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در سایه نشست پاریس صورت گرفت؛ 
ادامهتظاهراتخشونتبار
وسریالاستعفاهادرلبنان

هیات هایی از کشورهای عربی و غیرعربی به 
منظور شرکت در کنفرانس بین المللی حمایت از 
لبنان، روز گذشته )یکشنبه( وارد بیروت شدند. 
این کنفرانس به دنبال انفجــار مهیب اخیر در 
بندر بیروت برگزار شــد که تلفات جانی و مالی 
شدیدی به دنبال داشــت. به گزارش رای الیوم، 
این کنفرانس راس ساعت ۱۲ به وقت گرینویچ 
با ابتکار عمل فرانسه و حضور کشورهای عربی و 
غیرعربی به صورت مجازی برگزار شــد. در این 
کنفرانس که تحت نظارت سازمان ملل برگزار 
شد، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس و هیات هایی از مصر و روسیه 
و چین هم حضور داشتند. همچنین کشورهای 
کویت و قطر و امارات و عربستان هم به کنفرانس 
دعوت شــدند. کمی قبل تر از برگزاری نشست، 
کاخ الیزه هم با صدور بیانیــه ای تأکید کرد که 
اسرائیل در این کنفرانس حضور نخواهد داشت. 
در این راستا سازمان ملل نیازهای فوری لبنان 
فقط در بخش درمانی را ۸۵ میلیون دالر برآورد 
کرده اســت. این کنفرانس با همکاری آمریکا، 
بانک جهانی پول و اتحادیه اروپا و برای جمع آوری 
کمک برای بازسازی بیروت برگزار شد. از سوی 
دیگر دفتر اطالع رسانی ریاست جمهوری لبنان 
در بیانیه ای اعالم کرد طرف های رسمی ذیربط در 
حال دریافت کمک ها هستند و اخبار منتشر شده 
مبنی بر مخالفت لبنان با دریافت کمک ها صحت 
ندارد و منتشــر کنندگان این اخبار بازخواست 
می شوند. در این راستا، شبکه خبری اسکای نیوز 
در خبری فوری اعالم کرد که منال عبدالصمد، 
وزیر اطالع رسانی لبنان روز گذشته )یکشنبه( از 
سمتش استعفا کرد. همچنین برخی منابع اعالم 
کردند دمیانوس قطار، وزیر محیط زیست لبنان 
هم استعفا داده است. پیش از این نیز سه نماینده 
لبنانی از حزب الکتائب به نام های سامی الجمیل، 
ندیم الجمیل و الیاس حنکش و همچنین وزیر 
خارجه این کشور استعفا دادند. عالوه بر این نعمة 
أفرام، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان لبنان هم 

از سمت خود استعفا داد. 

به موازات این تحوالت، دفتر اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری در بیانیه ای اعــالم کرد که 
ســایت اینترنتی اســاس، اطالعات اشتباهی 
را درباره دیدار میشــل عون، رئیس جمهوری 
لبنان با احمد ابوالغیــط، دبیرکل اتحادیه عرب 
درباره موضع رئیس جمهوری درخصوص انجام 
تحقیقات از سوی طرف های عربی یا بین المللی 
درباره انفجار بیروت منتشر کرده است. میشل 
عــون در گفتگوهای خود با اصحاب رســانه در 
روز جمعه گذشته گفت که هدف از درخواست 
برای تحقیقات بین المللــی درخصوص انفجار 
بندر بیروت وقت تلف کردن است. وی تأکید کرد 
که دستگاه قضایی باید سریع عمل کند، چراکه 
تحقق عدالت با تأخیر دیگر عدالت نیست بلکه 
باید فوری باشــد اما عجوالنه نباشد تا مشخص 
شود چه کســی بی گناه و چه کســی گناهکار 
است.  میشــل عون تنها همین موضع را اتخاذ 
کرده اســت. این اظهارات در حالی انجام شــد 
که بیروت شنبه شــب، صحنه اعتراضات مردم 
خشمگین پس از انفجار اخیر بود. بر اساس اخبار 
مخابره شده، معترضان ساختمان وزارت خارجه 
لبنان را تصرف کردند. همزمان، شبکه الجدید 
لبنان به نقل از منبعی امنیتــی اعالم کرد، تیم 
تحقیقات فرانسه کشف کرده که انفجار بیروت 
حفره ای به عمق ۴۳ متــر در محل انفجار ایجاد 
کرده است و تحقیقات این تیم فرانسوی درباره 
انفجار همچنان ادامه دارد. فــارغ از این آمارها، 
روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی اعالم کرده 
که پلیس نظامــی ارتش لبنــان در چارچوب 
تحقیقات درباره انفجار اخیر بنــدر بیروت که 
با نظارت دادســتانی کل دیوان محاسبات و به 
دستور قاضی غسان عویدات، دادستان کل آغاز 
شد، بازجویی مسؤوالن دستگاه های امنیتی در 
این بندر را پیگیری می کند. خبرگزاری رسمی 
لبنان هم اعالم کرد دادستان کل امروز )دوشنبه( 
جلسات تفهیم اتهام روسای دستگاه های امنیتی 
را یکی پس از دیگری ازسرمی گیرد تا به اطالعات 
فنی که آنها درباره ابعاد مختلف این انفجار دارند، 

