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 از زمان روی کار آمدن طالبان در 
کابل تا به امروز، یک دوگانگی خاص 
در رفتار این جریان و ایاالت متحده 
نمایان شده است. در این میان بارها و 
بارها شاهد آن بودیم که طالبان یک 
رفتار رادیکال در برخورد با طیف های 
مختلف افغانســتان و خصوصاً زنان 
داشــته و به همین دلیل انتقادهای 
زیادی در داخل و خارج این کشــور 
علیه آنها شکل گرفته است. در اروپا و 
حتی در ایاالت متحده هم ما نظاره گر 
اعتراض دولتمــردان علیه اقدامات 
خشن و رادیکال طالبان هستیم، اما 
پرسشی که از 15 آگوست تا به امروز 
ذهن همه جهان را به خود مشــغول 
کرده این است که چرا آمریکا با وجود 
اینکه رفتار طالبان را طی 20 ســال 
درک کرده بود، افغانســتان را تمام و 
کمال به این جماعت سپرد؟ همسایه 

شــرقی ایران در وضعیتی قرار دارد 
که حاال در برخــی از والیات مرزی، 
بازار خرید و فــروش کودکان به یک 
کاسبی تبدیل شده است. از کودک 
یک ســاله گرفته تا نوجوان 10 - 15 
ســاله با قیمت های ناچیــز فروخته 
می شــوند و هیچکــس صدایش در 
اروپا و آمریــکا درنمی آیــد چرا در 

کشــوری که 20 ســال زیر یوغ این 
حضرات بوده حاال انســانیت در برابر 
چندصد افغانی به فروش می رسد! از 
این ماجرا هم که بگذریم کشورهای 
منطقه هم بر اســاس مشی سیاسی 
خود صرفاً به دنبال منافع خودشــان 
از هرج و مرج به وجود آمده در کابل 
هستند. چین و روسیه از طالبان برای 
غارت لیتیوم، معادن و تامین امنیت 
خطوط ترانزیتی استفاده می کنند و 
پاکستان هم شــادمان است و باز هم 
متضرر مردم این کشور هستند. مساله 
اینجاست که چرا در وضعیت فعلی هم 
غرب و در رأس آن، واشنگتن باز هم 
دوگانه بازی می کنــد. آخرین اقدام 
آمریکا مربوط به کمتر از 48 ساعت 
پیش اســت؛ به گونه ای کــه وزارت 
خارجه این کشــور در اطالعیه ای از 
بسته شدن ســفارت افغانستان در 
واشنگتن به  دلیل مشکالت مالی خبر 
داد و این در حالیست که حتی سفیر 
افغانستان در واشــنگتن هم از این 

ماجرا باخبر نبود! 

گروکشی به بهانه مشروعیت
در بیانیــه ای که توســط وزارت 
خارجــه ایــاالت متحده منتشــر 
شده آمده اســت که واشــنگتن به 
دیپلمات های افغانستان که در سفارت 
این کشور مشغول به کار هستند، 30 
روز فرصت داد تا برای ماندن خود در 

