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جهاننما
در آستانه اولین انتخابات قطر فاش شد:

تحرکات ریاض و ابوظبی برای
ناآرامکردن دوحه

روزنامه لبنانی االخبار نوشــت ،به فاصله
تنها دو مــاه مانده تا انتخابــات پارلمانی قطر
که احتمال مــیرود نوعی «جشــن (نیمه)
دموکراتیک» در این کشــور باشد ،عربستان
ســعودی و امارات عربی متحده از راه تحریک
قبیلــه «بنی مره» بــرای اعتراض بــه قانون
انتخابــات قطر در حال مداخلــه در مقدمات
انتخابات این کشــور هســتند .اقدام ریاض و
ابوظبــی از آن روی صــورت میگیرد که این
گام نوعی نقطهعطف در حیات سیاســی قطر
و در کشــورهای عربی حاشیه خلیج فارس به
شمار میرود و اگر این نقطهعطف حتی اگر با
شائبههایی نیز همراه باشد ،به نظر میرسد که
خواب را از چشمان حکام عربستان سعودی و
امارات خواهد ســتاند؛ چراکه شاید برگزاری
انتخابــات در قطر ،موجب شــود مردمان آن
دو کشــور نیز برای برگزاری انتخاباتی مشابه
مطالبات خود را دوچندان کنند .قطر اخیرا و
پس از تعویق مکرر چندساله ،قانون انتخابات
این کشــور را تصویب کرد؛ اما آن حق رأی و
نامــزدی را تنها به شــهروندان «اصیل» این
کشور محدود کرد.
این روزنامــه لبنانی بهتازگــی در یکی از
گزارشهای خود به این مسئله پرداخت و در
این رابطه نوشت که در هر یک از نقاطعطفی که
حیات سیاسی کشور قطر شاهد آن بوده ،در آن
از قبیله بنی مره یاد شده است چراکه نمیتوان
حق رأی و نامزدی عدهای از شــهروندان این
کشــور در انتخابات پارلمانی را نادیده گرفت.
االخبار ادامه داد ،با چشمپوشــی از این اینکه
افراد این قبیله در چــه تاریخی تابعیت قطر را
کسب کردهاند ،اقدام برخی از کشورهای مجاور
قطر در سوءاستفاده از این قبیله فرامرزی در
تسویه حسابهای سیاســی با دوحه ،به قطر
این حــق را میدهد که نگــران این تحرکات
باشد .این روزنامه لبنانی اضافه کرد ،این نگرانی
دو راه پیش روی قطر قرار میدهد :یا انتخاباتی
بیشائبه برگزار شود و قطر ریسک نفوذ برخی
عناصر مخل توازن بــه پارلمان خود را بپذیرد
یا انتخاباتی «نیمهدموکراتیک» برگزار شود
و این گام ،اعتراض افرادی را که حقوقشــان
نادیده گرفتهشده ،برانگیزد.

پس از تعویق چندساله و مکرر انتخابات در
قطر به منظور حفظ نظامی سیاسی خود ،دوحه
گزینه دوم را ترجیــح داد؛ آن هم پس از آنکه
دولت این کشور امسال قانون انتخابات را بدون
مشخص کردن روز رأیگیری ،تصویب نمود؛
بهرغم آنکه تأکید میکرد انتخابات مجددا به
تعویق نخواهد افتاد.
طبق این گزارش ،یکی از مهمترین علل این
تعویق ،اعتراض به بندی بود که میگوید ،دامن
زدن به اختالفات قبیلهای و فرقهای بشــدت
ممنوع است؛ قانونی که بسیاری از افراد قبیله
بنی مره آن را ضد قبیله خود دانستند .در حالی
که چنیــن قانونی در تمام قوانیــن انتخاباتی
جهان وجود دارد و بــودن آن در منطقهای که
وفاداری به قبیله و فرقه بــر وفاداری به میهن
ارجحیت دارد ،ضروری اســت .االخبار افزود:
«شــاید آنچه باعث نفوذ در قبیله بنی مره از
خارج میشود ،واقع شدن این قبیله در خطوط
مرزی میان قطر و عربســتان اســت بهنحوی
که این قبیله در روند ترســیم خطوط در سال
 ۱۹۹۲پــس از درگیری الخفنــوس میان دو
کشور نیز نقش داشت .در آن زمان ،پس از آنکه
قطر ،خور العدید منطقــهای را که مانع اتصال
زمینی مستقیم این کشــور با امارات میشد،
بناچار به عربســتان واگذار کرد ،این مسئله
پایان یافت».
بر اســاس این گزارش ،آخریــن باری که
قبیله بنی مره نقش اسب تروآ را برای عربستان
سعودی و متحدان این کشور بازی کرد ،چهار
سال قبل بود؛ هنگامی که «طالب بن الهو آل
شریم» شیخ این قبیله که از تابعیت قطری نیز
برخوردار بود ،تحرکاتی مــوازی را به منظور
تحریم قطر را رهبری میکــرد .تحرکاتی که
عربستان ســعودی ،امارت و بحرین و مصر در
سال  ۲۰۱۷علیه قطر به راه انداختند و به مدت
سه سال به طول انجامید.

