
طالبان کابینه دولت جدید 
افغانستان را اعالم کرد 

»ذبیــح اهلل مجاهد« ســخنگوی طالبان در 
نشست خبری دیروز خود اعضای کابینه دولت 

جدید افغانستان را اعالم کرد. 
به گزارش خبرگزاری فارس، پس از گذشت 
بیش از 20 روز از تسلط طالبان بر کابل، »ذبیح اهلل 
مجاهد« ســخنگوی طالبان در نشست خبری 
خود اعضای کابینه دولت جدید افغانســتان را 

اعالم کرد.
وی پــس از اعالم افراد کابینــه دولت جدید 
افغانستان گفت: در دولت آینده سعی می کنیم که 
افراد از اقوام مختلف به کار گرفته شوند و ما تالش 
خواهیم کرد تا همه اقشــار جامعه افغانستان در 

دولت بعدی نقش داشته باشند.
مجاهد افــزود: جریان های خارجی پشــت 
تظاهرات هستند و ما اجازه نمی دهیم هرج و مرج 

در افغانستان ایجاد شود.
به گفته مجاهد، »مالهبــت اهلل آخوندزاده« 
همچنان به عنــوان رهبر باقی می ماند و اســم 
رســمی دولت جدید، امارت اسالمی افغانستان 

خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد:  ما انتظار داریم 
جهان به دشمنی با افغانستان پایان دهد و دست 

یاری به سوی مردم افغانستان دراز کند.
به گفته مجاهد، تمامی سرپرست ها از فردا کار 
خود را آغاز می کنند و اجازه خروج از افغانستان را 
خواهند داشت. طالبان همچنین وزارت زنان را از 

لیست کابینه حذف کرد.

اعضای کابینه افغانستان به شرح زیر است:
»مال محمد حسن آخوند«، نخست وزیر

»مال برادر آخوند« معاون وزیر
»مولوی عبدالسالم حنفی،« معاون دوم 

»مال محمد یعقــوب مجاهد«، سرپرســت 
وزارت دفاع

»مولوی امیرخان متکی«، سرپرســت وزارت 
امور خارجه

»سراج الدین حقانی«، سرپرست وزارت کشور
»مال عبدالمنان عمری«، سرپرســت وزارت 

رفاه)فواید عامه(
»شیخ محمد خالد«، سرپرست وزارت امر به 

معروف و نهی از منکر 
»مولوی نجیب اهلل حقانی«، سرپرست وزارت 

مخابرات
»مال عبدالحــق وثیق«، سرپرســت وزارت 

اطالعات
»ذبیح اهلل مجاهد«، معــاون وزارت اطالعات 

و فرهنگ 
»قاری دین محمد حنیف«، سرپرست وزارت 

اقتصاد
»مولــوی عبدالحکیم«، وزارت شــرعیات و 

دادگستری
»نور اهلل نوری«، سرپرست سرحدات و قبائل

»یونــس اخوندزاده«، سرپرســت توســعه 
روستایی 

»مال عبداللطیف منصور«، سرپرست وزارت 
آب و برق

»عبدالباقــی حقانــی«، سرپرســت وزارت 
تحصیالت تکمیلی

»مال هدایــت اهلل بدری«، سرپرســت وزارت 
دارایی

»مال محمد ادریس«، رئیس بانک مرکزی
»شیرمحمد عباس ستانکزی«، معاون وزارت 

خارجه
»فصیح الدین«، لوی درستیز )فرمانده ارتش(

»مال محمد عیسی اخند«، سرپرست وزارت 
معادن

»مال حمیداهلل آخندزاده«، سرپرست وزارت 
هوانوردی

»مال عبدالحق اخند«، معــاون مبارزه با مواد 
مخدر وزارت کشور

»مولوی نور جال« معاون وزیر کشور.
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فرشاد گلزاری

