
t oseei r ani . i r
5 جهان

 حمله مرگبار طالبان همزمان 
با مذاکرات صلح

مریمعالمهزاده

طالبان حداقــل 47 نفــر را در عملیات های 
جداگانه در افغانستان به قتل رساند؛ این در حالی 
است که مذاکرات صلح بین طالبان و افغانستان در 

مسکو در حال برگزاری است.
به گفته محمد یوســف ایوبی، رئیس شورای 
استان های افغانستان، این گروه مسلح در حمله 
صبحگاهی به یک پایگاه نظامی در شمال کوندوز 
که روز سه شنبه )شانزدهم بهمن ماه( انجام شد، 26 
عضو  از نیروهای امنیتی دولت افغانستان را کشت.

حداقل 23 سرباز و سه عضو پلیس محلی در 
بین کشته شدگان بودند.

بر اساس گفته ایوبی، 12 سرباز در جریان تهاجم 
طالبان که نزدیک به دو ساعت تا رسیدن نیروی 
کمکی به پایگاه محاصره شده طول کشید، زخمی 

شدند و مهاجمان فرار کردند.
ایوبی، با اشــاره به ترس از اینکه شهر به دست 
طالبان بیفتد و در چند ســال اخیر نیز این اتفاق 
در دو موقعیــت دیگر نیز رخ داده اســت )یکبار 
سپتامبر 2015، بار دوم اکتبر 2016( گفت: روز 
به روز وضعیت امنیتی در اطراف شــهر کوندوز 

بدتر می شود.
بر اســاس گزارش مقامات اســتانی در روز 
سه شنبه )شانزدهم بهمن ماه( در شمال والیت 
بغالن حداقل 11 پلیس در زمان حمله جنگجویان 

به یک ایست بازرسی پلیس کشته شدند. 
گزارش این حمله زمانی منتشــر شــد که 
نمایندگان طالبان مذاکراتی با چهره های برجسته 
افغانستان از جمله حامد کرزای، رئیس جمهور 
پیشــین کشــور و رهبر مخالفان و ریش سفید 
طوایف را بدون حضور مقامات رسمی دولت کابل 

آغاز کرده بودند.
به گفته صفدر محسنی، رئیس شورای استانی، 
در حمله به ایست بازرسی، طالبان شب دوشنبه 
)پانزدهم بهمن ماه( نیروهــای پلیس  محلی در 
منطقه بغالن مرکزی را هدف قــرار داده بودند. 

حمله ای وحشیانه که تقریباً دو ساعت زمان برد.
وی افزود: همچنین پنج پلیس در این حمله 
زخمی شدند و طالبان همه ســالح ها و مهمات 
این ایستگاه بازرسی را پیش از رسیدن نیروهای 

کمکی ربودند.

به گفته محسنی: نیروهای کمکی دیر رسیدند 
و در تقابل با طالبان در نهایت موفق به بازپس گیری 

ایست بازرسی و کنترل اوضاع شدند.
حمالتروزانه

صدیق عزیزی، سخنگوی فرماندار استانی 
گفت: اوایل روز دوشــنبه )پانزدهم بهمن ماه( 
طالبان به یک روستای شبهه نظامیان طرفدار 
دولت در شــمال والیت ســمنگان نیز حمله 
کردند و 10 نفر را کشــتندکه زنان نیز در بین 

کشته شدگان بودند.
به گفته وی در این حمله پنج نفر نیز در منطقه 

دارای صوف سمنگان زحمی شدند.
بر اساس اظهارات عزیزی، طالبان روستاییان 
محلی شامل زنان و کودکان را هدف قرار داده بودند. 
از آنجا که این منطقه دور افتاده است، روستاییان 
ارتش شبه  نظامیان خود را برای برقراری امنیت 
منطقه و دفاع از خانه ها در مقابل جنگجویان مسلح 

ایجاد کرده اند.
طالبان مسئولیت هر دو حمله را با ارسال بیانیه 

به رسانه های به عهده گرفته است.
آن ها تقریباً به صورت روزانه حمالت و ضربات 
ســهمگینی را در مناطق تحت کنتــرل ارتش 
افغانستان و نیروهای امنیتی تحمیل می کنند. این 
حمالت همزمان با اعالم ایاالت متحده مبنی بر 
خروج از این کشور از هم گسیخته در جریان جنگ، 

