
ب�ا مخالف�ت برخ�ی وزرای کابین�ه رژی�م 
صهیونیس�تی با س�پردن زمام ام�ور وزارت 
اطالع�ات ای�ن رژی�م ب�ه بنیامی�ن نتانیاهو، 
احتم�ال فروپاش�ی مج�دد کابینه اس�رائیل 
بی�ش از پی�ش تقوی�ت ش�ده اس�ت. ش�ش 
وزی�ر کابین�ه روز دو    ش�نبه در تظاه�رات 
یهودی�ان قدس اش�غالی علیه سیاس�ت های 
نتانیاه�و در کران�ه باخت�ری ش�رکت کردند. 
افزایش ت��وان گروه های مقاومت فلس��طین در 
سرزمین های اشغالی و ناتوانی ارتش صهیونیستی 
در مقابله با فلسطینی    ها ش��رایط امنیتی را برای 
شهرك نشینان صهیونیستی سخت كرده و موجی 
از اعتراضات را علی��ه كابینه بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخست وزیر اس��رائیل به راه انداخته است. صد    ها 
نفر از یهودیان ساكن قدس اشغالی روز دو    شنبه 
مقابل اقامتگاه نتانیاهو تظاهرات كردند و خواستار 
واكنش سخت كابینه علیه فلسطینی     ها در كرانه 
باختری ش��دند. صهیونیس��ت     ها با تجمع مقابل 
اقامتگاه نخست وزیری، خیابان های اصلی قدس 
اشغالی را مسدود كرده و شعارهای ضد فلسطینی 
و ضد مقاومت سر دادند. آنها همچنین خواستار 
مکانیزم بازدارندگی مؤثرت��ر علیه عملیات های 
استش��هادی، تدابیر امنیتی ش��دیدتر و افزایش 
حضور نظامیان در كرانه باختری شدند. به نوشته 
وبگاه ش��بکه »آی24 نیوز«، نکته قابل توجه این 
تظاهرات حضور نیم��ی از وزیران كابینه نتانیاهو 
در این تظاهرات علیه سیاست     ها و تدابیر امنیتی 
خودش بود. شش وزیر كابینه رژیم صهیونیستی 
ش��امل »نفتال��ی بنت « وزی��ر آم��وزش، »آیلت 
شاكد« وزیر دادگس��تری، »یواف گاالنت« وزیر 
ساخت وس��از، »اوری آری��ل « وزیر كش��اورزی، 

»یارین لِوین « وزیر گردش��گری و »زئیو الکین« 
وزیر محیط زیست در این تظاهرات علیه نتانیاهو 
شركت كردند. همچنین در جلسه كابینه تل آویو، 
درگیری لفظی می��ان نفتالی بن��ت و نتانیاهو به 

خاطر اوضاع كرانه باختری رخ داد. 
مخالفت برخی وزرای كابینه رژیم صهیونیستی 
با س��پردن زمام امور وزارت اطالعات این رژیم به 
نتانیاهو احتمال فروپاشی مجدد كابینه اسرائیل 
را تقویت كرده است. اعتراضات وزرای كابینه به 
سیاست های نتانیاهو درحالی است كه ماه گذشته 
با اس��تعفای آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ سابق، 
كابینه نتانیاهو بیش از پیش متزلزل شده است. با 
خروج وزرای دیگر از ائتالف كابینه، نتانیاهو مجبور 
خواهد شد انتخابات زودهنگام برگزار كند. باتوجه 

به افزایش مخالفت های مردمی با سیاست های او 
و گشوده شدن پرونده های قضایی علیه نتانیاهو 
و همسرش احتمال شکس��ت حزب لیکود دور از 
دس��ترس نیس��ت.  اعتراضات وزرا و یهودیان در 
قدس اشغالی، چند روز پس از آن انجام شد كه یك 
فرد فلسطینی هفته گذشته با تیراندازی به سمت 
نظامیان اسرائیلی سه تن را كشت و چند تن دیگر 
را زخمی كرد؛ اقدامی كه به گفته برخی رسانه های 
صهیونیستی بزرگ ترین عملیات علیه اسرائیل در 
سال های اخیر بود. به گزارش العالم، نداو آرگامان، 
رئیس سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی 
)شاباك( چندی قبل هشدار داده بود كه »ادامه 
وضعیت فعلی در كران��ه باختری می تواند به بروز 
انتفاضه جدید و همچنین فعال شدن هسته های 

