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بایدن دستور انتشار اسناد محرمانه 
۱۱ سپتامبر را صادر کرد 

بایدن دستور بازبینی اسناد مرتبط با تحقیقات 
پلیس فدرال، اف بی ای دربــاره حمالت یازدهم 
سپتامبر سال ۲۰۰۱ را جهت انتشار عمومی صادر 
کرد. به گزارش رویترز، جو بایــدن در بیانیه ای در 
خصوص این فرمان اجرایی گفته است، زمانی که 
من نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدم، وعده 
دادم که در خصوص شفاف سازی از اسناد مربوط 
به حمالت تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به آمریکا 
و خارج کردن آنها از طبقه بندی محرمانه اطمینان 
حاصل کنم. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده 
است، با نزدیک شدن به بیستمین سالگرد آن روز 
غم انگیز ، من این وعده ام را محقق می کنم. بایدن 
گفت: »ما هرگز نباید درد پایدار خانواده ها و عزیزان 
۲۹۷۷ انسان بی گناهی که در جریان بدترین حمله 
تروریستی علیه آمریکا در تاریخ مان کشته شدند 
فراموش کنیم. برای آن ها این فقط تراژدی ملی و 
بین المللی نبود. فاجعه ای شخصی بود«. جو بایدن 
اضافه کرد که به وزارت دادگستری و دیگر نهادهای 
دولتی دستور داده است که بر بازبینی اسناد طبقه 
بندی شــده مرتبط با تحقیقات اف بی ای نظارت 
کنند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد، براساس 
این دستور» مریک گارلند«  وزیر دادگستری موظف 
خواهد بود طی شش ماه آینده اسنادی که از طبقه 

بندی خارج می شوند را منتشر کند.
خانــواده قربانیان حمالت ۱۱ ســپتامبر روز 
پنجشنبه از یک نهاد ناظر با دولت آمریکا خواسته 
بودند تا در خصوص این شبهه که اف.بی.ای احتماال 
برخی از اسناد مرتبط با عربســتان را از بین برده، 
تحقیق کند. ماه گذشته نیز خانواده قربانیان حمالت 
۱۱ سپتامبر به جو بایدن هشدار داده بودند در صورت 
عدم اجازه انتشــار گزارش های محرمانه پیرامون 
نقش عربستان سعودی در این حمالت، بهتر است 
در مراسم یادبود قربانیان نباشد. در جریان حمله 
به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، سقوط 
هواپیمای مســافربری در پنســیلوانیا و برج های 
دوقلو )مرکز تجارت جهانی( در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
حدود سه هزار نفر کشته و تقریبا دو برابر این تعداد 
نیز زخمی شدند. با فرا رسیدن بیستمین سالگرد 
حمالت تروریستی یازده ســپتامبر به شهرهای 
آمریکا، خانواده های قربانیان این حمالت به مراجع 
قضایی فشار آورده اند تا ابهامات مربوط به دخالت 
حکومت عربستان در این حمالت را روشن کنند. 
دادرســی مربوط به یکی از این شــکایات در سال 
جاری پیشرفت چشمگیری داشته و مقامات سابق 
عربستان در این دادرسی شهادت داده اند. حکومت 
عربستان همواره مشارکت در حمالت و یا تبانی با 
هواپیماربایان را تکذیــب کرده ولی این موضوع به 
محور اصلی شــکایت خانواده ها در مراجع قضایی 

نیویورک تبدیل شده است.
    

