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آنگال مرکل در تل آویو: 
امنیت اسرائیل پرونده مهم در هر 

دولت آلمان خواهد بود
صدراعظم آلمان ضمن حضور در نشســت 
کابینه دولت رژیــم صهیونیســتی اعالم کرد، 
امنیت این رژیم بخش مهــم و مرکزی در همه 
دولت های آلمان اســت. به گزارش سایت معا، 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان در ســفر دو روزه 
خود به اراضی اشغالی در نشست دیروز )یکشنبه( 
کابینه این رژیم حضور یافت. بنت از صدراعظم 
آلمان استقبال کرد و گفت: دوست عزیز اسرائیل 
به اسرائیل خوش آمدید. از دوستی مداوم با شما 
و تعهدتان به اسرائیل قدردانی می کنیم. روابط 
میان آلمان و اسرائیل قوی بود؛ اما در دوره شما 
بیش از هر زمان دیگر قویتر شد. وی افزود: روابط 
بین دو کشور به لطف رهبری شما از یک ائتالف به 
دوستی واقعی تبدیل شده است. ما انتظار داریم 
که آن را در زمینه های تجاری، علمی، آموزشی، 
بهداشتی و البته امنیتی تقویت کنیم. بنت ادامه 
داد: گاهی اوقات یــک رهبر تفاوت بزرگی ایجاد 
می کند و من فکر می کنم رهبری شما راه را برای 
تعهد مستمر آلمان به امنیت اسرائیل هموار کرده 
است و ما از آن بســیار قدردانی می کنیم. مرکل 
نیز در این دیدار گفــت، در دوران تصدی، من با 
همه اعضای دولتم همکاری کردم تا روابط بین 
کشورها و ملت های خود را از طریق رایزنی های 

بین دولتی قوی تر و گسترده تر کنم. 
صدراعظم آلمان همچنین در نشست کابینه 
رژیم صهیونیستی گفت، آلمان به تعهد خود نسبت 
به تامین امنیت رژیم صهیونیستی پایبند خواهد 
بود و این موضعی روشــن در دولت آلمان اســت. 
مرکل افزود: می خواهیم این روابط پویا باشــد. به 
حل اختالفات میان خود نیز ادامــه خواهیم داد. 
ایجاد روابط بین اســرائیل و آلمان تنها براســاس 
یادبود هولوکاست اشتباه اســت. وی مدعی شد، 
رژیم صهیونیســتی تنها طرف در منطقه اســت 
که از دموکراســی، حاکمیت قانون و آزادی عقاید 
برخوردار است و امنیت آن بخشــی از منافع ملی 
آلمان است. مرکل در این نشست گفت، امنیت رژیم 
صهیونیســتی بخش مهم و مرکزی در هر دولتی 
خواهد بود که در آلمان تشکیل می شود. آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان شنبه شب در سفر خداحافظی به 
اراضی اشغالی وارد شد، اما اظهارات او در حالی مطرح 
شده که هنوز مشخص نیست جایگزین او در برلین 

چه کسی خواهد بود.
    

 بازداشت ۷۷ متخلف انتخاباتی 
در عراق

منابع خبری از بازداشت ۷۷ متخلف انتخاباتی 
در استان های مختلف عراق خبر دادند. به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، بخش رسانه امنیتی عراق 
وابسته به وزارت دفاع دیروز )یکشنبه( و همزمان 
با برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در سراسر 
این کشــور اعالم کرد که کمیته امنیتی انتخابات 
۷۷ متخلف در روند برگزاری انتخابات عراق در چند 
استان را بازداشت کرده اســت. طبق این گزارش، 
افراد مذکور به دلیل ارتکاب تخلفات مربوط به روند 
برگزاری انتخابات در استان های بغداد، نینوا، دیالی، 
کرکوک، بصره، االنبار، صالح الدین، اربیل، واسط و 
الدیوانیه دستگیر شده اند. بخش رسانه امنیتی عراق 
در ادامه گزارش داد که افراد متخلف به کمیته های 
متشکل شده توسط شورای عالی قضایی عراق ارجاع 
داده می شوند و سپس اقدامات قانونی علیه آنها اتخاذ 

