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اخباری که این روزها از افغانستان 
به گــوش می رســد حاکــی از یک 
بحران چنــد ضلعی در این کشــور 
اســت. یک ضلع این اخبار به مسائل 
اقتصادی و انســانی مربوط می شود. 
بحــران اقتصادی، فقر و گرســنگی 
در افغانســتان مردم این کشــور را 
در آســتانه فصل ســرما با مشکالت 
شدیدی مواجه کرده است؛ به طوری 
که داده های زیادی وجــود دارد که 
نشان می دهد شــماری از خانواده ها 
برای نجات از گرســنگی، به فروش 
دختران خود روی آورده اند. هرچند 
ازدواج کودکان در افغانستان یک امر 
معمول است، اما فقر ناشی از جنگ و 
تغییرات اقلیمی، به ویژه خشکسالی، 
بســیاری از خانواده ها را وادار کرده 
است که دخترانشان را در خردسالی 
به خانه بخت بفرستند و یا اینکه آنها 
را بفروشند. از سوی دیگر برخی منابع 
مدنی به این موضوع اشــاره کرده اند 
که برخــی از خانواده هایی که دارای 
چندین رأس گوسفند هستند، هیچ 

پولی برای خرید سگ های گله ندارند 
و به همین دلیل دام های آنها در جلوی 
چشمانشان زنده زنده طمع گرگ ها 
می شــوند و حاال در گرسنگی مطلق 
به سر می برند.  این روند به همین جا 
خالصه نمی شود، بلکه فقر و گرسنگی 
به جایی رسیده که حاال ناامیدی در 
تمام ســطوح جامعه به وضوح قابل 
رویت و تبعات اجتماعی آن در حال 
رخ عیان کردن است. در همین راستا 
خبرگزاری »جمهور« نیــز اخیراً از 
شهرستان »مقر« اســتان بادغیس 
گزارش داده است که یک زن به دلیل 
گرســنگی اعضای خانواده اش، خود 
را دار زده است. ســازمان ملل متحد 
هم بارها از وقوع فاجعه انســانی در 
افغانستان هشــدار داده و خواستار 
کمک فوری برای مردم این کشــور 
شــده و گزارش ها حاکی از آن است 
که ۹۰ درصد مردم این کشــور با فقر 
و گرســنگی مواجه اند. این در حالی 
است که برنامۀ جهانی غذای سازمان 
ملل متحد نسبت به احتمال سقوط 
اقتصادی افغانســتان هشدار داده و 
گفته است که بیش از نصف جمعیت 
افغانستان با گرسنگی شدید مواجه 
هستند. برنامۀ جهانی غذا همچنین 

هشدار داده است که با نزدیک شدن 
فصل زمســتان، مشــکالت مردم از 
ناحیۀ فقــر و تنگ دســتی در نقاط 
دوردست این کشــور بیشتر خواهد 
شد. ضلع دیگر مشکالت افغانستان، 
مسائل سیاسی و چالش های مربوط 
به آن است. همه می دانند که طالبان 
۱۵ اوت ســال جاری میالدی و پس 
از خــروج نیروهــای آمریکایــی از 
افغانســتان، کابل را تصرف کرد و در 
پی آن، اشرف غنی، رئیس جمهوری 
این کشــور به امــارات گریخت. این 
موضوع اگرچه بــرای طالبان پس از 
دو دهه دســتاورد بزرگی به حساب 
می آید و آنها به نوعی به آرزوی دیرینه 
خود دســت یافتند، اما واقعیت این 
اســت که این جریان بر خالف آنچه 
که می گفتند، نتوانســته اند اوضاع را 
کنترل کنند، بلکه هــر روز بر تعداد 
مخالفان منطقــه ای طالبان افزوده 
می شــود و ســایر کشــورهای دنیا 
هم حاضر نیســتند این جریان را به 
عنوان دولت رسمی حاکم بر کابل به 
رسمیت بشناسند. توجه به این نکته 
مهم است که از ایاالت متحده گرفته تا 
چین، روسیه، پاکستان، ترکیه، قطر، 
عربستان و حتی اروپایی ها، هیچکدام 

به فکر مردم افغانســتان نیســتند و 
هرکدام بر اساس منافع خود به دنبال 
آن هستند تا نفوذشان را در افغانستان 
دو یا چند برابر کنند. به همین دلیل 
طی ماه های اخیر بارها و بارها دیده ایم 
که کشورهای منطقه از هیأت سیاسی 
طالبان برای ســفر به پایتخت های 
خود دعوت کردند تا به قول خودشان 
بتوانند مشکالت اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی را حل کنند، اما در حقیقت 
آنها از چالش های امنیتی به شــدت 
ترس دارند و از ســوی دیگر به منافع 
میلیارد دالری خود در افغانســتان 

فکر می کنند. 

