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روزها و هفته های اخیر شــاهد آن 
بودیم که طالبان پس از اســتقرار در 
کابل همانند گذشته وعده های زیادی 
درمورد بهبود اوضاع افغانستان دادند؛ 
اما آمارهایی که از این کشــور منتشر 
می شــود، دقیقاً خالف سخنان آنها را 
به اثبات می رساند. اینکه یک جریان 
مسلح آنهم با کارنامه ای که همه دنیا از 
آن اطالع دارند، وارد پایتخت یک کشور 
می شوند و قدرت را به دست می گیرند، 
یک موضوع کامالً مهندسی شده است 
که تبعات آن هم بدون تردید از گذشته 
توســط ایاالت متحده و شرکایش در 
چارچوب پیمان ناتو هدفگذاری شده 
اســت. اخیراً حامد کرزای، نخستین 
رئیس جمهــوری افغانســتان در پی 
شکســت طالبان در ۲۰۰۱ توســط 
نیروهای آمریکایی که به مدت ۱3 سال 
در این کسوت قرار داشت، مصاحبه ای با 
خبرگزاری آسوشیتدپرس داشت که در 
نوع خود بی نظیر بود و به صورت واضح 
نشــان می دهد که اساساً اشرف غنی، 
رئیس جمهوری پیشــین افغانستان 

به دستور ایاالت متحده از کابل خارج 
شده است. کرزای در بخشــی از این 
مصاحبــه می گوید که »شــمارش 
معکوس برای توافــق احتمالی از ۱4 
اوت، یک روز قبل از به قدرت رسیدن 
طالبان آغاز شد. من و عبداهلل عبداهلل با 
غنی مالقات و توافق کردیم که روز بعد 
با فهرستی متشکل از ۱5 نفر دیگر برای 
مذاکره درباره توافقنامه تقسیم قدرت به 
دوحه برویم. طالبان در حومه کابل بود، 
اما رهبری طالبان در قطر قول داده بود 
که نیروهایش تا زمان انجام توافق در 
خارج از شهر بمانند«. کرزای در ادامه 
این مصاحبه می گویــد که »تا صبح و 
حتی ظهر ۱5 اوت به من اطمینان داده 
شد که طالبان دست به اقدامی نخواهد 
زد اما  حدود ساعت ۲:45 بعدازظهر، 
اعالم شد غنی از شهر فرار کرده است. 
با وزیر دفاع و وزیر کشور تماس گرفتم 
دنبال فرمانده پلیس کابل گشــتم، 
همه رفته بودند. اصاًل هیچ مقامی در 
پایتخت حضور نداشت، نه رئیس پلیس، 
نه فرمانــده ارتش، نــه واحد دیگری. 
همه رفته بودند و همیــن موضوع به 
عنوان یک دعوتنامه برای طالبان عمل 
کرد«. این گفته های کرزای در حالی 
بیان می شــود که او همچنان معتقد 

است باید با طالبان گفت وگوهای همه 
جانبه از سوی بســیاری از کشورهای 
دنیا انجام شــود تا افغانســتان بتواند 
به سرمنزل مقصود برســد، اما در این 
میان یک موضوع کامــاًل در حال طی 
شدن در مســیر مخالف و عکس این 
روند است و آن هم ســناریوهای گاه 
و بیگاه قدرت ها اســت. اساساً بازیگر 
اصلی این روزهای افغانســتان را باید 
در وهله اول ایاالت متحده و ســپس 
چین و روسیه دانست. آنچه امروز در 
افغانستان شاهدش هستیم و به نوعی 
موجب شده تا وضعیت این کشور تا به 
اینجای کار متزلزل شود، سیاست هایی 
بوده که ایاالت متحــده آن را طی ۲۰ 
سال گذشته در دستور کار قرار داد که 
یکی از آنها ریشــه کن کردن احزاب و 
جریان های اصلی سیاسی افغانستان 
بود. واقعیت این اســت که در شرایط 
کنونی طالبان نه تنها نمی خواهد یک 
دولت همه شــمول از تمام جریانات و 
اقوام تشکیل دهد، بلکه عماًل ما شاهد 
آن هستیم که یک صدای واحد یا یک 
صدای ملی در افغانستان وجود ندارد 
که بتواند اوضاع را به صورت درســت 
و حساب شده جلو ببرد و حاال بحران 

جدید خلق شده است. 

