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جهاننما

طالبان: 
تحریم ها به معنای مجازات 

دسته جمعی ملت افغانستان است
وزیــر کشــور 
افغانســتان اعــام 
کرد که پافشــاری 
جهان برای عدم به 
رســمیت شناختن 
طالبــان و بلوکــه 

پول های افغانستان مجازات دسته جمعی مردم 
کشور است. به گزارش سایت شبکه الجزیره، سراج 
الدین حقانی، وزیر کشور دولت موقت افغانستان و 
رهبر شبکه حقانی در اولین حضور رسانه ای خود 
از واشنگتن خواست تا به تعهدات خود همانطور 
که در توافق دوحه توافق شــده بــود، عمل کند. 
حقانــی در مصاحبه ای که نخواســت چهره اش 
نشان داده شود، اعام کرد که تحریم های اعمال 
شده علیه افغانســتان، باعث سختی و رنج بسیار 
مردمانش گشته است. او در جریان این مصاحبه، 
از دستگیری ده ها داعشی و اعضای سرویس های 
امنیتی در دولت گذشته که در جنایات خشونت 
آمیز و تروریسم دست داشتند، خبر داد. وی تاکید 
کرد که هر کس مرتکب جنایت شــود، حتی اگر 
ادعای وابستگی به طالبان داشته باشد، محاکمه 
خواهد شد. وزیر کشور افغانستان اتهامات مربوط به 
رهبری حقانی را رد کرد و گفت که هدف آن ایجاد 
تفرقه بوده است که محقق نخواهد شد. واشنگتن 
شبکه حقانی را که توسط جال الدین حقانی) پدر 
سراج الدین حقانی( تاسیس شده بود را در لیست 
خطرناک ترین گروهای تروریستی جهان قرار داده 
است. آمریکا سراج الدین حقانی را به دست داشتن 
در حمله ای که در ژانویه ۲۰۰۸ به یک مهمانخانه 
)هتل سرینا( در کابل پایتخت افغانستان رخ داد و 
منجر به کشته شدن ۶ نفر از جمله یک آمریکایی 
شــد، متهم کرده و او را در لیســت افــراد تحت 
تعقیب سرویس های امنیتی خود قرار داده است. 
واشــنگتن بیش از ۵ میلیون دالر به عنوان جایزه 
برای اطاعاتی که منجر به دستگیری وی شود، 

در نظر گرفته است. 
این انتقادها در حالی انجام شد که عبدالقهار 
بلخی، ســخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان 
گفت، اتحادیه اروپا رسما سفارت خود را بازگشایی 
کرده و در کابل حضور دائمی خواهد داشت. بلخی 
در توییتی نوشــت: به دنبــال دیدارهای متوالی 
و حصول فهمی مشــترک با نمایندگان اتحادیه 
اروپا، این اتحادیه به صورت رسمی سفارت خود در 
افغانستان را بازگشایی و فعالیت خود را آغاز کرده 
است؛ این اتحادیه در کابل حضوری دائمی خواهد 
داشــت. وی افزود: افزون بر کمک بشردوستانه 
۲۲۰ میلیون یورویی، اتحادیه اروپا ۲۶۸ میلیون 
یوروی دیگر نیز به عنوان کمک به افغانستان اعام 
کرده و بخشی را برای حقوق معلمان در نظر گرفته 
اســت، که مورد استقبال ماســت. از سوی دیگر 
وزارت امور خارجه نروژ اعام کرد که یک هیات از 
مقامات طالبان افغانستان قرار است طی روزهای 
آینده با مقامات نروژی و نمایندگان جامعه مدنی 

افغانستان در شهر اسلو دیدار و گفتگو کند.
    

 بیش از ۷۰ حمله ائتالف عربی
 به یمن در کمتر از 24 ساعت

منابع از کشــته 
و زخمــی شــدن 
بیــش از ۱۸۰ تــن 
در حمــات ائتاف 
متجاوز سعودی به 
زندان مرکزی صعده 

