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پایان بی نتیجه نشست سران 
اروپایی درباره بسته اقتصادی کرونا 
اختالفات بین ســران اروپایی درباره بسته 
بازســازی اقتصادی اروپا بعد از بحران کرونا 
در اولین روز نشست آن ها در بروکسل بسیار 
چشمگیر بوده و هیچ توافقی در اینباره حاصل 
نشد. به گزارش نشریه دی سایت آلمان، سران 
27 عضو اتحادیه اروپــا مذاکرات خود درباره 
بسته اقتصادی بازســازی دوباره اروپا بعد از 
بحران کرونا را بدون دســتیابی به نتیجه ای 
به پایان رســاندند. قرار اســت مذاکرات در 
اینباره ادامــه یابد. ســران اروپایی مدت 14 
ســاعت درباره چارچوب بودجــه ای اتحادیه 
اروپا برای هفت ســال آینده و بســته کمک 
اقتصادی کرونایی اروپــا مذاکره کردند. برای 
اولین بار از شــروع بحران کرونا این نشست به 
صورت حضوری در بروکســل برگزار شد. به 
گفته دیپلمات های اروپایی کشورهای هلند 
و اتریش همچنان مخالف این مسئله هستند 
که قسمت اعظم بســته کمکی 750 میلیارد 
یورویی مد نظر کمیسیون اروپایی به صورت 
وام بالعوض به کشورهای بحران زده پرداخت 
شود. آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در آغاز این 
نشست دو روزه شکست مذاکرات در اینباره را 
با توجه به اختالف آشکار مواضع بعید ندانسته 
و از اختالفات بســیار زیاد خبــر داد. به گفته 
دیپبمات ها نخســت وزیر هلند بر این عقیده 
بود که اگر بنا باشد مبلغ 500 میلیارد یورو به 
عنوان وام بالعوض به کشورهایی مانند ایتالیا و 
اسپانیا پرداخت شود باید حق وتو ایجاد شود. به 
اعتقاد وی دریافت کنندگان این کمک ها قبل 
از پرداخت نه تنها باید با اصالحات مد نظر اروپا 
موافقت کرده بلکه آنرا اجرایی کرده باشند. وی 
تاکید کرد که برای این منظــور باید حق وتو 
ایجاد شــود. صدراعظم اتریش هم همچنان 
با پرداخــت 500 میلیارد یــورو وام بالعوض 
به کشــورها مخالفت کرده و تاکید کرد که ما 
نباید به یک اتحادیه بدهکار در طوالنی مدت 

تبدیل شویم.

وی تاکید کــرد: طبیعتا مــا می خواهیم 
منسجم و متحد باشــیم اما همچنین منافع 
پرداخت کنندگان مالیاتی را هم مد نظر داریم. 
به نوشته هفته نامه اشــپیگل، همچنان این 
مسئله مشخص نیست که آیا نشست دو روزه 
سران اروپایی به توافقی درباره چارچوب های 
مالی آینده اتحادیه اروپا منجر خواهد شــد. 
بســته کمکی اقتصادی 750 میلیارد یورویی 
بزرگترین بســته مالی در تاریخ اتحادیه اروپا 
است. به گفته یک دیپلمات اروپایی نشست روز 
جمعه سران اروپایی به دلیل اختالفات موجود 
به جزئیات نرســید. آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان که کشورش ریاست دوره ای بر اتحادیه 
اروپا را بر عهده دارد از همتایان خود خواست 
که مواضع خود را برای دستیابی به توافقی به 
هم نزدیک کنند. وی در اینباره گفت: واقعا به 
آمادگی توافق باالی همه نیاز است تا بتوانیم به 
آنچه برای اروپا خوب است دست یابیم. رئیس 
جمهور فرانسه هم از لحظه های واقعیت سخن 
گفته و خواستار همبســتگی و تعهد کشورها 

نسبت به این مسئله شد. 
ایتالیا هم که کشورش در صورت دستیابی 
به توافق سود زیادی می کند خواستار دستیابی 
سریع به این توافق شده و گفت: یک توافق نه 
تنها به نفع ایتالیا بلکه به نفع همه شهروندان 
این اتحادیه اســت. همتای اسپانیایی او هم از 
نشستی تاریخی ســخن به میان آورده است. 
نخست وزیر چک هم در این نشست درخواست 
کرد که از طریق بسته کمک اقتصادی اروپا به 
صنعت خودرو در این اتحادیه هم کمک شود. 
نخست وزیر لهستان هم این پیشنهاد که دادن 
کمک های بالعوض به پیش شــرط هایی گره 

