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شکستاخوانمغربویکمالحظه
حزب اخوانی «عدالت و توسعه» در انتخابات
 ٢٠١١و  ٢٠١٦با کسب اکثریت کرسیهای
پارلمان ،برنده انتخابات مغرب شد و دو بار هم
تشکیل دولت داد .اما این حزب در انتخابات
اخیر ،به طــرزی چشمگیر و تاریخی شکست
خورد.چنین شکستی در کارنامه اسالم سیاسی
مغاربی ،البته قابل پیش بینی بــود .برخالف
موارد اخوان در مصر و تونس و ...مورد مغرب
اتفاق ًا درفضاییآزادودموکراتیکصورتگرفت.
ممکن است برخی ،دالیل شکست اخوان مغرب
را به انــواع محدودیت های سیاسی ،امنیتی و
اقتصادی حاکمیتی یا انواع تبلیغات سوء ربط
دهند که اتفاقا این طور نبود .حتی به لحاظ
هویتی هم اخــوان مغرب ،یکی از لیبرالترین
و عملگراترین احـــزاب اخــوانــی جهان عرب
است و نمیتوان به راحتی از یک «تنفر عمومی
ضد اسالمگرایی» در فضای اجتماعی مغرب
سخن گفت.بهتر است صریح باشیم :شکست
حزب اخوان به این دلیل بود که طی سالهای
حضور در قدرت به شعارهای آرمان گرایانهاش
عمل نکرد .از شعارهای اقتصادی و اوضــاع
نابسامانبیکاریدراینکشورتاماجرایپذیرش
عــادیســازی روابــط با اسرائیل که با امضای
شخص نخستوزیر اخوانی صورت گرفت و در
تاریخ هم ماندگار شد .همه بحث همین است.
قطعا میتوان درباره این اتفاق ،ساعتها بحث
کرد و مقاله نوشت و درباره عوامل مختلفی که
چنین شکستی را برای اخوان رقم زد بحث کرد .
چه بسا عملگرایی و تنازل بیش از حد اخوان آنان
را از چشم افکار عمومی انداخت .شاید هم همان
طور که درباره کارنامه و عملکرد حکومتی این
گروه گفتم ،مهم ترین دلیل این شکست ،ناتوانی
این حزب در حل مشکالت اقتصادی و اجتماعی
مردم بوده که با هدف بهبود شرایط زندگی خود
به این حزب رای دادند.فراتر از همه این موارد،
میخواهم این جا یک مالحظه جدی را مطرح
کنم :دست کم درباره اخوان مغاربی میگویم
کهآنهافراترازآنچهمیتوانستند،شعاردادند.
البته در دیگر نمونه ها هم با همین مسئله مواجه
هستیم .جریانهای اسالمگرا گاهی آن قدر
دربارهرویکارآمدنخود،آرمانیشعارمیدهند
که گویی قرار است چه تحول شگرفی با آمدن
آنان روی دهد .شاید این ،محور همان سیاست
موسوم به ادغام (ادماج) است که برای کنترل یا
حذف جریانهای اسالم سیاسی از آن استفاده
میشود.آن چه در افغانستان با روی کار آمدن
طالبان،رویدادالبتهدرروندرویکردهایاسالم
گرایی سیاسی موثر خواهد بودکه بحث مفصل
خودرامیطلبد.امابهطورمشخصاسالمگرایی
اخوانی این بار روی ریل جدیدی قرار گرفته که
از جنس صندوق رأی است و از این پس ،بیش
از گذشته با سواالتی جدی و بازنگری اساسی
مواجه خواهد شد.

