
معاون دبیرکل سازمان ملل: 
هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح 

یمن ایجاد نشده است
ســازمان ملــل روز 
گذشــته )سه شــنبه( 
ضمن ابراز تاسف از عدم 
پیشرفت در طرح چهار 
ماده ای صلــح در یمن، 

نسبت به وخامت مستمر شرایط اقتصادی در این 
کشور جنگ زده هشدار داد. به گزارش اسپوتنیک، 
این اظهارات توسط محمد الخیاری، معاون دبیرکل 
سازمان ملل در امور سیاســی و عملیات صلح این 
سازمان در جلسه علنی ماهانه شورای امنیت درباره 
یمن ایراد شد. الخیاری گفت: مایه تاسف است که 
از آخرین جلسه شورای درباره یمن، هیچ پیشرفت 
دیگری در تالش های سازمان ملل برای دستیابی 
به توافقی بر اســاس طرح چهار ماده ای ارائه شده 
به طرفین حاصل نشــده اســت. این طرح شامل 
آتش بس سراســری، بازگشــایی فرودگاه صنعا، 
کاهش محدودیت های اعمال شــده بر سوخت و 
سایر کاالهای اساسی در بندر حدیده و ازسرگیری 
مذاکرات سیاسی مســتقیم بین طرف های یمنی 
است. این مقام ســازمان ملل بر اهمیت پیشرفت 
سریع در اجرای توافقنامه ریاض برای رفع تنش ها 
در جنوب یمن تاکید کرد، به ویژه که وضعیت امنیتی 
در عدن و استان های جنوبی همچنان رو به وخامت 
است. در مورد تحوالت نظامی در یمن نیز الخیاری 
گفت: درگیری نظامی هنوز ادامه دارد. وی در ادامه 
تعیین میانجی جدید سازمان ملل در یمن را فرصتی 
برای ارزیابی رویکرد میانجیگری دانست و بر وخامت 
مستمر شــرایط اقتصادی در این کشور در نتیجه 
نزدیک به ۷ سال جنگ تاکید کرد. همچنین مارتین 
گریفیث، فرستاده سابق سازمان ملل به یمن، گفت: 
جنگ در یمن طوالنی شده و وقت پایان دادن به آن فرا 
رسیده است. او همچنین افزود که آتش بس در یمن، 
فرایند سیاســی فراگیر در این کشور را امکان پذیر 
می سازد. گریفیث خاطرنشان کرد: غیرنظامیان، به 
ویژه کودکان، در یمن بار جنگ را متحمل می شوند 
و ۵ میلیون نفر در یک قدمــی قحطی قرار دارند. آنا 
یوستینیوا، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل نیز گفت که مســکو از همه طرف های یمنی 
می خواهد فوراً به درگیری ها پایان دهند. وی گفت: 
ما از ادامه تشدید خشونت ها در یمن نگران هستیم و 
از همه طرف ها می خواهیم که فوراً و به طور کامل به 
جنگ پایان داده و از قوانین بین المللی پیروی کنند 
و همچنین به دنبال راه های سیاسی و دیپلماتیک 
برای حل اختالفات باشند. لیندا توماس گرینفیلد، 
سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز خواهان آتش بس و از 
سرگیری روند صلح شد. گرینفیلد در جلسه شورای 
امنیت درباره یمن تأکید کرد که شــورای امنیت و 
جامعه بین المللی باید برای توقف جنگ اجماع کنند. 

    
جنگنده های اسرائیل غزه را 

بمباران کردند
جنگنده های رژیم 
صهیونیســتی بامداد 
دیــروز )سه شــنبه( 
مناطــق مختلفــی در 
شــمال، جنوب و شرق 

