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در واکنشی نادر رخ داد؛ 
آمادگی گلبدین حکمتیار برای 

ائتالف با طالبان

رهبر حزب اسالمی افغانستان تمایل خود را برای 
تشکیل ائتالفی با طالبان در افغانستان ابراز کرد. به 
گزارش خبرگزاری آناتولی، گلبدین حکمتیار، رهبر 
حزب اسالمی افغانستان به طرفدارانش در مقر این 
حزب در کابل گفت: حزب اسالمی برای مذاکرات 
مســتقیم با طالبان و همچنین برای مشارکت و 
همکاری آماده اســت. ما معتقدیم که اگر این دو 
گروه دست در دســت یکدیگر دهند، این بحران 
در افغانســتان به زودی پایان خواهد یافت و هیچ 
نیرویی قادر نخواهد بود تا در مقابل آن بایستد. وی 
افزود: هنگامی که نخستین دور از مذاکرات میان 
دولت افغانستان و طالبان تکمیل شود، ما برای آغاز 
مذاکرات میان حزب اسالمی و طالبان آماده خواهیم 
بود. دیگر تصمیم گیــری در این خصوص بر عهده 
طالبان است. طالبان از شنبه گذشته مذاکرات صلح 
مستقیم با دولت افغانستان را آغاز کرده و هنوز در 
خصوص این پیشنهاد حکمتیار اظهارنظری نداشته 
است. حکمتیار تاکید کرد: دولت افغانستان ضعیف 
و دودسته است، در حالی که طالبان و حزب اسالمی 
از عقاید، ارزش ها و ایدئولوژی مشترکی برخوردار 
هستند. اوایل ماه جاری میالدی، حکمتیار گفته 
بود که آمریکا درک کرده که حضورش در افغانستان 
هیچ نتیجه ای جز خســارات مالی و جانی نداشته 
اســت. وی افزود: آمریکایی ها خواستار یک توافق 
با طالبان هستند که بدون تاخیر و خیلی زود اجرا 
شود و به دولت کابل نیز گفته شــده که این توافق 
اجرا خواهد شــد، حتی اگر آنها مخالف آن باشند. 
حکمتیار مدعی شد که دولت کابل در تالش است 
این روند صلح را تا انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 
آمریکا به تاخیر اندازد. وی در خصوص نقش دیگر 
کشورهای منطقه ای گفت: هند به خاطر دشمنی اش 
با پاکستان از این تالش صلح راضی نیست و حمایت 
از شبه نظامیان محلی برای عمل به عنوان تباه کننده 
را آغاز کرده اســت. حکمتیار تصریح کرد:  چین و 
پاکستان یک موضع مشترک و هماهنگ شده در 
رابطه با افغانستان دارند. آنها نه تنها از این روند صلح 
حمایت می کنند، بلکه آن را برای منافع منطقه ای 
خود سودمند می دانند، به ویژه اگر این روند منجر به 

کاهش حضور هند در افغانستان شود.
    

کشف نامه َسمی ارسال شده 
برای ترامپ

رسانه های آمریکایی شنبه از کشف و معدوم سازی 
یک نامه حاوی ماده ســمی که برای دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا ارسال شــده بود خبر دادند. 
به گزارش روسیاالیوم، شبکه ســی.ان.ان به نقل از 
دو پرسنل امنیتی تایید کرد که این حادثه در اوایل 
هفته رخ داده و این بسته حاوی ماده ای بسیار سمی 
»ریسین« است که با دو آزمایش، نوِع آن تأیید شد. 
کلیه نامه های ارســال به مقصد کاخ سفید قبل از 
رسیدن به کاخ ســفید در یک مرکز خارج از سایت 
مرتب سازی و اسکن می شود. ســی.ان.ان گزارش 
داد که سرویس مخفی آمریکا )نهاد امنیتی مسئول 
محافظت از رئیس جمهــور و خانواده وی و مقامات 
کاخ سفید( و اف.بی.آی تحقیقات را آغاز کرده اند. دیگر 
رسانه های مطرح آمریکایی از جمله نیویورک تایمز، 
وال استریت ژورنال و آسوشیتدپرس صحت این خبر 
را تأیید کردند. در همین راستا، سخنگوی FBI در 
واشنگتن به خبرنگاران گفت که این دفتر با همکاری 
سرویس مخفی و ســازمان بازرسی پستی در حال 
تحقیق درباره دریافت این بسته مشکوک از سوی 
دولت اســت و افزود که اکنون خطری برای امنیت 
عمومی وجود ندارد. گفته شده همزمان چند نامه 
دیگر به آدرس ســاختمان های دولتی در تگزاس 
ارسال شده است. کارآگاهان می گویند نامه ها از کانادا 
ارسال شده و یک مظنون زن در این رابطه شناسایی 
شده است. ریسین ماده سمی بسیار قوی است که از 
پوسته دانه کرچک تهیه می شود. قدرت کشندگی 
این ماده به مراتب بیشتر از سیانور است. این سم باعث 
حالت تهوع، استفراغ، خونریزی داخلی در معده و روده 
و به دنبال آن نارسایی کبد، طحال و کلیه ها و مرگ به 

