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جهاننما

مذاکرات طالبان و کابل بدون نتیجه پایان یافت؛

دوحه درآرزوی آتشبس!

فرشاد گلزاری

افغانستاناینروزهاحاملخبرهای
خوب و بد اســت .طــی روزهای اخیر
اخباریکهازسویرسانههایاینکشور
منتشر میشود نشاندهنده آن است
که برخی از والیات و ولسوالیهایی که
به دست طالبان افتاده بود ،با پیشروی
اردوی ملی و نیروهای خیزش مردمی
افغانستانبازپسگرفتهشدهوبرخیاز
حمالتطالباندرجایجایافغانستان
ناکام مانده است .این اخبار باعث شده
تا شهروندان افغانستان آالم و آوارگی
خود را تاحدودی فرامــوش کنند .در
مقابل اما بسیاری از مناطق افغانستان
همچنان یکی پس از دیگری به دست
طالبانسقوطمیکنندوهمینموضوع
نگرانیهایی را به وجود آورده است .به
این دلیل است که میگوییم تحوالت
افغانستان حامل پیامهای امیدبخش
و ناامیدکننده اســت .در این میان اما
کشورهای منطقه و حتی دولتهایی

که فرسنگها دورتر از آسیای میانه و
جنوبشرقآسیادرحالرصدلحظهای
افغانســتان هســتند ،به هیچ وجه به
رویدادهایی که در افغانســتان جریان
دارد به دید مثبت نگاه نمیکنند .این
منفیگرایــی البته بخشــی از پروژه
کشــورهایی اســت که یا به صورت
مســتقیم و یا به صورت غیرمستقیم
طی  20ســال گذشــته در تحوالت
افغانســتان دخیل بودهاند .به عنوان
مثالروزگذشته(دوشنبه)ژنرالدیوید
پترائوس ،یکــی از فرماندهای نظامی
سابقآمریکادرافغانستانکهمدتیهم
ریاستسازمانسیارابهعهدهداشتدر
مصاحبهای با برنامه جی.پی.اس فرید
زکریا در شبکه خبری سی.ان.ان اعالم
کردکهوضعیتدراینکشورجنگزده
حتی پیش از تکمیل خروج نظامیان
ایاالت متحده از آن ،در حال فروپاشی
اســت .این ژنرال چهار ســتاره ارتش
آمریکا صریحا اعالم کرده که وضعیت
میدانی در افغانستان هر هفته وخیمتر
میشود،امامیترسمبهعقبنگاهکنیم
و از تصمیم به خروجمان از افغانستان

در دوحه هیچ توافقی میان
دو طرف در مورد آزادی
7هزار زندانی طالبان صورت
نگرفتوبههمیندلیل
طالبان هم از اجرای آتشبس
در روز عید قربان و پس از
آن سر باز زد .بر این اساس
طی روزها و هفتههای آینده
باز هم شاهد درگیری میان
طالبان و نیروهای دولتی
خواهیمبود
متاسفشویم.اودربخشیازسخنانش
میگوید که «متاسفانه ممکن است ما
زودتر از آنچه فکرش را میکردیم و بعد
ازآنکهتصمیمخروجاعالمشد،متاسف
شویمکه آنموقعبسیاردیروهزینهساز
خواهد بود» .این ســخنان پترائوس
به نوعی نشــان میدهد که در درون
آمریکاهمچنانکسانیوجوددارندکه
باتصمیمدولتجوبایدنبرایخروجاز
افغانستانمخالفهستندیاحداقلآن

