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بمب گذاری پرتلفات در افغانستان؛
دست کم 11کودک در مراسم 

»ختم قرآن« کشته شدند

بر اثر انفجاری در مراســم ختــم قرآن در 
خانــه ای در ولســوالی گیالن والیــت غزنی 
دست کم ۱۵ تن کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی 

شده اند.
طــارق آریــن، ســخنگوی وزارت داخله 
افغانســتان، در پیامی توییتری نوشــت که 
این عملیات با انفجار خودرو انباشــته از مواد 
منفجره ســاعت ۲ بعدازظهر )ســاعت ۱۴( 

جمعه، ۲۸ آذرماه، روی داد.
مسئولیت انفجار را هنوز هیچ فرد یا گروهی 
به عهده نگرفته اســت، اما دولت افغانســتان 
معموال جهادگران اسالمگرا را مسئول چنین 

عملیاتی می شناسد.
رد   درخواست طالبان و آمریکا از طرف 

رئیس جمهوری افغانستان
رئیس جمهوری افغانستان خواسته گروه 
طالبان و آمریکا را بــرای آزادی بیش از هفت 
هزار زندانی طالبان رد کرد و گفت که تا زمان 
پایان نیافتن جنگ و خشــونت هیچ فردی از 
طالبان آزاد نخوهد شد. به گزارش اسپوتنیک، 
در حال که طالبان برای پیشبرد روند صلح در 
افغانستان خواهان آزادی هفت هزار زندانی این 
گروه از زندان دولت افغانستان است، اما رئیس 
جمهوری افغانستان بر عدم آزادی آنها تأکید 
کرده است. طالبان پیش از این گفته بود که از 
آمریکا می خواهد که هفت هزار زندانی آنها را از 
زندان دولت افغانستان آزاد کنند. این خواسته 
طالبان از به نوعی از زبان سرپرســت سفارت 
آمریکا در کابل نیز گفته شد. راس ویلسن چند 
روز پیش در اطالعیه گفت که آزادی زندانیان 
طالبان بخشی از توافق صلح آمریکا با طالبان 
است و نمی شود که بخشی از توافق را قبول کرد 
و بخش دیگر آنرا رد. مالعبدالغنی برادر نیز در 
سخنانی به رســانه های غربی در دوحه گفته 
بود که عدم آزادی هفت هــزار زندانی طالبان 
مشکلی بزرگ برای صلح در افغانستان است. 

رئیــس جمهــوری افغانســتان بــرای 
نخستین بار پس از این خواست های طالبان و 
آمریکا در سفری به استان قندهار پاسخ روشن 
داد. رئیس جمهوری افغانستان در سفری که 
اســتان قندهار داشــت گفت که طالبان باید 
آتش بس کننــد و دور بعدی گفت وگوی های 

صلح را در استان قندهار ادامه بدهند.

وی هشــدار می دهد که اگر فرصت کنونی 
برای تأمین صلح از بین برود، دیگر هرگز بدست 
نخواهد آمد و اگر طالبان صلح می خواهند باید 
دست از خشــونت بر دارند. رئیس جمهوری 
افغانســتان از تداوم جنگ و خشونت بشدت 
انتقاد کرد و گفــت که که حکومــت هزاران 
زندانی طالبان را از بند رهــا کرد، اما این گروه 
در مقابل خشــونت ها را افزایش دادند. رییس 
جمهوری افغانســتان تاکید کرده اســت که 
پیش از رسیدن به نتیجه ای هیچ زندانی دیگر 
طالبان رها نخواهند شد. اشرف غنی گفت که 
گروه طالبــان ۱۶ درصد ســرمایه و زیربنای 
کشــور را از بین برده اند و این عمل فتنه گری 
محسوب می شــود. امراهلل صالح معاون اول 
ریاست جمهوری افغانســتان هم در این سفر 
به اســتان قندهار گفت که طالبان رابطه خود 
را با القاعــده و دیگر گروه های تروریســتی 
 همچنــان حفظ کــرده و ادبیات ایــن گروه

 نیز کشتار مردم است.
به گفته صالح طالبان وعده کرده بودند که 
۲۰ گروه تروریستی را از افغانستان خارج می 
ســازند اما تاکنون یک وعده آنها عملی نشده 
است اکنون نیز دولت افغانستان با دو وضعیت 
مواجه است، یا خواسته های طالبان را پذیرفته 
و روند صلــح را ادامه دهند یــا در مقابل این 
خواسته ها مقاومت کند و این روند با بن بست 

