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امروز در دوحه آغاز می  شود؛ 
مذاکرات طالبان و دولت 
افغانستان پس از چهار دهه! 

وزارت امــور خارجه قطــر و طالبان اعالم 
کردند، مذاکرات صلح میان تیم های مذاکره 
کننده طالبــان و دولت کابل قرار اســت فردا 
شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شود. به 
گزارش آسوشیتدپرس، مساله این مذاکرات 
مشهور به مذاکرات بین افغانی در توافق صلحی 
که واشنگتن ماه فوریه گذشــته با طالبان در 
پایتخت قطر امضا کرد مطرح شــده اســت؛ 
شــهری که طالبان در آن یک دفتر سیاســی 
دارد. کمی بعــد از اعالم خبر آغــاز مذاکرات 
صلح بین افغانی در روز شــنبه، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد، مایک پامپئو، 
وزیر امور خارجه دولتش نیز قرار اســت برای 
شــرکت در افتتاحیه این مذاکرات عازم قطر 
شود. صدیق صدیقی، سخنگوی اشرف غنی، 
رئیس جمهور افغانستان در توئیتی تایید کرد 
که هیات آنها برای مذاکرات به شهر دوحه می 
رود و گفت، رئیس جمهور افغانستان برای این 
تیم مذاکره کننده آرزوی موفقیت کرده است. 
پامپئو نیز بیانیه ای صادر کرده و با اســتقبال 
از آغــاز این مذاکرات گفــت: این یک فرصت 
تاریخی برای افغانســتان است تا به چهار دهه 
جنگ و خونریزی در این کشور پایان دهد. او 
ادامه داد: مردم افغانســتان برای مدت خیلی 
زیادی است که فشار جنگ را تحمل کرده اند. 
پامپئو گفت: من مذاکره کنندگان را تشــویق 
می کنم از خود عمل گرایی، خویشــتن داری 
و انعطاف پذیری نشــان دهند، چون موفقیت 
این فرآیند به آن بستگی خواهد داشت. آمریکا 
طبق درخواست ها آماده حمایت است. شورای 
عالی مصالحه ملی افغانســتان اعالم کرده که 
هیات دولت به رهبری عبداهلل عبداهلل، رئیس 
این شورا، همراه با شماری دیگری از مقام های 
دولتی روز گذشــته )جمعه( عازم دوحه قطر 
می شوند. ســعادت نادری، وزیر دولت در امور 
صلح و حنیف اتمر، سرپرســت وزارت خارجه 
افغانســتان، هیات مذاکره کننده را همراهی 
خواهند کــرد. همچنیــن گــروه طالبان به 
بی بی سی تایید کرده است که یک هواپیمای 
قطری شش زندانی طالبان را از فرودگاه کابل 

به دوحه قطر انتقال داده است.

گروه طالبان اعالم کرده بود که بر اســاس 
محاســبه آنها، حدود ۶۵ زندانــی این گروه 
همچنان در بند دولت افغانستان هستند. این 
شش زندانی که متهم به کشــتن شهروندان 
فرانسه و استرالیا هستند، در دوحه تحت نظر 
خواهند بود. با این حال، با انتقال این شــش 
زندانی طالبان به قطــر، مانع مربوط به رهایی 
زندانیان طالبــان از ســر راه مذاکرات صلح 
برداشته می شــود. وزارت خارجه فرانسه روز 
سه شنبه در توییتی به آزادی دو زندانی طالبان 
که در قتل شهروندان فرانسوی مجرم شناخته 
شده اند اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است: 
فرانسه بار دیگر بر شــدیدترین مخالفت خود 
با آزادی افرادی که در ارتــکاب جنایت علیه 
شهروندان فرانسوی گناهکار شناخته شده اند، 
به خصوص قتل سربازان و امدادرسانان، تاکید 
می کند. اســترالیا هم با آزادی این زندانیان 
مخالفت کرده است. محمداشرف غنی، رئیس 
جمهور افغانستان هم در سخنرانی در مراسم 
فارغ التحصیلی ۲۶۷ تــن از فارغ التحصیالن 
آکادمی مارشال فهیم معروف به سندهرست 
افغانستان گفت که هیچ وقت سر قوای امنیتی 
افغانستان معامله نخواهد شد. غنی همچنین 
گفت که صلح آمدنی است و قوای امنیتی حافظ 
نظام و نظم و آبروی کشور هستند. همچنین 
ژنرال جلــز هیل، معاون انگلیســی نیروهای 
ناتو موسوم به حمایت قاطع در افغانستان در 
این مراسم گفت که در این نهاد که هفت سال 
پیش به حمایت انگلیس و کشورهای نیوزیلند 
و استرالیا بنا شــده عالوه بر کمیت بر کیفیت 
رهبری و فرماندهی نیز توجه شــده اســت. 
ژنرال نیک کارتر، رئیس ستاد ارتش انگلیس 
نیز بیانیه ایی را به این مراســم فرستاد. برخی 
از منابع اعالم کرده اند که از هیت افغانســتان 
خواسته شده که فقط یک ســخنران در این 
مذاکرات داشته باشند که احتماالً عبداهلل باشد 

