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بورنئو پست (مالزی):

توافــق بینالمللــی بــرای کاهــش
ضایعات پالســتیکی با حمایت اتحادیه
اروپــا یکــی از ســرفصلهای کنفرانــس
ژنو شــد .درهمین حــال مقامات آلمان
هشــدار دادند به رغم حمایــت بیش از
 75کشــور از پیشنویس ایــن توافقنامه
همــکاری ،اجرایــی شــدن آن ســالها
طــول میکشــد .بنــا بــه اعــام ســازمان
ملل ســاالنه  300میلیــون تن ضایعات
پالستیکی در جهان تولید میشود.

ایندیپندنت (بریتانیا):

واشنگتن پست (امریکا):

اختــاف نظــر کارشناســان سیاســی
و علمــی بــرای تزریــق واکســن کرونــا به
نوجوانــان  12تــا  15ســاله انگلیســی،
«بوریس جانسون» را در دو راهی سخت
تصمیم گیری قرار داده اســت .چراکه به
رغم توافقات قبلی درباره تزریق واکســن
بــه نوجوانــان  ،بســیاری از کارشناســان
علمــی ،نســبت بــه اثرگــذاری آن بــرای
حفظ ســامت این رده سنی تردید کرده
و خواستار تجدیدنظر دولت شدهاند.

تصمیــم بایــدن برای قطــع بودجه
حمایــت از بیکاران ،چالشــی جدی در
میان مشــاوران کاخ ســفید ایجاد کرده
است .رئیس جمهوری امریکا در حالی
تصمیم بــه پایان دادن بــه کمکهای
میلیونی به بیکاران در بحبوحه شــیوع
کرونــا گرفتــه و آن را در زمان مناســبی
میدانــد کــه بســیاری از مقامــات و
مشــاوران کاخ سفید نســبت به تبعات
خطرناک آن هشدار دادهاند.

آوارگان افغان ،از نفس افتادگان در غربت

تیراندازی در کابل ،درگیری در پنجشیر
در حالی که مهاجران افغان ســختیهای زندگی دور از
وطــن را تحمل میکننــد ،در افغانســتان رویاروییهای
طالبان با مخالفانشان همچنان ادامه دارد .به گزارش
طلوع نیوز جمعه شــب بعــد از اینکه برخی منابع خبر
دادند ،طالبان موفق به ســیطره بر پنجشیر شده است،
برخی نیروهای طالبان در کابل به نشــانه شــادی اقدام
به تیراندازیهایی کردند که منجر به مرگ  17نفر شــد.
در ایــن تیراندازیهــا  41نفر نیز مجروح شــدند .این در
حالی اســت که ســاعتی بعد خبرهای ســیطره طالبان
بــر پنجشــیر تکذیــب شــد و احمــد مســعود ،فرمانــده
جبهــه مقاومــت پنجشــیر در پیامی در فیســبوک خود

برش

بنفشه غالمی« /شــکایتی نــدارم .اما این
(دو تکه کوچک سینه مرغ ،دو تکه گوجه
فرنگی ،دو تکه کوچک برش داده شــده
از میــوه و یک بــرش نان) غذایی اســت
که دیشــب به عنوان شام دریافت کردم
و وعــده بعــدی غــذا  12ســاعت دیگــر
اســت .زندگــی پناهنــدگان شــاید امــن
باشــد امــا راحت نــه ».این متــن توئیتی
اســت که «حامــد احمــدی» ،پناهجوی
افغان بــه همراه تصویر ظــرف غذایش
در توئیتــر منتشــر کــرده اســت .او کــه 10
روز قبــل یکــی از نخســتین پناهجویانی
بــود کــه وارد کمــپ «فورت بلیــس» در
ال پاسوی تگزاس شــد ،تصویری گویا از
وضعیــت  120هــزار پناهجــوی افغان را
به تصویر کشــیده اســت کــه در دو هفته
گذشــته از وطــن خــود کــوچ کــرده و در
غربت از داشــتن بدیهیتریــن امکانات
بــرای زندگــی حداقلــی محرومنــد و
گذشــته هولناک ،امروز دردناک و آینده
خوفناک ،خالصــهای از کل زندگی آنان
شــده اســت .توئیــت حامد احمــدی در
حالــی بحــث برانگیز شــد کــه خبرهایی
کــه روی خــط خبرگزاریهایــی چــون
«رویتــرز» و «یورونیــوز» منتشــر شــده
حاکی از مرگ ســه کودک مهاجر افغان
اســت .یکی از آنها نوزاد  9ماههای است
که پیش از فرود هواپیما بر باند فرودگاه
فیالدلفیا جان سپرد .دو کودک دیگر نیز
دو بــرادر  5و  6ســاله بودند که به همراه