مواجه شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چندی پیش رســانه های عراق 
اعالم کردند که قرار اســت مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق برای 
دیدار با رجب طیــب اردوغان عازم 
ترکیه شود که برخی ها معتقد بودند 
با توجه به شرایط فعلی ترکیه و عراق 
این سفر لغو می شود. چندی بعد خبر 
آمد کــه فواد حســین، وزیر خارجه 
عراق برای هماهنگی مقدمات سفر 
مصطفی الکاظمی بــه ترکیه، وارد 
آنکارا شــده اســت و همین موضوع 
نشان داد که سفر نخست وزیر عراق 
انجام خواهد شد. اینکه عده ای بر این 
عقیده بودند سفر مذکور لغو می شود، 
صرفاً یک احتمال از سر تحلیل های 
غلط نبود؛ بلکــه درگیری هایی که 
مدت ســه هفته در اقلیم کردستان 
عراق به خصوص در اربیل و سلیمانیه 
رخ داد، این احتمــال را قوی تر کرده 
بود. این درگیری ها به دلیل مســائل 
معیشتی و عدم پرداخت شدن حقوق 
چهارماهه کارمندان و کارگران اقلیم 
کردستان شــروع شــد که البته در 
خرداد ماه و شهریور ماه سال جاری 
هــم نمونه هایی از آن برگزار شــده 

بود اما اعتراضات اخیــر با تمام ادوار 
گذشته تفاوت داشت؛ چراکه در این 
درگیری ها حدود ۱۰ نفر کشته شدند 
و ساختمان های احزاب و دولت  محلی 
به آتش کشیده شدند. این اقدام و این 
میزان خشونت برای اولین بار طی یک 
دهه اخیر در اقلیم کردستان دیده شد 
و اوضاع به حدی بهم ریخت که برهم 
صالح، رئیس جمهوری عراق خواهان 
پایان دادن به خشــونت شد. از سوی 
دیگر برخی از مقامات حاضر در دولت 
بغداد از مســئوالن اقلیم کردستان 
عراق خواســتند تا برای پایان دادن 
به این اوضاع وارد مذاکــره با دولت 
مرکزی شوند. فساد افسار گسیخته 
در اقلیــم مهمترین دلیــل این بهم 
ریختگی سیاسی - اجتماعی است که 
در بطن آن مشکالت اقتصادی وجود 
دارد. بر این اســاس عــده ای معتقد 
بودند که به دلیل ملتهب بودن شرایط 
اقلیم کردستان عراق، سفر الکاظمی 
به  ترکیه لغو می شــود. در مقابل این 
تحلیل ها یک طیف دیگر وجود دارند 
که به نوعــی معتقدند ســفر وی به 
آنکارا و دیدار با رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، بی ارتباط با 
مسائل اقلیم کردســتان نیست. این 
دســته معتقدند که ترکیــه مجدداً 
از ناحیه کردســتان عراق احساس 

ترس می کند و برای اینکه به خانواده 
بارزانی )حزب دموکرات کردستان( 
ضربه بزند، در حال شلوغ کردن اقلیم 
کردستان است. به عبارتی دیگر این 
جناح معتقدند کــه ترکیه و در رأس 
آن، ســازمان اطالعات و امنیت ملی 
ترکیه )میت( اقدام به شــلوغ کردن 
محیط اقلیم کردســتان عراق کرده 
اســت. با این مقدمه کوتاه )اما مهم( 
اگر به ســفر روز پنجشنبه الکاظمی 
به ترکیه نگاه کنیم به خوبی متوجه 
می شــویم که هر دو طرف به نوعی 
نگران برخی از موضوعاتی هستند که 
در کشورشان جریان دارد. قبل از سفر 
الکاظمی به ترکیه مسئوالن دولتی 
در عــراق اعالم کــرده بودند که این 
سفر به دلیل وجود برخی پرونده های 
مشترک میان دو طرف حائز اهمیت 
اســت و پرونده های نفــت، امنیت 
مرزها، مساله آب، ســرمایه گذاری، 
تجــارت، حضــور نیروهــای حزب 
کارگــران کردســتان )پ.ک.ک( 
در اقلیم کردســتان عراق و پرونده 
پولهای بلوکه شده در خارج از کشور 
در صدر موضوعات مورد بررسی قرار 
خواهند داشــت . در این راستا جمال 
کوجر، عضو پارلمان عراق اعالم کرد 
که شش پرونده مهم در سفر الکاظمی 
به ترکیه بررسی خواهد شد اما حضور 

