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20 نماینده خواستار شدند؛ 
دعوت از احمد مسعود برای 
حضور در هیأت پارلمان اروپا

20 نماینــده پارلمــان اتحادیه اروپــا که در 
پیش نویس قطعنامه خود خواستار دعوت از احمد 
مســعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان به 
این نهاد سیاسی شــده بودند اعالم کردند که در 
قطعنامه نهایی این خواسته آنها حذف شده است. 
به گزارش یورونیزو، با این حال دفتر ریاست هیات 
پارلمان اروپا در روابط با افغانســتان اعالم کرد که 
احمد مســعود به این هیات دعوت خواهد شــد. 
دفتر پتراس اوشتراویچوس، نماینده اهل لیتوانی 
پارلمان اروپا که ریاست هیات روابط با افغانستان 
را نیز برعهده دارد بــه یورونیوز گفت که قطعنامه 
مصوب متنی درباره احمد مســعود ندارد. این در 
حالی است که در پیش نویس قطعنامه که به امضای 
20 نفر از اعضای پارلمان از جمله اوشتراویچوس 
رسیده بود، از اتحادیه اروپا خواسته شده بود تا احمد 
مسعود را به جلسه ای در شورا و پارلمان اروپا دعوت 
کنند. دفتر اوشتراویچوس تصریح کرد که نخستین 
دعوت از مسعود به پارلمان اروپا از طرف هیات این 
پارلمان برای روابط افغانســتان انجام می شود و او 
برای شرکت در جلسه هیات دعوت می شود. دفتر 
این نماینده پارلمــان اروپا تاکید کرد که دلیل این 
دعوت شنیدن نظر وی درباره وضعیت افغانستان 
است. وی احمد مسعود را بخش مهمی از سیاست 
افغانستان توصیف کرد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه 
قطعنامه ای را با ۵۳۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و 
۵0 رای ممتنع به تصویب رساند که از اتحادیه اروپا 
و کشــورهای عضو می خواهد تا برای سهولت در 
خارج کردن شهروندان اتحادیه اروپا و افغان های 
در معرض خطر به ویژه از طریق ایجاد کریدور ایمن 
همکاری کنند. در بنــد 20 پیش نویس قطعنامه 
پیشــنهادی، اعضای پارلمان اروپا از کمیسیون و 
بخش سیاست خارجی این نهاد خواسته بودند که 
وضعیت دره پنجشیر را پیگیری کنند. در همین 
راستا و کمی پس از صدور این قطعنامه، خبرگزاری 
فرانسه اعالم کرد که بر اساس گزارش ها سیگرید 
کاگ، وزیر خارجه هلند در واکنش به تصویب یک 
الیحه در پارلمان کشورش در انتقاد از نحوه عملکرد 
وی در قبال خارج کردن مترجمان و کارکنان محلی 
ارتش هلند از افغانستان در ماه گذشته میالدی، از 

سمت خود استعفا کرده است.
    

حمله گسترده ارتش یمن به 
تأسیسات حیاتی در عمق عربستان

منابــع ســعودی از 
شــنیده شــدن صدای 
انفجارهایــی در جیزان و 
مناطق دیگر عربستان خبر 
دادند که گفته می شــود 
حمله هوایی توسط ارتش 
و کمیته های مردمی یمن صورت گرفته اســت. به 
گزارش شــبکه خبری المیادین، منابع عربستانی 
صبح روز گذشــته )جمعه( اعالم کردند که صدای 
انفجارهای مهیبی در جیزان و مناطق دیگر در جنوب 
این کشور شنیده شــد. این منابع اعالم کردند که 
حمالتی گسترده از هوا به تأسیسات حیاتی در عمق 
عربستان صورت گرفته است. همچنین منابع دیگری 
اعالم کردند که این عملیات همان عملیاتی است که 
نیروهای مسلح یمن پنجشنبه اعالم کردند که عصر 
جمعه جزئیات آن را اعالم خواهند کرد. به گفته منابع 
این اولین باری است که موعد اعالم جزئیات عملیات 
چند ساعت قبل از اجرای آن اعالم می شود. شامگاه 
پنجشنبه ائتالف عربی مدعی شد که یک موشک 
بالستیک و چهار پهپاد انصاراهلل را رهگیری و منهدم 
کرده است. کمی بعد از حمالت ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به خاک عربستان، شبکه خبری روسیا 
الیوم اعالم کرد که آژانس همکاری دفاعی وابسته به 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در بیانیه ای گفته است 
که وزارت خارجه، معامله نظامی خارجی با عربستان 
را برای ادامه خدمات حفظ و تعمیــر فنی و واردات 
دستگاه های مناسب برای بالگردهای آمریکایی که 
ارتش عربستان از آن استفاده می کند، تصویب کرد. 
ارزش این معامله ۵00 میلیون دالر است. پنتاگون 
اعالم کرد: توافق احتمالی در اهداف سیاست خارجی 
و امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه نقش خواهد داشت. 
این معامله برای تصویب نهایی به موافقت کنگره نیاز 
دارد. این اولین معامله نظامــی بزرگ بین آمریکا و 
عربســتان از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس 

