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طالبان: منتظر جواب سازمان ملل 
درباره تعیین سفیر هستیم

معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی طالبان در 
مصاحبه ای گفت، این گروه منتظر دریافت پاسخ 
از سازمان ملل درباره انتصاب سهیل شاهین به 
عنوان نماینده دائم طالبان افغانستان در این نهاد 
بین المللی است. به گزارش اسپوتنیک، ذبیح اهلل 
مجاهد، معــاون وزیر فرهنگ و اطالع رســانی 
طالبان افغانستان گفت: ما سهیل شاهین را برای 
پست نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل 
منصوب کرده ایم اما هنوز منتظر دریافت پاسخ 
از سوی ســازمان ملل هســتیم و در این باره در 
پاسخی دریافت نکرده ایم. معاون وزیر فرهنگ و 
اطالع رسانی طالبان همچنین گفت، اگر نماینده 
دولت جدید طالبان افغانســتان در سازمان ملل 
مورد تایید قرار گیرد، بــر روی تقویت روباط با 
کشورهای خارجی چون آمریکا و اتحادیه اروپا و 
همچنین کشورهای مسلمان تمرکز می کند. وی 
ادمه داد: دولت طالبان افغانســتان ممکن است 
از کشورهای دوســت مانند قطر بخواهد تا برای 
دسترسی به کرسی در سازمان ملل کمک کنند. 
چرا که نه. سایر کشورهای نزدیک به ما مانند قطر 
در دوره ای سخت از ما حمایت کردند و می توانند 
نقش میانجی گر یا رابط را ایفا کرده و به ما در به 
دست آوردن کرسی در سازمان ملل کمک کنند. 
این حق ماست و ما از ظرفیت های کشورها برای 

این مساله استقبال می کنیم.
وی ادامــه داد: دولت جدید افغانســتان که 
توســط طالبان شــکل گرفته اســت، به دنبال 
اســترداد اشــرف غنی، رئیس جمهور پیشین 
افغانستان نیســت اما می خواهد منابع مالی را 
که وی با خود از کشور خارج کرده، به افغانستان 
بازگردانده شــود. ماه گذشــته میالدی، اشرف 
غنی پس از آنکه کابل به توســط طالبان تصرف 
شــد، به امارات گریخت. مجاهد ادامه داد: ما به 
دنبال استرداد غنی نیستیم اما پول های دولتی 
که او با خود به ســرقت برد، باید برگردانده شود 
و ما می خواهیم آنها به بانک افغانســتان عودت 
داده شــود. آنها به مردم و بانک های افغانستان 
تعلق دارد. معاون وزیر فرهنگ و اطالع رســانی 
افغانســتان همچنین در ادامــه صحبت هایش 
گفت: دولت جدید این کشــور به دنبال مسدود 
کردن تمامی مســیرهای قاچاق مواد مخدر از 
افغانستان به سایر کشورها است و به دنبال کمک 

روسیه در این مساله است.

وی ادامه داد: مــا می خواهیــم قاچاق مواد 
مخدر را از افغانستان به ســایر کشورها متوقف 
کنیــم و امیدواریــم کــه بتوانیــم تمامی این 
مسیرها را مســدود کنیم.  کاشــت خشخاش 
در افغانســتان یک مشــکل جدی است و مهم 
 اســت که برای کشــاورزان محصول جایگزین

 در نظر گرفته شود. 
در این باره بسیاری از کشورها از جمله روسیه 
می توانند به ما کمک کننــد. مجاهد همچنین 
گفت، دولت جدید افغانستان می خواهد روابط 
در سطح عالی را با روسیه ایجاد کرده و به مسکو 
سفر کند. وی افزود: ما منتظر دعوت برای سفر به 
مسکو هستیم. ما مشکلی نداریم و خواهان روابط 
در سطح عالی با دولت مســکو هستیم. روسیه 
یک همسایه مهم اســت و اگر خدا بخواهد یک 
روز ما شاهد روابط قوی بین افغانستان و روسیه 
خواهیم بود. مجاهد گفت که روسیه می تواند به 
عنوان میانجی بین سازمان ملل و افغانستان در 
کاهش فشار تحریم ها عمل کند. وی خاطرنشان 
کرد که روسیه همچنین می تواند در بازسازی این 
کشور کمک کند. ذبیح اهلل مجاهد گفت:  روسیه 
می تواند یک میانجی جدید بین ما و سازمان ملل 
از جمله در مورد کاهش فشــار تحریم ها باشد. 
ما از روســیه برای صلح در منطقــه و به ویژه در 

