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همزمان با ادعای سقوط والیات نیمروز و جوزجان:
آمریکا خواهان خروج فوری 
شهروندانش ازافغانستان شد 

طالبان دیروز )شنبه( مدعی شد که کنترل 
والیت های نیمروز در جنــوب غرب و جوزجان 
در شمال افغانســتان را به دست گرفته است. به 
گزارش اسپوتنیک، دولت کابل روز جمعه اعالم 
کرد که کنترل شبرغان، مرکز والیت جوزجان 
را از دســت طالبان خارج کرده است. اوایل روز 
گذشته )شنبه(، رسانه ملی افغانستان گزارش 
کرد که درگیری ها در شبرغان در جریان است و 
همچنین طالبان برخی از مناطق از جمله زندانی 
والیتی را در جوزجان تحت تصرف و کنترل خود 
درآورده اســت. طالبان همچنین در بیانیه ای 
اعالم کرد: والیت های نیمروز و جوزجان تحت 
کنترل طالبان اســت. طالبــان در ویدئویی که 
در توئیتر منتشــر کرد همچنین نشان داده که 
زندانیان دارند از زندان جوزجــان می گریزند. 
شــهر زرنج مرکز والیت نیمروز نیــز جمعه به 
دست طالبان افتاد و به نخستین مرکز والیتی در 
افغانستان تبدیل شــد که توسط این گروه شبه 

نظامی تصرف شده است. 
در همین راستا سفارت آمریکا در کابل دیروز 
)شنبه( با انتشار اطالعیه ای درباره وخامت اوضاع 
امنیتی در افغانستان، از شــهروندان آمریکایی 
خواست تا در سریعترین زمان ممکن این کشور 
آسیای میانه را ترک کنند. آن دسته از کارکنان 
آمریکایی این سفارتخانه در کابل که میتوانستند 
از طریق دورکاری به اجرای مسوولیتهایشــان 
بپردازند، طبــق درخواســت ۲۷ آوریل وزارت 
خارجه آمریکا از افغانستان خارج شده اند و همین 
وضعیت موجب می شــود ارائه کمک به موقع به 
شــهروندان آمریکایی در وضعیــت فوق العاده 
دشوار شود. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: 
از شــهروندان آمریکایی درخواست میشود فورا 
از طریق پروازهای تجاری موجود از افغانســتان 
خارج شوند. با توجه به شرایط امنیتی و کاهش 
کارمندان، توانایی این سفارتخانه برای کمک به 
شهروندان آمریکایی حاضر در افغانستان حتی 
داخل کابل به شدت محدود است. براساس اعالم 
این سفارتخانه، شــهروندان آمریکایی حاضر در 
افغانستان که برای خرید بلیت پروازهای تجاری 
با مشــکل مواجه هســتند میتوانند از وام های 
بازگشت به میهن اســتفاده کنند. عالوه بر این، 
از اتباع آمریکایی خواسته شــده تا با ثبت نام در 
سامانه سفر امن )STEP( از تازه ترین تحوالت و 
اطالع رسانی درباره پروازها در آینده مطلع شوند. 

این سفارتخانه از جمله تهدیدات موجود در 
افغانستان به جرایم مرتبط با تروریسم، ناآرامی 
مدنی، آدم ربایی، درگیری مسلحانه و کووید-۱۹ 
اشاره کرد. افغانستان از زمان آغاز خروج تدریجی 
نیروهای بین المللی، شاهد رشد خشونت مرتبط 
با تحرکات نظامی طالبان شده است. خروج این 
نیروها قرار است تا یازده سپتامبر تکمیل شود. 
این برنامه طبق توافق فوریه ۲۰۲۰ میان طالبان 
وو ایاالت متحده انجام می شــود که در دوحه به 

