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ادامه اعتراضات در آمریکا؛ 
طغیان سیاتل، هشدار تاکتیکی 

در لس آنجلس! 
پلیس ســیاتل اعتراضات علیه بی عدالتی 
در این شهر را شورش اعالم کرد. اعتراضات در 
شهرهای آمریکا از جمله پورتلند، لوییس ویل 
و شیکاگو با خشــونت های تازه ای میان پلیس 
و معترضان که خواهان برابری نژادی هستند، 
همراه شد. به گزارش اسپوتنیک، واحد پلیس 
این شــهر اعتراضات در آنجا را به سبب ریسک 
برای امنیت عمومی به عنوان شــورش دسته 
بندی کرده و بیش از ۲۴ تن را دســتگیر کرد. 
در توئیتر واحد پلیس سیاتل اعالم شد: پلیس 
از زمان اعالم حوادث به عنوان، شورش ۲۵ تن 
را دستگیر کرده است. تظاهرکننده ها در سیاتل 
با پلیس درگیر شــده و به چندین ساختمان 
آسیب وارد کرده و محل پروژه ساخت و ساز یک 
ســاختمان کینگ کاونتی را به آتش کشیدند. 
معترضان از ســنگ، بطــری، بالنهای حاوی 
مایعات، و پرتابه های دیگر علیه پلیس استفاده 
کردند و افســران پلیس هم در پاسخ به آنها از 
مهمات کمتــر مرگبار برای متفرق ســاختن 
معترضان و ایجاد دسترســی به آتش سوزی 
در پروژه ساخت و ساز به آتش نشانها استفاده 
کردند. تظاهرات مذکور در سیاتل در همبستگی 
با معترضان در شهر پورتلند برگزار شد. یکی از 
معترضان در توئیتر نوشــت: پلیس از اسپری 
فلفل و نارنجکهای صوتی استفاده کرد. او تعداد 
افراد حاضر در این تظاهرات را ۲۰۰۰ نفر برآورد 
کرده و گزارش داد که معترضان پروژه ساخت و 
ساز مربوط به یک بازداشتگاه جدید جوانان را 
به آتش کشیدند و ماموران فدرال برای مقابله 
با معترضان مستقر شده اند. پیش از آن گزارش 
شد که افسران تیم ویژه پاسخ در سازمان گمرک 
و حفاظت مرزی آمریکا بر طبق دســتور دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سیاتل 
مستقر شــده اند. چندی پیش اقدام معترضان 
در ایجاد یک منطقه خودمختار در شهر سیاتل 
که برای بالغ بر دو هفته ادامه پیدا کرد جنجالی 
شد. از سوی دیگر ماموران فدرال آمریکا مجدداً 
برای متفرق ساختن معترضان پورتلند )ایالت 

اورگان( از گاز اشک آور استفاده کردند. 

بالغ بر دو ماه است که تظاهرات شبانه در شهر 
پورتلند آمریکا از بعد از شــروع شدن به انگیزه 
اعتراض به قتل جورج فلوید سیاهپوســت به 
دست پلیس ادامه یافته و نشانی از متوقف شدن 
ندارد. مقامها گفتند در جریــان ناآرامی های 
پورتلند شش مامور فدرال مجروح شده و یک 
نفر هم دســتگیر شــد. در لس آنجلس پس از 
غارت چندین مغازه و شکسته شدن شیشه ها 
و پنجره های یک ســاختمان فــدرال پلیس 
اقدام به اعالم هشدار تاکتیکی سراسری کرد. 
در شیکاگو صدها معترض جان سیاهپوستان 
باارزش است در شهر دســت به تظاهرات زدند 
و فریاد عدالت نیســت، صلح نیست سر دادند. 
جمعه شــب ابتدا هزاران معتــرض در مقابل 
ساختمان دادگاه فدرال در مرکز پورتلند تجمع 
کردند. دونالد ترامپ گفت که ماموران فدرال را 
به پورتلند فرستاده تا ناآرامی ها را در آنجا متوقف 
کنند اما مقامهای محلی و ایالتی می گویند که 
این ماموران دارند وضعیــت را بدتر می کنند. 
این دور اخیــر تظاهرات در پورتلنــد تا زمانی 
که ماموران فدرال حوالی ۲:۳۰ بامداد شــنبه 
وارد جمعیت شدند و شروع به پراکنده ساختن 
معترضان کردند ادامه یافت. این ماموران برای 
متفرق ساختن آنها از فاصله نزدیک گاز اشک 
آور شــلیک کرده و همچنین یک آتشسوزی 
نسبتا بزرگ در داخل خیابان روبروی ساختمان 
دادگاه را خاموش کردند. ســرویس محافظتی 
فدرال تجمع اخیر پورتلند که جمعه شب شروع 
شــد را یک تجمع غیرقانونی اعالم کرد. هری 
فونز، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در 
کنفرانسی خبری گفت، برخی از معترضان از 
مواد محترقه سطح باال استفاده کردند، به سمت 
ماموران اشیای سخت پرتاب کردند و از ابزارهای 
پرقدرت برای آســیب زدن به امــوال عمومی 
اســتفاده کردند. در این بین معاون دادستان 
اورگان اظهار کرد، از شش مامور فدرال مجروح 
شــده در آنجا یک نفر دچار ضربه مغزی شده و 
یک تن دیگر هم ازبابت سوختگی به بیمارستان 