ولی تا هنوز قطعی نشده است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 ماجرای برگزیت و عملی شــدن 
آن، از یک مشــکل فراتر رفته و حاال 
تبدیل به یک معضــل جدی میان 
اتحادیه اروپا و بریتانیا شــده است. 
از روزی کــه ایــن پرونده توســط 
دیوید کمرون، نخست وزیر پیشین 
بریتانیا مطرح شد تاکنون اتفاق های 
بی شماری رخ داده که هم کمرون و 
هم »ترزا ِمی« را مجبور به اســتعفا 
و کناره گیــری کــرد و بــه عبارتی 
دیگر بایــد بگویم که ایــن پرونده، 
هزینه هایی برای لندن داشــته که 
به نظرم بعد از جنــگ جهانی دوم، 
سنگین ترین هزینه  از همین ناحیه 

بر بریتانیا تحمیل شده است. 
اینکه یک روز بریتانیــا اقدام به 
تهدید اتحادیه اروپا می کند و فردای 
آنروز سیاســتمداران کشــورهای 
اصلی این نهاد اروپایی مانند آلمان 
یا فرانسه به سمت لندن گسیل شوند 
تا بتوانند جلوی فروپاشی این نهاد را 
بگیرند، موضوعی است که چندین 
سال به عنوان اهرم فشار بریتانیا مورد 
استفاده قرار گرفته و حاال اروپایی ها 
به این نتیجه رســیده اند که بریتانیا 
اساساً میل به ماندن در این اتحادیه 
را ندارد و از سوی دیگر به دنبال آن 

است که تا آخرین دقیقه از بروکسل 
امتیازگیری کند. این روند تا جایی 
پیش رفته اســت که همه معتقدند 
بریتانیا با همنوایی ایاالت متحده به 
دنبال آن است تا بتواند در باالترین 
ســطح، امتیازهای خود از بروکسل 
را دریافت کند و سپس با دهن کجی 
به این نهاد خــود را به واشــنگتن 

بچسباند. 
جالب اینجاست که افکار عمومی 
اروپا معتقدند بریتانیــا عماًل از باال 
به همه نــگاه می کند. مردم ســایر 
کشــورهای اروپــا معتقدند ملت 
بریتانیا و حتی سیاســتمداران این 
کشور به شدت خودشیفته هستند و 
خود را باالترین قومیت در خاک قاره 
سبز می دانند که تفکرات سنتی شان 
موجب »خود برتر پنداری« شــده 
اســت. فارغ از این مساله، باید توجه 
داشت که سیاستمداران بریتانیا به 
دنبال آن هستند تا خود را تافته ای 
جدا  بافته از اروپا بــه جهان معرفی 
کنند و با نگاه محافظه کارانه و لهجه 
غلیِظ »بریتیش« چنان میدان دارِی 
برگزیــت را پیش برده انــد که حاال 
اتحادیه اروپا اعمال و رفتار لندن را به 
مثابة یک تهدید قلمداد کرده است. 

همین چند روز پیش یک سری 
ســند دیپلماتیک توســط روزنامه 
گاردین افشا شــد که نشان می دهد 
اتحادیه اروپا به بوریس جانســون 

بی اعتماد شــده اســت. این اسناد 
به حدی مهــم و حــاوی پیام های 
مخرب بوده که اورزوال فون درالین، 
رئیس کمیســیون اروپــا در ضمن 
تالش های دولت بریتانیا برای کنترل 
آسیب های این افشاگری، به شکلی 
فوق العاده در این ماجرا مداخله کرده 
 است؛ چراکه افشاگری های مذکور 
حاکی از عقب نشینی دولت لندن از 
برخی توافقات به دست آمده در سال 
گذشته میالدی با هدف اجتناب از 
ایجاد مرز سخت در ایرلند بوده  اند. 
طبق این اســنادی که در روزهای 
اخیر از سوی بروکسل به پایتخت ها 
در اتحادیه اروپا فرســتاده شــدند 
مسائل زیادی فاش شده اند؛ از جمله 
اینکه اتحادیه اروپا مظنون است به 
اینکه بوریس جانســون مانع یافتن 
یک توافق درخصوص مســائل مهم 
باقی مانده نظیر شیالت، کمک های 
دولتــی و حل و فصل مناقشــات تا 
آخرین دقیقه شــود تــا امتیازی را 
بگیرد. مقامهای تیم تحت ریاســت 
مذاکره کننده ارشــد بریگزیت در 
اتحادیه اروپا یعنی میشل بارنیه این 
اســتراتژی را با توجه به پیچیدگی 

