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  گزارش  2

  خبر

طرح امریکایی - سعودی  - پاکستانی 
در افغانستان

با اینکه امریکا اعالم کرده نیروهای نظامی را از افغانستان خارج می کند 
ولی قرار نیست همه این نیروها که بالغ بر 3هزار نفر می شوند از این کشور 
خارج شوند و کمی بیش از هزار نفر از نظامیان امریکایی با بهانه حمایت و 
حفاظت از سفارتخانه امریکا، خارج نخواهند شد. به موازات نیروهای نظامی 
امریکایی و به ویژه انگلیسی، طی 30سال گذشته، دو ظرفیت پنهان دیگر 

برای خود تولید کرده اند که در افغانستان باقی هستند.
شرکت های اطالعاتی و امنیتی که برای ش��ان پوشش هایی در این کشور 
درست کرده اند و شبکه ای از عناصر مزدور اطالعاتی در تمامی سطوح جامعه 
و حتی ارکان دولتی افغانستان حضور دارند و وظیفه مدیریت پنهان روندها 
و تحوالت را به عهده دارند. با اینکه امریکا در 20س��ال گذشته هیچ یک از 
اهداف اعالم شده خود را محقق نکرده و امروز در توافقی ذلت بار با طالبان 
ناچار به یک تغییر وضعیت شده، باید اینگونه ارزیابی کرد که امریکا، به تعبیر 
رهبر معظم انقالب تحقیر شده و ناچار است رویکرد جدید را به اجرا بگذارد. 
از آنجا که افغانستان یک نقطه تالقی از سه هدف ژئواستراتژیک امریکاست تا 
چین، روسیه و ایران را به چالش کشیده یا امکان مهار و مدیرت آنها را کسب 
نماید و اساساً با این هدف پنهان به اشغال و ویرانی و کشتار در افغانستان 
دست زده است، نمی توان پذیرفت که امریکا به رغم تمام توجیهات بایدن و 

به دلیل هزینه و تلفات، اهداف بزرگ و جهانی اش را کنار گذاشته باشد.
برخی گزارش ها و قرائن قطعی تأکید دارند که امریکا و پاکستان، اهداف 
مشترکی را برای افغانستان و آسیای مرکزی   درنظر گرفته و توافق کرده اند 
و این اهداف و طرح عملیاتی آنها، به وسیله ابزارهای گوناگون که در اختیار 
 ISI دستگاه های اطالعاتی ارتش پاکستان است، به اجرا درمی آیند. اگرچه
یعنی دستگاه اطالعاتی ارتش پاکستان، روابطی سنتی با طالبان دارد ولی از 
سوی دیگر و طی سیطره و نفوذی که با جریان های افراطی، وهابی و سلفی 
که عقبه آنها در پاکستان است یا از طریق شبکه ای از نفوذی ها یا فرماندهان 
میانی یا مناطقی طالبان دارد و اکنون تمامی این ظرفیت ها در پوش��ش 
طالبان قرار گرفته اند و رویکرد سیطره بر خاک افغانستان را دنبال می کنند، 
فازهای متوالی و برنامه ریزی شده پاکستان و امریکا را اجرایی می کنند. 
هزینه مالی همکاری پاکستان با امریکا را عربستان عهده دار شده و اولین 
قسط میلیاردی را نیز به پاکستان پرداخت کرده است ولی نقش مدیریت 
میدان با سرویس اطالعاتی انگلیس است که از طریق ترغیب به یک جنگ 
داخلی یا برجسته کردن تمامیت خواهی طالبان، حساسیت دیگر اقوام را 
برانگیخته اند که معلوم نیست حاکمیت طالبان به طور کامل محقق شود. 
آنچه در این فاز مطرح است اینکه ظرفیت های امنیتی ایران، روسیه و چین 
به سمت نوعی فرسایش و دغدغه امنیت ملی کشیده شده و پاکستان در 
شرایط بی ثبات شده افغانستان، ظرفیت های تروریستی و افراطی با ملیت ها 
و قومیت های مختلف را که ترکیه نیز با تروریست های شمال سوریه، بخشی 
از این طرح اس��ت، بتواند، طالبان را هزینه کرده و ای��ن ظرفیت ها را وارد 
آسیای مرکزی یا مناطق غربی چین نماید که گسترش جغرافیای تنش با 
هندی ها نیز از طریق همین گروه های افراطی، بخشی از توافق پاکستان و 
امریکاست. این کار به پاکستان فرصت می دهد جغرافیای خود را جدای از 
ظرفیت های گروه های افراطی و ضد هند نشان دهد و اهداف امریکا که باید 
چهار کشور ایران، هند، چین و روسیه را در این سیاه چاله امنیتی گرفتار 
و مشغول نماید، حاصل شود. این توافق دارای فازهای گوناگونی است که 
هوشیاری کشورهای هدف و آسیای مرکزی و بخش های خاصی از طالبان 
را می طلبد تا ضمن ناکام گذاردن این طرح، ظرفیت افزایی راهبردی نیز در 

