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اخبار

موسوی در واکنش به دستگیری شارمهد:

رژیم آمریکا پاسخگوی حمایت از
گروهک تروریستی «تندر» باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه با قدردانی از
اقدام مقتدرانه سربازان گمنام امام زمان در
دستگیری جمشید شارمهد تصریح کرد :رژیم
آمریکا باید پاسخگوی حمایت از گروهک
تروریستی تندر و دیگر گروهکها و جانیانی
که از داخل آمریکا هدایت عملیات تروریستی
علیه مردم ایران را برعهدهدارند ،باشد.
به گزارش فارس ،سید عباس موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی
ایران روز شنبه ضمن قدرانی از اقدام مقتدرانه
ن(عج ) در دستگیری
سربازان گمنام امام زما 
جمشید شارمهد ،سرکرده یک گروهک
تروریستی و خرابکار افزود :رژیم آمریکا در
حالی خود را در کنار مردم ایران معرفی میکند
که تروریستهای شناسنامهدار و کسانی که
مسئولیت چندین عملیات تروریستی داخل
ایران را بر عهده گرفته و دست شان به خون
مردم و شهروندان بیگناه ایرانی آلوده است را
در خاک خود جای داده و از آنها در ابعاد و
اشکال مختلف حمایت و پشتیبانی میکند.
موسوی ضمن اعتراض شدید به دولت
آمریکا افزود :این رژیم باید پاسخگوی حمایت
از این گروهک تروریستی و دیگر گروهکها
و جانیانی که از داخل آمریکا هدایت عملیات
خرابکارانه ،مسلحانه و تروریستی علیه مردم
ایران را بر عهده دارند و خون شهروندان ایرانی
را بر زمین میریزند ،باشد.

اخبار

ترامپ در انتخابات  2020چه چالشهایی پیش رو دارد؟

جمهوری اسالمی ایران
رئیس شورای اجرایی
برنامه اسکان بشر ملل متحد شد

جمهوری اسالمی ایران علیرغم فشارهای
آمریکا موفق شد ریاست شورای اجرایی
برنامه اسکان بشر ملل متحد را برای یک سال
عهدهدار شود.
به گزارش گروه سیاست خارجی فارس ،در
ادامه تالشهای آمریکا در جهت مانع تراشی
برای فعالیتهای جمهوری اسالمی ایران در
نهادهای بینالمللی ،جمهوری اسالمی موفق
شد جایگاه ریاست شورای اجرایی برنامه اسکان
بشر ملل متحد را برای دوره  ۲۰۲۰-۲۰۲۱به
دست آورد.
در بحبوحه تنشها و اختالفات موجود
بین ایاالت متحده آمریکا و جمهوری اسالمی
ایران ،آمریکا با کارشکنی در روند انتخاب
شورای اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد ،با
توسل به بهانههای سیاسی تالش کرد تا ضمن
ابراز مخالفت نسبت به ریاست ایران ،اجماع
موجود بین اعضا را زیر سوال برده و مانع
ریاست ایران بر این شورا شود.
ایاالت متحده همچنین تهدید کرد که در
صورت انتخاب ایران ،با خروج از این نهاد
سازمان مللی ،کمکهای مالی و همکاری خود
را با این شورا قطع خواهد کرد.
با توجه به فضای حاکم بر اجالس ،آمریکا
از مواضع خود عقبنشینی کرد و درنهایت در
نشست آنالین و مجزای این شورا ،جمهوری
اسالمی ایران با اجماع و بدون هیچ مخالفتی به
عنوان رئیس شورای اجرایی برنامه اسکان بشر
ملل متحد برای مدت یک سال انتخاب شد.
برنامه اسکان ملل متحد یکی از بازوهای
اجرایی سازمان ملل متحد است که در
موضوعات مرتبط با چالشهای اسکان بشر و
همچنین توسعه شهری پایدار فعالیت میکند.
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ترکیه ،امارات را تهدید کرد

