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دبیرکل ناتو: 
پوتین باید به جنگ انتخابی اوکراین 

پایان دهد

دبیرکل ناتو گفت، ناتو و ترکیه بر اهمیت حمایت 
از اوکراین به منظور پایان جنگ در این کشور توافق 
کردند. ینس اســتولتنبرگ، در گفتگو با خبرگزاری 
آناتولی نقش آنکارا را در جریان جنگ اوکراین ستود و 
پس از دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه در استانبول گفت: من از اردوغان و ترکیه بابت 
آنچه که انجام دادند، قدردانی می کنم که شامل تامین 
حمایت از اوکراین و تسهیل توافق غالت می شود. وی 
افزود: این برای همه جهان به ویژه برای فقرا مهم است 
و به کاهش قیمت غذا کمــک می کند. ترکیه نقش 

کلیدی در ممکن شدن این امر ایفا کرده است. 
اســتولتنبرگ همچنین بار دیگر تاکید کرد که 
درگیری اوکرایــن یک جنگ انتخابی اســت و این 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه است که به 
کشوری دیگر حمله می کند و ما باید بدانیم که پوتین 
این جنگ را آغاز کرده است. این جنگ انتخابی است 
و او می تواند همین فردا آن را تمام کند. دبیرکل ناتو با 
تاکید بر حق اوکراین برای دفاع از خود و بازپس گیری 
قلمرویش، گفت: اگر پوتین و روسیه جنگ را متوقف 
کنند، در آن صورت صلح خواهیم داشت. اگر ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و کی یف جنگ 
را متوقف کنند، اوکراین به عنوان یک کشور مستقل 
وجود نخواهد داشت. جامعه جهانی مسئول حمایت 
از اوکراین است تا این کشور بتواند از خودش دفاع کند.

وی ادامه داد: البته معتقــدم که این جنگ نیز در 
مرحله ای به پای میز مذاکره ختم می شود. ما همچنین 
می دانیم که آنچه اوکراین می تواند در میز مذاکرات به 
دست آورد، کامال به قدرت در میدان جنگ بستگی 
دارد. بنابراین اگــر می خواهیم اوکراین به عنوان یک 
کشور مستقل پیروز شود، باید از این کشور حمایت 
نظامی به عمل بیاوریم تا آنها را تقویت کنیم و احتمال 
نتیجه ای در مذاکرات را کــه برای کی یف قابل قبول 
است، به حداکثر برسانیم. دبیرکل ناتو همچنین بی 
پروایی و لفاظی خطرناک اتمی روســیه را نقد کرد 
و افزود: روســیه باید درک کند که کســی در جنگ 
هسته ای پیروز نیست و چنین اقدامی، عواقب سختی 
برای روسیه در پی خواهد داشت. احتمال استفاده از 
سالح هسته ای در اوکراین کم است، اما در عین حال 
عواقب آن بسیار ویرانگر خواهد بود. پس باید این خطر 
را جدی بگیریم. اســتولتنبرگ همچنین از تصمیم 
ترکیه برای تمدید دعوت از فنالند و سوئد به منظور 
پیوســتن به ائتالف نظامی ناتو در نشست ۲۹ ژوئن 

مادرید استقبال کرد.
    

 جوان ۲۷ ساله، رئیس حزب 
»اتحاد ملی« فرانسه شد

جوردن باردال، سیاستمدار ۲۷ ساله فرانسوی و از 
متحدان مارین لوپن روز شنبه جانشین او در مقام رئیس 
حزب راست افراطی »اتحاد ملی« فرانسه شد. به گزارش 
ا یورونیوز، مارین لوپن که طی ۱۱ سال گذشته ریاست 
این حزب را در دست داشــت اکنون در نظر دارد وقت 
خود را صرف رهبری فراکسیون حزبش در مجلس ملی 
فرانسه کند. حزب »اتحاد ملی« در انتخابات پارلمانی 
ماه ژوئن توانست ۸۹ کرســی در مجلس ملی فرانسه 
کسب کند. مارین لوپن در دوره ریاستش بر اصلی ترین 
حزب راست افراطی فرانسه موفق شد دو بار به دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری راه یابد. با این حال او هر دو 
بار از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری کنونی فرانسه 

