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افشاگری ترکی فیصل؛ 
عربستان از بن الدن علیه 
شوروی حمایت کرد! 

رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان از نقش 
کشورش در جنگ علیه شــوروی در افغانستان و 
رابطه آن با بن الدن پرده برداشت. به گزارش روسیا 
الیوم، ترکی الفیصل، رئیس سابق دستگاه اطالعات 
عربستان با حضور در برنامه جعبه سیاه که از شبکه 
السبق پخش شد، با اشــاره به نقش کشورش در 
جنگ علیه شوروی در افغانستان، اظهار کرد: آمریکا 
مخالفت خود را با ورود ارتش شوروی به افغانستان 
اعالم کرد و به دنبال آن زبیگنو برژینسکی، مشاور 
امنیت ملــی آمریکا در دوران ریاســت جمهوری 
جیمی کارتر برای اطالع از اطالعــات موجود در 
پاکستان به اســالم آباد ســفر کرد و از آنجا عازم 
عربستان شــد و به ما اعالم کرد که آمریکا درصدد 
حمایت از مجاهدین در مقابل حمله شــوروی به 
افغانستان اســت. وی افزود: ملک خالد، )پادشاه 
وقت عربستان( به برژینسکی اعالم کرد که توافقی 
میان ریاض و اسالم آباد در این زمینه وجود دارد و 
توافق شد که این حمایت سه جانبه و بر اساس سه 
اصل باشد. از جمله این سه اصل این بود که حمایت 
باید در نهایت محرمانگی صورت بگیرد تا بهانه ای 
به شوروی برای تعقیب عناصر مسلح در پاکستان 
داده نشود. الفیصل گفت: عربســتان مانع از اعزام 
پزشکان، معلمان و متخصصان مختلف از سراسر 
جهان و نه فقط عربســتان به صــورت داوطلب به 
افغانستان نشد تا سازمان های جهادی افغانستان از 
بین آنها افراد مورد نیازشان را انتخاب کنند و زمانی 
که عبداهلل عزام و اسامه بن الدن متوجه نیاز به وجود 
یک سازمان برای حضور داوطلبان شدند، شروع به 
آمادگی برای اســتفاده ایدئولوژیک از آنها کردند و 
ایمن الظواهری، سرکرده القاعده نیز بعدها به آنها 
ملحق شد. وی ادامه داد: در پی عقب نشینی اتحاد 
جماهیر شوروی از افغانستان، فعالیت غیرامدادی 
بن الدن آشکار شــد و پس از اینکه وی تصمیم به 
آغاز جنگ داخلی بین مجاهدین گرفت، عربستان 
حمایتش را متوقف کرد و هیچ حمایت رســمی از 
هیچ جناحی نکرد و حتی پس از آن که ریاض دولت 
طالبان را به رسمیت شناخت، هیچ پولی به آن نداد 
و همیشه به آنها گفته می شد که جنگ داخلی پایان 
یابد و پس از آن عربستان آماده پشتیبانی مالی از آنها 
است. رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان تأکید 
کرد: با مجاهدین افغان توافق کردیم که برای آنها 
نیرو نفرستیم و تنها تجهیزات، مهمات، غذا و دارو 
برای آنها ارسال کنیم. ترکی الفیصل درباره نقش 
آمریکا در تشویق جوان های عرب به مشارکت در 
عملیات علیه شوروی ســابق در داخل افغانستان 
افزود: نمی توان گفت آمریکا چنین اقدامی را تشویق 
می کرد اما این فضای عمومی وجود داشــت که تا 

جایی که می توانیم به افغان ها کمک کنیم.
    

کشته شدن ۱۵ غیرنظامی افغان 
در حمالت توپخانه ای پاکستان

حمالت توپخانــه ای در مرز بین پاکســتان و 
افغانستان باعث کشته شدن ۱۵ غیرنظامی افغان 
شده و باعث شد تا نیروهای هوایی و زمینی افغانستان 
در حالت آماده باش قرار بگیرند. به گزارش رویترز، 
این حمله توپخانه ای پس از درگیری بین نیروهای 
امنیتی افغان و پاکستانی در گذرگاه مرزی چمن- 
اسپین بولدک رخ داد، جایی که مردم منتظر عبور 
بودند تا برای شرکت در مراسم عید قربان از آن عبور 
کنند. وزارت دفاع افغانســتان در بیانیه ای اعالم 
کرد: اگر ارتش پاکستان به حمالت توپخانه ای خود 
ادامه دهد، با حمالتی تالفی جویانه از سوی ارتش 
افغانستان روبرو می شود. شــاه محمود قریشی، 
وزیر خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت که این 
مســاله را با مقام های افغان مطرح کرده و امیدوار 
است که این مســاله حل وفصل شود. والی قندهار 
نیز گفت، شلیک های راکتی در منطقه مسکونی 
اسپین بولدک رخ داد و زنان و کودکان در میان ۱۵ 
غیرنظامی کشته شده هستند؛ همچنین ۸۰ تن 
دیگر نیز زخمی شده اند. تیراندازی ها زمانی رخ داد 
که مردم افغانستان با نیروهای مرز درگیر شده و به 

