
 فلسطین: ده هــا اسیر فلسطینی در جدیدترین 
اقــدام خــود در اعتــراض بــه ظلــم زندانبانان 
صهیونیســت، در زندان »نقــب« تحصن کردند و 
نگرانی هایی درباره سرکوب شدید آنها وجود دارد. 
همچنین زاهر جبارین عضو دفتر سیاســی حماس 
با اشــاره به عوام فریبی مقامات صهیونیســت در 
خصــوص پرونده تبادل اســرا تصریح کرد که این 
جنبش هیچ پاســخ مثبتی در خصوص پیشــنهاد 
جدیــدش در این پرونده دریافت نکرده اســت. در 
این میــان در ادامه خیانت به فلســطین مجلس 
نماینــدگان آمریکا در الیحــه ای جداگانه، بودجه 
یک میلیارد دالری کمــک به تجهیز گنبد آهنین 
رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. همچنین االخبار 
لبنان فاش کرد که آژانس امداد رسانی به آوارگان 
فلســطینی)آنروا( به ابزاری در خدمت اهداف رژیم 

صهیونیستی و آمریکا تبدیل شده است.

 کوبا: رئیــس جمهور کوبــا در مجمع عمومی 
ســازمان ملل، تداوم زورگویی و تحریم های آمریکا 
علیه کشورهای مستقل را محکوم کرد.»میگل دیاز 
کانل« گفت، آمریکا در دشــمنی علیه کشــورش 
حتی در دوره شیوع ویروس کرونا از حد خود فراتر 
رفته و به اقدامات زورگویانه خود ادامه داده است.

 کره شــمالی: کره شمالی فشــار کره جنوبی 
برای اعالم سیاسی پایان جنگ کره بین سال های 
۱۹۵۰-۱۹۵۳ بــه عنوان راهی بــرای بازگرداندن 
صلــح را رد و اعالم کرد که چنین اقدامی می تواند 
به عنوان »ترفند انحرافی برای پوشــاندن سیاست 
خصمانه آمریکا« علیه پیونگ یانگ مورد اســتفاده 
قرار بگیرد. »ری تای ســانگ« معاون وزیر خارجه 
کره شــمالی درخواســت مــون را تــا زمانی که 
سیاست های ایاالت متحده بدون تغییر باقی بماند، 

رد کرد.

 مصر: احمــد ابوالغیط دبیــرکل اتحادیه عرب 
ضمــن حمایت از ســودان و مصر در پرونده ســد 
النهضه، آدیس آبابا و تل آویو را در یک سنگر واحد 
قرار داد و گفت، آن ها، تاوان ســاخت این ســد را 
پرداخــت خواهند کرد. وی در گفت وگو با شــبکه 
تلویزیونی »MBC« مصــر تصریح کرد: » من نام 
این ســد را النهضه نمی دانم بلکه آن، سد تخریب 
روابط بین دو کشــور عربی اســت، یا دســت کم 
 این چنیــن به نظر می رســد و گویی کــه نام آن 

"سِد خرابی" است«.

 عراق: رئیــس جمهور عراق با اشــاره به نقش 
این کشــور در برقراری ثبــات در منطقه گفت که 
باید حقوق ملت فلســطین به صورت کامل احقاق 
شود.»برهم صالح« تأکید کرد که انتخابات آتی این 
کشــور، سرنوشت ساز است و پیامدهایی بر عراق و 

منطقه خواهد داشت.

 آمریکا: کمیته ای تخصصی در کنگره آمریکا که 
مأموریــت تحقیق درباره حوادث روز ۶ ژانویه را به 
عهده گرفته برای ۴ نفر از مقام های دولت پیشین 
آمریــکا احضاریه صادر کرد.یــک کمیته تخصصی  
در مجلــس نمایندگان آمریکا که مأموریت تحقیق 
درباره حمله هــواداران »دونالد ترامپ« در روز ۶ 
ژانویه به ساختمان کنگره را به عهده دارد برای ۴ 
نفر از مقام های دولت سابق آمریکا احضاریه صادر 

کرده است.