جمهور آمریکا است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

بســیاری از کارشناســان و 
تحلیلگران پیش بینــی می کردند 
که با حضور جو بایدن در کاخ سفید 
و خــروج  دونالد ترامــپ از گردونه 
قدرت؛ بســیاری از سیاســت های 
داخلی و خارجی آمریــکا با تغییر 
مواجه می شــود که گویا بخشی از 
این تحلیل ها به مشــکل یا بن بست 
برخورده انــد. یکــی از دالیل این 
امر،  چرخش هــای ناگهانی بایدن و 
تیم سیاســی - امنیتی او در حوزه 

سیاست خارجی است. 
نمونه بارز این چرخش را باید در 
افغانستان و تبدیل این کشور به برزخ 
جدید جنوب آسیا جستجو کرد که 
همه دنیا تا به همین ســاعت مات و 
مبهوت مانده اند و نمی دانند در مورد 
این اقدام کاخ ســفید چه بگویند. 
بخشی از اروپایی ها علیرغم آنکه با 
ایاالت متحده رابطه حسنه ای دارند 
اما بــاز هم معتقدند واشــنگتن در 
قضیه افغانستان به آنها خیانت کرده 
است و حاال آنها در حال هزینه دادن 
هستند. از ســوی دیگر در مسائلی 

مانند خاورمیانه هم شاهد یکسری 
چرخش های عجیب و غریب بایدن 
و دموکرات ها هســتیم. آنها به هیچ 
وجه قرار نیست از منطقه غرب آسیا و 
همچنین حاشیه خلیج فارس خارج 
شوند اما واقعیت این است که ایاالت 
متحده تــا ژانویــه 2022 میالدی 
تحرکاتی را در منطقــه به نمایش 
می گذارد کــه می تواند معادالت را 
تغییر دهد و اوضــاع را طور دیگری 

رقم بزند. 
بــه عنوان مثــال روز گذشــته 
)جمعــه( فرماندهــی عملیــات 
مشترک عراق از توافق این کشور و 
آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی 
در پایگاه های عین االســد و اربیل 
خبر داد. چندی قبــل هم خبر آمد 
که آمریکایی ها قرار است در خلیج 
فارس یگان پهپادی به راه بیندازند 
که صرفــاً همین دو خبر نشــان از 
بحران های جدیــد در منطقه دارد. 
با این وجود امــا یکی از راهبردهای 
اســتراتژیک ایاالت متحــده و تیم 
بایدن همچنان بحث تقابل با چین 
اســت. این پروژه که حداقل از سال 
2000 میالدی و از زمــان به روی 
کار آمدن بوِش پسر کلید خورد و در 
زمان باراک اوباما با مسامحة نسبی 

روبرو شد و در دوران دونالد ترامپ 
به اوج خود رسید، در دولت بایدن به 
صورت دیگری ادامه خواهد داشت. 
همه فکر می کردند کــه او همانند 
اوباما به نوعی یک مسامحه با چین 
را در دســتور کار می گذارد و در این 
میان صرفاً چندین پروژه تقابلی را 
ادامه خواهد داد امــا اوضاع اینگونه 

