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طیچندماهآیندهصورتمیگیرد؛
افتتاح سفارت امارات و انتقال 

سفارت صربستان در/به بیت المقدس 
وزارت خارجه امارات اعالم کرد این کشــور 
ظرف چند ماه آینده ســفارت و دو کنسولگری 
در اراضی اشغالی افتتاح خواهد کرد. به گزارش 
رای الیوم، یک مقام ارشد در وزارت خارجه امارات 
گفت: یکی از مسائل اصلی که در مذاکرات جاری 
میان ما و اسرائیل مطرح می شود افتتاح سفارت و 
کنسولگری های مشترک است. وی گفت: ظرف 
ماه های آتی سفارت و دو کنسولگری در اسرائیل 
افتتاح خواهیم کرد و به احتمال زیاد این اماکن 
در شــهرهای عربی داخل منطقه ۴۸ باشــد. 
این مقام دیپلمات گفت: اماکــن دیپلماتیک 
می توانند فعالیت های مربــوط به زمینه های 
فرهنگی اماراتی، تاریخــی و منطقه ای و زبان 
را ارائه دهند و احتماال ایــن اماکن در چندین 
شــهر عربی در منطقه ۴۸ قرار داشــته باشند، 
مثل ناصره به دلیل ابعاد فرهنگی و حیفا به دلیل 
موقعیت استراتژیک خود. این مقام که نامش را 
فاش نکرد، به روزنامه اسرائیل الیوم، نزدیک به 
دولت بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل 
گفت: امــارات متحده عربی اهمیــت بودن در 
دسترس جامعه عرب در اســرائیل را می بیند، 
زیرا مطالعات ما نشــان داده که در مورد تاریخ 
امارات اطالعات کمی وجــود دارد بنابراین ما 
می خواهیم نمایندگی رسمی ما در دسترس آنها 
باشد. این مقام اماراتی تأیید کرد، سفارت امارات 
در تل آویو و بقیه کنسولگری ها در ماه های آینده 
افتتاح می شود و اسرائیلی ها می توانند از سفارت 
و کنسولگری های خود ویزای امارات را بگیرند، 
زیرا نه تنها سفارت در تل آویو، بلکه کنسولگری ها 
و سایر دفاتر نیز افتتاح می کند. در همین حال، 
یسرائیل کاتس، وزیر دارایی اسرائیل فاش کرد 
که شــرکت بنادر دبی، که ده ها بندر در سراسر 
جهان را مدیریت می کند، در حال ارائه پیشنهاد 

برای بهره برداری از بندر قدیمی حیفا است. 
این در حالیست که صربســتان همزمان 
با برگــزاری گفتگوها با کوزوو در واشــنگتن 
با انتقــال ســفارت خــود در اســرائیل به 
بیت المقدس موافقت کرد. یورونیوز گزارش 
داده که کوزوو نیــز تصمیم گرفته اســت تا 
اسرائیل را به رسمیت بشناسد. به این ترتیب 
صربستان نخستین کشور اروپایی خواهد بود 
که مانند آمریکا سفارتش در اســرائیل را به 

بیت المقدس منتقل می کند. 

بنیامین نتانیاهو در بیانیه خود درباره انتقال 
سفارت صربســتان به بیت المقدس از رئیس 
جمهوری این کشور به دلیل به رسمیت شناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل تشکر 
کرد. به گفته نخســت وزیر اســرائیل سفارت 
صربستان تا ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ میالدی )تیر 
مرداد سال ۱۴۰۰ شمســی( به بیت المقدس 
منتقل خواهد شد. الکســاندر ووجیچ، رئیس 
جمهوری صربستان در حالی با انتقال سفارت 
کشــورش به بیت المقدس موافقت کرده است 
که برای شــرکت در مذاکره با عبــداهلل هوتی، 
نخست وزیر کوزوو در واشنگتن به سر می برد. 
این گفتگوها بــا میانجیگری آمریــکا برگزار 
شــد. دولت دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری 
آمریکا در سال ۲۰۱۷ بیت المقدس را به عنوان 
پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. سفارت 
ایاالت متحده در اســرائیل در ســال ۲۰۱۸ به 
بیت المقدس منتقل شــد. واشــنگتن از دیگر 
کشورها نیز خواسته است تا بیت المقدس را به 
عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند. 
این در حالی اســت که انتقال سفارت آمریکا به 
اسرائیل با اعتراض فلســطینی ها روبرو شد. از 
سوی دیگر کوزوو در حالی با به رسمیت شناختن 
اسرائیل موافقت کرده است که پریشتینا تاکنون 
این دولت را به رسمیت نمی شناخت و در مقابل 
اسرائیل نیز کوزوو را به رسمیت نشناخته است. 
اکثر ساکنان کوزوو مســلمان هستند. دونالد 
ترامپ طی ماه های گذشته برای بهبود موقعیت 
رژیم صهیونیستی در عرصه جهانی تالش زیادی 
کرده اســت. میانجیگری دولت او ماه گذشته 
منجر به عادی سازی روابط امارات عربی متحده 
با اسرائیل شد. از سودان، بحرین و عمان به عنوان 
کشورهایی نام برده می شــود که ممکن است 
به زودی عادی ســازی روابط خود را با اسرائیل 

