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درخواست طالبان از سازمان ملل:
کرسی افغانستان را به امارت 

اسالمی واگذار کنید!
طالبان از ســازمان ملل خواســت کرسی 
عضویت افغانستان در این ســازمان ملل را به 
امارت اســامی جدید این گــروه واگذار کند. 
سهیل شاهین ســخنگوی طالبان که از سوی 
این گروه به عنوان فرســتاده اش به ســازمان 
ملل منصوب شــده، پیشــتر در مصاحبه ای با 
اســپوتنیک اظهار امیدواری کــرده بود که به 
زودی افغانستان را در این سازمان بین المللی 
نمایندگی کند. شــاهین در بیانیــه ای که به 
دست اسپوتنیک رســید گفت: امارت اسامی 
افغانســتان تنها نماینده واقعی افغانها است و 
واقعیتهای میدانی آن را ثابــت کرده اند.طبق 
قوانین بین المللی داشــتن نماینده درسازمان 
ملل حق ما است و من از سازمان ملل می خواهم 
حدود ۴۰ میلیون افغان را از نماینده داشتن در 
این سازمان محروم نکند. او اظهار کرد: طالبان 
با گرفتن کرسی در سازمان ملل خواهد توانست 
به آســانی در هماهنگی با جامعــه بین المللی 
کمکهای انسانی را به مردم افغانستان تحویل 
دهد. در این بیانیه عنوان شــد: زمستان شروع 
شــده اســت، این مســئولیت همه است که 
کمکهای انســانی به هر افغان را تسهیل کند. 
درهای ما به روی همکاری باز است و ما حاضر 
به همکاری با هر سازمان بین المللی از این بابت 
هســتیم. چند روز پیش طالبان اعام کرد که 
غام اسحاق زی، فرستاده دائم دولت سرنگون 
شــده قبلی افغانســتان در ســازمان ملل و از 
منتقدان صریح این گروه شبه نظامی رادیکال، 
دیگر نماینده افغانســتان در این سازمان بین 

المللی نیست. 
این درخواســت در حالی مطرح شــده که 
ژنرال ِکِنت فرنکلین مک کنزی، فرمانده ستاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا، در جریان جلســه 
استماع کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با 
بیان اینکه روابط طالبان و پاکستان، در نتیجه 
خروج آمریکا از افغانســتان، بسیار پیچیده تر 
از قبل خواهد بود، اظهار داشــت که پاکستان 
متحمل فشارهایی از سوی افغانستان خواهد 
بود که پیــش از این با دلیل حضــور آمریکا در 
آنجا به راحتی دفع می شد. وی خاطرنشان کرد 
که آمریکا برای رســیدن به افغانستان، باید از 
آسمان پاکستان بگذرد، و تحقق این امر بصورت 
پایدار، دلیل تعامل واشنگتن با اسام آباد است.

 وی همچنین صراحتا گفت پیشــنهادش 
این بوده که حداقل ۲۵۰۰ سرباز آمریکایی در 
افغانستان باقی بمانند. به گفته مک کنزی برای 
او کاما روشــن بوده که خروج کامل نیروهای 
آمریکایــی از افغانســتان منجر به متاشــی 
شــدن نیروهای نظامی افغانســتان و سقوط 
دولت می شــود. با این حال جو بایدن تصمیم 
به خروج کامل این نیروها از افغانستان گرفت. 
این در حالی است که بایدن در ماه اوت در یک 
مصاحبه با شبکه خبری ای.بی.سی تاکید کرد 
که هیچگونه توصیه ای برای ماندن در افغانستان 
از سوی مشاورانش دریافت نکرده است. مارک 
میلی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا 
نیز در جلسه پرسش در ســنا تاکید کرد که در 
پاییز سال ۲۰۲۰ هشــدار داده بوده که خروج 
سریع نیروهای آمریکا از افغانستان خطر اشغال 
کامل این کشور از ســوی طالبان را در پی دارد 
و یا منجر به وقوع جنگ داخلی در افغانســتان 
می شــود. ژنرال مک کنزی و میلی اما هردو از 
پاســخ به این ســوال که دقیقا چه زمانی و چه 
چیزی به عنوان مشاوره به بایدن گفته اند، طفره 
رفتند. مک کنزی گفت: من مطمئن هستم که 
رییس جمهور تمام توصیه ها را شنیده و بسیار 

