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سهامفروشیطالبانبرایصلح

صلح با طالبان ،کلیدواژه ای که حاال به کلیشه
تبدیل شده است .فارغ از گفت وگوها و نشست
های پراکنده صلح طی سال های گذشته ،یک
ســال اســت که نشست هــای صلح متعددی در
دوحه ،مسکو ،تهران و ابوظبی برگزار شده اما
هیچ یک از آن ها نتیجه ای در پی نداشته است.
دلیل گره صلح با طالبان هم غایب بــزرگ این
نشست ها یعنی نمایندگان دولت افغانستان،
در جایگاه نمایندگان مردم افغانستان ،است.
دولتی دوپــاره که با هــزار حواشی و با دخالت
آمریکا در سال  93سرکار آمد و دولتی پرابهام
که در سایه تقلب احتمالی در انتخابات  98ادامه
مسیر خواهد داد .همین شبهات است که باعث
شده بخشی از مردم افغانستان ،دولت را نماینده
مشروع خود نداند و گروه طالبان نیز روی این
نارضایتی موج سواری کند .آن سوی ماجرا اما،
داستانی دیگر جریان دارد .طی یک سال گذشته،
نمایندگان تروریست هــای طالبان همزمان
با گسترش حمالت خونین خــود در مساجد،
مدارس ،خیابان ها و مراکز رای گیری ،بر ساختن
چهره ای دیپلماتیک برای خود تمرکز کرده اند.
گروهی از آن ها در شاخه سیاسی طالبان ،شهر
به شهر در پی مذاکره و حضور جلوی دوربین
رسانه ها هستند .شاید همین هوش سیاسی و
تغییر نگرش آن ها در نحوه کسب قدرت است
که باعث شده کشورهای بیشتر و تاثیرگذارتری
میزبانان آنــان بــرای مــذاکــرات باشند .دیــروز،
سهیل شاهین ،سخنگوی دفتر سیاسی طالبان
در قطر به بیبیسی گفت که طالبان هفته آینده
هیئتی را به سرپرستی مال عبدالغنی برادر ،رئیس
دفتر سیاسی طالبان در قطر ،به چین خواهد
فرستاد .نشستی که به گفته ذبیح ا ...مجاهد،
سخنگوی دیگر طالبان ،نمایندگان دولت اشرف
غنی ،در قالب شخصی حقیقی و نه شخصی
حقوقی (به عنوان نماینده دولت) می توانند در آن
حضور داشته باشند .این یعنی بازهم دولت غایب
است .اما نکته مهم این نشست ،این است که به
نظر گروه طالبان با بزرگ کردن دایره مذاکرات
سیاسی ،استراتژی «سهام فروشی صلح» را در
پیش گرفته اســت .در این استراتژی آن ها دو
رویکرد را دنبال می کنند .اول :آن ها همه تخم
مرغ هایشان را در سبدی که زلمی خلیلزاد از
واشنگتن آورده ،نمی گذارند .دوم :شاید صلحی
به وجود نیاید ،اما حاال افراد بسیاری هستند که
حاضرند به صحبت ها و مواضع سیاسی طالبان
گوش دهند .اگر دولت آینده افغانستان همین
قدر منفعل باشد ،استراتژی طالبان زنگ خطری
درباره نفوذ آن هاست.

