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گروه بین الملــل – علی ودایع: بلوک 
شرق و غرب رســما درحال رجزخوانی برای 
یکدیگر هســتند؛ این جمله شــاید همچنان 
نامفهوم باشــد اما واقعیت این است که بحث 
و جدل هــای قدیمی باالگرفته اســت. آمریکا 
تمرکز نیروهایــش را در دریای چین جنوبی 
گذشته است. واشــنگتن شبانه روزی درحال 
کار اســت تا رفقایش را بــه زیردریایی های 
اتمی مجهز کنــد. ماجرای برخورد زیردریایی 
کانتیکت آمریکا با جســم مشکوک همچنان 

در بایکوت خبری قرار دارد.  
در ایــن میــان ، چین و روســیه در یک 
رزمایش جنگی چهــارروزه نابودی مین های 
شــناور دشــمن با آتش توپخانــه را تمرین 

کردند. گفته شــده کــه نیروهــای دریایی 
روســیه و چین در ایــن رزمایش مجهزترین 
مین  زیردریایی هــا،  جنگــی،  کشــتی های 
روب ها، قایق های موشــکی و یدک کش های 

نجات را بکار گرفته اند.
بر اســاس گزارش ها، دو ناوشــکن، یک 
زیردریایی و دو شــناور از ســوی پکن برای 
شــرکت در ایــن رزمایش، به دریــای ژاپن 
اعزام شــده بودند.نیروی دریای روســیه نیز 
با مشــارکت یک ضد زیر دریایی، دو ناوچه، 
دو میــن روب، یــک زیردریایــی، یک قایق 
موشک انداز و یک یدک کش امدادی در این 

رزمایش شرکت داشت.
روزنامــه گلوبــال تایمــز گــزارش کرده 

اســت، چین در این رزمایــش برای اولین بار 
از ناوشــکن پیشــرفته جدید تیپ ۰۵۵ خود 
اســتفاده کرده اســت.نکته اساسی اینجاست 
و  کــه چیــن جنگنده هــای ضدزیردریایی 
ناوشکن های بیش از ۱۰ هزارتنی خود را برای 
رزمایشی خارج از این کشور اعزام کرده است. 

نگرانی ناتو 
همزمان با رزمایش جنگی روسیه و چین، 
دبیر کل ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی 
)ناتو( گفــت کــه رویارویی بــا تهدیدهای 
ناشــی از چین، بخش مهمــی از منطق آتی 
این ســازمان نظامی خواهد بود. این تصمیم 
تجدیدنظر قابل توجهی در اهداف این ائتالف 
غربی در پی چرخش ژئواستراتژیک واشنگتن 

به سوی آسیا به شمار می رود. 
اســتولتنبرگ در گفت و گو با فایننشال 
تایمز، با اشــاره به این نکته که چین تاکنون 
نیز از طریق توانایی ها و ظرفیت های سایبری، 
فناوری هــای نویــن و موشــک های دوربرد، 
امنیت اروپا را تهدید می کرده اســت، افزود: 

چگونگی دفاع از کشورهای عضو ناتو در برابر 
این تهدیدهــا، به صورت فراگیــر در برنامه 
)دکتریــن( نویــن ناتو برای چنــد دهه آتی 

گنجانده شده است. 
این پیمان نظامی غربــی به تازگی پس از 
تمرکز به مدت چندین دهــه بر رویارویی با 
روسیه و از سال 2۰۰۱ بر مبارزه با تروریسم، 
هم زمان با تغییر قاطع در گرایش ژئوپلیتیک 
ایاالت متحده از اروپا به سوی درگیری سلطه 
جویانه با چین، بر این کشــور متمرکز شده 

است. 
به گفته اســتولتنبرگ؛ ناتــو یک ائتالف 
آمریــکای شــمالی و اروپایــی اســت که با 
چالش های جهانی مانند تروریسم، تهدیدهای 
سایبری و برآمدن چین روبروست. هنگامی که 
نوبــت به تقویت دفاع مشــترک می رســد، 
چگونگــی رویارویی با اوج گیری چین را هم 
در برمی گیرد. بنا بر پیش بینی ما، اوج گیری 
چین همانند گذشــته، امنیت مــا را تهدید 

می کند. 

