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بیانیه پایان نشست همسایگان لیبی:
 تجهیز مزدوران 

و ایجاد عمدی تفرقه ممنوع!

وزیران خارجه کشورهای مجاور لیبی در نشست 
دو روزه خود در الجزایر بر سر حمایت از ابتکارعمل 
ثبات لیبی و هماهنگی با کمیته نظامی ۵+۵ درمورد 
خروج مزدوران و نیروهای خارجی از این کشــور 
توافق کردند. به گــزارش العربیه، وزیران خارجه و 
کشورهای مجاور لیبی در پایان دومین و آخرین روز 
نشست خود که روز دوشنبه با مشارکت هفت کشور 
منطقه در الجزایر شروع شد بر اهمیت اتحاد تالش ها 
و مواضــع پیرامون لیبی، لزوم تســریع در تدوین 
چارچوب قانونی برای برگزاری انتخابات سراسری 
در موعد خود ۲۴ دسامبر، خروج مزدوران و نیروهای 
خارجی از کشــور، اتحاد نهادهــای نظامی تاکید 
کردند. در بیانیه پایانی این نشست که هدف از آن 
پشتیبانی از لیبی برای پایان یافتن بحران این کشور، 
حل اختالفات طرف های سیاسی و حمایت از لیبی 
برای رفع موانع پیش روی انتخابات سراسری است، 
بر مخالفت قاطع همه اشکال مداخله خارجی در امور 
داخلی لیبی تاکید شده است. شرکت کنندگان در 
این نشســت در این بیانیه تداوم واردات ســالح و 
تالش های عامدانه برای ایجــاد تفرقه و تضعیف 

تالش ها برای حل بحران لیبی را محکوم کردند.
همچنین در بیانیه مذکور بر لزوم اجرای اولویت 
های اصلی مندرج در نقشــه راه از جمله برگزاری 
انتخابات در موعد خود، خروج نیروهای خارجی، 
اتحاد نهادهــای نظامی، نیاز به مشــارکت دادن 
کشورهای همسایه در مذاکرات و روندها پیرامون 
خروج نیروهای خارجی و مزدور تاکید شده است. 
نجال المنقوش، وزیر خارجه لیبی در نشست خبری 
مشترک با رمطان لعمامره، همتای الجزایری خود 
گفت، این نشست موفقیت آمیز و حامل پیامی روشن 
در تاکید بر حمایت از تالش های لیبی برای برقراری 
ثبات بــود. وی افزود، تالش هایی بــرای برگزاری 
انتخابات در موعد خود صورت گرفته و در حال حاضر 
کشور منتظر تصمیم پارلمان پیرامون قانون اساسی 
این انتخابات است. وزیران حاضر در نشست الجزایر 
بر هماهنگی با کمیته ۵+۵ درمورد خروج مزدوران 
و نظامیان خارجی از لیبی تاکید کردند. المنقوش 
در ادامه افزود، وزیران خارجــه درمورد ایجاد یک 
مکانیزم مشترک و احیای توافقنامه تامین امنیت 
مرزهای جنوبی با سودان، چاد و نیجر توافق کردند. 
لعمامره هم در این نشست خبری از طرف هایی که 
این مزدوران و نظامیان خارجی را وارد لیبی کرده اند، 
خواســت این نیروها را به همان جایــی که بودند 
بازگردانند. وی افزود: مشخص نیست نیروهای لیبی 
به کجا خواهند رفت و هرکسی که آنها را آورده است 
باید آنها را به مناطقی که از آنجا آمده اند بازگرداند تا 
کشورهای همسایه قربانی خروج سازماندهی نشده، 

بی برنامه و بدون نظارت نشوند. 
    

توافق دمشق و گروه های مسلح 
برای آتش بس در درعا

منابــع خبــری از 
توافق دولت ســوریه و 
گروه های مسلح در درعا 
با میانجیگری روسیه بر 
سر برقراری آتش بس 
در این منطقه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه 
)سانا( اعالم کرد که پس از توافق دولت این کشور و 
گروه های مخالف در درعا برای برقراری آتش بس در 
این منطقه، روند تحویل سالح های گروه های مسلح 
در منطقه درعا البلد آغاز شده است. سانا در این باره 
گزارش داد: چند مرکز برای رسیدگی به وضعیت 
افراد مسلح و تحویل سالح های آنها به ارتش سوریه 

