربســتان و تنگ شدن حلقه 
محاصره یمن اســت. فــرودگاه بین المللــی أبها در 
جنوب غرب عربستان نیز ۲۷ خردادماه هدف دو فروند 
پهپاد ارتــش و کمیته های مردمی یمــن قرار گرفت. 
چندی پیش نیز نیروهای یمنی با اســتفاده از ۶ پهپاد 
تاسیسات نفتی آرامکو در ریاض پایتخت عربستان را 
هدف حمله قرار داده بودند. ایــن حمالت همزمان با 

هفتمین ســالگرد حمله ائتالف عربی به سرکردگی 
عربســتان به یمن صــورت می گیــرد. دولت ریاض 
به همراه امارات و با چراغ ســبز آمریکا و کشــورهای 
غربی فروردین ۱۳94 حمالت همه جانبه ای به یمن 
برای جلوگیری از به قدرت رســیدن جنبش انصاراهلل 
انجام داد که تاکنــون هیچ دســتاوردی جز تحمیل 
 هزینه های سرسام آور جنگ و تلفات نیروها به دنبال 

نداشته است.

وزارت امور خارجه و مهاجران اردن افتتاح سفارت 
هندوراس در شــهر اشــغالی قدس را محکوم کرد. به 
گزارش روســیاالیوم، ضیف اهلل علی الفایز، سخنگوی 
رســمی وزارت خارجه اردن تأکید کرد که گشــودن 
ســفارت در قدس اقدامی مردود و محکوم اســت و 
این اقدام یــک نقض فاحــش قوانیــن بین المللی و 
قطعنامه های مشروعیت بین المللی است. وی تأکید 
کرد که هرگونــه اقدامات با هــدف تغییر وضعیت در 
شــهر قدس یا وضعیت قانونی آن غیرقانونی اســت. 
الفایز اظهار داشــت که تنها راه دســتیابی به صلحی 
عادالنه و جامــع، راه حل دو کشــوری اســت که به 
تشکیل کشور مستقل فلســطین در مرزهای 4 ژوئن 
۱9۶۷ با پایتختی قدس منجر شــود. روز پنجشنبه 
هندوراس به شمار محدود کشــورهایی پیوست که 
سفارتخانه های خود در اراضی اشغالی را از تل آویو به 
قدس منتقل کرده اند. دفتر نفتالی بنت، نخست وزیر 

اســرائیل تاکید کرد که وی و خوان اورالندو هرناندز، 
رئیس جمهور هندوراس مقر ســفارت این کشور در 
قدس را افتتاح کردند. تاکنون ایاالت متحده، گواتماال 
و کوزوو برخالف قوانین بین المللی ، سفارتخانه های 
خود را از تل آویو به قدس منتقل کرده اند. وزارت امور 
خارجه تشــکیالت خودگردان فلســطین هم اقدام 
 هندوراس در انتقال ســفارتش به قدس اشــغالی را 

محکوم کرد.

انصاراهلل پایگاه هوایی ملک خالد عربستان را هدف قرار داداردن: افتتاح سفارت هندوراس در قدس نقض قوانین بین المللی است

خبرخبر


