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کرد .اما در نهایت با اکراه به تبادل زندانیان
تن داد .بنابراین تا ایــن جا گفت وگوهای
بین االفغانی نتیجه مهمی در پی نداشته و
این دیکته تهدیدآمیز کاخ سفید به مقامات
ارگ بــوده که موجب همراهی کابل با روند
گفت وگوها شده است.
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درشمالعراقچهخبراست؟
مقاومت عــراق آخر هفته گذشته بــرای اولین بار
با پهپاد توانست پایگاه ایاالت متحده را در اربیل
بــه دقــت هــدف قــرار دهــد .از تلفات حمله فوق
گزارشهایمختلفیمنتشرشدهاستلکنارتش
ایاالت متحده سانسور شدیدی را در این خصوص
اعمال می کند.همزمان در حمله ای دیگر از طریق
راکتبهپایگاهغیرقانونیارتشترکیهدراستاننینوا
 ،یک سرباز این کشور جان باخت.در خصوص این
رخدادها چند نکته به ذهن می رسد -1 :مقاومت
عراقبهطورمرتببهدنبالبهروزکردنسالحهای
خود است و همچنین سعی دارد دقت آن را باال
ببرد -2.ضعف سامانه دفاع هوایی در رهگیری
پهپادگروههایعراقیازپیشرفتهایتکنولوژیکی
محور مقاومت و ناتوانی آمریکا در مقابله با راهبرد
نبردنامتوازناینجبههخبرمیدهدزیراتکنولوژی
مدرنپدافندیفروختهشدهآمریکابهعربستاننیز
دربرابرپهپادهاییمنیبارهاناکامماندهاست-3.
درعملیاتهایگذشتهمقاومتعراقازراکتهای
غیر دقیق  ۱۰۷و  ۱۲۲میلی متری استفاده می
شداماورودهواپیمایبدونسرنشینبهعرصهنبرد
با ایاالت متحده از عزم جدی محور مقاومت برای
بیرون کردن آمریکا از عراق حکایت می کند-4.
پس از حمله به مقر موساد در اربیل  ،عملیات اخیر
نشان از ضعف جدی امنیت کردستان عراق برای
استقرار قدرت های غربی و صهیونیستی دارد و
نیروهایامنیتیاقلیمنیزنمیتوانندسپرمناسبی
براینیروهایآمریکاواسرائیلشوند-5.ترکیهنیز
بامرگیکیازسربازانش،هشداریجدیدریافت
کردکهاگرهمچنانطمعارضیبههمسایهجنوبی
خود داشته باشد  ،باید خود را مهیای رویارویی
نظامی با مقاومت کند و در ایــن مواجهه میزان
آسیبپذیریارتشاردوغانباالخواهدبود.

کوبا
کنگرهحزبکمونیستکوباباهدفتعیین
رهبریآیندهاینکشورتشکیلجلسهداد

پایانعصرکاستروها؟
کنگره حزب کمونیست
کوبا دیــروز آغــاز به کار
کـــرد ت ــا ب ــه ش ــش دهــه
حکومت کاستروها در
کوبا پایان دهــد و نسل
جدید قــدرت را معرفی
کند.رائولکاسترو۸۹،
ساله و بــرادر بزرگتر فقید وی «فیدل کاسترو»،
از زمان رهبری انقالب  ۱۹۵۹که دیکتاتور مورد
حمایت آمریکا را سرنگون کرد و کشور تحت اداره
کمونیستی را بنیان نهاد ،به طور متوالی اداره کوبا
را بر عهده داشتهاند .کنگره حزب کمونیست کوبا
که هر پنج سال یکبار برگزار میشود ،مهمترین
جلسه حــزب کمونیستی اســت کــه بــه انتخاب
رهبری حزب و تنظیم دستورالعملهای سیاسی
میپردازد .رائول کاسترو در کنگره  ۲۰۱۶گفت
،کنگره بعدی ،آخرین کنگرهای است که توسط به
اصطالح «نسل تاریخی» پیش کسوتان انقالبی،
اداره میشود .قرار است با کنارهگیری رائول که
ب ه زودی  ۹۰ساله میشود رهبری کشور به میگل
دیاز کانل  ۶۰ساله ،رئیس جمهوری کوبا سپرده
شود .رائول کاسترو از سال  ۲۰۰۶در پی بیماری
برادرشفیدلکاسترو،ادارهکوبارابرعهدهگرفت.
میگل دیاز کانل ۱۹آوریل ۲۰۱۸بهعنوان رئیس
جمهوری جدید کوبا انتخاب شد .او تا پیش از آن
معاون رائول کاسترو بود .انتصاب میگل دیاز کانل
بهعنوان دبیر اول جدید حزب ،مهمترین مقام در
کوبا،دوشنبهیعنی آخرینروزکنگرهانجامخواهد
شد.باهمهگیریکروناوکاهششمارگردشگران،
کوبابامشکالتاقتصادیمواجهاست.کمبودمواد
غذایی ،صفهای طویل جلوی مغازهها و تورم در
کشورمشهوداست.کوباییهادرپیتشدیدبحران
نقدینگی به خاطر سختتر شدن تحریمهای چند
دههایآمریکاوهمهگیریکرونا،باکمبودگسترده
کاالهایاساسیمبارزهمیکنند.

