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جهاننما
وزرای خارجه گروه  ۷خواستار شدند:

دعوت از چین و روسیه برای
گفتوگو درباره افغانستان

وزرای خارجه کشــورهای عضو گروه  ۷قرار
اســت در روزهای آتی درباره اوضاع افغانستان
گفتگو کنند و از چین و روسیه نیز برای شرکت در
این جلسه دعوت کردهاند .به گزارش خبرگزاری
 ،NHKتوشیمیتســو موتگی ،وزیــر خارجه
ژاپن امروز (یکشنبه) گفت :برای بررسی اوضاع
پیش آمده در افغانستان کشورهای گروه هفت
قرار اســت در روزهایآتی نشســت را در سطح
وزرای خارجه اعضا برگــزار کنند .نمایندگان از
روسیه ،چین و سایر کشــورها نیز برای شرکت
در این نشست دعوت شــدهاند .چنین گفتگوها
و رایزنیهایی ممکن اســت هشــتم سپتامبر
برگزار شــود .وی ادامه داد :برای بررسی اوضاع
افغانستان وزرای خارجی کشورهای عضو گروه
هفت نشســتی دارند و از وزرای خارجی چین و
روسیه نیز دعوت به عمل آمده است .وزیر خارجه
ژاپن همچنیــن بر اهمیت شــرکت هیاتهای
روسی و چین در چنین نشستهایی به دلیل این
مســاله تاکید کرد که دو کشور نفوذی قطعی در
افغانستان دارند .به گفته وی ،رایزنیها با حضور
دیپلماتهای بیش از  ۲۰کشور و با سازماندهی
آنالین آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا انجام
میشود .وزیر خارجه ژاپن همچنین گفت ،این
رایزنیها هشتم سپتامبر انجام میشود .طالبان
 ۱۵اوت سال جاری میالدی کابل را تصرف کرد و
اشرف غنی ،رئیس جمهوری پیشین افغانستان
کنارهگیری کرد و از کشور گریخت.
در همین راستا دبیرکل ناتو تاکید کرد ،روسیه
و چین باید در پیشــگیری از اشاعه تروریسم در
افغانستان به دنبال خروج نیروهای خارجی ،نقش
ایفا کنند .ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو دیروز
ال
(یکشنبه) به روزنامه دیلی تلگراف گفت :کام ً
موافقم که کل جامعه بینالمللی از جمله روسیه
و چین ،باید برای جلوگیری از این که افغانستان
محلی باشــد که گروههای تروریستی میتوانند
آزادانــه در آن فعالیــت کنند و بــرای حمالت
علیه کشــورهای ما آماده شده ،ســازماندهی،
برنامهریزی و تأمین مالی انجام دهند ،همکاری
کنند .او اذعان کرد که تسلط طالبان بر افغانستان
در  ۱۵اوت البتــه به این حقیقت مرتبط اســت
که متحدان ناتو به پایان ایــن ماموریت نظامی
در افغانســتان تصمیم گرفتند .آخرین گروه از
نیروهــای آمریکایی در ســاعات اولیه  ۳۱اوت
افغانستان را ترک کردند.