شکست خورد. 
جوردن باردال توانست در رقابت برای ریاست حزب 
رای نزدیک به ۸۵ درصد از اعضای »اتحاد ملی« را در 
کنگره حزب کسب کند. رقیب او در این رای گیری لوئی 
الیو، از اعضای باسابقه حزب و شریک سابق زندگی مارین 
لوپن بود. بسیاری از تحلیلگران واگذاری ریاست حزب 
به جوردن باردال را زمینه چینی مارین لوپن برای ارائه 
چهره ای فراحزبی و فراجناحی از خود برای انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۲۰۲۷ می دانند. جوردن 
باردال نماینده پارلمان اروپا و شــریک زندگی یکی از 

خواهرزاده های مارین لوپن است. 

جهان نما

فرشاد گلزاری

چندی پیش نیکوالی 
پاتروشف، رئیس شورای 

امنیت ملی روسیه گفته بود 
آمریکایی ها طالبان را برای 

اهداف ژئوپلیتیک خود 
ایجاد کرده اند و درصدد 

تغییر برخی از معادالت در 
منطقه جنوب آسیا هستند 

که این موضع به نوعی 
مشروعیت زدایی مسکو از 

طالبان را توجیه می کند

این روزها شــاید به دلیل وجود 
منازعات جدید و گسترده تر، اخبار 
افغانســتان کمتر در دیِد مخاطبان 
قرار بگیرد. جهاِن امروز از یک سو در 
حال نظاره  کردن سناریویی است که 
ایاالت متحده برای روسیه نوشت و 
مســکو هم با دل و جان در آن ایفای 
نقش کرد و از ســوی دیگر هم بحث 
تهدید منافع چین توسط واشنگتن 
مطرح اســت که تایوان در این میان 
حاال حکِم اوکرایــن را بازی خواهد 
کرد. همین دو پرونده بزرگ کافیست 
تا تمام افکار عمومی بــرای ماه ها و 
ســال ها در ذهنشــان این موضوع 
حک شــود که جهان، دیگر همانند 
قبل نخواهد شــد. دلیل این امر هم 
مشخص است؛ جنگ اوکراین تبعات 
اقتصادی بسیار منفی برای کل دنیا 
رقم زد که تا به امروز نظیر آن را تجربه 
نکرده بود. اما بدون تردید این تبعات 
کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته 
را هم دربرگرفته اند که افغانســتان 
یکی از آنها به حســاب می آید. این 
کشــور از زمانی که طالبان  اداره آن 
را به عهده گرفت تا بــه امروز نه تنها 
رو به بهبود نرفتــه، بلکه بحران های 
ریز و درشــت تا حدی این سرزمین 
را به نفس تنگی انداخته که با شروع 
فصل سرما هشــدارها یکی پس از 
دیگری در حال مخابره شدن هستند. 
واقعیت این است که افغانستان این 
روزها به دلیل عدم پرداخت حقوق 
کارمندان، فروش کودکان به  دلیل 
فقر و همچنین مشکالت امنیتی، هر 
ازچندگاهی به تیتر رسانه ها تبدیل 
می شود اما قسمِت دردناک این است 
که تمام کشورهای دنیا به خصوص 
ایاالت متحده که افغانســتان را ۲۰ 
ســال به همراه متحدانش در ناتو در 
چنگ داشــت حاال چندان توجهی 
به این کشــور نــدارد. در این میان 
یک نکته وجود دارد و آن هم تزریق 
بودجه به بدنه طالبان و افغانســتان 
اســت که به صورت نوبه ای پرداخت 
می شود. به عنوان مثال چند روز پیش 
ایندیپندنت اعالم کــرد که در ادامه 
روند سرازیرشدن بســته های پول 
نقد ذیل عنوان کمک بشردوستانه 
به افغانستان، یک بسته ۴۰ میلیون 
دالری دیگر به کابل رسید و به یکی از 