تشدید شده است.
دولت مرکزی افغانستان روز دوشنبه قبل از 
این حمالت،  دیدار چهره های برجسته افغانستان 
با مقامات طالبان در مسکو را محکوم کرده بود و 
به طرق مختلف اعالم کردند این چهره ها چنین 
مذاکراتی را برای مطرح شــدن و دوباره به قدرت 

رسیدن برپا کرده اند. 
دولت آمریکا نیز با ارسال فرستاده صلح خود 
به قطر به مذاکره با طالبان پرداخته است و تالش 
می کند توافق صلحی را به صورت دستوری اعالم 
کند. این در حالی اســت که دولت افغانستان در 

جریان این مذاکرات حضور حداقلی را دارند.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

دو حزب جمهوری خواه و دموکرات 
ایاالت متحده همواره جهت گیری های 
مخالف یکدیگــر دارنــد. در موضوع 
جنگ طلبی، همواره جمهوری خواهان 
به ویژه افراطی های این حزب هستند که 
به دنبال کشاندن نیروهای آمریکایی 
به میدان جنگ بوده انــد و در مقابل، 
دموکرات ها همواره از سیاســت های 
جنگ طلبانه جمهوری خواهان انتقاد 
کرده اند. جنگ 10 ســاله عراق به طور 
 ویژه، نقطه عطفی برای دموکرات ها برای 
سرکوب سیاست های جمهوری خواهان 
بود و آن ها با اســتفاده از ایــن امتیاز 
توانستند در انتخابات بعدی اوباما را پیروز 
کنند و دو دوره در قدرت بمانند. البته این 
مواضع تخریب خود دموکرات ها را نیز به 
دنبال داشت و زمانی که جان کری، نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری شد، مواضع 
وی در حمایت از آغاز جنگ علیه عراق 
منجر شد در کمپین انتخاباتی خود در 

معرض استهزا قرار گیرد. حاال اما ترامپ، 
رئیس جمهور تناقض هــا، دیدگاهی 
ظاهراً متفــاوت از هم تیمی های خود 
دارد، باوجودآنکــه جمهوری خواهان 
قصد دارند تصمیم ترامــپ مبنی بر 
خروج از افغانستان و ســوریه را بلوکه 
کنند، وی هم ســو با دموکرات ها قصد 
دارد از حزب خود عبور کند. اگرچه شاید 
تصمیم ترامپ برای خروج از افغانستان 
و ســوریه، یک تصمیم ظاهری برای 
جمع کردن آرای متزلزل دموکرات ها 
باشد. نیویورک تایمز در گزارشی این 
همگرایی ترامــپ و دموکرات ها را به 
تصویر کشیده است.معموالً این اتفاق 
را در واشــنگتن نمی توان دید: برخی 
از لیبرال تریــن کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری آتی آمریکا )2020(، 
در موضوع سیاست  خارجی این کشور، 
با رئیس جمهور کنونی، دونالد ترامپ، 

همسو شدند.
موضوعچیست؟

تمامی کســانی که به طور رسمی 

کاندیداتوری خــود را برای انتخابات 
2020 در مجلس سنا اعالم کرده اند، 
بعالوه سه سناتور دیگر که قصد دارند 
در این انتخابات کاندیدا شــوند، روز 
سه شنبه )شانزدهم بهمن ماه( علیه 
الیحه ای رأی دادند که بر اســاس آن 
تصمیم ترامپ بــرای خروج نیروها از 

افغانستان و سوریه محکوم می شد.
ســناتورهای مخالف این الیحه، 
کوری بروکر، کیرســتین گیلیبراند، 
کاماال هریس و الیزابت وارن هستند 
که همگی کاندیداتوری خود را اعالم 
کرده اند و شــرود براون، جف مرکلی 
و برنی سندرز کســانی بودند که علیه 
این الیحــه رأی دادنــد و قصد دارند 

کاندیداتوری خود را اعالم کنند.
سناتور آمی کلوبوچار، دموکرات 
دیگری که به شــدت انتظار می رود 
برای ریاست جمهوری کاندیدا شود، 
همچون سناتور میکائیل بنث که قصد 
حضور در انتخابات را دارد، موافق این 
الیحه رأی دادند. درنهایت این الیحه با 

77 موافق و 23 مخالف از سنا عبور کرد 
و به مجلس نمایندگان رسید.

