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بایدندردیداربااشرفغنی:
آینده افغانستان به مردم این کشور 

بستگی دارد
رئیس جمهوری افغانســتان به خبرنگاران 
گفت که در دیدارش با بایدن از وی نخواســته 
تا خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان را 
به تاخیر بیندازد اما هشــدار داد که این اقدام 
می تواند پیامدهایی را برای هر دو طرف داشته 
باشد. به گزارش اسپوتنیک، اشرف غنی، رئیس 
جمهوری افغانستان گفت: تصمیم جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا بــرای انتقال و خروج 
نیروهای این کشــور از افغانســتان نتایجی را 
برای مردم افغانستان و آمریکا در منطقه دارد. 
وی همچنین گفت، گفتگوها با آمریکا بســیار 
سازنده بود و کشــورهای منطقه باید به دولت 
کابل و نه ســایر نیروها برای ماندن در قدرت 
شــرط ببندند. بایدن صراحتا گفت که آمریکا 
به حمایت امنیتی و کمک های بشردوســتانه 
به افغانســتان ادامه می دهد. اظهارات رئیس 
جمهــوری افغانســتان در جریــان افزایش 
درگیری ها و خشونت ها از ســوی طالبان در 
این کشور مطرح شده است. کابل مدت هاست 
که پاکستان را به پناه دادن و حمایت از طالبان 
متهم کرده است. اشرف غنی همچنین اعالم 
کرد که نیروهای امنیتی افغانســتان تعدادی 
از مناطقی را که به دســت طالبان در جنوب و 
شمال این کشــور افتاده بود، به دست گرفته 
است. وی همچنین از طالبان خواست تا برای 
آتش بس اقدام کرده و به روند سیاسی برگردد 
و ادامه داد: دولت کابل به مدیریت پیامدهایی 
نیاز دارد که پس از خروج نیروهای آمریکایی 
اتفاق می افتد و مردم افغانستان باید با چالش ها 
مقابله کنند. هیات دولت افغانستان با یک گروه 
دو حزبی از قانونگذاران کنگره دیدار داشــت 
و یک نظر متحد درباره حمایت از افغانســتان 
مطرح شد.بایدن نیز گفت، آمریکا، افغانستان 
را فراموش نمی کند و کنار نمی گذارد اما مردم 
این کشــور باید برای آینده خودشان تصمیم 
بگیرند. وی به خبرنــگاران گفت:  نیروهای ما 
شاید در حال ترک افغانستان باشند اما حمایت 
ما از افغانســتان پایان نمی یابد و کمک های ما 
در امور نظامی، اقتصادی و سیاسی این کشور 

ادامه دارد. 

در این دیدار عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای 
عالی آشتی ملی افغانستان نیز حضور داشت و 
در گفتگویی با رویترز پس از نشســت با بایدن 
گفت، مذاکرات متوقف شده درون افغانستانی 
درباره سازش سیاسی نباید کنار گذاشته شود 
مگر آنکه شبه نظامیان طالبان خودشان از این 
مذاکرات خارج شوند. وی افزود: فکر می کنم 
ما نباید این گفتگوها را متوقف کنیم مگر آنکه 
این روند به طور کامل از سوی طالبان متوقف 
شود. ما نمی توانیم با وجود پیشرفت کم یا آنچه 
اکنون در حال رخ دادن در افغانســتان است، 
گفتگوها و مذاکرات را نادیده بگیریم. در همین 
حال آناتولی ترکیه به نقل از پنتاگون گزارش 
داده که در جریان دیدار لوید آستین، وزیر دفاع 
آمریکا با اشــرف غنی و عبداهلل عبداهلل، رئیس 
جمهوری و مشاور عالی سازش ملی افغانستان 
وی تاکید کرد که پنتاگون در امنیت و ثبات در 
این کشور آسیایی ســرمایه گذاری کرده و بار 
دیگر بر حمایت کشورش از نیروهای امنیتی و 

