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پنتاگون:
 نیروهای سنتکام به زودی در 

افغانستان مستقر می شوند
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت، رئیس 
پنتاگون از ایجــاد یک دفتر همــکاری امنیتی 
در قطــر و انتصاب ژنــرال کورتیس بــازارد به 
عنوان رئیس آن در پشــتیبانی از نیروهای دفاع 
ملی افغانســتان حمایت کرده است. به گزارش 
اسپوتنیک، جان کربی، ســخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا گفت: لوید آســتین، وزیر دفــاع آمریکا 
همچنین از تشکیل »نیروهای آمریکا-افغانستان 
به پیش« به رهبری از سوی آدمیرال پیتر ویسلی 
حمایت کرده است و فرماندهی آدمیرال ویسلی در 
کابل مستقر خواهد بود و از سوی ژنرال کورتیس 
بازارد که رهبری دفتــر مدیریت همکاری های 
امنیتی دفاعی - افغانســتان را بــه عهده خواهد 
داشت، حمایت می شود. این دفتر در قطر مستقر 
خواهد بود و اعتباراتی در حمایت از نیروهای دفاع 
ملی و امنیتی افغانســتان را دریافت خواهد کرد 
که شامل پشتیبانی و تعمیر و نگهداری هواپیما 
می شــود. جان کربی همچنین گفــت، مابقی 
نیروهای آمریکایی در افغانســتان روی حفاظت 
دیپلماتیک آمریــکا در این کشــور، حمایت از 
الزامــات امنیتی در فــرودگاه کابل، مشــاوره و 
کمک به نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغانستان 
و حمایت از تالشــهای مبارزه با تروریسم تمرکز 

خواهند داشت.
روز جمعــه ارتش آمریــکا کنتــرل پایگاه 
هوایی بگرام که خارج از کابل واقع شــده است 
را به نیروهای دفاع ملی افغانســتان تحویل داد. 
سخنگوی پنتاگون همچنین گفت، ژنرال فرانک 
مک کنزی، رئیس فرماندهی مرکزی )سنتکام( 
مســوولیت نیروهای آمریکایی در افغانستان را 
اواخر همیــن ماه از ژنرال اســکات میلر تحویل 
خواهد گرفت. جان کربی در کنفرانس مطبوعاتی 
خود گفــت: در چارچوب رونــد کاهش نیروی 
کنونی، لوید آستین برنامه ای را تایید کرده است 
تا مسوولیت فرماندهی ماموریت ما در افغانستان 
از ژنرال اســکات میلر به ژنرال فرانک مک کنزی 
منتقل شود. ما انتظار داریم که این انتقال اواخر 
همین ماه انجام شود. میلر در هفته های آتی در 
مســوولیت خودش باقی خواهد ماند تا انتقال 
این مسوولیت ها و وظایف را به ژنرال مک کنزی 

تکمیل کند. 

ســخنگوی پنتاگون تاکید کرد کــه ژنرال 
مک کنزی تمــام اختیارات موجــود را به عنوان 
فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان عهده 
دار خواهد شد و همچنان مسوول تمام عملیاتهای 
ضد تروریسم علیه تهدیدهای نشات گرفته از این 
کشور خواهد بود. به گفته این سخنگو، مک کنزی 
همچنین رهبری تالشهای آمریکا برای حمایت 
فنی و لجستیکی از نیروهای افغان را بعد از خروج 
کامل نیروهای آمریکایی عهــده دار خواهد بود. 
اســکات میلر از دوم ســپتامبر ۲۰۱۸ فرمانده 