خانــواده خــود در کمــپ آوارگان افغان
در لهســتان بــه ســر میبردنــد .جایــی
که پــدر حســابدار آنهــا که ســالها برای
ارتــش انگلیــس کار کــرده بــود ،تــاش
کــرد با پیــدا کــردن قــارچ در جنگلهای
اطــراف ،غذایی برای ســیر کردن شــکم
خانــوادهاش درســت کند امــا قارچهای
ســمی جــان دو فرزنــدش را گرفــت.
شرایط زندگی پناهجویان افغان حتی در
پاکستان نیز که گزینه اول افغانها برای
مهاجرت اســت ،چندان ســاده و آســان
نیست .به گزارش «سی بی سی نیوز» در
حالی که ســازمان ملــل پیشبینی کرده
اســت تا پایــان ســال  2021نیــم میلیون
افغــان راهــی پاکســتان خواهنــد شــد،
پاکستان در روزهای اخیر برخی مرزهای
خــود را بــه روی مهاجــران افغان بســته
است و میگوید کشورش که در دهههای
گذشته پذیرای میلیونها مهاجر افغان
بوده ،دیگر گنجایش مهاجر بیشــتری را
نــدارد .آنها که به این کشــور رفتهاند نیز
شــرایط چندان مطلوبــی ندارند .کمپ
مهاجــران افغــان در حومه اســام آباد،
کــه بیــش از  3هــزار نفــر در آن زندگــی
میکننــد ،از خشــت و گل و فلــز ســاخته
شــده و مهاجران درآن بــدون آب و برق
زندگی میکنند.
دوحــه قطر هم یکــی دیگــر از اولین
مقاصــد پناهجویــان افغانــی بــود که از
فرودگاه کابل از کشور خود خارج شدند.