پس از آتشسوزی در فرودگاه ناصریه؛

الکاظمی :به نیروهای جنگی
آمریکا نیازی نداریم

را نقد میکنند؛ اما این پایان نگرانیها
نیستونخواهدبود.دراینمیانازچند
روز پیش تاکنون دولت هند به صورت
غیرمستقیم پیامهایی را در پشت پرده
به دولت افغانستان ارسال کردهاند که
این پیامها حامل نگرانیهایی است که
دهلی از پیشرویهای طالبان در اقصی
نقاط افغانستان دارد .روسها هم این
نگرانی را با ذکاوت کامل رصد کردهاند
اما به نظر میرســد که بــا اجرای یک
سناریوی جدید به دنبال آن هستند تا
دولتهندرامقابلطالبانقراردهند.در
اینراستارومانبابوشکین،معاونسفیر
روسیه در هند روز گذشته (دوشنبه)
با تاکید بــر اینکه طالبــان یک طرف
مذاکراتصلحافغانستاناست،ازدهلی
نوخواستمانندتعاملباتمامبخشهای
جامعه افغانستان ،با طالبان نیز ارتباط
برقرار کند .این اقدام روسها به نظر به
مذاق دهلی خوش نیامده است؛ چراکه
هندیها اساســاً به دلیل اختالفات و
رقابتهایعمیقیکهبادولتپاکستان
دارند به دنبــال آن بودند تا با کابل وارد
مذاکره و در نهایــت به طالبان نزدیک
شــوند و حاال روسها با آشکارسازی
این موضوع ســعی میکنند تا به این
وضعیتسرعتبیشتریدهندودهلی
رابهکانالگفتوگوباطالبانسوقدهند
تا بتوانند زمینههای آزا ِر غیرمستقیم
پاکستانیهارافراهمکنند.
آتشبسیکهبهمحاقرفت!
درمیانهایننبردهایسیاسیِ علنی
و پنهان ،دوحه میزبان مذاکرات میان
هیات عالیرتبه سیاسی افغانستان با
گروه طالبان بود .مذاکراتی که چشــم
امید مردم افغانستان به آن بود؛ چراکه
قبل از آن شــایعاتی از ســوی طالبان
و دولت افغانســتان مبنی بــر اجرای
آتشبس کوتاه مدت از روز عید قربان
در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد
که متاســفانه به محاق رفت .براساس
آنچهرویترزگزارشکرده،پسازدوروز
مذاکره فشرده ،تنها نتیجهای که دیدار

هیات عالیرتبه سیاسی افغانستان با
گروه طالبان درپیداشت ،امیدبه ادامه
مذاکرات دو طرف در آینده نزدیک بود.
این گفتوگوهــای دو روزه در قطر با
حضورهیئتجدیدیازسیاستمداران
افغان به رهبری عبداهلل عبداهلل ،رئیس
شورای عالی مصالحه افغانستان از روز
شنبه در دوحه آغاز شد و یکشنبهشب
با برگزاری یک نشســت خبری به کار
خود پایان داد و تنها خروجی مهم این
نشســت ،تاکید بر ادامه گفتوگوها
میان دو طرف بود .در بیانیه پایانی این
نشست اعالم شــده که دو طرف برای
ارائــه کمکهای انساندوســتانه در
سراسر افغانستان تالش خواهند کرد.
همچنین مرقوم شــده که هیاتهای
نمایندگان دولت افغانستان و طالبان
توافق کردهاند تا اجازه به دسترســی
ایمن مــردم به واکســن در سراســر
افغانستان داده شود و امنیت کارکنان
حوزه پزشکی که تزریق واکسن انجام
میدهندراتضمینکنند.
دو طرف همچنین توافق کردند که
زیرساختهایغیرنظامینبایدآسیب
ببینند.آنهاهمچنینبرسرلزوماجتناب
از تلفات غیرنظامی و تضمین تحویل
کمکهایانساندوستانهبههمهمناطق
کشور توافق کردند اما مساله اصلی این
است که هیچ توافقی میان دو طرف در
موردآزادی7هزارزندانیطالبانصورت
نگرفت و به همین دلیل طالبان هم از
اجرایآتشبسدرروزعیدقربانوپس
ازآنسرباززد.
بر این اســاس باید گفــت که طی
روزها و هفتههای آینده باز هم شــاهد
درگیریها میان طالبــان و نیروهای
دولتی خواهیم بود .خروجی نشســت
دوحه به حدی غیرقابل باور بود که روز
گذشته(دوشنبه) 15نهاددیپلماتیک
(متعلق به اســترالیا ،کانادا ،جمهوری
چک ،دانمارک ،هیــات اتحادیه اروپا،
فنالند ،فرانســه ،آلمان ،ایتالیا ،ژاپن،
کره ،هلند ،اسپانیا ،ســوئد ،بریتانیا و

