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از 15 آگوست 2021 میالدی که 
افغانستان پس از 20 ســال به دست 
طالبان افتاد، بزرگترین ســوالی که 
ذهن همــه را به خود مشــغول کرد 
این بود کــه آیا کشــورهای منطقه  و 
دولت های فرامنطقه ای این جریان که 
تا دیروز به صغیر و کبیر رحم نمی کرد 
را به رســمیت خواهند شــناخت یا 
خیر؟ شاید این ســوال از نظر برخی 
ناظران و کارشناسان غلط باشد و شاید 
عده ای دیگر معتقد باشند که اینگونه 
تحلیل کردن طالبان و فضای حکم بر 
افغانستان درست نیست، اما اگر نگاهی 
به اظهارنظر مقامات طالبان بیندازیم به 
وضوح می بینیم که این جریان در حال 
تقال برای به رســمیت شناخته شدن 
اســت. به عنوان مثال جمعه گذشته 
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در گفت وگو بــا الجزیره اعالم 
کرد که تمام هّم و غــم طالبان کمک 
به ملت افغانستان اســت که در حال 
حاضر با مشــکالت اقتصادی زیادی 
روبرو هستند و طالبان سعی دارد آنها 

را حل کند؛ لذا باید این نظام سیاسی 
جدید پذیرفته شود زیرا مردم و نظام 
یکی هســتند. قبل از این اظهارات که 
صدای بســیاری از مردم افغانستان و 
منتقدان طالبــان را درآورد، ذبیح اهلل 
مجاهد، ســخنگوی طالبان و معاون 
وزیر اطالع رسانی و فرهنگ افغانستان 
هم بر لزوم به رسمیت شناختن شدن 
طالبان توســط جامعه جهانی سخن 
گفت. مجاهد کــه اوایل آذرماه جاری 
با خبرگزاری طلــوع گفت وگو کرده 
بود، صراحتاً اعالم کــرد که طالبان به 
تمام تعهداتی که در قالب توافق دوحه 
با آمریکا به امضا رســاند، عمل کرده 
و حاال مســتحق به رسمیت شناخته 
شدن از ســوی ایاالت متحده است. 
اینکه طالبان بر کنشگری مثبت ایاالت 
متحــده تاکید می کنــد و منتظر آن 
است که از سوی واشنگتن به رسمیت 
شناخته شود، به این دلیل است که به 
زعم آنها اگر ایاالت متحده طالبان را به 
رسمیت بشناسد، سپس کشورهای 
اروپایی هم این جریان را به رســمیت 
خواهند شناخت و پس از آن دولت های 
منطقه و همســایگان افغانستان هم 
مجبــور به پذیــرش ایــن جریان به 
صورت تمام و کمال خواهند شــد. در 

این میان امیرخان متقی، سرپرســت 
وزارت خارجه افغانســتان هم دقیقاً 
همین موضع را دارد و به دنبال علنی 
شــدن جایگاه و نام طالبان در عرصه 
بین المللی است اما واقعیت این است 
که اوضاع آنگونه که طالبان می خواهد، 
پیش نمی رود. واقعیت غیرقابل انکار 
این اســت که ایاالت متحــده معتقد 
اســت که طالبان به صورت مشخص 
به تعهدات خود عمــل نکرده و جالب 
اینجاست که طالبان هم دقیقاً همین 
نظر را دارد. آمریکایی ها بر این باورند که 
طالبان همچنان با سازمان تروریستی 
القاعده ارتباط مستقیم دارند و حتی 
نتوانسته اند در این چند ماه که کشور 
را در دســت دارند، با داعش به صورت 
علنی و موثر مقابلــه کنند. اروپایی ها 
هم تقریباً همین موضــع را دارند. به 
عنوان نمونــه اورزوال فــون درالین، 
رئیس کمیسیون اروپایی در بیانیه ای 
در پی برگزاری ســیزدهمین ویدئو 
کنفراس اجالس آســیایی-اروپایی 
در وهله اول کشــورهای اروپایی را به 
ایســتادن در کنار مردم افغانســتان 
و حمایت از آنها تشــویق کــرد و در 
مقابل صراحتاً اعــالم کرد که اتحادیه 
اروپا نظام جدیــد در افغانســتان را 