بــه گــزارش «نیویــورک تایمــز» ،طبــق
گزارش حساس اما طبقهبندی نشدهای
که دیپلماتها و افســران نظامی ارشــد
امریــکا بــرای دفتــر جــو بایــدن ،رئیــس
جمهــوری امریکا فرســتادهاند ،شــرایط
اردوگاه پایــگاه هوایــی العدیــد دوحــه
اصــاً خــوب نیســت 15 .هــزار پناهجــو
در ایــن اردوگاه اســکان داده شــدهاند که
 229نفــر از آنان ،کودکانــی بدون همراه
هســتند .برخی از کــودکان حاضر در این
کمپ مورد آزار جنســی قــرار گرفتهاند و
مشــکالت گوارشــی بین این پناهجویان
بســیار دیــده میشــود .ضمــن اینکــه
ویروس کرونا هم جان بسیاری را تهدید
میکند .وضعیــت پناهجویان افغان در
آلمان ،یونان ،بوسنی و لهستان هم بهتر
از دیگر کشــورهایی نیســت که این روزها
مأمن آنها شدهاند.
در حالــی کــه آمارهــا نشــان میدهد
 120هزار پناهجوی افغان در کشــورهای
مختلــف پنــاه داده شــدهاند ،امریــکا که
مســئول اصلی این آوارگی اســت اعالم
کرده ،تاکنون  40هزار نفر را پذیرش کرده
و انتظــار دارد بتوانــد  17هــزار نفــر دیگر
را پنــاه دهــد و بقیــه باید در دهها کشــور
دیگــر جهــان اســکان یابند .بــا این حال
گــزارش «نیویــورک تایمــز» از وضعیت
پناهجویانــی که در روزهای گذشــته وارد
امریکا شــدهاند ،نشان میدهد برخالف
ادعاهــای اولیــه دولــت امریــکا مبنی بر
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رئیسجمهــوری اســد پــس از اعالم انضمام کویت از ســوی عــراق در  ۸اوت،
تماسهــای گســتردهای بــا رهبران عرب برقــرار کرد تا در نشســت فوقالعاده
ســران گردهــم آینــد و پیــش از آنکــه دیــر شــود راه حلــی عربــی بــرای بحران
بیابنــد .رهبران عرب نیز بــا فوریت ،به این فراخوان پاســخ مثبت دادند .امیر
ســعود الفیصل وزیر خارجه ســعودی دو روز بعد به دمشق آمد و ضمن ابراز
خرســندی نســبی کشــورش از ابتکار عمل ســوریه ،به رئیسجمهوری اسد در
یک نشست بسته تأکید کرد موضع زودهنگام اسد درباره جنگ عراق با ایران
درســت بوده و صدام این بار نمیبایــد از پی آمدهای اعمال خود رهایی یابد.
ســعود الفیصل در جلســه با من گفت ،ســعودی به دوســتان خود تکیه دارد و
نــه اجالس ســران عــرب .او همچنین گفت :ماده  ۵۱منشــور ملــل متحد حق
دفاع مشروع را مجاز شمرده است .اقدامات الزم برای برگزاری فوری اجالس
ســران عرب انجام شد .رئیسجمهوری اسد ،پیش از عزیمت به سوی قاهره،
نشســت دومــی با رهبری جبهه ملی پیشــرو برگزار کرد و مشــارکت ســوریه در
نشست فوقالعاده سران عرب در قاهره در تاریخ  ۱۰اوت را به بحث گذاشت.
رئیسجمهــوری در تاریــخ  ۹اوت و در هواپیمایی که ما را برای اجالس ســران
بــه قاهره میبــرد به من گفــت ،موضعی که بهعنــوان وزیر خارجه ســوریه در
نشســتهای وزرای خارجه در قاهره گرفته و به رسانهها گفتهام موضع خوبی
اســت و میتواند مبنای خط سیاســی و رسانهای ما باشــد .رئیسجمهوری در
روزهــای بعــد نیز محتــوای موضع مرا در ســخنان خود بــه کار میگرفت که از
ساعتهای اولیه یورش عراق به کویت ،در برابر سعدون حمادی گفته بودم.
در آن روزها احساس میکردم رئیسجمهوری اسد پس از تصمیمات متعدد
و کوشــشهایی که برای تحمیل انزوای عربی بر سوریه شده بود ،یک بار دیگر
زمام ابتکار عمل را در دست گرفته است .اسد با چنین احساسی یک روز پیش
از برگــزاری اجالس ســران به قاهره رفت و با فوریت بــا مبارک دیدار کرد که از
او به گرمی در فرودگاه اســتقبال کرده بود .ســپس تعداد زیادی از ســران عرب
با اســد دیــدار کردند تا پس از آنکه از برگزاری اجالس ســران در دمشــق کوتاه
آمــده بودنــد ،حال از رئیسجمهوری ســوریه بشــنوند کــه درباره اقــدام عراق
در کویــت چــه میگوید .ایده ما این بــود که تا جایی که میتوانیم برای بســیج
تالشهای عربی بکوشــیم و مانع اســتمرار اعــزام نیروهای نظامــی امریکا به
منطقه شویم ،تا خلیج فارس از جهان عرب جدا نشود و اسرائیل برنده بزرگ
تحوالت نباشــد .دیدگاه ما ایــن بود که اگر عربها تحــرک الزم را انجام نداده
و پوششــی برای کشــورهای عربــی خلیج فارس ایجــاد نکننــد ،امریکاییها به
تنهایــی دربــاره این منطقه تصمیم گرفته و اقدام خواهنــد کرد .از پیش این را
نیز میدانســتیم که تالش ثابت قدمانه ما برای برگزاری نشست سران عرب،
از حمایت تودههای مردمی برخوردار نیست .زیرا اشغال کویت ،واکنشهایی
برانگیخته و امیدهایی در میان مردم برای خارج شدن امت ناامید از وضعیت
گــره خــورده خود ،ایجاد کرده بود؛ بویژه که انتفاضه فلســطین نیز در آن زمان
هنوز در اوج خود بود.
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اینکه همه چیز تحت کنترل آنها اســت،
مقامــات امریکایــی هنــوز نتوانســتهاند
اطالعات دقیقی درباره این افراد داشته
باشند .دولت امریکا همچنین هنوز هیچ