امضا رسید. 
از ســوی دیگر دبورا لیونــز، نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور افغانستان در جلسه شورای 
امنیت، تعهد طالبان به یک ســازش سیاســی 
را زیر ســوال برده و گفت که جنگ افغانستان 
وارد فاز مرگبارتر و ویرانگرتر شــده اســت. ماه 
گذشــته بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی در جریان 
حمالت طالبان کشته شدند. لیونز گفت: اکنون 
این یک جنگ کامال متفاوت اســت که یادآور 
ســوریه اخیر یا سارایوو در گذشــته نه چندان 
دور است. حمله به مناطق شهری، وارد آوردن 
آگاهانه خســارتهای عظیم و تلفات غیرنظامی 
عظیم اســت. با این وجود به نظر میرسد تهدید 
مناطق شــهری بزرگ یک تصمیم راهبردی از 
سوی طالبان است که قتل عام احتمالی متعاقب 
آن را پذیرفته است. ســازمان ملل انتظار دارد 
که امسال شــمار مهاجران قانونی و غیرقانونی 
افزایش یابــد. در همین حال واســیلی نبنزیا، 
سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست شورای 
امنیت گفت، وخامت اوضاع در افغانستان عمیقا 
مایه نگرانی اســت و با توجه به خروج نیروهای 
خارجی، چشم انداز تیره تری هم دیده می شود. 
نبنزیا گفت: این چشــم انداز که افغانستان به 
ســمت جنگ داخلی تمام عیار و طوالنی برود، 

متاسفانه یک واقعیت تلخ است.
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فرشاد گلزاری

 منازعه در یمن کماکان قربانی 
می گیرد. تقابلی که از ســال ۱3۹4 
با شــلیک اولین موشک های هوا به 
زمین از سوی ائتالف عربی به رهبری 
عربستان سعودی شروع شد و حاال 
با گذشــت شش ســال از آن روزها 
اگرچه شدت حمالت و درگیری ها 
دیگر مانند سابق نیست، اما تبادل 
آتش همچنان به قوت خود باقیست. 
از روز اول که یمن آماج حمالت 
موشک های بریتانیایی و اسپانیایی 
شلیک شده از سوی عربستان قرار 
گرفت، بســیاری بر این باور بودند 
که حمالت مذکور بــه زودی پایان 
می یابد و اوضاع به حــال و روز اول 
برمی گردد که البتــه این تحلیل از 

ریشه غلط از آب درآمد. 
نه تنها سعودی ها حمالت خود 
که ســه نوبت و حتی پنج نوبت در 
شبانه روز انجام می شــد را متوقف 

نکردند، بلکه امــارات متحده عربی 
به مرکزیت ابوظبی و رهبری محمد 
بن زاید، ولیعهد و حاکم دوفاکتوی 
این کشور به شــریک و متحد اصلی 
عربستان سعودی در تجاوز نظامی 
به یمن تبدیل شد. در طول این شش 
سال هر دو کشور سعی کردند به هر 
نحوی که شده اوضاع را به نفع خود 
رقم بزنند. سعودی ها پترودالرهای 
خود را به میدان جنگ یمن سرازیر 
کردنــد و اماراتی ها ســعی کردند 
با اســتفاده از تمام تــوان نظامی و 
تســلیحاتی که از غــرب طی یک 
دهه گذشته خریداری کرده  بودند، 
معادله در یمن را به اسم خود ثبت و 

ضبط کنند که این چنین نشد. 
اینکه چه رقمی از سوی دو طرف 
برای ُشخم زدن جغرافیای یمن و به 
خاک و خون کشیدن شهروندان این 
کشور هزینه شده، مشخص نیست 
و آمار دقیقی از آن در عرصه آشکار 
و رسانه ای وجود ندارد اما بر اساس 
اعالم منابع غیررسمی چیزی حدود 
5۰ تــا ۱۰۰ میلیارد دالر از ســوی 

سعودی ها در این جنگ هزینه شده 
است و امارات هم با کمی اختالف در 

مقام دوم قرار دارد. 
نکته بســیار مهمی که این میان 
باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که بر اســاس توافق نانوشته میان 
ریاض و ابوظبی قرار بر این شــد تا 
سعودی ها در شــمال یمن مستقر 
شوند و آنجا را زیر آتش خود داشته 
باشند و همزمان هم نیروهای زمینی 
و مرزبانی خود را به خاک یمن گسیل 
کنند. اماراتی ها هم بنا شد تا جنوب 
یمن را مدیریت کنند و حضور خود 
را در آنجا قبض و بست بدهند. این 
تقسیم بندی اگرچه عادالنه نبود اما 
باعث شد که اتحاد میان دو دوست 
و شــاید برادر دیرینه در منطقه آن 
هم با محوریت یمن، از هم گسسته 