انشعاب یا تصفیه سازمان یافته؟! 
 ضلع سوم مشــکالت افغانستان 
مســائل امنیتی و درون تشکیالتی 
طالبان اســت. این جریــان به غرب 
و بســیاری از کشــورهای منطقه و 
در نهایت شــاید به مردم افغانستان 
تعهد داده که اوضــاع و احوال کابل 
را روبه راه کند، اما عملیات های اخیر 
داعش در قندهار، مزار شریف و کابل 
نشــان داد که این جریان فعاًل در ماه 
عسِل تسلط بر افغانستان قرار دارد و 
نمی تواند آنگونه که می گوید مقابل 
داعش بایســتد. از ســوی دیگر یک 
تحلیل وجود دارد که نشان می دهد 
این عملیات ها به نوعی با چراغ سبز 
شــبکه حقانی در افغانســتان انجام 
می شــود؛ جریانی کــه تماماً تحت 
نظر و هدایت پاکســتان قرار دارد و 
اخیــراً هم برای تصرف قــدرت وارد 
تقابل آشکار با طالبان شده که البته 
خبرهای آن کمتر به گوش می رسد. 
چالش های امنیتی بــه حدی برای 
طالبان گران تمام شــده کــه اخیراً 
رهبر این جریان در مورد این پرونده 
به اعضای طالبان هشدار داده است. 
چندی پیش مالهبت اهلل آخوندزاده، 
رهبر طالبان هشــدار داد که ممکن 
است افراد نفوذی بین صفوف طالبان 
وجود داشته باشــند که برای بدنام 
کردن »امارت اســالمی« دست به 
هرگونه اقدام می زنند. ریاست اداره 
امور »امارت اســالمی افغانستان« 
در بیانیه ای بخشی از سخنرانی رهبر 
طالبان در مدرســه حکیمیه قندهار 
را منتشــر کرده که در آن با هشدار 
درباره ورود افــراد نفوذی به صفوف 
طالبان می گوید: »هر بزرگی )فرمانده 
طالبان( مکلف است تا افراد نامطلوبی 
را که امید اصالح آن ها وجود ندارد از 
صفوف خود بیرون کند«. پیش از این 
نیز مال محمد یعقوب، فرزند مالعمر 
)اولیــن رهبر طالبان( و سرپرســت 
وزارت دفاع طالبان با انتشار یک پیام 
صوتی هشــدار داده بود که عده ای از 
افراد فاســد می خواهند به ما ملحق 
شــوند تا منافع خود را برآورده یا ما 
را بدنام کنند. بر همین اساس حدود 
یک هفته پیــش لطیف اهلل حکیمی، 
رئیس کمیســیون تصفیــه صفوف 
طالبان اعالم کرد کــه از زمان ایجاد 

این کمیســیون تاکنــون ده ها نفر 
به دلیل سوءاســتفاده از نام طالبان 
بازداشت شده اند. حکیمی به »طلوع 
نیوز« گفت کــه بــرای جلوگیری 
از سوءاســتفاده از نام طالبان، روند 
توزیع کارت هویــت و یونیفورم های 
نظامی برای اعضای طالبــان نیز به 
زودی آغاز خواهد شــد. حــاال روز 
گذشته )دوشنبه( رویترز اعالم کرد 
که طالبان ۴۴ تــن از اعضای خود را 
برای پست های کلیدی شامل والی ها 
و روسای پلیس منصوب کرده است. 
به گفته رویترز، این اقدام از ســوی 
طالبــان گامی کلیــدی و مهم برای 
اشتراک در کشــورداری است و در 
زمانی صورت گرفته که افغانستان با 
مشکالت بی شمار امنیتی و اقتصادی 
دســت و پنجه نرم می کند. ساعاتی 
بعد هم طالبان فهرستی از پست های 
جدید برای اعضای خود منتشر کرد 
که در آن قاری باریال قرار است والی 
کابل شود و ولی جان حمزه به عنوان 
رئیــس پلیس پایتخت افغانســتان 
معرفی خواهد شد. نکته ای که در این 
میان باید بدان توجه شود این است که 
تمام عزل و نصب های طالبان عموماً 
حول محور امنیتی و نظامی می گردد 
و به همین دلیل بایــد گفت که این 
جریان باز هم از این ناحیه احســاس 
نگرانی می کند. مســاله مهمتر این 
است که این تصفیه ها اگرچه مثبت 
ارزیابی می شــود، امــا در بطن خود 
می تواند باعث آن شود که بسیاری از 
اعضای طالبان که حاال دیگر سهمی از 
کیک قدرت ندارند، به اردوگاه داعش 
بپیوندند. بر این اساس می توان گفت 
که یک تصفیه غیرهوشــمندانه در 

