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  گزیده

انصاراهلل خواستار شد
امریکا و عربستان از یمن خارج شوند

افغانس�تان،  از  امریکای�ی  نظامی�ان  خ�روج  دنب�ال  ب�ه 
عربس�تان  و  امری�کا  از  نی�ز  یم�ن  انص�اراهلل  جنب�ش 
خواس�ت طرح�ی را ب�رای خ�روج از یم�ن تهی�ه کنن�د. 
محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن در توئیتی با هشتگ 
»یمن قبرستان مهاجمان است« نوشت: »با خروج آخرین استعمارگر 
امریکایی از افغانستان، من از امریکا و متحد سعودی اش می خواهم که 
با ارائه طرحی از یمن نیز خارج شوند.« وی افزود: »مردم یمن زندگی در 
ثبات و آرامش را می خواهند و اشغال و قیمومیت را نمی پذیرند، حتی 

اگر درگیری   ها طوالنی شود.«
جنبش انصاراهلل یمن همچنین، ش��ش کانتینر را که سازمان جهانی 
بهداشت از مرکز ملک سلمان عربستان دریافت کرده بود، پس فرستاد. 
جابر الرازحی، مدیر مرکز شورای عالی هماهنگی امور انسانی در استان 
حدیده در این مورد گفت: »ما اقدامات گمراه کننده س��ازمان جهانی 
بهداش��ت در انتقال محموله کمک های عربس��تان را که موش��ک ها، 
جنگنده    ها و برج های مراقبتش مش��غول قتل عام مردم یمن هستند، 
محکوم می کنیم. «  وی افزود: »کسی که کودکان و زنان را در یمن به 
قتل می رس��اند و آنها را از غذا و دارو محروم می کن��د، نمی تواند هیچ 

کمکی به نجات جان آنها کند.«
مدیر مرکز شورای عالی هماهنگی امور انسانی انصاراهلل در حدیده در 
ادامه از سازمان جهانی بهداشت خواست پیش از آنکه اقدامات الزم برای 
نابودی این محموله در پیش گرفته شود، هر چه زودتر آن را بازگرداند و 

از مردم و دولت یمن نیز بابت این اقدام رسماً عذرخواهی کند. 
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  تل آویو غزه را به حمله جدید تهدید کرد
رئیس س��تاد ارتش رژیم صهیونیستی در س��خنانی تهدید  آمیز علیه 
فلسطینیان ساکن غزه گفت: ارتش اس��رائیل آمادگی برای عملیات 
نظامی جدید در نوار غزه را آغاز کرده اس��ت. به گزارش ایرنا به نقل از 
خبرگزاری فلسطینی معا، »آویو کوخاوی« دو   شنبه شب گفت ادامه 
تنش در مرزهای غزه به واکنش شدید یا عملیاتی سخت منجر خواهد 
شد. وی افزود: بهبود توانمندی های تهاجمی مان در نوار غزه و طرح های 
عملیاتی خود را ادامه می دهیم و چنانچه آرامش در غزه حفظ نش��ود 
در ش��روع عملیات نظامی جدید تردید نخواهیم کرد. کوخاوی افزود: 
ساکنان غزه می دانند که وضعیت زندگی ش��ان می تواند به طور کلی 
متفاوت باش��د. وی گفت که زندگی آنان تا حد زی��ادی می تواند بهتر 
شود اما اگر اقدامات تروریس��تی از هر نوعی ادامه یابد وضعیت تداوم 

نخواهد یافت. 
-----------------------------------------------------
  عملیات جدید ارتش عراق از ۳ محور در نوار مرزی سوریه

نیروهای عراقی عملیات نظامی جدیدی را برای برقراری امنیت در مرز    
با سوریه آغاز کردند. به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
حامد الحس��ینی، فرمانده نیروهای م��رزی عراق دی��روز اعالم کرد: 
عملیات » ثأر الشهدا«)خون شهدا( آغاز شده و شامل نوار مرزی عراق 
و سوریه در مثلت مناطق الولید است. وی گفت: سه تشکیالت نظامی 
در این عملیات ش��رکت دارند که ش��امل فرماندهی نیروهای مرزی، 
حشدالشعبی و ارتش عراق با حمایت نیروی هوایی هستند. همچنین 
عملیات از سه محور آغاز ش��د. مرزهای عراق و سوریه همواره دغدغه 
امنیتی برای بغداد بوده است، چراکه تروریست های داعش از طریق این 

مرز   ها بین عراق و سوریه رفت و آمد می کنند. 
-----------------------------------------------------

