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وقوع اختالف بین رهبران طالبان 
بر سر ترکیب دولت جدید 

به گزارش بی.بی.سی، مقام های بلند پایه طالبان 
اعالم کردند که اختالف بزرگی بیــن رهبران این 
گروه بر ســر ترکیب دولت جدید وجــود دارد. این 
منابع گفتند که هفته گذشته بین »مال عبدالغنی 
برادر«، بنیانگذار گروه و یکی از اعضای کابینه در کاخ 
ریاست جمهوری در کابل درگیری رخ داد. از زمان 
ناپدید شدن برادر از انظار عمومی در روزهای اخیر 
گزارش های تأیید نشده ای درباره بروز شکاف هایی در 
رهبری طالبان منتشر شده است. یک منبع طالبان به 
بی بی سی گفت: »برادر و خلیل الرحمان حقانی، وزیر 
امور پناهندگان و یکی از چهره های برجسته شبکه 
حقانی با لحن بسیار تندی با یکدیگر صحبت کردند 
و در عین حال طرفداران آنها نیز به شدت با یکدیگر 
مشــاجره کردند«. این منابع گفتند که دلیل وقوع 
درگیری عدم رضایت برادر، معاون نخست وزیر جدید 
از ترکیب دولت موقت است. گفته شده است که این 
اختالف ناشی از نارضایتی در این باره است که امتیاز 
پیروزی طالبان در افغانستان به چه کسی می رسد.   
بنابر گزارش های موجود، برادر معتقد است تمرکز 
باید بر دیپلماسی افرادی مانند او باشد، در حالی که 
برخی اعضای گروه حقانی که توسط یک شخصیت 
ارشد طالبان اداره می شود، می گویند که این پیروزی 
از طریق جنگ به دست آمده است.  در همین راستا 
اما خبرگزاری طلوع افغانستان به نقل از رئیس ستاد 
ارتش افغانستان روز گذشــته )چهارشنبه( اعالم 
کرد، طالبان در حال بررسی تشکیل نیروهای مسلح 
منظم در کشــور در آینده ای نزدیک اســت. قاری 
فصیح الدین، رئیس ستاد ارتش افغانستان در یک 
نشست خبری در کابل گفت، رایزنی ها درباره تشکیل 
این نیروی نظامی منظم در آینده ای نزدیک در جریان 
است. در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
طالبان ۱۵ اوت سال جاری میالدی کابل را تصرف 
کرده است.  تمام این تحوالت در حالی انجام می شود 
که ژنرال آستین اسکات میلر در نشست غیرعلنی 
روز سه شنبه مقابل کمیته ســرویس های مسلح 
سنای آمریکا تایید کرد که اعتراض خود به تصمیم جو 
بایدن درباره افغانستان را به اطالع لوید آستین، رئیس 
پنتاگون رسانده بود اما در نهایت آنها هیچ پاسخی به 

وی ندادند و خروج عملیاتی شد.
    

هفتاد و ششمین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل آغاز به کار  کرد

