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فرشاد گلزاری

 با گذشت بیش از دو ماه از سیطره 
طالبان بر کابل، جامعه جهانی هنوز با 
احتیاط و حتی شک و تردید به طالبان 
و اقدامات آن نــگاه می کند. چند روز 
پیش بود که نشست کشورهای عضو 
گروه بیست با محوریت افغانستان به 
صورت مجازی برگزار شــد و در آنجا 
عالوه بــر تاکید بر حمایــت از مردم 
افغانســتان، به مســائل و مشکالت 

انسانی اشاره شد. 
در همان نشست باز هم به طالبان 
با چشم تردید نگاه شد و همه معتقد 
بودند کــه این جریان بــه هر ترتیب 
که شــده باید حقوق عامه مردم را به 
رســمیت بشناســد و در جهت گذار 
افغانستان از مشــکالت تالش کند. 
اما در این میان کشــورهایی هستند 
که در قطــب مقابل قــرار دارند و در 
صدر آنهــا می توان چین، روســیه و 
ترکیه را نام برد. این ســه کشــور به 
انضمــام قطر و پاکســتان )که نقش 
هدایت کننــده اوضاع افغانســتان 

و طالبــان از پشــت پرده را به عهده 
دارند(، کشورهایی هســتند که اگر 
بگوییم برای خلق چنین وضعیتی در 
افغانستان لحظه شماری می کردند، 
گزافه نگفته ایم؛ چراکــه هرکدام از 
این دولت ها منافعی را در افغانستان 
از دهه ها پیش دنبال می کردند و حاال 
اوضاع و احوال این کشور را برای تامین 
منافع خود مناســب و مفید دیده اند. 
این منافع می تواند به نوعی به صورت 
انفرادی )تک کشــوری( تامین شود 
و گاه می تواند به صــورت ائتالفی یا 
گروهی به دســت بیاید. بــه عنوان 
مثال چین در طول 20 سال اخیر که 
آمریکایی ها در افغانســتان به نوعی 
فرماندهی کل قوا را در دست داشتند، 
نفوذ اقتصادی خود را از طریق فروش 
عروسک گرفته تا سایر ملزومات روزانه 
به مردم افغانستان تعمیق بخشید و 
حاال به دنبال تکــه بزرگتری از کیک 

افغانستان است. 
ترکیــه هم بــا نفوذ در ســاختار 
بهداشت و درمان افغانستان و ساخت 
بیمارســتان های متعــدد در نواحی 
شــمالی و مرکزی این کشور به نوعی 
نفوذ خود را در آن حفظ کرد و همین 

چند روز پیش بــود که هیأت طالبان 
وارد آنکارا شــد و با مقامــات ترکیه 
دیدار کرد. اما روســیه در این بین به 
فکر پروژه بزرگتری اســت که شاید 
در ذهــن ترک هــا و چینی ها خطور 
نمی کنــد یــا حداقل تــوان طرح و 
اجرای آن را به جهت جغرافیا و توان 
سیاسی، امنیتی و نظامی ندارند. همه 
می دانند که روس هــا در اواخر دهه 
70 میالدی ارتش ســرخ را با پرچم 
داس و چکش اتحاد جماهیر شوروی 
وارد افغانستان کردند تا بتوانند دولت 
کمونیســتی وقت را تقویــت کنند 
و این کشــور را هم زیر پرچم ســرخ 
خود بکشــانند؛ اما در نهایت این امر 
محقق نشــد. نمی خواهیــم در این 
نوشتار به دالیل شکست شوروی در 
افغانستان بپردازیم اما یکی از دالیل 
آنها برای خروج اجباری از این کشور، 
عدم اســتقبال مردم افغانســتان از 
نظام کمونیســتی بود؛ چراکه مردم 
افغانســتان چیزی جز دین اسالم را 
قبول ندارنــد و این نکتــه ای بود که 
روس ها درک نکردند. نکته اصلی این 
اســت که آمریکایی ها پس از ورود به 
افغانستان در سال 2001 و خروجشان 

در ماه هــای اخیر، به مــدت دو دهه 
نگذاشتند که روس ها در این کشور قد 
علم کنند. درست است که روس ها در 
پوشش های دیپلماتیک و اقتصادی 
در افغانستان حضور داشتند و حتی 
جنگ اطالعاتی خود با ســازمان سیا 
را از چند جنبه در افغانســتان دنبال 
کردنــد، امــا واقعیت این اســت که 
آمریکا و متحدانــش در ناتو، روس ها 
را طی 20 سال گذشته در افغانستان 

تحقیر کردند.