مسلح مقاومت در این منطقه منجر شود.«
كرانه باختری كه به صورت مش��ترك از س��وی 
تش��کیالت خودگردان و رژیم صهیونیستی اداره 
می شود، در سال های گذشته عمدتاً آرام تر از نوار 
غزه بوده و اعتراضات در آن هم به تظاهرات های 
غیرمس��لحانه مح��دود ب��وده اس��ت. همین امر 
موجب ش��ده شهرك س��ازی در مناطق مختلف 
كرانه باختری ادامه یافته و فلس��طینی     ها هر روز 
بیشتر شاهد از دس��ت رفتن اراضی خود باشند. 
عملیات های مسلحانه اخیر در كرانه باختری، آن 
هم در شرایطی كه این منطقه تحت نظارت شدید 
سرویس های امنیتی تشکیالت خودگردان و رژیم 
صهیونیس��تی قرار دارد، موجب نگرانی ش��دید 

تل آویو شده است. 
 نگرانی نتانیاهو از ناامنی کرانه باختری 

نتانیاهو ك��ه از مقابله با افزایش ت��وان گروه های 
مقاومت در غزه درمانده ش��ده اس��ت، نسبت به 
س��رایت عملیات گروه ه��ای مقاومت ب��ه كرانه 
باختری ابراز نگران��ی كرد. وی دی��روز در پایان 
جلس��ه هفتگی كابینه ضمن اش��اره ب��ه تداوم 
شهرك سازی در س��رزمین های اشغالی، مدعی 
پاس��خ قدرتمند به جنبش مقاومت حماس شد. 
به گزارش وب��گاه »عاروتص ش��وع « نتانیاهو در 
این زمینه مدعی ش��د:»به دنب��ال موج حمالت 
مرگبار تروریستی هفته گذشته در یهودا و سامریه 
)كرانه باختری(، اقدام های امنیتی مستحکمی را 
اجرا كرده و شهرك سازی را در این مناطق ادامه  
داده ای��م«. نتانیاهو همچنین از دس��تور خود به 
نیروهای امنیتی برای ش��تاب بخشیدن به روند 
تخریب منازل افرادی كه دس��ت به عملیات های 

شهادت طلبانه می زنند، خبر داد. 
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احساس نا امني از غزه و کرانه باختري، صهیونیست ها را به خیابان ها آورد

وزرای  اسرائيلی در تظاهرات اعتراضي عليه نتانياهو

رئیس جمه�ور    گزارش  یک 
س�ودان اواخ�ر 
یک    شنبه با استقبال همتای سوری خود وارد 
دمشق ش�د تا اولین رهبر عربی  و البته اولین 
رئیس یک کشور در 8 س�ال گذشته باشد که 
برای احیای روابط با س�وریه پیش�گام شود؛ 
اقدامی که با اس�تقبال مس�کو مواجه ش�د و 
وزارت خارجه روس�یه در بیانیه  ای اعالم کرد 
بازگشت سریع سوریه به خانواده عربی به حل 
هرچه س�ریع تر بح�ران ای�ن کش�ور کمک 

خواهدکرد. 
روز گذش��ته بشار اس��د، رئیس جمهور سوریه از 
عمر البشیر، همتای سودانی خود استقبال كرد. از 
زمان آغاز درگیری های سوریه، البشیر نخستین 
رهبر عربی است كه به این كشور سفر می كند. بر 
اساس گزارش سانا، اسد و البشیر طی مذاكرات 
خود تأكید كردند: شرایط و بحران     ها در تعدادی 
از كش��ورهای عربی، ما را به تجدیدنظر و ایجاد 
روش های جدید در روابط كشورهای عربی مبتنی 
بر احترام به حاكمیت كشور    ها و عدم دخالت در 
امور داخلی آنها مل��زم می كند كه این امر به نوبه 
خود باعث بهبود روابط عربی- عربی خواهد شد 

به طوری كه منافع ملی عرب در نظر گرفته شود. 
س��فر عمرالبش��یر به س��وریه در حالی صورت 
می گیرد كه كشورهای عربی یکی پس از دیگری 
برای ازسرگیری روابط با دمشق آماده می شوند. 
طی چند هفته  گذش��ته گزارش هایی از احتمال 
بازگشایی س��فارت امارات، بهبود روابط با قطر و 
احتمال بازگشت سوریه به اتحادیه عرب منتشر 
شده است. ناظران معتقدند دلیل اینکه كشورهای 
عربی تصمیم گرفته اند روابط خود را با دمشق احیا 
كنند به تحوالت میدانی و پیروزی قطعی سوریه و 
متحدانش بر می گردد. سفر سران عربی به دمشق 
و تالش آنها برای احیای روابط با سوریه می تواند 
تالش های غ��رب به ویژه امری��کا را برای منزوی 
كردن دولت بش��ار اس��د ناكام بگذارد و شاید به 
همین دلیل بود كه روسیه از سفر رئیس جمهور 
سودان به دمشق اس��تقبال كرد. وزارت خارجه 
روس��یه در بیانیه ای اعالم كرد، مس��کو امیدوار 
است س��فر عمرالبش��یر به دمش��ق در عضویت 
دوباره س��وریه در اتحادیه عرب مؤثر باش��د. در 
این بیانیه آمده اس��ت: پ��س از تعلیق عضویت 
سوریه در اتحادیه عرب در نوامبر 2۰۱۱، از اولین 
س��فر رئیس جمهور یك كش��ور عربی به سوریه 

