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در پی لغو قرارداد فروش زیردریایی های فرانسه 
به استرالیا: 

پاریس سفرایش را از واشنگتن و 
کانبرا فراخواند

کاخ سفید با ابراز تاســف از تصمیم فرانسه 
مبنی بر فراخواندن ســفرای خود از واشنگتن و 
کانبرا گفت کشــورش در روزهای آینده به کار 
خود برای حــل اختالفات بیــن دو طرف ادامه 
می دهد. به گزارش روســیاالیوم، جمعه وزارت 
خارجه فرانسه در پی تشــدید تنش در روابط با 
استرالیا و آمریکا، ســفیران خود را از واشنگتن 
و کانبرا فراخواند؛ این اقــدام در پی لغو قرارداد 
فروش زیردریایی های فرانســوی به اســترالیا 
موســوم به قرارداد قرن صورت گرفت. شامگاه 
چهارشــنبه، ایاالت متحده، انگلیس و استرالیا 
از برنامه ساخت زیردریایی های هسته ای برای 
ارتش اســترالیا خبر دادند. جــو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا، بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس و اســکات موریســون، نخســت وزیر 
استرالیا با صدور بیانیه ای مشترک از مشارکت 
جدید در زمینه هــای دفاعی و امنیتــی به نام 
»آکوس« و اولین پروژه در این زمینه خبر دادند.  
روابط بین فرانســه و ایاالت متحده از یک سو و 
فرانسه با استرالیا از ســوی دیگر وارد یک دوره 
بحران شده اســت، زیرا دولت استرالیا از طریق 
ایجاد این مشارکت جدید، قرارداد ۴۰ میلیارد 
دالری خرید زیردریایی های فرانســوی را لغو 
کرده و تصمیم گرفت آنها را با تسلیحات هسته ای 
آمریــکا جایگزین کند. پاریس ایــن موضوع را 

خیانت و خنجر از پشت توصیف کرد. 
در همین راستا، ژان ایو لودریان، وزیر خارجه 
فرانسه گفت که سفرای کشورش در واشنگتن و 
کانبرا را به دلیل اهمیت فوق العاده پیمان امنیتی 
بین آمریکا، انگلیس و استرالیا، فراخوانده است. 
وی افزود کــه این اقدام به درخواســت امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه صورت گرفت. 
فرانسه همچنین لغو پروژه قرارداد قرن به دنبال 
شــراکت امنیتی جدید متحدانش را غیرقابل 
قبول دانست. سفیر فرانسه در واشنگتن نیز در 
پیامی توئیتری نوشت: به دنبال اعالمیه هایی که 
بر دیدگاه ما درباره متحدانمان تأثیر می گذارد، 
برای مشــورت به پاریــس احضار شــدم. این 
نخستین باری اســت که فرانسه ســفرایش از 

آمریکا و استرالیا را فرا می خواند.

آمریکا و فرانسه از زمان جنگ استقالل آمریکا 
متحد نزدیک محسوب می شوند و این رخداد بین 
دو متحد نامعمول اســت. در همین راستا، یک 
مقام کاخ سفید اعالم کرد، ما از تصمیم فرانسه 
برای فراخواندن سفیر خود از واشنگتن متأسفیم 
و متعهد به حل اختالفات با این کشور از طریق 
گفتگو هســتیم. شــورای امنیت ملی آمریکا 
نیز اعالم کرد، در ارتباط بــا تصمیم فراخواندن 
سفیر پاریس با شرکای فرانسوی خود در تماس 
هستیم. ما موضع فرانسه را درک می کنیم و برای 
حل اختالفاتمان، مانند ســایر مســائل با آن ها 
همکاری خواهیم کــرد. وزارت خارجه ایاالت 
متحده نیز در واکنش به این اقدام فرانسه اعالم 
کرد: به رایزنی در مورد اختالفات خود با فرانسه، 
از جمله در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل 