دبیــرکل ناتو از تالشــهای بیشــتر اروپا در
زمینــه امور دفاعی اســتقبال کــرد و گفت که
اروپا و آمریکای شــمالی باید پیوند خودشــان
را حفــظ کنند .اســتولتنبرگ گفــت :هرگونه
تالش برای ایجاد ســاختارهای موازی و تکرار
ســاختار فرماندهی ،توانایی مشترک ما را برای
همکاری با یکدیگر تضعیف میکند زیرا با منابع
کمیاب بایــد از تکرار و همپوشــانی جلوگیری
کنیم .پیشــنهادات خاص در ناتــو مورد بحث
قرار نگرفته اســت و ما هیچ جزئیاتی مشــاهده
نکردهایم .او اذعان کرد که پس از بیش از  ۲۰سال
ســرمایهگذاری خارجی در امنیت افغانستان،
منطقی است که انتظار میرفت آنها بتوانند برای
مدت طوالنیتری در برابر طالبان مقاومت کنند.
در همین حال جوزپ بــورل ،نماینده عالی
اتحادیه اروپا در روابط خارجی و سیاست امنیتی
جمعه گفت کــه اتحادیه اروپا قصــد دارد که
تماسها با طالبان را از طریق یک حضور مشترک
اتحادیه اروپا در کابل هماهنــگ کند .از زمان
ورود طالبان ،هزاران شهروند افغان کشورشان
را ترک کردهاند .یک ژنرال آمریکایی روز شنبه
گفت که ایاالت متحــده اکثر  ۵۷هزار فردی که
از افغانستان به قطر منتقل کرده بود به خارج از
این کشور حاشیه خلیج فارس برده و برخی از آنها
اکنون در آمریکا هســتند و تعداد دیگری هم به
اروپا رسیدهاند .حدود  ۱۲۴هزار تن ماه گذشته از
کابل خارج شدند که شامل شهروندان آمریکایی
و دیگــر خارجیهــا و افغانهای آســیبپذیر
میشــد .اکنون کمتر از  ۱۴۰۰تــن در پایگاه
العدید قطر ماندهاند و بســیاری از آنها به زودی
از آنجا منتقل میشــوند .اکنون دقیقا مشخص
نیست که چه تعدادی در ایاالت متحده یا اروپا
هستند و همچنین تعداد نامشخص دیگری در
یک پایگاه دیگر در قطر به سر میبرند.

جهان 5

رئیسجمهوری تونس در مواجهه با احزاب داخلی و عفو بینالملل بر مواضع خود پای میفشارد؛

تکاپو برای قانونیجلوه دادن نقض دمکراسی

فرشاد گلزاری

اوضــاع سیاســی در تونــس
همچنان با فراز و فرودهای زیادی
روبرو اســت .همه به یاد دارند که
تونــس در رهگذر بهــار عربی به
کانون تحوالت آن سالهای شمال
آفریقا و ســپس دنیا تبدیل شد و
حاال هم تحوالت این کشور کم و
بیش توجه بسیاری از رسانههای
دنیا را به خود جلب کرده اســت.
در این میــان باید به ایــن نکته
توجه کنیم که اوضــاع در تونس
از همان روزهایی که این کشــور
به کانون توجه رســانهها تبدیل
شــد ،تا حدودی به هــم ریخت.
بر اســاس آنچه در آن ســالها و
وقایع تروریستی ســوریه و عراق
رخ داد ،اسالمگراها در این کشور
ســعی کردند که حساب خود را از
افراطیون تونسی که حاال به عنوان
مشــاور یا معاون ابوبکر البغدادی
ظاهر شده بودند ،جدا کنند.
در ایــن میان ســرویسهای
اطالعاتی فرانسه ،ایتالیا ،بریتانیا

و آمریکا در کوچه پس کوچههای
تونس به دنبال آن بودند تا بتوانند
ردی از ارتبــاط اســامگراها و
رادیکالها پیدا کنند که در نهایت
به د ِر بسته برخورد کردند.
ایــن روند به نوعی باعث شــد
تا یک جــو ضد غــرب در تونس
به وجــود بیایــد و در همین حال
اسالمگرایان و در رأس آنها «حزب
النهضه» به رهبری راشد الغنوشی
توانستند بیشــترین کرسیهای
پارلمــان را به دســت بگیرند .در
مقابل ســکوالرهای تونس که با
غرب ارتباط تنگاتنگی داشــتند،
روبروی این جریان قرار گرفتند و
طی چند سال اول ،با هر حربهای
ســعی داشــتند تا این جریان و
اسالمگراهای سنتی تونس را مورد
هدف قرار دهند.
یــک روز بــه ایــن جماعت
برچســب افراطگرایــی و ناقض
آزادیهای فردی زده میشــد و
چندی بعد آنها را ضد دموکراسی
میخواندند و به ایــن ترتیب نزاع
سیاسی میان این دو جریان ادامه
پیدا کرد .در نهایت در سال ۲۰۱۹
میالدی شاهد آن بودیم که قیس

