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خواب احیای امپراتوری ناپلئون
اجــاس همکاری منطقهای عــراق که دو روز
پیش در بغداد برگزار شد در کنار سران و وزرای
امور خارجه  ۸کشور منطقه یک مهمان دیگر
هم داشــت .امانوئل مــاکــرون رئیسجمهور
فرانسه به عنوان تنها کشوری که نه در زمره
همسایگان عــراق است و نه کشورهای عرب
منطقه ،در این اجالس حضور داشت .تابستان
سال گذشته نیز پس از انفجار بندر بیروت،
ماکرون به لبنان رفت و ضمن ایراد سخنانی
پر حاشیه خواستار حلوفصل سریع انسداد
سیاسی در لبنان شد .به نظر میرسد فرانسه
در سالهای اخیر سیاست جدیدی را در منطقه
غــرب آسیا در پیش گرفته اســت .شرایط در
منطقه طی دهههای گذشته نشان داده که
سطح اختالفات میان کشورها فضایی را برای
حضور یک قدرت خارجی فراهم کرده است .در
سالهای دور این فضا در اختیار انگلستان بود
و طی چند دهه اخیر نیز آمریکا به نقشآفرینی
در تحوالت منطقه پرداخته است.اکنون و پس
از پایان دوران ترامپ و در پیش گرفته شدن
سیاست کاهش حضور آمریکا در منطقه از سوی
دولت دموکرات بایدن ،فرانسه به دنبال پررنگ
کردن نقش خود در غرب آسیاست .خأل قدرتی
که روی گسل اختالفات منطقه پدید آمده است
باید توسط یک بازیگر خارجی پر شود .آن چه
که زمینه را برای حضور فرانسه در منطقه بیشتر
فراهم میکند ،منفی نبودن افکار عمومی
راجع به این کشور به انــدازه دیگر کشورهای
استعماری است .فرانسه به دلیل اتخاذ برخی
تصمیمات مستقل از جمله همراهی نکردن
در حمله بــه عــراق در ســال  ۲۰۰۳تــا حدی
وضعیت بهتری در میان افکار عمومی دار د.
هر چند فرانسه تاریخ سیاهی در شمال آفریقا
و به ویژه الجزایر دارد .در کنار این سیاستها
فرانسه همواره تالش داشته تا با استفاده از
ابزارهای فرهنگی سطح نفوذ خود را در میان
جوامع افزایش دهد .به نظر میرسد ماکرون
با استفاده از تجربه دو کشور استعماری دیگر به
دنبال راهیابی به منطقه از طریقی دیگر است
طریقی که به احیای یک امپراتوری ناپلئونی
جدید منجر شود.اگر چه باید دید او تا چه حد
میتواند در این راه موفق باشد.
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پایانعصرپلیسجهانبودنآمریکا؟
نشریه ویک با اشاره به خروج پرماجرای آمریکا
از افغانستان و با به تصویرکشیدن «عمو سام»
در حالی که نشان «کالنتر جهان» را به پشتسر
خود پرتاب میکند ،مینویسد :آمریکا در حال
عقبنشستن؛ پایان یک عصر؟

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

ماجراجوییناکام ماکرون درخاورمیانه
امانوئلماکرونباقدمزدندرعراقیاسفرغیرمنتظرهبهلبنانسعی
درارائهتصویریجدیدازفرانسهتحتحکومتشدارد

چند ماهی است که امانوئل ماکرون ،رئیس
جمهور فرانسه ،با استایلی متفاوت خود را وارد
تحوالت خاورمیانه کرده است .بر خالف حضور
دیپلماتیکش در جلسات رسمی ،کت سرمه ای
اش را به تن ندارد .تنها لباسی سفید که آستین
هایش را تا زده ،خود نمایی می کند .تصویری
که ابتدا پس از حضورش در لبنان در پی انفجار
پارسال بندر بیروت مشاهده شد و حاال مشابه
آن در سفر عــراق دیــده می شــود .اما ماکرون
آستین هایش را برای پیشبرد چه اهدافی در