قرار اســت ناتو مفهوم راهبردی تازه خود 
را در نشســت تابستان آینده تصویب کند که 
دربرگیرنده هدف ۱۰ ســاله این پیمان است. 
در نســخه کنونی برنامه ناتــو که در 2۰۱۰ 
تصویب شــد، به چین اشــاره نشــده است. 
این ســازمان در پی پایان اســتقرار 2۰ ساله 
نیروهایش در افغانســتان و هم زمان با ادامه 
مذاکرات در باره آینــده حضور نظامی ایاالت 
متحده در اروپا، در جستجوی مسیر تازه ای 

است. 
کارشناســان ناتــو معتقدند کــه قدرت 
اقتصادی و نظامی چین و روسیه به درجه ای 
رسیده اســت که آنها توانایــی تهدید عملی 
بلوک غرب در قطب شــمال ، دریای بالتیک 
،دریای چین جنوو دریای ژاپن را به دســت 
آورده انــد. نگرانی اصلی و اساســی ناتو در 
تسلیحات جوی و شکست احتمالی در جنگ 
ستارگان است. مافوق همه دغدغه های غرب 
، آنها در هوش مصنوعی و حمالت ســایبری 

به شدت آسیب پذیر ظاهر شده اند. 

رزمایش جنگی روسیه و چین برگزار شد

نگرانی ناتو درباره قدرت بلوک شرق

اتحادیه اروپا روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای از انجام تمرین های گسترده 
دریایی به همراه ژاپن، در منطقه خاورمیانه خبر داد. کشــتی های دو طرف 
در عملیــات مقابله با دزدان دریایی فرضی در نزدیکی ســواحل خلیج عدن 
و دریای عرب تمرین های مشــترک نظامی انجام دادند. در این عملیات آن ها 
همچنیــن تعامالتی را از حیث تبادل داده ها بــا مرکز امنیت دریایی عمان 
صورت دادند. گفته می شود این رزمایش در ادامه تمرین های نظامی مشترک 
با ژاپن و جیبوتی در ماه »مه« گذشته و بخشی از راهبرد جدید اتحادیه اروپا 
در منطقه اقیانوس هند و آرام اســت. همچنین، اتحادیه اروپا تمایل دارد تا 

همکاری های خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس تقویت کند.

مانور ژاپن و اتحادیه اروپا در خاورمیانه
اعتراضات بــه نتایج انتخابات دهــم اکتبر )۱۸ مهرمــاه ۱۴۰۰( دیروز 
)دوشنبه( نیز برای دومین روز متوالی در شهرهای مختلف عراق ادامه یافت.
به گزارش ایرنا، در حالی که این اعتراضات همچنان در بصره، بغداد و موصل 
متمرکز شده است، اما استان هایی دیگر مثل دیاله، بابل، واسط و دیوانیه به 

آن اضافه شده است.
در بغداد پایتخت عراق، گزارش ها حاکی از احتمال تحصن معترضین در 
برابر منطقه امنیتی سبز که مقر هیات دولت عراق، پارلمان و سفارتخانه های 
آمریکا و انگلیس - به عنوان دو سفارتخانه متهم در دستکاری نتایج انتخابات 

عراق معرفی شده اند– است.

ادامه اعتراض به نتایج انتخابات عراق
عربســتان که به همراه آمریکا و امارات از ناامن کنندگان دریای سرخ و 
کشور یمن می باشــند از رزمایش دریایی مشترک ۱۰ روزه خود با نظامیان 
آمریکایی با ادعا و شــعار »تضمین آزادی کشتی رانی در دریای سرخ!« خبر 
داد. رزمایش دریایی Blue Defender-2۱ بین نیروهای دریایی عربستان 
و همتایان آمریکایی خود در ناوگان غربی آغاز شده است. اعالم شده که این 
رزمایش به منظور »تقویت روابط و همکاری نظامی و باال بردن سطح آمادگی 
و آمادگــی رزمی« نیروهــای دوطرف بوده و ۱۰ روز طول خواهد کشــید. 
یک دیگر از اهداف ادعایی این رزمایش،  »مشــارکت در توسعه قابلیت های 

امنیتی از طریق حفاظت و ایمنی دریاها و آبراه های منطقه ای است.

رزمایش دریایی ۱۰ روزه آمریکا و عربستان

مشکور کابلی: 

۳۵درصد تشکیالت گروه حقانی  را داعش تشکیل می دهد

حمــالت اخیــر تروریســتی در والیــت 
قندهار و قندوز افغانســتان که صدها شهید 
و زخمی برجای گذشت، نگرانی های زیادی را 
در افکار عمومی ایجاد کرده و این پرسش ها را 
بر می انگیــزد که چه عوامل و انگیزه هایی در 
راه اندازی چنین موج کشــتار و خون دخیل  
اســت؟ و پیامدهــای آن چه خواهــد بود؟ 
ذکریا مشــکور کابلی، آگآه مســایل سیاسی 
افغانستانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
شفقنا افغانســتان به این موضوعات به شرح 

زیر پرداخته است.
شــیعیان  کشــتار  در  عواملی  چه 

افغانستان دخیل اند؟
اولیــن عاملی که موجب شــده ما چنین 
مصیبت ها و نسل کشی هایی را در افغانستان 
شــاهد باشــیم، بنیادهای فکــر تکفیری در 

