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رسانه های غربی و آمریکایی نوشتند روسیه 
در واکنش به درخواست فنالند و وسوئد برای 
پیوســتن به ناتو، اقدام به انتقال تســلیحات 
هســته ای از جمله موشک اســکندر به مرز با 

فنالند کرده است. 
به گزارش نیویورک پســت،: بــا توجه به 
خطر بــاالی اخیر پیوســتن فنالند بــه ناتو، 
گزارش می شود روسیه موشک هایی که توانایی 
شــلیک )حمل( کالهک هسته ای دارند را به 
مرز با فنالند منتقل کرد. رویترز نیز به تازگی 
خبر مشــابهی را منتشــر کرده بود. نیویورک 
پست درادامه نوشــت: ناوگانی از ده ها خودرو 
نظامی ازجملــه هفت خودرو که تصور می رود 
 Iskander( »اســکندر«  موشک های  حامل 
missiles( باشــند، دراین نقل و انتقال دیده 

شده اند.
تارنمای خبری نیویورک پســت با اشاره به 
یک کلیپ ویدیویی که ادعا می شود مربوط به 
انتقال موشک های هسته ای روسیه به سمت 
مرز فنالند است، نوشت: این ناوگان موشکی به 
شهر »ویبورگ« )Vyborg( در مرز با فنالند 

منتقل شده است.
این رسانه آمریکایی افزود: انتشار این کلیپ 
ویدیویی درســت چند روز پــس از آنکه یکی 
از مقامات نزدیک بــه والدیمیر پوتین ریئس 
جمهوری روســیه ، هشــدار داده بود روسیه 
درصورت ملحق شــدن فنالند به اتحاد پیمان 
نظامی به ســرکردگی آمریکا، روسیه اقدامه به 
اعزام موشــک های مافوق صوت و تســلیحات 

هسته ای )به مرز با فنالند( خواهد کرد.
نیویورک پست نوشــت: دمیتری مدودیف 
معاون شورای امنیت روسیه گفته بود، پیوستن 
فنالند به ناتو، پایانی بر موضوع »وضعیت عاری 
از سالح هسته ای در منطقه بالتیک « خواهد 
بود. در واکنش به این اقدام روســیه ، جوزپ 

بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
گفت این اتحادیه آماده است در صورت حمله 
روسیه به فنالند و سوئد، حتی در شرایطی که 
آنها منتظر عضویت در سازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( هســتند، از این دو کشور دفاع 

کند.
بنا به گزارش یورونیوز، بورل روز سه شنبه 
در نشســت با وزیران دفاع اروپا در بروکسل از 
تصمیم نهایی این دو کشــور منطقه نوردیک 

برای تقاضای عضویت در ناتو استقبال کرد.
بورل در پاســخ به ســوالی درباره این که 

در صــورت حمله به فنالند و ســوئد آیا ماده 
۴۲.۷ معاهدات اتحادیه اروپا اجرایی می شــود 
به روشــنی گفت: اگر به خاک کشوری حمله 
شود و اگر حمله مسلحانه ای به یکی از اعضای 
اتحادیه اروپا انجام شــود این کشور می تواند از 
دیگران تقاضای کمک کند. بقیه کشورها هم 
وظیفــه دارند در حد تــوان خود به آن کمک 

کنند، نه کمتر و نه بیشتر.
ماده ۴۲.۷ معاهده لیســبون اتحادیه اروپا 
که به اصطالح بند همبستگی خوانده می شود، 
تصریح می کند که اگر یک کشور عضو اتحادیه 

اروپا قربانی تجاوز مسلحانه به قلمرو خود شود، 
سایر اعضای اتحادیه موظف هستند با تمام قوا 

به آن کمک کنند.
انگلیس پیشنهاد ضمانت های امنیتی را به 
دو کشوری که می توانند عضو جدید ناتو باشند 

ارائه داده است.
بحث حمله به فنالند

فابریــس پوتیــه، تحلیلگــر سیاســی در 
راسموســن گلوبال در این زمینه گفت: پوتین 
فعال نگرانی در این زمینه ندارد. روشــن است 
که مسکو رویکرد مالیمی را دراین زمینه اتخاذ 

کرده اســت. روسیه به وضوح اعالم کرده که از 
این موضوع خوشحال نیست.

