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واشنگتن پست: بایدن هم برای 
دیکتاتورها فرش قرمز پهن می کند

روزنامه آمریکایی واشــنگتن پســت در 
مطلبی به وعده اجرا نشــده جــو بایدن برای 
دنبال نکردن سیاست ســخاوتمندانه ترامپ 
در قبال دیکتاتورها پرداخته و از فرش قرمزی 
که او برای یک شاهزاده سعودی گشود، انتقاد 
کرد. روزنامه واشــنگتن پســت در مقاله ای 
می نویسد: جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
در کارزارهای انتخاباتی خــود وعده داد تا به 
سخاوت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت 
آمریکا نســبت به دیکتاتورهای خاورمیانه ای 
پایان دهد. بایدن قول داد دیگر چک ســفید 
امضا برای امثال عبدالفتاح السیســی، رئیس 
جمهوری مصر در کار نباشــد، همینطور در 
مــورد رهبران عربســتان او گفت آنهــا را در 
حقیقــت همانقدر طرد و منفــور می کند که 
هســتند. او گفت ارزش مطلــوب اجتماعی 
بسیار اندکی در دولت فعلی عربستان سعودی 
وجــود دارد. در این صورت چــرا آقای بایدن 
هفته پیش برای شــاهزاده خالد بن سلمان، 
برادر محمد بن ســلمان، حاکــم دوفاکتوی 
عربســتان فرش قرمز پهن کرد؟ او که سابقا 
سفیر کشورش در واشنگتن بود و مستقیما در 
قتل سال ۲۰۱۸ جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
تبعیدی سعودی نقش داشت، در نشست های 
عالی رتبه به ویژه با مشاور امنیت ملی بایدن، 
وزیر خارجه و وزیر دفــاع آمریکا حضور یافت. 
این همان استقبالی نیست که برای فردی طرد 
شده و منفور انتظار برود. البته ایاالت متحده 
هنوز منافع امنیتی با عربستان سعودی دارد؛ 
براساس اعالم وزارت خارجه، آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا با خالد بن ســلمان درباره 
مســائل امنیتی منطقه ای شامل تالش برای 
پایان دادن به جنگ فاجعه بار یمن که شــش 
سال پیش از طرف سعودی ها آغاز شد، صحبت 
کرد. این در حالیســت که سمت این شاهزاده 
اکنون در حد معاون وزیر دفاع پایین اســت. 
اگر میزبانی از یک مقام ارشــد سعودی برای 
رسیدگی به این مســائل ضرورت داشت، کاخ 
سفید می توانســت وزیر خارجه عربستان را 
دعوت کند. در عوض، بایــدن تصمیم گرفت 
تا دوبــاره به عضــوی از این خانــدان حاکم 
جان دهد که ســال ۲۰۱۹ بعد از آنکه تاکید 
کرد، گزارش ها درباره قتل خاشــقجی داخل 
کنسولگری ریاض در اســتانبول کامال غلط و 
بی اساس است، با خفت واشنگتن را ترک کرد.

سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( به 
این نتیجه رسیده که خالد بن سلمان با ترغیب 
این ستون نویس واشنگتن پست برای مراجعه 
به کنســولگری ریاض در اســتانبول به جای 
سفارت عربستان در واشنگتن دی.سی برای 
دریافت مدارک مورد نیازش، در قتل او نقشی 
کلیدی ایفا کرد. بایدن فعال از مالقات مستقیم 
با محمد بن ســلمان امتناع کرده اســت. این 
دولت با انتشــار گزارشــی تاکید کرد که این 
ولیعهد سعودی مسوول قتل خاشقجی بوده 
است. اما لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا بارها 
تلفنی با بن سلمان گفت وگو داشته است. کاخ 
ســفید با اعطای مجوز به برادر او برای حضور 
در واشنگتن، بن ســلمان را یک گام به احیای 
سیاســی کامــل نزدیک تر کرد. ایــن حاکم 
سعودی کاری که الیق این باشد، انجام نداده 
است؛ او همچنان به بازداشت، شکنجه و حبس 
مخالفان سیاسی حکومتش ادامه می دهد. او با 
وجود فشار واشنگتن، از تحریم یا کنار گذاشتن 
مشاور ارشدی که ناظر بر عملیات خاشقجی 
بوده است، امتناع کرده و همچنان به بازداشت 
و شــکنجه زنان فعــال برای حــق رانندگی 
ادامه می دهد. همچنیــن تالش های آمریکا 
برای میانجیگری برای پایــان جنگ در یمن 
موفقیت آمیز نبوده است. موفقیت سعودی ها 
در خسته کردن این دولت و پیشرفت مشابه از 
سوی رژیم السیسی در مصر، به وحشی ترین 
خودکامه های جهان پیامی می فرستد؛ شاید 
آقای بایدن از حقوق بشر و اهمیت تنبیه علیه 
کســانی صحبت کند که آنها را ظالمانه نقض 
کرده اند، اما در نهایت شــما هنوز می توانید به 
جلسه در کاخ سفید برســید و با اطرافیانتان 
خوش و بش کنید، اما آیــا خود را برای تبعات 