دفاع ملی افغانستان تاکید کرد. 
از ســوی دیگر شــبکه خبری فاکس نیوز 
به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا مدعی شــد 
که ایاالت متحــده پیش از دیــدار جو بایدن 
رییس جمهوری آمریکا با اشرف غنی همتای 
افغانســتانی وی، بــه مواضع طالبــان حمله 
پهپادی انجام داد. به گزارش این شبکه خبری، 
این مقام دفاعــی گفت که ارتــش آمریکا دو 
حمله پهپادی علیه مواضع طالبان در شــمال 
افغانستان انجام داده اســت. به نوشته فاکس 
نیوز، تعداد نامشــخصی از اعضای طالبان در 
استان های قندوز و بغالن که حمالت واشنگتن 
در آنجا انجام گرفته، کشــته شــدند. این در 
حالیســت که وزارت دفاع تاجیکستان اعالم 
کرد، این کشور نیروهای مسلحش که در مرز 
با افغانستان مستقر هســتند به دلیل افزایش 
وخامت و تهدیــدات امنیتی در این کشــور 
همسایه در وضعیت آماده باش قرار داده است 

تا مانع از ورود احتمالی طالبان شوند. 

جهاننما
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فرشادگلزاری

 ســوریه بیش از یک دهه است 
که به کانــون بحران های چند الیه 
تبدیل شــده اســت. بحران هایی 
که بدون تردید ســال ها و شــاید 
دهه ها طول بکشد تا آثار آن از این 
کشور پاک شــود که در این مسیر 
بســیاری از دولت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای هم به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم بر ایــن تحوالت 

تاثیرگذار هستند. 
زمانی که یکباره ویروس تکفیر 
در این کشور، از شهری به شهر دیگر 
سرایت می کرد و خون های زنان و 
مردان این کشــور به زمین ریخته 
می شــد، تنها دغدغه جامعه ملل 
این بود که صرفــاً بتوانند داعش و 
سایر گروه های تروریستی از جمله 
جبهه النصره را از مدار خارج کنند 
و هیچکس به این فکر نمی کرد که 
قرار اســت چه اتفاقی برای آینده 
ســوریه در عرصه هــای مختلف 

بیافتد. 
این سواِل بدوِن پاسخ تا همین 
حاال هم گنــگ و نامفهــوم مانده 
اســت و مقامات هیچ کشــوری بر 
کره زمین نمی دانند که سوریه چه 

زمانی قرار اســت تا به گذشته خود 
برگردد. بدون تردید پاســخ به این 
پرسش کار آســانی نیست؛  آن هم 
در دورانی که سیاســت بین الملل 
 روز بــه روز و ســاعت به ســاعت 

پیچیده تر می شود. 
پیچیدگــی نظــام بین الملل و 
غیرپیش بینــی شــدن روندهای 
جهانی اساســاً به رفتــار بازیگران 
بزرگتر بستگی دارد اما واقعیت این 
است که گهگاهی بازیگران کوچکتر 
در دنیا به نوعی رخ عیان می کنند 
که تمام معــادالت را یکباره تغییر 
می دهند. در ســوریه هــم دقیقاً 
همین اتفــاق از یــک دهه پیش 

تاکنون رخ داده است. 
درست است که 137 گروهک 
تروریســتی ریز و درشــت در این 
کشــور پدید آمدند و یکباره همه 
جا رنگ خون به خــود گرفت اما با 
ورود بازیگران موثرتر مانند روسیه، 
ترکیــه، آمریکا و چندیــن بازیگر 
منطقه ای مانند عربســتان، قطر، 
کویــت و امــارات به زمیــن بازی 
ســرویه، همــه چیز بیــش از حد 

پیچیده شد. 
در شــرایط کنونی هــم همین 
بازیگــران هســتند کــه در حال 
جهت دهی به وقایع سوریه هستند. 
بــه عنــوان نمونه چنــدی پیش 

والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 
روســیه و رجب طیــب اردوغان، 
همتــای تــرک وی، در تماســی 
تلفنی در مــورد اقدام مشــترک 
بین نیروهــای نظامی دو کشــور 
برای جلوگیری از تشدید درگیری 
نظامی در منطقه ادلب سوریه بحث 
و تبادل نظر کردند. بر اساس اعالم 
کاخ کرملیــن، دو رئیس جمهــور 
به صورت کاماًل مشــخص بر ســر 
این موضوع که چگونــه می توانند 
اوضاع ادلب را ثابــت نگه دارند و از 
هرگونــه تنش در ایــن منطقه که 
تنهــا نقطه تجمیع تروریســت ها 
است، جلوگیری کنند، به گفت وگو 

