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جهاننما
دستکم هشت کشته و  ۳۱نفر
برجا گذاشت

اصابت  ۲۳موشک به کابل

وزارت کشور افغانستان تایید کرده که صبح روز
گذشته(شنبه) ۱۴موشکبهشهرکابلشلیکشده
است.بهگفتهایننهاددراینحادثهدستکمهشت
نفرکشتهو ۳۱نفرزخمیشدهاند.بهگزارشبی.بی.
سی،طارقآرین،سخنگویوزارتکشورافغانستان
گفته که این موشکها حوالی ساعت  9صبح دیروز
به نقاط مختلف شهر شلیک شــده است .سفارت
ایران در کابل نیز در صفحه توییترش نوشــته که
یکیازموشکهایشلیکشدهصبحروزگذشتهدر
محوطهسفارتایراندرکابلفرودآمدهوترکشهای
متعددیبهساختماناصلی،شیشهها،تأسیساتو
تجهیزاتسفارتاصابتکردهولیتلفاتدربرنداشته
و کارمندان این سفارت سالم هستند .طالبان گفته
کهاینحملهتوسطآنانانجامنشدهاست.هنوزهیچ
گروهیمسئولیتاینانفجاررابرعهدهنگرفتهاست.
این انفجار درست کمی پیش از دیدارهای جداگانه
مایکپامپئو،وزیرخارجهآمریکابادولتافغانستان
و طالبان رخ داد که قرار بود روز گذشته در قطر و در
بحبوحه مذاکرات روند صلح بر سر خروج نیروهای
آمریکاییازافغانستانبرگزارشود.طالبانبااستناد
به مفاد توافقنامه خروج آمریکا که در ماه فوریه در
قطر امضا شد ،متعهد شده است که حمالتی علیه
مناطق شهری در افغانســتان انجام ندهد .دونالد
ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعالم کرده
بود که این کشــور آخرین نیروهای آمریکایی را تا
کریسمس از افغانستان خارج میکند؛ وعدهای که
از سوی طالبان مورد استقبال قرار گرفت .عالوه بر
آن ،صبح روز گذشته انفجار دو مین مغناطیسی در
منطقه چهل ســتون در غرب کابل و پل چرخی در
شرق کابل یک نفر را کشــت و دو نفر را زخمی کرد.
دو خودرویی که در این انفجارها هدف قرار گرفتند
نظامی بودند .انفجار چهل ستون تلفاتی نداشت اما
درانفجارپلچرخییکنفرکشتهودوزخمیداشته
است .شلیک موشک به شهر کابل بی سابقه نیست
درمردادامسالنیزکابلشاهدپرتاب ۱۴موشکبود.
اینموشکهازمانیدرشهرکابلفرودآمدندکهمحمد
اشــرفی غنی ،رئیس جمهوری افغانستان در حال
اجرایمراسمگذاشتنتاجگلبهپایمناراستقالل
درمحوطهساختمانوزارتدفاعافغانستانبود.

حمایت جمهوریخواهان
میشیگان از پیروزی بایدن

دوقانونگذارارشدایالتمیشیگانبعدازنشستی
با دونالد ترامپ گفتند ،شــاهد چیزی که نتیجه
انتخابــات را در ایالت آنها تغییر دهــد نبودهاند و
متعهد شدند به اینکه همزمان با فشارهای رئیس
جمهور و همپیمانانش بــرای برگرداندن نتیجه
انتخابات ،پروســه عادی را دنبال کنند .به گزارش
پایگاههیل،مایکشرلی،رهبراقلیتسنایآمریکا
و لی چتفیلد ،رئیس مجلس ایالتی میشیگان که
هر دو جمهوریخواه هســتند در بیانیهای گفتند:
ما هنوز از هیچ اطالعاتی که نتیجه انتخابات را در
میشیگان تغییر دهد مطلع نشــدهایم و به عنوان
رهبران قانونگــذار همانطور که در سراســر این
انتخابات گفتهایم از قوانین و فرآیند عادی مربوط
به الکترال کالج میشــیگان پیروی خواهیم کرد.
آنها تصریح کردند :فرآیند تایید در میشیگان باید
یک فرآیند سنجیده و عاری از تهدید و ارعاب باشد.
ادعاهای مربوط به وقــوع رفتارهای متقلبانه باید
جدی گرفته شوند ،به طور جامع مورد تحقیق قرار
بگیرند و در صورت اثبات شــدن در چارچوبهای
کامل قانون مورد پیگرد قرار بگیرند و کاندیداهایی
کهحائزاکثرآراشوندپیروزانتخاباتوآرایالکترال
میشیگانمیشوند.اینهاحقایقیسادههستندکه
باید موجب اعتماد به انتخابات ما شوند .شرکلی و
چتفیلد گفتند ،دو کمیته نظارتی در حال بررسی
پروسهانتخاباتیمیشیگانهستندتاازپاسخگویی
و شفافیت اطمینان حاصل کنند .این دو قانونگذار
میشیگان گفتند همکارانشــان به آنها پیوستهاند
و اظهار کردنــد که نامهای به ترامــپ داده و در آن
حمایتشانازکمکهایکنگرهبهایالتدرضمنهمه
گیریکروناویروسراابرازکردهاند.

