 60درصد آمریکاییها از بایدن حمایت نمیکنند

سهشنبه  ۵بهمن 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3410

تازهترین نظرسنجی فاکسنیوز نشان میدهد  60درصد آمریکاییها از فرد دیگری غیر از جو بایدن در انتخابات
ریاستجمهوری  2024حمایت خواهند کرد .در نظرسنجی ژانویه  56 ،2018درصد گفته بودند از فرد دیگری غیر از
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور وقت حمایت خواهند کرد و سپتامبر  54 ،2010درصد از باراک اوباما حمایت میکردند.

بینالملل

ارتش یمن طی عملیات جدید موشکی -پهپادی بار دیگر مناطق مختلفی در امارات و عربستان را هدف قرار داد

ضرب شست مجدد علیه امارات

گروه بینالملل :بامداد دیروز ارتش یمن طی عملیات موشکی-
پهپادی مناطق مختلفی در امارات و عربستان سعودی را هدف
قرار داد .صبح دیروز سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای
مسلح یمن در توئیتر خود اعالم کرد جزئیات عملیات جدید در
عمق سعودی و امارات ساعت  ۱۰صبح (به وقت محلی) اعالم
خواهد شد .سخنگوی نیروهای مسلح یمن در تشریح این عملیات
اعالم کرد طی این عملیات اقدامات زیر صورت گرفته است:
ـ حمله به پایگاه هوایی «الظفره» و اهداف حس��اس دیگر در
ابوظبی با تعدادی موشک بالستیک از نوع «ذوالفقار»
ـ هدف قرار گرفتن مواضع حیاتی و مهم در «دوبی» با استفاده
از پهپادهای «صماد »۳
 تعدادی از پایگاههای نظامی در عمق عربس��تان در منطقه«شروره» و مناطق دیگر با تعداد زیادی پهپاد «صماد یک» و
«قاصف  »k2منهدم شدند.
ـ مواضع حیاتی و حساس در «جیزان و عسیر» با شمار قابل
توجهی از موشکهای بالستیک هدف قرار گرفتند.
یحیی سریع همچنین خاطرنشان کرد این حمالت با دقت
باالیی انجام شد و اهداف مورد نظر به صورت دقیق هدف قرار
گرفت .این عملیات تنها یک هفته بعد از حمله پهپادی و موشکی
انصاراهلل یمن به ابوظبی ،پایتخت امارات صورت میگیرد .امارات
بهتازگی حمالت خود به یمن را تشدید کرده و نیروهای تحت امر
خود با نام گردانهای «العمالقه» (غول) را که از گروههای سلفی،
تکفیری و داعش تشکیل شدهاند ،برای حمله به استان شبوه
اعزام کرده است .به نوشته رسانههای یمن ،امارات همچنین با
انتقال سالح و تجهیزات نظامی از طریق آبهای سرزمینی یمن
برای شبهنظامیان وابسته به خود ،تجاوزاتش را تشدید کرده است.
جنگندههای ائتالف سعودی -اماراتی همچنین جمعه گذشته
طی  70مورد بمباران صعده و الحدیده بیش از  300غیرنظامی
یمنی را قربانی و مجروح کردند.
■■حمله موشکی  -پهپادی به اهدافی در عمق خاک سعودی

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین گفت شماری از
پایگاههای نظامی در عمق خاک عربستان سعودی در منطقه
«شروه» و مناطق دیگر با تعداد زیادی از پهپادهای نوع «صماد
ی��ک» و «قاصف  »k2هدف قرار گرفته اس��ت .وی گفت که
مناطق حیاتی و حس��اس در «جیزان» و «عس��یر» عربستان
(جنوب غرب) نیز با شمار زیادی موشکهای بالستیک هدف
قرار گرفته و عملیات با دقت باال اهدافش را محقق کرده است.
یحیی سریع همچنین تأکید کرد نیروهای مسلح یمن آمادگی
کامل برای توسعه عملیات خود در مرحله آتی دارند و آمادهاند
تشدید حمالت را با تشدید عملیات پاسخ دهند .در حمله به
ی شده است.
منطقه صنعتی شهر جیزان دستکم یک نفر زخم 
■■هشدار به شرکتهای خارجی در امارات

س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن بار دیگر به شرکتهای
خارجی در امارات و س��رمایهگذاران در این کشور توصیه کرد
امارات را ترک کنند؛ چرا که این کشور دیگر امن نیست .سریع

تأکید کرد :تا زمانی که امارات به حمالت خود به یمن و محاصره
این کشور و مردم آن ادامه میدهد ،بهشکل مستمر در معرض
حمالت نیروهای مسلح یمن خواهد بود.