  کانادایی   ها حاضر به شرکت در انتخابات نیستند
نتایج نظرس��نجی جدید درباره انتخاباتی آتی فدرال در کانادا نش��ان 
داد خشم و نگرانی ش��هروندان از برگزاری انتخابات پارلمانی همزمان 
با موج چهارم همه گیری کرونا افزایش یافته اس��ت و آنها در ش��رایط 
شیوع ویروس کرونا، تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند. به گزارش 
ایرنا، تارنمای سی بی اس نیوز نوشت: 1/5 میلیون نفر از پاسخ دهندگان 
به نظرس��نجی انجام ش��ده به س��فارش روزنامه گلوبال نیوز به سؤال 
این نظرسنجی درباره احساس��ات خود درباره کارزارهای انتخاباتی و 
برنامه ریزی شان برای شرکت در انتخابات پاس��خ دادند. دارل بریکر، 
مدیرعامل شرکت افکارسنجی ایپسوس به تلویزیون سی بی اس کانادا 
گفت تعداد قابل توجهی از کانادایی   ها فک��ر می کنند که اکنون زمان 
مناس��بی برای برگزاری کارزارهای انتخاباتی نیس��ت. آنها احساس 
خوشایندی درباره برگزاری این انتخابات با توجه به این حقیقت که در 
دوران همه گیری برپا می ش��ود، ندارند. بریکر افزود: به دو دلیل مردم 
کانادا عالقه ای به برگزاری انتخابات در پاییز امسال ندارند؛ اول ترس از 
ویروس جهش یافته دلتا که همچنان در سطح این کشور در چرخش 
است و مردم نگران س��المت خود هس��تند. دوم، آنها بدبین هستند. 
انتظار می رود در انتخابات فدرال امسال 5 میلیون رأی از طریق پست 

به صندوق   ها ریخته شود. 
-----------------------------------------------------

  عربستان دنبال جایگزینی اتحاد با امریکا
روابط امریکا و عربس��تان در چند ماه گذش��ته با کن��ار رفتن » دونالد 
ترامپ « و روی کار آمدن » جو بای��دن « به عنوان رئیس جمهور امریکا 
در دی ماه سال 1399 با تغییرات زیادی مواجه بوده و به نظر می رسد 
که ماه عسل ریاض - واشنگتن نیز به اتمام رسیده و این روابط همانند 
گذشته ادامه نخواهد نیافت. بر اساس اخبار منتشره در رسانه ها، » خالد 
بن سلمان « از سوی ولیعهد عربس��تان که برادرش است، برای انعقاد 
قراردادهای نظامی در روسیه به سر می برد، اقدامی که به نظر می رسد 
به غیر از مسائل نظامی، حمایت های سیاسی نیز در پشت پرده آن قرار 
دارد . بن سلمان با خرید   هایی که در دوره دونالد ترامپ از امریکا داشت 
و موجب حمایت های همه جانبه از او شد، به دنبال جلب حمایت های 
مسکو است؛ اقدامی که هنوز نتیجه آن مشخص نیست. یکی از دالیلی 
که ریاض گرایش به روس��یه پیدا کرده، خروج بدون نتیجه نظامیان 
امریکایی از افغانستان  یا همان شکستی است که پس از 20 سال برای 
امریکایی    ها در اشغال افغانستان روی داد؛ شکستی که می تواند تأثیر 
زیادی در روحیه نظامیان متجاوز عربستانی - اماراتی و مزدوران آنها 

در جنگ یمن داشته باشد. 
-----------------------------------------------------
  حمله ارتش سوریه به تروریست   ها بعد از شکست مذاکرات

ارتش سوریه پس از فروپاشی مذاکرات با عناصر مسلح برای لغو محاصره 
و پایان دادن به عملیات نظامی علیه ش��هر درعا، از روز دو   شنبه حمله 
به مواضع عناصر مس��لح در این منطقه را آغاز کرده است. به گزارش 
»المس��یره«، با وجودی که ارتش سوریه اواس��ط جوالی 201۷ اکثر 
مناطق درع��ا را تحت کنترل خ��ود درآورده ، اما همچن��ان گروهی از 
معارضان سوری با کمک عوامل خارجی برخی مناطق این استان را در 
اشغال دارند. نیروهای سوریه محله درعا البلد در جنوب شرقی درعا را 
که تحت کنترل گروه های معارض قرار دارد، محاصره کردند تا آنها را 
برای تحویل این محله یا خروج از آن به سمت شمال سوریه تحت فشار 
قرار دهند. دولت سوریه بار   ها تأکید کرده است که این شبه نظامیان و 
امریکایی    ها در شرق و شمال شرق سوریه هدفی جز غارت نفت ندارند 

و به حضور غیرقانونی آنان پایان خواهد داد. 