جای گیری به سبک مسکو
تحقیر روس ها توسط  غربی ها در 
افغانستان دلیلی است که حال مسکو 
را پس از خروج آمریکایی ها از کابل به 
فکر تعمیق و تعریض نفوذ خود در این 
کشور انداخته است. بر همین اساس 
قبل از سقوط دولت اشــرف غنی ما 
شــاهد آن بودیم که روسیه به مکانی 
برای تردد نمایندگان دفتر سیاســی 
طالبان و ســایر مقامات افغانســتان 
تبدیل شــد و در این رهگذر چندین 
بار در مسکو نشســت ها و مذاکرات 
سیاسی با محوریت افغانستان برگزار 
شــد.  بر همین اســاس روز گذشته 
)چهارشــنبه( و برای اولین بار پس 
از اســتقرار طالبان در کابل؛ مســکو 
میزبان هیــأت عالیرتبــه طالبان و 
نماینــدگان 10 کشــور دیگر برای 
گفت وگــو و تبــادل نظــر در مورد 
افغانستان بود. سرگئی الوروف، وزیر 
خارجه روســیه که میزبان »نشست 
ُفرمت مســکو« بود در این جلســه 
اعالم کرد که حمایت عمومی در گرو 
سیاســت های اجتماعی شایسته و 
رعایت حقوق و آزادی های اساســی 
شهروندان اســت و ما در این نشست 
با هیات طالبان این موضوع را به طور 

دقیق مورد بحث قرار می دهیم. 
الوروف همچنیــن اعــالم کرد 
همانطور که به هیات طالبان گفتیم، 
ما از این جنبش می خواهیم که به طور 
جدی به سیاست جلوگیری از استفاده 
از خاک افغانســتان علیه کشورهای 
ثالث و از همه مهمتر همسایگان این 
کشور پایبند باشد. در مقابل امیرخان 
متکی، وزیــر خارجه طالبــان هم با 
اشاره به این ســخنان الوروف اعالم 
کرد که برای بــار چندم طالبان تعهد 
می دهد که از خاک افغانســتان علیه 
هیچ کشوری اســتفاده نخواهد شد. 
اما آنچه در این میان باید مورد توجه 
قرار بگیرد بخشی از سخنان الوروف 
در مورد وضعیت فعلی افغانستان به 

مرکزیت طالبان بود. 
او اعالم کرد کــه تغییر قدرت در 
افغانستان یک حقیقت است و روسیه 
متوجه تالش هــای طالبــان برای 
باثبات ســازی وضعیت در افغانستان 

شده است، اما این حقیقت مسئولیت 
بزرگی را بر دوش طالبان می گذارد. از 
ســوی دیگر ضمیر کابلوف، نماینده 
ویژه ریاســت جمهوری روســیه در 
امور افغانســتان چندی بعد در جمع 
خبرنگاران به این نکته اشاره کرد که 
هیچ ضرب االجلی برای طالبان برای 
تشکیل دولت جامع در افغانستان در 
نظر گرفته نشــده است. اگر اظهارات 
الوروف و کابلوف را با یکدیگر مقایسه 
کنیم به این جمع بندی می رسیم که 
روس ها از یک طــرف اعالم می کنند 
که طالبــان بایــد اوضــاع و احوال 
افغانستان را سر و ســامان دهند و از 
حمله به کشورهای منطقه جلوگیری 
کنند و از سوی دیگر می گویند که در 
مورد تشــکیل دولت توسط طالبان 

نباید عجله ای رخ دهد. 
این دقیقاً همان یک بام و دو هوایی 
است که روس ها در سیاست خارجی 
خود در تمامی رویارویی هایشان اعم 
از مواجهه با ایران، اســرائیل،  سوریه، 
چین و حتی آمریکا استفاده می کنند. 
تمام این مسائل در حالی رخ می دهد 
که در این نشست نماینده ای از سوی 
ایاالت متحده حضور نداشــت ولی 
از سوی ایران حســن کاظمی قمی، 
نماینده ویــژه رئیس جمهور در امور 
افغانستان حضور داشــت که نشان 
می دهد روس ها در مــورد تحوالت 
افغانستان برای ایران یک جایگاه ویژه 
قائل هســتند. حال باید دید که بازی 
بعدی مسکو برای جای گیری در کابل 

چیست و چگونه اجرایی می شود؟! 