ناپدید شدن سیاه پوستان در انگلیس
گزارش های منتشــره از اســتمرار وضعیت بحرانی 
رنگین پوســتان در انگلیس حکایــت دارد چنانکه 
بیش از ۳۱ هزار و ۷۰۰ ســیاه پوست در سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میالدی در انگلیس ناپدید شده اند.
آژانــس ملی جرایم انگلیــس در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرده اســت که بیش از ۳۱ هزار و ۷۰۰ 
ســیاه پوست در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میالدی 
در انگلیس ناپدید شده اند. در این گزارش به نقل 
از خانواده های سیاه پوســتان گم شده گفته شده 
که نزدیکان و سرپرستان ناپدید شدگان با تبعیض 
اجتماعی روبرو هســتند و از سرنوشت عزیزانشان 

همچنان بی خبرند.
براســاس آمار ارائه شــده در این گزارش در حالی 
که ســیاه پوستان، ســه درصد از ترکیب جمعیت 
انگلیس را تشــکیل می دهند، امــا هفده درصد از 
افراد گم شــده در این کشورسیاه پوستان هستند.
از سوی دیگر براســاس آمار آژانس ملی جرایم در 
انگلیس، نرخ گم شدن ســیاه پوستان در انگلیس 
همواره رو به افزایش اســت و در حالی که در سال 
۲۰۱۶ این آمار ۱۱.۳ درصد بوده، اما اکنون به ۱۴ 
درصد از مجموع گم شدگان انگلیس رسیده است.
در همین ارتباط نیز، خانواده های سیاه پوستان گم 
شــده در انگلیس، در توماری الکترونیکی از دولت 
این کشور خواســته اند درباره چرایی شمار فراوان 
ســیاه پوستان گم شــده و نیز چگونگی رسیدگی 
پلیــس به ایــن گزارش ها، تحقیقــات جامع ملی 
دنبال کند.در عین حال برخی دیگر از کارشناسان 
انگلیس اعالم کرده اند که آمار واقعی گم شــدن و 
تبعیض نژادی علیه ســیاه پوســتان در این کشور 
بسیار بیشتر از آمار رسمی اعالم شده است و سیاه 
پوســتان با وجود جمعیت بســیار کمتر، اما تعداد 
بسیاری بیشــتری از آنان به نسبت به افراد سفید 

پوست و اروپایی تبار در انگلیس مفقود شده اند.

نیمچه گزارش

این روزها برابر اســت با هفتمین سالگرد قیام مردم یمن 
کــه با برپایی تحصن ها خیابانــی در نهایت روند جدیدی 
را در کشورشــان رقم زدند که زمینه ساز مشارکت تمام 
گروه های یمنی در روند سیاســی شد. در اواخر سپتامبر 
ســال ۲۰۱۴ یمنی ها توانســتد بر اســاس توافق صلح و 
عدالت فرآیندی را رقم زنند که بر اســاس منصور هادی 
رئیس جمهور زمینه را برای مشــارکت همه جریان های 
سیاســی در عرصه قدرت فراهم آورد اما در سال ۲۰۱۵ 
او با زیر پا گذاشــتن این توافق و تدوین یکجانبه بودجه و 

تقسیمات کشــوری زمینه بحرانی جدید در این کشور را 
رقم زد. در ابتدای سال ۲۰۱۵ عربستان با ادعای حمایت 
از منصور هادی مســتعفی، جنگی تمام عیار را علیه یمن 
آغاز کرد. جنگی که بــه ادعان مدیرکل صندوق کودکان 
ملل متحد یونیسف، تصویر هولناکی از وضع یازده میلیون 
و ۳۰۰ هزار یمنی ترســیم می کند کــه برای زنده ماندن 
متکی به دریافت کمک های انسانی هستند. بین یمنی ها، 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار کودک زیر پنج سال هستند که از 
ســوء تغذیه شدید رنج می برند و ۴۰۰ هزار نفر از آن ها با 

خطر مرگ قریب الوقوع روبرو هستند.
مدیــر عامل برنامه جهانی غذا می گوید: ۱۶ میلیون یمنی 
یک گام با قحطی و گرســنگی فاصله دارند. بلندپایه ترین 
مقام برنامه جهانی غذا هشــدار می دهد که اگر در شــش 