اندیشکده روز

حکومتطالبانونگرانیهایایران
اندیشکده کارنگی در مصاحبه با فاطمه امان،
کارشناسافغانستانیمسائلغربآسیابهارزیابی
موضع ایران راجع به طالبان پرداخته است.چاپ
این دیدگاه به معنی تایید آن نیست و صرفا برای
آشنایی مخاطبان با دیدگاه های متفاوت منتشر
می شود  .امان معتقد است آنچه نه فقط ایران
بلکه دیگر بازیگران منطقهای و بینالمللی را نیز
نگران ساخته ،ساختار مبهم و غیرشفاف طالبان
و پیشبینیناپذیری آن اســت .او بیان میکند
حکومت مطلق طالبان ،خالف منافع ملی ایران
استوجمهوریاسالمیازدولتیفراگیروائتالفی
دفاع میکند .با وجود این ،ایران به دلیل نگرانی
از گسترش داعش در افغانستان و اهمیت امنیت
مرزهای شرقیاش ،حاضر به گفت وگو با طالبان
شده است .به نظر امان ،استقرار حکومت طالبان
میتواندباعثافزایشنفوذرقبایمنطقهایایران
شاملپاکستانوعربستانشودواینازسویدیگر
ممکن است به سوءاستفاده این بازیگران از برخی
اقلیتهای مذهبی و قومی داخل ایــران و انجام
عملیاتهای تروریستی و خرابکاری منجر شود.
او در برابر این پرسش که شیعیان هزاره به نیابت
از ایران وارد نبرد با گروههای شبهنظامی تکفیری
شوند ،بیان میکند که هزارهها فاقد وفــاداری
ایدئولوژیک به ایــران هستند و تیپ فاطمیون
نیز نمیتواند وارد یک جنگ داخلی بیپایان
در افغانستان شود .زیرا تنشهای قومی درون
افغانستان را تشدید خواهد کرد .در عین حال که
باتشکیلکابینهموقتطالبان،نگرانیهایایران
راجع به انحصارگرایی و استبداد در افغانستان
افزایشیافتهاست،همچنانبهنظرمیرسدرویکرد
سیاستخارجیایرانمبنیبرگفتوگوباطالبانو
تأکیدبرتشکیلدولتفراگیر،ناگزیرودرعینحال
نزدیکترینرفتاربهمنافعملیایرانبودهاست.

اولینرزمایشمشترکپاکستان،ترکیهوجمهوریآذربایجاندرحالبرگزاریاست

اتحادنظامی« 3برادر»!

شریفی -جنگ  44روزه قــره بــاغ کــه ۲۷
سپتامبر  2020آغاز شده بود ،جناح بندی
جدیدی را میان سه کشور همسایه ایران یعنی
ترکیه ،آذربایجان و پاکستان به وجود آورد.
کشور هایی که هرچند هر سه ،زبانی مشترک

نداشتند اما ماه و ستاره روی پرچم شان نشان
از محوریت «دین» در این اشتراک سه جانبه
داشت .آن ها انکار نمی کردند که جنگ قره
باغ از نبردی برای باز پس گیری اراضی تحت
تصرف ارمنستان ،به نبردی میان اســام و

مسیحیت بدل شده است .همان زمان ،رجب
طیب اردوغ ــان ،رئیس جمهور ترکیه ،گفته
بود« :ترکیه با همه امکانات و قلب خود در کنار
جمهوری آذربایجان دوست و برادر ایستاده
است ».وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعالم
کرد« :پاکستان در کنار ملت برادر جمهوری
آذربایجان است و از حق آن ها برای دفاع از
خــودشــان حمایت می کند ».حــاال دو هفته
مانده به سالروز شروع جنگ قره باغ ،وزارت
دفــاع جمهوری آذربایجان از آغــاز رزمایش
مشترک نیروهای ویــژه ترکیه ،پاکستان و
آذربایجان خبر داد .این رزمایش که از یک
شنبه آغاز شده «سه برادر  »2021نام دارد و
با میزبانی جمهوری آذربایجان به مدت یک
هفته برگزار خواهد شد .وزارت دفاع ترکیه
نیز با انتشار اعالمیهای گفته است هدف از این
رزمایش «همبستگی بیشتر میان سه کشور،
تبادل تجربیات و اطالعات نظامی اســت».
روسای مجالس قانون گذاری ترکیه ،جمهوری
آذربایجان و پاکستان دو ماه پیش (ماه ژوئیه)
در مراسمی به میزبانی مجلس ملی آذربایجان
در باکو بیانیه موسوم به «بیانیه باکو» را امضا
کرده بودند .بر اساس این بیانیه ،سه کشور