اعالم داشــت ســاح خود را بر زمین نخواهد گذاشــت.
او نوشــت« :هیچــگاه از مبــارزه به خاطر خــدا ،آزادی و
عدالــت دســت نمیکشــیم ».امــراهلل صالــح ،معاون
ســابق اشــرف غنی ،رئیس جمهــوری گریخته از کشــور
خــود ،در پیامی ویدیویی فرار خود را تکذیب کرد و خبر
داد ،آنها در پنجشیر در حال مقاومت هستند .در همین
حال حامد کرزای ،رئیس جمهوری پیشــین افغانستان
در پیامــی توئیتــری از طالبــان و نیروهــای مقاومــت
پنجشــیر خواســت تا مســائل را بــا مذاکره حــل و فصل
کنند .او نوشــت« :جنگ راه حل نیست چون تنها درد و
رنج برای کشورمان به همراه دارد».

برنامــه مشــخصی بــرای محل اســکان
دائــم این افراد ندارد و فعــاً تنها اعالم
کرده کــه این پناهجویان بــه طور موقت
در  10پایگاه نظامی مستقر خواهند شد.

جایــی که «حامد احمدی» با توئیت
کوتــاه و عکــس ظــرف غــذای خــود،
وضعیت زندگی در آنها را به روشــنی به
تصویر کشیده است.

دستور «بایدن» برای افشای اسناد محرمانه حمله به برجهای دوقلو

Reuters

گــروه جهــان /چنــد روز مانــده بــه
بیســتمین ســالگرد حادثه تروریستی
 11ســپتامبر ،جــو بایــدن تحــت فشــار
اعضــای کنگــره و خانوادههــای
قربانیــان با صــدور فرمانی بــه وزارت
دادگستری ،وعده انتخاباتیاش برای
افشــای اســناد محرمانــه تحقیقــات
پرونــده مرتبــط بــا ایــن حملــه را در
دستور اجرا قرار داد.
به گزارش رویترز ،رئیس جمهوری
امریکا که قرار اســت هفته آینده برای
یادبــود قربانیــان حملــه بــه برجهای
دوقلــو در بزرگداشــت آنهــا شــرکت
کنــد ،در بیانیــهای پــس از صــدور این
دستور نوشــت« :وقتی رئیس جمهور
شــدم ،قول دادم تا بــا تجدید نظر در
طبقهبنــدی مدارک مرتبــط با حمله
 11سپتامبر در این زمینه شفافسازی
کنــم .حاال به بیســتمین ســالگرد این
حادثه تلخ رسیدیم و من مفتخرم که
این وعده را عملی میکنم».
براســاس دســتور بایــدن ،مریــک
گارلند ،دادســتان کل امریکا مأمور به