خبر دادند. به گزارش المیادین، منابع یمنی اعام 
کردند: در حمات ائتاف عربی به زندان مرکزی 
صعده بیش از ۶۰ تن شــهید و بیش از ۱۲۰ تن 
زخمی شدند. به گفته این منابع برخی از قربانیان 
این کشتار یمنی نیستند. تیم نجات از صبح دیروز 
)جمعه( درحال بیرون آوردن اجساد قربانیان از 
زیر آوار هستند. در این زندان بیش از ۲۰۰۰ زندانی 
یمنی و زندانی هایی با تابعیت های دیگر بودند. این 
زندان مرکز پناهندگــی آفریقایی هایی بود که از 
یمن به مناطق دیگر می روند. یحیی شایم، مدیر 
دفتر بهداشت در صعده اعام کرد که تعداد زیادی 
از زندانیان در زندان مرکــزی همچنان زیر آوار 
هستند. شایم گفت که حدود ۱۵۰ کشته و زخمی 
به بیمارستان های استان منتقل شده اند و تعداد 
کشته شدگان رو به افزایش است. وی گفت که این 
استان با کمبود شدید تجهیزات مواجه است. به 
گفته منابع ائتاف سعودی بیش از ۷۰ حمله طی 
ساعات گذشته به استان های مختلف انجام داده 
است. جبهه مردمی آزادی فلسطین در واکنش 
به کشــتارهای ائتاف ســعودی اعام کرد: این 
کشتارها چهره شکست خورده ستون های جنگ 
یمن یعنی مزدوران و حامیان صهیونیست ها را 

نمی پوشاند. 

 پرونده اوکراین بر اساس داده های 
میدانی و سیاسی موجود، وارد مراحل 
حساسی شده اســت. نه تنها روس ها 
بلکه آمریکا و شرکای اروپایی اش هم 
این روزها در گیرودار پرونده اوکراین 
هســتند گویا به نقطه حیاتی رسیده 
است. در همین راســتا روز پنجشنبه 
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
وزیر خارجه آمریکا، دبیرکل ناتو و وزیر 
امور خارجه لهستان که ریاست سازمان 
امنیت و همکاری در اروپــا را بر عهده 
دارد، درباره تاش هــای دیپلماتیک 
حول پیشنهادهای امنیتی روسیه در 
اروپا و اوضاع اوکراین رایزنی کردند. بر 
اساس گزارش یورونیوز، سرویس اقدام 
خارجی اروپا بعد از ایــن رایزنی های 
تلفنــی در بیانیــه ای اعــام کرد که 
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، آنتونــی بلینکن، وزیر 
امور خارجه آمریکا و همتای لهستانی 
او زبیگنیو رائو و ینس اســتولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو درباره صف آرایی نظامی 

روسیه در نزدیکی اوکراین و همچنین 
توافق های دیپلماتیــک بین المللی و 
دوجانبه مرتبط با تاش های روســیه 
برای باز تعریف تدابیر امنیتی در اروپا 
به تبادل نظر پرداختنــد. کمی بعد از 
این رایزنی ها لندن هــم لحن خود را 
علیه مســکو تندتر کرد. لیــز تراس، 
وزیر امور خارجه انگلیــس که دیروز 
)جمعه( به همراه بن واالس، وزیر دفاع 
کشورش سفری رســمی به استرالیا 
داشــت در جمع خبرنگاران و پس از 
دیدار با همتــای خــود در اظهاراتی 
خطاب بــه والدیمیر پوتیــن، رئیس 
جمهور روسیه هشــدار داد که قبل از 
اینکه مرتکب یک اشتباه استراتژیک 
بزرگ شــود، از اوکراین دست بکشد و 
عقب نشینی کند. او با اظهار اینکه آنچه 
در اروپای شــرقی اتفاق می افتد برای 
جهان اهمیت دارد خاطرنشان کرد که 
حمله به اوکراین تنها منجر به باتاقی 
وحشتناک و تلفات جانی خواهد شد 
که تمام آن را به پای روســیه خواهند 
نوشــت. پس از این اظهــارات، اوالف 
شــولتس، صدراعظم آلمان و بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس هم به 
صورت تلفنی بــا یکدیگر به گفت وگو 