نیروهای آمریکایی در در افغانستان بوده است.
جان کربی تحویل پایگاه بگرام به نیروهای امنیتی 
افغان را نقطه عطف مهمی در این روند خروج دانست 
اما تاکید کرد که ارتش آمریــکا همچنان اختیار 
حفاظت از نیروهای افغان را دارد. او به خبرنگاران 
گفت آن اختیــارات هنوز وجود دارنــد. او اما یک 
جدول زمانی درباره اینکه چه زمانی این اختیارات 
به پایان میرســد، ارائه نکرد. جو بایــدن، رئیس 
جمهوری آمریکا روز جمعه گفت خروج این نیروها 
در مسیر اجراست اما تعدادی از نیروهای آمریکایی 
در افغانســتان باقی میمانند که این بخشی از یک 
عقب نشینی منطقی با متحدان است. او سواالت 
متعدد خبرنگاران درباره جدول زمانی خروج را در 
آستانه تعطیلی روز استقالل چهارم ژوئیه، بی پاسخ 
گذاشــت و گفت: من میخواهم در مورد چیزهای 
خوب صحبت کنم. تعطیالت است! من میخواهم 
آن را جشن بگیرم. چیزهای فوق العاده رخ می دهد. 
طالبان افغانستان هم به خروج آمریکایی ها از بگرام 
واکنش نشان داد. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان 
گفت: ما این خروج را یک گام مثبت ارزیابی می کنیم. 
افغانها با خروج کامل نیروهای خارجی میتوانند به 
ثبات و صلح نزدیکتر شوند. به گفته یک مقام افغان، 
پایگاه بگرام روز گذشته )شنبه( طی مراسمی رسماً 
تحویل نیروهای افغانستان شد. مقامهای آمریکایی 
به رویترز گفته اند که حجم بیشتر نیروها پیش از 
جدول زمانی مورد نظر بایدن از افغانســتان خارج 

شده اند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 نبش قبر کردن تاریخ طی ادوار 
مختلف، یکی از پر ســر و صداترین 
کنش هــای سیاســی - اجتماعی 
جوامع بشری به حســاب می آمده 
و هنوز هــم این موضــوع به عنوان 
یک سند قوی برای اثبات قصاوت ها 
کاربرد دارد. نمونه های بیشماری از 
این مستندسازی ها در طول سه دهه 
گذشته از مقابل دیدگاه جامعه ملل 
گذشــته که به نوعی واکنش های 

تندی را همراه داشته است. 
به عنوان نمونه در جنگ ویتنام 
زمانی که آمریکایی هــا پذیرفتند 
که فاتح این نزاع نیســتند و از این 
کشــور خارج شــدند، کمــی بعد 
ویت کنگ هایی کــه در این جنگ 
بر آمریکایی ها چیره شــده بودند، 
آرام آرام شــروع به انتشار جنایات 
ایــاالت متحده در حــق کودکان و 
زنان ویتنامــی کردند. در آن دوران 
تصاویــر زیادی از گورهای دســته 
جمعی شــهروندان ویتنامی بیرون 
آمد که صدای شــورای حقوق بشر 
ســازمان ملل را درآورد ولی اعمال 
نفوذ واشــنگتن بر ســازمان ملل 

به حــدی بود که پرونــده گورها به 
فراموشــی سپرده شــد. در جنگ 
عــراق و همچنین افغانســتان هم 
نظیر این موضوع را به وفور دیده ایم. 
سربازانی که از ائتالف ناتو به صورت 
وحشــت زده وارد این دو کشــور 
اسالمی شده بودند، هیچ برآوردی از 
محیِط ماموریتی خود نداشتند و هر 
کسی را که با ریش های بلند مشاهده 
می کردند، تنها با شلیک یک گلوله 
به کام مرگ می کشاندند. نمونه دیگر 
این موضوع که پرونده آن همچنان 
 )ICC( در دیوان کیفری بین المللی
مفتوح است، نسل کشــی بوسنی 

است. 
واقعــه ای که توســط نیروهای 
صرب بوســنی در سربرنیتســا در 
سال ۱۹۹۵ و پاکسازی قومی که در 
سراسر بوسنی توسط ارتش صرب 
بوســنی در طول جنــگ ۱۹۹۲-
۱۹۹۵ انجــام گرفــت و هــزاران 
مــرد و زن و پیر و جــوان را به طرز 
وحشیانه ای قتل عام کرد. در پایان 
دهه ۱۹۹۰ این کشــتار از ســوی 
سازمان ملل، نسل کشی نامیده شد. 
از جمله قطعنامه های مجمع عمومی 
سازمان ملل و ســه حکم پیاپی در 
دادگاه هــای آلمان به نسل کشــی 
بودن این کشتار حکم دادند. در دهه 

فعلی هم داعش در عراق و ســوریه 
دســت به نسل کشــی زد؛ تا جایی 
که دو هفته پیــش نیروهای مبارزه 
با تروریسم بغداد گزارش دادند که 
برای بار چندم یک گور دسته جمعی 
از زنان ایــزدی و نیروهای عراقی را 
در اســتان های غربی عراق کشف 
کرده اند که توســط داعش کشته 
شــده بودند. این پرونده هــا صرفاً 
بخش کوچکی از ماجــرای بزرگ 
نسل کشی های هدفمند و ادواری در 
جهان است که تمام دنیا حاال از آنها 
خبر دارند ولی هیچ خبری از محکوم 
شدن و مجازات آمران و عوامل آنها 