این پروسه بحران سازی مدنظر قرار گیرد.
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 آزادی 3 ملوان زندانی ایرانی از زندان کراچی 
سه ملوان زندانی ایرانی از زندان کراچی آزاد شدند و به کشور برگشتند. 
به گزارش فارس، »حسن نوریان « سرکنسول ایران این خبر را منتشر 
کرده و نوشته آزادی این ملوانان با پیگیری کنسولگری انجام شده است. 
این ملوانان را آژانس امنیت دریایی پاکستان به اتهام ورود غیرقانونی به 

آب های پاکستان، دستگیر و روانه زندان کرده بود. 
-----------------------------------------------------

 حمله سایبری به بزرگ ترین بیمارستان های اسرائیل
س��ایت عبری وال��ال از حمله س��ایبری ب��ه س��ایت های بزرگ ترین 
بیمارستان های رژیم صهیونیستی خبر داد. به گزارش ایسنا، این سایت 
گفته این حمله سایبری سایت های بیمارستان های » رامبام « در حیفا، 
» هداسا- عین کارم « و » هداسا-جبل المشارف « در قدس و پایگاه های 
» سونول«)شبکه پمپ بنزین ها( و » آی دیجیتال « را هدف قرار داد. این 

سایت اعالم کرد: منشأ این حمله سایبری مشخص نیست. 
-----------------------------------------------------

 واشنگتن- تل آویو دنبال طرح قیمومیت لبنان 
منابع لبنانی فاش کرده اند که رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده اخیراً 
تحرکات خود را برای ص��دور قطعنامه از جانب س��ازمان ملل برای قرار 
دادن لبنان در قیمومیت بین المللی و تقویت قدرت نیروهای »یونیفل « 
)نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان( افزایش 
داده اند. به گزارش تسنیم، کمیته دفاع و نیروهای مسلح در پارلمان فرانسه 
خواستار اعزام نیروهای بین المللی به لبنان به بهانه کمک های بشردوستانه 
تحت نظارت سازمان ملل متحد شدند. هفته گذشته هم »جک بارنیا« 
تحلیلگر امور خاورمیانه در مرکز امور امنیتی و اس��تراتژیک اسرائیل در 
نشستی تأکید کرد که لبنان باید تحت قیمومیت بین المللی قرار بگیرد تا 
مقامات اصلی و دولت کنونی این کشور در تصمیمات خود به شکل مطلق 
زیر سلطه سازمان ملل باشند. دیروز منابع لبنانی گزارش کردند که دورتی 
شیا، سفیر امریکا در لبنان در اقدامی فریبکارانه به شماری از فروشگاه     ها 
در بیروت سر زد و از قیمت های مواد غذایی جویا شد. هاشم السید حسن، 
گزارشگر شبکه تلویزیونی المنار گفته که آنچه سفیر امریکا امروز انجام 

می دهد پایه گذاری برای مرحله قیمومیت بر لبنان است. 
-----------------------------------------------------

 نرم افزار صهیونیستی برای جاسوسی از خبرنگاران
بر اس��اس نتایج تحقیق 17 سازمان رسانه ای جاس��وس افزار یک شرکت 
صهیونیستی برای هک موفق 37 گوشی  هوشمند متعلق به خبرنگاران، 
مقام های دولتی و فعاالن حقوق بشر از سراس��ر جهان مورد استفاده قرار 
گرفته است. »واشنگتن پست « یکی از رس��انه های شرکت کننده در این 
تحقیق بوده که گزارش داده جاسوس افزار »پیگاسوس « دارای مجوز شرکت 
»گروه ان اس اُو«  )NSO Group( مستقر در فلسطین اشغالی همچنین 
برای هدف قرار دادن گوشی های همراه متعلق به دو زن از نزدیکان »جمال 
خاشقجی« س��تون نویس این روزنامه که به دست عوامل سعودی به قتل 

رسید، قبل و بعد از قتل وی مورد استفاده قرار گرفته است. 
-----------------------------------------------------