شود. 
اماراتی هــا ســهم زیــادی از 
آب های جنوب و جزایر یمن به خود 
اختصاص دادند و عربســتان از این 
موضوع کاماًل عصبانی بود؛ مضاف بر 
اینکه اماراتی ها باعث شدند تا پای 

اسرائیل به حیاط خلوت عربستان 
یعنی یمــن و جزیره ُســقطری باز 
شود و این موضوع چندان خوشایند 

ریاض نیست. 
اما نکته مهمتر این اســت که در 
جنوب یمن درگیــری  میان دولت 
نصفه و نیمه عبدربه منصور هادی، 
نخست وزیر مخلوع و مستعفی یمن 
و نیروهای تحت حمایــت امارات 
به حدی باال گرفت که حتی خروج 
نیروهای نظامی امــارات از جنوب 
یمن هم نتوانســت اوضاع را درست 

کند. این درگیری ها به حدی افزایش 
پیدا کرده که روز گذشــته )شنبه( 
وب سایت الخبر الیمنی اعالم کرد که 
اظهارات تیم لندرکینگ، فرستاده 
ویژه آمریکا در امور یمن نشان دهنده 
درخواست کمک عربستان سعودی 
از آمریکا برای حل درگیری ریاض 
با امارات در یمن اســت. بر اســاس 
گزارش این سایت، تیم لندرکینگ با 
انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات 
در امور خارجه صحبت و بر ضرورت 
توقف همــه اقدامات تنــش زا در 
جنوب یمن از سوی تمام طرف ها با 
هدف بازگشت دولت منصور هادی 
به عدن که متحد ریاض به حســاب 

می آید تأکید کرده است. 
چهارمین میانجی! 

گزارش درخواســت عربستان از 
آمریکا بــرای میانجیگری با امارات 
در حالی منتشر شــد که بامداد روز 
گذشته )شنبه( سازمان ملل اعالم 
کرد هانس گراندبــرگ، دیپلمات 
ســوئدی به عنوان نماینده جدید 
ســازمان ملل در امور یمن تعیین 

شده است. 
او پیش از این، رئیس بخش خلیج 
فارس در وزارت امور خارجه سوئد 
بوده است و قبل از آن در هیئت های 
دیپلماتیک ســوئد و اتحادیه اروپا 
در قاهره، بیت المقدس و بروکســل 
حضور داشــته اســت. رویترز هم 
در گزارش خــود اعالم کــرده که 
این دیپلمات ســوئدی از سپتامبر 
۲۰۱۹ میالدی سفیر اتحادیه اروپا 
در یمن بوده اســت و یکی از دالیلی 
که به نظــر می رســد او را به عنوان 
نماینــده جدید ســازمان ملل در 
 امور یمن منصوب کرده اند، همین

 موضوع است. 
با این حســاب او پــس از جمال 
بنومار مراکشی، اسماعیل ولد شیِخ 
موریتانیایــی و مارتیــن گریفیِث 
انگلیســی، چهارمیــن فرســتاده 
سازمان ملل در یمن از سال ۲۰۱۱ 
به حساب می آید اما سوال مهمتر این 
است که آیا او می تواند اوضاع آشفته 
یمن را سر و ســامان دهد یا خیر؟ 
پاسخ به این پرســش واقعاً سخت 
است، اما شواهد نشــان می دهد از 
ســال ۲۰۱۱ تاکنون، فرستادگان 

سازمان ملل به کشــورهایی که با 
بحران بشردوســتانه روبرو هستند 
و مخاصمات مســلحانه در آنها روز 
به روز افزایش پیــدا می کند، عماًل 
نتوانسته اند اقدام خاصی برای آرام 

