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مذاکرات طوالنی امریکا و طالبان که مراحل زمانی زیادی داشته و در قطر 
و چند کشور دیگر انجام گرفته، قرار است تا چند روز دیگر به امضای توافق 
منتهی ش��ود و منابع امریکایی و منطقه ای این توافق را تأیید کرده اند. با 
اینکه از مدت ها قبل روی بسیاری از مفاد توافق، اتفاق نظر وجود داشت ولی 
امریکایی ها، برای نشان دادن دست برتر، از طالبان یک آتش بس شش ماهه 
را درخواست می کردند و به موازات فراز و نشیب انتخابات ریاستی در مهرماه 
که هنوز با عالمت سؤال جدی دستکاری در نتایج ضعیف روبه روست، یک 
برنامه پیچیده را برای افغانستان تدارک دیده اند. در بیش از یک ماه اخیر 
نهایتاً امریکایی ها پذیرفتند که به جای آتش بس شش ماهه، به یک کاهش 
تنش هفت روزه تن دهند تا حفظ آبرو صورت پذی��رد. در واقع طالبان با 
آگاهی از شرایط انفعالی امریکا، از ابتدا بر اصول و مطالبات مذاکراتی خود 
اصرار ورزیده و آتش بس را نیز پذیرفت و بیش��ترین امتیازها را در توافق 
به دست آورده است، که از آن جمله آزادی تعدادی از مقامات طالبان که 
در زندان های امریکایی بودند و 5هزار زندانی دیگر طالبان که در اختیار 
دولت افغانس��تان اس��ت. طالبان که امتیازات خوبی را از امریکا به دست 
آورده، باید پس از آغاز خروج تدریجی 4هزار نیروی امریکایی و زمانبندی 
برای خروج بقیه آنها و خروج تدریجی نیروهای ناتو، با گروه های سیاسی 
افغانستان وارد مذاکره شود و سپس نهادهای حکومتی را تشکیل دهد. 
ترامپ به شدت نیازمند این توافق است تا به عنوان یک دستاورد سیاسی در 
روند انتخابات سال بعد از آن بهره مند شود ولی توافق با طالبان و انتخابات 
ریاستی افغانستان به نحوی جلو رفته که همه  چیز مین گذاری شده است. 
اوالً تقریباً بسیاری از رقبا و طرف های سیاسی به نتایج انتخابات اعتراض 
جدی دارند و پیروزی اش��رف غنی را، تقلب می دانند که از سوی امریکا 
مدیریت شده است و طالبان نیز حکومت اشرف غنی را فاقد مشروعیت 
می داند. لذا روند نهادهای حکومتی یا پروسه مذاکرات طالبان با گروه های 
سیاسی به دلیل اینکه نسبت به تشکیل حکومت اسالمی از سوی طالبان 
هیچ گونه توافقی ندارند، به سادگی به نتیجه نمی رسد، به ویژه اینکه این 
گروه های سیاس��ی حاضر نیس��تند بخش کوچکی از حاکمیت باشند. 
حاصل این فضای پرتنش این است که افغانستان به مرحله ای پرتنش از 
درگیری های سیاسی و نظامی وارد می شود و امریکایی ها با اینکه در توافق 
با طالبان زمانبندی خروج نظامیان خود را امضا کرده اند، کاهش نیروهای 
خود را در سقف مطلوب و برنامه ریزی شده حفظ خواهند کرد و امیدوارند 
جنگ و تنش در افغانستان، این فرصت را برای استمرار حضور امریکایی ها 
در افغانستان تولید کند و فرسایش طالبان و گروه های افغانی، از ظرفیت 
آسیب به نیروهای امریکایی بکاهد. این طرح امریکا در عراق نیز با کمی 
تفاوت در دستور کار است ولی امیدی متکی بر جنگ افروزی و تنش بین 
گروه های محلی این کشورهاست که معلوم نیست رخداد های این کشورها 
در چه مسیری قرار گرفته و کدام پدیده پیش بینی نشده را رقم خواهند زد. 
امریکا تالش دارد پاکستان را به عنصر مدیریت کننده بین خود و طالبان 
قرار دهد تا ضریب پیش بینی راهبردهای خود را قرین صحت نماید ولی 
در افغانس��تان بازیگران متعددی حضور دارند که قادرند این محاسبات 

خوشبینانه امریکایی را به سرعت با بحران روبه رو کنند.
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قطرمقردفترضدترورسازمانمللمیشود
مجلس شورای قطر به نمایندگی از دولت این کشور یادداشت تفاهمی 
را با س��ازمان ملل با هدف ایجاد چارچوب همکاری برای تقویت نقش 
پارلمان      ها در مقابله با تروریسم و ش��رایط مربوط به آن و نیز پیشبرد 

