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افغانستان و عیان شدن دشمنی 
بایدن و جانسون

ثمان�ه اکوان: خروج آش��فته و بی نظم آمریکا از 
افغانس��تان و تالش بایدن ب��رای نادیده  گرفتن 
متحدان اروپایی اش در توافقاتی که با طالبان انجام 
می داد، باعث ایجاد اختالفات عمیقی بین آمریکا 
و متحدانش، بویژه انگلستان شده  است. در طول 
چند هفته گذشته مقامات آمریکایی و انگلیسی 
کنایه های زیادی به یکدیگر درباره نحوه خروج از 
افغانستان  زده و حتی تماس تلفنی طرف مقابل 
را پاسخ ندادند. بر اساس گزارش نشریه »بیزینس 
اینسایدر«، جو بایدن برای ۳ روز تمام تماس های 
تلفنی نخست وزیر انگلستان را پاسخ نمی داده و 
بوریس جانسون نیز در مقابل در یک جلسه برای 
جبران اقدامات او، بایدن را همان طور که ترامپ 
صدا می ک��رد مورد خطاب قرار داده و او را »جو 

خواب آلود« خوانده  است. 
 جنگ کالمی بین ایاالت  متحده و انگلستان به 
دلیل خروج بی نظم و آشفته از منطقه تحت کنترل 
طالبان در افغانستان، باعث شد انتقادات زیادی به 
دولت بایدن در داخل انگلستان، چه در پارلمان و 
چه در دولت جانسون شود و رسانه ها از این دعوای 
لفظ��ی به نام »جنگ توضیحات رس��انه ای« یاد 
کرده اند به صورتی که مقامات هر ۲ طرف از طریق 
نظرات خود و مصاحبه های مطبوعاتی به  صورت 
ناشناس، ادعا می کردند لندن یا واشنگتن مسؤول 
اصلی آشفتگی در افغانستان بوده و عقب نشینی 
نیروهای خارجی از این کشور حاصل اشتباهات 

طرف مقابل بوده  است. 
دعوای لفظی ۲ کش��ور از زمانی آغاز شد که 
یکی از مقامات پنتاگون که خواس��ته بود نامش 
فاش نش��ود، در سندی که به  ظاهر به رسانه ها 
درز کرده بود، عنوان کرد علت حمله  تروریستی 
در فرودگاه کابل، این بوده  است که آمریکایی ها 
برای وارد ش��دن نیروهای بریتانیایی به فرودگاه 
کابل، درهای این فرودگاه را باز گذاش��ته بودند. 
نمایندگان پارلمان انگلیس با شنیدن این خبر و 
دیدن انتشار آن در روزنامه های آمریکایی بشدت 
عصبانی  شده و اعالم کردند دولت بایدن تالش 
دارد شکست خود در افغانستان را گردن انگلستان 
بیندازد. این در شرایطی است که قبل  از انتشار این 
خبر محرمانه و در زمانی  که جانسون سعی داشت 
در تماس تلفنی با بایدن از او بخواهد مدت  زمان 
تعیین شده توسط طالبان برای خروج نیروهای 
خارجی از این کشور را تمدید کند، بایدن برای 

۳ روز تماس های او را پاسخ نداد. 
توجه نکردن بایدن به درخواست های جانسون 
باعث شد بسیاری از افغانستانی ها و انگلیسی هایی 
که با دولت انگلستان همکاری می کردند، در کابل 
جا بمانند و این مساله بر خشم عمومی در دولت 

و پارلمان انگلستان علیه آمریکا افزود.
ادامه در صفحه 6

پاکستان 
دخالت نکند

یغ هدفمند  تفر
بودجه

 دومین گزارش 2 ماهه از نحوه اجرای بودجه
سال جاری توسط دیوان محاسبات منتشر شد

وزارت خارجه ایران ضمن محکومیت حمالت 
 یکشنبه شب به پنجشیر:

دخالت خارجی را در دست بررسی داریم

 صفحه     3

 صفحات 2 و 7

 صفحه     4

صفحه   2

صفحه   5صفحه   2

تسلیت رهبر انقالب برای 
درگذشت شیخ عبداالمیر قبالن

 گره      اقتصاد 
در     منطقه       باز   می شود

 طالبان در پنجشیر
 احمد مسعود مردم افغانستان را 
به قیام علیه طالبان دعوت کرد

  عقب ماندگی 66 درصدی دولت
در اجرای احکام بودجه

فرزان�ه دانای�ی: دنی��ا تصاویر 
خیره کننده ای از خروج نیروهای 
آمریکایی و همکاران افغانستانی شان از فرودگاه کابل 
مشاهده کرد. این تصاویر و فضاسازی های رسانه ای ذهن 
دنیا را به خود مشغول کرده و سؤاالت زیادی را پیرامون 
چگونگی شکس��ت آمریکا در افغانستان برای مردم به 
وجود آورده اس��ت. با وجود اینکه رسانه ها به ماجرای 
خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان به طور مفصل 
پرداخته و آن را کامل پوشش داده اند اما هنوز مشخص 
نیست سرنوشت کسانی که از فرودگاه کابل فرار کرده 
و در آرزوی رسیدن به آمریکا، سوار هواپیماهای نظامی 

آمریکایی شده اند چه بوده است.
رسانه های جهان تا اینجا اطالع دارند افراد مختلفی 
که س��وار هواپیماهای نظامی آمریکا شدند، در برخی 
شهرها و پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه نظیر 
قطر یا در کشورهای اروپایی مثل آلمان از هواپیما پیاده 
شده و مشغول پروسه رسیدگی به پرونده مهاجرتی شان 

به آمریکا یا کشورهای دیگر هستند.
 در آخری��ن روز ماه آگوس��ت زمانی  که جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا مأموریت ویژه خروج پناهندگان و 
نظامیان آمریکایی از افغانستان را »موفقیتی فوق العاده« 
خطاب ک��رد، دیپلمات های سرش��ناس آمریکایی و 
مقام��ات نظامی در دوحه قط��ر، ایمیلی را به مقامات 
آمریکایی فرس��تادند که در آن، موقعی��ت روزبه روز و 
وضعیت و شرایط حس��اس مهاجران در این کشور را 
برای مقامات آمریکایی تشریح می کرد. با وجود اینکه 
این گزارش ها بسیار حساس و مهم بوده، در عین  حال 
به صورت غیرطبقه بندی ش��ده در اختیار رسانه ها نیز 
قرار گرفته  اس��ت. شرایط پناهجویان در دوحه آنطور 
که نیویورک تایمز گزارش داده و در گزارش مسؤوالن 
قطری نیز آمده است، بشدت وخیم است. حدود ۱۵ هزار 
پناهجوی افغانستانی در آشیانه هواپیماها و در چادرهای 
بسیار کوچکی در پایگاه هوایی آمریکا در العبید مستقر 
شده اند؛ این پایگاه محلی برای استقرار نیروهای واحد 

۳۷۹ ارتش آمریکا بوده  است.
در بین مردمی که در چادرها زندگی می کنند، ۲۲۹ 
کودک نیز حضور دارند. مشکالت اجتماعی به وجودآمده 
برای این ۱۵ هزار نفر اما از چیزی که تصور می شد بدتر 
است؛ غیر از صف های طوالنی مدت و گاه چندین ساعته 
برای استفاده از سرویس بهداشتی و همچنین دعوا بر 
سر گرفتن س��همیه غذا و آب، نوجوانان بویژه پسران 
نوجوان معموالً کودکان کوچک تر را اذیت می کنند و 

همین مساله باعث درگیری های زیادی بین خانواده ها 
شده  اس��ت. در عین  حال سیستم درمانی نیز در این 
پایگاه بشدت ضعیف است و تعداد بسیار باالیی از زنان 
باردار نیز تحت نظر هستند که دسترسی مناسبی به 