 خدمات پهپادی رژیم صهیونیستی به امارات 
 رس��انه های عبری گزارش کردند که حکومت امارات قراردادی با یک 
شرکت اسرائیلی متخصص در هواپیماهای بدون سرنشین امضا کرده 
تا زمان پاس��خگویی س��رویس های امنیتی اش به موارد اضطراری و 
حاالت فوق العاده را کاهش دهند. این وب��گاه می گوید که پلیس دبی 
تصمیم گرفته، تازه     ترین تولید شرکت Aerobotics را خریداری کند 
که به خدمت گرفتن هواپیماه��ای بدون سرنش��ین در فعالیت های 
امنیتی است. »اس��رائیل دیفنس « یادآور شد که پلیس دبی از شرکت 
صهیونیس��تی Aerobotics متخصص در تولی��د هواپیماهای بدون 
سرنش��ین کمک گرفته اس��ت. همکاری های امنیتی پایه و اس��اس 
توافقنامه عادی سازی روابط بین حکومت امارات و رژیم صهیونیستی و 

خطرناک     ترین پرونده آن است.

صلیب سرخ در گفت وگو با »جوان«:
66 درصد یمنی      ها

 در شرایط ناامنی غذایی اند
جنگ در یمن از هفت س�الگی هم عبور کرد؛ یعنی حاال یک سال 
کمتر از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ادامه دارد. با وجود هفت 
ساله ش�دن جنگ، س�خنگوی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی 
صلیب س�رخ در یمن، معتقد اس�ت س�طح خش�ونت      ها به ویژه 
در مأرب و البیضا ش�دید اس�ت و ضمن ابراز نگرانی گفته که 66 
درصد از مردم یمن ، ش�رایطی از ناامنی غذایی را تجربه می کنند. 
یمن از همان روزهای نخست جنگ هفت ساله با هشدار درباره وضعیت 
وخیم انسانی روبه رو شد؛ وضعیتی که از مشکالت مردم در دسترسی به 
آب س��الم تا همه گیری بیماری وبا و این اواخر همه گیری کووید 19 را 
شامل می شود. بشار السلوی، سخنگوی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در یمن، در گفت وگو با »جوان« درباره وضعیت وخیم انسانی 
یمن می گوید: »در ادامه یک دهه مخاصمات مسلحانه در منطقه، جنگ 
کنونی در یمن بیش از هفت سال است که ادامه دارد و بحران بشردوستانه 

بی سابقه ای را در سراسر این کشور به دنبال داشته است.«
به گفته السلوی، سطح خشونت در یمن کماکان زیاد است. خطوط مقدم 
چندگانه و متحرک، به شدت بر جمعیت غیرنظامی که نه تنها با پیامدهای 
مبارزه، بلکه با پیامدهای افول وضعیت اقتصادی نیز دست به گریبانند، 
اثر می گذارد:» فقط در یک مورد می توان به مأرب اشاره کرد؛ جایی که 
درگیری های ش��دید منجر به آوارگی صد      ها خانوار شده و بعضی از آنها 
برای چندمین بار است که خانه و کاشانه خود را ترک می کنند. هزاران 
غیرنظامی زندگی یا اموال شان را از دست داده اند و حدود 4میلیون نفر 
باید به مناطق امن تر نقل مکان کنند. هزاران نفر بازداش��ت ش��ده اند و 

بسیاری دیگر مفقوداالثرند.«
الس��لوی درباره وضعیت غذایی و بهداش��تی یم��ن می گوید: »خدمات 
ضروری همگی از هم فروپاشیده اس��ت و میلیون       ها نفر از مردم یمن را 
در وضعیت انسانی فاجعه باری ر      ها ساخته است. به دلیل جنگ کنونی و 
بحران اقتصادی متعاقب آن، یمن با بزرگ ترین وضعیت اضطراری امنیت 
غذایی در جهان مواجه است. در سطح این کشور، در حدود 20 میلیون نفر 
)حدود 66 درصد جمعیت یمن( بحران یا سطوح وخیمی از ناامنی حاد 
غذایی را تجربه می کنند و به احتمال بسیار در طول 2021 با این بحران 
یا پیامدهای وخیم تری مواجه خواهند بود.«  سخنگوی دفتر صلیب سرخ 
می گوید:»تخمین زده می شود که تنها نیمی از مراکز بهداشتی کماکان 
فعال هستند. اکثریت مردم نمی توانند هزینه های درمان را پرداخت کنند 
یا به مراکز بهداشت دسترسی ندارند. آخرین بررسی انجام شده از مراکز 
تحت حمایت کمیته بین المللی صلیب سرخ، افزایش موارد سوءتغذیه در 