■■بیانیه ائتالف سعودی و امارات

در همین راستا ائتالف سعودی با صدور بیانیهای مدعی شد
گزارش اولیه از خسارات مادی به برخی کارگاهها حکایت دارد.
این ائتالف یکشنبهشب از هدف قرار گرفتن منطقه جیزان واقع
در جنوب عربستان سعودی توسط موشک بالستیک نیروهای
یمنی خبر داد .از سوی دیگر ،دفاع شهری عربستان سعودی
اعالم کرد در پی اصابت موشک یمنی به استان «احد المسارحه»
در منطقه جیزان در جنوب غرب سعودی  ۲نفر زخمی شدهاند
و خسارات مادی وارد شده است .خبرگزاری رسمی عربستان
س��عودی (واس) ،به نقل از ائتالف سعودی مدعی رهگیری و
انهدام  ۲فروند پهپاد شده است که از استان جوف یمن به پرواز
درآم��ده بودند .در حالی که برخی منابع غیررس��می از توقف
فرود هواپیماها در ف��رودگاه ابوظبی خبر دادهاند ،وزارت دفاع
امارات مدعی رهگیری موشکهای یمن شده است .خبرگزاری
رسمی امارات «وام» هم به نقل از وزارت دفاع این کشور مدعی
شد ،با  ۲موشک بالستیک که یمنیها به سمت امارات شلیک
کردهاند ،مقابله شده است .وزارت دفاع امارات در ادامه ادعا کرد
این موشکها منجر به خسارتی نشده و بقایای آن در مناطقی
در اطراف ابوظبی سقوط کرده است.
■■جنگندههای ائتالف سعودی  ۴۵بار یمن را بمباران کردند

مناب��ع خبری بامداد دوش��نبه گ��زارش دادن��د جنگنده
بمبافکنهای ائتالف سعودی طی کمتر از  ۲۴ساعت گذشته
 ۴۵ب��ار یمن را بمباران کردند .به گزارش المس��یره ،جنگنده

استاندارحسکه:

بازی آمریکا با داعش علیه آشتی ملی سوریه است

استاندار حسکه از نقش آمریکاییها در تحوالت شمال
ش��رق سوریه با هدف بازگرداندن تروریستهای داعش به
میدان پرده برداش��ت .نیروه��ای کرد تحت نظارت آمریکا
موسوم به قوای دموکراتیک (قسد) ،زندان الصناعه را از ۴
محور محاصره کرده و با توپخانه و راکت به شکل گسترده
داعشیهای داخل آن را زیر آتش گرفتهاند.
روزنامه الوطن به نقل از منابع رسانهای نزدیک به قسد
اعالم کرد تاکنون  123نفر از زمان شروع درگیریها کشته
شدهاند که  77نفر از آنها از داعش و  39نفر هم از «قسد»
و  ۷نفر از غیرنظامیان هستند.
توگو با روزنامه
غس��ان خلیل ،استاندار حس��که در گف 
الوطن ،درباره حمالت اخیر تکفیریها به زندانهای شهر
الحسکه سوریه گفت« :زندان الصناعه همچنان تحت کنترل
«قسد» است و داعشیها تاکنون شماری از افراد قسد را در
داخل زندان به گروگان گرفتهاند و همچنین داعش��یهای
فراری بر س��اختمانهای مج��اور و برخی نقاط در غویران
مسلط هستند .درگیریها در اطراف زندان همچنان ادامه
دارد و بالگردهای آمریکایی در آسمان حسکه در حال پرواز
هستند .روند نابودی منازل شهروندان و آواره کردن آنها از
مناطق النشوه ،الزهور و غویران ادامه دارد .آنچه تاکنون رخ
داده است ،تالش آمریکا برای به چرخه برگرداندن داعش
بوی��ژه پس از خواس��ت داخلی و بینالملل��ی برای خروج
نیروهای آمریکایی از س��وریه است .فعال کردن داعشیها
از س��وی آمریکا بهانهای برای ماندن این نیروها در سوریه
فراهم میآورد .همچنین از اهداف این تحوالت این اس��ت
که به ساکنان منطقه فشار وارد شود به مراکز آشتی ملی
دولت س��وریه مراجعه نکنند زیرا آنها روند آش��تی ملی را
خطری برای خود میدانند».
او در ادامه به دیدار «متئو پرل» معاون فرستاده آمریکا
در امور سوریه با سرکردههای قسد و گروه موسوم به شیوخ
الرقه و درخواس��ت از آنها برای کارش��کنی در مسیر روند
آش��تی ملی در الرقه سوریه هم اش��اره کرد و گفت« :این