پیغام و پسغام های 1+5 به ایران
 برای ازسرگیری وین

س�فیر و نماین�ده دائ�م اتحادی�ه اروپ�ا در وی�ن دی�روز ب�ا 
مدیرکل آژان�س بین المللی ان�رژی اتم�ی درباره آین�ده توافق 
هس�ته ای ای�ران دی�دار و گفت وگ�و ک�رد؛ مالقاتی که ب�ه نظر 
می رس�د زمینه س�ازی ش�روع دور جدی�د مذاکرات هس�ته ای 
ب�ا ای�ران در وین باش�د، ب�ه خصوص ک�ه برخ�ی مناب�ع مطلع 
نیز از پیغ�ام و پس�غام طرف های ثالث ب�ه ایران خب�ر می دهند. 
»استفن کلمنت « نماینده اتحادیه اروپا در وین دیروز با انتشار پیامی 
در حساب توئیتری خود نوشت که با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در وین دیدار کرده اس��ت. به گفته او، 
در این مالقات دو طرف پیرامون »همکاری های قوی « اتحادیه اروپا با 
آژانس و همچنین مسائل مورد عالقه از جمله برجام گفت وگو کردند.  
نشست آتی شورای حکام و ش��صت وپنجمین نشست مجمع عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف درباره 

آن بحث و تبادل نظر کردند. 
 مالقات کلمنت با رافائل گروسی در ش��رایطی برگزار شده که برخی 
منابع مطلع در تهران نیز از پیام برخی طرف های غربی به ایران برای از 
سرگیری مذاکرات در وین برای بازگشت به برجام خبر داده اند. حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دو    شنبه شب در نشست ویژه خبری 
شبکه 2 سیما ، با بیان اینکه به دنبال فرار از میز مذاکره نیستیم، گفت: 
»دولت سیزدهم مذاکره ای را مذاکره می داند که دستاوردهای ملموس 
در راستای تأمین منافع و حقوق ملت ایران داشته باشد.« رئیس دستگاه 
دیپلماس��ی همچنین خبر    هایی را تأیید کرد که پی��ش از این درباره 
مالقات او با معاون سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه مراسم 
تحلیف منتشر شده بود. امیرعبداللهیان گفت: »در مراسم تحلیف آقای 
»انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز تمایل 
کرده بود با فردی از تیم سیاس��ت خارجی دولت جدید مالقات کند و 
قرار شد من با ایشان مالقات کنم. « عالوه بر این برخی منابع به »جوان« 
گفته اند که در سفر 10 روز قبل وزیر خارجه ژاپن به تهران، پیام هایی از 
طرف های غربی برای ازسرگیری زودتر مذاکرات در وین برای بازگشت 
به برجام منتقل شده است. موتگی توشیمیتسو، وزیر امور خارجه ژاپن 
که به تهران سفر کرده بود، روز یک    شنبه 31 مرداد قبل از رأی اعتماد 
به وزیر خارجه جدید، با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و جواد ظریف، 
وزیر خارجه پیشین ایران دیدار کرد. همان موقع سعید خطیب زاده، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه به رس��انه های ایرانی گفت: »این سفر 
که در آستانه تشکیل دولت س��یزدهم انجام می شود از اهمیت باالیی 
برخوردار است و قرار است طرفین درباره موضوعات دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی با یکدیگر بحث و گفت وگو کنند.«  چند روز قبل هم حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جدید در دو تماس جداگانه خارجی که 
اولین تماس های او به حساب می آمد، با سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت وگو 
کرد که بنابر گزارش ها، هر دو طرف خواستار بازگشت ایران به مذاکرات 

احیای برجام در وین شدند.
 امیرعبداللهی��ان درب��اره گفت وگوهای��ش ب��ا طرف اروپای��ی گفته 
اس��ت:»خیلی ش��فاف به طرف مذاکره کنن��ده اتحادی��ه اروپا گفتم 
امریکایی     ها تا یاد نگیرند که مؤدبانه با ملت بزرگ ایران صحبت کنند، 
از ادبیات تهدید هیچ نتیجه ای نخواهند گرفت و اگر این ادبیات را ادامه 
دهند پیام سازنده ای برای دولت جدید نیست. یک بار دیگر باید مرور 
کنند که از این رفتارهای شان توانسته اند دستاوردی برای خود به دست 
بیاورند؟« او می گوید: » اولین اش��تباه امریکایی     ها این است که گاهی 
اوقات مصاحبه     هایی می کنند و می گویند پیشنهادات ما برای همیشه 
روی میز نخواه��د ماند و ایران اگر در وین مذاک��ره نکند با گزینه های 
دیگری مواجه خواهد ش��د؛ حرف های تکراری و خسته کننده و کسل 