همکاری دوجانبه در زمینه های مهم و مورد توجه امضا کرد. 
به گزارش الجزیره، این یادداشت تفاهم که در دفتر ضد ترور سازمان 
ملل در نیویورک امضا شد، شامل ورود مجلس شورای قطر و سازمان 
ملل به تمهیدات مس��تقیم برای تأس��یس      دفتر برنامه های ضد ترور 
سازمان ملل است و این امر به معنای مشارکت پارلمانی در ممانعت و 

مبارزه با تروریسم بوده که دفتر آن در کشور قطر است. 
  ---------------------------------------------------

استقبالاتحادیهعربازتوافقتبادلاسرادریمن
دبیرکل اتحادیه عرب از توافق دولت مستعفی یمن و جنبش انصاراهلل 
درباره تبادل اسرا اس��تقبال کرد. همزمان یک منبع اعالم کرد مرحله 
اول اجرای این توافقنامه ش��امل تبادل هزار و420 اس��یر خواهد بود.  
به گزارش الشرق االوس��ط، احمد ابوالغیط در دی��دار با گریفیتث ابراز 
امیدواری کرد که این پیشرفت گامی در مسیر کاهش تنش های نظامی 
باش��د و نقش مؤثری در افزایش فرصت های س��ازش مس��المت آمیز 

درگیری های یمن ایفا کند. 
  ---------------------------------------------------

بولتون:امیدوارمکاخسفیدمانعانتشارکتابمنشود
جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق امریکا در نشستی در کارولینای 
شمالی ابراز امیدواری کرد که به دنبال استیضاح ترامپ بتواند کتابش 
را منتشر کند.  به گزارش رویترز، وی در پاسخ به توئیت های انتقادی 
ترامپ نیز گفت:  »ترامپ توئیت می کند اما من نمی توانم واکنشی نشان 
بدهم. آیا این عادالنه اس��ت؟ « بولتون گفت که در جریان س��خنرانی 
روز دو     ش��نبه خود گفته که کاخ س��فید هنوز در حال بررسی نسخه 

دست نویس این کتاب است. 
  ---------------------------------------------------

درگیریدر»لوهانسک«اوکراینبایککشتهو۴زخمی
در ادامه اتهام زنی های کی یف به مسکو درباره دخالت در درگیری های 
مناطق ش��رقی اوکراین، ارتش اوکراین روز سه      ش��نبه از حمله جدید 
روسیه به منطقه لوهانس��ک خبر داد.  بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی 
اینترنتی »هرومادسکه« اوکراین، ارتش این کشور روز سه      شنبه اعالم 
کرد که در نتیجه حمله جدید روسیه در منطقه لوهانسک، یک سرباز 
اوکراینی کشته و چهار تن دیگر مجروح شدند. نیروهای روس به مواضع 
اوکراین در نزدیکی روستاهای  نوووتوکیوسکه، اوریخوف، کریمسکه 
و ویلنه )در منطقه لوهانسک( حمله کردند. بنا بر اعالم ارتش اوکراین، 
نیروهای نظامی این کشور توانستند مواضع خودشان را حفظ کنند و 

در حال حاضر وضعیت »تحت کنترل « قرار دارد. 
  ---------------------------------------------------

دستوربازداشت۲۲۸تنبهاتهامارتباطباگولن
دادستان های ترکیه روز سه      شنبه به دنبال انجام تحقیقات از ارتش و 
وزارت دادگستری، دستور بازداشت 22۸ تن را به اتهام ارتباط داشتن 
با سازمان گولن صادر کردند؛ سازمانی که به اعتقاد آنکارا در کودتای 
نافرجام سال 20۱۶ میالدی دست داشته است.  به گزارش آناتولی، در 
تازه      ترین اقدام، دادس��تان های ترکیه در جریان تحقیقات از نیروهای 
مسلح این کشور دستور بازداشت ۱5۷ تن از جمله ۱0۱ افسر در حال 
خدمت را صادر کردند. این عملیات از استان ازمیر واقع در غرب کشور 
آغاز شده و در 4۳ استان ادامه یافته است. از سوی دیگر دادستان های 
آنکارا، پایتخت ترکیه در جری��ان تحقیقات از حامیان گولن در وزارت 
دادگستری دستور بازداشت ۷۱ تن را صادر کرده اند که ۳۳ تن از این 

افراد همچنان مشغول خدمت در این وزارتخانه هستند. 
  ---------------------------------------------------
اعتراضروسیهبهبرنامههایامریکابراینظامیسازیفضا

خبرگزاری ریانووس��تی روس��یه گزارش کرد وزارت امور خارجه این 
کشور تأکید کرده، برنامه های امریکا به هدف استقرار تسلیحات در فضا 
باعث وارد شدن یک ضربه غیرقابل بازگشت به توازن امنیتی فعلی در 
حوزه فضا می شود.  وزارت امور خارجه روسیه همچنین تأکید کرد، این 
کشور هیچ برنامه ای برای آنکه مشکالت موجود در فضا را با استفاده از 

تسلیحات حل کند، ندارد. 