مــاه آینده ۸۰۰ میلیون دالر اعتبار تامین نشــود، کاهش 
سهمیه غذا ممکن اســت در سال آینده باعث مرگ ۴۰۰ 
هزار کودک یمنی زیر پنج سال شود. این وضعیت در حالی 
به یمنی ها تحمیل شده است که سعودی و شرکای غربی  
آن همچنان به محاصره یمن ادامه داده و حتی کمک های 
ارسالی سازمان ملل نیز پوسیده و یا تاریخ مصرف گذشته 
بوده انــد. نکته مهم آنکه فاجعه انســانی در حالی به یمن 
تحمیل شده است که مردمان این سرزمین همچنان دست 

از مقاومت برنداشته و تسلیم دشمنان نشده اند.
امروز دفاعی یمنی ها تا عمق خاک عربستان رسیده است 
که هــدف قرار گرفتن آرامکو و مراکز نظامی این کشــور 
نمودی از آن اســت. جالب توجه آنکه یمنی ها صرفا مراکز 
نظامی و اقتصادی را هدف قرار می دهند حال آنکه ائتالف 

سعودی کشتار سراســری مردم یمن را صورت می دهند. 
آنچه امروز در سالگرد انقالب مردم یمن مشاهده می شود 
آن است که جریان مقاومت مردمی برای نجات وحمایت از 
مردم گام بر می دارد و جریان وابســته به سعودی در قالب 
منصور هادی و القاعده، در مسیر کشتار مردم هستند. روند 
تحوالت نشــان داده است که راهگشا و نجات بخش ملت 
یمن، مقاومت اســت. مقاومتی که در این ســالها در کنار 
تالش برای رفع نیازهای معیشــتی مردم، حفظ استقالل 
و تمامیت ارضی یمــن و مقابله با هر گونه تجاوز گری به 
این کشور را رقم زده است بگونه ای که امروز سازمان ملل 
نیــز اذعان دارد که انصاراهلل و مقاومت یمن، بخش جدایی 
ناپذیر این کشــور اســت و گزینه ای جز مذاکره و پذیرش 

نقش آن در آینده سیاسی این کشور وجود ندارد. 

یادداشت

گزارش

تحرکات نظامی آمریکا و شــرکای منطقــه ای آن هر روز 
با ناکامی مواجه می شــود چنانکه مقاومت یمن توانســته 
مناطق جدیدی را از اشــغالگران و تروریست ها پاکسازی 
کند و در ســوریه نیز استان درعا به تصورف ارتش درآمده 

است. 
سخنگوی نیروهای مســلح یمن با اعالم آزادسازی کامل 
اســتان راهبردی »البیضاء«، جزئیات عملیات موشــکی و 
پهپادی علیه عناصر القاعــده، داعش و همپیمانان ائتالف 
ســعودی در این اســتان را تشریح کرد.ســرتیپ »یحیی 
ســریع« ســخنگوی نیروهای مســلح یمن طی بیانیه ای 
ضمن تبریک به مردم یمن به مناســبت ســالگرد انقالب 
۲۱ ســپتامبر یمن که از آن به عنوان »عید انقالب آزادی 
و استقالل« یاد کرد، از پیروزی های جدید نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در مناطق باقی مانده در استان  
استراتژیک البیضاء طی عملیات »فجر الحریه« خبر داد.به 
نوشته »المسیره«، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که 
در عملیات فجر الحریه در درجه نخســت، بقایای النه های 
عناصــر القاعده و داعش که با ائتــالف متجاوز به یمن در 

ارتباطند، هدف قرار گرفت. 
نیروهــای ارتــش و کمیته هــای مردمی یمــن طی ۴۸ 
ساعت، بخش های »الصومعه« و »مسوره« و بخش هایی از 
»مکیراس« را آزاد کردند که مســاحت کلی آن به ۲۷۰۰ 
کیلومتر مربع می رســد.وی تصریح کرد: »طی پیشــروی 
نیروهای ما برای از بین بردن عناصر تکفیری، هواپیماهای 
ائتــالف متجاوز بیش از ۳۰ حملــه را برای حمایت از این 
عناصر و جلوگیری از پیشــرفت نیروهــای ما انجام دادند. 
نیروی موشــکی و پهپادی ما، ۱۰ عملیات برای هدف قرار 
دادن مواضع دشــمن طی این عملیات انجــام داد. با این 
عملیات اســتان البیضاء به طور کامل آزاد شد«.ســرتیپ 
ســریع افزود: نزدیک به ۲۳۰ تکفیری و مزدور دشمن در 
جریان عملیات فجر الحریه، کشــته، زخمی و اسیر شدند. 
در این میان ۷۰ تکفیری و مزدور کشته، ۱۲۰ نفر زخمی 
و ۴۰ نفر از آن ها به اســارت گرفته شــدند. ۱۰ خودروی 
زرهی و غیرزرهی منهدم یا خسارت دید و نیروهای یمنی 
تجهیزات نظامــی و مهمات زیادی را به غنیمت گرفتند و 

