
وزارت کشور بریتانیا برنامه ای محرمانه طراحی کرده است 
که طی آن با اســتفاده از اطالعات شخصی افراد بی خانمان 
که در مؤسسات خیریه ثبت شده است، می تواند مهاجرین 
غیرقانونی را شناســایی و از کشــور خارج کنــد. روزنامه 
گاردین نوشت، شــمار باالیی از ایمیل های ارسال شده به 
این وزارت خانه از دسامبر ۲۰۱۸ تا می ۲۰۱۹، نشان می دهد 
تالش این نهاد برای دست یابی به اطالعات حساس شخصی 
بی خانمان ها بدون رضایتشان، قوانین حریم شخصی اروپا را 
نقض کرده است. سخنگوی مرکز حقوقی منافع عمومی که 
شکایت از طرح پیشین را مطرح کرده بود، در این باره گفت:  
اکنون کاماًل روشن است که وزارت کشور، شهرداری لندن، 
شــوراهای محلی و برخی خیریه های بی خانمان ها تالش 
می کنند؛ این سیاست تبعیض آمیز را در لفافه ای جدید احیاء 
کند. وی افزود: سرویس حمایت از کارتن خواب ها، برخالف 
اسمش هیچ حمایتی از مهاجران بی خانمان که ساکن بریتانیا 

هستند نکرده و محیطی متخاصم به معنای واقعی کلمه ایجاد 
کرده است.

ســخنگوی وزارت کشــور انگلیس در دفاع از رویکرد 
خود گفت: ســرویس حمایت از کارتن خواب ها به منظور 
حل مشــکالت مهاجرتی کارتن خواب هــای دارای ملیت 
غیرانگلیسی راه اندازی شده است که یا وضعیتی قانونی برای 

آن ها به وجود آورده یا اسناد و مدارک برای آن ها فراهم کند.

فدریکا موگرینی دیپلمات ارشــد اتحادیه اروپا در امور 
سیاست خارجی و امنیتی وارد آســیای میانه شده است تا 
عالوه بر دیدار با مقامات کشــورهای ایــن منطقه و امضای 
توافقنامه های مشارکت و همکاری در پانزدهمین نشست 
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آســیای مرکزی در شهر 
بیشکک قرقیزستان شرکت کند. به گزارش رسانه های آسیای 
میانه، هفتم ژوئیه )شانزدهم تیر ماه( موگرینی، در پانزدهمین 
نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی با 
موضوع اجرای راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی 
در شهر بیشکک قرقیزستان، شرکت کرده است. موگرینی طی 
این سفر در عشق آباد پایتخت ترکمنستان با رشید مردوف 
وزیر امور خارجه و گلشاد مامدوا سخنگوی مجلس این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد و توافقنامه هایی نیز میان آن ها به امضا 
رسید. براساس این توافقنامه، دفتر اتحادیۀ اروپا می تواند در 
عشق آباد نمایندگی رسمی داشته باشد چراکه تاکنون این 

اتحادیه در عشق آباد یک دفتر رابط داشته است. وی تصریح 
کرد؛ همچنین می خواهیم مبادالت بین مردم کشورهای 
آسیای میانه را توسعه داده و در زمینه مهاجرت و سیاست های 
ویزا و مســائل قضائی و قانونی همکاری کنیم. پیش از سفر 
موگرینی به آسیای میانه، گروه های حقوق بشر از موگرینی 
خواسته اند که مقام های آسیای میانه را در زمین بهبود حقوق 

بشر تحت فشار قرار دهد.
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آخرین تحوالت لیبی در ۲۴ ساعت گذشته

شورای امنیت خواستار 
آتش بس فوری در لیبی شد

تاکید شــورای امنیــت بر توقــف فوری 
درگیری ها در لیبــی، تاکید رییس جمهوری 
ترکیه بر حمایت از دولت وفاق ملی، دســت 
داشــتن امارات در حمله به مرکز مهاجران و 
ادامه اقدامــات نیروهای خلیفــه حفتر برای 
حمله به طرابلس از جملــه اخبار لیبی در ۲۴ 

ساعت گذشته است.
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، 
در پی اعالم گزارش سازمان بهداشت جهانی در 
خصوص افزایش شمار قربانیان درگیری های 
لیبی به هزار کشته، شــورای امنیت سازمان 
ملل با صدور بیانیه ای خواســتار توقف سریع 

