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طرح ۶۰۰ میلیارد دالری گروه هفت 
برای مقابله با چین

رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان توافق کردند 
که ظرف مدت پنج ســال ۶۰۰ میلیارد دالر بودجه 
عمومی و خصوصی به زیرساخت های کشورهای در 
حال توسعه اختصاص داده و با پروژه چند تریلیون 
دالری کمربند و جاده چین مقابله کنند. به گزارش 
رویترز، جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا و دیگر 
رهبران گروه هفت در اجالس ساالنه امسال خود در 
آلمان »همکاری برای سرمایه گذاری و زیرساخت 
جهانی« را آغاز کردند. جو بایدن گفت، آمریکا  طی 
پنج سال ۲۰۰ میلیارد دالر در قالب کمک های مالی، 
بودجه های فدرال و سرمایه گذاری های خصوصی 
به حمایت از پروژه های کشــورهای با درآمد کم و 
متوسط اختصاص می دهد تا در مدیریت تغییرات 
اقلیمی و بهبود بهداشت جهانی، برابری جنسیتی و 
زیرساخت های دیجیتال به آن ها کمک کند. بایدن 
گفت: »می خواهم شــفاف بگویم، این کار کمک یا 
خیریه نیست. این ســرمایه گذاری است که برای 
همه بازده دارد«. وی افزود، این طرح کاری می کند 
تا کشورها »مزایای واقعی همکاری با دموکراسی ها« 
را ببینند. رئیس جمهــوری آمریکا افزود که صدها 
میلیارد دالر بودجــه مضاعف می تواند از بانک های 
توســعه چندجانبه، موسســات توســعه مالی، 
صندوق های ثروت ملی و دیگر مراجع تامین شود. 
همچنین اورزوال فون در الین، رئیس کمیســیون 
اروپا در این اجالس گفت، اروپا در بازه زمانی مشابه 
۳۰۰ میلیارد یورو )۳۱۷ میلیارد دالر( به این طرح 
ابتکاری اختصاص خواهد داد تــا گزینه جایگزین 
پایداری برای طرح کمربند و جاده چین ایجاد کند، 
طرحی که پکن آن را در سال ۲۰۱۳ آغاز کرده است. 
رهبران ایتالیا، کانادا و ژاپــن نیز درباره برنامه های 
خود سخن گفتند که برخی از آن ها از  قبل به صورت 
مجزا اعالم شده اند. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در 
این جلسه حضور نداشتند، اما این دو کشور نیز در 
تامین بودجه مذکور مشارکت خواهند داشت. طرح 
سرمایه گذاری چین برنامه های توسعه در بیش از 
۱۰۰ کشور را شامل شده و با هدف ایجاد یک نسخه 
مدرن از شبکه ســنتی بازرگانی راه ابریشم از آسیا 
تا اروپا انجام می شــود. مقامات کاخ سفید گفتند 
که این طرح فایده ملموس کمی برای بســیاری از 
کشورهای در حال توســعه داشته است. همچنین 
آمریکا در کنار اعضای گروه هفت و اتحادیه اروپا ۳.۳ 
میلیارد دالر کمک فنی به موسسه پاستور در سنگال 
انجام می دهد تا یک تاسیسات چندگانه و منعطف 
ساخت واکسن در ابعاد صنعتی در این کشور ساخته 
شود، این شــرکت می تواند در نهایت واکسن های 
کووید-۱۹ و دیگر واکســن ها را تولید کند. آژانس 
توســعه بین المللی آمریکا ظرف مدت پنج ســال 
حدود ۵۰ میلیون دالر به صندوق تشویقی مراقبت 

از کودکان در بانک جهانی اختصاص می دهد.
    