در محله درعا البلد ایجاد خواهد شد. 
پیشتر روزنامه القدس العربی دیروز )چهارشنبه( 
اعالم کرد که کمیته های مذاکره کننده گروه های 
مسلح در درعا در جنوب سوریه با نمایندگان دولت 
این کشور بر ســر آتش بس در منطقه درعا البلد و 
مناطق محاصره شده توافق کردند. ابو علی محامید، 
عضو کمیته مذاکره کننده گروه های مسلح و مخالف 
در این باره به القــدس العربی گفت: این توافقنامه 
شامل ایجاد یک مرکز نظامی توسط روسیه در ضلع 
جنوبی درعا البلد و افتتاح مرکز حل و فصل مسائل 
مربوط به کســانی که تحت تعقیب نظام سوریه 
هستند و تحویل سالح های آنها سبک آنها است. 
وی افزود: در مرحله دوم از خانه های غیرنظامیان 

بازرسی خواهد شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بدون تردید افغانســتان یگانه 
کشوری در تاریخ بین الملل خواهد 
بود که در لحظه و در کسری از دقیقه 
دستخوش تغییر می شــود که این 
مســاله بیش از آنکــه جنبه مثبت 
داشته باشــد، ابعاد منفی با خود به 

همراه دارد. 
به عنوان مثال زمانــی که ورود 
طالبــان به کابــل گزارش شــد و 
عناصــر این جریان تــا دروازه های 
پایتخت افغانســتان پیش رفتند، 
هیچکس فکر نمی کرد اشرف غنی، 
رئیس جمهوری پیشین این کشور 
ناهار خود را نیمه کاره رها کند و به 
همراه چند تن از معاونانش مهیای 
ترک افغانستان شوند و چند ساعت 
بعد دنیا شاهد رژه پرچم های سفید 

طالبان در قلب افغانستان باشد. 
این معادالت اگرچه به شــدت 
ســریع پیش رفت، اما انتظار اینکه 
از شدت تحوالت افغانستان کاسته 
شــود، به نظر خوش بینی محض به 
حساب می آید. واقعیت این است که 
تخلیه فرودگاه کابل و خروج آخرین 
ســرباز آمریکایی از میدان هوایی 

حامد کرزی که انتشــار تصویر آن 
هنوز در صدر اخبار رسانه های جهان 
قرار دارد، به نوعی باعث شده تا یک 
سکوت مرگبار در سراسر افغانستان 
طنین انداز شــود. دلیل اول این به 
وجود آمدن این سکوِت مبهم چیزی 
نیســت جز آنکــه میلیون ها افغان 
که دل در گرو پیشــرفت و برقراری 
دموکراسی در کشورشان داشتند، 
حاال با خرابه ای روبرو هســتند که 
حتی آمریکایی ها آن را یک پروژه به 

شدت غلط و ورشکسته نامیده اند. 
اگر نگاهــی به اظهــارات مردم 
همسایه شــرقی کشورمان که حاال 
از روند خروجشان از افغانستان جا 
مانده اند بیندازیم، به خوبی می بینیم 
که آنها نه تنها مســتأصل هستند، 
بلکه دیگر تاب و توان بازگشت به ۲۵ 
سال پیش و زمانی که طالبان روی 
کار آمدند را ندارند و همگی خسته 
شده اند و به همین دلیل باید گفت که 
یک نگاه ضد غربی در میان افغان ها 
به وجود آمده که این می تواند برگ 
برنده ای برای طالبان باشد و از سوی 
دیگر می تواند باعث انباشــت کینه 
از این جریان شــود که خروجی اش 
تقابل هــای موضعــی و البته بومی 
خواهد بود. دلیل دوم که می گوییم 
یک سکوت مرگبار در سراسر کشور 

به وجود آمده این اســت که طالبان 
از خأل قدرت به وجــود آمده پس از 
خروج آمریکایی ها و متحدانشــان 
در ناتو به شــدت احساس پیروزی 
می کنند و حاال خود را یکه تاز میدان 
می دانند. اثبات این تئوری را باید در 
سخنان ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
این جریان که پس از ۲۵ سال چهره 
خود را مقابل دوربین رسانه ها آشکار 