اسد: آزادسازی ادلب ادامه خواهد یافت
رئیسجمهورس�وریهوعدهدادک�هنبردبرایآزادس�ازیادلب
ب�اوج�ودهیاه�ووجنجالآفرینیهاییک�هازش�مالبهگوش
میرس�د،ادامهخواه�دیافت.س�خنگویحزبحاک�مترکیهبا
متهمک�ردندولتس�وریهبهنق�ضآتشبسدراس�تانادلب،
مدعیش�دای�نترکیهنیس�تکهتوافقس�وچیحولاس�تان
ادلبرانقضکردهاس�ت.ازس�ویدیگر،مس�کوازگش�تزنی
مجددنیروهایخودوآنکارادرمناطقش�مالیس�وریهخبرداد.
بشار اسد دو    شنبه شب در یک نطق تلویزیونی به مناسبت پیشروی های 
اخیر ارتش سوریه و آزادسازی کامل ش��هر حلب افزود: این پیروزی و 
آزادسازی به معنای پایان جنگ و خنثی کردن تمامی نقشه     ها یا نابودی 
تروریسم و حتی تسلیم شدن دشمنان نیس��ت اما به طور حتم بینی 
دش��منان را به خاک مالید و مقدمه ای برای شکست کامل دیر یا زود 
آنان خواهد بود.  اسد گفت: عملیات آزادسازی حومه حلب و ادلب بدون 
توجه به »سر و صداها« و هیاهویی که از شمال ترکیه شنیده می شود، 
ادامه خواهد یافت؛ همچنان که عملیات آزادسازی تمام خاک سوریه و 

شکست کامل تروریست     ها و برقراری ثبات نیز ادامه می یابد. 
سخنان اسد را می توان پاس��خی به هش��دار اخیر وزارت دفاع ترکیه 
دانست، آنکارا چندی پیش به دمشق هش��دار داد که ارتش ترکیه در 
صورت حمله احتمالی به نقاط مهم در ادلب، پاسخ محکمی خواهد داد.  
سوریه در هفته های اخیر همچنین موفق شده است ۶00 کیلومتر مربع 

از مناطق اشغالی حلب و ادلب را آزاد کند. 
همچنین پس از تسلط کامل ارتش سوریه بر جاده بین المللی حلب به 
دمشق از سمت ادلب و حماه و پاکسازی کامل آن، عملیات بازسازی این 
جاده بین المللی و راهبردی برای راه اندازی مجدد آن آغاز شده است. 

روز گذشته نیز ساکنان شهر حلب به دنبال آزادی و پاکسازی شهرک     ها 
و روستا های غرب و شمال این ش��هر از وجود گروه های تروریستی و 
خارج شدن استان حلب از تیررس آنان، با آمدن به خیابان ها، به شادی 
پرداختند.  همچنین مهندس باسم منصور،  مدیر شرکت هواپیمایی 
سوریه نیز به س��انا گفت: به لطف فداکاری های ارتش سوریه و تأمین 
امنیت اطراف فرودگاه حلب و تأمین امنیت کامل اطراف شهر امکان 
فرود و برخاستن هواپیما    ها در فرودگاه بین المللی حلب به طور کامل 
فراهم شده است.  نیرو های س��وری پیش تر نیز مناطق القصر العدلی، 
شویحنه، شهر های حریتان و حیان، مناطق کفر داعل، الهوته الجوانیه، 

الهوته البرانیه، بشنطره و برخی مناطق دیگر را آزاد کردند. 
ارتش سوریه همچنین موفق شده است مناطق بیانون و تل مصبین در 
حومه شمال حلب را از کنترل تروریست های جبهه النصره خارج کند. 
این مناطق از سال ۱۳۹4 به اشغال تروریست های تحت حمایت برخی 
کشور های همسایه سوریه درآمد و اکنون دولت دمشق بر اساس قوانین 

و مقررات بین المللی تالش دارد مناطق اشغالی خود را آزاد کند. 
  آغازمجددگشتروسیهوترکیه