بادقت به آنها گوش کرده است. 
فــارغ از این مواضــع آمریکا روز گذشــته 
)چهارشنبه( رهان حق، سخنگوی سازمان ملل 
در کنفرانسی خبری گفت: ما صریحا به طالبان 
اطاع داده ایم که تمایل داریم همکاری کنیم 
و ببینیم چه کارهایی می توانیــم برای بهبود 
شرایط در افغانستان از جمله شرایط اجتماعی- 
اقتصادی و شــرایط انســانی انجام دهیم. وی 
افزود: حمایت سازمان ملل به اقدامات مقامات 
طالبان در تضمین یک جامعه فراگیر و جامع در 
افغانستان و همچنین در حفاظت از حقوق بشر 

بستگی خواهد داشت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از زمان دیــدار والدیمیر پوتین 
و جو بایدن در ویــا الگرانج واقع در 
ژنو کشور ســوئیس تاکنون حدود 
3 ماه می گــذرد اما اوضــاع نه تنها 
میان دو کشور بهتر نشد، بلکه شاهد 
درگیری هــای مقطعــی در حوزه 
دیپلماتیک میان دو طرف هستیم. 
در این دیدار دو سیاســتمدار درباره 
موضوعات گوناگون، از جمله کنترل 
زرادخانه ها یا خلع  ساح هسته ای و 
حتی مسائلی مانند اوکراین، چین، 
ایران و ســوریه مذاکــره کردند اما 
مستندات نشــان می دهد که هیچ 
اتفاق خاصی بــرای بهبود اوضاع در 
پرونده های مذکور رخ نداده اســت. 
رویارویی بایدن و پوتین در سوئیس 
اگرچه خیلی آرام و شاید کمی سرد 
اتفاق افتاد، اما مواضعی که دو طرف 
قبل از این دیدار ارائــه کرده  بودند 
کامًا نشــان می داد که شــاید این 
دیدار بیش از حد ناموفق باشد. قبل 

از این رویارویی رئیس جمهور ایاالت 
متحده به سیاست های دولت روسیه 
انتقاد کرد و حتــی پوتین را »قاتل« 
خوانده بود و بــه همین دلیل بود که 
یک روز قبل از این دیدار سخنگوی 
رئیس جمهور روســیه انتظارات از 
این نشست را کاهش داد و اعام کرد 
که این دیدار، » یــک روز تاریخی« 
نخواهد بود و به احتمــال زیاد هیچ 
دســتاوردی برای بهبــود روابط دو 
کشــور نخواهد داشــت. روس ها به 
خوبی از همان زمان می دانســتند 
که قرار است چه اتفاقی بیفتد و قرار 
است چگونه با تیم بایدن رفتار کنند، 
به همین دلیل تــا دقیقه آخر هم در 
حال تخریب فضا بودنــد. اتمام این 
دیدار و تحرکاتی که پــس از آن در 
سپهر سیاسی دو طرف رخ داد کامًا 
نشــان داد که این دیدار چندان هم 
موفقیت آمیز نبوده است؛ چراکه از 
یک ســو روس های حدود سه هفته 
پس از این دیدار اعام کردند که خط 
لوله گاز نورداســتریم۲ که با کمک 
آلمان هــا آنرا ســاخته بودند، عمًا 
به بهره برداری رســیده است و این 

دقیقاً به معنای بی اعتنایی مســکو 
به مواضع بایدن در دیدار با پوتین بر 
سر پرونده اوکراین بود. در این میان 
آمریکایی هــا هم بیکار ننشســتند 
و یکبــاره ناقوس خروج خــود را از 
افغانستان به صدا درآوردند؛ اقدامی 
که باعث شد روس ها به شدت از این 
اقدام عصبانی و بیشتر نگران شوند؛ 
چراکه اولین کشوری که در معرض 
آسیب قرار گرفت، تاجیکستان بود 
که روس ها عاوه بــر اینکه در آنجا 
پایــگاه نظامی دارند، این کشــور را 
شــاهرگ امنیت ملی خود می دانند 
که روزی زیر پرچــم اتحاد جماهیر 
شوروی نفس می کشــیده است. اما 
آنچه در این میان و به خصوص طی 
هفته های اخیر باعث شده تا روس ها 
و قبل از آنها، چینی ها احساس خطر 
کنند، پیمان امنیتی آکوس اســت 
که بــه موجب آن بریتانیــا و آمریکا 
تکنولوژی ســاخت زیردریایی های 
اتمی را در اختیار استرالیا قرار دادند. 
این قــرارداد اگرچه علیــه چین و 
برای محدودســازی این کشــور در 
اقیانوس آرام و شــرق آسیا، به امضا 