منتقل شد.
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فرشاد گلزاری

 افغانستان این روزها یکی از مهمترین 
ادوار خود را طی می کند. بســیاری از 
شهروندان این کشــور با نزدیک شدن 
به عید قربان امید دارند که شاید برای 
چند روز هم که شــده صدای انفجار و 
گلوله  را در کابل و بســیاری از والیات 
کشورشان نشــنوند ولی واقعیت چیز 
دیگریســت. صحنه افغانستان بدون 
تردید یکی از خطرناک ترین موقعیت ها 
برای خبرنگاران و نظامیان به شــمار 
می رود و از سوی دیگر باید متوجه بود 
که این کشور فقط درگیر مسائلی مانند 
طالبان و صلح سراســری نیست؛ بلکه 
پدیده هایی در افغانستان ظهور کرده 
است که نشان می دهد جامعة همسایة 
شرقی ما، این روزها حال خوشی ندارد. 
از حدود دو سال پیش یا کمتر، بحران 
اقتصادی در افغانستان آرام آرام با خود 
تبعات منفی اش را آورد. زمانی که پای 
صحبت مردم این سرزمین می نشینید، 

در نمای اول به این نتیجه می رسید که 
شهروندان افغانستان همانند بسیاری 
از کشــورها )ازجمله عراق و سوریه( از 
جنگ خسته شده اند و خواهان خروج 
آمریکایی ها هســتند اما چند دقیقه 
بعد متوجه می شــوید که این خواست 
قلبی آنها نیســت. دلیــل آن هم این 
اســت که آمریکایی ها پس از آنکه در 
ســال ۲۰۰1 میالدی به بهانه مبارزه 
با تروریسم و حذف اســامه  بن الدن به 
افغانستان لشگرکشی کردند، بسیاری 
از خانه های مردم افغانســتان را از آنها 
برای استقرار اجاره کردند. درست است 
که نظامیان ایاالت متحده در پادگان ها 
و پایگاه های فرعی حضور داشــتند اما 
واقعیت این اســت که واشنگتن برای 
آنکه بتواند مردم سخت کوِش افغان را 
با خود همراه کند و جــو روانی را به نفع 
آمریکا مهندســی کند، چندین پروژه 
عمرانی و کشاورزی را در افغانستان کلید 
زد و در آنجا بود که پیمانکاران و برخی از 
سرمایه گذاران وارد کابل شدند. همین 
رفت و آمدها برای مردم ارزآوری داشت 
و تاحدودی اقتصاد افغانستان را جلو برد. 

کم کم وام های صندوق بین المللی پول 
که آمریکا ضمانتش کرده بود، به بدنه 
اقتصاد افغانستان تزریق شد اما فساِد 
افسارگسیخته در مقامات به حدی بود 
که باز هم اقتصاد افغانستان نتوانست وارد 
عصر جدید شود. البته فساد در افغانستان 
و گسترش آن در میان مقامات این کشور 
یک پروژه هدایت شده از سوی سازمان 
سیا و وزارت اقتصاد ایاالت متحده بود که 
متاسفانه موفق از آب درآمد! این روند به 
حدی جلو رفت که باندهای خالفکار در 
گوشه و کنار کابل شکل گرفتند. یکی از 
فعالیت این باندها آدم ربایی برای کسب 
نان شــب و درآمد بود که دولت سعی 
کرد آن را از بیــن ببرد اما آنها همچنان 
به صورت زیرزمینی زیست می کنند. 
این موضوعات امــروز گریبانگیر مردم 
افغانستان است و از ســوی دیگر عدم 
تعامل دولــت افغانســتان و طالبان با 
یکدیگر هم به  یک چالش جدی تر تبدیل 
شده است. فارغ از این مباحث باید متوجه 
باشیم بســیاری از تحلیلگرانی که در 
داخل افغانستان حضور دارند به جدیت 
معتقدند توافق طالبان و آمریکا که در 