افغانستان در محاصره بحران انسانی
یکی از بحران هایی کــه از روز اول 
قابل تصور بود اما ابعاد آن قابل تحلیل 
و برآورد نبود، بحران انسانی و اقتصادی 
در سراسر افغانستان بود. واقعیت این 
است که همه می دانســتند از زمان به 
روی کار آمدن طالبان در کابل، بدون 
تردید این جریان توســط کشورهای 
منطقه و فرامنطقه به رسمیت شناخته 
نخواهد شد و به همین دلیل بود که ما 

شاهد به وجود آمدن یک بحران پله کانی 
بودیم. حاال این بحران به نظر می آید 
به اواسط خود رســیده و دلیل آن هم 
بلوکه کردن منابع مالی ایاالت متحده 
است. اخیراً و براســاس اعالم رویترز و 
منابعی در سازمان ملل متحد، چیزی 
حدود ۲8۰ میلیون دالر از دارایی های 
افغانستان در صورت تصویب، از طریق 
صندوق امانت بازسازی افغانستان به 
 )WFP( ســازمان برنامه جهانی غذا
و صندوق حمایت از کودکان سازمان 
ملل )UNICEF( انتقال داده خواهد 
شد که این رقم برای تهیه مواد غذایی و 
دارویی مصرف خواهد شد. این کمک 
۲8۰ میلیون دالری در حالی صورت 
می گیرد که سازمان ملل اخیراً با انتشار 
گزارشی خبر داد که پس از مسلط شدن 
طالبان در افغانستان و قطع میلیارد ها 
دالر کمک های بشردوســتانه جامعه 
بین المللی به این کشور، میلیون ها افغان 
با بحران شــدید روبرو شده اند. در این 
گزارش  پیش بینی شده است که درآمد 
ناخالص داخلی افغانستان در طول یک 
سال  ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و 
در سال های بعدی، انقباض اقتصادی 
می تواند به حدود 3۰ درصد برسد که 
این به معنای به وجود آمدن یک بحران 
اقتصادی وخیم در افغانستان خواهد 
بود. موضوع بسیار مهم دیگری که در 
این میان باید مورد نظر قرار بگیرد این 
اســت که ایاالت متحده در این رابطه 
صریحا اعالم کرده که تمام کمک هایی 
که به افغانستان خواهد شد، از طریق 
طالبان انجام می شود؛ به عبارتی دیگر 
آمریکایی ها معتقدنــد هر کمکی که 
قرار اســت به مردم افغانستان شود، 
به هیچ وجه از مجــرای طالبان عبور 
نخواهد کرد. واشــنگتن معتقد است 
نباید این میزان از کمک ها به صورت 
مستقیم به طالبان داده شود، چراکه 
این جریان می تواند کمک های نقدی 
مذکور را صرف هزینه عملیات ها و یا 
اقدامات تروریستی علیه آمریکا و منافع 
این کشور کند. این اقدام ایاالت متحده 
به خوبی نشان می دهد که تیم بایدن 
و مجموعه ساختار سیاسی - امنیتی 
واشنگتن به هیچ وجه به طالبان اعتماد 
ندارند و آمریکا همچنان از ناحیه این 

جریاِن بومی احساس نگرانی می کند. 
در مقابل و در جبهه روس ها اوضاع به 
صورتی دیگر است. روز گذشته )جمعه( 
ضمیر کابلوف، نماینده ویژه ریاســت 
جمهوری روســیه در امور افغانستان 
در گفتگویی با خبرگزاری اسپوتنیک 
اعالم کرد کــه گفتگوها درباره فروش 
ســالح به طالبان افغانستان بی مورد 
است و روسیه تمایلی برای انجام چنین 
کاری ندارد. از ســویی دیگر کابلوف 
اعالم کرد که مســکو به دنبال اتصال 
مجدد بانک های افغانستان به سیستم 
پرداخت جهانی سوئیفت است و این 
اقدام در برابر سیاست های ضداقتصادی 
آمریکا علیه افغانســتان انجام خواهد 
شد. این مواضع کابلوف به عنوان کسی 
که دهه ها در پرونده افغانستان دخیل 
بوده و در زمان اتحاد جماهیر شوروی 
هم در این کشــور حضور دیپلماتیک 
داشته است نشــان می دهد اختالف 
نظر در مورد آزادسازی پول های بلوکه 
شده افغانستان حداقل در رونما کاماًل 
مشخص اســت، اما واقعیت این است 
که در پشت صحنه معلوم نیست مسکو 
و واشــنگتن چگونه با هم منافعشان 
را تقســیم کرده اند. حاال این ســوال 
مطرح اســت که آیا دعــوای طالبان 
بر ســر پول های بلوکه شده به نتیجه 
می رســد یا خیر، اما آنچه مشــخص 
خواهد بود این است که با رسیدن فصل 
سرما در افغانستان، بحران اقتصادی و 
انسانی عجیبی دامنگیر مردم و سپس 

همسایگان این کشور خواهد شد. 