جهان 5

نگاهي به داليل برگزاري نشست گروه  20در عربستان زير سايه انتقادهاي جهاني

دست و پا زدن براي کسب مشروعيت

فرشاد گلزاری

از ديرباز تاکنون نشســت ها يا
اجالسهاي بينالمللي و منطقهاي
مکاني براي تبادل نظر ميان دولتها
بوده و از همه مهمتــر اينکه متولي
برگــزاري اين محافل ،بــه راحتي
ميتوانــد در چنين مراســم عالوه
بــر تقويت وجهــه خود ،اقــدام به
سهمخواهي يا تعميق ارتباطهايش
با مدعوين کند .تشکيل اين کُلونيها
شــايد براي دولتهــاي اروپايي و
آمريکا يــک امر عادي به حســاب
بيايد و اساساً براي قبضة آنها دست
و پا نزنند ،اما واقعيت اين اســت که
برگزاري نشســتها و همايشهاي
ايــن چنيني بــراي کشــورهاي
حاشيه خليج فارس به اندازة وجود
اکسيژن براي انسان ،اهميت دارد.
رقابتهايــي که ميــان دولتهاي
عربــي اين منطقــه از دههها پيش
تاکنون ادامه دارد به نوعي نشــان
ميدهد که اين جماعت برايشــان
مهم نيست که هزينه برگزاري اين
مراسم چقدر براي اقتصاد آنها تمام
ميشــود ،بلکه اين قبيل نشستها
را نوعي امتياز براي خود ميدانند.
به عنوان مثال در مورد اينکه جام

جهاني  2022ميالدي قرار است در
قطر برگزار شود ،شــاهد بوديم که
کشورهايي مانند عربستان سعودي
و امارات متحده عربي تمام ســعي
خود را کردند کــه با البيگريهاي
پشــتپرده بتوانند مکان برگزاري
آنرا به غيــر از قطر منتقــل کنند.
همين مثال کوچک به خوبي نشان
ميدهد که چــرا دولتهاي عربي
حاشيه خليج فارس تا بهاين حد در
مورد کسب اين جايگاهها دست و پا
ميزنند .آنچه در اين ميان بايد مورد
توجه قرار بگيرد و بــه نوعي يکي از
داليل اصلي رقابت دولتهاي عربي
در مورد به عهده گرفتن مسئوليت
برگزاري اين اجالسها ،نشستها
و رويدادهاي سياســي به حســاب
ميآيد ،بحــث «تطهيــر چهره و
جايگاه» ايــن کشــورها در انزار و
مقياس جهاني است.
توجه داشــته باشــيد کــه بر
اســاس گــزارش ســاالنه ديدبان
حقوق بشــر ،سه کشــور عربستان
ســعودي ،بحرين و امارات متحده
عربي بيشــترين نقضهاي حقوق
بشري را دارا هستند و همين مساله
باعث شده تا نگاه جامعه ملل به اين
دولتهاي عربي دچار خدشــه و اما
و اگر شود .بر اين اســاس برگزاري
نشستها و اجالسهاي منطقهاي