ادامه خواهیم داد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
در بیانیه ای گفت: ما با متحدان فرانســوی خود 
در تماس نزدیک هســتیم. مــا موقعیت آنها را 
درک می کنیم و از برنامه  آنها برای احضار سفیر 
خود به پاریس مطلع هستیم. این سخنگو افزود: 
فرانسه یک شــریک حیاتی و متحد قدیمی ما 
است و ما روابط خود را بسیار ارزشمند می دانیم. 
جان کربی، ســخنگوی پنتاگون نیــز در مورد 
واکنش فرانســه به ایجاد همکاری ســه جانبه 
امنیتی بین ایاالت متحده، انگلیس و استرالیا و 
لغو قراردادقرن، گفت که مقامات آمریکایی این 
موضوع را حتی قبل از اعالم رســمی با همتایان 
فرانسوی خود در میان گذاشتند. وی خاطرنشان 
کرد که واشــنگتن نگران آینده همکاری های 
دفاعی خود بــا پاریس اســت و کارهای زیادی 
در این زمینه برای دو کشــور انجام شده است. 
ماریس پین، وزیر امور خارجه استرالیا نیز گفت 
که کشورش »ناامیدی« فرانسه را پس از تصمیم 
مقامات استرالیا برای لغو قرارداد زیردریایی قرن 
که در سال ۲۰۱۶ با یک شرکت فرانسوی منعقد 

شده بود، درک می کند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

حــدود یکماه پیش درســت در 
زمانی کــه طالبان وارد کابل شــد و 
اشــرف غنــی، رئیس جمهــوری 
پیشین افغانستان از طریق فرودگاه 
بین المللی حامد کرزی کشــورش را 
برای همیشــه ترک کرد، یک سوال 
بزرگ ذهن بســیاری از تحلیلگران 
حوزه افغانستان و ســاختار امنیتی 
- سیاسی غرب و کشورهای منطقه 
را مشغول کرد. این سوال بدین گونه 
طرح شــد که افغانســتان قرار است 
چگونه اداره شود و اساساً چه کسانی 
با چه راهبردی قرار اســت این کشور 
مملو از معــادن زیرزمینــی را اداره 
کنند؟ پاسخ اگرچه در همان هنگام 
تاحدودی مشــخص بود، اما برخی  
سعی می کردند با استناد به دالیل و 
اسناد متعدد پاسخ را به زمان دیگری 
موکول کنند. اما حاال با گذشت بیش 

از یکماه و پس از انتشــار فهرســت 
کابینه جدید افغانســتان بسیاری از 
کسانی که سکوت اختیار کرده بودند 
یکباره اعالم کردند که اداره افغانستان 
با این روش کامال غیرمتصور اســت. 
دلیل این امر هم مشخص بود؛ بخشی 
از ایــن کابینه در دســتان طالبان و 
بخش دیگر آن به جناح حقانی داده 
شد و به همین دلیل تحلیل ها به این 
سمت و ســو رفت که باید به زودی 
منتظر نمایان شدن یک اختالف نظر 
جدی باشــیم. در این میان اما کمی 
پس از انتشار فهرست کابینه، صدای 
تیراندازی در کابل شــنیده شــد و 
کمی بعد هم اخباری در تکذیب این 
موضوع بــر خروجی رســانه ها قرار 
گرفت. در همان زمان اعالم شــد که 
تیراندازی ها به دلیل اختالفات میان 
حقانــی و طالبان در کابــل رخ داده 
که ســپس ذبیح اهلل مجاهد، معاون 
وزارت فرهنگ طالبان آن را تکذیب 
کرد اما خبرنگاران در حســاب های 
توئیتر خــود از تعمیق اختالف میان 

هر دو جناح پرده برداشتند. بر اساس 
اسناد و داده های موجود، در زمانی که 
فهرســت کابینه معرفی شد، قرار بر 
این بود تا مالعبدالغنی برادر، رئیس 
دفتر سیاســی طالبان در دوحه که 
از چهار بنیانگذار اصلــی طالبان به 
حساب می آید به عنوان رئیس کابینه 
معرفی شود که اینگونه نشد و به جای 
او مال محمدحسن آخوند، به عنوان 
نخست وزیر موقت معرفی شد. همین 
موضوع به نوعی شروع اختالف ها در 
کاخ ریاســت جمهوری افغانستان 
بود که تا چد هفته قبل، اشرف غنی 
هدایت آن را به عهده داشــت. شاید 
به نظر برسد که درگیری ها و اختالف 
میان حقانی و طالبان در همین مقطع 
تمام شده است اما هفته پیش مجدداً 
نشــانه هایی از درگیری میان این دو 
نمایان شد. بر اساس اعالم بی.بی.سی، 
مالبرادر 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 مشاجره کردند و تمام این 
مشاجره در کاخ ریاست جمهوری رخ 
داده است که محافظان هر دو طرف 
وارد معرکه شده و به سمت یکدیگر 
تیراندازی کردند کــه در نتیجه آن 

