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سیاسی

مقامات نیجریه شیخ زکزاکی و همسرش را آزاد کردند

مقامات نیجریه رهبر جنبش اسالمی این کشور را بعد از اینکه دادگاه عالی استان کادونا او و همسرش را
از تمام اتهامات مبرا دانست ،آزاد کردند .به گزارش ایسنا ،به نقل از روزنامه ونگارد نیجریه ،مقامات نیجریه
روز چهارشنبه شیخ ابراهیم زکزاکی ،رهبر جنبش اسالمی این کشور و همسرش را از تمام اتهامات تبرئه
و آزاد کردند .به نوشته این روزنامه ،در جلسه محاکمه هشت ساعته ،قاضی اتهامات باطله علیه شیخ
زکزاکی و همسرش را که شامل اخالل در نظم عمومی و برگزاری تجمعات غیرقانونی بود ،رد کرد.

هسته ای
کاخ سفید:

آمادهبازگشت
به مذاکرات وین هستیم

معاون سخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد که
واشــنگتن پس از پایان دوره انتقال ریاست
جمهوری در ایران آماده ازسرگیری مذاکرات
وین خواهــد بود .به گزارش ایســنا ،کارین
جین پیره ،معاون ســخنگوی کاخ سفید روز
پنجشــنبه در کنفرانســی خبری در پاسخ
به ســوالی در خصوص زمــان برگزاری دور
هفتم گفتوگوهای وین گفت :همانطور که
در جریان هســتید ،زمان برگزاری دور هفتم
مذاکرات اعالم نشــده است و ما درخصوص
زمان برگــزاری آن گمانهزنی نخواهیم کرد.
وی ادامه داد :ما بارها و بارها نشــان دادهایم
که آمادهایم در جهت بازگشــت به پایبندی
دوجانبه به برجام حرکــت کنیم .زمانی که
پروســه انتقال ریاســت جمهوری در ایران
پایــان یابــد آمادهایم که به ویــن بازگردیم
تــا گفتوگوهایمان را ادامــه دهیم .معاون
سخنگوی کاخ ســفید در انتها عنوان کرد:
ما مایل هستیم که شاهد بازگشت دوجانبه به
پایبندیهای برجامی باشیم اما همانطور که
وزیر خارجه بلینکن بیان کرد این پیشنهاد به
طور نامحدود بر روی میز باقی نخواهد ماند.
به گزارش ایسنا ،آنتونی بلینکن وزیر خارجه
آمریکا نیز روز پنجشنبه در کویت اظهار کرد
که مذاکرات بر ســر احیای برجام نمیتوانند
به طور «نامحدود» ادامه یابد اما واشــنگتن
«کامال آماده» است تا مذاکرات را ادامه دهد.
بلینکن در این زمینه گفت :ما به دیپلماسی
متعهد هستیم اما این پروسه نمیتواند به طور
نامحدود ادامه یابد .ما میخواهیم ببینیم که
ایران آماده انجام دادن یا ندادن چه کارهایی
است و کامال آمادهایم تا برای ادامه مذاکرات
به ویــن بازگردیم .تــوپ در زمیــن ایران
باقی است.

منطقه

ادعاهای شورای همکاری
خلیج فارس علیه ایران

دبیرکل شــورای همکاری خلیج فارس بار
دیگــر ادعاهایی علیه جمهوری اســامی
ایران مطرح کرد .به گزارش ایســنا به نقل
از العربیه ،نایف الحجرف ،دبیرکل شــورای
همــکاری خلیج فارس با طــرح ادعاهایی
ایــران را به دخالت در امــور داخلی دیگر
کشــورها متهم کرد .وی همچنین با متهم
کردن ایران به رفتارهای بیثباتکننده در
منطقه از ایران خواســت که به این رفتارها
پایــان دهد .الحجرف در ادامــه بر اهمیت
تقویــت امنیت و ثبات در منطقه و حمایت
از تالش برای پایان دادن به درگیری تاکید
کرد .دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
بــا طرح ایــن ادعا که جمهوری اســامی
ایران از مجموعههای تروریســتی در یمن،
ســوریه ،عــراق و لبنان حمایــت میکند،
خواســتار توقف این حمایتها شــد .نایف
الحجــرف همچنین گفت که مذاکرات وین
بایــد رفتارهــای ایران ،برنامه موشــکی و
برنامه هستهای این کشــور را شامل شود.
به گزارش ایسنا ،این ادعاها در حالی است
که جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال
ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه بوده
و هیچ گونه دخالتــی در امور داخلی دیگر
کشــورها ندارد .دبیرکل شــورای همکاری
خلیــج فارس پیش از این نیــز چندین بار
خواستار مشــارکت کشــورهای عربی در
مذاکرات هســتهای و وارد کردن مســئله
موشکهای بالســتیک و فعالیتهای ایران
در منطقه در این مذاکرات شده بود.