▪نگرانیها از خروج غیرمسئوالنه آمریکا

فرار با ژست پیروزی!

بایدنزمانخروجنیروهایآمریکاییازافغانستانرا 11سپتامبراعالمکرد
چشماندازمذاکراتصلحپسازاعالمخروجنظامیانآمریکاییچیست؟

گروه بین الملل -رئیسجمهور آمریکا قصد
دارد طلسم 20ســالــه جنگ افغانستان را
بشکند و تا قبل از بیستمین سالگرد حمالت
تروریستی  11سپتامبر( 20شهریور) ،تمام
نیروهای آمریکایی را از این کشور خارج کند
تــا بــه «طوالنیترین جنگ ای ــاالت متحده»
پایان دهد.این اقــدام بایدن با موافقت ها و
مخالفت هایی بین نخبگان سیاسی آمریکا
و افغانستان مواجه بوده است  .اکنون همه
نگاه ها به آینده نظام سیاسی افغانستان و
تاثیر این خروج بر تحوالت داخلی افغانستان
دوخته شده است .بایدن در نطق آخر هفته
خــود اعــام کــرد که اگــر در زمــان دولــت وی
بود چنین توافقی انجام نمیداد اما اکنون
وارث توافقی از دولت قبلی است که تمایل
نــدارد انجام آن را به آینده واگــذار کند .مهم
ترین دستاوردی که به نظر مقامات آمریکایی
پس از مذاکرات دوحــه در سپتامبر 2020
حاصل شد ،این است که طالبان تعهد داده
که از خاک افغانستان و مناطق تحت پوشش
طالبان برای حمله به منافع آمریکا یا ظهور
دوباره القاعده استفاده نخواهد شد .بایدن به
صورت غیرمستقیم از حمله به افغانستان پس
از حمالت یــازده سپتامبر دفاع کرد وگفت:
« این ماموریت به آن چه هدفش بود ،دست
یافته است ،القاعده واقعا درهم شکسته و از

افغانستان فراری شده است ».او برای توجیه
خروج از افغانستان که به مثابه پذیرش شکست
در این جنگ پرهزینه است ،اضافه کرد« :ما
باید مطمئن میشدیم که افغانستان دوباره به
مکانی تبدیل نخواهد شد که از آن جا به وطن
ما حمله شود ،ما به این هدف دست یافتیم.».به
نوشته الوقت،اگرچه کام ً
ال مشخص است که
بایدن با چرخش از مواضع قبلی درخصوص
ماندن نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان
بــرای زمینهسازی پیشبرد مذاکرات تالش
میکند اما با این حال سخنان بایدن حاکی
از نوعی تناقض و قطعی نبودن درباره نتیجه
مذاکرات است و سعی می کند با لفاظی های
تهدید آمیز از نتایج منفی جلوگیری کند.
پیش از این عالوه بر دو دور مذاکرات دوحه
در سپتامبر و دسامبر  ،2020همچنین گفت
وگوهای بین االفغانی بین نمایندگان طالبان
و دولــت افغانستان در مسکو انجام شد .در
این نشست که روز ۲۹اسفند در مسکو میان
طالبان و دولت افغانستان برگزار شد ،دولت
افغانستان بر این باور است که مذاکرات دوحه
بیشترین نتایج را برای طالبان و کمترین نتیجه
را برای دولت افغانستان در پی داشته است به
همین دلیل از آزادی  5000زندانی طالبان
در ازای  1000زندانی حکومت افغانستان
به عنوان پیش شــرط مــذاکــرات خــودداری