بخورد را رد کرد. 
همه ســران اروپایی با ماســک در نشست 
حضور پیدا کردند. مــرکل که جمعه 66 امین 
سالگرد تولدش بود هدایایی را از همتایان خود 
دریافت کرد. کمیســیون اروپایی یک طرح 
کمکی 750 میلیون یورویــی را برای کمک 
به اقتصادهای آسیب دیده بر اثر بحران کرونا 
اختصاص داده که حدود 500 میلیون یورو به 
عنوان وام بالعوض و 250 میلیون یورو هم به 

عنوان وام به آنها پرداخت می شود. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 افغانســتان همچنــان درگیــر 
منازعات، آتش، انتحار و خون است. 
هر هفته صــدای انفجارهای متعدد 
در والیات مختلف به گوش می رسد؛ 
اما هدف این انفجارها عماًل نیروهای 
دولتــی افغانســتان و غیرنظامیان 
هســتند. حمالت طالبــان به حدی 
افزایش پیدا کرده که شورای امنیت 
ملی افغانستان روز شنبه 21 تیرماه 
ســال جاری طی اطالعیــه ای اعالم 
کرد که طــی عملیات هــای طالبان 
در سراسر افغانستان، 2۳ غیرنظامی 
از جمله زنان و کودکان را در مناطق 
مختلف کشــور کشته شــده اند. بر 
اســاس این اطالعیــه، در حمالت 
طالبان به 16 والیت افغانســتان، 45 
غیرنظامی دیگر زخمی شــده اند. در 
بخش دیگــری از اطالعیة شــورای 
امنیت ملی افغانستان آمده است که 
کشته شــدن غیرنظامیان بیشتر بر 
اثر انفجار مین های کنــار جاده ای و 
درگیری ها اتفاق افتاده است. در این 
میان و پس از صدور اطالعیه مذکور، 

ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان 
هم خواستار توقف حمالت طالبان و 
جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان 
شــد. در این میان باید متوجه باشید 
که اساساً افغانستان در یک وضعیت 
بسیار سخت و خطرناک قرار دارد. بر 
اساس مستندات موجود که از سوی 
والی کابل و برخــی دیگر از نهادهای 
نظارتی و بین المللی منتشــر شده، 
پایتخت افغانستان شب ها در اختیار 
دولت نیســت! این بدان معناست که 
دولت همچنان در برقــراری امنیت 
کابل ضعف دارد. از سوی دیگر شیوع 
کرونا و مشــکالت اقتصــادی که در 
گذشــته هم وجود داشــت، موجب 
تشکیل باندهای آدم ربایی و اخاذی در 
کابل و برخی از والیات شده است. این 
باندها در نقاط مختلف حتی با یکدیگر 
درگیر می  شــوند و همدیگر را هدف 
قرار می دهند. از ســوی دیگر دولت 
آمریکا پس از امضای قرارداد صلح با 
طالبان در دوحه همچنان منتظر آن 
است تا بتواند همانند گذشته منافع 
خود را از شــطرنج قدرت افغانستان 
تامین کند اما در ایــن میان چندین 
مشــکل وجود دارد. زمانی که زلمی 
خلیلزاد در اسفندماه سال 1۳98 در 

دوحه قطر، قــرارداد صلح با مالبرادر 
آخوند به طرفیــت از طالبان را امضا 
می کــرد، هیچکس نپرســید که آیا 
این قرارداد مشمول نیروهای نظامی 
و پلیس افغانســتان هم می شــود یا 
خیر؟ بگذارید کمی روشــن تر حرف 
بزنــم. یکی از بندهــای توافق دوحه 
این بــود که طالبان دیگــر نیروهای 
آمریکا را هدف قــرار نمی دهد و این 
موضوع به خوبی اجرایی شده است. 
آمریکایی ها در اینجا برای خودشان 
حاشیه امن ایجاد کردند و تمام تمرکز 
عملیات طالبان که مجری آن »شبکه 
حقانی« است را به اردوی ملی و پلیس 
افغانســتان قرار دادند. به این جهت، 
چند روز پیش )24 تیرماه( بیانیه ای 
از سوی سخنگوی طالبان )ذبیح اهلل 
مجاهد( در مورد پایــان مرحله اول 
توافق دوحه منتشــر شــد که در آن 
صریحا اعالم شــده بود که طالبان به 
هیچ وجه به نظامیان آمریکایی حمله 
نکرده و نخواهد کرد. این یعنی، حاال 
که آمریکایی ها با مــا )طالبان( صلح 
کردند، زمانش رســیده که دولت را 
به زور و بر اســاس مطالبات خودمان 
پای میــز مذاکره بیاوریــم. وضعیت 
طالبان و اساساً پرونده افغانستان به 