درگیری ها در این کشور شد.
شــورای امنیــت در ایــن بیانیــه ضمن 
محکومیت حمله هوایی نیروهای وابســته به 
خلیفه حفتر ژنرال بازنشســته ارتش لیبی به 
مرکز نگهداری مهاجران در شرق طرابلس، از 
همه طرف ها خواست برای کاهش تنش ها به 
سرعت اقدام و به آتش بس التزام داشته باشند.
تاکید اردوغان بر حمایت از دولت وفاق ملی

دفتر ریاســت جمهوری ترکیه اعالم کرد 
که رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه 
در دیدار با فایز ســراج رییس دولت وفاق ملی 
خواســتار پایان گرفتن حمــالت غیر قانونی 

نیروهای خلیفه حفتر شد.
رییس جمهور ترکیه در این دیدار با اعالم 
حمایت آنکارا از دولت وفاق ملی، حفتر را دزد 
دریایی توصیف و ابراز امیــدواری کرد که به 

زودی در لیبی انتخابات برگزار شود.
به دنبال ربوده شدن شش دریانورد ترک در 
لیبی توسط نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، 
تنش میان آنکارا و دولت شــرق لیبی شدت 

گرفته است.
دولت وفاق ملی: امــارات در پس حمله به 

مرکز مهاجران در لیبی بود
فتحی باشاغا وزیر کشــور دولت وفاق ملی 
در گفت و گو با روزنامه آمریکایی وال استریت 
ژورنال با اشــاره به اینکه بمب هایی که به این 
مرکــز اصابت کــرده، غیر عادی بــوده و این 
حمله توســط یک جنگنده اماراتی از نوع اف 
۱6 صورت گرفته، امارات را مسؤول هدف قرار 
گرفتن مرکز مهاجران ایواء در تاجورا واقع در 

شرق طرابلس پایتخت لیبی دانست.

وی با استناد به حمالت گذشته امارات به 
لیبی، احتمال داد که مصر هــم در این حمله 
دست داشته باشد و این جنگنده برای سوخت 
گیری از پایــگاه مصر در ســواحل مدیترانه 
اســتفاده کرده باشــد. منابع خبری بامداد 
چهارشــنبه گزارش دادند که جنگنده های 
ژنرال خلیفه حفتر در لیبی که حمایت امارات 
متحده عربی و عربســتان را با خــود دارد، در 
حمله به مرکز نگهداری مهاجران غیر قانونی 

دستکم ۴۰ تن را کشتند.
ادامه اقدامات نیروهای حفتر برای 

حمله به طرابلس
ارتش ملی لیبی وابسته به نیروهای خلیفه 
حفتر از آماده شــدن گردان های نظامی برای 
حمله به طرابلس خبر داد و با اشاره به مهارت 
این نیروها تاکیــد کرد که ایــن اقدامات در 
راستای موج دوم حمالت به طرابلس صورت 

می گیرد.
در همین راستا خلیفه حفتر نیز مدعی شد 
که این اقدامات با هدف بازپس گیری طرابلس 
و مبارزه با تروریســم صورت می گیرد و هدف 

سیطره بر نفت نیست.
اوضاع در لیبــی از ۱۵ فروردین و همزمان 
با دستور حفتر به نیروهای تحت امرش برای 
حمله به طرابلس، متشنج است. این کشور از 
زمان سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور پیشین 
در ســال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و 

غرب تقسیم شده است.
دولت وفاق ملی به ریاســت فایز الســراج 
در طرابلس غرب کشور تشــکیل شد و مورد 
حمایــت جامعه جهانی اســت. همزمان یک 
دولت دیگر در شــهر طبرق در شرق لیبی به 
نخســت وزیری عبداهلل الثنــی و عقیله صالح 
رئیس مجلس نماینــدگان اعالم موجودیت 

کرد که ژنرال حفتر مورد حمایت آنان است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

سیاســتمداران، فعــاالن مدنی و 
ژورنالیست های افغانستان روز یک شنبه 
)شانزدهم تیرماه( در دوحه قطر گردهم 
آمدند تا با نمایندگان گروه طالبان برای 
حصول صلحی پایدار به توافق دســت 

یابند.
قطر و آلمان حامی این نشســت دو 
روزه بودند که در پایتخت قطر برگزار شد 
و میزبان هیأتی متشکل از ۵۰ شهروند 