بر عزم خــود ،به منظور تقویت همکار یهای
میان سه کشور بر اساس پیوندهای فرهنگی و
تاریخی ،احترام و اعتماد متقابل تاکید کردند.
روزنامه دیلی صباح با اشــاره به این رزمایش
مشترک و روابــط حسنه میان آنکارا و باکو،
نوشته است« :رجب طیب اردوغــان در زمان
ریاست جمهوری خود تاکنون بیش از  ۲۰بار
از (جمهوری) آذربایجان بازدید کرده است».
در روزهای جنگ قره باغ نیز ،اسماعیل دمیر،
رئیس انجمن صنایع دفاعی ترکیه ،گفته بود
که «پهپادها ،مهمات ،موشکها و سامانههای
جنگ الکترونیک» ترکیه «همیشه تحت فرمان
جمهوری آذربایجان» خواهد بود .صحبت از
برادری سه جانبه در حالی است که پاکستان
برای حمایت از جمهوری آذربایجان ،پس از
جنگ قرهباغ دیگر ارمنستان را به رسمیت نمی
شناسد .پاکستان تنها کشوری در دنیاست
که ارمنستان را به عنوان کشور به رسمیت
نمیشناسد .اختالف ترکیه با ارامنه نیز اما
به ده ها سال قبل باز می گــردد .امپراتوری
عثمانی متهم به نسل کشی بین یک تا یک و
نیم میلیون از جمعیت ارامنه در دوران جنگ
جهانی اول ( ۱۹۱۵تا  ۱۹۱۷میالدی) است.
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تیتر یک مجله فرانسوی «لکسپرس»«:قطر،
بــازی دوگانه» «[مالکیت باشگاه] پــاری سن
ژرمن ،تجارت ،طالبان ،اخوان المسلمین و»...

نمای روز

کرهشمالیدستبهآزمایشیکموشککروزتهاجمزمینیبابردحداقلی
 1500کیلومترزدهکهمیتواندتمامخاککرهجنوبیراپوششدهد

پایان صلح؛پیام پیونگ یانگ

کره شمالی سومین آزمایش موشکی خود
پس از روی کار آمــدن دولــت جو بایدن در
آمریکا را انجام داد .رسانههای دولتی کره
شمالی اعالم کردند که ارتش این کشور در
روزهای شنبه و یک شنبه دست به آزمایش
یک موشک کــروز جدید دوربــرد زده و این
آزمایش موفقیتآمیز بوده است .بر اساس
گــزارش ایــن رسانهها ،موشکهای مورد
آزمایش پیش از آن که به آبهای کره شمالی
فرو بیفتند ،مسافتی به اندازه هزار و ۵۰۰
کیلومتر را طی کردهاند .خبرگزاری رسمی
کره شمالی موشک جدید را یک «سالح مهم
استراتژیک» نامیده است .تصاویر روزنامه
رودونــگ سینمون نیز نشان میدهد یک
موشکدرحالخروجازپنجلولهپرتابکننده
موشک است و موشک دیگر در پرواز افقی
قرار دارد .طبق گزارش خبرگزاری فرانسه
به نقل از تحلیل گران چنین سالحی نشان
دهنده پیشرفت چشمگیر کره شمالی در
فناوری تسلیحاتی است .پارک وون گون،
استاد مطالعات کرهشمالی در دانشگاه
سئول کــره جنوبی به خبرگزاری فرانسه
گفت که این موشک «تهدید قابل توجهی»
اســـت .پـــارک افــــزود« :اگـــر ک ــره شمالی
یک کالهک هستهای را به انـــدازه کافی
کوچک ک ــرده بــاشــد ،مـیتــوانــد روی یک
موشک کروز نیز بارگذاری شود ».بر اساس

گــزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی،
ایــن آزمــایــش روزهـــای شنبه و یــک شنبه
انجام شد .خبرگزاری رویترز مینویسد که
آزمایش اخیر ،نشان از پیشرفت مداوم برنامه
تسلیحاتی پیونگیانگ در شرایطی دارد که
مذاکرات بر سر برچیده شدن پایگاههای
هستهای کره شمالی و توقف برنامه موشکی
بالستیک آن به ازای لغو تحریمهای آمریکا به
بنبست خورده است .این مذاکرات از سال
 ۲۰۱۹متوقف مانده است .این نخستین
آزمایش موشکی کره شمالی از ماه مارس به
این سو محسوب میشود ،زمانی که ارتش
ایــن کشور دســت بــه آزمــایــش یــک موشک
بالستیک میانبرد زد .کره شمالی همچنین
در ماه ژانویه ،تنها ساعاتی پس از آن که جو
بایدن کار خود را در مقام ریاست جمهوری
ایاالت متحده آغاز کرد ،یک آزمایش موشکی
انجام داد .آزمایش جدید اتمی کره شمالی
در حالی اســت کــه دو هفته پیش آژانــس
بینالمللی انــرژی اتمی با اتکا به تصاویر
مــاهــوارهای درگــزارشــی اعــام کــرد :مرکز
«یونگبیون» که راکتوری پنج مگاواتی دارد،
پس از سه سال مجدد فعال شده است .این
راکتور ،در جریان گفت و گوهای رهبر کره
شمالی و دونالد ترامپ ،رئیس جمهور سابق
آمریکا به منظور نشان دادن حسن نیت
پیونگ یانگ متوقف شده بود.