ســعید به عنوان نامزد مستقل و
با حمایت احــزاب محافظهکار و
همچنین اسالمگراها در انتخابات
پیروز شــد و بر صندلی ریاســت
جمهوری تکیه زد .پیروزی قیس
ســعید به عنوان رئیسجمهوری
تونس ،بــه نوعی موجب شــد تا
تونس به سمت و ســویی برود که
بحرانهای کلی و کالن تبدیل به
بحرانهای کوچکتر شوند؛ اما نکته
اینجاست که این بحرانها به هیچ
وجه حل و فصل نشدند و همچنان
به مثابه آتش زیر خاکســتر عمل
میکنند.
انباشــت ایــن بحرانها باعث
شد تا قیس ســعید نه تنها با یک
چالش چند ضلعی در داخل روبرو
شــود ،بلکه در خارج از کشورش
هم بســیاری از دولتها به دنبال
تعیین تکلیف کردن اوضاع برای
او باشند .این روند به جایی کشیده
شد که در داخل تونس یک مجادله
حزبی به پا شــد ،بــه گونهای که
شــاهد بودیم اوایل مــرداد ماه،
قیس سعید به دلیل اعتراض مردم
به وضعیت پاندمــی کرونا و عدم
واکسیناســیون سراسری ،هشام

انباشتبحرانهاباعث
شدتاقیسسعیدنهتنهابا
یکچالشچندضلعیدر
داخل روبرو شود ،بلکه در
خارج از کشور نیز بسیاری
از دولتها به دنبال تعیین
تکلیف کردن اوضاع برای
اوباشند
المشیشی ،نخستوزیر را از سمت
خود عزل کــرد و تمامی فعالیت
پارلمان این کشور به مدت یکماه
تعلیق شد .همانجا بود که بسیاری
از مقامهای سیاســی این کشور
حساب کار دستشان آمد ،اما این
پایان داستان نبود.
تذکر واشنگتن به سعید
تصفیة صحنه سیاســی تونس
توســط قیس ســعید بــه جایی
رســید که  12مســئول را به این
دلیل که مظنون به فساد هستند،
ممنوعالسفرکرد.همچنینجمعی
از قضــات تونــس در بیانیهای،
رئیسجمهور این کشور را به نقض
آزادیهایشــان متهم کرده و از او

خواســتند فورا تمامــی اقدامات
ظالمانه خود در حق قضات را لغو
کند اما گوش او بدهکار نبود و از آن
تاریخ تاکنون هر چند هفته یکبار
دستوری مبنی بر تمدید وضعیت
فوقالعاده تونس صادر میکند.
این مانور سیاسی تا جایی ادامه
پیدا کرده که اخیرا ً رئیسجمهور
تونس در دیــدار با علــی الرابط،
سرپرســت وزارت بهداشت این
کشور اعالم کرد که برخی طرفها
در تــاش هســتند تا بــا جذب
مــزدوران خارجــی وی را دچار
آشــفتگی و وادار به صرفنظر از
اقداماتش در زمینه اصالح مسیر
کننــد .در جایی دیگــر او دو روز
پیش (شنبه) در جریان استقبال از
ابراهیم بودرباال ،رئیس انجمن ملی
وکالی دادگستری تونس در کاخ
قرطاج صراحتاً اعالم کرد اطالعات
موثقی در مورد امالک برخی وکال و
نمایندگان پارلمان دارد که صدها
میلیون دینار ارزش دارد و نشــان
میدهد که فســاد در تمام کشور
رسوخ کرده است.
این اقدامات قیس سعید بدون
تردید مخالفانــی را در بردارد که
یکی از آنها به نظر میرسد ایاالت
متحده باشــد .روز شــنبه قرار بر
این شــد تا هیئتی از سناتورهای
آمریــکا بــه تونس ســفر کنند
و بــا رئیسجمهوری این کشــور
بــرای گفتوگو درباره مســائل
اقتصــادی و بازگشــت تونس به
نقطه مطلــوب دیــدار کنند که
این اتفــاق به هر ترتیــب رخ داد
اما بــه نظر به مذاق قیس ســعید
خوش نیامده است.
رئیسجمهور تونس در دیدار
با هیئتی از ســنای آمریکا اعالم
کرد که برخی درباره کودتا حرف
میزنند اما قانــون را نمیدانند و
آن را خدشهدار میکنند؛ چراکه
کودتا خارج از مشــروعیت قانون
اساســی اســت و او از متن قانون
اساســی برای حفظ کشورش از
خطر جدی استفاده کرده است.
این اظهارات قیس سعید به این
دلیل بود که هیئت آمریکایی و به
خصوص کریس مورفی ،ســناتور

