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اختالفات طرفهای افغانی همچنان الینحل باقی ماند

پایان بینتیجه نشست دوحه

ادامه از صفحه اول
در وضعیت خوزستان چه سهمی داریم؟

حال مردمی که همیشه به گرما و خونگرمی معروف
ِ
بودند ،خوش نیســت .مردمی کــه در این اقلیم بزرگ
شــدهاند و زندگی خود را با تابســتان باالی ۵۰درجه
طی کردهاند ،این روزها رنجهای فراوان دارند .چرا سهم
خوزستان شده اســت بیآبی ،ریزگردها ،بیکاری؟ چرا
خوزستان به اینجا رسید؟
جلگهای را کــه زمانی آبادانیاش با همین رودخانهها
بود ،به بیآبی کشــاندیم .کســانی که امروز با اعتراض
مردم ،فضا را مناسب میبینند که در تریبونها با صدای
بلند ،فریاد بکشند یا مسئوالن را به محاکمه فرا بخوانند،
زمانی که طرحهای انتقال آب اجرا میشد ،کجا بودند؟
سیاستگذاران کشور که مجوز تاسیس صنایع آببر در
مناطق کویری صادر میکردند ،آیا نتایج طرحهای خود را
ندیدند؟ نهادهای مدنی کجا بودند؟ فعاالنمحیطزیست
کجا بودند؟ دانشگاهها کجا بودند؟ آیا سیاستگذاران از
نظرات نهادهای مدنی ،فعاالنمحیطزیست و دانشگاهها
و موسسات پژوهشی استفاده کردند؟ ظاهرا خوزستان،
نمایشگاهی از همه مشکالت با درجه باالی مملکت شده
است .بیایید باور کنیم که ساختار اجتماعی یک موجود
زنده است ،اگر بنا باشد برای حیات یکی ،درد بر دیگری
تحمیل کنم ،همین درد ،همه دیگر ســاختارها را در بر
خواهد گرفت .هنگامی که آب خوزستان مشکل داشته
باشد ،صنعت نفت و فوالد و پتروشیمی هم نمیتواند به
خوبی کار کند و آنجا همه مردم ایران در دورترین نقاط
ایران زمین ،متاثر میشوند.چه شاهدی باالتر از این شعر
سعدی که «بنی آدم اعضای یکدیگرند /که در آفرینش ز
یک گوهرند /چو عضوی به درد آورد روزگار /دگر عضوها
را نماند قرار»
لذا پیشــنهاد میشود -۱ :مشــکالت خوزستان ،در
مقیاس ملی دیده شــود -۲.استاندار خوزستان ،مدیری
در ســطح وزرا دیده شود ،به گونهای که فرصت حضور
در هیات دولت را داشته باشد -۳.انتخاب استاندار توسط
مردم ،از خوزستان آغاز شود.

ادامه از صفحه اول
چرا زاگرس میسوزد؟

همدلی| تقابل طالبــان و حکومت مرکزی در
افغانســتان به کالف پیچیــدهای از اختالفات
تبدیل شــده است که احتمال دستیابی به حل
و فصل آن در آیندهای نزدیک ،بسیارغیرمنتظره
به نظر میرســد .در همین حال با وجود آنکه
مذاکرات طرفین افغانــی همچنان به میزبانی
کشــورهای دیگر انجام میشــود ،اما در نهایت
خروجی قابل توجهی از این نشســتها حاصل
نمیشود .در این میان ،پیشرویهای گسترده
نیروهای طالبان ،نه تنها قدرت چانهزنی آنها را
در مذاکرات افزایش داده اســت ،بلکه بازیگران
صحنه بینالملل را نیز ناچار به تفاهم با آنان ،به
جای حکومت مرکزی کرده است.
در همیــن حال پس از دو روز مذاکره فشــرده
بین طرفهــای افغانی در دوحه ،تنها نتیجهای
که دیدار هیات عالیرتبه سیاســی افغانستان
با گروه طالبان در پی داشــت ،امیــد به ادامه
مذاکــرات دو طرف در آیندهای نزدیک اســت.
گفتوگوهــای دو روزه قطر بــا حضورهیأت
جدیدی از سیاستمداران افغان به رهبری دکتر
عبداهلل از روز شنبه در دوحه آغاز شد و یکشنبه
شب با برگزاری یک نشست خبری به کار خود
پایان داد .برآیند مهم این نشست تاکید بر ادامه
گفتوگوها میان دو طرف بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،شبکه تلویزیونی
الجزیره قطر گزارش داد که هیاتهای نمایندگی
دولت افغانســتان و طالبان بیانیه مشترکی را
منتشــر و تصریح کردند که مجددا نشستی را
خواهند داشت و دستورالعملهایی برای تسریع
در روند مذاکرات صلحشان صادر کردهاند .پس
از پایان مذاکرات ،روســای دوهیأت ،نشستی
خبــری را در محل مذاکرات برپا کردند .در این
نشست ،نخســت عبداهلل عبداهلل اعالم کرد که
در این نشســت مواضع دو طرف کامال واضح و
آشــکار شده و قرار است این مذاکرات همچنان
تداوم داشته باشــد .عبداهلل همچنین وعده داد
که در هفتههــای آینده گفتوگوهای دو طرف
بار دیگر آغاز خواهد شــد .مال عبدالغنی برادر،
رئیسهیــأت مذاکرهکننده طالبان ،نیز بر حل
مشکل افغانستان از راه گفتوگو و مذاکره تاکید
کرد و گفت هرچند طالبان در این اواخر مناطق
زیادی از افغانستان را به تصرف درآورده است ،با