دلیل فروپاشی گردش خون می شود.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

قرن بیست و بیست و یکم را بحق 
باید یکــی از پیچیده ترین برهه های 
تاریخ بشر دانست. بدون شک آیندگاِن 
ما، در ســال ها و دهه های دیگر این 
ســوال را مطرح می کنند که چرا دو 
قرِن مذکور تا به این حد خشــونت و 
بربریِت عریان را از خود ساطع کرد؟ 
آنها می پرسند چگونه افکارِ طالبانیسم 
در افغانستان تا سال 2020 میالدی 
قربانی می گرفت و در عراق و ســوریه 
جماعتی با دستارها و پرچم های سیاه، 
به راحتِی خوردن یک لیوان آب، هزاران 
نفر را می کشتند و زنان و فرزندانشان 
را به اسارت و بردگی می بردند و حتی 
تجاوز جمعی علیه آنها را حق مسلم 

خود می دانستند؟ 
آیندگان ما ســوال خواهند کرد 
که چگونه می شــود در آفریقا ده ها 
کشورِ عربی و غربی برای غارت لیبی، 
مالی، ســودان، کنیا، اوگاندا و غیره 
دست به دست هم بدهند و خروجی 
آن جز قحطی و شــیوِع طاعون و وبا 

چیزی نباشد؟ شاید همین چند سال 
آینده بسیاری از انسان هایی که پدر 
و مادرشــان در اعتراضــات بالروس 
یا اعتراض جلیقه زردهای فرانســه 
و غیره نقص عضو پیــدا کرده اند یا به 
دلیــل پرونده ســازی های مرتبط با 
خیزش های اجتماعی در کره شمالی 
و کشورهای عربی از حق کسب و کار و 
فعالیت های اجتماعی محروم شده اند، 
بپرسند که چرا این بالها مانند صاعقه بر 
سر ما نازل شد؟ این »چراها« در جایی 
دیگر قربانی مسامحه و سیاست بازِی 

بسیاری دیگر می شود. 
به عنوان مثال در مورد کشــتار 
و اعمال فشــار بر قومیت ایغورهای 
چیــن، بســیاری از کشــورهای 
اســالمی روابط و منافع خــود را بر 
انســانیت و آزادی ترجیــح دادند 
و همچنان با شــعارهای از راه دور 
پکن و حمایت های نصفــه و نیمه 
آنها، سرمست و سرخوش هستند. 
در آمریکا هم شــاهد »سیاه ُکشی« 
هستیم و رئیس جمهوری بزرگترین 
قــدرت نظامی و اقتصــادی دنیا نه 
تنها کوتــاه نمی آید، بلکــه فرمان 
 گسیل شــدن نظامیان و پلیس را 

به خیابان ها می دهد. در ترکیه هم 
وضعیت دشوار است. 

یک روز اردوغان داغ و درفش را علیه 
مخالفان داخلی خود و آنچه طرفداران 
فتح اهلل گولن می نامد، اعمال می کند و 
روزی دیگر از شمال سوریه تا شمال 
عراق را به بهانه وجود کردها زیر آتش 
و رگبار نظامیانــش می گیرد. همین 
وضعیت را در مورد کشمیر و جدال هند 
و پاکستان شاهد هستیم که آرام آرام در 
حال تبدیل شدن به جنگ »مذاهب« 
اســت. اروپا هم از این امر مســتثنی 
نبوده و نیست؛ درست است که خون 
و خونریزی هایی که در سوریه و عراق 
و آفریقا شاهد آن هستیم، در اروپا رخ 
نداده اما بریتانیا امروز به دنبال تاختن 
بر اتحادیه اروپا و اعضای آن اســت و 
همچنان بر طبل جداسازی خود از این 
نهاِد منطقه ای می کوبد. درست است 
که در قاره سبز دیگر موسولینی و هیتلر 
حضور ندارند اما پیروان تفکر فاشیسم و 
نازیسم همچنان به دنبال آن هستند تا 
بتوانند اعالم حضور خود در فاز گسترده 