 وزارت دفاع ترکیه ش��امگاه دو    ش��نبه اعالم کرد که نیروهای مسکو و 
آنکارا گشت زنی مش��ترک در شمال س��وریه را پس از حدود دو هفته 
توقف آن از سوی ترکیه از س��ر گرفتند.   به گزارش ایس��نا، به نقل از 
شبکه الجزیره،طبق اعالم وزارت دفاع روسیه، نشست مقامات روسیه 
و ترکیه در مسکو برای دستیابی به یک توافق در استان ادلب همچنان 
ادامه دارد. در همین راستا، » عامر الفی « خبرنگار الجزیره در استانبول 
گزارش داد تا بدین لحظه ترکیه هیچ گونه واکنش رس��می به اعالم از 
سرگیری گشت زنی های مشترک از سوی مس��کو نداشته است.  وی 
افزود: مقامات ترکیه پیش تر نیز توقف گشت زنی های مشترک با روسیه 
در شمال سوریه را اعالم نکرده و حتی چند روز پیش آن را تکذیب کرده 
بودند.  عامر الفی در ادامه تصریح کرد که مذاکرات روسیه-  ترکیه در 
مسکو حول محور حل وضعیت ادلب سوریه ادامه خواهد یافت.  خبرنگار 
الجزیره در استانبول پیش از این گفته بود که مقامات آنکارا در اعتراض 
به کشته شدن سربازان شان در جریان حمله به مراکز دیده بانی خود در 
شمال سوریه گشت زنی مشترک با نیروهای روسیه را تعلیق کرده اند 
اما وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که این گشت زنی     ها گا    ه به دالیل فنی و 

وضعیت آب و هوایی متوقف می شود. 

انهدام کشتی ترکيه ای حامل سالح 
در بندر طرابلس

درپیحملهپهپادیارتشملیلیبیب�هرهبریخلیفهحفترکه
انهدامیکفروندکشتیترکیهایدربندرطرابلسرابهدنبالداشت،
سازمانمللاعالمکردکهچهارکشوردرایناقدامدستداشتهاند.
نیروهای موس��وم به ارتش ملی لیبی روز سه     شنبه اعالم کردند که یک 
کش��تی ترکیه ای حامل س��الح و مهمات را که در بندر طرابلس لنگر 
انداخته بود، هدف قرار داده اند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که 
پیش تر رسانه های لیبی گزارش داده بودند که نیروی دریایی ترکیه به 
طرابلس، پایتخت لیبی سرباز و تانک منتقل می کند. عبدالهادی الهِویج، 
مسئول امور خارجی گروه موس��وم به ارتش ملی لیبی ضمن مخالفت 
با حضور ترکیه در لیبی، مداخله آنکارا در امور این کشور را اشغالگری 
دانست. وی با رد نقش دولت های خارجی در پایان دادن به درگیری     ها و 
بحران در لیبی گفت: » قطعاً این اقدام مداخله ترکیه نیست، بلکه تجاوز 
است. این تالش جدید ترک     ها برای اشغال لیبی است.« الهویج با تأکید 
بر تعهد طرابلس به یافتن راهکاری ب��رای پایان دادن به بحران لیبی از 
طریق مذاکره، اف��زود: »ابتدا باید به همه طرف     ها گوش داد و س��پس 
تصمیم گرفت.« غسان سالمه، نماینده سازمان ملل در امور لیبی بدون 
اش��اره به جزئیات بیش��تر، وقوع این حمله را تأیید کرد. یعقوب الحلو، 
معاون فرستاده دبیرکل سازمان ملل در لیبی به تشریح جزئیات بیشتر 
پرداخت و با اعالم اینکه چهار کشور مصر، امارات، اردن و روسیه در پس 
حمالت پهپادی نیروهای حفتر قرار دارند، تصریح کرد: »این کشور    ها 
حفتر را به پهپاد مجهز می کنند یا اینکه خود این کشور    ها این پهپاد    ها 
را هدایت می کنن��د و البته خوب می دانند که اس��تفاده از این پهپاد    ها 
تنها منحصر به حمله به تأسیسات نظامی نخواهد بود بلکه غیرنظامیان 
و تأسیس��ات غیرنظامی از جمله بیمارستان و مدرس��ه هم هدف قرار 
می گیرند و همه اینها جنایت جنگی اس��ت.« اقدام نیروهای حفتر در 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع و جلوگیری از فرود هواپیماهای سازمان ملل 
در فرودگاه های لیبی دیگر موضوعی بود که الحلو به آن پرداخت و ضمن 
اشاره به مشکالتی که لیبی با آن مواجه اس��ت، گفت که دو هواپیمای 
سازمان ملل در حال حاضر از فعالیت بازمانده اند که همین امر مشکالت 
زیادی را در عملیات های بشردوستانه ایجاد کرده است.  الحلو در بخشی 
از س��خنانش به نقش ترکیه در حمایت از نیروهای دولت وفاق ملی به 
ریاست فائز السراج نیز اش��اره کرد و گفت: »به تازگی دیدیم که ترکیه 
حضور قدرتمندی در لیبی دارد و آنکارا می گوید که هدف از آن ممانعت 

از سقوط طرابلس و ایجاد نوعی توازن در جنگ در این کشور است.«
 نظارتاروپابرتحریمتسلیحاتیلیبی