استقبال می كنیم و امیدواریم كه نتایج این سفر 
در ازسرگیری روابط كشورهای عربی با سوریه و 
عضویت كامل این كشور در اتحادیه عرب در اسرع 

وقت ممکن تأثیر داشته باشد. 
 دیدار جابری انصاری با اسد

رئیس جمهور س��وریه در جریان دیدار با حسین 
جابری انصاری دستیار ارش��د وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در امور ویژه سیاسی تأكید 
كرد كه تهران در خصوص تشکیل كمیته قانون 

اساسی سوریه تالش زیادی انجام داده است.  
خبرگزاری رسمی سوریه )س��انا( گزارش داد كه 
طرفین در جری��ان این دی��دار آخرین تحوالت 
سوریه و منطقه و مسائل مربوط به كمیته قانون 
اساسی این كشور را بررسی كردند. اسد در جریان 
این دی��دار از تالش    هایی كه جمهوری اس��المی 
ایران برای تش��کیل كمیته قانون اساسی سوریه 
انجام داده است، قدردانی كرد، هرچند كشورهای 
حامی تروریس��م بر سر راه تش��کیل این كمیته 
موانع بسیاری ایجاد كردند. تشکیل كمیته قانون 
اساسی یکی از مهم  ترین چالش های سیاسی در 
مذاك��رات دیپلماتیك برای حل بحران س��وریه 
محسوب می شود. كشورهای غربی و امریکایی     ها 

اصرار دارند این فرآین��د در چارچوب روند ژنو كه 
مطلوب امریکاس��ت ادامه یابد اما ایران، روسیه و 
تركیه موفق ش��ده اند این چالش را تا حدودی در 
چارچوب مذاكرات آس��تانه پیش ببرند. جابری 
انصاری نیز بشار اسد را در جریان مقدمات برگزاری 
نشست كشورهای ضامن )ایران، روسیه و تركیه( 
قرار داد كه قرار است طی دو روز آتی در ژنو برگزار 
شود، به ویژه اینکه بر سر فرمت نهایی كمیته قانون 
اساسی سوریه نیز توافق صورت گرفته است. وی 
خاطرنشان كرد كه جمهوری اس��المی ایران به 
رایزنی و همکاری با دمش��ق ادام��ه خواهد داد و 
دمشق نیز انعطاف زیادی از خود نشان داد تا امکان 

حصول چنین توافقی فراهم شود. 
 تهدیدهای ترکیه

به رغم هشدار امریکا به تركیه نسبت به هرگونه 
اقدام نظامی علیه كرد    ها مقامات آنکارا همچنان بر 
انجام عملیات نظامی در شمال شرقی سوریه اصرار 
دارند. »رجب طیب اردوغان « رئیس جمهور تركیه 
شامگاه یك    شنبه از لزوم مبارزه با شبه نظامیان ُكرد 
در شمال سوریه و عراق صحبت كرد. اردوغان طی 
سخنرانی در مراس��م افتتاح پارك ملی اسلنر در 
استانبول گفت: »ما همواره در ذهن تروریست     ها 
هس��تیم زیرا ما آنه��ا را در س��نگر    هایی كه حفر 
می كنند، دفن می كنیم و این كار را در آینده نیز 
ادامه می دهیم«. رئیس جمهور تركیه پیش تر هم 
از احتمال آغاز عملی��ات نظامی جدید ارتش این 
كش��ور در منطقه ش��رق رودخانه فرات با هدف 
پاكسازی آن از حضور شبه نظامیان ُكرد خبر داده 
بود. كرد    ها مهم  ترین متحدان امریکا در س��وریه 
محسوب می شوند و نقش اساسی را  در پیشبرد 
برنامه های واش��نگتن در آن كشور ایفا می كنند. 
مقامات امریکایی هم به آن��کارا و هم به نیروهای 
سوری تحت فرمان تركیه هش��دار داده اند اقدام 
علیه كرد    ها برای واشنگتن »غیرقابل قبول« است. 
در همین حال، وزیر كشور تركیه تأكید كرد آنکارا 
اجازه تکرار این مسئله برای شرق فرات را نمی دهد. 
»سلیمان سویلو « وزیر كشور تركیه روز دو    شنبه 
گفت كه ایاالت متحده در مسیر عملیات نظامی 
و ضدتروریس��تی آنکارا در مناطق شرق رودخانه 
فرات در سوریه س��نگ اندازی می كند. به نوشته 
خبرگزاری »آناتولی« وی با تأكید بر اینکه آنکارا 
هرگز اجازه نمی دهد واش��نگتن مانع اقداماتش 
ش��ود، توضیح داد: »امریکا با عملیات سپر فرات 
مخالفت چندانی نکرد ولی درباره عملیات شاخه 
زیتون آشکارا به مقابله پرداخته و تهدید كرد. در 
آن زمان تركیه اجازه نداد چنین اتفاقی رخ دهد و 

