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چرتکه 3

 افزایش نگرانی ها و هشدارها 
نسبت به وضعیت امنیتی، اطالعاتی کشور؛

 حمالت سایبری
ج   یا   از خار

 نشت اطالعات از داخل؟
حمله ســایبری گســترده به ســامانه 
هوشــمند ســوخت و هک شــدن برخی 
بیلبوردهای دیجیتال در شهر اصفهان یک بار 
دیگر توجه ها را به وضعیت امنیتی، اطالعاتی 
کشور جلب کرد. روز گذشــته دو نماینده 
مجلس نسبت به امنیت کشور هشدار دادند 

و رئیس جمهور که برای پیگیری مشکالت 
بوجود آمده در ســامانه ســوخت به وزارت 
نفت رفته بــود، گفت: این حمله ســایبری 
نه اولین بار اســت نه آخرین بــار؛ خودتان 
 را برای پیشــگیری و مقابله آمــاده و ایمن 

کنید.

در بيانيه نشست تهران تاکيد شد؛

 ساختار فراگیر با مشارکت همه اقوام 
تنها راه حل مسائل افغانستان است

همین صفحه

وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان 
بعالوه روسیه با صدور بیانیه مشترک تاکید کردند: 
تنها راه حل مسائل افغانستان یک ساختار سیاسی 

فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام است.
به گزارش خبرگزاری ها،  نشست وزرای خارجه 
کشورهای همسایه افغانســتان بعالوه روسیه 
با حضور وزیران امور خارجه ایران، پاکســتان، 
تاجیکستان، ازبکســتان و ترکمنستان و بدون 

حضور نمایندگان طالبان،  برگزار شد.
دبیرکل سازمان ملل و وزرای خارجه چین و 
روسیه نیز به صورت ویدئویی در این نشست که 
دیروز با میزبانی ایران در محل وزارت امور خارجه 

برگزار شد، حضور داشتند.
دومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای 
همسایه افغانستان با حضور محمد مخبر معاون 

اول رئیس جمهور ایران همراه بود.
پیشــتر قــرار بود نشســت تهران توســط 
رئیس جمهور افتتاح شــود، اما وزیر امور خارجه 
گفت: به دلیل ضــرورت و اولویتی که پیش  آمد، 
ابراهیم رئیسی علیرغم عالقه مندی، نتوانست در 

این نشست حضور به هم رساند. 
طالبان نسبت به همسايگان خود 

رويکردی دوستانه داشته باشد
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست تهران 
گفت: ضروری است طالبان ضمن اتخاذ رویکردی 
دوستانه نسبت به همسایگان خود، اقدامات الزم 
را به منظور اطمینان بخشیدن نسبت به اینکه از 
قلمرو افغانستان هیچ تهدیدی علیه همسایگان 

وجود نخواهد داشت، به عمل آورد.
حسین امیرعبداللهیان افزود: مردم افغانستان 
نیازمند کمک های فوری بشردوســتانه شامل، 
غذا، دارو و واکسن برای مقابله با کووید 19 هستند. 
توجه به این نکته که توزیع کمک ها باید به گونه ای 
انجام شود که مردم به شــکل منصفانه ای از آن 
بهره مند شوند، نیازمند سازوکاری منسجم است.

وی تصریح کــرد: با توجه بــه فراگیری چتر 
سازمان ملل، پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران 
درخواســت از دبیرکل آن ســازمان برای بذل 
مساعی جمیله و در صورت لزوم میانجیگری میان 
طرف های افغان برای رسیدن به توافق در خصوص 

ساختار سیاسی آینده در آن کشور است.
امیرعبداللهیان با اشــاره به اهداف نشست 
دومین وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان 

اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این اجالس در 
شرایط کنونی مرور نگرانی های موجود از وضعیت 
افغانستان و مشورت و رایزنی با دوستان منطقه ای 
دربــاره راه های برون رفت از وضعیت شــکننده 

کنونی است.  
وی با ارائه پیشنهادی جمهوری اسالمی ایران 
تصریح کرد: من به نمایندگی از جمهوری اسالمی 
ایران پیشنهادهایی را مطرح می کنم و امیدوارم این 
نشست بستری برای عبور از ارائه سخنرانی های 
صرفاً سیاسی به محملی برای طرح و بحث پیرامون 
راهکارهای عملی همکاری همه جانبه همسایگان 
به منظور تخفیــف آالم مردم و پیشــگیری از 