تعدادی از آنها زخمی و کشته شدند. 
مال بــرادر در این درگیــری زخمی 
نشــد اما از کابــل خارج شــده و به 
قندهار )پایگاه سنتی طالبان( رفت 
تا با هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان 

گفتگو کند. 
پای پاکستان در میان است!؟

اینکه چرا مالبرادر به قندهار رفت، 
موضوعی اســت که نشــان می دهد 
اختالف میان طالبــان و حقانی حاال 
به صورت علنــی به اثبات رســیده 
است. یکی از دالیل این اختالف، عدم 
حضور مالبرادر در جلسه کابینه فعلی 
کابل با وزیر خارجه قطــر بود که به 
تازگی به افغانستان سفر کرده است. 
وی ۱۲ سپتامبر برای استقبال از وزیر 
خارجه قطر حضور نداشت و نخستین 
نشســت کابینه طالبان افغانستان را 
نیز از دست داد و در توجیه اینکه چرا 
نتوانسته در مراسم استقبال از وزیر 
خارجه قطر باشد، اعالم کرد که »من 
از این ســفر مطلع نبودم و در جریان 
حضور این دیپلمات ارشد قطری در 
ســفر بودم و نمی توانســتم سفرم را 
کوتاه کنم و به کابــل برگردم«. این 
اظهارات بدون تردیــد ۱8۰ درجه 
با واقعیــت فاصلــه دارد و به همین 
دلیل باز هم به این نقطه می رســیم 
که اختالف همچنان پایدار اســت. 
دلیل این اختالف هــم تا حد زیادی 
مشخص است؛ به گونه ای که مالبرادر 
به دنبال یک کابینه جامع شامل اعضا 
و رهبران غیرطالبــان و اقلیت های 
قومی بــود که بــرای جامعه جهانی 
مورد قبول واقع شــود و بتواند چراغ 
سبز کشورهای منطقه و فرامنطقه  را 
کسب کند؛ اما گویا پاکستان و رئیس 
ســازمان اطالعات ارتش این کشور 
)ISI( نمی خواســت و نمی خواهد 
که این ســناریو ادامه پیــدا کند. در 
مقابل اینکه مجله »تایــم«  آمریکا، 
مال بــرادر را در فهرســت ۱۰۰ فرد 
تاثیرگذار ســال ۲۰۲۱ قرار داده، به 
خوبی نشــان می دهد که دعوا میان 
پاکستان و آمریکا هم در پشت پرده 
آغاز شده اســت؛ چراکه پاکستان از 
حقانی حمایت می کند و آمریکایی ها 
در حال تقویت طالبان هستند. در این 
میان اما باید توجه کرد که روز گذشته 

)شنبه( سهیل شــاهین، سخنگوی 
دفتر سیاســی طالبان در مصاحبه با 
شــبکه تلویویزیونی ان.اچ.کی ژاپن 
اعالم کرد که برنامه هــای این گروه 
برای طی کردن دوران گذار و رسیدن 
به یک دولت دائم در افغانستان، روزها 
یا حتی ماه ها به طول می انجامد. این 
سخنان سهیل شاهین به خوبی نشان 
می دهد که قرار نیست به این زودی 
شاهد تشکیل دولت جدید در کابل 
باشیم و از سوی دیگر بیانگر آن است 
که پروژه پاکســتانی ها »بالتکلیفی 
در کابل« است. واقعیت این است که 
وضعیت فعلی افغانســتان به سمت 
تنش بیشتر و بی ثباتی پیش می رود. 
از یک ســو نهادهــای بین المللی و 
کشــورهای غربی تمام دارایی های 
افغانستان را بلوکه کرده اند و از سوی 
دیگر بنادر این کشور تقریبا تعطیل 
هســتند و هیچ کاالی استراتژیکی 
وارد آنها نمی شود؛ همچنین بحران 
غذا و دارو ابعاد گسترده تری می یابد. 
این در حالیست که دیروز )شنبه( دو 
انفجار کابــل را لرزاند که می تواند به 
نوعی یکی از سررشته های اختالف 
میان حقانی و طالبان باشد تا یکدیگر 
را به انجام این عملیات ها متهم کنند. 
بر این اساس و با توجه به مولفه هایی 
که هم اکنون در افغانستان به چشم 
می خورد باید گفت که اوضاع در این 
کشــور طی هفته های آینده نه تنها 
ابهام بیشتری به خود می گیرد، بلکه 
حتی ممکن اســت اقداماتی از سوی 
دو طرف انجام شــود که بــه دامنه 

