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واشنگتن پست مدعی شد:
بایدن احتمااًل دولت طالبان را 

به رسمیت می شناسد! 
واشنگتن پست نوشته اســت: به رسمیت 
شناختن طالبان از ســوی بایدن ممکن است 
مدتی طول بکشد. به گزارش واشنگتن پست، 
مقامهای آمریکایی می گوینــد، دولت بایدن 
مجبور است نســبت به این یک دولت طالبان 
را به رسمیت بشناســد یا خیر تصمیم بگیرد و 
این تصمیم ممکن است تا مدتی طول کشیده و 
همچنین ممکن است به عنوان یک فاکتور در هر 
گونه بازگشت به این کشور مطرح باشد. با وجود 
ابراز تمایل طالبان به حفظ هیات دیپلماتیک 
آمریکا در کابل دولت بایدن هنوز در خصوص 
چگونگی چنیــن حضوری در آینــده تصمیم 
نهایی را نگرفته اســت. ند پرایس، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفت دولت بایدن فعاالنه 
مشــغول بحث بر ســر درخواســت طالبان با 
همپیمانان و شرکای آمریکا در منطقه است - اما 
به گفته یک مقام آمریکایــی که نامش را فاش 
نکرد، آمریکا هنوز تعامل مستقیمی با طالبان 
با هدف بحث بر سر شــکل هیات دیپلماتیک 
کشورش در افغانســتان پیدا نکرده است. عدم 
وجود یــک برنامه مشــخص در این خصوص 
تضمین می کند که در هفته ها و ماه های آینده 
و حتی بیشــتر از آن حضور دیپلماتیک آمریکا 
در کابل از بین برود و این مســاله قابلیت دولت 
بایدن برای عمل به وعده اش برای تضمین تداوم 
کمک آمریکا به شــهروندان آمریکایی و افغان 
مایل به ترک افغانستان بعد از خروج واشنگتن 
از این کشــور را به صورت بالقوه پیچیده تر می 
سازد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در 
پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چطور آمریکا 
خواهد توانست به کســانی که باقی می مانند 
کمک کند گفت: ما در حــال تهیه برنامه های 
دقیقی در مورد اینکه چطور ارائه پشــتیبانی 
کنسولی را ادامه داده و خروج را برای افراد مایل 
به ترک افغانستان بعد از ۳۱ اوت تسهیل کنیم، 
هستیم. مقام ها همچنین گفتند دولت  در حال 
بررســی مجموعه ای از گزینه ها در قابل تعامل 

دیپلماتیک ما است.

طبق گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، 
بر اســاس برآورد ۳۵۰ آمریکایــی حاضر در 
افغانســتان به مقامهای آمریکایــی گفته اند 
که خواســتار خروج از این کشــور هستند. او 
متذکر شــد که برخی از آن افراد ممکن است 
تا کنون مســیری برای خــروج از کابل یافته 
باشند. همچنین وزارت خارجه آمریکا با ۲۸۰ 
نفر دیگر در افغانســتان که ادعــای آمریکایی 
بودن دارند ارتباط برقرار کرده اســت اما آنها یا 
صحبتی از برنامه خود نکرده و یا مایل به ماندن 
در افغانســتان بوده اند. همچنین جان کربی، 
ســخنگوی پنتاگون، روز شــنبه گفت که هر 
دارنده پاســپورت آمریکا که خواستار ورود به 
فرودگاه کابل باشد می تواند وارد این فرودگاه 
شود هر چند که خارج ســازی ها رو به کاهش 
و اتمام است. سرهنگ ژنرال ویلیام دی. هانک 
تیلور، مقام ارشــد ارتش آمریــکا گزارش کرد  
که بین ساعت ســه بامداد جمعه تا سه بامداد 
شنبه ۶۸۰۰ نفر با هواپیما از کابل خارج شدند 
و ۴۰۰۰ نفر از آنها ســوار بر هواپیماهای ارتش 