هفت اردوگاه تکفیری را تحت کنترل درآوردند

نیروهای ما همچنین موفق شــدند شــماری از شهروندان 
یمنی را که از ســوی تکفیری ها به گروگان گرفته شــده 
بودند، آزاد کنند«.استان البیضاء یمن از نظر جغرافیایی به 
دلیل قرار گرفتن در مرکز یمن و همســایگی هست استان 
مهم صنعاء، ذمار، مارب،إب، لحج، ابین، شــبوه و ضالع از 
اهمیت استراتژیک باالیی برخوردار است. همچنین پس از 
تســلط ارتش و کمیته های مردمی یمن بر چند شهرستان 
استان مأرب، رســانه های یمنی از حمله موشکی نیروهای 
صنعاء به یکی از مهم ترین پایگاه های دولت مســتعفی در 

جنوب مأرب خبر دادند. 
در این میان تشــدید شکست ســعودی و امارات در یمن، 
یک کشتی حامل تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی با 
پشتیبانی شبه نظامیان وابسته به امارات در جزیره سقطری 
در جنوب یمــن پهلو گرفت. خبر دیگــر آنکه همزمان با 
گسترش قحطی و گرسنگی در بخش های مختلفی از خاک 
یمن، دو ســازمان از گمرک های فرانســه شکایت کرده  و 
خواستار علنی شــدن جزئیات مربوط به فروش تسلیحات 
فرانســوی به ریاض و ابوظبی شــده اند. از سوی دیگر در 

چارچوب پنهان سازی نقش آمریکا در بحران یمن، مجلس 
نماینــدگان آمریکا طــرح قطع حمایت هــای اطالعاتی و 
تدارکاتی از حمالت هوایی رژیم سعودی به یمن را تصویب 
کرد و اکنون این طرح منتظر رأی مجلس سنای این کشور 

خواهد بود.
 این در حالی اســت که »خالد بن ســلمان« معاون وزیر 
دفاع عربستان سعودی میزبان »تیم لیندرکینگ« فرستاده 
آمریکا در امور یمن بود. در این میان بر اســاس گزارشــی 
جدید، هر هفته بیش از هزار نفر در یمن بر اثر گرســنگی 
و سوء تغذیه جان خودشــان را از دست می دهند.مارتین 
گریفیتس، معاون امور انســانی دبیرکل سازمان ملل اعالم 
کرد اقتصاد یمن به اعماق جدیدی از سقوط رسیده است 
و قشــر های ضعیف تر همواره بیشــترین هزینه بحران را 
پرداخــت می کنند.مدیرکل صندوق کــودکان ملل متحد 
”یونیســف“، تصویر هولناکی از وضع یازده میلیون و ۳۰۰ 
هزار یمنی ترســیم می کند که برای زنــده ماندن متکی 
به دریافت کمک های انســانی هســتند. بین یمنی ها، دو 
میلیون و ۳۰۰ هزار کودک زیر پنج ســال هســتند که از 

سوء تغذیه شــدید رنج می برند و ۴۰۰ هزار نفر از آن ها با 
خطر مرگ قریب الوقوع روبرو هســتند.مدیر عامل برنامه 
جهانی غذا هم با ترســیم تصویــر هولناک تر می گوید: ۱۶ 
میلیون یمنی یک گام با قحطی و گرســنگی فاصله دارند. 
بلندپایه ترین مقام برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که اگر 
در شــش ماه آینده ۸۰۰ میلیون دالر اعتبار تامین نشود، 
کاهش سهمیه غذا ممکن است در سال آینده باعث مرگ 

۴۰۰ هزار کودک یمنی زیر پنج سال شود.