جوبایدن در توجیه خروج نیروهای آمریکایی
اعالم کرد که دموکراسی با اهرم های نظامی
امکان پذیر نیست اما آمریکا همچنان با روش
هــای دیــگــری از حقوق مــردم افغانستان و
زنان این کشور دفاع خواهد کرد .با این حال
نگرانیهایی از خروج نیروهای آمریکایی بین
برخی رهبران افغانستان شکل گرفته است.
میر رحمان رحمانی ،رئیس مجلس نمایندگان
درباره خروج نیروهای آمریکایی هشدار داد:
«خــروج نیروهای خارجی در شرایط کنونی
می تواند منجر به بدتر شدن اوضــاع و جنگ
داخلی شــود ».تنها امتیازی که بایدن به آن
امــیــدوار اســت کاهش هزینه هــای امنیتی و
نظامی آمریکا و ظهور نیافتن القاعده در خاک
افغانستان است.گرچه آمریکایی ها پایگاه های
خود و تــوان حمالت پهپادی را دارنــد اما این
مسئلهکامالدرراستایمنافعآمریکابدونتوجه
به دغدغه های امنیتی دولت و مردم افغانستان
است .دولت آمریکا عمال شکست در افغانستان
را پذیرفته است؛ از ابتدای حمله نظامی آمریکا
به افغانستان تاکنون  ۲۴۸۸نفر از نیروهای
آمریکایی در جنگ افغانستان کشته و بیش
از  ۲۰هزار و  ۷۲۲سرباز این کشور زخمی و
همچنین از سال  2014و پس از اعالم خروج
نیروهایناتوبیشاز 40هزارنیرویافغانستانی
در درگیری های این کشور کشته شده اند .از
سوی دیگر آمریکا هیچ گونه سیاست منسجمی
برای امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای
خود اعالم نکرده است .بایدن در صحبت های
کلیوسیاستیغیرمسئوالنه،حفاظتازامنیت
افغانستان را به کشورهای اطراف افغانستان
مانند روسیه ،چین ،ترکیه و هند واگــذار کرد
در صورتی که به عنوان نمونه هند و چین به
دلیل اختالفات سیاسی و ژئوپلیتیکی سیاست
واحدی برای امنیت افغانستان ندارند .از سوی
دیگر جمهوریاسالمیایرانبهدلیلاشتراکات
فرهنگیوهمچنینمرزهایجغرافیاییبیشترین
تاثیر را در امنیت آینده افغانستان خواهد داشت
امابایدندرنطقخودهیچگونهاشارهایبهنقش

ایراننکرد.
▪ریشههایچالشهایآیندهافغانستان

با توجه به روند گفت وگوها و مذاکرات آمریکا با
طالبان ،گفت وگوهای بین االفغانی و نشست
هایمسکودرخصوصافغانستان،موارداساسی
وجــود دارد که طرفین تا کنون از گفت وگوی
موثر دربــاره آن خــودداری کرده اند.مهم ترین
مسئله ساختار نظام سیاسی آینده افغانستان
است .از یک سو طالبان بر امارت اسالمی تاکید
دارد و از سوی دیگر دولت افغانستان قویا چنین
سیستمی را رد و با آن مخالفت می کند .این
اختالفات بر نشست پیش روی استانبول سایه
افکندهاست .فریدونخوزون،سخنگویشورای
عالی مصالحه ملی دربــاره سندی که توسط
کمیته وحدت افغانستان تهیه شده گفت «:بعد
از تصویب ،این سند افغانستان خواهد بود که
به نشست ترکیه ارائه خواهد شد» .عالوه بر این
در نقشه راه سیاسی افغانستان که قرار است در
نشست استانبول ارائه شود دو گزینه پیشنهاد
شــده اســت که نخست گزینه حکومت صلح و
گزینه دوم به عنوان دولت انتقالی صلح با تغییر
نسبی ساختار قدرت است.تا کنون طالبان به
این مسئله واکنشی نشان نــداده است اما در
گفت وگوهای قبلی برخی نمایندگان طالبان
درحاشیهنشستدوحه،آنهاازبهنوعیامارت
اسالمی با برخی تفاوت ها نسبت به گذشته
سخنگفتندبااینحالباتوجهبهاینکهطالبان
بهدنبالجلبحمایتافکارعمومیبرایحضور
در آینده نظام سیاسی افغانستان است ،مردم
افغانستان به سخنان این گروه مبنی بر رعایت
حقوق زنــان و پذیرش رسانه هایی مثل رادیو
و تلویزیون و تغییرات جدید با دیده تردید نگاه
می کنند.از سوی دیگر طالبان و آمریکا در روند
خروج نظامیان هیچ گونه اعتمادی به یکدیگر
ندارند«.محمدنعیم»،سخنگویطالباندرقطر
درصفحهتوئیترشنوشتهکهتازمانخروجکامل
نیروهای نظامی خارجی آنان در هیچ نشست
بین المللی درباره افغانستان شرکت نخواهند
کرد .این مسئله باعث شد تا نشست استانبول
از16آوریلبه 24آوریلموکولشود.اختالفات
و دوقطبی سیاسی که بین اشرف غنی و عبدا...
عبدا ...از قبل وجود داشته است با خروج آمریکا
و تقویت طالبان به عنوان وزنه سوم قدرت آینده
افغانستان و توافق برسر یک ساختار قدرت
سیاسی مورد قبول همه گروه ها را در هالهای
از ابهام فروبرده است.