«پرزیدنت» در برزخ تعویق یا کنارهگیری
آمریکا در نوامبر سال جاری میالدی صحنه برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری و همچنین کنگره خواهد
بود اما رقابتهای ریاست جمهوری این کشور سایه
سنگینی بر رقابتهای کنگره انداخته است.
عملکرد ترامپ به ویژه در شش ماه نخست سال
جاری میالدی و ناتوانی دولت وی در مهار کرونا و
همچنین تداوم اعتراضات ضد نژادپرستی که از دو
ماه قبل آغاز شده موجب شده که در ماههای اخیر
زمزمههایی از کاخ سفید درمورد احتمال کنارهگیری
ترامپ از رقابت های ریاست جمهوری شنیده شود
و در آخرین مورد نیز خود ترامپ شخصا درخصوص
امکان به تعویق افتادن انتخابات صحبت کرده است.

فرار از واقعیت به بهانه تقلب
به دلیل وجود کرونا قرار شده تا انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا بصورت پستی برگزار شود و همین
امر بهانه ای شده تا دونالد ترامپ از احتمال بروز
تقلب گسترده در رقابتهای ریاست جمهوری ۲۰۲۰
سخن گفته و خواستار تعویق آن گردد.
دونالد ترامپ درپی انتقادها و مخالفتهای گسترده
اظهارات خود درمورد به تعویق انداختن انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا را تعدیل کرد و گفت که
درپی تعویق انتخابات نبوده و فقط نمیخواهد که در
انتخابات تقلب صورت گیرد.
با این وجود ترامپ بار دیگر هشدار داد ،این خطر
وجود دارد که انتخابات  ۲۰۲۰به تقلبآمیزترین
انتخابات تاریخ آمریکا بدل شود.
ترامپ مدعی شده که با توجه به رأیگیری پستی
این خطر وجود دارد که تقلب و تخلف در انتخابات
ریاست جمهوری صورت گیرد و این رویداد به
نادرستترین و جعلیترین انتخابات تاریخ آمریکا
تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که ترامپ چنین نظری ابراز
کرده است .او در ماههای اخیر بدون ارائه هیچ گونه
مدرک و شاهدی همواره از رأیگیری پستی انتقاد
کرده بود .این در حالی است که کارشناسان خطر
تقلب از طریق رأیگیری پستی را بسیار کم ارزیابی
میکنند.
البته این خواسته ترامپ با واکنشهای منفی
گسترده ای هم در حزب جمهوریخواه و هم دموکرات
مواجه شده است .برای مثال «میچ مککانل»
رهبر جمهوریخواهان در سنای آمریکا در این ارتباط
گفت« :در تاریخ این کشور ،در جریان جنگها،
بحرانهای اقتصادی و جنگ داخلی هرگز پیش نیامده
که انتخاباتی را که تاریخ آن از پیش برنامهریزی و
مشخص شده بود ،به تعویق اندازیم».
او افزود« :به خاطر همین هم راهی پیدا خواهیم
کرد که انتخابات طبق قرار موعد در تاریخ  ۳نوامبر
برگزار شود .این تاریخ تغییرناپذیر است».
مارکو روبیو ،یکی دیگر از سناتورهای حزب
جمهوریخواه در واکنش به پیشنهاد ترامپ گفت:
«من آرزو داشتم که او چنین سخنی را ابراز نمیکرد».
تد کروز ،یکی دیگر از سیاستمداران همحزبی ترامپ
نیز تأکید کرد که «تاریخ انتخابات به هیچ وجه تغییر
نخواهد کرد».
دموکراتهای آمریکا که اکثریت کنگره را در دست
دارند ،از پیشنهاد ترامپ سخت انتقاد و اعالم
کردهاند« :ترامپ میتواند هر چقدر میخواهد توئیت
کند ،اما واقعیت این است که او نمیتواند انتخابات را
به تعویق بیندازد».

جنجال جدیدی که در آمریکا به واسطه نقطه نظر ترامپ درخصوص به تعویق انداختن انتخابات ماه نوامبر به راه افتاده نشان می دهد که رئیس
جمهوری ایاالت متحده به شدت نگران نتیجه رقابت ریاست جمهوری است.

