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رئیسجمهورچیندرمجمععمومیسازمانملل:
پکن به دنبال ُقلدری علیه دیگران 

و هژمونی نیست

رئیس جمهور چین شی جینپینگ در سخنرانی 
از پیش ضبط شده ای برای مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت که چین هرگز به دیگران حمله یا قلدری 
نخواهد کرد و به دنبال هژمونی نیست. به گزارش 
ساوت چاینا مورنینگ پســت، شی جینپینگ بر 
ضرورت رشد فراگیر، همبستگی متقابل و حکومت 
جهانی بهتر بر اساس برابری تاکید کرد. وی گفت که 
دخالت نظامی در کشورهای دیگر به نام دموکراسی 
تنها خسارت به بار می آورد. وی همچنین بر لزوم 
همکاری های برد-برد بین کشورهای جهان تاکید 
کرد. وی سیاســت چندجانبه گرایی کشورش را 
تکرار کرد و به رهبران جهان در سازمان ملل متحد 
گفت که اختالفات بین کشورها باید از طریق گفتگو 
و همکاری حل و فصل شود. اظهارات وی ساعاتی 
پس از آن صورت گرفت که جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، گفت که وی قصد راه اندازی جنگ ســرد 

جدید را ندارد.
شی در سخنرانی از پیش ضبط شده خود گفت: 
موفقیت یک کشــور لزوماً به معنای شکست یک 
کشور دیگر نیست. جهان به اندازه کافی بزرگ است 
که توسعه و پیشرفت مشترک همه کشورها را در بر 
می گیرد. وی بدون اشاره مستقیم به ایاالت متحده 
گفت: مداخله نظامی از خارج و به اصطالح تغییرات 
دموکراتیک چیزی جز ضرر ندارد. جهان آنقدر بزرگ 
است که توسعه و پیشرفت مشترک همه کشورها را 
در خود جای می دهد. مــا باید گفت وگوی فراگیر 
را به جای مقابله و محرومیت دنبال کنیم. ارســال 
سخنرانی شــی غیرمنتظره بود. برنامه های قبلی 
سخنرانان سازمان ملل نشــان می داد که معاون 
نخست وزیر چین بعد از ظهر جمعه سخنرانی می 
کند. اما تصمیم برای ســخنرانی مقام اول کشور ، 
زمان سخنرانی او را به روز اول  مجمع عمومی رساند.
او همچنین گفت که چین منابع مالی پروژه های 
زغال سنگ در خارج از کشور را متوقف می کند و به 
منبع اصلی حمایت از انرژی کثیف که به تغییرات 
آب و هوایی کمک می کند پایان می دهد. او قول داد 
که تالش ها را برای کمک به جهان در مبارزه با بحران 
آب و هوا تسریع می کند.  او گفت: چین حمایت خود 
را از سایر کشورهای در حال توسعه در زمینه توسعه 
انرژی سبز و کربن کم افزایش می دهد و پروژه های 
جدید تولید نیروی زغال سنگ در خارج از کشور را 
ایجاد نخواهد کرد. شی گفت: ما باید محرک های 

جدید رشد را در دوران پس از کرونا پرورش دهیم.
    

کنترل انصاراهلل بر دو منطقه 
استراتژیک در جنوب یمن

نیروهای انصاراهلل یمن با پیشروی در جنوب 
یمن توانستند دو منطقه اســتراتژیک در شبوه 
تحت کنترل خود درآوردند. به گزارش عربی۲۱، 
دو منبع محلی گفتند، نیروهای انصاراهلل توانستند 
پس از درگیری های محــدود با نیروهای دولت 
مستعفی یمن، پیشــروی میدانی قابل توجهی 
اطراف استان شبوه در جنوب شرقی کشور داشته 
باشــند. این دو منبع که خواستند نامشان فاش 
نشود، گفتند، در پی این پیشروی نیروهای مسلح 
انصاراهلل موفق شدند دو منطقه بیحان و عین را 
در شمال غربی شــهر عتق، مرکز اداری استان 
شــبوه غنی از نفت را به کنترل خود درآوردند. 
به گفته این منابع، دو منطقه استراتژیک بیحان 
و عین اکنون تحت کنترل کامل انصاراهلل است. 
همچنین منابع مذکور گفتند، نیروهای مسلح 
انصاراهلل توانســتند بر بخش هایــی از منطقه 
استراتژیک عسیالن هم کنترل پیدا کنند. این 
پیشروی انصاراهلل را قادر ساخته جاده ارتباطی 
بین دو استان مارب و شبوه را قطع کرده و اجازه 
نفوذ به منطقه حریب در جنوب مارب را ندهد. این 
در حالیست که دفتر هانس گروندبرگ، فرستاده 
جدید سازمان ملل به یمن در بیانیه ای اعالم کرد: 
فرستاده ویژه ســازمان ملل به یمن سفر خود به 
مســقط را پس از دیدار با بدر البوسعیدی، وزیر 