این حال باور دارد که مشکل افغانستان باید از راه
مذاکره حل شود .نتیجه مذاکرات دو روزه دوحه،
انتشار بیانیه شش مادهای دو طرف بود .در این
بیانیه آمده است که هر دو طرف متعهد شدهاند
تا رســیدن به چنین توافقی در سطح عالی در
مذاکرات شــرکت کنند و به منظور رسیدن به
این هدف در آینده چنین نشستهایی را ادامه
دهند .به گزارش الجزیره ،در این بیانیه تصریح
شــد« :ما برای ارائه کمکهای انساندوستانه در
سراسر افغانستان تالش خواهیم کرد».
همچنین به گزارش اســپوتنیک ،در ادامه این
بیانیه که بعــد از دو روز مذاکرات در قطر صادر
شده آمده اســت ،هیاتهای نمایندگان دولت
افغانستان و گروه طالبان توافق کردهاند تا اجازه
به دسترســی ایمن مردم به واکسن در سراسر
افغانستان را داده و امنیت کارکنان حوزه پزشکی
را که تزریق واکســن انجام میدهند ،تضمین
کنند .در این بیانیه که از سوی عبداهلل عبداهلل،
رئیس هیات کابل و همچنین رئیس شــورای
عالی مصالحه ملی افغانستان در یک کنفرانس
مطبوعاتی قرائت شــد ،آمده اســت« :طرفها
توافق کردند به خاطــر همهگیری کووید،۱۹-
همه تدابیر الزم برای تضمین امنیت پرســنل
اجرا کننده واکسیناسیون اتخاذ شود و همچنین
نقل و انتقال مناسب کپســولهای اکسیژن و
دیگر تجهیــزات الزم برای درمان افراد آلوده به
کروناویروس تضمین شود».
بــا این وجــود ،هیاتهــای طالبــان و دولت
افغانســتان نتوانستند بر ســر یک آتشبس یا
آزادســازی زندانیها در جریان دو روز مذاکرات
در پایتخت قطر توافق کنند .بر اســاس بیانیه

