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حملهپهپادهایانصاراهلل
به یک نیروگاه برق عربستان

طالبان به مدارس و مساجد حمله نمی کند؟
ندا آکیش
خبرنگار

قرار است تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان
به «صفر» برسد .این تعهد بیسابقه را که طالبان و
دولت افغانستان روز دوشنبه در دوحه قطر در پایان
مذاکــرات دو روزه «بیــن االفغانــی» بــه هــم دادند
میتوان نخستین خبر خوب برای مردم افغانستان
در طول جنگ  18ساله این کشور دانست.
بهگزارش ســایت شــبکه خبری الجزیره ،پس از دو
روز مذاکره «بیناالفغانی» در دوحه و تحت نظارت
آلمان و قطر که در آن حدود  50سیاستمدار و فعال
افغان از جمله  10نماینده زن و  20نفر از نمایندگان
طالبان حضور داشــتند ،بیانیه مشــترکی صادر شد
که هرچند غیرالزام آور بود اما برای نخستین بار در
آن بندهــای مهــم و مثبتی وجود داشــت؛ از جمله
اینکه دو طرف درگیر اتفاق نظر داشتند به مساجد،
مــدارس ،بیمارســتانها و بهطور کلــی مکانهایی
کــه غیرنظامیان حضــور دارند ،نباید حمله شــود و
شــمار تلفات غیرنظامیــان باید به «صفر» برســد.
تعهدی که میزان پایبندی طرفین به آن را گذر زمان
مشخص میکند .زیرا تنها یک روز مانده به حصول
این توافق ،طالبان یک خودرو بمبگذاری شــده را
در غزنــی منفجر کــرده بود که در نتیجــه آن  18نفر
کشته و بیش از  180نفر از جمله چندین دانشآموز
در این انفجار زخمی شده بودند.
قــاری دیــن محمد حنیــف ،عضــو هیــأت طالبان

دربــاره ایــن بنــد بیانیه مشــترک گفــت هیأتهای
افغان حاضر در نشســت دوحه که شــامل اعضای
دولت کابل بود ،همگی اتفاق نظر داشتند که دیگر
تلفات غیرنظامیان افغان بس است .او به الجزیره
گفت« :از مردم افغانســتان حفاظت خواهد شــد،
ما همواره خواســتار این موضــوع بودیم ،آنها هرگز
هدف نیســتند .ما همه درباره ایــن واقعیت توافق
کردیمکهغیرنظامیاننبایدتحتتأثیرقراربگیرند،
جنــگ ادامــه دارد امــا هــدف مــا رســاندن تلفــات
غیرنظامیانبهصفراست».
همانطــور کــه در نشســت دو روزه دوحــه بیــن
هیأتهای افغان ،همه هیأتها اتفاق نظر داشتند
که شمار تلفات غیرنظامیان باید به صفر برسد؛ این
توافق جمعی هم وجود داشت که جنگ ادامه دارد
و این مذاکرات «،مذاکرات صلح» نیست .انور الحق
احادی ،وزیر ســابق اقتصاد افغانســتان به الجزیره
گفت :ما نمیتوانیم این [بیانیه مشــترک] را توافق
صلح بنامیم .این فقط درخواســت برای حفاظت
از غیرنظامیان و مکانها و مؤسسات عمومی است.
ایــن نخســتین گام در مســیر صحیح برای کاســتن
از خصومتهــا و یک گام مهم اســت .ایــن فراتر از
انتظاراتی است که من از مذاکرات [دوحه] داشتم.
ëëاماواگرهایتوافق
علــی رغم ایــن خوشــبینیها بــه بیانیه مشــترک
پایانــی مذاکــرات دیــروز سهشــنبه در دوحه ،نکته
حائــز اهمیــت دیگر کــه نبایــد فراموش کــرد این
اســت کــه طالبــان هنــوز بهطــور رســمی مذاکــره