کودکان را تأیید می کند.«
 استفاده محدود از الحدیده

السلوی با ابراز نگرانی از تشدید برخورد در خطوط مقدم اصلی در مأرب و 
البیضا، از تمامی طرف      ها خواست تمامی تمهیدات ممکن را برای حفاظت 
از غیرنظامیان و اموال آنان به کار بندند. این مقام صلیب سرخ افزود: »باید با 
تمام اشخاصی که در ارتباط با درگیری های در حال وقوع بازداشت شده اند 
به طور انسانی رفتار ش��ود. کمیته بین المللی صلیب سرخ، همچنین، از 
تمامی طرف       ها می خواهد که برای حفاظت از تأسیس��ات غیرنظامی و 
زیرساخت های ضروری تمامی تمهیدات ممکن را انجام دهند. « وی درباره 
وضعیت بندر الحدیده نیز گفت: »آنطور که اطالع داریم بندر الحدیده برای 
ارسال کاالهای تجاری باز نیست اما خطوط کشتیرانی اندک وجود دارند 

که در شرایط خاص )مانند ارسال سوخت( از آن استفاده می شود.«
این سخنگوی صلیب سرخ به مقتضای جایگاه خود اگرچه از اظهارنظر درباره 
آینده تحوالت یمن در سایه انتخاب هانس گروندبرگ به عنوان نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور یمن خودداری می کند ولی می گوید: »هر طرح  یا تالش 
دیپلماتیک که منجر به کاهش درد و رنج میلیون      ها تن از مردم یمن شود، 
مورد استقبال کمیته بین المللی صلیب سرخ است.«  السلوی تأکید کرد که 
در مجموع، فعالیت های اصلی بشردوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ 
در جریان همه گیری کووید 19 اهمیت بیشتری یافته است اما تنها راه حل 

سیاسی می تواند به درد و رنج مردم یمن پایان دهد. 

الکاظمی: به نیروهای جنگی امریکا 
نیازی نداریم 

نخس�ت وزیر عراق که هفت�ه آینده به واش�نگتن س�فر می کند 
ط�ی مصاحب�ه ای ه�دف از ای�ن س�فر را بازتنظیم رواب�ط میان 
امری�کا و عراق دانس�ت و اع�ام کرد که کش�ورش ب�ه نیروهای 
رزمی امری�کا نیاز ن�دارد. گروه ه�ای مقاومت عراق نیز هش�دار 
دادن�د که هی�چ پناهگاه امن�ی ب�رای امریکایی     ها وج�ود ندارد. 
در پی تشدید تنش     ها بین گروه های مقاومت عراق و امریکا در هفته های 
اخیر، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق قرار است به واشنگتن سفر 
کند تا درباره مسائل امنیتی با مقامات کاخ سفید دیدار و گفت وگو کند. 
الکاظمی یک     شنبه شب در مصاحبه با شبکه سعودی الحدث، در مورد 
سفرش به واش��نگتن و مالقات با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا طی 
هفته آینده گفت:» سفرم به واشنگتن برای سازماندهی روابط امریکا و 
عراق و پایان حضور نظامی امریکا در عراق انجام می شود ، زیرا نیروهای 
عراقی آماده هستند  و نیازی به نیروهای جنگی خارجی نیست ، مگر در 
زمینه آموزش و اطالعات.« الکاظمی سال گذشته در سفر به واشنگتن 
با مقامات امریکایی توافق کرد در بازه س��ه س��ال بسیاری از نیروهای 
امریکا خاک عراق را ترک کنن��د اما مقامات کاخ س��فید اخیراً اعالم 
کرده اند که قرار نیست به این زودی     ها عراق را ترک کنند و این مسئله 
زمان بر خواهد بود. اما گروه های مقاومت هشدار داده اند که نیروهای 
خارجی باید هر چه سریع تر از خاک کشورشان خارج شوند.  درحالی 
که امریکایی     ها تالش دارند با فشار به بغداد، نیروهای حشدالشعبی را از 
قدرت کنار بزنند، الکاظمی در این باره اظهار داشت: »حشدالشعبی یک 
نهاد قانون اساسی در عراق است و وفاداری آن به فرمانده کل نیروهای 
مسلح مشخص شده است گرچه گاهی مشکالتی در آن به وجود می آید. 
ما نباید از برخی وقایع مربوط به حشدالشعبی بترسیم ، به خصوص که از 

نظر نظم و وفاداری در حال حاضر در بهترین حالت است.«  
 عراق برای امریکایی     ها امن نیست 