درخواست ۱۲۰ نهاد بین المللی 
برای تحریم تسلیحاتی اسرائیل

حدود ۱۲۰ نهــاد بین المللــی در نامه ای به 
کشــورهای عضو معاهده تجارت سالح خواهان 
تحریم تســلیحاتی رژیم صهیونیســتی شدند. 
به گزارش خبرگــزاری فلســطینی وفا، حدود 
۱۲۰ نهاد از آمریکا، اروپا، فلسطین و کشورهای 
دیگر در نامه ای به کشــورهای عضــو معاهده 
تجارت سالح نسبت به تبعات قانونی که متحمل 
واردکنندگان یا صادرکنندگان سالح به اراضی 
اشغالی می شــود هشــدار دادند و تأکید کردند 
که در صورتی که دســت به چنین اقدامی بزنند 
شــریک قتل غیرنظامیان فلســطینی هستند. 
این نهادها خواهــان تحریم تســلیحاتی رژیم 
صهیونیستی شــدند. در این نامه آمده است: ما 
در ائتالف جهانی رهبران جامعه مدنی و محافل 
آکادمیک و فنی و رسانه ای و سیاسی و مذهبی در 
سرتاسر جهان از کشورهای عضو معاهده تجارت 
سالح می خواهیم با جدیت با استفاده اسرائیل از 
سالح و تجهیزات نظامی که به واسطه آن مرتکب 
نقض خطرناک قوانین بشردوستانه و حقوق بشر 
علیه غیرنظامیان فلسطینی شده است، برخورد 
کنند. در ایــن نامه به جنایت های اشــغالگران 
در بهار کنونــی از جمله حمله بــه غیرنظامیان 
فلســطینی در نوار غزه و کرانه باختری اشاره و 
تأکید شــده اســت: غیرنظامیان فلسطینی در 
جریان اعتراضات علیه غارت زمین هایشــان در 

معرض تیراندازی قرار گرفتند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

هرچــه از ۱5 آگوســت فاصله 
می گیریــم، آرام آرام رگه هــای 
جدیدی از تحوالت افغانســتان را 
به چشم می بینیم. بدون تردید ۱5 
آگوســت در تاریخ افغانستان برای 
همیشه ثبت خواهد شــد؛ چراکه 
اشــرف غنی، رئیس جمهوری این 
کشور بر اساس یک سناریوی از پیش 
طراحی شده کابل را در روز روشن به 
طالبان سپرد و بار سفر بست. حال از 
آن روز حدود ۲۱ روز گذشته است 
و حاال در حال مشاهده مولفه هایی 
هســتیم که به نوعی نشان می دهد 
بازیگران بســیاری در پشت صحنه 
تحوالت افغانســتان طی ۲۰ سال 
گذشته حضور داشــته اند و حاال در 

حال رخ عیان کردن هستند. 
بدون تردید باید آمریکا را اولین 
و اصلی ترین کشــوری دانست که 
به نوعی توانســته تمام زمــام اموِر 
افغانستان را در دست بگیرد. درست 
است که نظامیان آمریکایی تا آخرین 
ســرباز خود را از افغانستان خارج 
و به تعبیر بســیاری از تحلیلگران 
یک شکســت ســخت را بعد از دو 

دهه تجربه کردند، امــا باید توجه 
داشته باشید که آمریکایی ها در حال 
کنترل از راه دوِر افغانستان هستند. 
نکته اینجاست که تنها کشوری که 
با طالبان قــرارداد مکتوب و علنی 
در دنیــا و مقابل چشــم همگان به 
امضا رســانده، ایاالت متحده است 
و حاال افغانستان در دست جریانی 
قرار دارد که واشــنگتن آنها را وارد 
کابل کرد. بر همین اســاس اگر هم 
معتقد باشیم که آمریکا در افغانستان 
شکست خورده یا به تعبیر بسیاری از 
کارشناسان کشورمان از کابل »فرار 
کرده«، باز هــم نمی توانیم روابط 
پشت پرده طالبان با آمریکا و ارتباط 

آنها با یکدیگر را نادیده بگیریم. 
از ســوی دیگر اگر هــم معتقد 
باشــیم که واشــنگتن راه را برای 
اســتقرار طالبان در کابــل هموار 
نکرده اســت، باز هم بایــد به این 
موضوع مهم توجه کنیم که ساختار 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا 
به ایــن جمع بندی رســیده که با 
اســتقرار بنیادگرایی در افغانستان 
می تواند بــه راحتــی در وهله اول 
ســناریوی توزیع بحران را از ســر 
بگیرد که در این میان ســه کشــور 
چین، روسیه و ایران به عنوان رقبای 
واشــنگتن را به تکاپو می اندازد. در 

وهلــه دوم، هدف آمریــکا از ادامه 
این وضعیت مبهم در افغانســتان 
این است که بتواند مســیر خود را 
برای پرش به ســمت شــرق آسیا 
هموار و مهیا کند. امــا در این میان 
طالبان که حاال کابل را در دست دارد 
سعی می کند تا با مانور رسانه ای به 
گونه ای عمل کند تا به همه نشــان 
دهد پوزه آمریــکا را به خاک مالیده 