مستقیم با دولت کابل را نپذیرفته و ضمن متهم
کــردن دولــت کابــل بــه «دســت نشــانده» امریکا
بــودن؛ مذاکــره مســتقیم را مشــروط بــه خــروج
نیروهای خارجی از افغانستان کرده است .همین
مسأله میتواند در پایبندی طرفها برای به صفر
رساندن تلفات غیرنظامیان خلل ایجاد کند .بویژه
اینکه شیرمحمد عباس اســتنکزی ،مذاکرهکننده
ارشــد طالبان روز دوشنبه در توجیه انفجار خودرو
بمبگــذاری شــده در غزنی در روز یکشــنبه که در
آن غیرنظامیان زخمی شده بودند ،گفت« :هدف
ما غیرنظامیها نبودند و آنهایی که کشــته شــدند
نیروهای اطالعاتی بودند تنها اتفاقی که افتاد این
بــود که خانههــای مجاور تحت تأثیــر موج انفجار

موج جدید دستگیریها در آستانه سومین سالگرد کودتای ترکیه

گروه جهان /در آســتانه ســومین سالگرد کودتای
ترکیه و در موج جدید دستگیریها در این کشور،
دیروز دســتور بازداشت  176نفر دیگر صادر شد.
دادستانی ترکیه در  20روز گذشته حکم بازداشت
بیــش از  500نفر را بهدلیل مشــارکت در کودتای
سال  2016صادر کرده است.
بهگزارش ســایت شــبکه خبــری «الجزیــره» ،در
جدیدترین موج بازداشتها در ترکیه تنها اسامی
نظامیان این کشور که هماکنون نیز در حال کار در
ارتش هستند ،دیده میشود .در لیست بازداشت
دادســتانی استانبول ،اسامی یک سرهنگ تمام،
 2ســرهنگ دوم 5 ،سرگرد 7 ،سروان و  100سرباز

دیده میشــود .در لیســت بازداشــت دادســتانی
ازمیــر نیز اســامی  20نظامی در کنار  15شــهروند
عادی ترکیه که  5نفر از آنان پیش از این در ارتش
این کشور خدمت کردهاند ،دیده میشود.
بازداشــتها در ترکیه ســه ســال پــس از کودتای
 2016در حالــی ادامــه دارد کــه گروههــای حقوق
بشــری و بویــژه اروپاییهایــی کــه آنــکارا ســالها
اســت ســودای پیوســتن به جمــع آنهــا را در دل
میپرورانــد ،ایــن اقدامــات را محکــوم میکنند.
اما دولت ترکیه معتقد است ،بازداشتهایی که
طی سه سال گذشــته در این کشور صورت گرفته
و شــمار آنهــا بــه بیــش از  77هزار نفر میرســد،
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حوثیهــای یمــن کــه در چند هفته گذشــته
آســمان عربســتان را جوالنــگاه پهپادهــای
خــود ســاختهاند ،در جدیدتریــن حملــه
پهپــادی خــود نیروگاه بــرق تهامــه را هدف
گرفتنــد .این در حالی اســت که عربســتان و
امــارات که بانیان اصلــی این جنگ تحمیل
شــده به مردم یمن هستند ،به خروج از این
ورطه میاندیشند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شــبکه المسیره،
یحیــی ســریع ،ســخنگوی نیروهــای ارتش و
کمیتههــای مردمــی یمن اظهار کــرد :یگان
پهپــادی ارتــش یمــن عملیات گســتردهای
را بــا تعــدادی پهپــاد قاصــف  k۲بهســمت
نیــروگاه برق تهامه و فرودگاه أبها در جنوب
عربســتان انجــام داده اســت .ایــن در حالی
است که ترکی المالکی ،سخنگوی نیروهای
ائتــاف متجــاوز عربــی مدعی شــد :ائتالف
توانست شب گذشته پهپاد حوثیها را که به
ســمت عربســتان در حرکت بود ،رهگیری و
منهدم کند.
همزمان بــا باالگرفتن حمــات ارتش یمن
علیه عربستان که بر قدرت این ارتش تأکید
میکنــد ،یک مقــام بلندپایــه اماراتی اعالم
کرد که کشــورش در راســتای طرح «استقرار
دوبــاره نیروهــا» و بــه دالیــل اســتراتژیکی و
تاکتیکــی نیروهــای خــود در یمــن را کاهش
میدهد .در همین راســتا ،یک منبع نظامی
در دولــت مســتعفی یمن نیز اعــام کرد که
امارات اردوگاه الخوخــه در جنوب الحدیده
را بهطور کامل تخلیه کرده است.
در واکنش به این اقدام امارات ،محمد علی
الحوثی ،رئیس کمیته عالی انقالب یمن آن
را یــک تصمیــم ایــدهآل خوانــد و از تمامی
کشــورهای عضــو ائتــاف متجــاوز عربی به
ســرکردگی عربســتان خواســت تــا نیروهای
خود را از یمن خارج کنند.
خبــر دیگری دربــاره یمن حاکــی از احتمال
شــیوع مجــدد بیمــاری وبــا در ایــن کشــور
اســت .به گــزارش خبرگزاری تــاس ،فرحان
حــق ،ســخنگوی دبیــرکل ســازمان ملل در
کنفرانســی مطبوعاتــی اعــام کــرد :بیش از
 ۴۶۰هزار یمنی در ســال  ۲۰۱۹به بیماری وبا
مبتال شدند که  ۷۰۵نفر از آنها فوت کردند.