آرامکو زیرآتش موشکها

انصارا:...با 11موشکوپهپادشرکتآرامکووسامانههایپدافندهواییپاتریوترادر
استانجیزاناشغالیهدفقراردادیم

پارلمانفرانسهالیحهجنجالیبرایمحدودکردنانتشارتصاویرپلیسراتصویبکرد

دم خروس«آزادی»
درسرزمینخروسها

پارلمان فرانسه سرانجام الیحه مناقش ه برانگیز
«امنیت جامع» را به طور قطعی و نهایی تصویب
کرد،الیحهایکهبهرغمانتقادکنشگرانحقوق
مدنی ،اختیارات پلیس این کشور را افزایش
میدهد.اینالیحهکهبا ۷۵رایموافقو ۳۳رای
مخالفدرمجمعملیفرانسهتصویبشد،پیش
از انتشار در روزنامه رسمی باید در شورای قانون
اساسی نیز بررسی شود .به گزارش یورونیوز،
حزب امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری فرانسه
موسوم به «جمهوری به پیش» که این الیحه را
پیشنهاد کرده است در پارلمان اکثریت را در
اختیار دارد .سنا پیشتر این الیحه را تصویب
کــرده بــود .ایــن الیحه در حالی روز پنج شنبه
به تصویب رسید که آخر ماه ژانویه بیش از ۳۰
هزار فرانسوی در اعتراض به آن به خیابانها
رفته بودند .براساس الیحه یاد شدهنظارت بر
اماکنعمومیتوسطدوربینهایمداربستهباید
گسترشیابدوانتشارفیلمهاییکهازرفتارپلیس
با تظاهرکنندگان گرفته شده ،محدود شود .در
تالش برای مهار انتقادات ،نمایندگان پارلمان

بحث برانگیزترین بخش الیحه یعنی ماده ۲۴
آن را اصالح کردهاند .ژرالد دارمانن ،وزیر کشور
فرانسه«مصالحهای»راکهقانونگذاراندرالیحه
در نظر گرفتند ستود و گفت« :ماده  ۲۴باعث
ایجادسروصدا،عصبانیتوعدمدرکشد».وی
تصریحکرد«:خوشحالمکههنوزاینمادهوجود
دارد ».این الیحه همچنین استقالل بیشتری به
پلیس محلی و استفاده از پهپادهای نظارتی را
گسترش میدهد .در الیحه اصالح شده کمک
بهشناسایینیروهایوظیفهپلیس«بانیتآشکار
آسیبرساندن»بهآنها،تاپنجسالزندانو۷۵
هزار یورو جریمه نقدی مجازات خواهد داشت.
منتقدان میگویند این قانون دست پلیس را در
اعمالخشونتبازمیگذاردزیراافرادازبیممتهم
شدن به «سوء نیت» جرئت نخواهند کرد تصاویر
خشونت پلیس را همرسان کنند .مخالفان نیز
میگویند که اصالحات جدید همچنان مبهم
و قابل تفسیر یک طرفه از سوی نیروهای پلیس
است.آنهاهمچنیناینترسرادارندکهقانون
جدید باعث وحشت افرادی شود که با گرفتن و
انتشار تصاویر و ویدئوها سعی در مقابله با سوء
استفادههاوتبعیضپلیسدارند.دولتماکرون
میگوید که این قانون برای محافظت بیشتر و
بهترازپلیسدرمیانتهدیدهاوحمالتخشونت
آمیز و آزار و اذیتهای فزاینده در شبکههای
اجتماعی مــورد نیاز اســت .به گــزارش دویچه
وله ،طبق بررسیهای فعلی ،تقریبا  ۴۰درصد
فرانسویها به نیروهای امنیتی اعتماد ندارند.
این بیاعتمادی بین افراد ۱۸تا ۳۰ساله حتی
 ۵۰درصد است .در مقابل پلیس تقریبا نیمی از
جوانانرانژادپرستمیداند.درچندماهگذشته
تصاویرضربوشتموحشیانهافسرانپلیسعلیه
یک سیاهپوست یا پناهنده باعث خشم مردم
شد .سازمان عفو بینالملل فرانسه در توئیتی
دربــاره «خطرات» این الیحه برای آزادیهــای
مدنیهشداردادوبخشهایمربوطبه«نظارت
عمومی»درآنرامحکومکرد.

