
 متحد سازمان سيا در سال هاي حضور اتحاد جماهير 
شوروي س��ابق در افغانستان بود. س��ابقه دوستي با 
اس��امه بن الدن، رهبر القاعده را ه��م در پرونده خود 
دارد. يكي از معروف ترين چهره هاي ش��به نظامي در 
افغانستان است كه بسياري از افغان ها وي را مسوول 
قتل عام هاي ش��هروندان غيرنظام��ي مي دانند. اين 
روزها گلبدين حكمتيار 68 س��اله مي خواهد فصل 
جديدي در رابطه حزب اس��امي ب��ا دولت مركزي 
در افغانس��تان بازكند. حكمتي��ار مي گويد به دنبال 
صلح اس��ت؛ واژه اي كه دهه هاس��ت به آرزويي براي 
افغان ها بدل ش��ده اما در ميدان عمل چندان خبري 
از آن نيست. حكمتيار كه بسياري از رسانه هاي غربي 
از او با عنوان »رهبر در تبعيد« ياد مي كنند، مي گويد 
به دنبال توافقنامه صلحي است كه مي تواند به قريب 
به دو دهه پنهان بودن وي از ديده ها و قايم موش��ك 
بازي هاي نظامي و سياس��ي او و هوادارانش در حزب 
اس��امي پايان بدهد. زماني كه طالبان در 1996 به 
قدرت رس��يد حكمتيار به خارج از كشور و به تبعيد 
فرستاده شد. حزب اسامي را بسياري دومين گروه 
شبه نظامي در افغانستان مي دانند اما جنگجوهاي اين 
حزب نمود كمي در صحن��ه مبارزه هاي عملي دارند 
و بس��ياري از وفاداران س��ابق به حكميتار به طالبان 
پيوس��ته اند؛ گروهي كه هم ن��ام پرطمطراق تري را 
به خود اختصاص داده اس��ت و هم شرايط بهتري را 
براي شبه نظاميان فراهم مي كند. خبرهاي رسيده از 
كابل حاكي از اين است كه متن اوليه توافقنامه صلح 
ميان حزب اسامي و دولت مركزي در افغانستان به 
تاييد حكمتيار رسيده و تقريبا مي توان از نهايي شدن 
امضاي توافقنامه س��خن گفت. شامگاه شنبه بود كه 
هيات حزب اسامي وارد كابل شدند. حبيب الرحمان 
حكمتيار، پس��ر گلبدين در حال حاضر در راس اين 
هي��ات اعزامي به كابل اس��ت اما گفته مي ش��ود كه 
شخص گلبدين بايد براي امضا به كابل بيايد. همه چيز 
به ديدار هيات حزب اس��امي با ش��وراي عالي صلح 
وابسته است. دو ماه مذاكرات فشرده و متني كه بارها 
و بارها به كابل فرستاده شده و دوباره پس از اصاحات 
به مكان نامعلومي كه حكمتيار در آن زندگي مي كند 
بازگردانده شده اس��ت. چهره هاي مورد اعتماد مرد 
شماره يك حزب اسامي افغانس��تان انگشت شمار 
هستند و بر همين اس��اس عاوه بر پسر وي، غيرت 
بهير يكي از دو داماد او، مسووليت اصلي در مذاكرات با 

دولت كابل را بر عهده داشته است. اواخر هفته گذشته 
بود كه خبر رسيد متن توافقنامه نهايي براي گلبدين 
حكمتيار ارسال شده است و وي نيز مهر تاييد نهايي 
را بر پاي آن كوبيده اس��ت. تاييد اوليه اي كه منجر به 
اعزام هيات حزب اسامي به كابل براي جلسه نهايي 
با شوراي صلح ش��د. بر اساس برنامه ريزي هاي انجام 
گرفت��ه، متن توافقنامه صلح را رييس ش��وراي عالي 
صلح و گلبدين حكمتيار با ه��م امضا خواهند كرد و 
سپس مهر تاييد نهايي اشرف غني، رييس جمهوري 
افغانس��تان نيز بر پاي متن قرار خواهد گرفت. مساله 
صلح با رهبر حزب اس��امي كار درست مانند صلح با 
طالبان مقوله اي صرفا داخلي نيست و با توجه به قرار 
گرفتن نام حكمتيار در ليست تحريمي شوراي امنيت 
سازمان ملل، موافقت بازيگران خارجي مانند امريكا و 
انگليس هم در اين مقوله الزم است كه به گفته منابع 

آگاه اين موافقت به دست آمده است. 