سیاست خارجی

آخرین نامه ظریف
به دبیرکل سازمان ملل متحد

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در
تاریخ  ۲۹تیرماه  ۱۴۰۰و در ششمین سالگرد
تصویــب قطعنامــه  ۲۲۳۱شــورای امنیت
سازمان ملل متحد طی نامهای به دبیرکل این
سازمان ،جمعبندی از مجموع بدعهدیهای
طرفهای غربی را به عنوان سند در دبیرخانه
ملل متحد ثبت نمود .به گزارش ایسنا ،اکنون
این نامه به همراه اسناد شش سال بد عهدی
غــرب در اجرای برجام ،کــه پیش از این در
مناســبتهای مختلف از طرف وزیرخارجه
جمهوری اســامی ایران به رشته تحریر در
آمده است ،با مقدمه ایشان به دو زبان فارسی
و انگلیســی منتشر میشــود .این مجموعه
تالیف شده از سوی محمد جواد ظریف وزیر
امور خارجه جمهوری اســامی ایران بالغ بر
 ۲۰۰صفحه از سوی مرکز مطالعات سیاسی و
بینالمللی به زیور طبع آراسته شده که اکنون
نسخه دیجیتالی آنها در دسترس عموم قرار
گرفته اســت .بر اساس اعالم مرکز مطالعات
سیاسی و بینالمللی ،نسخه چاپی کتابها نیز
طی هفته آینده در بازار نشر قابل دسترسی
خواهد بود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

نگرانی نهاد ناظر آمریکایی از ترور خلبانهای افغان به دست طالبان

یک ناظر آمریکایی در گزارشــی نوشت ،خبرهایی درباره در
ترور خلبانهای افغان به دســت طالبان کــه در ماه جاری
میالدی توســط رویترز جزئیات آن ذکر شــد یک تحول
نگرانکننده دیگر برای نیروی هوایی افغانستان همزمان با
افزایش درگیریها در این کشور به شمار میرود .به گزارش ایسنا ،دو تن
از مقامهای ارشد دولت افغانستان به رویترز گفتند ،دست کم هفت خلبان
افغان خارج از پایگاهشان در ماههای اخیر ترور شدهاند که به گفته طالبان
این بخشــی از کارزار برای حذف و هدف قرار خلبانهای افغان آموزش

عراق
یک کارشناس مسائل منطقه:

خروج آمریکا از عراق
پیامدهایمهمیخواهدداشت

یک کارشــناس مســائل منطقه تاکید کرد:
خروج نیروهای آمریکایی از عراق که خواسته
جریانهای سیاسی حشدالشعبی و مردم این
کشور است ،پیامدهای بسیار مهمی در عرصه
داخلی کشــور و منطقه خواهد داشت .حسن
هانی زاده در گفتگو با ایسنا ،درباره توافق عراق
و آمریــکا برای خروج نظامیان آمریکایی که با
استقبال گروههای شیعه نیز مواجه شده است
گفت :توافق نخست وزیر عراق و رئیس جمهور
آمریکا قطعا پیامدهای مهمی در عرصه داخلی
عراق و منطقه خواهد داشت .یکی از مطالبات
مردم عراق و جریانات سیاسی این کشور این
است که نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک
کنند .وی تصریح کرد :پیش از این مصوب شده
بود که نیروهای آمریکایی ظرف زمان مشخصی
از عراق خارج شــوند اما طی دو سال گذشته
آمریکاییهــا مقاومت میکردنــد و در حال
حاضر رویکرد تیم بایدن این است که نیروهای
آمریکایی در افغانستان و عراق متحمل هزینه
شدهاند و دستاوردی نداشتند .این کارشناسی
مسائل منطقه گفت :بنابراین سیاست بایدن این
است که حداقل نیروهای خودش را حفظ کنند
مخصوصا در عراق کــه تقابل میان جریانها
وجود دارد .حمالت اخیــری که آمریکا علیه
مواضع حشدالشــعبی داشته موجب به وجود
آمدن تقابل ناخواسته شــده است .وی گفت:
از سوی دیگر مصطفی الکاظمی نخست وزیر
عراق بــا توجه به اینکه در آســتانه انتخابات
پارلمانــی هســتند نیازمند مشــارکت همه
جریانهای سیاسی است و بدون خروج نیروهای
آمریکایی امکان برگــزاری انتخابات مطلوب
وجود ندارد ضمن اینکه مراجع ،حشدالشعبی
و جریانات سیاسی نیز به دنبال خروج نیروهای
آمریکایــی بودند که این موضــوع با موافقت
جوبایدن در توافق به نخست وزیر عراق همراه
شده و تا پایان سال  ۲۰۲۱نیروهای آمریکایی
خاک عراق را ترک میکند و نیروهای امنیتی
عراق جایگزین این نیروها خواهند شد .وی با
بیان اینکه وضعیت سوریه رو به ثبات است و
تاثیر مثبت در عراق خواهد داشت گفت :این
در حالی اســت که وضعیت عراق دشوار بوده
و جریانات سیاسی به دلیل دخالت آمریکا در
مسائل داخلی عراق ناراضی هستند و الکاظمی
در جریان سفر به واشنگتن نارضایتیها را اعالم
کــرده و این مذاکرات به توافق بر ســر خروج
نیروهای آمریکایی منجر شــده که به مرور و
حساب شده انجاممی شود.

پاکستان
عمران خان:

مسئولاقداماتطالبان
درافغانستاننیستیم

نخست وزیر پاکســتان گفته که کشورش نه
مســئول اقدامات طالبان در افغانستان است و
نه سخنگوی این گروه شبه نظامی .به گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه ینی شفق ،عمران خان،
نخست وزیر پاکستان در گفتگویی با هیئتی
از خبرنــگاران افغان کــه در تلویزیون دولتی
پاکستان پخش شد ،انجام هرگونه اقدام علیه
خانواده اعضای طالبان را که در پاکستان زندگی
میکننــد ،رد کرد و گفت :دولت اســامآباد
نمیتواند خانواده اعضــای طالبان را به زندان
بیندازد .نخست وزیر پاکستان ضمن اشاره به
اتهامات مطرح شده از سوی دولت کابل علیه
اسالمآباد درباره کمک به طالبان گفت :هرکاری
که طالبان انجام میدهد ،به ما ربطی ندارد .باید
از طالبان بپرسید که چه کاری انجام میدهد
چون ما نه مســئول این گروه و نه سخنگوی
آن هســتیم .عمران خان همچنین ادامه داد:
برای  ۲۰ســال است که یک راهحل نظامی با
هدف احیای صلح در افغانستان صورت گرفته
و شکســت خورده است .شما افغانها حاال دو
گزینه دارید؛ اگر احساس میکنید طالبان کسی
نیســت که بخواهید به عنوان بخشی از دولت
خود داشــته باشید ،یا باید این راه حل نظامی
آمریکایی را ادامه دهید یا اینکه دولتی سیاسی
متشکل از طالبان و مقامهای کابل داشته باشید
که دولتی جامع اســت و میتواند تنها راهحل
باشد .وی با اشــاره به دیدار اخیرش با اشرف
غنی ،رئیس جمهوری افغانستان در ازبکستان
نیز گفت :واقعا متاسف شدم وقتی متوجه شدم
دولت افغانستان میخواهد اقدامی نظامی علیه
مردم حامی طالبان در پاکســتان انجام دهد.
ما هرکاری الزم باشــد انجــام میدهیم اما از
نیروی نظامی علیه کسی در پاکستان استفاده
نمیکنیم .پاکستان در این جنگ بیش از ۷۰
هزار نفر را از دســت داده اســت .نخست وزیر
پاکســتان در پاسخ به این سوال که آیا اقدامی
علیه خانواده طالبان در پاکستان انجام میدهد
یــا خیر نیز گفت :دولت اســامآباد نمیتواند
علیه زنان و فرزندان نیروهای طالبان ســاکن
اردوگاههــای پناهجویان افغان در پاکســتان
اقدامی انجام دهــد .دولت کابل درباره خانواده
طالبان ساکن پاکســتان گفتگو کردند .سوال
اینجاست که پاکستان باید چه کار کند؟ باید
آنها را به زندان بیندازیم؟

