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چین خطاب به آمریکا:
 آشوب افغانستان را برای منطقه 

به میراث نگذارید
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت، آمریکا 
مایل است نیروهایش را از افغانستان خارج کند 
و این به هــم ریختگی را برای مردمــان افغان و 
کشــورهای منطقه ای بگذارد. به گزارش پایگاه 
ینی شفق، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه 
چین گفت: با این کار ریاکاری واشــنگتن پشت 
لباس دفاع از دموکراســی و حقوق بشــر افشا 
می شود. این بیانیه در شرایطی منتشر می شود 
که نیروهای آمریکایی و متحدانش در حال خروج 
از افغانستان، پس از ۲۰ سال اشغالگری هستند 
که از سال ۲۰۰۱ علیه طالبان به بهانه پناه دادن 
به گروه تروریســتی القاعده آغاز شد. براساس 
توافقی کــه در فوریه ۲۰۲۰ در قطــر به امضای 
آمریکا و طالبان رســید، نیروهای خارجی باید 
پیش از ضرب االجل اول مه افغانســتان را ترک 
میکردند که بعدا جو بایــدن، رئیس جمهوری 
آمریکا تاریخ ۱۱ سپتامبر امسال را تعیین کرد. 
حدود ۹۰ درصد نیروهای آمریکایی از این کشور 
جنگ زده خارج شده اند. وانگ ونبین همچنین 
گفت: واشنگتن باید درک روشــن و درستی از 
روند جهانی داشته باشد... روند روز را دنبال کند، 
انتخاب صحیح را انجام دهــد و با چین مصالحه 
کند. ایــن ســخنگوی وزارت خارجــه پکن به 
مناسبت پنجاهمین سالروز سفر مخفیانه هنری 
کیسینجر، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی اسبق 
آمریکا به چین گفت: روابط چین و آمریکا اکنون 
در یک برهه تاریخی جدید قرار دارد. انتخاب بین 
خصومت، تقابل و احترام متقابل، بین جدا شدن 
و همکاری آشکار، مورد توجه مردم هر دو کشور 
و جامعه جهانی است. وانگ درخصوص اقدامات 
اخیر دولت بایدن علیه شرکت های چینی گفت، 
کشــورش تدابیری را علیه تصمیم واشــنگتن 
اتخاذ خواهد کرد. به تازگی دولت بایدن چندین 
شرکت چینی دیگر را به بهانه نقض های حقوق 
بشری پکن علیه مسلمانان اویغور و دیگر گروه ها 
در سین کیانگ، در کنار شــرکت های فناوری 
شناسایی پیشرفته وارد لیست سیاه کرده است. 
روزنامه گلوبال تایمز چین به نقل از وانگ گزارش 
داد: چین تمام اقدامــات الزم را برای حفاظت از 
منافع قانونی شرکت های خود و سرکوب تالش 
آمریکا برای دخالت در امــور داخلی چین انجام 
خواهد داد. چین اتهاماتی مبنی بر نســل کشی 
و کار اجباری در ســین کیانگ را رد می کند. در 
دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا بیش از 
۲۰ شرکت چینی را در کنار سازمان های رسانه ای 
به عنوان نهادهای مرتبط با حزب کمونیســت 

چین هدف تحریم قرار داد. 

ایــن مواضع چیــن در حالی اتخاذ شــد که 
وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای اعالم کرد، 
شاه محمود قریشــی، وزیر خارجه این کشور و 
آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی وی در تماسی 
تلفنی به گفت وگو پرداختند و با توجه به اوضاع 
در افغانستان، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد 
که یک نزدیکی بنیادین بین واشــنگتن و اسالم 
آباد دربــاره ضرورت یک ســازش صلح آمیز در 
افغانستان وجود دارد. این تماس تلفنی در روزی 
انجام شد که طالبان مدعی کنترل ۸۵ درصد از 
قلمروی افغانستان پس از تصرف ده ها منطقه در 
روزهای اخیر شده است. وزیر خارجه پاکستان 
ضمن تاکید بر اقدامات کشورش درباره حمایت 
از روند صلح افغانســتان گفت، تضمین صلح در 
این کشور مسؤولیت مشترک تمامی طرف های 
درگیر در داخل افغانستان و همچنین بازیگران و 
عامالن کلیدی منطقه ای و بین المللی است.  در 
این میان طالبان گفته اســت به دنبال ردیابی و 
ترور خلبانان نیروی هوایی افغانســتان است و 
مقام های آمریکایی و افغان باور دارند این تالشی 
برای نابودی ارتش افغانستان در بحبوحه خروج 
نظامیان آمریکایی به دستور بایدن باشد. ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان به رویترز گفت هدف 
کمپین این است که اطمینان حاصل کند خلبانان 
نیروی هوایی افغانســتان هدف گرفته و حذف 
می شــوند؛ چون تمام آنها علیه مردم خودشان 
دست به بمباران زدند. تایید کرد در میان کسانی 
که از نیروی هوایی افغانســتان هــدف گرفته و 
کشته شــده اند، سرگرد دســتگیر زامارای قرار 
داشت که مقابل چشمان پســر ۱۴ ساله اش به 