آغاز اختصاص اراضی
نزدیک به مسجداالقصی به یهودیان

یــک روزنامه عبــری زبــان نوشــت، وزارت 
دادگســتری رژیم صهیونیســتی کار ثبت اراضی 
واقع در اطراف مســجداالقصی به عنــوان امالک 
یهودیان را آغاز کرده اســت. روزنامــه عبری زبان 
هاآرتص نوشت، وزارت دادگستری وابسته به دولت 
اشغالگر اسرائیل هفته گذشته کار ثبت اراضی واقع 
در اطراف مسجداالقصی به عنوان امالک یهودیان 
را آغاز کرد. هاآرتص در ادامه شــرح داد: روند ثبت 
با بودجه رســمی که برای کاهش شکاف ها و بهبود 
کیفیت زندگی ســاکنان فلســطینی شهر قدس 
تنظیم شده بود، انجام شد، اما در عمل هدف از این 
اقدام ثبت اموال یهودیان است و احتماال این حرکت 
اعتراض اوقاف اســالمی را به دنبال خواهد داشت. 
از ســوی دیگر برخی نهادها و طرف های مســؤول 
از شــکاف های جدیدی که در نتیجه حفاری های 
مستمر اسرائیلی ها در زیر مسجداالقصی در سطح 
آن ایجاد شده و پایه های مســجد را با خطر مواجه 
کرده، خبر دادند، این شکاف ها در بخش غربی مسجد 
و در نزدیکی موزه اسالمی و ورودی المغاربه واقع در 
مجاورت دیوار البراق تا منطقه کاخ های اموی نمایان 
شده اند. شورای اوقاف، مقدســات و امور اسالمی 
شهر قدس اعالم کرد که اداره آثار باستانی اسرائیل 
در حال اجــرای حفاری های مشــکوک در اطراف 

مسجداالقصی هستند.

جهان نما

کمتــر از دو ماه دیگر ســالگرد 
سقوط مجدد کابل به دست طالبان 
فرامی رســد. ســقوطی که با فرار 
محترمانــه محمــد اشــرف غنی، 
رئیس جمهوری پیشین افغانستان 
تکمیل شد و تا به امروز هم مشخص 
نیست که چه اتفاقاتی در پشت پرده 
رخ داده بــود. بســیاری از ناظران، 
تحلیلگران و حتــی مقامات غربی 
و شــرقی )اعم از مقامات نظامی و 
دیپلمات ها( که ســال های سال در 
افغانستان حضور داشتند یا طی ۲۱ 
سال گذشته این کشور را به صورت 
تخصصی رصــد می کردند، همان 
هنگام که طالبان وارد کابل شــد به 
صورت شفاف نتوانستند دالیل این 
روند را واکاوی کننــد و در مورد آن 
سخن بگویند، اما حاال که بیش از ۱۰ 
ماه از آن روزها می گذرد تمامی آنها 
نظرشان را به صورت ادواری مطرح 

می کننــد. دلیل انتشــار نظرات و 
تحلیل های آنها به صورت ادواری این 
است که آنها به خوبی درک کرده اند 
افغانســتان همانند هیچ کشوری 
نیست جز خودش! افغانستان عماًل 
به دلیــل اینکه ســرزمین مادری 
بنیادگرایــان رادیکال به حســاب 
می آید، نه تنها مورد نظر کســانی 
است که پیرو اسالم سیاسی هستند، 
بلکه ۱۱ ســپتامبر ایــن موضوع را 
به تابلوی امنیــت بین الملل تبدیل 
کرد که افغانستان و سپس پاکستان 
مهد ناامنی جهانی بوده، هســت و 

خواهد بود. 
ایــن تحلیل نه تنها در شــرایط 
کنونی بلکه از سال ها قبل به صورت 
علنی مطرح بوده و حاال که طالبان 
این کشــور را در دســت دارد و به 
آرزوی دیرینه خــود یعنی »برپایی 
امارت اسالمی« رســیده، بیش از 
هر زمان دیگــر نگرانی های داخلی 
و خارجــی در مورد ایــن جماعت 
که حاکم بر کابل هســتند، افزایش 
پیدا کرده اســت. آنچه در این میان 

هنوز به عنوان یک عالمت ســوال 
بزرگ مطرح است و هیچکس به آن 
پاسخ نمی دهد این است که آمریکا و 
همچنین شرکای اروپایی آنها که دو 
دهه در افغانستان بوده اند و از نزدیک 
با پوست و گوشــت و استخوانشان 
طالبان و رفتار تمامیت خواه آنها را 
تجربه کرده اند، چرا این کشور را دو 
دستی به این جریان که همین حاال 
و به داوری و شهامت آمریکا، سازمان 