کابل رخ داده است.

طالبان فرآیند عزل و نصب های جدید را کلید زد؛ 

تصفیه غیرهوشمند در کابل 
تمام عزل و نصب های اخیر 

طالبان در افغانستان عمومًا 
حول محور امنیتی و نظامی 

می گردد و به همین دلیل 
باید گفت که این جریان باز 

هم از این ناحیه احساس 
نگرانی می کند و اصلی ترین 

نگرانی آنها بدون هیچ 
تردید داعش است 

هرچند ازدواج کودکان در 
افغانستان یک امر معمول 

است، اما فقر ناشی از جنگ 
و تغییرات اقلیمی، به ویژه 

خشکسالی، بسیاری از 
خانواده ها را وادار کرده 

است که دخترانشان را در 
خردسالی به خانه بخت 

بفرستند و یا اینکه آنها را 
بفروشند

وزارت بهداشت نوار غزه اعالم کرد، با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه است و همین مساله زندگی بسیاری 
از بیماران از جمله بیماران کلیوی را به خطر انداخته است. روزنامه القدس العربی نوشت، وزارت بهداشت غزه اعالم 
کرد، در خصوص داروهای اساسی ۴۵ درصد، مواد مصرفی پزشکی ۳۳ درصد و تجهیزات آزمایشگاهی ۵۶ درصد 
کمبود دارد. بر اساس اعالم این وزارتخانه، تعداد بیماران نارسایی کلیه در این منطقه ۹۰۰ تن و تعداد بیمارانی که 
تحت پیوند کلیه قرار گرفته اند ۳۳۳ تن هستند که به دلیل کمبود دارو و تجهیزات 
مرتبط دائما در رنج هستند و امکان مداوای کامل آنها میسر نیست و جان بسیاری 
از آنها در خطر است. پیرامون کمبود دستگاه های پزشکی کمال جبر، مدیر بخش 
رادیولوژی بیمارستان الشــفا بزرگترین بیمارستان نوار غزه می گوید، مشکالت 
دستگاه های پزشکی، استفاده بیش از حد از دســتگاه های موجود، خرابی آنها و 

عدم واردات دستگاه های جدید است.

مسئوالن اتحادیه امور مذهبی ترکی-اســالمی اعالم کردند که بر روی دیوار سه مسجد در فرانسه عبارات ضد 
اسالمی نوشته شده است. به گزارش آناتولی، در شــهرهای مونتلبون، پونترالیه و روبه فرانسه بر روی دیوارهای ۳ 
مسجد وابسته به اتحادیه امور مذهبی ترکی-اسالمی  صلیب کشیده و نوشته های ضد اسالمی درج شده است. در 
بیانیه دیتیب آمده است: شب گذشته بر روی دیوار مساجد مونتلبون، پونتارلیه و روبه صلیب کشیده شده و نوشته 
های ضد اسالمی درج شده اســت. این بیانیه تصریح کرده است: ما حمله زشت 
به مساجد خود را که خانه صلح و آرامش هســتند محکوم کرده و برای جماعت 
خود بهترین آرزوها را داریم. بیانیه مذکور افزوده است: ما ضمن تشکر از همکاری 
نیروهای امنیتی و حمایت مقامات و مردم فرانسه خواستار اتحاد در برابر اقداماتی 
هســتیم که به آرامش کشــور و آگاهی زندگی مشــترک لطمه میزند. از همه 

میخواهیم هوشیار باشند.