 زمانی کــه عنواِن کودتــا در یک 
رسانه منتشر می شود، عموماً اذهان 
عمومی به سمت کشورهای خاورمیانه 
جهت دهــی می شــود و حتی برخی 
دیگر، کشــورهای جنوب شرق آسیا 
را گمانه زنــی می کنند، امــا واقعیت 
این است که هیچکدام از این مناطق 
نمی تواند مقابِل آفریقــا حرفی برای 
گفتن داشته باشــد. از شمالی ترین 
منطقه  آفریقا تا جنوبی ترین نقطه آن 
را باید جغرافیای وقوع کودتا دانست. 
قاره ای کــه اساســاً آن را مهد کودتا 
می نامند و هــر از چندگاهی صدای 
گلولــه و تیرهوایــی از آن بــه گوش 
می رسد. از ســودان و الجزایر گرفته 
تا مصر و سایر کشــورهای آفریقایی، 
بارها و بارها تجربه کودتا را داشته اند 
و این روند هنوز هــم ادامه دارد و گویا 
بنا ندارد که متوقف شــود. اینکه چرا 
قاره سیاه هر چند وقت یکبار در قالب 
کودتا دستخوش تغییر می شود، دالیل 

مختلفی دارد که یکی از آنها می تواند 
بحث دخالت قدرت های تراز اول دنیا 
باشد؛ چراکه این جغرافیا هنوز هم به 
عنوان منبع غنــی از منابع زیرزمینی 
شــناخته می شــود و به همین دلیل 
همیشــه مورد طمــع قدرت ها بوده  
است. از سوی دیگر موقعیت این قاره 
و نفوذ سنتی کشــورهای اروپایی در 
آن از قرن هــا پیش تاکنــون موجب 
شده تا آفریقا همچنان به عنوان یک 
سرزمین استراتژیک در نظر غربی ها 
تحلیل شود. با این وجود اما چند سالی 
است که کودتا در آفریقا از شمال این 
قاره به سایر مناطق خصوصاً غرب آن 
سرایت کرده است. به عنوان مثال در 
سال 2012 میالدی آنتونیو ایندجای، 
رئیس ســابق نیروهای مسلح گینه 
بیســائو یک کودتای نظامی را به راه 
انداخت. این کودتا بعدها موجب شد 
تا وزارت امور خارجه آمریکا یک جایزه 
پنج میلیون دالری را برای ارائه هرگونه 
اطالعات از وی تعییــن کند؛ چراکه 
او ســال ها باندهای قاچاق انســان و 
مواد مخدر در گینه بیســائو، گامبیا 
و ســنگال را مدیریت می کــرد و در 

نهایت دســت به کودتا زد. شاید این 
اولین نمونه کودتا در غرب آفریقا تلقی 
می شد؛ اما ســه روز پیش )یکشنبه( 
در گینه هم اتفاق مشابهی رخ داد که 
یکباره همه را حیرت زده کرد. بر اساس 
گزارش منتشر شده از سوی رویترز روز 
یکشــنبه، یک واحد نظامی در کشور 
آفریقایی گینه با اعــالم برکناری آلفا 
کنده، رئیس جمهوری این کشــور، 
از به دســت گرفتن قــدرت خبر داد. 
۹ نظامی ناشــناس با حضور در برابر 
دوربین تلویزیون، هدف از به دســت 
گرفتن قدرت را مقابله با فســاد، فقر و 
ســوءمدیریت  عنوان کردند. آن ها با 
اعالم تاســیس کمیته ملی مصالحه 
و بازســازی، از الغای قانون اساســی 
خبر دادند. این نظامیــان همچنین 
تصاویری را در تلویزیون دولتی منتشر 
کردند که براســاس آن آلفا کنده در 
محاصره چند سرباز قرار دارد. مامادی 
دومبویا، فرمانده نیروهــای ویژه که 
این کودتا را طراحی و اجرا کرده گفت 
که فقر و فســاد فراگیر موجب شد که 
نیروهای تحت امر او، آلفــا کنده را از 
قدرت برکنار کنند. دومبویا در حالی 

