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با اعالم مقررات منع آمد و شد سراسری همراه بود؛
 برکناری رئیس جمهوری گینه 

در کودتای نظامی
خبرگزاری فرانسه اعالم کرد، سران کودتا 
در جمهوری گینــه مقررات منع آمد و شــد 
در سراسر این کشــور اعمال کردند. همزمان 
ســازمان ملل، آمریکا، فرانســه، ترکیه، قطر و 
اتحادیه های اروپا و آفریقا این کودتا را محکوم 
کردند. خبرگزاری فرانســه گــزارش داد که 
سران کودتا در جمهوری گینه از منع آمد و شد 
سراسری تا اطالع ثانوی خبر دادند. بعدازظهر 
یکشنبه، جمهوری گینه شاهد کودتای نظامی 
به سرپرســتی مامادی دومبــوی، واحد نخبه 
ماموریت ویژه در ارتش بود کــه از طریق یک 
سخنرانی تلویزیونی از دســتگیری آلفا کنده، 
رئیس جمهور این کشــور، انحــالل پارلمان، 
تعلیق قانون اساسی و بســتن مرزها خبر داد. 
دومبوی که عضو سابق لژیون خارجی فرانسه 
و سرپرست واحد ماموریت ویژه ارتش از زمان 
تشکیل آن در سال ۲۰۱۸ بود، از ارتش خواست 
در پادگان خود بماند و دولت را مســئول بدتر 
شدن اوضاع اجتماعی، سیاســی و اقتصادی، 
تضییع حقوق شــهروندان، عدم رعایت اصول 
دموکراتیک و سیاسی شدن مسائل اداری عالوه 
بر فساد دانســت. همچنین کودتاچیان پس از 
بازداشــت کنده اعالم کردند رئیس جمهور در 
سالمت اســت. آن ها اعالم کردند امنیت آلفا 
کنده تضمین شده است و به او اجازه داده شده با 
پزشکان خود تماس بگیرد. بر اساس بیانیه ای 
که از تلویزیون دولتی پخش شــد، این شــورا 
اعالم کرد که فرمانداران منطقه را با فرماندهان 
نظامی جایگزین کــرده و وزیران و روســای 
نهادهایی که برکنار شــده اند را به جلسه صبح 
دیروز دوشــنبه در پارلمان دعوت کرده است 

و هرگونه عدم حضور به  منزله شورش است.
واکنش ها

آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل به 
رخدادهــای گینه واکنش نشــان داد و ضمن 
محکومیت کودتای نظامی، خواســتار آزادی 
فوری رئیس جمهور این کشور شد. گوترش در 
توییتر خود نوشت: من از نزدیک تحوالت گینه 
را دنبال می کنم. هرگونه تصرف قدرت به زور را 
به شدت محکوم می کنم و خواهان آزادی فوری 
آلفا کنده، رئیس جمهور گینه هســتم. وزارت 
خارجه آمریــکا دیروز دوشــنبه رخدادها در 

پایتخت گینه را محکوم کرد. 

این وزارتخانه اعالم کــرد: اقدامات صورت 
گرفته می تواند توانایی ایاالت متحده و ســایر 
شــرکای بین المللی گینه در حمایــت از این 
کشــور را محدود کنــد. وزارت خارجه آمریکا 
همچنین از همه خواست تا خشونت و هرگونه 
تالش غیرقانونــی را کنار بگذارنــد و از قانون 
پیروی کنند. پاریس هم شــامگاه یکشنبه در 
بیانیــه ای کودتای نظامی در گینــه را محکوم 
کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط 
رئیس جمهور  شد. در این بیانیه آمده است که 
پاریس خواستار بازگشت به قانون اساسی است. 
اتحادیه اروپا نیز ضمن محکوم کردن کودتای 
نظامی در گینه خواستار آزادی رئیس جمهور 
این کشور شــد. جوزپ بورل، رئیس سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا در توییتی از طریق حساب 
رسمی خود در توییتر گفت: من تصرف قدرت با 
توسل به زور در گینه را محکوم می کنم و خواهان 
آزادی رئیس جمهور آلفا کنده هستم. همزمان 
اتحادیه آفریقا نیز کودتــای نظامی در گینه را 
محکوم کــرد و خواســتار آزادی فوری رئیس 
جمهور شد. این درخواست در بیانیه مشترکی از 
سوی رئیس اتحادیه آفریقا و رئیس کمیسیون 
اتحادیه آفریقا مطرح شــد. در این بیانیه آمده 
است: ما تصرف قدرت با زور را محکوم می کنیم 
و خواهان آزادی فوری آلفا کنده هستیم. در این 
بیانیه همچنین از شورای صلح و امنیت اتحادیه 
آفریقا خواسته شده اســت تا یک جلسه فوری 
برای بحــث در مورد وضعیت جدیــد در گینه 
برگزار کند و در این شرایط اقدامات مناسب را 
انجام دهد. وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه ای 
اعالم کرد: ما کودتا در گینه و بازداشت آلفا کنده 
رئیس این جمهوری را محکوم می کنیم و نگران 
او هســتیم. این وزارتخانه افزود کــه آنکارا با 
جایگزینی دولت های منتخب از راه غیرقانونی 