رده باالی افغانستان بود.
عمر زاخیلوال، فرســتاده ســابق 
افغانستان به پاکستان قبل از برگزاری 
این نشست به خبرگزاری الجزیره گفت: 
هدف از برگزاری این نشست فشار بیشتر 
برای گردهم آمدن طرفیــن افغان به 

منظور مذاکره برای صلح است.
زاخیلوال گفت که این نشست مکمل 
نشســت در حال برگــزاری طالبان و 
ایاالت متحده آمریکا است که همزمان 

در دوحه در حال برگزاری است.
طالبان که پیش از این به طور مکرر 
از مذاکــره با دولت اشــرف غنی مورد 

حمایت غرب امتناع کرده بود، پذیرفت 
که به این مذاکرات بپیوندند به شرط آنکه 
شــرکت کنندگان افغان صرفا به طور 
شخصی در نشست حاضر شوند و نه به 

عنوان نمایندگان دولت.
هاشم وحدت یار، تحلیل گر سیاسی 
که مدیر موسسه روابط کنونی جهانی 
در واشنگتن اســت، به الجزیره گفت: 
طالبان نمی خواهند با دولت افغانستان 
بر سر میز مذاکره بنشینند، چراکه فکر 
می کنند مذاکره صلــح با دولت روحیه 
جنگجویانشان را  در میدان نبرد با دولت 

افغان متأثر می کند.
وی افزود: از آنجایی کــه طالبان از 
موضع قدرت به این مذاکرات وارد شده، 
فکر می کند که جنــگ و صلح را به طور 

همزمان مدیریت می کند.
 اجالسی که 

اولین در نوع خود نیست
یک مقــام حاضر در این نشســت 
گفت: مســائلی همچون حقوق زنان و 
اقلیت ها در این نشست به بحث گذاشته 
می شود. البته او جزئیات دستور جلسه 

این نشست را ارائه نکرد.
مارکوس پوتزل، نماینده ویژه آلمان 
برای افغانستان و پاکستان هفته گذشته 

در بیانیه ای برای اعالم برگزاری نشست 
جاری گفت: افغانستان در نقطه حیاتی 
برای پیشرفت به سمت صلح قرار گرفته 
است. وی گفت: یکی از اجزای ضروری 
برای قــرار گرفتن در چنین مســیری 
به منظور دست یافتن به هدف، مشارکت 

مستقیم بین طرفین افغان است.
در ماه آوریل، نشســت مشــابهی 
بین نمایندگان افغــان و طالبان برای 
برگزاری در دوحه برنامه ریزی شده بود، 
اما به دلیل اختالف نظر بین ۲ طرف بر سر 
تعداد اعضای هیأت افغان این نشست از 
هم پاشید. اگرچه مسکو تاکنون میزبان 
دو نشســت درونی طرفین افغان بوده 
اســت. در ماه فوریه )بهمن - اسفند( 
سیاست مداران ارشد افغانستان، شامل 
حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغان 
در پایتخت روسیه با مقامات طالبان دیدار 
داشتند و به مباحثه پرداختند و در کنار 
چندین موضوع برای ایجاد قانون جدید 
اساسی و نیز تشکیل یک دولت موقت، 
صحبت کردند. این دو گروه که دشمنی 
تلخ سرسختانه و دیرینه ای داشتند، در 
جریان مذاکرات مســکو با یکدیگر به 
نماز جماعت ایستادند و شام را در کنار 

هم خوردند.

در ماه می )اردیبهشــت - خرداد( 
یک گروه از طالبان که از سوی مال برادر 
آخوند، مذاکره کننده ارشــد رهبری 
می شد، سیاســتمداران افغان شامل 
آن هایی که برای به چالش کشــیدن 
اشــرف غنی، رئیس جمهــور کنونی 
افغانستان، در انتخابات ریاست جمهوری 
ماه سپتامبر گذشته تالش می کردند، 
دوباره در مسکو دیدار داشتند. طالبان 
که عماًل کنترل نیمی از افغانستان را بر 
عهد دارد، گفت که پیشرفت مناسبی در 
مذاکرات مسکو حاصل شد اما همچنان 
این مذاکرات فاقد دستیابی به موفقیتی 
بزرگ بود. وحدت یار، تحلیل گر سیاسی، 
به الجزیره گفت: نشستی مشابه اجالس 

حاضر در مسکو به وقوع پیوست که در آن 
شاهد مشارکت رده های باالتر دو طرف 
بودیم، اما آن نشست هیچ نتیجه ای در 

بر نداشت.
وی افــزود: اگرچــه مذاکــرات در 
قطر، مســیر را برای مجموعه ای دیگر 
از گفتگوهای بین طرفین افغان که در 
آینده برگزار خواهد شد، هموار می کند.