خاورمیانه باال زده است؟ ماکرون پروژه حضور
موثر در خاورمیانه را همزمان با انــزوای بین
المللی آمریکای تحت ریاست دونالد ترامپ با
شعار«اول آمریکا» آغاز کرد .اما به نظر می رسد
نمایشماکرونازسویدولتمردان وسیاسیون
خاورمیانه قابل هضم و پذیرفته نیست .امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه در جریان سفر
خود به عراق برای شرکت در نشست بغداد،
روز یک شنبه از شهر موصل در شمال این
کشور دیــدن کــرد؛ موصل در جریان نبردها

برای شکست گروه تروریستی داعش در سال
 ۲۰۱۷میالدی ویران شد .ماکرون سفر خود
بهموصلرابابازدیدازکلیسایکاتولیک«بانوی
ما» آغاز کرد .این کلیسا نیز در دوران حکومت
داعــش به شــدت آسیب دیــد .عــدم مقبولیت
ماکرون در سفرش به موصل کامال مشهود بود.
رئیس جمهور فرانسه هیچ گاه فکر نمی کرد در
سفرش به عراق ،این گونه از سوی یک کشیش
مسیحی سورپرایز شود .کشیش «نیقودیموس
داودمتی»رئیسکلیسایارتدوکسموصل،در
این دیدار از ماکرون پرسید« :چرا وقتی داعش
در روز روشن آمد و ما را آواره کرد از این دولت
های بزرگ هیچ کدام نبودند و مقابل داعش
نایستادند؟» ویدئوهای منتشر شده و نیز رسانه
های حاضر هیچ پاسخی از ماکرون در قبال این
سوال مقام کلیسای عراقی منتشر نکردند.
رئیس جمهور فرانسه امــا در یک کنفرانس
بینالمللی دربارۀ تروریسم گفت« :تا زمانی که
تروریستها در عراق هستند ،فرانسه نیز قوای
خود را در عراق حفظ خواهد کرد ...حتی اگر
نیروهای آمریکایی از این کشور خارج شوند».
پیش از قدم زدن های ماکرون در عراق ،انفجار
بیروت فرصتی برای دولت فرانسه بود تا با بهره
بــرداری از آن برای فعال سازی نقش خود در
پرونده لبنان وارد عمل شود .اوج این سیاست
پاریس را می تــوان در سفر رئیس جمهوری
فرانسه در شانزدهم مــردادمــاه  ۹۹و سپس
یازدهم شهریورماه همین سال به فاصله کمتر
از یک ماه مشاهده کرد .امانوئل ماکرون در
این دو سفرش تالش کرد که دولت فرانسه را

در کنار ملت لبنان و در برابر به گفته خود طبقه
فاسد سیاسی این کشور معرفی کند و سپس
از طرح خود برای لبنان رونمایی کند .رئیس
جمهور فرانسه در اولین سفر خود به لبنان در
سخنانی غیر دیپلماتیک و مداخله جویانه با
تعیین ضرب االجل برای اصالحات سیاسی به
مقامات لبنانی اعالم کرد که اگر تا ماه سپتامبر
( شــهــریــور ) اصــاحــات انــجــام نــشــود ،خود
مسئولیت این اصالحات را برعهده خواهد
گرفت .گذشت زمان نشان داد که او هیچ کاری
نمی تواند بکند و نکرده است.
▪آیا این شکست در عراق هم نمایان می شود؟

پای ماجراجویی های فرانسه این روزهــا به
افغانستان هم بــاز شــده اســت .ایــن مواضع
ماکرون در قبال طالبان و افغانستان است
که بلندترین صدا را در رسانه ها دارد .او گفته
فرانسه به همراه متحدان خود میکوشد در
مذاکره با طالبان و با یاری قطر راهحلی برای
خارج کردن آنان از افغانستان پیدا کند .او
گفت که سه کشور فرانسه ،آلمان و بریتانیا با
پیشنهاد طرحی به شورای امنیت سازمان ملل
مایلند یک منطقۀ امن در اطراف فرودگاه کابل
ایجاد کنند تا به این ترتیب کسانی را که جان
شان در خطر است از افغانستان خارج کنند.
طالبان اما مخالفت خود را با این طرح اعالم
کرده است .حتی طالبان که هنوز خشت های
بنای حکومتش را روی هم نگذاشته نیز نمی
خواهد رئیس جمهور جویای نام فرانسه بازیگر
این منطقه باشد.
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افغانستان دوباره مامن سران القاعده می شود؟

