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الوروف: رفع تنش ها بین روسیه و 
آمریکا پیچیده است

سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
اعالم کــرد که تنــش زدایی و رفــع تنش ها 
بین روسیه و آمریکا دشــوار و پیچیده است. 
به گزارش ریانووســیتی، سرگئی الوروف روز 
گذشته )دوشنبه( در سخنانی گفت: مذاکرات 
روســیه و آمریکا در عرصه ثبــات راهبردی 
)مسائل موشکی و هسته ای( که به تازگی در 
ژنو برگزار شــد، امیدبخش بود اما مسکو این 
واقعیت را درک می کند کــه تنش زدایی در 
روابط با واشنگتن بسیار پیچیده است. اواخر 
ماه جوالی گذشــته دور جدیدی از مذاکرات 
روسیه و آمریکا در امور ثبات راهبردی برگزار 
شد که نخستین دیدار دو کشور پس از توافق 
والدیمیر پوتین و جو بایدن روسای جمهوری 
روســیه و آمریکا برای مذاکره در باره مسائل 
ثبات راهبردی بود. الوروف خاطرنشــان کرد 
که اقدامات مشترک روسیه و آمریکا در عرصه 
امنیت سایبری هم باید برای برقراری همکاری 
های دو کشور در مقابله با چالش های مشترک 
آغاز شــود. وی این را نیز گفــت که همینک 
فقط یک قــرارداد در عرصه ثبــات راهبردی 
بین روســیه و آمریکا وجود دارد که شــامل 
پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی راهبردی یا 
استارت-۲ می شود. الوروف گفت: این پیمان 
ســقف تســلیحات زرادخانه های هسته ای 

روسیه و آمریکا را تعیین می کند. 
بحران کارائیب

وزیر خارجه روســیه در ادامــه اظهارات 
خود گفت که روســیه و آمریکا دور از ســطح 
رویارویی های دوره بحران کارائیب در ســال 
۱۹۶۲میالدی هستند.  الوروف افزود: تشبیه 
وضعیت کنونی روابط روسیه و آمریکا از نقطه 
نظر امنیتی با دوره جنگ سرد و تنش های بین 
مسکو و واشــنگتن در آن زمان، اقدام درستی 
نیست. بحران کارائیب یا بحران موشکی  کوبا 
که با عناویــن بحران اکتبــر ۱۹۶۲ یا هراس 
موشکی شناخته می شود، تقابل ۱۳ روزه میان 
ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی بود که 
در پی استقرار موشک های بالستیک میان برد 
شوروی در خاک کوبا آغاز شــد. از این بحران 
اغلب به عنوان واقعه ای یاد می شود که به طور 
بالقوه ای می توانســت جنگ ســرد را به یک 

جنگ هسته ای تمام عیار تبدیل کند. 

کاهش اعتماد روسیه به اروپا
الوروف در ادامه ســخنان خــود گفت که 
اعتماد کشورش به شــرکای اروپایی در حوزه 
انرژی با اعمال منشور سوم انرژی اروپا بر خط 
لوله گاز نورد استریم۲ کاهش یافته است. وی 
همچنین رفتار کمیسیون اروپا در مورد طرح 
خط لوله گاز نورد استریم ۲ را نادرست خواند و 
افزود: در این مساله حق به جانب روسیه است و 

مسکو از حقوق خود دفاع می کند. 
الوروف در بخش دیگری از ســخنان خود 
گفت که ادعای برخی سیاستمداران اروپایی 
مبنی بــر اینکه خــط لوله گاز نورد اســتریم 
۲ وابســتگی اروپا به گاز روسیه را افزایش می 
دهد، بی اساس است. وی افزود: نورد استریم۲ 
امنیت انــرژی اروپا برای چند دهــه آینده را 
تامین می کند. نورد استریم۲ پروژه ای مشترک 
میان شرکت گازپروم روســیه و پنج شرکت 
اروپایی شــامل »انجی« فرانسه، »او. ام. وی« 
اتریش، »رویال داچ شــل« هلند و »یونیپر« و 

»وینترشل« آلمان است. 
این خط لوله دو قلــوی ۱۲۰۰ کیلومتری 
قرار است ساالنه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز را 
از روسیه به آلمان منتقل کند. آمریکا تاکنون 
چند بسته تحریم در مورد طرح خط لوله گاز 

