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تأکید حاضران در نشست آستانه 
بر حفظ استقالل سوریه 

کشورهای شــرکت کننده در نشست آستانه 
۱۶ درباره سوریه بر لزوم حفظ استقالل این کشور و 
مبارزه با تروریسم تأکید کردند. به گزارش المیادین، 
کشورهای ضامن روند آستانه )ایران، روسیه و ترکیه( 
در بیانیه پایانی نشست آستانه۱۶ بر پایبندی ثابت 
خود به حاکمیت، استقالل و تمامیت ارضی سوریه و 
اهداف و اصول منشور سازمان ملل تأکید کردند. آن ها 
بر تالش خود برای ادامه همکاری در زمینه مبارزه با 
تروریسم و مخالفت با طرح های جدایی طلبانه که 
هدف آن از بین بردن حاکمیت سوریه است تأکید 
و افزایش اقدامات تروریســتی در مناطق مختلف 
سوریه را محکوم کردند. آن ها بر ادامه همکاری برای 
از بین بردن داعش، جبهه النصره، تحریر الشام و تمام 
گروه های مرتبط با داعش و القاعــده و لزوم حفظ 
صلح از طریق اجرای تمام توافق های مربوط به ادلب 
تأکید کردند. این کشورها اوضاع شمال شرق سوریه 
را مورد بررسی قرار داده و بر تحقق امنیت و ثبات در 
درازمدت در این منطقه براســاس حفظ حاکمیت 
ســوریه تأکید کردند. آن ها حمالت مستمر رژیم 
صهیونیستی در سوریه را که نقض قوانین بین المللی 
و حاکمیت این کشور و تهدیدی علیه ثبات و امنیت 
در منطقه است، محکوم کردند. شرکت کنندگان 
در نشست اعالم کردند که هیچ گونه راهکار نظامی 
برای بحران ســوریه وجود ندارد. آن ها بر اهمیت 
نقش کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو تأکید و به 
لزوم برگزاری نشست ششــم این کمیته در سریع 
ترین زمان ممکن اشاره کردند. این کشورها نسبت 
به وضعیت انسانی در سوریه و تأثیر کرونا ابراز نگرانی 
کرده و با تمام تحریم های یکجانبه که نقض قوانین 
بین المللی است، مخالفت کردند. آن ها بر اهمیت 
تسهیل بازگشت امن آوارگان و لزوم کمک جامعه 
جهانی تأکید کردند. از سوی دیگر شورای امنیت 
ســازمان ملل دیروز )جمعه( درباره تمدید ارسال 
کمک ها به سوریه از طریق مرزها رأی گیری کردند. 
دیپلمات های بین المللی اعالم کردند که روســیه 
پنجشنبه پیش نویس قطعنامه ای را درباره تمدید 
ارسال کمک ها به سوریه از طریق ترکیه برای شش 
ماه پیشنهاد داد. این پیشنهاد در رقابت با پیش نویس 
قطعنامه کشورهای غربی برای تمدید ارسال کمک ها 
به سوریه برای یک سال است. یک مسئول در هیئت 
آمریکا در سازمان ملل اعالم کرد، آژانس های سازمان 
ملل و گروه های امدادرسان معتقدند که تمدید برای 
مدت یک سال یک مسئله بسیار با اهمیت برای ارائه 
کمک است. روسیه می گوید عملیات ارسال کمک ها 
از طریق مرزها حاکمیت ســوریه را نقض می کند 
و بهتر اســت کمک ها از طریق خطوط داخلی این 

کشور ارسال شود.
    