بازگشت پیونگ یانگ به عصرماجراجویی اتمی

خروج نظامیان خارجی از افغانستان که
به پایان می رســد و طالبان یکی پس از
دیگری ترکیب کابینه آینده خود را مشخص
می کند ،آرام آرام ساختار آن چه که این
گــروه به عنوان «امــارت اسالمی» در پی
تشکیل آن است مشخص تر می شود .کادر
رهبری طالبان سعی کــرده است خود را
معتد لتر از  ۲۰سال پیش نشان دهد که
یک حکومت بسته ایجاد کرد و زنان را از
تحصیل و کار بازداشت .آن ها اکنون اصرار
دارند که زنان حق تحصیل و کار را خواهند
داشــت .اما با گذر ایام مــواردی خالف آن
چیزی که سخنگویان طالبان وعــده آن
را داده بودند در حال عملی شدن است.
دیــروز ،خبرگزاری پــژواک افغانستان از
ممنوعیت پخش موسیقی و حضور زنان
مجری در شبکههای تلویزیونی و رادیویی
والیــت قندهار در جنوب افغانستان خبر
داده است .وزارت فرهنگ و اطالعرسانی
محلی در والیت قندهار این خبر را تایید
کرده است .چند روز پیش ذبیحا ...مجاهد،
سخنگوی طالبان به روزنامه نیویورک تایمز
گفته بــود ،طالبان ممکن است موسیقی
را ممنوع کند چون در اسالم حرام است.
خبرگزاری پژواک تنها از حضور نداشتن
مجریان زن در شبکه های محلی قندهار
سخن گفته امــا آ نچــه مشهود اســت این
است که مجریان چند روزی است درهیچ
شبکه تلویزیونی دیده نمیشوند .آن چه
از سخنان محمد نعیم ،سخنگوی دفتر
سیاسی طالبان در دوحه مشخص است،
فعال تنها کارکنان زن وزارت بهداشت
افغانستان در کابل و والیتها ،مجوز یافته
انــد «بــدون هیچ نــوع ممانعتی» از طرف
طالبان ســر کــارشــان حــاضــر شــونــد ،اما
همچنان سرنوشت کارمندان زن در سایر
مشاغل مشخص نیست .ذبیح ا ...مجاهد،
سخنگوی طالبان ،پیشتر در دومین نشست
خبری خــود از زنــان افغانستان خواسته
بود که فعال در اجتماع ظاهر نشوند چون
شبهنظامیان هنوز آموزش کافی ندیدهاند
و نمیتوان برای حسن رفتار آن ها با زنان
تضمین داد .ششم شهریور ماه نیز اعالم شد

که شیخ «عبدالباقی حقانی» ،سرپرست
وزارت تحصیالت عالی از طرف طالبان
شده اســت .در پی آن کمیسیون تعلیم و
تربیت افغانستان در اعالمیهای نوشت که
تمام مدارس ابتدایی دولتی و خصوصی
از روز شنبه ( ۶شهریور) برقرار میشوند.
در این اطالعیه آمده است که درباره آغاز
دروس دور ههـــای متوسطه و باالتر بعدا
تصمیمگیری خواهد شــد ،و بر ایــن مبنا
فعال وضعیت ادامه تحصیل دانشآموزان،
بـهویــژه دخــتــران ،از کــاس هفتم به بعد
روشن نیست.
▪دستیار بنالدن در افغانستان؟