دبیرکل سازمان ملل هفتاد و ششمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. به گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک، آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل روز سه شــنبه در سخنرانی افتتاحیه 
هفتاد و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل که از 
۱۹۳ کشور عضو تشکیل شده، گفت: بسیار خرسندم 
که بار دیگر اینبار برای افتتاح هفت و ششمین نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل به شما ملحق می شوم. 
وی همچنین از عبداهلل شاهد، وزیر امور خارجه سابق 
مالدیو که در حال حاضر ریاســت مجمع عمومی 
سازمان ملل را برعهده دارد، استقبال کرد. گوترش در 
این سخنرانی از جامعه جهانی خواست تا به واکنش 
به پاندمی کووید ۱۹ سرعت ببخشند و اهداف مربوط 
به آب و هوا را عملی کنند. وی افزود: ما باید با تامین 
واکسن، درمان و تجهیزات برای همه مردم در سراسر 
جهان، به واکنش مان به کووید ۱۹ سرعت ببخشیم. 
ما به کشورهایی نیاز داریم که به اهداف آب و هوایی 
جسورانه در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل موسوم 
به COP۲۶ در گالسگو پایبند باشند و به آنها عمل 
کنند. این جنگ در سیاره ما باید پایان یابد. دبیرکل 
ســازمان ملل همچنین تاکید کرد: اکنون زمان آن 
رسیده که جنگ با یکدیگر را پایان دهیم و به صلح 
متعهد باشیم و با دشمن مشــترک یعنی پاندمی 
کرونا مبارزه کنیم. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
قرار است ۲۲ سپتامبر )۳۱ شهریور ماه( در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل نشست جهانی کووید 
۱۹: پایان دادن به پاندمی و بازسازی بهتر را به صورت 
مجازی برگزار کند. سازمان ملل بین تاریخ ۳۱ اکتبر 
و ۱۲ نوامبر کنفراس اقلیمی موسوم به COP۲۶ را 
در شهر گالسگو واقع در اسکاتلند برگزار خواهد کرد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هرچه جلوتر می رویــم و روزها 
و هفته های بیشــتری از آغاز به کار 
دولت جو بایدن در واشنگتن سپری 
می شود، خبرهای منفی بیشتری از 
اقصی نقاط جهان به گوش می رسد. 
یک روز خبــر دور جدیــد تنش با 
چین را می شنویم و روز دیگر خروج 
سراســیمه از افغانســتان را شاهد 
هســتیم و روز بعد هم بحث تشدید 
درگیری روســیه و آمریکا بر ســر 
تشــکیل ارتش فضایی به تیتر اول 
رســانه های دنیا تبدیل می شــود. 
گویی دولت بایــدن برخالف آنچه 
انتظار میرفت قصد ندارد که اوضاع 
فعلی در نظام بین الملل و همچینین 
بحران های ریز و درشت را مدیریت 
کند یا حداقــل آنرا به حــد توازن 

برساند. 
حاال هــم چند روزی اســت که 
خبری در رســانه ها منتشــر شده 
که اگرچه چنــدان تازه نیســت، 
اما ابعــاد جدیدش به نوعی نشــان 
می دهد که حاال شــبه جزیره کره 
به کانــون رویارویــی و زورآزمایی 
سیاسی -  نظامی تبدیل شده است. 

همه می دانند که یکی از عنصرهای 
مخرب در نظــر غربی هــا آنهم در 
شرق آسیا دولت فعلی کره جنوبی 
اســت که حــاال رهبری آنــرا کیم 
جونگ اون بر عهــده دارند. دولت 
کمونیســتی که باورهــای خاص 
خود را دارد و در ایام پاندمی کرونا، 
حتی یک خبــر در مورد ابتالی یک 
نفر از شــهروندانش به این ویروس 
خانمان سوز مخابره نکرد. کشوری 
که بر اساس مستندات و مشاهدات 
عده ای که توانســته اند از آنجا فرار 
کنند، از یک سیاســت یکدســت 
پیروی می کند که البته این راهبرد 
دهه ها است که بر پیکره اجتماعی، 
اقتصادی و حتــی خصوصی ترین 
اعمال و رفتــار مردمانش تحمیل 

شده است. 
اما این پایان ماجرا نیست، بلکه 
پیونگ یانگ حاال وارد فاز جدیدی 
از عملکرد خود شده است که نشان 
می دهــد اوضاع دیگر قرار نیســت 
همانند دوران ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ سپری شود و بر همین 
اســاس همان  طور که بســیاری از 
کارشناســان هشــدار داده بودند، 
کیم جونگ اون به هیــچ عنوان بنا 
ندارد خللی در برنامه های هسته ای 
و موشــکی خود ایجاد کند و حتی 

پاندمی کرونا نیــز مانع از توقف این 
برنامه ها نشده اســت. بر این اساس 
چنین به نظر می رسد که به  تدریج 
فاز جدید از تحرکات نظامی در شبه  

جزیره کره آغاز شده است. 
روز دوشنبه خبرگزاری رسمی 
کره شمالی اعالم کرد که این کشور 
طی روزهای شنبه و یکشنبه گذشته 
دســت به آزمایش  موشــک های 
جدید کروز دوربرد خود زده است. 
بر اســاس گزارش این خبرگزاری، 
این موشــک ها پس از شلیک تنها 
طی هفــت ثانیــه مســافتی برابر 
۹۳۰ مایل را طی کــرده و به اهداف 
تعیین شده اصابت کرده اند و پس از 
آن در آب های سرزمینی کره شمالی 

