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 رئیس دفتر سیاسی طالبان 
به پاکستان رفت

سخنگوی طالبان گفت، هیاتی بلندپایه از شبه 
نظامیان طالبان بــرای انجام گفتگو بــا مقام های 
ارشد پاکستانی از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر 
این کشور به پاکستان ســفر کرده است. به گزارش 
اسپوتنیک، نعیم وردک، سخنگوی طالبان در توئیتی 
نوشت: هیاتی بلندپایه از طالبان به ریاست مال برادر 
آخوند، معاون سیاسی طالبان، به دعوت مقام های 
پاکستانی به اسالم آباد رفته تا با عمران خان، نخست 
وزیر و شاه محمود قریشــی، وزیر خارجه پاکستان 
دیدار کند. دو طرف درباره مسائل دوجانبه و همچنین 
مشکالت مربوط به آوارگان، تسهیل سفر از افغانستان 
به پاکستان و همچنین تجار افغان گفتگو داشتند. مال 
عبدالغنی برادر، در راس هیاتی ۹ نفره، برای دیدار سه 
روزه با مقام های پاکستان، وارد اسالم آباد پایتخت 
این کشور شد. مال برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان 
در قطر و فرد شــماره دو در این گروه است. سیاست 
پاکستان در قبال افغانســتان، تحت نظر ژنرال قمر 
جاوید باجوا، رئیس ارتش پاکستان تعیین می شود. 
سخنگوی طالبان توضیح نداده  است که آیا دیدار با 
باجوا هم در دستور کار این سفر است یا خیر. اما محمد 
نعیم می گوید:  در مالقات هــا پیرامون موضوعات 
دوجانبه، بحــث صورت خواهد گرفــت؛ به ویژه در 
مورد مشــکالت مهاجرین، رفت وآمدهای افغان ها 
به پاکستان و مشکالت تجار. این سفر پس از اعالم 
توقف گفت وگوهای صلح بــرای ۲۰ روز، یعنی در 
تاریخ ۵ ماه ژانویه انجام می شود. پیشتر، هیات های 
مذاکره کننده دو طرف، به این توافق رســیدند که 
برای مشــورت با رهبران خود، ۲۰ روز وقفه داشته 
باشند. هیات مذاکره کننده افغانســتان، به کابل و 
نمایندگان طالبان به اسالم آباد بازگشته  است. هرچند 
مالهیبت اهلل، رهبر طالبان و اعضای شورای رهبری 
این گروه، براساس گزارش ها، زندگی مخفیانه ای در 
پاکستان دارند، روشن نیست که  مالبرادر با هیبت اهلل 
آخوندزاده هم دیدار و گفت وگو خواهد کرد یا خیر. 
یک روز پیشتر از این سفر،  زلمای خلیلزاد، فرستاده 
ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ژنرال اسکات میلر، 
فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور، به پاکستان 
رفتند و در روز دوشنبه با ژنرال قمر جاوید باجوا دیدار 
و گفت وگو کردند. ژنرال باجوا به او گفت پاکستان از 
تالش ها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ، حمایت 
می کند. از سوی دیگر، با بازگشت هیات افغانستان 
به کابل، دولت اعالم کرده  است می خواهد دور دوم 
مذاکرات، به جای قطر در کابل انجام شود. هرچند 
دو هیات مذاکره کننده توافق کردند ادامه مذاکرات را 
در قطر انجام دهند، رییس جمهور کشور گفته  است 
برای تثبیت تعهد طالبان به صلح و قطع تاثیر عوامل 
خارجی بر فرایند مذاکرات، مهم است که دور بعدی 

گفت وگوها در داخل خاک افغانستان انجام شود. 
    