وزرای خارجه اتحادیه اروپا با آغاز مأموریت دریایی و هوایی جدید در 
شرق دریای مدیترانه در راستای جلوگیری از ارسال سالح به طرف های 
درگیر در لیبی موافق��ت کردند. بنابر اعالم دیپلمات ها، گش��تی های 
اتحادیه اروپا کشتی های مشکوک را در شرق دریای مدیترانه بازرسی 
می کنند.  جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم درباره 
امکان آغاز عملیات اتحادیه اروپا در اواخر مارس ابراز امیدواری کرد و 
گفت: » این عملیات در مرحله نخست، در آب های بین المللی و نه در 
آب های لیبی برگزار خواهد شد. نمی توان از اتحادیه اروپا انتظار داشت 
گشت     هایی را در مرزهای زمینی بین مصر و لیبی که همچنان از طریق 

آن سالح توپخانه ای وارد لیبی می شود، انجام دهد.«

درخواستعربستانازفلسطینیانبرايمذاکرهبارژیمصهیونیستيوحلمشکالت!

ریاض قدس را به عادي سازي فروخت!

هادیمحمدی

پ�سازاع��الم   گزارش  یک
گ��ی د م���ا آ
تشکیالتخودگردانفلس�طینبرایمذاکره
رودرروبارژیمصهیونیستی،عربستانسعودی
همب�هط�ورآش�کارواردصحن�هش�دهواز
فلسطینیهاخواستهاستمشکالتشانرابا
اس�رائیلیهاحلکنند.همزمانتلآویوقصد
داردپروازمس�تقیمبهریاضبرق�رارکندکه
بخش�یازروندعادیسازیبهش�مارمیرود.
به گزارش »ج��وان«، در حالی که فلس��طینی     ها 
انتظار داش��تند جهان عرب و به ویژه عربس��تان 
س��عودی که خود را زعیم اعراب می داند، واکنش 
جدی به معامله قرن امریکا نشان دهند، سعودی     ها 
ظاهراً این طرح امریکایی را پذیرفته اند و در تالش 
هستند فلس��طینی     ها را نیز به پذیرش آن مجاب 
کنند. عربس��تان س��عودی با هدف حل اختالف 
خاورمیانه خواستار برگزاری مذاکرات مستقیم میان 
فلسطین و اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری روسیا 
الیوم، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان روز 
سه      شنبه در سخنانی گفت:»اگر این مذاکرات آغاز 
شود بسیار خوب خواهد شد. به این وسیله می توان 
صلح را برقرار کرد«. بن فرحان از طرح معامله قرن 
امریکا برای حل اختالف خاورمیانه استقبال کرد 
و گفت:»به ص��ورت اولیه از هرگون��ه تالش برای 
دستیابی به صلح میان فلسطین و اسرائیل حمایت 

می کنیم اما این خود فلسطینیان هستند که باید 
بگویند آیا این طرح می تواند زمینه س��از مذاکرات 
باشد یا خیر و در نهایت فلسطینیان خودشان باید 
تصمیم بگیرند که چه چی��زی را می توانند قبول 
کنند و ما هم از آنها حمایت خواهیم کرد«. عادل 
الجبیر، وزیر مش��اور در امور خارجه عربستان هم 
روز       شنبه در سخنانی که موضع رسمی این کشور 
به شمار می رود، به صراحت گفته بود:»این طرح از 
موارد خوبی برخوردار اس��ت و می تواند زمینه ساز 

مذاکره قرار گیرد.«
 دالرهايسعودي

عربستان سعودی و برخی رژیم های مرتجع عربی 
بالفاصله پس از رونمایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
امریکا از معامله قرن حمایت خود را از این طرح که 
یکجانبه منافع صهیونیست     ها را درنظر گرفته است، 
اعالم کردن��د. گروه های مقاومت فلس��طین بار     ها 
هشدار داده اند که هر کشور عربی را که با معامله قرن 
همراهی کند نخواهند بخشید. درخواست ریاض از 
فلسطینی      ها برای رفتن به دامان رژیم صهیونیستی، 
درحالی است که روز دو     شنبه تشکیالت خودگردان 
فلس��طین هم اعالم کرد ک��ه آماده اس��ت به طور 
مس��تقیم با تل آویو مذاکره کند. مقامات سعودی 
در س��ال های اخیر بار     ها به محم��ود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فش��ار آورده اند اختالفات با 
اسرائیل را حل کند و حتی ریاض تهدید کرده بود که 