مخالف است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 از زمان ورود طالبان به کابل همیشه 
این پرســش مطرح بود که چه بر سر 
آینده این کشــور می آید؟ بسیاری از 
رســانه های منطقه ای و فرامنطقه ای 
طی این مدت سعی کردند به هر ترتیب 
که شــده اوضاع را به ســمت و سویی 
هدایت کنند کــه بتوانند در این میان 
دو مورد را به صورت مشخص به افکار 
عمومی مخابره کننــد. نکته اول این 
بود که رســانه های اروپایی و در رأس 
آنها رســانه های بریتانیا سعی کردند 
به نوعی افکار عمومی را هدایت کنند 
که یک جــو رعب و وحشــت پس از 
استقرار طالبان در کابل به جهان تزریق 
شود که محوریت آن هم بحث تخلیه 
فرودگاه کابل بود. زمانی که تصاویری 
از این فرودگاه منتشر شد، پروژه دوم 
باید عملیاتی می شد که آن هم رگبار 
اظهارنظرها، محکــوم کردن ها، ابراز 
نگرانی و در نهایت خط و نشان های ریز 
و درشــت بود. این دو مورد به صورتی 

توسط رسانه ها و مطبوعات برجسته 
شد که اوضاع و احوال به سمتی رفت 
که یکباره داعش با انجام سه عملیات 
انتحاری ورق را به نفع ایاالت متحده 
برگرداند. اینکه ایــن عملیات ها چه 
ربطی به آمریکا داشــت و چه منافعی 
را تامین کرد، موضوعی است که باید 
آن را در تحوالت پس از فرو نشســتن 
غبارها در فرودگاه کابل بررسی کرد. 
زمانی که داعش دست به چنین اقدامی 
زد و صدها نفر را به خاک و خون کشید، 
عماًل یک ســکوت مهندسی شده به 
همراه ترس و واهمه در سراســر کابل 
حاکم شــد و غربی هــا آخرین نفرات 
و نیروهای خود را از فــرودگاه حامد 
کرزی و از افغانســتان خارج کردند. 
این اقدام باعث شد تا همه چیز بر این 
محور استوار شود که دیگر خارجی ها 
از افغانستان خارج شده اند و از این پس 
مردم می مانند و طالبان. اما آنچه در این 
میان توسط غربی ها حل و فصل نشد و 
حتی نخواستند بیش از حد به آن توجه 
کنند، پرونده پنجشیر بود. بسیاری از 
تحلیلگران معتقدند که یکی از دالیل 
غربی ها برای تعجیل در خروجشان از 

افغانستان مساله تقابل جبهه مقاومت 
ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود 
و طالبان بود؛ چراکه به غیر از فرانســه 
که در پشــت پرده از ســال ها پیش با 
این جناح در ارتباط بود، هیچکدام از 
کشورهای غربی نمی خواستند مجدداً 
به خاطر یک درگیری دیگر نیروهای 
خود را در کشوری نگه دارند که به غیر 
از طالبان، حاال میزبــان کادر مرکزی 
القاعده و اطرافیان بن الدن است که این 
موضوع هم البته تحلیل خاص خود را 
می طلبد. واقعیت این است که پیشروی 
طالبان در افغانســتان به حدی سریع 
بود که گمان می رود به غیر از پنتاگون 
و اشــرف غنی، هیچکدام از جریانات 
داخل افغانستان و حتی سران طالبان 
هم نمی توانستند پیش بینی کنند که 
چه اتفاقی رخ می دهد؛ چه برســد به 
کشورهای اروپایی و شرکای آمریکا که 

حاال علیه آن لب به سخن گشوده اند.
طالبان در پنجشیر؟! 