پرداختند. آنچه در ایــن مکالمه باید 
مورد نظر قرار بگیرد، موضع دوطرف در 
مورد پرونده اوکراین است. صدراعظم 
آلمان به صورت کامًا مشخص اعام 
کرده که روسیه در صورت تجاوزگری 
بیشــتر در قبال اوکراین با هزینه های 
قابل توجهی مواجه خواهد شد. اما در 
این میان یک اتفاق بسیار مهم از حیث 
نظامی و رســانه ای رخ داده که آن هم 
گزارش اخیر روزنامه انگلیســی دیلی 
میل است. این روزنامه در گزارش خود 
نوشته اســت که تصاویر ماهواره ای به 
تاریخ ۱۹ ژانویه که به تازگی به دست 
این رسانه رسیده، یک گروه جنگی را در 
پایگاه ورونژ در حدود ۲۰۰ مایلی )۳۳۰ 
کیلومتری( مرز اوکراین با ردیف هایی 
از تانک و تجهیزات پشــتیبانی جمع 
آوری شــده در یلنیا، ۷۷ مایلی )۱۲۵ 
کیلومتری( از مرز روســیه با باروس 
نشان می دهد. تصاویر دیگر تجهیزات 
نظامی جمع آوری شــده در دو پایگاه 
کلینتسکی و کلیموو را نشان می دهند 
که تنها در ۱۸ مایلی )۳۰ کیلومتری( 
از مرز باروس و بیش از ۳۱ مایلی )۵۰ 
کیلومتری( از مرز روســیه با اوکراین 
قرار دارند. منابع مطلع به این رســانه 

انگلیسی اعام کرده اند که به خانواده  
نظامیان هشدار داده شــده سربازان 
ممکن اســت تا ۹ ماه پس از انتقال به 
هزاران مایل به غرب، از خانه دور باشند و 
وارد درگیری در اوکراین شوند. از سوی 
دیگر ویدئوها، قطارهای حامل چندین 
موشــک انداز، وســایل نقلیه جنگی، 
کامیون های ارتباطــی و کامیون های 
حمل و نقل عمومی در مرز روسیه را در 
حال حرکت به پایگاه های باروس در 
گومل و رشیتسا نشان می دهند که هر 
دو در کمتر از ۳۷ مایلی )۶۰ کیلومتر( 

از مرز در فاصله قابل توجهی از اوکراین 
قرار دارند. روسیه و باروس ادعا کرده اند 
که جابجایی نیروها و تجهیزات مربوط 
به تمرینات نظامی مشــترک بین دو 
کشور است که به سرعت ترتیب داده 
شده اســت، اما ناظران بین المللی و به 
خصوص ناتو این توضیح را پوششــی 
برای تدارک تهاجم به اوکراین می دانند 
که غرب اکنون انتظــار دارد به زودی 
انجام شــود. در مقابــل منابع غربی 
می گویند که تحلیل های جدید نشان 
می دهد تنها بخشــی از سخت افزار و 
نیروها به محل های آموزشــی اعام 
شــده برای رزمایش می روند و بخش 
دیگر در نیمــه راه )در نزدیکی گومل( 
در منطقه ای که تنهــا ۴۰ کیلومتر با 
منطقه چرنیهیو اوکراین و ۹۰ کیلومتر 
از منطقه کی یــف فاصله دارد، متوقف 

شده است.
آخرین مذاکره؟

افشــای این اطاعات و تصاویر از 
سوی رسانه های انگلیس و منابع مرتبط 
با آن به نوعی نشــان می دهد که لندن 
همچنان به دنبال تافی کردن روزهای 
سخت جنگ سرد اســت و در این راه 
هم پیمانان خود را هــم کانالیزه کرده 
اســت که کانادا یکی از آنها به حساب 
می آید. جاستین ترودو، نخست وزیر 
کانادا در یک کنفرانس مطبوعاتی اعام 
کرد که ما نگران درگیری مسلحانه در 
اوکراین هستیم و تجاوز از سوی روسیه 
یا تهاجم به خاک اوکراین کاما غیر قابل 
قبول خواهد بود. ترودو همچنین اعام 
کرد که به زودی قرار است به اوکراین 
تسلیحات ارسال کند. اما در این میان 
آنچه که بیش از هــر چیز اهمیت دارد 
دور جدیــدی از مذاکرات ســرگئی 
الوروف و آنتونی بلینکن، وزرای خارجه 
روســیه و آمریکا در ژنو است که دیروز 
)جمعه( انجــام شــد. الوروف در این 
نشســت که حول ابتکار عمل روسیه 
مبنی بر ارائــه ضمانت های امنیتی به 
مسکو اســت خطاب به بلینکن اعام 
کرد که روســیه از این نشست انتظار 
پیشــرفت ندارد، اما انتظــار داریم به 
پیشنهادهایمان پاسخ داده شود؛ چراکه 
پیشنهادهای ما بسیار واضح است و ما 