دست یابد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

لویه جرگه مشورتی یا به عبارتی 
دیگر گردهمایی بزرگ سران قبایل 
و جریان های افغانســتان با حضور 
بیش از ۳ هزار شرکت کننده از سراسر 
افغانستان روز جمعه با حضور محمد 
اشــرف غنــی، رئیس جمهــوری 
افغانســتان کار خود را آغــاز کرد. 
ســتون فقرات و موضوع اصلی این 
گردهمایــی، آزادی ۴00 نفــر از 
خطرناک ترین زندانیان طالبان بود 
که پیش تر حــدود ۴700 نفر از آنها 
توسط دولت افغانســتان آزاد شده 
بودند. آزادی  این زندانیان موضوعی 
اســت که در توافق دوحه که میان 
آمریکا و طالبان به امضا رسیده بود، 
مطرح شده اســت و به همین دلیل 
دولت افغانستان با فشار آمریکا راهی 
جز آزادی آنها نداشــت. شاید برای 
بسیاری از مخاطبان این سوال پیش 
بیاید کــه چــرا آزادی ۴00 زندانی 
طالبان تا بــه این حد بــرای دولت 
افغانستان و طالبان مهم است؟ پاسخ 
این پرسش یک جواب بیشتر ندارد و 
آن هم »مذاکرات بین االفغان« است. 
زمانی که مال برادر آخند، مســئول 

سیاســی طالبان و زلمــی خلیلزاد، 
نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا 
در امور صلح افغانستان در اسفندماه 
سال گذشته )۱۳9۸( توافق آتش بس 
میان خود را در دوحــه قطر به امضا 
رســاندند، قرار بر این شد تا جریان 
طالبان برای عبور از بحران افغانستان 
و همچنین برقراری آشــتی و صلح 
سراســری در این کشــور، با تمام 
جریان هان سیاسی حاضر در کابل به 
گفت وگو بنشینند که از این مذاکرات 
تحت عنوان بین االفغان یاد می شود. 
این مذاکرات به نوعی تمام امیِد مردم 
افغانســتان و تمام سیاست مداران 
این کشــور برای رهایی از خشونت و 
جنگ در کشورشان است اما در این 
میان طالبان یک شــرط داشت. این 
شرط آزادی تمام ۵۱00 نفر زندانی 
این جریان بود کــه در زندان هایی 
مانند زنــدان بگــرام و زنــدان پُل 
چرخی حضور داشــتند. آنها معتقد 
بودند که اگر دولت افغانستان مایل 
به گفت وگو اســت و ســعی دارد تا 
مذاکــرات بین االفغان بــرای حل و 
فصل مشکالت هرچه سریعتر برگزار 
شــود، باید زندانیان طالــب را آزاد 
کنــد. در ابتدای امر اشــرف غنی با 
این موضوع مخالفت کرد و برخی از 
فعاالن سیاســی افغانستان نزدیک 