واشنگتن معتقد است کمک به مردم افغانستان نباید از مجرای طالبان عبور کند؛

دعوا بر سر بی اعتمادی و پول! 
در گزارش سازمان ملل 

آمده است که درآمد 
ناخالص داخلی افغانستان 

طی یک سال  20 درصد 
کاهش خواهد یافت و در 
سال های بعدی، انقباض 

اقتصادی می تواند به حدود 
30 درصد برسد که این به 
معنای به وجود آمدن یک 
بحران اقتصادی وخیم در 

افغانستان خواهد بود

تیم بایدن به هیچ وجه به 
طالبان اعتماد ندارند و 

آمریکا همچنان از ناحیه 
این جریاِن بومی احساس 
نگرانی می کند. در مقابل و 

در جبهه روس ها اعالم شده 
است که مسکو به دنبال 
اتصال مجدد بانک های 

افغانستان به سیستم 
پرداخت جهانی سوئیفت 
است و این اقدام در برابر 

سیاست های ضداقتصادی 
آمریکا علیه افغانستان 

انجام خواهد شد

یک مقام نظامی سوری از مذاکرات دولت کشــورش و ترکیه درباره منطقه شرق فرات و حضور نظامی ترکیه در 
سوریه خبر داد. حیدره جواد، تیمسار سوری در گفت وگو با اسپوتنیک اعالم کرد که کشورش و ترکیه مذاکراتی را 
درباره منطقه شرق فرات انجام می دهند. وی که رئیس هیئت مذاکره کننده سوریه در این مذاکرات است در این باره 
گفت: مهم ترین موضوعات مورد مذاکره منطقه شرق فرات و حضور نظامی ترکیه در سوریه است. این مقام نظامی 
سوری ادامه داد: همچنین مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک قسد و 
ائتالف بین المللی و همچنین فعالسازی توافقنامه آدانا میان سوریه و ترکیه از دیگر 
موضوعات مهم مطرح در این مذاکرات هستند. وی همچنین اعالم کرد: پیشرفتی 
در این زمینه صورت گرفته است و ما امیدواریم که به یک راه حل برای این بحران 
دست یابیم. ترکیه به بهانه مبارزه با تروریســم عملیات نظامی گسترده ای را در 

خاک این کشور انجام می دهد.

منابع خبری از کشته و مجروح شدن ســه شهرک نشین صهیونیســتی در پی یک عملیات تیراندازی در کرانه 
باختری خبر دادنــد. روزنامه القدس العربی اعالم کرد کــه در پی یک عملیات تیرانــدازی در نابلس واقع در کرانه 
باختری یک شهرک نشین صهیونیستی کشته و دو صهیونیست دیگر نیز مجروح شدند. طبق این گزارش، عملیات 
تیراندازی از داخل یک خودرو انجام شــد که پس از این حمله منطقه را ترک کرد. عناصر ارتش رژیم صهیونیستی 
بالفاصله عملیات جستجو را برای یافتن مجریان این عملیات در اطراف شهرک 
صهیونیســت نشــین حومیش آغاز کردند. این عملیات واکنش مقامات رژیم 
صهیونیستی را به همراه داشت و بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم این عملیات را 
تروریستی خواند. وی گفت: به خانواده فرد جانباخته تسلیت می گویم. آمادگی 
خود علیه تروریسم در کرانه باختری را افزایش خواهیم داد. وزیر خارجه اسرائیل 

نیز اعالم کرد که به اتخاذ تدابیر الزم علیه مجریان این عملیات ادامه می دهیم.