غذا و آب ندارند.
این گزارش ها در واقع قطره ای از اطالعاتی هستند که 
به صورت قطره چکانی هر روز درباره وضعیت پناهجویان 
افغان در کشورهای مختلف گزارش می شود. بی نظمی 
به وجود آمده برای ساماندهی پناهجویان افغان از آنجا 
نش��أت می گیرد که ایاالت متحده فکر می کرد ماه ها 
برای خارج کردن دیپلمات ها، نیروهای نظامی، نیروهای 
بهداشتی و همچنین مأموران امنیتی و دیگر کسانی که با 
آمریکا در افغانستان همکاری داشته اند، زمان دارد. با این  
حال زمانی  که کابل تنها در عرض چند روز سقوط کرد و 
یک بسیج جهانی دیوانه وار در آخرین دقایق برای خروج 
افراد خارجی و همکاران شان از افغانستان به راه افتاد، 
دیگر هیچ چیز تحت کنترل نبود. بایدن و مشاورانش 
اعتقاد دارند خروج از کابل بعد از اینکه این شهر در روز 
۱۵ آگوست به دست طالبان افتاد، خروجی موفقیت آمیز 
بوده  است اما ایمیل های وزارت خارجه آمریکا و اسناد 
به دست  آمده از بخش های بهداشت و خدمات انسانی، 
امنیت داخلی و دفاع و همچنین مصاحبه با مقامات و 

حامیان پناهندگان چیز دیگری را نشان می دهد.
  پروازه�ای بی مج�وز ب�رای خارج ک�ردن افغان های 

بی مدرک
چند ساعت پس  از سخنرانی بایدن در روز سه شنبه 
گذش��ته که اعالم  کرد در خروج آمریکا از افغانس��تان 
پی��روزی بزرگ��ی به دس��ت آمده  اس��ت، ی��ک پرواز 
خصوصی از فرودگاه مزارش��ریف که چهارمین ش��هر 
بزرگ افغانستان است، به دوحه که یکی از ۱۰ پایگاه 
آمریکا در کشورهای منطقه است، انجام شد. این پرواز، 
قبل  از این هیچ هش��داری نداده بود و هماهنگی الزم 
با مسؤوالن آمریکایی نیز انجام  نشده بود و البته صدها 
نفر از افغانستانی ها در این پرواز حضور داشتند. مجوز 
ورود این پرواز به فرودگاه تحت کنترل آمریکا، توسط 
یکی از اعضای سابق ارتش آمریکا که شرکت حقوقی 
دارد، صادر ش��ده بود و در این مجوز اصالً اشاره نشده 
بود که آیا مس��افران افغان حاضر در آن، حائز شرایط 

گرفتن ویزای آمریکا و حتی کمک ایاالت متحده برای 
خروج شان از افغانستان هستند یا نه.

ایمیل ه��ای وزارت خارجه آمریکا نش��ان می دهد 
چندی��ن پرواز دیگر نی��ز در همان روز ب��دون اینکه 
مجوزی برای فرود در این فرودگاه داش��ته باشند، وارد 
این پایگاه شده اند. فرماندهان نظامی آمریکا اعالم کردند 
ما هم اکنون ۳۰۰ افغانستانی را در فرودگاه دوحه داریم 
که هیچ جایی برای رفتن ندارند و البته هیچ مدرکی 
نیز همراه شان نیس��ت. مقامات دولتی شرایط سخت 
دوحه را پذیرفته اند اما می گویند برای بهبود این شرایط 
تالش می کنند. با این  حال مقامات کاخ سفید تاکنون از 

اظهارنظر درباره این مساله خودداری کرده اند.
همه این شرایط در حالی وجود دارد که هنوز تعداد 
کل افراد تخلیه شده و جایی  که آنها در انتظار هستند 
به آن بروند، مشخص نیست. اگر چه بایدن در گزارش 
روز سه شنبه گذشته خود گفت بیش  از ۱۲۰ هزار نفر 
از افغانستان تخلیه شده اند اما جمعه بعد از آن آلخاندرو 
مایورکاس، دبی��ر وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده 
به رس��انه ها گفت حدود ۴۰ هزار نفر در فرودگاه های 
نزدیک واشنگتن دی سی و فیالدلفیا مستقر شده و وارد 
ایاالت متحده شده اند. مقامات پیش بینی می کنند حدود 
۱۱۷ هزار نفر دیگر تا جمعه آینده به فرودگاه های آمریکا 
برس��ند و هزاران نفر دیگر نیز در نهایت در ۱۲ کشور 
دیگر زندگی جدید خود را آغاز کنند. مقامات آمریکایی 
گفته اند پناهندگان تحت بررسی دقیق سابقه امنیتی قرار 
دارند و مقامات از اثر انگشت، پرتره و اطالعات بیومتریک 
آنها در پایگاه های اطالعاتی فدرال استفاده می کنند تا 
خطرات احتمالی ورود تروریست ها از این طریق به خاک 
آمریکا را از بین ببرند. مایورکاس در همین زمینه گفته 
 است وزارت دفاع و صدها دستگاه غربالگری بیومتریک 