سخنگوینیروهایمسلحیمن،ازحملهگسترده
موشکیوپهپادیعلیهنقاطحساسدرعربستان
سعودی خبر داد .سرتیپ «یحیی سریع» در این
خصوص اعالم کرد که یگان موشکی و پهپادی
یمن در عملیاتی مشترک با  ۱۱موشک و پهپاد
شرکت آرامکو ،سامانههای پاتریوت و نقاطی
حساس در جیزان را هدف قرار داده است.یحیی
سریع در ادامه اعالم کرد که شرکت آرامکو با یک
سری اهداف دیگر و با  ۷موشک از نوع «سعیر» و
«بدر»هدفقرارگرفتندکهبرخوردباایناهدافبه
صورتدقیقصورتگرفتهبهطوریکهدرشرکت
آرامکو آتش بزرگی شعلهور شده اســت .سریع
همچنینگفتکهانبارهاوسامانههایپاتریوتبا
چهارپهپادازنوعصماد 3وقاصف k2هدفحمله
قرار گرفت که در این حمله نیز برخورد با اهداف
به صــورت دقیق صــورت گرفت .وی همچنین
به رژیم سعودی هشدار داد که در صورت ادامه
تجاوزها و محاصره یمن ،این رژیم شاهد عملیاتی
گستردهتر و بزرگتر خواهد بــود .پیش از این،
«محمدناصرالعاطفی»وزیردفاعدولتنجاتملی
یمنتاکیدکردهبودکهاگرائتالفسعودیبخواهد
به حماقت خود در تجاوز علیه یمن ادامــه دهد،
راهبرد موسوم به «درد بــزرگ» به اجرا گذاشته
خواهدشد.تحرکاتارتشونیروهایمردمییمن
از اواخر سال 1397نشان از ابتکار عمل و برنامه
جدی آن ها برای تمرکز و تجمیع توان خود در
راستای تقویت جبهههای مرکزی یمن و مرزهای
جنوبی عربستان داشت .همزمانی این رویکرد با
استراتژی حمالت گسترده پهپادی و موشکی به
تأسیسات نفتی و فرودگاهی عربستان ،به شکل
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بی سابقهای سعودیها را در برابر فاز تهاجمی
انصارا...غافلگیرکرد.درواقعپیروزیهایمداوم
انصارا ...در جبهه «جیزان» « ،نجران» و «عسیر»
ضمن قطع مسیرهای تدارکاتی و پشتیبانی
ائتالف سعودی -اماراتی در عمق خاک یمن ،در
آینده نزدیک میتواند به سیطره مجدد انصارا...
بر بندر «میدی» و تقویت مواضع آن در صعده و
محیط اطراف آن منجر شود.هدف انصارا ...از
حمالت موشکی و پهپادی به تأسیسات نفتی و
فرودگاهیعربستان،رفعمحاصرهیمن،موافقتبا
فعالیتمجددفرودگاهصنعاتحتکنترلونظارت
انصارا ...و به تعطیلی کشاندن فرودگاههای مؤثر
در حمالت هوایی ائتالف به یمن اســت .اثبات
ناتوانی سیستم راداری و پدافندی عربستان در
رهگیریوهدفقراردادنپهپادهاوموشکهای
یمنی ،مقامات سعودی را زیر منگنه دو انتخاب
سختفروبردهاست-1:موافقتباخواستههای
انــصــارا ...و رفــع محاصره(پذیرش شکست) و
 -2ادامــه جنگ و تحمل خسارتهای سنگین
مالی  -روانی در اثر تهاجم روزافــزون موشکی و
پهپادی انصارا. ...جبهههای زمینی جنگ یمن
نیز که مدتها در حالت رکود یا ثبات مواضع قرار
داشت،بارویکردجدیدوتهاجمیانصارا...رونقی
دوباره یافته و غالبا با ابتکار عمل انصارا ...همراه
است.همکاریانصارا...باسازمانمللدرمدیریت
بنادر سهگانه ساحل غربی ،ضمن تسهیل ورود
کاالهای اساسی به یمن ،نیروی نظامی زیادی را
برایکمکبهدیگرجبهههاآزادکردکهنتایجمثبت
آندرپیشرویهایاخیرانصارا...بهویژهدرمأرب
کامالمشهوداست.