سمت تاسیسات پاکستان یورش بردند.
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فرشاد گلزاری

 سال 2۰۱۱ میالدی چندین کشور 
در قالب بهار عربی یا بیداری اسالمی 
صحنه تظاهرات  و درگیری های داخلی 
شدند. مردم از یک سو به دنبال اصالح یا 
ِرُفرم )Reform( در ساختار سیاسی 
و اجتماعی کشورهای خود بودند و از 
ســوی دیگر جایگزین های احتمالِی 
حکومت وقت به دنبال آن بودند تا دولت 
را سرنگون و خودشان روی کار بیایند. 
طبیعی است که این جایگزین ها برای 
آنکــه بتوانند به ســالمت بر صندلی 
ریاســت جمهوری یا نخست وزیری 
بنشینند، به هیاهوی مردم و همراهی 
آنها تا نقطه پایاِن تصاحب قدرت نیاز 
دارند، اما مســاله  فقــط این موضوع 
نیست. در سال 2۰۱۱ میالدی شاهد 
آن بودیم که تونس، مصر، لیبی و یمن 
دســتخوش این ِرُفرم شدند؛ اما کمی 
بعد مشــخص شــد که این یک ِرُفرم 
یا اصالح نیســت؛ بلکه همــه چیز به 
خشونت کشیده شد و طیف بندی ها 
به حدی گسترش پیدا کرد که ما شاهد 
وقوع انقالب )Revolution( در این 

کشورها بودیم. به معنای خیلی ساده 
این انقالب ها کســانی مانند حسنی 
مبارک در قاهره، زین العابدین بن علی 
در تونس، معمــر قذافی در طرابلس و 
علی عبداهلل صالح در صنعــا را به زیر 
کشید که بســیاری از مردم آنها را به 
عنوان یک دیکتاتور می شناختند، اما 
موضوع مهم چیز دیگری است. زمانی 
که مصر ســقوط کرد و ُمرســی روی 
کار آمد، عالوه بر عربســتان، اسرائیل 
هم احســاس خطر کــرد و در نهایت 
طومار تنها رئیس جمهوری غیرنظامی 
مصر که در دامِن اخوان المســلمین 
بیرون آمده بود، پیچیده شــد. جای 
او عبدالفتاح السیســی روی کار آمد 
و باز هــم حکومت بــه نظامیان مصر 
رســید. در لیبی و یمن هم بسیاری از 
بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای 
نگران اوضاع بودنــد اما تصمیم بر این 
شد که حکومت و ساختار سیاسی در 
این کشــور به نظامی ها داده نشود. به 
همین دلیل اســت که تاکنون لیبی 
و یمــن درگیر جنگ هــای داخلی و 
تجاوزها کشورهای خارجی هستند. 
در تونس اما اوضــاع تا حد زیادی فرق 
می کرد. تصمیم گیرندگان پشت پرده 
به این نتیجه رسیده بودند که تونس را 

نمی توان همانند لیبی و یمن بالتکلیف 
رها کرد یا حکومــت آن را مانند مصر، 
به نظامیان بخشــید. به همین دلیل 
شاهد بودیم که پس از فرار بن علی به 
عربستان، تنها تهدید قدرت های دخیل 
در تونس، جریان های افراطی و رادیکال 
این کشور مانند شاخة مغرِب اسالمی 
سازمان القاعده بود که در نهایت اعضای 
آن با هماهنگی و شبکه سازی برای به 
اصطالح جهاد به سوریه اعزام شدند. 
خروج  این عناصر از تونس باعث شــد 
تا دولت ســازی توســط کشورهایی 
مانند بریتانیا و عربستان و حتی ایاالت 
متحده در تونس انجام شود. نکته مهم 
در اینجــا حفِظ »ســودان« از تالطم  
جریان های ســال 2۰۱۱ اســت. در 
۱7 ژانویــه 2۰۱۱ میالدی تظاهرات 
گســترده ای در این کشــور رخ داد و 
بخشی از معترضان خواهان برگزاری 
همه پرســی در مورد استقالل جنوب 
سودان شدند. اگرچه سودان جنوبی 
در سال 2۰۱۱ و پس از یک دوره جنگ 
طوالنی به استقالل رسید، اما سقوط 
عمرالبشیر در این کشور با سناریویی 
که عربســتان آن را طراحی کرده بود، 
موضوع مهمتری است که خروجی آن 
بسیار پیچیده است. زمانی عمرالبشیر 