میزبانی رئیس جمهور فرانسه از 
نشست سران »گروه پنج ساحل«

رئیس جمهور فرانسه دیروز )جمعه( از نشستی با 
همتایانش از موریتانی، چاد، مالی، بورکینافاسو و نیجر 
)مشهور به گروه پنج منطقه ساحل( با دورنمای بحث 
بر سر تبعات برنامه قریب الوقوع کاهش تعداد نظامیان 
فرانســوی در این منطقه پرنزاع و خروج نهایی این 
سربازان از آنجا میزبانی می کند. به گزارش پایگاه آر.اف.
آی، در بخش عمده یک دهه گذشته فرانسه قدرت 
نظامی مسلط در جنگ علیه افراطگران در منطقه 
ساحل در آفریقا بوده است. ماه گذشته میالدی ماکرون 
اعالم کرد عملیات برخان که یک عملیات شــامل 
صلحبانی، برقراری امنیت و درگیری مستقیم با گروه 
های افراطگر مختلف در پایین منطقه صحرا  است، به 
زودی شاهد کاهش تعداد نیروها از سطح فعلی ۵۱۰۰ 
تن خواهد بود. همچنین پایگاه های منطقه ای فرانسه 
نیز همچنان کــه تعداد ســربازان کاهش می یابند 
تعطیل خواهند شد و در عین حال مبارزه با تروریسم 
افراطگران از سوی یک ائتالف کلی تر سربازان اروپایی 
به اجرا در خواهد آمد. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه 
قبول کرد که آینده نظامی دقیق منطقه ساحل هنوز 
تعریف نشده اســت. او در یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: ما هنوز در جایگاهی بــرای اعالم اصول کلی 

سازماندهی مجدد منطقه ای نیستیم.
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فرشاد گلزاری

تحوالت در افغانستان به حدی 
شــدت گرفته که تمام رسانه های 
دنیا، یک یا چند تیم جدید برای رصد 
اخبار این کشــور تشکیل داده اند تا 
بتوانند حتی جزئی ترین رویدادهای 
سیاســی و میدانی این کشور را در 
کوتاه تریــن زمان ممکــن رصد و 
مخابره کنند. بر اســاس سابقه ای 
که قبل و بعد از لشگرکشــی آمریکا 
به عراق به جای مانده، نه تنها ایاالت 
متحده، بلکــه تمام کشــورهایی 
کــه در قالب ناتو با واشــنگتن وارد 
عراق شــدند، به خوبی می دانند که 
تبعات خروج آنها از کشوری مانند 
افغانستان چیست و به همین دلیل 
آنها اقــدام به راه انــدازی تیم های 
تخصصی تحلیــل و تولید محتوا در 
مورد این کشــور کرده آند؛ چراکه 
بدون تردیــد رقبــای غربی ها در 
مشرق زمین حاال ســعی می کنند 
که با عقب نشــینی ایاالت متحده و 
شرکای آنها از افغانستان، وضعیت 
اسف بار امنیتی، انسانی و اقتصادی 
این کشــور را به نحوی بــه خورِد 

افــکار عمومی غــرب و دنیا بدهند 
که شهروندانشــان جنبشی برای 
پاسخ به این ســوال که چرا جنازه 
فرزنــدان و پدران ما از افغانســتان 
راهی پایتخت های اروپایی و آمریکا 
شد؟ شک نکنید که این دقیقاً همان 
چیزی است که در درجه اول روس ها 
بــر روی آن به صــورت تخصصی 
برنامه ریزی کرده انــد و به زودی ما 
شــاهد انتشار گزارشــات، تصاویر 
و همچنیــن ویدئوهــای جهت دار 
خواهیم بود که مســکو و شــریک 
قدیمی اش یعنی چین سعی می کند 
با انتشــار آنها به مالیات دهندگان 
آمریکایــی بگوید که پولشــان در 
افغانســتان چگونه خرج شده و چه 

دستاوردی داشته است. 
این همان جنگی اســت که ما را 
به یاد دوران جنگ ســرد می اندازد 
و حاال سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه روز پنجشنبه آنرا به گونه ای 
دیگر کلیــد زد. وزیر امــور خارجه 
روســیه اخیراً در جمع دانشجویان 
دانشــگاه فدرال شــرقی روسیه به 
صورت کاماًل شــفاف اعالم کرد که 
ایاالت متحده صرفــا نیروهایش را 
از افغانســتان خارج نمی کند، بلکه 
با این کار به شکســت ماموریتش 