تعهد طالبان به توقف خشــونت علیه غیرنظامیان

افغانستان؛ قتلگاه کودکان

بــرای مقابلــه با تهدیدهــای امنیتی علیــه ترکیه
الزم بــوده و بایــد انجــام میشــد .امــا منتقــدان
مدعی هســتند ،هدف از دســتگیریها و تحمیل
بیــکاری به  150هزار نفری که به بهانه مشــارکت
در کودتا از کار اخراج شــدهاند ،حذف مخالفان و
به حاشــیه راندن آنها اســت .از همین رو به نظر
میرسد ترکیه در حال قمار روی امیال خود برای
پیوستن به اتحادیه اروپا در مقابل امنیت داخلی
خود است.
ترکیــه تمامــی کســانی کــه در ســه ســال اخیــر
بازداشت شدهاند را متهم به همکاری با فتحاهلل
گولن کردهاســت .فتحاهلل گولن که در اواخر دهه

قرار گرفت و غیرنظامیان زخمی شدند».
در این بیانیه مشــترک غیرالزام آور بندهای مثبت
دیگری هم وجود داشــت از جملــه اینکه دو طرف
متعهــد شــدند بــه شــرافت مــردم ،زندگــی آنها و
اموالشــان احترام گذاشــته و از آنهــا حفاظت کنند.
مســأله آزادی زندانیــان ناتــوان و ســالخورده را در
دســتور کار قرار دهند و حقوق زنــان را در چارچوب
حقــوق اســامی تضمیــن کنند .دســتیابی بــه این
بیانیه مشــترک پس از دو روز مذاکره بین االفغانی؛
در حالی اســت که امریــکا و طالبان تاکنــون  6دوره
مذاکره بینتیجه با هم داشتهاند و از سهشنبه شب
(دیشــب) نیز هفتمین دور این مذاکــرات به مدت
6روز در دوحه آغاز شد.

 1990مرشــد اردوغــان محســوب میشــد ،بــه او
کمک کرد تا بر مسند شهرداری استانبول بنشیند
و به نخســتوزیری کشــورش برســد .اما  3ســال
پیش ،اندکی پیش از کودتای ترکیه ،گزارشهایی
در روزنامــه صبــاح ترکیــه بــه چــاپ رســید کــه
مدعی میشــد ،جنبــش گولن دولتی مــوازی در
ترکیــه ایجــاد کردهاســت و در تمامــی نهادهــای
دولتی دســت دارد .این همان نکتهای اســت که
بعــد از وقــوع کودتــای  2016نیــز دولــت ترکیه و
شــخص اردوغان درباره آن ســخن گفتهاســت و
دســتگیریها در ترکیه نیز با هدف پاکســازی این
افراد صورت میگیرد.

