آمادهباش جنگی چین در مرز تایوان

یکشنبه  7آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 336۱

ارتش خلق چین روز جمعه در واکنش به سفر سرزده مقامات آمریکایی به تایوان ،به نیروی دریایی خود در نزدیکی تنگه تایوان در شمال این
جزیره(فرمز) «آمادهباش کامل جنگی» داد .به گزارش رویترز 5 ،عضو مجلس نمایندگان آمریکا سفری ناگهانی به تایوان داشتند .وزارت دفاع
تایوان روز جمعه اعالم کرد  8هواپیمای نیروی هوایی چین از جمله  ۲بمبافکن هستهای به سمت حریم دفاع هوایی تایوان پرواز کردهاند.

بینالملل

سران جمهوریهای ارمنستان و آذربایجان روند حل اختالفاتشان را در حضور پوتین آغاز کردند

رفع انسداد قفقاز بدون داالن زنگزور
گروه بینالملل :نشست سهجانبه سوچی میان رهبر کرملین
با سران ارمنستان و آذربایجان میتواند به منزله پایان جنگ
مرزی در قفقاز جنوبی باشد« .والدیمیر پوتین» رئیسجمهور
روسیه« ،الهام علیاف» رئیسجمهوری آذربایجان و «نیکول
پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان روز جمعه همزمان با سالگرد
امضای توافقنامه آتشبس  2020با هدف رفع همه خصومتها
در قرهباغ ،دیداری سهجانبه و  ۳ساعته در سوچی برگزار کردند.
این در حالی بود که باکو و ایروان ۲ ،هفته پیش از این نشست
وارد دور جدیدی از مناقشات مرزی در مناطق الچین (قرهباغ)
و سیونیک (ارمنستان) شده بودند که با تلفات و خساراتی برای
هر  ۲طرف همراه بود ولی فورا با وساطت و میانجیگری مسکو
وضعیت آرام شد.
بر اساس اعالم وزارت دفاع ارمنستان ،در نتیجه درگیریهای
آبان ۱۳ ،سرباز ارمنی اسیر ۶ ،نفر کشته و  ۱۹نفر مفقود شدند.
جمهوری آذربایجان نیز به نوبه خود از کشته و زخمی شدن ۱۷
نفر از نیروهای خود توسط طرف ارمنی خبر داد .یکی از عوارض
مهم درگیری در این منطقه ،باز شدن پای بازیگران غیربومی از
جمله رژیم صهیونیستی ،ترکیه ،آمریکا ،انگلیس و دیگر اعضای
ناتو به تحوالت منطقه قفقاز جنوبی بود .رئیسجمهور روسیه به
عنوان میزبان نشست سوچی که در این یک سال نقش حکم را
در اختالفات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بازی کرده،
در این دیدار از هر  ۲طرف خواست اختالفات را کنار بگذارند
و ابراز امیدواری کرد طرفین در این مالقات تصمیمات موثری
اتخاذ کنند تا دیدار آتی حدودا  ۳هفته دیگر آنها در بروکسل،
به حکمیت اتحادیه اروپایی در روز  ۱۵دسامبر نتیجهبخشتر
باش��د .پوتین همچنین بر ایجاد مکانیسمهایی برای تعیین
مرزها و تعیین حدود بین  ۲کش��ور تاکید و پیشبینی کرد
بزودی فعالیت گروه مربوط به رفع انسداد راههای مواصالتی
در منطقه قفقاز آغاز و تصمیمات مهمی در این ارتباط گرفته

ش��ود .او همچنین گفت« :به عنوان نخستین گام ،ما درباره
لونقل صحبت کردیم؛ این درباره
رفع انسداد کریدورهای حم 
ارتباطات راهآهن و جاده صدق میکند».
با این وجود نه رهبر روسیه و نه رئیس حکومت باکو ،در این
نشست و پس از آن ،اشارهای به طرح داالن زنگزور نکردند که
مدنظر جمهوری آذربایجان و ترکیه برای اتصال این  ۲کشور
از طریق منطقه خودمحتار نخجوان و اس��تان س��یونیک در
جنوب ارمنستان است .این در حالی است که نیکول پاشینیان،
نخستوزیر ارمنستان درست پیش از سفر به سوچی ،به طور
مطلق موضوعیت چنین طرحی را رد کرده و گفته بود حتی