ضرب گلوله کشته شد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

پرونده ســوریه علیرغــم اینکه 
بســیاری معتقدند بــه پایان خود 
نزدیک شــده، همچنــان تحوالت 
جدید و البتــه مبهمــی را تجربه 
می کند. پرونده ای کــه تا چند روز 
پیش محــل مناقشــه و رویارویی 
روســیه و آمریکا بود و حاال مواضع 
دو طرف به نوعی نشان می دهد که 
اوضاع در حال تغییر است؛ تغییراتی 
که بــه بیــان بســیاری از ناظران 
بین المللی می تواند فــاز جدیدی 
از تحوالت میدانــی را کلید بزند و 
از ســوی دیگر دورنمای مشخصی 
از تحــوالت سیاســی را پیش روی 
ما قرار نمی دهد. طی ســه روز اخیر 
)پنجشنبه تا شــنبه( نیم نگاهی به 
اخبار منتشر شده با محوریت سوریه 
آشکارا نشــان می دهد که علیرغم 
آنچه می بینیم و می شنویم، بازیگران 
دخلی در این کشــور همچنان در 
حال زد و خــورد یا بــه بیانی بهتر، 
طناب کشی سیاســی بر سر سوریه 
و منافعشان در این کشور هستند. به 
عنوان نمونه، روز جمعه شانزدهمین 

نشست آستانه با حضور کشورهای 
ضامن )روســیه، ترکیــه و ایران( 
در نورســلطان پایتخت قزاقستان 
به کار خــود پایــان داد و در نهایت 
بیانیه  ۱۱ ماده ای توسط سه کشور 
منتشر شد. در این بیانیه مجدداً بر 
تعهد قوی به حاکمیت، اســتقالل، 
وحدت و تمامیت ارضی جمهوری 
عربی ســوریه و نیز مقاصد و اصول 
منشــور ملل متحــد؛ و همچنین 
هماهنگی برای مبارزه با تروریسم 
تاکید شــد. در بخــش دیگری از 
این بیانیه نقــش مهم کمیته قانون 
اساسی در ژنو که در نتیجه مشارکت 
سرنوشت ســاز ضامنین آســتانه و 
بــه منظــور پیشــبرد تصمیمات 
کنگــره گفتگوی ملی ســوریه در 
سوچی تشکیل شــده، مورد تأکید 
قرار گرفت؛ اما نکته بســیار مهمی 
که به ما نشــان می دهد در سوریه 
حیات تروریســم به پایان نرسیده، 
بند سوم همین بیانیه است. در این 
بند آمده است: »افزایش فعالیت های 
تروریستی در بخش های گوناگون 
ســوریه که باعث از دســت رفتن 
جان انســان های بی گناه می شود 
و از آن جملــه حمالت بــه اهداف 
تأسیســات غیرنظامــی را محکوم 

می کنیم و خواستار تداوم همکاری 
به منظور نابودی نهایی دو سازمان 
تروریســتی داعش و جبهه النصره 
و سایر اشخاص، گروهها، تشکل ها 
و موجودیت های مرتبط با سازمان 
تروریستی القاعده و سایر گروه های 
تروریســتی شناخته شــده توسط 
شــورای امنیــت ســازمان ملل 
هســتیم.« این حــد از صراحت در 
بیان این موضوع که دو تشــکیالت 
تروریستی بزرگ دنیا یعنی القاعده 
و داعش در ســوریه به دنبال منافع 
خود هستند، به خوبی نشان می دهد 
که سوریه همچنان کانون نبردهای 
چریکی و سازمان یافته ای است که 
در پشت آن سرویس های اطالعاتی 
کشورهای ذینفع قرار دارند. آنچه در 
این میان باید مورد توجه قرار بگیرد 
و به عنوان ســوال جدی همچنان 
بی پاســخ مانده این است که چرا تا 
به امروز کشــورهایی مانند روسیه، 
آمریکا و ترکیه به عنوان سه بازیگر 
اصلی و مهم سوریه، برای پاکسازی 
ادلب که از آن به عنوان محل تجمیع 
کلکسیونی از گروه  های تروریستی 
نام برده می شــود، هیــچ اقدامی 
نمی کنند؟ بدون تردید پاســخ این 
ســوال را هیچکــس نمی داند جز 