وی افزود: روســیه تهدید کرده در صورت 
عضویت این دو کشور برخی اقدامات تکنیکی- 
نظامی را بکار خواهد بســت اما در نهایت آنها 
این تصمیم سیاســی را پذیرفته اند. اما چیزی 
که روســیه نپذیرفته اســت و به نظرم پوتین 
در این زمینه خط قرمز کشــیده است، هر نوع 
قابلیت نیروهــای ناتو برای اعزام نیرو به خاک 
این کشورها است. فنالند با وسعتی حدود ۳۳۸ 
کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از پنج میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر واقع در شــمال شــرق اروپا 
واقع اســت و بیش از یکهــزار و ۳۰۰ کیلومتر 
مرز مشترک با روسیه دارد. پارلمان فنالند سه 
شنبه ۲۷ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ به عضویت 
این کشــور در پیمان آتالنیک شمالی )ناتو( با 
اکثریت قاطع رای داد و به دولت این کشــور 
اجازه ارسال نامزدی رسمی به مقر ناتو را صادر 

کرد.
در پایان جلسه دو روزه پارلمان فنالند، طرح 
الحاق به ناتو با ۱۸۸ رای موافق، هشــت رای 

مخالف و بدون رای ممتنع به تصویب رسید.
فنالند روز یکشــنبه هفته جــاری نامزدی 
تاریخی خود در ناتو را به عنوان نتیجه مستقیم 

تهاجم روسیه به اوکراین اعالم کرد.
درهمین حال » ماگدالنا اندرسون « نخست 
وزیر ســوئد نیز اعالم کرد این کشور به همراه 
فنالند درخواســت خود را برای پیوســتن به 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( تا روز چهارشنبه 
۲۸ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۱ بــه مقر این اتحاد 
نظامی ارســال می کنند. نخست وزیر سوئد در 
یــک کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با رئیس 
جمهور فنالند در اســتکهلم اظهار داشــت:دو 
کشور به طور مشترک درخواست خود را فردا 

به مقر ناتو در بروکسل ارائه می کنند.

بورل درباره استقرار سامانه موشکی روسیه در مرز فنالند هشدار داد

نگرانی اروپا درباره سامانه هسته ای کرملین

ژنــرال مایکل کوریال فرمانــده جدید نیروهای نظامی ایــاالت متحده در 
خاورمیانه )سنتکام( سه شنبه شب در اولین سفر رسمی خود به منطقه از زمان 
تصدی سمت جدید وارد سرزمین های اشغالی شد. به گزارش ایرنا از المانیتور، 
به گفته ارتش اســرائیل، کوریال قرار است در این سفر دو روزه با آویو کوچاوی 
رئیس نیروهای جنگی  و بنی گانتز وزیر جنگ اسرائیل دیدار کند. وی همچنین 
نشستی را با روسای برنامه ریزی استراتژیک، عملیات و اطالعات ارتش اسرائیل 

برگزار خواهد کرد.
گفته می شــود، گفت وگوها بر همکاری عملیاتی مســتمر بین اسرائیل و 
آمریکا، حفظ ثبات منطقه ای و مقابله با تهدیدها و چالش های عملیاتی مشترک 
در منطقه متمرکز خواهد بود. ســفر فرمانده جدید سنتکام به اسرائیل پس از 
آن صورت می گیرد که بنی گانتز وزیر دفاع علناً خواستار تشکیل یک ائتالف 
اشتراک اطالعات بین آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس در صورت 
شکست مذاکرات در وین با هدف توقف غنی سازی هسته ای ایران شد. ژنرال 
کوریال در کالیفرنیا متولد شده است، سوابق او نشان می دهد از سال ۲۰۰۴ تا 
۲۰۱۴ در فرماندهی مرکزی ســنتکام خدمت کرده است. او به عنوان فرمانده 
گردان در موصل عراق، بین ســال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ حضور داشته و چندین 

بار در عراق مجروح شده است.