ملل و جامعه اطالعاتی اروپا با القاعده 
هماهنگ هســتند، تحویل دادند؟ 
شاید شما هم بارها و بارها در ۱۰ ماه 
اخیر شنیده باشید که آمریکایی ها و 
اروپایی ها و حتی روس ها، طالبان را 
به عدم رعایت حقوق بشــر محکوم 
کرده و از این جریان خواســته اند تا 
به حقوق زنــان و قومیت ها و حتی 
اقلیت ها احترام بگذارد، اما آیا واقعاً 
طالبان این مطالبات جامعه ملل را 
جامه عمل پوشــانده است؟ پاسخ 
مشخص متاسفانه منفی است. هنوز 
این جریان در بســیاری از والیات و 
شهرســتان های تابع آنها خشونت 
عریان را به رخ می کشد و واشنگتن 
هم با همیــن بهانه ســعی کرده تا 
بودجــه افغانســتان را بلوکه کند. 
مجموع ایــن رفتارها باعث شــده 
تا افغانســتان بیــش از قبل درگیر 
یکسری از مشــکالت و اختالفات 
شود اما حاال اوضاع به جایی رسیده 
که طالبــان علیــه تنهــا فرمانده 
 ناراضــی خــود از قوم هــزاره قیام 
کرده و قصــد دارد به هــر ترتیب 

کــه شــده او را در زادگاهش یعنی 
شهرستان بلخاب دفن کند! 

دعوای درون تشکیالتی؟!  
کمتر از یک هفته پیش اخباری 
از ســوی رســانه های افغانستان 
منتشر شد که نشــان می داد اوضاع 
در شهرستان بلخاب از توابع والیت 
سرپل که در شمال افغانستان قرار 
دارد، همانند گذشــته آرام نیست. 
کمی بعد منابع خبری رســانه های 
خارجی در داخل افغانستان به آنها 
اعالم کردند کــه بوی باروت و خون 
در بلخاب بلند شــده اســت و آنجا 
بود کــه تمام رســانه ها توجه خود 
را به این نقطه از افغانســتان جلب 
کردند. بر اســاس اخباری که مورد 
تاییــد طالبان هم قــرار گرفته این 
درگیری ها میــان نیروهای طالبان 
و افراد مهــدی مجاهــد، فرمانده 
ناراضی طالبان در منطقه معروف به 
»مولوی مهدی« حدود 4 روز پیش 
آغاز و گفته شده که نیروهای طالبان 
وارد »ترخــوج«، مرکز ولســوالی 
بلخاب شــد ه اند. طالبان یکشنبه 
هفته جاری به صورت رسمی اعالم 
کرد که عملیات مشترک با تصرف 
مناطقی که در آن نیروهای مولوی 
مهــدی حاضر بودند پایــان یافت، 
و عملیات پاکســازی همچنان در 
مناطق دوردست این ولسوالی بدون 
موانــع ادامــه دارد. در مقابل افراد 
نزدیک به مولوی مهدی گفتند که 
آن ها به نیروهای طالبــان تلفاتی 
وارد کرده اند. به گفته آن ها، شــمار 
زیادی از نیروهــای طالبان در این 
حمالت کشــته و زخمی شــدند و 
حمالت هوایی با هلی کوپتر طالبان 
به اقامتگاه مولوی مهدی انجام شد 
که آســیبی به او نرسید. العربیه هم 
دیروز )دوشــنبه( اعــالم کرد که 
طالبان یک فرمانــده مخالف خود 
به نام مختار و 8 تن از ســربازان وی 
را پس از تسلیم شدن تیرباران کرده  
اســت. همچنین اعالم شده که این 
فرمانــده و نیروهای تحــت فرمان 
وی با پادرمیانی یکی از فرماندهان 
طالبان به این گروه تســلیم شــده 
بودند ولی طالبان آنهــا را تیرباران 
کرد. اینکــه چرا چنیــن درگیری 
خونینی میــان طالبــان و مولوی 
مهدی در شهرستان بلخاب صورت 
گرفته، موضوعی اســت که به نظر 
می رسد ریشــه در عایدات مالی در 