این تحلیل گر سیاسی ادامه داد: به 
یاد داشته باشــید که چنین مذاکراتی 
یک پروژه برای استحصال نتیجه خاص 
در بازه زمانی مشــخص نیست، بلکه 
فرایندی است که نیازمند زمان و تالش 
برای یافتن راهکاری برای معضل جنگ 

در افغانستان است.
امروز طالبان از هر زمان دیگری پس 
از براندازی در ســال ۲۰۰۱ به واسطه 
تهاجمــی به رهبــری ایاالت متحده و 
شکار اســامه بن الدن، رهبر القاعده در 
خیزش پس از حمالت ۱۱ ســپتامبر 

۲۰۰۱، قوی تر است.
توقف مذاکرات آمریکا - طالبان

یک ســخنگوی طالبان به الجزیره 
گفــت: در این حین، هفتمیــن دور از 
مذاکرات صلح ایاالت متحده و طالبان 
در دوحه که از ۲۹ ژوئن )هشتم تیر ماه( 
آغاز شده، به منظور فراهم کردن زمان 
برای اجرای نشست دو روزه بین طرفین 
افغان، متوقف شد. سهیل شاهین قبل 
از برگزاری نشست گفت: روز یک شنبه 
و روز بعد از آن هیــچ مذاکراتی برگزار 
نمی شــود؛ گفتگو بین ایاالت متحده و 
طالبان در روز سه شــنبه )هجدهم تیر 

ماه( از سر گرفته می شود.
این دور از مذاکرات آمریکا و طالبان با 
هدف تنظیم جزئیات چارچوب توافقی 
که در ماه ژانویه به دست آمده بود، صورت 
می گیرد. توافق حاصله شامل زمانبندی 
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
و برقراری آتش بــس و تضمین طالبان 
برای عدم ایجاد بستر گروه های خارجی 
به منظور اســتفاده از این کشــور برای 

حمالت جهانی می شود.
زلمی خلیل زاد، فرستاده صلح آمریکا 
که این مذاکرات را راهبری می کند، به 
الجزیره گفت که در دور اخیر گفتگوها 

پیشرفتی حقیقی شکل گرفته است.

وی افــزود: مــا در چهــار موضوع 
پیشرفتی واقعی داشتیم: تضامین ضد 
تروریستی که برای آمریکا و جهان بسیار 
حیاتی است؛ خروج نیروهای خارجی که 
برای طالبان اهمیت دارد، مذاکرات بین 
طرفین افغان شامل توافق بر سر نقشه 
راه آینده سیاسی افغانستان و آتش بسی 

کامل و جامع و دائم.
خلیل زاد گفــت: بــرای اولین بار 
می توانم بگویــم که ما به پیشــرفتی 
حقیقــی در هــر چهار زمینه دســت 

یافته ایم.
ادامه حمالت مرگبار 

با وجــود برگزاری نشســت های 
مختلف بــرای پایــان دادن به جنگ 
افغانستان، اخیراً حمالت مرگباری در 
مناطق مختلف این کشور رخ داده است.

جمعه گذشــته داعش مسئولیت 
حمله به یک مسجد شیعیان در استان 
غزنی را پذیرفت که مــرگ دو نفر را در 
پی داشت. در همان روز ۱۴ نفر در جریان 
حمله خمپاره ای به منطقه خاجه سبز 
پوش در اســتان فاریاب جان باختند و 

تعدادی زخمی شدند.
هفته گذشته طالبان حمله قوی با 
انفجار یک خودرو در ســاعات شلوغی 
صبح در کابل ترتیب داد که مرگ ۱6 نفر 
و آسیب به ۱۰۵ نفر از جمله ۵۱ کودک 

را در پی داشت.
طالبان به دلیل حمالتی که منجر 
به تلفات شــهروندان می شود، از سوی 
سازمان ملل متحد، ان جی اوهای فعال 
در این کشور و همچنین دولت محکوم 

شده است.