شکست گفت وگوهای سیاسی لیبی 
درباره تعیین رئیس شورای حاکمیتی

منابع آگاه از شکست گفت وگوی سیاسی لیبی 
درباره تعیین رئیس شورای حاکمیتی، دو معاون 
وی و همچنین نخست وزیر این کشور خبر دادند. 
به گزارش آناتولی، محمــد الرعیض، عضو مجمع 
گفت وگوی سیاسی لیبی در ســخنانی گفت  که 
اعضای حاضر در گفت وگوهای سیاســی لیبی در 
نشست مجازی سه شــنبه موفق به کاهش درصد 
آرای مورد نیاز برای سازوکار انتخاب رئیس شورای 
حاکمیتی، دو معاون وی و نخست وزیر نشدند. طبق 
گفته این منبع، ۳۶ عضو از شرکت کنندگان در رای 
گیری به کاهش درصد از ۷۵ به ۶۱ درصد رأی مثبت 
دادند، ۱۴ نفر دیگر به دو سوم )۶۶ درصد( رأی مثبت 
دادند و آرای ۲۱ نفر نیز ممتنع بود. الرعیض در ادامه 
همچنین گفت که در این نشست مجازی همچنین 
درباره مسائل مختلف ازجمله یک مرحله مقدماتی 
به مدت یک سال ونیم و پیشنهاد سازمان ملل برای 
تشکیل یک کمیته مشورتی و یک کمیته حقوقی 
برای ایجاد یک چارچوب قانونــی برای انتخابات 
گفت وگو شد. از سوی دیگر شورای امنیت سازمان 
ملل متحد بر ضرورت وجود ساز و کاری مطمئن و 
کارآمد برای نظارت بر آتش بس در لیبی تاکید کرد. 

جهاننما

فرشاد گلزاری

 اوج گرفتــن تحــوالت منطقه به 
خصوص بــا محوریت اســرائیل، این 
روزها به صورت مشــهود درســطح 
رسانه ها قابل رویت است. با نیم نگاهی 
به تحــوالت و رخدادهــای اخیر در 
سه جغرافیای حاشــیه خلیج فارس، 
شمال آفریقا و خاورمیانه به این نتیجه 
می رسیم که رژیم صهیونیستی مرکز 
ثقل تمام تحرکاتی اســت که بخشی 
از آن میدانی و بخش دیگرش سیاسی 
است. این تحلیل البته روبنای مسائل 
و موضوعات جاری در هر سه جغرافیا 
به خصوص خاورمیانه را نشان می دهد؛ 
چراکه با ریز شــدن و واکاوی برخی از 
اقدامات در اراضی اشــغالی به نتایج 
مشخص تری خواهیم رســید که به 
نوعی نشان می دهد اسرائیلی ها تمام 
ســعی خود را می کنند تا در واپسین 
روزهای حیات سیاسی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید، 
بتوانند حداکثر امتیازهای مورد نظر 
خود اعم از دیپلماتیــک، اطالعاتی و 
نظامی را کســب کنند. نمونه آشکار 
و بسیار پر ســر و صدای آن، آزمایش 

ســامانه پدافند موشــکی »عصای 
سحرآمیز« است. اصل داستان از این 
قرار اســت که وزارت جنگ اسرائیل و 
 )MDA( آژانس دفاع موشکی آمریکا
دو روز پیــش )سه شــنبه( به صورت 
مشــترک اعالم کردند که با موفقیت 
سلسله آزمایش های رهگیری نسخه 
پیشرفته ســامانه های ضدموشکی 
عصای ســحرآمیز را ظرف هفته های 
اخیر انجــام داده اند. طبــق گزارش 
رسانه های اسرائیلی، این سامانه های 
ضد موشــکی قــادر بــه رهگیری و 
هدف قــرار دادن موشــک های کروز 
و موشک های بالســتیک هستند. بر 
اساس اعالم »اندیشکده میدل ایست 
آی« ایــن آزمایش را شــرکت رافائل 
اسرائیل با مشارکت نیروهای هوایی و 
دریایی این رژیم هدایت کرده و سایر 
مهندســان مشغول توســعه ارتقای 
توانمندی سامانه های دفاعی هستند. 
گفته شده که شرکت ریتیون آمریکا 
در این پروژه مشــارکت کرده و این در 
حالیست شــرکت »التا«ی اسرائیل 
نیز مسئول توسعه رادار MMR ویژه 
سامانه های دفاعی این پروژه است. در 
این راستا بنی گانتس، وزیر جنگ این 
رژیم که شــاهد یکی از عملیات های 
رهگیری در آزمایش های مذکور بود 