بحران در این کشور بیفزاید.

سخنگوی طالبان در پی اختالف با حقانی، از تاخیر در تشکیل دولت دائم خبر داد؛ 

تعارض و بالتکلیفی در کابل
اینکه دیده می شود مجله 

»تایم«  آمریکا، مال برادر 
را در فهرست ۱۰۰ فرد 

تاثیرگذار سال ۲۰۲۱ قرار 
داده، به خوبی نشان می دهد 

که دعوا میان پاکستان و 
آمریکا هم در پشت پرده 

آغاز شده است، چراکه 
پاکستان از حقانی حمایت 

می کند و آمریکایی ها در 
حال تقویت طالبان هستند

وضعیت افغانستان به 
این دلیل بحرانی است که 

عالوه بر جنبه های سیاسی 
و اجتماعی؛  از یک سو 

تمام نهادهای بین المللی 
و دارایی های افغانستان 

را بلوکه کرده اند و از سوی 
دیگر بنادر این کشور تقریبا 
تعطیل هستند و هیچ کاالی 

استراتژیکی وارد آنها 
نمی شود؛ همچنین بحران 
غذا و دارو رفته رفته ابعاد 

گسترده تری می یابد

در جریان درگیری میان نیروهای رژیم صهیونیستی با فلســطینیان معترض در نواحی مختلف کرانه باختری 
ده ها تن زخمی شــدند. به گزارش خبرگزاری فلسطینی »وفا«، جمعه جوانان فلســطینی و نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیستی در مرکز ایست بازرسی »الجمله« واقع در شمال کرانه باختری با یکدیگر درگیر شدند. نیروهای رژیم 
اشغالگر مستقر در این ایست بازرسی به سمت جوانان فلسطینی که با هدف حمایت و پشتیبانی از شش تن از اسرایی 
که موفق به فرار از زندان فوق امنیتی جلبوع شــده بودند، بمب های صوتی و گاز 
اشک آور شلیک کردند. نیروهای رژیم اشغالگر جمعه به عملیات تفتیش و بازرسی 
روستاها و شهرک ها از جمله، یعبد، عانین، الطیبة، الهاشمیة، رمانة و فقوعة واقع 
در استان جنین ادامه دادند. دوشنبه ششم سپتامبر شش تن از اسرای فلسطینی 
از طریق حفاری تونلی از سلولشان به بیرون از زندان فوق امنیتی جلبوع واقع در 

شمال اراضی اشغالی فرار کردند.

در تظاهرات ضد محدودیت های کرونایی در شهرهای بزرگ اســترالیا، پلیس و معترضان با هم درگیر شدند. به 
گزارش رویترز، پلیس استرالیا دیروز )شنبه( ۲۳۵ نفر را در ملبورن و ۳۲ نفر را در سیدنی بازداشت کرد و چند پلیس 
در درگیری با معترضان زخمی شدند. به رغم تالش  مقام های استرالیایی برای جلوگیری از تضاهرات، معترضان به 
منظور درخواست برای پایان یافتن هفته ها محدودیت های شدید تجمع کردند. معترضان که گفته می شود صدها 
نفر بودند، صبح شــنبه در محله »ریچموند« در ملبورن بــه خیابان ها آمدند تا 
سیاست های قرنطینه دولت را محکوم کنند. طبق این گزارش، پیش از این پلیس 
سعی داشت با استفاده از یک سری ایست بازرسی، کلیه عبور و مرور را به سمت 
منطقه تجاری مرکزی ملبورن مســدود کند، اما این امر فقط سازمان دهندگان 
اعتراضات را وادار به تغییر مکان تجمعات کرد. درگیری های پلیس با معترضان 

به استفاده از اسپری فلفل توسط پلیس ختم شد.