و فرامنطقهاي براي اين ســه کشور
يک به مثابه نوعي مشروعيت بخشي
به وجهاي اســت که طي ســاليان
گذشته مخدوش شده است .نمونه
بارز اين موضــوع را ميتوانيم تغيير
نگاه دنيا (به غير از آمريکا و روسيه)
به رياض پــس از پرونده قتلِ جمال
خاشــقجي ،روزنامهنــگار منتقد
عربســتاني دانســت؛ چراکه تاثير
رواني و بينالمللي ايــن پرونده به
حدي بود که وليعهد ســعودي تا به
امروز نتوانســته از تبعات اين ترو ِر
هدفمند که به دستور او انجام شده،
به حاشيه برود و هر روز شاهد انتشار
ابعاد جديدي از اين پرونده هستيم.
بــر اين اســاس اگــر نيمنگاهي به
اجالس گروه  20کــه ديروز و امروز
در رياض به صورت ويدئوکنفرانسي
برگزار شــده بياندازيم بــه خوبي
ميفهميم که چرا سعوديها از سال
گذشــته تاکنون به دنبال آن بودند
تا مســئوليت برگزاري اين نشست
بينالمللي را به نام خود ثبت کنند.
بايد توجه داشته باشيد عربستان
سعودي نخســتين کشــور عربي
اســت که ميزبان اجالس گروه 20
اســت و رياض براي اين ميزباني و
بهبــود وجهه عربســتان و وليعهد
آن برنامهريزي وسيعي انجام داده
بود اما شــيوع ويــروس کرونا مانع

فعاالن و سازمانهاي
بينالملليحقوقبشري
به همراه دهها قانونگذار
آمريکايي و اروپايي با انتقاد
از «کارنامه سياه دولت
عربستانسعودي در حقوق
بشر» از تحريم حضور در
نشست گروه 20امسال يا
دستکم مشارکت در سطح
پايين سخن به ميان آوردند
برگزاري حضوري اين نشست شد!
نکته مهمتر اين است که پيش از آغاز
اين نشست ،عالوه بر فعاالن حقوق
بشر و سازمانهاي بينالمللي حقوق
بشــر ،دهها قانونگــذار آمريکايي و
اروپايي با انتقاد از «کارنامه ســياه
دولت عربستان سعودي در حقوق
بشر» از تحريم حضور در اين نشست
يا دستکم مشارکت در سطح پايين
ســخن به ميان آوردند و خواستار
اصالح اين کارنامــه و تغيير رويکرد
رياض در قبال پرونده حقوق بشــر
شدند .در اين راســتا شارل ميشل،
رئيس شــوراي اروپــا و ا ُرزوال فون
درالين ،رئيس کميســيون اروپا در
کنفرانس خبري براي اعالم مواضع
اين اتحاديه درباره نشست گروه20

در رياض اعــام کردند کــه اروپا
مســئله آزاديها و حقوق بشــر در
عربستان را ناديده نگرفته و نخواهد
گرفت و مسئوالن اتحاديه از نزديک
تمام اين پروندهها را به ويژه درباره
حقوق زنان و فعاالن ،پيگيري کرده
و اين موضوع را با طرف عربستاني در
ميان گذاشته است.
خودنمايي در خارج ،ايجاد
مشروعيت در داخل
فارغ از مواضع اروپاييها در مورد
پرونده حقوق بشــري عربســتان،
بايد به اين موضــوع توجه کنيم که
ســعوديها و هيئــت حاکمه اين
خاندان نه تنها در خارج از مرزهاي
خود بلکــه در داخل هم با مســائل
و مشــکالت زيادي روبرو هستند.
شوک دوگانه شيوع کرونا و سقوط
ِ
قيمت نفــت در بازارهاي جهاني به
برنامههاي ريــاض لطمه جدي زده
است ،به ويژه در بخش غير نفتي که
پيشبيني ميشود امسال  14درصد
کاهش را شاهد باشد .وزارت دارايي
عربستان پيشبيني کرده است که
بودجه امســال ( )2021اين کشور
 298ميليارد ريال سعودي کسري
داشته باشد که معادل  79.5ميليارد
دالر اســت .عالوه بر ايــن موضوع
اخيرا ً ديوانِ ارشــاد و امــور ديني
عربســتان با صدور ابال ِغ سراسري
از مقامــات امنيتــي خواســتهاند
تا روحانيــون و علمــاي ديني که
سخناني عليه آلسعود و در حمايت
از اخوانالمسلمين به زبان ميآورند
را دستگير و اشد مجازات را عليه آنها
اعمال کنند.
از سوي ديگر زنداني شدن زنان
و تجــاوز به آنها کــه در امور حقوق
بشري در عربســتان فعال هستند
باعث شده تا ســعوديها در داخل
با چالش جدي روبرو شوند که يکي
از آنها «لجين الهذلــول» فعال زن
حقوق بشري عربســتاني است که
اخيرا ً خبرساز شده است .در حوزه
خارجي هم ســعوديها با مسائل
و مشــکالت زيادي روبرو هستند.
نخســتين موضوعي که آنهــا را به
شدن ترسانده است ،پيروزي «جو
بايدن» ،رئيــس جمهوري منتخب
ايــاالت متحــده در انتخابات اخير
رياســت جمهوري آمريکا است که