این روند آماده کرده اید؟!

جهاننما

 شماره   846 /  پنجشنبه  24   تیر   1400  /   4 ذی الحجه 1442  / 15  جوالی   2021

فرشاد گلزاری

 زمانی که قرار است در مورد یک 
واقعه سیاســی یا میدانــی تحلیل 
یا گزارشــی تهیه شــود، نخستین 
عنصری که در ایــن میان باید مورد 
نظر قرار بگیرد، پایداری مولفه هایی 
اســت که در این تحلیــل به کاغذ 
می آید. به عبارتی گویا تر کسانی که 
آنالیزور هستند و به صورت نوبه ای 
اقدام به نگارش یک رخداد از مناظر 
مختلف می کنند، بایــد به گونه ای 
متن خود را تنظیم کنند که هر کس 
آن را می خواند، تا چند روز همچنان 
در جریان آخرین رویدادها و حتی 

تحوالت آنی قرار بگیرد. 
آنچــه در ایــن میــان بــرای 
نگارندگان )خواه در صحنه رویداد 
باشند، خواه خارج از آن( آزاردهنده 
است، سیال بودن وضعیت میدانی 
و سپس تغییر رویدادهای سیاسی 
در این میان اســت. به عنوان مثال 
زمانی که آمریکایی ها در سال ۲۰۰3 
میالدی به عــراق حملــه کردند، 
نیروهــای بریتانیا کــه مهمترین 
همپیمان واشنگتن در این جنگ به 

شمار می آمدند از طرق دریا و بندر 
بصره وارد خاک عراق شدند. همان 
هنــگام عــده ای از روزنامه نگاران 
ادعا کرده بودنــد که نیروی دریایی 
ســلطنتی بریتانیا بــه دنبال فتح 
مناطق جنوبی و شیعه نشین عراق 
هستند تا بتوانند با آرام کردن آنها، 
سپس خود را به نیروهای آمریکایی 
الحاق کنند و ســپس به سراغ فتح 
بغداد بروند. این خبــر ظرف چند 
دقیقه تمام دنیــا را درنوردید اما تا 
تحلیلگران بخواهند این اقدام لندن 
را از جهات مختلف بررســی کنند، 
یکباره بمباران ۲4 ســاعته بغداد 
توسط آمریکایی ها شروع شد و تمام 
تحلیل ها به محــاق رفت. در تجاوز 
عربستان سعودی به یمن هم شاهد 
تعدد و تکــرار متغیرهای میدانی و 

سیاسی بودیم. 
روزهــای اول جنگ فــرودگاه 
صنعا با سرعت سرسام آوری توسط 
جنگنده های ریاض بمباران شــد. 
همــان  گاه که رســانه های یمن در 
حال مخابره این پیام بودند، یکباره 
در عدن اتفاق هایــی رخ می داد که 
تمام دنیا را مجبور می کرد به سمت 
و ســویی دیگر هدایت شــوند. این 
وضعیت در تمام بحران هایی که یک 

سِر آن به مســائل نظامی و میدانی 
ربط دارد و ســوی دیگرش در گرو 
مواضع و تصمیمات سیاسی است، 
تقریباً شــبیه هم خواهد بود؛ با این 
وجود که شدت و عمق آنها با یکدیگر 