حاضر نیس��ت در این باره مذاکره کند .او در حضور پوتین و
علیاف تصریح کرد کشورش آماده آغاز گفتوگوها برای رفع
انس��داد راههای مواصالتی منطق��ه و تعیین و عالمتگذاری
مرزی میان  ۲کشور است اما هیچ اشارهای به پذیرش داالن
پیشنهادی باکو از خاک کشورش نکرد.
از س��ویی ،علیاف در سوچی روسیه را شریکی راهبردی
برای باکو خواند و گفت آماده همکاریهای جدید با همسایه
غرب��ی خود بع��د از رویارویی طوالنیمدت با ایروان اس��ت.
پاشینیان نیز تمایل کشورش را برای عصر توسعه صلحآمیز در
منطقه تأیید کرد .با آنکه در نهایت سران باکو و ایروان پیمانی

قطعی را امضا نکردند اما عزمش��ان را برای گام برداش��تن در
مس��یر صلح نشان دادند .مهمترین موضوعی که  ۳طرف در
این نشس��ت برای انجام آن تصمیم گرفتند ،آغاز به کار یک
کمیسیون دوجانبه آذری -ارمنی برای مشخص کردن حدود
مرزی  ۲کش��ور و تعیین مرزهای بعدی آن با کمک روسیه
بود.
«نیکوالی سیالیف» محقق روس در امور قفقاز در این باره
معتقد است« :این امر به جلوگیری از تشدید تنش در مرزها
(قرهباغ کوهس��تانی) که ثبات را در منطقه در ماههای اخیر
تضعیف کرده ،کمک میکند».

جهش مرگ در اروپا

و آلمان بشدت درگیر موجهای
جدید شده است .اُمیکرون به
عنوان خطرناکترین س��ویه
جهشیافت��ه کرون��ا تاکنون
در آفریقایجنوبی ،بوتس��وانا،
بلژیک ،هنگکنگ و فلسطین
اشغالی مشاهده شده است.
مرک��ز اروپای��ی کنترل و
پیشگیری از بیماریها در اروپا
( )ECDCهم از احتمال گسترش سویه جدید کرونای اُمیکرون
در اروپ��ا خبر داد .این نهاد بهداش��تی در اروپا اعالم کرد خطر
گسترش این سویه جدید در اتحادیه اروپایی و منطقه اقتصادی
اروپا باال تا بسیار باالست .دولت آلمان که در حال رکوردشکنی
متوالی نرخ هفتگی ابتال به کروناست ،به دلیل گسترش سویه
جدید ویروس کرونا در جنوب آفریقا سفرها از ۸کشور این منطقه
را شدیدا محدود کرد .این کشورها شامل آفریقایجنوبی ،نامیبیا،
زیمبابوه ،بوتسوانا ،موزامبیک ،اسواتینی ،ماالوی و لسوتو هستند.

آلم��ان ،آفریقایجنوبی را
در رده کش��ورهای ویروس��ی
دس��تهبندی کرده و مقررات
قرنطینه  ۲هفتهای را از شنبه
 27نوامبر برای مس��افران این
کشور اجرا میکند .این قرنطینه
برای همه ،ولو آنها که به طور
کامل واکسینه شدهاند ،الزامی
است و آنها باید بالفاصله پس
از فرود هواپیما ،تحت آزمایش «پیسیآر» قرار گیرند.
«ینس اشپان» وزیر بهداشت آلمان از مسافران آفریقایجنوبی
که قبال وارد این کش��ور ش��دهاند خواس��ته داوطلبانه آزمایش
«پیسیآر» بدهند.
در مقابل وزیر بهداشت آفریقایجنوبی محدودیتهای سفر
اعمال شده از طرف آمریکا ،کانادا ،بریتانیا و اتحادیه اروپایی علیه
این کشور را غیرموجه خوانده و گفته هنوز مشخص یا قطعی
نیست که سویه جدید از سایر گونهها مسریتر باشد.