مقام آمریکایی به صراحت خواستار آن شده است که اجازه
موفقیت به روند آشتی ملی داده نشود و آنها نباید به سوی
مصالحه با دمشق پیش بروند».
این مقام سوری ضمن اشاره به تبلیغات مسموم و دروغ
رس��انههای قس��د و مورد حمایت آمریکا علیه روند آشتی
ملی س��وریه ادامه داد« :این شبهنظامیان بخوبی میدانند
در صورت موفقیت روند آشتی ملی ،کار آنها هم تمام است.
اقدامات «قسد» علیه ساکنان در حد ارتکاب جنایت است.
آنها هیچ پایگاه مردمی ندارند و نفرت عمیقی حتی در میان
اقشار ُکرد از نیروهای «قسد» وجود دارد» .او همچنین به
عدم حضور سازمانهای بشردوستانه مانند کمیته بینالمللی
صلیب س��رخ ،سازمان جهانی بهداشت و کمیساریای امور
پناهندگان ،برنامه جهانی غذا و یونیسف اشاره کرد.
از طرف دیگر واشنگتن در یک نعل وارونه دیپلماتیک،
س��عی میکند خود را از حمالت اخیر داعش به الحس��که
مبرا جلوه دهد .ند پرایس ،سخنگوی وزارت خارجه دولت
بایدن در بیانیهای اعالم کرد« :ایاالت متحده حمله پنجشنبه
داعش به بازداشتگاه نیروهای امنیت داخلی استان الحسکه
در شمال شرق سوریه را که تالشی برای آزادی جنگجویان
یکند».
بازداشت شده داعش بود ،محکوم م 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بالفاصله با ماهیگیری
از درگیریه��ای الحس��که ،به توجیه حضور اش��غالگرانه
آمریکاییه��ا و ائت�لاف به رهبری واش��نگتن در س��وریه
پرداخت و مدعی ش��د« :این حمل��ه تاکیدی بر اهمیت و
نی��از به تأمی��ن مالی کامل ائتالف جهانی برای شکس��ت
دادن طرحهای داعش است» .نیروهای کرد سوری نیز در
این غائله انگش��ت اتهام را به سوی ترکیه و تروریستهای
ارتش آزاد که مورد حمایت آنکارا هس��تند ،دراز کرده اما
اشارهای به تحرکات لجستیکی آمریکاییها به نفع داعش
در شرق س��وریه نمیکند .در بیانیه قسد تأکید شده این
نیروها توانس��تهاند توطئه ترکیه در حق ساکنان شمال و
شرق سوریه را خنثی کنند.

