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رویترز مدعی شد:
مال برادر ریاست دولت جدید 

افغانستان را برعهده گرفت
خبرگزاری رویترز 
به نقــل از منابعی در 
طالبان گزارش کرد، 
مال عبدالغنی برادر، از 
بنیانگذاران این گروه 
شبه نظامی که به عنوان رهبر دوفاکتوی آن تلقی 
می شود به عنوان رئیس جدید دولت افغانستان 
معرفی شده است. به اساس آمارهای موجود مال 
برادر از بنیانگذاران طالبان بوده و به عنوان رهبر 
دوفاکتوی آن شــناخته می شــود اما به لحاظ 
تئوری زیرنظر هبت اهلل آخونــدزاده، رهبر عالی 
طالبان فعالیت می کند. او در ســال ۱۹۹۴ بعد 
از شــرکت در جنگ گروه مجاهدین علیه دولت 
مورد حمایت شوروی سابق در افغانستان به شکل 
گیری طالبان کمک کرد. برادر در اولین حکومت 
طالبان در افغانســتان در چند ســمت مختلف 
خدمت کرد. این اولین نگاه عمده به شــکل کلی 
دولت افغانستان بعد از تصرف این کشور از سوی 
طالبان و فرار اشرف غنی رئیس جمهور سابق از 
کابل اســت. همچنین منابع طالبان گفتند که 
مال محمد یعقوب، پسر مال عمر، بنیانگذار فوت 
کرده طالبان، و شــر محمد عباس استانکزی در 
این دولت سمتهای ارشدی کسب خواهند کرد. 

در همین راســتا جبهه مقاومت افغانستان 
به رهبری احمدمســعود اعالم کرده اســت که 
پنجشنبه شــب گذشــته در منطقه خاواک در 
شمال استان پنجشــیر و هم مرز با استان بغالن 
چندین ســنگر طالبان را تصرف کرده و تلفات 
سنگین به آنها وارد کرده اند. این جبهه همچنین 
اعالم کرده است که شــهر چاریکار مرکز استان 
پروان در شــمال کابل را نیز از گــروه طالبان باز 
پس گرفته و صدها تن از افــراد این گروه در این 
جنگ کشته و یا زخمی شــده اند. منابع وابسته 
به جبهه مقاومت گفته انــد که به بزرگان محلی 
اجازه داده اند که اجساد گروه طالبان را از کوه ها 
پایین آورده و به این گروه تحویل دهند. علی میثم 
نظری سخنگوی جببه مقاومت دیروز )جمعه( 
به رســانه ها گفت که در درگیری های چند شب 
گذشــته ۳۰۰ تن از افراد گروه طالبان کشته و 
بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی و همچنین دها نفر از 
آنها هم دستگیر شده اند. وی گفت که افراد جبهه 
مقاومت موفق به پیشروی شده اند و گروه طالبان 
هیچ شانســی برای پیروزی در پنجشیر ندارد. 
برخی منابع دیگر گفته اند، حال که گروه طالبان 
جنگ را انتخاب کرده اند، بــزودی مقاومت در 
چندین شهرستان و استان دیگر نیز فعال خواهد 
شد و مقاومت در سراسر کشور گسترش خواهد 
یافت. امــا در مقابل، ســخنگویان گروه طالبان 
هم مدعی شده اند که از مســیرهای استانهای 
نورستان، بغالن، پروان و بدخشان به طرف چهار 
شهرســتان در پنجشیر پیشــروی داشته اند و 

تلفاتی هم به افراد جبهه مقاومت وارد کرده اند.
    