به دلیل وجود
کروناانتخابات
آمریکا قرار است
به صورت پستی
برگزار شود.
همین امر بهانهای
شده تا ترامپ
با احتمال بروز
تقلب در انتخابات
خواستارتعویق
آن شود
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تنها
به انتشار ماده قانون اساسی آمریکا در شبکه توئیتر
اکتفا کرد که طبق آن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری را کنگره آمریکا تعیین میکند و نه شخص
رئیس جمهوری.
جو بایدن ،نامزد حزب دموکرات و رقیب انتخاباتی
ترامپ در ماه آوریل هشدار داده بود ،ترامپ ممکن
است تالش کند تا با بهانهتراشی انتخابات را به تعویق
بیندازد.
قانون اساسی آمریکا
با توجه به این وضعیت این پرسش مطرح است که
آیا دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری اختیار لغو
و یا به تاخیر انداختن انتخابات را دارد؟
قانون اساسی آمریکا در این مورد میگوید« :کنگره
می تواند زمان برگزاری انتخابات و رای گیری را تعیین
کند که در سراسر آمریکا یکسان خواهد بود».
قانون اساسی آمریکا با صراحت و بدون هیچ ابهامی
مشخص کرده که کنگره و نه رئیس جمهوری زمان
انتخابات برای تعیین رهبر کشور را تعیین میکند.
اگر رئیس جمهوری زمان برگزاری انتخابات را تعیین
کند میتواند تاریخی را مشخص کند که به نفع اوست
و یا انتخابات را به زمانی موکول کند که شرایط برای
او مناسب است.
قانون مصوب کنگره در سال  ۱۹۴۸چنین می گوید:
«تاریخ برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و
معاون رئیس جمهوری در تمامی ایالت ها هر چهار
سال یکبار در اولین سه شنبه ماه نوامبر برگزار می
شود».
با این وجود ولی حتی اگر کنگره به تغییر زمان
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰رای بدهد،
این تصمیم به دونالد ترامپ کمک چندانی نخواهد
کرد .طبق اصل بیستم قانون اساسی آمریکا« ،دوره
زمامداری رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری
ظهر روز  ۲۰ژانویه به پایان خواهد رسید».
معنای واضح این جمله این است که در صورت

عدم انتخاب مجدد در پایان دوره چهارساله رئیس
جمهوری باید کاخ سفید را ترک کند.
البته در این میان بحث و اختالف نظر نیز
وجود داشته که رئیس جمهوری نوعی «اختیارات
اضطراری» دارد .دونالد ترامپ معتقد است که رئیس
جمهوری چنین قدرتی دارد .ولی قانون اساسی آمریکا
چنین قدرتی به رئیس جمهوری تفویض نکرده و این
یک مشکل جدی است.
همانطور که اشاره شد بر اساس بیستمین اصالحیه
قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا ،دوره کار رئیس
جمهوری و معاون او ،تحت هر شرایطی در ظهر روز
 ۲۰ژانویه به پایان میرسد و جانشین او از این زمان
فعالیتش را آغاز میکند .بنابراین اگر انتخابات ریاست
جمهوری به زمانی پس از  ۲۰ژانویه  ۲۰۲۱میالدی
تغییر یابد ،دیگر نه دونالد ترامپ رئیس جمهوری
است و نه مایک پنس معاون رئیسجمهوری.
در این حالت کنگره باید وارد عمل شود و کسی را تا
زمان برگزاری انتخابات ،موقتا مسئول ادارۀ امور کشور
کند .گمانه زنیهایی وجود دارد که در این مدت،
رئیس مجلس نمایندگان یعنی شخص «نانسی
پلوسی» به عنوان رئیس جمهوری موقت ایفای نقش
خواهد کرد.
خرید زمان
به نظر میرسد که ترامپ با توجه به عملکرد ضعیف
خود به ویژه در سال جاری میالدی به دنبال آن است
تا با به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری ،برای خود زمان خریده و تا حدی بر چالش
های موجود در آمریکا پیروز شود.
از سوی دیگر برخی از منتقدان بر این نظرند که
او تالش میکند از این طریق انتخابات را زیر سوأل
برد و امکانی برای نپذیرفتن شکست احتمالی خود در
انتخابات فراهم کند.
ترامپ به هیچ وجه خواهان شکست در انتخابات
نیست به همین دلیل است که چندی پیش
حتی اعالم شد که اگر ترامپ از شکست خود در