تهدیدات با منشأ افغانستان باشد.
به گفته امیرعبداللهیان، از کشورهای همسایه 
انتظار می رود از تمام نفوذ خود روی رهبران طالبان 
و سایر طرف های افغان برای تشویق هم پذیری و 
مشارکت جمعی در تشکیل دولت استفاده و این 
روند را تسهیل کنند.وی در تشریح پیشنهاد دوم 
ایران ابراز داشــت: گروه طالبان به عنوان جریان 
حاکم در افغانستان وظایف انکارناپذیری در تأمین 
امنیت و مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق گروه های 
مختلف ازجمله زنان، تأمین ضروریات زندگی برای 
شهروندان افغانستان، پایان دادن به تضییع حقوق 
اقلیت های قومی و مذهبی، از میان بردن ریشه های 
بیجاشــدگی و آوارگی و رعایت اصول بنیادین و 
پذیرفته شده حقوق بین الملل دارد که باید نسبت 

به آن ها اهتمام داشته باشد.
 طالبان مشتاق گفت وگو

 با جامعه جهانی است
وزیر امور خارجه چین در نشست وزرای خارجه 
همسایگان افغانستان در تهران، گفت: طالبان که 
کنترل کشور افغانستان را در دست دارد مشتاق 

گفتگو با جامعه جهانی است.
وانگ یــی، در پیامی ضبط شــده خطاب به 
مهمانان نشســت تهران گفت: چیــن در زمان 
مناســب میزبان سومین نشســت همسایگان 

افغانستان خواهد بود.
وزیر خارجه چین همچنین از جامعه جهانی 

خواست تا به توسعه افغانستان کمک کنند.

همسايگان افغانستان به آمريکا و ناتو 
پايگاه نظامی ندهند

در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه 
افغانستان در تهران، سرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه روســیه گفت: ما از کشورهای همسایه 
افغانستان می خواهیم که برای آمریکا و ناتو پس 

از افغانستان پایگاه نظامی ندهند.
ســرگئی الوروف، تاکید کرد: مهم است که 
منافع نیروهای قومی و سیاسی اصلی افغانستان تا 
حد امکان در نظر گرفته شود. به همین دلیل است 
که ما قاطعانه و پیوســته از ایجاد یک دولت واقعاً 

فراگیر افغانستان حمایت کرده ایم.

افغانستان با يک بحران فزاينده انسانی 
مواجه است

دبیرکل سازمان ملل متحد که از طریق ویدئوی 
ضبط شده از نیویورک در سخنانی در ابتدای این 
نشست صحبت می کرد، گفت که افغانستان با یک 
بحران فزاینده انسانی مواجه است که نیاز به اقدام 
فوری دارد. آنتونیو گوترش، گفت که از گسترش 
موارد نقض حقوق بشر و حمالت در این کشور از 
زمان تسلط طالبان به شدت نگران است و خواستار 
تالش برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر 
شد.وی همچنین خواستار تعامل سازمان ملل با 
طالبان برای رساندن کمک های بشردوستانه به 

مردم افغانستان شد.
 پول های افغانستان

 در کشورهای ديگر آزاد شود
وزیر امور خارجه پاکســتان نیز در ادامه این 

نشست، با بیان اینکه باید جامعه جهانی به وضعیت 
اقتصادی مردم افغانســتان توجه و از وقوع یک 
فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری کند، گفت: 
ما معتقدیم که باید پول های افغانستان در خارج 

از کشور آزاد شود.
شاه محمود قریشی، با بیان اینکه در حال حاضر 
شاهد موج فراگیر پناهجویان نیستیم، ادامه داد: 
اولین نشست کشورهای همسایه افغانستان در ماه 
سپتامبر برگزار شد و این نشست نیز در ادامه آن 
برگزار شده تا کشورهای همسایه در افغانستان به 
یک هماهنگی برسند تا چالش های بوجود آمده را 

به نوعی مدیریت کنند.

این دیپلمات عالی رتبه پاکستانی با بیان اینکه 
ما همه به دنبال این هستیم که افغانستان به عنوان 
یک کشور همسایه دارای ثبات باشد، ادامه داد: 
معتقدیم که این نشست می تواند نتایج جلسه اول 
را تقویت کند و گام های مهمی برای ایجاد ثبات در 

افغانستان بردارد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مبارزه با تروریسم 
در افغانستان حیاتی است، افزود: در حال حاضر 
شاهد تشــکیل یک کابینه موقت در این کشور 
هســتیم و این می تواند زمینه را برای ایجاد یک 
دولت فراگیر در این کشور محقق کند. ما معتقدیم 
که مهم است حقوق مردم افغانستان محترم شمره 
شود و در دولت فراگیر حضور داشته باشند. برای 
ما بازگشایی مدارس افغانستان برای دختران و 

پسران مهم است.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود با 

اشاره به تعامالت و رایزنی های مقامات پاکستان با 
مقامات کنونی حاکم در افغانستان )طالبان( گفت: 
طالبان به انتظــارات و توقعات بین المللی توجه 
دارند و به دنبال این هستند که تعامل سودمندی 

با جهانیان داشته باشند.
 نيازمند ارزيابی صحيح

 از تحوالت افغانستان هستيم
وزیر خارجه ترکمنستان نیز که در این نشست 
حضور داشت با بیان این که شــرایط کنونی در 
افغانستان سخت و دشوار است، اظهار کرد: برای 
عبور از بحران کنونی در افغانستان نیازمند یک 
نقشه راه و ارزیابی صحیح از تحوالت در این کشور 