مسائل نگران کننده خوانده اند. 
در عین حال مذاکرات بریگزیت 
در ضمن هشــدار رئیس کمیسیون 
اروپا درخصوص ضــرورت احترام 
بریتانیا به قوانین بین المللی مجددا 

از روز سه شنبه هفته گذشته شروع 
شده است اما مساله مهمتر این است 
که به نظر می رسد بوریس جانسون، 
نخست وزیر بریتانیا به دنبال آن است 
تا در دور جدید تنش خود با اتحادیه 
اروپا باالترین ســطح از امتیازها را 
اخذ کند و آنگاه به بروکســل پشت 
کند. اما مساله این است که جانسون 
دقیقاً به دنبال چیست و از چه راهی 
می خواهد ســناریوی خــود که در 

ذهنش می چرخد را عملیاتی کند.
ایرلند و اعمال مقررات تجاری

اهرم هــای بوریــس جانســون 
برای هدف قرار دادن بروکســل تا 
حد زیــادی بر دو عنصر سیاســی و 
اقتصادی استوار است اما او و تیمش 

به دنبال این هستند که بتوانند هر دو 
عنصر را با یکدیگــر ترکیب کنند تا 

شاید منافع بیشتری را کسب کنند.
 از اینــرو چنــد روز پیش دولت 
محافظه کار بریتانیا به نخست وزیری 
بوریــس جانســون اعــالم کــرد 
پیش نویس قانونی را تهیه کرده که 
در صــورت تصویــب در پارلمان به 
دولت بریتانیا اجازه می دهد برخی از 
مفاد توافق با اتحادیه اروپا در زمینه 
تجارت در ایرلند شــمالی را تغییر 
دهد. لندن مدعی است که هدف این 
تغییرات حفظ توافــق صلح ایرلند 
شمالی در صورت عدم دستیابی به 

توافق نهایی با اتحادیه اروپا است.
 برقرار نکردن کنترل گمرکی در 
مرزهای اتحادیه اروپا و بریتانیا یکی 
از مفاد مهم توافق دو کشور است که 
کمتر از یک سال پیش امضا شد. در 
عین حال برداشــتن کنترل مرزی 
بین ناحیه ایرلند شمالی و جمهوری 
ایرلند یکی از اصول مهم توافق صلح 
ایرلند اســت که به سال ها خشونت 
سیاسی در ایرلند شمالی پایان داد. 

بــه همین جهــت تعــدادی از 
سیاستمداران و کارشناسان حقوقی 
بریتانیا نیز در مورد قانون پیشنهادی 
دولت اظهار نگرانی کرده و می گویند 
نقض یک توافق بین المللی از سوی 
دولت بــه اعتبار بریتانیــا در زمینه 
اجرای تعهــدات قانونی خود لطمه 

شدیدی خواهد زد. 
این شوک که از ســوی بوریس 
جانســون به اتحادیه اروپــا تزریق 
شــد، صرفاً یک موضوع اقتصادی و 
سیاسی به حســاب نمی آید، بلکه 
این مساله حاال جنبه های امنیتی و 
فرامنطقه ای )فــرا اروپایی( به خود 
گرفته اســت؛ به گونه ای که نانسی 
پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریــکا، اعالم کرده کــه اگر دولت 
بریتانیا این توافق بین المللی را نقض 
کند و برگزیت صلح ایرلند )موسوم 
به توافق جمعه پاک( را زیر ســوال 
ببرد، تصویب توافق تجاری آمریکا 
و بریتانیــا در کنگره هیچ شانســی 
نخواهد داشت. این مساله به خوبی 
نشان دهنده نفوذ باالی البی ایرلند 
در قوای قانونگذار ایــاالت متحده 
اســت که حاال خود را بهتر و بیشتر 