شــهر نوار غزه را بمباران کردند. به گزارش القدس 
العربی، ارتش رژیم صهیونیســتی در بیانیه ای که 
در حساب توییتری خود منتشــر کرد، اعالم کرد 
که جنگنده های این کشور پایگاه قادسیه متعلق به 
گردان های قسام در غرب خان یونس )جنوب(، شرق 
محله زیتون در جنوب و تونلی در شهر جبالیا )شمال( 
را عالوه بر یک سکوی پرتاب موشک در شرق غزه 
مورد حمله قرار دادند. وی افزود که این حمالت در 
پاسخ به پرتاب بالن های آتش زا به سمت شهرک های 
مجاور غزه صورت گرفت. خبرنگار آناتولی در غزه نیز 
به نقل از شاهدان عینی و منابع امنیتی گزارش داد 
که جنگنده های اسرائیلی به چهار منطقه از جمله 
دو منطقــه در خان یونس )جنــوب(، زمین های 
کشاورزی در محله زیتون در شرق شهر غزه و مکانی 
در شهر جبالیا  در شمال غزه حمله کردند .همچنین 
ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف پایگاه صوفا در 
شرق رفح اقدام به شلیک منور کرد. وزارت بهداشت 
فلسطین هیچ گونه تلفاتی اعالم نکرده است. منابع 
عبری زبان اعالم کردند که حمالت بامدادی به غزه، 
گســترده ترین حمله به این منطقه از زمان توقف 

جنگ ۱۱ روزه بوده است.
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فرشاد گلزاری

هر چه از اشغال کابل به دست طالبان 
می گذرد، اظهارنظــر جامعه جهانی و 
رهبران سیاسی دنیا در مورد افغانستان 
و آینده این کشور، خاکستری تر می شود. 
امروز دهمین روزی است که اشرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانســتان به توصیه 
ایاالت متحده از این کشور خارج شد و 
طالبان بدون درگیری و حتی شــلیک 
یک گلوله وارد پایتخت افغانستان شد 
و حاال در حال طرح ریزی برای اداره این 
کشورِ دست نیافتنی برای قدرت هاست. 
بدون شک آنها نشــان دادند که از تمام 
دنیا از امپراطوری بریتانیا و اتحاد جماهیر 
شوروی گرفته تا حتی مغول ها، قوی تر 
هســتند؛ چراکه تمام مدعیان تصرف 
افغانســتان، خارج از خاک این کشور 
قرار دارند و حــاال طالبان در کوچه پس 
کوچه های کابل جــوالن می دهد و هر 
روز طیف جدیدی در این کشور خواهان 

خروج و ترک کاشــانه خود هستند. به 
عنوان مثال دیروز )سه شنبه( خبرگزاری 
فرانسه با انتشار یک گزارش تحقیقی دو 
صفحه ای اعالم کرد که ده ها روزنامه نگار 
افغان، جزو ده ها هزار نفری هستند که به 
دنبال تسلط طالبان بر افغانستان برای 
فرار از این کشور تالش می کنند و نگران 
حمله تالفی جویانه و خشــونت طلبانه 
این جریان هســتند؛ چراکه از ســال 
200۱ میالدی تا همین هفته گذشته 
نه تنها تلویزیون به عضو جدانشدنی در 
خانه های مردم افغانستان تبدیل شد، 
بلکه رسانه های خصوصی و همچنین 
روزنامه هــا و مجله های زیــادی برای 
آگاهی بخشی به مردم این کشور تاسیس 
شده و شروع به کار کردند اما حاال کسانی 
که در این رســانه ها قلــم  می زدند، از 
ترس جانشان درصدد فرار از افغانستان 
هســتند. فارغ از این موضوع باید توجه 
داشت که درگیری ها در افغانستان هنوز 
به پایان نرسیده است؛ چراکه احمد ولی 
مسعود، فرزند احمدشاه مسعود همچنان 
خواهان مبارزه با طالبان در دره پنجشیر 

است و حتی طی روزهای گذشته بارها 
و بارها به کشــورهای غربی درخواست 
تسلیحات ارســال کرده اما هنوز هیچ 
خبری از پشتیبانی نیست ولی گفته شده 
که طالبان از اواخر دوشنبه شب تاکنون 
پنجشیر را محاصره کرده اند و هر لحظه 
ممکن است که درگیری میان دو طرف 
آغاز شود. این همان موضوعی است که 
نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است؛ 