يك دستاورد سياسي براي اشرف غني 
ميزان كارايي توافقنامه صلح ميان حزب اس��امي و 
دولت كابل هنوز سوژه تحليل هاي خرد و كان بسيار 
است اما نمي توان اين نكته را كتمان كرد كه امضاي اين 
توافقنامه مي تواند برگ مثبت ارزشمندي براي دولت 
اشرف غني در مس��ير مبارزه با گروه هاي شبه نظامي 
و دعوت از آنها براي نشس��تن پاي ميز مذاكره باشد. 
طالبان هر روز دامنه فعاليت هاي خود را در افغانستان 
گسترش مي دهد و اين توافقنامه مي تواند ترديدهايي 
در دل گروه هاي��ي نظير طالبان به وج��ود آورد. وزير 
كش��ور س��ابق افغانس��تان اخي��را در گفت وگويي با 
لس آنجلس تايمز در خصوص اين توافقنامه با اش��اره 
به اينكه حمايت حكمتيار از صلح قابل ستايش است 
گفته بود كه به نظر نمي رسد اين توافقنامه بتواند در 
صحنه ميداني نبردهاي ش��به نظامي��ان با نيروهاي 
دولت مركزي تفاوتي ايجاد كند. وي در اين خصوص 
مي گويد: »حكمتيار از چندي پيش ديگر نيروي قابل 
توجه و شبه نظامي اصلي در جنگ جاري در افغانستان 
نبوده اس��ت.« با اي��ن همه ذات ش��كل گيري چنين 
موافقتنامه اي براي دولت اش��رف غني يك دستاورد 
سياسي محس��وب مي ش��ود. برخي پيش بيني هاي 
خوش بينانه حاكي از اين است كه توانمندي شخصي 
و كاريزماتيك بودن شخص حكمتيار موجب خواهد 
ش��د تا جناح هاي پراكنده حزب اس��امي كه ظرف 
س��ال هاي اخير به دليل وضعيت اين حزب به س��اير 
جناح ها گرايش پيدا كرده بودند مجددا متمركز شده 

و هماهنگ با دس��تورات وي عمل كنن��د.  حكمتيار 
سال هاي سال دردانه سرويس هاي اطاعاتي امريكا و 
پاكستان در امريكا بوده است اما پس از مدتي با تغيير 
خط مش��ي هاي وي، بس��ياري او را مرد تشنه قدرتي 
مي دانس��تند كه آمده اس��ت تا به س��لطه امريكا در 
افغانستان پايان دهد. در چندسال اخير برخي منابع 
محل زندگي وي را افغانستان و تعدادي هم پاكستان 
عنوان كرده اند. امريكايي ها نام گلبدين حكمتيار را در 
ليست تروريست هاي جهاني قرار دادند و منابع خبري 
از ارتباط بسيار نزديك او با اسامه بن الدن رهبر القاعده 
سخن گفته اند. شاخه سياسي حزب اسامي در حال 
حاضر ه��م در پارلمان و كابينه عض��و دارد اما به نظر 
نمي رسد كه اين ش��اخه ارتباطي با شخص گلبدين 

داشته باشد. 