نشان می دهد. 
فارغ از اینکه بوریس جانســون 

الیحــه  »تضمین پویایــی و امنیت 
بازار داخلی« را بــا محوریت ایرلند 
منتشــر کرده و در حــال اخاذی از 
اتحادیه اروپایی اســت اما مســاله 
اینجاست که بسیاری از مقامات این 
اتحادیه معتقدنــد بریتانیا در حال 
آماده شدن برای اعالم برگزیت بدون 
توافق با اتحادیه اروپا اســت. در این 
راستا میشل بارنیه، نماینده اتحادیه 
اروپا در مذاکرات برگزیت می گوید 
بریتانیا بــه اندازه کافــی برای حل 
مناقشات و اختالفات با اتحادیه اروپا 
تالش نکرده اســت و این در صورتی 
اســت که اتحادیه اروپا در مواردی 
مانند ماهی گیری، دادگاه عالی اروپا و 
دیگر موارد در مقابل بریتانیا انعطاف 
نشان داده است، اما هنوز اختالفات 
چشــمگیری در زمینه های منافع 
اساسی اروپا در مذاکرات با بریتانیا 

باقی مانده است. 
او اعتقاد دارد کــه مذاکرات به 
بحران رســیده و اتحادیه از بریتانیا 
می خواهــد کــه تضمین هایی در 
زمینه هــای رقابتی بــودن بازارها، 
موضوع محیط زیســت، مســائل 
اقلیمی و اســتانداردهای اجتماعی 
و کارگری ارائه کنــد اما گویا لندن 
باز هم به دنبال مســائلی است که 
صرفاً بــرای خودش منافــع دارد. 
ایــن مولفه ها به صورت مشــخص 
نشان می دهد که بوریس جانسون 
به دنبــال آن اســت تــا بتواند از 
ظرفیت های اقتصادی بروکسل به 
نفع خود اســتفاده کند ولی مساله 
اینجاســت که اوضاع و احوال نشان 
می دهــد او احتمــاالً »برگزیــت 
ســخت« یا همان اجرای برگزیت 
بــدون توافق با اتحادیــه اروپا را در 

دستور کار خود قرار خواهد داد.

اختالف میان بروکسل و لندن در مورد توافق تجاری و ایرلند باال گرفت 

برگزیتِ سخت؛ تهدید جانسون برای اتحادیه اروپا
بوریس جانسون به دنبال آن 
است تا بتواند از ظرفیت های 

اقتصادی بروکسل به نفع 
خود استفاده کند، ولی 
مساله اینجاست که او 

احتماالً »برگزیت سخت« یا 
همان اجرای برگزیت بدون 
توافق با اتحادیه اروپا را در 

دستور کار خود قرار خواهد 
داد

رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا، اعالم کرده اگر 

دولت بریتانیا توافق 
بین المللی صلح ایرلند 
)موسوم به توافق جمعه 
پاک( را زیر سوال ببرد، 
تصویب توافق تجاری 

آمریکا و بریتانیا در کنگره 
هیچ شانسی نخواهد 

داشت که نشان می دهد 
البی ایرلند تا چه حد در 

واشنگتن نفوذ دارد!

یک شرکت اماراتی متخصص در حوزه هوش مصنوعی از تصمیم خود برای افتتاح دفتر در اراضی اشغالی خبر داد. به نقل پایگاه 
خبری والال، شرکت گروه ۴۲ که مقرش در ابوظبی است در بیانیه ای اعالم کرد، دفتر جدیدش در ابوظبی اماراتی ها و اسرائیلی ها 
را جذب خواهد کرد و در مرحله اول روی راه حل هایی برای شناسایی بیماران کرونایی و فناوری هوش مصنوعی، راه حل های 
تکنولوژیک در حوزه آب و کشاورزی و انرژی تجدیدپذیر متمرکز خواهد شد. این شرکت 
اماراتی تاریخ افتتاح دفترش را مشخص نکرد. دو شرکت اسرائیلی وابسته به وزارت جنگ 
این رژیم توافقنامه ای را با شرکت گروه ۴۲ پیرامون توسعه راه حل های تکنولوژیک برای 
مقابله با کرونا در ماه ژوئیه امضا کردند. این شرکت متخصص ساخت ابزارهای دیجیتالی و 
برنامه های الکترونیکی است که گفته می شود سازمان اطالعات امارات سال هاست از آن 

برای جمع آوری و پاالیش اطالعات استفاده می کند.