احزاب اسالمی تونس در
موردسکوتقیسسعید
در خصوص نقض آشکار
دموکراسیبیکارننشستند
و در این راستا عفو بینالملل
هم با اعمال فشار بر وی به
دنبال آن است تا بتواند
ممنوعیتسفرمقامات
تونسی رابرطرف کند
آمریکایی به محض ورود به تونس
به صراحت اقدامات وی در تمدید
وضعیت فوقالعاده را ناشایســت
و خــاف دموکراســی خواندند.
طبیعی اســت که قیس سعید هم
در همین راستا سعی کرد از خود
دفاع کند اما به هر دلیل جناحهایی
در داخل تونس حضور دارند که نه
تنها سعید را تایید نمیکنند ،بلکه
به نوعی بــا ورود هیئت آمریکایی
به کشورشان هم مخالف هستند.
یکی از این جریانها ،حزب کارگر
تونس است.
حمه الهمامی ،دبیــرکل این
حزب اعالم کرد که این هیئت برای
گفتگو درباره مســائل حاکمیتی
به تونس ســفر کرده ،اما مسائل
تونس تنها به مردمش ربط دارد و
ما با مداخله آمریکا در امور تونس
مخالفیم.
از ســوی دیگر احزاب اسالمی
تونس هم در مورد ســکوت قیس
ســعید در خصوص نقض آشکار
دموکراســی بیکار ننشســتند و
با انتشــار بیانیههــا و فعالیت در
فضــای مجــازی ایــن اقدامات
رئیسجمهورشــان را محکــوم
کردند.
در این راستا هم عفو بینالملل با
اعمال فشار بر وی به دنبال آن است
تا بتواند ممنوعیت ســفر مقامات
تونسی را برطرف کند .مجموع این
حمالت و هجومهای ریز و درشت
به قیس ســعید به جایی رسیده
که او به تکاپو برای حفظ پرستیژ
خود افتاده است و به نظر میرسد
که موج جدیدی از اعتراضات هم
در راه است.

خبر

خبر

حملهگسترده انصاراهللبهتاسیسات نفتیآرامکو

اعتراض هزاراننفردرسراسر فرانسهعلیه محدودیتهایکرونایی

انصاراهلل یمن ازحمله پهپادی و موشکی گسترده
به تاسیسات نفتی آرامکو در مناطق مختلف عربستان
خبر داد .به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم ،سرتیپ
یحیی سریع ،سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته
به جنبش انصاراهلل روز گذشــته (یکشنبه) اعالم کرد
که ارتش و کمیته های مردمی این کشــور با استفاده
از هشــت فروند پهپاد از نوع صماد ۳و یک موشــک
بالســتیک ذوالفقار تاسیســات نفتی آرامکو در رأس
التنوره واقع در منطقه الدمام در شــرق عربســتان را
هدف قرار دادند .وی افــزود :نیروهای یمن همچنین
تاسیســات آرامکو در مناطق جده ،جیزان و نجران را
با اســتفاده از شش فروند موشک بالســتیک بدر و دو
پهپاد از نوع صماد ۳بمباران کردند .یحیی سریع ادامه
داد :نیروهای مسلح یمن به دشــمن سعودی درباره
پیامدهای تداوم تجاوز به یمن و ملت آن هشدار داده و

بر حق قانونی و مشروع خود برای اجرای عملیاتهای
نظامی منحصر به فرد در چارچوب دفاع از کشورشان
تاکید دارند .وی گفت که بــه لطف خدا اهداف تعیین
شده با موفقیت و به طور دقیق هدف قرار گرفتند .این
مقام یمنی همچنین خاطرنشان کرد :نیروهای مسلح
یمن به این عملیاتها تا زمان آزادسازی تمامی مناطق
کشورشان ادامه خواهند داد.

