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واکنش تند مقامات افغانستان  به طرح 
آمریکا برای تشکیل دولت موقت؛
سند توافق را امضا نمی کنیم 

شماری از فعاالن سیاسی و رسانه ای افغان 
طرح جدید صلح آمریکا را که در ســفر زلمی 
خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان 
به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبداهلل 
عبداهلل رئیس شــورای عالــی مصالحه ملی 
تحویل داده شــد، ناکارامد و ادامــه طرح بُن 
می دانند که ۲۰ ســال پیش به شکست منجر 
شد. طلوع نیوز افغانستان با اشاره به دستیابی 
به نســخه ای از نامه وزیر خارجــه آمریکا به 
اشرف غنی نوشت واشــنگتن از سازمان ملل 
می خواهد نشستی جهانی را با حضور وزیران 
خارجه ایران، روسیه، چین، پاکستان و هند و 
همچنین فرستاده  ویژه آمریکا برای بحث روی 
یک طرح واحد درباره روند صلح افغانســتان 
برگزار کند. بر اســاس این گــزارش، آنتونی 
بلینکن افزوده اســت نشســت دیگــری را با 
میزبانی ترکیه با حضور نمایندگان هواداران 
جمهوریت و طالبان برای نهایی ســازی یک 
توافقنامه صلح دیگر برگزار خواهد کرد. وزیر 
خارجه آمریکا در این نامه هشــدار داده است 
که عدم توافق بین رهبران افغانستان در دهه 
۹۰ سبب پیامدهای فاجعه بار برای این کشور 
شــد و چنین موضوعی نباید تکرار شود. وی 
همچنین با اشاره به تهیه طرحی برای کاهش 
۹۰ روزه خشــونت ها برای جلوگیری از آغاز 
عملیات بهاری، اضافه کرده است که بازنگری 
توافقنامه صلح آمریکا با طالبان در واشنگتن 

هنوز به پایان نرسیده است.
براساس گزارش طلوع نیوز، دولت انتقالی و 
نقشه راه سیاسی و آتش بس دایمی، سه بخش 
مهم طرح صلح نو آمریکایی است. در این طرح 
آمده است که پس از پایان دولت انتقالی، رئیس 
آینده افغانستان بر اســاس انتخابات برگزیده 
خواهد شد. در این طرح  آمده است که در رأس 
قوه اجرایی رییس دولت و وزیــران کابینه با 
ریاست های مستقل و در بخش دیگر مجلس و 
مجلس سنا قرار دارد که طالبان نیز در ترکیب 
آن مشارکت خواهند داشت. این در حالی است 
که ریس جمهوری افغانســتان روز گذشــته 
انتقال قــدرت از طریق انتخابــات را غیرقابل 
بحث اعالم و یکبار دیگر تأکید کرد که تنها از 

طریق انتخابات حاضر به انتقال قدرت است. 

دولت جوبایــدن پس از رســیدن به کاخ 
ســفید اکنون طرحــی دیگــری را از طریق 
زلمی خلیل زاد به کابل فرســتاده اســت که 
سیاستمداران، محافل رســانه ای و سیاسی 
این کشور را به دو جناح موافق و مخالف تقسیم 
کرده و ســبب موضع گیری های جدید شده 
است. رئیس جمهوری  افغانستان هم یکشنبه 
تایید کرد که طرح  جدید آمریکا و نامه آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه این کشور  را دریافت کرده 
است. اشرف غنی پس از ســفر خلیل زاد و در 
مراسم افتتاح سال سوم و دوره  هفدهم مجلس 
این کشــور با بیان اینکه هر  فردی طرحی را 
پیشنهاد می کند اما این طرح ها عملی نیست، 
تاکید کرد کــه انتقال قدرت تنهــا از طریق 

انتخابات ممکن است. 
در همین راســتا حمداهلل محب، مشــاور 
امنیت ملی افغانستان روز گذشته در نشست 
خبری با  بیــان  اینکه  طرح جدیــد در واقع 
چارچوبــی  برای تســریع روند صلح  اســت 
افزود: طــرح دولت مشــارکتی، طرح زلمی 
خلیل زاد و نه دولت آمریکا اســت. وی اظهار 
داشــت معضل افغانســتان تنهــا در مذاکره 
با طالبــان و مشــارکت آنها در قــدرت حل 
نمی شــود زیرا طرف های زیــادی در جنگ 
 افغانستان وجود دارند که بخش بزرگی از آن 