افغانستان کمک می خواهیم.
ذبیح اهلل مجاهد همچنین گفت، دولت جدید 
افغانســتان حضور نیروهای مســلح خارجی را 
در افغانســتان اصال تحمل نمی کند. ما حضور 
نیروهــای مســلح خارجــی را در خــاک خود 
نمی پذیریم. ما با جهان می توانیم ارتباط برقرار 
کنیم اما اجازه نمی دهیم تا از خاک ما علیه دیگر 
کشورها استفاده شــود. طالبان در حال حاضر 
نیازی به کمک خارجی بــرای مقابله با داعش و 
سایر تروریســت ها نداریم. معاون وزیر فرهنگ 
و ارتباطات افغانســتان گفت، حضور داعش در 

کشور ناچیز است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

استراتژی های آفندی و پدافندی 
در کشــورهای منطقه به نوعی نشان 
می دهد که هر کــدام از دولت ها قرار 
اســت به چــه صورتی از خــود دفاع 
کنند یــا قرار اســت با چــه ادوات و 
تجهیزاتی مخاصمة سخت میان خود 
و دشمنانشان را پیش ببرند. موضوعی 
که در این میان باید مــورد توجه قرار 
بگیرد، تاکتیک هایی است که برای رزم 
یا مقابله با دشمنان استفاده می شود. 
به عنوان مثــال ارتش  کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس ماننــد امارات، 
عربستان، قطر، کویت، عمان و حتی 
بحرین به نوعی خــود را در الیه ای از 
استراتژی های ایاالت متحده می دانند. 
به بیانی گویاتر بایــد گفت که این 
دولت ها اصوالً نمی توانند یک راهبرد 
مســتقیم برای دفاع از خود داشــته 
باشند که این موضوع برای آنها می تواند 
ضررهای زیادی به همراه داشته باشد. 
از سوی دیگر باید توجه شود که از 
تسلیحات زمینی، دریایی یا هوایی و 

حتی سالح های انفرادی و البسه نظامی 
ارتش های این کشورها را ایاالت متحده 
تامین می کند و در این میان همیشه 
آمریکایی ها تســلیحات ضعیف تر از 
داشته های نظامی -  دفاعی خود را به 
این کشورها تحویل داده اند. دلیل این 

امر هم کاماًل مشخص است. 
اگر ایاالت متحــده به عنوان مثال 
قرار باشد به امارات چند جنگنده اف 
35 بفروشد، بدون شــک نوعی از این 
جنگنده ها را به ابوظبی می فروشــد 
که در مقایســه با جنگنده های خود و 
همچنین جنگنده هایی که به اسرائیل 

تحویل می شود، ضعیف تر باشد.
 در این میــان دو مقوله مهم وجود 
دارد. نخست آنکه آمریکایی ها معتقدند 
که اگر نظام های فعلی در کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس در میان مدت 
یا کوتاه مدت از بیــن بروند و به جای 
آنها دولت هــای رادیکال بر ســر کار 
بیایند، ممکن است از این تسلیحات 
و تجهیزات به جا مانده به ضرر منافع 
ایاالت متحده اســتفاده کنند و حتی 
سربازان این کشور در بحرین، عمان، 
قطر و عربســتان را مــورد هدف قرار 

دهند. 

مقوله دوم، اسرائیل است. مخاطبان 
و خوانندگان این سطور باید به این فهم 
و درک برســند که اساساً وقوع برخی 
تحوالت برای موازنه  ســازی نظامی و 
دفاعی در منطقه خاورمیانه، به دلیل 
حضور رژیــم صهیونیســتی در این 