درج عبارات اسالم ستیزانه بر دیوار مساجد فرانسهتهدید جان بیماران غزه به دلیل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی 

یک ســال مانده به انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲، 
جمهوریخواهان به وضوح پیشتاز رای گیری برای کنگره 
هستند و در این شــرایط میزان تایید جو بایدن، رئیس 
جمهوری آمریکا هــم بار دیگر پایین تر آمــده و به ۳۸ 
درصد رسیده است. نتایج نظرسنجی یو.اس.ای تودی 
– دانشگاه سافولک که از چهارشنبه تا جمعه انجام شد، 
نشان می دهد که حمایت از جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا در میان رای دهندگان مستقلی که سال گذشته 
موجب پیروزی او مقابل دونالد ترامپ شــدند، کاهش 
یافته است.  این نتایج همچنین نشان داد، حدود نیمی 
از پرسش شوندگان )۴۶ درصد( گفتند بایدن به عنوان 
رئیس جمهوری آمریکا عملکردی بسیار بدتر از انتظار 
آنها داشته اســت، از جمله این ها ۱۶ درصد از کسانی 
هستند که در انتخابات به او رای داده بودند. مستقل ها 
به میزان هفت به یک )۴۴ درصد – ۶ درصد( گفتند که 

عملکرد او فاجع آمیزتر از انتظار آنها بوده است، نه بهتر. 
همچنین حدود دو سوم آمریکایی ها به عبارت ۶۴ درصد 
گفتند که آنها نمی خواهند بایدن بار دیگر برای دور دوم 
ریاســت جمهوری در ۲۰۲۴ نامزد شود. این شامل ۲۸ 
درصد از دموکرات ها بــود. همچنین مخالفت با حضور 
انتخاباتی دونالد ترامپ در ۲۰۲۴ به میزان ۵۸ درصد از 

جمله ۲۸ درصد جمهوریخواهان است.

روزنامه القبس روز گذشــته )دوشنبه( خبر داد که 
دولت کویت اســتعفای خود را تقدیم امیر این کشــور 
کرده است. رســانه های کویت دیروز گزارش دادند که 
دولت این کشور استعفای خود را به شیخ نواف االحمد 
الجابر الصباح، امیر این کشور تقدیم کرده است. تاکنون 
جزییات بیشتری از دالیل استعفای ناگهانی دولت کویت 
منتشر نشده است. یک منبع دولتی به روزنامه القبس 
گفت که نشست هیات دولت کویت پیش از ظهر دیروز 
به پایان رسید و پس از آن، وزرای کابینه استعفای خود 
را تقدیم امیر این کشور کردند. خبرگزاری رسمی کویت 
)کونا( اعالم کرده بود که کابینه دولت کویت شــامگاه 
یکشنبه نشست فوق العاده ای در کاخ سیف برای گفت و 
گو در خصوص رفع اختالف ها و غلبه بر موانعی که منجر 
به اختالل در نشســت های پارلمان کویت شد تشکیل 
داد. جزئیات بیشــتری در مورد این اختالفات از سوی 

خبرگزاری رسمی کویت ارائه نشده است. دولت کنونی 
کویت شامل ۱۵ وزیر ماه مارس گذشته در برابر امیر این 
کشور سوگند یاد کرد. دولت قبلی کویت در ۱۴ دسامبر 
گذشته سوگندنامه قانون اساســی را ادا و در ۱۸ ژانویه 
اســتعفا کرد. دولت کنونی کویت پس از ارائه استعفای 
شــاهزاده نواف االحمد الجابر الصباح در ۲۴ دســامبر 

شکل گرفت. 