نیروهای خارجی است. 
به باور وی اشرف غنی تنها در محافل داخلی 
از خود قهرمان ســازی می کند امــا در واقع 
به چیزی که دیکته شــده باید عمل کند. در 
همین حال،  »عطامحمد نور« رئیس اجرایی 
حزب جمعیت اسالمی افغانستان، طرح جدید 
آمریکا را شامل نکات مفید و مثبت نیز دانسته 
و نسبت به اجرای آن ابراز رضایت کرده است. 
ژنرال عبدالرشید دوستم نیز گفته در دیدار با 
خلیل زاد گفته است که در کنار روند صلح باید 

آمادگی برای جنگ نیز حفظ شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 در میــان حجم عظیمــی از اخبار 
روزانه که بر بمب گذاری، نسل کشــی، 
اعتراضات مردمــی و قتل و غارت های 
خاورمیانه و آفریقا متمرکز است، گاهی 
رویدادهایــی به وقــوع می پیوندد که 
نشان می دهد همه چیز صرفاً سیاست 
و امنیت نیست. به بیانی گویا تر مخابره 
این مقدار از اخبار سیاسی در طول یک 
۲4 ســاعت به نوعی ما را در یک مسیر 
کانالیزه می کند. مسیری که فقط باید 
در آن به مشــاهده و تفسیر اظهارات و 
مواضع سیاستمداران جهان مشغول 
باشیم که در نهایت ما را از خیل عظیم 
اتفاق های مهم و تاثیرگذار دنیا بی خبر 
می ســازد. یکی از این موضوعات که ما 
از آن عموماً بی خبر هستیم یا به صورت 
سطحی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم، 
اعتراضات صنفی است. ما طی روز اخبار 
زیادی در کشورهای منطقه و اوراسیا 
در مورد اعتراضات مردمی می شنویم 
ولی واقعیت امر این است که اعتراضات 
مذکور یا به دلیل مسائل اقتصادی است 
یا عنصر فقر و بیکاری در آن به ســتون 

فقرات تبدیل شده است، اما اعتراضات 
صنفی رنگ و بوی دیگری دارد که هم 
تلخ است و هم شــیرین. عمدتاً عادت 
کرده ایم که اعتراضــات صنفی اروپا را 
مورد نظر قرار دهیم و  برای همگان این 
موضوع در کشورهای غربی خیلی مهم 
و قابل پیگیری است، اما اینبار خبری 
از غرب نیست؛ بلکه همه چیز در شبه 
قاره هند رخ داده اســت. از اوایل پاییز 
سال جاری شمسی تا به امروز سلسله 
اعتراضاتی از سوی کشاورزان هند رخ 
داده اســت که به کانون توجه بسیاری 
از کشــورها، رسانه ها و ســازمان های 
بین المللی و منطقه ای تبدیل شــده 
است. این اعتراضات بارها و بارها انجام 
شد ولی سیر صعودی آن بسیار مشهود 
و قابل لمس بود. در آبان ماه سال جاری 
بسیاری از کشاورزان از دولت خواستند 
تا به آنها مجوز برگزاری تحصن صنفی 
داده شود که این امر مورد پذیرش قرار 
نگرفت ولی چند روز بعد یعنی در ششم 
آذر ماه مجوز برگزاری این تحصن داده 
شد و مراسم مربوط به اعتراضات صنفی 
کشاورزان به خوبی و خوشی برگزار و در 
نهایت تمام شد. کشاورزان به قوانینی 
معترض بودند که اعتقــاد دارند آنها را 
از حداقل قیمت تضمین شــده برای 

محصوالت تولیدی محروم خواهد کرد 
اما به هر ترتیب روز هفتم آذرماه پس از 
برگزاری تحصن، درگیری ها با توافقی 
برای اجازه به تظاهرات کشــاورزان در 
پایتخت پایان یافت ولی روز بعد )هشتم 
آذرماه( مجدداً تنش ها شــروع شــد. 
کشاورزان در آن روز با کامیون، اتوبوس 
و تراکتور خود را به مرز ســینگو شهر 
دهلی با ایالت هارایان رساندند و فردای 
آن روز هــم بزرگراه اصلی شــمالی به 
سمت پایتخت را مســدود کردند. این 
کشاورزان معترض شــعارهایی علیه 
دولت نارندا مودی، نخســت وزیر هند 
سر دادند و پرچم های قرمز، زرد و سبز 
رنگ اتحادیه های کشاورزان را در دست 
داشتند. اوضاع در آن هنگام به حدی از 
کنترل دولت خارج شده بود که در نهایت 
پلیس اقدام به شــلیک گاز اشک آور به 
ســمت معترضان برای متفرق کردن 
آنها کرد و سپس به آنها اجازه داده شد 
که به سمت پایتخت، راهپیمایی کرده 
و در یک محل  مشــخص شده تحصن 
کنند. سپس گفته شــد که کشاورزان 
ظاهراً آماده یک تحصن طوالنی مدت 
هستند و از انتقال به محل مشخص شده 
برای اعتراض خودداری کردند که این 
مساله نگرانی از برخوردهای تازه بین 