جغرافیا است. 
حفاظــت و حراســت از حیــات 
اســرائیل همانگونه که بارها و بارها به 
آن اشاره شــده، از وظایف ذاتی تمام 
دولت ها و روســای جمهوری ایاالت 
متحده به حساب می رود و هیچکس 
نمی تواند خللی در روند آن ایجاد کند. 
به همین دلیل باید توجه داشــت که 
تمام آرگونومی نظامــی و امنیتی در 
منطقه و جغرافیای غرب آسیا و حاشیه 
خلیج فارس به نوعی برای حفظ آبرو و 
حیثیت اسرائیل از سوی ایاالت متحده 
چیدمان شــده و خواهد شــد. بر این 
اساس اســت ما می بینیم با آمدن جو 
بایدن به کاخ سفید، مجدداً واشنگتن 
در حال نوشــتن ســناریوی جدید با 
هدف حفظ دست برتر اســرائیل در 

مقیاس نظامی و امنیتی است. 
با این حــال به نظر می رســد که 
علیرغم اعتــراض مالیات دهندگان 

آمریکا به ادامه حمایت کاخ ســفید از 
اســرائیل و تعمیق این ارتباط، باز هم 
ســاختار سیاسی این کشــور، و حاال 
دموکرات هــا در حــال تقویت قوای 

نظامی و دفاعی تل آویو هستند. 
 1 میلیارد دالر کمک 

به تل آویو
آنچه در این میان و در فضای فعلی 
به شدت  مهم به نظر می آید، تصویب 
کمک یــک میلیــارد دالری به رژیم 
صهیونیســتی برای تجهیز ســامانه 
موشکی گنبد آهنین توسط مجلس 
نمایندگان آمریکا اســت. بر اســاس 

اعالم رویترز، اختصاص این کمک یک 
میلیاردی، در جلسه مجلس نمایندگان 
آمریکا با دریافــت رأی اکثریت قاطع 
)3۶۰ رأی موافق به ۸ رأی مخالف( به 
تصویب رسید و پس از این مرحله قرار 
اســت برای تایید، این الیحه به سنای 

آمریکا ارسال شود.
 آناتولی ترمیــه هم در ایــن باره 
نوشته است که پس از مخالفت برخی 
نمایندگان بــا اختصاص این کمک ها 
و تهدید آن ها به عــدم تصویب الیحه 
قانون بودجه دولت، الیحه جداگانه ای 
با عنوان »قانــون تخصیص اعتبارات 
تکمیلی گنبــد آهنیــن« به صحن 
مجلس نمایندگان آمریکا رفت که در 

نهایت به تصویب رسید. 
در ادامه گــزارش آناتولــی آمده 
اســت که روز سه شــنبه و تنها چند 
ساعت پیش از رأی گیری درباره قانون 
بودجه در مجلس نمایندگان آمریکا، 
برخی از اعضای کنگــره اعالم کردند 
در صورتی که بودجه شــامل موضوع 
کمک اضطراری به سامانه گنبد آهنین 
باشد به آن رای نخواهند داد. اما یک روز 
بعد از حذف بند کمک مالی اضطراری 
واشنگتن به تل آویو برای سامانه های 
پدافندی »گنبد آهنین« از طرح بودجه 
نظامــی در کنگره آمریکا، رســانه ها 
از بازگشــت این بند به صحن کنگره 
خبر دادند که در نهایت حاال تصویب 
شده است. بر اســاس گزارش رویترز، 
ایاالت متحده در حال حاضر سالیانه 
۱.۶ میلیارد دالر بــرای تولید و تأمین 
سامانه های گنبد آهنین اسرائیل، به 
تل آویو کمک بالعوض انجام می دهد. 

پس از تایید این الیحه نفتالی بنت، 
نخست وزیر اســرائیل در واکنش به 
این اقدام مجلــس نمایندگان آمریکا 
اعالم کرد که تصویب این الیحه پاسخ 
محکمی به کسانی بود که در حمایت 
واشــنگتن از تل آویو تردید داشتند.  
اما نکته مهمتر این اســت که بودجه 
مذکور به »تکمیل ذخایر موشک های 
گنبد آهنین« اسرائیل اختصاص داده 
شده اســت که به نوعی بازگو کننده 
دو موضوع به شدت مهم است. مساله 
اول این است که تخصیص این بودجه 
آنهم برای پُر کردن خزانه موشک های 
گنبد آهنین به خوبی نشــان می دهد 
که تل آویــو در درگیری های چند ماه 
اخیری که با غزه داشــته، به شــدت 