کشــور ماســت کــه در ســاخت گروه های 
تکفیــری موجــود نقش داشــته و اکنون به 
حاکمیت رســیده اند. عامــل دیگر، ماموریت 
تعریف شــده ای اســت کــه ســرویس های 
اطالعاتی خارجی به این تروریست های مزدور 
جهت شــعله ور ســاختن جنگ های فرقه ای 
بین مســلمانان در غرب آســیا سپرده اند که 
نمونه های آن را در عراق و سوریه هم دیدیم. 
ســومین عامل، بحث تاریخی است؛ چرا که 
این نسل کشــی ها و هم کوچ  هــای اجباری 
شــیعیان سابقه ی طوالنی دارد. کسانی امروز 
ما را می ُکشــند و مردم مــا را کوچ می دهند 
که در گذشته در زمان عبدالرحمن خان هم 
مرتکب چنین کارهایی شــدند. عامل دیگری 
که موجب چنین مصیبت ها می شــود ضعف 
ســاختارهای دفاعی در حراســت از جان و 

مال و ناموس شیعه اســت که نه دولت های 
گذشته توان تامین امنیت آنها را داشته و نه 
هم خود شــیعیان این توانمندی را داشته اند. 
عامل پنجم، مســئله »بی هزینه بودن« قتل  
عام شیعیان در افغانستان است. اگر در طول 
2۵ ســال هزینــه ای بر تروریســت ها از این 
جهت تحمیل می شــد بدون شک آنها دیگر 
توان هدف قرار دادن شــیعیان را از دســت 
می دادند و یا هم ضعیف می شــدند. چنانچه 
دیدیــم که وقتــی تروریســت ها و اتاق های 
حمایتی شان در سوریه و عراق متوجه شدند 
کــه با هدف قرار دادن شــیعیان، هزینه های 
ســنگینی برای خود شــان تحمیل می شود، 
مسیر شان را عوض کردند. بنابراین، تا زمانی 
که مردم افغانســتان در مقابل این حمالت و 
کشتار تروریســت ها  و تکفیری ها، هزینه های 
ســنگینی بر آنهــا در داخل و خــارج وارد 
 نسازند، متاسفانه این داستان همچنان ادامه

 خواهد یافت.
حمالت  مســئولیت  داعــش  گروه 
تروریســتی اخیر را بــه عهده گرفت، 
آیا چنین حمالت تروریســتی واقعا کار 
وجود  گفته هایی  چون  اســت،  داعش 
دارد که طالبان و دیگــر گروه ها را در 
باالی  حمالت  این  اجرای  و  سازماندهی 

مراکز شیعی دخیل  می دانند؟
همیشــه به دنبال این عملیات ها رویکرد 
افکار عمومی و تحلیل گران متفاوت بوده است، 

چه در زمان کرزی و چه در زمان اشرف غنی 
یک دیدگاه وجود داشــت مبنــی بر این که 
آمریکایی هــا به خاطر ایجــاد جنگ فرقه ای 
پشت ســر این حمالت تروریستی قرار دارند. 
برخــی هم می گفتند کــه حلقاتی در داخل 
حکومت با راه انــدازی چنین حمالتی تالش 
دارند شیعیان را تضعیف کنند. از جانب دیگر، 
اعالمیه هایی هم از سوی گروه های تروریستی 
نشــر می شد که در آن این گروه ها مسئولیت 
حمالت را به دوش می گرفتند و یا مسئولیت 

آن را متوجه گروه دیگری می کردند.
وجود  افغانســتان  در  چقدر  داعش 
واقعی دارد و تمرکز آنها بیش تر در کدام 

مناطق است؟
داعش در افغانســتان »واقعی« است و در 
پشــت این حمالت وجــود دارد. بنده این را 
قبال نیــز گفته بودم. این طالبــان بودند که 
به خاطر فریب دیگران خطر داعش را کم رنگ 
و کم اهمیت جلوه دادند. این دوســتان ما در 
ایران بودند که خطر داعش را کم اهیت جلوه 
دادند. بنده بــه صراحت می گویم، از ننگرهار 
تا کابل تا دره ورســج و عملیاتی در قندهار 
و همچنین عملیات هایی تروریستی دیگر در 
ننگرهار و میدان هوایــی کابل و نیز آخرین 
عملیات داعشــی ها در قندهار، نشان می دهد 
که در مرکز ســنتی اقتدار طالبان، داعش با 
قــدرت وجود دارد. بیش از ۳۵۰۰ داعشــی 
همین اکنون در دره استراتژیک ورسج حضور 