مشترک ،شــرکت کنندگان در مذاکرات بین
افغانی در شــهر دوحه توافــق کردند مذاکرات
ســطح باال را ادامه دهند و فرآیند صلح را برای
غلبه بر وضعیت فعلی در افغانســتان تســریع
کنند .دو طرف اعالم کردند که زیرساختهای
غیرنظامی نباید آسیب ببینند .آنها همچنین بر
سر لزوم اجتناب از تلفات غیرنظامی و تضمین
تحویل کمکهای انساندوستانه به همه مناطق
کشور توافق کردند .این هیاتهای مذاکره کننده
به گفته محمد نعیم ،ســخنگوی دفتر سیاسی
طالبان در پایتخت قطر ،نتوانســتند بر سر یک
آتشبس برای مناســبت عید قربان و یا بر سر
آزاد کردن اعضای زندانی طالبان توافق کنند.
اخیرا رسانههای عربی گزارشهایی درخصوص
گمانهزنیها درباره آتشبس احتمالی به مناسبت
عیــد قربــان و آزاد کردن  ۷۰۰۰تن از شــبه
نظامیان طالبان منتشر کردند .بر اساس برخی
گزارشهای رسانهای ،در جریان نشست سطح
باالی دو روزه بین افغانی در شــهر دوحه بر سر
یــک آتشبس چند روزه یــا آزاد کردن برخی
زندانیها توافق شــده است؛ مسئلهای که البته
مورد تایید قرار نگرفته اســت .بر این اســاس،
ک بار
به نظر میرســد که دو طرف گفتوگو ی 
دیگر دست خالی از این مذاکرات بیرون آمدهاند.
هرچند هیچ خبری از موضوع دو روز گفتوگو
به بیرون درز نکرده اســت ،اما اگر بیانیه شش
مادهای را برآیند این نشســت در نظر بگیریم،
حرفی جدی میان دو طرف ردوبدل نشده است.
مذاکرات طرفهای افغانی در حالی در دوحه به
پایان رسید که پیش از آن ،این طرفین جلساتی
را نیز به میزبانی تهران برگزار کرده بودند .در

همین حال روز گذشــته ،سعید خطیب زاده
در نشســت هفتگی خود با خبرنگاران داخلی
و خارجی ،در پاسخ به این سوال که گفته شده
است یک هیات روس در جریان مذاکرات ایران
و افغانستان که چندی پیش در تهران برگزار
شــد حضور داشته اســت و آیا ایران قصدی
برای برگزاری دور بعدی ایــن مذاکرات دارد
یا نه؟ گفت«:ایران مســیری را که آغاز کرده
تا لحظهای که طرفهای افغانســتانی پایبند
به آن باشــند ادامه خواهد داد .ایران در ابعاد
دوجانبه و چندجانبه با گروههای افغانســتانی
به صــورت فعــال در ارتباط اســت .نماینده
ویــژه ایران در امور افغانســتان با این گروهها
به صورت مختلف در ارتباط اســت و آمادگی
داریم که این ارتباط را به صورت حضوری ادامه
دهیم .ما از هر ابتکاری در این مسیر استقبال
میکنیم و کمک میکنیم که گفت وگوهای
فراگیر و مرضیالطرفین بین گروههای مختلف
افغانستانی برای رسیدن به صلح در این کشور
برگزار شود».
او همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط
با آخرین تحوالت افغانســتان و موج احتمالی
جدیــد ورود مهاجران افغانســتانی به ســمت
مرزهای ایــران و برخی از کشــورهای منطقه
گفت« :در مورد مســائل افغانســتان ما با دقت
وضعیت در مرزها را کنترل میکنیم و زیر نظر
داریم .اوضاع را رصد میکنیم و شرایط را بررسی
میکنیم ».او ادامه داد« :امنیت افغانستان امنیت
ایران است و نا امنی در افغانستان برای ما قابل
تحمل نیست و همان طور که گفتم ما به صورت
دقیق شرایط و تحوالت در افغانستان را رصد و
بررسی میکنیم».
از سوی دیگر ،حامد کرزای رئیس جمهور سابق
افغانستان در سخنانی در یک نشست مجازی،
با تاکید بر این که هــر چه زودتر باید صلح در
افغانستان برقرار شود؛ مذاکرات صلح در تهران
را قدم مهمی عنــوان کرد .او اضافه کرد« :یکی
از مکانیزمهای مهمی که در حال انجام است از
سوی روسیه ،چین ،آمریکا و پاکستان به صورت
مشترک شکل گرفته است که پیوستن ایران به
این مکانیزم نیز میتواند توســعه روند صلح را
آسانتر کند».

گفتوگوی تلفنی روحانی با امیر قطر

رئیس جمهور حســن روحانی بعداز ظهر دیروز و در آستانه عید
ســعید قربان در تماس تلفنی با امیــر قطر ،با تبریک عید قربان
بــه دولت و مردم قطر ،خاطرنشــان کرد« :شــرایط منطقهای و
بینالمللی ،همکاریهــا ،تماسها و ارتباطات مســتمر بین دو
کشــور را میطلبد ».روحانــی روابط ایران و قطــر به عنوان دو
کشــور مسلمان را بســیار خوب و رو به توسعه دانست و با اشاره
به فرصتهای فراوان همکاری در همه زمینهها بین دو کشــور،
گفت«:هیچ مانعی برای توسعه روابط دو کشور وجود ندارد و باید
تالشها را برای تقویت هرچه بیشتر همکاریها مضاعف کنیم».
روحانی با بیان اینکه رویکرد ثابت جمهوری اسالمی ایران بر سه
محور اعتدال و حکمت ،تعامل ســازنده و حل و فصل منازعات از
طریق گفت و گو است ،تصریح کرد« :مواضع و سیاستهای ایران
و قطر درخصوص ثبات و توازن در منطقه بســیار نزدیک اســت