را به ۳۰ کشور جهان ارسال کرده  است.
اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می دهد پروازهایی 
که از کابل به س��مت دیگر کشورها انجام شده از روز 
۱۹ آگوست یعنی ۴ روز پس  از تسلط طالبان بر کابل 
آغاز شده و پروازهایی که مستقیم به آمریکا رفته اند، در 
همان روز ۲۲۶ نفر را در ۲ پرواز جداگانه وارد فرودگاه 
بین المللی داالس کرده اند؛ این پرواز همچنین شامل 
۴۴ س��گ بود اما هیچ اطالعاتی درباره ۵۸ مسافر آن 

وج��ود ندارد. ۱۰ روز بعد، یعنی در روز یکش��نبه ۱۳ 
پ��رواز در فرودگاه داالس با ۳۸۴۲ نفر فرود آمد که در 
میان آنها ۶ پناهجوی مبتال به کرونا بودند و ۶ بچه نیز 
بدون سرپرست راهی هواپیمای آمریکایی شده بودند؛ 
۴ نوجوان، یک پسر جوان مدرسه ای و یک کودک نوپا. 
پرواز دیگری که آن روز ساعت ۱۸ و ۳۸ دقیقه به زمین 
نشست، ۲۴۰ مسافر را حمل می کرد اما اسناد دولتی 
جزئیات کمی از ویژگی های این مسافران ارائه می دهد: 
۳ ش��هروند آمریکایی، از جمله ۲ نفر باالی ۶۵ سال و 

یک مسافر که تست ویروس کرونای آنها مثبت بود.
  جاسوسان سریع تر خارج شده اند؟

مایورکاس گفته  اس��ت درباره ۴۰ هزار نفری که از 
افغانستان به ایاالت متحده رسیده اند، حدود ۲۲ درصد 
شهروندان ایاالت متحده و ساکنان دائمی قانونی و بقیه 
افغان ها بوده اند، بویژه کسانی که در خطر شدید تهدید 
طالبان قرار داشته اند اما مشخص نیست اینها چه کسانی 
هستند و از طریق چه سازمانی ورودشان به خاک آمریکا 
پذیرفته شده است. گفته می شود سازمان سیا از همان 
روزهای ابتدایی شروع پروژه خروج همکاران آمریکا در 
افغانستان از فرودگاه کابل، بسیاری از جاسوسان مرتبط 
با این سازمان را از این کشور خارج کرده است و شاید به 
همین دلیل ردی از این افراد که یکراست به فرودگاه های 

آمریکا رسیده اند، در اسناد دولتی موجود نیست.
همان طور که تالش برای خروج پناهندگان از کابل 
ادامه پیدا می کرد، مهم ترین س��والی که دولت بایدن 
ب��ا آن روبه رو بود این ب��ود: آنها را کجا ببریم؟ جیک 
س��الیوان، مشاور امنیت ملی دولت بایدن پیش بینی 
کرده بود برای تخلیه احتمالی و انتقال پناهجویان به 
مراکز ترانزیت نیاز پیدا می ش��ود اما چند روز پس  از 
فروپاشی دولت افغانستان، پنتاگون و وزارت خارجه 
برای دستیابی به موافقتنامه های بیشتر با کشورهای 
اروپایی و خاورمیانه، تالش کرده اند پناهندگان به طور 
موقت در ۱۰ پایگاه آمریکایی مس��تقر شوند و رسماً 
در این پایگاه ها به عنوان پناهنده شناسایی شوند. در 
همان زمان مقامات نظام��ی پروژه »متحدان خوش 
 آمدید!« را آغاز کردند و خانه های موقتی را در ۸ پایگاه 
نظامی در ایاالت متحده ایجاد کردند. این خانه ها البته 
بیشتر چادرهای موقت بودند که در پایگاه های هوایی 