این بار نیز اجازه نمی دهیم كه موفق شوند.«

  گزارش  2

   رویکرد

مشروعیت امریکا به طالبان 
بعد از  18 سال جنگ

طبق تأیید »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان، سومین دورِ مذاكرات 
رسمی اعضای دفتر سیاس��ی طالبان با نماینده ویژه واشنگتن )زلمی 
خلیل زاد( در امارات )ابوظبی( روز دو    شنبه 26 آذر برگزار شد كه در این 
نشست نمایندگانی از پاكستان و عربستان سعودی نیز حضور داشتند. 
پیش از این قرار بود كه دور س��وم مذاكرات امری��کا با گروه طالبان در 
اسالم آباد برگزار ش��ود، اما به گفته »نظرمحمد مطمئن « مقام سابق 
طالبان، گفت وگوهای طالبان با خلیل زاد باید در »دوحه « انجام شود و 
اگر در كشور دیگری از جمله پاكستان صورت بگیرد، نتایج مثبتی در پی 

نخواهد داشت زیرا باعث پیچیدگی بیشتر در روند صلح خواهد شد. 
تقریباً از دهه دوم قرن بیست ویکم به بعد)2۰۱۰(، موضوع صلح یکی از 
دغدغه های اصلی حکومت افغانستان بوده است. امریکا و ناتو كه خود را 
متولّی ایجاد صلح و امنیت در افغانستان معرفی می كنند، برای فرار از 
شکست در مبارزه با تروریسم، رویکرد »مذاكره « را در كنار »مبارزه«، 
توأمان پیش می برند و به همین جهت نیز با فشار به پاكستان، خواهان 
آن هستند كه اس��الم آباد طالبان را ترغیب به انجام مذاكره كنند و به 
همین جهت نیز، چندین دور نشست چند جانبه را در كابل و اسالم آباد 
برگزار كردند، اما عماًل نتیجه بخش نبود. اعالم خبر مرگ »مالعمر « در 
2۰۱5 عماًل نشست های صلح را تحت تأثیر خود قرار داد و چند دسته 
شدن طالبان بر سر رهبری بین مالاختر منصور، مالداداهلل و مالرسول، 
نیز موجب شد نشست های صلح به تعویق بیفتد و حمالت طالبان در 
بین سال های پس از مرگ مالعمر تا كنون، شدت گرفته، به طوری كه 
اكنون گفته می شود طالبان بیش از 5۰ درصد خاك افغانستان را تحت 
نفوذ و كنترل خود دارد.  روی كار آمدن دونالد ترامپ در امریکا و تعیین 
استراتژی جدید در جنوب آس��یا كه عمدتاً به فشار نظامی و سركوب 
طالبان بیشتر تأكید شده بود، طی یك و نیم سال گذشته عماًل نتیجه 
معکوسی داشت. به این معنی كه با افزایش حمالت هوایی امریکایی     ها 
بر مواضع طالبان، طالبان نیز حمالت خود را گسترده تر كرد كه نتیجه 
آن این ش��د كه امریکا اكنون خواهان مذاكره مس��تقیم با نمایندگان 
اصلی طالبان اس��ت و چهار دور گفت وگ��وی »رودررو« با نمایندگان 
طالبان در دوحه قطر داشته اس��ت و اخیراً نیز »زلمی خلیل زاد « را به 
عنوان نماینده صلح امریکا در افغانستان تعیین كرده است كه سومین 
دوِر رایزنی های خلیل زاد با كشورهای مختلف در دوم دسامبر 2۰۱8 
)۱۱ آذر ماه ۱397( شروع و تا 2۰ دسامبر )29 آذر( سال جاری ادامه 
خواهد داشت. در واقع نشست خلیل زاد با اعضای دفتر سیاسی طالبان 
در ابوظبی امارات، ادامه نشست     هایی است كه تقریباً از دو سه ماه پیش 
شروع شده است و دیدار    هایی با كش��ورهای مختلف منطقه از جمله 
روسیه، ازبکستان، تركمنستان، قطر، پاكس��تان و عربستان سعودی 
داشته است.  بدون شك جزئیات نشست     هایی كه خلیل زاد با نمایندگان 
كش��ورهای مذكور در خصوص صلح با طالبان داش��ته اس��ت، كمتر 
رسانه ای شده است و تحلیل این نشست     ها بیشتر بر اساس مواضع قبلی 
طرفین، صورت می گیرد اما آنچه مسلم است اینکه امریکایی     ها مذاكره 
می كنند تا خواسته های خود را بر طالبان تحمیل كنند. )اساساً اگر از 
دید امریکایی     ها به قضیه صلح نگریسته شود، منطقی به نظر نمی رسد 
كه پس از ۱8 سال اشغال افغانس��تان و هزینه میلیاردی برای احداث 
پایگاه های دائمی نظامی، حاضر به خروج نیروهایش از افغانستان شود 