نیروهای حزب کارگران کردســتان 
)پ.ک.ک( در اقلیم کردستان عراق 
در رأس همــه پرونده ها قــرار دارد. 
همین خبر کوتاه هب خوبی نشــان 
می دهد که ترکیه و تیم اردوغان از یک 
تهدید امنیتی به شدت هراس دارند 
اما سوال این است که چرا آنکارا در این 
بازه زمانی به فکر تقویت همکاری با 

بغداد افتاده است؟
اعطای رانت در ازای خرید امنیت!

رئیس جمهــوری ترکیــه در 
کنفرانــس مطبوعاتی مشــترک با 
مصطفــی الکاظمی اعــالم کرد که 
ترکیه اهمیت خاصی برای حفاظت 

از تمامیــت ارضی عراق قائل اســت 
و آمــاده ارائه هرگونــه کمک برای 
روند »بازســازی« این کشور است. 
اشاره به مقوله بازســازی عراق به دو 
دلیل اهمیــت دارد. دلیل اولش آن 
است که ترکیه با مشــارکت در این 
امر می توانــد عالوه بــر صرفه های 
اقتصادی ماننــد دریافت نفت ارزان 
قیمت به ازای خدمات عمرانی، نفوذ 
اقتصــادی خود را در بغــداد حفظ و 
تقویت کند. دلیــل دوم که مهمتر به 
نظر می رسد، مافیای ساخت و ساز در 
کشور ترکیه است. این مافیا عماًل به 
خانواده اردوغان تعلق دارد و داماد او 
در رأس هرم این مافیا قرار دارد. بر این 
اساس مقوله بازسازی در عراق برای 
اردوغان، هم فال اســت و هم تماشا! 
مســاله مهمتر بحث ترمیم خطوط 
لوله کرکوک- جیهان اســت. اثیل 
النجیفی، سیاســت مدار عراقی و از 
مســئوالن الجبهه العراقیه که تحت 
رهبری برادرش اسامه النجیفی است 
روز گذشــته )جمعه( در فیسبوک 
خود نوشت که مساله خط لوله مذکور 
از مهمترین مسائل این دیدار است. در 
همین راســتا، اردوغان در کنفرانس 
خبری مشــترک با  الکاظمی اعالم 
کرد که با ترمیم خــط لوله تخریب 
شده توسط داعش، می خواهیم نفت 
کرکوک را بــا مقادیر بیشــتری به 
بازارهای جهانــی تزریق کنیم. نکته  
اینجاست که منظور ترکیه از تزریق 
بیشتر نفت به بازارهای جهانی، همان 
اسرائیل است! اخیراً گزارش هایی که 
بخشــی از آنرا پژوهشکده آمریکایی 
موسوم به »شــورای سیاستگذاری 
خاورمیانه« منتشــر کرده، حاکی از 
آن است که قرارداد ۵۰ ساله فروش 
نفت کردستان عراق، فقط محدود به 
ترکیه نیست، بلکه در چارچوب این 
قرارداد اولین محموله نفت در ۲۲ ماه 
مــی ۲۰۱۴ از طریق بندر »جیهان« 
ترکیه به اسرائیل فروخته و محموله 
از طریق کشــتی در بندر »اشکلون« 

اسراییل تخلیه شده است. 
این مساله به خوبی نشان می دهد 
که اوالً ترکیه در حال ســهم خواهی 
از عراقی اســت که به تازگی از جنگ 
با داعش دســت شســته است ولی 
اقتصاد شــکننده اش همچنان مانع 

از پیشرفت می شود. به همین دلیل 
ترکیه با سهم خواهی و سرمایه گذاری 
در عراق ســعی دارد تا بتواند بغداد را 

مطیع خود کند. 
دوماً اینکه آنکارا با نفوذ اقتصادی 
به دنبال آن است تا یک جای پای قوی 
برای خود در منطقه درست کند تا اگر 
»جو بایدن« با آنکارا هماهنگ نشد، 
اردوغان بتواند اهرم فشار برای خود 