حكمتيار و كارنامه اي پاك شده 
 حكمتيار در چندسال اخير نفوذ خود را با نوشتن در 
رسانه هاي محلي متفاوت و همچنين سخنراني هايي 
كه از پيش ضبط شده حفظ كرده است و در تمام اين 
سخنراني ها هم سياس��ت هاي امريكا را به باد انتقاد 
گرفته اس��ت. محمد امين كريم از مذاكره كنندگان 
منصوب گلبدي��ن حكمتي��ار براي پيش��برد متن 
توافقنامه صلح با دولت اخيرا در گفت وگويي با آژانس 
خبري پ��ژواك گفته بود كه بازگش��ت حكمتيار به 
افغانستان منوط به حذف نام وي از ليست سياه امريكا 
اس��ت. لس آنجلس تايمز در گزارش��ي در خصوص 
سرنوشت قضايي گلبدين حكمتيار نوشته است كه 
وي نيز مانند فرماندهان گروه هاي شبه نظامي سابق 
نظير عبدالرشيد دوستم و محمد محقق كه در حال 
حاضر از چهره هاي ارشد در دولت هستند بر اساس 
قانوني كه مصوب س��ال 2007 دولت حامد كرزي، 
رييس جمهور پيش��ين افغانستان اس��ت، بخشيده 
خواهد ش��د و از مصونيت قضاي��ي برخوردار خواهد 
بود. با اين وجود يك تحليل گر مسائل حقوق بشر در 
افغانس��تان اعتقاد دارد كه شايد نيروهاي حكمتيار 
تنها نيروهايي نبوده اند كه دست به جنايت هايي در 
افغانس��تان زده اند اما در نتيجه حمات آنها هزاران 
افغان غيرنظامي كش��ته يا مجروح ش��ده اند. برخي 
ناظران نيز مي گويند كه حكمتيار 68 ساله به دنبال 
بازگشت به قدرت اس��ت و اين بار از كانال توافقنامه 
صلح براي اين بازگشت اقدام مي كند. به اعتقاد اين 
طيف، حكمتيار به كابل نمي آيد تا زندگي در انزواي 
سياس��ي را تجربه كند بلكه براي بازگش��ت به عالم 

رج��ب طي��ب اردوغ��ان، 
تركي��ه  رييس جمه��وري 
ضمن انتقاد ش��ديد از راي 
مثب��ت پارلم��ان آلمان به 
قطعنام��ه كش��تار ارامن��ه 
در س��ال 1915 ب��ه عنوان 

نسل كشي تهديد كرد كه اگر چنين مناقشه هايي حل 
نشود، اروپا را با مش��كاتش به حال خود رها مي كند. 
اردوغان در يك سخنراني تلويزيوني گفت: االن مساله 
ارمني ها نيس��تند. مس��اله ارامنه در سراسر جهان به 
عن��وان ابزاري ب��راي اخاذي عليه تركي��ه و در واقع از 
آن به عنوان يك چماق استفاده مي شود و من به تمام 
جهان مي گويم كه چه خوش تان بيايد و چه نه، رويكرد 
ما نسبت به مس��اله ارامنه از همان ابتدا مشخص بود. 
ما هرگز اتهاماتي مبني بر نسل كش��ي را نمي پذيريم. 
رييس جمهوري تركيه از صدراعظم آلمان گايه كرد 
كه چرا مانع نسل كشي خواندن كشتار ارامنه در پارلمان 
اين كشور نشده است. اردوغان با انتقاد از آلمان به اين 
كشور پيشنهاد داد كه بار ديگر مساله سوزاندن يهوديان 
در دوران هيتلر )هلوكاست( و كشتار ناميبيايي ها در 
دوران امپراتوري آلمان در يك قرن گذشته را بررسي 
كنند و آلمان آخرين كشوري است كه حق دارد درباره 
نسل كش��ي صحبت كن��د. رجب طي��ب اردوغان در 
مصاحبه اي كه متن آن در شماري از رسانه هاي تركيه 
منتشر ش��د، اعام كرد كه از آنگا مركل، صدراعظم 
آلمان مايوس و سرخورده شده است. رييس جمهوري 
تركيه مي گويد كه برايش قابل فهم نيست كه چرا مركل 
به عنوان رهبر اتحاديه دموكرات مس��يحي، نتوانسته 
دست كم نمايندگان عضو اين حزب در پارلمان فدرال 
آلمان )بوندس تاگ( را از دادن راي موافق به قطعنامه 