پیشخوان بین الملل

تــیــتــر یـــک روزنــــامــــه «التـــریـــبـــون»"تـــا ۴۰
هـــــزار شــغــل در فــــرودگــــاه هــــای فــرانــســه
تهدید می شوند"".درحالی که [به دلیل کرونا]
ترافیک هوایی در فرانسه در سال  ۲۰۲۰به
میزان  ۷۰درصد کاهش داشته ،انجمن مشاغل
فرودگاهی برآورد می کند که  ۳۰تا  ۴۰هزار
شغل در خطر حذف قرار دارند".

نمای روز

حمل یک سبد بزرگ حاوی مایحتاج اصلی در
تظاهرات علیه وضعیت معیشت و دستمزدهای
پایین در شهر بوئنوس آیرس آرژانتین /رویترز

چهره روز
رئــیــس جــمــهــور کــره
جــنــوبــی در راســتــای
ترمیم کابینه کشورش
و پس از شکست حزب
خــــود در انــتــخــابــات
محلی تصمیم گرفت
«چونگ سیه-کیون»
نخست وزیر را برکنار کند و به جای وی «کیم
بو -کیوم» ( )Kim Boo-kyumوزیــر کشور
سابق و چهار دوره قانون گذار این کشور را به این
سمت منصوب کرد.ترمیم کابینه کره جنوبی
حدود یک هفته پس از آن صورت میگیرد که
حزب دموکراتیک متعلق به «مون جائه این» در
انتخاباتی ویژه برای پست های مهم شهرداری
و به دنبال درگیر شدن در رسواییهای سیاسی
و مشکالت اقتصادی ،شکست های سنگینی
را متحمل شد.

قاب بین الملل

در پی جست وجو در یکی از خانه های بخش
قدیمی موصل خزانه داعش کشف و ضبط شد.
در این خزانه که در سه سال اشغال موصل ،
داعشی ها به اجبار از مردم مالیات می گرفتند
و در صندوق به اصطالح بیت المال مسلمین
نگهداری می کردند مبلغ یک میلیون و 590
هــزار دالر آمریکایی کشف شد.عالوه بر آن،
 17میلیون و  500هزار دینار عراقی ،افزون بر
 32کیلو نقره خالص و 458گرم طال نیز کشف
و ضبط شد .

کارتون روز

خبر متفاوت

رئیسجمهور«کلوتین»!
رئیسجمهور آمریکا که گافهای کالمیاش
به منبع شوخی و طنز در شبکههای اجتماعی
تبدیل شــده و در عین حــال ایــن نگرانی را
ایجاد کرده که شاید او برای این منصب فرد
مناسبی نباشد ،در جدیدترین گــاف خود
هنگام صحبت درباره سیاست آمریکا در قبال
روسیه و تحریمهای جدید ایــن کشور علیه
مسکو ،نام خانوادگی رئیسجمهور روسیه را
به اشتباه «کلوتین» تلفظ و به سرعت اشتباه
خود را تصحیح کــرد .به گــزارش خبرگزاری

روسی «تاس» ،او هنگام توضیح درباره تماس
تلفنی اخیرش با والدیمیر پوتین گفت :برای
رئیسجمهور «کلوتین» -پوتین -روشن کردم
که ایــاالت متحده در حمایت از متحدان و
شرکای ما در اروپــا مصمم اســت.وی پیشتر
در اولین نشست خبری خود که کمحواشی
به لحاظ اشتباهات این چنینی از سوی وی
نبود ،نام «اشــرف غنی» همتای افغانستانی
خود را به اشتباه «کیانی» گفت .کاخ سفید در
انتشار متن رسمی این نشست ،اشتباه بایدن را
تصحیح و نام صحیح رئیسجمهور افغانستان
را در آن درج کرد.

پایانجنگبدونپیروزی
پایگاهاینترنتیعربی 21کاریکاتوریدربارهخروج
نیروهایآمریکاییازافغانستانپسازحملهبهبهانه
حادثه  11سپتامبر منتشر کرد و نوشت :آمریکا
طوالنیترینجنگخودرابدونپیروزیپایانداد.