سقوط کردند. 
بــه نوشــته روزنامــه رودونگ 
)رسانه رســمی حزب کارگران کره  
شــمالی( این موشــک جدید یک 
سالح استراتژیک محسوب می شود 
که در طول دو ســال اخیر ساخته 
شــده و بخش کلیدی از یک برنامه 
پنج ساله برای پیشرفت علم دفاعی 
و تسلیحاتی به شمار می آید. منابع 
خبری سئول هم اعالم کرده اند که 
این جدیدترین آزمایش موشــکی 
کره شمالی و سومین آزمایش بزرگ 
موشکی این کشــور در سال جاری 

میالدی اســت. عالوه بر آن در ۲۱ 
مارس ۲۰۲۱ نیــز پیونگ یانگ دو 
موشک کروز را در ساحل غربی این 
کشــور و در پی آزمایش دو موشک 
بالستیک کوتاه برد به دریای شرقی 
)درســت چهار روز قبل تــر از آن( 
شلیک کرد، اما داســتان در اینجا 

تمام نمی شود.
 پاسخ سئول 

به موشک بازی اون
واکنش ها به آزمایش موشــکی 
روز شنبه و یکشــنبه البته سریع و 
قابل  انتظار بود. ارتش آمریکا اعالم 
کرد، آزمایش و پرتاب یک موشک 
کروز دور برد از ســوی کره شمالی 

نشان  دهنده تهدید این کشور برای 
منطقه و جهان اســت و در کنار آن 
فرانسوی ها هم پیونگ یانگ را تهدید 
کردند اما اصل ماجرا این اســت که 
سحرگاه روز گذشته )چهارشنبه( 
هم دوباره و در کمــال ناباوری، کره 
شمالی دست به دو آزمایش موشکی 

زد.
 بر اســاس گزارش خبرگزاری 
یونهاپ، رئیس ستاد مشترک ارتش 
کره جنوبی اعالم کرد کــه این دو 
موشــک با نوع نامشخص از مناطق 
مرکزی کره شمالی شــلیک شد و 
مقام های اطالعاتی کــره جنوبی و 
آمریکا در حال بررسی جزئیات برای 
اطالعات بیشــتر هستند. کمی بعد 
اعالم شد که این موشک های شلیک 
شده از نوع بالســتیک هستند و به 
سمت دریای شرقی شلیک شده اند 
که بــا احتســاب آزمایش های اول 
هفته جاری باید آنــرا دومین مورد 
از آزمایش ها در سال جاری میالدی 

بدانیم. 
موضوع از جایی جنجالی تر شد 
که کــره جنوبی هم ســاعاتی پس 
از اقدام کره شــمالی، بــا موفقیت 
یک موشک بالســتیک قابل پرتاب 
از زیردریایــی )SLBM( را در 
حضور مون جائه این، رئیس جمهور 
این کشــور آزمایش کرد. بر اساس 
داده های منتشر شده از سئول، این 
آزمایش  در محــل آزمایش آژانس 
ملی کــره جنوبی بــرای تحقیق و 
توســعه دفاعی انجام شده و ارتش 
کره جنوبی نتایج آزمایش را ارزیابی 
کرده و در مورد عملیاتی کردن این 
موشــک ها تصمیم گیــری خواهد 
کرد. مقامــات کره جنوبــی اعالم 
کرده اند این موشک که از زیردریایی 
دوسان چانگو پرتاب شده، دقیقاً به 
اهداف کوتاه بُــرد خود برخورد کرد 
و بر این اساس کره جنوبی هفتمین 
کشــوری در جهان خواهد بود که 
موفق به ساخت موشک قابل پرتاب 

از زیردریایی شده است. 
این اقــدام کره جنوبــی بدون 
تردید نه تنها ترس و واهمه همسایه 
شمالی خود را در بر خواهد داشت، 
بلکه بدون شک چینی ها هم از این 
اقدام ناخشنود خواهند شد؛ چراکه 
سئول و ژاپن متحدین استراتژیک 

واشــنگتن در شــبه جزیره کره به 
حساب می آیند و این آزمایش نشان 
داد که اگر قرار باشد جنگ دریایی 
میــان آمریــکا و چیــن در دریای 
چینو جنوبی رخ دهد، بدون تردید 
کره جنوبی می تواند ازوی مناسبی 
برای آمریکا علیــه پکن در این نزاع 