كشتار ارمني ها در دوران جنگ اول جهاني بازدارد. 
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سايه شعار هند براي هند 
بر ماموريت هاي ديپلماتيك 

مودي 
نارن��درا مودي، نخس��ت وزير هند اين 
روزها در قطر به س��ر مي برد و در حال 
رايزني با مقامات عالي اين كش��ور است. اين در حالي 
است كه سفرهاي او به كشورهاي مختلف در چند هفته 
گذشته دامنه وسيعي از كشورها را شامل شد؛ از ايران تا 
عربستان سعودي و از افغانستان تا امريكا. اين حجم  از 
سفرها و آن تنوع موجب شده است تا اين سوال ايجاد 
شود كه هند به دنبال چيست؟براي پاسخگويي به اين 
س��وال ابتدا الزم اس��ت تا رويكردهاي مختلف هند از 
استقال اين كشور را مدنظر قرار دهيم. هند از ابتداي 
استقال خويش تا به امروز سه نوع رويكرد را در عرصه 
سياست خارجي در دستوركار خويش قرار داده است 
كه البته تفكيك دقيق اين جهت گيري ها و رهيافت ها 
به دليل تداخل هاي مقطعي كار دشواري است. رويكرد 
نخست هند، سياست استقال و عدم تعهد اين كشور به 
بلوك بندي هاي رايج در جنگ سرد بود كه به سياست 
نهروئيسم هم مشهور اس��ت و تا پايان جنگ سرد نيز 
ادامه داشت. براساس اين رويكرد، هند تاش داشت تا 
وارد بلوك بندي هاي شرق و غرب نشود. با اين حال، با 
پايان جنگ سرد، هند نيز نسبت به اين پديده بي تاثير 
نماند و در اين راستا، هندي ها سياست نورئاليستي را در 
پيش گرفتند. در واقع، در اين دوره هند سياست توجه 
ويژه به قدرت هاي بزرگ بين المللي باالخص امريكا را 
در دستوركار خود قرار داد و شاهد آن بوديم كه دهلي نو 
و واشنگتن از روابط بسيار نزديكي با يكديگر برخوردار 
ش��دند. اوج اين همكاري را ه��م در امضاي توافقنامه 
هس��ته اي ميان امريكا و هند مي ت��وان ديد كه در آن 
زمان معنايي كه براي همگان متبادر مي شد اين بود كه 
امريكا واقعيت هند هسته اي را پذيرفته و حاضر است با 
كشوري كه NPT را امضا نكرده است، همكاري هاي 
هسته اي داشته باشد. با روي كار آمدن نارندرا مودي با 
آنكه اين سياست تداوم يافته اما رهيافت جديدي به نام 
رئاليسم نوكاسيك در دستوركار هندي ها قرار گرفت. 
بر اين اساس، هند در اين دوره عاوه  بر آنكه خواستار 
نزديكي و افزايش همكاري ها با قدرت هاي بزرگ است 
بنا به مسائل داخلي خود و تامين نيازهايش، به دنبال 
بهبود و گسترش روابط خود با كشورهاي ديگري هم 
است و اين مساله ممكن اس��ت در تعارض با خواست 
كشورهاي بزرگ باشد. به طور مثال، هند نياز بسياري 
به تامين انرژي براي توسعه اقتصادي دارد و به همين 
خاطر آنها توجه ويژه اي به كشورهايي همچون ايران 
دارند كه اين مساله مورد مخالفت امريكاست. هندي ها 
هدف بزرگي را براي خود برگزيده اند و آن، تبديل شدن 
به يك قدرت بزرگ جهاني است. در اين راستا، آنها به 
سه مولفه قدرت نيازمند هستند؛ نخست، توانمندي 
هس��ته اي كه از آن برخوردار هستند. دوم، توانمندي 
سياسي كه ش��رط آن عضويت دايم در شوراي امنيت 
سازمان است و س��وم، توانمندي اقتصادي برتر كه بر 
اين اس��اس، هند فاقد مولفه هاي دوم و س��وم اس��ت. 