نورد استریم -۲ وضع کرده است.
تحریم روسیه 

وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود 
با انتقاد از تحریم های اروپایی علیه کشورش 
گفت: تحریم های ضدروسی اتحادیه اروپا ابزار 
ناسالم برای اجرای سیاست های بروکسل در 
مسکو است. وی خاطرنشان کرد: این تحریم 
ها به شدت به کشــورهای اروپای جوان ضربه 
می زند. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ پس از روی 
کار امدن دولت غرب گرا در اوکراین،  چندین 
بســته تحریم های مالی و اقتصادی در مورد 

مسکو وضع کرد.
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فرشاد گلزاری

اوضاع افغانستان دقیقاً بر خالف 
آنچه که انتظار میرفت پیش می رود. 
از یک سو همچنان تمام دنیا در حال 
ســرزنش کردن جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا بــه دلیل خروج 
نســنجیده از افغانســتان هستند 
و از ســوی دیگر هر چند ســاعت 
یکبار طالبان بیانیــه ای با مضامین 
جدید مخابره می کند که بخشــی 
از آن مشکوک و ابهام آلود و قسمت 
دیگری از آن سعی دارد تا جو منفی 
علیه ایــن جریان در افغانســتان را 
تطهیر کند. در این میان باید توجه 
کرد که رسانه های جهان شلوغ ترین 
روزهای خود طی ۲۰ سال گذشته 
را ســپری می کنند و در این میان 
صحنه هــا و اخباری توســط آنها و 
خبرنگارانشان در افغانستان مخابره 
می شود که انسان را بهت و حیرت و 
حتی شــوِک آنی روبرو می کند. از 
سوی دیگر باید توجه داشت که در 
افغانســتان مخابره خبرها از سوی 
خبرگزاری ها فعاًل بر دو محور اصلی 

استوار است. 

محور اول فرودگاه کابل و وضعیت 
بحرانی حاکم بر این فرودگاه است 
که هزاران نفر در آن فعاًل سرگردان 
و آواره، منتظر خروج از افغانســتان 
هســتند. محور دوم هــم تحرکات 
سیاسی در این کشور است که بخش 
عمــده ای از آن متوجــه اظهارنظر 
مقامات کشورهای غربی و منطقه ای 
است و قســمت دیگر از آن مربوط 
به مواضع طالبان و حتی حواشــی 
حضور آنها در کابل اســت. آنچه در 
این میان بیش از هر چیز دیگر مورد 
توجه قــرار گرفته، بحران انســانی 
موجــود در فــرودگاه حامد کرزی 

کابل است. 
فرودگاهــی که طی ۲۰ ســال 
گذشــته محــل حضــور نظامیان 
آمریکایی  بوده و از سوی دیگر شاهد 
حضور نظامیان کشورهای عضو ناتو 
به صورت نوبــه ای در این فرودگاه 
اســتراتژیک که طالبان به آن »پُِل 
کابل« اطالق می کند، بوده اســت. 
براساس آخرین آمارهایی که دیروز 
)دوشنبه( از کابل مخابره شده، این 
فرودگاه به نقطه کانونی فرار هزاران 
تن از ترس طالبانی تبدیل شده است 
که حاال هشــت روز از ورودشان به 
کابل می گذرد. در فــرودگاه کابل، 

مردم همچنان منتظر هســتند تا 
آمریکا بــه وعده انتقــال آنها عمل 
کند؛ چراکه جو بایدن به تخلیه تمام 
آمریکایی ها و افغان های حامی آنها 
وعده داده اســت، اما در حال حاضر 
تنها ۲۵۰۰ آمریکایی موفق به ترک 
افغانســتان شــده اند و حتی اخبار 
نشان می دهد که طیف گسترده ای 
از افغان هایــی که بــا دولت ایاالت 
متحده همــکاری کرده اند، هنوز از 
کابل خارج نشــده اند اما کاخ سفید 
مدعی شــده که از یک هفته پیش 
تاکنون، حــدود ۳۰ هزار و ۳۰۰ تن 
را از این کشــور خارج کرده اســت 
که صحت این موضوع در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. در این راستا خبرنگار 
ای.بی.سی نیوز اعالم کرده که پشت 
دیوارهای فرودگاه کابل، ازدحام و 
همهمه مردمی که برای ورود تالش 
دارند، راه به جایی نمی برد و اکنون 
تنها کســانی که اجازه خاص دارند، 

می توانند وارد این فرودگاه شوند. 
نکتــه دردنــاک این اســت که 
براساس یادداشــت داخلی وزارت 
خارجه آمریکا که به دســت ای.بی.