افغانستان

مالبرادر،اینباردرپکن
طالبان:چینمیزباننشستصلحافغانستان
خواهدبود

طالبان اعالم کرده که مذاکراتی بین االفغانی هفته
آینده در پکن ،پایتخت چین ،برگزار می شود .این
خبر را سخنگوی طالبان در حالی اعالم کرده که
مارکاسپرونانسیپلوسی،وزیردفاعورئیسمجلس
نمایندگانآمریکااولهفتهجاریدرسفریسرزدهبه
کابلرفتندتادربارهصلحوخروجنیروهایآمریکایی
ازافغانستانسخنبگویند.سفرآنهاپسازآنبودکه
ترامپاواسطشهریورماه،درپیکشتهشدنسربازی
آمریکاییبهدستطالبان،مذاکراتصلحدردوحهرا
لغوکرد.مذاکراتیکهپسازگذشت 9دور،تامرحله
مکتوبشدنپیشنویسصلحپیشرفتهبود.حاالبه
نظرمیرسدطالبانباچرخشبهسویشرق،تصمیم
گرفتهباقدرتیمنطقهایکهازقضادرجایگاهدشمن
آمریکا قرار دارد ،باب گفت و گو را باز کند .وزارت
دولتدرامورصلحافغانستانگفتهکهبرسرجزئیات
چگونگیبرگزاریایننشستباکشورچیندرحال
گفتوگوستودرصورتیکهمعیارهایقابلقبولدر
ایننشستدرنظرگرفتهشود،درآنشرکتخواهد
کرد .تاکنون دولت افغانستان اعالم نکرده که چه
کسیدرایننشستشرکتخواهدکرد.بااینحال،
ذبیح ا ...مجاهد ،سخنگوی طالبان به خبرگزاری
صدایافغان(آوا)،گفته«:نشستپکنمانندنشست
مسکوگفتوگوهایمیاننمایندگانطالب ازجمله
مال عبدالغنی برادر ،رئیس دفتر سیاسی طالبان و
جریان های سیاسی افغان خواهد بود .اداره کابل
میتواندبهعنوانیکشخصدرایننشستاشتراک
کند (حاضر شود) ،اما نمیتواند به عنوان یک طرف
قضیه(بهعنواننمایندهدولت)اشتراککند».دولت
افغانستان در حالی به دنبال فرستادن نماینده
سیاسی خود به این نشست است که صالح الدین
ربانی ،وزیر خارجه افغانستان دیروز پس از مدتها
اختالف با رئیس جمهور این کشور استعفا کرد.
وی در متن استعفای خود نوشت که فضای کار در
دولت او «از همان آغازین روزهای این حکومت تا این
روزهایپایانی،مطلوبنبود».اوازآنچهایجادشبکه
«ساختارهایموازیوبهحاشیهکشاندن»نهادهای
دولتینامیده،انتقادکرد.

جزئیاتتوافق10بندیاردوغانوپوتیندربارهشمالسوریهچیست؟

برد-بردبهسودمقاومت

کامیار -توافق میان پوتین و اردوغــان را می
توان توافقی «دو سر ُبــرد» ارزیابی کرد که در
صورت ضمانت روسیه به اجرای کامل آن ،هم
حاکمیت و سیادت سوریه حفظ و هم نگرانی
هــای ترکیه با از بین رفتن طــرح هــای تجزیه
طلبانهبرطرفمیشود.سهشنبهشبمذاکرات
طوالنی رجب طیب اردوغ ــان رئیس جمهور
ترکیه و والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه
در سوچی به توافقی در  10بند منجر شد که به
نظر می رسد منافع همه طرف ها در آن لحاظ
شد .در این توافق ضمن تاکید بر حفظ وحدت
سیاسی سوریه و تمامیت ارضــی این کشور و
حفظ امنیت ملی ترکیه ،ترتیباتی نیز برای
حضورنیروهایترکیهدرمناطقمرزیسوریهدر
نظر گرفته شد که تقریبا شبیه توافق آداناست.
با این استثنا که منطقه امن «عملیات چشمه
صلح» فقط در چارچوب تل ابیض و راس العین
به عمق  32کیلومتر آن هم به طور موقت حفظ
خواهد شد .بر اساس این توافق پلیس نظامی
روسیه و محافظان مرزبانی سوریه ،در منطقه

خارج از حوزه اجــرای عملیات چشمه صلح و
در مرز ترکیه و سوریه نیروهای «ی.پ.گ» را
به عمق  30کیلومتر از مرز ترکیه دور خواهند
کرد .در همین حال در طرفین قلمروی عملیات
صلح به عمق  10کیلومتر – به استثنای شهر
قامیشلو -واحــدهــای گشتی ترکیه و روسیه
گشتزنی خواهند کرد.همچنین طرفین به
منظور رسیدن به یک راهکار سیاسی ماندگار به
همکاری در مذاکرات آستانه ادامه می دهند و از
فعالیت کمیته قانون اساسی حمایت میکنند.
هر چند اردوغان بر اساس این توافق توانست
حضور ترکیه را در منطقه عملیات چشمه صلح
به طول  120کیلومتر وعمق  30کیلومتر در
شرایط فعلی تثبیت کند اما این امکان هم برای
دمشق فراهم شد که بر اساس این توافق و با
ضمانت روسیه نیروهای گشت زنی اش را به
دو طرف این منطقه اعزام و حاکمیت خود را بر
مناطق مرزی تثبیت کند.از طرفی اکنون این
فرصتبرایدمشقفراهمشدهاستتابراساس
توافق آستانه موضوع ادلب را پیگیری کند و در