گلولهباران رقه توسط ترکیه و تروریستها
ارتش اشغالگر ترکیه و تروریستهای تکفیری مورد حمایتش
به دنبال برخورد به بنبست مقاومت برای لشکرکشی مجدد به
اس��تانهای ادلب و حسکه س��وریه ،حاال رو به ماجراجویی در
پایتخت س��ابق داعش در استان رقه
آوردهاند .خبرگزاری رسمی سوریه از
دومین روز حمالت توپخانهای و راکتی
نیروهای ترکیه و مسلحان وابسته به
آنکارا به اطراف ش��هرک عینعیسی
واقع در حومه ش��مالی شهر رقه خبر
داد .منابع محلی به خبرگزاری سانا
گفتهاند نیروهای ترکیه و تروریستهای تحت حمایتشان روز
شنبه در ادامه حمالت روز جمعه ،روستاهای معلک و صیدا را که
در مجاورت جاده بینالمللی «ام »4در حوالی شهر عینعیسی قرار
دارند ،با توپخانه سنگین هدف قرار داده و موجب خسارت به اموال
عمومی و خصوصی و اراضی کشاورزی شدند .چند هفته پیش
منابع خبری از ارسال تجهیزات نظامی ارتش سوریه به استان

طبق ارزیابی کارشناسان ستاد بحران در ارتش آلمان ،موج
چهارم کرونا حدودا در ایام کریسمس به اوج خود خواهد رسید
و اوایل فوریه فروکش خواهد کرد .بیش از همه ،ایاالت تورینگن،
زاکسن و بایرن که شاخص ابتال به کرونا در آنها بشدت باال رفته،
از ارتش درخواست کمک کردهاند .تقریبا دوسوم امدادگران ارتش
در مراکز درمانی و بهداشتی این  ۳ایالت مستقرند.
کشورهای اروپایی طرح گسترش پیشگیری از ابتال به کرونا را
همراه با واکسینه کردن کودکان خردسال و اعمال مجدد قرنطینه
و افزایش محدودیتهای اجتماعی از سر گرفتهاند.
جمهوری چک به مدت یک ماه ،هلند  3هفته ،اسلواکی 2
هفته و پرتغال نیز یک هفته قرنطینه کرونایی میشوند.
مقامات فرانسوی گفتهاند واکسن برای همه افراد باالی ۱۸
س��ال در دسترس خواهد بود .این محدودیتها بار دیگر باعث
اغتشاش معترضان در شهرهای مختلف هلند شده است.
در همین راستا ،اتحادیه اروپایی تزریق تمام واکسنهای مورد
تایید س��ازمان بهداش��ت جهانی حتی چینی و هندی را برای
دریافت مجوزهای مسافرتی پیشنهاد کرده است.

توفان مرگبار و قطع برق گسترده در انگلیس

رقه در نزدیکی مناطق اشغالی نظامیان ترکیه و تروریستهای
القاعده خب��ر داده بودند .منابع محلی در منطقه «الطبقه» در
غرب رقه گفتند یک کاروان نظامی ارتش س��وریه متش��کل از
دهها خودروی نظامی و چند اتوبوس،
با عبور از گذرگاه الطبقه به سمت رقه
رفته است .لشکر  ۹۳ارتش سوریه در
منطقه عین عیسی واقع در شمال رقه
و چن��د منطقه در مس��یر بینالمللی
«حلب-قامشلی» مس��تقر است .یک
مرکز رصد اوضاع س��وریه در لندن نیز
از اس��تقرار بالگردهای روس در فرودگاه الطبقه خبر داده است.
پیشتر یکی از سرکردههای گروه تروریستی موسوم به «الجیش
الوطنی» (وابسته به ترکیه) اعالم کرده بود تروریستهای تحت
امرش برای آغاز عملیات نظامی در شمال رقه آماده هستند .حال
به نظر میرسد اردوغان و متحدان القاعدهایاش به دنبال محک
زدن ارتش سوریه و متحدانش در رقه باشند.