کرد، دید. 
او در اولین ساعت از روز سه شنبه 
که دیگر خبــری از حضور نیروهای 
آمریکایــی در فــرودگاه کابل نبود 
بــر روی باند اصلــی آن ایســتاد 
و با لحنــی محکم اعــالم کرد »به 
افغانســتان تبریک می گویم، این 
پیروزی متعلق به همه ما اســت و 
این عقب نشینی درس عبرتی باشد 
برای همــه متجــاوزان و جهان«. 
این اظهــارات ســخنگوی طالبان 
اگرچه یک مانور رسانه ای و سیاسی 
در مقیاس بین المللی به حســاب 
می آید، امــا باید توجه داشــت که 
داستاِن تزریق وحشــت و ناامیدی 
به پیکره افغانســتان به اینجا ختم 
نمی شــود بلکه موضوع دیگری در 
این میان وجــود دارد که نمی توان 
از آن چشم پوشــی کــرد. مســاله 
اصلی این اســت که از روز شنبه تا 

ســحرگاه روز سه شــنبه، نشست 
3 روزه شــورای رهبری طالبان به 
ریاســت مالهبــت اهلل آخوندزاده، 
رهبر فعلی طالبان درباره مســائل 
سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
افغانستان در قندهار برگزار شد که 
همین موضوع نشــان از یک اعمال 
قدرت سیاسی و رســانه ای دارد. بر 
اساس اسناد منتشر شــده، در این 
نشست ســه روزه، مسائل سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی فعلی افغانستان 
به تفصیل مورد بحــث قرار گرفت 
که طی آن وضعیــت امنیتی، نظم 
اداری، شفافیت، حفاظت از کاالها 
و تســهیالت خزانه داری و امنیت 
مردم بررسی شــد. اما این مسائل 

چندان مهم نیست بلکه خروجی این 
نشست بیش از هر چیز دیگر اهمیت 
دارد. پس از پایان این نشست اعالم 
شد که مالعبدالغنی برادر به عنوان 
وزیــر خارجه، مال یعقــوب )فرزند 
مالعمر کــه بنیانگــذار طالبان به 
حساب می آید( به عنوان وزیر دفاع و 
در نهایت سراج الدین حقانی )فرزند 
جالل الدین حقانی کــه بنیانگذار 
شبکه تروریستی حقانی به حساب 
 می آیــد( به عنــوان وزیر کشــور 

منصوب شده اند. 
واهمه اروپا از عملکرد طالبان 

انتصاب هایی که در نشست سه 
روز کادر مرکزی طالبان انجام شده 
تا به اینجای کار نشــان می دهد که 
حداقل ســه وزارتخانــه کلیدی به 
دســت این گروه افتاده و بیانگر آن 
خواهد بود که فعاًل تمرکــز آنها بر 
مســائل امنیتی و نظامی است که 
این خود می تواند یک پیام هشــدار 
به جریان مقاوت پنجشیر به رهبری 
فرزند احمدشاه مسعود باشد؛ چراکه 
طالبان حاال تمــام تجهیزات به جا 
مانده از آمریکا را در دســت دارد و 
از ســوی دیگر دیروز )چهارشنبه( 
اعالم کردند که مذاکرات با پنجشیر 
به جایی نرســید و آمــاده حمله به 
نیروهای احمدولی مسعود هستند. 
از ســوی دیگر این چینش را اگر 
در کنار حضور مشکوک و تعجب آور 
امین الحق، دســتیار پیشین اسامه 
بن الدن )رهبر پیشــین ســازمان 
القاعده( که دو روز پیش به کابل آمده 
بود، قرار دهیم به خوبی درمی یابیم 
که اساســاً قرار نیســت هیچ دولت 
مشــارکتی با حضــور طیف های 
مختلف سیاســی، قومی و مذهبی 
افغانستان تشکیل شود و به همین 
دلیل باید از همین حاال آماده به روی 
کار آمدن یک دولت سراسر طالبانی 

در کابل باشیم. 
اما آنچه در این میان توجه همه 
را به خود جلب می کنــد اظهارات 
اخیر مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا اســت که کمی پس از 
پایان نشست کادر مرکزی طالبان 
روی خروجی رسانه ها قرار گرفت. 
جوزف بــورل، در مصاحبــه ای با 
روزنامه ایتالیایی کوریره دالِســرا 

خواســتار اقدام دولت های این نهاد 
برای تشکیل نیروی واکنش سریع 
اروپایی بــه منظــور آمادگی بهتر 
برای رویارویی با بحران های آینده 