اسفندماه 1۳98 در دوحه به امضا رسید، 
هیچ دستاوردی برای مردن افغانستان 
نداشته بلکه اوضاع را خطرناک تر کرده 
اســت. تحلیل آنها بر این عنصر استوار 
اســت که طالبان پس از امضای توافق 
دوحه توانسته حدود 6هزار زندانی خود 
را از زندان های دولت افغانستان آزاد و 
همه آنها را به صفوف خود در جبهه های 
مختلف واقع در والیات افغانستان تزریق 
کند. طبیعی است که این اقدام مجدداً 
دامنه عملیات ها علیه نیروهای افغان 

)نه آمریکایی هــا( را افزایش می دهد 
و همین مســاله نارضایتی علیه دولت 
حاکم بــر کابل را دوچنــدان می کند. 
این مسائل در حالی اتفاق افتاده است 
که در شــرایط کنونی همه جریان ها و 
طیف های سیاسی -  قومی در افغانستان 
به دنبال آن هستند تا بتوانند زمینه را 
برای برگزاری نشســت بین االفغان با 
حضور دولت افغانستان، طالبان و سایر 
جریان های سیاســی فراهم کنند اما 
مشکل اینجاســت که طالبان اساساً و 
عماًل، دولت افغانســتان را به رسمیت 
نمی شناســد و از جهتی دیگر با کابل 
زاویه های جدی دارند. شاید قابل درک 
نباشد، اما واقعیت این است که طالبان  
با ساختارِ حکومِت »مبل و میز« مشکل 
دارد. همه به یاد دارند که برخی از وزرای 
طالبــان در آن زمان که افغانســتان با 
عنوان امارت اسالمی توسط طالب ها 
هدایت می شد، بر روی پتو می نشستند 
و دستورات خود را کتابت می کردند و 
این در حالیست که ما در ارگ ریاست 
جمهوری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل را 
با کت و شلوار می بینیم! این تضادهای به 
ظاهر ساده باعث شده تا زلمی خلیلزاد به 
عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 
افغانستان به این نتیجه برسد که برای 
آرام کردن اوضــاع و هدایت پرونده به 
سوی برگزاری بین االفغان باید مجدداً 
اقدام به رایزنی  در سطوح مختلف کند. 

 نروژ و بلغارستان؛ 
مقاصد جدید خلیلزاد!

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی 
وزارت خارجــه آمریــکا، خلیلزاد قرار 
است برای حل و فصل مسائل باقیمانده 
پیش از مذاکرات بین االفغان ، خصوصا 
آخرین تبادل زندانیان طالبان و دولت 
مرکزی و همچنین کاهش خشــونت 
به قطر، افغانستان، پاکســتان، نروژ و 
بلغارستان ســفر کند. هدف از سفر به 
دوحه و کابل تاحدودی مشخص است، 
اما در مورد پاکســتان باید متوجه بود 
که اخیراً درگیری میان افغانســتان و 
پاکســتان در مرز دیورند می تواند دو 
طرف را از هم دور کند و به همین جهت 
آمریکایی ها  به دنبال حفظ آرامش در 
این پرونده هستند. موضوع دیگر سفر 
خلیلزاد به اسلو و صوفیه است. بدون شک 
نروژ و بلغارســتان دو کشوری هستند 
که از سال ها قبل در پشت پرده مسائل 
افغانستان را پیگیری می کردند و حتی 
طالبان در برخی از مقاطع با دولت های 

