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نخستین سفر ترامپ به افغانستان 
دستور مذاکره با طالبان از بگرام 

صادر شد!
رییس جمهــور آمریکا روز پنجشــنبه در 
سفری از پیش اعالم نشده وارد افغانستان شد 
و با نظامیان کشــورش دیدار کرد. به گزارش 
اسکای نیوز، دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا 
به صورت مســتقیم به پایگاه هوایی بگرام در 
نزدیکی کابل پایتخت افغانستان رفت. ترامپ 
پیــش از ورود به پایگاه هوایی بگــرام در میان 
خبرنگاران گفت: طالبــان مایل به امضای یک 
توافق صلح است و ما با آنها دیدار می کنیم. من 
به آنها می گویم باید آتــش بس را بپذیرند؛ آنها 
پیشتر آتش بس را رد می کردند اما اکنون این 
گروه خواهان آتش بس است. او در ادامه گفت: 
ایاالت متحده مذاکرات صلح خود را با طالبان 
از سر می گیرد. ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد 
مشــترک نیروهای نظامی آمریــکا از ترامپ 
در این ســفر اســتقبال کرد. رئیس جمهوری 
آمریکا سپس با اشــرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانستان دیدار و گفت وگو کرد. ترامپ سپس 
در مراسم شام به مناســبت روز شکرگزاری با 
بوقلمون از ســربازان آمریکایی پذیرایی کرد و 
با اشــرف غنی و ژنرال مارک میلی شام خورد. 
رئیس جمهور آمریکا در آغاز ســخنرانی خود 
برای نیروهای کشورش مستقر در پایگاه هوایی 
بگرام وعده داد که شــمار نیروهای آمریکایی 
در افغانستان کاهش یابد. او اما مشخص نکرد 
که چه تعداد از نیرو و چه موقع از افغانســتان 
می روند. این اولین ســفر دونالد ترامپ رییس 
جمهور آمریکا به افغانستان محسوب می شود. او 
بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اصرار 
ویژه ای داشت اما تاکنون موفق به این کار نشد.

در همین حــال مقامات و مفســران افغان 
نسبت به شیوه و نحوه ســفر رئیس جمهوری 
آمریکا انتقادهای زیادی صورت دادند. در همین 
راستا یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان از »حضور مالکانه« رئیس جمهوری 
آمریکا در این کشور بشدت انتقاد و آن را توهین 
آمیز توصیف کــرد. »عبدالطیف پدرام« رهبر 
حزب کنگره ملی افغانســتان و یکی از نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز جمعه 
در صفحــه اجتماعی خود نوشــت که حضور 
مالکانه  ترامپ در بگرام تحقیر مردم افغانستان 
بود. وی با طرح سوالی پرســیده است: آن چه 
در بگرام اتفاق افتاد هنوز مــی  توان از آزادی و 

استقالل و سربلندی یک مردم سخن گفت؟ 

پدرام از حضور رئیس جمهوری افغانستان 
به فرودگاه بگرام و دیدار  وی با  رئیس جمهوری 
آمریکا بشدت انتقاد کرده و آن را عمل نادرست 
خوانده است. این عضو سابق مجلس نمایندگان 
افغانستان افزوده اســت که ترامپ آگاهانه و از 
سر قصد رئیس جمهوری افغانستان را توهین 
کرده اســت. وی اضافه کرده اســت که وقتی 
برخورد ترامپ را در بگــرام با رئیس جمهوری 
افغانستان مشاهده کرده اســت، اعتقادش بر 
این مستحکم تر گریده اســت که بگوید برای 
یک کشور در بند هیچ چیزی مهم تر از مبارزه 
برای حفظ استقالل اش نیست. پدرام تصریح 
کرده است که باید بیش از هر چیز برای آزادی 
سرزمین خود مبارزه کرده و  دست اشغالگران 

را کوتاه کند.
ایــن در حالیســت کــه طالبــان دیروز 
)جمعــه( اعالم کرد آماده اســت تا بــا ایاالت 
متحــده گفتگوهای صلــح را از ســر بگیرد. 
خبرگزاری رویترز نوشت، سفر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا برای حضور در مراسم 
روز شــکرگزاری نیروهای آمریکایی در کابل 
افغانستان نخستین ســفر وی به افغانستان از 
زمان روی کار آمدنش محسوب می شود و یک 
هفته پس از تبادل زندانی ها بین دو کشور است 
که روزنه هایی از امید را برای پایان طوالنی ترین 
جنگ آمریکا پس از ۱۸ سال ایجاد کرده است. 
رهبران طالبان به رویتــرز گفته اند، این گروه 
نشســت هایی را با مقام های ارشــد آمریکایی 
در دوحه، قطر از روزهای گذشــته آغاز کرده و 
احتماالً به زودی مذاکرات رســمی صلح انجام 
می شود. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان روز 
گذشته گفت، آنها آماده از سرگیری گفتگوهایی 
هستند که از اوایل سال جاری میالدی متوقف 

