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جزئیات توافق ۳۰ بندی دولت 
ائتالفی بنت و الپید

رسانه های عبری جزئیات توافق رهبر حزب یمینا 
و آینده ای هست رژیم صهیونیستی برای تشکیل 
دولت جدید این رژیم و کنار زدن بنیامین نتانیاهو 
را فاش کردند. به گزارش سایت شبکه روسیاالیوم، 
طبق این گزارش، این توافق شامل ۳۰ بند است که 
بر این موضوع تأکید دارد که دولت بعدی کار خود را 
در زمینه های مدنی و اقتصادی در اراضی اشغالی 
متمرکز خواهد کرد و در مدت کوتاهی برای تصویب 
بودجه دولت برای سال های آینده تالش خواهد کرد. 
طرف های حاضر در دولت ائتالفی الپید و بنت توافق 
کردند قانونی را وضع کنند که مدت نخست وزیری 
را هشت سال و یا دو دوره تعیین کند. در این توافق 
اشاره ای به وضع قانونی برای ممانعت از نخست وزیر 
و یا کاندید شدن شخص متهم به جرایم جنایی نشده 
است. در رابطه با قدس نیز در این توافق آمده است که 
دولت برای رشد و شکوفایی قدس به عنوان پایتخت 
اسرائیل تالش خواهد کرد و به تقویت و گسترش 
ســاخت و ســاز در آن ادامه می دهد و آن را به یک 
پایتخت پویا و مدرن تبدیل می کند. در این توافق 
همچنین آمده است که به منظور تثبیت موقعیت 
قدس به عنوان مرکز حکومت، طی مدت کوتاهی 
پس از تحلیف دولت جدید، کلیه دفاتر رســمی و 
مقرهای موسسات دولتی به قدس منتقل می شوند.
طبق این توافق، قرار اســت که ۲۸ وزیر و شش 
معاون وزیر، کابینه دولت جدید رژیم صهیونیستی 
را تشکیل دهند و کابینه امنیتی )کابینه کوچک( 
نیز متشکل از ۱۲ وزیر است که به طور مساوی بین 
اردوگاه های راســت، چپ و میانه تقسیم شده اند. 
توافق مذکور همچنین بر عدم دادن هر پست دولتی 
به نفتالی بنت درصورت که دولت از کنســت رای 
اعتماد نگیرد؛ تاکید دارد. طبق توافق، در جلســه 
عمومی دولت و جلسات مختلف وزرا، موضوعاتی که 
پس از توافق نخست وزیر و نخست وزیر علی البدل به 
تصویب رسیده اند، مورد بحث قرار خواهد گرفت و 
هر دو دارای حق وتوی متقابل هستند. قدرت رأی 
دادن در جلسه عمومی دولت و کمیته های وزرا بین 
دو بلوک برابر خواهد بود و هر نخست وزیر مسئولیت 
وزرای بلوک خود را بر عهده خواهد داشت. این توافق 
همچنین به آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل 
خانه ما، میراو میخائیلی، رهبر حزب کار و نیتسان 
هوروویتس، رئیس حزب چپ گرای مرتس این حق 
را می دهد که به پیوستن هر حزب و یا فراکسیون 
پارلمانی به ائتالف دولت اعتراض کنند. این توافق ها 
همه را موظف می کند علیــه هر قانونی که موجب 

تغییر وضعیت رابطه دین و دولت شود، رأی دهند.
    

صدها عضو شبکه جرایم 
سازمان یافته بازداشت شدند

پلیس اســترالیا، آمریکا و اروپا پس از نفوذ در 
یک اپلیکیشــن، در عملیاتی که سه سال به طول 
انجامید، توانستند دستکم ۸۰۰ خالفکار را در سراسر 
جهان بازداشت کنند. به گزارش بی.بی.سی،  بنابر 
این گزارش، از ســال ۲۰۱۸ پلیس استرالیا و اداره 
تحقیقات فدرال آمریکا )اف.بی.آی( موفق شدند 
با نفوذ در یک اپلیکیشــن رمزگذاری شده به نام 
ANOM یک شبکه جرایم سازمان یافته را تحت 
پیگرد قرار دهند. به دنبال این عملیات شمار زیادی 
از اعضای باندهای تبهکار که در تجارت جهانی مواد 
مخدر دست داشتند، در ۱۸ کشور از جمله در قاره 
استرالیا، آسیا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه بازداشت 
شدند. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا از این 
عملیات ضربه سنگین و لحظه ای تاریخی خوانده 
اســت. او گفته این عملیات ضربه سنگینی علیه 
جرایم سازمان یافته وارد کرده است، ضربه ای که 
نه فقط در اســترالیا بلکه در مورد جرایم سازمان 
یافته در سراسر جهان طنین انداز خواهد شد. پلیس 
استرالیا اولین نهادی بود که که خبر این عملیات را 
که Ironside  نامیده می شود انتشار داد. مقامات 
ادعا کردند اپلیکیشن آنوم یکی از پیام رسان های 
محبوب باندهای جرایم سازمان یافته است. طرح 
این عملیات با همکاری اف.بی.آی تدوین شده بود.  