رسید و ضرر 6۰ میلیارد دالری برای 
فرانسه به دنبال داشــت، اما روسیه 
نمی تواند در این میان ساکت باشد. 
با این وجود حاال پس از دیدار بایدن 
و پوتین و رخدادهای مذکور، شاهد 
آن هســتیم که نمایندگان دو طرف 
قرار اســت برای اولین بار در دولت 
بایدن و برای دومین بار از زمان دولت 
ترامپ تاکنون به گفت وگو در مورد 
موضوعاتی مانند خلع ســاح های 
هسته ای و موشــک های میان برد و 

کوتاه برد بپردازند. 

تاکید بر بازخواست از چین 
بر اســاس اعــام وزارت خارجه 
آمریکا و روســیه دور دوم مذاکرات 
ثبات استراتژیک روســیه و آمریکا 
امروز سی سپتامبر )هشتم مهرماه( 
در ژنو برگزار خواهد شــد. سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه چندی 
پیش توضیح داد که باید بر مسائلی 
مانند کنترل ساح های استراتژیک 
هسته ای و غیرهسته ای مذاکره کنیم 
و به توافق برسیم. این سخنان الوروف 
در حالی مطرح می شود که دور اول 
این مذاکرات چندی پیش برگزار شد 
که البته باید آنرا مذاکرات مقدماتی 
دانســت؛ چراکه تاکنون روی اصول 
اصلی توافق نشــد و اساس مذاکرات 
بیشــتر و به صورت مشخص درباره 
کاهش مجموعه ای خاص از ساح ها 

انجام شد. 
حاال اما اوضاع کامًا متفاوت است؛ 
چراکه از نظر مسکو مقامات واشنگتن 
در حال طرح ســناریوهای جدیدی 
هســتند که می تواند برای روســیه 
از منظر امنیتی، نظامی و سیاســی 
مشکل ساز شود. بر این اساس وندی 
شــرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا 
قرار است امروز )پنجشنبه( ریاست 
هیئت آمریکایی را در مذاکره با تیم 
روسی به رهبری سرگئی ریابکوف، 
معاون وزیر خارجه روســیه به عهده 
خواهد داشت. نکته مهم این است که 
سابقه ریابکوف در این مدل مذاکرات 
به شدت باالتر از وندی شرمن است و 
به همین دلیل باید گفت که روس ها 
حداقــل در این مورد دســت باال را 
دارند. در این میان باید توجه داشت 
که اختاف میان دو طرف به شــدت 

زیاد است. 
این اختافات بر ســر نوع، تعداد 
و گستره فعالیت موشک ها است اما 
نکته ای که در این میان باید مورد نظر 
قرار بگیرد این است که قبًا آمریکا و 
روسیه با یکدیگر در مورد پیمان های 
موشکی مذاکره می کردند و در نهایت 
به عنوان دو قدرت هرچه که میان آنها 
مکتوب می شد برای مابقی کشورها 
هم جنبه ارشادی داشت. در سال های 
قدیم قدرت هسته ای چین یا بریتانیا 
در حدی نبود که بخواهند بر مذاکرات 

مســکو و واشــنگتن تاثیر بگذارند 
اما حاال اوضاع کامــًا فرق می کند؛ 
چراکه چین از حیث هســته ای در 
حال پیشــرفت اســت و اگر روسیه 
و آمریــکا، پکــن را وارد این چرخه 
مذاکراتی نکنند، عمًا این کشور در 