خارجه عمان به پایان رساند.

جهاننما
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فرشادگلزاری

 هرچه پیــش می رویم، شــاهد 
رویدادهایی در افغانســتان هستیم 
که نه تنها دنیا را بــا تعجب و حیرت 
روبرو می کند بلکه نشــان می دهد 
دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای 
کــه در ارتباط با پرونده افغانســتان 
هستند به نوعی نمی خواهند اوضاع 
در این کشــور به یک ثبات نســبی 
برســد. واقعیت این است که تمرکز 
بسیاری از رســانه های دنیا در حال 
حاضر بر پرونده افغانســتان اســت؛ 
اما نکته اینجاســت که این پرونده به 
شدت فرسایشی خواهد شد؛ چراکه 
از یک ســو تحلیلگران داخل و خارج 
از افغانســتان باید بتوانند حرکات و 
رفتار کابینه موقت طالبان را در کابل 
رصد و تحلیل کنند و از ســوی دیگر 
باید رفتار نیروهای ایــن جریان در 
سراسر افغانســتان را زیر نظر داشته 
باشند تا بتوانند سوژه های اجتماعی، 
اقتصادی، حقوق بشری و همچنین 
امنیتی خــود را از دل این تحوالت 
بیرون بکشند و روی آنها مانور دهند. 
روند این رصدهای رسانه ای بدون 

تردید خسته کننده است و دلیلش این 
است که دنیا تازه در اوِل راِه تحوالت 
افغانستان است و مشخص نیست که 
این روند تا کجا ادامه دارد. از ســوی 
دیگر مشخص نیست که روند تحوالت 
این کشور تا به کجا قرار است اینگونه 
پیش برود، چراکه بر اساس مستندات 
موجود احتمــال اینکه به زودی یک 
بهم ریختگی امنیتی در افغانستان به 

وجود بیاید زیاد است. 
ســند موجود برای اثبــات این 
موضوع را باید گزارش اخیر روزنامه 
تایمز دانست. این روزنامه انگلیسی 
اعالم کرده که بــا افزایش نارضایتی 
در بین گروه طالبان زنگ خطر ملحق 
شــدن عناصر افراطی به داعش در 
افغانستان به صدا در آمده است. این 
روزنامه به نقــل از رام اهلل نبیل، مقام 
ســابق اطالعاتی افغانســتان اعالم 
کرده که داعش با جذب شبه نظامیان 
ناراضی  از سراسر آســیا، از آنها برای 
جنگ علیه طالبان استفاده می کند. 
رام اهلل نبیل پیش بینی کرده داعش 
بعد از کشته شدن دستکم هفت نفر 
از جمله یک کودک و زخمی شــدن 
۳۰نفر دیگر در عملیات بمب گذاری 
پایــان هفته فعالیــت رادیکال خود 
را تقویت می کند. اینکــه تا چه حد 

گزارش روزنامه تایمز موثق اســت، 
موضوعی اســت که چندان اهمیت 
ندارد، امــا در این میــان اتفاقی رخ 
داده که نشــان می دهــد طالبان در 
حال تقویت دوباره ساختار امنیتی و 
نظامی خود در کابل و سپس سراسر 
افغانستان اســت. دلیل این امر، دو 
انتصاب مهم اخیــر در کابینه موقت 