آمریکا هستند.
به گفته تیلور، از زمان شروع عملیات خارج 
سازی در ۱۴ اوت، مجموعا حدود ۱۱۷۰۰ نفر 
که اکثریت آنها افغان هستند با پرواز از فرودگاه 
بین المللی حامد کــرزای خارج شــده اند. با 
این حال بــرای هزاران افغان دیگــر که نگران 
بازگشــت به زندگی تحت حکومت سرکوبگر 
طالبان هســتند از جمله بسیاری از کسانی که 
به هیاتهای دیپلماتیــک، نظامی و غیردولتی 
آمریکا کمک کرده و احتماال واجد شرایط خروج 
هستند،  شانس خروج از کابل قبل از پایان ماه 
جاری میالدی کم اســت. این در حالیســت 
که گروهی از رهبران با ســابقه افغان از جمله 
عطامحمد نور و ژنرال عبدالرشــید دوستم در 
حال تشــکیل ائتالفی برای گفتگــو با طالبان 
هســتند و می خواهند ظرف چنــد هفته یک 
جبهه جدید برای برگــزاری گفت وگو درباره 
دولت آتی افغانستان تشــکیل دهند. عطا نور 
و دوستم پس از سقوط مزارشــریف به دست 

طالبان از کشور گریخته اند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

تشــنج و درگیری در قاره آفریقا 
دو قست متفاوت از هم دارد. تشنج 
نوع اول همان درگیری های نظامی 
و دست و پنجه نرم کردن با تروریسم 
و افراط گرایی است که هر چند وقت 
یکبار شــاهد خروجی تاسف بار آن 
هستیم و عموما هم در جنوب و غرب 
آفریقا این مدل ها دیده می شود. اما 
تشــنج دوم فضایی کامال متفاوت 
دارد؛ به گونه ای که این فضا اساســاً 
سیاسی اســت و هیچ مولفه ای در 
مورد عناصر نظامی و خشــن در آن 
دیده نمی شــود و بالعکس تمام این 

روند، سیاسی است. 
واقعیت این اســت که در شمال 
آفریقا که کشورهای غنی تری نسبت 
به مرکــز، غرب و جنــوب آفریقا به 
حســاب می آیند، عموماً منازعه ها 
با دخالت کشــورهای غربی حل و 
فصل می شــود یا حداقل ورود آنها 
با عث می شد که فاز خشونت بار آن 
کمتر شود که نمونه علنی آن را باید 
لیبی دانســت. دلیل دخالت و ورود 
غرب به تحوالت سه سال اخیر این 

کشــور به آن جهت بود که سواحل 
لیبی مشــرف به خاک اروپــا و به 
خصوص ایتالیا، یونان و بلغارستان 
بود و تشدید این تنش ها می توانست 
در وهله اول بحــران پناهجویان را 
روانه اروپا کند و در فاز دوم مشکالت 
امنیتی به وجود بیاورد. در این میان 
باید توجه داشــت که همســایگان 
لیبی ه بــرای اروپایی هــا از ارزش 
باالیی برخوردار بودنــد که یکی از 
آنها الجزایر و دیگــری مراکش بود 
که غربی ها در آنجــا منافع زیادی 

داشتند. 
در این بین توجه داشــته باشید 
که اساساً هر دو کشــور مستعمره 
دو قــدرت بزرگ اروپایــی بوده اند 
و هنوز هم ریشــه هایی از حضور و 
نفوذ آنها بر پیکره الجزایر و مراکش 
دیده می شود؛ به گونه ای فرانسه در 
الجزایر از قدیم االیام نفوذ داشــته و 
اســپانیا هم در مراکش حضور قابل 
مالحظه و نفــوذ قــوی دارد. این 
دو کشــور که اساســاً از دین اسالم 
و مذهبی ســنی پیروی می کنند، 
از قئیــم اختالف هایی بــا یکدیگر 
داشــته اند که حاال این اختالف ها 
جنبــه عمیق تر و علنی تــر به خود 
گرفته اســت. حدود یک ماه پیش 

محمد ششم، پادشــاه مراکش در 
سخنرانی که به مناســبت سالروز 
به تخت نشســتن خود داشت، در 
راستای عبور از تنشی که طی چند 
هفته گذشته میان مراکش و الجزایر 
شدت یافته، بار دیگر از عبدالمجید 
تبــون، رئیس جمهــور الجزایــر 
برای همکاری و دیــدار با یکدیگر 
در اولیــن فرصت مناســب جهت 
تقویت روابط برادرانه دو کشــور که 
ملت هایشــان در طول چند ســال 
مبارزه مشترک ایجاد کردند، دعوت 
 کرد اما هیــچ پاســخی از الجزایر 