تفاوت دارد.
حاال امــا در افغانســتان اتفاقی 
در حال رخ دادن اســت که یادآور 
روزهــای جنــگ عــراق و حتی 
لشگرکشــی آمریکایی ها در سال 
۲۰۰۱ به افغانســتان اســت. طی 
سه هفته گذشته، روزی نیست که 
شــاهد انتشــار خبری از پیشروی 
طالبان نباشیم و ساعتی نیست که 
یکی از طرف های دخیل در تحوالت 
افغانســتان موضع جدیــد اتخاذ 
نکنند. عالوه بر این مســائل، دولت 
و شخصیت های سیاسی افغانستان 
هم خود یکی از محورهایی هستند 
که مواضعشــان دقیقه بــه دقیقه 
مســائل کشورشــان را دستخوش 
تغییر می کنــد. در این راســتا روز 
گذشته )چهارشنبه( بن واالس، وزیر 
دفاع انگلیس در مصاحبه ای با دیلی 
تلگراف اعالم کرد که دولت انگلیس 
با هر دولتی که در افغانستان روی کار 
بیاید، به شــرط رعایت هنجارهای 
بین المللی مشخص، تعامل خواهد 

کرد. با این حال بن واالس هشــدار 
داد اگر »آنها« به گونه ای رفتار کنند 
که حقیقتا نقض حقوق بشــر باشد، 
انگلیس در هر رابطــه ای بازنگری 

خواهد کرد. 
طالبان مهره  شطرنج 

افغانستان 
واژه »آنها« در سخنان وزیر دفاع 
انگلیس، اشــاره به طالبان اســت. 
لندن طالبــان را »آنهــا« خطاب 
می کند و بــه صورت علنــی اعالم 
کرده که حتی اگر طالبان قدرت را 
در دســت بگیرند، دولت انگلیس 

 آنها را تایید و با آنها کار خواهند کرد. 
شــکی وجود ندارد که در معادالت 
سیاسی و میدانی افغانستان، صرفاً 
انگلیس بازیگر اصلی یا حتی بازیگر 
اثرگذار نیســت؛ بلکه روســیه هم 
در این میــان به عنوان همســایه 
افغانســتان و کشــوری که منافع 
زیادی در این کشــور دارد، در حال 
نقش آفرینــی خاص خود اســت. 
مسکو در این میان به دنبال آن است 
تا بــه گونه ای بازی کنــد که دولت 
افغانســتان و طالبان با یکدیگر بر 
ســر یک میز بنشــینند و در مورد 
آینده این کشــور بحــث و تبادل 
نظر جدی صورت دهند. در همین 
راســتا ضمیر کابولف، نماینده ویژه 
روســیه در امــور افغانســتان روز 
گذشته )چهارشنبه( در مصاحبه ای 
با خبرگزاری اسپوتنیک در پاسخ به 
پرسشی درباره اینکه چه زمانی کابل 
و طالبــان وارد مذاکره می شــوند، 
اعالم کرد که »از نظر من، دو طرف 
درگیر در افغاســتان در پاییز سال 
جاری میالدی بــرای گفتگوهایی 
سازنده و قابل توجه آماده خواهند 
شد، اما دو طرف خود را برای مدتی 
طوالنی برای نبرد آماده کرده اند و به 
همین دلیل نمی توانند روی یکدیگر 

حساب کنند«. 
کابلــوف در جایی دیگــر از این 
مصاحبــه صریحا اعــالم می کند 
»اعتقاد ندارد کــه طالبان به دنبال 
در دست گرفتن قدرت در این کشور 
باشــد و تنها در پی تقویت موقعیت 
خود پیش از آغــاز مذاکرات صلح 
است«. این سخنان ضمیر کابلوف و 
بن واالس که از اعضای ارشد دولت 
روسیه و انگلیس به حساب می آیند 
در حالی یک خوش بینی سیاســی 
نسبت به رفتار طالبان تلقی می شود 
که دیروز )چهارشــنبه( ویدئویی 
در فضای مجازی دســت به دست 
شد که در آن طالبان ۲۲ کماندوی 
تسلیم شــده ارتش افغانستان در 
اســتان فرایاب را ظرف مدت کمتر 

از ۱ دقیقه به خاک و خون کشید. 
بازنشر این ویدئو در مقیاس های 
عظیم باعث شد تا کمیساریای عالی 
ســازمان ملل در امور پناهندگان 
نســبت به افزایــش درگیری ها و 
بی ثباتی در افغانستان هشدار بدهد 