رقابت های ماه نوامبر مطمئن شود از این رقابتها
کنارهگیریمیکند.
وضعیت فعلی در آمریکا به هیچ وجه به نفع ترامپ
نیست؛ از یک سو به دلیل ناتوانی دولت در مهار
کرونا آمریکا بیشترین آمار ابتال و بیشترین قربانی را
در نتیجه شیوع کووید  ۱۹در سطح جهانی داشته ،از
سوی دیگر سرکوب گسترده اعتراضات ضدنژادپرستی
و حمایت ترامپ از این سرکوبها موجب شده تا
جایگاه وی در نزد مردم آمریکا تنزل بیابد.
همین موارد موجب شده تا ترامپ به طور مرتب
در نظرسنجیها شانس خود را در برابر «جو بایدن»
از دست بدهد.
البته اینکه در انتخابات ماه نوامبر چه کسی برنده
کلید کاخ سفید شود تفاوت زیادی در سیاست های
کلی آمریکا ایجاد نخواهد شد و فقط منافع حزبی و
حامیان مالی نامزدهاست که سیاست های واشنگتن
در قبال مسائل جهانی را ترسیم خواهد کرد.
مجموع این تحوالت ترامپ را در نوعی برزخ قرار
داده است؛ شاید در سال های ابتدایی دور اول
ریاست جمهوری وی توانسته باشد اقتصاد آمریکا
را متحول کند اما اکنون اوضاع اینگونه نیست و
گزارشیهای زیادی درباره گسترش فقر در این کشور
منتشر میشود.
در بعد خارجی نیز وضعیت روابط آمریکا با
همپیمانان قدیمی دچار مشکالت اساسی شده و
در بخشهای دیگر از جمله کره شمالی ،ایران،
چین ،روسیه و حتی خاورمیانه نیز ترامپ هیچ گونه
دستاوردی نداشته است.
بر همین اساس میتوان پیشبینی کرد که اگر در
دو ماه آتی نیز وضعیت آمریکا به همین منوال پیش
برود شکست ترامپ در رقابتهای ماه نوامبر چندان
دور از ذهن نخواهد بود اما در این میان ممکن است
اوضاع به گونه ای دیگر رقم خورده و منافع «الکترال

کالج» های ایاالت متحده ایجاب کند که ترامپ
همچنان در کاخ سفید بماند.

نماینده سازمان ملل از انتخابات زودهنگام در عراق حمایت کرد
نمایندگی سازمان ملل در بغداد روز شنبه از برگزاری انتخابات
زودهنگام پارلمانی در عراق حمایت کرد.
جنین پالسخارت نماینده ویژه دبیرکل و رئیس گروه کمککننده
سازمان ملل به عراق (یونامی) در بیانیهای اعالم کرد که آماده ارائه
کمک و مشورت فنی برای تضمین برگزاری انتخابات آزاد ،سالم و
صادقانه که اعتماد عمومی را جلب کند ،به عراق است.
وی نوشت :انتخاالت زودهنگام پارلمانی در عراق برآورده کننده
خواستهای اصلی مردم این کشور برای ایجاد ثبات و دموکراسی
بیشتر در عراق است .وی خاطر نشان ساخت که برگزاری

انتخابات صادقانه ،آزاد ،سالم و سراسری به صورت درست
میتواند باعث بازگرداندن نشاط به نظام سیاسی و اعتمادسازی
به مردم عراق شود.
پالسخارت ،مسئولیت این انتخابات صادقانه را بر عهده دولت،
پارلمان ،احزاب سیاسی و دیگر عوامل ذیربط در عراق دانسته
است .وی ادامه داد که این انتخابات نیز به رهبری خود عراقیها و
در مالکیت این کشور خواهد بود و نقش سازمان ملل فقط تقدیم
مشورت و حمایت فنی است که دولت و کمیسیون عالی مستقل
انتخابات عراق درخواست میکند.