با افزایش حمالت امریکا به نیروهای حشدالشعبی در عراق، فرماندهان 
مقاومت به امریکایی     ها هشدار دادند که جای امنی برای بیگانگان وجود 
ندارد. سعد السعدی، عضو دفتر سیاسی جنبش »عصائب اهل الحق « 
عراق بر مبارزه با نظامیان امریکا در این کشور تأکید کرد. شبکه خبری 
االباء به نقل از السعدی گزارش داد، عملیات مقاومت عراق، پیشرفته شده 
است و برای نیروهای امریکای اشغالگر، هیچ پناهگاه امنی در عراق وجود 
ندارد. وی تأکید کرد:» مشکالت امنیتی، سیاسی و اقتصادی در عراق 
نیز توسط امریکا ایجاد شده است.« این مسئول عراقی خاطرنشان کرد: 
»گروه های مقاومت قصد دارند با ارتش امریکا، مستقیماً وارد درگیری و 
جنگ شوند«. السعدی در عین حال گفت که نیروهای مقاومت امروز نیز 
در جنگ مستقیم با امریکا قرار دارند و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق نیز باید به حاکمیت این کشور حساسیت داشته باشد«. در همین 
ارتباط، الس��عدی اخیراً تأکید کرد که حم��الت گروه های مقاومت به 
پایگاه های امریکا به خاطر عهدی است که این گروه      ها پس از جنایات 
متوالی امریکایی      ها علیه نیروهای حشدالشعبی و ترور شهیدان سپهبد 

»قاسم سلیمانی« و »ابومهدی المهندس« با خود بسته اند. 

فقط توافق برای ادامه مذاکره

طالبان در دوحه تن به آتش بس نداد

هادیمحمدی

دولت افغانستان و    گزارش  یک
طالب�ان در پایان 
مذاک�رات دو روزه در دوحه، فقط ب�رای ادامه 
مذاکرات، البته با »سرعت بیشتر « توافق کردند. 
طالبان زیر بار آتش بس نرفت و در پایان مذاکره 
هم با صدور بیانیه ای تأکید کرد:»هیچ توافقی 
ب�رای برق�راری آتش ب�س نش�ده اس�ت.«

هیئت های سیاسی 14 کش��ور به همراه امریکا، 
اتحادیه اروپ��ا و ناتو دیروز بع��د از پایان مذاکرات 
دو روزه شورای صلح افغانستان به رهبری عبداهلل 
عبداهلل با طالبان در دوحه ، از طالبان خواس��تند 
فعالیت های نظامی اش را در سراس��ر افغانستان 
متوقف کند. این بیانیه، واکنشی به پایان مذاکرات 
دوحه است که طرفین فقط برای ادامه مذاکرات 
به توافق رس��یده اند. هیئت های نمایندگی دولت 
افغانستان و طالبان یک      شنبه شب بیانیه مشترکی 
منتش��ر و تصریح کردند که مجدداً نشس��تی را 
خواهند داشت و دستورالعمل      هایی برای سرعت 
دادن به رون��د مذاکرات صلح  ص��ادر کرده اند. در 
کنفرانس مطبوعاتی که با حضور عبداهلل عبداهلل، 
رئیس شورای صلح دولت افغانستان و مال عبدالغنی 
برادر، رئیس هیئت طالبان برگزار شد، ابتدا عبداهلل 
از نزدیکی دیدگاه های دو ط��رف در مورد جنگ 

افغانستان صحبت کرد و وعده داد که در هفته های 
آینده گفت وگوهای دو طرف بار دیگر آغاز خواهد 
شد. مال عبدالغنی برادر، رئیس هیئت مذاکره کننده 
طالبان، هم بر حل مشکل افغانستان از راه گفت وگو 
و مذاکره تأکی��د کرد و گفت هرچن��د طالبان در 
این اواخ��ر مناطق زیادی از افغانس��تان را تصرف 
کرده ولی باور دارد که مش��کل افغانستان باید از 
راه مذاکره حل شود. در بیانیه شش بندی تأکید 
ش��ده که به دلیل همه گیری کووی��د-19، همه 
تدابیر الزم برای تضمین امنیت پرسنل اجرا کننده 
واکسیناسیون اتخاذ شود . همچنین نقل و انتقال 
مناسب کپسول های اکس��یژن و دیگر تجهیزات 
الزم برای درم��ان اف��راد آلوده ب��ه کروناویروس 
تضمین ش��ود. دو طرف همچنی��ن گفته اند که 
زیرس��اخت های غیرنظامی نباید آسیب ببیند و 
همچنین بر سر لزوم اجتناب از تلفات غیرنظامی 
و تضمین تحویل کمک های انساندوستانه به همه 
مناطق کشور توافق کردند. با این حال، هیچ توافقی 
برای آتش بس به دست نیامد، موضوعی که دولت 
افغانستان بر آن تأکید دارد. روز یک      شنبه در آخرین 
روز مذاکرات، هبت اهلل آخون��دزاده، رهبر طالبان 
در پیامی که به مناس��بت عید قربان منتشر کرد، 
»گروه های مخالف« دولت را به »وقت کش��ی« و 