پرداختند. 
البته نکته بســیار مهــم دیگر 
کــه نباید از یــاد برود این اســت 
که چنــدی بعد از ایــن گفت وگو، 
وزارت دفــاع روســیه در بیانیه ای 
اعالم کرد که مســکو یک جنگنده 
از نوع میگ31 که  قــادر به حمل 
موشک های کینژال است را به پایگاه 
هوایی حمیمیم در سوریه منتقل 
خواهد کرد. انتقال این جنگنده که 
مدرنترین جنگنــده نیروی هوایی 
روســیه به حســاب می آید نشان 
می دهد کــه روس ها بــه نوعی در 
حال اجرای مانور قدرت خود علیه 

غرب هستند. 

این رقابت صرفاً در حوزه نظامی 
نیســت بلکه در حوزه سیاسی هم 
قابل رویت خواهــد بود. به گونه ای 
کــه نایــب رئیــس اداره عملیات 
اصلی در ســتاد کل ارتش روسیه 
با بیان اینکه آمریکا به اســتخراج 
غیر قانونی نفت در ســوریه کمک 
می کند اعالم کرد که این اقدام در 
حالی صورت می گیرد که نیروهای 
ســوریه دموکراتیک و قبایل عرب 
که با غارت منابع طبیعی سوریه و 
سربازگیری اجباری عرب ها مخالف 
هستند، با یکدیگر درگیرند و همین 
موضوع فاز جدیــد درگیری ها در 

سوریه را کلید زده است. 
دورجدیدمذاکرات

هدف قرار دادن مستقیِم آمریکا 
توســط روســیه آن هم در محیِط 

ســوریه مربوط به امــروز یا دیروز 
نیست؛ بلکه مســکو به هر ترتیب 
طی چند سال گذشــته واشنگتن 
را در پرونده سوریه با انواع و اقسام 
محورهای پیدا و پنهان هدف قرار 

داده است. 
اما واقعیت این است که ایاالت 
متحده هم طی این ســال ها صرفاً 
نظاره گر مسکو نبوده و به هر ترتیب 
که شده سعی داشته تا منافع خود را 
تامین کند. این اقدامات واشنگتن 
به نوعی در چند مرحله و سطح قابل 
تحلیل است که در متن حاضر صرفاً 
به اقدامات جدید آمریکا در منطقه 

خواهیم پرداخت. 
به عنــوان مثال روز گذشــته 
)شــنبه( جویی هود، معاون وزیر 
خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک 
به متحدان کشورش در خاورمیانه 
نســبت به عادی ســازی روابط با 
سوریه هشــدار داد و اعالم کرد که 
چنانچه کشــورهای عربی مسیر 
عادی ســازی روابط با ســوریه را 
انتخــاب کنند، آنها با خطر فشــار 
اقتصادی از ســوی آمریکا مواجه 

خواهند شد. 
او همچنیــن اعالم کــرد که ما 
تحریم های قانون سزار را در دستور 
کار داریــم؛ چراکه ایــن قانون از 
حمایت گسترده و دوحزبی کنگره 
برخوردار است و دولت بایدن آن را 
دنبال خواهد کرد. اظهارات معاون 
وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح 
شده که تحریم ها و محدودیت های 
اقتصــادی آمریکا مانعــی مقابل 
کشــورها برای برقــراری دوباره 
روابط با جمهوری عربی سوریه طی 

سال های اخیر بوده است. 
با این حــال، امــارات و بحرین 
در ســال ۲۰1۹ سفارت هایشان 
را در دمشــق بازگشــایی کردند و 
عمان در ســال ۲۰۲۰ ســفیرش 
را به ســوریه بازگرداند اما مســاله 
مهمتر این اســت که آمریکایی ها 
در یک ســو با اعمال این تحریم ها 
و تهدید کشــورهای عربی منطقه 
در حــال منزوی کــردن و تعمیق 
گسست های سیاســی و اقتصادی 
 در سوریه هســتند تا این کشور را 
دوباره بــا بحران روبــرو کنند و از 
سوی دیگر به دنبال آن هستند تا به 