طی 2۰ سال گذشته در افغانستان 
اذعان می کنــد. از ســوی دیگر او 
بــه نمایندگی از کرملیــن در حال 
مشخص کردن و ترسیم حد و حدود 
امنیت پیرامونی خود پس از خروج 
آمریکایی ها از افغانســتان است. او 
در بخشی از ســخنانش اعالم کرد 
که ســازمان پیمان امنیت جمعی 
)CSTO( بایــد هر چه ســریعتر 
هرگونــه حمله به تاجیکســتان از 
اراضی افغانستان را بررسی کند و اگر 
حمله ای به پاکستان یا تاجیکستان 
از ناحیه افغانســتان صورت بگیرد، 
فوراً از طرف سازمان پیمان امنیت 
جمعی بررسی خواهد شد؛ تا جایی 
که نمایندگان این ســازمان از مرز 
تاجیکستان - افغانستان بازدید به 
عمل آورده اند. این سخنان الوروف 
نشان دهنده دو موضوع بسیار مهم 
اســت. در گام اول روســیه نگران 
امنیت پیرامونی خود یا همان حلقه 
دوم امنیتی اش است؛ چراکه عالوه 
بر پیشــروی های طالبــان، مرکز 
مطالعات امنیتی مسکو اخیراً اعالم 
کرده که گروه تروریســتی داعش 
حضــور خــودش را در بخش های 
شــمالی افغانســتان و در نزدیکی 
مرزهای متحدان روســیه، تقویت 

کرده است و این به مثابه به صدا در 
آمدن زنگ خطر جدی است. موضوع 
دوم هم این است که روسیه در حال 
مقصر نشان دادن آمریکایی ها است 
تا از ایــن طریق به دنیــا بگوید که 
واشنگتن پس از 2۰ سال نتوانسته 
دستاوردی برای افغانستان و منطقه 
داشته باشــد تا از این طریق حضور 
خود را در مرزهای این کشــور که 
طی دو دهه گذشــته محل جوالن 
ناتو و نظامیان آمریکا بوده، توجیه و 
آرام آرام علنی کند. این در حالیست 
که به اســتناد ویدیوهایی که دولت 
افغانستان روز پنجشــنبه منتشر 
کــرد، نیروهــای ویــژه ارتش این 
کشور در شهر قلعه نو، مرکز والیت 
بادغیس در حال مبــارزه با طالبان 

هســتند. در همین راســتا وزارت 
داخله افغانســتان اعالم کردند که 
گروه طالبان روز چهارشنبه توانسته 
به مرکز والیت بادغیس رخنه کنند 
و با شکســت قفل زنــدان مرکزی 
قلعه نو  اعضای خــود را رها کردند و 
بخش هایی از اداره های دولتی را نیز 
در این والیت غربی کشــور به آتش 

کشیدند.
لندن هم عقب نشست!

بدیهی اســت پیشــروی های 
طالبان که طی روزهای اخیر افزایش 
چشمگیری داشته، دو تاثیر عمده 
بر اوضاع افغانســتان گذاشته است. 
نخســت اینکه دامنه نفوذ نیروهای 
دولتــی در والیــات و شــهرهای 
کوچکتر به پایین ترین حد رسیده 
و دوم که مهمترین بخش آن است، 
آوارگی هزاران نفر از شهروندان این 
کشور است که 2۰ سال پیش امید 
داشتند کشورشــان از شر طالبان 
خــالص خواهد شــد. در این میان 
غالم بهاءالدین جیالنی، وزیر دولت 
افغانســتان در امور رســیدگی به 
حوادث اعــالم کرد کــه ۳2 هزارو 
۳۸۴  هزار خانــواده در جنگ های 
یک ماه گذشته در مناطق مختلف 
این کشور آواره شده اند و همچنین 
بر اســاس آمار در دو ســال اخیر بر 
اثر جنــگ، ۵ میلیون نفــر آواره بر 
جای مانده اســت. این آمار و ارقام 
نگران کننده در حالی از سوی دولت 
افغانستان اعالم شده که رویترز به 
نقل از مقامات  آمریکایی اعالم کرده 
که دولت بایدن در نظر دارد مســیر 
دریافــت روادید بــرای افغان های 
آسیب پذیر به ویژه سیاستمداران، 
روزنامه نگاران و فعــاالن زن را که 
ممکن اســت هدف طالبــان قرار 
بگیرند، هموار کند و بر این اســاس 
حدود 2هزار روادیــد طی روزهای 
آینده برای آنها صادر خواهد شــد. 
این تحوالت به حدی شیب صعودی 
به خود گرفته که کشورهایی مانند 
قطر هم که میزبان مذاکرات آمریکا 
و طالبان طی ســال های اخیر بوده، 
احساس خطر کرده  است. بر همین 
اســاس روز پنجشــنبه مطلق بن 
ماجد القحطانی، فرستاده ویژه وزیر 
امور خارجه قطر در امــور مبارزه با 
تروریســم و میانجی گری در حل 