سازمان «پزشکان بدون مرز» :حمله به زندان صعده غیرقابل انکار است

سازمان پزشکان بدون مرز در بیانیهای جداگانه حمله ائتالف سعودی به زندان صعده را محکوم کرد .به گزارش المیادین،
سازمان پزشکان بدون مرز حمله ائتالف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی به یک زندان در صعده در شمال یمن
را غیرقابل توجیه خواند و اعالم کرد هیچ راهی برای انکار آن وجود ندارد .در بیانیه این سازمان آمده است :این حمله غیرقابل
انکار است و همه شاهد آن بودهاند« .احمد مهمات» رئیس هیات سازمان پزشکان بدون مرز در یمن نیز در این باره تاکید کرد:
این حوادث در ادامه سلسله حمالت هوایی غیرقابل توجیه بوده است که ائتالف سعودی علیه مدارس ،بیمارستانها ،بازارها،
مراسم عروسی و زندانها در یمن انجام میدهد .وی ادامه داد :از ابتدای جنگ یمن بارها شاهد آثار و پیامدهای وحشتناک
بمباران کورکورانه مناطق یمن توسط ائتالف بودهایم .ائتالف متجاوز عربی در ادامه حمالت خود به غیرنظامیان یمنی ،زندانی
در صعده را هدف قرار داد که این حمله  ۸۷کشته و  ۲۶۶مجروح بر جا گذاشت.

بمبافکنهای ائتالف سعودی  ۱۸بار شهر «حریب» و  4بار شهر
«الوادی» واقع در استان مأرب را بمباران کردند .بر اساس این
گزارش ،این جنگندهها همچنین  ۱۰بار شهر عین التابعه واقع
در استان شبوه را هدف قرار دادند .این گزارش میافزاید ،جنگنده
بمبافکنهای ائتالف سعودی همچنین  ۸بار شهر مقبنه در
استان تعز و  5بار نیز استان صعده یمن را بمباران کردند.

■■هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان این کشور در امارات

خبرگزاری اس��پوتنیک نوشت در پی حمله ارتش یمن به
ابوظبی و دوبی در پاسخ به تجاوزات روزانه ائتالف متجاوز عربی
به سرکردگی عربستان سعودی و امارات به غیرنظامیان یمنی،
سفارت آمریکا از شهروندانش در امارات خواسته است سطح باالی
هوشیاری امنیتی را حفظ کرده و مراقب باشند .سفارت آمریکا
همچنین هفته گذشته پس از حمله انصاراهلل یمن به ابوظبی
هشدار مشابهی را به شهروندان آمریکایی مقیم امارات داده بود.

■■حمله یمن بورس ابوظبی را منفی کرد

پایگاه اطالعرسانی « »DFMمربوط به بورس دوبی صبح
دیروز با اش��اره به حمله موش��کی -پهپادی یمن نوشت این
مسأله باعث شد بورس ابوظبی  2/2درصد و بورس دوبی 0/3
درصد منفی ش��وند .بر اساس این گزارش ،در معامالت دیروز
شاخص کل بورس ابوظبی  70واحد ریخت و به  3140واحد
افت کرد .شاخص بورس دوبی هم به  8675واحد عقبنشینی
کرد .در معامالت دیروز بورس ابوظبی بسیاری از شرکتهای
بزرگ از جمله انبوهسازی عمار ،افت باالی  3درصد ارزش سهام
خود را تجربه کردند به گونهای که عمار  3/5درصد و شرکت
سرمایهگذاری  GFHمعادل  3/1درصد منفی شدند .در همین
راستا محمد البخیتی ،عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن
در اظهارنظری گفت ارزش سرمایهگذاری در امارات به «صفر»
خواهد رسید.