فــارغ از این مســائل بایــد توجه 
داشت که چندی پیش مسئول واحد 
 )ISI( اطالعات ارتــش پاکســتان
به صورت علنــی به کابل ســفر کرد 

و بســیاری از تحلیلگــران به صورت 
خوشبینانه این ســفر را خنثی و یک 
رویداد عــادی تلقی کردنــد. اما روز 
گذشته )دوشنبه( که پهپادهای ارتش 
پاکســتان اقدام به بمباران پنجشیر 
کردند، یکباره تمــام تحلیل ها غلط از 
آب درآمد. چند ســاعت بعد ذبیح اهلل 
مجاهد، ســخنگوی گروه طالبان در 
کنفرانسی خبری در شهر کابل اعالم 
کرد که عناصر این گروه موفق به تصرف 
پنجشیر شــده اند. بی.بی.سی به نقل 

از این سخنگوی طالبان اعالم کرد که 
دره پنجشیر به صورت کامل پاکسازی 
شده است. به موازات این اظهارات، علی 
میثم نظری، سخنگوی جبهه مقاومت 
ملی افغانســتان به رسانه های داخلی 
و خارجی اعالم کرد که مقاومت هنوز 
ادامه دارد و ادعای طالبان برای تصرف 
کامل پنجشــیر صحت ندارد. کمی 
بعد دوباره ذبیــح اهلل مجاهد برای آرام 
کردن جو روانی در داخل افغانســتان 
به مردم پنجشــیر اطمینان داد که با 
آنها برخورد تبعیض آمیز نخواهد شد 
ولی این پایان ماجرا نبــود. در حوالی 
ظهر روز گذشته )دوشنبه( تصاویری 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شد 
کــه جنگجویان طالبــان را در مقابل 
ساختمان استانداری والیت پنجشیر 
نشــان می داد و باز هم طالبان اعالم 
کرد که پنجشیر را تسخیر کرده است. 
ســاعاتی بعد اما احمد مسعود، رهبر 
مقاومت ملی پنجشیر در توییتی اعالم 
کرد که طالبان قدرت کافی برای رقابت 
با ما را ندارد و ارتش پاکستان به صورت 
مستقیم با آنها همکاری می کند. او در 
ادامه توئیت خود نوشت که »طالبان 
با ما نمی جنگد اما ارتش پاکســتان و 
آی.اس.آی )واحــد اطالعات ارتش 
پاکستان( آنها را هدایت می کند. هنوز 
از این پیام مسعود چند ساعتی نگذشته 
بود که یکباره فیلمی از پرواز یک فروند 
جنگنده پاکستان بر فراز دره پنجشیر 
منتشــر شــد که می توان آن را تایید 
سخنان احمد مســعود دانست. پس 
از آن مجدداً احمد مســعود در صفحه 
توییتر خود تصویری از یک جنگنده 
ساقط شده را منتشر کرد که به اذعان 
وی متعلق به پاکستان بوده است. اینکه 
این خبر تا چه حد صحــت دارد و این 
جنگنده با چه سالحی سرنگون شده 
مشخص نیست اما آنچه در این میان 
واضح به نظر می رسد این است که حاال 
به خوبی می توان فهمید که مســئول 
واحد اطالعات ارتش پاکستان برای چه 
وارد کابل شده بود. بر اساس داده های 
رســانه ای موجود و آنچه که ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان گفته است، 
نیروهای جبهه مقاومت در پنجشــیر 
هنگامی که طالبان خواستار مذاکره 