براي رياض بسيار مهم است
که سياست دموکراتهاي
کاخسفيد در مورد آنها
چيستوبههميندليل
است که سعوديها در اين
بارهباهزينههايبسيار
هنگفتدرصددآنهستند
تا چهره مثبتي از خود در
خالل اجالس گروه 20به
بايدنوتيمشنشاندهند
باعث حذف دونالدترامپ از گردونه
قدرت شد.
اين موضوع براي آنها بسيار مهم
است که سياست کاخ سفيد در مورد
آنها چيست و به همين دليل است که
سعوديها در اين باره با هزينههاي
بسيار هنگفت در صدد آن هستند تا
چهره مثبتي در خالل اجالس گروه
 20از خود به بايــدن و دموکراتها
نشــان دهند .پرونده يمن ،لبنان و
سوريه هم از جمله مســائلي است
ال در آنها هيچ دستاورد
سعوديها فع ً
عملي به دست نياوردهاند و آنها خود
را بر روي کاغذ پيروز ميدان در اين
سه کشور ميدانند.
در مورد سودان و ساير کشورهاي
شــمال و شــاخ آفريقا هم بايد به
اين نکته توجه داشــته باشــيم که
ســعوديها فقط مقدمــاتِ نفوذ
اسرائيل در اين جغرافيا را به وجود
ال هيچ دستاوردي در
آوردند ولي عم ً
عرصه اقتصادي يا سياسي براي آنها
رقم نخورده است؛ کمااينکه بسياري
از تحليلگران معتقدند عمرالبشير
در ســودان توســط ســعوديها
سرنگون شد و حاال شوراي نظامي
مستقر در خارطوم بيشتر به سمت
امارات متحده عربي متمايل اســت
تا عربســتان .اين مولفهها (چه در
مقياس
ِ
عرصه داخلــي و چــه در
خارجــي) به ما نشــان ميدهد که
ســعوديها بازهم به دنبال تطهير
چهــره و مشــروعيت بخشــي به
وجاهــت و جايگاه سياســي خود
در عرصه بينالمللي هســتند ولي
ال تجديدنظري از ســوي رياض
عم ً
در قبال رفتار پُــر خطرش صورت
نگرفته است.
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منابع امنیتی پاکستان مرگ رهبر القاعده را تاییدکردند

هشدار درباره احتمال بروز بدترین نوع قحطی در یمن

منابع آگاه امنیتی در افغانســتان و پاکســتان روز
جمعه ضمن تایید مرگ ایمن الظواهری ،رهبر القاعده
افغانســتان گفتند که به احتمال زیــاد وی به دالیل
طبیعی درگذشــته اســت .به گزارش روزنامه عرب
نیوز در گزارش خود به نقــل از حداقل  ۴منبع امنیتی
در پاکســتان و افغانستان کشته شــدن الظواهری را
تأیید کرد و افزود که دو نفــر از آنها گفتهاند الظواهری
کشته شد ،اما سخنان آنها غیررسمی بود؛ زیرا مجاز به
گفتگو با رسانه ها نیســتند .در این گزارش آمده است
که الظواهری ( ۶۹ساله) آخرین بار در سالگرد حمالت
 ۱۱سپتامبر امســال در یک پیام ویدیویی ظاهر شد.
بر اساس گزارش ســازمان ملل در مورد فعالیتهای
گروه های تروریســتی از سراســر جهان که در ژوئیه
گذشته منتشر شــد ،القاعده به طور مخفیانه در ۱۲
استان افغانســتان فعالیت می کرد و ظواهری ،رهبر

آن در افغانســتان مســتقر بود .ســازمان ملل تعداد
کل نیروهای القاعــده در افغانســتان را بین  ۴۰۰تا
 ۶۰۰نفر تخمین زده اســت .این روزنامه خاطرنشان
کرد کــه در صورت تأییــد ،احتماالً خــا عمیقی در
رهبری القاعده ایجاد خواهد شــد ،زیرا اخیرا ً دســت
کم دو رهبر ارشد کشته شــده اند که احتماالً در صف
جانشینی وی بودند.