داشته باشد. 
ســوماً اینکــه ترکیــه بــا ارائه 
مشــوق های مد نظر خــود به عراق 
دنبال آن است تا بتواند عناصر حزب 
کارگران کردســتان )پ.ک.ک( را 
مورد هــدف قرار دهــد. اردوغان به 
نظر می رسد که از تحرک این جریان 
در نوار مرزی جنوب ترکیه و شــمال 
عراق ترســیده اســت و می داند که 
هرگونــه عملیــات در داخل خاک 
ترکیه می تواند او را بیشتر در باتالق 
فرو ببرد. این هماهنگی تا جایی علنی 
اســت که ما می بینیم جنگنده های 
ترکیه  ظهــر روز گذشــته )جمعه( 
حمالتی به مناطقی در شهرســتان 
العمادیه در شــمال اســتان دهوک 
واقع در اقلیم کردســتان )اطراف دو 
روســتای کورو و بنافی( داشتند که 

هدفشان پ.ک.ک بوده است. 
بنابراین مسائلی مانند کشاورزی 
یا آب، موضوعات درجه دوم و ســوم 
این دیدار هستند اما اصل مطلب ارائه 
چک های متعدد ســفید امضا برای 

جلب همکاری امنیتی بغداد است. 

واکاوی سفر مصطفی الکاظمی به ترکیه و پیشنهادهای اردوغان به بغداد

مشوق های اقتصادی در سایه همکاری امنیتی
ترکیه با ارائه مشوق های 

مدنظر خود به عراق دنبال 
آن است تا بتواند عناصر 

حزب کارگران کردستان 
)پ.ک.ک( را مورد هدف 

قرار دهد؛ چراکه اردوغان 
از تحرک این جریان در 
نوار مرزی جنوب ترکیه 

و شمال عراق ترسیده 
است و می داند که هرگونه 

عملیات در داخل خاک 
ترکیه می تواند او را بیشتر 

در باتالق فرو ببرد

ترکیه با مشارکت در 
بازسازی عراق می تواند 

صرفه های اقتصادی مانند 
دریافت نفت ارزان قیمت به 

ازای خدمات عمرانی راحفظ 
کند اما دلیل دوم که مهمتر 

به نظر می رسد، مافیای 
ساخت و ساز در ترکیه است 
که عماًل به خانواده اردوغان 

متعلق است و داماد او در 
رأس هرم این مافیا قرار 

دارد

رسانه های لبنانی صبح روز گذشته )جمعه( اعالم کردند که پاریس به طرف های رسمی لبنانی تصمیم لغو و نه 
تعویق سفر امانوئل ماکرون به لبنان را اعالم کرده است. روزنامه الجمهوری به نقل از منابع آگاه نوشت، ادارات کاخ 
ریاســت جمهوری بعبدا به صورت دیپلماتیک و از طریق سفارت فرانســه در بیروت، مطلع شدند که سفر امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه به بیروت در ۲۳ تا ۲۴ ماه جاری میالدی به دلیل ابتالی وی به کرونا لغو شــده 
است. منابع افزودند، این لغو همچنین شــامل بازدید وی از فرماندهی نیروهای 
بین المللی در جنوب لبنان )یونیفل( و فرماندهی گردان فرانسه و حضور در کاخ 
ریاست جمهوری برای دیدار با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان می شود. کاخ 
الیزه فرانسه روز پنج شنبه در بیانیه ای اعالم کرد که آزمایش کروناویروس امانوئل 
ماکرون مثبت شده اســت. ماکرون قرار بود در این ســفر در مورد تشکیل دولت 

آینده لبنان رایزنی کند.