ارتش سوریه درعا 
در ادامه دســتاوردهای مقاومت، نیروهای ارتش سوریه با 
ورود به دو شــهرک در اســتان درعا واقــع در جنوب این 
کشــور، کنترل این دو را به دست گرفتند. در ادامه اجرای 
توافق میان ارتش ســوریه و تروریست های استان درعا، )با 
میانجیگری روسیه( نیروهای دولت سوریه وارد دو شهرک 

»تل شهاب« و »وزیزون« شدند.
در این راســتا در شــهر »داعل« در شمال استان درعا نیز 
روند حل و فصل امور میان ارتش ســوریه و تروریست ها از 
امروز آغاز شده است. خبرگزاری رسمی سوریه در این باره 
نوشت که قرار است به موضوع تروریست ها، سربازان فراری 

از خدمت و تحویل سالح به ارتش سوریه رسیدگی شود.
در همین حال وزیر امور خارجه ســوریه بر ضرورت خروج 
فوری نیروهای ترکیه از استان های شمالی کشورش برای 
مهار تنش های روزافزون اخیر تاکید کرد. »فیصل المقداد« 
وزیر امور خارجه ســوریه، اعالم کرد که مقامات سوری از 
ترکیه می خواهند که نیروهایش را فورا از اراضی استان های 
شــمالی سوریه خارج کند. در موفقیتی دیگر برای سوریه، 
وزیر انرژی امارات در دیدار با وزیر منابع آبی سوریه گفت 
کــه ابوظبی حاضر اســت به همکاری خود در بازســازی 
سوریه ادامه دهد و بر ســرمایه گذاری خود بیافزاید.»تمام 
رعد« وزیر منابع آبی ســوریه با »سهیل المزروعی« وزیر 
انرژی امارات عربی متحده دیــدار کرد. این دیدار در مقر 
مرکــز تجاری دبی صــورت گرفت.پایگاه خبــری الخلیج 
الجدید گزارش داد کــه در این دیدار امارات برای افزایش 
همکاری با دولت ســوریه در زمینه های آب و انرژی اعالم 

آمادگی کرده است.

وزگار  ماندگار ر
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انگلیســی ها در حالی با خــروج از اتحادیه اروپا در کنار 
سیاســت تضعیف این اتحادیه به دنبال بازیگری جدید 
در صحنه جهانی هســتند که همچون گذشته سیاست 
آنها را فریب کاری و پوشاندن یک دروغ با دروغی دیگر 

تشکیل می دهد. 
ناریشکین«  انگلیس»ســرگئی  ارزیابی سیاست های  در 
مدیر ســازمان اطالعــات خارجی روســیه )اس .وی .آر( 
انگلیــس را به دروغ گویی با قصــد انحراف افکار عمومی 
متهم کرد.ناریشــکین در واکنش به ادعاهای بی اســاس 
انگلیــس درخصوص دســت داشــتن روســیه در ترور 
»ســرگئی اســکریپال« جاســوس دوجانبه و دخترش 
گفت:  »این کار، تالشــی برای پوشــاندن دروغی دیگر 
یا در حمایت از دروغ قبلی اســت«.مرگ اســکریپال در 
سال ۲۰۱۸ به یکی از بزرگ ترین منازعات میان روسیه 
انگلیس از زمان جنگ سرد تبدیل شده و به اقداماتی از 
جمله اخراج  از دیپلمات های دو طرف منجر شده است.
در همان سال، دادستانی انگلیس دو فرد روس را به اتهام 
طراحی قتل اسکریپال دادگاهی کردند و یک فرد روس 
دیگر به صورت غیابی در این رابطه متهم شد. این دادگاه 
مدعی اســت که این ســه فرد مظنون، اعضای سرویس 
اطالعاتی ارتش روسیه هستند.وزارت امور خارجه روسیه 
نیز روز سه شنبه گفت، انگلیس از این پرونده قتل برای 
تخریب عامدانه روابط مسکو و لندن استفاده کرده است.