سقوط کرد و پشت قفس های دادگاه 
قرار گرفت، همه حواسشــان به انتقام 
جلب شد و این دقیقاً همان نقطه ای بود 
که منافع قدرت های بزرگ و کوچک 
در آن تامین می شــود. توجه داشته 
باشید که تاریخ ســودان در دوره های 
مختلف همواره بــا مداخالت خارجی 
عجین بوده است و متغیرهای خارجی 
بیش از عوامل داخلی در شــکل دهی 
رویدادهای آن موثر بوده اند. ســودان 
در دوره ای، یکی از مناطق تحت نفوذ 
دولت عثمانی بود و عثمانی ها از طریق 
مصــر بر ســودان اعمــال حاکمیت 
می کرنــد. در ســال ۱۸۹۹ میالدی، 
بریتانیا و مصر پس از مدت ها کشمکش 
توافق کردند که ســودان توسط یک 

فرماندار کل که توسط مصر و با تصویب 
بریتانیا منصوب می شود اداره شود. از  
سال ۱۹2۴ تا زمان استقالل سودان، 
بریتانیا سیاست اداره سودان براساس 
دو ســرزمین جدا از یکدیگر را دنبال 
کرد. از دیدگاه لندن، سودان سرزمینی 
متشکل از دو بخش شمالی و جنوبی 
که جدا از یکدیگر بود. سودان در سال 
۱۹۵۶ به اســتقالل دســت یافت و  
»اسماعیل االزهری« پس از تشکیل 
پارلمان به نخســت وزیری ســودان 
مستقل رسید. »جعفر نمیری« 2۵ می 
۱۹۶۹ با یک کودتا قدرت را در سودان 
بدســت گرفت و عمرالبشیر ۳۰ ژوئن 
۱۹۸۹ با یک کودتای بدون خونریزی 
جعفر نمیــری را کنار گذاشــت و در 
نهایت عمرالبشیر ۱۱ آوریل 2۰۱۹، در 
پی تشدید اعتراضات مردمی از قدرت 
برکنار شــد. این روند به خوبی نشان 
می دهد که ســودان همیشه آبستن 
دخالت کشورها و یک نیروی خارجی 
بوده اســت؛ اما حاال کــدام بازیگران، 

سودان را هدایت می کنند؟
 سودان،  بارانداز جدید غرب 

در آفریقا! 
اینکه ســودان جزئی از شــمال 
آفریقا اســت یا به عنوان یک کشــور 
حاضر در شــاخ آفریقــا از آن نام برده 
می شود، موضوع بحث ما نیست بلکه 
آنچه برای ما مهم است، نزدیک شدن 
کشــورهای غربی به این کشور پس از 
سقوط عمرالبشــیر و استقرار شورای 
عالی نظامی در این کشور است. اینکه 
چرا سودان به دســت نظامی ها افتاد 
موضوعی اســت که به خوبی نشــان 
می دهد هرجا که غربی ها در آن منافع 
۱۰۰ درصدی و مستقیم داشته باشند، 
دولت آن بر پایه نظامی گری بنا خواهد 
شد. منظور از غرب در اینجا صرفاً اروپا و 
آمریکا نیست، بلکه متحدین راهبردی، 
استراتژیک و تاکتیکی آنها هم در این 
پرونده حضور دارند. بــه عنوان مثال 
یکی از مهمترین آنها، اسرائیل است. 
تل آویو همان زمان که مشــغول سر و 
کله زدن با کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس برای عادی سازی روابطش 
بود، به  دنبال آن بود که با کشــورهای 
عربی و اسالمی مســتقر در آفریقا هم 
رابطه برقرار کند. گرچه شاه کلید این 
ارتباط ها و برقراری مناسبات مد نظر 
دولت نتانیاهو، عربستان سعودی بود 