کننده ای است که همواره می زنند.«

در ش�رایطی که    گزارش  یک
گفت�ه      می ش��د 
مهلت خروج امریکایی     ها از افغانستان تمدید 
شود، آخرین نیروهای این کشور دو     شنبه شب 
برای همیشه از کابل پایتخت افغانستان خارج 
شدند.  خارج شدن البته محترمانه ترین لفظی 
است که برای اتفاقات دوهفته اخیر  می توان به 
کار برد، در حالی که خروج از افغانس�تان آغاز 
عملی شدن یک دستورکار منطقه ای درمورد 

امریکا است: »شما اخراجید!«
پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان، دو     شنبه 
ش��ب آخرین هواپیمای حامل نظامی��ان امریکا 
فرودگاه کاب��ل را به مقصد واش��نگتن ترک کرد 
ولی 150 هزار افغانی که دو ده��ه با امریکایی     ها 
همکاری کرده  بودند  و امید به خروج از کشورشان 
داشتند، در کابل به حال خود ر     ها شدند. با پایان 
مأموری��ت امریکایی     ها در افغانس��تان پس از دو 
دهه اشغالگری، تس��لیحات و غنائم به جا مانده 
از امریکایی     ها به دس��ت طالبان افتاد.   به گزارش 
بی بی س��ی، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده س��تاد 
مرکزی نیروه��ای نظامی امری��کا در کنفرانس 
خبری در وزارت دفاع این کش��ور تأیید کرد که 
امریکا خروج از افغانستان را کامل کرده و آخرین 
پرواز امریکا دو     شنبه شب فرودگاه بین المللی کابل 
را ترک کرده اس��ت. ژنرال کریس داناهیو و راس 

ویلسون، سفیر امریکا در افغانس��تان هم در این 
پرواز افغانس��تان را ترک کرده اند. ژنرال مکنزی 
گفته است که خروج دو     شنبه شب، پایان تخلیه 
نظامی و پایان مأموریتی 20 س��اله است که پس 
از حمله 11 س��پتامبر 2001 آغاز ش��د. فرمانده 
س��نتکام همچنین به از کار انداختن تجهیزات 
و تس��لیحاتی که امکان انتقال و تخلی��ه  آنها به 
کویت وجود نداشت، تأکید کرد و به دولتمردان 
و ش��هروندان ایاالت متحده اطمینان داد که این 
هواپیما      ها هرگ��ز دوباره پ��رواز نخواهند کرد. به 
گزارش یورونیوز، مکنزی به تعداد اتباع امریکایی 
که از افغانستان خارج ش��ده اند گفت:»بیش از 6 
هزار شهروند امریکا در جریان عملیات تخلیه اتباع 
این کش��ور به خارج از افغانستان منتقل شدند.«  
مقامات وزارت دفاع امری��کا گفته اند که موفق به 
تخلیه همه افرادی که مایل ب��ه خارج کردن آنها 
از خاک افغانس��تان بودند، نش��دند. وزارت دفاع 
امریکا گفته که از روز چهاردهم اوت، امریکا بیش 
از ۷9هزار غیرنظامی را از افغانستان خارج کرده 
که ش��امل 6 هزار غیرنظامی امریکایی می شود. 
به عالوه ۷3هزار و 503 تبعه کش��ورهای ثالث یا 
شهروندان افغانس��تان نیز از این طریق از کشور 
خارج ش��ده اند. در مجموع حدود 150 هزار نفر 
افغانس��تان را ترک کرده اند که افغان هایی که با 
نیروهای امریکایی همکاری کرده اند و مش��مول 