در صورت مخالفت عباس با خواسته های عربستان، 
کمک های مالی به فلس��طین را قطع خواهد کرد. 
پیش تر رسانه های امریکایی در گزارش     هایی اعالم 
کرده بودند طرح دونالد ترامپ، درباره حل مناقشه 
فلسطین با چراغ سبز سعودی     ها انجام شده است. 
یک مقام واشنگتن گفته بود که موضع گیری علنی 
عربستان درباره معامله قرن، با آنچه در محافل داخلی 
مطرح می شود، متفاوت است. عربستان همچنین در 
هفته های اخیر برخی کشورهای عربی مثل سودان 
را متقاعد کرده است که در صورت موافقت با معامله 
قرن، کمک های مالی به این کشور انجام خواهد داد. 
سعودی     ها در سال های اخیر با پرداخت مشتی دالر 
به کشورهای ضعیف عربی توانسته اند سیاستمداران 
این کشور     ها را با سیاست های منطقه ای خود همراه 
کنند و در مسئله فلسطین نیز این برنامه در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت. چراغ سبز سعودی     ها و دیگر 
رژیم های عربی، خنجر از پش��ت ب��ه آرمان قدس 
و فلسطین اس��ت. همراهی ریاض با سیاست های 
امریکا درباره فلسطین، در شرایطی است که حتی 
کش��ورهای اروپایی هم با معامله قرن واش��نگتن 
مخالفت کرده اند و این طرح را مقدمه ای برای تشدید 

تنش     ها در سرزمین های اشغالی می دانند. 
 عادیسازیازمسیرهوایی

روند عادی س��ازی اعراب با رژیم صهیونیس��تی با 
سرعت بیشتری در حال اجراست و با حمایت علنی 

عربستان، امارات و بحرین از اجرای معامله قرن به 
نفع اسرائیل، صهیونیست     ها بیش از هر زمان دیگری 
در مسیر همگرایی با اعراب گام بر می دارند. میکی 
زوهر، رئیس فراکس��یون حزب لیک��ود در پارلمان 
رژیم صهیونیستی )کنس��ت( خبر داد که تل آویو 
قصد دارد برای ادای فریضه حج، برای مس��لمانان 
حاضر در اراضی اشغالی فلسطین، پرواز مستقیم به 
سمت ریاض ترتیب دهد. شبکه روسیا الیوم، به نقل 
از زوهر گزارش داد که تالش خواهد کرد مسلمانان 
حاضر در اراضی اشغالی فلسطین، بتوانند با پروازهای 
مستقیم، از تل آویو عازم عربستان شوند، نه از طریق 
اردن. وی تأکید کرد:»در این زمینه، پیشرفت      هایی 
نیز حاصل شده است و این مسئله، با مداخله بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر حل خواهد شد. این مسئول 
اس��رائیلی ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو ش��خصاً 
مسئولیت پیگیری این موضوع مهم را بر عهده گیرد 
تا هرگونه مانعی را از سر راه این مسئله بردارد. زوهر با 
این ادعا که حزب لیکود، مؤید آزادی عبادت و ادیان 
است، مدعی ش��د:»تالش خواهم کرد با همکاری 
نتانیاهو، با مس��ئوالن س��عودی تماس برقرار کنم 
زیرا نتانیاهو موفق شده است تماس های نزدیکی با 
سعودی داشته باشد«. روزنامه یدیعوت آحارونوت، 
هم دیروز طی گزارشی نوشت پس از آنکه مجوز سفر 
اسرائیلی      ها به عربستان سعودی از سوی وزیر داخلی 
اسرائیل صادر شد، الکس لوچن، مدیر یک وب سایت 
اسرائیلی به عنوان اولین گردشگر اسرائیلی سفری 
علنی و رسمی را به عربس��تان سعودی ترتیب داد. 
این گردشگر صهیونیستی خاطرنشان کرد:»پلیس 
عربستان سعودی هنگام بررسی مدارک خصوصی 
وی و پس از آنکه فهمید او از اسرائیل آمده است، با 
او خوشرفتاری کرده است که این موضوع خود مؤید 
گام های علنی سعودی     ها برای عادی سازی روابط با 

اسرائیل است.«
عربستان در سال های اخیر تالش های زیادی انجام 
داده تا بتواند با ح��ل اختالفات فلس��طین و رژیم 
صهیونیستی، روند عادی س��ازی با تل آویو را از سر 
بگی��رد و اکنون معامله قرن را فرص��ت خوبی برای 
پیشبرد این سیاست می بیند. با وجودی که عربستان 
و اس��رائیل روابط دیپلماتیکی با یکدیگر ندارند اما 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
بار     ها اعالم کرده که در پش��ت پرده همگرایی بین 
این رژیم و تعدادی از کش��ورهای عربی وجود دارد. 
در سال های اخیر، مقامات بلندپایه سعودی و اماراتی 
در راستای عادی س��ازی روابط به تل آویو سفر و با 
مقامات صهیونیس��تی دیدار کرده اند. از زمان روی 
کار آمدن دونالد ترامپ، سیاس��ت نزدیکی اعراب 
و اسرائیل با جدیت دنبال ش��ده است تا یک جبهه 
واحد  علیه ایران در منطقه تشکیل دهند. اخیراً یکی 
از مقامات وزارت خارجه امریکا در سخنانی گفته بود 
که نزدیک کردن اعراب و اسرائیل یکی از اولویت های 

کاخ سفید است. 