کردن اوضاع انجام دهند. 
سه سال پیش دقیقاً در زمانی که 
مارتین گریفیث به عنوان فرستاده 
سازمان ملل در یمن معرفی شد همه 
فکر می کردند که او به دلیل انگلیسی 
بودن و ســابقه درخشانش در مورد 
منازعات بین المللی می تواند اوضاع 
را سر و ســامان بدهد اما کمی بعد 
مشــخص شــد که او از روز اول در 
جریان اســتقرار نیروهای نظامی 
انگلیــس و آمریکا در یمــن بوده و 
همین موضوع نشــان داد که نفوذ 
قدرت ها و همچنیــن کارخانه های 
ساخت تسلیحات در تمام دنیا بسیار 
بیشتر و عمیق تر از نفوذ او به عنوان 
فرستاده سازمان ملل در امور یمن 

است. 
بــر همیــن اســاس بــه نظر 
می رســد هانــس گراندبــرگ که 
جدیــداً جایگزین گریفیث شــده 
هم نمی توانــد آنگونه کــه جامعه 
ملل و مردم یمــن انتظــار دارند، 
کاری از پیش ببــرد. او در وهله اول 
ســعی می کنــد اختالفــات میان 
عربســتان و امارات را مدیریت کند 
تا یکپارچه سازی میدانی و سیاسی 
علیــه انصــاراهلل را رقم بزنــد و در 
خوشبینانه ترین حالت او شاید بتواند 
به عنوان یک میانجی برای پیشبرد 
مذاکرات صلح و آتش بس یکپارچه 
در یمن عمــل کنــد. میانجیگرِی 
 کــه بــا امــا و اگر هــای زیــادی 

روبرو است! 

معرفی نماینده جدید سازمان ملل در امور یمن همزمان با تشدید اختالف عربستان و امارات؛ 

میانجیگری با اما و اگر 
به نظر می رسد هانس 

گراندبرگ که به تازگی 
جایگزین گریفیث شده هم 
نمی تواند آنگونه که جامعه 

ملل و مردم یمن انتظار 
دارند، کاری از پیش ببرد 

و در ابتدا سعی می کند 
اختالفات میان عربستان و 

امارات را مدیریت کند

منابع خبری یمن اعالم 
کردند که اظهارات تیم 
لندرکینگ، فرستاده 

ویژه آمریکا در امور یمن 
نشان دهنده درخواست 

کمک عربستان سعودی از 
آمریکا برای حل درگیری 
ریاض با امارات در منطقه 

جنوبی این کشور است
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توقف پیشــروی نظامی این جبهه از تمامی امکانات دفاعی خود استفاده خواهد 
کرد. اللی بال همچنین مکانی مقدس برای میلیون ها مسیحی ارتدوکس اتیوپی 
در منطقه ولو شمالی در شمال اتیوپی اســت. ایاالت متحده از نیروهای تیگرای 
خواست تا به میراث فرهنگی این شهر احترام بگذارند، زیرا نگرانی های واشنگتن 

از گسترش جنگ بیشتر شده است. 

یکی از سخنگویان دبیر کل ســازمان ملل متحد از ارمنســتان و جمهوری آذربایجان خواست در درگیری های 
جاری در مرزهای دو کشور خویشتنداری از خود نشــان دهند. به گزارش تاس، فرحان حق، از سخنگویان سازمان 
ملل در این باره گفت: مــا همچنان از طرفین می خواهیم کــه از انجام اقداماتی با هــدف افزایش تنش خودداری 
کرده و مشــکالت جدید را از طریق گفت وگــو حل کنند. این در حالی اســت که در ادامه اتهام زنــی باکو و ایروان 
به همدیگر، وزارت دفاع ارمنســتان شــنبه مدعی شــد که مواضع نظامی این 
کشور در نزدیکی دریاچه سوا در استان ســیونیک مورد حمله طرف مقابل قرار 
گرفت. در همین راســتا وزارت دفاع ارمنســتان اعالم کرد که آتش دشــمن با 
اقدامات متقابل ارتش ارمنســتان مهار شــد. باکو  نیز در روزهای گذشته اعالم 
 کرد مواضــع ارتش این کشــور در جمهوری خودمختار نخجــوان مورد حمله 

نیروهای ارمنستان قرار گرفت.