در پی رسیدن توفند ایدا به سواحل شرقی 
ایاالت متحده اعالم شد؛

وضعیت اضطراری در ایالت های 
نیویورک و نیوجرسی 

در پــی رســیدن 
توفند ایدا به سواحل 
شرقی ایاالت متحده 
و وقوع سیل عظیم در 
ایالت های نیویورک و 
نیوجرســی، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
این دو ایالت وضعیت اضطــراری اعالم کرد. به 
گزارش رویترز، کاخ سفید روز گذشته )جمعه( 
طی بیانیــه ای ضمن اعالم خبــر تصمیم بایدن 
برای برقراری وضعیت اضطراری در نیویورک و 
نیوجرسی، گفت رئیس جمهور آمریکا همچنین 
دســتور داده تمام منابع فدرال در این دو ایالت 
برای کمک به روند امدادرسانی به کار گرفته شود.
در بیانیه کاخ سفید آمده است: رئیس جمهور به 
وزارت امنیت داخلی و آژانــس فدرال مدیریت 
بحران دســتور داد تا تمام تالش های امدادی را 
هماهنگ کنند. رسانه های آمریکایی نیز دیروز 
گزارش دادند که تلفات باران های سیل آســا در 
ایالت های نیویورک، نیوجرســی، پنسلیوانیا و 
کنتیکت به ۴۴ نفر افزایــش یافته و تعدادی نیز 
مفقود هستند. پنجشنبه شب گذشته، نیویورک 
رکورد بی سابقه بارش 8۰ میلیمتری باران ظرف 
یک ساعت را ثبت کرد. رکورد قبلی در این ایالت 
یک ماه قبل و با ۴۹ میلیمتر بارش ثبت شده بود. 
ایدا به  عنوان پنجمین توفند بزرگ آمریکا، از روز 
یکشــنبه وارد ایالت لوئیزیانا شد و رانش زمین و 
وزش بادهایی با سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر بر 

ساعت را به همراه داشت.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

رقابت میــان قدرت های بزرگ 
در دنیــا از حدود یــک دهه پیش 
وارد فاز تازه ای شده است. واقعیت 
این اســت کــه از ســال ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۱ تاکنــون اســاس  معادالت 
منطقه ای و فرامنطقه ای تغییر کرده 
و به نوعی ما شاهد یک دگرگونی در 
تبیین راهبرد قدرت هــا و راهبری 
قدرت هــای کوچکتر توســط آنها 
هســتیم. به عنوان مثال ســتون 
فقرات این تحــوالت را اگرچه باید 
آمریکا دانســت، امــا واقعیت این 
است که تغییر رفتار چین و تشدید 
راهبردهای اقتصادی این کشور که 
حاال به نوعی پکــن در حال تبدیل 
شدن به یک قطب اقتصادی است، 
یکی از ستون های این قبیل رقابت ها 
به حســاب می آید. توجه داشــته 
باشید که آنچه در عرصه فعلی جهان 

مالحظــه می کنید تمامــاً به طور 
مستقیم یا غیرمســتقیم به مساله 
تقابل پکن و واشنگتن مربوط است. 
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۹ زمانی 
که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
وقت عراق در حال انعقــاد قرارداد 
نفتی بــا چین بود، ایــاالت متحده 
به صــورت پنهانی و البته شــفاف 
بــه او و کابینه اش هشــدار داد که 
این اقدام می توانــد تبعات زیادی 
برای شــخص عادل عبدالمهدی و 
کشــورهای حامی آن داشته باشد. 
منظور واشنگتن از کشورهای حامی 
عبدالمهدی ایران بود و در نهایت ما 
دیدیم که او با امضای این قرارداد نه 
تنها مجبور به کناره گیری از کسوت 
نخســت وزیری عراق شد، بلکه این 
کشــور ماه ها در آتــش تقابل های 
داخلی و اعتراضات مردمی سوخت. 
در سوریه، کویت، افغانستان و حتی 
در آفریقا هم این تقابل را میان چین 
و آمریکا به خوبی می بینیم و هر روز 
ابعاد جدیدی از آن نمایان می شود. 

در این میان باید توجه داشــت که 
یک قدرت ســومی هم وجود دارد 
که سکان کنترل آن چند دهه است 
در دســتان والدیمیــر پوتین قرار 
دارد. زمانی که دو قدرت اقتصادی 
دنیا یعنی چین و آمریکا با یکدیگر 
در حال جدال تمام عیار هســتند، 
روسیه که چیزی کمتر از آمریکا در 
عرصه نظامی، هســته ای، پزشکی 
و همچنیــن صنعت نــدارد و حتی 
در برخی از نقاط بــه چین هم علیه 
آمریکا مشــاوره می دهد، به صورت 
آرام و تا حــدودی چراغ خاموش به 
تامین منافع خود می پردازد. آنچه 
در این میــان باید مــورد نظر قرار 
بگیرد این است که نزاع قدرت های 
بزرگ، موجب می شــود تا کشورها 
و متحدین کوچکتِر آنها هم به فکر 
مشارکت های جدید بیافتند. در این 
میان روس ها هم سعی می کنند تا از 
این فضا به نفع خود استفاده کنند تا 
بتوانند نفوذ خود را در کشــورهایی 
که بــه نوعــی بــا آمریکایی ها در 