روادید مهاجرتی ویژه می ش��وند در میان همین 
گروه هستند. پنتاگون می گوید در مجموع بیش 
از 123 ه��زار غیرنظام��ی را از این کش��ور خارج 
کرده که برابر با خ��روج روزانه بی��ش از ۷هزار و 
500 غیرنظامی می شود. روزنامه نیویورک تایمز 
هفته پیش در گزارشی نوشت:»کارشناسان امور 
پناهندگان گفته اند که حداقل 300 هزار نفر تحت 
تهدید فوری طالبان هستند که باید کابل را ترک 
کنند. « با خروج 150هزار نفر از افغانستان، حدود 
150 هزار شهروند افغانی که قصد داشتند از کشور 
خارج شوند، در فرودگاه جا مانده اند و امریکا باتوجه 
به پایان مهلت خروجش نتوانسته آنها را از کابل 
خارج کند. کمیته نجات بین المللی زمان جنگ 
وابسته به امریکن یونیورسیتی، هم مدعی شده بود 
که حدود 300هزار نفر مشمول خروج از افغانستان 
هستند. مجمع متحدان و محققان هم مدعی بود 
که 300 هزار نفر نیاز داش��تند که از کابل خارج 
شوند. در 20 سال گذشته هزاران افغانی به عنوان 
مترجم  به ارائه خدمات به امریکایی     ها می پرداختند 
و با تصرف افغانستان به دست طالبان، امیدوار به 
خروج از کشورشان بودند اما سرنوشت تلخی برای 
آنها رقم خورد و امریکا آنها را به حال خود ر     ها کرد. 
عالوه بر شهروندان افغانستان که موفق به خروج از 
کابل نشدند، تعدادی از بالگردهای تهاجمی امریکا 
هم در فرودگاه باقی مانده  که به دست طالبان افتاده 

است. امریکایی     ها به حدی برای خروج از افغانستان 
دستپاچه شده بودند که حتی تعدادی از سگ های 

تربیت شده خود را هم در کابل جا گذاشته اند. 
جو بای��دن، رئیس جمهور امریکا س��اعاتی پس از 
اتمام خروج از افغانس��تان بار دیگر از تصمیم خود 
دفاع ک��رد و آن را » بهترین راه ب��رای حفاظت از 
سربازان کش��ورش « دانس��ت. به گزارش روزنامه 
القدس العربی، جو بایدن، گف��ت: » اکنون حضور 
نظامی 20 ساله ما در افغانس��تان به پایان رسیده 
است و نیروهای ما مأموریت تخلیه را با شجاعت، 
حرف��ه ای و اراده ای بی نظی��ر انج��ام دادند.« وی 
افزود: » پایان مأموریت نظامی ما بهترین راه برای 
حفاظت از جان سربازان امریکایی و تأمین امنیت 
خروج غیرنظامیان از افغانستان است. « به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه امریکا هم با بیان اینکه مأموریت نظامی در 
افغانستان به پایان رسیده است، گفت:» با توجه به 
توقف حضور دیپلماتیک در کابل، عملیات خود را 
به دوحه قطر منتقل کردیم و از دوحه برای مدیریت 
دیپلماسی خود با افغانستان استفاده می کنیم. به 
کنگره اطالع خواهیم داد از ای��ن نمایندگی برای 
مدیریت دیپلماسی خود با افغانستان از جمله نقل و 
انتقال پیام با طالبان استفاده خواهیم کرد. « خروج 
غیرمس��ئوالنه امریکا از افغانس��تان واکنش های 
داخلی زیادی را به همراه داشته است و در تازه      ترین 
انتقادها، 90 ژنرال و آدمیرال بازنشسته امریکایی 
خواستار استعفای لوید آستین، وزیر دفاع امریکا 
و مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا 
بر پایه قصور در اجرای وظایف در ارتباط با خروج 

فاجعه بار از افغانستان شدند. 
 کابل در کنترل طالبان 

با خروج کام��ل نیروهای خارجی از افغانس��تان، 
کابل به طور کامل در اختی��ار طالبان قرار گرفت. 
شامگاه دو     شنبه پس از تأیید خروج ارتش امریکا، 
صدای تیراندازی در کابل شنیده شد. خبرگزاری 
فرانسه اعالم کرد در ش��هر صدای تیراندازی را از 
ایست و بازرس��ی های مختلف طالبان شنیده اند 
که خوش��حالی آنها را از خروج نیروهای امریکایی 
نشان می داد. گروه طالبان که از دو هفته پیش در 
افغانستان به قدرت رس��یده است به دنبال خروج 
آخرین نظامیان امریکا از استقالل کامل افغانستان 
سخن گفت. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان روز 
سه      شنبه گفت: »سربازان امریکایی فرودگاه کابل 
را ترک کردند و کشور ما استقالل کامل خود را به 
دست آورد. « فیلم      هایی که در رسانه های اجتماعی 
منتشر شده جشن گرفتن نیروهای طالبان را نشان 
می دهد که با هلهله و ش��لیک تی��ر هوایی خروج 
امریکایی      ها را جشن گرفته اند. همچنین نیروهای 
طالبان پرچم های خودش��ان را در فرودگاه کابل 
نصب کردند و تعدادی هم ب��ه تأمین امنیت آنجا 
مشغول شدند. همچنین، تصاویر و فیلم     هایی که 
پس از خروج امریکایی     ها از فرودگاه کابل منتشر 
شده نشان می دهد که طالبان کنترل کامل آن را به 
دست گرفته است. آخرین گروه از نظامیان امریکا 
در حالی از افغانس��تان تحت کنترل طالبان خارج 
شدند که 20 سال پیش پس از حمالت 11 سپتامبر 
حکومت این گروه را س��رنگون کرده بود و اکنون 

دوباره طالبان قدرت را به دست گرفته است. 