سمت و سویی رفته که آمریکایی ها، 
طالبان را به جان دولت حاکم بر ارگ 
انداخته انــد. دولتی که ریشــه های 
اختالفش میان اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل همچنان مشــهود است. باید 
توجه داشــت که طالبان اساساً یک 
جریان انحصارطلب اســت که خود 
را الیق و مدعــی حکومت بر کابل در 
قالِب »امارت اســالمی افغانستان« 
می داند. این جریان به دنبال آن است 
تا بتواند در ساختار قدرِت افغانستان 
بیشترین سهم را کســب و تا آخرین 
نفراتش را از زندان هــای دولتی آزاد 
کند. در این راســتا طالبان در حالی 
درخواســت آزادی 600 عضو باقی 

مانــده از 5000 عضــو زندانی طبق 
توافقنامه دوحه را مطرح کرده است 
که حمالت انتحاری و راکتی همچنان 
ادامه دارد. همین چند روز پیش بود 
که اشرف غنی برای بازدید از والیت 
غزنــی وارد این منطقه شــد و چند 
دقیقه بعد چهار راکت از سوی طالبان 
به نزدیکی کاروان وی شلیک شد. این 
حمله در نهایت پنــج زخمی بر جای 
گذاشت؛ اما مساله این است که طالبان 
در حال مخابره پیام هشدار به ارگ و 

شخِص اشرف غنی است. 
به طالبان باج بدهیم یا خیر؟

مثلِث معادالت در افغانســتان از 
آمریکا، طالبان و دولت افغانســتان 
تشکیل شده است. طبیعی است که 
دو ضلع آن یعنی واشنگتن و طالبان با 
یکدیگر در حال هماهنگی و همکاری 
است و حاال تمام فشار این همگرایی 
به دولت مســتقر بر کابل اعمال شده 
اســت. بســیاری از ناظران معتقدند 
که طالبان در حال بــازی دوگانه در 
افغانســتان بوده و به دنبال آن است 
که صحنه جنگ را به صحنه درگیری 
خود با دولت افغانستان تبدیل کند و 
آمریکا را از این معادالت کنار بگذارد. 
این تا حد زیادی درست است و دلیل 
آنهم ســهم خواهِی حداکثری است. 
در این رابطه اخباری منتشر شده که 
نشــان می دهد طالبان به زودی وارد 
مذاکرات با دولت افغانستان می شوند. 
اما دو اتفاق در این میان رخ داده است. 
نخست اینکه طالبان پسر مؤسس این 
جنبش )مال یعقوب، پسر مالعمر( را 
مسئول شاخه نظامی خود قرار داده 
و چندین چهــره قدرتمند دیگر را به 
تیم مذاکره خود افزوده اســت. این 
تحوالت که یکی از مهم ترین تغییرات 
طی سال های اخیر به حساب می آید، 
زیر نظر رهبر فعلی طالبان یعنی »مال 
هبت اهلل آخوندزاده« انجام شده است 
کــه می تواند نشــانگر آرایش جدید 
طالبان در راســتای مذاکره با دولت 
باشــد. موضوع دوم این است که دو 
روز پیش )جمعه( که مساله مذاکرات 
طالبان با دولت افغانستان مطرح شده 
است، کاربران افغان در فضای مجازی 
)خصوصاً توئیتر( از »#به_طالبان_
باج_ندهید« حــدود 8۳ هزار مرتبه 
اســتفاده کرده اند. کاربران تویتر، با 
انتقاد از عدم تغییــر در رویکردهای 