هستیم.
 رشــید مردف، با بیان این که همســایگان 
افغانســتان تالش دارند که به نوعی صلح و ثبات 
را در این کشور ایجاد کنند، گفت: در حال حاضر 
وضعیت اقتصادی در افغانستان مناسب نیست و 
ما می توانیم در این گفت وگوها تصمیمات خوبی 

را برای مشکالت مردم افغانستان بگیریم.
این دیپلمات ارشــد ترکمنستانی همچنین 
تاکید کرد: باید تالش کنیم که تمام قومیت ها در 
آینده افغانستان نماینده ای داشته باشند تا حقوق و 

منافع همه مردم در این کشور تامین شود.
وی همچنین با بیان ایــن که بهبود وضعیت 
در افغانســتان منجر به بهبــود وضعیت در کل 
منطقه خواهد شد، به اهمیت ارسال کمک های 
بشردوستانه به مردم افغانستان اشاره کرد و گفت: 
ما کشورهای همســایه در برابر مردم افغانستان 
مسئول هستیم. صدای مردم افغانستان باید در 

عرصه بین المللی پژواک داشته باشد.
 طالبان خواستار

 به رسميت شناخته شدن است
همچنین وزیر خارجه ازبکستان در این نشست 
گفت: در حال حاضر گروهی در افغانســتان به 
قدرت رســیدند که می خواهند از سوی جامعه 
جهانی به رسمیت شناخته شوند و در این زمینه 

درخواست هایی را مطرح کرده اند.
عبدالعزیز کاملف، با بیان این که وضعیت کنونی 
در افغانستان بر مسائل مختلف در منطقه اثر دارد، 

ادامه داد: افغانستان در کنار چالش هایی که دارد 
فرصت هایی را نیز پیش رو دارد و از ظرفیت های 
این کشور می توان برای انجام پروژه های اقتصادی 
و تجاری استفاده کرد. ما به دنبال توسعه افغانستان 
در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی هستیم و 
از این ظرفیت ها می توانیم به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ما می توانیم در زمینه آموزشی 
و اقتصادی به افغانستان کمک و با استفاده از خط 
راه آهن، خطوط ارتباطی مستمر و مفیدی بین 

افغانستان و کشورهای همسایه ایجاد کنیم.
گفتنی است در پایان این نشست، سراج الدین 
مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز با ایراد 
سخنرانی مواضع کشورش را درباره حل و فصل 

مسئله افغانستان مطرح کرد.
بيانيه پايانی

شرکت کنندگان در این نشست؛
- با توجه به اینکه وضعیت در افغانستان به طور 
اساسی تغییر کرده است بر حمایت از حاکمیت 
ملی، استقالل سیاسی، وحدت و تمامیت ارضی 
افغانستان و عدم مداخله در امور داخلی آن تاکید 

کردند؛
-  با یادآوری اصول پذیرفته شده جهانی حقوق 
بین الملل و احترام به آرمان مردم افغانستان برای 
تحقق صلح پایدار، برای مشاهده یک افغانستان با 
ثبات، توسعه، رفاه و روابط هماهنگ با کشورهای 

همسایه ابراز امیدواری کردند؛
-  از وضعیــت پیچیده نظامی- سیاســی، 
اجتماعی-اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان 

نگرانی عمیقی ابراز داشتند؛
- حمایت قوی کشورهای همسایه افغانستان 
برای دســتیابی به صلح، ثبات و آشــتی ملی در 
این کشور را ابراز نموده و همه طرف های درگیر 
از جملــه طالبان را بــرای ادامه گفــت و گوها و 
مشورت های سیاســی به منظور بهبود وضعیت 

آتی این ملت تشویق کردند؛
-    با ابراز نگرانی شدید درمورد وخامت اوضاع 
اقتصادی در افغانســتان از جامعــه بین المللی 
درخواست ارائه کمک های بشردوستانه به صورت 

فوری نمودند؛
-  حمالت تروریســتی را در هر فرم و شکل از 
جمله حمالت علیه گروه های قومی و مذهبی به 
ویژه حمالت تروریستی اخیر به مساجد را شدیدا 

محکوم کردند.

نشست

در بيانيه نشست تهران تاکيد شد؛

ساختار فراگیر با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است

نگاهی به کتاب »سوسن تسليمی«

همان همیشگی
فرهنگ وهنر 8

تنش لفظی ميان آمريکا و چين بر سر عضويت 
تايوان در سازمان ملل باال گرفت؛

تایپه، بهانه تخاصم

فرصت سوزی برای واگذاری سهام بانک رفاه

قلک تامین اجتماعی 
شکست

تراز آب خزر در۲۶ سال اخير بيش از 1.5 متر کاهش 
داشته است؛
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