اعالم کرده که آزمایش پدافند مذکور 
برای اولین بار به دلیل رهگیری چند 
الیه کامل ســامانه موشکی اسرائیل 
یکــی از مهمتریــن آزمایش ها بوده 
است. گانتس معتقد است که یکی از 
پیشرفته ترین سیستم های جهان حاال 
در اختیار تل آویو قرار دارد که در برابر 
تهدیدات در دو فضــای دور و نزدیک 
حمایت الزم را تامین می کند. موشه 
پاتل یکی از مسئوالن واحد تحقیقات 
توسعه سالح و زیرساخت تکنولوژیکی 
وابســته به وزارت جنگ اسرائیل هم 
سلســله آزمایش های انجام شــده را 
بی سابقه خواند و اعالم کرد که ما ثابت 
کردیم که اســرائیل توانمندی قوی 
و چند الیه ای در تعامــل با تهدیدات 
مختلف از جمله  موشــک های کروز و 
جنگنده و انواع تهدیدات بالســتیک 
دارد. اگــر نگاهی به مشــخصات این 
سامانه پدافندی بیندازیم و در کنار آن 
اظهارات مقامات آمریکا و اســرائیل را 
بعالوه تحلیل  های منتشر شده از سوی 
اتاق های فکر را کنار یکدیگر قرار دهیم، 
به این مفهوم می رسیم که سامانه مذکور 
به نوعی مخابره یک پیام تهدید برای 
»ایران« به حساب می آید. این سامانه 
انواع موشک های کروز و بالستیک را 
مورد هدف قرار می دهد و اگر به اظهارات 

اخیر مقامات اســرائیلی در مورد توان 
موشــکی ایران نگاه کنیم می بینیم 
که آنها به نوعی تهران را مورد خطاب 
قرار داده اند. نکته بسیار مهم دیگر که 
تنها یک روز پس از آزمایش ســامانه 
مذکور، توجه بســیاری از تحلیلگران 
مسائل نظامی منطقه و غرب را به خود 
معطوف کرد اظهارات موشــه پاتل، 
رئیس سازمان دفاع موشکی اسرائیل 
است. او روز گذشته )چهارشنبه( اعالم 
کرد که تل آویو ممکن است در آینده 
آماده همکاری در زمینه دفاع موشکی 
با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
باشد. او در پاسخ به این پرسش که کدام 
یک از سامانه ها ممکن است به شرکای 
جدید اسرائیل در حوزه خلیج فارس 

تحویل داده شــود یا اینکه همزمان با 
سامانه های مشابه فعالیت کنند، اعالم 
کرد که از دیدگاه مهندســی، طبیعتاً 
مزایای بسیاری برای اسرائیل و شرکای 
عرب آن در این موضــوع وجود دارد و 
ممکن است تبادل اطالعات از طریق 
دستگاه های حس گر صورت بگیرد. با 
وجود اینکه موعد انعقاد این قراردهای 
مورد نظر اسرائیل با اعراب منطقه فرا 
نرسیده، اما به نظر می رسد که تل آویو 
قصد دارد با عقــد چنین قراردادهایی 
در وهله اول حضور نظامی خود در قالب 
ارسال مستشاران و مشاوران نظامی اش 
به کشورهای منطقه را علنی و در وهله 
دوم آرایش پدافندی این کشــورها را 
برای هرگونه تقابل احتمالی با هرگونه 
تهدید موشکی، بر اســاس سناریو و 

طرح های خود اجرایی کند.
ورود کوشنر، خروج کوهن!

با گذر از دو موضوع مذکور که بیشتر 
درون مایه نظامی داشت، با تغییر زاویه 
دید خود حاال به دو رویداد مهم دیگر 
می پردازیم که بخشــی از آن سیاسی 
و دیگری یک موضوع امنیتی بســیار 
مهم است. در محور سیاسی قرار بر این 
است که جرد کوشــنر، داماد و مشاور 
ارشــد رئیس جمهوری فعلی آمریکا 
در راس یــک هیات بــرای ادامه روند 
ســازش میان تل آویو و ربــاط، هفته 
آینده به فلسطین اشغالی و از آنجا به 
مراکش سفر کند. رویترز به نقل از یک 
منبع آگاه در این مورد گزارش داده که 
هیات آمریکایی و یک تیم اسرائیلی با 
پیوســتن به یکدیگر در تل آویو اولین 
پرواز تجاری مستقیم به رباط را برای 
ادامه رونــد توافق عادی ســازی بین 
اسرائیل و مراکش انجام خواهند داد. در 
این سفر آوی برکوویتس، نماینده ویژه 
آمریکا در خاورمیانه و ادام بولر، مدیر 
شرکت توسعه مالی بین المللی آمریکا 
روز دوشنبه آینده کوشنر را همراهی 
خواهند کرد. این رخداد مهم، درباره 
امارات و بحرین هم اتفاق افتاده بود اما 
مساله اینجاست که سفر وی در حالی 
انجام می شود که ما شاهد یک تغییر 
بسیار مهم در درون اسرائیل هستیم 
و آن اتمام ماموریت یوســی کوهن به 
عنوان رئیس سرویس اطالعاتی موساد 
است. واقعیت این است که روز گذشته 
)چهارشنبه( شبکه کان اسرائیل اعالم 

کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
فعلی رژیم صهیونیستی طی حکمی، 
یوسی کوهن را کنار گذاشته و شخص 
دیگری را به عنوان رئیس موساد معرفی 
کرده است. این اقدام باعث عصبانیت 
بنی گانتــس، وزیر جنگ و نخســت 
وزیر تناوبی رژیم صهیونیســتی شد 
و او اندکی پس از انتصاب جانشــین 
یوسی کوهن که از سال ۲۰۱۶ ریاست 
جمهوری موساد را در اختیار داشت، 
تلفنی با نتانیاهو صحبت کرد. باید توجه 
داشت که اساســاً هیچ اختالفی میان 
نتانیاهو وکوهن وجود نداشته و ندارد، 
بلکه مدت دوره ریاست او بر موساد که 
۵ سال بوده به اتمام رسیده و شخصی به 
نام آقای »D« به جای آن معرفی شده 
است. نام رئیس جدید موساد تا پس از 
تأیید کمیته گلدبرگ )کمیته مشورتی 
برای تعیین کارمندان ارشد ایالتی( در 
مورد انتصاب وی، فاش نخواهد شد و 
فقط حرف اول اسم او )D( به رسانه ها 
درز کرده است. گفته می شود که برخی 
از مطلعین اعالم کرده اند سیاست رئیس 
جدید موساد همانند کوهن تهاجمی 
خواهد بود و به همین دلیل باید انتظار 
بهم ریختگی در سطح منطقه و شروع 
فاز جدید ترورها را داشته باشیم. بر این 
اساس اگر مولفه  های مهِم چهار موضوع 
تشریح شده را در کنار یکدیگر قرار دهیم 
به این نتیجه می رسیم که اسرائیل عالوه 
بر پرونده عادی سازی، به دنبال آن است 
تا از وقت اضافه دولت ترامپ برای خط و 
نشان کشیدن های اطالعاتی و نظامی 
به عنوان یک دســتاورد بــه نفع خود 

استفاده کند. 

آزمایش پدافند موشکی اسرائیل تنها یک هدف ضمنی داشت؛

مخابره پیام تهدید به »ایران«
نام رئیس جدید موساد فعاًل 

فاش نخواهد شد و فقط 
حرف اول اسم او )D( به 
رسانه ها درز کرده است 

که گفته می شود سیاست 
رئیس او همانند کوهن 

تهاجمی خواهد بود و به 
همین دلیل باید انتظار 

به هم ریختگی در سطح 
منطقه و شروع فاز جدید 

ترورها را داشته باشیم

اگر مشخصات سامانه 
پدافندی اسرائیل و 

اظهارات مقامات آمریکا 
و اسرائیل را کنار یکدیگر 
قرار دهیم، به این مفهوم 

می رسیم که سامانه »عصای 
سحرآمیز« به نوعی مخابره 

یک پیام تهدید برای 
»ایران« به حساب می آید

دونالد ترامپ با انتقاد از اقدام رهبر اکثریت ســنای آمریکا که پیروزی جو بایــدن در انتخابات را تبریک گفته 
است، گفت برای تسلیم شدن بسیار زود اســت. اقدام مک کانل حامیان وفادار ترامپ را هم خشمگین کرده است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز گذشــته )چهارشــنبه( در پیامی توییتری خشــم خود را از اقدام میچ 
مک کانل، رهبر اکثریت ســنای آمریکا ابراز داشــت. او نوشــت: میچ، ۷۵ میلیون رای، یک رکورد با اختالف زیاد 
برای یک رئیس جمهوری مشغول به کار اســت. خیلی برای تسلیم شدن زود اســت. حزب جمهوریخواه باید در 
نهایت یاد بگیرد که مبارزه کند. مردم خشمگین هســتند! رهبر اکثریت سنای 
آمریکا گفت: رای کالج الکترال مشــخص شــد. اکنون کشــورمان یک رئیس 
جمهوری منتخب و یک معاون رئیس جمهوری منتخب دارد، با اینکه میلیون ها 
 تن از ما امید داشــتیم که در این انتخابات ریاســت جمهــوری نتیجه متفاوتی 

حاصل شود.