بانک های خصوصی آن کشور تحویل 
شــد. ایندیپندنت در ادامه نوشــت 
این درحالی است که وزارت خارجه 
ایاالت متحــده ادامه گفت وگوهای 
دولت آمریکا با طالبــان را در دوحه، 
تایید کرد. همین یــک جمله کوتاه 
نشان می دهد که آمریکایی ها عماًل 
و اساساً طالبان را یک گماشته برای 
خود در نظــر گرفته اند و هر زمان که 
صالح بدانند به کابل پول می دهند 
و زمانی هــم که نخواهنــد، چنین 
کاری انجــام نمی دهند. اینکه مردم 
افغانســتان در تئوری های عاشقانه 
و دوســتانه آمریکا و طالبان کجای 
مدارِ سیاست و اقتصاد قرار می گیرند، 
سوالی اســت که هیچ پاسخی برای 
آن به صورت عقالیــی وجود ندارد؛ 
چراکه عالم سیاســت صرفاً آغشته 
به منافع است. بر همین اساس حاال 
می توان نتیجه گرفت که سرنوشت 
افغانستان با وضعیت کنونی نه تنها 
چندان مناسب پیش نخواهد رفت، 
بلکه طالبان رفته رفته وارد یک انزوای 

منطقه ای می شــود. ایــن جریان از 
زمان به قدرت رسیدن، تاکنون سعی 
دارند تا خود را به عنوان دولت رسمی 
افغانســتان به دنیا معرفــی کنند، 
اما مســتندات و رفتارهای سیاسی 
جهانیان دقیقاً عدم تحقق این هدف 

را نشان می دهد. 

طرد شده از سوی مسکو؟!
»مشروعیت« کلیدواژه ای است 
که طالبان سراسیمه به دنبال آن بوده 
و تا همین امروز هم نتوانسته آن را به 
دست بیاورد. اینکه چرا جریان مذکور 
نتوانسته به این مهم دست پیدا کند 
بدون تردید دالیل متعددی دارد که 
مهمترین آنها بحــث رویکرد و مدل 
نگاه ایاالت متحده بــه این جریان و 
افغانستان است. آمریکایی ها سعی 
می کننــد در این راســتا طالبان را 
به نوعی همانند گذشــته بدنام نگه 
دارند تا صرفاً خودشان بتوانند با این 
طیِف پشتون در ارتباط کامل باشند 
و هرازچندگاهی هم چندین میلیون 

دالر به آنها کمک می کنند تا شاکله 
کشور بیش از این از هم نپاشد. در این 
مسیر باید متوجه بود که روسیه هم 
به عنوان یکی از کشــورهای دخیل 
در پرونده افغانستان مدل نگاه خود 
را به این کشــور دارد. مسکو به دلیل 
تجــاوزی که چندین دهــه پیش با 
پرچم شــوروی سوسیالیســتی به 
افغانستان انجام داد باعث شد تا یک 

نام ننگین از این کشور در افغانستان 
باقی بماند اما حــاال و به دلیل متأثر 
شدن امنیت ملی روسیه از افغانستان، 
کرملین در حــال ایجاد تــوازن در 
پرونده افغانســتان بــا آمریکایی ها 
است. روس ها می دانند که واشنگتن 
به صورت صریح و مشخص می خواهد 
در افغانســتان منافع مسکو را مورد 
هدف قــرار دهد و بــه همین جهت 
است که روســیه به روابط طالبان با 
آمریکا به دیده شک و تردید می نگرد. 
بر این اساس ضمیر کابلوف، نماینده 
ویژه ریاســت جمهوری روسیه در 
امور افغانستان )پنجشنبه گذشته( 
اعالم کرد که هیــچ هیأتی از طالبان 
در نشست فرمت رایزنی های مسکو 
در مورد افغانســتان شرکت نخواهد 
کرد. این نشست سال گذشته برای 
اولین بار در تاریخ ۲۰ اکتبر برگزار شد 
و حاال هم قرار است در اواسط اکتبر 
برای دومین بار با میزبانی روســیه و 
حضور نمایندگان چین، هند، ایران، 
پاکستان، قزاقســتان، قرقیزستان، 