احمد طبری

کارشناس خاورمیانه

همه از صدای مهیب انفجار ســاختمان دفاع ملی افغانســتان در کابل میگفتند،
اما چند ساعت بعد با اعالم شمار کودکان مجروح این حادثه تروریستی ،صداهای
بلندتری ،فضای این کشور جنگزده را آکنده کرد.
هنــوز تحلیلها و تفســیرها دربــاره هدف قــرار گرفتن کــودکان و دانشآمــوزان در
رسانههای افغانستان گرم بود که خبر انفجار انتحاری در غزنی ،ملت افغانستان را
در شوک و حیرت فرو برد .نزدیک به  200مجروح و باز هم نالههای کودکان بود که
در بیمارستانهای غزنی ،قلبها را آکنده از اندوه میکرد.
طالبــان بعــد از ایــن حملهها اعالم کــرد ،هدف آنــان نیروهای امنیتی هســتند نه
غیرنظامیــان ،امــا آمار بــاالی تلفــات شــهروندان غیرنظامی افغانســتان ،ادعای
طالبــان را بــه چالش میکشــد 50 .دانشآموز مجــروح در انفجار کابــل و دو برابر
ایــن آمــار از دانشآموزان زخم خورده غزنی ،افکار عمومی افغانســتان را در برابر
پرسشهای زیادی قرار داده است .در طول نیم قرن اخیر ،گروههای چریکی زیادی
در جهان در مخالفت با دولتها دســت به تحرکات نظامــی زدند .اما نمونهای از
تلفــات غیرنظامی به گونــهای که طالبان بر مردم افغانســتان تحمیل میکند ،در
جهان دیده نشده است .تکرار و تداوم تلفات غیرنظامیان بخصوص در میان زنان
و دانشآموزان ،این شــبهه را ایجاد کرده اســت که طالبان عــاوه بر ضربه زدن به
اهداف نظامی ،بهدنبال ایجاد رعب و وحشت در میان مردم افغانستان است.
تکــرار این حمالت و افزایش شــمار مجروحان غیرنظامی در این کشــور همچنین
برخــی را به این باور رســانده که طالبان هیچ اعتقادی به صلح نــدارد .به باور این
دســته از مــردم افغانســتان ،اگر طالبان بهدنبــال صلح بود ،مطلع این خواســت،
«آتش بس» اســت .وقتی طالبان زیر بــار آتش بس نمیرود یعنی اینکه تعریفی
که این گروه مســلح مخالف دولت از صلح دارد ،با تعاریف رایج همخوانی ندارد.
مردم افغانســتان از خود میپرســند وقتی گروهی ســر میز مذاکره به کرســیهای
قدرت چشــم دوخته و همزمان مردم بیدفــاع را قتل عام میکند ،چگونه انتظار
دارد پس از دســتیابی به قدرت ،همراهی این مردم را با خود داشــته باشــد .اگرچه
صلح آمال و آرزوی ملت افغانســتان اســت اما همین ملت در زیر آسمان صلح،
روزانه دهها قربانی میدهد.
 ëëســیانان :دموکراتهــای ســنای امریــکا از دیوان محاســبات این
دوخط کشــور درخواســت کردهاند تحقیقاتی را درباره هزینههای مراسم روز
خبـــر
استقالل این کشور انجام دهد.
 ëëرویتــرز :نیکالس مادورو ،رئیسجمهوری ونزوئال از آغاز مذاکرات با اپوزیســیون
کشورش در کشور باربادوس ،جزیرهای واقع در شرق کارائیب خبر داد.
ëëارم نیوز :شــبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی بخشــی از اعترافات نخستوزیر
این رژیم در یکی از پروندههای فساد او را منتشر کرد.
ëëروزنامــه االیام :جیســون گرینبــات ،فرســتاده ویژه صلــح امریکا بــه خاورمیانه
اعالم کرد که شــرط واشنگتن برای بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان آزادیبخش
فلسطین بازگشت فلسطین به میز مذاکرات سازش است.
ëëالجزیره :وزارت خارجه فرانســه بار دیگر افشای تمامی ابعاد پرونده قتل جمال
خاشقجی ،روزنامهنگار عربستانی و محاکمه مسئوالن این قتل را خواستار شد.
ëëاســپوتنیک :دولت پکــن مراتب اعتراض خود را به امریــکا بهدلیل تأیید فروش
تجهیزات نظامی به تایوان اعالم کرد.