میدانی طالبان، تأکیــد کرده اند که 
دولتمردان افغانســتان نباید به این 
گروه باج  بدهند. این هشتگ در حالی 
به یکی از ترندهای روز جمعه تبدیل 
شــد که احتمال دارد مذاکره میان 
طالبان و دولت بــه دلیل عدم آزادی 
حــدود 600 زندانی آنها لغو شــود. 
در این مسیر بســیاری از شهروندان 
معتقدند که آزادســازی این تعداد از 
زندانیان باز هــم می تواند جبهه های 
میدانی علیه مردم و نیروهای امنیتی 
افغانستان را تشدید کند اما اظهاراتی 
که از ســوی دولت افغانستان مطرح 
می شــود حاوی پیام دیگری است. 
اشــرف غنی اعالم کرده که این 600 
زندانی، ترویست های خارجی هستند 
و به همیــن دلیــل از آزاد کردن آنها 

خودداری می کند. 
دولت افغانســتان معقتد اســت 
که بایــد زندانی های دولتــی که در 
دســت طالبان هســتند آزاد شوند 
اما طالبان در این میــان تا زمانی که 
زندانیانــش را تحویل نگیرد، اقدام به 
آزادســازی زندانیان دولت نمی کند. 
به همین دلیل، اختالف میان طالبان 
و دولت افغانستان ممکن است باعث 
اختالل در مذاکرات بین االفغان شود 
و بدون شک روند و شدت عملیات های 
طالبان علیه نیروهای دولتی افزایش 
پیدا خواهد کرد. به همین دلیل برخی 
از طیف هــای موجــود در حکومت 
افغانستان و سایر جناح های سیاسی 
معتقدند کــه برای اینکــه طالبان با 
دولت افغانستان بر سر میز بنشیند، 
باید امتیازهایی به آنها داده شود. این 
دقیقاً در تضاد با خواســته های مردم 
افغانســتان اســت که می گویند به 

طالبان باج ندهید. 

موج جدید اعتراض  مردم افغانستان در آستانه مذاکرات طالبان با دولت 

# به_ طالبان_ باج_ ندهید؛ چرا؟! 
جناح های سیاسی موجود 

در افغانستان معتقدند 
برای اینکه طالبان با دولت 

افغانستان بر سر میز مذاکره 
بنشیند، باید امتیازهایی به 

آنها داده شود و این دقیقًا 
در تضاد با خواسته های 

مردم افغانستان است که 
می گویند به طالبان باج 

ندهید

بسیاری از ناظران معتقدند 
که طالبان در حال بازی 

دوگانه در افغانستان بوده و 
به دنبال آن است که صحنه 
جنگ را به صحنه درگیری 

خود با دولت افغانستان 
تبدیل کند و آمریکا را از این 

معادالت کنار بگذارد

وزارت امور خارجه چین اعالم کرد، پکن به دنبال تقابل با آمریکا در جهان و یا گرفتن جای آن به عنوان قدرت برتر فناوری جهان 
نیست اما با هرگونه افترازنی خبیثانه و حمله واشنگتن به خود برخورد خواهد کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، هوآ چونیینگ، 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین عنوان کرد، نگرانی اصلی چین ارتقاء سطح معیشت شهروندانش و حفظ صلح و ثبات جهانی به 
رغم ادعای منتقدان در خصوص وجود سیاست خارجی تهاجمی چین با هدف گسترش نفوذ 
در حوزه های نظامی، تکنولوژی، اقتصاد و حوزه های دیگر است. چونیینگ در یک کنفرانس 
خبری روزانه تصریح کرد: چین به عنوان یک کشور با حاکمیت مستقل حق حراست از منافع 
حاکمیتی، امنیتی و همین طور توسعه خود، حق دفاع از دستاوردهای حاصل سختکوشی 
چینی ها، حق سرپیچی در برابر هر گونه قلدری و بی عدالتی علیه خود و همچنین حق مقابله 

با حمالت و افترازنی های خبیثانه آمریکا را دارد.