شده بود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

آتش درگیری ها در بغداد تمام نشده 
که یکباره صدای شلیک گلوله، زبانه های 
چند متری آتش، خون و دود در نجف 
نمایان می شود. حصارهای کنسولگری 
جمهوری اســالمی ایران در این شهر 
تاریخی و البته مذهبی که اسرار زیادی 
را در خود پنهان کرده، توســط عده ای 
نقابدار به آتش کشیده می شود. طبق 
معمول ویدئوها و تصاویر در رسانه های 
اجتماعی دست به دســت می شوند و 
پس از مدتی خبر می آید که ۱0 تا ۱5 
کشته و حدود 500 زخمی به جای مانده 
است. البته این آمار مربوط به بامداد روز 
پنجشنبه یا به عبارتی آخرین دقایق شِب 
چهارشنبه نیست بلکه پس از آتش زدن 
حریم و دیوارهای کنسولگری کشورمان 
در شــهر شیعه نشــین نجف،  غائله به 
پایان نرسید؛ بلکه بر اساس مستندات 
اعتراض ها نه تنها به قــوت خود ادامه 
داشــت، حتی شــاهد به وجود آمدن 
وقایع، اظهارات و مواضعی بودیم که در 
نوبه خود کم نظیر و حیرت آور است. لذا 
آماری که پیش تر ذکر شده، تنها مربوط 
به دقایق اولیه اعتراض های چهارشنبه 
شب در نجف نبوده بلکه بر اساس آماری 
که رسانه های عراق و سایر آژانس های 

خبری در منطقه اعالم کردند، این رقم 
مخابره شده است.

به موازات همین وضعیت اســتان 
ذی قار به مرکزیت ناصریه که در جنوب 
شرق عراق واقع شده و اکثریت جمعیت 
آن از شیعیان تشکیل شده است، یکباره 
به صحنه اعتراض های گسترده تبدیل 
شد. روند تقابل اگرچه بر اساس گفته 
شاهدان و اخبار به صورت عادی شروع 
شده بود اما مســاله فقراتی و مهم این 
اســت که یکباره و ظرف چند ساعت، 
اوضاع و احوال به حدی وخیم می شود 
که نه تنها معترضان با نیروهای امنیتی 
درگیر می شوند بلکه استانداری ذی قار 
منع رفت و آمد را در تمام استان اعالم 
می کند. این روند ســاعت به ساعت به 
مانند یک ســیل مخرب همه جا را فرا 
گرفت و ناصریه که مرکز استان ذی قار 
به شمار می رود، به یکی از صحنه های 
نادر درگیری در عراق و خصوصاً مناطق 
جنوبی این کشــور تبدیل شد. شاید 
عده ای بگویند که در ســال های اخیر 
شاهد برگزاری درگیری های عمیق و 
گسترده تر از این در سطح عراق بوده ایم 
و اساســاً درگیری های اخیر در نجف و 
ذی قار را در ارقام خود به حساب نیاورند 
و حتی به اتفاق هایی کــه در بغداد رخ 
داده است اشاره کنند اما  نکته  اصلی که 
جریان اعتراضی اخیر در نجف و ذی قار 

را برجسته می کند این مسائل نیست. 

بر اساس اخبار منتشر شده حدود 
35 نفر در ذی قار طی کمتر از 4۸ ساعت 
کشته و 255 تن دیگر زخمی شدند. این 
تعداد بعالوه کشته شده ها و مجروحین 
نجف )حتی با احتساب چند نفر کمتر یا 
بیشتر( نه تنها به خوبی نشان می دهد 
موتور محرک و نقشه عملیاتی از قبل 
تعیین شده ای در این میان بوده، بلکه 
نمایانگر سناریوی »ســابوتاژ« است. 
درست است که سابوتاژ ریشه و اصالت 
فرانسوی دارد و برخی یدایش این کلمه 
را به دوران انقالب فرانسه و »عصر ترور« 
نسبت داده اند، اما به هر حال این کلمه به 
معنای »خرابکاری« ترجمه و شناخته 
می شود. بســیاری ممکن است اعالم 
کنند کــه آنچه در ذی قــار و نجف رخ 
داده، یک مطالبه مردمی برای احقاق 
خواســته های اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی از سوی شهروندان این کشور 
بوده و نمی توان به آن برچسب خرابکاری 
یا سابوتاژ را الصاق کرد، اما اگر وارد حوزه 
تحلیل و تفسیِر مســتندات میدانی، 
مواضع و تحرکات سیاسی اخیر شویم 
به خوبی می فهمیم که پشت پردة این 
قیاِم مردمی، فعل و انفعال های زیادی 