را از روم تا برلین به رخ بکشند. 
یمن هم دیگر جغرافیایی اســت 
که طی شش سال اخیر انواع و اقسام 

بیماری ها و موشک ها را تجربه کرده 
اســت و حاال تمام این آشفته بازار به 
یک سوال ختم خواهد شد: صلح چه 
زمانی طنین انداز می شود؟ بدون شک 
در سی و هشتمین ســالروز جهانی 
صلح، سوال های متعدد دیگری هم 
به ذهن هر فعال یا پژوهشگر مطالعات 
صلح خطور می کند؛ اما پاســخ هایی 
که برای آن پیدا می شود بیش از حد 
خوش بینانــه و در برخــی از مقاطع 

ساده انگارانه است. 
مثال عینی که بــرای این موضوع 
می تــوان زد، مذاکراتــی اســت 
کــه امــروز در دوحــه تحت عنوان 

»مذاکرات بین االفغان« جریان دارد. 
گفت وگوهایی که در هتل شرایتون 
برگزار شده و پس از 40 سال طالبان 
و حکومت ضعیف شــدة افغانستان 
به دنبال راهکار نهایی برای برقراری 
آتش بس و صلح یکپارچه هستند. شاید 
خنده دار باشد اما این نشست قرار است 
مجدداً باعث برپایی »امارت اسالمی« 
یا همان حکومتی شود که طالبان قبل 
از لشگرکشی آمریکا در سال 2001 

به افغانستان در رأس آن قرار داشت. 
به عبارتی گویاتر صلح در افغانستان 
به جایی رســیده که دنیــا در حال 
مشاهدة عقب گرد این کشور به حدود 
20 سال پیش است! این روند به نظر 
برخی  از منتقدان نه تنها صلح به ارمغان 
نمی آورد، بلکه باعث می شود ماهیت و 
معنای صلح مورد تمسخر قرار بگیرد. 
در یمن، لیبی، سوریه و جدیداً مالی 
هم این روند مشاهده می شود و به این 
سوال می رســیم که مانع اصلِی صلح 

چیست؟
 خط بطالن تمامیت خواهی

 بر چهره صلح  
زنگ صلح بر اســاس سنتی که از 
ســال 1982 )روز نامگذاری صلح( 
تاکنون در جریان است، هر ساله در 21 
سپتامبر به صدا درمی آید و تمام دنیا 
این روز را به اصطالح پاس می دارند. 
این آداب و رسوم که هر سال باید آن 
را شاهد باشیم به ما یادآوری می کند 
که دنیا همچنان تشنه »صلِح مطلق 
جهانی« است، ولی واقعیت این است 
که منازعات )Conflicts( همچنان 
ادامه دارند و دستیابی به صلح را با شک 

و تردید روبرو می کند. 
دالیــل زیادی برای به بن بســت 
رسیدن صلح در بسیاری از پرونده ها 
وجود دارد، اما عمده دلیلی که می توان 
برای آن برشــمرد، تمامیت خواهی 
یا همان »توتالیتاریسم« است. ذاِت 
سیاست بر پایه قدرت است و این مولفه 
به راحتی آزادی و صلح را ذبح می کند. 
مثاًل در روسیه شخصی مانند الکسی 
ناوالنی، به عنوان منتقد اصل پوتین 
و کرملین لب به ســخن می گشاید و 
چندی بعد به راحتی با ماده ای به نام 
نوویچوک مســموم می شود و تا پای 
مرگ می رود. این اقدام اگرچه از سوی 
بسیاری از دشــمنان مسکو بیش از 

حد پررنگ می شــود، اما نمی تواند 
نفس عمل را کتمان کند. همین عمل 
به خوبی می تواند نشــان دهد که در 
حوزه سیاســت داخلی هم صلح به 
راحتی نقض می شود. این همان صلِح 
چندصدایی در داخل خاک یک کشور 
است اما در مقیاس بزرگتر هم صلح به 