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که کشــورش لیبیایی ها را تنها رها نمی کند و به حمایت از دولت وفاق ملی لیبی ادامه 
می دهد. به گزارش المیادین، رجب طیب اردوغان، در واکنش به احتمال مداخله مستقیم مصر در لیبی گفت که کشورش 
هرگز مردم لیبی را تنها رها نمی کند. وی با تاکید بر ادامه حمایت از دولت مشــروع لیبی، اقدامات امارات در این کشور در 
حمایت از خلیفه حفتر را مثل دزدان دریایی توصیف کرد و گفت ابوظبی با حمایت 
مالی و تسلیحاتی از خلیفه حفتر مثل دزدان دریایی در لیبی عمل می کند. وی گفت 
که اقدامات مصر در لیبی و حمایت این کشــور از فرمانده شورشیان شرق لیبی غیر 
قانونی اســت. رئیس جمهور ترکیه همچنین به ادامه تماس ها و هماهنگی ها میان 
نظامیان ترکیه با همتایانشان در جمهوری آذربایجان اشاره کرد. عبدالفتاح سیسی 

اخیراً گفته کشورش در برابر هرگونه تهدید مستقیم دست بسته نمی نشیند.

اردوغان: اقدامات مصر در لیبی غیرقانونی استچین: تسلیم ارعاِب آمریکا نمی شویم

در پی درخواســت های ترامپ از سئول برای افزایش 
پرداخت هزینه های حضور نیروهــای آمریکایی در این 
کشــور آســیایی، پنتاگون گزینه هایی را به کاخ سفید 
برای کاهش نیروهایش در کره جنوبی ارائه کرده است. 
به نوشته وال اســتریت ژورنال، یکی از مقام های نظامی 
آمریکا گفت، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در حال 
بررسی حضور نیروهای این کشور در کره جنوبی است؛ 
آمریکا در حال حاضر 28 هزار و 500 نیرو در این کشــور 
دارد. این اقدام احتمالی با انتقادهای شــدیدی از سوی 
قانونگذاران کنگره روبرو شده است، به طوریکه سناتور 
بن ســاس این تصمیم را بی کفایتی استراتژیک نامیده و 
گفته است: ما به عنوان بخشــی از برنامه کاهش و خروج 
نیروها در کره جنوبی سیســتم های موشکی نداریم. ما 
مهمات و نیروهایی داریم که بــرای دفاع از آمریکایی ها 
در آنجا هســتند. دولت واشــنگتن مکررا به متحدانش 

درباره تهدیدهای خروج نیروهــای آمریکایی از مناطق 
استراتژیک هشدار داده اســت. اخیرا نیز دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که قصد دارد تا هزاران 
تن از نیروهای این کشــور را از آلمان خارج کند. کاهش 
نیروهای آمریکایی در شبه جزیره کره یک پیروزی برای 
کره شمالی اســت که مدت هاســت بر خروج نیروهای 

آمریکایی از سئول تاکید دارد. 

ســومین دور انتخابات پارلمانی سوریه امروز یکشنبه 
برگزار می شــود. به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه 
فرامنطقه ای رای الیوم، مردم سوریه یکشنبه برای انتخاب 
اعضای جدید  پارلمان کشورشــان پای صندوق های رأی 
می روند. این ســومین دور انتخابات پارلمانی ســوریه از 
زمان آغاز بحران این کشور اســت و پیش از این سه بار به 
دلیل شــیوع کرونا به تعویق افتاده بود. ناظران معتقدند 
که به دلیل اوضاع اقتصادی و بــه ویژه پس از اجرای قانون 
تحریم های آمریکا موســوم به ســزار )قیصر( این دور از 
انتخابات پارلمانی سوریه متفاوت با دورهای گذشته است. 
استان های دمشــق و حلب از مجموع 250 نماینده 100 
کرسی را به خود اختصاص داده اند و استان حلب و حومه آن 
بزرگترین فراکسیون پارلمانی را با 52 عضو در اختیار دارد. 
در همین راستا، احمد الشیخ، یکی از بزرگان قبیله النعیم 
در اســتان حلب گفت: تعداد نامزدهای مستقل در استان 

حلب 125 کاندید است اما افرادی که شانس بیشتری دارند 
اسامی شناخته شده ای هستند. وی افزود: بارزترین لیست 
انتخاباتی، لیست های االصاله و الشهباء هستند و بیشتر از 
90 درصد نمایندگان مستقل حلب از این دو لیست انتخاب 
خواهند شد. خواسته های مردم ســوریه در این انتخابات 
متمرکز بر حمایــت از اقتصاد، دغدغه هــای کارگران و 

بازسازی کشور است.

ترامپ کاهش نیروهای آمریکا در کره جنوبی را بررسی می کندانتخابات پارلمانی سوریه امروز برگزار می شود 
خبرخبر