خواهد شد.
 این رسانه همچنین اعالم کرد که این اقدامات 
کمیته امنیتــی انتخابات در چارچــوب اصرار بر 
برگزاری ســالم انتخابات انجام شــده است. ملت 
عراق از صبح روز گذشته )یکشنبه( برای شرکت در 
انتخابات زودهنگام پارلمانی به پای صندوق های رای 
رفته اند. همزمان تمامی فرودگاه ها و مرزهای زمینی 
بین استان ها بسته و تدابیر شدید امنیتی در مناطق 
مختلف این کشور حکمفرما شده است. این انتخابات 
یک سال زودتر از موعد مقرر و پس از برکناری دولت 
قبل در جریان اعتراضات مردمی ۲۰۱۹ علیه فساد 
برگزار می شود. از سوی دیگر عصر روز گذشته دفتر 
رســانه ای مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق 
با صدور بیانیه ای اعالم کــرد، الکاظمی به منظور 
برگزاری نشستی با فرماندهان امنیتی و رایزنی با آنها 
در خصوص وضعیت امنیتی ویژه فرایند رأی گیری، 

وارد فرماندهی عملیات مشترک شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از زمان ســقوط کابل و برچیده 
شدن بساط دولت اشرف غنی تاکنون 
حدود دوماه می گذرد، ولی همچنان 
اوضاع در افغانستان گنگ، نامفهوم و 
حتی خطرناک تر از گذشته است. دو 
روز پیش یکی از مساجد شیعیان در 
والیت قندوز توسط عوامل انتحاری 
داعش مورد هدف قرار گرفت و بیش 
از ۱5۰ نفر کشــته و زخمی شدند، و 
در نهایت تمام مسئوالن طالبان وعده 
مقابله با این گروهک را دادند، اما همه 
می دانند که این وعده ها ممکن است 
عملیاتی نشوند. واقعیت این است که 
بسیاری از مولفه ها نشان می دهد که 
این وضعیت افغانستان چیزی نیست 
جز ســوء مدیریت ایــاالت متحده 
در مورد مبارزه با تروریســم و حتی 
استقرار دموکراســی در افغانستان. 
اخیراً مجله فارن افرز در یک گزارش 
پژوهشــی اعالم کرده که آمریکا در 
شــناخت عوامل تروریسم کماکان 
دچار اشــتباه اســت؛ چراکه امروز 
فعالیت سازمان های تروریستی در 
آفریقا و خاورمیانه، نســبت به قبل 

از ۱۱ ســپتامبر بیشتر شده است اما 
این کشــور همچنان معتقد اســت 
که توانســته با تروریسم مقابله کند. 
واقعیت غیرقابل کتمان این اســت 
که تمرکز بر جنگ علیه تروریسم به 
تغییر اولویت های آمریکا انجامید و 
جنگ علیه تروریسم در درون خود 
دچار تناقض شد؛ چنان چه در مرحله 
پســا ۱۱ ســپتامبر، به جای تمرکز 
بر تروریســم، به بازنگری در تعیین 
اهداف ایاالت متحده آمریکا در جهان 
و بازنگری در تعریف هویت آمریکایی، 
پرداخته شد و حاال با گذشت ۲۰ سال 
از آن روزها، تمرکــز آمریکایی ها بر 
رقابت با حزب کمونیست چین است. 
به همین دلیل باید توجه داشت که 
ایــاالت متحده بانی ایــن وضعیتی 
اســت که حاال بر افغانستان همانند 

یک شبح شوم سایه افکنده است. 
در ایــن میــان اما طالبــان هم 
نمی تواند آنگونه کــه وعده داده بود 
اوضاع را مدیریت کند؛ چراکه هنوز 
بحث واکسیناســیون در افغانستان 
به سرانجام نرســیده و از سوی دیگر 
افغانستان حاال وارد فصل سرما شده 
که بدون شک مشکالتی اعم از نبود 
گاز و حامل های انرژی در این کشور 
مساله ساز خواهد شد. از منظری دیگر 

اخیــراً امیرخان متقی، سرپرســت 
وزارت خارجه افغانســتان از آمریکا 
خواست تا مسدود شدن دارایی های 
بانک ملی کشــورش را لغــو کند؛ 
چراکه آمریکا اواخر مهرماه گذشته 
با هــدف جلوگیری از دسترســی 
دولت تحت رهبــری طالبان به پول 
نقد، نزدیک بــه ۹.5 میلیارد دالر از 
دارایی های بانک مرکزی افغانستان 
را مســدود کرد. در مقابــل همین 
چنــد روز پیش و پــس از انفجاری 
که در مسجد شــیعیان قندوز اتفاق 
افتاد، ذبیح اهلل مجاهد، ســخنگوی 
طالبان اعالم کــرد که داعش تهدید 
جدی برای افغانســتان نیست و به 
زودی این گروه را سرکوب خواهند 
کرد. این موضوع اگرچــه می تواند 
درست باشد اما سهیل شاهین، دیگر 
ســخنگوی این جریان در دوحه در 
اظهــارات و موضع گیری اخیر خود، 
ضمــن رد همکاری بــا آمریکا برای 
مهار گروه های افراطی در افغانستان، 
موضع سازش ناپذیری را در مورد یک 
موضوع کلیدی پیش از نخســتین 
مذاکرات مســتقیم با واشــنگتن و 
پس از خروج آمریکا از افغانستان در 
ماه اوت ســال جاری میالدی اعالم 
کرده اســت. این موضــع طالبان به 