به رســمیت نمی شناســد اما باید از 
فروپاشــی اقتصادی و اجتماعی که 
این کشور با آن روبروست، جلوگیری 
به عمل بیاوریم. این یک بام و دوهوای 
اروپایی ها حاال به نظر می رسد که آرام 
آرام در حال تبدیل شــدن به موضعی 
است که نشان می دهد به زودی آنها هم 
طالبان را به رسمیت خواهند شناخت. 
تحرکات زیرپوستِی دیپلماتیک

در این میان باید توجه داشت که از 
اوایل هفته جاری، تیمی از طالبان برای 
مذاکره با مقامات اروپایی و آمریکایی  

به دوحه ســفر کردند تا بتوانند پس از 
مذاکره با نمایندگان ایاالت متحده دو 
موضوع اصلی را پیگری کنند. مســاله 
نخســت، آزادســازی پول های بلوکه 
شده توســط ایاالت متحده است که 
طالبان بارهــا و بارها خواهــان انجام 
این موضوع شــدند و مســاله دوم باز 
هم به رســمیت شــناخته شدن این 
جریان توسط نظام بین الملل است. در 
این مذاکرات مسائلی از جمله رعایت 
حقوق بشر و حقوق زنان افغان توسط 
طالبان به عنوان یکی از محورهایی بود 
که طرف های غربی ز طالبان درخواست 
کرده بودنــد. به عنوان مثــال وزارت 
خارجه آمریکا پــس از دیدار با طالبان 
اعالم کــرد که واشــنگتن ضمن ابراز 
نگرانی عمیق نسبت به اتهامات نقض 
حقوق بشــر، از طالبان خواســت تا از 
حقوق همه افغان هــا حفاظت کرده، 
سیاست عفو عمومی را حفظ و اجرا کند 
و همچنین گام های بیشتری در مسیر 
تشکیل دولتی فراگیر و نماینده بردارد. 
از ســوی دیگر بر اساس تحقیقاتی که 
ســازمان دیده بان حقوق بشــر انجام 
داده است، بیش از 100 تن از نیروهای 
سابق ارتش و پلیس افغانستان از زمان 
به قدرت رسیدن طالبان از سوی عوامل 
این گروه کشــته یا ناپدید شده اند که 
موضوع بازهم انگشــت های اتهام را به 
سمت طالبان نشانه رفته است. در این 
میان اما یک اتفاق بزرگ و البته عجیب 
و شاید هم خطرناک در حال رخ دادن 
اســت و آن هم تحرکات دیپلماتیک 
برخی از کشورهای منطقه و فرامنطقه 
در افغانســتان اســت که خروجی آن 
تاحدودی به نفــع طالبان رقم خواهد 
خورد. اولیــن موضــوع، جدیدترین 
اقدام ریاض است. دولت عربستان در 
بیانیه ای اعالم کرد که از روز سه شنبه 
)دو روز پیش( بخش کنسولی سفارت 
این کشور در افغانســتان را بازگشایی 
کرده اســت. وزارت خارجه عربستان 
در اینباره اعالم کرده که این اقدام برای 
ارائه کمک و روادید بــه افغان ها انجام 
شده اســت ولی برخی ها معتقدند که 
این اقدام ریاض می تواند به رســمیت 
شــناختن طالبان را به دنبال داشته 
باشد و از سوی دیگر می تواند به پذیرش 

نیروی کار افغان توســط عربســتان 
صحه بگذارد. از ســوی دیگر روزنامه 
ایندیاتایمز، چاپ دهلی هم روز گذشته 
)چهارشــنبه( در گزارش اعالم کرد از 
آنجایی که کشورهایی از جمله امارات 
و ژاپن و همچنین اعضای اتحادیه اروپا 
درخصوص احتمال بازگشایی مجدد 
سفارت هایشــان در کابــل گفت وگو 
می کنند، دهلی نو نیــز گزینه هایی را 
برای حضور مجددش در افغانســتان 
بررســی می کند. این روزنامه نوشته 
اســت که کشــورهایی مانند روسیه، 
چین، ایران، پاکســتان، قطر، ترکیه، 
ترکمنستان و ازبکستان سفارتخانه های 
خود در کابل را بازگشایی کرده اند و به 
همین دلیل هند هم به دنبال آن است تا 
ببیند آیا می تواند چنین کاری را با توجه 
به تضادی که با طالبان دارد، انجام دهد 
یا خیر؟ ایندیپندنت هم اعالم کرده که 
آلمان ها به دنبال آن هستند تا بتوانند 
در افغانستان حضور دیپلماتیک خود 
را مجدداً احیا کنند و بــرای اینکار در 
ابتــدا کمک های خود به ایــران برای 
پناه دادن به مهاجران افغان را افزایش 
داده اند، و حاال هم در حال مخابره این 
پیام هســتند که می خواهند به کابل 
باز گردند. این مولفه ها نشان می دهد 
که بســیاری از دولت های منطقه ای و 
فرامنطقه ای طالبان را هرچند سخت، 
اما بــه عنوان یک واقعیت سیاســی- 
میدانی پذیرفته اند و نمی توانیم دیگر 
به مواضعــی که ضد این گــروه اتخاذ 

می شود، اعتماد کنیم! 