این الیحه چندین بخش دارد که 
برخی از آن هــا بحث برانگیز و برخی 
دیگر پیش پا افتاده هستند. از طرفی، 
ســناتورهایی که به ایــن الیحه رأی 
دادند، لزوماً به دنبال خروج نیروها از 
سوریه و افغانستان نیستند. برای مثال 
براون گفت که وی نگران مشروعیت 
سایر مقررات مشــروط به این الیحه 
است که به دولت و دولت های محلی 

اجــازه می دهــد شــرکت هایی که 
محصوالت اسرائیل را تحریم  می کنند، 

مجازات کنند.
اهمیتاینموضوعکجاست؟

پــس از جنگ عراق کــه منجر به 
عدم محبوبیت جورج دبلیو بوش شد، 
دموکرات ها عموماً با مداخله نظامی 
طوالنی مدت در دیگر کشورها مخالفت 
کرده اند؛ پس اینکه بیشتر کاندیداهای 
دموکرات انتخابــات 2020 آمریکا 
می خواهند سربازان را از افغانستان و 
سوریه هرچه زودتر به خانه برگردانند، 

موضوع عجیبی نیست.
اما اعجاب این داســتان در ناباور 
بودن آن اســت؛ چراکــه به صورت 
ایدئولوژیــک، ترامــپ بر ســر این 
موضوع بیشتر از جمهوری خواهان، با 
دموکرات ها همسو است و این مسئله 
وضعیت سیاســی عجیبــی را برای 
دموکرات هایی ایجاد کرده اســت که 
از هیچ  فرصتی برای ســرزنش کردن 

ترامپ نمی گذرند.
اما حتی در دوره روســای جمهور 
پیشین نیز موضوع سیاست خارجی 
منجر به شــکاف های عمیق در بین 

دموکرات ها شده است.
جــان کــری، به عنــوان نامــزد 
دموکرات در ســال 2004، زمانی که 
رأی دهندگان ضد جنگ، حمایت های 
گذشــته وی از جنگ عراق را محکوم 
کردند، مجبور شــد درد این شکاف را 
به جان بخرد. وی فوراً عنوان کرد او از 
تخصیص بودجه تکمیلی برای جنگ 
دفاع کرده است و نه خود جنگ و گفت 
وی به بودجه 87 میلیاردی رأی داده و 
رأی او علیه جنگ بوده اســت. همین 
یک جمله بهانه ای برای مخالفان بود 
تا او را دمدمی مزاج بنامند و تا آخرین 
لحظات کمپیــن انتخاباتــی او را به 

استهزا بگیرند.
رأی گیری روز سه شنبه نشان داد 
همچنان که بخش های لیبرال حزب 

دموکرات قوی تر می شــوند،  مسائل 
مملو از سیاســت نیروهای نظامی و 
بودجه بنــدی در مناســبات دخالت 

دارند.
بعدچهمیشود

ایــن الیحــه حــاال بــه مجلس 
نماینــدگان مــی رود، جایــی کــه 
اکثریت جدیــد دموکرات ها احتماالً 
به صورت روتیــن مقرراتی همچون 
تجدید کمک های نظامی برای رژیم  
صهیونیستی و اردن را تأیید می کند. 
دموکرات ها به شدت مشتاق پیشرفت 
قوانین خروج نیروهــا و ضد بایکوت 
هســتند؛ قوانینی که هر دو منجر به 
شکاف هایی در دل حزب شد. و حکیم 
جفریز، نماینده نیویورک و عضو رهبری 
دموکرات ها، این قوانین را شیرین کاری 
سیاسی جمهوری خواهان خواند. حتی 
اگر الیحه مقابله با خــروج آمریکا به 
تصویب مجلس نرسد، تصمیم ترامپ 
بر خروج نیروها بدون حمایت حزبی 
اســت. درواقع این قانون بیانگر عدم 
تأیید تصمیمات ترامپ اســت و وی 
باید تصمیم بگیرد که به تصمیم های 
حزب خود پشت کند و نیروها را به خانه 
بازگرداند، یا همراه حزب خود بماند و 

تصمیم دموکرات ها را بپذیرد.