ش رسانههای غربی ،توفان «آرون» در ایرلند
طبق گزار 
شمالی و بخشهایی از انگلیس عالوه بر وارد کردن آسیب
ش��دید ،تلفات هم بر جا گذاش��ت .رس��انههای محلی در
انگلیس روز شنبه از تلفات انسانی
توفان «آرون» ()Storm Arwen
خبر دادند .بن��ا بر گزارش روزنامه
«دیل��ی میل» ،در نتیجه توفان در
مناطق وسیعی از انگلیس و ایرلند
ش��مالی ،برق بی��ش از  ۱۳۰هزار
منزل مس��کونی قطع شد و  ۳نفر
هم کشته شدند.
توف��ان آرون از روز جمع��ه مناطق��ی از ش��مال غرب
انگلی��س و ایرلند ش��مالی در بریتانیا را درنوردید .روزنامه
«ایندیپندنت» پیشتر خبر داده بود در نتیجه شکس��تن
درختها ناشی از وزش باد شدید در مناطق وسیعی از ایرلند
ش��مالی و انگلیس ۲ ،نفر کشته شدند .شاهدانی عینی به

این رسانه خبر دادند جمعهشب یک مرد ساکن «لنکستر»
انگلیس بر اثر افتادن درخت جانش را از دس��ت داد .یک
راننده در شهر «آنتریم» ایرلند شمالی هم در نتیجه توفان
جان سپرد .این شهروند بریتانیایی
مشغول رانندگی بود که در نتیجه
باد شدید ،درخت روی خودروی او
افتاد و جان��ش را گرفت .مقامهای
بریتانیایی روز جمعه برای ساکنان
مناطق وس��یعی از سواحل شمال
ش��رق این کشور «هش��دار قرمز»
هواشناس��ی صادر کردند .جمعه شب مناطقی از «بریزلی
وود» و «نورثاملند» بریتانیا وزش باد تا س��رعت  ۹۸مایل
در ساعت را تجربه کردند.
مقامه��ای این کش��ور از س��اکنان مناط��ق توفانزده
خواستند در خانههای خود بمانند و تا آنجا که امکان دارد
از رانندگی و استفاده از خودرو پرهیز کنند.

سیدحسننصراهلل:

اقدامات خصمانه تأثیری بر اراده مقاومت ندارد
سیدحسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل
لبنان
لبنان در سخنانی به مناسبت سالروز
اس��تقالل لبنان تاکید کرد کش��ورش همچنان در معرض
تهدید مستمر از سوی اسرائیل قرار دارد و لبنانیها در قلب
نبرد استقالل و حاکمیت هستند.
■■مهمترین محورهای سخنرانی دبیرکل حزباهلل

نصراهلل در ابتدا ضمن تبریک به همه لبنانیها به مناسبت
سالروز استقالل این کشور گفت :از خداوند مسألت دارم این
توان را به ملت لبنان بدهد تا از آزادی و استقالل و حاکمیت
کشورشان محافظت کنند .همه لبنانیها مسؤولیت دارند از
استقالل کشورشان محافظت کنند و اگر استقالل آنها صوری
است ،آن را به استقالل واقعی و کامل تبدیل کنند.
وی افزود :بخش بزرگی از ملت لبنان مقاومت کرده و به
اش��کال مقاومت ایمان دارند تا اینکه پیروزی بزرگ در سال
 1985میالدی با خروج نظامیان اشغالگر از پایتخت و جبل و
صیدا و راشیا همراه شد و به پیروزی بزرگتر در سال 2000
با فرار اسرائیل از جنوب لبنان منجر شد.
دبی��رکل ح��زباهلل لبنان با اش��اره به تح��والت اخیر