آمریکا از طریق ویزاهای بشردوستانه 
در این کشور اقدام کنند و در غیر این 
صورت از این کشــور اخراج خواهند 
شد. در همین حال مقام های آمریکایی 
اعالم کردند که این سیاستمداران به 
افغانستان فرســتاده نخواهد شد اما 
تاکنون کشور مقصد آنها هم مشخص 
نیســت. یک منبع مطلــع در وزارت 
خارجه آمریکا هم از رد درخواســت 
اقامت تعدادی از کارمندان ســفارت 
افغانســتان خبر داد. آسوشیتدپرس 
هم در گزارش خود در اینباره نوشته 
است که به دنبال سقوط کابل، آمریکا 
طی اقدامــی افغانســتان را تحریم و 
حساب های بانکی متعلق به سفارت 
افغانستان در این کشــور را مسدود 
کرد و کارمندان این سفارت به دلیل 
تحریم های وضع شــده علیه طالبان 
ماه ها حقوق خــود را دریافت نکرده 
و با مشکالت معیشــتی زیادی روبرو 
شــدند. در این میان امــا یک موضع 
بســیار متعجب کننده دیگر از سوی 
واشــنگتن در مورد این مساله و بحث 
افغانستان اتخاذ شده که نشان می دهد 
آمریکایی ها اساســاً به دنبال ایجاد و 
تزریق ابهام و سردرگمی به افغانستان 
و مردم این کشور هســتند. این ابهام 
آنجایی پررنگ می شــود که وزارت 
خارجه آمریکا اعالم می کند تا زمانی 
که حکومت طالبان از سوی جهانیان 
به رسمیت شناخته نشود، حضور هیچ 
دیپلماتی از سوی افغانستان را نخواهد 
پذیرفت! موضع فعلی ایاالت متحده 
گویای چندین مســاله اســت که به 
نوعی می تواند برای آینده افغانستان 
خطرناک باشد. مســاله نخست این 
است که واشنگتن در حال اعمال فشار 
بر طالبان و کابل به صورت نرم افزازی 
اســت. همه دیدند که ایاالت متحده 
تمام سخت افزارهای نظامی و نیروهای 
خود را از افغانستان خارج کرده است و 
طالبان را بدون پاســخگویی به مردم 
افغانســتان و جهانیان در آنجا به کار 
گمارد، امــا تحریم و انســداد مالی را 
هم اعمــال کرد. آمریکایی هــا با این 
کار در حــال اعمال فشــار بر طالبان 

هستند که مثاًل این جماعت بتوانند 
به سمت تشــکیل حکومت فراملی و 
همه گیر متمایل شوند که این اتفاق 
تاکنون رخ نداده است. مساله دوم این 
است که اساساً طالبان هیچ اعتقادی 
به مشــارکت همه اقوام و مذاهب در 
کشورداری ندارد و صرفاً خود را صاحب 
قدرت در افغانستان می داند و همین 
موضوع را امیرخان متقی، وزیر خارجه 
طالبان در مجمع دیپلماســی آنتالیا 
هم به صــورت تلویحی مــورد تایید 
قرار داد و تشــکیل حکومت فراگیر را 
به آینده موکول کرد. موضوع سوم اما 
به نوعی یک رویکرد دوپهلو از ســوی 
آمریکا به شــمار می آیــد و آن هم به 
رسمیت شناختن طالبان است. آمریکا 
می دانســت که جهان و کشــورهای 
منطقه و همسایه افغانستان، حکومت 
طالبان بر تمام این کشور را نمی پذیرند 
ولی با این وجود طالبان را در روز روشن 
وارد کابل کــرد. دلیل ایــن اقدام اما 
بحث پاسکاری بحران میان آمریکا با 
سایر کشورهای دنیا است. واشنگتن 
می دانســت که طالبان با افغانستان  
چه می کنــد و به همیــن دلیل حاال 
اعالم کرده که در صورت به رسمیت 
شــناختن طالبــان، دیپلمات های 
افغانستان را در خاک آمریکا پذیرش 
خواهد کرد. حال باید دید که این رفتار 
دوگانه واشــنگتن تا کجا ادامه دارد و 

نتیجه آن چه خواهد شد. 

وزارت خارجه آمریکا از تعطیلی سفارت افغانستان به دلیل مشکالت مالی خبر داد؛

اقدام دوپهلو علیه طالبان 
همسایه شرقی ایران در 
وضعیتی قرار دارد که در 

برخی از والیات مرزی، بازار 
خرید و فروش کودکان به 
یک کاسبی تبدیل شده و 
از کودک یک ساله گرفته 
تا نوجوان 10 - 15 ساله با 