اتحادینادربینترامپودموکراتها؛

از افغانستان و سوریه خارج شویم

گزارش

سیناسبزیان

به گفته یک دیپلمات شورای امنیت، بر اساس 
گزارش محرمانه سازمان ملل متحد، کره شمالی 
در حال انتقال تسلیحات بالستیک و هسته ای 
خود برای مخفی کــردن آن ها از حمالت بالقوه 

نظامی ایاالت متحده است.
بر اســاس گزارش شــش ماهه ســازمان 
ملل متحد، حتی باوجودآنکــه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحــده برگزاری دومین 
اجالس خود با کیم  جونگ  اون، رهبر کره شمالی 
در ماه آتی میالدی در ویتنام را تأیید کرده است، 
برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی همچنان 
ادامه دارد و هیچ نشــان تغییری در آن مشاهده 

نمی شود.
هفته گذشــته ترامپ کره شمالی را به دلیل 
پیشرفت های گسترده در مذاکرات تمجید کرد 
و بااین حال منبع خبر به سی ان ان گفت گزارش 
ســازمان ملل نشــان می دهد پیونگ یانگ در 

تالش است برنامه هســته ای و موشکی خود را 
آماده به کار نگه دارد.

به گفته این دیپلمات سازمان ملل متحد، این 
گزارش شواهدی در دست دارد که نشان می دهد 
 DPRK روندی مداوم در بخشــی از پایــگاه
در دســت اقدام برای متفرق کردن مکان های 

سرهم بندی، ذخیره سازی و آزمایش است.
هیات کارشناســانی که این گزارش را تهیه 
کرده  اند، بعدازآن تشــکیل شــد که چندین 
قطعنامه شــورای امنیــت ســازمان ملل بر 
پیونگ یانگ فشار آورد تا آزمایش های هسته ای 
و موشکی خود را متوقف کند. آن طور که منبع 
خبر به سی ان ان گفته اســت، این گزارش روز 
جمعه )دوازدهم بهمن مــاه( به کمیته 15 نفره 
تحریم شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده 

است.
شکستتحریمهایکرهشمالی

بر اساس خالصه ای از گزارش که از سوی 
سی ان ان رؤیت شــده اســت، تحریم های 

بین المللــی به صورت مؤثر برای بازداشــت 
توسعه هسته ای کره شمالی عمل نمی کنند.

بر اساس این خالصه گزارش، کره شمالی 
که خواهان برداشته شــدن تحریم ها است، 
همچنان با افزایش گسترده انتقال غیرقانونی 
محصوالت نفتــی و زغال ســنگ به صورت 
کشتی به کشتی با قطعنامه های سازمان ملل 
متحد مقابله می کند. گزارش های پیشین نیز 
کره شمالی را به انجام چنین تخلفاتی متهم 
کرده بودند. همچنیــن در این خالصه آمده 
است: بانک های جهانی و شرکت های بیمه ای 
همچنان به صورت ناخواســته پرداخت ها و 
پوشش هایی را  حتی برای کشتی های بزرگ 
و انتقال  محصوالت نفتی چند میلیون دالری 
غیرقانونی به صورت کشتی به کشتی تأمین 
می کنند. دیپلمات ســازمان ملل گفته است 
این گزارش در مورد انتقال یک محموله نفتی 
به ارزش بیش از 5.7 میلیون دالر آمریکا اطالع 

یافته است.

خالصه گزارش همچنین کره شــمالی را 
متهم به تخطی از تحریم تسلیحاتی سازمان 
ملل کرده و گفته است این کشور تسلیحات 
کوچک و ســبک و دیگر تجهیزات نظامی را 
به لیبی، سودان و شورشیان حوثی در یمن از 
طریق واسطه های خارجی ارسال کرده است.

اجالسگذشتهترامپوکیم
ترامپ و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
سال گذشته در سنگاپور دیدار کردند و در آن 
دیدار کیم موافقت کرد برای غیرهســته ای 

سازی شبه جزیره کره گام بردارد.

سی ان ان پیش تر گزارش کرده بود ترامپ 
بعد از دیدار به صراحــت عنوان کرد اجالس 
هرگونه خطر هسته ای از سوی کره شمالی 
را از بین برده اســت. هرچند دیــدار آن دو 
هیچ نتیجه ملموســی مبنی بر اینکه رژیم 
سرکش برنامه  هسته ای خود را لغو می کند 

را ارائه نکرد.
در ماه ژانویه )یک ماه قبل(، گزارش دفاع 
موشــکی پنتاگون عنوان کرد کره شــمالی 
همچنان یک تهدید بالقوه برای ایاالت متحده 

آمریکا به شمار می رود.