گونه های دیگر نقض می شود. 
پرونده ای که این روزها تمرکز دنیا 
به آن معطوف شده، مساله صلح اعراب 
خلیج فارس با اسرائیل است. صلحی 
که قرار است به دســتاورد انتخاباتی 
ترامپ و سپس کارنامة طالیِی نتانیاهو 
تبدیل شود ولی به نظر می رسد که در 
آینده نزدیک می تواند به »آنتی صلح« 
تبدیل شود. صلح اعراب با تل آویو در 
حالی انجام می شود که اجراکنندگان و 
عناصر آن هنوز با زبان تمامیت خواهی 
در حال سخن گفتن هستند. به این 
معنا که آنها طرح دو کشوری را قبول 
ندارند و اینجاست که هر زمان ممکن 
است رادیکالیزه شدن را شاهد باشیم 
که در نهایت نقِض صلــح را به همراه 

خواهد داشت. 
بر این اســاس به نظر می رسد که 
جامعه ملــل و کشــورهای عضو آن 
باید به این سمت بروند که صلح را به 
شهروندان خود تدریس و تزریق کنند. 
در دنیای امروز که قیمت هر انسان از 
یک گلوله کمتر شده است، نمی توان 
پشت تریبون ایستاد و صلح را فریاد زد. 
حتی نمی توان در توئیتر صلح را تبلیغ 
کرد؛ چراکه باید صلح را عملی کرد نه 
اینکه آن را نمایش داد. بنابراین با وجود 
تمامیت خواهی، خوشبینانه است که 
بگوییم به زودی منازعات بین المللی به 

صلح ختم می شود. 

نگاهی به آینده منازعات بین المللی در روز جهانی صلح 

تمامیتخواهی؛آنچهبهجنگدامنمیزند
صلح در افغانستان به 

جایی رسیده که دنیا در 
حال مشاهدة عقب گرِد 

این کشور به حدود 20 سال 
پیش است و این روند به 

نظر منتقدان نه تنها صلح 
به ارمغان نمی آورد، بلکه 

باعث می شود ماهیت و 
معنای صلح مورد تمسخر 

قرار بگیرد!

عمده دلیلی که می توان 
برای عدم محقق شدن صلح 

برشمرد، تمامیت خواهی 
یا همان »توتالیتاریسم« 

است، اما مشکل این است 
که ذاِت سیاست بر پایه 

قدرت است و این مولفه به 
راحتی آزادی و صلح را ذبح 

می کند

یک منبع امنیتی عراق اعالم کرد تظاهرکنندگان پس از حمله به دو تن از فعاالن، پل های شهر الناصریه را مسدود کردند. 
نخست وزیر عراق نیز در حکمی یکی از افسران عالی رتبه مظنون به قتل تظاهرکنندگان ذی قار را ممنوع السفر کرد. این منبع به 
خبرگزاری شفق نیوز عراق گفت: تظاهرکنندگان پل های النصر، الزیتون و الحضارات را مسدود کرده و آنها را به آتش کشیدند. به 
گفته این منبع، آنها تهدید کردند اگر افرادی که چند ساعت قبل به دو تن از فعاالن حمله 
کرده و یکی از آنها را ربوده و دیگری را زخمی کردند، شناسایی نشوند، تنش باال می گیرد. 
پیش از این، یک منبع امنیتی دیگر به شــفق نیوز اطالع داد، در حمله مسلحانه گروهی 
ناشناس در نزدیکی ورودی شمالی شهر الناصریه یک فعال زخمی شده و یک تن دیگر ربوده 
شد. گفته می شود فعالی که در این حمله زخمی شد، با اسم فلیح و فعال ربوده شده سجاد 

العراقی نام دارد.