پس از عربستان و آلمان، هند هم از احتمال بازگشایی اماکن دیپلماتیک در کابل خبر داد؛ 

به رسمیت شناختن آهسته، اما پیوسته طالبان! 
سوتیتر2: آلمان ها به 

دنبال آن هستند تا بتوانند 
در افغانستان حضور 

دیپلماتیک خود را مجدداً 
احیا کنند و برای این کار در 

ابتدا کمک های خود به ایران 
برای پناه دادن به مهاجران 
افغان را افزایش داده اند، و 

حاال هم در حال مخابره این 
پیام هستند که می خواهند 

به کابل بازگردند

اینکه طالبان بر کنشگری 
مثبت ایاالت متحده تاکید 

می کند و منتظر آن است 
که از سوی واشنگتن به 
رسمیت شناخته شود، 
به این دلیل است که اگر 

واشنگتن طالبان را بپذیرد، 
کشورهای اروپایی و مابقی 

آنها هم پس از چندی 
مجبور به پذیرش این 

جریان می شوند

براساس گزارشی که از سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد )فائو( منتشر شده است، میزان گرسنگی در 
منطقه آمریکای التین و کارائیب به باالترین میزان خود در 15 سال اخیر رسیده است. به گزارش هیل، فائو گزارش 
کرد که شیوع گرسنگی در ســال 2020 در آمریکای التین و کارائیب به ۹.1 درصد رسید و این باالترین میزانی  
است که در 15 سال اخیر ثبت شده است. بین سال های 201۹ و 2020، شیوع 
گرسنگی دو درصد افزایش داشته است که به گفته فائو همه گیری کووید-1۹ 
می تواند این میزان را توجیه کند. کشــورهای منطقه که بیشترین میزان سوء 
تغذیه را از ســال 201۸ تا 2020 تجربــه کردند عبارتنــد از هائیتی، ونزوئال، 
نیکاراگوئه، گواتماال، هندوراس، بولیوی و اکوادور. شیوع سوء تغذیه در هائیتی 
که نزدیک به 50 درصد گرسنگی را تجربه می کنند، شیب تندتری نسبت به سایر 

کشورها در منطقه دارد.

رئیس جمهوری لهستان الیحه مربوط به محدودسازی دسترســی خیریه ها و خبرنگاران به مرز با بالروس را امضا کرده 
است. به گزارش رویترز، این الیحه در حالی به قانون تبدیل شد که بالروس و لهستان با بحران مهاجرتی شدیدی روبرو شده اند. 
همچنین این قانون ضربه ای بر پیکره احزاب اپوزیسیون لهستان است که حامی دسترسی نامحدود رسانه ای بودند. بر اساس 
وضعیت اضطراری اعالم شده در مرز لهستان و بالروس در سپتامبر 2021، دسترسی 
رسانه ها و خیریه های کمک رسان به طور کامل ممنوع شد. اپوزیسیون می گوید، این 
ممنوعیت با هدف الپوشانی سوءاستفاده های حقوق بشری است. دولت ورشو می گوید 
که این محدودیت ها به دالیل امنیتی برای آن ضروری هستند. بر اساس قوانین جدید، 
وزیر کشور لهستان می تواند دسترسی محدود به منطقه مرزی را پس از رایزنی با حفاظت 
مرزی اعمال کند. خبرنگاران و گروه های غیردولتی نیز ممکن است با دستور مستقیم از 

سوی روسای حفاظت مرزی وارد منطقه شوند. 