قیمت های ناچیز فروخته 
می شوند و هیچکس 

صدایش در اروپا و آمریکا 
درنمی آید

ایاالت متحده تمام 
سخت افزارهای نظامی 

و نیروهای خود را از 
 افغانستان خارج کرد

 و طالبان را بدون 
پاسخگویی به مردم 

افغانستان و جهانیان در 
آنجا به کار گمارد، اما تحریم 

و انسداد مالی را هم اعمال 
کرد که نشان از فعال شدن 
»بخش نرم افزاری راهبرد 

آمریکا در قبال افغانستان« 
دارد

وزارت خارجه آمریکا از 
تعطیلی سفارت افغانستان 

به دلیل مشکالت مالی 
خبر داده و درعین حال 

اعالم کرده در صورت به 
رسمیت شناختن طالبان، 
دیپلمات های افغانستان 

را در خاک آمریکا پذیرش 
خواهد کرد. حال باید 

دید که این رفتار دوگانه 
واشنگتن تا کجا ادامه دارد 
و نتیجه آن چه خواهد شد؟

اقدام مقامات عربستان در اعدام 81 تن ازجمله 41 جوان شیعه معترض، محکومیت های گسترده ای را در خارج از این 
کشور و به ویژه در عراق و یمن به همراه داشته است. به گزارش پایگاه خبری العهد، انجمن علمای یمن در بیانیه ای در واکنش 
به اعدام شیعیان در عربستان تاکید کرد: اعدام 81 مسلمان بی گناه نقض آشکار قوانین اسالمی و احکام عادالنه قضایی است. 
در این بیانیه آمده است: این جنایت اعدام دسته جمعی با دالیل و توجیهات سیاسی و 
فرقه ای صورت گرفته است. این انجمن در ادامه سکوت جامعه بین الملل و سازمان های 
حقوق بشر در قبال جنایت اعدام زندانیان و افراد بی گناه را محکوم کرد. ضیف اهلل الشامی، 
وزیر اطالع رسانی دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل نیز در واکنش به این 
اتفاق اظهار کرد: اعدام 81 شهروند عربستان سعودی از جمله 41 شهروند اهل قطیف 

و هفت یمنی جنایت بزرگی است که با حمایت آمریکا انجام شد.

شورای وزیران کشــور اتحادیه عرب جنبش انصاراهلل را در فهرست ســیاه خود قرار داد.به گزارش ایلنا به نقل از 
عربی 21، شورای وزیران کشور اتحادیه عرب جنبش انصاراهلل را در فهرست ســیاه خود قرار داد. بنا به گزارش ها، 
شورای وزیران اتحادیه عرب گروه تروریستی خوانده و آن را در لیست سیاه عامالن، مجریان و تأمین کنندگان مالی 
اقدامات تروریستی قرار داد. این شورا با ادعایی بی اساس با متهم کردن انصاراهلل 
به قتل، آوارگی، زندان و شــکنجه غیرنظامیان یمنی از زمان به دســت گرفتن 
کنترل پایتخت صنعا در 21 سپتامبر 2014، این جنبش را در لیست سیاه قرار 
دادند.همچنین این شورا در بیانیه خود مدعی شد که اقدام شورای وزرای کشور 
اتحادیه عرب در پاســخ به حمالت جنبش انصاراهلل علیه کشورهای همجوار و 

جامعه بین الملل و تهدید گذرگاه های آبی است

اتحادیه عرب انصاراهلل یمن را در لیست سیاه قرار دادادامه محکومیت گسترده اعدام ۸۱ تن در عربستان

وزیر خارجه فلســطین تأکید کرد: عادی سازی 
روابط میان ترکیه و رژیم صهیونیستی گامی مفید 
برای مسئله فلسطین اســت. ریاض المالکی، وزیر 
خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین در مصاحبه 
با شبکه سی. ان. ان ترک گفت: عادی سازی روابط 
میان ترکیه و اســرائیل گام مفیدی برای مســئله 
فلسطین اســت و ما از این اقدام غافلگیر نشدیم و 
از آن اســتقبال می کنیم چراکه به فلسطینی ها به 
ویژه در شهر قدس و مشخصا در ماه رمضان کمک 

خواهد کرد.
 المالکی گفت: مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه مرا در جریان تمام تحوالت گذاشت و به من 
گفت آوریل به اسرائیل سفر خواهد کرد و تحرکات 
ترکیه به ضرر فلسطینی ها نخواهد بود. وی تأکید 
کرد: ترکیه که در میانجیگری برای مذاکرات میان 
اوکراین و روســیه موفق بوده است ما و اسرائیلی ها 

را هم بر ســر میز مذاکره می آورد و مــا آماده قبول 
هرگونه دعوت محرمانه برای نشســت با اسرائیل 
هستیم. المالکی درباره اوضاع اوکراین گفت: ما یک 
کشور نیستیم و نمی توانیم موضعی علیه یک طرف 
اتخاذ کنیم و روابطی با دو طرف داریم. این موضاع در 
حالی اتخاذ می شود که بر اساس توافق میان آنکارا 
و تل آویو، قرار است حماس از ســوی ترکیه مورد 

تحریم قرار بگیرد. 