در پی ربوده شدن دختر
سفیرافغانستاندر
پاکستان ،دولت کابلتمام
دیپلماتهای خود را از
اسالمآباد خارج کرد و در
مقابلبعدازظهرگذشته
(دوشنبه)هممنصوراحمد
خان،سفیرپاکستاندر
افغانستانبا یک پرواز
اختصاصی کابل را به مدت
نامعلومبهمقصداسالم آباد
ترک کرد
ایاالت متحده و نماینــده غیرنظامی
ارشد ناتو) که در کابل مستقر هستند
خواستار پایان فوری تهاجمات شدند.
اما موضوع مهمتر این اســت که در پی
ربوده و شــکنجه شــدن دختر سفیر
افغانستان در پاکستان ،دولت کابل به
دستور اشرف غنی تمام دیپلماتهای
خود را از اســامآباد خارج کــرد .در
مقابل بعدازظهر گذشته (دوشنبه) هم
منصور احمد خان ،سفیر پاکستان در
افغانستان با یک پرواز اختصاصی کابل
را به مدت نامعلوم به مقصد اسالمآباد
ترککرد.
اینکه کدام دستها در پشت پرده
ربایش دختر سفیر افغانستان حضور
داشتند ،مهم نیست؛ بلکه آنچه در این
میان اهمیت ویژهای دارد این اســت
که روابط کابل و اسالمآباد در شرایطی
به مدت نامشــخص قطع شد که این
کشــور در حال درگیری با جریانی به
اسم طالبان اســت که تمامقد از سوی
پاکستانرهبریوهدایتمیشود.این
مولفهها نه تنها میتواند آتشبس را به
فراموشیبسپارد،بلکهحاالبایدمنتظر
تنشهای بیشــتر در حوزه میدانی و
سیاسیافغانستانباشیموحتیممکن
اســت بنبســت در مذاکرات از سوی
اسالمآبادبهطالباندیکتهشود.

خبر

خبر

استقرار نیروهای امنیتیعربستان برای سرکوب اعتراضات روزعرفه

سفر اردوغان به قبرسشمالیدر بحبوحه تنش با اروپا

صدها تن از نیروهای امنیتی عربســتان در راســتای
آمادگی برای مقابله با اعتراضات مسالمتآمیزی که دیروز
(مصادف با روز عرفه) در مخالفت با حاکمیت ســعودی و
درخواســت برای اجرای اصالحات و آزادی افراد بازداشت
شده انجام خواهد شد ،در سراسر این کشور مستقر شدند.
ســایت ســعودی لیکس گزارش داد ،نیروهــای امنیتی
عربستان همراه با خودروهای زرهی و تجهیزات نظامی در
سراسر مناطق این کشــور برای خاموش کردن اعتراضات
مسالمتآمیز مردمی به شکل گستردهای مستقر شدند.
طبق گزارش این ســایت ،نیروهای امنیتی در مسیرهای
اصلی مستقر شــده و برخی محلهها در استان القطیف را
با موانع آهنی و خودروهای زرهی مســدود کردند .برخی
شهروندان عربستانی نیز در چند روز گذشته نقاشیهای
دیواری در اعتراض به ســلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه این
کشور و محمد بن سلمان ،پسر و ولیعهد او را چند روز مانده

به تظاهرات دیروز ترســیم کردند .برخی سربازان ارتش
عربســتان نیز ویدیوهایی از آتــش زدن عکسهای ملک
سلمان و پسرش و نیز ویدیوهای دیگری از لگد مال کردن
عکسهای آنها با کفشهایشان منتشر کردند .طبق اعالم
ترتیبدهندگان اعتراضات ،هدف از این تظاهرات برچیدن
ظلم خاندان ســعودی از سر شــهروندان و آزادی تمامی
زندانیان سیاسی از زندانهای آل سعود است.

حمله سایبریبه سایتهای بزرگترینبیمارستانهای اسرائیل

سایتوالالازحملهسایبریبهسایتهایبزرگترینبیمارستانهایرژیمصهیونیستیخبرداد.سایتعبریزبانوالال
اعالمکرد،اینحملهسایبریسایتهایبیمارستانهایرامبامدرحیفا،هداسا-عینکارموهداسا-جبلالمشارفدرقدس
و پایگاههای سونول (شبکه پمپ بنزینها) و آی دیجیتال را هدف قرار داد .این سایت اعالم کرد :منشأ این حمله سایبری
مشخصنیست.اینحملهسرورهایشرکتسامانهاطالعات piontراهدفقرارداد.اینشرکتباکارشناسانفنیبرای
بازگرداندنسرورهاوارزیابیمیزانآسیبوباسامانهسایبریاسرائیلبرایمهارعملیات
هکتالشمیکند.تامکوین،کارشناسکامپیوتراعالمکرد:اگرحمالتسایبریرخ
داده باشد نگرانی زیادی درباره اطالعات بیماران بیمارستانها وجود دارد .بیمارستان
رامباماعالمکردهکههیچآسیبیبهسایتاینبیمارستانواردنشدهاست.بیمارستان
اسوتانیزاعالمکردهکهسایتیکههکشدهیکسایتبازاریابیبودهونگرانیدربارهفاش
شدناطالعاتپزشکیبیمارانوجودندارد.