نتیج�هانتخاب�اتافغانس�تانبای�کتأخیر
ش�شماههاعالمش�دواش�رفغنیبا9۲3
ه�زاررأیب�رایدومی�نب�اررئیسجمهور
افغانس�تانمان�د.نتای�جانتخاب�اتتنهادو
روزبع�دازکنفران�سامنیتیمونی�خاعالم
ش�دهکهگفتهمیش�وداش�رفغنیدرآن،
تواف�قامریکاب�اطالب�انراپذیرفتهاس�ت.
کمیس��یون مرکزی انتخابات در افغانستان دیروز 
بعد از چند ماه کش و قوس، نتایج نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری 2۸ سپتامبر سال 20۱۹ را اعالم 
کرد که اش��رف غنی احم��دزی دوباره ب��ه عنوان 
رئیس جمهور این کشور انتخاب شده است. براساس 
گزارش کمیس��یون مرکزی انتخابات افغانستان، 
اشرف غنی با کسب 50/4۶ درصد آرا رئیس جمهور 
افغانستان شده اس��ت. حوا علم نورستانی، رئیس 
کمیس��یون انتخابات دیروز گفت ک��ه از مجموع 
یک میلیون و ۸2۳ هزار و ۹4۸ رأی، اشرف غنی با به 
دست آوردن ۹2۳هزار و5۹2 رأی که معادل 50/4۶ 
درصد می ش��ود برنده  انتخابات ریاست جمهوری 
است. کل واجدین ش��رایط انتخابات در افغانستان 

۱۳ میلیون نفر بوده است.
 هرچهباداباد!

بر اساس اعالم کمیسیون مرکز انتخابات، عبداهلل 
عبداهلل، رئیس اجرایی دول��ت وحدت ملی نیز با 
اخذ ۷20 هزار و ۹۹0 رأی معادل ۳۹/52 درصد 
کل آرا در جایگاه دوم قرار گرفته اس��ت. عبداهلل 
عبداهلل دیروز بالفاصله پس از اعالم نتایج اعالم کرد 
که آن را نمی پذیرد و خواهان رسیدگی به »تقلب  
در انتخابات « است. پیش از اعالم رسمی نتایج نیز، 
تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل، با 
خروج از روند اعالم نتایج انتخابات، اعالم کرده بود 
که کمیس��یون انتخابات و هرگونه نتیجه ای که 
قرار است این کمیس��یون اعالم کند، مشروعیت 
ندارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری افغانستان، 
فضل احمد معنوی، عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی 
بعدازظهر دیروز سه     شنبه در صفحه توئیتر خود 
نوش��ت: »ما از روند بیرون شدیم. نه نهادی به نام 
کمیسیون نزد ما مش��روعیت دارد و نه نتیجه ای 
را که اع��الن می کن��د. دالیل عدم مش��روعیت 
هم »اظهرمن الشمس« اس��ت. گذشت زمان به 

همه ای��ن بی عدالتی     ها پاس��خ می دهد.« معنوی 
گفته که چی��زی را که نمی خواس��تیم، به انجام 
آن درناگزیری قرار گرفتیم:  »زیاد تالش کردیم، 
پروس��ه محور پیش برویم. به نهاد    ه��ا »حداقل« 
اعتماد کنیم اما دیده می ش��ود در اینجا منطق و 
اصول جواب نمی دهد. صبر و ش��کیبایی در حال 
پایان یافتن است. در نهایت کار بدانجا کشید که 
بگویم بایستیم، هر چه بادا باد!« کریم خلیلی دیگر 
عضو برجسته تیم ثبات و همگرایی نیز تأکید کرده 
که نتایج تقلبی انتخابات پذیرفتنی نیس��ت و در 
این صورت حکومت م��وازی اعالم خواهد کرد . با 
این حال، دیروز »فریدون خزون« سخنگوی تیم 
ثبات و همگرایی در گفت وگو ب��ا فارس، هرچند 
گفت که »این نتیج��ه را نمی پذیریم« ولی تأکید 
کرد:» از راه های قانونی به دنب��ال احقاق حقوق 
خود خواهیم بود. « وی گفت: »به گزینه حکومت 
موازی که چندی پیش از سوی برخی سیاسیون 
مطرح شد، متوسل نمی شویم اما اگر مجبور شویم 
آن را روی میز می آوریم. «پیش از این، اواخر هفته 
قبل ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست 
جمهوری در جوزجان گفته بود که در صورت اعالم 
نتایج تقلبی انتخابات، حکومت موازی به رهبری 

عبداهلل اعالم خواهد کرد. 