نیروهای امنیتی و معترضان را افزایش 
داد. از آن روز تاکنون بیش از ســه ماه 
می گذرد اما همچنان فریاد کشاورزان 
خســته از قوانین تبعیض آمیز دولتی 

قطع نشده است. 
دعوا بر سر چیست؟ 

واقعیت این اســت که کشاورزان 
به رغم تامین مواد غذایی مورد نیاز این 
کشــورِ چند میلیارد نفری، بهره ای از 
دســترنج کار خود نمی برد یا کمترین 
بهره بــه آنها داده می شــود. به همین 
دلیل اوایل دی ماه سال جاری شاهد آن 
بودیم که کشاورزان هندی با استفاده 
از ماشین آالت کشــاورزی خود مانند 

تراکتور، سعی در برداشتن موانع پلیس 
در اتوبان ها داشتند اما وضعیت به نحوی 
بحرانی شد که دولت، نیروهای بیشتری 
را برای آرام کردن اوضاع به پایتخت اعزام 
کرد. این دقیقاً همان خشمی است که 
در دل کشــاورزان جوانه زده و حاال در 
حال غلیان اســت. ماجرای اعتصابات 
و تظاهرات آنها پس از آن شــروع شد 
که پنج دور مذاکره دولت با نمایندگان 
زارعان و اتحادیه های کارگری بر ســر 
قوانینی که به گفته کشاورزان به ضرر 
آن ها است، بی نتیجه ماند. این اصالحات 
البته موافقان و مخالفانی در میان اقشار 
و طبقات گوناگون داشته است. بسیاری 
معتقدند اقتصاد هنــد نیازمند اصالح 
اســت اما منتقــدان می گویند دولت 
پیش از اعمال تغییرات، اتحادیه های 
کشــاورزی را طرف مشورت قرار نداده 
و پایه های اعتماد را سست کرده است. 
بیش از نیمی از هندی ها در مزارع کار 
می کنند و دولت به کشــاورزان یارانه 
می دهد و آنهــا را از مالیــات بر درآمد 
و بیمه محصــوالت معــاف می کند. 
دولت در حال حاضر حداقل قیمت ۲۳ 
محصول را تضمین و مرتب از بدهی های 
خود چشم پوشــی می کنــد. به گفته 
نمایندگان اتحادیه های کشــاورزی 
در هند، کشــاورزان می گویند دولت 
می خواهد بــه این روند پایــان دهد و 
کشاورزان را با شرکت های بزرگ طرف 
کند و این موضوع دقیقاً همان نقطه ای 
اســت که منجر به چنین آشوبی شده 
است. اعتراض این کشاورزان به قوانین 
جدیدی اســت که خرید محصوالت 
آنها را با قیمت های تضمینی از ســوی 
دولت پایــان می دهد. ایــن در حالی 
است که بیشتر کشــاورزان معترض 
از ایالت های شــمالی پنجاب و هاریانا، 
ثروتمندترین جوامع کشاورزی هند و 
به »کاسة غذای« هند معروف هستند. 
دولت مدعی است که این قوانین باعث 
افزایش درآمد حاصــل از مزرعه داری 
می شــود، و همچنین از بیــش از 4۰ 
نماینده کشــاورزان برای گفتگوهای 
بیشتر دعوت کرده اســت. کشاورزان 
اما می گویند که ایــن اصالحات فقط 
به سود تجارت های بزرگ است. بنا به 
قوانین جدید، شرکت های خصوصی 