رئیس کمیســیون اروپا روز گذشته )چهارشــنبه( با ایراد ســخنانی در پارلمان اروپا برای اولین بار از پیشرفت 
در واپســین روزهای مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا برای دســتیابی به توافق تجارت آزاد خبــر داد. به گزارش 
تارنمای اتحادیه اروپا، اورسوال فون درالین بیان داشــت که هنوز قادر به اعالم قطعی توافق یا عدم توافق با انگلیس 
نیســت؛ اما می تواند اعالم کند که مسیر رسیدن به توافق پیدا شده اســت. وی افزود: این مسیر خیلی باریک است 
اما وجود دارد. رئیس کمیســیون اروپا توضیح داد که دو طرف برای عبور از بســیاری از اختالفات، به راه حل هایی 
رســیده اند اما هنوز مساله دسترســی به آب های غنی ســواحل انگلیس برای 
صیادان اروپایی و شــرایط برابر برای نیروی کار دو طرف حل نشــده است. او با 
این حال خاطر نشان کرد که اختالف نظر بر سر نقش دیوان دادگستری اروپا در 
 اختالف های طرفین به طور عمده رفع شــده و لذا روزهای آینده سرنوشت ساز 

خواهد بود.

اتحادیه اروپا از پیشرفت در مذاکرات برگزیت خبر دادانتقاد ترامپ به رهبر سنا: برای تسلیم شدن زود است

دادگاه کیفــری ســودان بــا درخواســت آزادی 
عمرالبشیر، رئیس جمهور برکنار شده این کشور و ۲۷ 
شخصیت نظام وی مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری 
آناتولی، دادگاه کیفری ســودان درخواســت وکالی 
مدافع عمر البشیر و ۲۷ تن از شخصیت های نظام وی 
مبنی بر حذف دادخواســت کیفری علیه آنها در مورد 
تضعیف نظام قانون اساسی از طریق کودتای نظامی در 
سال ۱۹۸۹ را رد کرد. پیشتر وکالی مدافع عمر البشیر 
بر اســاس مفاد قانون اقدامات کیفری، اعتراض هایی 
را مبنی بر خاتمه این دادخواســت به دلیل گذر زمان 
ارائه دادند. قاضی این دادگاه اعالم کرد، کودتا جنایتی 
ادامه دار اســت و این دادخواســت خودش به قانون 
مجازات ســال ۱۹۸۳ و ماده چهــارم قانون نیروهای 
مسلح سودان سال ۱۹۸۶ اســتناد کرده است. البشیر 
که با اتهامات مختلف ازجمله فساد مالی مواجه است 

بیست و سوم آذر توسط دادگاه کیفری سودان ابتدا به 
۱۰ سال حبس متهم شــد اما در همین جلسه قاضی 
دادگاه حکم وی را با توجه به این که سن البشیر بیش از 
۷۰ سال است و طبق قوانین سودان نمی تواند به زندان 
منتقل شــود، به دو ســال حبس در یک مرکز اصالح 
اجتماعی تبدیل کرد. ارتش سودان در آوریل گذشته 

عمر البشیر را از قدرت کنار زد.

مسئوالن دولتی در عراق می گویند، نخست وزیر این 
کشور در سفرش به ترکیه پیرامون مسائل مهم مشترک 
از جمله پرونده حیاتی امنیت مرزها، مساله آب، نفت و 
حضور حزب کارگران کردستان در عراق رایزنی خواهد 
کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه عراق 
در بیانیه ای اعالم کرد، فواد حسین، وزیر خارجه این 
کشور برای هماهنگی مقدمات سفر مصطفی الکاظمی، 
نخســت وزیر عراق به ترکیه که قرار است فردا انجام 
شود، وارد آنکارا شده است. مسئوالن دولتی در عراق 
می گویند، این سفر الکاظمی در صدر یک هیئت دولتی 
به آنکارا به دلیل وجود برخی پرونده های مشترک میان 
دو طرف حائز اهمیت است و پرونده های نفت، امنیت 
مرزها، مســاله آب، ســرمایه گذاری، تجارت، حضور 
نیروهای حزب کارگران کردستان در اقلیم کردستان 
عراق و پرونده پول های بلوکه شــده در خارج از کشور 

در صدر موضوعات مورد بررسی قرار خواهند داشت . 
جمال کوجر، عضو پارلمان عراق نیز تاکید کرد پرونده 
حضور نیروهای حزب کارگران کردســتان در اقلیم 
کردستان عراق در رأس همه پرونده ها قرار دارد و عالوه 
بر این، پرونده نفت، مســاله آب، اموال بلوکه شده در 
خارج از عراق و دعوت از ترکیه برای سرمایه گذاری در 

عراق نیز بررسی خواهد شد.

مخالفت دادگاه سودان با درخواست آزادی عمرالبشیرشش پرونده مهم؛ محور سفر الکاظمی به آنکارا
خبرخبر