»فرصت سوزی« متهم کرد. محمد نعیم، سخنگوی 
دفتر سیاس��ی طالبان در پایتخت قطر هم دیروز 
گفته که طرفین نتوانس��تند بر سر یک آتش بس 
برای مناسبت عید قربان  یا بر سر آزاد کردن اعضای 
زندانی طالبان توافق کنند. طالبان خواستار آزاد 
شدن 7 هزار زندانی خود از زندان های افغانستان 
و خارج شدن نامش از فهرست تروریسم سازمان 
ملل است، ولی دولت افغانستان از آزادی زندانیان 
در تبادل های قبلی تجربه خوبی ندارد و گفته که 
به رغم تعهد طالبان، اکثر آنان به جبهه های جنگ 
برگشته اند. لیز دوست، خبرنگار بی بی سی در مورد 
دستورکار گفت وگو      ها گفته که طالبان بیشتر روی 
آزادی زندانیان، بیرون شدن رهبرانش از فهرست 
سیاه ]سازمان ملل[، و هیئت دولت بیشتر روی یک 
نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان متمرکز بود. 
محمد نعیم، س��خنگوی طالبان دیروز در توئیتی 
نوشت: »بر اس��اس برخی گزارش های رسانه ای، 
در جریان نشست سطح باالی دو روزه بین افغانی 
در شهر دوحه بر سر یک آتش بس چند روزه یا آزاد 
کردن برخی زندانی       ها توافق ش��ده اس��ت اما این 
اطالعات با واقعیت مطابق نیست. چنین توافقی به 
دست نیامده است.«  یک روز قبل از پایان مذاکرات 
هم جالل الدین ش��ینواری، از اعضای طالبان در 

توئیتر نوش��ته بود: ش��رط طالبان آزادی 7هزار 
زندانی و حذف نام رهبران از فهرست تحریم های 
سازمان ملل است. معاون صلح افغانستان، ر      هایی 
7هزار محبوس طالبان را رد کرد. س��رور دانش، 
معاون دوم اش��رف غنی رئیس جمه��ور هم روز 
دوشنبه در پیامی به مناسبت عید قربان گفته که 
متأسفانه نشستی که اخیراً میان هیئت عالی رتبه 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 
با میانجیگری برخی از کشور      ها برگزار شد، نتیجه 
ملموس و روشنی را در پی نداشت. او در این پیام 
خود می گوید که عقیم شدن روند صلح و مذاکرات 
میان دو طرف که از یک سال بدین سو آغاز شده 
است، نتیجه برخورد دوگانه گروه طالبان و حامیان 
این گروه با روند صلح است. معاون رئیس جمهور 
گفته که رفتاری که تاکنون از سوی طالبان سر زده 
است نشان دهنده این است که این گروه در پی آن 
است که قدرت را از راه جنگ و خشونت به دست 

گیرد و از روند صلح مشروعیت کسب کند. 
 کرزی: امریکا دنبال ملوک الطوایفی است

»حامد کرزی« رئیس جمهور پیشین افغانستان 
دیروز در وبیناری ب��ا عنوان »افغانس��تان؛ صلح 
و امنی��ت پای��دار « ب��ه میزبانی ته��ران گفت که 
هرچند حضور 20 س��اله امریکا، ب��ا متحدانش، 
در افغانس��تان در عرصه های مختلف غیرنظامی، 
باعث پیشرفت       هایی ش��ده، ولی در عرصه نظامی 
با مبارزه با تروریسم، نتایج معکوس به  بار آورد. او 
تأکید کرد: مهم  ترین ضمانتی که می تواند از ایجاد 
ملوک الطوایفی و ادامه بی ثباتی در افغانس��تان و 
پیامدهای آن برای منطقه جلوگیری کند، برقراری 
صلح و امنیت هرچه عاجل تر در افغانستان است. 
کرزی گفته که مذاکرات صلح��ی که در روزهای 
اخیر در تهران برگزار شد، قدم مهمی در راستای 
دس��تیابی به صلح بود و در این مورد از تالش       ها و 
مهمان نوازی بی دریغ برادران ایرانی خود تش��کر 
ف��راوان می کنیم. دی��روز همچنین س��خنگوی 
وزارت خارجه روس��یه با اش��اره به اینک��ه امریکا 
طی 20 س��ال حضور در افغانستان هیچ گزارشی 
به جامعه بین الملل ن��داده، گفت که درک منطق 
اقدامات امریکا در افغانس��تان غیرممکن اس��ت. 
به گزارش فارس، »ماریا زاخ��ارووا« در مصاحبه 
با ش��بکه تلویزیونی روس��یه 1 گفت: »امروز، ما 
جمالتی ش��نیدیم که ش��امل این موارد بود که 
این)عقب نشینی امریکا از افغانستان( نتیجه منطقی 
عملیات امریکا در افغانس��تان است. این صحیح 
نیست. این نتیجه منطقی نبوده بلکه یک شکست 
است.« وی در ادامه گفت: »تنها کارزاری که منطق 
داشته باشد می تواند نتیجه منطقی داشته باشد اما 
درک منطق کاری که امریکا در آنجا در حال انجام 

