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اکونومیست (بریتانیا)

حتــی اگــر همــه وعدههایــی کــه بــرای
مبــارزه با گرم شــدن کره زمین داده شــده
اســت ،عملی شــوند ،بیتردید دمــای هوا
در ســه دهه آینده تا  2درجــه افزایش پیدا
میکنــد .ایــن میــزان کــه یــک درجــه با 3
درجــهای کــه پیشبینــی میشــد ،فاصلــه
دارد ،میتواند یخهای قطب را در حد یک
متــر و بیــش از آن آب کــرده و موجــب فرو
رفتن اراضی زیادی در آب شود.

نیواستیتسمن (بریتانیا)

ویک (امریکا)

غــرب در چنــد دهه گذشــته اهمیت
ظهور چین و رشد روزافزون این کشور را
نادیده گرفــت ،اما اکنون ناگهان متوجه
شده است کشــوری که از دایره توجهش
خارج بــود ،به یک ابرقــدرت اقتصادی
تبدیل شــده که میتواند همه چیز را در
کام خود فــرو ببرد .اکنون کــه میدانیم
چین چقدر در آینده جهان مؤثر اســت،
باید راههای تعامل با آن را بیاموزیم.

در حالــی کــه امریــکا بــا وجــود
واکسیناســیون انجام شــده برای مقابله با
کرونــا ،رویــاروی پیک جدید ایــن بیماری
اســت ،همچنــان اعتراضهای زیــادی در
گوشه و کنار دیده میشود که مخالف زدن
واکســن هســتند و معتقدند ،شرکتهای
دارویی آنها را موش آزمایشگاهی کردهاند.
اما با شیوع کرونای نوع دلتا ،نزدن واکسن
معادل رفتن به استقبال مرگ است.

منع آمد و شد شبانه ،استراتژی جدید افغانستان

همسایگان
Reuters

بنفشه غالمی /مقامات افغانستان که با
خروج ناگهانی و غیرمســئوالنه امریکا از
کشــور خود ،در وضعیت امنیتی سختی
گرفتار شدهاند ،برای کاهش بار حمالت
طالبان بــه ولســوالیهای مختلف ،منع
آمد و شــد شــبانه اعــام کردنــد .این در
حالی اســت که رئیس پنتاگون از راه دور
به آنها توصیه کرده ،بهتر است به جای
تمرکز روی حفاظت از مراکز والیتها و
مناطق مهم ،بهدنبال راههای کند کردن
حرکت طالبان باشند.
بهگزارش خبرگزاری «فرانس پرس» ،با
توجه به اینکه طالبان در ماههای گذشته
از تاریکی شــب که به طور معمول توان
نظــارت ارتــش افغانســتان بــر جادهها
کاهش مییابــد ،اســتفاده کردهاند تا بر
پیشرویهای خود بیفزایند ،وزارت کشور
افغانستان اعالم کرده است ،از روز شنبه
منع آمد و شد شبانه وضع شده است.
بــر اســاس این بیانیــه این قانــون در 31
والیت این کشور منهای سه والیت کابل،
پنجشــیر و ننگرهــار اعمال خواهد شــد.
ســاعت منع رفت و آمد نیز از ساعت 10
شب تا  4صبح اعالم شده است« .فهیم
سادات» ،رئیس بخش روابط بینالملل
دانشگاه کاردان در کابل درباره منع آمد
و شد شبانه به شــبکه خبری «الجزیره»
گفته است« :وضع این قانون این پیام را
به مــردم افغانســتان میدهد که جنگ

به پشت در خانههای آنها رسیده است.
بنابرایــن بایــد همگی دســت به دســت
هم بدهند تا بــا حمالت طالبان مقابله
کننــد و در این راه دولــت و ارتش را تنها
نگذارند.
بــه گــزارش «فرانــس پــرس» ،ایــن
تصمیم در پی آن گرفته شــد که طالبان
پــس از وقفــهای کوتاه در حمــات خود
کــه ناشــی از تعطیالت عید قربــان بود،
دیگــر بار حمــات خود را از ســر گرفت.
ارتــش افغانســتان نیــز خبر داده اســت
کــه تنهــا در  24ســاعت نخســت بعد از
تعطیــات عید قربــان  260طالــب را از
پا در آورده است .کارشناسان معتقدند،
قدرتگیــری طالبان از مــاه مه که ارتش
امریکا دســت از پشــتیبانی هوایی ارتش
افغانســتان کشــید ،آغــاز شــده اســت.
این گــروه در ایــن مدت حــدود نیمی از
ولســوالیهای افغانســتان را در کنتــرل
خــود گرفتهانــد .بــا ایــن حــال برخــی
خبرگزاریهــا تأکیــد کردهانــد ،مناطقی
که گرفته شده بیشتر حومه شهرها بوده
است و نمیتوان این پیشرویها را نشانه
موفقیت عظیم طالبان دانست .هرچند
بــا توجــه بــه اینکــه هــم دولــت و ارتش
افغانســتان و هــم طالبــان در ادعاهای
خــود مبالغــه میکنند ،قضــاوت درباره
میــزان موفقیت دو طرف دشــوار اســت
اما ناظــران نظامی معتقدند ،اگر ارتش