ترس و اضطراب را تجربه کرده است. 
اینکه خزانه موشک های پدافند گنبد 
آهنین در جنگ ۱2 روزه میان اسرائیل 
و غزه خالی شده، نشــان می دهد که 
اوالً تعــداد زیادی موشــک از غزه به 
سمت ســرزمین های اشغالی شلیک 
شــده که علیرغم تکذیب اســرائیل، 
حاال این موضوع می تواند تایید همین 
مساله باشد. ثانیا نشــان می دهد که 
سامانه گنبد آهنین چندان  با دقت زیاد 
نمی تواند موشک های شلیک شده از 

غزه را رهگیری و منهدم کند. 
موضوع دوم این است که تایید یک 
میلیارد کمک آمریکا به اســرائیل، در 
حقیقت نشــان می دهد که تل آویو از 
وضعیت فعلی در منطقه و به خصوص 
در غــزه نگران اســت. همیــن چند 
روز پیش بــود که ۶ زندانــی فرارری 
فلسطینی مجدداً دستگیر و به زندان 
رژیم صهیونیستی منتقل شدند و حاال 
حماس و ســایر گروه های فلسطینی 
به شدت خواهان تالفی علیه تل آویو 
هســتند که به همین دلیــل به نظر 
می رســد اســرائیل نگرانی خود را با 
واشنگتن در میان گذاشته است و آنها 
هم برای پُر کردن خزانه موشک های 
گنبد آهنین با اعطای یک میلیارد دالر 
موافقت کرده اند. این مولفه ها نشــان 
می دهد که واشــنگتن برای واکنش 
نشان دادن اسرائیل به حمالت جدید و 
احتمالی، اقدام به تخصیص این بودجه 
کالن کرده اســت و بایــد دید که چه 

اتفاقی قرار است رخ دهد. 

مجلس نمایندگان آمریکا یک میلیارد دالر به توسعه گنبد آهنین اختصاص داد؛ 

کمکهایبیشائبهموشکیبهتلآویو!
تخصیص بودجه یک 

میلیارد دالری به تل آویو 
آن هم برای پُر کردن خزانه 
موشک های گنبد آهنین، 

درحالی صورت گرفته 
است که مالیات دهندگان 

آمریکا بارها به ادامه حمایت 
کاخ سفید از اسرائیل و 

تعمیق این ارتباط، اعتراض 
کرده اند، اما باز هم ساختار 
سیاسی این کشور، و حاال 

دموکرات ها در حال تقویت 
قوای نظامی و دفاعی 

تل آویو هستند

تایید یک میلیارد کمک 
آمریکا به اسرائیل، در 

حقیقت نشان می دهد که 
تل آویو از وضعیت فعلی 

در منطقه و به خصوص در 
غزه نگران است که بخشی 

از آن به تهدید گروه های 
مقاومت فلسطین پس 

از دستگیری شش اسیر 
فراری برمی گردد

به گزارش اسپوتنیک، دپارتمان اطالعات و ارتباطات جمعی وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که کشتی گشت نیروی 
دریایی اسپانیا، رایو و کشتی مین یاب ویارجو ایتالیا وارد دریای سیاه شدند. کشتی های نظامی ساعت ۱۸ و 3۰ دقیقه 
روز 23 سپتامبر به وقت محلی وارد این منطقه شدند. نیروها و ناوگان دریای سیاه روسیه شروع به کنترل اقدام های 
کشتی های کشورهای عضو ناتو کردند. وزارت خارجه روسیه در پایان ماه جوالی، 
به تشدید مصنوعی تنش در دریای سیاه توسط بازیگران غیر منطقه ای اشاره کرد. 
وزارت خارجه به نقش ویژه ترکیه اشاره کرد که می تواند عبور کشتی های جنگی از 
تنگه ها را کنترل کند. دریانوردی در بسفر و دردانل با کنوانسیون مونترو در سال 
۱۹3۶ تنظیم شده است. این سند، آزادی عبور از تنگه را برای کشتی های تجاری 

همه کشورها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ حفظ می کند. 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که با انجام عملیات ویژه، استان البیضا به طور کامل از اشعال دشمن آزاد شده 
است. به گزارش المیادین، یحیی سریع که در کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت، افزود مساحت  آزاد شده از اشغال 
دشمن 2 هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع است به طوری که در ۴۸ ساعت گذشته نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن 
موفق شدند شهرستان های الصومعه، مسورا و بخش هایی از شهرستان مکیراس را 
آزاد کنند. سریع همچنین اعالم کرد که نیروهای یمن خسارت سنگینی به نیروهای 
دشمن  وارد کرده است. ســخنگوی نیروهای مسلح افزود، ائتالف سعودی بیش از 
2۰حمله هوایی برای حمایت از اعضای خود و توقف پیشروی نیروهای ما انجام داده 
است. وی از حمله موشکی و پهپادی به مواضع داعش و القاعده خبر داد. وی شمار 

کشته های دشمن و ترویست ها را به ترتیب ۷۰ و ۱2۰ نفر اعالم کرد.