سی نیوز رســیده، دست کم هفت 
تن به علت ازدحام جمعیت کشــته 
شــده اند و طالبان که بازرسی های 

اطــراف این فــرودگاه را در کنترل 
دارند، برای متفرق کردن جمعیت 
تیر هوایــی شــلیک میکنند. یک 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم 
دیروز )دوشنبه( به ای.بی.سی نیوز 
گفت اولویت اصلی ما این اســت که 
هرچه بیشــتر افراد را در اسرع وقت 
در هواپیماهای خروجی سوار کنیم 
و طی ۲۴ ساعت گذشته، نزدیک به 
۶۰ پرواز انجام شده است که نزدیک 
به ۸۰۰۰ نفر را از کابل تخلیه کرده 

است. 
عفو و صدور یک هشدار!

اگر از شــرایط داخــل و خارج 

فرودگاه کابل گذر کنیم و نیم نگاهی 
به تحرکات در افغانستان بیاندازیم، 
می بینیم که این طالبــان در حال 
تاخت و تاز سیاسی و میدانی است. 
حوالی ظهر دیروز )دوشــنبه( بود 
که خلیل رحمان حقانی، مســئول 
جنبش طالبان، در مصاحبه با کانال 
جئو پاکســتان گفت کــه طالبان، 
اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین 
افغانســتان و امراهلل صالح، معاون 
رئیس جمهور را عفــو کرده و از آنها 
می خواهد در صورت تمایل به کشور 
بازگردند. او صراحتــاً اعالم کرد که 
بین طالبان با اشــرف غنی، امراهلل 
صالح و حمــداهلل محب )مشــاور 

امنیت ملی( دشمنی وجود ندارد. 
اگرچه این اقــدام طالبان توجه 
بسیاری از رسانه های دنیا را به خود 
جلب کرد و بســیاری معتقدند که 
این جریان، تغییر رفتــار خود را به 
رخ جهانیان می کشــد، اما بسیاری 
از تحلیلگــران و حتــی مقامــات 
سیاسی-امنیتی افغانستان که حاال 
خانه نشین شــده اند، به دستور عفو 
طالبان مشکوک هستند. این شک 
و شبهه حتی در خارج از افغانستان 

هم دیده می شود. 
ولــگ  بــه عنــوان مثــال ا
ســیرومولوتف، معــاون وزیر امور 
خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو 
در حذف نام گروه طالبان از فهرست 
گروه های تروریستی عجله نمی کند 
و همزمان با تصمیم شورای امنیت 
ســازمان ملل اقدام خواهیم کرد. 
وزارت خارجه انگلیــس هم اعالم 
کرده که در حال برنامه ریزی برای 
اضافــه کــردن طالبان به لیســت 
گروه های تروریســتی ممنوعه به 
منظور دلســرد کردن انگلیسی ها 
برای پیوســتن به این گروه است. 
روزنامه دیلی تلگــراف در این مورد 
نوشته اســت که پریتی پاتل، وزیر 
کشــور انگلیس از مقام هــای این 
کشور خواســته تا طالبان را به این 
فهرست اضافه کنند تا شبه نظامیان 
انگلیسی که با این گروه در افغانستان 
به ســر می برند و بعد بــه انگلیس 
برمی گردنــد، تحت پیگــرد قرار 

گیرند. 
اینکه لنــدن چرا تا بــه این حد 

نگران بازگشت شــهروندانش که 
با طالبان در ارتباط هســتند بوده و 
سریعاً بدون هیچ معطلی این جریان 
را به فهرست تروریستی اضافه کرده 
نشــان می دهد که اوضــاع برآورد 
امنیتی کشــورهای غربی از آینده 
افغانستان چندان مثبت نیست. در 
این میان اما اتفاق دیگری که رخ داده 
که نشان می دهد احتماالض اوضاع 
به این آرامی ها از سوی طالبان پیش 
نخواهد رفــت و آنهــم موضع روز 
گذشــته این جریان در مورد خروج 