در جریان است.
متغیرهای تشکیل اعتراض مردمی 

و قیام دیکته شده چیست؟   
زمانی که می گوییــم یک اعتراض 
مردمی رخ داده یا گفته می شود که یک 

جریان و طیف قرار اســت در یک روز و 
ساعت مشخص دســت به تجمع بزند 
و حتی در خیابان هــای بغداد و میدان 
تحریر چادر بزنند تکلیف مشخص است 
اما هیچ تضمینی برای عدم تند شدن 
شعارها و اقدام  معترضان وجود ندارد. 
این روند بر اساس خواسته ها و رهبری 
اعتراض ها جلو می رود و حتی ممکن 
است به درگیری ختم شود ما به هر حال 
منحنی تندروی آن تا حد بسیار زیادی 
کنترل شده است. در مقابل، آنچه قیام 
دیکته شده نامیده می شود، قرار دارد. 
این مدل از مواجهــه )همانگونه که از 
نامش پیداست( می تواند از نخستین 
دقایق که شروع می شــود، ریتم تند و 
خشونت مهندسی شــده را در دستور 
کار بگذارد. به نظــرم در نجف و ذی قار 

این مدل به عنوان شالودة بحث تحرکات 
اخیر باید مد نظر گرفته شــود اما نباید 
فراموش شود که دو مولفه کلی می تواند 
منجر به شکل گیری چنین اقدامی شود. 
نخست، عدم پاسخگویی به مطالبات و 
اجرایی نشدن خواسته های و دوم اینکه 
مردم و مطالبه گران خود را بازیچه دست 
باال سری ها حس کنند. این دقیقاً همان 
چیزی اســت که آیت اهلل سیستانی به 
خوبی و با تمام وجود به مسئولین عراق 
گوشزد کرد و حتی در خطبه های دیروز 
که توسط عبدالمهدی کربالیی )نماینده 
ایشان در کربال( در نماز جمعه این شهر 
خوانده شد مجدداً پارلمان عراق را مورد 
اشاره مستقیم قرار داد که نشان می دهد 
مشکل در عراق همچنان به قوت خود 

باقیست.
 تحریک رادیکال 

چگونه شکل می گیرد؟  
اینکه پس از حوادث اخیر در زی قار 
و نجف یــا )کمی قبل تــر( در بغداد 
مسئولین سیاســی، امنیتی و محلی 
اســتعفاء می دهند موضوع خاص یا 
جدید به حساب نمی آید. درست است 
که »عادل عبدالحســین الدخیلی«، 
استاندار ذی قار و معاونین او از سمت 
خود کناره گیــری می کنند یا اینکه 
شورای عالی قضایی عراق از تشکیل 
هیاتی بــرای تحقیق درباره کشــته 
شدن تظاهرکنندگان ذی قار و نجف 
خبر می دهد اما واقعیت این اســتکه 
هیچکدام از این مسائل موضوع جدید 
به حســاب نمی آید؛ بلکه تمام اینها 
بخش ثابت از روند شــکلِی ساختار 
سیاسی در اکثر کشــورها به حساب 
می آید که بیشــتر جنبه تشریفاتی 
و روانی دارد. آنچه بــرای ما باید مهم 
باشــد این است که بخشــی از مردم 
عراق )فــارغ از جغرافیــا، مذهب و 
قومیت( همانند بسیاری از کشورهای 
غرب آسیا، خیلی زود تحریِک روانی 
می شــوند و حتی دســت به سالح 

می شوند. 
در این میان تکلیــف آنهایی که 
پول گرفته اند تا اقدام میدانی صورت 
دهند یا ســناریوی کشته سازی راه 
بیاندازد مشخص اســت اما نکته ای 
که نبایــد مورد این طیــف فراموش 
شود این است که این جماعت از کجا 
خط می گیرند؟ حدوداً یکسال پیش 
خبر آمد که مقامــات عراقی پس از 