آمریکا گروه فارک را از فهرست
سازمانهای تروریستی خارج میکند

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارش��د وزارت
خارجه آمریکا خبر داد این کش��ور سهش��نبه ( ۹آذر)
نیروهای مس��لح انقالبی کلمبیا (فارک) را از فهرست
سازمانهای تروریستی خارج میکند و  ۲گروه منشعب
از آن را به این فهرست میافزاید.
این منبع آگاه افزود پس از بازبینی فهرست مزبور
که طبق قوانین آمریکا  ۵سال یک بار انجام میشود،
مش��خص شد این س��ازمان چپگرا دیگر نباید در این
فهرست قرار داشته باشد .با این حال واشنگتن  ۲گروه
منشعب از فارک را به فهرست سازمانهای تروریستی
خواهد افزود .فارک که چندین سال است مشغول گفت
و گوهای صلح با بوگوتاست ،سال  ۱۹۶۴تاسیس شد
و در دوران فعالیت نظامی خود علیه دولت کلمبیا در
اعدام خودس��رانه و ربودن هزاران نف��ر از جمله اتباع
آمریکا دست داشت.

مهاجران قربانی دعوای
فرانسه و انگلیس

با ثبت سویه جدید جهش یافته کرونا در بلژیک ،انگلیس و آلمان چشمانداز همهگیری در قاره اروپا وخیمتر شد

با ثبت نخستین موارد ابتال به اُمیکرون،
اروپا
خطرناکترین سویه کرونا نگرانی از موج
همهگیری جدید زمستانی در اتحادیه اروپایی شکلی جدی به
خود گرفته است.
در حالی که مقامات اروپایی بشدت نگران شیوع سویه جدید
کرونا موسوم به اُمیکرون در این منطقه هستند و اقدامات بسیار
سختگیرانه و فوری را در دستور کار قرار دادهاند ،بلژیک ،انگلیس
و آلمان نخستین موارد آلودگی به این نوع جدید را در اروپا ثبت
کردن��د .به گزارش روزنامه هندلزبالت آلمان ،س��ازمان جهانی
بهداشت کشف س��ویه جدید ویروس «کووید »19-موسوم به
اُمیکرون در آفریقایجنوبی را بس��یار نگرانکننده طبقهبندی
کرده که به معنی ضریب س��رایت بیش��تر (تا  10برابر کرونای
دلتا) و شدت بیشتر ابتالست .کارشناسان گفتهاند این ویروس
جهشهای زیادی کرده که میتواند به طور بالقوه ،روند انتقال و
سرایت را آسانتر کند.
این در حالی است که اروپا با وجود واکسیناسیون گسترده با
موجهای چهارم و پنجم همهگیری کرونا دست و پنجه نرم میکند

دور دنیا

کشورش گفت :هنگامی که
به لبنان اجازه نمیدهند از
ثروتهایش اس��تفاده کند،
معنایش این است که ما در
برابر حاکمی��ت ناقص قرار
داریم ،هنگام��ی که هر روز
دخالت آش��کار آمریکایی را
در مسائل قضایی ،سیاسی،
امنیت و انتخابات پارلمانی
آتی میبینیم ،معنایش این است که حاکمیت کشور ناقص
اس��ت .لبنان همچنان در معرض تهدید مس��تمر از سوی
اسرائیل قرار دارد ،یعنی ما در قلب نبرد استقالل و حاکمیت
هستیم و در بس��یاری از مراحل پیروز شدهایم و اطمینان
داریم اگر این راه را با عزم و اراده و ثبات قدم ادامه دهیم ،به
پیروزیهای بیشتری دست خواهیم یافت و بهزودی آن روز
فرا خواهد رسید که با همکاری همه افراد مخلص ،استقالل
و حاکمیت و آزادی کشورمان را محقق خواهیم کرد .او با
اشاره به قرار گرفتن حزباهلل در فهرست تروریسم ادعایی

انگلیس گفت :ممکن است
این امر ب��ا تحوالت منطقه
یا انتخابات پارلمانی ارتباط
داش��ته باش��د اما این اقدام
هیچ تاثی��ری بر عزم و اراده
مقاومت یا هوشیاری اماکنی
که مقاوم��ت در آنها حضور
دارد ،نخواهد داشت .نصراهلل
درباره انجام تحقیقات منطقه
الطیونه گفت :تحقیقات مربوط به حوادث منطقه الطیونه با
فشارها بر دستگاه قضایی نظامی همراه شده است .فشارها
بر دس��تگاه قضایی ،خانوادههای کشتهشدگان در حوادث
الطیون��ه بیروت را وادار کرده به ش��کل فردی رفتار کنند.
آنچه امروز جریان دارد ،این اس��ت که برخی قضات لبنانی
از یکدیگر حمایت میکنند .فشارهای طرفهای سیاسی و
دینی بر دس��تگاه قضایی ،نادیده گرفتن و اهانت به شهدا
و مجروحان و خانوادههایش��ان اس��ت و فشارهای برخی
طرفهای سیاس��ی و دینی بر دستگاه قضایی ممکن است