نظامیان خارجی از کابل است. 
سهیل شاهین سخنگوی طالبان 
در گفتگو با اســکای نیــوز صراحتاً 
گفت که  رئیس جمهــوری آمریکا 
اعالم کــرده ۳۱ اوت ۲۰۲۱ زمانی 
است که تمامی نیروهای آمریکایی 
از افغانســتان خارج می شوند و ما 
)طالبان( منتظر فرا رســیدن این 
زمان هســتیم تا همــه نیروهای 
خارجی از کابل بیــرون بروند. نکته 
مهــم و البته بســیار خطرناک این 
است که ســهیل شــاهین تهدید 
کرده در صورت عدم رعایت جدول 
زمانی خــروج آمریکایی ها از کابل، 
هر گزینه ای از جمله پاســخ نظامی 

محتمل است. 
این موضع گیری طالبان به خوبی 
نشــان می دهد که جریان مذکور تا 
۳۱ اوت به ترمیم و گسترش ساختار 
خود در کابل و سراســر افغانستان 
خواهد پرداخت و پس از آن هرگونه 
اقدام رادیکال از ســوی آنها متصور 
اســت و به این دلیل باید گفت که 
نه تنها هرج و مرج، بلکه وحشــت 
همچنان بر سر کابل سایه انداخته 

است. 

بالتکلیفی هزاران نفر در فرودگاه پایتخت همزمان با ضرب االجل طالبان برای خروج نیروهای خارجی؛ 

کابل، صحنه هرج و مرج  و وحشت
نکته مهم و البته بسیار 
خطرناک این است که 

سخنگوی طالبان صراحتًا 
تهدید کرده در صورت عدم 
رعایت جدول زمانی خروج 

آمریکایی ها از کابل تا 31 
اوت 2021، هر گزینه ای از 

جمله پاسخ نظامی محتمل 
است

براساس یادداشت داخلی 
وزارت خارجه آمریکا که 
به دست ای.بی.سی نیوز 

رسیده، دست کم هفت تن 
به علت ازدحام جمعیت 

کشته شده اند و طالبان که 
بازرسی های اطراف این 

فرودگاه را در کنترل دارند، 
برای متفرق کردن جمعیت 
تیر هوایی شلیک می کنند

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، شــمار قربانیان زلزله هائیتی به ۲۲۰۷ نفر رسید؛ ۳۴۴ نفر همچنان مفقود 
هستند و ۱۲ هزار و ۲۶۸ نفر در این حادثه مجروح شده اند. به گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو، هشت روز پس از 
زلزله ۷.۲ ریشتری روز شنبه )۱۴ اوت( هائیتی، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی اداره حفاظت مدنی این 
کشور شمار کشته شدگان این زلزله افزایش یافته و به دو هزار و ۲۰۷ نفر رسیده 
است. هزاران نفر در جنوب غربی این کشور بی خانمان و یا زیر آوارها گرفتار شدند 
و نزدیک به ۳۰ هزار خانه در این زلزله تخریب شــده و یا آسیب دیده است. جری 
چاندرلر، مدیر اداره حفاظت مدنی هائیتی به خبرگزاری فرانســه گفت: رساندن 
کمک های بشردوستانه به زلزله زدگان به دلیل ناامنی راه ها و حمله افراد ناشناس 

به کامیون های حاوی مواد غذایی و آب آشامیدنی با دشواری مواجه شده است.

در حالی که تونس طی یک ماه اخیر به دلیل انحالل پارلمان و برکناری نخســت وزیر از ســوی رئیس جمهوری 
این کشور یک دوره پر تنش سیاسی را تجربه می کند، دولت سعودی با هدف تایید اقدامات قیس سعید یک هیئت 
حکومتی را به این کشور اعزام کرد. به گزارش روسیاالیوم، سفر این هیئت به تونس بعد از آن انجام می شود که فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربستان هشــتم مرداد ماه به این کشور سفر و با قیس 
سعید رئیس جمهوری دیدار کرد. دفتر ریاست جمهوری تونس در بیانیه ای اعالم 
کرد که قیس سعید، رئیس جمهور این کشور در کاخ ریاست جمهوری با احمد بن 
عبدالعزیز قطان، وزیر مشاور در امور کشورهای آفریقایی عربستان مالقات کرد. 
در این بیانیه آمده است: این دیدار فرصتی بود که رئیس دولت از پادشاه عربستان 

به دلیل حمایت قوی آنها از تونس تشکر و قدردانی کند.