سازمانمللازمخفیکاریپیونگیانگخبرداد

تداوم تولید تسلیحات هسته ای کره شمالی

پسازجنگعراقکهمنجر
بهعدممحبوبیتجورج

دبلیوبوششد،دموکراتها
عموماًبامداخلهنظامی
طوالنیمدتدردیگر

کشورهامخالفتکردهاند؛
بنابراینبیشترکاندیداهای

دموکراتانتخابات
2020آمریکامیخواهند
سربازانراازافغانستانو

سوریههرچهزودتربهخانه
برگردانند

رأیگیریروزسهشنبه
نشاندادهمچنانکه

بخشهایلیبرال
حزبدموکراتقویتر
میشوند؛مسائلعموما
سیاسینیروهاینظامی

وبودجهبندینیزدر
مناسباتدخالتدارند

عباسحاجیبابایی

وزیر دارایی ژاپن روز سه شنبه )شانزدهم بهمن ماه( بابت 
اینکه مقصر کاهش جمعیت کشور و افزایش هزینه امنیت 
اجتماعی را خانواده های بدون فرزند دانسته بود، عذرخواهی 
کرد. تارو آســو، وزیر دارایی ژاپن روز یکشــنبه )چهاردهم 
بهمن ماه( گفته بود که نظام بیمه سالمت ملی ژاپن به طول 

عمر مردم کشور کمک کرده است.
او گفته بود برخی ســالمندان را مقصر می دانند، افرادی 

با هزینه پزشکی باال که منجر به افزایش هزینه های امنیت 
اجتماعی شده اند. این در حالی است که آن ها اشتباه می کنند، 
اینکه برخی مردم کودکان کافی ندارند، مشکل سازتر است. 
روز سه شنبه )شانزدهم بهمن ماه( پس ازآنکه قانون گذاران 
مجلس این کشور از وی خواستند که اظهاراتش را پس بگیرد، 
آسو ضمن ابراز تأسف گفت از اینکه اظهارات وی برای برخی از 

مردم ناپسند بوده است، عذرخواهی می کند.
اظهارات آسو در روز یکشــنبه در مورد افرادی که فرزند 
کافی ندارند در حین یک ســخنرانی با موضوعات نرخ تولد، 

ســالخوردگی، بیمه ســالمت و سن بازنشســتگی و دیگر 
موضوعات عنوان شــد. وی درحالی که حــرف خود را پس 
می گرفت عنوان کرد حس می کنــد حرف های او به صورت 
منقطع از درون حرف هایش از ســوی رسانه ها منتشر شده 
است. آسو 78 ساله در میان قانون گذاران محافظه کار در دولت 
شین  زو آبه، نخست وزیر ژاپن است که گه گاه زنان را متهم به 
عدم فرزند آوری و ایجاد چالش های دموگرافی برای کشور 
می کند. نرخ مرگ ومیر چند سالی است که از میزان تولد در 
ژاپن پیشی گرفته اســت و جمعیت کشور در بین سال های 
2010 تا 2015 نزدیک به یک میلیون کاهش داشته است. 
تولد کمتر به معنای نیروی کار کمتــر به منظور حمایت از 
بازنشسته های رو به فزونی است، موضوعی که نظام سالمت و 

رفاه بازنشستگی را در معرض فشار قرار می دهد.

آبه در ماه ژانویه )دی - بهمن( عنوان کرد 67 درصد زنان در 
ژاپن شاغل هستند که بیشترین میزان همه دوران ها است؛ اما 
بسیاری از این زنان با قوانین محدود در محل کار دست و پنجه 

نرم می کنند.
در ژاپن زنان بیشــتر مســئولیت فرزنــدان را بر عهده 
دارند، درحالی که مردان ساعت های زیادی را برای مشاغل 
حقوق بگیری صرف می کنند و پشــتیبان اقتصاد درزمانی 
هستند که کارفرمایان ژاپنی به شــدت با کمبود نیروی کار 

دست وپنجه نرم می کنند.
ژاپن با جمعیتی بالغ بر 128 میلیون نفر، دهمین کشور 
پرجمعیت دنیا است. توکیو پایتخت کشور، 35 میلیون نفر 
جمعیت دارد و یکی از بزرگ ترین و گران ترین پایتخت های 

جهان به شمار می رود.

عذرخواهیازشهروندان؛

ژاپن از سرزنش خانواده های بدون فرزند پشیمان شد
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