جهاننما

فرشاد گلزاری

هر چــه بــه یازدهم ســپتامبر 
۲۰۲۱ )۲۰ شهریور ۱4۰۰( نزدیک 
می شویم، اخبار بســیار عجیبی در 
حوزه میدانی و سیاســی افغانستان 
از سوی رســانه های جهان منتشر 
می شود. آنگونه که جو بایدن، رئیس 
جمهــوری آمریــکا و تیمش اعالم 
کرده اند، ایــاالت متحده تــا تاریخ 
مذکور تمام ســربازان و بخشــی از 
ادوات خــود را از افغانســتان خارج 
خواهنــد کــرد. در همین راســتا 
ژنرال کنــت مک کنــزی، فرمانده 
فرماندهی مرکزی آمریکا روز گذشته 
)سه شــنبه( در گفتگــوی تلفنی با 
روزنامه نــگاراِن آمریکایی و اروپایی 
اعالم کرد که حدود نیمــی از روند 
خروج این نیروها از افغانستان اجرایی 
شده و تا ماه سپتامبر تمامی نیروها را 
خارج خواهد کرد. او همچنین اعالم 
کرده که آمریکا به حمایت از نیروهای 
افغانســتان و مبارزه با تروریســِم 
خارج از این کشــور ادامــه خواهد 
داد. مکنزی در پایــان گفت وگوی 
تلفنی اش با اصحاب رسانه اظهار کرد 

که واشنگتن نمایندگی دیپلماتیک 
خود را از طریق ســفارت آمریکا در 
کابل حفظ خواهد کرد و مسئولیت 
حفاظت از ایــن ســفارت برعهده 
دولت میزبان خواهد بــود؛ هر چند 
که آمریــکا از دیپلمات های خود در 
افغانســتان همانند ســایر کشورها 
حفاظت خواهد کــرد. این اظهارات 
مک کنزی به وضوح نشــان می دهد 
که آمریکا  هنوز از بابت تامین امنیت 
مقرهای دیپلماتیکشان پس از خروج 
از افغانســتان نه تنها نگران هستند، 
بلکه به خوبی  می دانند که به محض 
خروج از این کشــور، طالبان ممکن 
اســت تا فتح کابل هم پیش برود. بر 
همین اساس نه تنها دولت افغانستان، 
بلکه شهروندان این کشور آرام آرام 
نگرانی های خــود را بروز می دهند و 
این به معنای کلیــد خوردن بحران 
جدید در افغانســتان است. بحرانی 
که تبعات آن به حدی خواهد بود که 
حتی صدای دیده بان حقوق بشر هم 
درآمده است. روز گذشته )سه شنبه( 
دیدبان حقوق بشــر از کشــورهایی 
که نیروهایشان در حال ترک خاک 
افغانســتان هســتند، خواســت تا 
اقدامی برای جابجایی مترجم های 
افغان و دیگــر کارکنان محلی انجام 