اعتراضات ضد محدودیت کرونایی در استرالیا به خشونت کشیده شدزخمی شدن ده ها فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست

نخســت وزیر لبنان تأکید کرد که مأموریت اصلی 
دولتش توقف فروپاشی لبنان اســت. نجیب میقاتی، 
نخست وزیر لبنان در مصاحبه با سی ان ان گفت: مأموریت 
اصلی دولت توقف فروپاشــی لبنان و هدایت کشور به 
مسیر حل پرونده های اقتصادی، مالی و حیاتی است. وی 
افزود: از زمان تشکیل دولت تاکنون شاهد نوعی بهبود 
نسبی بودم؛ چراکه ظرف هفت روز با صندوق بین المللی 
پول ارتباط برقرار کردیم و مشکل برق را مطرح کرده و 
پیشنهادهای مناسبی برای حل مشکل دریافت کردیم. 
همچنین با رئیس ســازمان جهانی بهداشــت دیدار 
کردم که او آمادگی این ســازمان برای حمایت از بخش 
بهداشت در لبنان و تشویق کشورهای اهداکننده برای 
کمک رسانی را اعالم کرد. مسئله به زمان بستگی دارد 
و متأســفانه لبنان با چالش های بزرگی از جمله بحران 
مالی و اقتصادی و پیامدهای انفجار بندر بیروت و کرونا 

مواجه اســت. وی گفت: وضعیت لبنان شبیه بیماری 
وخیم الحال اســت که منتظر ورود به بخش حالت فوق 
العاده در بیمارســتان و بعد اتــاق جراحی و بعد بخش 
مراقبت های ویژه و بعد دوره ای نقاهت است تا بتواند سرپا 
بایستد. متأسفانه کشور ما همچنان در مقابل درب بخش 
وضعیتهای فوق العاده بیمارستان در مرحله انتظار است. 

اوضاع کشور ظرف هشت ماه نمی تواند بهبود یابد. 

منابع خبــری از امضــای فرمانی توســط رئیس 
جمهوری آمریکا خبر دادند که بسته تحریمی جدیدی 
را علیه اتیوپی وضع می کند. به گزارش المیادین، یک 
مقام دولت آمریــکا اعالم کرد که جــو بایدن، رئیس 
جمهوری این کشور فرمانی را امضا کرد که به موجب 
آن می توان مقامات اتیوپی را به دنبال حوادت تیگرای 
و ارتکاب جنایت در این منطقه تحریم کرد. وی درباره 
دلیل امضای این فرمان گفت که هدف از این اقدام تحت 
فشار قرار دادن اتیوپی برای پایان دادن به درگیری در 
تیگرای از طریق مذاکره است. این مقام ارشد آمریکایی 
به خبرگزاری رویترز گفت: فرمان اجرایی درباره اتیوپی 
شامل افزایش فشار بر اریتره برای خروج نیروهایش از 
اتیوپی است. این مقام افزود: دولت بایدن مصمم است 
برای پایان دادن به بحران انســانی در شــمال اتیوپی 
تالش کند. سی.ان.ان نیز در این باره اعالم کرد که این 

تصمیم یک اولتیماتوم برای دولت های اتیوپی و اریتره، 
جبهه آزادیبخــش خلق تیگــرای و دولت منطقه ای 
امهره است که گام های واقعی برداشته یا وارد مذاکره 
با هدف دستیابی به توقف خصومت ها و اجازه به ورود 
کمک های بشردوستانه شــوند. این شبکه همچنین 
گزارش داد که اولتیماتیوم دولــت آمریکا چند هفته 

است نه چند ماه.

میقاتی: مأموریت اصلی دولت توقف فروپاشی لبنان استبایدن فرمان تحریم اتیوپی را امضا کرد
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