طالبان است. 
روز سه شــنبه ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان اعالم کرد که »مال 
عبدالقیوم ذاکر« و »صدر ابراهیم« به 
عنوان معاونین وزارت دفاع و وزارت 
کشور منصوب شــده اند. این اقدام 
به خوبی نشــان می دهد وزیر دفاع 
طالبان )مال یعقوب، فرزند مالعمر( 
و همچنین وزیر کشــور این جریان 
)سراج الدین حقانی، فرزند بنیانگذار 
شــبکه حقانی( در پشــت پرده یک 
ســناریوی جدید را دریافت کرده اند 
که درون مایه امنیتی - نظامی دارد و 
بخشی از آن به مقابله با داعش و سایر 
جریان هــای رادیــکال برمی گردد؛ 
چراکه عــالوه بر حضــور داعش در 
افغانســتان، اخیرا این جریان دست 
به اقداماتــی زده که طالبــان از این 
ناحیه احساس خطر می کند، اما فارغ 
از این مســاله باید توجه کرد که یک 

ســناریوی دیگر هم به کادر مرکزی 
طالبان در کابل ابالغ شــده که جنبه 

سیاسی با مقیاس جهانی دارد. 
طالبانپشتتریبون

سازمانملل!
در اثنــای تغییــر و تحــول در 
کابینه طالبان شــاهد آن بودیم که 
این جریــان تالش دارد تا از ســوی 
کشــورهای مختلــف به رســمیت 
شناخته شود. همین چند روز پیش 
بود که نمایندگان کشورهای چین، 
روسیه و پاکســتان برای افغانستان 
با مال محمدحســن آخونــد، رئیس 
دولت موقت گروه طالبــان دیدار و 
گفت وگو کردند. هیئت روسیه توسط 

ضمیر کابلوف؛ نماینده ویژه پوتین، 
و هیئت پاکســتانی توســط صادق 
خان، نماینده ویژه پاکســتان در این 
نشست رهبری شد که نشان می دهد 
این دو کشــور بعالوه چین، حاال به 
دنبال کسب منافع خود از افغانستان 
هستند. اینکه آیا این دیدار به منزله 
به رسمیت شناختن طالبان به عنوان 
دولت مســتقر در کابل است یا خیر، 
بدون تردید پاســخ مثبت با خود به 
همراه دارد اما موضوع این اســت که 
به موازات این دیدار یک اتفاق بسیار 
مهم و البته عجیب رخ داده که باعث 

شده تمام توجه ها به آن جلب شود. 
سحرگاه روز گذشته )چهارشنبه( 
استفان دوچاریک، سخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل در مصاحبه با خبرگزاری 
فرانسه اعالم کرد که طالبان در نامه ای 
خواستار سخنرانی در جریان نشست 
ســاالنه مجمع عمومی این سازمان 
شــده اســت. وی اعالم کرد آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
نامه طالبان را دریافــت کرده که در 
آن خواستار مشــارکت در مذاکرات 

سطوح باال در این نهاد شده است. 
خبرگزاری فرانســه اعالم کرده 
که تاریخ این نامه روز دوشــنبه ۲۰ 
سپتامبر، یعنی یک روز پیش از آغاز 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل است. رویترز هم از مشاهده یک 
نسخه از این نامه خبر داد و اعالم کرد 
که در این نامه طالبان سهیل شاهین، 
سخنگوی خود در دفتر سیاسی دوحه 
را به عنوان سفیر جدید افغانستان در 

سازمان ملل معرفی کرده است. 
فرهان حــق، دیگر ســخنگوی 
ســازمان ملل هم تایید کرده است 
که طالبان در این نامــه اعالم کرده 
که محمد غالم اســحاق زی، سفیر 
فعلی افغانستان، نماینده این کشور 
در سازمان ملل نیست و ماموریتش 
پایان یافته است. پرسش مهم که در 
این رستا طرح می شود این است که آیا 
طالبان موفق به سخنرانی در سازمان 
ملل می شــود یا خیر؟ پاسخ به این 
پرسش به نوعی منفی است؛ چراکه 
در وهله اول درخواست طالبان برای 
در اختیار گرفتن کرسی افغانستان و 
ســخنرانی در مجمع عمومی باید به 