که پرچم گینه را روی دوش انداخته 
و هشت سرباز اطراف او را گرفته بودند، 
در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: ما 
دولت را منحل و قانون اساسی را تعلیق 
کرده ایم. قرار است به اتفاق هم در قانون 
اساسی بازنگری کنیم. در همین راستا 
اسپوتنیک هم گزارش داده که در حال 
حاضر مشخص نیست چه سرنوشتی 
در انتظار رئیس جمهور گینه اســت، 
ولی بســیاری از تحلیلگران معتقدند 
که او به دلیل اینکه اکتبر گذشته پس 
از تغییر قانون اساسی توانست برای بار 
سوم به مقام ریاست جمهوری برسد، 

حاال به این سرنوشت دچار شده است. 
بر اساس اسناد منتشــر شده از سوی 
کودتاچی ها انتخابات مذکور موجب 
بروز اعتراض های خشونت آمیز از سوی 
مخالفان شد و در هفته های اخیر دولت 
به شــدت مالیات ها را افزایش داد تا 
کسری بودجه را کاهش دهد. همچنین 
قیمت سوخت به میزان 20 درصد باال 
رفت که نارضایتی های زیادی را بوجود 
آورده است و تمام این مولفه ها به دلیلی 
برای کودتای نیروی ویژه ارتش گینه 

علیه آلفا کنده تبدیل شد. 
انتقاد تند از کودتاچی ها 

این کودتا اگرچه ممکن اســت در 
داخل گینه از سوی بسیاری از اشخاص 
و طیف ها مورد توجه و تشــویق قرار 
بگیرد، اما واقعیت این است که جامعه 
جهانی به شدت از آن انتقاد کرد. وزارت 
خارجه نیجریه در همان ساعات اولیه 
اعالم کــرد کودتای آشــکار در گینه 
قواعد جامعه اقتصادی کشورهای غرب 
آفریقا را نقض کرده و خواســتار اعاده 
قانون اساســی این کشور شد. آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم به 
رخدادهای گینه واکنش نشــان داد 
و ضمن محکومیــت کودتای نظامی، 
خواستار آزادی فوری رئیس جمهوری 
این کشور شد. وزارت خارجه آمریکا 
همچنین از تمام طرف ها خواســت تا 
خشــونت و هرگونه تالش غیرقانونی 
را کنار بگذارند و از قانون پیروی کنند. 
از ســوی دیگر، فرانســه در بیانیه ای 
کودتای نظامی در گینه را محکوم کرد 
و خواســتار آزادی فوری و بدون قید 
و شــرط رئیس جمهوری شد. جوزپ 
بورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا هم خواهــان آزادی 
رئیس جمهور گینه از سوی نظامیان 
هدایت کننــده کودتا شــد. همزمان 
اتحادیه آفریقا نیــز کودتای نظامی 
در گینــه را محکوم کرد و خواســتار 
آزادی فوری رئیس جمهور کنده شد 
و کودتاچی ها را »خودســر« قلمداد 
کرد. همچنین از شورای صلح و امنیت 

اتحادیه آفریقا خواســته شده است تا 
یک جلسه فوری برای بحث در مورد 
وضعیت جدید در گینــه برگزار کند 
و در این شــرایط اقدامات مناسب را 
انجام دهد. از سوی دیگر روز گذشته 
)سه شنبه( گروه اقتصادی کشورهای 
غــرب آفریقا موســوم بــه اکوواس 
پنجشنبه )1۸ شــهریور ماه( نشست 
فوق العاده ای در خصــوص وضعیت 
گینه برگــزار خواهد کــرد که به نظر 
می رسد با توجه به اینکه نظامیان گینه 
ریشــه کودتای خود را فقر و مسائل 
اقتصادی اعالم کرده اند، گروه اقتصادی 
کشــورهای غرب آفریقا قصد دارد تا 
اوضاع را با تزریق وام به این کشور آرام 