سفر فرمانده جدید سنتکام به سرزمین اشغالی
رئیس امور دفاعی دولت در سایه میانمار، از کشورهای غربی برای کمک به 
تجهیز نیروهای مقاومت که در مقابل ارتش حاکم این کشور مبارزه می کنند، 
درخواست کمک کرد. به گزارش خبرگزاری »رویترز«، دولت در سایه میانمار 
خواســتار حمایتی مشابه آنچه کشورهای غربی به اوکراین می کنند، شد. »ئی 
مون« وزیر دفاع دولت وحدت ملی میانمار گفت جنگجویان اوکراین و میانمار 
هر دو مدافع دموکراســی در حال مبارزه برای آزادی هستند و در این راه جان 
خود را گذاشــتند اما آنچه ارتش مجهز میانمار نیاز دارد، همبســتگی بیشتر 
جهانی اســت.  جنگجویان ضد ارتش این کشــور که با دولت در سایه متحد 
می باشــند با سالح های ابتدایی و سبکی تجهیز شده اند و برای مبارزه معموال 
از سالح های دست ساز در برابر ارتش کامال مجهز حاکم این کشور که بارها از 
سوی سازمان ملل متحد به استفاده از سالح های سنگین و حمالت هوایی در 
برابر غیرنظامیان متهم شده، استفاده می کنند. ارتش میانمار و نماینده اتحادیه 
اروپا در یانگون تاکنون به این اظهارات پاسخی ندادند.  از سوی دیگر سخنگوی 
دولت آمریکا در نامه ای اعالم کرده اســت، آمریکا برای پایان خشونت به ارتش 
میانمار فشار می آورد و با شرکایش برای بازسازی مسیر دموکراسی در میانمار 
همکاری می کند اما ســالح و یا هیچ شکلی از حمایت نظامی در اختیار هیچ 

گروه، فرد و یا سازمانی در میانمار قرار نخواهد داد.

درخواست دولت در سایه میانمار از غرب
شــبکه ســی ان ان گزارش داد که آمریکا ارزیابی می کند کره شــمالی 
ممکن است در طول ســفر جو بایدن به آسیا در این هفته آزمایش موشک 

بالستیک انجام دهد.
به گزارش ســی ان ان به نقل از مقامات آگاه آمریکا نوشــت: کره شمالی 
ممکن اســت در چهار روز آینده همزمان بــا دیدار جو بایدن رئیس جمهور 
آمریکا با رهبران کره جنوبی و ژاپن، یک موشک بالستیک قاره پیما آزمایش 

کند.
براســاس این گزارش، ارزیابی اطالعاتی ایاالت متحده بر اســاس تصاویر 

ماهواره ای از فعالیت در یک سایت پرتاب در نزدیکی پیونگ یانگ است.
گزارش ســی ان ان در مورد احتمال آزمایش موشــک بالستیک توسط 
کره شــمالی در حالی منتشر می شــود که بایدن قرار است روز پنجشنبه به 
کره جنوبی ســفر خواهد کرد تا با یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی 

دیدار کند.
وی همچنین روز یکشــنبه برای دیدار با رهبران ژاپن، استرالیا و هند به 

ژاپن سفر می کند. 
کره شمالی از ابتدای سال میالدی تاکنون دست کم ۱۶ موشک آزمایش 

کرده است.

کره شمالی در تدارک آزمایش موشکی

بازداشت نماینده مجلس عوام انگلیس به اتهام تجاوز

حزب »بوریس جانسون« با رسوایی تازه ای  
مواجه شده و رسانه ها از دستگیری یک نماینده 
محافظه کار مجلس بریتانیا به ظن جرایم جدی 

از جمله تجاوز جنسی خبر داده اند.
به گزارش گاردین، پلیس شهر لندن اعالم 

کــرده که به دنبال یک سلســله تحقیقات دو 
ســاله مربوط به جرایمی که ادعا می شود بین 
سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ رخ داده، یک نماینده 
مجلس بریتانیا که نامش ذکر نشده، دستگیر 
شده است. در بیانیه ای، رئیس پلیس این شهر 

گفت: »مردی ۵۰ ساله به ظن تجاوز جنسی، 
سوء استفاده از موقعیت کاری و سوء رفتار در 
مناصب دولتی دستگیر شده است. او همچنان 
در بازداشــت اســت.« وی ادامــه داد: »ادعا 
می شود که این جنایات در لندن رخ داده است. 
تحقیقات به رهبری افسران جنایی ادامه دارد.«
دســتگیری این نماینده مجلس در حالی 
صــورت گرفت که بــا اســتعفای نمایندگان 
محافظــه کار زمان برگــزاری انتخابات میان 
دوره ای مجلس هم اعالم شده. پیش ترعمران 
احمد خان، نماینده ســابق پارلمان از شــهر 
ویکفیلد، به اتهام تجاوز جنســی به یک پسر 
۱۵ ساله محکوم شد. در حالی که نیل پریش، 
نماینده ســابق تیورتون هم اعتراف کرد که در 
مجلس عوام فیلم های مســتهجن تماشا کرده 