بودن زمــان اعالم نتایــج انتخابات 
ریاســت جمهوری را دلیل مخالفت 
غنی اعــالم کردند؛ بــه گونه ای که 
آنها معتقد بودند اشــرف غنی برای 
آنکــه آمریکایی هــا را مجــاب به 
حمایت از او به عنــوان فرِد پیروز در 
انتخابــات ریاســت جمهوری کند، 
اقدام به مخالفت بــا آزادی زندانیان 
طالبان کرد. همان هنگام طالبان به 
این مخالفِت غنــی لبخند تلخ هدیه 
دادند. آنها در پشت پرده برای آزادی 
زندانیان خود با آمریــکا هماهنگ 
کرده بودند. حتی برخی از آنها معتقد 
بودند که چون زندان بگرام توســط 
آمریکایی ها و در پایگاه نظامی بگرام 
ساخته شده اســت، دیگر نیازی به 
اجازه دولت افغانســتان ندارند. این 
روند بر اساس آنچه ناظران سیاسی 
افغانستان می گویند، تا جایی ادامه 
پیدا کرد که غنی چراغ ســبز آمریکا 
برای تاییدش به عنوان رئیس جمهور 
را دریافت کرده بــود. همان هنگام 
علیرغم مخالفت طیف های مختلف 
سیاسی افغانســتان و افکار عمومی 
این کشور، اشرف غنی فرمان آزادی 
زندانیان طالبان را امضا کرد و نتیجه 
آن بازگشــت هزاران نفــر از عناصر 
این جریان به میدان های نبرد علیه 
نیروهای دولتــی )اعم از اردوی ملی 

پلیس ضد تروریسم( شــد. در واقع 
قرارداد آمریکا و طالبان برای این بود 
که ایاالت متحده حمــالت طالبان 
علیه نیروهای خود را خنثی و هدایت 
کنــد، ولی حمالت علیــه نیروهای 
دولتی افغانســتان همچنــان ادامه 
داشــت! روند آزادســازی زندانیان 
طالبان به جایی رسید که تنها ۴00 
نفر از آنهــا در زندان مانــده بودند. 
۴00 نفــر از خطرناکترین زندانیان 
که هر کاری از آنها علیه امنیت ملی 
افغانستان سر زده اســت. این دقیقاً 
همان دوراهی ســخت و خطرناکی 
بود که اشرف غنی آن را مقابل خود 

دید؛ چراکه از یک سو حمالت طالبان 
ادامه داشــت و ســازمان ملل در دو 
گزارش مجزا از همکاری این جریان 
با داعش و القاعده پرده برداشــت و 
از ســوی دیگر تیم ترامپ برای آنکه 
بتوانند برگ برنــده ای در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲0 آمریکا در 
دست داشته باشد، دولت افغانستان 
را برای رفع موانع بین االفغان تحت 
فشار گذاشت. به عبارتی دیگر اشرف 
غنی نگران آن بود که اگر به تنهایی 
دســتور آزادی ۴00 زندانی را بدهد 
و فــردای آزادی، آنها کابل و ســایر 
والیات را به خاک و خون بکشــند، 
دیگر نمی تواند بــه راحتی در مقابل 
عصبانیت جریان های سیاسی و قومی 

افغانستان در ارگ باقی بماند. 
چشم انداز صلح غبارآلود است!   
نگرانی های اشرف غنی به اینجا 
ختم شــد که او بــرای آزادی ۴00 
زندانی طالبان به تنهایی مسئولیت 
نپذیرد. بر این اساس رئیس جمهوری 
افغانســتان در اوایل مردادماه اعالم 
کرد که برای آزادی ایــن زندانی ها 
باید لویه جرگه مشورتی صلح برگزار 
شــود. این طرح او مخالفانی مانند 
گلبدن حکمتیار، رهبر حزب اسالمی 
افغانستان داشت. او و چندین تن از 
رهبران احزاب افغانســتان معتقد 
هستند که اشــرف غنی اختیارات 
تمام و کمال برای آزادی ۴00 زندانی 
طالبان را دارد، ولی با برگزاری لویه 
جرگه مشورتی به دنبال آن است تا 
برای خودش شریک جرم اتخاذ کند. 
بســیاری از تحلیلگران حکمتیار را 
نفوذی می داننــد و عماًل به صلح او با 
دولت و تحویل ســالحش به دولت 
اشــرف غنی مشکوک هســتند اما 
واقعیت این اســت که اشــرف غنی 
به دنبال تقسیم مســئولیِت آزادی 
این ۴00 زندانی میان خود و ســایر 
سران قبایل بود. از سوی دیگر شاید 
عده ای حق را به غنــی بدهند؛ او در 
این مدت به دلیل نزدیکی به ایاالت 
متحده از سوی بسیاری از مقامات و 
جریان های داخلی افغانستان تحت 
فشار بوده است و حاال همه را در لویه 
جرگه به دور یکدیگر جمع کرده تا به 
آنها بگوید اگر این ۴00 زندانی پس 
از آزادی دست به سالح شدند، شما 