تجدیــد نظــر در طبقهبندی و انتشــار
اســناد تحقیقــات پلیس اف بــی آی،
در  6ماهــه آینده شــده اســت .این در
حالی اســت که بازماندگان قربانیان و
بسیاری از مردم امریکا نسبت به روند
تحقیقــات مظنــون بــوده و معتقدند
اف بــی آی دربــاره نتایج ایــن پرونده
صداقــت نداشــته و بــا از بیــن بــردن
شــواهد مرتبط بــا دخالت عربســتان
ســعودی ،ســعی در تبرئــه این کشــور

داشــته اســت .همزمــان عربســتان
ســعودی نیز هرگونه مشارکت در این
حمله را رد کرده است.
بازمانــدگان قربانیــان  11ســپتامبر
سالها خواستار افشای تحقیقات این
پرونــده بودنــد و از آنجــا کــه هرگــز به
نتیجه نرسیدند ماه گذشته با امضای
طوماری برای کاخ سفید اعالم کردند
در صورت امتناع بایدن از انتشــار این
اســناد ،اجــازه حضــور او در مراســم

بزرگداشــت را نخواهنــد داد .برخی از
خانوادههای قربانیان نیز از عربستان
بــه اتهام همدســتی بــه دادگاه فدرال
نیویورک شکایت کردهاند .آنها بر این
باورند که مقامات عربســتان از برخی
رباینــدگان هواپیماهــا در جریــان این
حملــه حمایــت کردهانــد .از طرفــی
اســامه بن الدن رهبر پیشــین القاعده
و  15تــن از هواپیماربایــان این حادثه
ســال  2001که منجر بــه مرگ بیش از
 2هــزار و  500نفر و مجروح شــدن 20
هــزار نفر و نابودی بســیاری از کســب
و کارهــا شــد ،تبعــه عربســتان بودنــد
و گفتــه میشــود ســعودیها از لحاظ
مالی آنها را تأمین کردهاند.
در دســتور اجرایی بایدن به وزارت
دادگســتری گرچه افشــای این اســناد
زمینهســاز بروز تهدیدات امنیت ملی
بــرای امریکا اعالم شــده امــا در عین
حال برقراری تعادل میان شــفافیت،
کارآمــدی و برآوردن خواســت عموم
مــردم بــرای انجــام ایــن کار کافــی
دانسته شده است.

تحلیل روز

تنها راه عقالیی فراروی غربیها

آموختن هنر زیست در کنار طالبان
آنتونی کردزمن

مترجم :وصال روحانی

شــکی نیســت کــه زندگــی در کنــار
طالبــان و تعامــل با آنها بــه معنای
پذیــرش اجبــاری تندروی هایــی
اســت که آنان در گذشته داشتهاند و
بســیار بعید اســت که در دوره جدید
حکومتشــان بر افغانستان بخشی
از آن را تکــرار نکننــد امــا شــاید ایــن
تنهــا راه برای غربیها شــامل امریکا
برای کاســتن از مشــکالت این کشــور
غرب آســیایی باشــد .بــا کنــار آمدن
نســبی با طالبــان ،هم میتــوان آنها
را قــدری تعدیــل کــرد و هم بعضی
آزادیهــای ولــو کوچک را بــه مردم
افغانســتان بخشــید .درســت اســت
که ســران طالبان این بــار هم برخی
عملیــات تنــد را در سلســله امورات
حکومتی خود لحاظ خواهند کرد اما
راهی بجــز گفتوگو با آنهــا به قصد
کاهش هر چه بیشتر این خشونتها
وجود ندارد.
طالبــان بــا وجــود همســو بــودن
برخی کارهایش با داعش و القاعده،
با آنها مجادالتی هم دارد و اگر نظری