و از احتمال وقوع یک جنگ داخلی 
تازه در افغانســتان ســخن بگوید؛ 
چراکه بر اســاس آمارهای سازمان 
ملل، از زمان شــروع درگیری ها در 
افغانستان ســه و نیم میلیون نفر از 
مردم این کشور آواره شده اند. عالوه 
بر این موضوع دیروز )چهارشــنبه( 
منابع خبری به نقل از یک منبع در 
دولت افغانســتان اعالم کردند که 
هیئتی رســمی فردا )جمعه( برای 
مذاکره با جنبش طالبان و مقامات 
قطر عازم دوحه می شود؛ اما بسیاری 
معتقدند که سفر این هیئت آن هم 
در اثنای سقوط والیات افغانستان 
 به دســت طالبان، چنــدان موثر 

نخواهد بود. 
در این میان اگر مجدداً به سخنان 
وزیر دفاع انگلیــس و نماینده ویژه 
روسیه در امور افغانستان بازگردیم، 
می بینیم که لندن و مسکو به عنوان 
دو رقیب اصلــی در نظام بین الملل 
کــه از زمان جنگ ســرد تاکنون با 
یکدیگر در جدال هستند، هر کدام 
در حال پیش بردن سناریوهای خود 
هستند. انگلیسی ها صریحا با مواضع 
خود از طالبــان حمایت کردند ولی 
روس ها معتقدند که قدرت به صورت 
مستقیم نباید در اختیار طالبان قرار 
گیرد. از نظر مســکو، انگلیســی ها 
فرســنگ ها آنطرف تر از افغانستان 
حضور دارند و به زعــم آنها لندن به 
دنبال استقرار طالبان در افغانستان 
است تا از این طریق منافع و مرزهای 
روســیه را تهدید کند. بــه عبارتی 
دیگر این همان جدال رقبای سنتی 

در شطرنج ملتهب کابل است. 

لندن از همکاری با طالبان می گوید و مسکو به دنبال آغاز مذاکرات صلح افغانستان است؛ 

رقابت در عرصه شطرنج کابل 
کمیساریای عالی سازمان 

ملل در امور پناهندگان 
نسبت به افزایش درگیری ها 

در افغانستان هشدار داد و 
از احتمال وقوع یک جنگ 
داخلی تازه در افغانستان 

سخن گفت، چراکه از زمان 
شروع دور تازه درگیری ها 

در افغانستان سه و نیم 
میلیون نفر از مردم این 

کشور آواره شده اند

روس ها معتقدند که قدرت 
به صورت مستقیم نباید 

در اختیار طالبان قرار 
گیرد، چراکه از نظر مسکو، 

انگلیسی ها فرسنگ ها 
آنطرف تر از افغانستان 

حضور دارند و به زعم آنها 
لندن به دنبال استقرار 

طالبان در افغانستان است 
تا از این طریق منافع و 

مرزهای روسیه را تهدید 
کند

منابع خبری روز گذشته )چهارشنبه( از افتتاح سفارتخانه امارات در اراضی اشغالی خبر دادند. خبرگزاری رویترز 
هم تایید کرد که سفارت امارات در تل آویو دیروز افتتاح شده است.  طبق این گزارش، این رویداد در مراسمی رسمی 
و با حضور رئیس رژیم صهیونیستی رخ داد. رویترز در ادامه اعالم کرد که افتتاح سفارت امارات در ساختمان بورس 
تل آویو پس از افتتاح سفارت رژیم صهیونیستی در امارات در ماه گذشته صورت 
گرفت. در این مراسم محمد آل خواجه، ســفیر امارات در اراضی اشغالی، پرچم 
کشورش را در بیرون از ساختمان بورس اوراق بهادار به اهتزاز درآورد. افتتاح این 
سفارت پس از آن انجام می شود که دو طرف با میانجیگری آمریکا برای عادی سازی 
روابط در چارچوب پیمان صلح ابراهیم به توافق رسیدند. امارات پس از مصر و اردن 

سومین کشور عربی بود که با رژیم اشغالگر روابط دیپلماتیک رسمی برقرار کرد.