دهند و تاکید کرد که مســاله خروج 
نیروها به نگرانی آنها مبنی بر هدف 
قرار گرفتن به دست طالبان افزوده 
اســت. این در حالیســت که گروه 
طالبان روز دوشــنبه به افغان هایی 
که برای نیروهــای خارجی در قالب 
مترجم و دیگر مشاغل کار میکردند، 
اطمینان خاطر داد کــه در صورت 
ابراز ندامت نیازی نیست افغانستان 
را تــرک کنند. طالبــان از این افراد 
خواست تا دیگر درگیر فعالیت های 
مشابه نشــوند؛ چراکه این اقدامات 
را مصــداق خیانت به اســالم و این 
کشــور دانســته اند. اینکه چند نفر 
از مترجمان و کارمنــدان محلی در 
افغانستان با اروپایی ها و آمریکایی ها 
همکاری می کردند، به صورت دقیق 
مشخص نیســت اما بر اساس آماری 
که اخیراً فرماندهان آمریکایی اعالم 
کرده اند چیزی در حدود ۱۸ هزار نفر 
در سراسر افغانستان مشغول به این 
کار بوده اند. اما مســاله به اینجا ختم 
نمی شود بلکه اوضاع و احوال امنیتی 
افغانستان بیش از آنچه گفت می شود 
خراب اســت. مقام های ارشد دولت 
کابل روز گذشــته )سه شنبه( اعالم 
کردند که در 4۸ ساعت گذشته و در 
نتیجه افزایش حمالت از سوی شبه 

نظامیان طالبان و همزمان با خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، دست 
کم ۱۵۰ سرباز افغان کشته یا زخمی 
شده اند. خبرنگار رویترز در کابل هم 
گزارش کرده کــه درگیری ها در ۲۶ 
والیت از ۳4 والیت افغانستان اکنون 
به وقوع پیوسته و تلفات به شدت رو 
به افزایش است. خبرگزاری صدای 
افغان هــم اعالم کرده کــه طالبان 
منطقه شــهرک در والیت غور واقع 
در غرب افغانســتان را تصرف کرد و 
ســربازان افغان را مجبور کرده تا به 
روســتاهای همجوار عقب نشــینی 
کنند. همچنین انفجــار خودروی 
بمب گذاری شــده در مقر پلیس در 

منطقه خاِص بلخ واقع در والیت بلخ 
نیز دست کم باعث کشته شدن چهار 
تن و زخمی شــدن ۵۰ غیرنظامی 
شده است. از ســوی دیگر خبرنگار 
راشاتودی هم در حســاب کاربری 
توئیتر خود اعالم کــرده که طالبان 
سحرگاه دیروز )سه شنبه( شهرستان 
دولت آباد واقــع در والیت فاریاب را 
پس از درگیری بــا نیروهای دولتی 
تصرف کرده اســت. ایــن آمارها و 
ارقامی کــه در حال مخابره شــدن 
هســتند به خوبی نشــان می دهد 
که اوضــاع روز بــه روز در حال بدتر 
شدن اســت و مشــخص نیست که 
آمریکایی هــا چه تمهیــدی در این 

باره دارند. 
افزایش اقدامات اطالعاتی 

بدون شک تنها کشــور یا دولتی 
کــه بایــد جوابگوی ایــن وضعیت 
باشــد، ایاالت متحده است. همگان 
در سراســر دنیا فکر می کردند که با 
امضای توافق دوحــه میان طالبان و 
آمریکا، همه چیز یکبــاره یا حداقل 
طی چند سال تغییر می کند و اوضاع 
درست می شود، اما نه تنها این اتفاق 
رخ نداد بلکه هر روز شاهد پیشروی 
طالبان هستیم. مشکل اینجاست که 
آمریکایی ها تنها با بخشی از طالبان 
توافق دوحه را امضــا کردند و بخش 
دیگری از این جریان که اساساً توسط 
پاکســتان راهبری می شــود، هیچ 
اعتقادی به ایــن توافق نامه ندارد. به 
همین دلیل اوضاع وخیم شده و حال 
آمریکایی ها به دنبال آن هســتند تا 
ســناریوی جدید خود یعنی تشدید 
اقدامات اطالعاتــی را کلید بزنند. بر 
همین اســاس نیویورک تایمز اعالم 
کرده که شــتاب آمریــکا در خارج 
کردن نیروهایش از افغانستان، آژانس 
اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( را 
واداشــته تا به دنبال پایگاه جدیدی 
برای زیر نظــر گرفتــن و پیگیری 
تحوالت این کشور بگردد. بر اساس 
گزارش ایــن روزنامه، کشــورهای 
اندکی در اطراف افغانســتان وجود 
دارند که حاضر هستند به این کشور 
اجازه استقرار ایستگاه های اطالعاتی 
سازمان سیا در خاک خود را بدهند 
ولــی اصلی ترین هدف و خواســته 