دیده توسط آمریکا محسوب میشود .در حالیکه آمریکا در
حال تکمیل خروج نیروهایش از افغانستان تا ۳۱اوت است،
شبه نظامیان طالبان به سرعت کنترل نواحی مختلف از
افغانســتان را به دســت میگیرند .بازرس ویژه بازسازی
افغانستان موسوم به «سیگار» در گزارش خود به کنگره آمریکا تحوالت
در افغانستان را از سه ماهه منتهی به ژوئن سال جاری میالدی پوشش
میدهد که بیشتر شامل حمالت نیروی هوایی افغانستان علیه طالبان در
میان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است و اینکه این نیروهای افغان

آمادگی کمتری برای مقابله با طالبان دارند .به عنوان مثال در این گزارش
آمده ،یگان هوابرد هلیکوپتری نیروی هوایی افغانســتان تنها ۳۹درصد
آمادگی در ژوئن برای مقابله با طالبان داشته است که حدود نیمی از سطح
آمادگی در ماههای آوریل و مه میشود .در گزارش سیگار همچنین آمده
است :خلبانهای نیروی هوایی افغانستان به دلیل وخامت اوضاع در این
کشور بیش از حد معمول پرواز میکنند و عملیات پروازی آنها به شدت
زیاد شده است .همچنین تحول نگرانکننده دیگر در وضعیت افغانستان
این است که طالبان به عمد خلبانان را هدف قرار میدهد.

ماکرون با چهره هیتلر روی بیلبورد تبلیغاتی؛

رئیس جمهوری فرانسه شکایت کرد

امانوئــل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانســه از صاحــب یک تابلوی
تبلیغاتــی که روی آن عکس وی به شــکل آدولف هیتلر در جریان
تظاهرات علیه محدودیتهای کرونایی به نمایش درآمده بود ،شکایت
کرد .به گزارش ایسنا« ،میکلآنژ فلوری» صاحب حدود  ۴۰۰تابلوی
تبلیغاتی اســت که یکی از آنها رئیس جمهوری را وادار به شکایت
از وی کرده اســت .این شهروند فرانسوی که در جنوب شهرستانوار
زندگی میکند روز چهارشــنبه در واکنش به این ماجرا با انتشــار
توییتی نوشت« :تازه متوجه شدم که در پی شکایت رئیس جمهوری
باید فردا به پاسگاه شهر تولون مراجعه کنم».
وی ســپس افزود« :بدین ترتیب حاال میدانیم که در دوره ماکرون
میشــود پیامبر را به تمســخر گرفت و آنرا به پای هجو نوشت اما
اینکه یک رئیس جمهوری را مانند دیکتاتور جلوه دهید ،کفر است».
پوســتری که روی بیلبورد متعلق به میکلآنژ فلوری نقش بســت و
در جریان تظاهرات هفتههای اخیر علیه واکسیناســیون اجباری و
وضع محدودیتهای تازه برای استفاده افراد غیرواکسینه از خدمات
تفریحی ،رفاعی و فرهنگی در تولون به نمایش درآمد امانوئل ماکرون
را با یونیفورم نظامی رهبر نازی آلمان به همراه ســبیلی کوچک به
نمایش گذاشته بود .در این تصویر همچنین محفف نام حزب تحت
رهبری امانوئل ماکرون (جمهوری به پیش) به شکل صلیب درآمده و
در کنار بیلبورد این عبارت نوشته شده است« :فرمان ببرید و واکسن
بزنید ».این تصویر روی دو تابلوی بزرگ تبلیغاتی به ابعاد چهار متر
در سه متر در جاده چهار باندهای واقع در نزدیکی ورودی شهر تولون
طی روزهای اخیر به نمایش گذاشــته شد .روی یکی از این دو تابلو
همچنین واژه «شرم» توسط فردی دستنویس شده است.
رســانههای فرانسوی روز پنجشنبه اعالم کردند که دادستانی تولون