پیش نرفت. 
ز زمــان روی کار آمــدن  ا
دموکرات هــا حمالت سیاســی و 
دیپلماتیک به پکــن افزایش پیدا 
کرده و حاال شاهد اقدامات جدیدی 
هستیم که اگر بگوییم »بوی جنگ« 
یا به بیانــی بهتر، »بــوی باروت« 
می دهد، گزافــه نگفته ایم. ماجرا از 
این قرار است که سحرگاه پنجشنبه 
به وقت تهران دولت هــای بریتانیا، 
آمریــکا و اســترالیا در تالش برای 
مقابله بــا قدرت فزاینــده چین، از 
امضای یــک پیمان ویــژه برای به 
اشــتراک گذاشــتن فناوری های 
پیشــرفته دفاعی خبــر دادند که 
بسیاری از کشورها از جمله چین را 

به شدت متعجب کرد. 
بر  اســاس گزارش بی.بی.سی 
این پیمان کــه به پیمــان آکوس  
)AUKUS(معــروف اســت به 

استرالیا امکان می دهد برای اولین 
بار زیر دریایی هایی با نیروی محرکه 
هسته ای بســازد. از سوی دیگر این 
پیمان همچنین شــامل همکاری 
در زمینه هوش مصنوعی، فناوری 
کوانتومــی و ســایبری خواهد بود 
که مجموعــه این اقدام ها نشــان 
می دهد هر سه کشــور نگران رشد 
قدرت و حضــور نظامــی چین در 
منطقــه اقیانوس هنــد و اقیانوس 

آرام هستند. 
کانبرا، موی دماغ چین در 

اقیانوس هند و آرام
بدون تردید ایــن پیمان آن هم 
در شــرایط کنونی ضربه ای مهم به 
چین به حســاب می آید که نشان 
می دهــد دموکرات ها بــر خالف 

جمهوریخواهان و تیم دونالد ترامپ 
به دنبال آن هســتند تــا هیچگونه 
تقابل مســتقیمی با پکن نداشــته 
باشــند و به همین دلیل با بریتانیا 
که شــریک ســنتی و قدیمی خود 
اســت وارد مذاکره شده اند و پس از 
ماه ها تبادل اطالعات به این نتیجه 
رسیده اند که باید با یک اهرم جدید 
به جنگ چین بروند کــه این اهرم 

»استرالیا« است. 
حاال چینی ها به خوبی می دانند 
که  قرار است چه اتفاقی در این میان 
رخ دهد و به همین دلیل لیو پنگیو، 
سخنگوی سفارت چین در واشنگتن 
در واکنش پیمان آکوس تاکید کرد 
که کشــورش با تشــکیل هر بلوک 
انحصاری که ممکن است به منافع 
طرف سوم آســیب برساند، مخالف 
است. ســفارت چین در واشنگتن 
گفته است که کشورها باید ذهنیت 
جنگ ســرد و تعصبات عقیدتی را 

کنار بگذارند. 
سخنگوی سفارت چین همچنین 
معتقد است که این کشــورها نباید 
بلوک هــای انحصاری بــرای هدف 
قرار دادن یا آسیب رساندن به منافع 
طرف های سوم تشکیل دهند، بلکه 
باید ذهنیت جنگ ســرد و تعصبات 
ایدئولوژیک خودشان را کنار بگذارند. 
کشورها باید کارهای بیشتری انجام 
دهند که برای همبستگی و همکاری 
بین دولت ها مفید است، از جمله برای 

ثبات منطقه ای. 
از ســوی دیگــر ژائــو لیجیان، 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
در واکنش به این مســاله اعالم کرد 
اینکه آمریــکا و بریتانیــا به صادر 
کردن تکنولوژی هسته ای بپردازند 
شــدیداً غیرمســئوالنه است. فارغ 
از ایــن انتقادها امــا پیمان آکوس 
یه متضرر و یک معتــرض اروپایی 
هم دارد که آن فرانســه است. باید 
بدانید فرانسه در سال 20۱۶ برنده 
یک قــرارداد ۶۶ میلیــارد دالری 
برای ســاخت ۱2 زیردریایی برای 
نیروی دریایی استرالیا شده بود که 
بزرگترین قرارداد دفاعی استرالیا به 
حســاب می آمد. این پروژه با تاخیر 
مواجه بــود، چراکه کانبرا شــرط 

گذاشــته بود بســیاری از قطعات 
از منابع اســترالیایی تامین شود و 
حاال این اقدام بریتانیــا و آمریکا و 
امضای پیمان آکوس موجب شد تا 
این قرارداد به صــورت کامل ملغی 
شود. در همین راستا فلورانس پارلی 
، وزیر دفاع فرانســه هم اعالم کرد 
که پاریس ممکن اســت از استرالیا 
بخواهد به دلیل خروج از توافقنامه 
زیردریایــی ۶۶ میلیــارد دالری با 
کشتی ســاز گروه دریایی فرانسه، 