آمریکا، اســتقرار این ایســتگاه ها 
در پاکستان اســت. آمریکایی ها به 
دنبال آن هســتند تا با اســتقرار در 
کشــوری مانند پاکستان، از یک سو 
به اســالم آباد در مورد هدایت و آرام 
کردن طالبــان فشــار بیاورند و در 
وهله دوم کمک هــای مالی خود به 
این کشور را برای مبارزه با تروریسم 
کاهش دهنــد. اینکه گفته شــده 
پاکستانی ها با این موضوع مخالفت 
کرده انــد، بــدون تردید یــک امر 
مشخص و شــاید هم نمایشی باشد، 
اما مساله اینجاست که واشنگتن به 
این نتیجه رسیده که سال ها کمک 
مالی به اســالم آباد بــرای کنترل و 
سرکوب ویروس تروریسم، به نتیجه 
نرســیده یا آنگونه که باب میل آنها 
بــوده اوضاع رقم نخــورده و حال به 
دنبال ورود مســتقیم به این کشور 
برای رصد افغانستان، طالبان و حتی 
کشــورهای منطقه از جملــه ایران 
هســتند. موضوع دیگر این است که 
سفر آتی زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه 
آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه 
و کابل هم صرفاً یک موضوع پوششی 
برای همین طرح سازمان سیا قلمداد 
می شود. او به دنبال آن است تا بتواند 
به نوعی مسئوالن افغانستان را به این 
جمع بندی برســاند که باید هرچه 
زودتر با طالبان به توافق برســند؛ اما 
سوالی که پاسخش معلوم نیست این 
خواهد بود که آیا جریانی که نیمی از 
خاک افغانســتان را در دست دارند 

راضی به مصالحه می شوند یا خیر؟!

سازمان سیا برای اشراف بر افغانستان ایستگاه های اطالعاتی تاسیس می کند؛ 

رصد طالبان از اسالم آباد! 
واشنگتن به این نتیجه 

رسیده که سال ها کمک 
مالی به اسالم آباد برای 

کنترل تروریسم، بی نتیجه 
بوده یا آنگونه که باب میل 

آنها بوده اوضاع رقم نخورده 
و حال به دنبال ورود 

مستقیم به این کشور برای 
رصد افغانستان، طالبان و 
حتی کشورهای منطقه از 

جمله ایران هستند

مقام های ارشد دولت کابل 
روز گذشته )سه شنبه( 
اعالم کردند که در 48 

ساعت گذشته و در نتیجه 
افزایش حمالت از سوی 

شبه نظامیان طالبان و 
همزمان با خروج نیروهای 

خارجی از افغانستان، 
دست کم ۱۵۰ سرباز افغان 

کشته یا زخمی شده اند

نخست وزیر دولت نجات ملی یمن تاکید کرد که کشورهای متجاوز در جنگ شکست خورده اند و حاال دنبال خروج 
آبرومندانه از یمن هستند. عبدالعزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت نجات ملی یمن در صنعا، وابسته به انصاراهلل تأکید 
کرد که میانجیگری عمانی ها و سفر آن ها به صنعا با هدف کمک به اتخاذ اقداماتی در سطح میدانی و ملی است. وی 
در گفتگو با تلویزیون المیادین اظهار داشت: کشورهای متجاوز در نبرد یمن شکست خوردند و دنبال راهی هستند 
تا به گونه ای آبرومندانه از یمن خارج شوند. آنها می دانند که شکست دادن مردم 
یمن غیرممکن است ، بنابراین فقط یک گزینه دارند و آن خروج از یمن است. وی 
عنوان داشت: عربستان و امارات که فرماندهی جنگ علیه یمن را برعهده دارند با 
پشتیبانی ایاالت متحده آمریکا موشک های خود را به سمت ما شلیک می کنند. 
حبتور خاطرنشان کرد: واشنگتن و ســایرین به دنبال خروج آبرومندانه ائتالف 

سعودی از یمن هستند.

فرانسه قصد دارد از ریاست دوره ای اش بر اتحادیه اروپا برای حذف زبان انگلیسی به عنوان رایج ترین زبان این بلوک 
استفاده کند. به گزارش تلگراف، یکی از دیپلمات های اتحادیه اروپا اظهار داشت: هنگامی که پاریس در سال ۲۰۲۲ 
ریاست دوره ای شــورای اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد، دیپلمات های فرانسوی نشست های کلیدی و کارگروه ها را 
به زبان فرانسوی برگزار خواهند کرد، یادداشت ها عمدتا به زبان گلیش برداشته می شوند و ترجمه ها همیشه ارائه 
نخواهند شد. فرانسه همچنین بودجه بیشتری را برای برگزاری کالس های رایگان 
زبان فرانسوی برای دیپلمات هایی که می خواهند این زبان را یاد بگیرند، اختصاص 
خواهد داد. این اقدام که در دوران ریاست های فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا رایج 
است، در این زمان که پاریس تالش می کند به عنوان بخشی از میراث فرهنگی اش 
در نهادهای اتحادیه اروپــا و ورای آن فرانکفونی )زبان فرانســه( را ترویج دهد، 

اهمیت ویژه ای دارد.