اعالم کنند.

جهاننما
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فرشادگلزاری

چندی پیش فریــدون خوزان، 
ســخنگوی عبداهلل عبداهلل، رئیس 
شورای عالی آشتی ملی افغانستان 
اعالم کرد که، دولــت کابل تمامی 
زندانیان باقی مانــده طالبان را آزاد 
کرده و هیاتی از دولت افغانســتان 
قرار اســت به زودی به دوحه ســفر 
کنند تا درباره مذاکرات بین االفغان  
گفت وگو کنند. این خبر به نوعی پیام 
مهمی را به دنیا و مردم افغانســتان 
مخابره کــرد؛ پیامی کــه به عنوان 
امید میلیون ها نفر بــرای برقراری 
صلح و ثبات در افغانســتان قلمداد 
می شود اما همچنان بیم های زیادی 
در این راســتا وجــود دارد. یکی از 
ترس هایی که در ایــن میان وجود 
دارد، خطر بالقوه و باالفعلی اســت 
که در مورد آزادی زندانیان طالبان 
خصوصــاً ۴۰۰ تن از آنها اســت که 
چند روز پیش به صــورت کامل از 
زندان پل چرخی آزاد شدند. همزمان 
منابعی در والیت قندهار گفته اند که 
طالبان نیز در عوض چهار کماندوی 
ارتش افغانســتان را آزاد کرده است 
که این اتفــاق برای اولیــن باز طی 
چند سال گذشــته اتفاق می افتد. 

زمانیکه خبــر آزادی این زندانی ها 
همزمان با احتمال برگزاری مذاکرات 
بین االفغان منتشر شد، منابع امنیتی 
اعالم کردند کــه دولت کابل تمامی 
زندانیــان طالبــان را آزاد کرده، اما 
چند تن از آنها که آزادیشان از سوی 
فرانسه و اســترالیا با مخالفت همراه 
اســت، تحت نظر قــرار می گیرند. 
این دو کشــور مخالف آزادی برخی 
از اعضای طالبان هســتند؛ چراکه 
بر اساس اســناد ارائه شده از سوی 
ســرویس های اطالعاتی فرانسه و 
اســترالیا، طالبان چندین شهروند 
این دو کشور را ربوده یا به قتل رسانده 
است. بر این اساس، دو کشور فرانسه 
و استرالیا طرحی را مطرح کردند که 
هم به آغاز مذاکــرات بین االفغان و 
روند صلح دولت افغانستان با طالبان 
ضربه نزد و هم اینکــه نگرانی بایت 
تهدید زندانی هــا را مرتفع کند؛ به 
گونه ای که قرار شــد هفــت نفر از 
۴۰۰ زندانی خطرنــاک طالبان به 
دوحه انتقال داده شــوند و در یکی 
از زندان های قطر زیر نظر سرویس 
اطالعاتی این کشــور قرار بگیرند. 
این محکم کاری هــا در اصل به کنار 
زدن حاشیه های مزاحِم مذاکراتی 
است که قرار اســت برای اولین بار 
به صورت مستقیم و چهره به چهره 
میان دولت افغانستان و طالبان انجام 