فرا خبر
اردوغانبه 1.6خواستهاشرسید
اردوغان به بهانه مناقشه با کردها ،آمریکاییها را راضی به ترک مناطقی کرد که اگر قرار بود
سوریها وارد آن شوند قطعا راهی جز سرشاخ شدن با واشنگتن نداشتند ،مسئلهای که طبعا
نیز در آینده نزدیک رخ نمیداد .حاال اما در دیدار پوتین و اردوغان دو طرف به توافقی ۱۰
مادهای رسیدند که نخست به ترکیه و متحدان تروریست اش اجازه میدهد تنها بین تل ابیض
و راسالعین حضور داشته باشند(منطقهای نزدیک به دو هزار کیلومتر مربع) و همه میدانند
خواسته اردوغان دقیقا مساحتی  ۶برابر این بود که اکنون در تمامی مناطق باقی مانده ارتش
سوریه مستقر شده است .بهصورت خالصه باید گفت اردوغان به 1.6خواسته اش رسید،
کردها قلمروی خود را از دست دادند ،آمریکاییها هم اعتبار خود را از دست دادند و متحدان
(ایران،روسیه،سوریه) هم مناطق شرق فرات را در سینی طال تحویل گرفتند!
چنین شرایطی به نظر می رسد ترکیه همکاری
بیشتری برای از بین بردن گروه های تروریستی
مستقر در ادلب از خود نشان دهد .در واقع می
توان گفت یکی از بازنده های این توافق همین
تروریست ها هستند و چه بسا سفر بشار اسد به
خطمقدمنبردباتروریستهایمستقردرادلب
نیز همین پیام را برای روسیه و ترکیه در بر داشته
است.از طرفی این توافق جایگاه روسیه را در
سوریه تقویت کرد و با خروج نظامیان آمریکایی
از سوریه ،این روس ها هستند که زمینه های
توافقات آینده میان دمشق ،کردهای سوری و

دمشق ،آنکارا را فراهم خواهند کرد.عالوه بر
تروریست ها یکی دیگر از بازنده های این توافق
آمریکا بود که مجبور شد سوریه را ترک کند و
در روابطش با متحدانش از جمله ترکیه تنش
ایجاد شود.جیمز جفری ،نماینده ویژه دونالد
ترامپ در پرونده سوریه پس از انتشار متن 10
مادهای سوچی گفت :اردوغان ،امتیاز چندانی
از روسیه نگرفت .امتیازی که از آمریکا گرفته بود
خیلیبیشترازاینبود.ترکیهباایناقدامبهروند
مبارزه با داعش لطمه زده و به شکل تاسفباری
روسیه و رژیم اسد را وارد این معادله کرد.

سرزمین سروها همچنان آرام و قرار ندارد.
معترضان لبنانی در هفتمین روز تظاهرات
مسالمتآمیز ،خواستار اعتصاب عمومی در
سراسر کشور شدند.آن ها همچنان ميادين
اصلی شهرها را در دســت دارن ــد .در این
میان ،گروه ها و مجموعه هایی کوچک نیز
درصــدد سازمان دهی تظاهرات و هدایت
اعتراضات به سوی اهداف و خواسته های
معینی هستند .این خواسته ها عبارتند از،
استعفای فوری دولت و تشكيل دولت نجات
ملی  ،انحالل مجلس و برگزاری انتخابات
طی شش ماه آينده و بازگرداندن اموال به
سرقت رفته توسط سياستمداران از سال

عبدالمهدی:نظامیانآمریکاییمجوزیبرایماندندرعراقندارند

«نه»های عبدالمهدی بهآمریکا

نخستوزیر عراق با رد برخی اظهارات مبنی
بر موافقت کشورش با ورود نیروهای آمریکایی
خارجشدهازسوریهگفت:هیچمجوزوموافقتی
دراینخصوصصادرنشدهاست.بهگفتهعادل
عبدالمهدی،حضور نیروهای خارجی در عراق
بایددرچارچوبموافقتبغدادباشدوهرگاهکه
دولت عراق بخواهد نیز پایان یابد .این سخنان
عبدالمهدیچندساعتپسازتاییداخبارمنتشر
شدهدرخصوصانتقالنیروهایآمریکاازسوریه
به عراق ،توسط وزیر دفاع آمریکا و نیز چند روز
پیش از سخنان سفیر ترکیه در بغداد بیان می
شود" .مارک اسپر" وزیر دفاع آمریکا که دیروز و
همچون عادت همیشگی مقامات آمریکایی به
طورغیرمنتظرهبهعراقسفرکردهاست،مدعی
شدکهآندستهازنیروهاینظامیکشورشکه
بهتازگیازسوریهبهعراقمنتقلشدهاند،چهار
هفتهبیشتردراینکشورنخواهندماندوبهکشور
خودبازمیگردند.ویبهتعدادایننیروهاوعلت