این امکان را پیدا می کنند که محصوالت 
اساسی کشاورزی را برای استفاده آتی 
انبار کنند، در حالی کــه تاکنون فقط 
دولت اجازه چنین کاری داشته است. 
حاال هرچه بیشــتر می گذرد، خشــم 
تامین کنندگان مــواد غذایی در هند 
بیشتر و بیشتر می شود. بنا به گزارش 
رویترز، کشــاورزان هنــدی در ادامه 
اعتراضات سراســری خود در هند، در 
۲۵ ایالت این کشور جاده ها و بزرگراه ها 
را مســدود کردند. آسوشیتدپرس هم 
روز گذشته )دوشــنبه( گزارش داد در 
حالی که اعتراضات کشاورزان هندی 
از صدمیــن روز خود عبــور می کند، 
هزاران کشاورز شــش بزرگراه منتهی 
به دهلی نو را مســدود کرده و خواهان 
لغو اصالحات قوانین کشاورزی شدند. 
این روند تا جایی بحرانی شــده که روز 
یکشــنبه هم گزارش شد یک کشاورز 
۵۰ ساله با آویزان کردن خود از درخت 
مرز شهر دهلی، خودکشی کرده است. 
این در حالیســت که مقامات هندی 
کارکنان رســانه های اجتماعی مانند 
واتس اپ، فیسبوک و توییتر را به زندان 
تهدید کرده اند تا آن ها را مجبور به افشای 
اطالعات مربوط به کشاورزان معترض 
کنند. خشم به پا شــده در هند اگرچه 
بسیار نادر اســت، اما باید دید آیا نارندا 
مودی، نخست وزیر این کشور می تواند 
بر تن »داس های برهنه« جامه بپوشاند 

یا خیر؟!

 اعتراض کشاورزان هند به اصالحات قوانین کشاورزی وارد صدمین روز خود شد؛

صف کشی اتوبانی برای شکستن انحصار
روند اعتراضات تا جایی 

بحرانی شده که روز یکشنبه 
گزارش شد یک کشاورز با 

آویزان کردن خود از درخت 
مرز شهر دهلی، خودکشی 

کرده است. این در حالیست 
که مقامات هندی کارکنان 
رسانه های اجتماعی مانند 

واتس اپ، فیسبوک و 
توییتر را به زندان تهدید 

کرده اند تا آن ها را مجبور به 
افشای اطالعات مربوط به 

کشاورزان معترض کنند

کشاورزان هندی در حالی 
که اعتراضاتشان از صدمین 

روز خود عبور می کند نه تنها 
بزرگراه ها و مبادی ورودی و 
خروجی 25 ایالت را مسدود 
کردند، بلکه هزاران کشاورز 

شش بزرگراه منتهی به 
دهلی را مسدود کرده و 

خواهان لغو اصالحات قوانین 
کشاورزی شدند

کری الم، رهبر هنگ کنگ دیروز )دوشــنبه( گفت، دولت کامال از اصالحات پیشــنهادی چین برای سیستم 
انتخاباتی این شهر اســتقبال می کند؛ اصالحات مدنظر پکن، کنترل دولت مرکزی بر سیاست های هنگ کنگ را 
افزایش می دهد.  به گزارش آسوشیتدپرس، براســاس گفته های مقام های چینی، الیحه پیش روی کنگره خلق به 
معنای آن است که کمیته های عمدتاً طرفدار چین که رهبر هنگ کنگ را انتخاب می کنند، همچنین می توانند بخش 
بزرگتری از قانونگذاران را هم تعیین کنند تا اطمینان حاصل شود که این شهر به دست میهن پرستان اداره می شود. 
در حال حاضر، نیمی از قانونگذاران هنگ کنگ مستقیما از سوی رای دهندگان 
انتخاب می شوند. کری الم در کنفرانس مطبوعاتی خود پس از بازگشت از نشستی 
در پکن گفت: حفره هایی در سیستم های انتخاباتی هست، همچنین نقص هایی 
در سیستم های هنگ کنگ. کامال درک می کنم که این موردی نیست که کامال به 
دست دولت مورد رسیدگی قرار بگیرد. خوشحالم که مقام ها از اختیاراتشان برای 

مدیریت این مشکل هنگ کنگ استفاده کردند.

پــس از بحــران در پرونــده مداخلــه نظامــی در منطقــه الفشــقه و ســد النهضــه میــان اتیوپــی 
و ســودان، منابع خبــری از اختــالف جدید میــان این دو کشــور خبــر دادند. خبرگزاری رســمی ســودان 
ســونا اعــالم کــرد کــه پــس از مداخلــه نظامــی در منطقــه الفشــقه در نــوار مــرزی میــان اتیوپــی و 
 ســودان و پرونــده ســد النهضــه، پرونــده ســومی منجر بــه تشــدید تنش میان دو کشــور شــده اســت. 
طبق این گــزارش، دولت اتیوپــی از نیروهای جوزف تــوکا در والیت نیل آبی حمایت لجســتیک کرده اســت. 
ســونا در ادامه گــزارش داد که ایــن حمایت شــامل تجهیز ایــن نیروها به 
ســالح، مهمات و تجهیزات جنگی اســت. طبــق اعالم خبرگزاری ســودان، 
دولت اتیوپی درصدد اســت تا با اســتفاده از جــوزف توکا شــهر الکرمک در 
ایالت نیل آبــی را اشــغال کند. جوزف تــوکا فرمانــده نیروهــای »الحرکة 
 الشــعبیة« اســت که از ســال ۲۰۱۱ در اســتان نیل آبــی با ارتش ســودان 

در حال جنگ است.