وزیر خارجه روسیه در نشست مسکو، به طورتلویحی طالبان را به رسمیت شناخت

بده -بستان به سبک روسی! 
در نشست مسکو 

نماینده ای از سوی ایاالت 
متحده حضور نداشت، 

ولی از سوی ایران حسن 
کاظمی قمی، نماینده 

ویژه رئیس جمهور در امور 
افغانستان حضور داشت که 

نشان می دهد روس ها در 
مورد تحوالت افغانستان 

برای ایران یک جایگاه ویژه 
قائل هستند

روس ها در پوشش های 
دیپلماتیک و اقتصادی در 

افغانستان حضور داشتند و 
حتی جنگ اطالعاتی خود 

با سازمان سیا را از چند 
جنبه در افغانستان دنبال 

کردند، اما واقعیت این است 
که آمریکا و متحدانش 

در ناتو، روس ها را طی 20 
سال گذشته در افغانستان 

تحقیر کردند

شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته )چهارشنبه( نشست فوق العاده ای را در خصوص کره شمالی برگزار می کند. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته منابع دیپلماتیک شورای امنیت دیروز )چهارشنبه( نشستی فوق العاده و پشت درهای 
بسته درباره آزمایشات موشکی اخیر کره شمالی برگزار می کند. این نشست بعدازظهر دیروز و به درخواست آمریکا و 
انگلیس برگزار می شود. کره شمالی روز گذشته )چهارشنبه( اعالم کرد موشکی که روز سه شنبه آزمایش کرد از نوع جدید 
بالستیک بوده است. خبرگزاری رسمی کره تاکید کرد که این موشک در پیشرفت 
تکنولوژی دفاعی کره شــمالی و قدرت عملیات های دریایی زیر آب ســهیم است. 
تحلیلگران با بررسی تصاویر منتشر شده از سوی خبرگزاری کره شمالی متوجه قطر 
کمتر موشک جدید این کشور در مقایسه با موشک های پیشین شدند که این به معنی 
ذخیره تعداد بیشتری از موشک ها با برد کمتر در یک زیردریایی است و کره شمالی 

را به دستیابی به توانایی زیردریایی مجهز به موشک بالستیک نزدیک تر می کند. 

وزارت دفاع روسیه روز گذشته )چهارشنبه( اعالم کرد، دو جنگنده سوخو ۳0 روسی، دو بمب افکن استراتژیک 
بی-1بی آمریکا را در دریای ســیاه همراهی کردند و خلبانان آمریکایی را که به ســمت مرزهای روسیه در حرکت 
بودند، وادار به تغییر مسیر کردند. به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت که رادارهای روسی 
اهدافی را شناسایی کردند که در دریای سیاه، در حال نزدیک شــدن به مرزهای روسیه بودند. وی اعالم کرد: برای 
شناســایی اهداف هوایی و جلوگیری از تجاوز به مرزهای روســیه، دو جنگنده 
ســوخو ۳0 ناوگان دریای ســیاه و نیروهای پدافند هوایی، به پــرواز درآمدند. 
خدمه جنگنده های روســی اهداف هوایی را به عنوان دو بمب افکن استراتژیک 
مافوق صوت بی-1بی نیروی هوایی آمریکا شناســایی کردنــد که با هواپیمای 
سوخت رسان کی سی-1۳۵ آن ها را همراهی می کردند؛ جنگنده های ما آن ها را 

بر فراز دریای سیاه دنبال کردند.