برگزاری نشست فعاالن مدنی افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر

مکملی برای مذاکرات صلح 

خبر

مردم یونان برای نخســتین بار پس از اتمام 
بحران بدهی ها به پای صنــدوق رای می روند؛ 
اما این انتخابات زودهنگام حاصل پس لرزه های 
برنامه ریاضت اقتصادی این بحران اســت. این 
انتخابات اولین رای گیری پس از خروج یونان از 

بحران بدهی ها در سال ۲۰۱۸ خواهد بود.
نزدیک به ۹,۸ میلیون شهروند یونانی برای 
انتخاب ۳۰۰ نماینده مجلس از نوزده حزب این 
کشــور، امروز به پای صندوق رای می روند. این 

ششمین انتخابات در ۱۰ سال گذشته است. 

الکسیس سیپراس، نخســت وزیر ۴۴ ساله 
یونان در روز ۲6 مه )۵ خرداد ماه( پس از شکست 
بزرگ حزب خود، سیریزا، در انتخابات پارلمان 
اروپا، دســتور برگزاری انتخابات پیش از موعد 

را صادر کرد.
سیریزا در انتخابات پارلمان اروپا ۱۰ درصد 
کمتر از حزب محافظه کار دموکراســی نو رای 
کسب کرد. حزب رقیب ســیریزا در انتخابات 
محلی نیز توانست کرسی های بیشتری را نسبت 

به حزب حاکم از آن خود کند.

یونانی ها در این انتخابات بــا دو گزینه رو به  
رو هستند، انتخاب نخست وزیر چپ، الکسیس 
ســیپراس، برای بار دوم، یا حمایت از کیریاکو 
میتســوتاکیس، رهبر حزب دموکراسی نو که 

حزبی دست راستی است.
سیپراس شش ســال پیش با سیاست های 
مخالف ریاضت اقتصادی به قدرت رسید. حزب 
سیریزا در ژانویه سال ۲۰۱۵ توانست بیشترین 
درصد آراء را به خود اختصــاص دهد و نهایتاً در 
ائتالف با حزب راست افراطی »یونان مستقل« 

کابینه دولت به رهبری الکســیس ســیپراس 
تشکیل شد. اما سیپراس پس از شش ماه در ماه 
ژوئیه سال ۲۰۱6 مجبور شــد تحت فشار اروپا 
و مخالفان دولت یک همه پرســی در خصوص 

سیاست های ریاضتی اتحادیه اروپا برگزار کند.
تحلیلگران دلیل شکســت حزب سیپراس 
در انتخابات پارلمــان اروپا در ســال ۲۰۱6 را 
رویگردانی طبقه متوســط یونان از این حزب 
می دانند. طبقه متوسط یونان در دوران رکود و 
اجرای سیاست های اقتصادی فشارهای زیادی 

را تحمل کرده است.
نظرسنجی های اخیر از یک پیروزی بزرگ 
برای محافظــه کاران حکایــت دارد. کیریاکو 
میتســوتاکیس رقیب محافظه کار سیپراس و 

رهبر حزب دموکراسی نو با وعده کاهش مالیات و 
افزایش امنیت برای سرمایه گذاری های خارجی 
توانســت رای زیادی در انتخابات اخیر پارلمان 

اروپا به  دست آورد.
به نظر می رسد در انتخابات پیش رو نیز حزب 
دموکراسی نو کماکان با همین مواضع سیاسی 
بتواند از امتیاز مشارکت پایین یونانی ها و ضعف 
حزب ســیریزا اســتفاده کند. احتماال در این 
انتخابات، حزب دموکراسی نو با کسب ۹ تا ۱۲ 
درصد رای بیشتر بتواند پیروز شود؛ ۱۵۱ کرسی 

در پارلمان را بدست آورد.
پس از عبور یونان از بحران بدهی در ســال 
۲۰۱۸، برگزاری این انتخابات اتفاقی جدید در 

عرصه سیاسی یونان به شمار می رود.

انتخابات یونان، تحت تاثیر بحران بدهی ها

طالبان که پیش از این به طور 
مکرر از مذاکره با دولت 

اشرف غنی مورد حمایت 
غرب امتناع کرده بود، 

پذیرفت که به این مذاکرات 
بپیوندند به شرط آنکه 
شرکت کنندگان افغان 

صرفا به طور شخصی در 
نشست حاضر شوند و نه به 

عنوان نمایندگان دولت

امروز طالبان از هر زمان 
دیگری پس از براندازی 
در سال ۲001 به واسطه 

تهاجمی به رهبری 
ایاالت متحده و شکار اسامه 

بن الدن، رهبر القاعده در 
خیزش پس از حمالت 11 

سپتامبر ۲001، قوی تر است
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