و شروط طالبان را قبول كند.(
 امریکایی     ها برای تداوم اشغال افغانس��تان و تأمین منافع كالن خود در 
منطقه، حاضرند دولت اشرف غنی و حتی دستاوردهای ۱8 ساله پس از 
سقوط طالبان را هم قربانی كنند و به همین جهت طرح »ایجاد مناطق امن 
برای طالبان « یا »طرح عقب نشینی نیروهای امنیتی افغانستان از مناطق 
دورافتاده« را پیشنهاد می كنند یا از »خصوصی سازی جنگ « در افغانستان 
سخن می گویند. اما مسئله ای كه طالبان تاكنون از پیش شرط های خود 
عقب نشینی نکرده و مدام بر آن پا فشاری می كند، خروج نیروهای امریکا 
و ناتو از افغانستان است. همچنین تغییر قانون اساسی افغانستان، آزادی 
فرماندهان طالبان، برگزاری انتخابات آزاد و خارج شدن از فهرست سیاه 
س��ازمان ملل از جمله خواس��ته     هایی اس��ت كه طالبان به طور مکرر در 
نشس��ت های بین المللی بدان تأكید كرده است و اساس��اً حضور طالبان 
در نشست های صلح برای اعالم مواضع و برای كسب مشروعیت جهانی 
است. در چنین وضعیتی كه طرفین )امریکا و طالبان( بر مواضع خود اصرار 
می ورزند و نگاه تاكتیکی به مذاكره دارند، نمی توان چشم انداز روشنی برای 
مذاكرات صلح امریکا با طالبان متصور بود، به ویژه اینکه بازیگران مؤثری 
چون روسیه و ایران در مذاكرات صلح كمتر حضور دارند و بازیگران داخلی 
افغانستان اعم از دولت كابل و سران احزاب سیاسی، بر بین االفغانی بودن 
صلح تأكید و عنوان می كنند كه هر نشست بین المللی كه برگزار می شود 

باید با رهبری خود افغان     ها باشد نه امریکا، پاكستان یا روسیه. 
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 ترامپ:  چین عقب است   پاریس
  در حال سوختن  و اوضاع ما خیلي خوبه! 

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امری�کا که در هفته های اخیر در حمایت 
از اعتراضات خیابانی در فرانس�ه، علیه دولت فرانس�ه جنگ لفظی 
به راه انداخته اس�ت، بار دیگر در توئیتی گفت ک�ه »پاریس در حال 
سوختن « است.  ترامپ همچنین با تمجید از عملکرد دولت خود ادعا 
کرد که همه جای دنیا به جز امریکا با مش�کالت شدید روبه رو است. 
دونالد ترامپ كه به جنجال آفرینی علیه دیگر كش��ور    ها مشهور است، در 
آستانه فرا رس��یدن س��ال نو میالدی به جای تبریك به رهبران جهان، از 
سیاس��ت های دیگر ملت    ها انتقاد كرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیك، 
ترامپ روز دو    شنبه در پیامی توئیتری نوشت:»این باورنکردنی است كه با 
دالر بسیار قدرتمند و تقریباً عدم تورم در امریکا، دنیای خارج پیرامون ما 
در حال انفجار است«. ترامپ همچنین نوشت:»پاریس در حال سوختن 
است و چین خیلی عقب است. بانك مركزی ]امریکا[ حتی در حال بررسی 
افزایش دوباره نرخ بهره اس��ت. پی��روزی را دریابید!« ترامپ در دو س��ال 
ریاست جمهوری خود با روسیه و چین دچار تنش های زیادی شده است. 
وی همچنین با متحدان اروپایی واشنگتن هم دچار اختالفات شدیدی شده 
است و در هفته های اخیر از سیاست های كشورهای اروپایی به ویژه فرانسه 
و آلمان انتقاد كرده اس��ت. ادعای ترامپ به قدرت دالر در جهان در حالی 
است كه بسیاری از كش��ور    ها برای در امان ماندن از تحریم های امریکا به 
مبادالت غیردالری روی آورده اند كه در صورت پیگیری این مسئله از سوی 

كشورهای جهان، می تواند به تضعیف دالر در جهان منجر شود. 