سفر نخســت وزیر عراق به عربستان 
و همچنین ســفر مقامات ســعودی 
به بغداد، بر ســر بازگشــایی مجدد 
کنســولگری عربســتان در نجف به 
توافق رسیده اند! هیچ تعارفی نداریم 
که ســعودی ها ارقام عجیب و غریب 
برای زدن کشــورهاِی لیسِت هدف 
خود خرج می کنند که در فهرست آن 
ایران قــرار دارد. اینکه یکباره و کمتر 
از 24 ســاعت اول نجف، دوم ذی قار 
بهم میریــزد و به دنبال آن اســتان 
میسان )استان همســایه ذی قار( از 
این آشــوب حمایت می کند و استان 
بصره آنرا محکــوم می کند به خوبی 
نشان می دهد که نه تنها خط دهی در 
حال ابالغ است بلکه منافع یک سری  
از اشخاص و جناح ها زیر ضربه است. 
بسیاری از مقامات و مفسران در داخل 
یا خارج ایران معتقدند که ســاختار 
سیاســی عراق و همچنین لبنان که 
به مــدل طایفه گری یا دموکراســی 
انجمنی معروف است توانسته اوضاع 
هر دو جغرافیا را طی سال های اخیر رو 
به راه کند اما واقعیت دقیقاً برعکس 
است. اینکه نماینده یا مقام پیشین که 
منتصب به یک جناح خاص سیاسی 
اســت به پیمانکار یک کشــور دیگر 
تبدیل می شود و سناریوی سابوتاژ در 
جغرافیای شیعه نشین عراق را پیاده 
می کند دقیقاً برآمده از همین ساختار 
سیاسی معیوب است. بنابراین نه تنها 
خط دهــی خارجی بلکه کم شــدن 
آستانه تحمل مردم بعالوه تحریک و 
ادامه بازی های سیاسی در بغداد باعث 
وجود چنین مسائلی شده که باید آنرا 
»سناریوی سابوتاژ« دانست که ادامه 

خواهد داشت.

گزارش »توسعه ایرانی« از ابعاد جدیدترین درگیری ها در عراق 

سابوتاژ در قلمرو تشیع 
اینکه کمتر از 24 ساعت 

نجف و ذی قار به هم میریزد 
و به دنبال آن استان میسان 
)استان همسایه ذی قار( از 
این آشوب حمایت می کند 
و استان بصره آن را محکوم 

می کند به خوبی نشان 
می دهد که نه تنها خط دهی 

در حال ابالغ است بلکه 
منافع یک سری  از جناح ها 

زیر ضربه است

کشته شده ها و مجروحین 
نجف و ذی قار )حتی با 

احتساب چند نفر کمتر یا 
بیشتر( نه تنها به خوبی 

نشان می دهد موتور 
محرک و نقشه عملیاتی از 
قبل تعیین شده ای در این 
میان بوده، بلکه نمایانگر 

سناریوی »سابوتاژ« به 
صورت هدفمند است

حکومت انتقالی در سودان قانون انحالل رژیم رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و حزب متبوع آن را صادر کرد. به 
گزارش رویترز، مقام های سودان قانون »انحالل« نظام »عمر البشیر« رئیس جمهوری سابق این کشور و حزب »کنگره 
ملی« را تصویب کردند. منحل شدن حزب کنگره ملی به این معنی است که مقام های دولت گذار می توانند دارایی های این 
حزب را مصادره کنند. کمیته ای مامور این کار شده اســت. به گزارش بی بی سی، »عبداهلل حمدوک« نخست وزیر کابینه 
موقت در حساب توییتری خود نوشته است این کار برای بازپس گرفتن ثروت به تاراج 
رفته مردم سودان انجام می شود بر اساس فرمان انحالل این حزب اعضای حکومت قبل 
یا حزب کنگره ملی برای ۱0 سال اجازه فعالیت سیاسی نخواهند داشت. این در حالی 
است که عمر البشیر به اتهام فساد همچنان در زندان بسر می برد و اقرار کرده مبلغ ۹0 

میلیون دالر از خاندان سعودی دریافت کرده است.