است. 
این مانور رسانه ای تا جایی ادامه 
پیدا کرده کــه حاال این گــروه به 
صورت واضح به آمریکایی ها هشدار 
می دهند کــه قرار نیســت آنها در 
بحث جهت دهی بــه فرهنگ مردم 
افغانســتان دخالت کنند. به عنوان 
نمونه روز گذشــته )شنبه( سهیل 
شــاهین، ســخنگوی طالبان در 
مصاحبه با فاکس نیوز اعالم کرد که 
او مخالف دیدگاه های غربی است که 
اصرار دارند زنان باید بدون حجاب 

آموزش ببینند. 
در جای دیگری از این مصاحبه 
شاهین در پاسخ به سوالی در مورد 
روابط آینده با ایاالت متحده اعالم 
می کند کــه تمرکز باید بــر نحوه 
همکاری مثبت و ســازنده باشد که 
به نفع هر دو طرف است. این موضع 
به خوبی موید خبر دو روز پیش است 

مبنی بر اینکــه به زودی کمک های 
آمریــکا در قالــب کمک هــای 
بشردوســتانه و یا پوشش سازمان 
ملــل وارد کابــل خواهد شــد؛ اما 
می بینیم کــه وزارت خارجه ایاالت 
متحده همچنــان اعالم می کند که 
به هیچ وجه نمی خواهد طالبان را به 

رسمیت بشناسد. 
بازی پکن با کارت اسالم آباد

تحلیل بندبازی آمریکا و طالبان 
در پرونده افغانستان به این راحتی 
تمام نمی شــود و شــاید باید ده ها 
صفحه در مورد آن نوشــته شــود 
اما واقعیت این اســت کــه در این 
میان بازیگران دیگــری هم وجود 

دارنــد که حــاال در حــال ورود به 
صحنه سیاسی، امنیتی و اقتصادی 

افغانستان هستند. 
در راس این بازیگران، پاکستان 
به عنوان یکی از کشورهایی است که 
سال های ســال با هدایت و راهبری 
طالبان ســعی کرده بود تــا خود را 
در پشت صحنه این تحوالت پنهان 
کند ولی هم اکنون با ســر و صدای 
زیاد چهره خود را علنی کرده است. 
مهمترین اتفاقی که طی ســه هفته 
پیش در افغانســتان رخ داد، ســفر 
غیرمنتظــره  ژنرال فیــض حمید، 
رئیس کل سازمان اطالعات ارتش 
)ISI( این کشــور به کابل پایتخت 

افغانستان است. 
رسانه های پاکســتانی ظهر روز 
گذشــته )شــنبه( اعالم کردند که 
ژنرال فیــض حمیــد در راس یک 
هیات بلندپایه سیاســی، امنیتی و 
اطالعاتی به دعوت شورای مشورتی 
طالبان، وارد کابل شده است. اهمیت 
این ســفر از آن روســت که رئیس 
ســازمان اطالعات ارتش پاکستان 
بعد از حــدود دو دهه بــه صورت 
آشکار وارد کابل شده است؛ چراکه 
دســت پرورده های اســالف سابِق 
ژنرال فیض حمیــد، حاال زمام امور 

کابل را در دست دارند. 
نکته دیگر این است که بر اساس 
اطالعات منتشــر شــده از ســوی 
روزنامه داوون پاکستان، این کشور 
در کنار ترکیه و قطر در تالش برای 
فعال کــردن فــرودگاه بین المللی 
کابل است. این سفر در حالی انجام 
می شــود که روز جمعــه ذبیح اهلل 
مجاهد، وزیر فرهنگ و اطالع رسانی 
طالبان کــه به عنوان ســخنگوی 
اصلی این گروه شــناخته می شود، 
اعالم کرده بود کــه طالبان صدای 
تمام ملت های مســلمان منطقه را 

می شنود و به آنها جواب می دهد. 
این موضع مجاهد باعث شــد تا 
هندی هــا ســخنان اورا علیه خود 
قلمداد کننــد؛ چراکه دهلی معتقد 
است این اظهارات سخنگوی طالبان 
به نوعی در جهت شلوغ کردن اوضاع 
و احــوال کشــمیر بوده کــه و آنها 
این ســناریو را ســاخته و پرداخته 

پاکستان می دانند. 