تمام بازیگران دخیل در این پرونده 
بفهمانند که حتی در عرصه میدانی 
هم حرف اول و آخر را واشــنگتن 

می زند. 
اگر به ســخنان روز گذشــته 
فرســتاده ویژه ســازمان ملل در 
ســوریه نگاهی گــذرا بیندازیم به 
خوبی می بینیم که ایاالت متحده 
در حال مهندســی اوضاع و احوال 
سیاســی حاکم بر پرونده ســوریه 
است؛ به گونه ای که گیر پدرسن از 
قصد خود برای دیدار قریب الوقوع 
از مســکو خبر داد و خواستار آغاز 
گفتگوی جدیــد بین المللی برای 
حل و فصــل منازعات شــد. او در 
جریان نشســت روز جمعه شورای 
امنیت سازمان ملل اعالم کرده که 
دور جدید مذاکرات در مورد حل و 
فصل سوریه در قالب آستانه اوایل 
ماه آینده در نور ســلطان پایتخت 

قزاقستان برگزار می شود. 
اعالم این خبــر در بطن خود دو 
موضوع را جا داده اســت. نخست 
اینکه آمریکایی ها در حال مخابره 
این پیام هســتند که نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور سوریه با آنها 
هماهنگ اســت و نفــوذ خوبی بر 
او دارند و در وهله دوم به روســیه 
اعالم می کنند که واشــنگتن برای 
تحمیل هزینه در حال زمینه چینی 
بــرای مدیریت آشــوِب جدید در 
سوریه اســت و اگر به سهم خواهی 
آن پاســخ داده نشــود، اوضاع را 
 به سمت وخامت بیشــتر هدایت 

خواهد کرد.
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روبروکنند

سازمان پزشکان بدون مرز از کشته شدن سه تن از اعضای این سازمان در اقلیم تیگرای اتیوپی خبر داد. همزماندولت 
آمریکا خواهان تحقیقات شد. به گزارش رویترز، سازمان پزشــکان بدون مرز با صدور بیانیه ای اعالم کرد، اشخاصی 
ناشناس سه تن از کارمندان این نهاد را در اقلیم تیگرای اتیوپی به قتل رساندند. این سازمان همچنین اعالم کرد، پزشکان 
بدون مرز، بعد از ظهر پنجشنبه ارتباط خود را با خودروی حامل تیم وابسته به خود از دست داد. در این بیانیه همچنین 
آمده است: صبح دیروز )شنبه( این خودرو پیدا شد و حدود چند متری آن، اجساد سه 
تن از همکاران سازمان پزشکان بدون مرز کشف و شناسایی شد. ما حمله به همکاران 
خود را با شدیدترین الفاظ ممکن محکوم می کنیم و از هیچ تالشی برای روشن شدن 
ابهامات این حادثــه فروگذار نخواهیم کرد. درگیری میــان ارتش اتیوپی و جبهه 

آزادیبخش تیگرای باعث کشته شدن هزاران تن شده است.

وزرای خارجه ایتالیا و اسپانیا در راستای بازگرداندن دو طرف فلسطینی و اسرائیلی به مذاکرات و راه اندازی کمیته 
چهارجانبه صلح در خاورمیانه، اواخر ژوئیه آتی به فلسطین و اراضی اشــغالی سفر خواهند کرد. به گزارش آناتولی 
ترکیه، لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا در همایشی با عنوان تغییرات بین المللی بزرگ و درگیری ها میان دو طرف 
فلسطینی و اسرائیلی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به طرح مشترک این کشور با اسپانیا اظهار کرد: 
اواخر ژوئیه آتی همراه با آرانچا گوانزالس الیا، وزیر خارجه اسپانیا ابتدا با کابینه 
جدید اسرائیل دیدار کرده و سپس به فلسطین خواهیم رفت. وزیر خارجه ایتالیا 
در ادامه هدف از سفر آتی خود به فلسطین و اراضی اشغالی را بازگرداندن طرف ها 
به مذاکرات صلح و ازسرگیری فعالیت های کمیته چهارجانبه صلح در خاورمیانه 

متشکل از اتحادیه اروپا، آمریکا، سازمان ملل و روسیه اعالم کرد.