این شهرستان و والیت سرپل دارد. 
برخی ناظران محلی از اختالف بر سر 
عواید معدن زغال سنگ بلخاب که 
امارت می خواهد آن را تحت کنترل 
خود درآورد، بــه عنوان علت واقعی 
درگیری یاد می کنند. برخی دیگر 
هم به نقل از مولوی مهدی می گویند 
که اختالف او با کابل بر ســر حقوق 
هزاره هاســت و از این شکایت دارد 
که چرا هزاره ها تا حد زیادی از اداره 
طالبان کنار گذاشته شده اند. اینکه 
چرا هزاره ها از قدرت کنار گذاشته 
شده اند مطالبه بســیاری از بزرگان 
این قوم اســت اما باید توجه داشت 
که طالبان مذهبی اصلی افغانستان 
را حنفی معرفی کــرده و از این نظر 
آنها را در مقابل فقــه جعفری قرار 
می دهد. اما مساله مهمتر این است 
که شــورای جهانی هزاره وضعیت 
بلخاب را فاجعه بــار توصیف کرده 
و از شورای امنیت ســازمان ملل و 
نهادهای حقوق بشــری خواسته تا 
مانع از گســترش این فاجعه شوند. 
در بیانیه این شــورا آمده است که 
طالبان بعد از عملیات نظامی علیه 
مولوی مهــدی، غیرنظامیان را در 
بلخاب هــدف قــرار داده و مرتکب 
نقض گســترده حقوق بشــر شده 
است که نشــانه های قوی جنایات 
جنگی و جنایت علیه بشــریت در 
آن دیــده می شــود. همچنین این 
شورا با استناد به اسناد محلی اعالم 
کرده که طالبان در مدت 48 ساعت 
گذشته یک مرد کهن ســال را سر 
بریده و ۱۲ نفر دیگر را به قتل رسانده  
اســت. مجموع این مولفه ها نشان 
می دهد که علیرغــم آنچه در کابل 
گفته می شــود، طالبــان هنوز هم 
تمامیت خواهی قومی را در دستور 
کار دارد و هیچ صــدای مخالفی را 

برنمی تابد.

با تشدید جنگ در بلخاب، شورای جهانی هزاره خواهان دخالت مجامع جهانی شد؛

طالبان و تشدید تمامیت خواهی قومی 

فرشاد    گلزاری

ناظران محلی اختالف 
بر سر عواید معدن زغال 
سنگ بلخاب که امارت 

می خواهد آن را تحت 
کنترل خود درآورد را به 

عنوان علت واقعی درگیری 
میان مولوی مهدی و 
طالبان در این منطقه 

مطرح کرده اند که البته این 
بخشی از دالیل درگیری به 

حساب می آید

اینکه چرا هزاره ها در 
افغانستان از قدرت کنار 

گذاشته شده اند؛ پرسش 
بسیاری از بزرگان و 

سیاسیون این قوم است؛ اما 
باید توجه داشت که طالبان، 

مذهبی اصلی افغانستان 
را حنفی معرفی کرده و از 

این نظر آنها را در مقابل فقه 
جعفری قرار می دهد

یک عضــو چارچوب هماهنگی شــیعیان عراق از 
میانجیگری ایــن چارچوب میان کردهــا به منظور 
دســتیابی به توافق بر ســر گزینه ریاست جمهوری 
عراق خبــر داد. عائــد الهاللی از رهبــران چارچوب 
هماهنگی شــیعیان عراق در گفت وگو با بغداد الیوم 
اعالم کــرد: احزاب چارچــوب هماهنگــی درحال 
میانجیگری میــان کردهــا و در رأس آنها دو حزب 
دموکرات و اتحادیه میهنی کردســتان عراق هستند. 
وی در این باره اظهار کرد؛ هــدف از این میانجیگری 
نزدیک کــردن دیدگاه هــای احزاب کــرد و تعیین 
تکلیف گزینه تصدی پســت ریاست جمهوری عراق 
در سریع ترین زمان ممکن اســت. الهاللی ادامه داد: 
چارچوب هماهنگی  در تالش است تا پرونده ریاست 
جمهوری را به صورت توافقی میان احزاب کرد حل و 
فصل کند تا در دوره آتی نامزد معرفی شده به راحتی 
و بدون هیچ مانعی رأی موافق نمایندگان پارلمان را 

کسب کند. وضعیت سیاسی عراق در سایه عدم توافق 
نیروهای سیاسی کشور بر سر تشکیل دولت جدید و 
انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر با وجود گذشت 
هفت ماه از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی و همچنین 
کناره گیری جریان صدر از روند سیاســی، روز به روز 
پیچیده تر می شــود. عدم تفاهم بر سر نامزد ریاست 
جمهوری، ممکن است موجب اعمال فشار بر دو حزب 

دموکرات و اتحادیه میهنی شود.