غرامت بپردازد. 
ژان ایو لودریــان، وزیر خارجه 
فرانســه هم به ایــن توافق واکنش 
منفی نشــان داد و آنرا »خنجری از 
پشــت« به پاریس قلمداد کرد. اما 
واکنش فرانســه به اینجا ختم نشد 
و پاریس مراسم گرامیداشت روابط 
خود با آمریکا و همچنین دویســت 
و چهلمین ســالگرد نبرد چساپیک 
که قرار بود صبح دیروز )جمعه( در 
ایاالت متحده برگزار شود را به نشانه 

اعتراض لغو کرد. 
اگرچــه آنتونی بلینکــن، وزیر 
خارجه آمریکا اعالم کرده که فرانسه 
را همچنان شــریک حیاتی ایاالت 
متحــده می داند، امــا واقعیت این 
اســت که بایدن حاال بــرای ضربه 
زدن و نبرد ســهمگین با چین، در 
حال هزینه دادن در قبال شــرکای 
اروپایی خود اســت. حال باید دید 
پیمان آکــوس می توانــد به موی 
دماغ چین در اقیانــوس هند و آرام 
تبدیل شود، یا اینکه ضررش بیش 
 از منافعش برای واشــنگتن و لندن 

خواهد بود.

اعالم پیمان دفاعی آمریکا، بریتانیا و استرالیا صدای چین و فرانسه را درآورد؛ 

تهدید هسته ای پکن، قهر پاریس 
بدون تردید پیمان آکوس 
آن هم در شرایط کنونی، 

ضربه ای مهم به چین 
به شمار می آید و نشان 

می دهد دموکرات ها 
برخالف جمهوریخواهان 
به دنبال آن هستند بدون 

هیچگونه تقابل مستقیم با 
پکن، از استرالیا برای این 

منظور استفاده کنند

پیمان سه جانبه آمریکا، 
بریتانیا؛ استرالیا به کانبرا 

امکان می دهد که برای 
اولین بار زیردریایی هایی 
با نیروی محرکه هسته ای 

بسازد که این مساله پاریس 
را به شدت عصبانی کرده 

است

وکیل آنگ ســان ســوچی، رهبر مخلوع به زندان افتاده دولت غیرنظامی میانمار دیروز )جمعه( گفت، شورای 
نظامی این کشــور قصد محاکمه موکل او به اتهام فســاد را دارد تا یک پرونده دیگر به مجموع پرونده های قضایی 
مختلف او که می تواند چند دهه حبس را برایش در پی داشــته باشــد، اضافه کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
آنگ سان ســوچی که دولت غیرنظامی تحت رهبری او در میانمار در جریان کودتای اول فوریه این کشور سرنگون 
شد، بعد از دستگیر شــدن در پی این کودتا در بازداشت خانگی قرار داشته است. 
کودتای مذکور منجر به راه افتادن اعتراضاتی گســترده در میانمار و ســرکوب 
بیرحمانه معترضان و مخالفان شــد. ســوچی ۷۶ ســاله هم اکنون در ارتباط با 
چند اتهام دیگر از جمله نقض محدودیتهای مربوط به مقابله با شــیوع کرونا در 
 جریان انتخابات ســال گذشــته که حزبش به عنوان پیروز قاطع آن اعالم شــد 

در حال محاکمه است.

ارتش رژیم صهیونیستی با هدف پشتیبانی از نیروهای خود در صورت حمله نیروهای حزب اهلل لبنان به منطقه 
جلیل تالش دارد با استقرار یگان ذخیره جدید به نام دفورا نیروهایش را در مرز با لبنان تقویت کند. روزنامه هاآرتص 
روز گذشته )جمعه( نوشت، یگان دفورا با هدف تقویت نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در صورت حمله نظامیان 
حزب اهلل به اراضی اشغالی در فرماندهی منطقه شمالی تشکیل شــد. این روزنامه نوشت، یگان مذکور شامل صدها 
سرباز از ساکنان منطقه شمال اراضی اشغالی اســت. ارتش رژیم صهیونیستی 
تالش دارد با استقرار نیرو، ایجاد ایست های بازرســی و ایجاد سیم های خاردار 
از عملیات نفوذ نیروهای حزب اهلل به اراضی اشــغالی و اجــرای عملیات در آن 
جلوگیری کند. کارشناســان می گویند این اقدام نشــان می دهد که اسرائیل 
همچنان از ناحیه جنوب لبنان و همچنین مرزهای خود با این کشــور احساس 

خطر می کند و شاید هم تل آویو به دنبال سناریوی جدید باشد.