هم در تبعات این تصمیم شــریک 
هســتید! اینکه اشــرف غنی پس از 
رای لویه جرگه به آزادی ۴00 زندانی 
طالبان اعالم می کند که تا ســه روز 
آینده گفت وگوهــای بین االفغانی 
آغاز می شــود موضوعی است که از 
منظر آمریکایی ها یک دســتاورد به 
حســاب می آید. جالب آنجاست که 
پس از اعالم نظر مثبت لویه جرگه در 
مورد آزادی زندانیان طالبان، مارک 
اسپر، وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که 
کشورش قصد دارد تا تعداد نیروهای 
خود در افغانســتان را تا نوامبر سال 
جاری میالدی به کمتر از ۵000 تن 
برساند. مساله مهمتر آنکه تنها چند 
ساعت پس از تصمیم لویه جرگه در 
مورد آزادی زندانیان طالبان، وزارت 
کشور افغانســتان ظهر روز گذشته 
)یکشــنبه( اعالم کرد که در نتیجه 
انفجار یک خــودروی بمب گذاری 
شــده در نزدیک یک واحد نظامی 
در شهر غزنی، دســت کم هفت نفر 
کشــته و ۱۶ نفر زخمی شدند! این 
مولفه هــای خــرد و کالن به خوبی 
نشان می دهد که چشــم انداز صلح 
در افغانســتان همچنــان غبارآلود 
است. برخی از کارشناسان سیاسی 
و نظامی در افغانستان هم معتقدند 
به دلیــل تمامیت خواهــِی طالبان 
برای برپایی امارت اسالمی، حتی اگر 
مذاکرات بین االفغان هم شروع شود، 
احتمال دارد ایــن روند با اختالفات 
و بن بســت های متعدد روبرو شود. 
حال آنکه آمریکایی ها هم قرار است 
نیروهای خود را در افغانستان کاهش 
دهند و هیچکس نمی داند پرده بعدِی 

بازِی طالبان چه خواهد بود. 

نگاهی به دالیل برگزاری لویه جرگه مشورتی افغانستان با محوریت آزادی زندانیان طالبان 

شریک جرم؛ آنچه کابل به دنبالش بود! 
برخی کارشناسان 

سیاسی و نظامی در 
افغانستان معتقدند به 
دلیل تمامیت خواهِی 

طالبان برای برپایی امارت 
اسالمی، درصورت شروع 
مذاکرات بین االفغان هم؛ 

احتمال رویارویی این روند 
با اختالفات و بن بست های 

متعدد وجود دارد

اشرف غنی به دلیل 
نزدیکی به ایاالت متحده 

از سوی بسیاری از مقامات 
و جریان های داخلی 

افغانستان تحت فشار بوده 
است و حاال همه را در لویه 

جرگه به دور یکدیگر جمع 
کرده تا به آنها بگوید اگر این 

400 زندانی پس از آزادی 
دست به سالح شدند، شما 

هم در تبعات این تصمیم 
شریک هستید

نخست وزیر سابق مالزی گفت، بابت اظهاراتش درباره سرکوب صورت گرفته در کشمیر از سوی هند در مجمع عمومی سال 
گذشته سازمان ملل عذرخواهی نمی کند و بدون خویشتنداری درباره این مساله حرف می زند. به گزارش شبکه خبری جئو، 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی در یک رشته توئیت پس از یک رویداد در حمایت از کشمیر که در کوآالالمپور برگزار 
شد، نوشت: با وجود آگاهی از انتقادهای احتمالی، انتخاب کردم که درباره مساله کشمیر و 
سرکوب های صورت گرفته از سوی دولت هند در این منطقه در مجمع عمومی سازمان ملل 
سخن بگویم. وی ادامه داد: من در حمایت از بشریت و انسانیت درباره این مساله صحبت 
کردم. از نظر من، سکوت راه حل و گزینه بن بست کشمیر نیست. نخست وزیر سابق مالزی 
گفت: سخنرانی من در مجمع عمومی سازمان ملل این بود که آنچه من گفتم قابل اجتناب 

و خویشتنداری نیست. 

رئیس جمهور اوکراین اظهار کرد، بیرون گود سیاست داخلی آمریکا و به ویژه انتخابات این کشور ایستادن، به خاطر امنیت 
ملی اوکراین بوده است. به گزارش رویترز، ولودیمیر زلنسکی، سحرگاه یکشنبه در توییتر نوشت: اوکراین به خود اجازه دخالت در 
انتخابات آمریکا و به تبع آن، آسیب به شراکت قابل اعتماد و خالصانه ما با آمریکا، را نداده و نخواهد داد. زلنسکی، ۴۲ ساله، زمانی 
که برنده قاطع انتخابات سال گذشته شد، یک بازیگر کمدی بود. اما نخستین سال ریاست 
جمهوری او، تحت الشعاع درگیری ناخواسته اوکراین در سلسله اتفاقاتی قرار گرفت که 
به استیضاح دونالد ترامپ، انجامید. ترامپ به طرز ناکامی، اوکراین را تحت فشار گذاشت 
که تحقیقاتی را درباره رقیب دموکراتش یعنی جو بایدن، آغاز کند که این کار انجام نشد. 
زلنسکی در توییتر نوشت: دخالت در انتخابات حاکمیتی کشور دیگر، هیچ موقع و تحت 

هیچ شرایطی، قابل قبول نیست.