سفر هیأت سعودی به تونس برای حمایت از قیس سعیدشمار قربانیان زلزله هائیتی از ۲۲۰۰ تن گذشت

نخست وزیر عراق تاکید کرد، انتخابات آتی این کشور 
که قرار است در دهم اکتبر برگزار شود، به تاخیر نخواهد 
افتاد. به گزارش المیادین، مصطفی الکاظمی، نخست 
وزیر عراق در حاشیه سفرش به کویت خاطرنشان کرد، 
انتخابات این کشــور در موعد مقرر خود برگزار خواهد 
شــد و هیچ جایی برای تعویق آن وجود نــدارد. وی در 
این اظهارات که در پایان دیدارهایــش در دوحه ایراد 
شــد،گفت، دروازه های عراق به روی ســرمایه گذاران 
کویتی باز است. نخست وزیر عراق همچنین تصریح کرد، 
به زودی سند اصالحات عمومی به عنوان اصول ثابت و 
اساسی عراق تدوین خواهد شد. مصطفی الکاظمی پس 
از اینکه با صباح خالد الصباح، همتای کویتی خود دیدار 
و رایزنی کرد به کشورش بازگشت. وزرای خارجه عراق 
و کویت در جریان نشستی با یکدیگر در خصوص تقویت 
همکاری بین دو کشور در زمینه های اقتصاد، بهداشت، 

تجارت، ســرمایه گذاری، انرژی و حمل و نقل به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. از ســوی دیگر، نیروهای امنیتی 
عراق اقدام به تدوین طرح و برنامه ای ویژه برای برگزاری 
انتخابات زودهنگام از طریق عملیات رأی گیری و تشریح 
وظایف محول شده به نیروهای امنیتی کردند که وظایف 
حفاظت از مراکز رأی گیری و صندوق های رأی گیری را 

برعهده خواهند گرفت.

دیده بــان حقوق بشــر اعالم کرد، حمــالت رژیم 
صهیونیستی به برج ها در غزه احتماال جنایت جنگی 
اســت. به گزارش روزنامه القدس العربــی، دیده بان 
حقوق بشر اعالم کرد: حمالت هوایی اسرائیل که چهار 
ساختمان بلند در شــهر غزه را طی جنگ اخیر ویران 
کرد به نظر می رسد نقض قوانین جنگی و احتماال جزو 
جنایت های جنگی است. این حمالت موجب آسیب 
رسیدن به ســاختمان های مجاور و آواره شدن ده ها 
خانواده و بسته شدن ده ها شرکت شد. دیده بان حقوق 
بشــر اعالم کرد: مقامات اسرائیلی برای حمالتشان به 
برج های هنادی، الجوهره، الشروق و الجالء در غزه این 
بهانه را آوردند که گروه های مســلح فلسطینی از این 
برج ها برای اهداف نظامی استفاده کردند اما هیچ دلیل 
و مدرکی برای صحت این ادعاها ارائه نکردند. ریچارد 
ویر، پژوهشــگر بخش بحران ها و نزاع ها در دیده بان 

حقوق بشر اعالم کرد: حمالت غیرقانونی اسرائیل به 
چهار برج غزه موجب آســیب های سنگین و دائمی به 
تعداد زیادی از فلسطینی هایی شد که در آنجا فعالیت یا 
زندگی می کردند. ما از ارتش اسرائیل می خواهیم علنا 
مدارک و اسنادی را که براساس آن این حمالت را انجام 
داده، ارائه کند. یکی از آســیب های طوالنی مدت این 
حمالت مهاجرت خانوده ها و تشدید آوارگی آنها است.

دیده بان حقوق بشر: 

حمالت اسرائیل به برج های غزه جنایت جنگی است
نخست وزیر عراق:

دلیلی برای تعویق انتخابات وجود ندارد

خبرخبر