مثبت از ســوی غربیها ببیند ،با این
نهای تروریســتی بیگانهتــر
ســازما 
خواهد شد .واقعیت مهم این است
که با وجود خــروج همه امریکاییها
و اکثــر اروپاییها از افغانســتان هنوز
تعــدادی خارجــی یا افــراد مرتبط با
آنهــا و شــماری از مردم افغانســتان
هســتند کــه بــا رژیــم اشــرف غنــی و
غربیها همــکاری میکردند و فایده
تعامــل غربیهــا با طالبــان ،مصون
مانــدن نســبی ایــن افــراد و امــکان
زندگی کردن همه کســانی اســت که
لزوماً با طالبان موافق نیستند.
درست اســت که حوادث تراژیک
اخیــر در فــرودگاه کابــل ،دلهــا را
آزرد امــا این اتفاقــات ارتباطی با 99
درصد مردم افغانستان ندارد و آنها
دغدغههای دیگری در دل دارند.
جمعیت افغانســتان در دو دهه
اخیــر بــه طــرز چشــمگیری جوانتر
شده و به تبع آن به سوی زندگیهای
مــدرن و مبتنــی بــر تکنولوژی ســوق
یافتهاند و این کاالها و این نوع زندگی
فقط زمانــی برای جوانــان افغان در
دســترس خواهــد بود کــه طالبان در
یــک حالت ســتیز دائمی بــا امریکا و

متحدانش نباشــد و دو طرف قضیه
بپذیرنــد کــه در کنار یکدیگــر زندگی
کننــد و بــه ایدههــای طــرف مقابــل
احترام بگذارند.
کافــی اســت امریــکا یــک بــار
دیگــر از ســر ســتیز بــا طالبــان درآید
و در آن صــورت ایــن گــروه تمامــی
بهانههــای الزم را برای ازســر گرفتن
تهــای
یها و محدودی 
ســختگیر 
اجتماعــی و سیاســیاش از جملــه
در قبال زنان و ســایر احزاب سیاســی
بــه دســت خواهــد آورد .طالبان هم
در مقطــع دوم رســیدنش به قدرت
بیش از پیش فهمیده اســت که ســاز
و کارهــای یک حکومت مفید و دیرپا
فقــط جــدل بــا غربیهــا و ســرکوب
مظاهــر تمــدن بــه اصطــاح مدرن
نیســت و بهتر اســت در این زمینهها
قدری کوتاه بیاید .امریکا هم باید در
نظر بگیرد که چین و روسیه بسرعت
بــاب گفتوگــو با طالبان را گشــوده و
در حال محکم کردن جای پای خود
در کابــل هســتند و اگــر امریکا هر چه
ســریعتر هنر تعامل بــا دولت جدید
در آستانه تشکیل در کابل را نیاموزد
و آن را بــه اجــرا درنیاورد ،بشــدت از

این رقبای بزرگ سیاســیاش عقب
خواهــد افتــاد .غربیها مــوارد و ابزار
الزم را هم برای راضی کردن طالبان
دارند زیرا این گروه در تأمین سالمت
مــردم افغانســتان در عصــر جــوالن
کرونــا و همچنیــن تجــارت و خرید و
فــروش کاالهــا ضعیــف اســت و اگر
جــو بایدن در این زمینهها به طالبان
کمــک کنــد ،از تنشهــای موجــود
کاسته خواهد شد.
درســت اســت کــه صحنههــای
فــرار سراســیمه ســربازان امریکایــی
از کابل هنــوز در ذهنهــا رژه میرود
و اســباب یــک سرشکســتگی ابــدی
بــرای کاخ ســفید اســت امــا امریکا و
متحــدان اروپایــیاش با یک شــروع
دوباره در کابــل در وجوه اقتصادی و
مراسالتی و اجتماعی میتوانند هم
از افزایش تشنج در منطقه بکاهند و
هم به وابستگان خود در افغانستان
قدری امنیت ببخشــند .ایــن تنها راه
عاقالنــهای اســت کــه در ایــن نقطه
حســاس از زمــان فــراروی غربیهــا
یشود.
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