اما باید توجه داشــت کــه مهره های 
مستقر در اســرائیل و ایاالت متحده، 
عملنــاً حامی میلیتاریســم یا همان 
نظامی گری هســتند. اینکــه یکباره 
دیده می شــود مایک پمپئــو، وزیر 
خارجه ایاالت متحــده اعالم می کند 
که با خارج کردن نام سودان از فهرست 
ســیاه کشــورهای حامی تروریسم 
مشــکلی ندارد و قبل از آن هم رئیس 
شورای انتقالی ســودان از دیدارش با 
نخست وزیر اسرائیل و باز شدن حریم 
هوایی این کشور به روی هواپیماهای 
اســرائیلی خبر می دهد، نشان دهنده 
یک تغییر وضعیت جدی در ســودان 
اســت.  این کشــور به دلیل موقعیت 
مناسب و اشراف بر دریای سرخ و تنگه 
باب المندب، پس از سقوط عمرالبشیر 
به یکــی از عالقه مندی هــای آمریکا 
تبدیل شد. درست است که واشنگتن 
در این کشــور منافع مهمی دارد، اما 
مهمترین دلیل تعمیــق نفوذ آمریکا 
و همچنین خارج کردن نام ســودان 
از فهرســت سیاه تروریســتی، فشار 

اسرائیلی ها بر ترامپ است. 
تل آویو از ســال های گذشــته در 
آفریقا نفوذ داشته است اما حاال برای 
اینکه بتواند دامنه عادی سازی روابط 
و تعمیق نفوذش در میان کشورهای 
اســالمی - عربی را افزایــش دهد، به 
دنبال آن اســت تا بتواند مدلی از مصر 
را در سودان روی کار بیاورد. به همین 
جهت اســت که حــدود ۵ روز پیش 
عباس کامل، رئیس دستگاه اطالعاتی 
مصر در پوشــش مذاکره در مورد سد 
النهضه وارد خارطوم پایتخت سودان 
شد. بنابراین باید سودان را حاشیه امن 
جدید و بارانداز استراتژیک اسرائیل و 
متحدانش دانست که منافع اقتصادی، 

سیاسی و نظامی را به همراه دارد. 

نگاهی به دالیل خروج احتمالی سودان از فهرست حامیان تروریسم توسط آمریکا

ایجادباراندازامنبرایتلآویو!
  تل آویو از سال های گذشته 

در آفریقا نفوذ داشته اما 
حاال برای اینکه بتواند دامنه 
عادی سازی روابط و تعمیق 
نفوذش در میان کشورهای 
اسالمی - عربی را افزایش 
دهد، به دنبال آن است تا 
مدلی از مصر را در سودان 

روی کار بیاورد 

زمانی عمرالبشیر سقوط 
کرد و پشت قفس های 

دادگاه قرار گرفت، همه 
حواسشان به انتقام جلب 

شد و این دقیقاً همان 
نقطه ای بود که منافع 

قدرت های بزرگ و کوچک 
در آن تامین می شود

گزارش ها درباره اینکه ترامپ در حال بررسی ممنوعیت احتمالی استفاده از اپلیکیشن چینی تیک تاک در آمریکاست پس از 
آن منتشر شد که چند تن از سناتورهای آمریکایی نگرانی خود را بابت این مساله عنوان داشتند که چین ممکن است در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا از طریق این رسانه اجتماعی مداخله کند. به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد که تیک تاک را در آمریکا ممنوع می کند. وی ادامه داد، روز گذشــته )شنبه( 
این پلتفورم ویدئویی متعلق به چین در آمریکا و به دالیل امنیتی ممنوع می شود. رئیس 
جمهوری آمریکا همچنین گفت: از آنجا که نگرانی هایی درباره این پلتفورم وجود دارد، ما 
در حال ممنوع کردن آن در آمریکا هستیم. من این اختیار را دارم. من با یک دستور اجرایی 
این کار را انجام می دهم. به عبارت دیگر آن را قطع می کنم. مقام های امنیتی آمریکا هم  

نسبت به امنیت اطالعات کاربران ابراز نگرانی کرده اند. 