تحقیقات درخصوص این پرونده علیه آنچه «توهین عمومی» عنوان
شده را آغاز کرده است .جرم «توهین به رئیس جمهور» سال ۲۰۱۳
با حکم دادگاه اروپایی حقوق بشر که با محکومیت فرانسه همراه بود،
لغو شــد اما رئیس دولت مانند هر شهروند عادی طبق قوانین مدنی
حــق دارد از حمایت قانونی در برابر هرگونه توهین و افترای عمومی
برخوردار شود .این در حالیست که چنین پیگردهای قانونی که گاهی
به نقض آزادی بیان منجر میشــود معموال به ندرت اتفاق میافتد.
فلوری ،صاحب تابلوی تبلیغاتــی جنجالی ضمن دفاع از خود گفته
اســت« :شــما هیتلر را میبینید ،اما میتوانید استالین را ببینید ،یا
همانطور که من در فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین را میبینم».
به گفته وی هدف پوســترها زیر سوال بردن «این دموکراسی است
که در آن تصمیمات بدون بحث و مشورت در یک شورای بهداشتی
گرفته میشود ».اولین بار نیست که پوسترهای میکلآنژ فلوری که

اغلب برای به چالش کشــیدن مســائل سیاسی یا اجتماعی از آنها
اســتفاده میکند ،انتقاداتی را برانگیخته یا وی را دچار مشــکالت
حقوقی کرده است .دهها هزار شهروند فرانسوی طی هفتههای گذشته
در اعتراض به تدابیر قانونی دولت جهت همگانی کردن واکسیناسیون
کرونا در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند .امانوئل
ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه اوایل ماه جاری در سخنانی با هدف
هشــدار نســبت به موج تازه همهگیری در پی گسترش سویه دلتا،
دستورالعملهای جدیدی برای کنترل شرایط موجود صادر کرد که
در آن به نوعی الزام به واکســینه شــدن برای برخوداری از خدمات
تفریحی و رفاهی در طول تعطیالت تابستان گنجانده شده بود.
بر اســاس این دســتورالعمل واکسینه شــدن کارکنان بهداشت و
کادر درمانی الزامی اســت و شهروندان نیز برای استفاده از بسیاری
از خدمــات عمومــی به خصــوص ورود به مکانهــای فرهنگی و
تفریحی ،مراکز بزرگ تجاری و رســتورانها ملزم به ارائه گواهینامه
واکسیناسیون کووید یا تســت منفی کرونا خواهند بود .دولت برای
ترغیب بیشتر شهروندان به انجام واکسیناسیون همچنین تست کرونا
را برای افراد غیرواکسینه غیررایگان کرده است .معترضان الزام قانونی
ارائه گذرنامه سالمت برای استفاده از خدمات عمومی و بهره بردن از
امکانات تفریحی و فرهنگی را تبعیضآمیز و مخل آزادیهای فردی
میدانند .به نوشته برخی رسانههای فرانسوی صاحب تابلوی تبلیغاتی
جنجالی یادشده که قبال بیش از  ۳۰هزار یورو به دلیل رعایت نکردن
حــق مالکیت معنوی یک برند جریمه شــده بود در صورت محکوم
شدن در این پرونده که موضوع آن توهین عمومی به رئیس جمهوری
اســت در نهایت پرداخت  ۱۲هزار یــورو جریمه نقدی در انتظارش
خواهد بود.

