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پروژه شام جدید
هنری ووستر سفیر جدید آمریکا در اردن که
پــس از ســه ســال فــقــدان سفیر در ایــن کشور
انتخاب شده ،عالوه بر این که یک سفیر متمایز،
مسلط به زبان های روسی و فرانسه و همچنین
پرنفوذ است و برخی او را در حد وزیر می دانند،
خلق اصطالحاتی جدید را نیز در کارنامه خود
دارد .یک نمونه ،اصطالح اردن جدید است
که وی آن را در جلسه کمیته ویژه کنگره بیان
کرد( .ظاهرا اشاره به اردنی جدید که روابط
اقتصادی و امنیتی متمایزی نسبت به گذشته با
آمریکا خواهد داشت ).اصطالح جنجالی دیگر
که مولفه هایی جغرافیایی نیز دارد شام جدید
است .این اصطالح البته خیلی هم جدید نیست
و بر یک همکاری سه جانبه عراقی – اردنی -
مصری تکیه دارد .پروژه ای که مصر را سرمایه
انسانی ،عراق را سرمایه نفتی و اردن را حلقه
اتصال این دو می داند .شام جدید یک محدوده
اقلیمی جدید نیست بلکه یک پروژه اقتصادی
است که کال با شام سنتی فرق دارد و کلید آن را
باید در تحقیقات شش سال قبل بانک جهانی
جست وجو کرد .پروژه ای که نقشه آن ،عراق،
سوریه ،اردن ،لبنان ،فلسطین و مصر را در بر
می گیرد.
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جیلبایدن،همسررئیسجمهورآمریکا،کالس
های درس خود را آغاز کرد .وی نخستین بانوی
اول آمریکاست که همزمان با چنین عنوانی،
شغل تمام وقت نیز دارد.

توئیت روز

افزایشخشونتطالبانعلیهمعترضان

اعتراضاتمردمیبهلیستکابینهطالبانشدتگرفتهوشهروندانوالیاتپروانو
بدخشاننیزبهجمعمعترضانپیوستهاند

یک روز پس از تظاهرات در شهرهای کابل،
هرات و مزارشریف؛ شهر فیضآباد مرکز والیت
بدخشان و همچنین والیــت پـــروان به جمع
معترضان پیوستند .تظاهرات علیه لیست
اعــامــی کابینه طالبان بــا حــضــور اکثریت
دختران و زنان برگزار شده است .در تصاویری

که در شبکههای اجتماعی از تظاهرات دیروز
در منطقه دشــت برجی کابل منتشر شــده،
برخی از نیروهای طالبان دیده میشوند که
برای متفرق کردن زنان به آنها شالق و چوب
میزنند .رادیو اروپای آزاد ،از تیراندازی های
طالبان در پروان به سوی معترضان خبر داده

که به گفته معترضان ،در نتیجه آن ،شماری
کشته و زخمی شدهاند .هرچند آماری از کشته
ها و زخمی ها منتشر نشده است .گروه طالبان
پیشتر وعده تشکیل دولتی فراگیر را داده بود،
اما در ترکیب معرفی شده فعلی که شامل ۳۳
نفر میشود تنها نام دو فرد از قوم تاجیک و یک
ازبک دیده میشود و بقیه همه پشتون هستند.
در این فهرست نام هیچ زنی به چشم نمیخورد
و وزارت امور زنان که در دولت قبلی افغانستان
وجود داشت در دولت پیشنهادی طالبان حذف
شده اســت .از جمله اقدامات تشدید شده از
سوی طالبان در پی گسترش اعتراضات مدنی،
بازداشت رو به افزایش خبرنگاران و ضبط تلفن
همراه شهروندانی بوده که از عملکرد خشونت
آمیز طالب ها فیلم برداری می کردند .سردبیر و
چهار گزارشگر روزنامه «اطالعات روز» از جمله
این افــراد بودند که از سوی نیروهای طالبان
بازداشت و سپس رها شدند .برخی از رسانهها با
استناد به سخنان تظاهرکنندگان اعالم کردند
که شمار خبرنگاران بازداشتی در تظاهرات
دیروز بسیار بیشتر است .خبرگزاری فرانسه
از بازداشت و سپس آزادی  ۱۴خبرنگار افغان
و خارجی در تظاهرات خبر داده است .خبرنگار
س تایمز نیز روز چهارشنبه ۸سپتامبر،
لس آنجل 
در توئیتر از تحت فشار قرار گرفتن خود و عکاس
این روزنامه توسط طالبان خبر داد .او نوشت،

طالبان مانع گزارشدهی او از اعتراضات زنان
کابل شدهاند .همزمان با اعتراضات به کابینه
معرفی شده طالبان ،صالحالدین ربانی ،رئیس
حزب جمعیت اسالمی افغانستان ،از جامعه
جهانی ،بهویژه کشورهای همسایه و منطقه
خواست در به رسمیتشناختن «ادار های که
در آن رأی و اراده جمعی مــردم» هیچ نقشی
نداشته اســت ،شتاب نکنند .جبهه مقاومت
ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود نیز
این دولت را «غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با
مردم افغانستان» توصیف کرده است .در این
میان ،پاکستان که در حمالت علیه نیروهای
مقاومت پنجشیر دست داشته ،دیروز میزبان
نشست مــجــازی وزیـــران خــارجــه کشورهای
همسایه افغانستان به منظور گفتوگو درباره
تحوالت این کشور بود .وزارت خارجه پاکستان
در بیانیهای اعالم کرد که در این نشست ،وزیران
خارجه ایران ،چین ،تاجیکستان ،ترکمنستان
و ازبکستان شرکت داشتند .پاکستان تاکنون
دربـــاره دولــت جدید افغانستان اظهارنظر
نکرده است .این کشور اما متهم به مداخله در
افغانستان و حمایت از طالبان پیش از سقوط
دولــت اشــرف غنی اســت .اتحادیه اروپــا نیز،
دیروز دولت تشکیل شده از سوی طالبان را نه
«فراگیر» و نه «نماینده» تنوع قومی و مذهبی
افغانستان دانست.
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طالبان قلب کابل را ربود!
عکس هــایــی از ورودی فــرودگــاه کــابــل در
شبکههای اجتماعی دست به دست میشود که
نشان میدهد عالمت قلب از عبارت انگلیسی
«من کابل را دوست دارم» برداشته شده است.
بسیاری دلیل ایــن اق ــدام را مــقــررات سخت
مذهبی طالبان می دانند.