به گوش نمی رسد. 
حاال اما در شــمال قــاره آفریقا 
و کمی آنطرف تر از قطب شــمال، 
حقیقتی نبش قبر شده که واکنش 
جامعه ملــل را به دنبال داشــته و 
حتی در حال ضربــه زدن به چهره 
»کلیســای کاتولیک« است. ماجرا 
از این قرار است که چند هفته پیش 
یک گروه بومی کانادایی از کشــف 
وحشتناک و شــوکه کننده صدها 
قبر گمنــام در محل یک مدرســه 
پانســیونی ســابق خبر داد. کمی 
قبل تر از آن هم بقایای ۲۱۵ کودک 
بومی در یک مدرســه پانســیونی 
دیگــر در ایالت بریتیــش کلمبیا 

که بــرای کودکان بومــی در کانادا 
محســوب می شــد، موجب شد تا 
کانادایی ها با میراث یک سیســتم 
سوء استفاده کننده و یکدست کننده 
روبرو شوند. این اخبار به حدی فجیع 
و تکان دهنــده بود که به ســرعت 
تمام شــبکه های مجــازی کانادا و 
همچنین توئیتر را درنوردید و نهایتاً 
ظرف چند ســاعت به ترنِد توئیتر 

تبدیل شد. 
ســه روز بعد از انتشار این اخبار، 
رویترز به نقل از فدراسیون ملل بومی 
مســتقل اعالم کرد تعداد گورهای 
بدون عالمت که اخیراً پیدا شده اند، 
قابل توجه ترین موارد تا به امروز در 
تاریخ کانادا بوده اســت. بر اســاس 

گزارش منتشر شده از سوی رویترز، 
تعداد اجسادی که عموماً کودکان 
3 تا ۸ ساله هستند، مشخص نیست 
اما بر اســاس آمار منابــع محلی، 
حدود دو تا سه هزار جسد در نتیجه 
 حفــاری دو گــور دســته جمعی، 

کشف شده است. 
انکار دولت، اصرار شهروندان! 

کشف این گورهای دسته جمعی 
بــدون تردید یکی از ســخت ترین 
پرونده هایی اســت که جاســتین 
تــرودو، نخســت وزیر کانــادا در 
طول عمر خــود با آن روبــرو بوده 
 اســت. دلیل ایــن امر هــم کاماًل 

مشخص است. 
بر اساس اعالم منابع خبری کانادا 
و همچنین انجمن های حقوق بشری 
این کشــور، طی هفته های گذشته 
حدود هزار گــور بی نــام در محل 
مدارس شــبانه روزی سابق ایاالت 
بریتیــش کلمبیا و ساســکاچوان 
کشف شــده است و ســومین گور 
بزرگ چهارشنبه هفته پیش کشف 
شد که در همین رابطه جامعه فرست 
نیشــنکه  )First Nation( از 
مهم ترین اقوام بومی کانادا به شمار 
می آیند اعالم کرده اند که اجســاد 
کودکان که در عمق یک متری دفن 
شــده بودند، عموماً دانش آموزان 
مدارس شبانه روزی بین هفت تا ۱۵ 

سال را تشکیل می دهند.
بر اســاس اعالم این انجمن، این 
مدارس را عمدتا کلیسای کاتولیک 
اداره می کرد و دولــت وقت آن ها را 
تاســیس کرده بود. گفته شده که 
این مدارس به مدت ۱۶۵ ســال و 
تا ســال ۱۹۹۶ کودکان را به اجبار 
از خانواده ها جــدا می کردند. آن ها 
در ایــن مــدارس با ســوءتغذیه و 
بدرفتاری های جســمی و جنسی 
یا آنچه از آن با عنوان »نسل کشــی 
فرهنگی« یاد شده، مواجه بودند و 
به نوعی به اجبار قرار بوده تا مذهب و 

آیین کاتولیک را فرا بگیرند. 
در ســند دیگری که از ســوی 
یک ســازمان مردم نهاد کانادایی 
منتشر شــده، مدارس کاتولیک از 
ســال ۱۸۴۰ تا دهه ۱۹۹۰ توسط 
کلیساها اداره می شــدند و بیم آن 
می رود که گورهای دســته جمعی 