  ریاض تصویب قطعنامه ضد سعودی در سنا را محکوم کرد
آل سعود تصویب قطعنامه علیه این كشور در سنای امریکا در ارتباط 
با قتل روزنامه نگار سعودی را محکوم كرده و آن را مداخله داخلی در 
امور این كشور خوانده است.  براس��اس این گزارش، عربستان مواضع 
س��نا را بر پایه ادعاهای واهی خوانده و گفته این ادعا    ها باعث تضعیف 
نقش منطقه ای و بین المللی ریاض خواهد شد.  عربستان در بیانیه خود 
همچنین قطعنامه س��نا را مداخله در امور داخلی این كشور خوانده و 
تأكیده كرده است كه با تعرض به سران حکومت كاماًل مخالف است و 
آن را محکوم می كند.   با این حال عربستان گفته است كه روابط امریکا 
با این كشور استراتژیك با پیوندهای عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی 

است و بر تعهد خود بر توسعه روابط با واشنگتن تأكید كرده است. 

با حضور عربستان، امارات و پاکستان شروع شد

مذاكره امریکا با طالبان 
در غیبت دولت افغانستان 

مذاکرات امریکایی    ها و طالبان با حضور عربس�تان ، پاکس�تان و 
ام�ارات متحده عربی از دیروز در امارات ش�روع ش�د؛ مذاکراتی 
ک�ه دول�ت افغانس�تان ی�ک ط�رف آن ب�ه حس�اب نمی آی�د. 
چند روز بعد از نشس��ت س��ه جانبه وزرای خارجه چین، افغانس��تان و 
پاكستان در كابل، روز گذش��ته طالبان پای میز مذاكره با امریکا حاضر 
ش��د؛ مذاكراتی كه نمایندگان اس��الم آباد، ریاض و ابوظبی هم در آن 
حضور دارند. گفته می ش��ود طالبان با میانجیگری چین حاضر شده به 
مذاكرات صلح افغانستان ملحق ش��ود. وانگ یی، وزیر خارجه چین در 
نشست سه جانبه روز      ش��نبه در كابل گفته بود كه گروه طالبان باید از 
جنگیدن دس��ت بردارد و به چهار دهه جنگ افغانستان پایان دهد. در 
حالی كه امریکایی    ها تا كنون چند دور با طالب��ان مذاكره كرده اند، دور 
جدید مذاكرات آنها با طالبان كه از دیروز در امارات شروع شده، پس از 
نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به عمران خان، نخست وزیر جدید 
پاكستان كلید خورده است؛ نامه ای كه ترامپ در آن از دولت پاكستان 
خواست به روند مذاكرات صلح به بن بست رسیده با طالبان كمك كند. 
هرچند متن این نامه منتشر نشده ولی برخی منابع افغان می گویند كه 
ترامپ در عوض كمك پاكستان به روند صلح، وعده كرده كه مناسبات 

تنش  آمیز با پاكستان را به وضع سابق برگرداند. 
  طالبان با نماینده دولت گفت وگو نمی کند

در حالی كه طالبان پیش از این هرگونه مذاكره با امریکا را منوط به خروج 
نیروهای امریکایی كرده بود، مذاكرات با امریکا و نمایندگان پاكستان و 
امارات و عربستان را از دیروز در امارات بدون حضور رسمی نمایندگان 
دولت افغانستان ش��روع كرد. طالبان گفته كه در صورتی با دولت وارد 
مذاكره مستقیم خواهد شد كه بر سر آینده پایگاه    ها و نیروهای امریکایی 
به یك توافق دست پیدا كند. البته شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی 
ریاست جمهوری افغانستان دیروز یك     ش��نبه به رادیو آزادی گفته كه 
هرچند از تالش های زلمای خلیل زاد نماینده امریکا در مذاكرات حمایت 
می كند و خلیل زاد »اقداماتش در هماهنگی با حکومت افغانستان بوده 
اس��ت« ولی تأكید كرده كه مذاكره با طالبان را هیئ��ت مذاكره كنندۀ 
حکومت انجام خواهد داد. در همین راستا، حمداهلل محب، مشاور شورای 
امنیت افغانستان كه برخی از تعبیر مهمان ناخوانده برای او استفاده كردند 
به امارات رفته تا در مذاكرات شركت كند. این در حالی است كه ذبیح اهلل 
مجاهد، س��خنگوی طالبان گفته كه هیچ دیداری با نمایندگان دولت 
كابل در امارات متحده عربی انجام نمی ش��ود. مجاهد در حساب توئیتر 
خود نوشته است: در آنجا صرفاً با طرف امریکایی در حضور نمایندگان 
چند كشور درمورد مسائل عمده بحث می شود. شبکه آوا هم گزارش كرد 
امریکایی     ها صرفاً وعده سپرده اند كه در حاشیه  این نشست نماینده دولت 