 »الکرمک« پرونده جدید اختالفات سودان و اتیوپیاستقبال رهبر هنگ کنگ از اصالحات انتخاباتی مدنظر چین 

جمعی از شــهروندان لبنانی در اعتراض به اوضاع 
نامناسب معیشــتی تظاهرات دوشنبه خشم را برگزار 
کردند. به گزارش شــبکه روســیا الیــوم، معترضان 
لبنانی روز گذشــته )دوشــنبه( بــرای هفتمین روز 
متوالی مســیرهایی را بســتند و برخی دیگر تایرها را 
آتش زدند. معترضان لبنانــی اعالم کردند که این روز 
دوشنبه خشم است و از همان ساعت های اولیه صبح 
با آتش زدن تایر خودروها برخی از جاده ها و خیابان ها 
در مناطق مختلف لبنان را مســدود کردند. همزمان 
با حضور معترضــان در خیابان ها، فعاالن خواســتار 
حضور گســترده تر مردم در تظاهرات شــدند. برخی 
معترضان نیز با به صــدا درآوردن ناقوس کلیســاها 
خواســتار حضور مردم در خیابان ها شدند. تظاهرات 
شهروندان لبنانی از سه شنبه هفته گذشته در اعتراض 
به اوضاع نامناسب معیشتی این کشور و افزایش ارزش 
دالر آغاز شــد. در همین حال، بشــاره پترس الراعی، 

اســقف مارونی های لبنان در واکنش بــه تظاهرات 
مردمی در این کشــور اظهار کــرد: لبنانی ها با بحران 
سیســتم و نظام مواجه نیســتند، بلکه با بحران تعلق 
خاطر به اصل ایده لبنان مواجه هســتند؛ بهتر اســت 
مردم منفجر شــوند و میهن باقی بماند تا اینکه میهن 
منفجر شود و مردم هم از بین بروند. وی افزود: ما تحت 
 هر شــرایطی باقی خواهیم ماند و مــردم از متجاوزان 

به کشور قویتر هستند. 

عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد: 
ما حمالت خود در عربستان را تشدید و با حمالت آنها 
از طریق اقدامات بازدارنده مقابله خواهیم کرد. محمد 
البخیتی، عضو شورای سیاسی جنبش انصاراهلل یمن 
در مصاحبه با شــبکه المنار گفت: آنها می خواهند که 
یمن به صورت یکجانبــه و یکطرفه عملیات را متوقف 
کند و آنها به خودشان حق انحصاری در پیشروی های 
میدانی به ویــژه در مأرب را می دهنــد. وی ادامه داد: 
ششــمین عملیات توازن بازدارندگــی از بزرگترین 
عملیات های پاسخ به ائتالف متجاوز در عمق عربستان 
بوده است. البخیتی گفت: ما در تمامی جبهه ها آماده 
خواهیم شد و حمالت خود را به عمق عربستان تشدید 
خواهیم کرد و با تشدید حمالت آنها از طریق تشدید 
حمالت خودمان مقابــل خواهیم نمــود. وی افزود: 
جز با پس گرفتن مــأرب و میدان هــای نفتی در آن، 
مردم یمن نخواهند توانست محاصره را بشکنند. این 

عضو ارشــد جنبش انصاراهلل تصریح کرد: تماس های 
غیرمســتقیمی بــا آمریکایی ها از طریــق عمانی ها 
وجود دارد. وی افزود: ما اعــالم کرده ایم که به حمله 
به عربســتان تا زمانی که تجاوزها متوقف نشود، ادامه 
خواهیم داد. البخیتــی درخصوص دیدار میان هیئت 
آمریکایی و انصاراهلل که به صورت مستقیم برگزار نشد، 
 گفت: این دیدار مثبت نبود، چراکــه آمریکا خواهان 

توقف یکطرفه جنگ شد.

تظاهرات »دوشنبه خشم« در لبنانانصاراهلل: حمالت به عمق عربستان را تشدید می کنیم
خبرخبر