کمیته اعتبارنامه ارســال شود. این 
کمیته ۹ عضو دارد که ایاالت متحده، 
چین و روســیه از جمله اعضای آن 
هستند و بعید اســت که این کمیته 
پیش از دوشــنبه آتــی )آخرین روز 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل( تشکیل شود. در وهله دوم باید 
در نظر داشت که اگر سازمان ملل به 
این درخواست طالبان پاسخ دهد به 
نوعی نه تنها شــأن خود را زیر سوال 
برده، بلکه این پرونده می تواند به یک 
بدعت سیاسی تبدیل شود؛ به گونه ای 
که از فــردای ســخنرانی طالبان در 
ســازمان ملل جریان های رادیکال 
سراسر جهان با فتح پایتخت کشورها 
می توانند اقدام خود را با برچســب 

سازمان ملل قانونی نشان دهند. 
بدون تردید اگر سازمان ملل به 
این درخواست چراغ سبز نشان دهد 
نه تنها مردم افغانســتان سرخورده 
می شــوند، بلکــه ممکن اســت 
هسته های مسلحانه مردمی تشکیل 
شــود و آنوقت دوباره جنگ داخلی 
در افغانســتان رخ عیــان می کند. 
از ســوی دیگر باید توجه داشــت 
که فردای به رســمیت شــناختن 
طالبان در ســازمان ملل، علیرغم 
آنچه گفتــه می شــود، دیگر هیچ 
نظارتی بر این جریان توسط دولت ها 
وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر 
انزوای طالبان هم می تواند خطرناک 
باشــد. بر این اســاس جهان حاال 
بر ســر دوراهی مشروعیت بخشی 
 یا در انزوا قــرار دادن افغانســتان 

قرار گرفته است. 

طالبانخواستارپذیرشسفیروسخنرانیدرسازمانمللشد؛

مشروعیت طلبی نامشروع
اگرسازمانمللبه

درخواستطالبانبرای
سخنرانیدرمجمععمومی
چراغسبزنشاندهدنهتنها
مردمافغانستانسرخورده

میشوند،بلکهممکن
استهستههایمسلحانه

مردمیتشکیلشودو
آنگاهدوبارهجنگداخلی

درافغانستانرخعیان
میکند

انتصابمعاونینوزارت
دفاعووزارتکشورطالبان
بهخوبینشانمیدهداین
جریاندرپشتپردهیک
سناریویجدیدرادریافت

کردهاندکهدرونمایه
امنیتی-نظامیداردو
بخشیازآنبهمقابلهبا

داعشوسایرجریانهای
رادیکالبرمیگردد

جنبش بایکوت، عدم ســرمایه گذاری و تحریم رژیم صهیونیستی )BDS( خواســتار تحریم نمایشگاه اکسپو 
۲۰۲۱ دوبی شد. به گزارش اسپوتنیک، این جنبش از دولت ها، شرکت ها و هنرمندان کشورهای مختلف خواست 
که نمایشگاه موســوم به اکســپو ۲۰۲۱ دوبی را تحریم کنند. این جنبش در بیانیه ای اعالم کرد که امارات و رژیم 
صهیونیستی از این نمایشگاه برای بهتر کردن وجهه شــان و منحرف کردن توجه به نقض های قابل توجه شان در 
زمینه حقوق بشر سوء استفاده می کنند. در این بیانیه آمده است که دیکتاتوری 
امارات منابع عظیمی را برای سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی در یمن، سابقه 
وحشتناک حقوق بشر از جمله ســرکوب جنایتکارانه کارگران مهاجر، عمدتا از 
کشورهای جنوب آسیا و اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان، سرمایه گذاری می کند. 
در ادامه این بیانیه می خوانیم: اســرائیل در نظر دارد در این نمایشگاه از تبلیغات 

برای پاک کردن وجهه خود علیه فلسطینی ها استفاده کند.

معاون رئیس کمیســیون اروپا اظهار کرد، رهبران اتحادیه اروپا قصد دارند در پی مناقشات اخیر از جمله بر سر 
خروج پر آشوب نظامیان خارجی از افغانستان و اختالف با آمریکا بر سر لغو یک معامله خرید زیردریایی، در خصوص 
راه های تقویت دفاعی این بلوک بحث داشته باشند. به گزارش رویترز، ماروس سفکوویچ، معاون رئیس کمیسیون 
اروپا بعد از نشستی با وزرای امور اروپای این اتحادیه در شهر بروکســل به خبرنگاران گفت: من فکر می کنم که بعد 
از مساله کابل و مساله توافق امنیتی آمریکا، اســترالیا و انگلیس، نتیجه گیری 
طبیعی این اســت که ما نیاز به تمرکز بیشــتر بر خودمختاری راهبردی داریم. 
او اضافــه کرد: این مســائل بحث های اساســی می طلبند و بــه وضوح ایجاب 
می کنند که بحث در ســطح رهبران سیاسی ارشد و ســران کشورها و دولت ها 
 در این خصوص انجام شــود. وی نگفت قرار است این مســاله در کدام اجالس 

اتحادیه اروپا بررسی شود.