و الزم اســت گامهای اجرایی دو کشــور با کمک دوستان دیگر
دراین زمینه تقویت شــود ».رئیس جمهور تالش برای برقراری
صلح و ثبات در منطقه را از سیاستهای اصلی ایران برشمرد که
از ســوی همه دولتها پیگیری میشود و گفت«:چالش اساسی
منطقه نظامیگری برخی کشورها و رژیم صهیونیستی است که
بایــد تالش کنیم منطقه را از وضعیت نظامیگری خارج کنیم».
روحانــی درادامه بــا قدردانی از مواضع دولــت قطر درخصوص
موضوعات منطقــهای و تاکید بر لزوم گفت و گو و حل بحرانها
از طریق مسالمتآمیز ،گفت« :امروز حاکم شدن فضای اعتدال و
عقالنیت در عرصه تحوالت منطقهای و پیگیری راه حل سیاسی
برای حل بحرانها بیش از گذشته احساس میشود».
رئیس جمهور بــا بیان اینکه ایران از همــه ظرفیت خود برای
پیشبرد تالشهای سازمان ملل به منظور برقراری صلح در یمن

استفاده کرده است ،گفت« :همافزایی کشورهای مسلمان در حل
و فصل مشکالت منطقهای یک هدف اساسی برای ایران است».
امیــر قطر نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید ســعید قربان به
دولت و مردم ایران ،روابط دو کشــور را بســیار دوســتانه و خوب
توصیف کرد و با تقدیر از تالشهای دکتر روحانی در برقراری روابط
گرم و صمیمانه تهران و دوحه ،گفت«:در طول  8ســال گذشته ما
شاهد نقطه عطفی در روابط دو کشور بودیم و امیدواریم این روابط
دوستانه و رو به گسترش همچنان تداوم یابد ».شیخ تمیم بن حمد
بن خلیفه آل ثانی ،با اشــاره به شــرایط حساس منطقه ،اظهار کرد:
«معتقدیم حل مشــکالت و منازعات منطقهای راه حل نظامی ندارد
و بهترین راه برای حل مشکالت ،گفت و گو و مسیر سیاسی است و
امیدواریم همه کشورهای منطقه با تقویت همکاریها برای دستیابی
به صلح و آرامش تالش کنند».

توافق برای آزادی  ۱۰زندانی از دستور خارج نشده است

ســخنگوی وزارت خارجه روز گذشته ،در پاسخ به سوالی در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با مذاکرات
صورت گرفته بین ایران و انگلیس و آمریکا در خصوص تبادل زندانیان و توئیت اخیر وی و عراقچی در این
زمینه و همچنین اظهار نظر مقامات آمریکایی در این خصوص ،گفت« :اظهار نظری که از ســوی مقامات
آمریکایی شنیده شده جای حیرت دارد .ما در کنار گفت وگوهای برجامی در وین به صورت کامال جداگانه
گفت وگوهایی را در خصوص این موضوع انسانی و بشردوستانه با آمریکاییها به صورت واسطه و همچنین
انگلیســیها داشــتیم .ما از روز اول همواره اعالم کرده ایم که رهایی ایرانیانی کــه به بهانههای واهی و به
صورت ناعادالنه و ظالمانه در ایاالت متحده و برخی از کشورهای اروپایی زندانی هستند به عنوان موضوعی
بشردوستانه در اولویت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد».سعید خطیبزاده ضافه کرد« :آنچه که آمریکا انجام
میدهد گره زدن یک موضوع انسانی و بشردوستانه با یک هدف سیاسی است که هیچ گاه قابل قبول نبوده
است .این رویکرد غلطی است و این موضوع باعث میشود که همه مسیرها دچار سختی شوند ».او تاکید کرد:

سازمان آگهی های

روزانهم

02188994608
09126870191

به بیان دیگر مادامی کــه بالگردهای آماده ،مجهز
و در دســترس در اســتانها و مناطق حساس وجود
نداشــته باشــد ،صحبت کردن از اطفــای حریق در
مناطق صعبالعبور زاگرس یک طنز تلخ بیشتر نیست.
.3ناتوانی در بسیج نیروهای مردمی توانمند .به رغم
اینکــه مدیران اجرایی ما نشــان دادهاند در حوادث
طبیعی ،چون ســیل و زلزله قادر هســتند نیروهای
بسیج مردمی را به سرعت و به خوبی ساماندهی کرده
و از توان حداکثری آنها در جهت رفع مشــکل بهره
ببرند ،اما در زمینه آتشســوزی در جنگلها ما شاهد
نوعی آشــفتگی در مدیریت و بسیج نیروهای مردمی
برای مقابله هماهنگ و برنامهریزی شده با آتشسوزی
هستیم؛ رویهای که چه بسا در گسترش آتشسوزیها
نیز موثر است.
.4عدم پایش جنگلها و نظارت لحظهای سامانمند.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،ما در عصر دیجیتال
و سیســتمهای هوشــمند مدیریتی قــرار داریم که
امکان رصد نقطهای و لحظهای را به کمک ابزارهایی،
چون ماهوارهها ،دوربینهای هوشــمند ،سیستمهای
مانیتورینــگ لحظهای و… را ایجاد کرده اســت .در
چنین دورانی که با استفاده از سیستمهای مدیریتی
به روز میتوان جنگلها را به صورت دقیق و لحظهای
رصــد و پایش کرد ،هنوز مدیــران اجرایی ما در این
بخش افتخارات قابل ذکری را به دســت نیاوردهاند و
در صدد هســتند تا به صورت سنتی به مدیریت خود
ادامه دهند.
.5کمبود امکانات ســختافزاری مناسب.لباسهای
مناســب و اســتاندارد برای نیروهای اطفای حریق،
دســتگاههای ثابــت و متحرک آبپــاش ،خاموش
کنندههای دســتی و متحرک ،ماشینآالت مجهز و
آماده ،وسایل هوشمند اعالم خطر و … از جمله ابزار
و نیازهای ضروری برای مقابله با آتشسوزی است که
باید توســط افراد حرفهای و توانمند استفاده شود .با
این حــال همواره ما با گزارشهایی مواجه هســتیم
کــه نیروهای مردمــی با ابزاری ،چون بیل و ســطل
آب و بدون پوشش اســتاندارد و ایمن برای مقابله با
آتشسوزی در جنگلها اقدام میکنند.
.6فقــدان آمــوزش و ناآشــنایی بــا ضرورتهای
محیطزیســتی.این یک واقعیت غیر قابل انکار است
که در کشــور ما آموزشهای ضروری و الزم در مورد
ضرورتهایمحیطزیســتی و نحوه برخورد انســان
بامحیطزیســت به شــکلی که درکشورهای در حال
توسعه ارائه میشود ،ارائه نشده است .دانشآموزان و
دانشجویان در دوران تحصیل خود با انبوهی از متون و
علوم رشتههای مختلف و نیز فرمولها روبهرو هستند
که شرط قبولی آنها در مقطع باالتر مطالعه چندین
و چنــد باره آنهاســت ،اما هیــچگاه مطالعه در مورد
محیطزیست از شروط موفقیت آنها در تحصیل نبوده
اســت .از این گذشته دیگر شهروندان نیز با اینکه به
صورت روزانه با انبوهی از آموزشها و خوراک رسانهای
در زمینههــای مختلف روبهرو هســتند ،اما کمتر با
محتواهای آموزشــی در حوزهمحیطزیست رو به رو
هست و اساساً نرخ سواد زیست محیطی در کشور ما
به شدت پایین اســت؛ حقیقتی تلخ را که این ادعای