موضع محتاطانه «الکاظمی» مقابل امریکا

و دولت افغانستان درست حرکت کنند،
خواهند توانســت مناطقی را که طالبان
در ماههــای اخیــر در کنتــرل گرفتهانــد،
بازپــس گیرنــد .در همیــن ارتبــاط لوید
آســتین ،وزیر دفاع امریکا که افغانها از
او بهخاطر خالی کردن پشت افغانستان
دل پری دارنــد ،توصیههایی به دولت و
ارتش افغانستان کرده است .به گزارش
«رویترز» ،وزیر دفاع امریکا در ســخنانی
در آالســکا گفــت« :اولیــن کار نیروهــای
نظامــی افغانســتان بایــد این باشــد که
مطمئن شــوند رونــد حرکــت طالبان را
کنــد کردهاند .آنها در حال حاضر تمرکز
خــود را روی اســتقرار نیــرو در مناطــق
مهمــی مثــل کابــل ،گذرگاههــای مرزی
و زیرســاختهای حیاتــی قــرار دادهاند.

در حالــی کــه بهترین روش ،کنــد کردن
حرکــت طالبــان اســت ».اســتراتژی
پیشــنهادی آســتین هرچنــد خطرنــاک
اســت ،امــا بــه اعتقــاد ناظــران نظامــی
یک ضرورت اســت .زیــرا تمرکز بیش از
حــد روی مراکز والیتها میتواند ســایر
مناطــق را آســیب پذیــر کــرده و زمینــه
پیشروی طالبان را فراهم آورد.
همچنیــن بــه گــزارش «طلــوع نیــوز»،
سخنگوی وزارت کشــور افغانستان خبر
داده اســت ،نیروهــای ویــژه امنیتی این
کشور توانستهاند در یک عملیات  3نفر
را به همراه فردی بهنام مؤمن که آنها را
رهبری میکرده و طراح حمله موشــکی
به کاخ ریاســت جمهوری بوده ،دستگیر
کنند.

گــروه جهــان /نخســتوزیر عــراق پــس از واکنشهــای شــدید
گروههــای مقاومــت به اظهــارات وزیــر خارجهاش دربــاره تداوم
همــکاری بــا نظامیــان امریکایــی ،در آســتانه ســفر بــه واشــنگتن
اعالم کرد کشــورش دیگر برای مقابله بــا داعش نیازی به حضور
نظامیــان ایاالت متحده نــدارد و دیدار با مقامــات امریکایی تنها
در راســتای احتــرام متقابــل و همکاریهــای دو جانبــه اســت .به
گــزارش «آسوشــیتدپرس»« ،مصطفــی الکاظمــی» در گفتوگو
بــا ایــن خبرگزاری گرچــه کشــورش را بینیــاز از حضــور نظامیان
امریکایــی دانســت امــا تعییــن چهارچــوب زمانــی رســمی برای
خــروج آنها را منوط به نتیجه مذاکــرات این هفته با مقامات کاخ
ســفید اعالم کرد« :ما نیازی به حضور نظامیان خارجی در خاک
عراق نداریم اما هر گونه تصمیم برای خروج آنها با توجه به نیاز
نیروهــای عراقی گرفته خواهد شــد .بدون شــک جنــگ با داعش
و آمادهســازی نیروهــا نیازمنــد یــک زمانبنــدی ویژه اســت که در
مذاکرات پیش رو درباره آن تصمیم میگیریم».