محدود کردن زنان تنها پروژه طالبان مشابه
حکومتش در پایان قــرن بیستم نیست.
حاال سوال این است که آیا افغانستان تحت
حکومت طالبان ،به مامنی برای القاعده
تبدیل خــواهــد شــد یــا خــیــر؟ دیــــروز ،در
شبکههای اجتماعی ویدئویی منتشر شد
که براساس آن گفته میشود امینالحق که
از او به عنوان یکی از نزدیکان بن الدن یاد
میشود ،وارد ننگرهار در شرق افغانستان
شده است .یک سخنگوی طالبان درگفت
وگو با بیبیسی گفته است که هیچ یک
از اعضای «غیرافغان» گــروه القاعده در
افغانستان حضور ندارند .این سخنگوی
طالبان که بی بی سی نامی از وی نبرده،
در خــصــوص گــزارشهــا مبنی بــر حضور
امینالحق گفت که او را «نمیشناسم» و
حضور وی را در خاک افغانستان «نمیتوانم
تایید کنم ».اما این که این سخنگو نمیتواند
ایــن مسئله را تایید کند بــه معنی نبود
شواهدی در این باره نیست .در سال۲۰۰۷
نیروهای ائتالف تحت فرماندهی آمریکا در
افغانستانبرایبازداشتوکشتندوازدهتن
ازفرماندهانطالبانوالقاعدهدرافغانستان
تا دویست هزار دالر جایزه تعیین کرده اند.
در فهرست سال  ۲۰۰۷به نامهای «سراج
حقانی ،انورالحق ،ابولیث اللیبی ،دکتر
امین الحق ،طاهر یولداش ،مال صدیق ،بیت
ا ...مسعود ،دوست محمد ،محمد رحیم،
قاری بریال و مال ناصر» اشاره شده است.

یک راکتور هستهای کره شمالی که در جریان
گفت و گوهای رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ،
رئیس جمهور سابق آمریکا در راستای نشان دادن
حسن نیت پیونگ یانگ متوقف شده بــود ،پس
از سه سال مجدد فعال شده است .آغاز فعالیت
مجدد ایــن راکــتــور آب سنگین در حالی است
که آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی میگوید،
سوخت مصرف شده این راکتور می تواند برای
تولید پلوتونیم استفاده شود .پلوتونیم در ساخت
ســاحهــای هستهای استفاده مــی شــود .کره
شمالی در سال  ۲۰۰۹آژانس بینالمللی انرژی
اتمی را از این کشور اخراج کرد اما آژانس با اتکا
به تصاویر ماهوارهای به ارزیابی برنامه هستهای
این کشور ادامه میدهد .این نهاد میگوید که در
اوایل ژوئیه (تیر) امسال از این راکتور آب خنک
خــارج شده که همین نشانهای است از این که
راکتور در حال کار است .آژانس بین المللی انرژی
اتمی گفت که چنین شواهدی از دسامبر ۲۰۱۸
مشاهده نشده بود .هم نیروگاه و هم آزمایشگاه در
مشهورترین مجتمع هستهای کره شمالی ،به نام
یونگبیون قرار دارند .یونگبیون ،مجموعهای
هستهای است که راکتوری پنج مگاواتی دارد.
این مجموعه در قلب برنامه هستهای کره شمالی
است .متخصصان با نظارت از راه دور امیدوارند
که متوجه شوند کره شمالی توانایی ساخت چند
سالح هستهای را دارد .پیشتر آژانس بینالمللی
انــرژی اتمی و دیگر تحلیلگران مستقل دربــاره
فعالیت مشاهده شده در آزمایشگاه هستهای-