افغانستان را در جریان مذاكرات قرار دهند. 
 مذاکرات بی فایده؟

چشم انداز مذاكرات هنوز مشخص نیس��ت ولی برخی منابع می گویند 
هدف مذاكرات ادغام طالبان در روند سیاسی افغانستان است. یك روز 
قبل از شروع مذاكرات در امارات، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی 
افغانستان از طالبان خواس��ته بود به تیم انتخاباتی او كه » مجموعه ا ی 
از احزاب سیاسی افغانس��تان « اس��ت، بپیوندند و در انتخابات ریاست 
جمهوری سهم بگیرند. به گفته حکمتیار این كار باعث ایجاد حکومتی 
جدید  می شود كه طالبان نیز در آن تأثیرگذار خواهند بود و در تشکیل آن 
نقش خواهند داشت. همزمان با شروع مذاكرات، وزارت دفاع افغانستان 
دیروز طی بیانی��ه ای اعالم كرد، به رغم ورود به فصل س��رد زمس��تان، 
نیروهای امنیتی دفاعی این كش��ور برنامه های جامعی برای تش��دید 
عملیات علیه طالبان دارند. وحید مژده كارشناس مسائل افغانستان كه 
زمانی در وزارت خارجه طالبان فعال بوده در گفت وگو با خبرگزاری آوا 
با اشاره به چشم انداز مذاكرات گفته است:»مشکل بزرگ اینجاست كه 
طالبان می گوید تا زمانی كه بحث حضور نیروهای خارجی فیصله داده 
نشود با افغان     ها مذاكره نمی كنند. به گفته  وی، طالبان به خلیل زاد گفته 
است كه مشکل افغانستان دو بُعد داخلی و خارجی دارد و تا زمانی كه بعد 
خارجی آن حل نشود ما با دولت افغانستان مذاكره نمی كنیم. به باور مژده، 
اگر امریکایی     ها بر این نظر باشند كه حتی یك پایگاه هم در افغانستان 

داشته باشند، تمام مذاكرات بی فایده خواهد بود. 

روسیه: اوكراین در تدارک رویداد 
تحریک  آمیز است

وزی�ر خارجه روس�یه گفته اس�ت که مس�کو ب�ه هیچ عن�وان به 
دنبال آغاز یک نب�رد نظامی علیه کی یف نیس�ت اما رئیس جمهور 
اوکرای�ن در ح�ال طراح�ی ی�ک روی�داد تحریک آمی�ز در پایان 
ماه ج�اری میالدی اس�ت. هرچند از عزم مس�کو ب�رای اجتناب از 
جنگ ب�ا کیف خب�ر داد. در ط�رف مقاب�ل رئیس جمه�ور اوکراین 
در س�خنانی مدعی ش�د که نظامیان روس�یه نه با ه�دف تمرین، 
بلکه با اهداف تهاجمی در نزدیکی مرز اوکراین مس�تقر ش�ده اند. 
به گزارش فارس، »س��رگئی الوروف«   روز دوش��نبه تأكید كرد، به رغم 
اقدامات تحریك  آمیز كی یف، مسکو به دنبال آغاز جنگ با اوكراین نیست.  
بنا بر این گزارش، الوروف در گفت وگو با رادیو »كمسومولسکایا پراودا« 
تأكید كرد: »ما وارد جنگ با اوكراین نخواهیم شد و تا این حد را می توانم 
به شما وعده دهم.« وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت كه در حال حاضر 
هیچ لزومی برای خدشه دار شدن روابط دیپلماتیك میان مسکو و كی یف 
نیز وجود ندارد.  رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه تصریح كرد: »من تصور 
نمی كنم كه قطع روابط ضروری باش��د. مردم اوكراین تقصیری ندارند و 
اطمینان دارم كه اكثریت اوكراینی ها، خواس��تار صلح برای كشورشان 
هستند و می خواهند از ش��ر این رژیم كه مایه تأسف است، ر    هایی یافته 
و خواستار بازگرداندن روابط با روسیه به حالت عادی هستند.« الوروف 
همچنین گفت، مسکو اطمینان دارد كه كی یف به اقدامات تحریك  آمیز 
خود در مرز با روسیه ادامه می دهد و عالوه بر این، روسیه از طرح های »پترو 
پروشنکو « رئیس جمهور اوكراین برای طراحی حادثه ای تحریك آمیز در 
پایان ماه دسامبر )ماه جاری میالدی( مطلع اس��ت.  وی با اشاره به این 
موضوع تأكید كرد: »اطالعات بیشتری كه به دس��ت ما رسیده و نسبتاً 
موثق نیز است از این امر حکایت دارد كه پروشنکو در حال طراحی یك 
اقدام تحریك  آمیز مسلحانه در مرز روسیه، و در مرز كریمه برای پایان ماه 
دسامبر است.« رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین متعهد شد در 
صورتی كه اوكراین طرح های خود را در این زمینه پیش ببرد، با واكنش 
سخت و قاطع روسیه مواجه خواهد ش��د.  اخیراً تنش     ها میان كی یف و 
مسکو بر سر تنگه كرچ در دریای آُزف كه دریای مشترك میان دو كشور 
است باال گرفته است. تنش     ها میان دو كشور پس از آن آغاز شد كه چند 
كشتی نیروی دریایی اوكراین از دریای »آُزف « كه دریای مشترك میان 
روسیه و اوكراین است سفری را به سمت بندر كرچ در كریمه آغاز كردند 
اما پیش از عبور از تنگه كرچ كه جزو آب های منطقه ای روسیه به شمار 
می رود، به گارد ساحلی روسیه اعالم نکردند كه قصد عبور از این منطقه 
را دارند.  همین مسئله باعث شد به محض عبور این ناو    ها از مرز دریایی 
روسیه، و پس از آنکه این كشتی     ها هشدارهای نیروهای امنیتی روسیه 
را نادیده گرفتند، تبادل آتش میان دو طرف آغاز شود و نیروهای امنیتی 
روسیه نیز در نهایت سه كشتی اوكراین را توقیف كرده و آنها را به همراه 