اروپایی به صورت پنهان در ارتباط بوده 
یا از آنها حمایت هایی را دریافت می کرده 
است. به این جهت خلیلزاد به دنبال آن 
اســت تا بتواند با به میان کشیدن پای 
اروپایی ها آنها را وادار کند تا از اینجا به 
بعد در پرونده افغانســتان مسئولیت  
برخی از کارها را به عهده بگیرند. این در 
حالیست که دولت ایاالت متحده اخیرا 
اعالم کرده اســت که ایران در پرونده 
صلح افغانستان ورود نمی کند و حتی با 
بدبینی به این موضوع نگاه می کند. اینکه 
تحلیل واشنگتن در مورد تهران چیست، 
مساله ای چند ضلعی است اما واقعیت 
این است که ایاالت متحده فکر می کرد 
بدون حضور ایــران در این پرونده )آن 
هم به عنوان همسایة غربی افغانستان( 
و جایگزینی کشــورهایی مانند قطر 
می تواند صلح در افغانســتان را برقرار 
کند، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. 
بر این اساس داده های فعلی و تقابل های 
آشکار طالبان با دولت افغانستان نشان 
می دهد که احتمال برقراری آتش بس 
طی روزهای آینده بســیار کم است و 
حتی اگر به دلیل فرا رسیدن عید قربان 
هم آتش بس برقرار شــود، به احتمال 
قوی روز بعد از عید قربان باز هم شاهد 
درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی 
خواهیم بود. فراموش نکنید که فشار و 
هجمه عمومی بر دولت افغانستان زیاد 
است و این ارگ ریاست جمهوری است 
که درخواست آتش بس را ارائه می دهد، 
نه طالبــان. به این جهت ســفرهای 
خلیلزاد تا زمانــی که تضاد بنیادین و 
تفاوت دیدگاه هــای طالبان و کابل با 
یکدیگر حل و فصل نشود، به خروجی 
مدنظر مردم افغانســتان نمی رسد و 
صرفا یک مانور سیاســی - رسانه ای 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۲۰ آمریکا قلمداد می شود. 

گزارش »توسعه ایرانی« از دالیل سفر زلمی خلیلزاد به پنج کشور   

چانهزنیبرایآتشبس
همه جریان ها در افغانستان 

به دنبال آن هستند تا 
بتوانند زمینه برگزاری 
نشست بین االفغان را 

فراهم کنند، اما مشکل 
اینجاست که طالبان اساسًا 
و عماًل، دولت افغانستان را 

به رسمیت نمی شناسند 
و از جهتی دیگر با کابل 
زاویه های جدی دارند 

هدف خلیلزاد از سفر به 
دوحه، کابل و پاکستان 

تاحدودی مشخص است. 
او در اسلو و صوفیه نیز به 
دنبال آن است تا بتواند 
با به میان کشیدن پای 

اروپایی ها آنها را وادار کند 
تا از اینجا به بعد در پرونده 

افغانستان مسئولیت  برخی 
از کارها را به عهده بگیرند

خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد، پیونگ یانگ اولین مورد مشکوک به ابتال به ویروس کرونا را در این کشور ثبت 
کرده است که آن فردی است که اوایل این ماه به طور غیر قانونی از طریق مرز کره جنوبی وارد شده است. به گزارش رویترز، 
اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگران کره یک جلسه فوق العاده با حضور کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی برای بررسی 
وضعیت شهر کائسونگ که مورد مشــکوک به کرونا در آن دیده شده است، برگزار کرد. 
آژانس خبری مرکزی کره )کی سی ان ای( گزارش داد، نتایج تست کرونا از این فرد که در 
تاریخ 19 ژوئیه وارد کره شمالی شد، نامشخص است. این مقام ها اکنون در جستجوی 
افرادی هستند که با این فرد در تماس بوده اند. در همین حال رهبر کره شمالی قرنطینه 
کامل برای شهر کائسونگ و برای جلوگیری از شــیوع احتمالی وضعیت فوق العاده در 

سراسر کشورش را اعالم کرده است.