گروه نظارتی آمریکا:

خیزش طالبان یک «بحران وجودی» برای دولت افغانستان است

گروه نظارتی آمریکا در گزارشی اعالم کرد ،دولت افغانستان با یک
«بحران وجودی» پس از دو چندان شدن حمالت طالبان پس از
توافق فوریه  ۲۰۲۰با دولت آمریکا روبروســت .به گزارش ایسنا،
به نقل از شبکه خبری الجزیره ،در گزارش بازرس ویژه آمریکا در
امور بازسازی افغانستان موسوم به «سیگار» آمده ،حمالت طالبان
علیه اهداف دولتی افغان از  ۶۷۰۰مورد در مدت زمان سه ماه تا
توافق فوریه دوحه به  ۱۳هزار  ۲۴۲مورد در بازه زمانی ســپتامبر
تا نوامبر  ۲۰۲۰رســید .بر اساس گزارش ،در تمامی این سه ماه
متوالی ،تعداد حمالت باالی  ۱۰هزار مورد بودهاند.
آمریکا موافقت کرد که تمامی نیروهایش را از افغانســتان خارج
کند با این انتظــار که طالبان هم با دولت کابــل وارد مذاکرات
صلح شود .از آن زمان ،مذاکرات بین طالبان و دولت کابل متوقف
شــده اما آمریکا قاطعانه نیروهایش را از افغانستان خارج کرده و

ضرباالجل تکمیل این روند را  ۳۱اوت گذاشــته است .گزارش
سیگار کامال مشــخص کرده که توافق دوحه ،قطر به جای آنکه
به ســمت گفتگوهای طالبان و کابل برود ،باعث تشدید حمالت
طالبان علیه نیروهای دولتی بدون آمادگی افغانســتان و افزایش
تعداد تلفات غیرنظامیان شــده اســت .ســیگار از قول دادههای
نیروهای مشــترک آمریکا-ناتو در افغانســتان اعالم کرد ،در بازه
زمانی ژانویه تا مارس  ۲۰۲۰.۵۱۰غیرنظامی کشــته و  ۷۹۹تن
دیگر نیز زخمی شــدهاند .این آمار در سه ماهه سوم  ،۲۰۲۰باال
رفت و تعداد کشتهها به  ۱۰۵۸تن و تعداد زخمیها به  ۱۹۵۹تن
رسید و همچنان هم روند افزایشی دارد.
در گزارش ســیگار همچنین آمده ،جدیدترین آمار از آوریل و مه
ســال جاری میالدی رقم  ۷۰۵کشــته و  ۱۳۳۰زخمی را نشان
میدهد .جان ســوپکو ،بازرس ســیگار گفت :مجموع این اوضاع

افتمحبوبیتمعاونبایدن
و نگرانی دموکراتها درباره انتخابات

نظرسنجیها نشان میدهند ،با گذشت شش
ماه از عمر دولت جدید آمریکا ،کاماال هریس
از میزان محبوبیت کمتری به نسبت جو بایدن
برخوردار است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه خبری هیل،
کاماال هریــس ،معاون رئیسجمهوری آمریکا
مواردی از گامهای تاکتیکی اشــتباه خارج از
کاخ سفید داشته است که به گفته دموکراتها
نشان میدهد او از مسئولیتی که بر شانه دارد،
به طور کامل آگاهی ندارد.
به طور تاریخی ،معاونهای ریاست جمهوری
عملکردی بهتــر از رهبر کاخ ســفید ندارند
امــا درصدهای پایین او از چشــم تحلیلگران
دور نمانده اســت .بر اساس میانگین مجموع
گردآوری شــده از ســوی ریل کلیر پالیتیکز
( ،)RealClearPoliticsهریــس در ســه
نظرســنجی اخیر ،رتبه نامطلوب  ۴۶درصدی
را کســب کرد .ایــن عدد  ۳امتیــاز کمتر از
۴۳درصد بایدن در همان رده است .همچنین
در نظرسنجی اکونومیست-یوگاو که از  ۲۴تا
 ۲۷ژوئیه انجام شد ،عدم محبوبیت هریس به