مقام ارشد سرویس اطالعات داخلی انگلیس دیروز )چهارشنبه( به مردم این کشــور هشدار داد نسبت به تهدید 
جاسوسی از سمت روسیه و چین به همان اندازه تهدید تروریسم هوشیار باشند و اینکه جاسوسان خارجی به دنبال دزدی 
تکنولوژی، اختالف افکنی و حمله به زیرساختها هستند. به گزارش رویترز، کن مک کالوم، مدیرکل سرویس اطالعات 
داخلی انگلیس گفت که مقامهای اطالعاتی این کشــور ۱۰۰۰۰ مورد نزدیکی 
مخفیانه از سوی جاسوسان خارجی که به دنبال نفوذ به مردم عادی در بریتانیا بودند 
را تشخیص داده اند. مک کالوم در سخنرانی خود در مقر سازمان اظهار کرده است: 
تبعات جاسوسی قدرتهای خارجی می تواند طیفی اعم از سرخوردگی و ناراحتی 
تا از دست رفتن معیشت و به صورت بالقوه تا از دست رفتن حیات را شامل شود. او 
گفت ما در حال ایجاد آگاهی نسبت به تهدیدات دولتی بلند مدت در کشور هستیم.

هشدار انگلیس به شهروندانش نسبت به جاسوسی چین و روسیهسفارت امارات در تل آویو افتتاح شد

یکی از مقام های اداره مبــارزه با مواد مخدر آمریکا 
گفت: یکی از مردان هائیتی-آمریکایی  که هفته گذشته 
به ظن شرکت در ترور رئیس جمهور هائیتی مشارکت 
داشت، خبرچین این اداره بوده است. هم چنین مقامات 
هائیتی از بازداشت سومین فرد مرتبط با آمریکا در این 
پرونده خبر دادند. به گزارش رویترز، مقامات هائیتی 
هفته گذشته دو مرد آمریکایی- هائیتی تبار به نام های 
جوزف وینسنت ۵۵ ســاله و جیمز سوالژس 3۵ ساله 
را دســتگیر و آنها را به همــراه ۲۶ کلمبیایی در ترور 
رئیس جمهور هائیتی ژوونل موییــس متهم کردند. 
این مقــام که خواســت نامش فاش نشــود، از گفتن 
اینکه کدام یــک از این دو نفر خبرچین بوده اســت، 
خودداری کرد. ایــن مقام اداره مبــارزه با مواد مخدر 
آمریکا در نامه ای الکترونیکی با بیــان اینکه مظنون 
به ترور رئیــس جمهور هائیتی، منبــع محرمانه اداره 

مبارزه با مــواد مخدر بود، افزود: مظنــون پس از ترور 
با اداره تماس گرفت و از او خواســته شــد خودش را 
تســلیم کند. این افراد از طرف اداره عمل نمی کردند. 
در همین حال سومین آمریکایی - هائیتی تبار، امانوئل 
سانون، ۶3 ساله، روز یکشنبه توسط مقامات هائیتی 
 دستگیر شد، این فرد به عنوان طراح این ترور معرفی 

شده است.

نخست وزیر عراق، تأکید کرد که تکرار فجایعی مانند 
آتش ســوزی در بیمارستان ها نشــان دهنده اختالل 
ســاختاری در نظام مدیریتی کشور اســت. به گزارش 
میدل ایست نیوز، براساس بیانیه رسمی دفتر مصطفی 
الکاظمی، وی عصر دیروز در جلسه هیئت دولت عراق با 
اشاره به حادثه آتش سوزی در بیمارستان امام حسین)ع( 
در ناصریه تأکید کرد که این حادثــه زخمی عمیق در 
وجدان ملت عراق به جای گذاشــته اســت. او گفت که 
تکرار این گونه فجایع در ماه هــای اخیر و همراهی آن با 
بحران های بزرگی مانند بحران اقتصادی و بحران هایی 
مانند حمله به دکل های برق و خاموش کردن شــبکه 
برق کشور و تالش برخی برای برهم زدن امنیت و ایجاد 
آشوب و جلوگیری از عمل شدن تصمیمات ملی عراقی 
مســؤولیت دولت را مضاعف می کند. الکاظمی تأکید 
کرد این حادثه نشان دهنده اختالل ساختاری در نظام 

مدیریتی کشور است که در آن اشــکاالت شناسایی و 
پیگیری نمی شوند و مردم قربانی می شوند. وی افزود که 
آغاز عملیات اصالحات فراگیر مدیریتی بیش از هر زمان 
ضرورت یافته و نخستین گام در این مسیر آن است که 
فعالیت مدیریتی از عملکرد سیاسی جدا شود. او تأکید 
کرد که این حجم از اهمال کاری که فاجعه ای در این سطح 

به جای می گذارد معقول نیست.

سومین آمریکایی در ارتباط با ترور رئیس جمهور هائیتی بازداشت شدالکاظمی: تکرار فجایع نشان دهنده اختالل در نظام مدیریتی عراق است
خبرخبر