فرانسه به دنبال حذف زبان انگلیسی از نشست های اتحادیه اروپاستصنعا: ائتالف سعودی دنبال خروج آبرومندانه از یمن است

چین دیروز )سه شــنبه( پــس از آن آمریــکا را به 
سیاســی کردن ورزش متهم کرد که بلینکن گفت به 
دنبال اجماع نظر در میان متحدان پیش از درخواست 
تحریم احتمالــی بازی های المپیک زمســتانی پکن 
است. به گزارش خبرگزاری فرانســه، آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا در نشســت کنگره در واشــنگتن 
گفت که این کشور در حال رایزنی با متحدان نزدیک و 
شرکایش به منظور دستیابی به اجماع نظر درباره این 
است که باید چه رویکردی در قبال بازی های المپیک 
زمستانی پکن داشته باشــیم که فوریه ۲۰۲۲ برگزار 
می شود. بلینکن همچنین هشــدار داد، در هفته های 
آتی درباره این مساله و نگرانی های پیشرو بیشتر رایزنی 
می شود. اظهارات بلینکن با خشــم شدید چین روبرو 
شد و ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه این کشور 
گفت: سیاســی کردن وزرش بر خالف ماهیت منشور 
المپیک است و به ضرر ورزشکاران و همچنین المپیک 

بین المللی. وی افزود: طرف های مربوطه باید به سرعت 
استفاده ابزاری از بازی های المپیک را برای بازی های 
سیاســی خود متوقف کنند. دولت جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا چندین ماه اســت که از ارائه موضعی 
مشــخص درباره تحریم احتمالی بازی های المپیک 
زمستانی پکن امتناع کرده اســت. بلینکن همچنین 
گفته که یک موضع متحد با کشورهای شریک می تواند 

تاثیر بیشتری داشته باشد.

در گزارش های حقوقی طی روزهای گذشته از این 
امر پرده برداشته شد که اوضاع انسانی در زندان های 
نظام سعودی نابســامان است.سایت سعودی لیکس، 
در صفحه بازداشت شدگان عقیدتی به اوضاع شرم آور 
در زندان الدمام اشــاره شــد که مدیریــت زندان در 
آن، هیچ اقدامات پیشــگیرانه ای را در ســایه شرایط 
بهداشتی نابســامان در نظر نمی گیرد. در این صفحه 
حقوقی آمده اســت که طبق گفته برخی از زندانیانی 
که اخیراً آزاد شــده یا طبق گفته خانواده های برخی 
از زندانیان، حشره ها و بوهای نامطبوع در سلول های 
زندان آزاردهنده اســت. زندان الحائــر در ریاض قرار 
دارد که بزرگ ترین محل برای اجرای نقض های نظام 
سعودی است. در این زندان بیشترین تعداد زندانیان 
سیاســی چه زن و مرد حضور دارند. بازداشت شدگان 
در زندان الحائر از نابسامانی اوضاع انسانی گالیه دارند، 
چراکه زندانیان سیاســی با رفتار اهانت آمیز و بدور از 

عزت و شأن شان مواجه هســتند. فقط این زندانیان 
عربستانی نیستند که از بدی شرایط زندان های نظام 
ســعودی گالیه دارند، چراکه صدها مهاجر بازداشتی 
در زندان هــای جده و مکــه جازان هســتند که این 
زندان را به عنوان جهنمی در زمین توصیف می کنند. 
زندان جازان مناســب زندگی آدمــی  و حتی حیوان 
 نیست، پر از حشــره و آلوده اســت و در آن نه بالشی 

برای خواب وجود ندارد. 

چین: آمریکا به دنبال سیاسی کردن المپیک پکن استگزارش های حقوقی از وضعیت اسفبار زندان های نظام سعودی

خبرخبر