۴۸درصد رسید.
معموال ســفرهای میــان دوره معاون رئیس
جمهوری آمریــکا به مناطق کنگــره ،راهی
برای جلــب نظر مردم به کاندیداهاســت اما
درصدهای پایین هریس این ســوال را ایجاد
میکند که او چطور میخواهد به دموکراتها
کمک کند که اکثریت شکننده خودشان را در
مجلس نمایندگان و سنا حفظ کنند.
یک استراتژیست دموکرات میگوید :تا به االن،
ضرر بالقوه او برای برخی از نامزدها بیشاز فایده
بوده است .او اکنون از جایگاه ویژهای برخوردار
نیست که به مناطق خاص سفر کند.
حتی برخــی از متحدان هریــس هم تردید
دارند کــه او بتواند حرکــت یکپارچهای به
ســمت انتخابات میان دوره سال آتی داشته
باشد .هیچکس نیســت که بگوید او عملکرد
فوقالعادهای داشــته است ،چون اولین سوال
این اســت کــه در چه مورد؟ او یک مشــت
اشــتباهات داشته است .ســخنگوی معاون
بایــدن هنــوز در ایــن رابطــه اظهارنظری
نکرده است.

برای دولت افغانســتان خوشایند نیســت چون اگر کابل نتواند با
ان وضعیت مقابله و به آن رســیدگی کنــد ،آن را احتماال با یک
«بحران وجودی» روبــرو میکند .وی ادامه داد ،این گزارش یک
تصویــر آگاهانه ارائه میکند کــه در تضاد با خوش بینی بیش از
حدی است که به واســطه تالشهای تحت رهبری آمریکا برای
بازســازی و تقویت افغانســتان و با صرف هزینــه صدها میلیارد
دالری دولت واشــنگتن ارائه شــده بود .در گزارش سیگار آمده
است :این اخبار نشــان میدهد که اوضاع افغانستان اصال خوب
نیســت ،نیروهای امنیتی این کشور درگیر خیزش مجدد طالبان
گیج و مبهوت و غافلگیر شــدهاند .نگرانیها از اوضاع امنیتی در
افغانســتان شدید است و طالبان بســیاری از مناطق را به دست
گرفته و تصرف کرده به ویژه والیتهای شــمالی که زمانی محل
تحرکات ضد طالبانی بودند.

استرالیا برای مقابله با دلتا-کرونا در سیدنی
از ارتش کمک خواست

دولت اســترالیا صدها سرباز را در سیدنی برای
کمک به برقراری قرنطینــه به منظور کنترل
کرونا مســتقر کرده اســت .به گزارش ایسنا،
کرونا-دلتا که از ژوئن سال جاری میالدی شیوع
یافته ،باعث ابتالی قریب به  ۳۰۰۰تن و مرگ
 ۹تن دیگر شــده است .سربازان نیروی دفاعی
استرالیا قرار اســت آموزشهای الزم را پیش
از آغاز گشــتهای غیرمسلح روز دوشنبه آغاز
کنند .اما بســیاری این سوال را مطرح کردهاند
که آیا مداخله ارتش برای این امر ضرورت دارد
و آن را «اقدامی محدودکننده و شدید» توصیف
کردهاند .قرنطینه که تا دستکم  ۲۸اوت ادامه
خواهــد یافت ،مردم را از ترک منزل مگر برای
کارهای ضروری ،خرید ،دریافت خدمات درمانی
یا سایر مسائل مهم منع میکند .با وجود پنج
هفته قرنطینــه ،ابتالی به کرونا در ســیدنی
همچنان شدت دارد .مسئوالن استرالیایی ۱۷۰
مورد ابتالی جدید را ثبت کردهاند .ســربازان
قرار اســت برای کمک به پلیــس به مناطق
اصلی شیوع و گســترش ویروس ملحق شوند
تا مطمئن شــوند که مردم از قوانین مربوط به