دبیرکل ســازمان ملل هشــدار داد که اگر اقدامات
فوری اتخاذ نشــود میلیونها یمنی جان خود را از دست
میدهند .به گزارش شــبکه خبری روسیا الیوم ،آنتونیو
گوترش ،دبیرکل سازمان ملل گفت :یمن درحال حاضر
با خطر قریب الوقــوع بدترین قحطــی در جهان از چند
دهه گذشته مواجه است .اگر اقدامات فوری اتخاذ شود،
میلیونها یمنی احتماال جان خود را از دســت میدهند.
گوترش گفت :وخامت بحران در یمــن به دلیل کاهش
زیاد کمکهای مالی امسال در مقایسه با سالهای ۲۰۱۸
و  ۲۰۱۹است که نتیجه نزاع مســتمر و موانعی است که
طرفها ایجاد کردهاند .ســازمان ملل طــی هفتههای
گذشته نیز هشدارهای مشابهی داده بود .برخی مسئوالن
میگویند دولت دونالد ترامپ قصــد دارد انصاراهلل را در
لیست گروههای تروریستی قرار دهد .یک دیپلمات غربی
اعالمکرد:اگرانصاراهللدرلیستتروریسمقرارگیردعواقب

زیادی خواهد داشت و میتواند موجب پیچیده شدن روند
صلحوفعالیتسازمانمللشود.یانایگلند،رئیسشورای
پناهندگان نروژ گفت :ما نیز نگران ایجاد موانع اضافی در
روندکمکرسانیبهیمنهستیم.اگرآمریکاچنیناقدامی
اتخاذ کند باید استثناهایی نیز قائل شود تا امدادرسانان
بتوانند بدون نگرانی درباره پیامدهای قانونی به فعالیت
خود ادامه دهند.

حسان دیاب :سیستم فاسد به راحتی تسلیم نمیشود

چین برای پاسخ به تماس مقامهای استرالیایی شرطگذاشت

نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان تأکید کرد سیستم فساد به راحتی تسلیم نخواهد شد اما در نهایت سقوط خواهد
کرد .به گزارش شبکه خبری المیادین ،حسان دیاب ،نخستوزیر دولت پیشبرد امور لبنان در توییتی گفت :دیوار فساد
در مقابل اصالحات بسیار ضخیم و بسیار بلند است .امروز موضوع رسیدگی نظارت کیفری را ناکام گذاشتند و فساد در
دور جدید پیروز شد .ما تالش خواهیم کرد تا این دیوار را که نابودگر امید لبنانی ها
است از بین ببریم .دیاب گفت :ما میدانیم که سیستم فساد به راحتی تسلیم نخواهد
شد و برای محافظت از خود به شــدت مبارزه خواهد کرد .اما مطمئن هستم که این
سیستم در نهایت سقوط خواهد کرد .امروز آنها پرونده حسابرسی و نظارت کیفری
را ناکام گذاشتند و فساد در دور جدید پیروز شــد .اما ما تسلیم نخواهیم شد و اراده
لبنانیها باید غالب شود.

بر اساس هشدار یک مقام ارشد سفارت چین ،وزرای دولت پکن به تماسهای تلفنی همتایان استرالیایی خود تا زمانی
که کانبرا دست از رفتار همچون یک تهدید راهبردی با پکن برندارد جواب نخواهند داد .به گزارش گاردین ،چین از دولت
استرالیا تحت رهبری اسکات موریسون خواســته تا صراحتا تصمیم بگیرد که میخواهد پکن را یک تهدید ببیند یا یک
فرصت و این را پیش شرط از سرگیری مذاکرات دو کشور در سطح وزیران که از اوایل
سال جاری میالدی دچار انسداد شــده ،قرار داده است .یک مقام سفارت چین در
استرالیا به روزنامه گاردین استرالیا در صحبتی که حاکی از یک اختالف دیپلماتیک
جدی است گفت ،این به عهده دولت استرالیا است که بیندیشد و تصمیم بگیرد که
برای متوقف کردن روند افول روابط دو جانبه و ایجاد فضای بهتر برای مذاکرات چه
کاری میتواند انجام دهد.