تقویت ارتش رژیم صهیونیستی در مرز لبنانآنگ سان سوچی به اتهام فساد محاکمه می شود

رونــد رأی گیــری در انتخابات مجلــس دومای 
روسیه صبح روز گذشته )جمعه( آغاز شد. به گزارش 
اسپوتنیک، روند رأی گیری در انتخابات مجلس دومای 
روسیه صبح دیروز )جمعه-۱۷ ســپتامبر( آغاز شد و 
قرار است تا سه روز ادامه داشــته باشد. به گفته منابع 
روسی طی 20 دقیقه اول شــروع انتخابات ۵000 تن 
از ساکنان مســکو رأی دادند. اعضای مجلس دومای 
روسیه برای پنج ســال انتخاب می شــوند که شامل 
22۵ نماینده از لیســت های حزبــی و 22۵ نماینده 
به صورت انفرادی اســت. ۱۴ حزب برای دســتیابی 
 به ۴۵0 کرســی مجلس دوما با هــم رقابت می کنند. 
رونــد رای گیــری انتخابــات در مناطق شــرق دور 
روســیه از چندیــن روز پیــش آغاز شــده اســت. 
انتخابات از دیــروز آغاز شــده اما روز یکشــنبه ۱۹ 
 ســپتامبر روز اصلــی رای گیری در روســیه اســت. 
انتظار می رود حزب حاکم روســیه متحد، وابسته به 

والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور به رغم مشــکالت 
اقتصادی در کشور، بار دیگر پیروز این انتخابات شود. 
در مجموع ۴ هــزار و ۱۷۸ نفر به عنــوان نامزد برای 
شرکت در انتخابات دوما معرفی شده بودند که ۳ هزار 
و ۸۱2 نفر تایید صالحیت شده و ثبت شدند. انتخابات 
برای تعیین سران مناطق روســیه هم در ۱2 منطقه 
برگزار می شــود و روســای جمهور آنها با رای مردم 

انتخاب می شوند.

ارمنستان پرونده شــکایتی را به دیوان بین المللی 
دادگســتری ارائه داده اســت که طبــق آن، ایروان 
گفتــه اســت باکــو معاهــده بین المللــی تبعیض 
نژادی را نقــض کرده اســت. در مقابل ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه جمهــوری آذربایجــان گفت 
که باکو از خود دفــاع خواهد کرد و قصــد دارد علیه 
 ارمنســتان پرونــده مشــابهی را به جریــان اندازد. 
به گزارش یورو نیــوز، نیروهای آذربایجــان در نبرد 
ســپتامبر تا نوامبر سال گذشــته قبل از میانجیگری 
روســیه برای آتش بس نیروهای قومــی ارمنی را از 
بخش هایی از مناطق تحت کنترل خود در دهه ۱۹۹0 
در منطقه قره بــاغ و اطراف آن بیــرون راندند. در این 
پرونده ارمنستان، آذربایجان را متهم کرد که ارمنی ها 
را »برای چندین دهه« تحت تبعیض نژادی قرار داده 
است و این امر بر خالف کنوانســیون بین المللی رفع 
انواع تبعیض نژادی اســت که هر دو کشور آن را امضا 

کرده اند. دادگاه جهانی با استناد به این شکایت گفت 
که جمهوری آذربایجان از زمان آتش بس ۱0 نوامبر، به 
»قتل، شکنجه و سایر سواستفاده های از اسرای جنگی 
ارمنی، گروگان ها و ســایر افراد بازداشت شده ادامه 
می دهد«. در این شکایت اضافه شده است: »بنابراین 
ارمنستان از دادگاه درخواست می کند که آذربایجان را 
مسئول تخلف های خود برای جلوگیری از آسیب های 

آینده بنامد.« 

آغاز انتخابات ۳ روزه مجلس دومای روسیهشکایت ارمنستان از آذربایجان در دیوان بین المللی دادگستری
خبرخبر