فرس�تاده ویژه چین در امور افغانس�تان بار 
دیگر بر تمایل کشورش به توس�عه روابط با 
طالبان تأکید کرد. انگلیس نیز که پیش از این 
در برابر به رسمیت ش�ناختن طالبان نرمش 
نشان داده بود، شروطش را علنی کرده است. 
در هفته های گذشته، از میان کشور    هایی که در 
صف به رسمیت شناختن طالبان قرار داشتند، 
نام چین همواره در رده اول قرار داش��ته است. 
یوئه شیائویونگ، فرس��تاده ویژه چین در امور 
افغانستان، بر اهمیت حفظ ارتباطات با طالبان 
تأکید  کرده اس��ت. وی در این م��ورد گفت: »با 
توجه به تجربه من و تعامالتم با آنها، احساس من 
این است که طالبان نیز مثل دیگر افغان    ها و مردم 
منطقه، مثل مردم حومه     ها یا روستاهای کشورم 
هستند. « علیجان عنایت، س��خنگوی منطقه 
خودمختار اویغور سین کیانگ چین نیز با اشاره 
به لزوم توجه به مسائل امنیتی گفت: »امیدواریم 
طالبان از همه س��ازمان های تروریستی مانند 
جنبش اس��المی ترکستان ش��رقی دوری کند 
و با آنها قاطعانه مقابله کند. «  س��هیل شاهین، 

سخنگوی گروه طالبان، نیز ضمن ابراز امیدواری 
برای همکاری با چین در راستای برقراری صلح 
در افغانستان گفت که به وعده اش در جلوگیری از 
استفاده از این کشور به عنوان محلی برای اجرای 
حمالت تروریستی عمل خواهد کرد.  از طرفی، 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز تأکید 
دارد که لندن فقط با رعایت شروطی طالبان را 
به رسمیت می شناسد. جانس��ون در این مورد 
گفت:»طالبان باید اطمینان دهد که مسیری امن 
را برای افرادی فراهم کند که خواهان ترک کشور 
هستند. به حقوق زنان و دختران احترام بگذارد و 
از تبدیل شدن مجدد افغانستان به محل پرورش 
تروریسم جهانی جلوگیری کند.«  آنگال مرکل، 
صدراعظم آلم��ان هم گفت: »ما ب��رای مذاکره 
با طالبان با فرانس��ه، هلند، انگلیس و ایتالیا در 
تماس هستیم. « وی خاطرنشان کرد که مذاکره 
به معنای به رسمیت شناختن نیست. دومینیک 
راب، وزیر امور خارجه انگلی��س و هایکو ماس، 
همتای آلمانی وی نیز تأکید کرده اند که منتظر 

اقدامات آتی طالبان هستند. 

س�خنگوی طالب�ان، اس�رائیل را غ�ده ای 
در پیک�ر جه�ان اس�الم می دان�د و از 
ای�ن جهت ب�ا ن�گاه ام�ت اس�المی درباره 
اش�غالگر ب�ودن طالب�ان ه�م نظر اس�ت. 
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در گفت وگو با 
العالم در پاسخ به این پرسش که در نگاه » امارت 
اسالمی « به اسرائیل چگونه است، گفت:»اسرائیل 
متأسفانه همچون غده ای در پیکره امت اسالمی 
است، این مسئله ای اسالمی است و با آن درباره 
جوامع اسالمی نقطه نظر مشترک داریم، اسرائیل 
را اش��غالگر س��رزمین فلس��طین می دانیم که 
متأسفانه به اش��غال سرزمین فلس��طین ادامه 
می دهد و ظلم اسرائیلی     ها به فلسطینی     ها تاکنون 
ادامه دارد.« مجاهد گفت که چند ماه قبل، شاهد 
فاجعه انس��انی در غزه بودیم که مسلمانان تاب 
تحمل آن را نداش��تند. این مسئله ای اسالمی و 
یکپارچه میان مسلمانان است و همه مسلمانان 