کرونا شــامل محدودیت سفر تبعیت میکنند.
دیوید الیوت ،رئیس پلیس ایالتی اســترالیا نیز
گفــت ،این روند به پلیس کمک میکند چون
اقلیتی کم از مردم سیدنی از قوانین خوشحال
نیســتند« .ائتالف وکالی استرالیایی» که یک
گروه حقوق مدنی است ،این استقرار نیروهای
نظامی را استفاده نگرانکننده از ارتش در یک
کشــور دارای لیبرال دموکراسی خوانده است.
منتقدان میگویند ،مناطق غربی و جنوب غربی
و در میان گروههای بزرگ خانوادگی و کارگران
که بیشترین تعداد مبتالیان را داشته تا به حال
در معــرض اقدامات سیاســتگذاری هدفمند
قرارگرفتهانــد .این سیاســتها و محدودیتها
بســیار ســختگیرانهتر از دیگر مناطق سیدنی
هستند .یکســری از مردم استرالیا نیز از دولت
خواســتهاند تا روند واکسیناســیون را سرعت
بخشد و از خدمات برای جوامعی که تحت تاثیر
قرار گرفتهاند ،حمایت کند .نرخ واکسیناسیون در
استرالیا  ۱۷ -درصد از جمعیت بالغ -همچنان
یکی از کندتریــن در میان کشــورهای عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.

نخستین گروه از مترجمان افغان همکار پنتاگون وارد خاک آمریکا شدند

همزمان با ادامه خروج کامل نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان،
نخستین گروه مترجمان و دستیاران محلی ارتش آمریکا به همراه
اعضای خانواده خود وارد خاک ایاالت متحده شــدند .به گزارش
ایسنا ،این گروه که شامل  ۲۵۰۰نفر است به طور موقت در پایگاه
نظامی «فورت لی» اســکان داده خواهند شد تا زمانی که به روند
صدور ویزای ویژه مهاجرتی برای آنها رســیدگی شود .نگرانی از
رها کردن این مترجمان پس از خروج نیروهای آمریکایی و تهدید
جانی متوجه آنها از سوی طالبان و گروههای شبهنظامی ،یکی از
چالشهای اصلی پنتاگون توصیف شده است.
طــرح اعطای ویزای ویژه مهاجرتی که به اس .آی .وی شــهرت
یافته و از سال  ۲۰۰۹صدور آن آغاز شده به افرادی که با دولت
آمریکا و نیروهای تحت رهبری این کشــور در افغانســتان کار
میکردهاند ،وعده رسیدگی سریع و ویژه به درخواست مهاجرت
و اقامت در خاک آمریکا میدهد .با باالگرفتن حمالت طالبان در
چند ماه اخیر و همزمان با آغاز رسمی خروج نیروهای آمریکایی
از خاک افغانستان ،تهدیدهای جانی علیه آن دسته از افغانها که

با نیروهای آمریکایی همکاری میکردند ،افزایش یافته است .در
خالل فرآیند بررســی ویزای اقامتی و معاینات پزشکی این گروه
در پایگاه نظامــی فورت لی در ایالت ویرجینیا ( ۳۷۰کیلومتری
واشنگتن) اسکان خواهند یافت .همزمان کنگره آمریکا در همین

رابطــه یک میلیارد دالر بودجــه در اختیار دولت جو بایدن قرار
داد .هفته گذشته هم یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت
حدود  ۲۰هزار تقاضای دیگر همچنان در حال بررســی اســت
که حدود نیمی از آنها هنوز در مرحله نخســت رســیدگی به
درخواست خود هستند.
مایک جیسون ،از فرماندهان سابق نیروهای آمریکا در افغانستان
به بیبیســی گفت رفت و آمد در مناطــق تحت کنترل طالبان
برای افغانهایی که با دولت آمریکا کار کردهاند و مدارک هویتی
مرتبط با آن را باید به همراه داشــته باشند« ،خطر جانی» جدی
بــرای آنها در پی دارد« :ما از ایــن افراد میخواهیم که مدارک
اس .آی .وی را همیشه همراه خود داشته باشند» و این «در جیب
داشــتن مدارک در حقیقت اعتراف آشــکار به این است که شما
بــا آمریکاییها کار کردهاید» .انجمن غیردولتی «هیچ کس نباید
جا گذاشته شود» ( )No One Left Behindبرآورد کرده است
که تاکنون  ۳۰۰نفر از مترجمان افغانی که با ارتش و دولت آمریکا
در افغانستان کار کردهاند ،کشته شدهاند.