شود. مذاکراتی که تمام خبرنگاران 
و تحلیلگران امنیتی – سیاسی دنیا 
دهه ها انتظارش را می کشــیدند و 
طیف گسترده ای از عکاسان خبری 
منتظر ثبت آن بودنــد. اهمیت این 
مذاکرات بر هیچکس پوشیده نیست 
اما مســاله اینجاســت که در پشت 
پرده دو صحنه گــردان اصلی یعنی 
پاکســتان و آمریــکا در حال حل و 
فصل اختالفــات و تقســیم کیک 
قدرت هستند. شاید خیلی ها هنوز 
باور نکرده باشند که هدایت کننده 
طالبان در افغانســتان چه در عرصه 
میدانی و چه در پشت میِز مذاکرات 
اسالم آباد است به همین جهت باید 
به تحــوالت چنــد روز پیش رجوع 
کنیــم. چند روز قبل اشــرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان در نشست 
کابینه صراحتاً اعالم کرد که »تمامی 
موانع« از ســر راه مذاکــرات صلح 
برداشته شده  و این مذاکرات به زودی 
آغاز خواهد شد اما با وجود آمادگی 
دولت افغانستان به شروع مذاکرات، 
گروه طالبان رســما اعضای هیات 
مذاکره کننده خود را معرفی نکرد. 
در این راستا روز گذشــته )شنبه( 
سهیل شــاهین، ســخنگوی دفتر 
سیاسی طالبان در قطر اعالم کرد که 
برخی »مسایل فنی« باعث شده که 
زمان آغاز گفت وگوهای بین االفغان 

روشن نشــود. اســتفاده از عبارت 
»مسائل فنی« توسط سهیل شاهین 
باعث شــد تا ابهام هــای زیادی در 
مورد برگزاری مذاکرات بین االفغان 
رخ دهد؛ چراکه او مشــخص نکرد 
که منظــورش از این مســایل چه 
چیزی بــوده اســت؟ در این هنگام 
گمانه زنی هــای زیــادی رخ داد اما 
واقعیت این بود که اختالفاتی درون 
طالبان بر سر چیدمان هیات مذاکره 
کننده به ویژه بین مــال عبدالغنی 
برادر، فرد شماره دوم گروه طالبان و 
شیرمحمد عباس استانکزی، رئیس 
هیات مذاکره طالبان به وجود آمده 
بود که باعث شد پاکستان برای حل 
ایــن اختالفات وارد عمل شــود. به 

همین دلیل شاهد آن بودیم که طی 
چند روز گذشــته عبدالغنی برادر 
معاون رهبر طالبــان و ۱۳ تن دیگر 
از افراد این گروه به پاکســتان سفر 
کردند! این همان دلیلی است که به 
ما نشان می دهد که طالبان با حمایت 
پاکستان تشکیالتی برای مذاکره با 
دولت افغاســتان تشکیل داده که بر 
بازگشت »امارت اســالمی« اصرار 

دارد. 
صلحباطالبان؛
ازرویاتاواقعیت!

اینکــه آیا امــارت اســالمی با 
محوریت طالبــان در افغانســتان 
تشکیل می شــود یا خیر موضوعی 
است که پاســخ آن نیازمند تحلیل 
بســیاری از مولفه ها اســت. یکی از 
مولفه هایی کــه متاســفانه از نظر 
بسیاری از تحلیلگران و حتی نخبگان 
حوزه افغاسنتان پنهان ماند، سخنان 
اخیر اســد درانی، رئیس پیشــین 
 )ISI( سرویس اطالعاتی پاکستان
است. او اعالم کرده که آمریکا ساالنه 
به طالبان حدود 5۰۰ میلیون دالر 
کمک خواهد کرد و بــه این ترتیب 
بازیکن اصلــی آینده افغانســتان، 

طالبان خواهد بود. 
او مدعــی شــده که برخــی از 
چهره هــای حاضر در دولــت هم با 
طالبان در قدرت سهیم خواهند شد. 
این ادعا اگر از ســوی یک تحلیلگر 
یا حتی مقامات افغانســتان مطرح 
می شــد، تا حد زیادی مهم به نظر 
نمی آمد اما زمانی که رئیس پیشین 
سرویس اطالعاتی پاکســتان آنرا 
مطــرح می کند جای تأمِل بســیار 
دارد! نکته دیگر این است که منابع 
خبری اعالم کرده اند که تیم دولت 
افغانستان که قرار اســت در مقابل 
طالبــان بنشــیند، اختالف هایی 
درون خــود دارند. به عنــوان مثال 
معصوم اســتانکزی، رییس هیات 
مذاکره کننده جمهوری اســالمی 
افغانستان اعالم کرده که تیم آن ها 
در مذاکره با طالبــان از ارزش  های 
افغانســتان دفاع خواهد کرد. او در 
توییتی نوشت: »هیات مذاکره کنندۀ 
جمهوری اســالمی افغانســتان به 
نمایندگی از ملت و دولت، مذاکرات 
صلــح را با هــدف یک افغانســتان 
مترقی، آزاد و متحد که در آن حقوق 