انتقالآنانبهعراقونیزچراییباقیماندنآنان
در این کشور به مدت یک ماه اشاره نکرد ".این
در حالی است که آمریکا خواستار بازبینی در
توافق چارچوب استراتژیک بین عراق و آمریکا
برایمشروعیتبخشیدنبهموجودیت6000
نظامی این کشور در پنج پایگاه آمریکایی است.
«فاتح یلدیز» سفیر ترکیه در بغداد نیز چند روز
پیشتصریحکردهبودکهنیروهاینظامیترکیه
تا زمانی که تهدید پ .ک .ک ادامه داشته باشد
درخاکعراقباقیمیمانند.نخستوزیرعراق
همچنین پیشتر با درخواستهای آمریکا برای
خودداری از اجرای سیاست باز در قبال چین و
گسترشمناسباتدوجانبهبااینکشورمخالفت
کردهاست،عالوهبراینکهویفشارهایآمریکا
برای انحالل جریان مردمی الحشد الشعبی
و جمعآوری تسلیحات این سازمان سیاسی و
نظامی را رد کرده است .مسدود نگه داشتن
گذرگاهمرزیالقائمــالبوکمالوتوقفمناسبات

دولتعراقباایرانوتندادنبهمحاصرهآمریکا
وسکوتدرقبالحملههواییرژیمصهیونیستی
به اهــداف مختلف در عــراق از دیگر مطالبات
کاخ سفید بود که با واکنش منفی عبدالمهدی
مواجه شد.نخست وزیــر عــراق همچنین در
خصوصتحوالتداخلی کشورشواعتراضات
خشونتباراخیر گفتکهبرنامهایبرایاصالح
ترکیب کابینه در دستور کار دارد که در صورت
تشکیل جلسه پارلمان ملی در روز شنبه آینده
آن را اجرا خواهد کرد .عبدالمهدی افزود:
دولت بر اهمیت اقدام شورای عالی قضایی
برای تشکیل دادگاه مرکزی مبارزه با فساد
و محاکمه مفسدان اقتصادی و کسانی که
از اموال عمومی مربوط به اجرای طرح های
حیاتی مانند ساخت بیمارستان ،مدرسه،
معابر ،پل و سد سوء استفاده کرده و مرتکب
اختالس شده اند ،تاکید دارد.وی همچنین
به همکاری با پارلمان عــراق بــرای تصویب
قوانین مــورد نیاز و نیز تصمیم دولــت برای
کاهش مسئوالن ،وزیران ،نمایندگان پارلمان
و مدیران تا رتبه چهارم اداری و تا نصف میزان
دریافتکنونیآنانورسیدنآنبهحداکثر۱۰
میلیوندینار(هر ۱۲۰۰دینارمعادلیکدالر
است) در ماه و افزایش دریافتی رتبه های پایان
کارمندی اشاره کرد.نخست وزیر عراق گفت:
از محل درآمد حاصل از این صرفه جویی یک
صندوق تامین اجتماعی تاسیس می شود
تا دیگر هیچ شهروند یا خانواده عراقی فقیر
باقی نماند و خانواده بدون درآمد ،مستمری
به میزان دست کم  ۱۳۰هــزار دینار در ماه
دریافت کند.

قیس سعید در مراسم سوگند ریاست جمهوری:
برخالف آن چه بسیاری از افــراد تصور میکنند
حقوقفلسطینیانباگذشتزمانازبیننمیرود،
زیرافلسطینصرفایکتکهزمیننیستبلکهنقش
آن در سینه و قلب همه تونسیها حک شده است و
چیزیکهدرسینهحکشدهباشدبهزوریابهواسطه
معاملههاوقراردادهاازبیننخواهدرفت.