رجب طیب اردوغان ،رئیــس جمهوری ترکیه ،دیروز
(دوشــنبه) برای ســفر رســمی دو روزهای بــه منطقه
خودخوانده «جمهوری ترک قبرس شمالی» سفر میکند.
او با این پیام که «خبرهای خوبی» اعالم خواهد کرد ،راهی
سفر اســت .به گزارش ایندیپندنت ،این دیدار میتواند
تنشها را با قبــرس یونانی و اتحادیه اروپــا در مورد این
سومین جزیره بزرگ دریای مدیترانه شرقی ،بیشتر کند.
اردوغان که سالهاســت به دنبال نفوذ بیشتر در منطقه
است ،اکنون بیشــتر بر طرح «دو کشور مجزا» در قبرس
تاکید میکند .با دخالت ارتش ترکیه در واکنش به کودتای
شــبهنظامیان ناسیونالیســت یونان ،این جزیره از سال
 ۱۹۷۴میالدی به دو بخش شــمالی ترکنشین و جنوبی
یونانینشین تقسیم شده است .شــورای امنیت سازمان
ملل از بخش شمالی قبرس به عنوان «بخش اشغال شده
قبرس» یاد میکند و ترکیه تنها کشوری است که آن ناحیه

را کشوری مستقل قلمداد کرده است .بخش جنوبی این
جزیره توسط «جمهوری قبرس» که یک دولت یونانی-
قبرسی دارد ،کنترل میشود .اردوغان امروز (سهشنبه)
که مصادف بــا چهل و هفتمین ســالگرد مداخله نظامی
ترکیه (که قبرس یونانی آن را «حمله نظامی» میداند) ،در
مراسمی به همین مناسبت در یک نشست ویژه پارلمان
قبرس شمالی سخنرانی خواهد کرد.

رهبر اپوزیسیون بالروس :به دیدار بایدن و بلینکنخواهم رفت

رهبر اپوزیسیون بالروس اعالم کرد ،قصد دارد در حالی که در واشنگتن به سر میبرد با رئیس جمهور و وزیر امور
خارجه آمریکا دیدار کند .به گزارش خبرگزاری تاس ،سوتالنا تیخانوفسکایا ،رهبر اپوزیسیون بالروس در جریان دیدار
با جمعی از مردم بالروس در واشنگتن گفت :دیدارها با جو بایدن ،رئیس جمهور و آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه
آمریکا برنامهریزی شده است اما تا به این لحظه نمیتوانم تایید کنم .تیخانوفسکایا اوایل روز یکشنبه وارد آمریکا شد.
این دیدار با مردم بالروس در میدان آزادی در نزدیکی کاخ سفید و کنگره برگزار
شد .پیشتر تیخانوفسکایا در کانال تلگرامش نوشته بود ،دیدارهای عالیرتبهای
در وزارت امور خارجه و در کاخ سفید برنامهریزی شده است .عالوهبر این ،برنامه
وی شامل دیدارهایی با ســامانتا پاور ،مدیر آژانس توســعه بینالمللی آمریکا و
قانونگذاران آمریکایی اســت .در همین حال ،تیخانوفســکایا به مجله نشنال
اینترست گفت که خواستار مذاکره با والدیمیر پوتین هستم