روند تخلیه دیپلماتهای آمریکایی ،انگلیسی و آلمانی از اوکراین آغاز شده است

آیا اسرائیلیها زلنسکی را هم میبرند؟

وضعیت اوکراین با دخالتهای نظامی و سیاسی آمریکا و
متحدانش به سرعت رو به وخامت میگذارد .پس از آنکه آمریکا،
انگلیس و آلمان دیپلماتهایشان را از این کشور فراخواندند،
حاال نوبت به رژیم صهیونیس��تی رس��یده تا در یک نمایش
تبلیغاتی روسهراسانه ،دم از انتقال دهها هزار یهودی اوکراینی
به سرزمینهای اشغالی بزند .همه این تحرکات دیپلماتیک در
حالی است که سخنگوی دفتر ریاستجمهوری روسیه ،درباره
خطر بیسابقه بروز یک جنگ همهجانبه در اوکراین هشدار
داده و گفته است ارتش کییف در خط تماس دونباس در شرق
این کشور آماده حمله به روستباران شده است.
در چنین شرایطی وزارت خارجه دولت بایدن که قبال توصیه
سطح  4را درباره سفر به اوکراین صادر کرده بود ،به شهروندان
آمریکایی اعالم کرد به دلیل همهگیری کرونا و افزایش تهدیدها
از سوی روسیه از سفر به این کشور امتناع کنند.
همزمان سخنگوی کاخ سفید از برنامهریزی وزارت خارجه
آمریکا برای تخلیه آمریکاییها از اوکراین از روز دوشنبه به خاطر
وضعیت امنیتی خبر داد .در صورتی که چنین تصمیمی اتخاذ
شود ،اعضای خانواده دیپلماتهای آمریکایی در اوکراین باید به
واشنگتن بازگردند و دیگر کارمندان غیرضروری نیز میتوانند
به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کنند.
وزارت خارج��ه انگلیس نیز با انتش��ار بیانیهای اعالم کرد
به دلیل احتمال اقدام نظامی مس��کو علیه اوکراین ،نیمی از
کارمندان سفارت و اعضای خانواده آنها را از سفارتش در اوکراین
خارج میکند .لندن همچنین از شهروندان خود خواست از
سفرهای غیرضروری به اوکراین خودداری کنند .روز یکشنبه
وزارت خارجه انگلیس در بیانیهای مدعی شده بود روسیه در
حال برنامهریزی برای ایجاد یک دولت طرفدار خود در اوکراین
است .این در حالی است که انگلیس پیشتر به ارسال سالحهای
ضدتانک و مستشاران نظامی به اوکراین اعتراف کرده است.
از طرف دیگر آلمانها هم برخالف تصمیم اتحادیه اروپا ،در
حال تخلیه کارکنان و وابستگان سفارت خود در کییف هستند.
طبق اعالم بروکسل ،کشورهای اتحادیه اروپایی ،فرستادگان

دیپلماتیک خود را در اوکراین حفظ میکنند ،هر چند آلمان،
رهبر فعلی اتحادیه پیشاپیش این موضع را نقض کرده است.
به نوشته روزنامه بیلد ،برلین با وجود مخالفت با ارسال سالح
به اوکراین که به احضار سفیر این کشور در کییف انجامید،
همسو با متحدان آمریکایی و انگلیسیاش در ناتو اقدام به تخلیه
بخشی از دیپلماتهایش از این کشور میکند.
وزیر خارجه اوکراین در توئیتی از این موضوع انتقاد کرد و
نوشت« :اظهارات مقامات آلمان مبنی بر اینکه امکان تحویل
سالحهای تدافعی به اوکراین وجود ندارد با وضعیت امنیتی
امروز همخوانی ندارد».
جالب اینکه آمریکا و انگلیس که اقدام به ارسال تسلیحات
به اوکراین کردهاند ،هر کدام به شکلی از زیر بار اعزام نیروی
نظامی رزمی به این کشور در صورت حمله روسها شانه خالی
کرده و به این ترتیب با وجود دمیدن مداوم بر آتش جنگ ،در
حساسترین لحظات پشت اوکراینیها را خالی میکنند .از یک
سو ،جو بایدن احتمال اعزام نیرو به اوکراین در صورت اشغال
جزئی آن توسط روسیه را منتفی خواند و از طرف دیگر معاون
نخستوزیر انگلیس اعالم کرد لندن شانه به شانه اوکراین در
جنگ حضور خواهد داشت اما بدون اعزام نیرو(!)
در شرایطی که احتمال برخورد در شرق اوکراین بیشتر
شده ،گفته شده در بحبوحه این تنشها وزرای دفاع روسیه
و انگلی��س تصمیم دارند با هم در مس��کو دیدار و گفتوگو
کنند .اسرائیل نیز به عنوان دستنشانده آمریکا و بریتانیا در
خاورمیانه از نظر تبلیغاتی کامال هماهنگ با خط روسهراسانه
واشنگتن و لندن عمل میکند .به گزارش روزنامه هاآرتص،
رژیم صهیونیستی آماده انتقال حدود  75هزار نفر از یهودیان
اوکراین به فلس��طین اشغالی در صورت حمله روسیه به این
کش��ور به موجب قانون اسرائیلی «بازگشت حق مهاجرت»
اس��ت .نمایندگان وزارتخانههای دولتی اسرائیل در نشستی،
تهدید پیشبینی شده علیه اقلیتهای یهودی در اوکراین را
که ولودیمیر زلنس��کی ،رئیسجمهور این کشور نیز یکی از
آنهاست بررسی کردند.