منابع خبری از تعیین وزیر کشور تونس به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خبر دادند. به گزارش بی بی سی، قیس سعید، 
رئیس جمهوری تونس هشام المشیشی، وزیر کشور را مکلف به تشکیل دولت کرد. طبق این گزارش، المشیشی ۳۰ روز مهلت دارد 
تا اعضای کابینه خود را برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان تونس معرفی کند. طبق قانون تونس، اگر المشیشی در این مدت ۳۰ روز 
موفق به معرفی کابینه و گرفتن رأی اعتماد پارلمان نشود، سعید پارلمان را منحل کرده و 
خواستار برگزاری انتخابات جدید خواهد شد. رئیس جمهوری تونس پس از مکلف کردن 
المشیشی به تشکیل دولت در سخنانی اظهار کرد: پاسخگویی به خواسته های قانونی ملت 
و طبقه های محروم اولویت ما است. وی درباره انتخاب فرد دیگری به جای گزینه های معرفی 
شده توسط احزاب اصلی تونس نیز گفت: ما به قانون احترام می  گذاریم اما زمان بازنگری آن 

فرا رسیده است تا بیانگر اراده اکثریت باشد.

هشام المشیشی نخست وزیر جدید تونس شداعالم وضعیت فوق العاده در کره شمالی با تشخیص اولین مورد کرونا

ســخنگوی نیروهای دولت وفاق ملی لیبی تأکید کرد: 
عملیات نظامی تا زمان پاکسازی کامل مناطق کشور ادامه 
دارد. به گزارش روسیا الیوم، محمد قنونو، سخنگوی نیروهای 
دولت وفاق ملی لیبی گفت: اوضاع اطراف شهر سرت براساس 
برنامه پیش می رود و در انتظار دستورات فرمانده کل ارتش 
اســت. وی تأکید کرد: عملیات نظامی برای پاکسازی تمام 
شهرهای لیبی همچنان ادامه دارد. نیروهای ما به سمت شرق 
درحال پیشروی هستند و در ورودی های سرت منتظر دستور 
برای ورود به شهر هستند. قنونو گفت: دولت وفاق ملی خطوط 
قرمز را مشخص می کند. اشــاره وی به عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهور مصر است که گفته بود سرت و الجفره خطوط 
قرمز هستند. از سوی دیگر طرابلس و شهرهای دیگر لیبی با 
بحران قطع برق برای ساعات طوالنی در روز مواجه هستند. 
همین مسئله باعث شد ساکنان طرابلس و دیگر شهرها علیه 

دولت وفاق ملی تظاهرات کنند و آن را به کوتاهی در حل بحران 
برق متهم کنند. شهروندان لیبیایی شرکت برق را مسئول این 
بحران می دانند. طی روزهای گذشته برق برخی محله های 
طرابلس برای ۲۰ ساعت قطع بود. این در حالیست که دیدبان 
حقوق بشر در گزارش خود اعالم کرده است که لیبی وارد یک 

بحران کم نظیر شده است. 

به دنبال وخامــت اوضاع اقتصادی در اراضی اشــغالی 
در نتیجه شــیوع ویروس کرونا بیش از ۵۰۰۰ تن در قدس 
اشغالی، تل آویو و قیســاریه با برگزاری تظاهراتی برکناری 
بنیامین نتانیاهو را خواستار شدند. به گزارش هاآرتص،  طبق 
برآورد پلیس، در این تظاهرات بیش از ۵۰۰۰ تن در شهرهای 
قدس، تل آویو و قیساریه شــرکت کرده بودند. عالوه بر این 
تظاهرات های دیگری در سراسر اراضی اشغالی برگزار شد. 
این تظاهرات در اعتراض به فساد بنیامین نتانیاهو و اوضاع 
نابسامان اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا برگزار شد 
و معترضات با سر دادن شعارهایی علیه نتانیاهو، استعفای 
وی را خواستار شدند. صدها تن نیز در پارک چارلز کلور در 
تل آویو و حدود ۳۰۰ تن هم مقابــل منزل ویژه نتانیاهو در 
قیســاریه تجمع کردند. تظاهرات های مشابه دیگری هم 
در مقیاس کوچکتر در سراســر اراضی اشغالی برگزار شد. 

همزمان نیروهای پلیس اسرائیل در تمامی مکان ها حاضر 
شده و خودروهای ضد شورش را در این اماکن مستقر کردند. 
گزارش هایی از زد و خورد میان پلیس با معترضان و بازداشت 
1۲ تن از معترضان وجــود دارد. طبق اعالم رســانه های 
اسرائیلی پلیس به معترضان اجازه داد تا ساعت 11 شب به 

وقت محلی به اعتراضات ادامه دهند.

ارتش لیبی: منتظر دستور برای آغاز نبرد سرت هستیمتظاهرات سراسری در اراضی اشغالی برای برکناری نتانیاهو
خبرخبر