است.
بنا به گزارش گاردیــن، انتخاب جایگزین 
برای این دو نماینده سابق در روز ۲ تیر صورت 
می گیرد و حزب کارگر برای گرفتن کرســی 
شــهر ویکفیلد امیدوار اســت. از سوی دیگر 
لیبــرال دموکرات ها خود را بخت اول شــهر 

تیورتون می دانند. 
از ســوی دیگر، اعالم شــد یکــی دیگر از 
نمایندگان محافظــه کار مجلس عوام بریتانیا، 
دیوید واربرتون، که نماینده منطقه سامرتون و 
فروم است، در اثنای تحت تحقیق در خصوص 
آزار جنســی در پی طرح شکایات در مجلس 
عوام به حالت تعلیق درآمده اســت. سخنگوی 
دفتر وی گفــت که از این نماینده خواســته 
شــده تا اطالع ثانوی به پارلمان نیاید. رئیس 

مجلس خواسته است تا زمانی که تحقیقات در 
حال انجام اســت، نماینده مربوطه در مجلس 
نمایندگان شــرکت نکند. وی گفت: »تا زمانی 
که تحقیقات به پایان برسد، اظهار نظر بیشتری 

نخواهیم کرد.«
ماه پیش، نخست وزیر بریتانیا، جانسون به 
همراه همسرش کری جانســون و صدراعظم 
ریشی سوناک به خاطر حضور جشن تولدی که 
در سال ۲۰۲۰ برگزار شد، مورد سرزنش شدید 
رسانه ها قرار گرفتند و جریمه شدند. بسیاری از 
حامیان وی در حزب محافظه کار بریتانیا نگران 
تأثیر اقدامات جانســون بر شــهرت این حزب 
به عنوان حزب قانون و نظم هستند اما تاکنون 
از اقدام علیه نخست وزیر با درخواست رای عدم 

اعتماد خودداری کرده اند.

»ماریــن لو پن« نامــزد انتخابات ریاســت جمهوری 
فرانسه گفت: پیوســتن فنالند و سوئد به سازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی)ناتو( به نفع صلح نیست.
این فعال حزب راســتگرای تنــدرو »مجمع ملی« در 
گفت وگو با رادیو »فرانس انتــر« گفت: به نظر من امروز 
اخباری مبنی بر گســترش ناتو و حتی گسترش اتحادیه 
اروپا چیزی نیســت که امکان یافتن راه حلی برای صلح را 

فراهم آورد.
وی افزود: منشــا هراس روسیه توســعه ناتو و ایجاد 
ســاختارهای نظامی در نزدیکی خاک روسیه است. این 

هراس را توجیه نمی کنم اما باید در نظر گرفته شود.
لو پن که پیشــتر خروج فرانسه از فرماندهی واحد ناتو 

را خواستار شده بود، در زمان تبلیغات ریاست جمهوری از 
»نزدیکی راهبردی روسیه و ناتو به یکدیگر« پس از پایان 

جنگ اوکراین، دفاع کرده بود.
وی با اشــاره به اظهارات »آنری گنو« نماینده ســابق 
راستگرای فرانســه از »کشیده شدن به سمت جنگی که 
هیچکس آن را نمی خواســت« ابراز نگرانی کرد و افزود: 
کشــیده شدن ناخودآگاه کشــورها به این درگیری، پای 
یک سری از کشــورها را به جنگی باز می کند که جهانی 
خواهد بود. دو کشــور فنالند و سوئد دیروز )چهارشنبه( 
رسما درخواست خود را برای پیوستن به ناتو ارائه کردند. 
در همین حال رایزنی هایی میان کشــورهای متحد برای 

رفع مخالفت ترکیه با این درخواست در جریان است.