نخستوزیر عراق روز جمعه دهم مرداد ماه تاریخ برگزاری
انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور را ششم ژوئن 2021
( 16خرداد  )1400اعالم کرد .تاکنون غیر از «محمد الحلبوسی»
رئیس پارلمان و رهبر ائتالف «اتحاد قوا» اهل سنت عراق ،بقیه
جریانهای سیاسی با زمان تعیین شده برای برگزاری انتخابات
زودهنگام اعالم موافقت کردهاند.
الحلبوسی خواهان تاریخ زودتر از موعد تعیین شده برای
انتخابات بوده و درصورت برآورده نشدن انتظاراتش ،تهدید به
انحالل پارلمان کرده است.

آمریکا بزرگترین خطر برای روابط بینالملل از نگاه چین
با تیره شدن فزاینده روابط چین و آمریکا ،پکن تاکید دارد که
واشنگتن به بزرگترین عامل ضربه زننده به روابط بینالملل تبدیل
شده است و کشورها باید برای مقابله با چنین پدیده ای هوشیار
باشند.
به گزارش ایرنا «وانگ یی» وزیر خارجه چین به ویژه در روزهای
اخیر بارها از آمریکا به دلیل آسیبهایی که به روابط بینالمللی
توگویی با همتای
زده انتقاد کرده و در تازه ترین مورد نیز در گف 
اندونزیایی خود این موضوع را مورد تاکید دوباره قرار داده است.
تلویزیون چین از قول او گزارش کرده است که آمریکا به بزرگترین
عامل ضربه زننده به روابط بینالمللی تبدیل شده است و برعهده
کشورها است که با همکاری و مشارکت متقابل با واشنگتن مقابله
کنند.
از دیدگاه چین این آمریکا است که حاال به نیرویی برای برهم
زدن مناسبات کشورها تبدیل شده است آمریکا تشدید منازعات و
مناقشات میان کشورها را دنبال میکند و میکوشد تا آنها را رو در
روی یکدیگر قرار دهد.
از نگاه وزیر خارجه چین ،تالشهای واشنگتن با این سناریو دنبال
میشود که کشورها شروع به یارگیری کنند و در مقابل هم قرار

بگیرند اما چنین کاری به عقیده وی نه برای روابط بینالملل مساعد
است و نه نفعی برای کشورها دارد.
از زمانی که شیوع کرونا در سطح جهانی شروع شد و به خصوص
آمریکا را در برگرفت مقام های واشنگتن فشارهای همه طرفه ای
را روی چین تحمیل کردهاند از جمله در زمینه هنگ کنگ ،تایوان
و دریای جنوبی کوشیدهاند تا کشورهای دیگر را مقابل چین قرار
دهند.
در دریای جنوبی هم تالش آمریکا به اعتقاد وزارت خارجه چین بر
این است که کشورهای منطقه و همسایه چین را مقابل این کشور
قرار دهد پکن به همه همسایگان خود تاکید کرده است حسن
همجواری را رعایت می کند و اختالفی با آنها ندارد ولی هشدار داده
است که همه با همکاری متقابل باید جلوی این پدیده خطرناک
(تالش های مخرب آمریکا) را بگیرند.
وزارت خارجه چین در تارنمای خود از قول وزیر خارجه این کشور
آورده است :آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت دنیا نه تنها مسئولیتها
و تعهدات بینالمللی خود را نادیده گرفته بلکه با تحریم کشورهای
دیگر به قوانین و حقوق بینالمللی بیتوجهی نشان داده است.
یکی از مسائل مهم مورد منازعه چین و آمریکا بحث دریای