مسئوالن که اکثر آتشسوزیهای جنگلها به واسطه
عامل انسانی رخ میدهد؛ منطقی جلوه میدهد.
.7عوامــل طبیعی.بــه همه موارد بــاال باید عوامل
طبیعی نظیر خشک شدن پوشش گیاهی ،عدم بارش
باران ،خشکســالی ،صاعقه و… را نیز اضافه کرد که
اگرچه در علت وقوع به صورت مســتقیم به انســان
ارتباطی ندارند ،اما در راهکارهای مقابله متاثر از عوامل
فوق از قدرت اثرگذاری بیشتری برخوردار میشوند.
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«گفتوگوها در مورد تبادل زندانیان ،در کنار گفتوگوهای برجامی در وین به صورت کامال جداگانه انجام شد.
به نتیجه رسید و یک سری مقدمات الزم داشت و همه طرفها رفتند که مقدمات آن را انجام دهند .وقتی
که مربوط به تعهدات آمریکا بود تا دیروز انجام نشده است و وقتی که ایران به طرفهای مقابل مذاکرات وین
اعالم کرد که دور هفتم مذاکرات وین در دولت جدید برگزار خواهد شد به ناگاه آمریکاییها تصمیم گرفتند
که این موضوع بشردوستانه را به گفتوگوهای احیای برجام گره بزنند و همانطور که گفتم این رویکرد غلطی
است و باعث میشود همه مسیرها دچار سختی شوند».سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این مورد تصریح
کرد« :همین امروز هم اگر ایاالت متحده تعهدات خود را در آن توافق انجام دهد این توافق برای آزادی ۱۰
زندانی از همه طرفها (ایران ،انگلیس و آمریکا) قابل انجام است .ما به مقامات آمریکایی توصیه میکنیم که
از سوءاستفاده از یک امر انسانی دست بردارند و به جای بیانیههای توخالی اقدام کنند ».او اضافه کرد« :اگر
طرفهای مقابل به تعهداتشان عمل کنند هنوز این مسیر میتواند باز بماند».
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حاشیههای سیاست بین الملل
ترامپ مدعی شد که میتواند در یک رقابت انتخاباتی با
جورج واشنگتن به عنوان نامزد ریاست جمهوری و آبراهام
لینکلن به عنوان معاون او شرکت کرده و آنها را شکست
دهد .او به واشنگتن پست گفت« :فکر میکنم همانقدر
که زنده شدن جورج واشنگتن و بیرون آمدنش از گور و
انتخاب لینکلن به عنوان جانشین محال و غیرقابل قبول
است ،شکست دادن من در انتخابات توسط آنها نیز محال
و غیرممکن است ».او پیش از انتخابات ریاست جمهوری
ســال گذشــته میالدی هم گفته بود که اگر بهخاطر
مشکالت ناشی از ویروس کرونا نبود ،جورج واشنگتن را
هم در انتخابات شکست میدادم.
بدافزار جاسوسی یک شرکت اسرائیلی برای هک ۳۷
تلفن همراه متعلق به روزنامهنگاران ،مقامهای دولتی و
فعاالن حقوق بشری در سراسر جهان استفاده شده است
و اطالعات نزدیکان خاشــقجی هم در این لیست دیده
میشود .این جاسوســی همچنین برای هدف گرفتن
تلفنهای متعلق به دو زن نزدیک به جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقدی که در سال  ۲۰۱۸در کنسولگری
ســعودی در ترکیه به قتل رسید ،قبل و بعد از مرگ او
استفاده شد .این بدافزار به تلفنهای همراه نفوذ میکند
و در کنار ضبط پیامها،عکس و ایمیل ،تماسها ،توانایی
فعال کردن میکروفون به صورت مخفیانه را نیز دارد.