کشتهوزخمیشدن۳شهرکنشینبراثرتیراندازیدرکرانهباختریترکیهبرایادامهحضوردرسوریهبادمشقمذاکرهمیکند

یک گروه محقق مســتقر در ســئول گفت، کره 
شمالی در ســال های اخیر تالش کرده تا از افشای 
اطالعات اعدام های خود در مالء عام به جهان خارج 
جلوگیری کند و این نشان می دهد که پیونگ یانگ 
ممکن اســت نگران سابقه حقوق بشــری خود در 
بررسی های بین المللی باشد. به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، این گروه محقق به نام کارگــروه عدالت 
انتقالی مستقر در سئول همچنین تصاویر ماهواره ای 
و شواهد ۲3 مورد اعدام در مالءعام را در دوران کیم 
جونگ اون، رهبری کره شمالی مورد ارزیابی و تحلیل 
قرار داده اســت. این گروه محقق در گزارشی که روز 
چهارشنبه منتشر شــد، گفت: فراریان کره شمالی 
گفتند که اعدام ها در مکان های تحت نظارت دقیق 
انجام شده و مقام های این کشــور به شدت مراقبند 
که هیچ اطالعاتی به خــارج درز نکنــد. این گروه 
غیردولتی کــه به مستندســازی نقض های حقوق 

بشــری می پردازد و به دنبال برقراری عدالت برای 
قربانیان اســت، همچنین اعالم کرد: در سال های 
اخیر، به نظر می رســد که کره شــمالی به صورت 
اســتراتژیکی مکان هایی را به دور از مرز برای انجام 
اعدام ها در نظر گرفته و انتخاب کرده است. نظارت و 
کنترل بر حاضران در مراسم اعدام تشدید می شود 
تا از انتشــار اطالعات اعدام های عمومی در خارج از 

کشور جلوگیری به عمل آید.

رهبران اتحادیه اروپا موافقــت کردند که اگر ارتش 
روســیه به اوکراین حمله کند، تحریم های اقتصادی 
بیشــتری را با همکاری آمریکا و انگلیس علیه روسیه 
اعمال کنند؛ گرچه آن ها دیپلماسی بیشتر با مسکو را 
ترجیح می دهند. به گزارش رویتــرز، رهبران اتحادیه 
اروپا در تازه ترین نشست خود با صدور بیانیه ای گفتند: 
هرگونه تهاجم از سوی روسیه علیه اوکراین پیامدهای 
سنگینی در پی خواهد داشــت و با همکاری آمریکا و 
انگلیس به عنوان متحدانمان اقدامات محدود کننده ای 
علیه روسیه انجام خواهیم داد. پیش از این تحریم های 
اقتصادی به  علت الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه 
در ســال ۲۰۱4 و اقداماتی که غرب آن هــا را به عنوان 
تهاجم فزاینده روســیه می بیند، اقتصاد روسیه، انرژی 
و بخش هایی از این کشور را مورد هدف قرار داده است. 
گرچه نوع تحریم ها علیه روســیه در این نشست مورد 
بحث قرار نگرفت، اما دیپلمات ها گفته اند که اقدامات 

جدید می تواند هــدف گیری الیگارش های روســیه، 
ممنوعیت معامالت اتحادیه اروپا با بانک های خصوصی 
روسیه و احتماال قطع ارتباط تمامی بانک های روسیه با 
سیستم سوئیفت که حیاتی ترین نقل وانتقال بین المللی 
است را شــامل شــود. رهبران اتحادیه اروپا با اشاره به 
توافقات صلــح ۲۰۱4-۲۰۱5 که با آلمان، فرانســه، 
اوکراین و روسیه به دســت آمد، گفتند که این اتحادیه 

تالش های دیپلماتیک را تشویق و تشدید می کند.

کرهشمالیدرصددمخفیکردناعدامهایدستهجمعیوانفرادیتوافقرهبراناتحادیهاروپابرایتحریمروسیه
خبرخبر