دارد. بیش از 2۰۰۰ داعشــی در کابل وجود 
دارد. سیر حرکت داعشی ها از عراق و سوریه 
به سوی افغانستان تسریع شده است، چنانچه 
حتی والدیمیر پوتین، رییس  جمهور روسیه 
هم به تازه گی اعتراف کرد که 2۰۰۰ داعشی 

را در مرزهای قدیمی روسیه جابجا شده اند.
به صراحت  میدانی،  مســتندات  براساس 
می توان گفت که ۳۵ درصد از بدنه تشکیالت 
شبکه حقانی را از اول تا امروز نیروهای داعش 
تشکیل می دهد. در آینده پیش بینی می شود 
که بیــش از ۵۰ درصد از ســاختار شــبکه 
حقانی را داعشــی ها تشــکیل خواهند داد. 
درکل می توان گفت که بین داعش، طالبان، 
آمریکایی ها و دولت پیشــین اشــرف غنی و 
نیــز نهادهای امنیتی حکومت های گذشــته 
افغانستان در این 2۰ سال اخیر، یک ارتباط و 
هماهنگی تنگاتنگ وجود داشته است، برای 
همین بود که این آدرس ها همیشــه حتی از 
زمان و مکان حمالت انتحاری و تروریســتی 
از قبــل آگاه بودند و در مــواردی به دیگران 
هم گوشزد می کردند که مثال به فالن منطقه 
نزدیک نشــوند، چون احتمــال وقوع حمله 
تروریستی در آنجا می رفت. بنابراین، می توان 
گفت که بین آمریکایی ها، دولت اشرف غنی 
و کرزی و نیز داعــش و طالبان تا امروز یک 
توافق نوشته شــده و یا نانوشته برای کشتن 
شیعیان و نابودی مراکز دینی و فرهنگی آنها 

وجود داشته است.

خبرگزاری اسپوتنیک از تصمیم دولت ترکیه برای خرید 
جنگنده های سوخو-۳۵ و سوخو-۵۷ روسیه در صورت عدم 
فروش جنگنده های اف-۱۶ از سوی دولت واشنگتن خبر داد. 
به گزارش اسپوتنیک، »اسماعیل دمیر« رئیس صنایع دفاعی 
ترکیه امروز گفت ترکیه در صورت توقف فروش جنگنده های 
F۱۶ از ســوی آمریکا، می تواند جنگنده های سوخو-۵۷ و 
سوخو-۳۵ روســیه را خریداری کند. دمیر تاکید کرد: اگر 
فرآیند خرید و ارتقا جنگنده های اف-۱۶ نتیجه ای نداشته 
باشد، ترکیه بدون جایگزین باقی نمی ماند و در صورت لزوم، 
موضوع خرید سوخو-۳۵ و سوخو-۵۷ را از روسیه می توان در 
هر زمان از سر گرفت. دمیر که اظهاراتش از تلویزیون ترکیه 
پخش می شد، گفت: صنعت دفاعی ما هرکاری برای اطمینان 
از تامین امنیت کشور انجام می دهد و اگر به چیز اضافی نیاز 

باشد، ما همیشه می توانیم راهی برای آن پیدا کنیم.
ایــن اظهارات پس از آن انجام شــد کــه »رجب طیب 
اردوغــان« رئیــس جمهــوری ترکیه روز یکشــنبه گفت 
واشنگتن از آنکارا خواسته به جای جنگنده های F۳۵ خرید 
جنگنده های F۱۶را در برنامه قرار دهد. هفته گذشته دفتر 
ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد آنکارا پس از کنار گذاشته 
شدن از برنامه جنگنده های تهاجمی مشترک، F۱۶ بیشتری 
را به ناوگان هوایی خود به جای نسل پیشرفته تر آن یعنی 
سری F۳۵ اضافه می کند. اختالف میان آمریکا و ترکیه که 
منجر به حذف آنکارا از این پروژه شد، پس از تصمیم دولت 
ترکیه برای خرید سامانه های دفاع هوایی اس -۴۰۰ ساخت 
روســیه آغاز شد. واشــنگتن در واکنش به این اقدام دولت 

آنکارا، فروش جت های اف-۳۵ به ترکیه را تعلیق کرد.