باید درباره این قضیه با هم متحد باشند. سخنگوی 
طالبان همچنین درباره القاعده گفته که »القاعده  
به علت جنگ و ناامنی و اختالف قومیت و زبان با 
جامعه افغانستان از این کشور فرار کردند و بعد از 
تحوالتی که چند سال پیش در کشورهای عربی 
روی داد، این عناصر به کشورهای شان بازگشتند« 
به گفته او، اکنون اثری از عناصر مس��لح القاعده 
نمی بینیم و از مدت های مدید ب��ا آنها ارتباطی 
نداشتیم و القاعده را مش��کلی برای افغانستان 
نمی بینی��م.« مجاهد نقش آفرین��ی طالبان در 
شهادت دیپلمات های ایران در مزارشریف را رد 
کرده و گفته است:»دیدگاه و موضع ما ثابت است 
و مبارزان ما در آن حادثه نقش تعمدی نداشته اند 
و معلوم نیست چه طرفی پشت آن بود.« به گفته 
او، این حادثه توسط یک سازمان اطالعاتی انجام 
ش��د تا میان ما فتنه برپا کند و رواب��ط را دچار 

مشکل و اختالفات سازد.

ای�ران گفت�ه ک�ه ب�ه رس�میت ش�ناختن 
طالبان بس�تگی ب�ه ای�ن دارد که آی�ا این 
گروه دولت فراگیر تش�کیل می ده�د یا نه. 
سعید خطیب زاده دیروز در نشست هفتگی در 
پاسخ پرسش خبرنگاری درباره اینکه آیا ایران، 
طالبان را به رس��میت می شناس��د، گفت:» ما 
همواره در کنار مردم افغانستان بوده ایم و اولویت 
ما تأمین صلح و ثبات و پیش��رفت افغانس��تان 
بوده است. افغانستان همسایه عزیز ما است. در 
حوزه تمدنی ما قرار دارد و در بیانیه ای که هفته 
گذشته در جلسه س��خنگویی وزارت خارجه به 
عنوان بیانیه وزارت خارجه خواندم تأکید شده 
بود که جان و ناموس و مال مردم افغانستان باید 
توسط همه گروه     ها در این کشور رعایت شود.« 
خطیب زاده افزود:»آنچه که ما فکر می کنیم برای 
افغانستان صلح و ثبات می آورد تشکیل دولتی 
فراگیر در این کش��ور اس��ت که بازتاب دهنده 
ترکیب قومیتی و جمعیتی افغانستان باشد.«وی 
افزود: »در این مسیر مس��ئولیت پذیری دولت 
آتی افغانستان و تعهدپذیری به انجام تعهدات 

قطعی شان کمک می کند و ما منتظر می مانیم 
که در عمل تش��کیل دولت فراگی��ر و تعهد آن 
دولت به اجرای مسئولیت هایش را مشاهده کنیم 
و بر آن اساس ایران و جامعه بین الملل تصمیمات 
خود را اتخاذ خواهد کرد.« خطیب زاده در پاسخ 
به پرسش دیگری درباره تالش برخی از رسانه     ها 
و افراد برای تطهیر طالبان گف��ت: آنچه که در 
بیانی��ه وزارت خارجه آمده و پی��ش از این من 
آن را قرائت کردم یک نکته بس��یار روشن است 
و آن این اس��ت که ما به دنبال این هس��تیم که 
خود مردم افغانستان برای سرنوشت خودشان 
تصمیم بگیرند و هیچ نیرویی خارج از جغرافیای 
افغانستان نمی تواند برای مردم افغانستان و آینده 
مردم این کشور تصمیم بگیرد. باید اجازه داد که 
با تسهیل گفت وگوهای بین االفغانی یک دولت 
فراگیر در این کشور ایجاد ش��ود نه یک دولت 
اقلیت در برابر اکثریت  ی��ا دولتی که فقط یک 
گروه در آن باشد بلکه باید دولتی تشکیل شود 
که بازتاب دهنده ترکی��ب جمعیتی و قومیتی 

افغانستان باشد. 