دور دنیا

پرواز  39جنگنده چینی بر فراز تایوان

ارتش چین در واکنش به اقدام تحریکآمیز آمریکا در
اعزام  ۲ناو خود به دریای چین جنوبی ۳۹ ،فروند هواپیمای
خود را ب ه سمت سامانه دفاع هوایی تایوان روانه کرد .پکن
روز یکشنبه در حالی از پرواز نزدیک به  40فروند هواپیمای
جنگنده چینی در فضای این جزیره خبر داد که رکورد پرواز
جنگندههای چینی بر فراز تایوان با  56فروند و مربوط به ماه
اکتبر (پاییز گذشته) بوده است .واشنگتن بهدنبال آن است
با استفاده حداکثری از تمایل تایوان برای جدایی از چین ،به
اهداف خود در دریای چین جنوبی دست یابد؛ منطقهای
که بهاعتقاد کارشناسان توجه آمریکا را از خاورمیانه به این
سمت معطوف کرده است .به گزارش خبرگزاری «اناچکی»،
نیروی دریایی ژاپن یک رزمایش مشترک با نیروی دریایی
آمریکا در آبهای جنوب استان اوکیناوا نزدیک محدوده
دریای چینجنوبی انجام داد که  10کشتی از جمله  ۲ناو
هواپیمابر آمریکایی «یواساس کارل وینسون» و «یواساس
آبراهام لینکلن» و همچنین یک ناوش��کن در آن شرکت
داش��تند .اینکه ارتش آمری��کا از پایگاههای خود در خاک
آمریکا چند ناو هواپیمابر به آبهای اطراف ژاپن اعزام کند
معمول نیست .همین موضوع رویارویی واشنگتن با پکن در
این منطقه راهبردی دریایی را وارد فاز جدیدی کرد و چین
در واکنش جنگندههایش را به آسمان تایوان فرستاد .از طرف
دیگر در کنفرانس خبری دیروز ،ژائو لیجیان ،سخنگوی
وزارت خارجه چین در زمینههای لغو پروازهای مس��افری
به انتقاد از واشنگتن پرداخت.

کودتای بورکینافاسو در شب تاریخی

در یک رخداد تاریخی ،ارتش بورکینافاسو با بهرهبرداری
از جشن عمومی ناشی از پیروزی تیمملی فوتبال این کشور
در جام ملتهای آفریقای  2022در کامرون ،اقدام به کودتا
و برقراری حکومت نظامی کرد .ناآرامیها در این کش��ور
کوچک و محصور شمال غرب قاره آفریقا از روز یکشنبه
آغاز شد .به گزارش اسپوتنیک ،ساعاتی پیش از پیروزی
تیمملی بورکینافاسو بر گابن در مرحله یکهشتم نهایی
جام ملتهای آفریقا ،تبادل آتش ش��دید در آواگادوگو،
پایتخت این کش��ور گزارش ش��د .این درگیریها مانع
شادی خیابانی مردم در پایتخت نشد .سپس خبرگزاری
فرانسه در خبری به نقل از منابع امنیتی گزارش داد راک
مارک کریس��تین کابوره ،رئیسجمهور ،رئیس پارلمان
و وزرای دولت بورکینافاس��و عمال در پادگان س��انگولی
المیزانا بازداشت ش��دهاند .در ابتدا وزیر دفاع این کشور
وقوع کودتای نظامی توسط برخی ارتشیهای شورشی
را تکذیب کرد اما س��رانجام پی��ش از ظهر دیروز ،ارتش
بورکینافاسو با تایید خبر دستگیری رئیسجمهور اعالم
کرد قدرت را در دس��ت گرفته اس��ت .شرکت ایرفرانس
دیروز  ۲پرواز به بورکینافاسو را لغو کرد و سفارت فرانسه
در آواگادوگو به شهروندان فرانسوی توصیه کرد به دلیل
درگیریهای خشونتآمیز و ناآرامیها در ارتش ،از خانه و
محل اقامتشان خارج نشوند.