جهان 5

گزارش «توسعه ایرانی» از تکاپوی دولتها برای خارج کردن سرمایههای انسانی افغانستان؛

فرودگاهکابل؛ کمینگاه شکار استعدادها

فرشاد گلزاری

بدون تردید جنگ یــک پدیده به
شدت مخرب و خانمانســوز قلمداد
میشود.پدیدهایکههرازچندگاهیدر
گوشهای از دنیا شاهد وقوع آن هستیم
و چیزی جز «تباهی و بحران انسانی»
بر جای نمیگذارد .ایــن تحلیل البته
از نگاه کســانی اســت که دل در گرو
بشریت و انســانیت دارند ،اما اگر زاویه
تحلیل را کمی تغییر دهیم ،به وضوح
یقهســفیدهایی را میبینیــم که در
آمریکا ،بریتانیا ،بلژیک ،ایتالیا ،اسپانیا،
فرانسه و آلمان حضور دارند و مدیریت
کارخانههایتولیدتسلیحاترابهعهده
گرفتهاند .کســانی که نه تنها از جنگ
بیزار نیستند ،بلکه هر کاری میکنند
تابتوانندبرتنوراینپدیدهشومبدمند.
بدون تردید هر معادل ه سیاســی -
امنیتی در تمام دنیــا ،یک بازنده و یک
برنده دارد کــه رویهای اجتنابناپذیر،
معمولوهمیشگیاست.جنگوتوزیع

بحرانهمیکبرندهویکبازندهخواهد
داشت ،اما این سهم برندهها و بازندهها
همیشــه در یک حد و میزان نیست.
به عنوان مثال در جنــگ یمن بازنده
اصلی ،شــهروندانی بوده و هستند که
عزیزان خود را در بمبارانها و حمالت
نظامیِ گاه و بیگاه از دست دادند و برنده
کشــورهایی بودند که میلیاردها دالر
تسلیحاتانفرادی،جنگنده،بمبهای
نیمتُنیوموشکهایهدایتشوندهبه
عربستانواماراتمتحدهعربیفروختند
تا آنها را در یمن مورد استفاده قرار دهد.
لذا نتیجه این کشتار بیرحمانه آواره و
کشته شدن میلیونها انسان بیگناه
بودکهدرقبالآنمیلیاردهاپترودالربه
ببانکهایاروپاییبرایخریداری
حسا 
تسلیحاتریختهشد.
بر این اســاس باید توجه داشت که
منازعاتومخاصماتاعمازبینالمللییا
منطقهای،بیشازآنچهبرایساکنانان
سرزمینسودداشتهباشد،ضرربهدنبال
خواهد داشت .حاال در افغانستان هم ما
شاهد همین موضوع هستیم .کشوری
که  20ســال به اجبار پذیرای آمریکا و