در این میان امــا خبر مهمتری 
در راســتای ســفر ژنــرال فیض 
حمید به کابل منتشــر شــده که 
نشــان می دهد طالبــان و چین در 
حال عقــد قراردادهــای اقتصادی 
هستند. روزنامه گاردین در گزارش 
خود که روز گذشــته منتشر شده 
نوشــته در اتفاقی که نشان دهنده 
خوش رفتــاری دو جانبه بود، چین 
روز جمعــه اعالم کرد کــه رهبران 
طالبــان حامــی ابتــکار عمــل 
کمربند و جــاده بــوده و معتقدند 
که پروژه های مربــوط به این طرح 
 برای توســعه و موفقیت این کشور 

جنگ زده خوب هستند. 
طالبان نیز در ایــن میان چین 
را به عنوان مهمترین شــریک خود 
توصیف کرده و بارها اعالم کرده که 
پکن آماده سرمایه گذاری و بازسازی 
این کشور است. رد و بدل شدن این 
پیام ها آن هم با چاشنی اقتصادی و 
با محوریت چین و طالبان به خوبی 
نشــان می دهد که پاکســتانی ها 
در پشــت این پرونده قــرار دارند و 
چینی ها با کارت اسالم آباد در حال 
نزدیک شــدن به طالبان و تضمین 
گرفتــن از آنها برای اجــرای پروژه 

خود هستند. 
از ســوی دیگر باید توجه داشت 
که چیــن و هند بــا یکدیگر رقابت 
زیادی دارند و از این سمت پاکستان 
و هند هم از گذشــته با هم دشمن 
هستند. بر همین اساس اسالم آباد 
هم ســعی می کند بــا وارد کردن 
چین به افغانســتان جلو نفوذ هند 
در این کشور را بگیرد. بر این اساس 
باید گفت که فعــاًل همه چیز به کام 
پاکســتان اســت و کابل بــر مدار 

اسالم آباد می گردد. 

رئیس سازمان اطالعات پاکستان به دعوت شورای مشورتی طالبان وارد افغانستان شد؛   

گردشکابلبرمداراسالمآباد
چین و هند با یکدیگر رقابت 

زیادی دارند و از این سمت 
پاکستان و هند دشمن 

دیرین یکدیگر هستند و 
بر همین اساس اسالم آباد 

قصد دارد با وارد کردن چین 
به افغانستان جلو نفوذ هند 

را در این کشور بگیرد

ساختار سیاسی، امنیتی 
و اقتصادی آمریکا به این 
جمع بندی رسیده که با 
استقرار بنیادگرایی در 
افغانستان می تواند به 

راحتی سناریوی توزیع 
بحران را از سر بگیرد که این 
استراتژی سه کشور چین، 

روسیه و ایران به عنوان 
رقبای واشنگتن را به تکاپو 

می اندازد

خبرگزاری رویترز اعــالم کرد که مقامات لبنــان یکی از خبرنگارانــش را به محض ورود به فــرودگاه بیروت 
بازداشــت کرده و پس از اینکه تمام شــب از او بازجویی کردند، او را به اردن بازگرداندند. بــه گزارش خبرگزاری 
رویترز گزارش داد که ســلیمان الخالدی، خبرنگار اردنی  این خبرگزاری دوم ســپتامبر جاری به محض ورود به 
فرودگاه بیروت توسط مسؤوالن بخش کنترل گذرنامه فرودگاه بازداشت شــده و از او خواسته شد لپ تاپ و تلفن 
همراهش را تحویل دهــد. مقامات لبنانی علت ایــن کار را اعالم نکردند و پس از 
اینکه الخالدی از تحویل تجهیزاتش خودداری کرد، او را به دفتر دیپورت منتقل 
کرده و در نهایــت روز بعد او را با پــروازی به اردن بازگرداندند. ســخنگوی این 
خبرگزاری اظهار کرد: ما مراتب اعتراض خود به نحوه برخورد با خبرنگارمان را به 
 مســؤوالن دولت لبنان اعالم کردیم و در تالش هستیم اطالعات بیشتری از آنها

 به دست آوریم.

ده ها عراقی معترض به سطح پایین خدمات در استان دهوک، یک مسیر مواصالتی مهم در این استان را مسدود 
کردند. به گزارش خبرگزاری شفق نیوز عراق، پلیس اســتان دهوک در بیانیه ای اعالم کرد: در پی اعتراضات ده ها 
تن از ساکنان روســتای امینکی به قطع آب، مسیر اصلی دهوک-زاویة مسدود شــد و خیلی زود استاندار دهوک، 
رئیس پلیس و فرماندار از وضعیت اســتان مطلع شدند. در ادامه این بیانیه آمده اســت: نیروهای مرکز پلیس زاویه 
در چارچوب عمل بــه وظیفه خود در تامین پشــتیبانی الزم برای فعالیت های 
مدنی، امنیت این تظاهرات را حفظ کردند و مقامات محلی، مدیر بخش و مدیر 
آب استان دهوک نیز دستور دادند شکایات معترضان دریافت شده و مشکالت 
آنها برطرف شود تا در ادامه مســیر اصلی دهوک-زاویه بدون هیچ خسارتی باز 
 شــود. پلیس اســتان دهوک اعالم کرد وضعیت به حالت عادی خود بازگشته 

و اوضاع آرام است.