ترکیه، اقدامات امارات در لیبی را محکوم و اعالم کرد آنکارا در زمان و مکان مناســب ابوظبی را مجازات خواهد کرد. 
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در مصاحبه با شــبکه الجزیره قطر گفت: ابوظبی مرتکب اقدامات خرابکارانه ای در لیبی و 
سوریه شده است. باید این سوال را از ابوظبی پرسید که انگیزه اش برای این اقدامات خصمانه چیست. وی تهدید کرد: در 
زمان و مکان مناسب امارات را مجازات خواهیم کرد. اظهارات آکار در زمانی ایراد شده 
که تنش میان کشورهای دخیل در لیبی بیشتر شده است. ترکیه از دولت وفاق ملی 
لیبی در طرابلس واقع در غرب حمایت می کند و مصر، امارات و عربستان از ارتش ملی 
لیبی به رهبری خلیفه حفتر در شرق لیبی حمایت می کنند. آکار گفت: به مصر توصیه 
می کنم از اظهاراتی که به نفع صلح در لیبی نیســت و موجب افزایش تنش می شود 

دوری کند و امارات هم این سیاست را درپیش بگیرد. 

ترکیه رسمًا امارات را تهدید کرد!ترامپ تیک تاک را در آمریکا ممنوع می کند

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی امیدوار است بتواند 
به نفرت و انزجار تظاهرکننــدگان علیه خود پایان داده و 
برای نجات جان اسرائیلی ها و معیشت آنها روی مقابله با 
کرونا متمرکز شود. به گزارش المیادین، بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار فیلمی از اقدامات 
تحریک آمیز تظاهرکنندگان علیه خود، خواستار اتحاد 
مردم شــده و گفت: هیچ یک از اقدامــات تحریک آمیز و 
انزجار تظاهرکنندگان چپگرا و درخواست ها برای ترور، 
من را از تالش برای شــما و کشــورمان باز نمی دارد. وی 
افزود: امیدوارم بتوانیم این تظاهــرات را متوقف کنیم و 
ملت و دولت در مقابله مشترک خود با کرونا، نجات جان 
مردم و برای معیشت آنها بار دیگر متحد شویم. تظاهرات 
اسرائیلی ها در اعتراض به تصمیمات نتانیاهو درباره مهار 
بحران کرونا و درخواست استعفای وی در پی اتهامش به 
فساد همچنان ادامه دارد و رسانه های اسرائیلی نسبت به 

افزایش خشونت تظاهرات هشــدار داده و اعالم کردند، 
این خشونت می تواند به یک جنگ داخلی بدل شود. این 
رسانه ها اعالم کردند، پلیس هنوز از همه قدرت خود در 
مقابله با تظاهرات علیه نتانیاهو اســتفاده نکرده است و 
می تواند با قدرت بیشتری ظاهر شــود همانگونه که در 
مقابل تظاهــرات اتیوپیایی های مقیم اراضی اشــغالی و 

تظاهرات حریدی ها ظاهر شد.

نخســت وزیر عراق روز جمعه در یک ســخنرانی 
تلویزیونی زمان انتخابات زودهنگام عراق را روز ۶ ژوئن 
2۰2۱ )۱۶ خرداد ۱۴۰۰(تعیین کرد. به گزارش شفق 
نیوز، مصطفی الکاظمی، در این سخنرانی تلویزیونی 
خطاب به مردم عراق ضمن تبریک عید ســعید قربان 
گفت که انتخابــات زودهنگام روز ششــم ماه ژوئن 
سال 2۰2۱ برگزار خواهد شد. الکاظمی همچنین به 
برگزاری انتخاباتی شــفاف و به دور از هرگونه دخالت 
متعهد شــد. درباره موضع دولتش در خصوص حضور 
نظامی آمریکا و مذاکرات با این کشــور نیز الکاظمی 
بر حاکمیت عراق به عنوان معیار اصلی کشــورش در 
مذاکرات با آمریکا تاکید و اعالم کرد این کشور نیازی 
به حضور نظامی آمریکا ندارد و مخالف کشیده شدن به 
درگیری های منطقه ای و بین المللی است. وی در این 
اظهارات به برخی اختالفات و درگیری های داخلی و 

منطقه ای که امنیت و حاکمیت عراق را هدف می گیرد 
و همچنین اتهامات مطرح شده علیه وی و نزدیکانش 
قبل و در دوره تشــکیل دولت و بعد از آن اشاره کرد. 
الکاظمــی گفت که دولتــش در دو مــاه از عمرش با 
چالش ها و موانعی روبرو بوده اما بر اهداف اصلی خود 
تمرکز کرده و بدون خســتگی برای حل بحران های 

کشورش تالش کرده است.

نتانیاهو: نه تظاهرات و نه تهدید به ترور مرا متوقف نمی کندموعد انتخابات زودهنگام عراق اعالم شد
خبرخبر