جنوبی است و واشنگتن میکوشد تا کشورهای آسیای جنوب شرقی
را تحریک کند با تشکیل اردوگاهی در مقابل چین صف کشی کنند
اما پکن نیز سیاست فعالی را برای توسعه روابط و همکاری ها با این
کشورها به اجرا گذاشته و ارتباطات دیپلماتیک با آنها را افزایش داده
است تا مانع چنین اقدامی از سوی آمریکا شود.
«سونگ جونگ پینگ» تحلیلگر مسائل منطقه از چین میگوید:
آمریکا باعث بروز ناآرامیهایی در منطقه از جمله دریای جنوبی
شده ولی نباید فراموش کرد که شرایط نسبت به گذشته فرق کرده
است و چین از منافع خود حراست می کند.
او خاطر نشان کرد که اگر آمریکا جوالن منطقهای خود را ادامه
دهد پکن هم طبیعتا حضور فعالتری در منطقه خواهد داشت او
به مخاطراتی که پیش روی دو کشور در دریای جنوبی وجود دارد
اشاره کرد و نسبت به تبعات آن هشدار داد.
دولت و حزب حاکم چین تاکید کردهاند که در راستای حراست
از منافع ملی و حق حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور با هیچ
نیرویی مصالحه نخواهند کرد و ارتش چین تاکید ورزیده است که
نیروهای مسلح همواره برای دفاع از دریای جنوبی آماده هستند و
مرعوب آمریکا نمیشوند.

ترکیه ،اقدامات امارات در لیبی را محکوم و
اعالم کرد آنکارا در زمان و مکان مناسب ابوظبی را
مجازات خواهد کرد.
به گزارش ایسنا ،خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه
در مصاحبه با شبکه الجزیره قطر گفت :ابوظبی
مرتکب اقدامات خرابکارانهای 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 میکند و مصر ،امارات و
عربستان از ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه
حفتر در شرق لیبی حمایت میکنند.
آکار گفت :به مصر توصیه میکنم از اظهاراتی
که به نفع صلح در لیبی نیست و موجب افزایش
تنش میشود دوری کند .از کشورهای حامی
حفتر میخواهیم از حمایت وی دست بردارند.
اگر امارات ،عربستان ،مصر ،روسیه و فرانسه
دست از حمایت حفتر نکشند لیبی روی ثبات را
به خود نخواهد دید.
اخیرا تنشها در لیبی افزایش یافته و مصر به
مداخله نظامی در لیبی اشاره کرده است .تنش
میان آنکارا و ابوظبی نیز به شدت بحران در لیبی
افزوده است.

افشاگری ترکی الفیصل درباره
نقش عربستان در جنگ علیه
شوروی در افغانستان

رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان از نقش
کشورش در جنگ علیه شوروی در افغانستان و
رابطه آن با بن الدن پرده برداشت.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
روسیا الیوم ،ترکی الفیصل ،رئیس سابق دستگاه
اطالعات عربستان با حضور در برنامه «جعبه
سیاه» که از شبکه السبق پخش شد ،با اشاره
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 ملی
آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر
برای اطالع از اطالعات موجود در پاکستان به
اسالم آباد سفر کرد و از آنجا عازم عربستان شد
و به ما اعالم کرد که آمریکا درصدد حمایت از
مجاهدین در مقابل حمله شوروی به افغانستان
است.
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 سهجانبه و بر اساس سه اصل
باشد .از جمله این سه اصل این بود که حمایت
باید در نهایت محرمانگی صورت بگیرد تا بهانهای
به شوروی برای تعقیب عناصر مسلح در پاکستان
داده نشود.
الفیصل گفت :عربستان مانع از اعزام پزشکان،
معلمان و متخصصان مختلف از سراسر جهان و
نه فقط عربستان به صورت داوطلب به افغانستان
نشد تا سازمانهای جهادی افغانستان از بین
آنها افراد مورد نیازشان را انتخاب کنند و زمانی
که عبدالله عزام و اسامه بن الدن متوجه نیاز به
وجود یک سازمان برای حضور داوطلبان شدند،
شروع به آمادگی برای استفاده ایدئولوژیک از
آنها کردند و ایمن الظواهری ،سرکرده القاعده نیز
بعدها به آنها ملحق شد.