همه شــهروندان افغانستان حفظ 
شود، به زودی آغاز خواهد کرد«. در 
مقابل هنوز افرادی در دولت وجود 
دارند که معتقدند بایــد با طالبان با 
مشــت آهنین برخورد کرد. سوی 
دیگر این ماجــرا آمریکایی ها قرار 
دارند که به حدی در افغانستان هزینه 
کرده اند کــه اقدام دیــوان کیفری 
بین المللی در مورد بررسی جنایات 
ســربازان آمریکا در این کشــور را 
بر نتابید و دادســتان ایــن دیوان و 
مســئول دفترش را تحریم کردند. 
از ســوی دیگر آمریکایی ها مجدداً 
حمالت هوایی خود با پهپادهایشان 
را به دالیل نامعلوم شــروع کرده اند 
و همین چنــد روز پیــش چندین 
عملیات توسط طالبان در افغانستان 
انجام شده است. این در حالیست که 
مقام های افغان تاییــد کرده اند که 
حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر و 
عبداهلل عبداهلل، رئیس شورای عالی 
مصالحه ملی افغانستان، قرار است 
در نخســتین دور مذاکرات دولت 
افغانستان با طالبان حضور پیدا کنند. 
از ســوی دیگر مایــک پامپئو، وزیر 
خارجه آمریکا و شاه محمد قریشی، 
همتای پاکستانی او نیز تمایل دارند 
که در این نشســت تاریخی که قرار 
اســت در هتل »شــرایتون« دوحه 
برگزار شــود، شــرکت کنند. این 
مولفه ها هر چند بســیار مهم است 
و برای اولیــن بــار رخ می دهد، اما 
مشخص نیســت که آیا می تواند به 
صلح درافغانســتان پس از ۴۰ سال 
درگیری ختم شــود یا خیر. صلحی 

که به نظر بعید می رسد!

ثانیهشماریبرایشروعمذاکراتبیناالفغانهمزمانباادامهعملیاتهایمیدانی

صلِح بعید با طالبان در شرایتون! 
اسددرانی،رئیسپیشین

سرویساطالعاتی
پاکستاناعالمکردهکه
آمریکاساالنهبهطالبان
حدود500میلیوندالر

کمکخواهدکردوبهاین
ترتیببازیکناصلیآینده
افغانستان،طالبانخواهد
بودوبرخیازچهرههای

حاضردردولتهمباطالبان
درقدرتسهیمخواهند

شد

اختالفاتیدرونطالبان
برسرچیدمانهیات
مذاکرهکنندهبهویژه

بینمالعبدالغنیبرادر،
فردشمارهدومگروه

طالبانوشیرمحمدعباس
استانکزی،رئیسهیات
مذاکرهطالبانبهوجود
آمدهبودکهباعثشد
پاکستانبرایحلاین

اختالفاتواردعملشود

دیده بان حقوق بشر اعالم کرد، نیروهای هند با استفاده از تفنگ های ساچمه ای علیه معترضان باعث معلولیت، کوری و حتی 
کشته شدن مردم در کشمیر می شوند و این اقدام آنها برخالف هنجارهای بین المللی است که نیروهای امنیتی را از استفاده از 
چنین ابزاری برای کنترل اعتراضات منع می کند. به گزارش آناتولی، دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعالم کرد:  یک بار دیگر 
نیروهای امنیتی هند از تفنگ ساچمه ای در کشمیر اســتفاده کردند که تنها باعث نگرانی های بیش از حد مردم و آسیب های 
جدی به معترضان و عابران پیاده شده است. استفاده از این سالح باعث آسیب های جدی 
و غیرقابل بازگشت شده و تمام قوانین ذکر شده در اصول اولیه و پایه سازمان ملل را نقض 
کرده است. محکومیت استفاده از تفنگ ساچمه ای توسط نیروهای امنیتی هند در کشمیر 
در پی تنش های ایجاد شده ناشی از شلیک به سوی معترضان در سرینگر، مرکز کشمیر 

هند مطرح شد.