اخراج خانم وزیر مشاور انگلیس
ب ه خاطر مسلمان بودن!

دفتر نخستوزیری انگلستان با انتشار اطالعیهای از
صدور دستور تحقیقات درباره اخراج وزیر مشاور پیشین
این کشور صرفا به دلیل مسلمان بودن خبر داد .به گزارش
روزنامه ساندی تایمز ،داونینگ استریت حساسیت زیادی
به صحبتهای خانم نصرت غنی ،وزیر مش��اور سابق در
لونقل هوایی و دریایی کابینه نش��ان داده که
ام��ور حم 
گفته است دلیل کنار گذاشته شدن او از سمتش در سال
 ،2020عدم استقبال همکارانش از مذهب او بوده است.
در اطالعیه دفتر بوریس جانسون آمده است« :نخستوزیر
خواستار آغاز تحقیقات دولت درباره ادعاهای مطرح شده از
سوی نصرت غنی نماینده پارلمان شده است» .خانم غنی،
نماینده حزب محافظهکار در وست مینیستر که اصالتی
کشمیری و مسلمان دارد اخیرا به افشای تبعیض مذهبی
در باالترین سطح سیاسی انگلیس پرداخته بود .او هفته
گذشته به روزنامه ساندی تایمز گفت« :یکی از رهبران
حزب محافظهکار طی یک جلسه در دفتر نخستوزیری به
من گفت مسلمان بودنم مانند یک مشکل در یک نشست
مطرح و بررسی شده است».
اظهارات اخیر نصرت غنی باعث مطرح شدن مسائل
مرب��وط به اسالمهراس��ی در درون ح��زب محافظهکار
انگلس��تان در رسانهها شده است .او دیروز در واکنش به
ثبت شکایت رسمی جانسون از حزب محافظهکار توئیت
زد« :تنها درخواس��ت من از نخستوزیر همانگونه که
دیشب نیز به وی گفتم ،جدیت در این باره و تحقیق در
این رابطه است .از تصمیم اتخاذ شده استقبال میکنم».

مذاکره آمریکا و انگلیس با طالبان
در نروژ

هیأت طالبان که به دعوت دولت نروژ به این کش��ور
اس��کاندیناویایی رفت��ه ،اقدام به مذاکره ب��ا نمایندگان
دولتهای آمریکا ،انگلیس و چند کشور غربی دیگر کرده
است« .امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارج ه طالبان
شنبه گذشته با هواپیمای خصوصی در رأس هیاتی برای
ش��رکت در نشستی با محوریت افغانس��تان عازم اسلو،
پایتخ��ت نروژ ش��د .طبق اعالمی��ه وزارت خارج ه نروژ،
نمایندگان طالبان و اقشار مختلف جامع ه افغانستان برای
نشست  ۲۳تا  ۲۵ژانویه در اسلو دعوت شدهاند .با گذشت
یک روز از ورود هیات طالبان به اسلو اما مشخص شد این
نشست پوششی برای مذاکره دولتهای غربی با طالبان
بوده است .ابتدا ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی دولت موقت
طالبان در توئیتی نوشت امیرخان متقی و هیات اعزامی
ب��ا مقامات دولت نروژ دیدار کردهاند .او همچنین درباره
شرکت طالبان در نشست اسلو نوشت« :شرکتکنندگان
تایید کردند افغانستان خانه مشترک همه افغانهاست
و بر ل��زوم همکاری افغانها برای بهتر ش��دن وضعیت
سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در کشور تاکید کردند .تمام
شرکتکنندگان در این باره که تنها راهحل تمام مشکالت
افغانستان تفاهم و همکاری است ،به توافق رسیدند» .با
ای��ن حال کمی بعد منابع نروژی فاش کردند که هیات
طالبان با نمایندگان دولت بایدن و دولت بوریس جانسون
و همچنین نمایندگان سازمانهای غیردولتی بینالمللی
نیز دیدار کرده است.