اتحادیه اروپا: خودمختاری راهبردی در دستور کار رهبران ما قرار دارددرخواست جنبش بایکوت اسرائیل برای تحریم اکسپو ۲۰۲1 دوبی

وزیر دفاع سودان فاش کرد که رهبر کودتای نافرجام 
سه شــنبه در این کشــور عبدالباقی الحسن عثمان 
بکراوی بود که به همراه ۲۲ افســر دیگر با درجه های 
مختلف نظامی و چند افسر درجه دار و سرباز این اقدام 
را انجام دادند. به گزارش آناتولی، یاسین ابراهیم، وزیر 
دفاع سودان پس از نشست فوق العاده شورای امنیتی و 
دفاعی این کشور به ریاست عبدالفتاح البرهان، رئیس 
شورای حاکمیتی اظهار کرد: رهبر کودتا در این کشور 
عبدالباقی الحســن عثمان بکراوی همراه با ۲۲ افسر 
دیگر با درجه های مختلف نظامی و چند افسر درجه دار 
و سرباز بوده است. طبق بیانیه شورای امنیتی و دفاعی 
سودان، پس از آنکه دستگاه های امنیتی عصر دوشنبه 
و صبح سه شــنبه اطالعاتی دال بــر برنامه ریزی برای 
کودتا به رهبــری عبدالباقی الحســن عثمان بکراوی 
همراه با ۲۲ افســر دیگر با رتبه های مختلف و تعدادی 

افسر درجه دار و سرباز دریافت کردند، شورای امنیتی 
و دفاعی سودان برای بررســی وضعیت امنیتی کشور 
نشست فوق العاده ای ترتیب داد. این شورا در ادامه این 
بیانیه خود اعالم کرد: بررسی ها و تحقیقات اولیه درباره 
این کودتا حاکی از این بودند که هدف از آن به دســت 
گرفتن حاکمیت در کشــور و تضعیف حاکمیت فعلی 

دوره انتقالی بوده است.

رهبران انگلیس و آمریکا با تاکید بر روابط دو کشور 
در کاخ سفید به گشت و گذار پرداخته و درباره خطرات 
تغییــرات آب و هوایی نیز گفتگو کردنــد. به گزارش 
خبرگزاری تاس، بوریس جانســون و جو بایدن توافق 
کردند که رویکرد دو کشــور در قبال چین و روســیه 
بایستی بر اساس ارزش های مشترک واشنگتن و لندن 
باشد. بر اســاس بیانیه منتشر شده از سوی سخنگوی 
جانســون، دو طرف همچنین درباره چندین موضوع 
بین المللی نیز گفتگو و توافق کردند تا این مســائل را 
بر اساس ارزش های مشترک پیگیری کنند. جانسون 
همچنیــن ادامه داد، بــه دنبال شــرکت در اجالس 
دموکراسی است که ۹ تا ۱۰ دســامبر ۲۰۲۱ برگزار 
می شود و بایدن پیشتر وی را برای این اجالس دعوت 
کرده بود. این اجالس به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
می شود و بر سه مساله مقابله با فساد، حفاظت در مقابل 

خودکامگی و استبداد و رعایت حقوق بشر تمرکز دارد. 
در جریان دیدار بایدن و جانســون در کاخ سفید، دو 
طرف همچنین درباره شراکت امنیتی استرالیا،  آمریکا 
و انگلی موســوم به آکوس نیز گفتگو داشــتند. دیدار 
جانسون و بایدن در حالی صورت گرفت که نخست وزیر 
انگلیس زمانی نگران این بود که روابط گرمش با دونالد 

ترامپ به روابطش با بایدن لطمه بزند.

سودان نام رهبر و عوامل کودتای نافرجام را اعالم کرددیدار صمیمانه جانسون و بایدن در کاخ سفید

خبرخبر