کشــف شــده صرفــاً بخشــی از 
جنایــات کلیســای کاتولیک در 
کانــادای فعلی باشــد. اوضــاع به 
حــدی در اوتاوا، تورنتــو، اونتاریو، 
ویکتوریا و ســایر ایــاالت کانادا به 
هم ریخته که جاستین ترودو اخیراً 
در نشســت خبری اعــالم کرد که 
»من شــخصاً به صورت مســتقیم 
با پاپ فرانســیس صحبت کردم تا 
تاکیــد کنم نه تنهــا عذرخواهی او 
حائز اهمیت اســت، بلکه او باید در 
 خاک کانــادا از بومیــان کانادایی 

عذرخواهی کند«.
 این سخن ترودو به نظر به جایی 
نرسید؛ چراکه واتیکان صرفاً از کشف 
این گوروهای جمعی غمگین شد اما 
مســاله مهمتر این است که جنایت 
مذکور در زمانــی رخ داده که پرچم 
بریتانیا در خاک کانــادای فعلی به 
اهتزاز درآمده بود و اساساً قیمومیت 
این سرزمین، با لندن و ملکه الیزابت 

بوده است. 
بــر همیــن اســاس روز جمعه 
معترضان در کانادا به دنبال افزایش 
خشم مردم از کشف بقایای اجساد 
صد ها کودک، مجســمه های ملکه 
ویکتوریا و ملکه الیزابت را در شــهر 

وینیپگ به زیر کشیدند. 
اقدامی کــه کمی قبل تــر و در 
دوران دونالــد ترامــپ در آمریکا 
پس از کشــته شــدن جورج فلوید 
رخ داد و بــه یک بحــران تاریخی 
تبدیل شــد. حاال باید دید که نبش 
قبــر ایــن »ژنوســاید فرهنگی« 
 چگونه توســط لندن و جامعه ملل 

پاسخ داده می شود. 

معترضان به نسل کشی کودکان بومی در کانادا مجسمه ملکه بریتانیا را به زیر کشیدند؛ 

طغیان علیه ژنوسایدِ فرهنگی 
در سندی که از سوی 

یک سازمان مردم نهاد 
کانادایی منتشر شده، 

مدارس کاتولیک از سال 
۱۸۴۰ تا دهه ۱۹۹۰ توسط 
کلیساها اداره می شدند و 
بیم آن می رود که گورهای 

دسته جمعی کشف شده 
صرفاً بخشی از جنایات 

واتیکان در کانادای فعلی 
باشد

 جامعه فرست نیشن 
 )First Nation(  که از 

مهم ترین اقوام بومی کانادا 
به شمار می آیند اعالم 

کرده اند که اجساد کودکان 
که در عمق یک متری 

دفن شده بودند، عمومًا 
دانش آموزان مدارس 

شبانه روزی بین هفت تا ۱۵ 
سال را تشکیل می دهند

رئیس جمهوی ترکیه تاکید کرد که کشورش در لیبی، جمهوری آذربایجان، سوریه و شرق دریای مدیترانه حضور 
دارد و این حضر ادامه خواهد داشــت. به نوشــته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه در سخنرانی که هنگام بازدید از یک کارگاه ساخت تانک در شهر ساکاریا واقع در شمال غرب این 
کشور داشت، تاکید کرد: ترکیه در لیبی، جمهوری آذربایجان، سوریه و شرق دریای مدیترانه حضور دارد و این حضر 
ادامه خواهد داشت. اردوغان اظهار کرد: ترکیه حقوق قانونی خود را خواهد گرفت 
و در تمامی آب های خود به ویژه شرق مدیترانه و اطراف قبرس حفاری انجام خواهد 
داد. رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در 
تاریخ تعیین شده در ژوئن ۲۰۲3 برگزار خواهند شد. او در پاسخ به ادعاهای مطرح 
شده از ســوی اپوزیســیون ترکیه درباره همکاری با قطر، تاکید کرد که مالکیت 

کارگاه متعلق به وزارت دفاع است.