به گونه ای که روز گذشــته )سه شنبه( 
اســتفان دوجاریک، سخنگوی آنتونی 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل درباره 
گزارش های مربوط به بســیج نظامی 
جدید طالبان علیه دره پنجشیر اعالم 
کرد که جنگ، آخرین چیزی که مردم 
در افغانستان بدان نیاز دارند و ما شدیدا 
نگران آثار انســانی ادامه جنگ در هر 
نقطه از افغانستان هستیم. حاال بسیاری 
از کشورهای دنیا به دیده شک و تردید 
به رفتار طالبــان نگاه می کنند. بوریس 
جانســون یکی از افرادی است که روز 
گذشته )سه شنبه( قبل از شروع نشست 
فوری سران گروه هفت که با محوریت 
افغانستان برگزار شد، به صورت شفاف 
و عریان، شــک و تردید نسبت به آینده 
افغانســتان را نمایان کرد. نخست وزیر 
بریتانیا در حساب کاربری خود در توئیتر 
بر حفظ حقوق بشر و دستاوردهای دو 
دهه گذشته در افغانســتان تاکید کرد 
و به صراحت گفت کــه »طالبان بنابر 
کردار و رفتارشان قضاوت خواهند شد، 
نه گفتارشــان«. این سخنان جانسون 
زمانی مورد توجه قرار گرفت که چندی 
پس از مواضع وی، دولت مصر از خروج 
اتباع و مســئوالن دیپلماتیک خود از 
افغانستان خبر داد و اعالم کرد که کابل 
فعاًل امن نیســت؛ مواضعی که نشــان 
می دهد قاهره هم بــه دلیل پیوندهای 
پشت پرده سیاســی خود با لندن طی 
سال های گذشــته، به هیچ وجه حاضر 
نیست اوضاع افغانستان را مثبت ارزیابی 
کند. نکته مهم دیگر اظهارات روز گذشته 
اسالم آباد است. شــاه محمود قریشی، 
وزیر خارجه پاکســتان اعالم کرده که  
جامعه بین الملل باید همچنان ارتباطش 
را با طالبان افغانســتان حفظ کند. این 
اظهارات وی هم به نوعی تایید سخنان 
جانسون است؛ چراکه پاکستان در حال 
انداختن توپ خود به زمین غربی ها است 
تا اگر چند صباحی دیگر طالبان دست به 
یک اقدام رادیکال در افغانستان زد، بتواند 

تبعات منفی آن را بر روش سایر بازیگران 
حاضر در افغانستان طی دو دهه پیش 
بیندازد. بر این اساس پاکستان که خود 
خالق طالبان است، نیز نسبت به آینده 
افغانســتان و رفتار طالبان مشکوک به 

نظر می رسد. 
تهدید داعش و القاعده

این موضع گیری ها که هر ســاعت 
افزایش پیدا می کند، دلیل دیگری هم 
دارد که باید آن را تهدید امنیت بین الملل 
دانســت. اگر به روند انتشــار اخبار در 
حوزه افغانستان توجه کنید، به خوبی 
می بینید که آمریــکا و بریتانیا در مورد 
انتشار اخبار مشکوک و اخبار امنیتی در 
پشت پرده یک تقسیم وظایف ملموس 
انجام داده اند. از دوشنبه هفته گذشته 
بریتانیایی ها تهدید القاعده را برجسته تر 
کرده اند و در این مدت بارها و بارها اعالم 
کرده اند که این سازمان تروریستی در 
حال برنامه ریزی برای عرض اندام جدید 
خود در افغانستان و سپس آسیای میانه 

و حتی جنوب شرق آسیا است. 
به عنوان مثال بن  واالس، وزیر دفاع 
بریتانیا دقیقاً ساعاتی پس از آنکه طالبان 
وارد کابل شــده بود تهدیــد القاعده را 
مجدداً برجســته کرد و کمی بعد هم 
وزارت خارجــه و وزارت دفــاع همین 
کشور اعالم کرد که در حال گنجاندن نام 
طالبان به فهرست تروریستی لندن است. 
آمریکایی ها هم بر اساس همان قرارداد 
نانوشته ای که با بریتانیا دارند، مسئولیت 
برجسته سازی تهدید داعش را به عهده 
گرفته اند؛ به گونه ای که جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی آمریکا دو روز پیش 
در مصاحبه با بریانا کیالر، مجری شبکه 
سی.ان.ان صریحا اعالم کرد که کشورش 
تهدیدات مربوط به حمله بالقوه داعش 
در افغانستان را »شدیداً و مطلقاً جدی« 
می گیرد. از ســوی دیگر روسالن قزاق 
بایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان هم 
دیروز )سه شنبه( اعالم کرد که القاعده، 
داعــش و دیگر گروه های تروریســتی 