شــدت آمریکایی ها را نگران کرده 
است و احتمال می دهند مجدداً این 
جریان با القاعده یا شاخه های دیگر 
گروه های رادیکال حاضر در شبه قاره 

یا جنوب آسیا ارتباط برقرار کنند. 
دیدار در دوحه و اسالم آباد

ترس واشنگتن در مورد اظهارات 
اخیر طالبان در خصوص مســتقل 
عمل کــردن ایــن جریــان علیه 
جریان هــای تروریســتی حاضر در 
افغانســتان در زمانی رخ عیان کرد 
که معاون وزیر خارجه ایاالت متحده 
برای دیدار با همتای خود و مقامات 
سیاســی - امنیتی پاکســتان عازم 
اسالم آباد شد. وندی شرمن که نام و 
چهره ای آشنا برای تمام مردم ایران و 
به خصوص خبرنگاران حوزه سیاست 

خارجی و مسائل بین الملل است در 
جمع خبرنگاران پیش از پایان سفر 
به پاکستان گفت که ایاالت متحده 
با شــرکای جهانی بــرای کمک به 
پیشــگیری از بحران بشردوستانه 
در افغانســتان همکاری می کند، اما 
حاکمان جدید طالبان در این کشور 
به تعهدات خود از جمله حفاظت از 
حقوق بشر، عمل نکرده اند. این دقیقاً 
همان ترسی است که پس از استقرار 
طالبــان در کابل به ســراغ ایاالت 
متحده آمده است و حاال آنها در حال 
سناریوچینی جدید خود هستند. این 
دیپلمات آمریکایــی گفت وگوهای 
خود با رهبران پاکســتانی در مورد 
نقشه راه پیش رو در افغانستان و نحوه 
برخورد با طالبان را مستقیم و عمیق 
توصیف کرد؛ اما در ادامه سخنانش 
اعالم کرد که آمریکا از به رســمیت 
شناختن دیپلماتیک دولت طالبان 
در این مقطع خــودداری می کند و 
ما آنها را نه بر اســاس گفته هایشان 
بلکه بر اســاس اقداماتشان قضاوت 
خواهیم کــرد. این موضع شــرمن 
دقیقاً نشان می دهد که او حاال تهدید 
را به جای ترِس ایــاالت متحده در 
مورد طالبان قــرار داده و به نوعی به 
جای ادبیات دیپلماتیک و دوستانه 
از ادبیات تَِحُکمی استفاده می کند. 
از ســوی دیگر در دوحه هم همین 
نگرانــی به صورت دیگــری جریان 
دارد؛ چراکه برای اولیــن بار پس از 
خروج آمریکایی ها از افغانســتان و 
سقوط کابل به دســت طالبان، حاال 
مقامات طالبان و آمریکا در دوحه با 

هم روبرو شده اند. 
بر اساس اعالم رویترز جمعه شب 
هیأت بلندپایه آمریکا متشــکل از 
مقامات وزارت خارجه، آژانس توسعه 
بین المللی و سازمان های اطالعاتی 
آمریکا وارد دوحه شدند و از روز شنبه 
تا دیروز )یکشنبه( با مقامات طالبان 
و دفتر سیاســی آنها در دوحه دیدار 
داشته اند. این درحالی است که هیأت 
طالبان شامل اعضای دولت انتقالی 
اســت که هفته ها پیش توسط این 
جنبش تشــکیل شده اســت. یکی 
از منابع آمریکایی بــه رویترز اعالم 
کرده که این دیــدار در ادامه تعامل 
واقع بینانــه با طالبان اســت که در 