افغانستان شد.
 او بــا اشــاره به تحــوالت اخیر 
افغانســتان و خروج آمریکایی ها از 
این کشــور صریحا اعالم کرده که  
اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو باید نیروی 
مداخله اولیه شــامل پنج هزار نیرو 
برای اقدام ســریع داشــته باشد. از 
سوی دیگر شارل میشــل، رئیس 
شورای اروپایی هم به تصریح اعالم 
کرده که اروپــا باید برای جلوگیری 
از یک تــراژدی جدید بــه صورت 
مستقل از آمریکا عمل کند تا بتواند 

به کنترل بحران بپردازد. 
با نگاهی بــه اظهــارات این دو 
دیپلمات ارشــد اروپایی باید گفت 
که داده ها و مولفه هــای موجود در 
صحنه سیاسی و امنیتی افغانستان 
نشان می دهد که طالبان در آینده نه 
چندان دور باز هم به دنبال یکه تازی 
در عرصه سیاسی و امنیتی خواهد 
رفت و در سوی مقابل هر آن امکان 
دارد که ناراضی هــای به جا مانده از 
پروازهای فــرودگاه کابل با جریان 
پنجشیر یا طیف دیگر علیه طالبان 
پیمــان ببندند کــه در نهایت یک 
»آنارشی« را شاهد خواهیم بود. حال 
باید دید که قاره سبز توان مدیریت 
و برخورد با این آنارشــی را خواهد 

داشت یا خیر.

اتحادیه اروپا پس از برگزاری نشست سران طالبان پیشنهاد داد؛ 

تشکیل نیروی واکنش سریع برای مقابله با آنارشی
جوزف بورل، مسئول 

سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا  کمی پس از پایان 

نشست کادر مرکزی طالبان 
در مصاحبه ای با روزنامه 
ایتالیایی کوریره دالِسرا 

خواستار اقدام دولت های 
این نهاد برای تشکیل 
نیروی واکنش سریع 

اروپایی به منظور آمادگی 
بهتر برای رویارویی 
با بحران های آینده 

افغانستان شد

میلیون ها افغان که دل 
درگرو پیشرفت و برقراری 
دموکراسی در کشورشان 
داشتند، حاال با خرابه ای 

روبرو هستند که حتی 
آمریکایی ها آن را یک 
پروژه به شدت غلط و 

ورشکسته نامیده اند و 
 آینده اش به شدت 

مبهم است

آمریکا در واکنش به حمالت راکتی انصاراهلل یمن به عربســتان این خواهان آتش بــس و مذاکره تحت نظارت 
سازمان ملل شد. به گزارش روسیاالیوم، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، از ابتدای ۲۰۲۱ 
عربستان بیش از ۲۴۰ مرتبه توسط انصاراهلل مورد هدف قرار گرفته است. وی مدعی شد، این حمالت عالوه بر ۷۰ 
هزار آمریکایی مقیم عربستان ملت این کشور را هم تهدید می کند. حمالت انصاراهلل مدت زمان درگیری را طوالنی 
و بحران انسانی یمن را تشــدید می کند و تهدیدی برای تالش های صلح در این 
کشور محسوب می شود. وی خاطرنشان کرد که کشــورش بار دیگر از انصاراهلل 
می خواهد ضمن حفظ آتش بس وارد مذاکره تحت حمایت ســازمان ملل شوند. 
پیش از این سخنگوی ائتالف متجاوز سعودی از حمالت ارتش یمن  به تاسیسات 
نظامی فرودگاه ابها در جنوب غرب استان عسیر عربستان شد خبر داد و گفت در 

این حمالت ۸ تن زخمی شدند.

رهبر جریان الحکمه عراق از تشکیل فراکســیون سیاســی جدیدی با عنوان ائتالف گروه های ملی کشورخبر 
داد. به گزارش شــفق نیوز، عمار حکیم، رهبر جریان الحکمه عراق حین اعالم رسمی تشکیل فراکسیون سیاسی 
جدید با عنوان ائتالف گروه های ملی کشور از استان بابل گفت: اولویت ها تغییر کرده و نسل جوانان امروز ما آگاه تر 
و بامسئولیت تر هســتند. ما از جوانان می خواهیم عراق را به تنهایی رها نکنند و نگذارند دیگران جایگاهشان را در 
مســئولیت ها بگیرند. وی گفت: ما به قرارداد اجتماعی و سیاسی نیاز داریم که 
به عراقی ها کمک کند کشور را بازســازی و دولت را انتخاب کنند. همگان امروز 
خواهان تشکیل دولتی هستند که تحت سلطه دیکته های منطقه ای نباشد. فساد 
و معامالت مشکوک تالش ها برای اصالح نظام سیاسی را ناکام گذاشت و ما امروز 
در مقابل صحنه و مرحله سیاســی جدیدی هستیم. حکیم گفت: ائتالف جدید 

نماینده گروه های میانه رو است که با تندروی مخالفند. 