بین المللی که به تبلیغات ایدئولوژی خود 
عالقه مند هستند، همین حاال در آسیای 
میانه و کشورهای همسایه افغانستان در 
حال فعالیت زیرزمینی هستند و احتماالً 
به زودی حضور خود را علنی می کنند. 
مجموع این مولفه ها نشان می دهد که 
نگرانی های بین المللی و منطقه ای در 
مورد افغانستان به صورت جدی در حال 

اوج گرفتن است. 
عالوه بر آن بحث نگرانی از وضعیت 
تخلیه فــرودگاه کابــل و ضرب االجل 
طالبان تــا 3۱ اوت هم یکــی دیگر از 
موضوعاتی است که کشورهای دخیل 
در پرونده افغانستان به دنبال تمدید آن 
هستند ولی اما و اگرهای زیادی در این 
میان نهفته اســت. این در حالیست که 
گفته می شود رهبران جنبش طالبان 
یک شورای ۱2 نفره برای اداره افغانستان 
تشکیل خواهند داد. بر اساس گزارش 
فارن پالســی، تاکنون، این شورا با مال 
عبدالغنــی برادر، مال یعقــوب، خلیل 
الرحمان حقانی، دکتر عبداهلل عبداهلل، 
حامد کرزای، حنیف اتمــر و گلبدین 
حکمتیار شــکل گرفته است اما باز هم 
مشخص نیست که چه کسانی قرار است 
به این شورا بپیوندند؛ آیا افراد تکنوکرات 
مانند عبداهلل عبداهلل و حامد کرزای در 
آن باقی خواهند ماند یــا طالبان بر آنها 

غلبه می کند.؟

جامعه جهانی عالوه بر رفتار آینده طالبان، نگران تحرکات داعش و القاعده است؛ 

تکانههاییکمواجهةشوکآفرین

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهان نما

مولفه ها نشان می دهد که 
نگرانی های بین المللی 

و منطقه ای در مورد 
افغانستان به صورت جدی 
در حال اوج گرفتن است؛ 
کشورها از یک سو نگران 

رفتار طالبان در آینده 
هستند و از سوی دیگر 

تهدید القاعده و داعش را 
جدی می دانند

طی سال های اخیر، 
رسانه های خصوصی و 
همچنین روزنامه ها و 

مجله های بسیاری برای 
آگاهی بخشی به مردم 

افغانستان تاسیس شده و 
شروع به کار کردند؛ اما حاال 

کسانی که در این رسانه ها 
قلم  می زدند، از ترس 

جانشان درصدد فرار از این 
کشور هستند
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شرکت کنندگان نشست کریمه در اوکراین با انتشار یک بیانیه مشترک بر حمایت خود از تمامیت ارضی، حاکمیت 
و اتحاد اوکراین تاکید کردند. به گزارش آناتولی، شرکت کنندگان نشست کریمه پس از این نشست با انتشار یک بیانیه 
مشترک با عنوان »پلتفرم بین المللی کریمه« بر حمایت خود از تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد اوکراین در مرزهایی 
که در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته شده اند، تاکید کردند. این شرکت کنندگان هدف از تشکیل این پلتفرم 
را تالش برای پایان مسالمت آمیز اشغال موقت کریمه توسط روسیه عنوان کرده و 
موارد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی در کریمه، نظامی سازی این منطقه و 
اسکان شهروندان روس برای تغییر ساختار جمعیتی کریمه را محکوم کردند. در 
این بیانیه از روسیه دعوت شد تا به عنوان نیروی اشغالگر به تعهدات بین المللی خود 
پایبند باشد، از فرهنگ های تمام گروه های قومی از جمله تاتارها و اوکراینی ها در 

شبه جزیره کریمه محافظت کند.