آمریکا برپا می ش��دند تا پناهجوی��ان در آنها زندگی 
کنند. این س��ؤال که در درازمدت برای پناهجویانی 
ک��ه وارد ایاالت متحده می ش��وند، چه اتفاقی خواهد 
افت��اد، همچنان بی جواب اس��ت اما در هر صورت به 
اکثریت قریب  به  اتفاق پناهجویان »آزادی مش��روط 
بشردوستانه« داده می شود که به آنها اجازه می دهد 
در ایاالت متحده برای مدت معینی که در بیشتر موارد 
شامل ۲ سال است، زندگی کنند. ممکن است در این 
مدت از آنها خواسته شود تقاضای پناهندگی کنند و تا 
زمانی  که منتظر رسیدگی به پرونده های شان هستند، 
برای یافتن خانه در ایاالت متحده به آنها کمک شود. 
مقامات آمریکایی گفته اند در حال فرستادن درخواست 
ب��ه کنگره برای تصویب قانونی هس��تند که به همه 
پناهندگان وضعیت قانونی می دهد؛ همان کاری که 
قانون گذاران در دهه ۶۰ میالدی برای کوبایی ها و سال 

۱۹۷۵ برای پناهندگان ویتنامی انجام دادند.
تا روز پنجشنبه گذش��ته، بیش  از ۲۶ هزار و ۱۰۰ 
افغان که از هواپیماهای آمریکا استفاده کرده و به پایگاه 
هوایی العدیده منتقل  شده بودند در آنجا سامان گرفته 
و مشغول انجام پروسه ویزای شان هستند. با این  حال 
مقامات گفته اند افراد به دلیل انتظار در صف های طوالنی 
برای رسیدگی به کارهای شان که معموالً تقریباً تا یک 
روز نیز به طول می انجامد بسیار خسته  شده و صدای 

گریه نوزادان نیز از محیط قطع نمی شود.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در سفر پنجشنبه 
عصر خود به این مرکز اعالم کرد بس��یاری از مردم با 
کمبود آب مواجه هستند و نیاز به مراقبت های پزشکی 
دارن��د. چندین زن نیز از زم��ان ورود به ایاالت متحده 
زایم��ان کرده اند و ک��ودکان در پیچ وخم راهروها بین 
اتاق های پرده دار که مردم در آن خوابیده بودند با پتوهای 
آبی می دویدند و س��روصدا باعث شده بود بسیاری با 
وجود گذشت از چند قاره برای رسیدن به آمریکا هنوز 
نتوانند بخوبی اس��تراحت کنند. دولت بایدن از ترس 
هجمه های سیاسی جمهوری خواهان اعالم کرده است 
همه پناهجویان افغانستانی، وارد آمریکا نخواهند شد و 
آمریکا در حال رایزنی با بسیاری از کشورهای دنیا برای 
پذیرفتن این افراد اس��ت؛ تاکنون اوگاندا در آفریقا این 
درخواست را پذیرفته و کشورهایی مانند کویت و قطر 
از این کار س��ر باز زده ان��د. اروپا نیز هم اکنون در حال 
برپایی جلسات مختلفی است که چگونه باید با بحران 
پناهجویان افغان مقابله کند و به احتمال زیاد به صورت 

رسمی از پذیرش این افراد سر باز می زند.

چه سرنوشتی در انتظار افغان هایی است که کشور خود را ترک کرده اند؟

آمریکا آماده به دوش کشیدن مسؤولیت پناهجویان نیست
یادداشت

دیپلماسی اقتصادی منطقه گرا، مسیر سبز توسعه اقتصادیدر پیامی به دبیرکل حزب اهلل لبنان صورت گرفت
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وزی پیر به سوی   تونل آزادی 6   اسیر مقاومت فلسطین  از امنیتی ترین زندان اسرائیلفرار 
 رژیم صهیونیستی را در شوک فرو برد

تعداد کل قربانیان 111/257 نفر

۵۸۳
  طی 24 ساعت 5۸3 نفر از هموطنان 

بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

اعمال محدودیت
برای واکسن گریز ها

موشک ها آماده شلیک

صفحه   7

هشدار جدی ایران به اقلیم کردستان عراق به خاطر شیطنت های مداوم
فرمانده نیروی زمینی سپاه: از ساکنان کردستان عراق درخواست می کنیم از مقرهای تروریست ها فاصله بگیرند تا آسیبی متوجه شان نشود