ارتباِط محض قرار دارند و یا شریک 
استراتژیک آنها به حساب می آیند، 
افزایش دهند. یکی از کشــورهایی 
که به شدت روســیه عالقه دارد آن 
را به دلیل ذخایر بی بدیل مالی اش 
به سمت خود جذب کند، عربستان 
سعودی است. کشــوری که حتی 
برخی اوقــات به رغیب مســکو در 
تولید و صادرات نفت تبدیل شــد 
 و روس هــا چنــدان دل ِ خوشــی

 از آن ندارند. 

ماجرای یک توافق
روس ها ســال های ســال است 
که به دنبال تعمیق نفــوذ خود در 
عربستان هستند؛ چراکه این کشور 
علناً و عماًل زیر نفوذ آمریکا قرار دارد 
و وابستگی های اقتصادی، امنیتی 
و نظامی ریاض به واشنگتن، دقیقاً 
همان نقطه ای اســت کــه روس ها 
تمایل دارند در آن ســرمایه گذاری 
کنند. واقعیت این است که ساختار 
و آرگونومی تســلیحاتی و نظامی 
عربســتان تماماً غربی به حســاب 
می آید و حتی تمام نقشه راِه پدافند 
هوایــی و همچنیــن آموزش های 
پرســنل ارتش ســعودی توســط 
آمریــکا طریح ریزی و اجرا شــده 
اســت. هیچ دولتی در آمریکا وجود 
ندارد که چشمش را بر عطش خرید 
تســلیحاتی و وابســتگی نظامی و 
امنیتی ریــاض به ایــاالت متحده 
ببندد و هیچکدام از شــاهزاده های 
پشت پرده عربســتان نمی خواهند 
روند خریــد تســلیحات از آمریکا، 
بریتانیــا، ایتالیا، بلژیک و اســپانیا 
قطع شــود؛ چراکه در این معامالت 
میلیاردها پترو دالر از سوی آنها به 
حساب های شخصی شــان ریخته 
می شود که یک فساد سیستماتیک 
را رقم زده اســت. در ایــن میان اما 
اخیراً روس ها بــا ورود به حوزه نفوذ 
آمریکایی ها اقدام بــه عقد قرارداد 
تســلیحاتی و نظامی با عربســتان 
ســعودی کردند که مــورد توجه 
بســیاری از کشــورهای اروپایی و 
همچنیــن آمریکا قــرار گرفت. بر 
اســاس گزارش ریانووســتی، در 
جریان حضــور خالد بن ســلمان، 
معــاون وزیــر دفاع عربســتان در 
مجمع فنی و نظامی ارتش ۲۰۲۱ در 
روسیه، توافقنامه همکاری نظامی 
میان او و سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
روسیه امضا شــد. خالد بن سلمان 
با اشــاره به این مالقــات در توییتر 
نوشت: »درباره حفظ ثبات و امنیت 
در منطقه و چالش های مشــترک 
پیش روی دو کشور گفت وگو کردیم 
و به دنبال همــکاری نظامی- فنی 
با روســیه هســتیم«. اســتفاده از 
کلمه »همکاری هــای فنی« برای 
کسانی که بر مسائل نظامی اشراف 
دارند به خوبی نشــان می دهد که 