حاشیه امن قرار می گیرد. 
آمریکا و روســیه ممکن اســت 
نگرانــی خــود در مــورد فعالیت 
هسته ای چین را علنی نکنند، اما هر 
دو معتقدند محدود کردن خودشان 
به صورت کامل به نفع چین خواهد 
بود. به همین دلیل آنچه در این میان 
از نظر بسیاری از کارشناسان مسائل 
بین الملل پنهان می شــود این است 
که مسکو و واشــنگتن به دنبال این 
هســتند که پای چین را به معادالت 
و مذاکرات خود بــاز کنند. بنابراین 
اگــر توافقــی در دور دوم مذاکرات 
استراتژیک میان روســیه و آمریکا 
منعقد شود باید چین را هم وارد این 
چرخه کنند تا در نهایــت موازنه به 
صورت کامل برقرار شود؛ چراکه این 
مذاکرات و به صورت کلی چانه زنی 
در مورد مسائلی مانند موشک های 
میان بــرد یــا کوتاه بــرد و حتــی 
ساح های هســته ای میان روسیه و 
آمریکا، هیچ چیــزی در درون خود 
 ندارد جز »موازنه ســازی قدرت«. 
حال باید دید که آیا این موازنه سازی 
می توانــد همانند زمــان گورباچف 
و ریــگان بــر روی کاغــذ امضــاء 
شــود یا اینکه بــاز هم باید شــاهد 
 یارکشــی جدید دو طــرف همانند 

پیمان آکوس باشیم!

دور دوم مذاکرات استراتژیک روسیه و آمریکا در سایه تنش های  اقیانوس آرام برگزار شد؛

تالش برای موازنه سازی به دور از تقابل سخت
از نظر مسکو مقامات 

واشنگتن در حال طرح 
سناریوهای جدیدی 
هستند که می تواند 
برای روسیه از منظر 

امنیتی، نظامی و سیاسی 
مشکل ساز شود و به همین 

دلیل است که می بینیم 
حاال دور دوم مذاکرات 

استراتژیک خود با آمریکا 
را انجام خواهند داد

آنچه در این میان از نظر 
بسیاری از کارشناسان 

مسائل بین الملل و حتی 
ناظران مسائل نظامی و 

امنیتی پنهان می شود این 
است که مسکو و واشنگتن 

به دنبال این هستند که 
پای چین را به معادالت و 

مذاکرات خود باز کنند

در حالی که رسانه های ســودانی اعام کردند که مســؤوالن این کشور موفق شــدند یک گروهک تروریستی 
وابســته به داعش را در خارطوم شناســایی و ۱۱ تــن از اعضای آن را بازداشــت کنند، یک گــروه افراطی به نام 
جریان مکتبی دعوت و مبارزه در ســودان قتل پنج تن از افســران دســتگاه اطاعات ســودان در پی یورشی به 
یک منزل در جنوب خارطوم و تیراندازی در ایــن درگیری  را بر عهده گرفت. به گزارش ســایت صدی البلد، یک 
گروه افراطــی به نام جریــان مکتبی دعوت و مبــارزه در ســودان قتل پنج تن 
از افســران دســتگاه اطاعات ســودان در پی یورشــی به یک منزل در جنوب 
خارطوم و تیرانــدازی در این درگیــری  را بر عهده گرفــت. همچنین این گروه 
ناشــناخته مســؤولیت ترور نافرجام عبداهلل حمدوک، نخســت وزیر سوداندر 
 مــارس ۲۰۲۰ را برعهده گرفــت. مقامات ســودان در آن زمان عامــل ترور را 

مشخص نکردند.

اتحادیه اروپا نگران از درگیری های سیاسی در کشــورهای عضو، دیگر نمی تواند عضویت آتی شش کشور حوزه 
بالکان که زمانی قول آن را داده بود، تضمین کند. به گزارش رویترز، بن بســت بر سر اعامیه برای اجاس رهبران 
اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه بالکان ششم اکتبر، یک نقطه ضعف در استراتژی اتحادیه اروپا برای عضویت کوزوو، 
صربستان، بوسنی هرزگوین، مونته نگرو، آلبانی و مقدونیه شمالی در این اتحادیه است. این روند همچنین با تنش های 
رو به رشد در مرز بین کوزوو و صربستان همزمانی پیدا کرده است. در این نشست 
اتحادیه اروپا قرار بود بار دیگر وعده اش را برای عضویت این شــش کشور حوزه 
بالکان که ۱۸ سال قبل مطرح کرده بود، اعام کند. دســتکم دو دور گفتگو در 
این باره انجام شود اما توافقی حاصل نشــده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
مواضع خود را اعام نکرده اند اما نگران تکرار الحاق عجوالنه رومانی و بلغارستان 

به اتحادیه هستند. 