خانوادهها را به س��مت انتقامجویی سوق دهد .ادامه مسیر
کنونی در مساله کمین الطیونه (حمله شبهنظامیان وابسته
به حزب سمیر جعجع به تظاهراتکنندگان حامی مقاومت)
خطرناک است و ممکن است کشور را به سمت فتنه سوق
دهد .نصراهلل با اشاره به بحران سوخت در لبنان تاکید کرد:
در برابر صفهای تحقیرآمیز در برابر جایگاههای سوخت و به
وجود آمدن بازار سیاه و نبود سوخت ما تاکید کرده بودیم که
اگر وضعیت همینگونه باقی بماند ،به خرید سوخت از ایران
برای حل مش��کل بنزین و مازوت مبادرت خواهیم ورزید،
در حال حاضر سوخت در بازار وجود دارد و هیچ صفی هم
وجود ندارد ،ما با هدف کاهش رنج مردم دست به این کار
زدیم .ما به دنبال آن نیستیم که جای شرکتهای مشتقات
نفتی را بگیریم ،بلکه تنها به دنبال مش��ارکت در کمک به
کاهش بحرانیم.
وی در پایان تاکید کرد :زمانه ،زمانه ظلم و توهین و تحریف
علیه ما اس��ت ،باید درباره خبرها و قصهها و روایتهایی که
به ش��ما میرس��د ،خوب دقت کنید و از صحت و سقم آن
اطمینان حاصل کنید.

خبرگزاری «اس ار اف» سوییس در گزارشی نوشت:
بعد از حادثه غرق ش��دن تع��داد زیادی از پناهندگان
در کانال مانش ،مناقش��ات بین لندن و پاریس درباره
چگونگی پیشبرد اقدامات برای مهار بحران پناهندگان
در این منطقه باال گرفته است .فرانسه و انگلیس برای
جلوگی��ری از وقوع حوادث مش��ابه در کانال مانش و
جلوگیری از قاچاق انس��ان با هم تواف��ق کردهاند اما
توافق��ی درب��اره در پیش گرفتن اقدام��ات برای مهار
مهاجرتهای غیرقانونی پیشبینی نمیشود.
به نوشته یورونیوز ،اختالف میان بریتانیا و فرانسه
روز جمعه با لغو یکجانبه دیدار برنامهریزی شده برای
امروز یکش��نبه میان وزیران کش��ور  ۲طرف از سوی
پاریس وارد مرحله تازهای شد.
ژرارد درمنن ،وزیر کش��ور فرانس��ه گفت مذاکره با
همت��ای بریتانیایی خود« ،پریتی پتل» را در پاس��خ
به س��خنان دیروز «بوریس جانسون» لغو کرده است.
ساعاتی پس از انتشار این خبر ،وزیر کشور انگلیس از
همتای فرانسوی خود خواس��ت با تجدیدنظر در این
تصمیم امکان برگزاری جلس��ه امروز را بدهد .در این
نشست که قرار است امروز یکشنبه در منطقه نورد-پا-
دو-کاله فرانسه برگزار شود ،نمایندگان کمیسیون اروپا،
هلند ،بلژیک و آلمان هم شرکت میکنند.
نخس��توزیر محافظهکار بریتانیا روز پنجش��نبه از
امانوئل مکرون ،رئیسجمهور فرانس��ه خواس��ته بود
مهاجرانی را که از کانال مانش به بریتانیا میرسند ،پس
بگیرد .فرانسپرس گزارش کرد متن پیام وزیر کش��ور
فرانسه به خانم پتل به این خبرگزاری رسیده است.
ژرارد درمن��ن در این متن پیام بوریس جانس��ون
ب��ه امانوئ��ل مک��رون و بویژه انتش��ار عموم��ی آن را
«دلسردکننده» توصیف و به همین دلیل جلسه یکشنبه
را لغو کرده است .این اختالف  ۲روز پس از غرق شدن
 27پناهج��و از جمله یک زن باردار و چند کودک در
آبهای نزدیک سواحل کاله روی میدهد .این تراژدی
که مرگبارترین حادثه از این دس��ت از سال  2018به
شمار میرود ،حساس��یت افکار عمومی و رسانهها در
فرانسه و بریتانیا را برانگیخته است.
بوریس جانس��ون نام��های را که درب��اره مهاجران
به رئیسجمهور فرانس��ه ارس��ال کرده بود ،در صفحه
توئیتر خود منتشر کرد .نخستوزیر محافظهکار بریتانیا
در این نامه نوش��ته است« :من پیشنهاد میکنم یک
توافق دوجانبه برای پذیرش بازگش��ت تمام مهاجران
غیرقانونیای که با عبور از مانش [به بریتانیا میرسند]
را اجرایی کنیم».
جانسون در همین نامه به توافق اخیر میان اتحادیه
اروپایی با روس��یه و بالروس اشاره کرده است .گابریل
اتل ،سخنگوی دولت فرانسه روز جمعه در یک برنامه
تلویزیونی محتوای نامه بوریس جانسون را «زننده» و
شکل نگارش آن را نامتناسب توصیف کرد.