خبر
درخواست چین از آمریکا برای لغو
تحریمهایکوبا

وزارت خارجه چین از ایاالت متحده خواست تا بالفاصله
تحریمهای کوبا را لغو کند .به گزارش اســپوتنیک ،ژائو
لیجیان ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین ،روز گذشته
در نشست خبری گفت« :چین از ایاالت متحده میخواهد
که به سرعت و به طور کامل محاصره کوبا را پایان دهد».
بیش از  ۱۰۰هزار نفر روز یکشــنبه برای ابراز حمایت از
دولت و محکوم کردن اعتراضات گسترده در این کشور به
خیابانهای کوبا آمدند ،وزارت امور خارجه این کشور گفت
که انگیزه مردم این اســت که کشورشان را از مداخالت
خارجی محافظت کنند .این دیپلمات چینی گفت« :چین
احترام گذاشتن به حق هر کشور برای انتخاب مستقل
سیستم اجتماعی و مسیر توسعه خود را ضروری دانسته
اســت .چین از کوبا در یافتن راههای توسعه متناسب با
شرایط ملی این کشور حمایت میکند ».او خاطرنشان
کرد« :چین از تــاش مقامات کوبا در مبارزه با بیماری
همه گیر ،برای بهبود شرایط زندگی مردم ،حفظ ثبات و
تعمیق روابط دوستانه بین چین و کوبا پشتیبانی میکند.
چین همیشه از حفظ نظم جهانی بر اساس قوانین بین
المللی ،در دفاع از عدالت و بی طرفی در روابط بین الملل،
و در برابر تحریمهای یک جانبه شامل اقدامات نظامی،
سیاسی ،اقتصادی یا ســایر اقدامات حمایت میکند».
اولین اعتراضات گســترده طی سالهای گذشته در ۱۱
ژوئیه در  ۱۰شهر کوبا برگزار شد .خواستههای معترضین
شامل برگزاری انتخابات آزاد و حل مشکالت اجتماعی
است .حامیان دولت در پی فراخوان رئیس جمهور برای
بیرون آمدن به خیابانها راهپیماییهای خود را برگزار
کردند .مقامات کوبا گفتند که ایاالت متحده در پشــت
اعتراضات در کوبا قرار دارد؛ واشــنگتن این ســخنان را
تکذیب کرد و آنها را یک اشتباه جدی خوانده است.

حریری :خودخواهی برخیها دلیل
فروپاشی لبنان است

نخستوزیر سابق لبنان در سخنانی گفت که لجاجت و
خودخواهی برخی طرفها منجر به فروپاشی لبنان شده
است .به گزارش اسپوتنیک ،سعد حریری ،نخستوزیر
سابق لبنان با انتشار پیامی در توییتر با اشاره به بحران
اقتصادی و سیاسی بی سابقه کشورش نوشت« :درحالی
وارد عید قربان میشــویم که لبنان عزیر و ملت خوبش
با این بحرانها مواجه هســتند ».او اضافــه کرد « :اگر
لجاجت و خودخواهی برخیها نبود ما میتوانســتیم به
این فروپاشی وحشتناک پایان دهیم ».نخستوزیر مکلف
لبنان پنجشنبه شب پس از دیدار با میشل عون ،رئیس
جمهوری این کشــور از تشــکیل دولت انصراف داد .با
گذشــت حدود  ۱۱ماه از استعفای دولت حسان دیاب،
در پی انفجار بندر بیروت ،نیروهای سیاسی لبنان هنوز
نتوانستهاند بر سر تشکیل دولت در این کشور به توافق
برســند .این در حالی اســت که لبنان گرفتار یکی از
دشوارترین بحرانهای اقتصادی در تاریخ این کشور است.

درخواستسفارتخانههایخارجی
از طالبان

پانزده نهاد دیپلماتیک مســتقر در کابل ،روز گذشته و
ساعاتی پس از ناکامی نشست دوحه برای توافق بر سر
آتشبس ،خواستار پایان فوری تهاجمها شدند.این بیانیه
از سوی استرالیا ،کانادا ،جمهوری چک ،دانمارک ،هیات
اتحادیه اروپا ،فنالند ،فرانســه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن ،کره،
هلند ،اســپانیا ،سوئد ،بریتانیا و ایاالت متحده و نماینده
غیرنظامی ارشــد ناتو مورد حمایت قرار گرفت .در این
بیانیه آمده است« :تخاصم طالبان درست نقطه متضاد
ادعای آنها مبنی بر حمایت از یک سازش مذاکرهشده
است .این منجر به از دست دادن جان بیگناهان افغان،
از جمله ادامه قتلهای هدفمند ،آوارگی مردم غیرنظامی،
غارت و ســوزاندن ساختمانها ،تخریب زیرساختهای
حیاتی و آسیب به شبکههای ارتباطی شده است».
بیانیــه دیروز ایــن  ۱۵ســفارتخانه خارجی همچنین
نقضهای حقوق بشری نظیر تالش برای تعطیلی مدارس
و رسانههای مستقر در مناطقی که به تازگی به کنترل
طالبــان درآمدهاند ،محکوم کرد .این  15نهاد خارجی و
نماینده ناتو در بیانیه مشــترکی با اشاره به تعطیلی روز
سهشنبه در افغانستان به مناسبت عید قربان اعالم کردند:
«در این عید طالبان باید ســاحهایش را برای همیشه
زمین بگذارد و تعهــدش را به فرایند صلح به جهانیان
نشان دهد».