متحدانشدرناتوبودوحاالشاهدخروج
بدون برنامهریزی آنها از خاکی است که
به دست طالبان افتاده است .اینکه چه
اتفاقی قرار است در افغانستان رخ دهد،
موضوع نوشتار پیشرو نیست ،بلکه در
وضعیت کنونــی دادههایی به صورت
قطرهچکانی در حال انتشار است که تا
همینهفتهپیش«مُه ِرمحرمانه»برآن
خوردهبودوحاالرفتهرفتهابعادپنهانآن
نمایانمیشود.
در همین راستا آلبرت فاکس کان،
بنیانگذار و مدیر اجرایی پروژه نظارت
بر فنــاوری نظارت در مقالــهای برای
روزنامه دیلی بیســت نوشته است که
«افغانستان طی  ۲۰ســال گذشته به
زمینی برای آموزش فنــاوری تبدیل
شد .افغانســتان جایی بود که آمریکا
تسلیحات جدید جنگی از جمله پهپاد
پردیتور را در آن آزمایش کرد که غالبا
همراهبانتایجهولناکبودند.افغانستان
همچنین جایی بود که ما نســخههای
جدیدسیستمهاینظارتیوشناسایی
چه نظامی و چه انسانی را در آن امتحان
کردیم و آمریکا محله به محله با اسکن

گفتهمیشودیکتیم
 5نفره از جوانان افغان که
طی سالهای گذشته در
حوزه رباتیک مقامهای
جهانی به دست آوردهاند،
بدونهیچمعطلیتوسط
دولت مکزیک جذب و از
افغانستان خارجشدهاند
دادههای بیومتریک افغانها ،به صورت
تصادفیورندومامیدواربودکهابزارهای
مقابله با افراطگرایی جدیــد را ایجاد
کند» .شاید این مقاله برای خوانندگان
این سطور چندان مهم و حتی جذاب
نباشد؛ اما نکتهای که در این میان باید
مورد نظر قــرار بگیرد این اســت که
ایاالت متحده طی  20ســال گذشته
با اســتفاده از فناوری تشخیص و ثبت
هویت شهروندان افغان ،بانک بزرگی از
اطالعات فردی ،گروهی ،قومی و حتی
مذهبی را بر اساس آمایش سرزمینی
برای خود دســت و پا کرده اســت که

حاال میتواند به عنوان یک ناجی برای
آنها عمل کنــد؛ چراکه آمریکاییها نه
تنها از حیث امنیتی با اســتفاده از این
سیســتم از جان خود در برابر القاعده،
طالبان و داعش طی سالهای گذشته
حفاظتمیکردند،بلکهبانکاطالعاتی
ارزشــمندی را برای معامله با ســایر
سرویسهای اطالعاتی دنیا گردآوری
کردهاند.
دزدیدرروزروشن!
اتفاقــی کــه در حال حاضــر در
افغانستان به وقوع پیوسته و میتواند
بحران ارگانیک به وجود بیاورد ،اصرار
جو بایدن ،رئیسجمهــوری آمریکا بر
خروج از این کشور تا 31آگوست است.
او بامداد روز گذشته (چهارشنبه) اعالم
کرد که تاکنون بیــش از ۷۰هزار نفر از
افغانستان خارج شــدهاند و واشنگتن
میتواند روند تخلیههــا را قبل از پایان
ماه آگوست به شرط همکاری طالبان
تکمیل کند .او در سخنان خود به این
موضوع اشــاره کرد که خواهان تمدید
خروج از افغانستان نیست ،مگر اینکه
در این میان اتفاق خاصــی رخ دهد و
طالبان هم با این موضوع موافقت کند.
درمقابلِ ایناظهارات،ذبیحاهللمجاهد،
سخنگویطالباندرکابلهماعالمکرد
که فرصت حضور آمریکاییها تمدید
نمیشود .مجاهد از سوی دیگر صریحا
اعالم کرد که اتبــاع خارجی میتوانند
وارد فرودگاه کابل شده و از افغانستان
خارج شوند اما شهروندان افغان پس از
اینممنوعالخروجهستند.
این سخنان طالبان شــاید در نظر
بســیاری از کارشناســان و ناظــران
بینالمللــی یــک تحکم سیاســی -
اجتماعی و یــک دیکتاتوری محض
قلمداد شــود که در نمای کلی اینگونه
به نظــر میرســد؛ امــا واقعیت چیز
دیگری است .بر اساس اسناد و شهادت
بســیاری از شــهروندانی که حاال 11
روز از حضورشــان در فــرودگاه کابل
میگذرد ،آمریکاییها و بســیاری از
کشورهای اروپایی و حتی دولتهای
آســیایی در حال دســتچین کردن
شــهروندان به نفع خود هســتند؛ به
عبارتی دیگر این کشــورها با توجه به
بانک اطالعاتی که طی این چند سال
از افغانستان جمعآوری کردهاند ،صرفاً