از واشــنگتن نیز انتظار پاسخ روشنی 
را داریم. بلینکن نیز اظهار داشــت که 
نشست ژنو در چارچوب تاش مستمر 
با هدف کاهش تنش ها و جلوگیری از 
تداوم تجاوز روســیه به اوکراین انجام 
می شود و ایاالت متحده و متحدانش 
به دیپلماسی و گفتگو به عنوان راهی 
برای رسیدن به هدف متعهد هستند تا 
اختافات موجود را حل و فصل کنند. 
این مواضــع وزرای خارجه روســیه و 
آمریکا به نوعی نشــان می دهد که باز 
هم دو طرف نمی خواهند شــاهد یک 
رویداد نظامی باشــند. در این میان اما 
وزیر خارجه روسیه اعام کرد که آمریکا 
پذیرفته تا پاسخ های کتبی از بابت تمام 
خواســته های امنیتی روسیه ارسال 
کند. این اظهــارات الوروف به نوعی 
انداختن توپ در زمین ایاالت متحده 
به حساب می آید تا این کشور و شرکای 
اروپایی اش را کمی به عقب براند و باعث 
شود تا آنها مجدداً وارد مذاکرات در مورد 
چگونگی اقدام علیه روسیه در صورت 
حمله احتمالی به اوکراین شوند. این در 
حالیست که آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل متحد هم اعام کرده که 
بعید است روسیه به اوکراین حمله کند. 
موضعی که نشان می دهد روس ها فعًا 
در حال چنگ و دندان نشــان دادن به 
غرب هستند و از سوی دیگر به خوبی 
می دانند که فعًا از حیــث اقتصادی 
توان شروع یک منازعه جدید را ندارند. 
حاال باید دید آماده باش غرب در دفاع از 
اوکراین می تواند بــه تحریک بیش از 

پیش روسیه بینجامد، یا خیر! 

همزمان با هشدار به مسکو، وزرای خارجه آمریکا و روسیه پشت میز مذاکره نشستند؛

آماده باش غرب در دفاع از اوکراین 
تصاویر ماهواره ای که به 

تازگی به دست دیلی میل 
رسیده نشان می دهد 

تجهیزات نظامی در دو 
پایگاه کلینتسکی و کلیموو 

که در 30 کیلومتری از مرز 
بالروس و ۵0 کیلومتری از 
مرز روسیه با اوکراین قرار 

دارند؛ آرایش نظامی به خود 
گرفته است

اظهارات وزیر خارجه 
روسیه در ژنو به نوعی 

انداختن توپ در زمین 
ایاالت متحده به شمار 
می آید تا این کشور و 

شرکای اروپایی اش را کمی 
به عقب براند و باعث شود 
تا مجدداً وارد مذاکرات در 
مورد چگونگی اقدام علیه 

مسکو در قبال اوکراین 
شوند

پارلمان فرانسه در قطعنامه ای، نسل کشی چین علیه جمعیت مسلمانان اویغور را محکوم کرد. به گزارش فرانس 
۲۴، این قطعنامه غیرالزام آور که با ۱۶۹ رای موافق و تنها یک رای مخالف در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید، 
توسط اپوزیسیون سوسیالیست این کشور ارائه شده و مورد حمایت حزب جمهوری به پیِش امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه نیز قرار داشت. در این قطعنامه آمده: شورای ملی فرانسه رسما خشونت جمهوری خلق چین علیه 
مسلمانان اویغور را مصداق نسل کشی و جنایت علیه بشریت می داند. این قطعنامه 
همچنین از دولت فرانسه می خواهد که اقدامات الزم برای حفاظت از این اقلیت در 
منطقه سینکیانگ چین را، در چهارچوب جامعه بین المللی و سیاست خارجه اش 
انجام دهد. اولیویه فور، رئیس حزب سوسیالیســت مدعی شد: چین یک قدرت 
بزرگ اســت. ما مردم چین را دوست داریم. اما از تسلیم شــدن در برابر تبلیغات 

رژیمی که از بزدلی ما برای نسل کشی استفاده می کند، خودداری می کنیم.

