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در پاسخ به شهادت  11سرباز عراقی در دیالی آغاز شد

خاورمیانه

تایم (امریکا)

اشپیگل (آلمان)

اکونومیست(بریتانیا)

جــو بایــدن در حالــی نخســتین ســال
ریاســت جمهــوریاش را پشتســر
گذاشت که با فهرستی طوالنی و رو به
رشــد از مشکالت مختلف از وضعیت
آب و هوایــی گرفتــه تــا طوفانهــا و
کوویــد 19رودررو اســت و امریکاییهــا
هر روز بیش از قبل این سؤال را مطرح
میکننــد که آیــا او بــرای پســتی که در
دست دارد مناسب است یا خیر؟

امریــکا قصــد دارد اگر روســیه حرکتی در
جهــت حملــه بــه اوکرایــن انجــام دهد،
شــدیدترین تحریمهــای خــود را علیــه
ایــن کشــور بــه کار گیــرد .در ایــن شــرایط
تنشآلــود ،اوالف شــولتز ،صدراعظــم
جدیــد آلمــان وقت زیــادی نــدارد و باید
بــدون اتــاف وقــت وارد عمــل شــده و
ضمــن مذاکره جدی با جــو بایدن ،اقدام
به میانجیگری برای حل این بحران کند.

تنها  4ماه پیش بود که بوریس جانسون،
نخســتوزیر انگلیــس با ارائــه طرحی از
چشــمانداز خــود بــرای شکســتن رکورد
 11ســاله نخســتوزیری مــارگارت تاچــر
خبــر داد .امــا اکنــون در وضعیتــی قــرار
گرفته که حتی همحزبیهایش درصدد
اســتیضاح وی و برکنــاریاش هســتند تا
رکورد کمترین دوران تصدی این پســت
را برایش رقم بزنند.

با تشدید بحران معیشت و فقر شهروندان افغانستانی صورت گرفت

طالبان در اروپا

زهره صفاری /طالبان روز گذشــته برای نخســتین بار
پس از آغاز حکمرانی خود بر افغانســتان ،در مســیر
انجــام مذاکــرات دیپلماتیــک ،نشســت ســه روزه با
مقامات غربی در اروپا را در نروژ آغاز کرد.
به گزارش «دویچه ولــه» ،هیأت  15نفره طالبان
به ریاســت سرپرســت وزارت خارجه افغانستان روز
شنبه با هواپیمای ویژه دولت نروژ وارد فرودگاه اسلو
شــد .براســاس اعالم ســخنگوی ایــن گــروه ،طالبان
در این ســفر عالوه بر مقامــات اتحادیه اروپــا و نروژ،
بــا نمایندگانی از انگلیس ،فرانســه ،آلمــان ،ایتالیا و
امریکا بحث و تبادل نظر خواهد داشت .محور اصلی
ایــن مذاکــرات مســائل حقــوق بشــری و کمکهای
بشردوستانه به مردم افغانســتان اعالم شده است.
در همین راســتا دیــدار با نماینــدگان جامعه مدنی
افغانســتان از جملــه فعــاالن زن و خبرنــگاران نیــز
در دســتور کار ایــن نشســت قــرار گرفته اســت .بنا بر
اعالم وزارت خارجه امریکا بررســی سا زوکار تشکیل
سیســتم سیاســی کشــور ،اعمال فوریتهای حقوق
بشــری ،بحــران اقتصــادی ،چالشهــای امنیتــی و
ضدتروریســتی و همچنیــن حــق تحصیل زنــان در
فهرســت صورتجلسه نشســت قرار دارد« .ذبیحاهلل
مجاهد» سخنگوی طالبان به «فرانس پرس» گفت:
«طالبان به درخواســت غرب پاســخ داد و برای این
نشســت پیشقدم شــد .امیدواریم این مقدمه سبب
تقویــت روابــط دیپلماتیــک با کشــورهای جهــان از
جمله کشورهای اروپایی و غربی شود».
اما در حالی که با آغاز این نشست فعاالن سیاسی
مخالف طالبان به میزبانی نروژ واکنش نشان دادند