رئیس جمهور تونس، از تمدید تعلیق فعالیت پارلمان این کشــور تا اطالع ثانوی خبر داد. به گزارش اسپوتنیک، 
دفتر ریاســت جمهوری تونس اعالم کرد که قیس ســعید، دســتوری را مبنی بر تمدید اقدامات استثنایی مربوط 
به تعلیق فعالیــت پارلمان و رفع مصونیت پارلمانی همــه اعضای آن تا اطالع ثانوی صادر کرده اســت. دفتر رئیس 
جمهور تونس افزود کــه وی طی روزهای آینده بیانیه ای را صــادر خواهد کرد اما به جزئیات آن اشــاره ای نکرد. از 
اواخر ژوئیــه، تونس همزمان با بحــران اقتصادی و مشــکالت رو به وخامت در 
مواجهه با همه گیری ویروس کرونا دچار بحران سیاســی شــده اســت. قیس 
ســعید طی تصمیماتی در پی مدیریت نامطلوب بحــران کرونا، ضمن برکناری 
هشــام المشیشــی، نخســت وزیر، فعالیت پارلمان را به مدت 30 روز تعلیق و 
 مصونیت نمایندگان را لغو  کــرد و رهبری قوه مجریه تا تشــکیل دولت جدید 

را به دست گرفت.

تمدید تعلیق فعالیت پارلمان تونس تا اطالع ثانویبیانیه نشست کریمه: از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کنیم

آمریکا اعالم کرد واشــنگتن رئیس ستاد نیروهای 
دفاعی اریتره را به دلیل نقض حقوق بشــر در اتیوپی، 
تحریم می کند. به گــزارش رویترز، وزارت امور خارجه 
آمریکا بــه نقل از آنتونــی بلینکن، وزیــر خارجه این 
کشــور اعالم کرد مــا از اریتره می خواهیــم نیروهای 
خــود را از اتیوپی خارج کنــد. وزارت خارجه آمریکا از 
همه طرف های درگیر خواسته است برای دستیابی به 
آتش بس و پایان دادن به نقض حقوق بشر مذاکره کنند. 
آمریکا همچنین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل و 
جامعه بین المللی خواست برای حل مسالمت آمیز این 
درگیری متحد شوند. شورشــیان جنبش آزادیبخش 
تیگرای وارد شــهر تاریخی اللیبیال در استان امهره که 
در فهرســت میراث جهانی یونســکو قرار دارد، شدند. 
شاهدان عینی در شهر اللیبیال گزارش دادند، صدها تن 
از شبه نظامیان تیگرای با لباس نظامی در این شهر دیده 

شــدند. اتیوپی در هفته های اخیر دستخوش تحوالت 
عمده ای از جمله جنگ ارتش این کشــور با شورشیان 
در ایالت تیگرای بود. درگیری نیروهای فدرال اتیوپی با  
ایالت تیگرای چند هفته پیش آغاز شد و بر اثر این جنگ 
تاکنون صدها تن از دو طرف کشــته و بیش از 30 هزار 
تن آواره شده اند و برخی اخبار حکایت از مفقود الجسد 

بودن صدها نفر دارد.

یک منبع سیاسی عراقی گفت، اگر مقتدی صدر بر 
موضع خود درباره عدم مشارکت در انتخابات اصرار کند، 
احتماال انتخابات در موعد خود برگزار نشود. یک منبع 
سیاسی نزدیک به دولت عراق به خبرگزاری اسپوتنیک 
گفت: اگر مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق همچنان 
بر عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی دهم اکتبر اصرار 
کند، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق احتماال از 
تعهد خود درباره برگزاری انتخابات در موعد مقرر دست 
بکشد. این منبع که خواســت نامش فاش نشود، اعالم 
کرد: در انتخابات دو طرف حائز اهمیت هســتند. یکی 
جریان صدر و دومی الکاظمی؛ لذا عدم مشارکت صدر، 
الکاظمی را به عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر وادار 
خواهد کــرد. وی ادامه داد: اگر انتخابات برگزار شــود 
طرف های دیگر شــامل ائتالف دولت قانون با ریاست 
نوری مالکی، ائتالف الفتح با ریاســت هادی العامری و 

طرف های سنی و کرد با انتخاب نخست وزیر دیگری غیر 
از الکاظمی توافق خواهند کرد ازاین رو انتخابات بدون 
مشارکت جریان صدر برگزار نمی شود. این منبع گفت: 
تالش هایی برای قانع کردن صدر جهت مشــارکت در 
انتخابات وجود دارد که رهبــری آن را جریان الحکمه 
با ریاست عمار الحکیم و هادی العامری و رئیس جمهور 

برعهده دارند. 

آمریکا رئیس ستاد ارتش اریتره را تحریم کردمنبع نزدیک به دولت عراق از احتمال تعویق انتخابات خبر داد
خبرخبر