منابع خبری از کشته شــدن ۱۱ ســرباز عراقی در حمله داعش در شرق اســتان دیالی خبر دادند. به گزارش 
روسیاالیوم، فرماندهی عملیات مشــترک عراق با حضور در مراسم تشیع ۱۱ نیروی ارتش عراقی به دست داعش، 
وعده انتقام سخت را به داعشی ها داد. بخش رسانه ای نیروهای امنیتی عراق روز گذشته )جمعه( در بیانیه ای اعام 
کرد: قصاص عادالنه تروریست های عامل این حادثه خائنانه ســخت و در ایام نزدیک خواهد بود. طبق این بیانیه 
گروهی از عناصر داعش متشــکل از حدود ۱۰ رزمنده بــه یکی از پادگان های 
لشکر یکم ارتش عراق حمله کردند که در آن ۱۱ سرباز به شهادت رسیدند. این 
افراد در منطقه ام الکرامی در حوزه العظیم توســط نیروهای داعش به شهادت 
رسیدند. وزارت امور خارجه مصر حمله تروریســتی شنیع سحرگاه جمعه در 
اســتان دیالی عراق رخ داد و جان تعدادی از نیروهای مسلح عراق را گرفت را به 

شدت محکوم کرد.

کشته  شدن ۱۱ سرباز عراقی در حمله داعشتصویب قطعنامه  مجمع ملی فرانسه در حمایت از اویغورها

منابع خبری فاش کردند در پی بحران مالی تشکیات 
خودگردان فلسطین، آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل به 
شدت نگران فروپاشی تشــکیات خودگردان هستند. 
به گزارش خبرگزاری فلســطینی سما، به دنبال بحران 
اقتصادی عمیق موجود در بودجه تشکیات خودگردان 
فلسطین، بســیاری از کارشناســان و ناظران هشدار 
فروپاشــی دولت فلســطین را می دهند. تشــکیات 
خودگردان فلسطین منتظر است تا اتحادیه اروپا به تعهد 
قبلی خود مبنی بر ارائــه حمایت های مالی عمل کند تا 
بتواند بر بحران شدیدی که ناظران هشدار داده اند ممکن 
است باعث فروپاشی آن شود، غلبه کند. شایان ذکر است 
که ترس زیادی در میان آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل 
وجود دارد که عدم پرداخت حقوق بخش دولتی منجر به 
فروپاشی دولت فلسطین شود. یک منبع اروپایی مطلع 
گفت، اتحادیه اروپا نگران است که بحران بودجه عواقب 

جدی بر توانایی تشکیات خودگردان در انجام تعهدات 
خود در قبال مردم فلسطین داشــته باشد. چند ماهی 
است که حمایت مالی برنامه ریزی شده اتحادیه اروپا از 
فلسطینیان در چهار سال آینده که ساالنه ۳۴۰ میلیون 
دالر تخمین زده می شود مطرح شده، اما اتحادیه هنوز 
ضرب االجلی را اعام نکرده است. این منبع اروپایی انتظار 

دارد که حمایت مالی اروپا به زودی آغاز شود.

رئیس جمهور لبنان ابراز امیدواری کرد که برخی 
کشــورها از لبنان برای تسویه حســاب  در اختافات 
منطقه ای و درگیری هایشان و حمایت از یک گروه به 
ضرر گروه های دیگر استفاده نکنند. به گزارش آناتولی، 
میشل عون، رئیس جمهور لبنان در دیدار با دیپلمات ها 
در بیروت و مدیران نهادهــای بین المللی گفت: لبنان 
محلی برای توهین به حاکمیت کشــورهای شــما و 
امنیت و ثبات آن نیســت و همچنین در امور داخلی 
کشورهای شما به ویژه کشورهای عربی که از ما حمایت 
کردند مداخله نمی کند. ما امیدواریم که مواضع برخی 
کشورها شــبیه مواضع لبنان باشد و از لبنان به عنوان 
محلی برای تســویه حســاب اختافات یا نزاع های 
منطقه ای و حمایــت از یک گروه به ضــرر گروه های 
دیگر استفاده نشود. وی تاکید کرد: از تمام کشورهایی 
که در این شرایط دشوار از ما حمایت کردند قدردانی 

می کنیم. برخی طرف ها از این حمایت مادی و انسانی 
برای اهداف سیاسی اســتفاده می کنند به ویژه اینکه 
لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی است. میشل عون 
بر حق لبنان برای اعمال حاکمیت خود بر ســرزمین، 
آب ها و اســتفاده از منابع نفتی و گازی خود و مذاکره 
برای ترسیم مرزهای دریایی جنوبی به نحوی که حافظ 
حقوق این کشور در منطقه اقتصادی باشد تاکید کرد.

رئیس جمهوری لبنان: 

بیروت محلی برای تسویه حساب های منطقه ای نیست
منابع غربی فاش کردند: 

بیم آمریکا و اسرائیل از فروپاشی تشکیالت خودگردان فلسطین

خبرخبر

فرشاد گلزاری