به او داده نشد. 
قبل از آن هم مقامــات الجزایر 
کشور مراکش را به جاسوسی برای 
اسرائیل از طریق نرم افزار جاسوسی 
پگاســوس متهم کرده بودند ناصر 
بوریطه، وزیر امــور خارجه مراکش 
صریحا ایــن موضــوع را رد کرد و 
به نوعی خواهان مجازات شــایعه 
پراکن ها شد. منظور او کسانی بودند 
که در الجزایر آنها را متهم کرده بودند 
و حاال همین اظهــارات هم مجدداً 
دایره تنش را گســترده تر کرد. نزاع 
در حال وارد شدن به سیر نزولی بود 
که یکباره سخنان رئیس جمهوری 

الجزایر اوضاع را بهم ریخت. 

عبدالمجیــد تبون بــا اظهارات 
خود به نوعی کار را یکســره کرد. او 
اعالم کرد که اقدامات خصمانه مکرر 
رباط علیه الجزایر، ما را ملزم کرد که 
عالوه بر تشــدید نظارت امنیتی در 
مرزهای غربی، روابط دو طرف را نیز 

مورد بازبینی قرار دهد. 
اسرائیل محور اختالف

تشــدید تنش میــان دو طرف 
به جایی رســید که چنــدی پیش 
رمطــان لعمامــره، وزیــر خارجه 
یــر در مقابــل دوربیــن  لجزا ا
خبرنگاران اعالم کرد که کشورش 
روابــط دیپلماتیک بــا مراکش را 
قطع کــرده و ایــن تصمیم جمعی 

 سیاســتمداران الجزایر بوده است. 
اما حاال سوال این است که چرا این 
دو همسایه تا این حد به جان یکدیگر 
افتاده اند؟ واقعیت این اســت که دو 
مورد مهم این دو همسایه را به اینجا 
کشانده است. نخست بحث صحرای 
غربی و مســاله به شدت مهم جبهه 

پولیساریو است. 
واقعیت این اســت کــه روابط 
الجزایر و مراکش در آستانه دستیابی 
به راه حلی بــرای اختالفات بود که 
برخی اظهارات سیاســی بحران را 
به نقطه اول بازگردانــد، اما در واقع 
مســاله صحرای غربــی مهمترین 
اختالف دو کشور است. به این شکل 
که مراکش، الجزایر را به حمایت از 
جبهه جدایی طلب پولیساریو متهم 
می کند اما الجزایر این موضوع را یک 
مســاله بین المللی می داند و حتی 
در این میان مقامــات الجزایر بارها 
اسنادی را نشان داده اند که می گوید 
این جبهه از اسپانیا تقویت می شود. 
اما موضوع دوم که به شــدت از 
محور اول مهم  تر است، عادی سازی 
روابط مراکش با اسرائیل است. پس 
از عادی سازی روابط میان مراکش و 
رژیم صهیونیستی یکی از منتقدان 
این اتفاق سیاسی، الجزایر بود. این 
کشور تا همین امروز نه تنها اسرائیل 
را به رسمیت نشــناخته است، بلکه 
همچنان برای اشاره به نام آن از واژه 
رژیم صهیونیستی استفاده می کند 
که این موضوع یــک نزدیکی میان 
ایران و الجزایر ایجاد کرده است. به 
همین دلیل مقامات اسرائیل بارها 
از این اقــدام مراکش ابــراز نگرانی 
کرده اند. به گونه ای که یائیر الپید، 
وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی 
که به تازگی به مراکش ســفر کرده 
بود در یک کنفرانس خبری در پایان 
این ســفر خود نســبت به نزدیک 
شدن ایران و الجزایر به یکدیگر ابراز 

نگرانی کرد. 
نکته دیگر این است که بنا به نظر 
الپید این نگرانی بــه دلیل نزدیک 
شدن الجزایر به ایران و موج مخالفتی 
اســت که علیه پذیرش اسرائیل در 
اتحادیه آفریقــا به عنوان عضو ناظر 
به راه انداخته، بوده است و به همین 
دلیل باید گفت دلیل سوم اختالف 