مسئوالن امنیتی مســکو و آنکارا؛ 
چراکه ادلب اساساً تحت راهبری این 
دو کشــور قرار دارد و به یک معضل 
امنیتی تبدیل شــده کــه البته دو 
کشــور مذکور در حال بهره برداری 
سیاسی برســر میز مذاکرات به نفع 

خود هستند. 
فشار از باال، چانه زنی از پایین 

فــارغ از بحث ادلــب و آنچه در 
نشست آستانه ۱6 گذشت، آنچه در 
این میان باید مورد توجه قرار بگیرد 
این است که شورای امنیت سازمان 
ملل به اتفاق آرا قطعنامه ۲۵۸۵ که 
توسط روسیه، آمریکا، ایرلند و نروژ 

درباره تمدید کمک رسانی به سوریه 
از طریــق مرزها تهیه شــده بود را 
تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه، 
شورای امنیت روند تحویل کمک ها 
به ســوریه از طریق گــذرگاه باب 
الهوی در ترکیــه را برای مدت یک 
سال تمدید کرد. طبق اعالم روسیه 
تحویل کمک هــا از طریق گذرگاه 
باب الهوی برای مدت 6 ماه تمدید 
شد و این ماموریت، شش ماه دیگر 
قابل تمدید است. رویترز در اینباره 
گزارش داده که پــس از مذاکرات 
سفیران آمریکا و روسیه در سازمان 
ملل، ۱۵ عضو شورای امنیت به اتفاق 
آرا موافقت کردند که کمک رسانی ها 
در دو دوره شــش ماهه یعنی جمعاً 
به مدت یکســال انجام شود. آن ها 
تمدید اجازه شــش مــاه دوم را به 
گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره 
چگونگی و کیفیت کمک رســانی 
مشــروط کردند، اما به دیپلمات ها 
گفته اند که برای تمدید شــش ماه 
دوم در ۱۰ ژانویه ۲۰۲۲ دیگر نیازی 
به رأی گیری نیســت. در این میان 
اگرچه نمایندگان روسیه و آمریکا در 
شورای امنیت سازمان ملل تمدید 
کمک رسانی ها به ســوریه از ناحیه 
ترکیــه را »لحظه تاریخــی« بیان 
کردند و اشــخاصی ماننــد گی یر 
پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل 
در امور ســوریه این اقدام را مثبت 
خواندند، اما در طرفی دیگر دمشق 
کاماًل به این موضوع اعتراض دارد. 
در این راستا بســام صباغ، نماینده 
دائم سوریه در ســازمان ملل بعد از 
تمدید مکانیزم کمک رسانی برای 
شش ماه دیگر اعالم کرد که دمشق 
با این مکانیزِم سیاسی شده که نقض 
حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه به 
شمار می رود و در تضمین رساندن 
کمک ها به مردم و نه تروریســت ها 
شکست خورده، مخالفیم. اظهارات 
نماینده ســوریه در ســازمان ملل 
اساساً به این موضوع اشاره دارد که 
این کمک ها در ظاهر قرار اســت به 
مردم و آوارگان سوری تحویل داده 
شــود ولی در حقیقت این کمک ها 
به دســت تروریســت های النصره 
در ادلب و ســایر جریان های مسلح 