است غیرممکن است.«

درصد ساکنان س�رزمین های اش�غالی که در 
پی جنگ 11 روزه احس�اس ناامن�ی دارند، به 
بیش از 50 درصد رس�یده اس�ت. ب�ا این حال 
نخس�ت وزیر رژیم صهیونیس�تی که پیش تر 
از تع�رض روز یک      ش�نبه شهرک نش�ینان 
ب�ا پش�تیبانی نیرو      ه�ای امنیت�ی رژی�م 

صهیونیستی به مس�جداالقصی حمایت کرده 
ب�ود، در اقدامی که به زعم یک�ی از نمایندگان 
کنس�ت تنزل�ی ج�دی محس�وب می ش�ود، 
از نیروه�ای مهاجم قدردانی هم کرده اس�ت. 
بررس��ی های مرکز مطالعات امنی��ت داخلی در 
تل آویو حاکی از آن اس��ت که ۸0 درصد ساکنان 
سرزمین های اشغالی بر این باورند که حمله اخیر 
رژیم صهیونیس��تی به غزه صرفاً یک توجیه بود. 
۵3درصد آنها هم پس از نبرد 11 روزه شمش��یر 
قدس که طی آن حدود 4 هزار موش��ک به اراضی 
اش��غالی شلیک ش��د، احس��اس امنیت شخصی 
کمت��ری دارن��د. دیگر ابع��اد این مطالعه نش��ان 
می دهد، 14درصد آنها ضم��ن مخالفت با حمله 
به مسجداالقصی، این اقدام را عاملی برای تشدید 
وخامت اوضاع می دانن��د. 40 درصد هم فقط در 
صورتی با حمله به مسجداالقصی موافقند که این 
اقدام پیامدهای میدانی و امنیتی نداشته باشد. روز 
یک      شنبه حدود هزار و 200 نفر از شهرک نشینان 
در س��ایه چتر حمایت��ی نیروه��ای امنیتی رژیم 
صهیونیس��تی به مس��جد االقصی یورش بردند و 

عالوه بر حمله به دهها نمازگزار، شماری را دستگیر 
کردن��د. در واکنش به تحرکات صهیونیس��ت ها، 
جوانان فلسطینی در دو حمله جداگانه، با سنگ 
به چند خودرو حمله کردند ک��ه طی آن حداقل 
چهار شهرک نشین صهیونیستی مجروح شدند. 
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از 
حامیان سرسخت اقداماتی اینچنینی است و روز 
یک      شنبه نیز خواستار ادامه تعرض شهرک نشینان 
صهیونیست به مسجداالقصی شده بود از پلیس این 

رژیم تشکر کرد. احمد الطیبی، عضو عرب کنست، 
در واکنش به اظهارات بن��ت که در آن برای اولین 
بار از عبارت »آزادی عبادت یهودیان در کوه معبد 
)مسجد االقصی(« یاد شده، آن را یک تنزل جدی 

برای نخست وزیر رژیم صهیونیستی دانست. 
 به صهیونیست       ها باج نمی دهیم

خالد البطش، هماهنگ کنن��ده گروه های ملی و 
اسالمی در غزه و از رهبران جنبش جهاد اسالمی 
با تأکید ب��ر اینکه م��ردم فلس��طین محاصره را 

نمی پذیرند، اف��زود: »اگر این تالش      ها شکس��ت 
بخ��ورد، ملت ما ب��رای بازپس گی��ری حق خود، 
چاره ای جز مقابله و تالش با تمام قدرت ندارد. آنچه 
صهیونیست ها نتوانستند در نبرد شمشیر قدس از 
ما بگیرند، نمی توانند ب��ا باج خواهی و محاصره از 
ملت ما بگیرند.« محمد حماده، سخنگوی حماس 
نیز گفت: »رژیم صهیونیستی با ر      ها کردن افسار 
شهرک نشینانش در مسجداالقصی ناتوانی خود را 
نشان می دهد. این رژیم باید بداند که ملت فلسطین 