در حالی که »نایب بوکله« رئیس جمهوری السالوادور به 
نیمه دوره پنج ساله ریاست خود نزدیک می شود، هزاران نفر از 
مردم این کشور آمریکای مرکزی در اعتراض به سیاست های 
دولت به خیابان ها آمدند. به گزارش خبرگزاری افه اسپانیا، 
عدم شــفافیت، خشــونت علیه زنان، تصویب بیت کوین با 
بودجه دولتــی، انتقادات پیرامون اصالحات بازنشســتگی 
دولت، عدم ارائه پرونده های نظامی برای رسیدگی به دادگاه 
جنایات جنگی و متهم کردن این رئیس جمهوری ۳۹ ساله 
به اقتدارگرایی از جمله دالیلی اســت که حدود چهار هزار 

معترض السالوادوری را به خیابان ها کشاند.
از ۱۵ سپتامبر گذشته )2۴ شهریور( تا کنون این سومین 
تجمع معترضان در السالوادور و دومین تظاهرات گسترده در 
این کشور علیه بوکله محسوب می شود. فراخوان حضور در 

این تجمع از طریق شبکه های اجتماعی و عمدتا توییتر انجام 
شد که شبکه اجتماعی محبوب رئیس جمهوری السالوادور 
در صدور دســتورات و حتی در موارد خاص به عنوان منبع 
اطالعات رســمی دولت تلقی می شــود.  یکی از افراد حاضر 
در ایــن تظاهرات به افه گفت: واقعیت این اســت که دولت 
وعده های بســیاری به ما داده است که به آن ها عمل نکرده 
اســت. اما من به دلیل عدم شفافیتی که الزمه عصر حاضر 

است، اینجا هستم.
به نوشــته افه، دست کم در ســه دولت اخیر السالوادور، 
هیــچ رئیس جمهوری با اعتراض هزاران نفری شــهروندان 
با سیاســت هایش مواجه نشــده بود. با این حال بر اساس 
نظرسنجی های متعدد، بوکله همچنان از محبوبیت باالیی 

در میان مردم این کشور برخوردار است.

تظاهرات ضد دولتی در السالوادورتهدید آمریکا توسط ترکیه با جنگنده های روسی

مولوی حبیــب اهلل حســام، رئیس مجمع 
علماء افغانســتان، شورای اخوت و عضو جبهه 
مقاومت ملی با حضور در الیو اینســتاگرامی 
 محمد حســین جعفریان خبرنگار، مستندساز 
و کارشــناس ارشد مســائل افغانستان با وی 

گفتگو کرد.
این عضو جبهه مقاومت ملی در گفتگویی 
تفصیلی به تشــریح ماهیت طالبان پرداخته و 
نکات مهم و تکان دهنده ای درباره سیر تحول 
فکری و عملی آنــان بیان کرد. وی هم چنین 
مسائل جاری افغانستان و حوادثی که در این 
کشــور در جریان اســت را گزارش کرد و به 

تحلیل آن پرداخت.
مولوی حســام در رابطه با طالبان و رابطه 
آنــان با آمریــکا گفت: طالبان بــا امضاء یک 
پیمــان ۴۰۰ صفحه ای با آمریکا متعهد شــد 
تمام برنامه های ســازمان »سیا« در منطقه را 
به اجرا درآورد و در عوض، آمریکا به این گروه 

اجازه دهد در افغانستان حکومت کند.
وی گفــت به دلیل محرمانه بودن محتوای 
این پیمان، فقط ۴ صفحه از آن منتشــر شد 
و ۳۹۶ صفحه دیگــر همچنان محرمانه مانده 
است. براساس مفاد این پیمان فوق محرمانه، 
آمریــکا از طریــق »ناتو« به طالبان ســالح 
می دهــد و نیازهای نظامی و ســایر مایحتاج 
را تأمیــن می کند تا بتوانــد اهداف آمریکا در 

کشورهای همجوار افغانستان را محقق سازد.
افغانســتان درباره  رئیس شــورای اخوت 

تحول فکــری و عملیاتی طالبــان نیز گفت: 
برای اینکه این گــروه بتواند به تعهدات خود 
عمل کند، به یک گروه تکفیری تروریســتی 
تبدیل شد و در عمل نیز تمام مسلمانانی را که 
حاضر نشوند به فرمان آنها گردن نهند، تکفیر 

می کنند و خونشان را می ریزند.
در این زمینه، فرقی میان شــیعه و ســنی 
بــرای آنها وجود ندارد و ایــن حکم را درباره 
تمــام پیروان مذاهب اســالمی جاری و عملی 
می کنند کما اینکه در پنجشیر چنین کردند و 
بسیاری از مسلمانان اهل سنت را بدون اینکه 
در جنگ شرکت کرده باشند به خاک و خون 

کشیدند و اموالشان را نیز غارت کردند.
وی افزود: بعد از حدود بیســت روز تالش، 
گوری دســته جمعی در بخش رخه پیدا شده؛ 
گوری شــامل جسد جوانانی که دست هایشان 
را بســته و آن هــا را تیربــاران کــرده بودند. 
جسد های مختلفی هم در نواحی مختلف کابل 