دمشق خواهد رســید. بدون تردید 
بخشی از ســخنان نماینده سوریه 
در مورد کمک به تروریســت ها در 
پوشــش کمک های بشردوستانه 
درســت اســت که می تــوان در 
این بیــن به فعالیت کاله ســفیدها 
اشــاره کرد؛ جریانی که با افشــای 
اســنادی در ترکیه مشــخص شد 
اساســاً ذیل دســتورات القاعده و 
سرویس اطالعاتی خارجی بریتانیا 
)MI6( کار می کند اما مســاله این 
اســت که حتی اگر این کمک ها به 
دست تروریست ها در سوریه برسد، 
ســناریویی در پشــت پرده جریان 
دارد که آمریکایی هــا صریحا به آن 
اشاره کرده اند. روز گذشته )شنبه( 
پس از آنکه مکانیزم کمک رســانی 
به سوریه تمدید شــد، جوی هود، 
معاون وزیر امــور خارجه آمریکا در 
گفت وگو با شبکه الجزیره اعالم کرد 
که هدف سیاست آمریکا در سوریه 
تغییر نظام این کشور نیست بلکه ما 
به دنبال تغییر رفتار دولت این کشور 
از طریق یک روند سیاسی به رهبری 
»سازمان ملل« هستیم. فارغ از اینکه 
چرا موضع  واشنگتن از براندازی نظام 
دمشق به اصالح آن تغییر کرده باید 
بدانیم که ایاالت متحــده به نوعی 
در حال مخابره این پیام به دمشــق 
است که اگر رفتار حاکمیت سوریه 
تغییر نکند، کشــور را مجــدداً در 
بحران تروریســم غرق خواهد کرد. 
سناریویی که به نوعی نشان می دهد 
آمریکایی ها به دنبال »فشار از باال، 

چانه زنی از پایین« هستند. 

دمشق تمدید بازبودن گذرگاه باب الهوی ازسوی شورای امنیت را احیای تروریسم خواند؛ 

تهدیدباابزارکمکرسانی
اظهارات نماینده سوریه 
در سازمان ملل اساساً به 

این موضوع اشاره دارد که 
این کمک ها در ظاهر قرار 

است به مردم و آوارگان 
سوری تحویل داده شود، 

ولی در حقیقت این کمک ها 
به دست تروریست های 

النصره در ادلب و سایر 
جریان های مسلح دمشق 

خواهد رسید

سوریه همچنان کانون 
نبردهای چریکی و 

سازمان یافته  است اما سوال 
جدی این است که چرا تا 

به امروز کشورهایی مانند 
روسیه، آمریکا و ترکیه به 
عنوان سه بازیگر اصلی و 

مهم سوریه، برای پاکسازی 
ادلب که محل تجمیع 

گروه  های تروریستی است 
هیچ اقدامی نکرده اند؟

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با همکاری ساکنان اســتان البیضا و قبایل آن عملیات گسترده ای را 
اجرا کردند که به آزادسازی کامل منطقه الزاهر و بازپس گیری تمامی پایگاه هایی منجر شد که نیروهای تکفیری با 
حمایت نظامی، مادی و رسانه ای دشمن آمریکایی-عربستانی قصد اشغال آنها را داشتند. به گزارش المنار، نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی یمن پس از مقابله با پیشروی گسترده نیروهای تکفیری که با پشتیبانی مالی، حمایت 
و برنامه ریزی مســتقیم و علنی دشمن آمریکایی-عربســتانی انجام شده بود، با 
همکاری ســاکنان و قابل اســتان البیضا یک عملیات ناگهانی را آغاز کردند. این 
عملیات نظامی از چهار مسیر کلید خورده و با پاکسازی و تامین امنیت ده ها پیگاه 
و مخفیگاهی که گروه های تکفیری از چند سال قبل زیر نظر ائتالف متخاصم و در 
راس آن آمریکا، از آنها به عنوان پایگاه و کارگاه ســاخت مواد منفجره و بمب های 

دست ساز از آنها استفاده می کردند، پایان یافت. 

ســفیران ایاالت متحده و فرانســه در بیروت روز جمعه در بیانیه مشــترکی گفتند که لبنان نیازمند تشکیل 
دولتی بــا قدرت اصالحات و اختیارات کامل اســت تــا از بحران اقتصادی و مالی بی ســابقه خود خارج شــود. به 
گزارش آناتولی، بیانیــه دوروتی شــیا و آن گرو، ســفرای آمریکا و فرانســه در بیروت یک روز پــس از گفتگوها 
 در ریاض با همتایان خــود در مورد چگونگی یافتن یک اســتراتژی واحــد برای کمک به لبنــان صورت گرفت.
 در این بیانیه آمده اســت که فرانســه، آمریکا و سایر کشــورها به کمک های 
فــوری به لبنــان از جمله بهداشــت ، آمــوزش و ارســال مواد غذایــی ادامه 
خواهند داد. در این بیانیه تأکید شــده هر اقدام مشــخصی کــه رهبران لبنان 
در راســتای رفع چندین دهه سء مدیریت و فســاد انجام دهنــد، برای جلب 
 حمایت بیشــتر فرانســه ، ایاالت متحده و شــرکای منطقــه ای و بین المللی 

حیاتی است.