نامزدهایصدراعظمیآلماندرمناظرهتلویزیونی
باهمروبهروشدند

بخت بلند «شولتز» برایجانشینی مرکل
انتخابات پارلمان فــدرال آلمان به تاریخ ۲۶
سپتامبر ( 4مهر) برگزار میشود و با تشکیل
حکومت جــدیــد ،دوره صــدر اعظمی آنگال
مرکل به پایان میرسد .در انتخابات امسال
 ۴۷حزب اشتراک دارنــد که بیشترین تعداد
احزاب پس از اتحاد مجدد آلمان شرقی و غربی
است .نظرسنجی های زودهنگام اولیه نشان
میدهد که «اوالف شولتز» ،کاندیدای سوسیال
دموکراتهای میانه برای صدراعظمی آلمان
در مناظره تلویزیونی سه جانبه عصر یک شنبه
به انــدازه کافی تالش کرد تا برتری نسبی اما
قوی راجع به رقبای خود را در آخرین روزهای
مــبــارزات انتخاباتی حفظ کند .بــه گــزارش
یورونیوز ،درست چند لحظه پس از پایان ۹۰
دقیقهای «تروئل» در شبکههای عمومی آلمان،
یک نظرسنجی نشان داد که ۴۱درصد از هزار و
 ۵۰۰شرکت کننده در این نظرسنجی ،سخنان
شولتز را قانع کننده تر میدانند .بر اساس
این نظرسنجی آرمین الشــت ،نامزد اتحادیه
دموکراتیک مسیحی و آنالنا بربوک از حزب
سبزها به ترتیب با  ۲۷و  ۲۵درصد در جایگاه
بعدی قــرار میگیرند .در دومین سری از سه
مناظره پیش از انتخابات در آلمان ،نامزد اصلی
جایگزینی آنگال مرکل به عنوان صدراعظم
این کشور با سواالت سختی دربــاره این که آیا
وزارتخانه تحت امر او در جلوگیری از تحقیقات
پــول شویی نقش داشته اســت ،روبــه رو شد.

شولتز از سوسیال دموکراتهای چپ میانه و
وزیر دارایی آلمان که خود را برای حمله آماده
کرده بود ،با عصبانیت الشت را متهم به کشیدن
تصویریگمراهکنندهکردکهتحقیقاترانادیده
گرفته است .او در ادامه گفت که از زمان تصدی
پست اش در ســال  ،۲۰۱۸نظارت مالی بر
این وزارتخانه را افزایش داده است .در مقابل،
«الشــت» به «شولتز» گفت« :اگــر وزیــر دارایــی
من به شیوه شما کار میکرد ،ما مشکل جدی
داشتیم ».البته «آنالنا بربوک» ،نامزد حزب سبز
با استفاده از این فرصت برای حمله به دو نامزد
دیگر ،از این که آن ها با وجود سمت های دولتی
نتوانسته اند درباره میلیاردها پولی که دولت هر
ساله از طریق فرار مالیاتی و پول شویی از دست
میدهد،بهدرستیعملکنند،انتقادکرد.خانم
بربوک در این مناظره تالش کرد تا حد زیادی از
حمالت شخصی به رقبای خود خودداری کند و
بر موضوعات مورد دغدغه خود در زمینه عدالت
اجتماعی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
تمرکز داشته باشد .در این مناظره همچنین،
«اوالفشولتز»کهبسیاریاوراباوجودوابستگی
به حزب متفاوتی از آنگال مرکل ،به عنوان نامزد
ادامه دهنده راه صدراعظم کنونی آلمان می
دانند ،خود را به عنوان رهبری معرفی کرد که با
افزایش حداقل دستمزدها و تضمین مستمری
های پایدار  ،احساس همبستگی را که در دوران
همه گیری کرونا دیده شد ،ایجاد کرده است.