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد، معادل 52 درصد 
در مورد بحران اوکراین فکر می کننــد که دولت به اندازه 
کافی در راستای پذیرش پناهجویان اوکراینی در بریتانیا 
اقدام نکرده اســت. به گزارش ایسنا، همچنین طبق این 
نظرسنجی 53 درصد رای دهندگان انگلیسی با وجود بحران 
اوکراین همچنان خواستار استعفای بوریس جانسون از 
نخست وزیری کشورشان هســتند.وقتی از پاسخگویان 
پرسیده شد که آیا خودشــان پناهجویان اوکراینی را می 
پذیرند، ۹ درصد از شــرکت کنندگان گفتند که این کار 
را می کنند، در حالی که 20 درصــد دیگر گفتند که این 
موضوع را در نظر خواهند گرفت. حدود ۶3 درصد گفتند 
که در موقعیتی نیستند که این کار را انجام دهند، در حالی 
که هشت درصد گفتند که در چنین موقعیتی هستند، اما 
این کار را نمی کنند.از سوی دیگر چهار پنجم انگلیسی ها 
)۷8 درصد( از مساله ارسال تسلیحات به اوکراین حمایت 
می کنند. به شکلی مشــابه، تقریباً از هر 10 نفر هفت نفر 

)۶8درصد(  از اهدای هواپیماهای جنگنده غربی به نیروی 
هوایی اوکراین به جهت استفاده برای دفاع از کشورشان 
حمایت می کنند.رای دهندگان بر سر طرح احتمالی اعمال 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین اختالف نظر داشتند به 
نحوی که 40 درصد گفتند که از این که نیروهای هوایی 
غربی ها دست به اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین 
و ســرنگونی هواپیماهای روسی ناقض این منطقه بزنند، 

حمایت می کنند، اما 3۹ درصد با آن ابراز مخالف کردند.

نتایج یک نظرسنجی نشان داد

انتقاد انگلیسی ها از عملکرد دولت در پذیرش پناهجویان اوکراینی
وزیر خارجه تشکیالت خودگردان: 

عادی سازی روابط ترکیه و اسرائیل برای فلسطین مفید است! 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

هجدهمین روز جنگ در اوکراین؛
 حمله روسیه به پایگاهی
 در نزدیکی مرز لهستان

براســاس گزارش هــای محلی صبــح دیروز 
)یکشنبه( آژیر هشدار حمله هوایی تقریبا در تمام 
مناطق اوکراین به صدا درآمده است. طبق آخرین 
ارزیابــی وزارت دفاع بریتانیا، بخــش عمده ای از 
نیروهای زمینی روســیه هم اکنون در فاصله 25 
کیلومتری مرکز کی یف، پایتخت اوکراین، هستند. 
درگیری ها در شمال غربی کی یف شدت گرفته و 
به گفته مشاور رئیس جمهوری اوکراین، این شهر 
در حال حاضر عمال در محاصره قرار گرفته اســت. 
به گزارش رویترز، طبق آخرین آمار ســازمان ملل 
متحد، از آغاز حمله روســیه تا نیمه شــب شنبه، 
1581 غیرنظامــی اوکراینی در حمالت کشــته 
و زخمی شــده اند. در این میــان،  42 کودک جان 
خود را از دســت داده  و 54 کودک دیگر نیز زخمی 
شده اند. رئیس جمهوری اوکراین هم اعالم کرده که 
از آغاز جنگ تاکنون 1300 سرباز اوکراینی کشته 
شده اند. آخرین تصویرهای ماهواره ای، نشان دهنده 
ویرانی گسترده در شهر ماریوپول در جنوب شرقی 
اوکراین است. سازمان ملل متحد از وخیم تر شدن 
وضعیت انسانی در این شهر و گزارش هایی مبنی بر 
»غارت و درگیری های خشونت آمیز بر سر منابع« 
خبر داده است. سازمان پزشکان بدون مرز هم اعالم 
کرد که این شــهر اکنون در مرحله »فاجعه« قرار 
دارد.  ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، 
گفت که »چند شهر کوچک، دیگر وجود ندارند و 

نابود شده اند«. 