اختالفات، پیام کتبی شــیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر را درباره 
روابط دو کشور به محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانســتان منتقل 
کرده کــه البته محتــوای آن فاش 
نشده، ولی کارشناســان معتقدند 
دوحه در مورد وضعیت افغانســتان 
قویاً نگران شــده است. در این میان 
اما بوریس جانســون، نخست وزیر 
انگلیس هــم مواضعــی گرفته که 
نشان می دهد لندن هم از وضعیت 
افغانســتان بســیار نگران است. او 
اعالم کرده که به دالیل واضح برنامه 
زمان دقیق عزیمت ســربازان خود 
از افغانســتان را اعالم نمی کند اما 
طی روزهای آینــده تمام نیروهای 
انگلیس به خانه برمی گردند و قرار 
اســت طی روزهای آینده در مورد 
باز بودن یا تعطیل شــدن سفارت 
انگلیــس در کابــل تصمیم گیری 

صورت بگیرد. 
این سخنان جانســون در حالی 
توجه رســانه ها را به خود جلب کرد 
که روز گذشــته )جمعــه( عناصر 
طالبان تــالش کــرد وارد دومین 
والیت مهــم ایــن کشــور یعنی 
قندهار شــود. بر اســاس گزارش 
طلــوع نیــوز نیروهــای امنیتی و 
ارتش افغانســتان در حــوزه هفتم 
قندهار بــا طالبان درگیر شــدند و 
درنهایت آنها را وادار به عقب نشینی 
کردند؛ اقدامی که نشــان می دهد 
بــذر وحشــت طالبــان علیرغم 
 خوش بینی بســیاری از مفسران،

 به بار نشست.

تالش برای ورود به قندهار همزمان با آوارگی 32هزار خانواده افغان؛

بذر وحشت طالبان به بار نشست
روسیه در حال مقصر نشان 
دادن آمریکایی ها است تا 
به دنیا بگوید که واشنگتن 

پس از 20 سال نتوانسته 
دستاوردی برای افغانستان 

داشته باشد و از این طریق 
حضور خود در مرزهای 

این کشور را که طی دو دهه 
گذشته محل جوالن ناتو 

و نظامیان آمریکا بوده، 
توجیه و آرام آرام علنی 

کند

غالم بهاءالدین جیالنی، 
وزیر دولت افغانستان در 
امور رسیدگی به حوادث 

اعالم کرد که 32 هزارو 3۸۴ 
 هزار خانواده در جنگ های 
یک ماه گذشته در مناطق 

مختلف این کشور آواره 
شده اند

وب سایت عبری زبان واال فاش کرد که پادشاه اردن با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ خود در امان دیدار 
کرده است. این وب سایت به نقل از یک مقام سابق اسرائیلی گزارش داد این دیدار هفته گذشته برگزار شد و بسیار 
مثبت بود. طبق گزارش واال دو طرف در این دیدار توافق کردند صفحه جدیدی در روابط دوجانبه باز کنند. این مقام 
که نام وی فاش نشده است، افزود که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در این جلسه عبداهلل دوم، پادشاه اردن را در 
جریان آمادگی رژیم صهیونیستی برای فروش مقادیر بیشتر آب به اردن قرار داد. 
پیشتر دفتر پادشاهی اردن اعالم کرده بود که ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه این 
کشور پنجشنبه با یائیر الپید، همتای اســرائیلی خود دیدار می کند. وزارت امور 
خارجه اسرائیل هم اعالم کرد که الصفدی و الپید به توافق رسیده اند اسرائیل ۵۰ 

میلیون متر مکعب آب در اختیار اردن قرار دهد.