و هدایت کند. 
از ســوی دیگــر گفته می شــود 
نیروهای امنیتــی حامی کودتاچیان 
ژنرال ناموری تراوری، فرمانده ســتاد 
کل ارتش های گینه و ژنرال آنســونی 
بافوی کامارا، رئیــس پلیس گینه را 
بازداشــت کرده اند و این اشخاص در 
مکانی نامشخص به ســر می برند. از 
ســوی دیگر خبرگزاری فرانسه هم 
گــزارش داده که تمــام مرزهای این 
کشور با همســایگانش از جمله گینه 
بیسائو، لیبریا، سیرالئون، مالی، سنگال 
و حتی بورکینافاسو بسته شده است. 
این وضعیت به خوبی نشــان می دهد 
که بــه زودی تحریم های جدید علیه 
کودتاچی ها اعمال می شــود. اقدامی 
که باید آن را بایکوت خودسرها نامید. 

اتحادیه آفریقا و گروه اکوواس خواستار نشست فوری در مورد کودتای گینه شدند؛ 

تالش برای بایکوت خودسرها 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جهان نما

نیروهای امنیتی حامی 
کودتاچیان، ژنرال ناموری 
تراوری، فرمانده ستاد کل 

ارتش های گینه و ژنرال 
آنسونی بافوی کامارا، رئیس 

پلیس گینه را بازداشت 
کرده اند و این اشخاص در 

مکانی نامشخص به سر 
می برند

بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که رئیس جمهوری 

گینه به دلیل اینکه اکتبر 
گذشته پس از تغییر 

قانون اساسی توانست 
برای بار سوم به مقام 

ریاست جمهوری برسد، به 
این سرنوشت دچار شده 

است
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دولت وحدت ملی میانمار که یک نهاد ضد حکومتی اســت و مقاومــت در برابر رژیم نظامــی را هماهنگ می کند دیروز 
)سه شنبه( خواستار قیام سراسری شد. به گزارش یورونیوز، دووا الشی ال، رئیس جمهوری موقت دولت سایه با بیان این مطلب 
از مردم در روستاها و شهرهای سراسر کشور خواســت که علیه حکومت نظامیان به پا خیزند و به صورت همزمان قیام کنند. او 
با انتشــار ویدیویی از خود در فیســبوک پیام تازه اش را خطاب به مردم این کشور ارسال 
کرده اســت. ارتش میانمار در ماه فوریه طی یک کودتای نظامی آنگ ســان سوچی را از 
قدرت برکنار کرد و خود کنترل حکومت را به دســت گرفت. از آن زمان این کشور درگیر 
ناآرامی های گسترده ای در نقاط مختلف شهری و روســتایی بوده است. در این میان اما 
 ســهم اعتراضات روســتایی به ویژه در مناطق مرزی که اقلیت های قومی حضور دارند 

جدی تر بوده است.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در جریان یک تجمع ضد واکسن در کارزار انتخاباتی خودش در استان انتاریو با پرتاب سنگ 
مواجه شد. به گزارش بیزنس اینسایدر، نخست وزیر کانادا که دوباره نامزد انتخابات شده است، در آستانه انتخابات سراسری 20 
سپتامبر کارزار برگزار کرده بود. براساس تصاویری که در رســانه های اجتماعی منتشر شده است، زمانی که نخست وزیر کانادا 
می خواهد وارد اتوبوس انتخاباتی خود شود، اشیاء کوچکی به سمت او پرتاب می شود. ترودو 
گفت که آسیبی ندیده است و این حادثه را با زمانی مقایسه کرد که شخصی دانه های کدو 
تنبل به سمت او پرتاب کرد. طبق گزارش واشنگتن پست، ترودو بعدا به خبرنگارانی که در 
هواپیمای کمپین حزب لیبرال حضور داشتند گفت که کمی سنگ ریزه بود، چیز مهمی 
نیست. همچنین خبرنگار سی.تی.وی در پیامی توییتری گفت که دو تن از اعضای این تیم 

رسانه ای مورد اصابت سنگ ریزه قرار گرفتند، اما متحمل آسیبی نشدند. 