لهستان دسترسی خیریه ها و رسانه ها به مرز بالروس را محدود کرد فائو: گرسنگی در آمریکای التین به باالترین حد رسیده است

یک گروه ضربــت عملیات ویژه ارتــش آمریکا که 
سردمدار جنگ این کشور علیه گروه تروریستی داعش 
بود، با فروکش کردن نبرد علیه این گروه تروریســتی، 
نامش را تغییر داده اســت. به گزارش بیزنس اینسایدر، 
این گروه از سال 2015، عنوان نیروی ضربت مشترک 
عملیات های ویژه -عزم ذاتی را داشته و سردمدار ائتالفی 
چند ملیتی بوده است که برای مبارزه با گروه تروریستی 
داعش تشکیل شد. پس از تقریباً هفت سال از تشکیل 
آن، پنتاگون نام این واحــد را تغییر داد. این گروه تحت 
نام جدید نیروی ضربت مشــترک عملیات های ویژه-

شــام اکنون اختیارات خود را در منطقه گسترش داده 
است. مقامات نیروهای عملیات ویژه آمریکا کمابیش 
تالش های خود را علیه داعش در عراق و سوریه متمرکز 
کرده و همزمان عملیات هایی را هم علیه شاخه های آن 
در افغانستان، فیلیپین و برخی کشورهای آفریقایی انجام 

می دهند. نیروی مذکور تحت عنوان قدیمی اش تنها بر 
مبارزه با داعش در ســوریه و عراق متمرکز بود. به گفته 
فرماندهی مرکزی عملیات ویژه ارتش آمریکا، این نیرو 
حاال تحت نام جدیدش، به حمایت از نیروهای عراقی و 
ائتالف علیه بقایای داعش در عراق و سوریه ادامه داده و 
عملیات های خود علیه این گروه تروریستی را تا مصر، 

لبنان و اردن بسط خواهد داد.

روزنامه هاآرتص نوشت که وزیر خارجه جدید آلمان 
از سرســخت ترین حامیان رژیم صهیونیســتی است. 
روزنامه هاآرتص در گزارشی با همکاری یک روزنامه نگار 
آلمانی نوشت: آنالنا بربوک، وزیر خارجه جدید آلمان به 
رغم اینکه رهبری حزب سبز را برعهده دارد که معموال 
مواضع چپ گرایانه تندی دارد؛ اما از سرســخت ترین 
حامیان دولت اسرائیل و مخالف جنبش تحریم اسرائیل 
و منع سرمایه گذاری های بین المللی بی.دی.اس است. 
در این گزارش آمده اســت: بربوک که ۴0 سال دارد و 
اولین زن در پست وزیر خارجه آلمان است اعالم کرده 
که حق اســرائیل را در دفاع از خودش تایید می کند و 
مخالف جنبش بی .دی.اس است. کمپین انتخاباتی وی 
در اصل بر مسائل تغییرات آب و هوایی جهانی متمرکز 
بود و همین مساله باعث شد تا این حزب 1۴.۹ درصد از 
آرای رای دهندگان آلمانی را به دست آورد و این باالترین 

میزانی است که حزب سبز آلمان به آن دست یافته است. 
در این گزارش آمده است: بربوک طی تجاوز اخیر اسرائیل 
به غزه در ماه مه شلیک موشک به سمت اسرائیل از سوی 
حماس را محکوم و اعالم کرد در این زمان های دشوار ما 
در کنار اسرائیلی ها هستیم. همچنین مثل آنگال مرکل 
صدر اعظم آلمان اعالم کرد که امنیت اسرائیل بخشی از 

امنیت آلمان است است. 

نیروهای مبارزه با داعش آمریکا با نام جدید در منطقه می مانندهاآرتص: وزیر خارجه جدید آلمان حامی اسرائیل است

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 مخالفت احزاب شیعه عراق 
با تایید نتایج انتخابات 

چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق مخالفت 
خود را با نتایج نهایی انتخابات زودهنگام پارلمانی 
که 10 اکتبر گذشــته برگزار شــد، اعالم کرد. به 
گزارش شفق نیوز، چارچوب هماهنگی گروه های 
شیعه عراق در بیانیه ای اعالم کرد: ما نتایج انتخابات 
کنونی را قاطعانه رد می کنیــم، چرا که بدون هیچ 
تردیدی کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را از قبل و 
به ضرر خواست و اراده مردم آماده کرده بود. در این 
بیانیه با اشاره به اینکه کمیسیون انتخابات و دستگاه 
قضایی با پرونده استیناف بر اساس بسترهای قانونی 
تعامل و رسیدگی جدی نکردند، خاطرنشان شده 
است: شــواهد ارائه شده از ســوی احزاب سیاسی 
و اثبات اشــتباهات کمیســیون برای شمارش و 
مرتب سازی دستی آرا یا دستکم تغییر واضح در نتایج 
انتخابات کافی بود. چارچوب هماهنگی شیعیان 
در ادامه این بیانیه تاکید کرد: سردرگمی و تناقض 
کمیسیاریای انتخابات در بیانیه ها، تردید در بسیاری 
از پرونده ها مانند آرای باطله، ابطال برخی حوزه ها 
و اثر انگشت های یکســان و همچنین مشاهدات 
ناظران داخلی و بین المللی موید این موضوع است. 
در این بیانیه آمده است: بارزترین شواهد گزینشی 
بودن اقدام قوه قضائیه، پذیــرش تعداد معینی از 
درخواست ها از سوی این نهاد علیرغم انطباق تمامی 
درخواست های رد شده با ضوابط و قوانین است که 
این شبهه را ایجاد می کند شرایط عادالنه یا وجود 
ندارد یا اگر هم وجود دارد تحت فشارهای سیاسی 
از داخل و خارج اســت. در پپایان این بیانیه تاکید 
شده است: ما بار دیگر بر موضع قاطع خود مبنی بر 
این که دستکاری بزرگی در نتایج انتخابات صورت 
گرفته، تجدید می کنیم. ما به رد نتایج فعلی و ادامه 
دادخواست در دادگاه فدرال برای لغو انتخابات ادامه 
می دهیم و امیدواریم دادگاه از نفــوذ و بازی های 
سیاسی دور بماند و با خواسته های توده ای از مردم 
عراق برخوردی بی طرفانه و منصفانه داشته باشد تا 

مانع از شنیده نشدن صدای آنها نشود.
    

روسیه از اخراج کارمندان 
قدیمی سفارت آمریکا خبر داد

خبرگزاری ریا نووســتی دیروز )چهارشنبه( 
اعالم کرد که وزارت خارجه روســیه دستور داده 
است کارمندان سفارت آمریکا که بیش از سه سال 
در مســکو بوده اند، باید تا تاریخ ۳1 ژانویه 2022 
روســیه را ترک کنند. به گزارش رویترز، این اقدام 
پس از اینکه سفیر روسیه در آمریکا اظهار کرد که 2۷ 
دیپلمات روسی و خانواده هایشان از آمریکا اخراج 
شــده اند و باید تا تاریخ ۳0 ژانویه 2022 آمریکا را 
ترک کنند، صورت گرفت. هیچ پاسخ فوری از جانب 
سفارت آمریکا در مسکو داده نشده است. سرگئی 
ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روســیه دیروز 
)چهارشنبه( گفت که آمریکا همچنان فرصت دارد 
تا از اخراج دیپلمات هایش از مسکو جلوگیری کند. 
ریابکوف به خبرنگاران گفت: البته که زمان و فرصت 
وجود دارد. وی افزود: ما به رفتار آینه ای پاسخ خواهیم 
داد و براساس اصل مشــابه، تعدادی از کارمندان 
آمریکا کشور ما را ترک خواهند کرد؛ اما ما مخالف 
این اصل هستیم و پیشــنهاد می کنیم که از وقوع 
چنین چیزی جلوگیری شــود. ریابکوف گفت که 
آمریکا سیاست تخریب دیپلماتیک کشورها را دنبال 
می کند. وی همچنین افزود که مسکو آماده است تا 
درخصوص همه ی مــوارد از جمله برطرف کردن 
موانع موجود در رابطه با اخذ ویزا گفت وگو کند. اما 
این اتفاق با وجود اعمال فشار از جانب آمریکا میسر 
نیست. ریابکوف تاکید کرد که گفت وگو بین روسیه 
و آمریکا درخصوص ثبات استراتژیک به زودی ادامه 
خواهد یافت. وی گفت: امیدوارم در آینده ای نسبتا 
نزدیک این گفت وگوها آغاز شود. معاون  وزیر خارجه 
روسیه همچنین گفت مســکو به اخطار الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس در مورد استقرار 
احتمالی تسلیحات هســته ای روسیه در بالروس 
توجه کرده است. ریابکوف به خبرنگاران گفت: ما 
پیام رئیس جمهور لوکاشنکو را شنیده ایم و آن را در 
نظر گرفته ایم. ما نسبت به تمام تعهدات خود شدیدا 
پایبند هستیم اما همکاران غربی همچنان باید به 
این فکر کنند که چرا با اظهارات و بیانیه های خود، 

سیستم موجود امنیت جهانی را تضعیف می کنند.

جهاننما