وزارت امور خارجه برزیل اعالم کرد، مقامات برزیلی ۲۹ دیپلمات ونزوئالیی را به عنوان عناصر نامطلوب معرفی کردند که این 
تازه ترین نشانه مبنی بر حمایت از گوآیدو به شمار می رود. به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه برزیل در بیانیه ای اعالم کرد: 
دولت برزیل به مقامات دیپلماتیک، کنسولگری و اجرایی نظام نامشروع ونزوئال و اینکه مقامات آنها را به عنوان عنصر نامطلوب 
معرفی کرده، اطالع داده است. این نمایندگان سیاسی فورا تمام امتیازات و مصونیت دیپلماتیک خودشان را از دست می دهند 
اما اجباری به ترک این کشور ندارند. این اقدام به کاراکاس حق فراخواندن مقامات خود 
از برزیل را می دهد و یا اینکه آنها می توانند بدون برخورداری از جایگاه رسمی و امتیازات 
مرتبط در برزیل بمانند. با این تصمیم، نمایندگان مادورو به شهروندان عادی ونزوئالیی در 
برزیل تبدیل می شوند و دیگر نمی توانند اسناد رسمی صادر کنند و هدف اقدامات حقوقی 

و قانونی برزیل قرار می گیرند. 

برزیل ۲۹ دیپلمات  وفادار به مادورو  را عنصر نامطلوب دانستدیده بان حقوق بشر: هند شلیک به معترضان کشمیری را متوقف کند

رهبر اپوزیسیون بالروس از سازمان ملل خواست تا آنچه 
اقدامات ســرکوب گرایانه رئیس جمهوری بالروس علیه 
معترضانی خواند که وی را به تقلب در انتخابات ریاســت 
جمهوری ماه گذشــته متهم می کنند، محکــوم کند. به 
گزارش رویترز، ســوتالنا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون 
بالروس در جریان سخنرانی در جلسه غیررسمی شورای 
امنیت که به صورت مجازی برگزار شــد، از سازمان ملل 
خواســت تا یک هیات ناظر بین المللی بــه بالروس اعزام 
کند و گفت: کمیسیون حقوق بشر باید نشست ویژه ای را 
درخصوص وضعیت حقوق بشر در این کشور برگزار کند. 
وی همچنین از جامعه بین الملل خواست تا علیه افرادی که 
مسئول نقض های انتخاباتی و جنایت علیه بشریت هستند، 
تحریم هایی اعمال کند. او در نخستین درخواست خود برای 
مداخله بین المللی در این بحران گفت: ما مردم بالروس به 
کمک سازمان ملل نیاز داریم تا نقض های فاحش حقوق بشر 

و بی اعتنایی بدبینانه به منزلت و شرافت انسانی را متوقف 
کنیم. وی افزود: ما از ســازمان ملل می خواهیم تا استفاده 
افراطی از قوه قهریه توسط سرویس های امنیتی بالروس 
علیه معترضان را محکوم کند. در همین حال منبع مطلع 
اعالم کرد، اعزام یک هیات نظارتی سازمان ملل ممکن است 
با درخواست مقام های این کشور یا با حکم نهاد قانونگذاری 

مرتبط این سازمان انجام شود.

بعد از گذشت بیش از یک ســال و نیم از مبارزات 
انتخاباتی، ســپری شــدن هشــت مــاه از انتخابات 
مقدماتی، بعد از مطرح شــدن نام بیش از ۲۴ کاندیدا، 
۱۱ مناظره، گذشت بیش از شــش ماه از همه گیری 
کروناویروس و و اجرای دو کنوانســیون احزاب اصلی 
آمریکا، گروهی از رای دهندگان آمریکایی ســرانجام 
فرآینــد رای دادن در انتخابــات ۲۰۲۰ را در فاصله 
دو ماه مانده به روز انتخابات در ســوم نوامبر از طریق 
پست شروع کردند. به گزارش یو.اس.ای تودی، ایالت 
کارولینای شمالی فرســتادن برگه های رای پستی را 
برای رای دهندگانی که درخواســتش را دارند، از روز 
گذشته )شنبه( شروع کرده است. این برگه های رای در 
چند هفته آینده تحویل داده می شوند. رای دهندگان 
می توانند آنها را به مجرد آنکه به دستشان برسد تحویل 
دهند و احتماال این ایالت تبدیل به اولین ایالتی که در 

انتخابات شرکت کرده، می شود. این در حالی است که 
همچنان تا روز انتخابات چندیــن واقعه مهم از جمله 
چهار مناظره انتخاباتی باید برگزار شــوند و تا قبل از 
نهایی شدن نتیجه انتخابات باید ده ها میلیون برگه رای 
شمرده شوند تا مشخص شود آیا این دونالد ترامپ است 
که برای دومین بار به ریاست جمهوری می رسد یا جو 

بایدن جای او را خواهد گرفت.

رهبر اپوزیسیون بالروس از سازمان ملل کمک خواستشروع رأی دهی پستی آمریکا در کارولینای شمالی

خبرخبر