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی نسبت به فروپاشی قریب الوقوع لبنان هشدار داد. دیوید هیل، معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در مصاحبه با شــبکه CNBC آمریکا گفت: وضعیت اقتصادی لبنان با فاجعه 
قریب الوقوع روبروست. لبنان در آستانه فروپاشی است. سیاستمداران لبنانی باید اراده الزم را برای انجام اصالحات 
قبل از ارائه هرگونه کمک خارجی به این کشور نشان دهند. وی گفت: هیچ طرح نجات بین المللی برای لبنان وجود 
ندارد اما کمک بزرگی برای تحقق برنامه اصالحات وجود خواهد داشــت. هیل 
درباره ادامه دیدارهای مسئوالن آمریکایی با ریاض سالمه، رئیس بانک مرکزی 
لبنان گفت: او رئیس بانک مرکزی لبنان است. من نمی خواهم از او دفاع کنم یا 
کسی را متهم کنم. هیچ گونه نشــانه هایی برای محکومیت او وجود ندارد. ما با 
همگان در لبنان به جز تروریست ها دیدار می کنیم. لبنان از اواخر ۲۰۱۹ شاهد 

فروپاشی اقتصادی است.

واشنگتن: لبنان در آستانه فروپاشی استاردوغان: در لیبی، عراق، سوریه و آذربایجان می مانیم

هکرهای مســتقر در روســیه با حمله سایبری به 
دست کم ۲۰۰ شرکت مدیریت فن آوری اطالعات در 
آمریکا خواستار دریافت باج به میزان پنج میلیون دالر 
به رغم تهدید جو بایدن در خصوص تالفی کردن چنین 
حمالتی شده اند. به گزارش دیلی میل، یک سندیکای 
عمده روس زبان فعال در حوزه باج افــزار که با حمله 
هکری به شــرکت فرآوری گوشت JBS مرتبط بوده، 
به نظر می رسد به رغم تهدید جو بایدن علیه والدیمیر 
پوتین همتای روســی اش در اوایل ماه جاری میالدی 
درخصــوص تالفی کردن چنین حمالتی، در پشــت 
این حمله قرار داشته اســت. ابعاد گسترده این حمله 
ســایبری که روز جمعه باعث فلج شــدن شبکه های 
دست کم ۲۰۰ شــرکت آمریکایی شــد از سوی یک 
محقق امنیت سایبری که شرکتش به این اتفاق پاسخ 
داد، فاش شد. جان هاموند، از شرکت امنیت سایبری 

موســوم به Huntress Labs گفت، این مجرمان 
اقدام به هدف گرفتن یک تامین کننده نرم افزار به نام 
Kaseya که اوایل همان روز در بیانیه ای مطبوعاتی 
صحبت از محدود بــودن حمله بالقوه بــه تنها تعداد 
کمی از مشتریان درون سازمانی کرده بود، کردند. این 
شرکت نوشــت: ما با احتیاط فراوان در پروسه تحقیق 

درباره دلیل ریشه ای این حادثه هستیم. 

رئیس جمهور بالروس مرز اوکراین را بست و بدون 
هیچ مدرک و ســندی ادعا کرد، دولتش توطئه مورد 
حمایت غرب شامل قاچاق اسلحه از اوکراین را خنثی 
کرده است. کی یف به شدت این ادعاها را انکار کرد. به 
گزارش آسوشیتدپرس، الکساندر لوکاشنکو ، رئیس 
جمهور بالروس گفت که مقامات بالروس واحدهای 
غیرفعال تروریســتی را کــه وی ادعا مــی کرد قصد 
براندازی دولتش را داشتند، کشف کرده اند. او مدعی 
شد که آلمان ، اوکراین ، آمریکا ، لهستان و لیتوانی در 
این ماجرا دخیل هستند. او هیچ مدرکی برای ادعاها 
ارائه نکرد اما گفت که بعداً جزئیات را ارائه خواهد داد. 
لوکاشــنکو گفت که این ادعاها را با رهبران آلمان، از 
جمله آنگال مــرکل ، صدراعظم مطــرح خواهد کرد. 
دولت آلمان هنوز به اتهامات لوکاشــنکو پاسخ نداده 
اســت. یکی از مقامات ارشــد دولت واشنگتن هم در 

پاسخ گفت: آمریکا از گزارش بسته شدن مرز بالروس 
با اوکراین مطلع شــده و متعهد می شود تا به مسئول 
دانستن دولت مینســک برای اقداماتش ادامه دهد. 
این مقام ارشد دولت واشنگتن گفت: به نظر می رسد 
دولت ا لوکاشنکو، بار دیگر در تالش است تا توجهات 
را از اقدامات سرکوب گرایانه خود علیه مردم کشورش 

منحرف کند. 

حمله هکرها به 200 شرکت آمریکا و ۵ میلیون دالر باج خواهیلوکاشنکو به بهانه خنثی سازی توطئه، مرز بالروس- اوکراین را بست!

خبرخبر