شیمیایی کــره شمالی گ ــزارش داده بــودنــد و
معتقد بودند که این اقدامات بخشی از زنجیره
تبدیل سوخت هستهای به پلوتونیم برای تولید
سالحهای هستهای بوده است .این واقعیت که
یک زنجیره بــازفــراوری در حــال انجام اســت به
احتمال زیاد نشان میدهد که کره شمالی قب ً
ال
سوخت هستهای تولید کرده است .این که این
سوخت چند سال پیش یا به تازگی و به صورت
پنهانی تولید شده باشد ،هنوز مشخص نیست.
گفته میشود کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی،
درازایرفعتحریمهادرمذاکراتبادونالدترامپ،
رئیس جمهوری پیشین آمریکا در هانوی(پایتخت
ویتنام) در سال  ۲۰۱۹پیشنهاد کرد که مجتمع
یونگ بیون را برچیند .با این حال ،این مذاکرات تا
حدی به هم خورد زیرا هیچ یک از دو طرف حاضر
به عقبنشینی از خواستههایشان نبودند .از
سرگیری فعالیت هسته ای کره شمالی در حالی
است که وزارت امور خارجه این کشور در واکنش
به رزمایش اخیر آمریکا و کره جنوبی گفت :تمرین
جنگ تهاجمی از سوی آمریکا و کره جنوبی به
خوبی لزوم تداوم تقویت قابلیت های پیشگیرانه
و دفاع ملی ما را برای مقابله با تهدیدات خارجی
و حذف آن ها یادآوری کرد .این وزارتخانه افزود:
ما به شکلی بی پایان به انباشت «بازدارندگی
جنگی» خود می پردازیم .ضمن آن که بر تهدیدات
نظامی فزاینده آمریکا غلبه کرده و بر اساس اصل
قدرتبرایقدرتدربرابرنیروهایمتخاصملجام
گسیخته و بی محابا ایستادگی می کنیم.

3
نمای روز

نگاه دردسر ساز بایدن به ساعتش
جــو بــایــدن ،رئیس جمهور آمریکا در مراسم
تشییع جنازه  13سرباز آمریکایی که در انفجار
انتحاری فرودگاه کابل کشته شدند ،به ساعت
خــود نگاه کــرد .ایــن حرکت از دیــد رسانههای
جمهوریخواه مغفول نماند و بــه عــنــوان بی
حوصلگیبایدنبرایحضوردراینمراسمتعبیر
شد و حاال او به بیاحترامی به این سربازان و
خانوادههای آنان متهم شده است .سال1991
وقتی بوش پدر در اثنای مناظره انتخاباتی با
بیل کلینتون به ساعت خود نگاه کــرد ،توسط
رسانههابهتوهینبهمردمآمریکامتهمشدوبرخی
کارشناسان سیاسی در آمریکا این موضوع را از
مهمترین دالیل شکست بوش پدر در انتخابات
ریاستجمهوریسال 1992قلمدادمیکردند!

کارتون روز

واکنش اشپیگل به حمایت چین از طالبان و
استیصال غرب در افغانستان.
 +آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل :آیا باید
با طالبان مذاکره کنیم؟
 جــوســپ بـــورل مسئول سیاست خارجیاتحادیه اروپا :آن ها چینی صحبت می کنند!

قاب بین الملل

تفنگدار سابق بریتانیایی به جای
انسان ها ،با  ۲۰۰سگ از افغانستان
خارج شد!
یکی از تفنگداران پیشین نیروی دریایی بریتانیا
که در افغانستان پناهگاهی را بــرای سگها و
گربهها برپا کرده بود با یک پرواز چارتر و به همراه
این حیوانات از این کشور بحرانزده خارج شد ،اما
کارکنان محلی را با خود نبرد .پل فارتینگ پس از
آن که  ۱۵سال پیش به همراه نظامیان بریتانیا در
افغانستان حضور داشت یک موسسه خیریه به نام
«نوزاد» را برای نگهداری و رسیدگی به حیوانات
خانگی در افغانستان ایجاد کرد .او حاضر به ترک
افغانستان بدون حیوانات پناهگاهش نشد و از
مقاماتطالباننیزدرخواستکمککردهبود.تام
توگنهت،نمایندهمحافظهکارمجلسعوامکهسابقه
خدمت در عملیات ارتش بریتانیا در افغانستان
را دارد در این باره گفت« :اگر من یک آمبوالنس
بفرستمتابهجایمادرشما،سگمرانجاتدهمچه
خواهید گفت؟» او افزود« :ما نظامیان زیادی را به
کار گرفتیم تا  ۲۰۰سگ را منتقل کنیم در حالی
کهخانوادهمترجممناحتماالکشتهخواهندشد».