تاکنون ۱7 مظنون در ارتباط با حادثه ترور رئیس جمهور هائیتی بازداشت شده اند و مقام های هائیتی می گویند 
گمان برده می شود دو تن از این مظنونان دارای شهروندی دوگانه آمریکا-هائیتی بوده و دولت کلمبیا نیز اعالم داشته 
دست کم شش تن از این مظنونان اعضای سابق ارتش این کشور هســتند. به گزارش آسوشیتدپرس، لئون چارلز، 
رئیس پلیس ملی هائیتی، اظهار کرد، ۱۵ تن از بازداشتی ها از کلمبیا بوده اند. این رئیس پلیس تصریح کرد، هشت 
مظنون دیگر نیز تحت تعقیب هستند و سه تن دیگر توسط پلیس کشته شده اند. 
چارلز قبل  تر از کشته شدن هفت تن صحبت کرده بود. این رئیس پلیس ادامه داد: 
ما قرار است آنها را به دست عدالت بسپاریم. این در حالی است که در جریان یک 
کنفرانس مطبوعاتی برگزار شده در ارتباط با تحوالت بعد از ترور رئیس جمهور 

هائیتی ۱7 مظنون دست بند به دست روی زمین نشسته بودند.

دو آمریکایی در میان مظنونان ترور رئیس جمهور هاییتیافشاگری رسانه های عبری از دیدار پادشاه اردن با نفتالی بنت

منابــع ویژه مصری اعــالم کردند، پــس از حدود 
یک ماه توقــف رایزنی های دیپلماتیــک میان مصر و 
ترکیه، روابط این دو کشور به آرامی در حال بازگشت 
به حالت عادی اســت. به گزارش العربی الجدید، این 
منابع افزودنــد، در پی بروز تنــش در روابط میان دو 
کشور بر سر پرونده لیبی که پس از سفر خلوصی آکار، 
وزیر دفاع ترکیه بــه لیبی رخ داد، آنــکارا و قاهره در 
روزهای اخیر در ســطح امنیتی و اطالعاتی پیرامون 
این پرونده رایزنی کردند. به گفته این منابع، اقدامات 
اخیر ترکیه در قبال احزاب مصری مخالف عبدالفتاح 
سیسی، رئیس جمهوری این کشور، در ارسال پیام های 
اطمینان بخش به قاهره کمک کننده بوده و روابط دو 
طرف را به مسیر خود بازگردانده است اما مساله هنوز 
در مرحله آزمون است و طرف ترکیه ای همچنان روی 
امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی قبل از پایان 

سال جاری شرط بسته اســت. منابع مذکور افزودند، 
پیام هایی میان دو طرف در ســطح پرونده لیبی رد و 
بدل شــد و در آنها ســفر عبدالحمید الدبیبه، نخست 
وزیر دولت وحدت ملــی لیبی و محمد المنفی، رئیس 
شورای ریاستی لیبی به مصر طرف بحث بود. رایزنی ها 
 میان طرف های داخلــی و خارجی مســافت زیادی 

را طی کرد.

دو منبع به خبرگزاری رویتــرز گفتند، دولت جو 
بایدن قصد دارد تعداد بیش از ۱۰ شرکت چینی دیگر 
را به بهانه موارد ادعایی نقض حقوق بشــر و تجسس 
پیشــرفته در منطقه ســین کیانگ به فهرست سیاه 
تحریم های اقتصــادی خود اضافه کنــد. به گزارش 
سی.ان.بی.ســی، ماه گذشــته میالدی نیــز وزارت 
بازرگانی آمریکا نام پنج شرکت و طرف چینی دیگر  را 
به فهرست سیاه این تحریمها از بابت ادعای کار اجباری 
در این منطقه غرب دور چیــن اضافه کرده بود. منابع 
اظهار کردند، این تحریم های اعمال شــده از ســوی 
وزارت بازرگانــی آمریکا بخشــی از تالش های دولت 
بایدن به منظور پاســخگو کردن چین در قبال موارد 
نقض حقوق بشر است. چین اتهامات مطرح شده علیه 
خود در خصوص وقوع نسل کشی و کار اجباری در سین 
کیانگ را رد و تصریح کرده سیاست هایش در قبال این 

منطقه به منظور مقابله با جدایی طلبان و افراطگران 
مذهبی که به دسیسه چینی برای حمله پرداخته و به 
تنشها بین اعضای قوم عمدتا مسلمان اویغور و اعضای 
قوم هان دامن زدند ضروری هستند. سفارت چین در 
واشنگتن به درخواســت برای اظهار نظر پاسخ فوری 
نداد. یکی از منابع گفت، قرار اســت نام ۱۴ شــرکت 

چینی دیگر به فهرست تحریم ها اضافه شود.

بازگشت مصر و ترکیه به روند عادی سازی روابطآمریکا به دنبال تحریم  بیشتر چین به بهانه های حقوق بشری است

خبرخبر