ترکیه که پیش از این با خرید ســامانه ضد موشــکی از 
روسیه در سال ۲۰۱۹ میالدی و سپس حمایت از آذربایجان 
در جریان مناقشه قره باغ خشم بسیاری از کشورهای عضو 
ناتــو را برانگیخته بود، بار دیگر موضعــی متفاوت از دیگر 
هــم پیمانان غربــی اش آنهم در بحبوحۀ جنــگ اوکراین 
گرفت. »رجب طیب اردوغان،«۱ رئیس جمهور ترکیه روز 
دوشنبه بار دیگر اعالم کرد که با عضویت سوئد و فنالند در 
پیمان نظامی ناتو مخالف است؛ چراکه به سرانجام این کار 
خوشبین نیست و آن را بر خالف منافع مشترک همپیمانان 
ناتو می داند. برای پذیرش عضو جدید در این ائتالف نظامی، 
رسیدن به اجماع در میان همه اعضا الزامی است؛ بنابراین از 
نظر تئوری، ترکیه کاماًل قادر به جلوگیری از الحاق سوئد و 

فنالند است. آنکارا نیز بر این موضوع واقف است و به همین 
دلیل سرسختانه در مقابل این خواستۀ جمعی ایستاده است 
کــه یکی از دالیل آن، نزاع دیرینۀ ترکیه با این دو کشــور 
اسکاندیناوی بویژه ســوئد بر سر حزب کارگران کردستان 
ترکیه است. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به »پ 
ک ک« که در سال ۱۹۷۸ میالدی تشکیل شد، دهه هاست 
با دولت مرکزی ترکیه در نبرد اســت و عالوه بر این کشور 
از ســوی ایاالت متحــده و اتحادیه اروپا نیز در فهرســت 
ســازمان های تروریستی قرار گرفته است. سوئد از دهه ۸۰ 
میالدی میزبان پناهجویان سیاســی بسیاری بوده و ترکیه 
همواره اصرار داشته که بسیاری از این پناهجویان، مظنون 

به عضویت در گروه »پ ک ک« هستند.

سایه سنگین ترکیه برسر عضویت سوئد و فنالند در ناتومخالفت لو پن با گسترش ناتو

اتحادیه اروپا در واکنش به تصمیم بریتانیا 
کــه به دنبال تصویب قوانینــی با هدف تغییر 
وضعیت ایرلند شــمالی پس از برگزیت است، 
تهدیــد کرد که از همه ابزارهایی که در اختیار 
دارد، برای مقابله با این تصمیم استفاده خواهد 

کرد.
به گــزارش ایرنا، یورو نیــوز گفت: بریتانیا 
اســتدالل می کند کــه اقدامش بــرای تغییر 
معاهدات قانونی الزام آورِ مرتبط با فعالیتهای 
تجــاری در ایرلنــد شــمالی، نوعــی بیمه و 
تضمین برای زمانی اســت که احتماال نتواند 
با ایــن اتحادیه برای پایــان دادن به اختالف 
طوالنی مدت بر سر قوانین تجاری پسابرکسیت 

به توافق برسد.
واکنش تند اتحادیه اروپا به اعالمیه بریتانیا 
در حالی منتشر می شود که این اتحادیه پیش 
از این بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا را 
متهم کرده بود که در تالش است از توافقی که 
دولتش در چهارچوب مذاکرات خروج بریتانیا 
از این بلــوک در ســال ۲۰۲۰ میالدی امضا 

کرده بود، خارج شــود. این احتمال وجود دارد 
که عزم بریتانیا برای تغییر این معاهدات الزام 
آور، باعث ایجاد یک جنگ تجاری میان لندن 
و اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو آن شــود که حتی 
پس از برکسیت نیز همچنان بزرگترین شریک 

اقتصادی بریتانیا محسوب می شود.
دولت محافظه کار جانسون می گوید قوانین 
تجاری پسابرکسیت امضا شده میان این کشور 
و اتحادیه اروپا، به اقتصادش آســیب می زند و 
صلح را در ایرلند شمالی )یعنی تنها بخشی از 
بریتانیا که با یک کشور عضو اتحادیه اروپا مرز 

مشترک دارد( تضعیف می کند.
لنــدن در هنگام خــروج از اتحادیه اروپا و 
منطقه تجاری آزاد آن، توافقی را با بروکســل 
امضا کرد تا بر اســاس آن، پست های گمرکی 
و ســایر بازرســی ها در مرزهای زمینی ایرلند 
شــمالی دایر نشــوند؛ زیرا آزادی رفت و آمد 
مرزی یک عامل کلیدی برای برقراری صلحی 
است که به چند دهه خشونت در ایرلند شمالی 
پایان داده اســت. در عوض مقرر شد که برای 

محافظت از بــازار واحد اتحادیه اروپا، برخی از 
کاالها مانند گوشــت و تخم مــرغ که از بقیه 
بخش های خاک بریتانیا وارد ایرلند شــمالی 