و رئیس بخش روابــط خارجی جبهه مقاومت ملی
افغانســتان خواســتار مقابله بــا روند مشــروع کردن
حکومــت طالبانی شــد« ،آنیکــن هویتفلــت» ،وزیر
خارجــه نــروژ در بیانیهای اعــام کرد« :مذاکــرات با
طرف افغان به معنای به رسمیت شناختن طالبان
نیســت اما ما بایــد با حاکمان فعلی کشــورها رابطه
داشتهباشیمتانگذاریمچالشهایسیاسی،کشورها
را به سمت بحرانهای حقوق بشری سوق دهد».
طالبان در حالی نخستین نشست خود با مقامات
غربــی را آغــاز کرده اســت کــه تاکنون بهرغــم روابط
رســمی بســیاری از کشــورها بــا ایــن گــروه بــه عنوان
حاکمان افغانســتان ،هیچ کشــوری حکومت آنها را
به رسمیت نشناخته است .اما با گذشت حدود  4ماه
از ســقوط دولت اشــرف غنی در افغانستان ،اقتصاد
ایــن کشــور میلیونها نفر از مــردم آن را زیر خط فقر
و در معــرض قحطی قرار داده اســت که بســیاری از
کارشناسان بلوکه شدن داراییهای افغانستان بویژه
در امریکا را یکی از عوامل مهم این بحران میدانند.
در همیــن راســتا بــه نوشــته «خامــه پــرس»
افغانســتان ،در اوج بحران بشردوستانه در این کشور،
ســه قانونگذار امریکایی در نامهای به «جو بایدن» ،با
اشــاره به وظیفه اخالقی دولت امریکا برای کمک به
مردم ،خواســتار آزادســازی فــوری داراییهــای بلوکه
شــده افغانســتان شــدند تــا شــهروندان این کشــور از
فجایع بشردوستانه و اقتصادی نجات یابند و در عین
حــال نگذارند افغانســتان پناهگاه امن تروریســتها
شود .این درخواست به پیوست نامه  40عضو مجلس
نمایندگان بــه وزارت خارجــه و دارایی امریکا تحویل

■ رویتــرز :ســیلویو برلوســکنی،
نخستوزیر اســبق ایتالیا اعالم
کرد قصد نامزدی برای ریاســت
جمهــوری ایــن کشــور را نــدارد؛
تصمیمی که باعث رفع مانعی
بر ســر راه مذاکرات فراحزبی در
آســتانه رأیگیری بر سر انتخاب
رئیسجمهور ایتالیا در پارلمان
این کشور میشود.
■ روســیا الیوم :جنبش حماس
اعــام کــرد در حــال بررســی
طرحــی بــرای پایان دودســتگی
فلســطین و تحقــق وحــدت و
آشتی ملی است.

Xinhua

خیز اتحادیه عرب علیه انصاراهلل

در حالی که آمار قربانیان حمله نیروهای ائتالف عربســتان به زندان صعده
در حال افزایش اســت ،اتحادیه عرب ،خواهــان جا گرفتن جنبش انصاراهلل
یمن در فهرست تروریسم شد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه اســکاینیوز عربــی ،دبیرخانه عمومی
اتحادیه عرب در بیانیهای با چشمپوشــی از ذکر دالیل حمله انصاراهلل یمن
بــه امارات که شــامل حمالت ائتالف ســعودی بــه غیرنظامیــان یمنی بود،
خواســتار تروریســتی اعالم شــدن انصاراهلل شــد .در خواســتی که ســخنگوی
وزارت خارجه امریکا در حمایت از عربستان و امارات به آن واکنش نشان داد
و اعالم کرد کشورش در حال بررسی امکان بازگرداندن نام جنبش انصاراهلل
یمن به لیست سازمانهای «تروریستی» است.
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دو خط خبر

الله مهرزاد /در پی افزایش حمالت داعش در مناطق مختلف عراق و حمله
اخیر آنان در استان دیالی که منجر به شهادت  11سرباز عراقی شد ،نیروهای
حشدالشعبی به منظور پاکسازی این استان عملیات گستردهای را کلید زدند.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری «المیادیــن» ،عملیــات گســترده
حشدالشــعبی و پلیــس فــدرال عــراق کــه از صبــح دیروز آغاز شــده اســت،
عــاوه بر دیالی ،بخشهایی از اســتانهای صالحالدین و کرکوک را نیز در بر
میگیــرد .در حالــی که بار اصلی این عملیات بر دوش نیروی زمینی اســت،
عملیات در سامرا توسط نیروی هوایی ارتش عراق نیز پشتیبانی میشود.
به گفته «طالب الموســوی» ،فرمانده حشدالشــعبی در عملیــات دیالی این
عملیات در پاســخ به حمله داعش به منطقه «حاوی العظیم» انجام میشود.
حملهای که  11نفر از سربازان عراقی در آن به شهادت رسیدند« .الموسوی» تأکید
کرده در این عملیات تیپ ســوم و چهارم ،تیپ بیستم و تیپ ویژه ندای دیالی و
همچنین نیروهای ویژه حشد الشعبی در دیالی ب ه همراه یگانهای توپخانهای و
تخریــب آن حضور دارند .به گفته او هدف این عملیات که توســط نیروی هوایی
عراق پشــتیبانی میشــود ،تنگ کردن حلقه بر داعش در بخش شــرقی و غربی
منطقه «خط النعمان» تا رود دجله در جنوب دیالی و محافظت از سد العظیم
است .به گزارش سایت «شفق نیوز» نیروهای حشد الشعبی در نخستین ساعات
این عملیات ،با وجود سرمای شدید هوا و حرکت کند در زمینهایی که انباشته از
آب شدهاند ،قایقی را که عناصر داعش از آن برای جابهجایی مهمات و تجهیزات
جنگی اســتفاده میکردند و همچنین یک بســته انفجاری را که در بخشــی از این
رودخانه کار گذاشته شده بود ،شناسایی و منهدم کردند.
این عملیات در حالی انجام شــده اســت که دیروز «مصطفی الکاظمی»،
نخســتوزیر عــراق ،بــه منظور رســیدگی بــه عملیــات روز جمعــه داعش در
«حاوی العظیم» ،دیداری اضطراری با فرماندهان ارتش این کشــور داشــت.
هرچند دولت عراق در دسامبر سال  2017از شکست کامل داعش در این کشور
خبر داد ،اما همچنان بقایایی از این گروه تروریســتی در مناطق صعبالعبور
و دورافتــاده عــراق بویــژه در اســتانهای دیالــی ،االنبــار ،صالحالدیــن و نینــوا
حضــور دارند که در این میان اســتان دیالی یکــی از اصلیترین مخفیگاههای
تروریســتهای داعش اســت .داعــش با سوءاســتفاده از اختالفــات فرقهای و
مذهبی در این منطقه در تالش است ،ناامنی را بر آن حاکم کرده و زمینههای
بازگشت خود به قدرت را کلید بزند .عملیات دیروز حشد الشعبی نیز به همین
دلیل و برای مبارزه با قدرتگیری مجدد احتمالی داعش انجام شده است.