رهبر نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی و نخســت وزیر ایتالیا درباره آخرین تحوالت لیبی گفت وگو کردند. به 
گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا که به همراه لوییجی دی مایو، وزیر امور خارجه 
این کشور به لیبی سفر کرده است با خلیفه حفتر، رهبر نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبی در شهر بنغازی دیدار 
و گفتوگو کرد. رهبــری نیروهای تحت امر خلیفه حفتــر در بیانیه ای اعالم کرد که دو طــرف در این دیدار آخرین 
تحوالت بحران لیبی، گفت وگوهای سیاسی و پرونده لیبی در عرصه بین الملل 
را مورد بررســی قرار دادند. در این بیانیه آمده اســت که حفتــر از نقش دولت 
ایتالیا و تالش های آن در حمایــت از راهکارهای حل و فصل سیاســی بحران 
لیبی قدردانی کرد. این گفت وگو در حالی صــورت می گیرد که چند روز پیش 
 مذاکرات سیاســی در مورد پرونده این کشور به بن بســت رسید و سازمان ملل 

خواستار شروع دوباره آن شد.

گفت وگوی خلیفه حفتر و نخست وزیر ایتالیا درباره بحران لیبیلغو سفر ماکرون به لبنان به دلیل ابتال به کرونا

 کاخ ســفید در بیانیــه ای اعالم کرد کــه رئیس 
جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با پادشــاه عربستان 
مســائل امنیت منطقه و حل بحران میان کشورهای 
عربی با قطر را مورد بررسی قرار داد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از روســیا الیوم، در بیانیه کاخ سفید آمده است 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از ســلمان 
بن عبدالعزیز، پادشاه عربســتان به خاطر رهبری اش 
قدردانــی کرده و نســبت به حل بحــران میان چهار 
کشور )عربســتان، امارات، بحرین و مصر( با قطر ابراز 
خوش بینی کرد. خبرگزاری عربســتانی واس گزارش 
داد که این تماس تلفنی از جانب پادشاه عربستان برقرار 
شد. پیشتر منابع آگاه اعالم کردند که نشست ساالنه 
شــورای همکاری خلیج فارس به ژانویه موکول شده 
است. در این راستا خالد الجار اهلل، معاون وزیر خارجه 
کویت در گفت وگو با الشــرق عربســتان اظهار کرد: 

نشست آتی شــورای همکاری خلیج فارس در پنجم 
ژانویه ۲۰۲۱ )۱۶ دی( فرصتی برای بررسی اوضاع این 
شورا و اوضاع منطقه اســت. وی افزود: کویت از طریق 
دبیرخانه عمومی کشــورهای شورای همکاری خلیج 
)فارس( به چهل و یکمین نشســت این شورا به شکل 
حضوری در ریاض دعوت شده است؛ این دعوت توسط 

ملک سلمان، پادشاه عربستان صورت گرفته است.

نیروهای امنیتی نیجریه نزدیک به ۳۵۰ دانش آموز 
پسر را که در شمال غرب این کشور توسط مردان مسلح 

ربوده و به یک جنگل منتقل شده بودند، آزاد کردند.
به گزارش رویترز، هنوز مشــخص نیســت که آیا 
تمامی پسران ربوده شده، توســط نیروهای امنیتی 
نیجریه آزاد شــده اند یا خیــر با این حــال، امینو بلو 
ماســاری، فرماندار استان کاتســینا در یک مصاحبه 
تلویزیونی گفت: فکــر می کنم ما توانســتیم تمامی 
پسرها را نجات دهیم. چندین ساعت پیش از آزادسازی 
این پســربچه ها، ویدئویی آنالین منتشر شد که شبه 
نظامیانی از بوکوحرام را با چند پسربچه نشان می داد. 
این آدم ربایی در نیجریه که پیشتر هم با ناامنی شدید 
دست و پنجه نرم می کرد، باعث نگرانی شد و خاطرات 
مربوط بــه آدم ربایــی ۲۰۱۴ بیــش از ۲۷۰ دختر 
مدرسه ای را توسط بوکوحرام در شهر چیبوک تداعی 

کرد. چند روز پیش مردان مســلح با موتورسیکلت به 
مدرســه راهنمایی علوم دولتی نیجریه در کاتســینا 
حمله کرده و پســرها را به جنگل روگو منتقل کردند 
که بزرگترین  رویداد در سال های اخیر در این منطقه 
محسوب می شــود. فرماندار کاتسینا همچنین گفت 
در مجموع ۳۵۰ پســربچه در این جنگل و در دســت 

آدم رباها بودند که آزاد شدند. 

گفتگوی ترامپ با پادشاه عربستان در مورد حل اختالف با قطرنیروهای امنیتی نیجریه دانش آموزان ربوده شده را آزاد کردند

خبرخبر