مصطفی الکاظمی ،نخســت وزیر عراق اعالم
کرد که سه مرتبه هدف سوء قصد قرار گرفته است.
وی همچنین نسبت به انتخابات آتی در کشورش
ابراز خوشبینی کرده و از جریان صدر خواست در
تصمیم تحریم انتخابــات بازنگری کند .الکاظمی
در مصاحبه با تلویزیون الحدث با افشای این مساله
از ارائه جزئیات راجع به مکان و تاریخ این تالشها و
طرفهای مسئول این اقدامات خودداری کرد .وی
افزود:مننگراننیستمونمیترسم.الکاظمیتأکید
کرد که مطابق برنامهای که برای اداره کشور تعیین
کرده است  ،به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.
وی همچنین اظهار داشت که پس از آغاز ریاست
جمهوری ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور منتخب
ایران در ماه اوت آینده ،ســفری رســمی به تهران
خواهد داشــت .الکاظمی همچنین گفت :ایران
سختتالشمیکندتابهمادرایجادثباتوآرامش
کمککند.
درخصوص گفتگو با ترکیه در مورد پرونده آب
نیز الکاظمی گفت که بغداد و آنکارا در این پرونده
گفتگوی جدی دارند .وی با بیان اینکه عراق با همه
کشورهایهمسایههمکاریامنیتیونظامیدارد،بر
تعهدکشورشبرایعدمتهدیدکشورهایهمسایه
تأکید کرد .وی افزود :ما بــه خود اجازه نمیدهیم
که تهدیدی برای همسایگان خود باشیم .در مورد
انتخاباتزودهنگامپارلمانیکهقراراست ۱۰اکتبر
برگزار شــود نیز الکاظمی گفت :کســانی که فکر
میکنندمنانتخاباترابرایکشاندهشدنبهدولت
فوقالعادهبهتاخیرمیاندازمدرتوهمبهسرمیبرند.
ما برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر ســخت
تالشخواهیمکرد.ویافزودکهبهانتخاباتخوش
بین است و امیدوار است که مردم مشارکت خوبی
داشته باشند تا بتواند سیستم پارلمانی را احیا کند.
اینانتخاباتیکیازخواستههایاعتراضاتمردمی
استکهازاکتبر ۲۰۱۹درعراقآغازشد.

درباره اقدام مقتــدی صدر ،رهبر جریان صدر
عراق در تحریم انتخابات نیــز الکاظمی گفت :ما
تصمیم صدر را بــرای کناره گیــری از انتخابات
درک میکنیم و از او میخواهیم که در آن صرف
نظر کند .وی افزود :مــا از عراقی ها میخواهیم تا
از طریق شرکت در انتخابات در اصالحات سهیم
شــوند .الکاظمی در مورد اعترافات منتشر شده
توسط مقامات عراقی از یکی از متهمان ترور هشام
الهاشمی ،نویسنده و کارشــناس امنیتی عراقی
گفت :ما اسامی همه شرکت کنندگان در عملیات
را فاش کردیم ،اما برخی از آنها به خارج از عراق فرار
کردند و یکی از جنایتکاران دستگیر شد .وی ادامه
داد :بزهکاری که دستگیر شد کارمند وزارت کشور
و افسری با درجه ستوان یکم است.
الکاظمی در مورد ســفرش به واشــنگتن و
مالقات با جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا در ۲۶
ماه جاری میالدی توضیح داد :سفرم به واشنگتن
برایسازماندهیروابطآمریکاوعراقوپایانحضور
نظامیآمریکادرعراقانجام میشود،زیرانیروهای
عراقی آماده هستند ،و نیازی به نیروهای جنگی
خارجی نیست ،مگر در زمینه آموزش و اطالعات.
این ســخنان نخســتوزیر عراق پس از آن
منتشر شد که روز گذشته (دوشنبه) منابع عراقی
از آتش ســوزی در پایگاه هوایی امــام علی(ع)
در اســتان ناصریه خبر دادند .به گزارش پایگاه
خبری شــفق نیوز ،یک منبع عراقی اعالم کرد:
آتش سوزی در خوابگاه دانشــجویان دانشکده
نیروی هوایی و انبار داخل پایگاه هوایی امام علی
رخ داد اما این آتش سوزی مهار شد .دالیل آتش
سوزی هنوز مشخص نیســت .این آتش سوزی
تلفات جانی نداشــت .پیش از ایــن نیز در آتش
ســوزی هتلی در کربال یک کودک جان باخت.
این عالوه بر آتشســوزی اخیر در بیمارســتان
امام حسین ذیقار است که باعث کشته و زخمی
شدن بیش از  ۱۰۰تن شــد و تا امروز دالیل آن
مشخص نیست.