 عدمامضایمناقشهبرانگیز
دیروز ساعتی بعد از اعالم نتیجه انتخابات، سندی 
در فضای مجازی منتش��ر شد که نش��ان می دهد 
»موالنا عبداهلل « از اعضای ارشد کمیسیون انتخابات 
افغانس��تان درب��اره چگونگی روند بازش��ماری آرا 
اعتراض داشته است. موالنا عبداهلل گفته که بیانیه 
کمیته انتخابات افغانس��تان  خالف ماده ۶۱ قانون 
اساسی و خالف ماده ۶5 قانون انتخابات همچنین 
خالف ماده ۱۹ قانون تعدیل انتخابات است بنابراین 
آن را امضا نمی کند. با این حال، حکومت افغانستان 
در واکنش به بحث    هایی که درباره اعالم حکومت 
موازی از س��وی تیم انتخاباتی ثب��ات و همگرایی، 
مطرح شده، گفته که طرف     ها باید به نتایج انتخابات 
احترام بگذارند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست 
جمهوری که روز سه     شنبه در کابل صحبت می کرد 
در پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر موضع حکومت در 
خصوص احتم��ال اعالم حکومت موازی از س��وی 
تیم ثب��ات و همگرایی تأکید ک��رده که طرف های 
انتخاباتی باید به نتایج انتخاب��ات احترام بگذارند. 
صدیقی افزود که بر مبنای قانون اساس��ی انتقال 
قدرت تنها بر اساس اراده سیاسی مردم افغانستان 
صورت می گیرد و باید تمام طرف های ذی دخل به 

نتایج انتخابات احترام بگذارند. 

نقشصلحباطالباندرنتیجهانتخابات؟!
اعالم نتایج انتخابات افغانستان تنها دو روز بعد از 
مالقات اشرف غنی با مایک اسپر، وزیر دفاع امریکا 
انجام ش��ده، دیداری که در آن زلمای خلیل زاد، 
نماینده امریکا در مذاکرات صلح افغانس��تان هم 
حضور داشت. اس��پر بعد از این مالقات گفت:»ما 
حداقل یک ساعت با رئیس جمهور غنی صحبت 
کردیم. من فکر می کنم او از توافقنامه پشتیبانی 
می کند و موافقت می کند. همه افغان    ها باید دور 
هم جمع ش��وند تا به توافق همه جانب��ه و پایدار 
برسند.« اشرف غنی در آن دیدار، هرچند درباره 
پایبند بودن طالبان به توافق اب��راز تردید کرد و 
درباره استفاده طالبان از صلح به عنوان » راهبرد 
اس��ب تروا « اظهار نگرانی کرد ول��ی گفت که در 
یک دوره موسوم به »کاهش تنش « )نه آتش بس( 
تعهد طالبان برای صلح آزمایش خواهد شد. دیروز 
هم معاون دوم ریاس��ت جمهوری افغانستان در 
حاشیه کنفرانس »40 س��ال میزبانی مهاجرین 
افغان در پاکستان « هرچند تأکید کرد که امضای 
توافقنامه میان امریکا و طالب��ان به تنهایی هیچ 
مشکلی را حل نمی کند ولی گفت که صلح میان 
دولت افغانستان و طالبان به  عنوان »بخش اصلی « 
این روند است. این عضو ارشد دولت افغانستان با 
ابراز امیدواری برای آغاز گفت وگوهای مس��تقیم 
با طالبان پ��س از امضای توافقنامه ای��ن گروه با 
امریکا، تصریح کرد که افغانستان بدون مشارکت 
پاکس��تان، نمی تواند ب��ه صلح دس��ت  یابد. وی 
همچنین تصریح کرد ک��ه تصویب نهایی صلح از 
صالحیت های ملت افغانستان اس��ت و آنها باید 
از طریق پارلمان، لویه جرگه یا رفراندوم در مورد 
آن تصمیم بگیرند. اش��رف غن��ی، رئیس جمهور 
افغانستان هم دیروز خطاب به فرماندهان ارتش 
افغانس��تان گفت:» فرصتی که برای صلح فراهم 
ش��ده نتیجه مبارزه و قهرمانی نیروهای امنیتی 
اس��ت و ایس��تادگی نیروهای امنیتی در دو سال 
گذشته سبب ش��ده گروه طالبان به اهداف  خود 
دست نیابد. «رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد: 
»موضع گیری ما برای پایان جنگ سبب شد این 
فرصت فراهم شود تا طالبان بپذیرد که خشونت     ها 

را کاهش می دهد. «
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تأیید رئیس جمهوری مجدد غنی در آستانه توافق امریکا-طالبان
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