عضویت ۶ کشور حوزه بالکان در اتحادیه اروپا تعلیق شدیک گروه تندرو مسئولیت قتل ۵ افسر اطالعات سودان را برعهده گرفت

منابع خبری از صدور کیفرخواســت علیه شــش 
اسیر فلسطینی فراری از بند رژیم صهیونیستی توسط 
دادستانی این رژیم و همچنین تمدید مجدد بازداشت 
آنها خبر دادند. به نوشته روزنامه القدس العربی، پلیس 
رژیم صهیونیستی اعام کرد که دادستانی این رژیم علیه 
شش اسیری که اخیرا از زندان جلبوع فرار کرده بودند و 
مجددا بازداشت شدند کیفرخواست صادر کرده است. 
پلیس رژیم صهیونیستی همچنین اعام کرد که علیه 
پنج اســیر دیگر به اتهام همکاری با شش اسیر مذکور 
کیفرخواست صادر کرده است. پلیس اسرائیل همچنین 
اعام کرد: بازداشــت زندانیان فراری بــه همراه پنج 
مظنون دیگر تمدید شد و صبح روز گذشته )چهارشنبه( 
کیفرخواست علیه آنها در دادگاه جنایی  ناصره تنظیم 
شد. در همین حال هیات امور اسرای فلسطین اعام کرد 
که دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی بازداشت شش اسیر 

عملیات »تونل آزادی« از زندان جلبوع به همراه پنج اسیر 
دیگر که متهم به همکاری با آنها هستند را مجددا تمدید 
کرد. هیات مذکور در ادامه اعام کرد که اسیران مذکور 
محمود عارضه، محمد عارضه، أیهم کممجی، مناضل 
نفیعات، زکریا زبیدی، یعقوب قادری، به همراه پنج اسیر 
دیگر؛ محمود أبو اشرین، قصی مرعی، علی أبو بکر، محمد 

أبو بکر و إیاد جرادات هستند.

رئیس جمهوری تونس در تصمیمی بی ســابقه در 
تاریخ این کشــور یک زن را مامور تشکیل کابینه کرد. 
به گزارش روسیاالیوم، دفتر ریاست جمهوری تونس 
با انتشار بیانیه ای در صفحه فیسبوک خود اعام کرد 
که قیس ســعید، رئیس جمهوری این کشــور دیروز 
)چهارشــنبه( نجاء بودن حرم رمضان را مامور کرد 
در اسرع وقت کابینه ای برای این کشور تشکیل دهد. 
به این ترتیب رمضان اولین زن در تاریخ تونس اســت 
که ســمت نخســت وزیری را برعهده می گیرد. رادیو 
موزاییک اف.ام تونــس گــزارش داد: رمضان متولد 
سال ۱۹۵۸ در استان قیروان، اســتاد دانشکده ملی 
مهندسی تونس در رشته زمین شناسی بوده و در حال 
حاضر مسؤول اجرای برنامه های بانک جهانی در وزارت 
آموزش عالی و تحقیقات علمی است. رمضان هیچ گونه 
گرایش سیاسی ندارد. طبق گزارش این رادیو، رمضان 

ســال ۲۰۱۱ مدیرکل بخش کیفــی وزارت آموزش 
عالی شــد و در همان وزارتخانه به عنوان رئیس دفتر 
مدیریت اهداف نیز فعالیت داشت، او در سال ۲۰۱۵ در 
دفتر شــهاب بودن، وزیر آموزش عالی سابق سمتی را 
بر عهده داشت. این انتصاب در پی تحوالت سیاسی رو 
به افزایش در تونس انجام شد و قیس سعید دارد با این 

اقدام به نوعی اوضاع را آرام کند.

صدور کیفرخواست علیه اسرای فلسطینی عملیات تونل آزادیاستاد زمین شناسی، اولین نخست وزیر  زن تونس شد
خبرخبر