در همین حال وزارت امور داخلی روســیه به خبرگزاری 
»اسپوتنیک« گفت، ظرف یک سال گذشته، از میان ۲۹ 
مورد درخواست کمک قضایی روســیه از انگلیس، تنها 
به ســه مورد از آن ها پاسخ داده شده است. تنشها میان 
روســیه و غرب در حالی ادامه دارد که بر اســاس نتایج 
نهایی و رســمی، حــزب حاکم »روســیه متحد« حزب 
نزدیک به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با کسب 
۴۹.۸۲ درصد آرا، توانســت نیمی از کرسی های پارلمان 
را به خود اختصاص دهد و پیروز شــود.بر اساس نتایج، 
پنج حزب »روسیه متحد«، »حزب کمونیست«، »حزب 
لیبرال دمکرات«، »حزب ســیب« و »حزب سبز« دارای 

بیشترین کرسی های پارلمان روسیه خواهند بود.
خبر دیگر آنکه سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه پیش 
از دیدار با »ینس اســتولتنبرگ« دبیرکل ناتو در حاشیه 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل به خبرنگاران اعالم 
کرد که مسکو قصدی برای عضویت در ناتو ندارد. در همین 
حال اقدام واشــنگتن در عدم صــدور روادید برای رئیس 
کمیته امور بین الملل مجلس دومای دولتی روســیه برای 
حضور در نشست سازمان ملل، واکنش تند وزارت خارجه 
روسیه را به دنبال داشت. وزارت خارجه روسیه اعالم کرد 
که مســکو اقدام واشنگتن در زمینه ندادن روادید سفر به 
یک قانونگذار ارشد روس جهت حضور در نشست محمع 

عمومی سازمان ملل را بی جواب نخواهد گذاشت.

سیاستی که انگلیس همچنان ادامه می دهد؛

 پوشاندن یک دروغ با دروغی دیگر

شکست ائتالف آمریکایی - سعودی در برابر مقاومت وارد ابعاد جدیدی شد 

ارتش یمن در البیضا و نیروهای سوریه در درعا

فرامرز اصغری 

با ادامه جنجال بر ســر معاهــده امنیتی- نظامی جدید 
میان اســترالیا، انگلیس و آمریکا موســوم به »آکوس«، 
پاریس دستور انتقام از واشنگتن، لندن و کانبرا را صادر 
کرد هر چند که ظرفیت هــای پاریس بیانگر ناتوانی آن 

برای تحقق چنین ادعایی است.
 فرانســه به مقامات دولتی خود دستور داده است تا به 
دلیل کنار گذاشــته شدن این کشــور از قرارداد فروش 
۵۶ میلیارد یورویی زیردریایی از ســوی استرالیا، آمریکا 
و انگلیــس انتقــام بگیرنــد. اســترالیا در حالیکه برای 
جایگزینی زیردریایی های فرســوده خود و خریدن ۱۲ 
فروند زیردریایی دیزلی با قابلیت تجهیز به پیشرانه اتمی 
قرارداد بزرگی با فرانســه بســته بود، با امضای قرارداد 
مشابه دیگری موســوم به »آکوس« با آمریکا و بریتانیا، 
به طور ناگهانی معامله با فرانســه را فسخ کرد.پاریس با 
اعتراض شــدید به رفتار این ۳ کشور که آن را »خنجر 
از پشــت« تعبیر کــرد و در جریان تنــش دیپلماتیک 
بی ســابقه، ســفیران خود را از کانبرا، واشنگتن و لندن 

فراخواند.
در ایــن چارچوب وزیر امور خارجه فرانســه در دیدار با 
همتای آمریکایی خود گفت، بازســازی اعتماد میان دو 
کشــور، به زمان و اقدام عملی نیاز دارد. در این میان در 
اقدامی که می تواند واکنش به اقدام سه کشور باشد، در 
بودجه نظامی فرانســه میلیاردها یورو در بودجه ۲۰۲۲ 

برای تهیه تجهیــزات جدیــد و تکنولوژی های حیاتی 
اختصــاص می دهد.این بودجه ارزشــی برابــر با ۴۰.۹ 
میلیارد یورو )۴۹ میلیارد دالر( دارد و تعهد فرانســه از 
سال ۲۰۱۹ میالدی نسبت به افزایش ساالنه بودجه اش 
تا ۱.۷ میلیارد یورو )دو میلیارد دالر( را نشــان می دهد.