طرح مشترک ایتالیا و اسپانیا برای احیای مذاکرات صلح خاورمیانهکشته شدن ۳ کارمند سازمان پزشکان بدون مرز در اتیوپی

یکی از رهبران انصاراهلل یمن از عملکرد فرســتاده 
سازمان ملل به این کشــور انتقاد و اعالم کرد که وی به 
دنبال راهکارهای واقعی برای حل بحران کشور نیست. 
به گزارش اسپوتنیک، محمدعلی الحوثی، عضو شورای 
سیاسی انصاراهلل یمن در توییتی نوشت: مارتین گریفیث، 
فرستاده سازمان ملل به یمن که ائتالف متجاوز عربی 
موجب ابقای وی شــده است، اسب ســواری است که 
خارج از زمین مسابقه اسب دوانی می کند و برای توقف 
جنایت های ائتالف متجاوز عربی و پایان محاصره یمن از 
طریق نظریه پردازی فعاالن وارد عمل می شود. گریفیث 
راهکارهای جدی و واقعی را کنار می گذارد و راهکارهای 
سحرآمیزی ارائه می کند که بوی بد جنایت ها و نقض های 
متجاوزان را به غفلت می ســپارد. اظهارات الحوثی در 
واکنش به گــزارش اخیر گریفیث به شــورای امنیت 
اســت. وی در این گزارش درباره آخرین تالش هایش 

برای حل سیاســی بحران در یمن صحبــت و تأکید 
کرد که طرف های یمنی فرصت های صلح را از دســت 
دادند و هیــچ امتیازی برای پایان جنــگ ندادند. وی 
گفت: انصاراهلل بر توافق نامه جداگانه ای درباره بنادر و 
فرودگاه به عنوان پیش شرط مذاکرات درباره آتش بس 
پافشاری می کند. دولت یمن نیز بر اجرای تمام اقدامات 

از جمله آتش بس پافشاری دارد.

بــا دســتور رهبــر کره شــمالی، شــماری از 
شــهروندان این کشــور به دلیل اســتفاده مخفیانه 
از تلفن برای برقــراری ارتباط با جهــان خارج اعدام 
شــدند. روزنامه میرور چــاپ بریتانیا در گزارشــی 
 از اعــدام دســت کــم 1۰ شــهروند کره شــمالی 
با دســتور کیم جونگ اون، رهبر این کشــور به دلیل 
اســتفاده مخفیانه از شــبکه های تلفن چینی برای 
برقراری ارتباط بــا جهان خارج خبر داده اســت. در 
حالی که گمان مــی رود تنها ظرف ســه هفته، 1۵۰ 
نفر در چهار اســتان واقــع در مرز مشــترک با چین 
بازداشت شده باشــند، یک منبع در اســتان مرزی 
ریانگ کانگ در شمال کره شــمالی در این باره اعالم 
کرد که فرآیند بازداشــت شماری از شــهروندان این 
کشور از جمله افرادی که از شــبکه های تلفن چینی 
اســتفاده کردند، صورت گرفته و پــس از آن نیز آنها 

به طور علنی اعدام شــدند. به گفتــه منبع مذکور که 
نام وی فاش نشــده، از مجموع 1۰ نفــری که اعدام 
شــدند، پنج تن از اهالی شهرستان مرزی تائهونگدان 
در شمال شرق اســتان ریانگ کانگ در نزدیکی مرز 
مشــترک با چین و پنج تن دیگر نیز از اهالی اســتان 
 مرزی و همجوار هامگیونگ شــمالی در شمال شرق

 کره شمالی بودند. 

انصاراهلل: گریفیث دنبال راهکار واقعی برای حل بحران یمن نیستاعدام 10 شهروند کره شمالی به دلیل ارتباط با خارج از کشور

خبرخبر