 20سال درکابل ،بیخگوش دشمن
سخنگویطالبانمدعیشدکهسالهابیخگوشدشمنانشدرکابلزندگیکردهودشمناندرطولجنگاورا"مانندشبح"میدانستند
"ذبیح ا ...مجاهد" سخنگوی طالبان در یک
کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و گفت که در
 20سال گذشته در کابل زندگی کرده است .به
گزارش"ایندیاتودی"مجاهدکهسالهادرسایه
فعالیتکردهدرکنفرانسمطبوعاتیخوداعالم
کرد که در دارالعلوم حقانیه در ناحیه "نوشهره"
ایالتسرحدپاکستاندرشمالغربیاینکشور
تحصیل کــرده اســت .در سطح بین المللی به
این مرکز تحصیلی دانشگا ِه طالبان یا "دانشگاه
جهاد" نیز گفته میشود .مجاهد در پاسخ به
سوال نماینده روزنامه "اکسپرس تریبون" در
این نشست مطبوعاتی گفت :نیروهای آمریکا و
افغانستانتصورمیکردندکهمنوجودخارجی
ندارم .این سخنگوی  43ساله طالبان افزود:

"من آن قدر از نقشههای ناگهانی ،حمالت و
تالش [نیروهای غرب و وابستگان آن ها] برای
دستگیری خودم فرار کردم که آن ها به صورت
جدی فکر می کردند "ذبیح ا "...یک شخصیت
ساختگی است و نه یک مرد واقعی .آن ها فکر
میکردند من وجود خارجی ندارم .وی گفت:
من آزادانه در افغانستان زندگی کردم و این ور
و آن ور رفتم .فکر میکنم تصور آن ها [درباره
ساختگی بــودن شخصیت] در این بــاره به من
کمک کرد .من سالها در کابل و درست بیخ
گوششان زندگی کردم .در کشور گشتم و پرسه
زدم .من موفق شدم به خطوط مقدم طالبان
و به اطالعات روز دسترسی داشته باشم .این
اطالعات برای دشمنان ما بسیار گیج کننده

آن چه بایدن از بیان آن درباره افغانستان هراس دارد!
«جوبایدن»رئیسجمهورآمریکادرسخنانیگفته
است چین ،پاکستان ،روسیه و ایــران در تالش
هستند تا بفهمند اکنون باید با طالبان چه کنند!
تالشبایدنبرایسردرگمنشاندادنکشورهای
مذکور از جمله ایران در قبال افغانستان از چند
وجه قابل تامل است:به نوشته نور نیوز،نخست؛
بایدن با وجود اطالع کامل از نسبت طالبان با

پاکستان ،با قرار دادن نام این کشور در کنار نام
ایران ،چین و روسیه سعی کرده به افکار عمومی
آدرس غلط دهد تا هم ایاالت متحده را از اتهام
هماهنگی با «آیاسآی» پاکستان و طالبان مبرا
کند و هم سه کشور دیگر را حامی طالبان نشان
دهد .دوم؛ وضعیت کنونی افغانستان نتیجه20
سال اشغال این کشور توسط آمریکا و شرکاست

بود.با توجه به حضور سایهوار او در سالهای
گذشته ،گمانه زنی دربــاره این که چندین نفر
به صــورت همزمان از نام ذبیح ا ...مجاهد به
عنوان سخنگوی بدون چهره طالبان استفاده
میکنند ،وجود داشت.مجاهد افزود :نیروهای
آمریکایی اغلب به مردم محلی پول می دادند تا
به اطالعاتی درباره محل اقامت من دسترسی
پیدا کنند .آن ها احتماال ده ها عملیات را برای
پیدا کردن اثری از من انجام دادهاند.وی گفت:
اما من هرگز نرفتم و حتی به خروج از افغانستان
فکر نکردم.مجاهد در سال 1978در ولسوالی
گردیز والیت "پکتیا" به دنیا آمد و در دارالعلوم
حقانیهفقهاسالمیخواند".سراجالدینحقانی"
وزیرامورداخلهطالبان"،مالعبداللطیفمنصور"
لذابایدنباجوسازیوادعاهایساختگیدرباره
دیگرکشورهامیخواهداینحقیقتراپنهانکند
و از بازخواست جهانی رهایی یابد .سوم؛ بایدن
که با رسوایی فرار از افغانستان مواجه است ،با
ایجاد موضوعات جدید سعی دارد ضمن کاستن
ازفشاراینرسوایی،تالشهمسایگانودوستان
مردم افغانستان به ویژه ایران را نیز در جهت حل
سریعتربحرانبامشکلمواجهکند.چهارم؛رئیس
جمهورآمریکادرحالیبهدنبالالقایسردرگمی
ایران درباره افغانستان و طالبان است که تهران