ریزش رضایت مردمی از بایدن به ۳۸ درصد رسیددولت کویت استعفا کرد 

خبرخبر

فرشاد گلزاری

سخنگوی نیروهای مسلح عراق: 
محل پرتاب پهپادهای ترور 

الکاظمی شناسایی شد

ســخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح 
عراق اعالم کرد که ارتش موفق شــده منطقه  
پرتاب پهپادهای بمب گذاری شــده به سمت 
منزل مصطفــی الکاظمی، نخســت وزیر این 
کشور در منطقه ســبز را شناســایی کند. به 
گزارش الجزیره، یحیی رســول، ســخنگوی 
فرماندهــی کل نیروهای مســلح عــراق در 
اظهاراتی که از تلویزیون رســمی این کشــور 
پخش شــد، گفت که این پهپادها از منطقه ای 
در ۱۲ کیلومتری بغداد پرتاب شــده اســت. 
وی درخصوص انتشــار اخباری درباره نقش 
سفارت آمریکا در این مســاله نیز گفت که دو 
پهپاد مذکور در نزدیکی سفارت آمریکا پرواز 
نکردند که سامانه سی رام بخواه با آن ها مقابله 
کند  یحیی رسول توضیح داد که این دو پهپاد 
در ارتفاع کم پرواز کردند که مانع از شناسایی 
آنها توســط رادارها شــد و این نشان می دهد 
که سوء قصد شــامل انفجار دوم از طریق یک 
پهپاد بوده که با ســرنگونی آن خنثی شد. وی 
خاطرنشان کرد که توطئه برای ترور الکاظمی، 
با دقت طراحی شده بود. پایتخت عراق یکشنبه 
شب شاهد استقرار گسترده خودروهای زرهی 
ارتش عراق و همچنین نیروهایی از ســرویس 
ضد تروریســم، پلیس فدرال و کادر اورژانس 
در چهــارراه های اطــراف منطقه ســبز بود. 
یحیی رســول به مردم عراق اطمینان داد که 
نیروهای امنیتی در همه جا حضور دارند و کامال 
آماده هستند و تاکید کرد که استقرار امنیتی 
برای اطمینان بخشــیدن به مردم عراق است. 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق سحرگاه 
روز یکشــنبه از یک تالش نافرجام برای ترور 
توسط ۳ پهپاد بمب گذاری شده که قامتگاه وی 
در بغداد را هدف قرار داد، جان سالم به در برد؛ 
در حمله ای که هیچ گروه یا فردی مسئولیت 

آن را بر عهده نگرفت.
در این میان واکنش ها به ترور نخست وزیر 
عراق همچنان ادامــه دارد. آنتونیو گوترش، 
دبیــرکل ســازمان ملل تــالش بــرای ترور 
نخســت وزیر عراق را محکوم کــرد. گوترش 
همچنین خواســتار بازخواســت و محاکمه 
عامالن حمله پهپادی به منزل الکاظمی شد. 
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه 
اروپــا، در بیانیه ای این تــرور را محکوم کرد و 
گفت: عامالن این حمله باید پاســخگو باشند 
و هرگونه خشونت غیرقابل قبول است و نباید 
اجازه داد روند دموکراتیک را تضعیف کند. بورل 
خاطرنشــان کرد که آرامش، خویشتن داری 
و گفت وگو در دوره پــس از انتخابات ضروری 
اســت و همه طرف ها باید بــرای رویارویی با 
چالش های پیش روی عراق، به نفع کشــور و 
مردم عراق، گفتگو و همکاری سیاسی داشته 
باشــند. همزمان دولت کانادا نیز تالش برای 
ترور مصطفی الکاظمــی را محکوم کرد و همه 
را به آرامش و خویشتن داری فرا خواند. مالنی 
جولی، وزیــر امور خارجه کانــادا در بیانیه ای 
گفت: کانادا به شدت تالش برای ترور مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق را محکوم می کند. 
ما از اینکه نخست وزیر هنوز در سالمتی کامل 
به ســر می برد، خرســندیم و برای مجروحان 
آرزوی شــفای عاجل داریم. وزیر امور خارجه 
کانادا افزود: ترور، خشــونت و ســایر اقدامات 
غیرقانونی جایی در رونــد دموکراتیک ندارند 
و کانادا همچنان در کنار مــردم عراق خواهد 
ایستاد و درخواست نخســت وزیر الکاظمی را 
برای آرامش و خویشتن داری منعکس خواهد 
کــرد. او گفت: اکنون زمان آن اســت که همه 
سیاستمداران وارد گفتگو شوند و راه حل هایی 
به نفع همه عراقی ها بیابند. بوریس جانسون، 
نخســت وزیر انگلیس نیز در تمــاس تلفنی با 
الکاظمی، حمله تروریستی به نخست وزیر عراق 
را محکوم کرد. بر اساس بیانیه دفتر الکاظمی، 
جانسون بر حمایت قویانگلیس از عراق و دولت 
آن در تالش برای دستیابی به ثبات و تحکیم آن 
تاکید کرد. الکاظمی نیز به نوبه خود بر اشتیاق 
عراق برای ایجاد مشارکت بلندمدت با انگلیس 
و لزوم تقویت روابط دوجانبه بین مردم عراق و 
انگلیس به نفع دو کشور دوست در زمینه های 

مختلف تاکید کرد.

جهاننما