آمادگی اپوزیسیون ونزوئال برای ادامه مذاکره با دولت

رئیس هیات مذاکرهکننده اپوزیسیون ونزوئال در دومین روز از گفتوگوها در مکزیک تاکید کرد که اپوزیسیون
برای دســتیابی به توافقات با دولت کاراکاس تالش خواهد کرد .به گزارش اسپوتنیک ،جراردو بالید ،رئیس هیات
مذاکرهکننده اپوزیســیون ونزوئال در بیانیهای گفت :این روندی است که تازه آغاز شده و پیچیده است .این روندی
اســت که نیاز به ســاعتها کار و تالش از جانب ما دارد .اما بدانید که این هیات به گوش دادن به صحبتهای همه
ونزوئالییهایی که میخواهند مشارکت داشــته باشند ،به هر چند ساعت کاری
که الزم باشد ،به هر چند روزی که الزم باشد ،به تالش برای رسیدن به توافقهای
اولیه و همچنین توافقات حقیقی که در برنامه گنجانده شــوند ،متعهد است .وی
اطمینان داد که اپوزیســیون ونزوئال تالش خواهد کرد تا به توافقی درخصوص
فوریتهای بشردوستانه برسد .هیاتهای دولت و اپوزیسیون ونزوئال روز جمعه
وارد پایتخت مکزیک شدند.

وزارت کشــور فرانســه اعالم کرد ۱۴۲ ،هزار تن در
سراسر فرانسه علیه داشتن اســناد اجباری کرونا برای
ورود به اماکن و استفاده از وسایل نقلیه عمومی ،اعتراض
کردند .به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،فرانســه
هشتمین شــنبه خود را در اعتراض به سر برد و بیش از
 ۱۸هزار نفر تنها در پاریس دست به اعتراض زدند .یکی
از اعتراضات در پاریس از ســوی فلوریان فیلیپو ،رهبر
جناح راستی موسوم به میهن پرستان و در پارک شان دو
مارس در نزدیکی برج ایفل برگزار شد .دیگر اعتراض در
پالز دو شاتوله برگزار شد .بر اساس گزارش شبکه خبری
 ،BFMTVسه تن در جریان اعتراضاتی که به خشونت
کشیدهوبادخالتپلیسدستگیرشدند.معترضانشنبه
گذشته پس از ساعت  ۱۲:۳۰به وقت گرینویچ با نواختن
موسیقی ،به دست گرفتن پرچم فرانسه و سر دادن شعار
آزادی ،آزادی اعتراضات خود را آغاز کردند .بسیاری نیز

پالکاردهایی در دست داشــتند .معترضان همچنین
خواستار کنارهگیری ماکرون از قدرت بودند .همچنین
دو جریان اعتراضی دیگر علیه محدودیتهای کرونایی
توسط جنبش جلیقه زردهای فرانســه شکل گرفت.
دیگر شهرهای فرانسه نیز قرار است اعتراضاتی ترتیب
دهند .شنبه گذشته نیز  ۱۶۰هزار تن در این اعتراضات
شرکت داشتند.

وقوع انفجاردرهتلی درجنوبفلسطیناشغالی

رســانههای عبری گزارش دادند که یک انفجار در داخل هتل ســزار در شــهر ایالت واقع در جنوب فلسطین
اشغالی رخ داده است .روزنامه عبری اورشلیم پست با اعالم شنیده شدن صدای انفجار در هتل سزار در ایالت اعالم
کرد انفجار در داخل راهروهای هتل رخ داده است که مهمانان و گردشــگران زیادی در آن قرار دارند .این روزنامه
مدعی شد که در این انفجار به کسی آسیبی نرســید .همچینین تیمهای امدادی و اطفای حریق تأکید کردند که
میهمانان و کارمندان این هتل در خطر نیســتند .پلیس اســرائیل نیز فورا در
محل حاضر شــد و تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کرد .گزارشها به علت
این انفجار که در شــهر ایالت؛ جنوبیترین نقطه اراضی اشغالی رخ داد اشارهای
نکردند ولی برخی از رسانهها این انفجار را مشــکوک اعالم کردهاند .در همین
حال برخی دیگر از رسانهها هم در حال کســب اطالعات از منابع امنیتی بودند
اما آنها پاسخ ندادهاند.