و در کوچه های این شهر دیده شده است.
مولوی حســام اضافه کــرد: امروز از قلمرو 
حکومــت طالبان، این مدعیان دین اســالم و 
کســانی که می گویند ما در برابر ســتمگران 
ایســتاده ایم و پیام رحمــت داریم، بوی خون 
می آید. در افغانســتان کسی نیست که به این 
فکر نکند که مــن از این جهنم چگونه خارج 

شوم؟ ما همه در یک قبرستان هستیم.
قوای طالبان با ورود به مناطق مختلف در 
منازل و مســاجد جای گرفته ، از مردم طلب 

غذا، پوشــاک و... می کنند، درحالی که مردم 
توان تأمین زندگی ابتدایی خودشان را ندارند. 
طالب ها ساکنان این مناطق را از خانه هایشان 
به زور بیرون کرده و در آن ها مستقر می شوند. 
حتــی در قندهار که به نوعــی موطن طالبان 
اســت، به خاطر تبعیض قومی و همدســتگی 
که صــورت گرفته، بــر قوم اچکــزی عذابی 
جانکاه تحمیل می شــود. بحــران دیگری که 
در افغانســتان وجود دارد، بحران نا امنی ست. 
اکنون بیشترین تالفات جانی و مالی در قلمرو 

امارت رخ می دهد.
افغانســتان  ملی  مقاومــت  عضو جبهــه 
خاطرنشان کرد:  بستر حضور داعش در سراسر 
کشور در حال آماده شدن است. داعش اصیل 
در زیرمجموعــه طالبان و حتــی در کابینه 
امارت حضور دارد. طالبــان اعضای جمعیت 
اسالمی و کســانی را که آرزو دارند مستقل و 
آزاد باشــند می کشــد و عنوان می کند که ما 
یک گروه داعشی را از بین بردیم تا در مجامع 
بین المللی خود را دشــمن تروریسم و داعش 

نشان دهد.
با علمای اسالمی و  وی درباره رفتارطالبان 
طــالب دینی گفت :در زمان اشــرف غنی که 
دست به ترور علما زده بود، ما مهاجرت کردیم 
و بعــد از آمدن طالبان تصمیم گرفتیم مهاجر 
باقی بمانیــم. از ابتدا طالبان در برابر اخوانیت 
می جنگیدند، در حدی که برای آن مرز کفر و 

اسالم مشخص می کردند.

قضیه بعد از مذهبی بودن، سیاســی شــد 
و اهمیت مذهب کم رنگ شــده، سیاســت و 
قومیــت اهمیت پیدا کرد. افرادی از طالبان از 
صف امارات اسالمی بیرون آمادند و دلیل شان 
هم این بود که ما برای جنگ با آمریکا آمدیم 
و حاال کــه طالبان جای اســالم و جهاد را با 
قومیت تعویض کرده، دیگر ما با اینها نیستیم. 
ترجیح می دهیم در خون مــردم و آبروریزی 
جامعه اسالمی شریک نباشیم. نظامیان آمدند 
و جای طــالب را گرفتند، دیگر طالب و علما 
جای خود را از دست دادند و نقشی در امارت 

ندارند.
رئیس مجمع علماء افغانســتان در رابطه 
با مقاومت ملی افغانســتان نیز گفت: خانه به 
خانه افغانستان به سنگر مقاومت تبدیل شده 
اســت. مردم از مال و جان و شرف خود دفاع 
می کنند، این جهاد بــرای دفاع از مظلومان 
اســت اگرچه مردم و نیرو هــای مقاومت که 
در مناطق مختلف پنجشــیر و کوه ها مستقر 

هستند، توان دسترســی به چیزی را ندارند. 
طالبان راه های رســیدن مواد مــورد نیاز را 
بســته و کمک های جهانی را هم برای خود 

به تاراج می برد.
وی افــزود: پیامبر در خطبــه حجة الوداع 
می فرمایند که مال و جان و شرف و آبرویتان 
برای یکدیگر محترم است، حرام است که به 
آن بی حرمتــی کنید. در قرآن کریم آمده در 
برابر کســی که به شــما تجاوز و حرمت های 
شــما را نقض می کند، ایســتادگی کنید. در 
اســالم دفاع از مظلومان از واجبات اســت. 
پیامبر می فرمایند کسی که برای دفاع از مال 

و جان و آبرویش کشته شود، شهید است.
مولــوی حبیب اهلل حســام در این گفتگو 
ابراز داشت با علم و اطالع از ماهیت تکفیری 
تروریستی طالبان، علیه این گروه اعالم جهاد 
کرده و این نکتــه را مورد تأکید قرار داد که 
هرکس با این گروه وارد جهاد شود و در این 
پیکار کشته شود، شهید محسوب خواهد شد. 