دورنــما

عملیات حشدالشعبی برای حذف بقایای داعش
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کاخ سفید شد .براســاس آمارها امریکا از ماه آگوست
حــدود  7میلیــارد دالر از داراییهــای افغانســتان را
در بانک مرکزی خود مســدود کرده اســت .به نوشــته
«صبــح کابل» همزمــان با این درخواســت «گوردون
براون» ،نخســتوزیر پیشــین بریتانیا از «لیز تراس»،
وزیر خارجه این کشــور خواست تا به برگزاری نشست
برای جمعآوری  4.5میلیارد دالر به افغانستان کمک
کند .در عین حال عمران خان ،نخستوزیر پاکستان
نیز در توئیتی با اشاره به اصل مسئولیت  R2Pمصوب
ســازمان ملــل ،جامعــه جهانــی را ملــزم بــه ارســال
کمکهای بشردوستانه به شهروندان افغانستان کرد
و لینک نامه «براون» را نیز در این توئیت قرار داد.
ëëانتقاد دولت سابق افغانستان از امریکا
در میانه تالشها برای نجات مردم افغانســتان،
«حمداهلل محب» مشاور امنیت ملی «اشرف غنی»،

رئیس جمهوری ســابق این کشــور ســعی در توجیه
رفتار دولت پیشین برآمده و با نقد رفتار کاخ سفید در
قبال کشــورش ،عقبنشینی کامل و ناگهانی امریکا
از کابل را عامل فروپاشــی دولت افغانستان دانسته
توگو با «فارن پالیسی» اعالم کرد:
اســت .وی در گف 
«قاطعیــت تصمیــم رئیــس جمهــور امریــکا برای
عقبنشــینی بدون قید و شرط از افغانستان ،زمینه
ســقوط نظــام را فراهم کرد .چراکــه دولت هرگز این
شرایطراپیشبینینمیکرد.بنابراینبرایجلوگیری
از خونریزی در کابل و رهایی رئیس جمهوری از ترور،
«اشــرف غنی» راهی جز خروج از کشــور نداشت .اگر
آنهــا در کابل میماندند هــم جان رئیس جمهور به
مخاطره میافتاد و هم جنگ خانه به خانه در شهر
کابل آغاز میشــد و از سوی دیگر حضور مقامات در
کشور به حکومت طالبان مشروعیت میداد».

■ رویتــرز« :نصــرت غنــی»،
قانونگــذار انگلیســی دلیــل
اخراجــش از یــک جایــگاه در
دولــت بوریــس جانســون،
نخســتوزیر محافظــهکار ایــن
کشــور را اعتقــادش بــه اســام
دانســت و گفــت ،همکارانــش
بابــت اعتقــادات او «معــذب»
بودهانــد .اما مارک پنســر ،ناظر
اصلــی دولــت جانســون در
پارلمــان انگلیس ایــن اتهامات
را دروغ خوانده است.
■ تاس :ســفیر روسیه در ونزوئال
از آمادگــی کاراکاس بــرای ارائه
کمکهــای نظامــی -فنــی بــه
مســکو در صــورت بدتــر شــدن
روابط روسیه و امریکا خبر داد.