روسیه،بمبافکنهایآمریکاییدردریایسیاهرافراریدادنشستفوقالعادهشورایامنیتدربارهآزمایشموشکیکرهشمالی

هیأت هماهنگی احزاب شــیعه عراق مشارکت در 
گفت وگوهای تشکیل دولت را مشروط به بررسی کامل 
شکایات درباره انتخابات کرد. شــفق نیوز اعالم کرد 
که احزاب شــیعه عضو هیأت هماهنگی احزاب شیعه 
عراق موسوم به چارچوب هماهنگی شیعیان متشکل 
از احزاب سیاســی و گروه های وابسته به حشد شعبی 
از جمله ائتالف های الفتــح، دولت قانون ،عصائب اهل 
الحق و گردان های حزب اهلل عصر سه شــنبه نشستی 
را در خانه نوری المالکی، رئیس ائتالف دولت قانون در 
بغداد برگزار کردند. طبق گزارش شفق نیوز، حاضران 
در این نشســت تصمیم گرفتند که تا زمان رسیدگی 
کمیساریای عالی انتخابات به شــکایات مطرح شده 
درباره انتخابات و ارائــه ادله قانونی در ایــن باره، در 
گفت وگوهای تشــکیل دولت جدید عراق مشارکت 
نکنند. این هیأت پیــش از این و پــس از اعالم نتایج 

انتخابات مخالفت کامــل خود را با نتایــج انتخابات 
پارلمانی زودهنگام عراق اعالم کــرده بود. گروهی از 
احزاب و ائتالف هایی که در انتخابات شکست خوردند 
به نتایــج اعتراض کردنــد و از وجود تقلــب در نتایج 
انتخابات خبر دادند. طبق نتایج انتخابات اخیر جریان 
صدر در رتبه اول قرار گرفت و بیشترین کرسی ها را به 

دست آورد.

کمیســیون اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش خود 
در مورد ترکیــه از نحوه رهبری رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهور محافظه کار این کشــور به شــدت انتقاد 
کرده است. به گزارش یورونیوز، بر اساس این ارزیابی که 
روز سه شنبه 1۹ اکتبر منتشــر شد، ترکیه که همچنان 
نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است در زمینه حاکمیت 
قانون، حقوق شهروندی و استقالل قوه قضائیه به شدت 
عقب گرد کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا به ویژه از 
این واقعیت انتقاد می کند که اختیارات ویژه ای که برای 
مقامات دولتی در جریان کودتای سال 201۶ ایجاد شد، 
هنوز معتبر است و بر دموکراســی و محدودیت حقوق 
پایه ای شهروندان تاثیر شدیدی دارد. عالوه بر این در این 
گزارش گفته شده اســت که فشارهای مقامات ترکیه بر 
جامعه مدنی و رهبران احزاب مخالف ادامه دارد. بر اساس 
این گزارش برخی تحوالت مثبت نیز در زمینه های بسیار 

محدود و به میزان کم وجود داشته است، از جمله پیشرفت 
در مبارزه با بزهکاری ســازمان یافته و بهبود حفاظت از 
مرزهای زمینی در شرق این کشور. ترکیه اتحادیه اروپا 
را به داشــتن اســتانداردهای دوگانه متهم و انتقادات 
کمیسیون این اتحادیه را به شدت رد می کند. وزارت امور 
خارجه در آنکارا این گزارش را حاوی اتهامات بی اساس و 

انتقاد ناعادالنه دانسته و گفته آن را نمی پذیرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا: 

کارنامهحقوقبشریترکیهفاجعهباراست
توسط گروه های شیعه عراق اعالم شد: 

شروطائتالفیبرایمشارکتدرمذاکراتتشکیلدولت

خبرخبر

انفجاردرمسیراتوبوسنظامیان
سوریهبا17کشتهوزخمی

منابع رسانه ای از انفجار در مسیر اتوبوس نظامیان 
ارتش سوریه در دمشق خبر داد. خبرگزاری رسمی 
سوریه روز گذشته )چهارشنبه( اعالم کرد این انفجار 
هنگام عبور اتوبوس ارتش از روی پلی در دمشــق، 
پایتخت سوریه رخ داد. الجزیره نیز با تایید این خبر 
اعالم کرد انفجار مذکور که توسط دو بمب صورت 
گرفت 1۴ تن کشته و ۳ تن زخمی داشت. همچنین 
سانا گزارش داد، واحدهای مهندسی سومین بمب 
کار گذاشته شده در محل این انفجار تروریستی را 
خنثی کردند. یک منبع نظامی سوریه در باره این 
انفجار گفت که انفجار حوالی ســاعت ۶:۴۵ صبح 
دیروز )چهارشنبه( به وقت دمشق و هنگام عبور یک 
اتوبوس نظامی در شهر دمشق در نزدیکی پل رئیس 
جمهور، هدف حمله قرار گرفت. وی گفت:حمله با 
دو بمب که قبالً به بدنه اتوبوس وصل شده بود صورت 
گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را 

برعهده نگرفته است. 