و  ترکمنســتان  تاجیکســتان، 
ازبکستان برگزار شود. بر این اساس 
عدم دعوت از طالبان برای حضور در 
این نشست که به موضوع افغانستان 
اختصــاص دارد،  واکنش عبدالقهار 
بلخــی، ســخنگوی وزارت خارجه 
طالبان را به دنبال داشت و گفت که 
عدم مشــارکت حکومت افغانستان 
در چنین نشســت هایی می تواند بر 
روند تعامل تأثیر منفــی بگذارد. او 
گفت که افغانستان اکنون حکومتی 
مستقل، مسئول و مشــروع است و 
توانســته امنیت را در سراسر کشور 
تأمین کند، مرزها را مصون سازد و با 
کشورهای همسایه، منطقه و جهان 
در بخش های سیاســی، اقتصادی و 
امنیتی تعامل ســازنده داشته باشد 
و به این جهت عدم دعوت از طالبان 
توسط مسکو، این رویداد سیاسی را 
ناقص جلوه می دهد. در این میان باید 
توجه داشت که چندی پیش نیکوالی 
پاتروشف، رئیس شورای امنیت ملی 
روسیه گفته بود آمریکایی ها طالبان 
را برای اهداف ژئوپلیتیک خود ایجاد 
کرده انــد و درصدد تغییــر برخی از 
معــادالت در منطقه جنوب آســیا 
هستند. طرح این ادعا از سوی یکی 
از مقامات بلندپایه امنیتی روســیه 
به خوبی به ما گوشــزد می کند که 
روس ها قرار نیســت به طالبان باج 
بدهند و از ســوی دیگر هم به دنبال 
مشروعیت زدایِی منطقه ای از طالبان 
هستند. این روند بدون شک صدای 
طالبان را به آسمان بلند خواهد کرد و 
در این میان هرچه بیشتر جلو برویم 
به این معنا می رســیم که طالبان نه 
تنها در غرب بلکه در منطقه و اطراف 
خود هم در حال محصور شدن است. 

کابل »نشست فرمت مسکو« بدون حضور نمایندگان افغانستان را ناقص قلمداد کرد؛

روسیه و مشروعیت زدایِی منطقه ای از طالبان
اینکه هیچ هیأتی از 

طالبان در نشست فرمت 
رایزنی های مسکو در 

مورد افغانستان با میزبانی 
روسیه دعوت نشده است،  

واکنش عبدالقهار بلخی، 
سخنگوی وزارت خارجه 
طالبان را به دنبال داشت 
و گفت که عدم مشارکت 

حکومت افغانستان در 
چنین نشست هایی 

می تواند بر روند تعامل 
تأثیر منفی بگذارد

رسانه های اسرائیل گزارش دادند که تل آویو هشدار 
واضحی از مســکو درخصوص انتقال سالح به اوکراین 
دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که مسکو با صراحت 
به تل آویو هشدار داده که در صورت تالش برای انتقال 
سامانه های دفاعی به اوکراین، حتی از طریق کشور ثالث، 
این موضوع به عنوان عبور از خط قرمز تلقی می شود و 

عواقبی در پی خواهد داشــت. پیش از این یک شرکت 
صنایع امنیتی رژیم صهیونیستی ممنوعیت تحمیل شده 
علیه این رژیم درخصوص فروش تسلیحات پیشرفته 
به اوکراین را دور زده و سامانه های پدافند ضد پهپاد را 
از طریق لهستان به ارتش اوکراین فروخته بود. پیشتر 
هم دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه به 
رژیم صهیونیستی نسبت به ارسال تسلیحات به اوکراین 
هشدار داده و گفته بود، این اقدام در صورت انجام، اقدام 
بی پروایی خواهد بود و روابط میــان دو طرف را ویران 
خواهد کرد. خبرگزاری بلومبرگ هم روز جمعه گزارش 
داد، روسیه به رژیم صهیونیستی اطالع داده است که اگر 
موشک های پدافند هوایی یا سایر موشک های رهگیر 
ساخت این رژیم مستقیم یا از طریق کشورهای ثالث به 
اوکراین ارسال شود، مسکو پاسخ خواهد داد و این پاسخ 

می تواند کوبنده باشد.