ضدواکسن ها نخست وزیر کانادا را سنگ باران کردند!رهبر جریان مقاومت میانمار خواستار قیام سراسری علیه نظامیان شد 

دولت آمریــکا از روز گذشــته )سه شــنبه( محاکمه 
مظنونان حمالت 11 ســپتامبر به ویژه مغــز متفکر این 
حمالت را از ســر می گیرد. به گزارش روزنامه اســتار اند 
استرپس، دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است 
محاکمه مظنونان حمالت 11 سپتامبر ) به مرکز تجارت 
جهانی( از جمله خالد شیخ محمد را که واشنگتن معتقد 
اســت مغز متفکر حمالت 11 ســپتامبر بود،پس از یک 
سال و نیم توقف به دلیل همه گیری کرونا 1۹ از سر بگیرد. 
بعید به نظر می رســد هیچ یک از متهمان در جلسات این 
پرونده که سال هاست با چالش های حقوقی دچار مشکل 
شده، صحبتی کنند. جلسه مقدماتی محاکمه خالد شیخ 
محمد، ولید محمد صالح مبارک بن عطاش، علی عبدالعزیز 
علی، رمزی بن الشیب و مصطفی احمد آدم حوساوی از ۷ 
سپتامبر تا 1۷ ماه جاری میالدی در بازداشتگاه گوانتانامو 

آغاز می شود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت که اتهامات 
مربوط بــه نقش های احتمالی در حمالت 11 ســپتامبر 
2001 علیه ایاالت متحده اســت. وی توضیح داد که این 
اتهامات شامل ارتکاب جنایات زیر است: توطئه و حمله به 
غیرنظامیان، ایجاد عمدی جراحات بدنی جدی، ربودن یا به 

خطر انداختن یک کشتی یا هواپیما و تروریسم.

منابع خبری از ضرب االجل چند روزه گروه های مقاومت 
فلسطین به رژیم صهیونیستی برای پذیرش خواسته های 
این جنبش در برقراری آرامش در غــزه خبر دادند. روزنامه 
رای الیوم اعالم کرد که گروه های مقاومت فلسطین به عنوان 
آخرین مهلت، 1۵ روز برای رژیم صهیونیستی ضرب االجل 
تعیین کرده اند تا موضع خود نسبت به تشدید تنش کنونی در 
نوار غزه و برقراری آرامش در این باریکه را اعالم کند. رای الیوم 
به نقل از منابع فلسطینی مطلع، نوشت که گروه های مقاومت 
فلسطین پیامی را به قاهره ارسال کرده  و تاکید کرده اند که 
اوضاع اینگونه باقی نخواهد ماند و گروه های مقاومت اهرم های 
قدرتمند زیادی در اختیار دارند تا در صورت تداوم استفاده 
رژیم صهیونیستی از سیاست تشدید تنش از آن استفاده کنند. 
رای الیوم در ادامه گزارش داد که قاهره به شدت از اقدامات رژیم 
صهیونیستی عصبانی است و اعتراض خود به این اقدامات را در 

جریان سفر دوشنبه هیات این رژیم به قاهره به ریاست مشاور 
امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعالم کرده است. طبق این 
گزارش، قاهره همچنین خواستار احترام اسرائیل به تعهداتش 
و ارائه تسهیالت به نوار غزه و همچنین آغاز اجرای توافقات 
صورت گرفته در راستای کاهش محاصره نوار غزه و اقدامات 

خشونت آمیز در این باریکه شده است.

آمریکا محاکمه مظنونان حمالت ۱۱ سپتامبر را از سر می گیردضرب االجل 15 روزه مقاومت فلسطین به رژیم صهیونیستی
خبرخبر