مولوی حسام رئیس مجمع علماء افغانستان :

 از قلمرو امارت بوی خون می آید 

تدارک برگزاری شانزدهمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و ترکمنستان

گروه بین الملل: سفیر ترکمنســتان در تهران با بیان این که در سال جاری 
ریاست اکو به کشور ترکمنستان منتقل خواهد شد گفت : شانزدهمین کمیسیون 

مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان پس از دو سال وقفه برگزار خواهد شد. 
»احمد قربان اف« سفیر ترکمنستان در ایران از برگزاری کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و ترکمنســتان خبر داد و گفت: شانزدهمین کمیسیون مشترک 

اقتصادی ایران و ترکمنستان در روزهای آتی در تهران برگزار خواهد شد.
به گفته قربان اف، »رستم قاسمی« وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر امورخارجه 

ترکمنستان ریاست این کمیسیون را بر عهده خواهند داشت.
پیش بینی می شــود در این کمیسیون دو طرف یادداشت تفاهم همکاری در 
زمینه های سوآپ گاز، برق و انرژی، مصالح ساختمانی و آهن آالت و فوالد، ترانزیت 

ریلی و جاده ای کاال امضا کنند.
رئیس میهمان نشست سران اکو

بنا به گفته ســفیر ترکمنستان ، پانزدهمین اجالس ســران اکو در پایتخت 
ترکمنســتان برگزار خواهد شــد. قربان اف اعالم کرد که از تمام روسای جمهور 
کشورهای عضو اکو از جمله سران کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه، 
آذربایجان، ترکمنســتان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان دعوت 
شــده که در این نشست شرکت کنند. به گفته سفیر ترکمنستان در ایران، سید 

ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران نیز در این اجالس حضور خواهد داشت.
الزم به ذکر است چهاردهمین اجالس سران اکو در اسفندماه سال گذشته به 
دلیل شــیوع کرونا به صورت مجازی برگزار شد و اسالم آباد ریاست این نشست 

را برعهده داشت.

ویژه

درگذشت کالین پاول
امور  وزیــر  پــاول«  »کالین 
خارجه اســبق آمریکا در زمان 
دولت جورج بوش پسر و رئیس 
این کشور  ارتش  ستاد مشترک 
در زمان ریاست جمهوری جورج 
بوش پدر، امروز و در ســن ۸۴ 
ســالگی براثر ابتال بــه بیماری 

کووید-۱۹ درگذشت.
به گزارش سی ان ان، کالین لوتر پاول )Colin Luther Powell( با اصلیت 
آفریقایی - آمریکایی در سال ۱۹۳۷ در شهر نیویورک آمریکا به دنیا آمد. او اولین 
وزیر خارجه سیاه پوست آمریکا بود. پاول وقتی در ارتش آمریکا خدمت می کرد از 
سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ مشاور امنیت ملی و از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ رئیس ستاد مشترک 
ارتش آمریکا بود. در زمان حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ که به جنگ خلیج 

فارس معروف شد، پاول ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا را برعهده داشت.
وی شــصت و پنجمین وزیر خارجه آمریکا بود که از 2۰ ژانویه 2۰۰۱ تا 2۳ 
ژانویه 2۰۰۵ تحت فرمان جرج دبلیو بوش همکاری می کرد. پاول توســط جورج 
بوش برای تصدی وزارت خارجه آمریکا شد و پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس 

سنای آمریکا این مقام را در اختیار گرفت.
با گرفتن مقام وزارت امور خارجه او به باالترین مقام رسمی دولتی که تا به حال 

به یک آفریقایی-آمریکایی رسیده بود دست یافت.
پس از پاول، جانشین او، خانم کاندالیزا رایس نیز از آمریکائیان آفریقایی تبار بود 
که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا منصوب شد. کالین پاول را می توان در طیف 
جمهوریخواهان سنتی آمریکا تعریف کرد. وزیر امور خارجه سابق ایاالت متحده 

آمریکا یکی از مخالفان استراتژی های بوش در بغداد محسوب می شد.

برنامه هشتمین سفر عمران خان به عربستان
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان قرار است هفته آینده به دعوت ولیعهد 
سعودی برای هشتمین بار طی سه ســال اخیر در سفری رسمی به عربستان 

برود.
رسانه های پاکستان روز دوشنبه به نقل از منابع آگاه نوشتند که عمران خان 
دوم آبانماه )2۴ اکتبر( به دعوت رسمی محمدبن سلمان ولیعهد عربستان سفر 

رسمی ۳ روزه به ریاض خواهد داشت.
ســفیر سعودی در پاکســتان اخیرا دعوتنامه ســفر به عربستان را تسلیم 
نخســت وزیر پاکستان کرد و دستور کار این بازدید شرکت در کنفرانس بین 