توقف پروژه گازی تاپی
به خاطر طالبان

جدیدترین گزارشها حاکی از آن اس��ت که پروژه
بزرگ انتقال گاز طبیعی از آس��یای میانه به شبهقاره
هند با ظهور طالبان در افغانس��تان متوقف شده است.
خبرگزاری روس��ی تاس به نقل از مقامهای پاکستانی
گزارش کرد ادامه کار پروژه انتقال گاز طبیعی از میدان
گلش��ن ترکمنستان در جنوب شرق دریای طبرستان
به هندوس��تان از طریق خاک پاکس��تان و افغانستان
در گروی ش��رایط پس از اس��تقرار طالب��ان در فالت
پامیر اس��ت .این در حالی اس��ت که اخیرا یک هیات
ترکمنستانی به کابل سفر کرد و در دیدار با مقامهای
طالب��ان درباره پروژه تاپ��ی و دیگر موضوعات مرتبط
بین  ۲کش��ور گفتوگو کرد اما بینتیجه به عشقآباد
بازگشت .عمر ایوبخان ،وزیر حکومت فدرال پاکستان
در امور اقتصادی گفته اس��ت عملیسازی پروژه تاپی
ب�� ه دلیل وضعیت افغانس��تان متوقف ش��ده و پس از
تثبیت وضعیت این کش��ور از س��ر گرفته خواهد شد،
هر چند چشمانداز روشنی برای ثبات در افغانستان در
آینده نزدیک مشاهده نمیشود .به گفته او ،بر اساس
اطالعات وارده هیچ کس در افغانستان روی این پروژه
و پروژههای زیرس��اختی مش��ابه کار نمیکند« :مردم
رفتهاند و نمایندگان بانک جهانی در افغانستان حضور
ندارند» .ایوبخان گفته است عالوه بر این پروژه ،انتقال
برق (کاس��ا  )۱۰۰۰نیز ب ه دلیل وضعیت افغانس��تان
متوقف شده است.
خ��ط گازی تاپ��ی در اصل پروژهای چینی اس��ت
ک��ه قصد دارد عالوه بر گاز طبیع��ی مورد نیاز چین،
هندوس��تان و پاکس��تان را هم بهرهمند کند تا روابط
خصمانه اس�لامآباد و دهلینو را بهبود بخش��یده و در
عین حال روابط پکن و دهلینو را نزدیکتر کند .با این
حال بعید به نظر میرسد با روی کار آمدن طالبها در
فالت پامیر ،این خط بنبست تجاری و سیاسی موجود
در شبهقاره هند را بشکند.