در ایــن بودجه، نیروی هوا فضــا تعدادی تجهیزات ضد 
پهپادی دریافت می کند. حدود ۲۳۱ میلیون یورو نیز به 
سیستم های سایبری اختصاص می یابد و فرانسه ۲۰۰۰ 
جنگنده ســایبری دیگر ار به خدمــت می گیرد و تعداد 
کل نیروی انســانی اش را به ۵۰۰۰ تن می رساند.نیروی 
دریایــی نیز قصد دارد ۱۱ ایســتگاه زمینــی ارتباطات 
ماهواره ای خریداری کند.وزارت دفاع فرانسه قرار است 
حدود ۲.۴ میلیارد یورو برای زیرســاخت های تجهیزاتی 

جدید هزینه کند.
در این میان جانســون نخســت وزیر انگلیس با کنایه و 
لحنی تمســخر آمیز به رئیس جمهوری فرانســه گفت 
که در اختالفــات به وجود آمده بر ســر توافق امنیتی 
جدید میــان انگلیس، آمریــکا و اســترالیا، بر اعصاب 
خود مســلط باشــد. در این میان در چارچوب تقابلی با 
آمریکا، وزیر خارجه فرانســه طی دیدار با رئیس جمهور 
عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بر حمایت 
 پاریــس از بغــداد و گفت وگوهای منطقه غرب آســیا 

تاکید کرد.

فرانسه ادعای پاسخگویی به خیانت آمریکا، انگلیس و استرالیا را مطرح کرد

صدور دستور انتقام 

جوابردطالبانبهشروطجامعهبینالملل
ســخنگوی طالبان با تاکید بر این که شــروط جامعه بین الملل برای به رسمیت 
شــناختن دولت جدید افغانســتان غیرقابل قبول اســت، گفت که نگرانی های 

بین المللی قابل حل است.
»ذبیــح اهلل مجاهد« معاون وزیر اطالعات و فرهنــگ کابینه موقت طالبان تاکید 
کرد که از ســازمان ملل می خواهد نظام جدید افغانستان را به رسمیت بشناسد 
و این حق ملت افغانســتان اســت.وی با درخواست از ســازمان ملل برای ایجاد 
زمینه های مشــترک برای همکاری، تبادل دیپلماتیک و به رســمیت شناختن 
مشــروعیت دولت طالبان گفت: »ما به دنبال تقویــت روابط خود با جامعه بین 

المللی و یافتن راه هایی برای همکاری بر اســاس تفاهمات مشــترک هستیم. ما 
می  خواهیم روابط خوب و سازنده ای را با همه کشورها بر اساس فعالیت و منافع 
مشترک ایجاد کنیم«. ســخنگوی طالبان، در مصاحبه با »اسکای نیوز«، ضمن 
انتقاد از شــروط جامعه بین الملل برای به رسمیت شناختن دولت طالبان گفت: 
»این شروط برای ما نامناسب، غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بین المللی است. 
کلیه نگرانی های جامعه بین الملل قابل حل اســت اما این امر مستلزم همکاری و 
اقدام مشترک است«. پیشتر، سازمان دید بان حقوق بشر و سایر سازمان های بین 
المللی نگرانی خود را در خصوص نقض حقوق بشر از سوی نیروهای طالبان ابراز 

کرده بودند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
همچنین »امیر خان متقی«، سرپرســت وزارت خارجه دولت موقت طالبان، در 

مراســم معرفی وزیر تجارت و صنعت گفت افغانستان به زودی روابط اقتصادی 
قــوی با منطقه و جهــان را برقرار خواهد کرد.غربی هــا در حالی به بهانه مقابله 
با جنایات طالبان مانع رســیدن کمک های بشــر دوســتانه به مردم افغانستان 
می شــوند که همزمان با پایان حضور نظامی آمریکا، انگلیس، متحدانشان و ناتو 
در افغانستان، آمارها از تعداد باالی کشته شدگان غیرنظامی در حمالت اشتباهی 
نظامیان انگلیســی حکایت دارند. برآوردها و ارقام جدید نشــان می دهد که ۸۶ 
کودک و بیش از ۲۰۰ غیرنظامی بزرگسال در جریان درگیری در افغانستان طی 
اشغال نظامی این کشور توسط آمریکا، متحدانش و ناتو، توسط نظامیان انگلیسی 
کشــته شده اند و به طور متوسط برای هر فرد کشــته شده تنها ۲ هزار و ۳۸۰ 

پوند پرداخت می شود.