احتمالی به حساب بیاید. 
از سوی دیگر روســها هم نگران 
تنش در شــبه جزیره کره شده اند. 
بعدازظهر دیــروز )چهارشــنبه( 
دیمیتری پســکوف، ســخنگوی 
کرملین اعــالم کرد که روســیه از 
دو کره می خواهد تا از اقداماتی که 
منجر به افزایش تنش های منطقه ای 
می شود، اجتناب کنند. او همچنین 
اعالم کرد که ارتش روسیه به دقت 
در حال نظارت بر اوضاع ناشــی از 
پرتاب های موشــکی کره شمالی و 

کره جنوبی است. 
این مواضع مسکو به خوبی نشان 
می دهد روســها که دهه ها در کنار 
پیونگ یانگ ایســتاده بودند و از آن 
برای استقامتش علیه غرب حمایت 
می کردنــد، حاال نگــران اوضاع در 
جغرافیایی هستند که از نظر آمریکا 
بزرگترین چالش یعنی »چین« در 
آنجا قرار دارد و باید در نهایت برای 
خنثی سازی پکن وارد این محدوده 
شوند. حال باید دید موشک بازِی دو 
همسایه تا چه حد ابعاد گسترده تری 
به خــود می گیــرد و برنامه بعدی 
ســه ضلعی پکن، واشنگتن و مسکو 

برای این بحران چه خواهد بود. 

پس از بالستیک پیونگ یانگ، کره جنوبی هم از پرتاب موفقیت آمیز خود خبر داد؛

موشک بازی در مدار 38 درجه 
مواضع مسکو به خوبی 

نشان می دهد روس ها که 
دهه ها در کنار پیونگ یانگ 
ایستاده بودند و از آن برای 

استقامتش علیه غرب 
حمایت می کردند، حاال 

نگران اوضاع در جغرافیایی 
هستند که از نظر آمریکا 

بزرگترین چالش یعنی 
»چین« در آنجا قرار دارد 

و باید در نهایت برای 
خنثی سازی پکن وارد این 

محدوده شوند

بر اساس داده های منتشر 
شده از سئول، پرتاب 

موشک زیرسطحی 
کره جنوبی  در محل آزمایش 
آژانس ملی کره جنوبی برای 

تحقیق و توسعه دفاعی 
انجام شده و ارتش  این 

کشور در مورد عملیاتی 
کردن این موشک ها 

تصمیم گیری خواهد کرد

حسن شوکة اسیر و زندانی فلسطینی که از زندان گریخته بود و تحت تعقیب رژیم صهیونیستی قرار داشت در پی 
فشارهای گسترده به خانواده اش، شامگاه سه شنبه خود را به نظامیان این رژیم معرفی کرد.  به گزارش خبرگزاری 
فلسطینی معا، نظامیان اشغالگر عصر سه شنبه، برای فشار به این اسیر فلسطینی اهل بیت لحم با هدف وادارساختن 
وی به تسلیم شدن، همسرش را بازداشت کردند. شمار زیادی از نیروهای ارتش 
اشــغالگر با یورش به منطقه شارع الصف، خانه این اســیر فلسطینی را محاصره 
کردند و این در حالی است که نظامیان اشغالگر پدر و برادر وی را نیز هفته گذشته 
بازداشت کرده بودند. این اسیر فلسطینی که بیش از ۱۳ سال را در زندان گذرانده،  
متاهل و دارای یک پســر و یک دختر است. گفته می شــود که اسرائیلی ها برای 
جلوگیری از تکرار این وقایع به دنبال مبادله اسرای خود با جنبش حماس هستند. 