آماده مقابله است.«
 اعتراض       ها در ترکیه

معترضان به این اقدام صهیونیس��ت ها در ش��هر 
استانبول در مقابل س��اختمان کنسولگری رژیم 
صهیونیستی تظاهرات کردند و با در دست داشتن 
پرچم ه��ای ترکیه و فلس��طین، تج��اوزات رژیم 
صهیونیستی به مس��جداالقصی و فلسطینیان را 
محکوم کردند. شهر عثمانیه، استان هاتای و شهر 
قیصریه دیگر نقاطی بودند ک��ه مردم معترض به 
خشونت صهیونیست      ها در آنها تظاهرات کردند. 
پیش از این، وزارت امور خارجه ترکیه با انتش��ار 
بیانیه ای در واکنش به حمله روز یک      شنبه پلیس 
رژیم اشغالگر به فلس��طینیان در مسجداالقصی 
اعالم کرده بود: »بازداشت گروهی از فلسطینیان 
از جمله کودکان و زنان به دست نیروهای امنیتی 
» اس��رائیل « را که با نقض کرامت انس��انی انجام 

می گیرد، محکوم می کنیم.«

در پ�ی فراخ�وان معارض�ان س�عودی برای 
روز  در  اعتراض�ات گس�ترده  برگ�زاری 
عرفه، صد    ه�ا نی�روی امنیتی عربس�تان در 
خیابان های ش�هرهای مختلف مستقر شدند 
و ورودی های اصلی شهر    ها را مسدود کردند. 
همزمان با روز عرفه، خیابان های عربستان سعودی 
از ترس مخالفان رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته 
است. به نوشته سایت س��عودی لیکس، نیروهای 
امنیتی عربستان س��عودی با خودروهای زرهی و 
ادوات نظامی راه های اصلی شهر    ها را بسته اند و در 
استان قطیف در برخی محله     ها نیز موانع گذاشته 

و عبور و م��رور اهالی را کنت��رل می کنند. فعاالن 
عربستانی از چند روز پیش در شبکه های اجتماعی 
خواستار برگزاری اعتراضات خیابانی برای آزادی 
زندانیان سیاسی و توقف ظلم به شهروندان شده اند. 
بهبود وضعیت زندگی در کشوری که سرشار از نفت 
و گاز است و لغو مالیات     ها و بازگشت خدمات دولتی 
سابق از دیگر خواسته های معترضان است. وبگاه 
خبری »وکاله الصحافه الیمنیه« نیز گزارش کرد که 
سعودی     ها دیوارنگاره »سلمان بن عبدالعزیز « شاه 
این کشور و ولیعهد »محمد بن سلمان « را تخریب 
کردند. معترضان در شبکه های اجتماعی پیشنهاد 

داده اند که شهروندان عربستانی با دیوارنویسی، به 
پرواز درآوردن بالن ها، آتش  زدن الس��تیک و پاره 
کردن تصاویر شاه و ولیعهد سعودی اعتراض خود را 
اعالم کنند. یکی از مهم  ترین انگیزه های معترضان 
برای اعت��راض در روز عرفه، به برگ��زاری محدود 
مراسم حج در کنار برپایی جش��ن های موسیقی 
مربوط می شود؛ جشن های موسیقی که به صورت 
مختلط و بدون رعایت پروتکل های بهداش��تی و 
همراه با میگس��اری و دعوت از خوانندگان غربی 
همراه اس��ت. دعوت کنندگان به ای��ن تظاهرات 
مردمی، آزادی تمام بازداشت ش��دگان سیاسی و 

پایان ظلم به شهروندان این کشور را از جمله اهداف 
آن خوانده اند. از جمله گروه های معارض سعودی 
که برای برگزاری این تظاهرات در روز عرفه بیانیه 
داده »المبادره الوطنیه للتغییر « ]ابتکار ملی برای 
تغییر[ است. در این بیانیه به بازیچه گرفته شدن 
دین از سوی سران سعودی و بازداشت های گسترده 
در این کشور اشاره شده است. وکاله  الصحافه الیمنیه 
در ادامه گزارش خود اعالم کرد، تظاهرات کنندگان 
خواستار توقف برنامه های محمد بن سلمان هستند 
که به گفته آنان دنبال به بازی گرفتن دین و نابودی 

هویت جامعه است. 

نتیجه بررسی مرکز مطالعات امنیت داخلی تل آویو

53 درصد اسرائیلی      ها دیگر احساس امنیت نمی کنند 

آماده باش سعودی    ها برای مقابله با اعتراضات عرفه
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