در این راستا روزنامه گاردین اعالم کرد روسیه 
علیه مرکز امنیت و صلحبانی بین المللی اوکراین در 
منطقه یاووریو واقع در 50 کیلومتری لویو اوکراین 
و 25 کیلومتری مرز لهستان حمله موشکی انجام 
داد. این مرکز یک پایگاه ارتشــی بزرگ است که 
شامل مرکز آموزشی برای ســربازان و عمدتا برای 
ماموریت های صلحبانی اســت. موشک ها صبح 
یکشنبه به سمت این مرکز و پایگاه نظامی اوکراین 
در شهر یافوروف واقع در نزدیکی مرز لهستان شلیک 
شده است. بر اساس اطالعات منتشر شده از اداره 
نظامی منطقه لویو و تاییدیه از ســوی شهردار این 
شهر، نیروهای روسی هشت موشک شلیک کرده اند. 
این جدیدترین حمله موشــکی نشان می دهد که 
روسیه حمالت خود را در غرب اوکراین تشدید کرده 
و ممکن است حمله ای علیه محموله های نظامی 
و یا بشردوستانه ورودی غربی ها به اوکراین باشد. 
حمله به این پایگاه نظامی که در فاصله کمتر از 25 
کیلومتری از مرز لهستان واقع شده در پی هشدار 
از سوی سرگئی ریابکوف، معاون وزیر دفاع روسیه 
درباره اینکه محموله های غربی اهدافی مشــروع 
برای حمالت هستند، رخ داد. حامیان اوکراین شامل 
انگلیس، آلمان و آمریکا هزاران موشک ضد تانک و 
موشک ضد هوای را در واکنش به حمله روسیه فورا 

به کی یف ارسال کرده اند.
    

آموزش نیروهای ذخیره تایوان 
درجهت تقویت آمادگی جنگی

رئیس جمهوری تایوان بر اســاس یک برنامه 
جدید با هدف تقویــت آمادگی جنگی، از آموزش 
نیروهای ذخیره ارتش ایــن جزیره بازدید کرد. به 
گزارش رویترز، حمله روسیه به اوکراین و همچنین 
رویکرد جنگ طلبانه چیــن در قبال تایوان باعث 
شــده تا دولت تایپه انگیزه بیشتری برای آموزش 
نیروهای ذخیره خود داشــته باشــد. جنگ در 
اوکراین بحث هایی را در تایوان در مورد آمادگی و 
تاکتیک های این جزیره در صورت تصرف با زور آن، 
برانگیخته است. دولت تایوان اواخر سال گذشته 
میالدی اعالم کرد که اصالحاتی را درباره آموزش 
نیروهای ذخیره از جمله بیشتر کردن رزمایش های 
تیراندازی و ضربتی انجام می دهد. بر اســاس این 
برنامه جدید که در ماه جاری میالدی آغاز شــده، 
نیروهای ذخیره ارتش تایوان به جای پنج تا هفت 
روز، دو هفته تحت آموزش قرار می گیرند و زمان 
بیشتری را برای آموزش ضربتی از جمله تیراندازی 
سپری می کنند. تسای اینگ ون، رئیس جمهوری 
تایوان در جریــان بازدید از تیرانــدازی نیروهای 
ذخیره ارتش در حومه تایپه گفت، نیروهای ذخیره 
به ویژه در مناطقی که نزدیک به محل سکونتشان 
باشند، آموزش می بینند. وی افزود: اوضاع کنونی در 
اوکراین یکبار دیگر اثبات می کند که دفاع از کشور 
در کنار وحدت و همبستگی و کمک بین المللی به 

وحدت تمامی مردم بستگی دارد. 

جهاننما