میــان مراکش و الجزایــر، حمایت 
از عضویــت اســرائیل در اتحادیه 
آفریقا بوده اســت. در همین راستا 
وزارت خارجــه الجزایر در بیانیه ای 
در واکنش به اظهــارات اخیر یائیر 
الپید اعــالم کرده که تیــم الپید و 
بنت قصد دارند که رژیم اشغالگر را 
به یک ماجراجویی خطرناک علیه 
الجزایر بکشــاند. این در حالیست 
که اخیراً عربســنان سعودی هم به 
این پرونده ورود پیدا کرده اســت و 
اخیراً فیصل بن فرحان آل ســعود، 
وزیــر خارجه عربســتان بــا ناصر 
بوریطــه، وزیر خارجــه مراکش و 
رمطان لعمامره، وزیر خارجه الجزایر 
 گفتگــوی تلفنی کــرد و خواهان 

حل مشکالت شد. 
از سوی دیگر سامح شکری، وزیر 
خارجه مصر نیز با بوریطه و لعمامره 
برای حــل دیپلماتیک بحران میان 
دو کشــور گفتگوی تلفنــی کرد و 
بگفته شده که اوضاع در حال روبراه 
شدن است، اما اظهارات روز گذشته 
مراکشــی ها مجدداً اوضــاع را بهم 

ریخت. 
بــه صورتی کــه عمــر هالل، 
نماینده دائم مراکش در ســازمان 
ملل اعالم کرد کــه الجزایر و جبهه 
پولیســاریو یکی از بدترین اشکال 
نقض حقوق بشر را در ائضاع مرتکب 
شده و کودکان را به خدمت نظامی 
می گیرنــد. ایــن تنش هــا اگرچه 
ممکن است داخلی و اختالف میان 
دو همسایه باشــد اما واقعیت این 
اســت که محور اصلی این تنش بر 
اساس مستندات چیزی نیست جز 

»اسرائیل«! 

تنش میان الجزایر و مراکش با وجود قطع روابط همچنان سیر صعودی دارد؛ 

قهرسیاسیبرسرتلآویو
پس از عادی سازی روابط 

مراکش و رژیم صهیونیستی 
یکی از منتقدان این اتفاق 

سیاسی، الجزایر بود و تا 
امروز نه تنها اسرائیل را به 
رسمیت نشناخته است، 
بلکه همچنان برای اشاره 

به نام آن از ترکیب رژیم 
صهیونیستی استفاده 

می کند 

واقعیت این است که 
بحث صحرای غربی و 

مساله حمایت الجزایر از 
جبهه پولیساریو توسط 

مراکش بارها مطرح شده 
اما مستنداتی در مورد 

آن ارائه نمی دهند و حتی 
اسنادی از حمایت اسپانیا 
از پولیساریو اخیراً منتشر 

شده است

منابع خبری از کشته و مجروح شــدن ده ها نظامی ســعودی در حمله هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
به پایگاه العند در جنوب این کشــور، بزرگترین پایگاه نظامی یمن خبر دادند. منابــع امنیتی در گفت وگو با العین 
اإلخباریه اعالم کردند که ارتش و کمیته های مردمی یمن وابسته به جنبش انصاراهلل صبح روز گذشته )یک شنبه( 
پایگاه نظامی العند در اســتان لحج و در ۶۰ کیلومتری شــمال عدن را هدف حمالت پهپــادی و راکتی خود قرار 
دادند. طبق گفته این منابع، در این حمله دســت کم شش نظامی دشمن کشته 
و ده ها تن دیگر نیز مجروح شــدند. منابــع مطلع نیز به العربیــه گفتند که این 
حمله یک گروه نظامی را در حین تمرین در پایگاه مــورد هدف قرار داد. به گفته 
این منابع، نظامیان ســعودی کنترل پایگاه العند را به همراه افراد مســلح قبایل 
 الصبیحه در دســت دارند. العند یکی از پایگاه هایی اســت که توسط انگلیسی ها 

ساخته شد.