المللی محیط زیست موسوم به »ابتکار سبز خاورمیانه« خواهد بود.
به نوشــته روزنامه پاکستانی »جنگ« ، ســعودی درصدد پیشبرد اهداف 
مقابله با پدیده تغییرات آب و هوایی اســت و نخســت وزیر پاکستان نیز در 

کنفرانس آتی شرکت خواهد کرد.
عمران خان در حاشــیه این کنفرانس با حاکمان سعودی دیدار و پیرامون 

روابط و همکاری های دوجانبه گفت وگو خواهد کرد.
نخســت وزیر پاکستان اواسط اردیبهشــت ماه امسال برای هفتمین بار به 
عربستان ســعودی سفر کرد که ناظران سیاســی اهداف اصلی این بازدید را 
جدای از توســعه روابط و یا همکاری ها، تالش دو کشــور برای برطرف کردن 

کدورت ها، همچنین بررسی طرح تنش زدایی در منطقه تفسیر کردند.
پاکســتان اواخر دیماه ۹۹ یک ژنرال سه ستاره امنیتی- نظامی این کشور 
را به عنوان ســفیر جدید خود در عربســتان سعودی منصوب کرد، اقدامی که 

گامی در جهت پیشبرد ماموریت تنش  زدایی میان دو کشور قلمداد شد.
مردادمــاه امســال نیز »فیصل بن فرحان آل ســعود« وزیــر امور خارجه 
عربســتان بازدید رسمی از اسالم آباد داشت و در جریان آن با رهبران سیاسی 

و نظامی پاکستان دیدار کرد.

ضربه مضاعف تغییرات اقلیمی  بر خاورمیانه
کارشناســان می گویند بحران آب و هوایی با توجه به گرایش جهان به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر، ضربه مضاعفی را به خاورمیانه با از دست دادن درآمدهای 
نفتــی اش وارد می کند. به گزارش خبرگزاری فرانســه، برای حل این چالش در 
منطقه ای که با درگیری های داخلی، جنگ و موج مهاجرت ها دســت به گریبان 

است، اقدامات کمی انجام شده است.
نیکوالس آناستاســیادس رئیس جمهوری قبــرس در کنفرانس بین المللی 
تغییرات اقلیمی در خاورمیانه و شــرق مدیترانه گفت: منطقه ما به عنوان کانون 

تغییرات اقلیمی جهانی طبقه بندی شده است.
این منطقه که نیم میلیون نفر را در خود جای داده، به عنوان منطقه ای آسیب 
پذیر تعیین شده است. جفری ســاکس رئیس شبکه راه حل های توسعه پایدار 
سازمان ملل متحد گفت: وقتی مساله تغییرات اقلیمی و خاورمیانه به میان می آید، 

مشکالت وحشتناکی مطرح می شود.
وی افزود: نخست آنکه این منطقه، مرکز هیدروکربن های جهان است، از اینرو 
بسیاری از اقتصادهای آن به سوختی وابسته است که اساسا نامتعارف است و ما 

باید این روند را متوقف کنیم.
این مقام مسئول به خبرگزاری فرانسه گفت: دوم آنکه، بدیهی است این منطقه، 
منطقه خشــکی است که خشک تر می شود، بنابریان به هر طرف که نگاه کنید، 

ناامنی آب، تنش بر سر آب و جابجایی جمعیت ها مشاهده می شود.
ساکس گفت: باید یک دگرگونی عظیم در منطقه ایجاد شود. این منطقه ای 
سیاسی و تقسیم شده است، منطقه ای که گرفتار جنگ و درگیری هایی است که 
اغلب با نفت در ارتباط است. وی افزود: خبر خوب اینکه نور آفتاب به میزان باالیی 
وجود دارد و تشعشــعات خورشــیدی زمینه را برای اقتصاد سبز و پاکیزه فراهم 
می کند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه سابق فرانسه که بر توافق پاریس نظارت 
دارد، گفت: ما آتش سوزی های فاجعه باری را در قبرس، یونان، ترکیه، اسرائیل و 
لبنان تجربه کردیم. وی افزود: در کویت، عمان، امارات عربی متحده، عربســتان، 
عراق و ایران درجه حرارت بیش از ۵۰ درجه ســانتیگراد داشتیم و ترکیه شاهد 
خشکســالی و تنش آب در کشورهای مختلف به ویژه اردن مشاهده شد که این 
رویدادهای غم انگیز از یک فیلم سینمایی فاجعه بار نشات نمی گیرد، بلکه واقعی 

و حی و حاضر است.
قبرس نزدیکترین عضو اتحادیه اروپا به خاورمیانه است که هدایت اقدامی بین 
المللی با مشارکت 2۴۰ دانشمند برای توسعه یک طرح اقدام منطقه ای ۱۰ ساله 

را برعهده دارد که قرار است در اجالس سال آینده ارائه شود.

رویداد
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