میانجیگری شیعیان عراق برای انتخاب گزینه ریاست جمهوری
خبر

کره شمالی دولت آمریکا را متهم کرده که در حال 
تشکیل یک ائتالف نظامی شــبیه ناتو در آسیاست و 
ادامه داد که هدف آمریکا در سرنگونی دولت پیونگ 
یانگ باعث می شود تا ما به دفاع قوی تر دست بزنیم. 
به گــزارش رویترز، انتقادهای کره شــمالی در میانه 
نگرانی ها از آماده ســازی این کشــور بــرای انجام 
نخســتین آزمایش اتمی در طول پنج ســال گذشته 
و پس از توافــق کره جنوبی و آمریکا برای اســتقرار 
تسلیحات بیشــتر آمریکایی در شــبه جزیره کره در 
صورت ضرورت برای بازدارندگی در برابر کره شمالی 
مطرح شــده اســت. وزارت خارجه کره شــمالی در 
بیانیه ای اعالم کرد: آمریکا و کره جنوبی به همراه ژاپن 
ضمن آنکه به صورت آشــکارا رزمایش های مشترک 
برگــزار می کنند حاال بــه صورت فعاالنــه به دنبال 
تشکیل یک ناتوی آسیایی هستند. آمریکا همچنین 
رزمایشی با نیروهای کره جنوبی برگزار کرد که در آن 

ناوهای هواپیمابر آمریکایی برای نخستین بار در طول 
بیش از چهار سال حضور داشــتند. کره شمالی که در 
سال جاری میالدی آزمایش های موشکی منظمی را 
برگزار کرده بار دیگر بر این گفته تاکید کرد که چنین 
رزمایش های مشــترکی آمادگی برای جنگ با هدف 
سرنگونی دولت پیونگ یانگ اســت. وزارت خارجه 
کره شمالی همچنین اعالم کرد: این روند اثبات کننده 

تزویر لفاظی همکاری دیپلماتیک آمریکا است. 

خبر

کره شمالی: آمریکا در حال تشکیل یک ناتوی آسیایی است

مارتولو بلوچر، معاون رئیس جمهور سوئیس اظهار داشته است که اعمال 
محدودیت و تحریم بر عرضه گاز روسیه می تواند اتحادیه اروپا را نابود کند.  به 
گزارش اسپوتنیک، معاون حزب مردمی سوئیس در سخنانی اظهار داشت که 
اعمال محدودیت ها در عرضه گاز از روسیه می تواند منجر به فروپاشی اتحادیه 
اروپا شود. رؤسای جمهور اروپا به جای ادامه دادن به درگیری، باید مسئولیت 
خود را درک کنند و بدانند که به گاز روسیه وابسته هستند. اروپا باید با پوتین در 
مورد تامین گاز پایدار حداقل تا بهار ۲۰۲۳ و صلح توافق کند. کمبود برق و گاز 
ممکن است حتی قبل از زمستان به واقعیتی تلخ تبدیل شود. در بدترین حالت 
اتحادیه اروپا از هم خواهد پاشید. من طرفدار ساختار اتحادیه اروپا نیستم، اما این 
یک فاجعه خواهد بود. پیش از این، بلغارستان خواستار پذیرش طرح پرداخت 

گاز پیشنهادی فدراسیون روسیه شده است .

جنبش انصاراهلل یمن، دولت مستعفی را به تعلل و طفره روی در پیشرفت 
توافق بین دو طرف برای اجرای بزرگترین توافق تبادل اسرا از زمان آغاز جنگ در 
این کشور متهم کرد. به گزارش اسپوتنیک، عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته 
امور اســرا در جنبش انصاراهلل یمن در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت: 
جدیدترین اخبار درباره پرونده تبادل اسرا این است که تعلل و طفره روی ائتالف 
متجاوز و مزدوران آن )در اشاره به ائتالف عربی و دولت مستعفی یمن( در ارائه 
لیست های مربوط به تبادل اسرا ادامه دارد. المرتضی در ادامه افزود، فرستاده 
ویژه سازمان ملل در امور یمن و تیم همراه او در قبال توافق تبادل اسرا بی اراده، 
سست و بی تفاوت هستند. پیشتر رئیس کمیته امور اسرا انصاراهلل اظهار کرده 
بود: طبق توافقنامه قرار بود آوریل و مه گذشته ماه های سرنوشت سازی از نظر 

تبادل و تایید اظهارنظرهای اسرا باشند اما اینگونه نشد. 

انصاراهلل: ائتالف سعودی در تبادل اسرا تعلل می کندپیش بینی سوئیس از فروپاشی احتمالی اتحادیه اروپا