مناطق و شهرهای مختلف مصر شاهد آماده باش امنیتی کمی قبل از موعد تظاهراتی است که فراخوان آن از سوی اپوزیسیون 
این کشور داده شده است. به گزارش الجزیره،  به دنبال فراخوان ها در شبکه های اجتماعی برای تظاهرات علیه عبدالفتاح سیسی، 
رئیس جمهوری مصر و اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور، مناطق و شهرهای مختلف مصر شاهد آماده باش امنیتی پیش از موعد 
تظاهرات است. فراخوان این تظاهرات را محمد علی، پیمانکار مصری کلید زده است. 
وی در مصاحبه ای با شبکه الجزیره اعالم کرد که خشم بی سابقه ای در مردم مصر وجود 
دارد. وی از شهر بارسلونا که در حال حاضر در آنجا اقامت دارد، اعالم کرد که مردم مصر 
شاهد صحنه های تخریب خانه ها طی دوره های اخیر بوده اند و دیگر از بیان خشم خود 
هراسی ندارند. وی پس از آن، ویدئوهایی را منتشر و در آن ها، سیسی و فرماندهان ارشد 

ارتش را متهم به فساد کرد.

آماده باش امنیتی در مصر!گسترش اعتراضات در ناصریه عراق

نایب رئیس جنبش فتح از فشارهای بین المللی و عربی 
به محمود عباس برای قبول گفتگو با دولت آمریکا پرده 
برداشت. به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، محمود 
العالول، نائــب رئیس جنبش فتح اعــالم کرد: محمود 
عباس، رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین در آماج 
فشارهای بین المللی و عربی بی ســابقه  قرار گرفته تا بر 
سر میز مذاکره با دولت آمریکا بنشیند اما وی مخالفت 
کرد. وی ادامه داد: گزینه فلسطین در این مرحله برخورد 
با این چالش ها است، چراکه همگان درک می کنند که 
آن طرف ها خواهان از بین بردن مساله فلسطین هستند. 
العالول خاطرنشــان کرد که رهبری فلسطین به اوضاِع 
قبل از توقف هماهنگی ها با اسرائیل باز نخواهد گشت. 
اموال مصادره شــده، درآمدهای مالیاتی فلســطین از 
کاالهای وارد شده از اراضی اشغالی است که تل آویو این 
درآمدها را به نمایندگی  از فلســطینی ها می گیرد و آن 

را در اواخر هر ماه به خزانه داری فلســطین می فرستد. 
دولت فلســطین این درآمدها را از مه گذشته دریافت 
نکرده است؛ چراکه محمود عباس دستور داد تا هرگونه 
هماهنگی با اشغالگر متوقف شــود. از سوی دیگر، این 
مســئول جنبش فتــح تصریح کرد کــه تالش ها برای 
بازســتاندن وحدت ملی از طریق تماس بــا رهبران دو 

جنبش حماس و جهاد اسالمی ادامه دارد.

ده ها هزار تن از تایلندی هــا در بزرگترین اعتراضات 
طی ســال های گذشــته به خیابان ها آمده و خواســتار 
محدودسازی اختیارات پادشــاه و برکناری رهبر سابق 
کودتاچی از سمت نخســت وزیری شــدند. به گزارش 
رویترز، آرنون نامپا، رهبر معترضان و وکیل حقوق بشری 
به جمعیت معترضان که در نزدیکی کاخ بزرگ در مرکز 
بانکوک جمع شــده بودند، گفت: تا زمانی که پادشاهی 
تحت قانون اساسی نباشد، ما هرگز به دموکراسی واقعی 
نمی رسیم. پس از اینکه نامپا خواستار قطع بودجه سطنتی 
تایلند و ایجاد تغییراتی در قانون اساســی شد تا پادشاه 
به وضوح تحت کنترل قرار بگیرد، مردم شــعار »بیشتر، 
بیشتر« سر دادند. دربار تایلند واکنشی به این اعتراضات 
و درخواست اصالحات نداشته اســت. سخنگوی دولت 
در پاسخ به پرسشــی در این رابطه گفت: مردم می توانند 
اعتراض کنند امــا آنها باید ایــن کار را مطابق قانون و به 

شکل مسالمت آمیز انجام دهند. معترضان تایلندی روز 
گذشته )یکشنبه( به سمت ساختمان های دولتی و دفتر 
نخست وزیری حرکت می کنند. این معترضان یک پالک 
طالیی  رنگ روی محوطه نزدیک کاخ بزرگ نصب کردند 
که روی آن نوشته است »این کشور متعلق به مردم است 
نه پادشــاهی«. این پیام رهبران قیام 19۳2 است که به 

پادشاهی مطلقه پایان داد. 

مخالفت عباس با فشارهای بین المللی برای مذاکره با آمریکاتظاهرات ده ها هزار نفری در تایلند علیه دولت و پادشاهی

خبرخبر