در همین راســتا و در واکنش به ایــن انفجار 
تروریســتی، محمد الرحمون، وزیر کشور سوریه 
خاطرنشان کرد، اقدام تروریستی که روز گذشته 
)چهارشــنبه( در اتوبوس نظامــی در نزدیکی پل 
»الرئیس« دمشق رخ داد، پس از شکست تروریسم 
در بیشتر مناطق سوریه صورت گرفت. اشخاصی 
که به این روش ظالمانه و بزدالنه متوســل شدند و 
برای این اقدام تروریستی برنامه ریزی کرده بودند، 
می خواستند تا آنجا که ممکن است به شهروندان 
سوری آسیب برســانند. وی در ادامه تاکید کرد: 
دستان گناهکار هرجا که باشــند، تعقیب و قطع 
خواهند شد. وزیر کشور سوریه همچنین تصریح 
کرد: ما تعقیب تروریســم را رها نخواهیم کرد. ما 
تروریست هایی را که مرتکب این جنایت شنیع شدند 
در هر کجا که باشند، تحت تعقیب قرار خواهیم داد. 
بسیاری از تحلیلگران مسائل تروریستی معتقدند 
که احتماالً این بمب توسط عناصر ساخه القاعده در 

سوریه کار گذاشته شده است. 
    

پکن:آمریکااشاعهدهنده
تسلیحاتاتمیاست

وزارت خارجه چین توافق آکوس را بیانگر ذهنیت 
جنگ  سرد، اســتانداردهای دوگانه و تالش برای 
نادیده گرفتن دستور کار سیاسی مشخص دانست 
و آمریکا را به عنوان تنها ابرقدرت ســال های اخیر 
به پایبندی به ذهنیت جنگ سرد، تضعیف صلح و 
امنیت جهانی، به خطر انداختن ثبات استراتژیک 
بین المللی متهــم کرد. وانگ ونبین ســخنگوی 
وزارت خارجه چین درباره نگرانی دو کشور مالزی 
و اندونزی مربوط به توافق و مشارکت بین استرالیا، 
آمریکا و انگلیس موســوم به آکوس برای ساخت 
زیردریایی های اتمی به تلویزیون شنژن گفت: من 
درباره این گزارش ها مطلع شده ام. اظهار نظرهای 
وزرای خارجه اندونزی و مالزی بیانگر نگرانی عمیق 
آنها در باره توافق سه جانبه آکوس و همکاری برای 
ساخت زیردریایی اتمی قابل تامل است چون این 
مساله، سیستم بین المللی عدم اشاعه را تضعیف 
کرده و توافق منطقه آزاد اتمی جنوب پاسیفیک و 
تالش های کشورهای عضو آ.سه.آن را برای ایجاد 
منطقه عاری از تسلیحات اتمی در جنوب شرق آسیا 
به خطر می اندازد و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، 

آنها یک خطر امنیتی بزرگ را ایجاد می کنند. 
وی ادامه داد: توافق ســه جانبه آکوس بیانگر 
ذهنیت جنگ  سرد، استانداردهای دوگانه و تالش 
برای نادیده گرفتن دستور کار سیاسی مشخص 
است که می تواند باعث تقابل قدرت های بزرگ در 
منطقه و ایجاد تحریک و مجبور کردن کشورهای 
منطقه برای مقابله شود. وانگ ونبین در واکنش 
به سخنان لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا که گفته 
بود ساخت تسلیحات و ظرفیت ها و سیستم های 
پیشرفته از سوی چین تنها باعث تنش های بیشتر 
در منطقه می شــود، گفت: چین به طور قاطع با 
مطرح شدن اصطالح تهدید چین از سوی آمریکا 
مخالفت می کند. پکن همــواره برای حفظ صلح 
جهانی، مشارکت در توســعه جهانی، حفظ نظم 
بین المللی و تامین منافع عمومی تالش می کند 
و بی وقفه از یک سیاســت دفاعی ملی که دارای 
ماهیت دفاعی است و یک اســتراتژی اتمی برای 
دفاع از خود پیروی کرده و نیروهای اتمی خود را 
همیشه در ســطح حداقلی مورد نیاز برای حفظ 

امنیت ملی نگه داشته می دارد.

جهاننما