برخی از اعضای مجلس عوام و افرادی که قبال از سوی پکن مورد تحریم قرار گرفته بودند، مانع ورود سفیر چین به 
ساختمان پارلمان انگلیس شدند. به گزارش تلگراف، لیندزی هویل، رئیس مجلس عوام و لرد مک فال، رئیس مجلس 
اعیان به علت سوء استفاده چین از حقوق بشر با یکدیگر توافق کردند که از ورود ژنگ ژگوآنگ، سفیر چین به ساختمان 
پارلمان انگلیس جلوگیری کنند. ریچارد گراهام، رئیس گروه چین در مجلس 
انگلیس علیرغم اینکه چین پنج تن از نماینده های محافظه کار و دو تن از اعضای 
مجلس اعیان انگلیس را تحریم کرده بود، از سفیر چین برای بازدید از ساختمان 
پارلمان انگلیس در وستمینستر دعوت به عمل آورده بود. روزنامه تلگراف پی برده 
که گراهام از قبل از هیچکس برای این دعوت اجازه نگرفته بود. در پاسخ، سفارت 
چین در لندن پارلمان انگلیس را به ترس و کوته فکری سیاسی متهم کرده است.

نمایندگان پارلمان انگلیس مانع ورود سفیر چین شدندزندانی فراری فلسطینی خودش رامعرفی کرد

در حالی که رئیس جمهوری تونس شروط خود را 
برای تشکیل دولت جدید اعالم کرده، تعدادی از احزاب 
سیاســی این کشــور با تعلیق قانون اساسی مخالفت 
کردند. همزمان شماری از قانونگذاران تونسی خواستار 
انحالل پارلمان شــدند. به گزارش اسپوتنیک، قیس 
ســعید، رئیس جمهوری تونس سه شنبه با تعدادی از 
مقامات نظامی در کاخ قرطاج دیدار و وضعیت سیاسی 
تونس و برخی مسائل قانون اساسی مانند تشکیل دولت 
جدید را بررسی کرد. طبق بیانیه نهاد ریاست جمهوری 
تونس ســعید در این دیدار گفت: تشکیل دولت مهم 
است اما تعیین یک دیدگاه سیاســی که این دولت از 
آن پیروی خواهد کرد ضروری اســت. وی تاکید کرد، 
خواهان آشوب و کودتا نیســت و به آزادی ها و حقوق 
اساســی احترام می گذارد و در مسیر روشنی که اراده 
گسترده ملی ترســیم کرده، ثابت قدم است. از سوی 

دیگر پنج حزب تونس شامل جریان دموکراتیک، آفاق 
تونس،فراکسیون دموکراسی برای کار و آزادی، حزب 
جمهوری و امید در بیانیه مشترکی با درخواست ها برای 
تعلیق قانون اساسی و تلفیق بین قدرت مخالفت کرده 
و نســبت به تداوم نبود دولت ابراز تعجب کردند. این 
احزاب از سعید خواستند به تعهداتش نسبت به احترام 

به قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده پایبند باشد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تعلیق نظام 
تحریم ها علیه لبنان پس از تشکیل دولت جدید این کشور 
خبر داد. به گزارش آناتولی، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در گفت وگویی مطبوعاتی خاطرنشان 
کرد: پس از تشکیل دولت جدید لبنان نظام تحریم های 
اروپایی علیه این کشور تعلیق شده و این کمک ها افزایش 
خواهد یافت و ما مذاکرات لبنان بــا صندوق بین المللی 
پول را تسهیل می کنیم. مقامات اتحادیه اروپا ماه گذشته 
میالدی چارچوب قانونی را برای وضع تحریم هایی علیه 
لبنان به دنبال رکود طوالنی مدت در روند تشکیل دولت 
در این کشور بحران زده وضع کرد. این اقدام اتحادیه اروپا 
به رهبری فرانســه و با هدف اعمال فشــار مضاعف علیه 
سیاستمداران لبنانی جهت تســریع در تشکیل دولتی با 
اختیارات گســترده و قادر به اصطالحات صورت گرفت. 
این تحریم ها شامل ممنوعیت ســفر به کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا و ممنوعیت چهره ها و نهادهایی اســت که 
نامشان در فهرست تحریم های اروپا آمده است. در همین 
راستا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد، 
در صورتی که دولت جدید لبنان اقدام به اجرای اصالحات 
کند، این اتحادیه آماده کمک به این کشور است. جوزپ 
بورل، نخســت وزیر لبنان را به ازســرگیری مذاکرات با 

صندوق بین المللی پول ترغیب کرد.

رئیس جمهور تونس برای تشکیل دولت شرط گذاشتتعلیق تحریم های اتحادیه اروپا علیه لبنان
خبرخبر