می شوند، کنترل شوند.
اما اتحادیه های بریتانیای مستقر در ایرلند 
شمالی با این توافق مخالف و معتقدند که این 
کنترل ها مانعی بر سر کســب و کار آنهاست 
و اختالالتــی را در فعالیت های تجاری ایرلند 

شمالی و بقیه خاک بریتانیا ایجاد کرده است.
دولت لندن نیز می گویــد که این مقررات 
تجاری )معــروف به پروتکل ایرلند شــمالی( 
توافقنامــه صلحی را که متکی بر پشــتیبانی 
هر دو جامعۀ ملی گرای پروتســتان و کاتولیک 

ایرلند شمالی است، متزلزل می کند.
در حال حاضر حزب اتحادگرای دموکراتیک 
)بزرگتریــن حزب سیاســی ایرلند شــمالی( 
خواســتار لغو این پروتکل اســت و در مقابل، 
بســیاری از احزاب دیگر خواســتار حفظ آن 

هستند.
دولت بوریس جانســون نیــز در این میان 

می گوید که قصد دارد به جای لغو، این پروتکل 
را اصالح کند و به کمک فناوری های جدید و 
اپلیکشین های قابل اعتماد، یک »مسیر سبز« 
بدون کنترل برای عبــور کاالهایی ایجاد کند 
که روانۀ ایرلند شمالی هستند و به این ترتیب 
احتمال ورود آنها را به اتحادیه اروپا به حداقل 

برساند.
با این وجود بروکســل می گوید که اگرچه 
آماده است در مورد نحوه اجرای قوانین از خود 
انعطاف پذیری نشــان دهد اما این پیمان قابل 

مذاکرۀ مجدد نیســت و اگر بریتانیا از تصمیم 
اخیر خود عقب نشــینی نکند، اتحادیه اروپا با 
اقدامات قانونی و احتماالً تحریم های تجاری به 

لندن پاسخ خواهد داد.
در این میان، منتقدان دولت جانســون نیز 
با اشــاره به حمله روسیه به اوکراین و ضرورت 
اتحاد برای واکنش به زیاده خواهی های مسکو، 
هشدار می دهند که دشمنی بریتانیا و اتحادیه 
اروپا آخرین چیزی است که اروپا در حال حاضر 

به آن نیاز دارد.

اختالف بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر تغییر قوانین پسابرگزیت

نقش تفاهم طالبان و آمریکا در سقوط افغانستان
ســازمان دیده بان بازرس ویژه کل آمریکا برای بازســازی افغانستان گزارش 
داد: اصلی ترین عامل فروپاشی ارتش افغانستان در اوت )مرداد( گذشته، تصمیم 
آمریکا برای خارج کردن نیروها و پیمانکارانش از افغانســتان بر اساس توافق با 
طالبان بود. به گزارش رویترز، این توافق را دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا امضا و دولت جو بایدن رئیس جمهوری کنونی این کشور اجرا 
کرد. این سازمان دیده بان در گزارش ارزیابی خود نتیجه گرفت: خروج نیروهای 
آمریکایی، روحیه ارتش افغانستان را »تضعیف« کرد زیرا به حمایت نظامی آمریکا 
متکی بود. این سازمان در گزارشی که در ساعات پایانی روز سه شنبه منتشر شد 
نوشت: به این نتیجه رسیده که عامل مهمی که باعث شکست نیروهای امنیتی و 
دفاع ملی افغانستان در اوت ۲۰۲۱ شد، تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهای 
نظامی و پیمانکاران از افغانســتان از طریق توافق بین آمریکا و طالبان در فوریه 
سال ۲۰۲۰بود. این توافق در دولت ترامپ امضا شد و جو بایدن در آوریل ۲۰۲۱ 
دســتور خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان را صادر کرد. بعد از امضای این 
توافق، حمایت ارتش آمریکا از نیروهای افغان کاهش یافت که همچنین شــامل 
کاهش حمالت هوایی در ســال ۲۰۲۰ بود. این در حالیست که حمالت هوایی 

آمریکا در سال قبل ازآن به سطح بی سابقه ای رسیده بود.
کنگره آمریکا دفتر این سازمان دیده بان را برای نظارت بر پروژه ها و فعالیت 