تاکید واشنگتن و پاریس بر تشکیل فوری دولت لبنان پیشروی گسترده ارتش یمن در البیضا

مقامات نیجریــه ای اعالم کردند در حمله شــبه 
نظامیان مســلح به شــهر فارو واقع در شــمال غرب 
این کشــور ۴۵ نفر کشته شــدند.  به گزارش رویترز، 
ابوبکر الیاس یک ســاکنس شــهر فارو گفت: شــبه 
نظامیان مســلح حدود ســاعت ۱۲ ظهــر جمعه با 
بیش از ۱۰۰ موتورسیکلت به شــهر فارو حمله کرده 
و به ســمت مــردم تیرانــدازی کردنــد. مقامات در 
بیمارســتان های شــهر فارو اعالم کردند تا عصر روز 
جمعه، ۴۵ جســد به بیمارســتان ها منتقل شده اند 
 درحالی که بیــش از ۲۰ نفــر نیز به دلیــل جراحت 

بستری شده اند. 
برنامه توســعه ســازمان ملل روز پنجشنبه هفته 
گذشــته اعالم کرد که درگیری های شــمال شرقی 
نیجریه بــا شورشــیان و گروه های مســلح منجر به 
کشــته شــدن نزدیک به ۳۵۰ هزار نفر تا پایان سال 
۲۰۲۰ شده است.  درگیری ها در شمال شرقی نیجریه 

و فعالیت هــای بوکوحرام در منطقه یکــی از بدترین 
بحران های بشــری جهان را موجب شــده اســت و 
میلیون ها نفر نیازمند کمک هستند و از هر ۱۰ کودک 
زیر ۵ سال ۹ نفر به دلیل بیماری ها و مشکالت گوارشی 
ناشی از ســوء تغذیه جان خود را از دست می دهند. به 
طور متوسط ۱۷۰ نفر در این کشور هر روز می میرند؛ 
 چراکه افراد مسلح در ســال های اخیر حمالت خود را

 افزایش داده اند. 

وزیر امور داخلی رژیم صهیونیســتی اعالم کرد، در 
دولت جدید شهرک سازی تحت هیچ شرایطی متوقف 
نمی شود. به گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، آیلت 
شاکد، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی در گفت وگو 
با روزنامــه عبری زبان یســرائیل هیوم خاطرنشــان 
کرد، دولت شهرک ســازی در کرانه باختری را متوقف 
نخواهد کرد. وزیر امــور داخلی رژیم صهیونیســتی 
تصریح کرد، دولت جدید این رژیم، طبقه بندی مناطق 
کرانه باختری از »ج« تا »الف« یا »ب« حتی در صورت 
درخواســت آمریکا در این خصــوص را تغییر نخواهد 
داد. شــاکد ضمن نادیده گرفتن مخالفت یائیر الپید، 
وزیر خارجــه رژیم صهیونیســتی در خصوص قانونی 
شدن کانون شهرک ســازی آویتار، گفت، نفتالی بنت، 
نخست وزیر و بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم به توافق 
با شهرک نشــینان پایبند خواهند بود. مایکل لینک، 
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد در امور فلسطین 

پیشتر در جریان ســخنرانی در نشست شورای حقوق 
بشر ســازمان ملل در ژنو گفت، شهرک ســازی رژیم 
صهیونیستی در اراضی فلسطینیان در کرانه باختری، 
در حــد جنایت جنگی اســت. پیشــتر کمیته فرعی 
شهرک سازی ها با ۳۱ طرح ساخت و ساز در چند نقطه 
در مرزهای ۱۹6۷ و بررسی منطقه و اجرای آن موافقت 
کرد. در بین این طرح ها احداث مدرســه ای خصوصی 

برای کودکان و مرکز تجاری عظیم وجود دارد.

۴۵ کشته بر اثر حمله افراد مسلح در نیجریه تل آویو: شهرک سازی ها حتی با خواست آمریکا متوقف نمی شود!

خبرخبر