ادامه اعتراض به ضعف خدمات رسانی عمومی در عراقخبرنگار رویترز  در فرودگاه بیروت بازداشت و دیپورت شد

نخســت وزیر تایلند و پنج تن از وزرای کابینه وی 
در حالی دیروز )شنبه( از رای عدم اعتماد پارلمان این 
کشور جان سالم به در بردند که اعتراضات در بانکوک 
علیه دولت قرار اســت ادامه داشته باشــد. به گزارش 
رویترز، پرایوت چان اوچا، نخســت وزیر تایلند ۲۶۴ 
رای موافــق و ۲۰۸ رای مخالــف را در این رای گیری 
 عدم اعتماد داشت که موفق شد جان سالم به در ببرد. 
وزیــر بهداشــت وی و چهــار تــن دیگــر از اعضای 
کابینــه نیــز از رای عدم اعتمــاد جان ســالم به در 
بردند. اپوزیســیون به ۲۴۲ رای از ۴۸۲ رای پارلمانی 
بــرای برکناری نخســت وزیر نیــاز داشــتند که در 
ایــن کار موفق نبودنــد. پرایوت چان اوچــا گفته که 
 پــس از ایــن رای گیــری همچنان مطمئن اســت. 
قانونگــذاران در روزهــای اخیــر دولــت وی را بــه 
سوءمدیریت پاندمی کرونا متهم و از وی بابت تاثیرات 

شــدید اقتصادی انتقاد کردند. رای گیری در پارلمان 
تایلند روز گذشــته )نبــه( در حالی برگزار  شــد که 
فعــاالن این کشــور روز جمعــه علیه نخســت وزیر 
در خیابان هــای بانکوک دســت به اعتــراض زده و 
خواســتار اســتعفای وی شــدند. رای عدم اعتماد 
 بابــت نحــوه رســیدگی دولت بــه پاندمــی کرونا 

برگزار شد.

رئیس جمهوری تونس از پرونده های فساد متعلق 
به وکالی مدافع و نمایندگان پارلمان پرده برداشت و 
آنها را به پیگیری قانونی و پس گرفتن اموال ملت تونس 
تهدید کرد. به گزارش روسیاالیوم، قیس سعید، رئیس 
جمهوری تونس در جریان استقبال از ابراهیم بودرباال، 
رئیس انجمن ملی وکالی دادگستری در کاخ قرطاج 
گفت، اطالعات موثقی در مــورد امالک برخی از وکال 
و نمایندگان پارلمان دارد به عنوان مثال همسر یکی 
از وکال در حالی که بیکار اســت ثروتی به ارزش حدود 
۱۰۰ میلیون دینار و امالکی در محله های گران قیمت 
دارد و نماینده ای هم که اختیاراتش معلق شده ثروتی 
به ارزش ۱5۰۰ میلیون دینار دارد. تحقیقات از برخی 
از افراد هم نشــان می دهد که آنها از برخی اشخاص و 
بازرگانانی در تونس و خــارج از آن اخاذی کرده اند و 
در جرائم اخالقی نیز دســت دارند. وی تصریح کرد، 

اطالعاتی دارد که نشــان می دهد یکی از مســووالن 
دولت قبلی در اتالف اســناد مهم دســت داشــته و 
گذرنامه تونس را به قیمت ۱۰۰ هزار دینار می فروخته 
است. رئیس جمهوری تونس در بیانیه رسانه ای خود 
تاکید کرده اســت که هیچ مجالی برای برگشــت به 
 عقب وجود ندارد و او نســبت به عدم نقض حقوق بشر

 متعهد است.

رای اعتماد به نخست وزیر تایلند در میانة اعتراضات مردمی   رئیس جمهور تونس از پرونده های فساد وکال و نمایندگان پارلمان پرده برداشت

خبرخبر