های بازسازی در طول جنگ در افغانستان ایجاد کرد.
جان سوپکو بازرس ویژه کل آمریکا برای بازسازی افغانستان گفت: بسیاری از 
افغان ها فکر می کنند که توافق آمریکا- طالبان فاقدحسن نیت بود و نشان داد 
که آمریکا با خروج خود از این کشور قصد دارد کشور را به دشمن تحویل دهد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان افغان، خروج شتابزده و غیرمسووالنه امریکا از 
افغانستان در پی تخلیه شبانه پایگاه نظامی بگرام، نشانه بی مسوولیتی دولتمردان 
امریکا در قبال کشــورهای منطقه و  بویژه افغانســتان و سوق دادن  این کشور 
بــه ورطه جنگ داخلی بود. ارتش آمریکا ســاعت ۳ بامداد دوم ژوئیه )۱۰ تیر( 
در حالــی فرودگاه بگرام، پایگاه اصلی خود را در افغانســتان ترک کرد که حتی 
ارتش افغانستان نیز ساعاتی پس از تخلیه متوجه این خروج غیر مسووالنه شد. 
کارشناســان افغان این اقدام آمریکا را گامی در راســتای بی ثبات سازی هرچه 
بیشتر افغانستان و درگیر کردن این  کشور در ورطه جنگ داخلی و در راستای 

توافقات پشت پرده طالبان با امریکا دانستند.

ویژه

آلودگی، عامل 9 میلیون مرگ زودرس
چهار سال از انتشار نخستین گزارش در مورد نقش انواع آلودگی ها در مرگ و 
میر انسان ها می گذرد اما هنوز وضعیت تغییر نکرده و همچنان عامل ۹ میلیون 
مرگ زودرس در جهان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشریه علمی النست 
امروز /چهارشنبه/ با انتشار نتیجه تحقیق کمیسیون آلودگی و سالمت خود اعالم 
کرده اســت که وضعیت از ســال ۲۰۱۹ میالدی که تعداد مرگ ومیر ناشــی از 
آلودگی ۹ میلیون مورد اعالم شــد، بهبود نیافته و دلیل اصلی آن کیفیت پایین 
هوا و آالینده های شیمیایی به ویژه سرب است. به این ترتیب همچنان یک مورد 

از هر ۶ مرگ رخ داده در سراسر دنیا با آلودگی ارتباط دارد.
آلودگی و زباله های تولید شــده دســت بشــر در هوا، آب و زمین بندرت به 
شــکل مستقیم عامل مرگ انسان می شوند اما با ایجاد بیماری های جدی قلبی 
و عروقی، ســرطان، مشکالت تنفسی و یا مشکالت جدی گوارشی چون اسهال 
شدید، نقشی غیرمستقیم در مرگ ومیر ایفا می کنند. ریچارد فولر نویسنده اصلی 
تحقیق النست و یکی از اعضای کمیسیون آلودگی و سالمت معتقد است: تاثیرات 
آلودگی بر سالمت بشر همچنان زیاد و قابل توجه است و کشورهایی با درآمد کم 
و متوسط متحمل تبعات آن می شوند. ۹۲ درصد مرگ و میر ناشی از آلودگی و 
بخش بزرگی از زیان اقتصادی ناشــی از آن به این کشورها تحمیل می شود. وی 
ابراز تاســف می کند که با وجود افزایش مستندات مربوط به نگرانی عمومی در 
مورد آلودگی و تاثیر آن بر سالمت، توجه و بودجه اختصاص یافته به این امر از 

سال ۲۰۱۵ افزایش اندکی داشته است.
بــر پایه این گزارش، هرچند که مرگ ومیر زودرس مرتبط با آلودگی ناشــی 
از فقر شــدید در جهان کاهش یافته اما تعداد مرگ های ناشی از آلودگی هوا و 

آلودگی های شیمیایی افزایش یافته است.
فولر همچنین عنوان کرد: تاثیر آلودگی بر سالمت بشر همچنان بیش از تاثیر 
جنگ، تروریســم، ماالریا، ایدز، سل، مواد مخدر و الکل است و تعداد مرگ های 

ناشی از آلودگی با آمار قربانیان دخانیات رقابت می کند.
در سال ۲۰۱۹، ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد مرگ زودرس در اثر آلودگی هوا، 
یــک میلیون و ۴۰۰ هزار مرگ در نتیجه آلودگــی آب و ۹۰۰ هزار مورد در اثر 
آلودگی سرب به ثبت رسید. فولر در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: واقعیت 
این است که آلودگی ســربی عمدتا در کشورهای فقیر رو به وخامت گذاشته و 
افزایش مرگ ومیرهای ناشــی از آن وحشتناک است. این در حالی است که قرار 
گرفتن در معرض این ماده سمی نیز می تواند به تاخیر در رشد شناختی کودکان 