پلیس بوش دو رون در فرانسه اعالم کرد، در جریان درگیری بین پلیس با معترضان علیه محدودیت های کرونایی 
۱۳ مامور زخمی شده اند. به گزارش اســپوتنیک، پلیس این منطقه از فرانسه اعالم کرد: اداره پلیس بوش دو رون از 
۱۳ مامور زخمی در این درگیری ها با معترضان حمایت کامل به عمل می آورد. همچنین در این درگیری ها سه تن 
از معترضان دستگیر شده اند. ۱۶۰ هزار نفر در جریان راهپیمایی های سراسری علیه محدودیت های کرونایی که روز 
شنبه برگزار شده بود، شرکت کردند. شنبه گذشته نیز قریب به ۲۱۵ هزار تن از 
مخالفان محدودیت های کرونایی در سراسر فرانسه دست به اعتراض زده بودند. 
در ژوئیه ۲۰۲۱ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه یکسری محدودیت های 
جدید برای مقابله با کرونا وضع کرد که شامل برگه ویژه سالمت است که نشان 
می دهد فردی واکسینه شده یا تست منفی کرونا دارد که البته انتقادهای زیادی 

از آن موقع علیه آن به پا شده است.

اعتراضات علیه محدودیت های کرونایی در آلمان و فرانسهده ها کشته و زخمی در حمله انصاراهلل به پایگاه العند

رئیس پارلمان لیبی اخیرا در جریان ســفر خود به 
قاهره با مسئوالن مصری درباره تمایلش برای نامزدی 
در انتخابات ریاست جمهوری لیبی بحث و گفتگو کرد. 
به گزارش سایت روزنامه العربی الجدید، منابع مصری 
اعالم کردند: عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی شنبه 
بعد از چند روز مذاکره با مسئوالن کمیته مصری مربوط 
به پرونده لیبی درباره تمایلش برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری قاهره را ترک کرد. به گفته منابع وی 
مایل است در انتخابات ریاست جمهوری لیبی شرکت 
کند اما هنوز تردید دارد و برای کسب حمایت و تأیید 
بیشــتر در برابر نامزدهای احتمالی که اعالم کرده اند 
در انتخابات شــرکت می کنند و در رأس آن ها فتحی 
باشاغا، وزیر کشور ســابق لیبی است، تالش می کند. 
به گفته این منابع نزدیک ترین نامزد به قاهره باشــاغا 
است چراکه تأثیر قوی در منطقه غرب و مصراته لیبی 

دارد. عقیله صالح اکنون گزینه قوی از سوی شرق لیبی 
اســت به ویژه اینکه مصر تمایلی ندارد خلیفه حفتر، 
فرمانده ارتــش ملی لیبی در انتخابات شــرکت کند. 
حفتر با وجود مخالفت تعداد زیــادی از هم پیمانانش 
همچنان مایل به نامزدی در انتخابات است. این منابع 
 اعالم کردند  عقیله صالح مذاکراتی را با مسئوالن روسی 

آغاز کرده است. 

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد که این 
رژیم درباره غزه طبق منافع خود عمل خواهد کرد. به 
گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، نفتالی بنت، نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی قبل از ترک واشنگتن گفت که 
تمام اهداف سفر وی به آمریکا محقق شد و دیدارش با 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا دیداری گرم و دوستانه 
بود. وی گفت: ما با اقدام اســتراتژیک مشترکی برای 
توقف رقابت هسته ای ایران توافق کردیم. بنت درباره 
معافیت اســرائیلی ها از گرفتن ویزا گفت: برای اولین 
بار بایدن دســتور نهایی کردن این مســئله در سریع 
ترین زمان ممکن را داد. وی درباره حمله ارتش رژیم 
صهیونیستی به غزه گفت: ما درباره غزه طبق منافعمان 
عمل می کنیم. تل آویو همــواره روی حماس متمرکز 
است. حماس مسئولیت تحوالت غزه را برعهده دارد. 
در همین راســتا رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعالم 

کرد، نقطه اختالف میان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا و نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
بر ســر نوار غزه اســت. طبــق اعالم رادیو اســرائیل 
بلینکن در دیدار با بنت گفته که بازگشــت ســربازان 
اســیر و مفقود این رژیم از نوار غزه نباید به مســائل 
 اساسی انســانی این منطقه مثل برق و سوخت و غیره 

ربط داده شود.

رئیس پارلمان لیبی در اندیشه نامزدی برای ریاست جمهورینخست وزیر اسرائیل: درباره غزه طبق منافعمان عمل می کنیم
خبرخبر