روس ها احتمــاالً در زمینه پدافند 
و یا مخابرات نظامی با ســعودی ها 
وارد فــاز جدید همکاری شــده اند 
و این بــرای آمریکایی هــا به معنی 
تهدید قلمداد می شــود. بسیاری 
از مقامات ایاالت متحده نســبت به 
این توافق اعتــراض کرده اند و آن را 
ناقض قانون شراکت های استراتژیک 
دانســته  و حتی به تهدیــد ریاض 
روی آورده انــد. در ایــن میان روز 
گذشــته )جمعه( آنتونی بلینکن، 
وزیــر خارجه آمریــکا در گفتگوی 
تلفنی با فیصل بن فرحان، همتای 
عربستانی خود بر پایبندی کشورش 
به شراکت اســتراتژیک و طوالنی 
با عربســتان تأکید کرد که نشــان 
می دهد آنها از نزدیک شدن ریاض 
به ســمت دشــمنان یعنی روسیه 
کاماًل نگران هستند. در این میان اما 
باید توجه داشت که سعودی ها این 
قرارداد نظامی را برای آزاررسانی به 
آمریکایی ها امضا کردند. از نظر تیم 
امنیتی - سیاسِی ولیعهد عربستان، 
جو بایدن و تیمش به دنبال کنار زدن 
وی از معادالت ریاض هســتند که 
نمونه آن را می توان تاکید کاخ سفید 
بر پیگیــری پرونده خاشــقجی و 
درخواســت برای پایان جنگ یمن 
دانست. بر این اساس به نظر می رسد 
که سعودی ها و در رأس آنها محمد 
بن سلمان به دنبال آن هستند تا پیام 
هشــدار خود را از طریق توافق های 
اینچنینی با روسیه و چین، به گوش 
بایدن و تیمش در آمریکا برسانند؛ 
اما به هیچ وجه نشانگر آن نیست که 
روابط ریاض و واشنگتن با یکدیگر 

وارد چالش جدی می شود.

آمریکا پس از امضای توافق نظامی روسیه و عربستان به تکاپو افتاد؛ 

خط ونشان تلویحی ریاض برای واشنگتن
روس ها سال های سال 

است که به دنبال تعمیق 
نفوذ خود در عربستان 

هستند؛ چراکه این کشور 
علناً و عماًل زیر نفوذ آمریکا 

قرار دارد و وابستگی های 
اقتصادی، امنیتی و نظامی 
ریاض به واشنگتن، دقیقًا 

همان نقطه ای است که 
روس ها تمایل دارند در آن 

سرمایه گذاری کنند

 از نظر تیم امنیتی - سیاسِی 
ولیعهد عربستان، جو 

بایدن و تیمش به دنبال کنار 
زدن وی از معادالت ریاض 
هستند و با انعقاد قرارداد 

نظامی با روسیه حتی 
قراردادهای آتی با چین به 

دنبال ارسال پیام هشدار به 
بایدن است

جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند اعالم کرد حمله یک افراطگر خشونت طلب که از ایدئولوژی داعش پیروی 
می کرده و تحت نظارت سنگین پلیس قرار داشته، باعث زخمی شده شش تن در یک سوپر مارکت شد. به گزارش 
گاردین، این مرد دیروز )جمعه( بعد از ورود به یک سوپرمارکت در منطقه وست آکلند نیوزیلند با چاقو دست کم شش 
نفر را که هم اکنون در بیمارستان بستری هستند زخمی کرده و در ادامه با شلیک 
پلیس کشته شد. مقام های نیوزیلند گفتند این تروریست یک تبعه سریالنکایی 
بوده که در سال ۲۰۱۱ وراد نیوزیلند شده و در سال ۲۰۱۶ به عنوان یک تهدید از 
سوی مقام ها تعیین شد. جاسیندا آردرن گفت او ایدئولوژی خود را از داعش الهام 
گرفته بود اما یک عامل خودسر بود. نخست وزیر نیوزیلند گفت که او قبل از حمله 

برای مدتی تحت نظر بوده است. 