خبر

خبر

هدف کاماال تحتالشعاع سندرم هاوانا قرار گرفت

نماینده سازمان ملل درنشست شورای امنیت:

معــاون رئیسجمهــور آمریکا پس از بــه تعویق
انداختن ســفرش به ویتنــام به دلیــل نگرانیهایی
نســبت به یک حادثه مرموز مرتبط با ســامتی که
به احتمال زیــاد به ســندروم مرموز هاوانــا مربوط
است ،به ویتنام ســفر کرد .به گزارش رویترز ،کاماال
هریــس ،معاون رئیــس جمهور آمریکا پــس از یک
تاخیر سه ساعته در ســنگاپور ،وارد هانوی ،پایتخت
ویتنام شــد .دولت آمریکا گزارشهــای دال بر اینکه
فردی در هانــوی احتماال هدف ســندروم هاوانا قرار
گرفته است را دلیل این تاخیر دانست .سندروم هاوانا
وضعیتی با منشا ناشــناخته است که عالئمی از جمله
سرگیجه ،تهوع ،سردرد ،ناشــنوایی و عارضه مغزی
دارد .این حادثــه ،توجهات را از تالش معاون ارشــد
جو بایدن ،رئیس جمهور آمریــکا برای جلب حمایت
متحدان واشــنگتن برای به چالش کشیدن سیاست
خارجی قاطعانــه چیــن در منطقه منحــرف کرد.

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه
خواســتار پایان دادن به درگیریها در درعا و تضمین
ارســال کمکهای بشردوســتانه برای سوریها شد.
به گــزارش آناتولی ،گییر پدرســن ،فرســتاده ویژه
دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه در جریان نشست
شــورای امنیت درباره تحوالت بحران ســوریه اظهار
کرد :ما درحال تالش برای دستیابی به یک توافقنامه
پایدار جهت پایان دادن به کوچ شــهروندان سوری و
تضمین رســاندن کمکهای بشردوســتانه به دست
نیازمندان هستیم .وی افزود :بار دیگر از همه طرفها
میخواهیم که هرچه سریعتر به خشونت در درعا پایان
دهند و به تعهداتشــان طبق قانون بینالمللی انسانی
برای حفاظت از غیرنظامیان و زیربناهای غیر نظامی
عمل کنند .پدرســن ادامه داد :از کشورهای کلیدی
در پرونده ســوریه میخواهیم تــا در گفتوگوهایی
صریــح و بیپرده پیرامــون مجموعــهای از گامهای

سفر معاون بایدن به ویتنام

در فرودگاه کابل،
آمریکاییها و بسیاری از
کشورهای اروپایی و حتی
دولتهای آسیایی با توجه
به بانک اطالعاتی که طی
این چند سال از افغانستان
جمعآوری کردهاند ،در حال
خارج کردن شهروندانی
هستندکهیاتخصص
آکادمیک و فنی دارند یا
اینکهاستعدادملیبهشمار
میآیند
در حال خارج کردن اشخاصی هستند
که یا تخصص آکادمیک و فنی دارند یا
اینکه یک استعداد ملی در افغانستان
به حســاب میآیند .فارغ از پزشکان،
اساتید دانشــگاه ،مهندسان صنایع و
خبرنگاران ،حــاال گزینههایی مانند
نویســندگان مطرح و اســتعدادهایِ
جوانِ افغانســتان هم در فهرست آنها
قرار دارد .به عنوان مثال گفته میشود
یک تیم  5نفره از جوانان افغان که طی
ســالهای گذشــته در حوزه رباتیک
مقامهای جهانی به دســت آوردهاند،
بدونهیچمعطلیتوسطدولتمکزیک
جذبوازافغانستانخارجشدهاند.حتی
گفتهمیشودچندینکارگردانسینما
وتئاتر،ورزشکارانوبرخیازتحلیلگران
وخبرنگارانسرشناسافغانستانتوسط
کشورهایی مانند سوئد ،نروژ ،فرانسه،
آلمانوحتیسوئیسجذبوازفرودگاه
کابلخارجشدهاند.
ازسویدیگرگفت همیشودهمزمان
با روند خروج این عناصر ،میزان زیادی
طال و آثارباســتانی از افغانستان خارج
شده که مشخص نیســت کدام کشور
آنها را دزدیــده و باید منتظر ماند و دید
که این آثار باســتانی یکبــاره در کدام
گالری معروف دنیا پدیدار میشــود.
تمام این اتفاقات در حالی رخ میدهد
که بریتانیا اعالم کرده تا کمتر از سه روز
دیگر افغانستان را ترک خواهد کرد ،اما
اگر بازار شکار و حراج استعدادهای ملی
افغانستانداغترشود،بهنظرمیرسدکه
حضورآنهادرکابلتمدیدشود!