خدمه شان تا بندر كرچ همراهی كردند. 

بشیر»توبه اعراب«  در آغوش  بشار
رئیس  جمهور سودان به عنوان نخستین رئیس یک کشور در 8سال گذشته  به مالقات همتاي سوري خود در دمشق رفت

اسماعيلباقری

وزیر خارجه قطر ب�ا بیان اینکه کش�ورش با 
تحریم ه�ای یکجانب�ه مخالف اس�ت، گفت 
دوحه معتقد اس�ت ک�ه باید با ای�ران تعامل 
کرد، چراک�ه ایران جزئ�ی از منطقه اس�ت. 
ش��یخ محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثان��ی، وزیر 
خارجه قطر در مصاحبه ای با شبکه »سی.ان.بی.
س��ی« در مورد تحریم های امری��کا علیه ایران 
گفت:»ما تحریم یکجانبه علیه هیچ كشوری را 
تشویق نمی كنیم. تحریم، راهی برای حركت به 
سمت حل مسئله نیست.« دیپلمات ارشد قطر 
افزود:»ما ایاالت متحده را به بازگشت به مذاكره 

و راهکار دیپلماتیك تش��ویق می كنیم، چراكه 
تاب یك تنش دیگر در منطقه را نداریم. تصورش 
را هم نمی توانید كنید كه قطر ك��ه بین ایران و 
عربستان سعودی است كه هر دو هم با هم رقیب 
هستند، در چه وضعیتی قرار دارد. همین وضع 
در مورد ایران و ایاالت متحده هم هست و ایاالت 
متحده روابط بسیار قدرتمندی با قطر دارد. این 
موضوع ما را در وضعی��ت معذبی قرار می دهد«. 
وزیر خارجه قطر در مورد روابط كشورهای عربی 
با ای��ران گفت:»ایران جزئی از منطقه ماس��ت، 
بخواهیم یا نخواهیم، چه با سیاس��ت آنها موافق 

باش��یم، چه مخالف. این بدان معنی نیست كه 
با آنها تعامل نکنیم و فق��ط از آنها دوری كنیم و 
در درگیری های نیابتی در یمن، سوریه، عراق و 
لبنان با آنها مقابله كنی��م«. آل ثانی تأكید كرد 
كه اگر یك چارچوب همکاری منطقه ای وجود 
نداشته باشد و كشور    ها با هم در مورد دغدغه     ها و 
نیازهای شان صحبت نکنند، به راه حلی نخواهیم 
رسید. وزیر خارجه قطر بی ثباتی های موجود در 
منطقه را نتیجه سیاست های چند كشور خواند 
و گفت:»ما االن با عربس��تان سعودی كه قطر را 
محاصره كرده،  به جنگ بی دلیل علیه یمن ادامه 

می دهد و نخست وزیر لبنان را ربود، اختالف نظر 
داریم. «آل ثانی به حمایت سعودی     ها و اماراتی     ها 
از تروریسم هم اشاره كرد و گفت:»اغلب كشور    ها 
وقتی ببینند كه هدف وسیله را توجیه می كند، 
در مناطق دیگر از تروریس��م حمایت می كنند. 
در یمن، زمانی كه به القاعده پول پرداخت ش��د 
تا منطقه  را ترك كنند و آنها )ائتالف سعودی- 
امارات��ی( بتوانند ادعای پی��روزی كنند، آیا این 
حمایت از تروریسم نبود؟ این حمایت از تروریسم 
است. حمایت از بی ثبات سازی سومالی. این هم 

حمایت از تروریسم است.«

علیقنادی

قطر: بخواهيم یا نخواهيم باید با ایران تعامل کنيم