معترضان در اعـــام همبستگی بــا اســرای
فلسطینی که با دست خالی و قاشق در زندان
«جلبوع» تونل کندند و خود را نجات دادنــد،
صدها قاشق در برابر سفارت رژیم صهیونیستی
در واشنگتن انداختند/.العالم

چهره روز

پس از دو ماه و نیم وقفه،دادگستری میانمار
محاکمه آنگ سان سوچی ،نخستوزیر پیشین
را از سر گرفت .با این حال ،این زن  ۷۶ساله
به دلیل بیماری نتوانست شخص ًا در دادگــاه
حاضر شــود .خینگ مائونگ زاو ،رئیس تیم
حقوقیسوچیگفت«:بهنظرمیرسدآنگسان
سوچی بیمار است .او عطسه میکند و میگوید
احساس سرگیجه دارد .به همین دلیل وکیالن
مدافع او فقط بهطور کوتاه با او صحبت کردند».
این وکیل در مقابل دادگاه به خبرنگاران گفت
سوچی حتی نمیتواند صاف بنشیند .آنگ
سان سوچی ،برنده جایزه نوبل صلح در سال
 ۱۹۹۱از کودتای نظامی اول فوریه تاکنون در
حبس خانگی بهسر میبرد .قوه قضاییه میانمار
او را به چندین اتهام در حبس خانگی نگه داشته
است .ناظران و کارشناسان حقوق بشر براین
نظرند که حکومت نظامی میانمار قصد دارد در
درازمدت او را ساکت کند .سوچی باید درباره
نقض قوانین تجارت خارجی ،نقض اقدامات
علیه کرونا ،فساد و تحریک به شورش در دادگاه
محاکمه شود.

قاب بین الملل
سرپرست وزارت آب و برق و "نجیب ا ...حقانی"
وزیر ارتباطات و فناوری در لیست سیاه سازمان
ملل قرار دارند[ .به همین دلیل به نظر می رسد
نقش مجاهد در میان طالبان پررنگ باشد].
عبدالباقی حقانی وزیر آموزش طالبان نیز در
دارالعلوم حقانیه تحصیل و به صورت مرتب از
دولتهای پاکستان کمکهای مالی دریافت
کــرده است.مجاهد گفت،پس از دستگیری
سخنگوی سابق این مقام را یافته و افزود :هرگز
"مال عمر" بنیان گذار طالبان را ندیده است.او
با اشاره به جانشینان مالعمر گفت :من با "مال
منصور"و"شیخهبتا"...همکاریکردهام.
از ماهها قبل رویکردی شفاف و آشکار در قبال
تحوالتاینکشورداشتهوضمنتاکیدبرراهبرد
گفتوگوهایبیناالفغانی،بهرغمعملیاتروانی
گسترده رسانههای معاند ،تمام ظرفیت خود را
در زمینه حل کمهزینه بحران به کار برده است.
پنجم؛برخالفدیدگاهآمریکاییکهنسخهجنگ
داخلی را برای افغانستان پیچیده است ،ایران با
هدف تثبیت صلح ،ثبات و یکپارچگیاینکشور،
به طورمشخص راهبرد تشکیل دولت فراگیر با
حضورنمایندگانهمهجریانهایقومیومذهبی

مخالفان واکسن کرونا در مرکز برگزاری مراسم
مالتپه استانبول تجمع کــردنــد.در حالی که
استفاده از ماسک شرکتکنندگان در تجمع ،در
ورودی محل توسط پلیس کنترلشد ،بسیاری
از آن ها پس از ورود به محل برگزاری تجمع،
ماسکهای خود را برداشتند.
رابهعنوانمطالبهبهحقمردمافغانستانپیگیری
کرده است.بر این اساس؛ ادعاهای اخیر بایدن را
میتوان یک فرافکنی آشکار برای پنهانسازی
انبوهیازمشکالتیدانستکهآمریکاوشرکایش
به افغانستان تحمیل کرده اند و با سوق دادن
این کشور به سمت جنگ داخلی ،در پی طوالنی
کردناینبحرانهاوگسترشآنبهمنطقههستند
تا بر اســاس دکترین سیاست خارجی 2022
واشنگتن ،مهار همزمان ایران ،چین و روسیه را
عملیاتیکنند.