رسانه های سوری گزارش دادند پدافند هوایی ارتش سوریه با اهداف متخاصم در آسمان دمشق مقابله و آن ها را سرنگون 
کرد. به گزارش خبرگزاری سانا، یک منبع نظامی سوری گفت که حدود ساعت ۱:۲۶ بامداد دیروز )جمعه(، دشمن اسرائیلی 
از جنوب شرقی بیروت حمله هوایی انجام داد و برخی نقاط در مجاورت شهر دمشق را هدف قرار داد. تلویزیون سوریه نیز 
تصاویر و ویدئوهاغیی از مقابله ارتش با اهداف متخاصم را پخش کرد. حومه دمشق، 
پایتخت سوریه ماه گذشته نیز هدف حمله قرار گرفت و شهرهای حلب و حمص نیز 
به طور مشابه هدف قرار گرفتند. یک منبع نظامی در آن زمان گفت که پدافند هوایی 
سوریه بیشتر موشک های اسرائیلی را که منطقه الصفیره در جنوب شرقی حلب را هدف 
قرار داده بود سرنگون کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل در بیانیه ای گفت که صدای 

انفجارهای اخیر ناشی از شلیک موشک از سوی پدافند هوایی سوریه بود. 

مقابله ارتش سوریه با اسرائیل  در آسمان دمشقزخمی شدن ۶ تن در حمله تروریستی در نیوزیلند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد که 
هفته آینده به منظور رایزنی درباره تحوالت افغانستان 
و ســایر تحوالت بین المللی راهی خاورمیانه می شود. 
جوسپ بورل در آستانه نشســت وزیران  امور خارجه 
اتحادیه اروپا در اسلوونی به خبرنگاران گفت این هفته 
راهی عراق خواهد شد و پس از نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد به امارات سفر می کند. وی تاکید 
کرد که اتحادیه اروپا باید همکاری های خود را با حوزه 
خلیج فارس تقویت کند. بورل برای شرکت در اجالس 
غیر رسمی وزیران امور خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در 
اسلوونی که ریاست دوره ای شورای اروپا را برعهده دارد، 
به سر می برد.  او پیشتر در جلسه وزیران دفاع اتحادیه 
اروپا شرکت کرد تا درباره خروج شــتابزده نیروهای 
نظامی از افغانستان و نکاتی که باید از ان آموخت بحث 
کنند. وی ساعاتی پیش به جلسه با وزیران امور خارجه 

اتحادیه اروپا ملحق شــد تا درباره  چگونگی تعامل با 
طالبان و امکان ایجاد یک نیروی نظامی مســتقل در 
اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظــر کنند. بورل می گوید 
که افتضاح افغانســتان بیش از هرچیز نشــان داد که 
نیروهای نظامی اروپا باید مستقل شوند. به نظر او اگر 
اروپا از چنین نیرویی برخوردار بود، به راحتی از کابل 

خارج می شد.

در چارچوب یک قرارداد کالن اقتصادی و تجاری 
میان اسرائیل و چین، برای نخستین بار چین اداره یکی 
از اسکله های حســاس در یکی از بنادر مهم بازرگانی 
اسرائیل را در دســت گرفت. به گزارش رویترز، چین 
مدیریت انحصاری اسکله بِی پورت در بندر حیفا، واقع 
در شمال اســرائیل را آغاز کرد. قراردادی که بر اساس 
آن، گروه عظیم شرکت های چینی شانگهای، موسوم 
به اس آی پی جی، اســکله بِی  پــورت را اداره می کند، 
به مبلغ یک میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر اســت. حیفا 
یکی از مهم تریــن بنادر اســرائیل و منطقه در بخش 
شرقی مدیترانه است. قرار گرفتن مدیریت انحصاری 
اسکله جدید آن در دست کارتل عظیم چینی، امکان 
خواهد داد تا حجــم و ابعاد کانتینرهایــی که در این 
بندر لنگــر می اندازند، به ۱8 هــزار کانتینر و یا حتی 
بیشتر افزایش یابد. به نوشــته رویترز، هدف اسرائیل 

از واگذار کــردن مدیریت بنادر و فــروش آن به چین 
از طریق ساخت اســکله های مدرن، کاهش هزینه ها 
و همچنیــن کوتاه کــردن زمان انتظار بــرای تخلیه 
کشــتی ها اســت. ۹۹ درصد از کل کاالهای وارداتی 
به اســرائیل از طریق این دریا انتقــال می یابد؛ امری 
 که اسرائیل برای حفظ رشــد اقتصادی خود نیازمند

 ارتقای آن است.

بورل راهی خاورمیانه می شودچین اداره یکی از اسکله های بندر حیفای اسرائیل را در دست گرفت 

خبرخبر