هشدار روسیه به اسرائیل درخصوص انتقال سالح به اوکراین
خبر

روزنامه های انگلیســی به نقل از منابع آگاه گزارش 
دادند، انگلیس قصد دارد ماه آینده پیمان دفاعی جدیدی 
را با ژاپن امضا کند که دو کشور را قادر خواهد ساخت تا 
همکاری ها با آمریکا را در منطقــه اقیانوس آرام-هند 
تقویت کنند. به گزارش اسپوتنیک، مقامات آگاه از این 
مذاکرات روزنامه های انگلیسی گفتند، این پیمان دفاعی 
جدید موسوم به توافق دسترسی متقابل همچنین قصد 

دارد بازدارندگی در برابر چین را تقویت کند و برگزاری 
مانورهای مشــترک را آســان تر خواهد کــرد. در این 
گزارشــها آمده اســت: ژاپن همچنین در مراحل اولیه 
تنظیم یک توافق مشابه با فیلیپین است. آنتونی آلبانیز، 
نخست وزیر استرالیا ماه گذشــته اعالم کرد، استرالیا و 
ژاپن با تقویت همکاری ها در زمینه دفاعی و امنیتی از 
طریق امضای یک اطالعیه مشترک در مورد همکاری 
امنیتی موافقت کرده انــد. در همین حال، خبرگزاری 
کیودو ژاپن به نقل از وزارت دفاع گزارش داد، نیروی دفاع 
شخصی هوایی ژاپن مانور مشترکی را با ارتش آمریکا در 
واکنش به پرتاب های موشک های بالستیک کره شمالی 
برگزار کردند. در این گزارش آمده است، این مانورها در 
دریای چین شــرقی در نزدیکی جزیره کیوشو واقع در 
جنوب ژاپن برگزار شــدند و هدف آن تهدید غیرعلنی 

چین است.

خبر

پیمان دفاعی جدید انگلیس و ژاپن با هدف مقابله با چین

رسانه های محلی ســومالی از وقوع انفجار انتحاری 
در یک پایگاه نظامی این کشور در موگادیشو خبر دادند 
که دستکم ۱۵ کشــته برجای گذاشته است.به گزارش 
خبرگزاری رسمی سومالی )صونا(، یک انفجار انتحاری 

پایگاه نظامی دیغا-بادان را هدف قرار داد و در اثر آن حداقل 
۱۵ تن کشته شده اند. این خبرگزاری به نقل از شاهدان 
عینی افزود که صدای دستکم هشت انفجار در چندین 
منطقه موگادیشو شنیده شــد که پاسگاه های پلیس و 
ایست های بازرسی امنیتی را هدف قرار دادند. پیش از این 
هم خبرگزاری صونا اعالم کرد، یک عامل انتحاری در یک 
مرکز آموزش نظامی در غرب موگادیشو خودش را منفجر 
کرد. این یکی از حمالت ناموفق گروه الشــباب است که 
اخیرا ارتش سومالی خسارت سنگینی به آنها وارد کرده 
است. ارتش سومالی در جریان عملیات علیه گروه تندرو 
الشباب از کشته شدن بیش از ۱۰۰ تن از اعضای این گروه 

خبر داد.

هزاران تن از مردم پرو به خیابان های سراسر این کشور 
آمده و خواستار برکناری رئیس جمهور چپ گرای پرو که 
دولتش به خاطر فســاد تحت تحقیقات قرار دارد، شدند. 
به گــزارش رویترز، معترضــان در حالی کــه پرچم پرو و 

پالکاردهایی با شعارهای ضد دولتی در دست داشتند، به 
طرف ساختمان کنگره در لیما حرکت کردند. پدرو کاستیو، 
رئیس جمهوری چپ  گرای پرو که متهم به فســاد شــده، 
مخالفان دولتش را مرتجعین و دشمنان ملت خواند. ماموران 
پلیس پرو در حالی که کاله و زره های پالستیکی به تن داشتند 
برای متفرق کردن معترضان متوســل به شلیک اشک آور 
شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد زخمی شدگان منتشر 
نشده است. کاستیو که ژوئیه سال گذشته میالدی زمام امور 
کشور را در دست گرفت، تاکنون از دو روند استیضاح جان 
سالم به در برده است. قانون گذاران اپوزیسیون به دنبال یک 
روند استیضاح جدید علیه کاستیو هستند اگرچه کنگره 

تاکید دارد که این روند رای کافی نمی آورد.

معترضان در پرو خواستار برکناری رئیس جمهور شدندحمله انتحاری به ارتش سومالی با دست کم ۱۵ کشته