بیانجامد.
در حالی که تعداد موارد فوت ناشی از آلودگی های خانگی )مربوط به احتراق 
سوخت یا مشکالت آب یا بهداشت( به ویژه در آفریقا کاهش یافته است،  اشکال 
»جدید« آلودگی نسبت به بیست سال پیش افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۰ 
مــوارد مرگ زودرس مرتبط با آلودگی هــوای محیط به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار 
مورد رســید و این رقم تا ســال ۲۰۱۹، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مورد برآورد 
شــد. ریزگردها و ازن موجود در هوا، وجود ســرب و مواد ســرطان زا در فضای 
کار، آلودگی شــیمیایی در محیط در آسیا افزایش یافته است. فولر در پایان به 
خبرگزاری فرانســه گفت: اگر نتوانیم به شیوه ای پاک و سبز توسعه پیدا کنیم، 

کاری که انجام می دهیم به شکل وحشتناکی خطرناک است.

چشم انداز آینده افغانستان 
روزنامه »اکســپرس تریبون« در مقاله ای نوشت با حمله روسیه به اوکراین 
توجه جهانی از افغانستان منحرف و دولت موقت طالبان به حال خود رها شده 
است. به عالوه خستگی عمومی میان قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا در مورد 

افغانستان شکل گرفته است.
این روزنامه در گزارش خود درمورد وضعیت افغانســتان، نوشت: براساس 
داده های نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان، تلفات ارتش این کشور ۶۶ 
هزار نظامی  و ۴۶ هزار غیرنظامی کشته شدهد در جریان درگیری با طالبان  

و تعداد خیره کننده ای زخمی و معلول بوده است.
با وجود پشــتیبانی آمریکا از دولت »اشــرف غنی«  طالبان آشکارا از نظر 
نظامی به عنوان برنده ظاهر شــد، قلمرو خود را در سراسر افغانستان تثبیت 
کرد و قدرت را در این کشــور بدست گرفت بدین ترتیب یادآوری سریع این 
تلفات نشــان می دهد که افغانســتان تا چه اندازه  آسیب دیده  و  این جریان 

همچنان  ادامه دارد.

درخواست عدم استرداد آسانژ به آمریکا
کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا در نامه ای به وزیر کشور بریتانیا خواستار عدم 

استرداد جولیان آسانژ بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا شد.
به گزارش تارنمای شورای اروپا، »دنیا میاتوویچ« در این نامه خاطرنشان کرد 
که پیامدهای گسترده حقوق بشری ناشی از استرداد آسانژ به اندازه کافی مورد 
توجه قرار نگرفته است. او همچنین تاکید کرد که کیفرخواست ارائه شده توسط 
ایاالت متحده علیه آسانژ سؤاالت مهمی را در مورد حمایت از کسانی که اطالعات 
طبقه بندی شده را در جهت منافع عمومی منتشر می کنند، از جمله اطالعاتی 
که نقض حقوق بشر را افشا می کند، ایجاد کرده است. کمیسر حقوق بشر اتحادیه 
اروپا هشدار داد که استرداد بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس، تأثیر وحشتناکی 
بر آزادی رسانه ها خواهد داشت و در نهایت می تواند مطبوعات را در انجام وظیفه 
خود به عنوان تامین کننده اطالعات و ناظر عمومی در جوامع دموکراتیک مختل 
کنــد. دادگاه عالی بریتانیا پس از ماه ها کش وقوس فروردین ماه گذشــته حکم 

استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را صادر کرد.
بنیانگذار ویکی لیکس به دلیل انتشــار صدها هزار سند فاش شده مربوط به 
جنگ افغانستان و عراق، در آمریکا تحت تعقیب است. آسانژ در سه سال گذشته 

عمر خود را در زندان بلمارش به سر برده است.
اســناد ویکی لیکس نشــان می دهد که چگونه ارتش ایاالت متحده صدها 
غیرنظامی را در حوادث گزارش نشــده در طول جنگ افغانســتان کشته است. 
پرونده های فاش شــده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی 
توســط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شــده اند. ایاالت متحده ادعا 
می کند که افشای اطالعات نظامی این قانون را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را 
به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.

محیط زیست

استراتژیک

حقوق بشر