نیروهای مسلح یمن: استان البیضا به طور کامل آزاد شدورود دو کشتی جنگی ناتو به دریای سیاه 

رئیس شورای ریاســتی لیبی در سخنانی گفت که 
کشــورش یا باید انتخابات را برگزار کنــد یا ناگزیر به 
میدان درگیری مســلحانه باز خواهد گشت. به نوشته 
روزنامه القدس العربی، محمد المنفی، رئیس شورای 
ریاستی لیبی در جریان هفتاد و ششمین دور نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک بر اهمیت 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در لیبی 
در موعد مقرر تاکید کرد. وی در اینباره گفت: لیبی در 
تکمیل روند سیاسی با چالش های واقعی روبرو است؛ 
در حال حاضر شاهد مرحله ای سرنوشت ساز با نزدیک 
شــدن به تاریخ برگزاری انتخابات در دســامبر آینده 
هســتیم. المنفی افزود: لیبی دو گزینه بیشتر پیش رو 
ندارد؛ یا باید با برگزاری انتخابات پاک، آزاد و شــفاف 
و پیش رفتن به ســمت ثبات پایــدار موفق عمل کرد 
یا کشــور ناگزیر به اختالفات و درگیری مسلحانه باز 

خواهد گشت. وی تاکید کرد: مشکل خروج نیروهای 
خارجی و مزدوران یک چالش واقعی برای کشــور ما 
اســت، خروج نیروهای خارجی و مزدوران از لیبی به 
برگزاری انتخابــات آزاد، امن و عادالنه کمک می کند. 
وی ادامه داد: لیبی ابتکار عمل میزبانی یک نشســت 
بین المللی را در اکتبر آینده به عنوان بخشی از ابتکار 

حمایت از ثبات لیبی به عهده می گیرد.

کارلس پوگدمون رییس سابق دولت محلی کاتالونیا 
در ساردینا ایتالیا دستگیر شد. به گزارش شبکه خبری 
دویچه وله، گونزالو بویه، وکیــل مدافع پوگدمون در 
توئیتر نوشــت: وی هنگام ورود به شــهر ساردینا که 
به عنوان یک عضو پارلمــان اروپا به آنجــا رفته بود، 
دستگیر شد. بویه اعالم کرد که تاریخ حکم بازداشت 
وی مربوط به ۱۴ اکتبر 2۰۱۹ بوده اســت. پوگدمون 
همراه با سه تن از وزرای دولت خودمختار کاتالونیا به 
دنبال برگزاری یک همه پرسی برای جدایی از اسپانیا 
در سال 2۰۱۷، از کشور فرار کردند. دولت اسپانیا این 
همه پرسی را غیرقانونی اعالم کرد و پوگدمون در حال 
حاضر به اتهام فتنه تحت تعقیب اســت. رهبر جدایی 
طلبان کاتالونیا عضو پارلمان اروپا اســت اما مصونیت 
خود را از دست داده است. این سیاستمدار به مدت ۴ 
سال در بلژیک زندگی کرد. دســتگیری وی درحالی 

اســت که بیش از یک هفته از مذاکرات دولت مرکزی 
اسپانیا و دولت جدایی طلب کاتالونیا با هدف رسیدن 
به توافق گذشته اســت. نزدیک به یک سال و نیم بود 
که هیــچ گفتمانی بین دو طرف صــورت نگرفته بود. 
اوایل ماه میالدی تظاهراتی در بارسلونا با حضور ده ها 
 هزار نفر برای اســتقالل و جدایی کاتالونیا از اســپانیا 

برگزار شد.

لیبی در دوراهی برگزاری انتخابات یا بازگشت به جنگ رهبر جدایی طلبان کاتالونیا در ایتالیا دستگیر شد
خبرخبر