فرشاد گلزاری

تالشنمایندگانکانادا
برایتقویتقانونسکوالریسم

درکبک
جمعی از نمایندگان حــزب محافظه کار 
و لیبرال کانادا بــرای مداخله فدرال در قانون 
سکوالریسم کبک تالش می کنند. به گزارش 
ســی تی وی نیوز، پس از اخــراج یک معلم از 
کالس درس به دلیل داشــتن حجاب، دولت 
لیبرال کانادا و محافظه کاران اپوزیســیون با 
درخواست هایی از داخل برای مداخله مستقیم 
در قانون بحــث برانگیز سکوالریســم کبک 
مواجه هســتند. احزاب فدرال و نمایندگان 
مجلس آنها هفته گذشــته را صرف واکنش 
به قانون موســوم به الیحــه ۲۱ کرده اند که 
پوشــیدن نمادهــای مذهبــی در محل کار 
از ســوی برخی از کارمندان دولتــی که در 
مناصب قدرت هستند، مانند معلمان، قضات 
و افسران پلیس را ممنوع می کند. این قانون 
در سال ۲۰۱9 تصویب شد، اما هفته گذشته 
پس از انتشــار اخباری مبنی بر اینکه به یک 
معلم کالس سوم در کبک، گفته شد به دلیل 
داشــتن حجاب، دیگر نمی توانــد در کالس 
درس تدریس کند، دوبــاره در خارج از کبک 
مورد توجه قــرار گرفت. اریــن اوتول، رهبر 
محافظه کاران گفته اســت که اگرچه شخصاً 
با این قانون مخالف است، اما معتقد است که 
کبکی ها به تنهایی باید بــا آن مقابله کنند و 
آنها در هیچ دادگاهی به آن اعتراض نخواهند 
کرد. ســناتور محافظه کار سلما عطااهلل جان 
با انتشــار بیانیه ای الیحه ۲۱ را تبعیض آمیز 
و نژادپرســتانه خواند و گفت که او با وجدان 
خود نمی تواند ســاکت بمانــد، در حالی که 
هموطنان کانادایی به طور آشکار مورد هدف 
قرار می گیرند. او گفت: ما نمی توانیم در مورد 
حقوق بشــر گزینشــی عمل کنیم. در جناح 

لیبرال، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز 
چهارشنبه گفت که مداخله فدرال در این باره 
را در زمان مناسب رد نمی کند. با این حال، در 
حال حاضر، او گفت که بهتر است اجازه دهیم 
خود کبکی ها این مبــارزه را رهبری کنند. او 
گفت: من فکر می کنم تنها چیزی که باید به 
خاطر بسپاریم این است که مردم کبک به یک 
جامعه آزاد و باز، آزادی بیان، برابری زن و مرد 
و آزادی مذهب و آزادی وجدان اعتقاد دارند. 
آنها در حال حاضر از خود سؤال می کنند که 
چگونه در یک جامعه آزاد ممکن است فردی 
شغل خود را به دلیل مذهبش از دست بدهد.  
ایو فرانسوا بالنشت، رهبر بلوک کبکوا، ترودو 
را به چالش کشید تا افکار عمومی کبک را در 
مورد ایــن موضوع در یک همه پرســی مورد 
آزمایش قرار دهد. نظرسنجی ها نشان می دهد 
که اکثریت مردم کبــک از این قانون حمایت 
می کننــد. او از ترودو به خاطــر اینکه به باب 
رائه، سفیر سازمان ملل متحد اجازه داد تا این 
قانون را تبعیض آمیز بنامد، انتقاد کرد و آن را 

به منزله توهین به کبک خواند.
جگمیت ســینگ، رهبر حزب دموکرات 
جدید هم موضع قبلی خود را تغییر داد و گفت 
که از دولت فدرال برای ورود به دادگاه حمایت 
می کند. سلما زاهد، نماینده لیبرال که حجاب 
دارد نیز در بیانیه ای گفت: زمان آن رســیده 
است که اتاوا به چالش شورای ملی مسلمانان 
کانادا و انجمن آزادی های مدنی کانادا علیه این 
قانون بپیوندد. او گفت: تا به امروز، این چالش 
از سوی جامعه مدنی مطرح شده است. اما به 
عنوان حزبی که منشور حقوق و آزادی ها را به 
کانادا آورده و به عنوان دولتی که مدافع حقوق 
بشر در سراسر جهان است، نمی توانیم اجازه 
دهیم وزن این مبارزه بــه تنهایی روی دوش 
جامعه مدنی باشد. جنا ســادز، نماینده تازه 
منتخب لیبرال اتاوا هم در بیانیه ای که درباره 
قانون سکوالریسم منتشــر کرد، آن را مظهر 
احساسات نابردبار و بیگانه هراسی خواند که 
ممکن است نیاز به مداخله فدرال داشته باشد. 
او گفت: دولت کانادا در همه ســطوح تعهدی 
تزلزل ناپذیر به اصــول آزادی مذهب و بیان 
دارد. ما نمی توانیم بیکار بایستیم و اجازه دهیم 
این قانون بدون چالش پیش برود، زیرا ما آنچه 

را که اجازه می دهیم، ترویج می کنیم.

جهاننما