درخواست سازمان ملل از باکو و ایروان برای حفظ خویشتنداری تهدید اتیوپی به اقدام نظامی علیه جبهه مردمی آزادسازی تیگرای

انتشار یکی از گزارش های کنگره نشان می دهد که دولت 
آمریکا در نظر دارد در ازای اینکه پیونگ یانگ اقداماتی را در 
راستای خلع تسلیحات اتمی انجام دهد، بخشی از تحریم ها 
علیه کره شمالی را رفع کند، اما رفع تحریم ها بدون حمایت 

کنگره دشوار خواهد بود.
 به گزارش یونهــاپ، در گزارش ســرویس تحقیقات 
کنگره آمریکا آمده اســت: علت این است که این تحریم ها 
علیه کره شمالی نه تنها توسعه تسلیحاتی این کشور بلکه 
تعدادی دیگر از مسائل از جمله نقض  حقوق بشر، پول شویی، 
تروریسم بین المللی و عملیات سایبری را هدف می گیرند. 
در ادامه این گزارش آمده اســت: ظاهرا رویکرد جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا این است که رفع بخشی از تحریم ها 
را در ازای اقداماتی از ســوی پیونگ یانگ در راستای خلع 
تسلیحات اتمی پیشنهاد دهد. اجرای رفع تحریم ها علیه 
کره شمالی بدون حمایت کنگره دشوار خواهد بود. سرویس 

تحقیقات کنگره آمریکا افزود: الزامات قانونی آمریکا در کنار 
دیگر فاکتورها باعث پیچیده شدن احتمال رفع تحریم های 
واشنگتن علیه پیونگ یانگ شده است. در این گزارش آمده 
اگر مذاکرات میان کره شــمالی و آمریکا از سر گرفته شود، 
اعضای کنگره می توانند درباره مزایای هدف ظاهری دولت 
بایدن برای برچیدن برنامه تسلیحاتی کره شمالی همگام با 

رفع تحریم های تدریجی بحث کنند. 

ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که تمایلی ندارد 
تنش ها در جنوب لبنان به جنگی فراگیر منجر شود. به 
گزارش عربی۲۱، امنون شیفلر، سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی به خبرنگاران گفت: ما تمایلی به جنگ 
فراگیر نداریم اما مطمئنا آماده آن هســتیم. آنچه که 
مطلوب باشد را انجام می دهیم. وی گفت: ۱۹ موشک از 
لبنان به اسرائیل شلیک شد اما تلفات انسانی نداشت. 
سه موشک در خاک لبنان سقوط کرد و ۱۶ موشک از 
مرزها عبور کرد که سامانه دفاع هوایی ۱۰ مورد آن را 
رهگیری کرد. ما معتقدیم که حزب اهلل لبنان می خواهد 
نشان بدهد که کنترل جنوب لبنان را در دست دارد و 
خواهان جنگ فراگیر نیســت. اینکه حزب اهلل لبنان 
مناطق غیرمسکونی را هدف قرار می دهد دلیلی بر این 
مسئله اســت. روز جمعه حزب اهلل لبنان اعالم کرد که 
در پاسخ به حمالت اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب 

لبنان حمالتی را به جوالن و الجلیل در اراضی اشغالی 
انجام داده است. در پاســخ به این حمالت ارتش رژیم 
صهیونیستی نیز برخی روستاها و شهرک های جنوب 
لبنان را هدف قرار داد .بنــی گانتس، وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در پی تبادل آتش بین حزب اهلل و ارتش 
اســرائیل گفت که تل آویو خواهان آرامش امنیتی با 

لبنان است. 

دولت بایدن به دنبال کاهش تحریم های کره شمالیارتش اسرائیل خطاب به حزب اهلل: خواهان جنگ نیستیم
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