با آنان شده بودند پاســخ منفی داده 
بودند اما مساله اینجاست که باز هم این 
موضوع نمی تواند اقدامات اسالم آباد را 
پوشش بدهد یا آن را به حاشیه هدایت 
کند. تاسف بار تر از این مسائل سکوت 
جامعه جهانی اســت. تنها کسی که 
در مــورد وضعیت افغانســتان لب به 
سخت گشود آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان بود، اما او هم هیچ اشــاره ای به 
درگیری های پنجشیر یا ورود پاکستان 
به این پرونده نکرد؛ بلکه صرفاً خواهان 
گفت وگو با طالبان برای تداوم عملیات 
تخلیه از افغانستان شد! از سوی دیگر 
گزارش شده که آنتونی بلینکن، وزیر 
خارجه آمریکا برای تشکر از همکاری 
مقامات قطر راهی دوحه شــده و لوید 
آستین، وزیر دفاع این کشور هم برای 
قدردانی از متحدان بابت کمکشان به 
عملیات خروج از افغانستان به منطقه 
خلیج فارس ســفر کرد. این تحوالت 
در حالی از نظر می گذرد که مقام های 
فرودگاهی افغانســتان اعالم کردند، 
دســتکم چهار فروند هواپیما حامل 
صدها پناهجوی افغــان که قرار بود از 
این کشور خارج شوند نتوانسته اند برای 
چندین روز پرواز کنند و دلیلش دستور 
طالبان برای ممانعت از خروج اســت. 
حال سوال اصلی و بزرگتر که بی پاسخ 
می ماند این است که چه سناریویی در 
حال پیاده سازی است که هیچ کشوری 
به خودش زحمت نــداده پیگیر دلیل 
چراغ سبز پاکســتان به طالبان برای 

تصرف پنجشیر شود؟!

پهپادهای ارتش پاکستان در پنجشیر به کمک طالبان شتافتند

مداخله جویی خونبار در سایة سکوت سهمگین جامعه جهانی
پس از انتشار پیام احمد 
مسعود در مورد حمایت 

پاکستان از حمالت طالبان 
در پنجشیر یکباره فیلمی 

از پرواز یک فروند جنگنده 
پاکستان بر فراز دره 

پنجشیر منتشر شد که 
می توان آن را تایید سخنان 

فرمانده نیروهای جبهه 
مقاومت ملی افغانستان 

دانست

تنها کسی که دیروز در 
مورد وضعیت افغانستان 
لب به سخت گشود آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان 

بود، اما او هم هیچ اشاره ای 
به درگیری های پنجشیر 

یا ورود پاکستان به این 
پرونده نکرد، بلکه صرفًا 

خواهان گفت وگو با طالبان 
برای تداوم عملیات تخلیه 

از افغانستان شد!

فرستاده سابق آمریکا به سوریه پیش بینی کرد که توجه واشنگتن به پرونده سوریه افزایش یابد. جیمز جفری، 
فرستاده ســابق آمریکا به ســوریه در مصاحبه با العربی الجدید درباره ارزیابی عقب نشــینی آمریکا از افغانستان 
گفت: تا زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پرونده افغانســتان را یک پرونده شکســت خورده می داند و آن 
را اولویتی ملی برای آمریکا نمی داند در این مسئله برحق است. مشــکل واشنگتن این است که جهان فکر می کند 
آنچه در افغانســتان رخ داد به معنای کاهــش حضور آمریــکا در خاورمیانه یا 
هر مکان دیگری اســت. من به هیچ وجه این مســئله را قبول نــدارم. بایدن به 
امنیت جمعــی جهانی از جمله اســتقرار نظامی ایمان دارد. بــرای از بین بردن 
این نگرانی ها بایدن باید در حرف و عمل با چین، روســیه، ایران، کره شــمالی و 
 تروریست ها جدی باشد. در سایه این چالش ها نباید وقت را برای مسائل غیرمهم 

هدر بدهیم. 

به دنبال حمالت داعش به کرکوک و نینوا منابع خبری از برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت ملی عراق به 
ریاست نخست وزیر این کشور خبر دادند. به گزارش روســیاالیوم، دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعالم کرد که 
در پی حمالت داعش به نیروهای عراق در کرکوک و نینوا نشست فوق العاده شورای امنیت ملی برگزار شد و طی آن 
نقض های امنیتی اخیر مورد بررســی قرار گرفت. مصطفی الکاظمی در جریان این نشست اظهار کرد: توانایی های 
دشمن ضعیف شده اســت، اما ســوء مدیریت و گاهی غفلت در کار فرماندهان 
نظامی منجر به برخی نقض ها می شود، بنابراین الزم است سازوکارهای جدیدی 
برای جلوگیری از تکرار حوادث امنیتی ایجاد شــود. وی بر ضرورت فعال کردن 
نقش سرویس های اطالعاتی و ایجاد سازوکارهای هماهنگی موثر میان نهادهای 
مختلف امنیتی و نظامی برای جلوگیری از نقض های مکرر داعش در مورد امنیت 

عمومی و خصوصی عراقی ها تاکید کرد.