حکیم ائتالف انتخاباتی جدید تشکیل داددرخواست آمریکا از انصاراهلل برای مذاکره تحت نظارت سازمان ملل

قانون جدید امنیت داده چین از دیروز )چهارشنبه( به 
عنوان جدیدترین تالش برای تشدید نظارت بر بخش عظیم 
فن آوری این کشور اجرایی می شود. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، این قانون کلی به دنبال تشــدید محدودیتها بر 
غولهای تکنولوژی چین و اقدامات آنها در قبال اطالعات 
صدها میلیون کاربر این کشور است. این قانون همچنین 
در ضمن تشدید نگرانی ها درخصوص امنیت داده همراه 
با اتکای هر چه بیشــتر ســازمانهای دولتــی به خدمات 
ذخیره ابری مطرح می شــود. پکن نگرانی های مربوط به 
امنیت ملی را به عنوان توجیه این قانون مطرح کرده است. 
همچنان که شرکت های تکنولوژی چین به دنبال گسترش 
شعبه هایشــان در خارج از این کشور هســتند، مقام ها 
نگرانند داده های داخلی به دست خارجی ها بیفتد. قانون 
مذکور مسئولیتهای همه شرکت ها و سازمانهای مدیریت 
کننده داده ها را تشریح می کند. این قانون برای طیفی از 

جرایم شامل افشای داده ها و کوتاهی در شناسایی هویت 
خریداران یا فروشندگان اطالعات جریمه هایی تا میزان 
۱۰ میلیون ین )۱.۵۵ میلیون دالر( تعیین کرده اســت. 
ابعاد این قانون گسترده بوده و هم شامل داده های ذخیره و 
مدیریت شده در داخل مرزهای چین و هم شامل داده های 
خارج از این کشور که ممکن است به امنیت ملی یا حقوق 

شهروندان چین آسیب بزنند، می شود.

ارتش رژیم صهیونیســتی از لغو محدودیت های 
اعمال شــده علیه نوار غزه که مه گذشته اعمال شده 
بود، خبر داد. به گزارش خبرگــزاری آناتولی، ارتش 
رژیم صهیونیستی دیروز )چهارشــنبه( در بیانیه ای 
اعالم کرد که مقامات این رژیم پس از بررسی امنیتی 
اوضاع و با تصویب مقامات سیاسی تصمیم به افزایش 
مساحت ماهیگیری در نوار غزه از ۱۲ مایل به ۱۵ مایل و 
بازگشایی گذرگاه تجاری کرم ابو سالم برای وارد کردن 
کاال و همچنین افزایش سهم آب نوار غزه به میزان پنج 
میلیون متر مکعب گرفتند. در این بیانیه آمده اســت: 
همچنین تصمیم گرفته شــد که سهم تجار غزه برای 
عبور از گذرگاه بیت حانون به پنج هزار بازرگان دیگر 
افزایش یابد تا مجموع آنها به ۷۰۰۰ نفر برسد، مشروط 
بر اینکه این مجوز تنها برای کســانی که واکسن کرونا 
دریافت کرده اند یا پس از ابتال بهبــود یافته اند صادر 

شود. ارتش رژیم صهیونیســتی همچنین تاکید کرد: 
این تصمیمات که در پایان ارزیابی وضعیت امنیتی و 
تأیید سیاسی به تصویب رسیده و قابل اجرا خواهد بود. 
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: این اقدامات 
غیرنظامی مشــروط به ادامه ثبات امنیتی بلند مدت 
است و در صورت تحقق ثبات امنیتی توسعه اقدامات 

مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

چین قانون جدید »امنیت داده« را به اجرا می گذاردرژیم صهیونیستی محدودیت های غزه را لغو کرد
خبرخبر