اعتراض به واکسیناسیون در فرانسه

اروپا

پیشــنهاد رئیسجمهــور اســد در این موضــوع ،قانعکننــده و گورباچف را در
تنگنا قرار داده بود .اما بعدتر مشــخص شــد که فشــارهای امریکا و اسرائیل
بــه موضوع مهاجرین یهود شــوروی محدود نمانده و به اعمال فشــار برای
لغو قطعنامه  ۳۳۷۹ســازمان ملل متحد درباره برابر دانســتن صهیونیسم
با نژادپرستی رسیده است.
دیگر روشــن بــود که اتحــاد شــوروی وارد مرحلــه عقبگرد شــده و نتیجه
جنگ ســرد به ســود ایاالت متحده ،نهایی شــده اســت .شــرایط جدیدی که
در نتیجــه آن دیگــر مــا نمیتوانســتیم روی موضع هم پیمان شــوروی خود
حســاب بــاز کنیم که تا پیش از این با چند کلمه خــود درباره جنگ یا صلح،
جهان را به لرزه میانداخت.
رئیسجمهور اسد از واپسین دیدار خود با گورباچف با برداشتی بدبینانه
مبنــی بر دگرگونــی راهبردی شــوروی در تعامل بــا همپیمانان خــود و آغاز
عقبگــرد جایگاه اتحاد شــوروی در جهان بیرون آمد .اما با این حال کوشــید
تــا جایــی که میتواند توافقــات خود با گورباچف را بــرای بهبود وضعیت نه
چندان خوب سوریه بهکار گیرد.
ضمــن اینکــه همچنان امیــدوار مانــد رویدادهایــی موجب توقــف روند
عقبگــرد شــوروی شــود .اما واقعیــت این بود کــه منظومه اتحاد شــوروی در
اروپای شــرقی با ســرعت در حال از هم پاشــیدن بود و تجزیه ،خود شــوروی
را نیز تهدید میکرد .گورباچف را در هنگام دیدارهای ما از مســکو در ســال
 ۱۹۸۵و  ۱۹۸۷بــه یاد میآوردم که سرشــار از زندگــی بود و جمالت ،از ذهن
و زبان او بیقید و بند و برخالف رویه رهبران پیشــین شــوروی؛ خارج میشد
کــه برای هر کلمــه و فاصله و نقطههای کلماتی که میگفتند و مینوشــتند،
صد بار میاندیشیدند.
گورباچف در واپســین دیدار اما ،از وضعیتی که کشــورش دچار آن شــده؛
خشــنود نبود و این بار هنگام سخن گفتن بیش از آنکه به طرفهای سخن
خــود بنگــرد ،به میز مذاکرات نگاه میکرد ،بیآنکه دســتان خــود را زیاد به
حرکت در آورد ،یا برق پیشین چشمانش را بتوان دید.
فصل ششم
برادران دشمن :ما و عراق
ســخن گفتن از تاریخ روابط سوریه و عراق سرشار از ناامیدیها و تنگناها
اســت .مــن در تاریــخ ایــن روابــط کــه تــراژدی عربــی معاصــر اســت ،غرق
نمیشــوم؛ اما در بازگشت به ریشههای اولیه شکلگیری شخصیت فکری و
سیاسی خود باید به این نکته اشاره کنم که اتحاد میان سرزمین شام و عراق
از همــان آغاز ،درون مایه اصلی برنامه نهضت اتحاد عربی و ســوریه محور
اساسی کشور یکپارچه عرب و دمشق پایتخت آن بود.
ضمــن اینکــه بر اســاس مطالعات پســینی خــود درباره تاریخ ســرزمین
شام ،بر این باورم که توصیف دمشق به «قلب تپنده عرب» بیجهت نبوده
است.
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هزاران شهروند فرانسوی در دومین هفته متوالی برای اعتراض
بــه تدابیــر دولــت بــرای واکسیناســیون همگانی بــه خیابانها
آمدند و شماری نیز با پلیس درگیر شدند .به گزارش یورونیوز،
ت در اعتــراض بــه الزامی شــدن گواهی ســامت
ایــن تظاهــرا 
برای اســتفاده از خدمــات عمومی و امکانــات رفاهی تفریحی
صــورت گرفت کــه معترضان این سیاســت دولــت را تبعیض
آمیــز و ناقــض آزادیهــای فــردی خواندنــد .دولــت همچنین
برای ترغیب شــهروندان به انجام واکسیناسیون تست کرونای
رایگان را برای افراد غیرواکسینه ممنوع کرده است .به گزارش
رســانههای محلــی ،حــدود  200نفــر از معترضــان در جریــان
اعتراضات خیابان شــانزهلیزه با پلیس درگیر شدند و مأموران
امنیتــی بــرای متفــرق کــردن مــردم از ماشــینهای آبپاش و
پرتــاب گاز اشــکآور اســتفاده کردنــد .بنابــر اعــام وزیر کشــور
فرانسه 9 ،تن در پاریس دستگیر شدهاند.