مسائل حیاتی برای امنیت ملی انجام 
می دهیم، اما این جلســه در مورد به 
رســمیت شــناختن یا مشروعیت 
بخشیدن به طالبان نیست و ما هنوز 
می گوییم کــه مشــروعیت باید از 
طریق اقدامات طالبان به دست بیاید. 
به گفته مســئوالن حاضر در هیأت 
آمریکایی، این تیم، طالبان را تحت 
فشار قرار خواهد داد تا از عبور ایمن 
شــهروندان آمریکایی و سایرین از 
افغانســتان و آزادی مارک فرریش، 
شــهروند آمریکایی ربوده شده در 
آنجا اطمینــان حاصــل کنند. این 
دو رویداد )ســفر شرمن به پاکستان 
و مالقــات دوحه( در حالــی برگزار 
می شــود که اخیراً رئیس سرویس 
اطالعاتی پاکستان )ISI( از سمت 
خود برکنار و ژنرال ندیم احمد انجم 
که فارغ التحصیل کالج ســلطنتی 
مطالعات دفاعی بریتانیا اســت، به 
ریاست این سازمان امنیتی منصوب 

شده است. 
از ســوی دیگــر روز گذشــته 
دویچه وله اعــالم کرد کــه احزاب 
اســالمگرای قدرتمنــد در عرصه 
سیاست پاکستان در حال فشار وارد 
کردن بر دولت این کشور با هدف به 
رسمیت شناختن دولت طالبان در 
افغانستان هســتند که این دو مولفه 
نشان می دهد اســالم آباد باز هم در 
حال فشار آوردن بر آمریکایی ها است. 
حال باید دید واشــنگتن از سر ترس 
و تهدید به ســمت طالبان می رود یا 
اینکه به دنبال تعامــل واقع بینانه با 

این جریان است.

هیأت امنیتی - سیاسی آمریکا برای اولین بار پس از سقوط کابل با طالبان دیدار کرد؛ 

ترس، تهدید یا تعامل واقع بینانه با طالبان؟
وندی شرمن پیش از پایان 
سفر به پاکستان در جمع 

خبرنگاران گفت که ایاالت 
متحده با شرکای جهانی 
برای کمک به پیشگیری 

از بحران بشردوستانه 
در افغانستان همکاری 

می کند، اما حاکمان جدید 
)طالبان( در این کشور 

به تعهدات خود از جمله 
حفاظت از حقوق بشر، عمل 

نکرده اند

آمریکا از به رسمیت 
شناختن دیپلماتیک 

دولت طالبان در این مقطع 
خودداری کرده و بر این 

اعتقاد پای می فشارد که 
طالبان را نه براساس گفته ها 

بلکه بر اساس اقداماتش 
باید قضاوت کرد

ارتش سوریه در چارچوب توافق انجام شده دولت در رابطه با حل و فصل اوضاع عناصر مسلح درعا، دیروز )یکشنبه( اقدام 
به پاکسازی و تفتیش چند روستا در جنوب شرق درعا کرده  است. نیروهای سوری در تکمیل روند مربوط به حل و فصل 
اوضاع افراد مسلح  در چارچوب توافق انجام شده، وارد روستاهای نصیب، أم المیادن والطیبه در جنوب شرق درعا شده اند. 
خبرگزاری ســانا گزارش داد که یگان های ارتش پس از پایان فرآیند حل و فصل و خروج عناصر مسلح از جنوب شرقی 
درعا، شروع به پاکسازی و تفتیش روستاهای نامبرده کرده اند. در ادامه این گزارش آمده است: نیروهای سوری روز گذشته 
)یکشنبه( عملیات تفتیش و پاکسازی را در مسیرهای منتهی به روستاهای نصیب، أم 
المیادن، الطیبه، ورودی ها و محیط اطراف این روستاها آغاز کرده اند. یگان های ارتش 
سوریه طی هفته های اخیر حضور نظامی خود را در چند شهر و شهرک و روستای اطراف 
شمال غربی درعا در منطقه حوض الیرموک و حومه شمالی، طبق توافق به دست آمده 

آتش بس بین عناصر مسلح و ارتش سوریه در اوت گذشته، تقویت کرده اند.