خبر متفاوت

یخ شکن های هسته ای پوتین راه جدید ترابری بین المللی را باز می کنند

دور زدنکانال سوئز از قطب شمال
روسیه در راستای تثبیت برتری خود
در قطب شــمــال ،نــاوگــان هستهای
یخشکنش را گسترش میدهد زیرا
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری این
کشور بــهــرهبــرداری از ذخایر قطب
شمال مانند نفت و گاز را در اولویت
راهــبــردی دولتش قــرار داده است.
برای تحقق این رویا ،شرکت روساتم
نیاز دارد که تعداد کشتیهای یخ
شکن هستهای خــود را تا پنج سال
آیندهازپنجبه ۹فروندافزایشدهد.به
گزارشیورونیوز،روسیهکههماکنون
تنها دارنده ناوگان مجهز به یخشکن
هستهایدرجهاناست،امیدواراست

باعملیکردناینطرحموفقبهتوسعه
مسیر دریای قطب شمال و تبدیل آن
به یک خط حمل و نقل بینالمللی با
توجه به آب شدن یخها بر اثر تغییرات
آب و هوایی شود .قطب شمال پیشتر
فقط در تابستان قابل دریانوردی بود
اماامروزهباتوجهبهگرمایشزمیناین
کار همیشگی شده است .از همین رو
اگرچه قطب شمال به دلیل گرمایش
جهانی با تهدید مواجه است اما مسکو
نگاهش به ذخایر آن منطقه را تغییر
ندادهوبهسودهنگفتناشیازترابری
در قطب شمال توجه دارد .هنگامی
که در مــارس  ۲۰۲۱کانال سوئز به

دلیلخرابشدنیککشتیکانتینربر
غولپیکر برای چند روز مسدود شد،
مسکو با استفاده از ایــن فرصت بر
مسیر راه قطب شمال که از رؤیاهای
قدیمیاش بــود ،تأکید کــرد .برخی
متخصصان بر ایــن نظرند که مسیر
دریایی شمال و شمال شرق که نصف
راه کانال سوئز است میتواند مواد
نفتی و گــازی را به راحتی به آسیای
جنوبشرقوحتیبهاقیانوساطلس،
آرام و قطب جنوب برساند .کرملین
همچنین میخواهد از مسیر نقل و
انتقال دریایی هیدروکربنها و دیگر
منابع تولید شــده در قطب شمال،

ترامپ مفسر مسابقه بوکس
می شود

میزانحملبارازاینمنطقهراافزایش
دهد.بهاینترتیبگشایشوگسترش
راه ترابری در قطب شمال میتواند
انتقال کاال از این مسیر آبی را تا سال
 ۲۰۲۴به  ۸۰میلیون تن و تا سال
 ۲۰۳۵به  ۱۶۰میلیون تن برساند.
در سال ۲۰۲۰میالدی میزان کاالی
انتقال یافته از مسیر قطب شمال ۳۳
میلیون تن بــوده اســت .متخصصان

روسی هزینه توسعه این راه ترابری را
 ۷۳۵میلیاردروبل( 8.5میلیاردیورو
با نرخ فعلی) تا سال  ۲۰۲۴تخمین
زدهانــد .روسهــا بر این باورند که در
آیندههمهبهکشتیهاییخشکننیاز
خواهند داشت زیرا وزنههای سنگین
اقتصاد روســیــه مانند شرکتهای
س ِنفت به قطب
گازپروم ،نوریلک و رو 
شمالنیازدارند.

در حالی که آمریکا آماده برگزاری مراسم
ویژه بیستمین سالگرد حادثه  11سپتامبر
است ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق
آمریکا در سالگرد این حادثه به همراه پسر
بزرگش تحلیل چهار مسابقه بزرگ بوکس
را در قالب یک رویــداد ورزشــی در ایالت
فلوریدا به عهده خواهد داشــت .یکی از
این رقابت ها ،مسابقه بوکس دو قهرمان
سنگین وزن آمریکایی «اوندر هالیفیلد» و
«ویتور بلفورت» در هتل-کازینوی «هارد
راک» در هالیوود ایالت فلوریدا خواهد بود.

سنتکام حضور پاکستان در پنجشیر را
تایید کرد
بنیامین هال  ،روزنامهنگار ارشد فاکسنیوز
در توئیتر نوشت« :منابع سنتکام به فاکس نیوز
اعالم کردند ،ارتش پاکستان به حمالت طالبان
در پنجشیر کمک می کند که شامل  27بالگرد
مملو از نیروهای ویژه پاکستان است و با حمالت
پهپادی پاکستان پشتیبانی می شود».
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