تظاهرکننده های کلمبیایی برای دومین شــب متوالی به خیابانهای پایتخت این کشــور آمدند تا به خشونت پلیس این 
کشور اعتراض کنند؛ تظاهراتی که تاکنون شاهد خشونت و کشته شدن ۹ نفر تا کنون بوده است. به گزارش سی.بی.سی، این 
تظاهرکننده ها معترض به کشته شدن خاویر اوردونیز ۴۶ ساله، یک دانشجوی رشته حقوق با خشونت پلیس بودند. در ویدیویی که 
توسط دوست اوردونیز فیلمبرداری شده، نشان داده می شود او که پدر دو بچه است با سالح 
شوکر پلیس مضروب می شود و بر اساس گزارشها بعدا در اثر جراحاتش در بیمارستان جان 
باخته است. پنجشنبه عصر بالغ بر ۳۰۰ معترض بار دیگر مقابل مقر پلیس در ویال لوز، جایی 
که اوردونز قبل از مرگش در آنجا در بازداشت بود تجمع کردند. معترضان در مقابل صف 
ماموران پلیس مجهز به تجهیزات ضد شورش شعار می دادند: خوکها! گفته شده معترضان 

به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند. 

اعتراضات در کلمبیا به خشونت کشیده شدافتتاح دفتر شرکت اطالعاتی امارات در اراضی اشغالی 

نامزد ریاســت جمهوری حزب دموکــرات آمریکا در 
اظهاراتی عنوان کرد اگر چه از خارج شدن نظامیان کشورش 
از خاورمیانه حمایت می کند اما اگر به ریاســت جمهوری 
انتخاب شود حضور کوچک نظامی کشــورش را در آنجا با 
هدف جلوگیری از تهدید شدن آمریکا و همپیمانانش توسط 
افراطگران حفظ می کند. جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری 
حزب دموکرات آمریکا و معاون رئیس جمهور سابق این کشور 
در مصاحبه با نشریه استارز اند استریپس گفت: این جنگهای 
ابدی باید پایان یابند. من از خارج ساختن سربازان حمایت می 
کنم. اما مشکل اینجاست. ما همچنان باید نگران تروریسم و 
داعش باشیم. او ادامه داد، انتظار کاهش های بزرگ بودجه 
نظامی آمریکا در ضمن تغییر تمرکز ارتش کشورش و رفتن 
توجه آن به سمت تهدیدهای بالقوه قدرتهایی همچون چین 
و روسیه را ندارد. بایدن خاطر نشان کرد، شرایط در سوریه و 

افغانستان و عراق به حدی پیچیده است که نمی تواند وعده 
خارج ساختن کامل ســربازان آمریکایی از آنها را در آینده 
نزدیک بدهد. او گفت که از حضور نظامی کوچک آمریکا در این 
کشورها با ماموریت اصلی تسهیل عملیاتهای ویژه علیه داعش 
و دیگر سازمانهای تروریستی و همچنین آموزش نظامیان آنها 

حمایت می کند.

شدت گرفتن حریق گسترده در ایالت اورگان آمریکا و 
نزدیک تر شدن آن به مناطق مسکونی، باعث تخلیه حدود نیم 
میلیون نفر از ساکنان این ایالت شد. به نوشته آسوشیتدپرس، 
آتش ســوزی مرگبار در شــمال غرب اورگان که مناطق 
مسکونی پرجمعیت آن نیز هست، از روز پنجشنبه افزایش 
یافته و به همین دلیل مســئوالن آمریکایی از ساکنان این 
مناطق خواستند هرچه سریعتر منازل خود را ترک کنند. 
دفتر مدیریت بحران ایالت اورگان شــامگاه پنجشــنبه به 
وقت محلی اعالم کرد مجموع کسانی که از این ایالت تخلیه 
شده اند به ۵۰۰ هزار نفر، یعنی بیش از ۱۰ درصد جمعیت 
کل )۴،۲ میلیون نفر( اورگان رســیده است. بر این اساس، 
نزدیک شدن حریق گسترده به بزرگراه بین ایالتی شماره 
پنج در حومه جنوبی شهر پورتلند، باعث شد که مسئوالن 
اداره اصالح و تربیت اورگان زندانیان یک ندامتگاه در نزدیکی 

محل آتش سوزی را نیز تخلیه کنند. به نوشته آسوشیتدپرس، 
علی رغم اینکه مســئوالن ایالت اورگان شمار دقیق تلفات 
این حریق گســترده را اعالم نکرده اند امــا تا کنون حداقل 
چهار کشته بر اثر این آتش سوزی گزارش شده است. تعداد 
آتش سوزی های همزمان در ۳۷ نقطه اورگان موجب شده 

مساحتی به وسعت ۳۶۴۰ کیلومتر در آتش بسوزد.

بایدن: شرایط سوریه، افغانستان و عراق بسیار پیچیده استتخلیه نیم میلیون نفر از ایالت اورگان در پی شدت گرفتن حریق

خبرخبر