هزاران تونسی روز گذشته )یکشنبه( در تظاهرات علیه تدابیر فوق العاده رئیس جمهوری این کشور شرکت کردند 
و این تدابیر را کودتا علیه قانون اساسی دانستند. به گزارش الحره، این ســومین باری است که تونسی ها تظاهرات 
گســترده ای را علیه تدابیر فوق العاده قیس سعید، رئیس جمهوری این کشــور برگزار می کنند. هزاران تونسی در 
پایتخت به خیابان ها رفته و از قیس ســعید خواســتند این تدابیر را لغو کند و به قانون اساسی بازگردد و به پارلمان 
اجازه دهد به فعالیت خود ادامه داده و به دولتی رأی اعتماد بدهد که در آینده قرار است تشکیل شود. معترضان در 
خیابان های الحبیب بورقیبه و محمد الخامــس تجمع کردند. در این تظاهرات 
حامیان جنبش النهضه و احزاب مخالف شــرکت کردند و شــعارهایی از جمله 
سرنگون باد کودتا و مردم خواهان سرنگونی کودتا هستند سردادند. سخنگوی 
وزارت کشور تونس اعالم کرد، تیم امنیتی در برگزاری اعتراضات و حفظ امنیت 

در جریان آن بی طرف است.

تظاهرات جدید تونسی ها علیه رئیس جمهوری این کشورارتش سوریه پاکسازی روستاهای جنوب شرق درعا را آغاز کرد

رئیس جمهوری تایوان دیروز )یکشنبه( در واکنشی 
تند خطاب به پکن گفت، تایوان به تقویت تدابیر دفاعی 
خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند هیچکس 
نمی تواند ایــن جزیره را به پذیرش مســیری که چین 
ارائه می دهد و نه دموکراســی دارد و نه آزادی، مجبور 
کند. به گزارش رویترز، روز شــنبه شــی جینپینگ، 
رئیس جمهــوری چین متعهد شــد تا اتحــاد دوباره 
مســالمت آمیز با تایوان را محقق ســازد، اما مستقیما 
به استفاده از قوه قهریه اشــاره ای نکرد. با این حال، او با 
واکنش خشمگینانه ای از سوی تایپه مواجه شد که تاکید 
دارد تنها مردم تایوان می توانند برای آینده خودشــان 
تصمیم گیری کنند. تسای اینگ-ون، رئیس جمهوری 
تایوان در راهپیمایی روز ملی ابــراز امیدواری کرد که 
تنش ها در سراســر تنگه تایوان کاهش یابد و بار دیگر 
تاکید کرد که تایوان عجوالنه رفتــار نخواهد کرد. او در 

سخنانی از مقابل دفتر ریاست جمهوری در مرکز تایپه 
گفت: اما قطعا نباید این توهم وجود داشــته باشــد که 
تایوانی ها مقابل فشار سر تعظیم فرود می آورند. تسای 
افزود: ما به تقویت دفاع ملی خودمان ادامه خواهیم داد و 
عزم خودمان را برای دفاع از خودمان نشان خواهیم داد تا 
اطمینان حاصل کنیم هیچکس نمی تواند تایوان را وادار 

به پذیرش مسیری کند که چین طراحی کرده است. 

بر اساس گزارش روزنامه ســان انگلیس،  لهستان 
ممکن است با تداوم مناقشــه قضایی با اتحادیه اروپا 
مشــابه با بریتانیا این اتحادیه را ترک کند. به گزارش 
روزنامه سان، ورشو و بروکســل چند سال است دچار 
تنش هستند. ماتئوش موراویتســکی،  نخست وزیر 
لهستان و حزب حاکمش در این کشور موسوم به حزب 
قانون و عدالت استدالل می کنند که اصول حقوقی و 
قضایی اتحادیه اروپا باعث تضعیف حاکمیت این کشور 
می شوند و این اصول را به چالش کشیده اند. این روند 
به نگرانی ها در بروکســل در خصوص اینکه ورشو هم 
ممکن اســت با پیروی از انگلیس راهی درب خروج از 
این اتحادیه شده و با این اتحادیه فعال ۲۷ عضوی وداع 
کند، دامن زده است. موراویتسکی قبال این بلوک را یک 
دیکتاتوری توصیف کرده بود اما به صورت علنی تاکید 
کرده امیدوار اســت که همچنان کشورش در اتحادیه 

اروپا باقی بماند. فرانسه به ورشو هشدار داده در صورتی 
که روند به چالش کشیدن اتحادیه اروپا را ادامه دهد با 
ریسک یک خروج دوفاکتو از این بلوک مواجه می شود. 
آلمان هم از دولت فرانســه در دادن چنین هشداری 
به لهســتان حمایت کرد. کمیســیون اروپا هم اخیرا 
هشــدار داد که با همه اختیاراتش علیه لهستان اقدام 

خواهد کرد. 

رئیس جمهوری تایوان: مقابل چین سر تعظیم فرود نمی آوریماحتمال جدایی لهستان از اتحادیه اروپا 
خبرخبر