نیروهای مقاومت در پنجشیر اعالم کرده اند 
که حمله دو   شنبه شب طالبان را دفع کرده اند. 
طالبان وقوع حمله را رد کرده اس�ت و رهبر 
مقاومت هم گفته که اگر طالبان دولتی فراگیر 
با تأمین حقوق ش�هروندان تش�کیل دهد، 
از مقابل�ه با طالبان دس�ت خواهد کش�ید. 
پنجشیر، تنها والیت افغانستان است که خارج از 
تصرف طالبان باقی مانده است. نیروهای مخالف 
طالبان موسوم به »مقاومت دوم« در پنجشیر 
به رهبری احمد مسعود با اعالم اینکه دو   شنبه 
ش��ب گروه طالبان به این منطقه حمله کرد، از 
دفع حمله در یکی از ورودی های دره پنجشیر 
خبر داده است. فهیم دشتی در پیامی ویدئویی 
گفت: »طالبان شاید می خواست بخت آزمایی 
کند، ولی بخت با آنه��ا نبود، حمل��ه آنها دفع 
شد.« دشتی چندین کشته و زخمی از طالبان 
و زخمی ش��دن تعدادی از اعض��ای مقاومت را 

تأیید کرد. با این حال، بالل کریمی از دستیاران 
ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی گ��روه طالبان به 
بی بی س��ی گفت: »نیروهای آنها پنجشیر را در 
محاصره دارند ولی امیدوارند موضوع پنجشیر 
از طریق مذاکره حل ش��ود. « کریمی این را هم 
گفت که نیروهای طالب��ان که در والیت پروان 
بودند، هدف حمله قرار گرفتند. در این درگیری 
طالبان توانست چند پست دشمن را تصرف کند 

و نیروهای دشمن از منطقه فرار کردند. 
احمد مسعود دیروز گفت که اگر طالبان دولتی 
فراگیر ایج��اد و آزادی و برابری ش��هروندان را 
تأمین کن��د، او حاضر اس��ت فعالیت های خود 
را علیه این گروه متوقف کند و از سیاست کنار 
برود. وی در این مورد به فارین پالیس��ی گفت: 
»در غیرای��ن صورت م��ا به مب��ارزه و مقاومت 
تا رس��یدن به عدال��ت، براب��ری و آزادی ادامه 

خواهیم داد. «

صفبینالمللی
برایبهرسمیتشناختنطالبان

مجاهد:اسرائیلغدهایدرپیکرهامتاسالمیاست

تهران:بهرسمیتشناختنطالبان
منوطاستبهدولتفراگیر

دفعحملهطالبانبهپنجشیر

دور چهارم مذاکرات
 ایران و عربستان هم برگزار می شود

س�فیر ای�ران در ع�راق اع�الم ک�رد » دور چه�ارم مذاک�رات 
در پ�ی تش�کیل دول�ت جدی�د ای�ران برگ�زار خواه�د ش�د.«
این خبر پس از آن اعالم می ش��ود که به تازگ��ی وزرای خارجه ایران 
و عربس��تان به طور همزمان در نشس��تی در بغداد حض��ور یافتند اما 
بنابر اعالم مقام های ایرانی مذاکراتی انجام نش��د. با این حال، حسین 
امیرعبداللهیان دی��روز درباره مالق��ات با وزیر خارجه عربس��تان در 
نشست بغداد گفت: »بین ایران و عربستان گفت وگو    هایی انجام شده 
و س��عودی     ها به دنبال این هس��تند که دولت جدید مستقر شود. « او 
تأیید کرد که بین او و فرحان، وزیر خارجه سعودی احوالپرسی صورت 
گرفت. به گفته وزیر خارجه ایران، طرف سعودی ضمن اینکه تشکیل 
دولت جدید را تبریک گفت، به این اشاره داشت که ما منتظر هستیم 
دولت جدید مستقر ش��ود و ارتباطات خود را از س��ر خواهیم گرفت. 
امیرعبداللهیان این خبر را هم تأیید کرد که در این مرحله از س��فر در 
بغداد گفت وگو و مذاکره رس��می مبنی بر ت��داوم مذاکرات قبلی بین 
ما انجام نش��د. وزیر خارجه ایران در جریان نشست بغداد که رهبران 
کش��ورهای همس��ایه عراق و همچنین رئیس جمهور در آن شرکت 
داش��تند نیز اعالم کرد که »ایران  برای توسعه همکاری های دو جانبه 
و منطقه ای آماده است.« مقام های عراقی پیش از این گفته بودند که 
یکی از اهداف نشست بغداد بهبود روابط بین ایران و عربستان سعودی 
به عنوان رقبای منطقه ای است. مذاکرات غیرعلنی ایران و عربستان بر 
سر مسائل مورد اختالف در عراق پیش تر نیز مورد تأیید ایرج مسجدی 
قرار گرفته بود اما او در فروردین امسال گفته بود این گفت وگو    ها هنوز 

به نتایج روشن و پیشرفت قابل مالحظه ای نرسیده است.

شما  اخراجید!
اخراج تروریست های امریکا از منطقه با پایان 20 سال اشغالگری 

و آزادی افغانستان آغاز شد  و نوبت به اخراج امریکا از بقیه منطقه رسیده است