فرستاده سابق آمریکا به سوریه: 

آماده عادی سازی روابط با دمشق هستیم
به ریاست نخست وزیر برگزار شد؛

نشست شورای امنیت ملی عراق در مورد حمالت داعش

مقامات رژیم صهیونیســتی از فرار شــش اســیر 
فلســطینی دربند این رژیم از طریق حفــر تونلی در 
زندان خبر دادند. به گزارش الجزیــره، مقامات رژیم 
صهیونیستی اعالم کردند که شــش اسیر فلسطینی 
از طریق تونلی در زندان جلبوع در منطقه بیســان در 
شمال اراضی اشــغالی بامداد دیروز )دوشنبه( موفق 
به فرار از این زندان شدند. طبق این گزارش، پنج تن از 
این اسیران وابسته به جهاد اسالمی فلسطین و یک تن 
دیگر نیز از اعضای جنبش فتح است. مقامات اسرائیل 
در جســتجوی اســیران فراری آماده باش سراسری 
را در میان نیروهــای پلیس اعالم کردنــد و عملیات 
گسترده ای را در منطقه پر تراکم روستاها و شهرهای 
نزدیک مرزهای اراضی اشغالی با شمال کرانه باختری 
و اردن آغاز کرده اند. خبرنــگار الجزیره نیز اعالم کرد 
که مقامات تل آویو اسامی اســیران فراری فلسطینی 

را اعالم کرد که به شــرح زیر هستند؛ مناضل نفیعات، 
یعقوب قاسم، محمود یعقوب، أیهم فؤاد و محمد عرادة 
عبداهلل از جنبش جهاد اســالمی و  زکریــا الزبیدی، 
فرمانده گردان های شهدای االقصی در منطقه جنین 
که مقامات رژیم صهیونیستی او را متهم به حمله به مقر 
حزب لیکود در سال ۲۰۰۲ کرده اند که منجر به کشته 

شدن شش صهیونیست شد.

نیروی هوایی تایوان با اعالم اینکه چین ۱۹ فروند 
هواپیمــا شــامل بمب افکنهای قادر بــه حمله بمب 
هســته ای را به سمت منطقه شناســایی دفاع هوایی 
تایوان اعزام کــرده، ادوات خود را بــرای مقابله با این 
اقدامات آماده کرده اســت. به گزارش رویترز، تایوان 
که مورد ادعای چین قرار دارد بیش از یک سال است 
که از اجرای مکرر ماموریتهای نیروی هوایی چین در 
نزدیکی خود و عمدتا در بخــش جنوب غربی منطقه 
دفاع هوایــی اش در نزدیکی  جزایر پراتاس شــکایت 
کرده است. وزارت دفاع تایوان اعالم داشت، ماموریت 
اخیر چین شــامل ۱۰ فروند جنگنــده J-۱۶ و چهار 
فروند جنگنــده Su-۳۰ و همچنین چهار بمب افکن 
H-۶ با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای و یک فروند 
هواپیمای ضدزیردریایی بود. ایــن وزارتخانه عنوان 
کرد، هواپیماهای رزمی تایوان بــه منظور دور کردن 

هواپیماهای چینی با هشدار اعزام شدند و سامانه های 
موشکی نیز به منظور رصد آنها فعال شدند. بر اساس 
یک نقشــه ارائه شــده از ســوی وزارت دفاع تایوان، 
هواپیماهای چینی در منطقه ای نزدیکتر به ســاحل 
چین تا ســاحل تایوان در حوالی شمال شرق پراتاس 
پرواز کردند. هنوز هیچ اظهارنظر سیاسی یا رسانه ای از 
سوی چین در خصوص این گزارش مطرح نشده است.

فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان رژیم صهیونیستی با حفر تونلآماده باش نیروی هوایی تایوان برای مقابله با هواپیماهای چینی

خبرخبر