در پی امضای الیحه  حمایت از معترضان هنگ کنگی توسط ترامپ، خیابان های این منطقه خودمختار، پس از چند روز آرامش 
نسبی، دوباره به صحنه تجمعاتی گسترده در استقبال از این اقدام تحریک آمیز واشنگتن تبدیل شد. به نوشته روزنامه گاردین، 
پنجشنبه شب، هزاران معترض هنگ کنگی، با برگزاری تظاهرات »روز شکرگزاری« از امضای الیحه »حمایت از دموکراسی و حقوق 
بشر در هنگ کنگ« توسط »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، استقبال کردند. طبق این قانون، وزارت امور خارجه آمریکا باید 
حداقل سالی یک بار، این اطمینان را حاصل کند که هنگ کنگ به قدر کافی از خودمختاری 
برخوردار است تا با شرایط تجاری مطلوب آمریکا تطابق داشته باشد. همچنین طبق این 
قانون برخی مسئوالن محلی هنگ کنگ مورد تحریم قرار خواهند گرفت. چین در واکنش 
به این اقدام، آمریکا را به اقدام تالفی جویانه تهدید کرد و گفت »اقدامات قاطعانه متقابل« 

در واکنش به قانون آمریکا در حمایت از معترضان هنگ کنگ در پیش خواهد گرفت. 

معترضان هنگ کنگ: از آمریکا متشکریم!انحالل و مصادره اموال حزب عمرالبشیر در سودان 

سخنگوی کابینه ژاپن تداوم آزمایش های موشکی کره 
شمالی را چالشــی برای جامعه بین الملل توصیف کرد. به 
گزارش ایتارتاس، »یوشیهید سوگا« سخنگوی کابینه ژاپن 
جمعه در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی کره شمالی 
که روز پنجشنبه انجام شد، گفت: این اقدام پیونگ یانگ نه 
تنها برای ژاپن که برای کل جامعه بین الملل چالشی بزرگ 
محســوب می شــود. وی در ادامه اظهارات خود افزود: کره 
شمالی طی یک ســال اخیر بالغ بر 20 موشک پرتاب کرده 
که این به معنای پیشرفت چشمگیر فناوری های موشکی 
این کشور اســت. گفتنی است شــورای امنیت ملی ژاپن 
)پنجشــنبه( در واکنش به این اقدام کره شمالی، نشستی 
اضطراری برگزار و از تداوم آزمایش موشک های بالستیک از 
سوی این کشور، ابراز نگرانی کرد. در این میان یک مقام وزارت 
خارجه آمریکا در واکنش به تازه ترین آزمایش موشکی کره 

شمالی که روز گذشته انجام شد؛ گفت: از گزارش ها درباره 
اقدام کره شمالی مطلع هستیم. به رصد وضعیت ادامه داده 
و با متحدان منطقه ای مشــورت می کنیم. این مقام وزارت 
خارجه آمریکا اعالم کرد از کره شمالی می خواهیم از اقدامات 
تحریک آمیز پرهیز کرده و به مذاکرات پایدار و اساسی بازگردد 
تا به این ترتیب سهم خود را از خلع سالح کامل شبه جزیره 

کره بپردازد.

ارتش سوریه تجهیزات نظامی پیشرفته ای را به حومه 
جنوبی و جنوب شــرقی ادلب با هــدف تکمیل عملیات 
نظامی خود و از بین بردن گروه های تروریستی در منطقه 
عاری از سالح انتقال داده است. احتمال گسترش عملیات 
و گشودن جبهه های جدید در حومه ادلب نیز وجود دارد. 
به گزارش اسپوتنیک، ارتش ســوریه تجهیزات نظامی 
بیشــتری را برای یگان های ارتــش در محورهای حومه 
جنوبی و جنوب شــرقی ادلب آورده است. این تجهیزات 
شــامل ســازوبرگ های نظامی و خودروها و سالح های 
پیشرفته ای است که در زمان مناسب مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. منابع مطلع اعالم کردند که این کمک ها 
طی روزهای اخیر برای تکمیل عملیــات نظامی ارتش 
سوریه در محور حومه جنوب شــرقی ادلب رسیده اند و 
یگان های ارتش ســوریه در آمادگی کامــل برای مقابله 

با هر امر ناگهانی احتمالــی در حومه ادلب طی دوره آتی 
به ســر می برند. این منبع با بیان اینکه احتمال گسترش 
دامنه عملیات نظامی در هر لحظه در مقابل تشدید مدوام 
تنش ها از سوی گروه های مســلح در جنوب ادلب وجود 
دارد، گفت که نمی توان حضور گروه های مسلح در منطقه 
عاری از سالح را پذیرفت و ارتش ســوریه تاکید دارد که 
تمامی استان ادلب را از حضور تروریست ها پاکسازی کند.

ابراز نگرانی آمریکا و ژاپن از آزمایش موشکی کره شمالیاستقرار ارتش سوریه در جنوب ادلب برای آغاز عملیات نظامی 

خبرخبر