هنگ کنگ
هنگکنگسرانجامقانوناستردادمجرمانبه

نوشداروپسازمرگ

سرزمین سروهاهمچنان ناآرام
۱۹۹۰مــیــادی تــاكــنــون .دولــت كنونی
و جريان هــای تشكيل دهنده اصلی آن،
همچنان بر استعفانکردن دولــت و مقابله
نــکــردن بــا تــظــاهــركــنــنــدگــان و ضـــرورت
بازگشايی راه ها و جاده های درون شهری و
برون شهری تأكيد دارند.بيشترين حمالت
طی دو روز گذشته متوجه بانك مركزی و
رئيس آن  ،رياض سالمه بوده است .همه او
را آمريكايی و عامل اصلی بحران اقتصادى
می دانند .اعتراضات مردم لبنان اما حواشی
بسیاری را هــم بــه هــمــراه دارد ،از آوردن
دی جی به محل تظاهرات تا گرفتن عکس
های متفاوت و عاشقانه با دود و الستیک

چهره روز

چینرابرداشت

معترضانلبنانیبیتوجهبهوعدههایحریریخواستاراعتصابسراسریشدند

آتش گرفته.سامان دهی بدون تابلو و پنهانی
تجمع ها و تالش همه جانبه برای ارائه انواع
خدمات توسط عوامل و جريان های سياسی
ومشكوكهمچنانادامهدارد.حتی،بسیاری
از مردم از صرف هزینه های باال برای تهیه سن
و استیج و سیستم صوتی و حتی رقص های
دسته جمعی در خیابان ها ،شاکی شده اند
و این کارها را برای مطالبات خود مضر می
دانند.خیلی ها به این برنامه اعتراض کردند و
گفتندهزینهمیلیونیاینبریزوبپاشهاوغذا
و شراب از کجا می آید؟ و طبق معمول سیل
شوخی ها به راه افتاد .یک عده گفتند دولت
این را آورده تا زنان ،مردانشان را از خیابان ها

شهروندلبنانی در شهر مرزی کفرکال با تفنگ
شکاری ،پهپاد تصویر برداری صهیونیست ها را
که بر فراز دیوار بتنی مرزی به تصویربرداری از
خانه های لبنانی ها مشغول بود ،ساقط کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی از دست دادن پهپادش
را تایید کرده است.جالل رمال شهروندی که
پهپاد دشمن را نابود کرد میگوید:داشتم می
رفتم شکار .جلوی قهوه فروشی ایستاده بودم
قهوه میخوردم .پهپاد را دیدم که بر فراز مرکز
ارتش پرواز می کند .زدمش و مال من شد! در پی
این اتفاق ،ارتش اشغالگر گشتی های زیادی به
منطقه اعزام و نیروهایش را تقویت کرد.

جمع کنند و در خانه نگه دارند!عده دیگری
گفتندباوجودچنینبرنامهایدیگرچهکسی
تظاهرات در خیابان را رها خواهد کرد؟!
برنامه هایی که در شهرهای مختلف لبنان
در تظاهرات مسالمت آمیز اجــرا شد مورد
توجه کاربران عرب قرار گرفته و می گویند
تظاهرات این ها از عروسی های ما باحال تر
است!هیئتدولتلبناندوشنبههفتهجاری
طرح نجات «سعد الحریری» نخستوزیر را
تصویب و با گنجاندن بندهای بسیاری در آن
سعی کرد فتیله تظاهرات را پایین بکشد اما
معترضان اعالم کردهاند این طرح آن ها را
راضی نمیکند.

پنج ماه بعد از آغاز اعتراضات و آشوب ،سرانجام
هنگ کنگ رسما الیحه استرداد متهمان به چین
را پس گرفت .شهروندان هنگکنگی نهم خرداد
ماه در اعتراض به تصویب الیحه استرداد مجرمان
درمجلساینکشوربهخیابانهاآمدند.اینالیحه
اجازهاستردادمجرمانبهچینرامیسرمیکرداما
ب ه گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقالل
هنگکنگ میشد.به رغم به تعلیق درآمدن الیحه
استرداد مجرمان ،معترضان خشن هنگ کنگ
همچنان به تظاهرات خود که بر اساس شواهد،
آمریکا نیز در آن نقش دارد ،ادامه دادند و خواستار
حقوق و آزادیهای بیشتری شدند.در صورتی که
این الیحه به تصویب میرسید ،افراد تحت تعقیب
پلیس چین که به هنگ کنگ فرار کرده بودند،
پس از دستگیری به دولت مرکزی چین تحویل
یشدند.
داده م 