زلنسکی:کییفبیرونگودسیاستداخلیآمریکامیایستدماهاتیرمحمد:سکوت،گزینهحلمسالهکشمیرنیست

تظاهرکنندگان عراقی روز گذشــته )یکشنبه( به 
ساختمان استانداری ذی قار در جنوب این کشور حمله 
کرده و خواستار برکناری مسؤولین این استان شدند. 
به گزارش خبرگزاری آناتولی، صدها تن از معترضان 
عراقــی در اعتراض به نابســامانی خدمات رســانی و 
قطعی برق تظاهراتی برگزار کرده و خواستار برکناری 
مســؤوالن این اســتان شــدند. صدها تن از ساکنان 
شهرستان الفهود در اســتان ذی قار به شهر الناصریه 
رسیدند و به ســاختمان اســتانداری ذی قار در شهر 
الناصریه، مرکز این استان حمله کردند. شاهدان عینی 
اعالم کردند که این تظاهرات را عشایر منطقه الفهود 
ترتیب دادند و شــرکت کنندگان در ایــن تظاهرات 
کاهش خدمات را محکوم و مســؤوالن این استان را به 
فساد و سوء مدیریت متهم کردند. از ماه های گذشته، 
میدان الحبوبی در مرکز شهر الناصریه مرکز اعتراضات 
مردمی علیه عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر سابق 

عراق و احزاب سیاسی بوده است. درد و رنج  شهروندان 
عراقی به ویژه هزاران آواره در استان های مختلف عراق 
به دلیل اختالل برق رســانی به منازل و اردوگاه های 
آوارگان افزایش یافته اســت. از سوی دیگر، یک منبع 
نظامی عراقی از حمله داعش به منزل اسماعیل هلوب، 
معاون اســتاندار صالح الدین در جنوب غرب تکریت 
خبر داد. اعتراض  در برخی استان های عراق از دوهفته 

پیش ادامه دارد.  

هزاران اســرائیلی بار دیگر علیه بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی به خیابان ها آمدند. 
به گزارش هاآرتص، تظاهــرات کنندگان مقابل محل 
اقامت نتانیاهو در قدس اشغالی با سردادن شعارهایی 
خواستار استعفای او به سبب ناتوانی در مدیریت بحران 
کرونا شدند. پلیس رژیم صهیونیستی در پی ازسرگیری 
تظاهرات ها علیه نتانیاهو، مسیرهای منتهی به محل 
اقامت او را مسدود کرده و اجازه پیشروی معترضین را 
نمی دهد. در همین حال، هزاران نفر هم مقابل منزل 
نتانیاهو در شهر ساحلی قیســاریه دست به تظاهرات 
زده و خواستار اســتعفای او شــدند. منابع اسرائیلی 
تعداد تظاهرات کنندگان را حــدود ۱۵ هزار و برخی 
بیش از ۱0 هزار نفر برآورد کرده اند. در همین حال بنا 
بر اعالم مرکز اطالع رسانی فلسطین شماری زیادی از 
نیروهای پلیس جهت مقابله با تظاهرات کنندگان در 
قدس اشغالی و برخی شهرهای دیگر مستقر شده اند. 

بیش از دو هفته اســت که ســاکنان اراضی اشغالی 
مخالف سیاست های نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
دســت به برپایی تظاهرات علیه وی زده و دامنه این 
تظاهرات بــه اطراف منــزل او در خیابــان »بالفور« 
کشــیده شــده اســت. معترضان با انتقاد از عملکرد 
ضعیف کابینه نتانیاهــو در کنترل کرونا و پرونده های 
 فســاد مالی او و همســرش، خواســتار اســتعفای 

هرچه سریعتر او شده اند.

حملهمعترضانعراقیبهساختماناستانداریذیقارتظاهراتدههاهزارنفرعلیهنتانیاهودرقدساشغالی
خبرخبر