خواهان اجماع بینالمللی درباره سوریههستیم

کماال هریس با رئیس جمهور این کشــور کمونیستی
در هانوی مالقات کرد .او در کنــار نگوین ژوان پوک،
رئیس جمهور ویتنام و وو تــه آن ژوان ،معاون رئیس
جمهــور ،زیر مجســمه نیمتنه هوشــیمین ،رئیس
جمهور سابق این کشور ،که در فاصله  1945تا 1969
رئیس جمهور بود ،ایستاد و ســپس در اتاق آینه کاخ
ریاســت جمهوری هانوی بــا رئیس جمهــور پوک
دیدار کرد.

تفکر«شیجینپینگ» به برنامه دروس ملی چین اضافه میشود!

وزارت آموزش چین در خط مشــیهای جدیدی که اخیرا منتشــر کرد اعالم کرد تفکر شی جینپینگ (رئیس
جمهور این کشور) را به منظور کمک به ایجاد اعتقاد مارکسیستی وارد برنامه درسی ملی چین خواهد کرد .به گزارش
رویترز ،بر اساس این گزارش ،وزارت آموزش چین اعالم داشت ،تفکر شی جینپینگ ،رئیس جمهور چین در مورد
سوسیالیسم با مشخصههای چینی در دوران جدید از سطح مدرسه ابتدایی گرفته تا دانشگاه تدریس خواهد شد .در
این خطی مشیها عنوان شد ،هدف از این اقدام تقویت عزم برای گوش کردن به
حزب و پیروی کردن از آن بوده و محتواهای آموزشی جدید باید احساسات وطن
پرســتانه را پرورش دهند .رئیس جمهور چین از زمان به قدرت رسیدن در سال
 2012به دنبال تقویت نقش حزب حاکم کمونیست این کشور در همه حوزههای
جامعه از جمله اصناف آن ،مدارس و نهادهای فرهنگی بوده است.

ملموس ،دوجانبــه و متقابل که بر پایــه واقع نگری
و دقت تعریف شــده ،شــرکت کنند .مــا همچنین
درصدد انجام اقدامات عملی هســتیم تــا در داخل
شورای امنیت و داخل ســوریه به اجماع برسیم .وی
همچنیــن تاکید کرد کــه در حال حاضــر در تالش
اســت تا اطمینان حاصل کند که تحریمهای اعمال
شده علیه نظام ســوریه مشکالت اقتصادی این کشور
را تشدید نمیکند.

الجزایر روابط دیپلماتیک خود را با مراکش قطعکرد

وزیر خارجه الجزایر پس از اعالم اینکه مراکش در آتش سوزیهای اخیر این کشور دست داشته اعالم کرد که روابط
دیپلماتیک الجزیره با رباط قطع میشود .به گزارش الجزیره ،رمطان العمامره وزیر خارجه الجزایر با اعالم این موضوع
افزود که تالشهای این کشور در اتحادیه آفریقا برای جلوگیری از اعطای عضویت ناظر به اسرائیل ادامه خواهد داشت.
ریاست جمهوری الجزایر روز  ۲۸مرداد دو گروه تروریستی که از سوی مغرب و رژیم صهیونیستی حمایت میشوند را
به دست داشتن در آتش سوزیهای اخیر این کشور متهم کرد .در بیانیه ریاست
جمهوری الجزایر آمده بود :پلیس  ۲۲نفر را به ظن دســت داشتن در این آتش
سوزیها دستگیر کرده که مسئولیت اصلی این آتش سوزی ها برعهده دو گروه
«رشاد» و «الماک» است .در همین راستا ،پارلمان عربی از دو طرف خواست تا به
منظور مهار تنش ،گفتگوی سازنده و مفید آغاز کنند.