در اي��ن چارچوب، هند ب��راي حل فق��دان دو مولفه 
مذكور، راهكارهايي را در دس��توركار خود قرار داده و 
جهت گيري هاي ديپلماتيك آنها نيز به همين منظور 
است. آنها براي دستيابي به توانمندي هاي سياسي و 
عضويت در شوراي امنيت به دنبال افزايش يارگيري ها 
و گس��ترش دوستان خود هستند. در همين راستا نيز 
تاش مي كنند تا با توسعه مناسبات شان با قدرت هاي 
بزرگ به نوعي اعتماد آنه��ا را هم جلب كرده و در اين 
رهگذر، امكان عضويت در شوراي امنيت را هم كسب 
كنند. همچنين براي تس��ريع در رشد اقتصادي خود 
نيازمند مسائلي چون تامين انرژي، تامين بازار فروش 
و كس��ب تكنولوژي هاي برتر هس��تند. به اين منظور 
شاهد هستيم كه هند براي كس��ب تكنولوژي برتر با 
توسعه مناسبات خويش با كشورهايي همچون امريكا 
و ژاپن اقدام مي كند، براي تامين انرژي توجه ويژه اي 
به كش��ورهاي حوزه خليج ف��ارس دارد. براي فروش 
كاالهاي خود و تامين بازار ف��روش نيز توجه خويش 
را بازارهاي كش��ورهاي خليج فارس و آس��ياي ميانه 
معطوف كرده اس��ت و به همين خاطر نيز آنها براي به 
ثمر رساندن كريدور چابهار تاش بسيار مي كنند. من 
اعتقاد دارم كه ماموريت ديپلماتيك نارندرا مودي در 
پرتو اين مس��ائل است. با اين حال، نحوه يارگيري ها و 
توس��عه روابط هند با كشورهاي مختلف موجب شده 
است تا برخي گمان كنند هند در حال اشتباه محاسباتي 
است. آنها از خويش مي پرسند چگونه در اين يارگيري ها 
مي توان اي��ران را هم جذب كرد، ام��ا هندي ها در اين 
خصوص اس��تدالل خاص خود را دارن��د. آنها معتقد 
هس��تند كه ما را براي خودمان بخواهيد و شعارش��ان 
را »هند براي هند« قرار داده ان��د. آنها مي گويند براي 
برقراري و توسعه مناس��بات با هند ماحظه اسراييل، 
پاكستان، روسيه و امريكا و... را نداشته باشيد و انتظار 
هم نداشته باشيد كه ما در سياست هاي مان تجديدنظر 
كنيم. آنها در اين راس��تا تاش كرده اند تا دوستي شان 
با ايران ضربه اي به مناسبات ش��ان با كشوري همچون 
عربستان نزند يا توس��عه مناسبات شان با عربستان به 
ضرر ايران نباشد. البته در سياست تفكيك اين موضوع 
بسيار دشوار است و درهم تنيدگي مسائل آنچنان است 
كه روزي خود را نشان خواهد داد. توسعه مناسبات هند 
با كشورهاي مختلف اين احتمال را به وجود آورده است 
كه پاكستاني ها نسبت به اين مساله ابراز نگراني كرده و 
زمينه افزايش تنش ها ميان دو كشور مهيا شود. با اين 
وجود من گمان مي برم هم پاكستاني ها و هم هندي ها 
به اين نتيجه رسيده اند كه تداوم تنش ها براي طرفين 
مقرون به صرفه نيست. اين بلوغ و پختگي البته از سوي 
هند ي ها بيشتر از طرف مقابل است و به همين خاطر 
آنها تاش مي كنند تا حساسيت پاكستاني ها را بيش از 
پيش نكنند. البته در اين چارچوب، امريكايي ها نقش 
مهمي را ايفا مي كنن��د و مي توان امري��كا را بازيگري 
كليدي دانس��ت. با آنكه امريكا از ميان دو كش��ور هند 
و پاكستان، گرايش هاي بيش��تري به دهلي نو دارد اما 
نمي تواند نس��بت به روابطش با اسام آباد هم بي توجه 
باش��د. به هر حال پاكس��تاني ها از متح��دان امريكا از 
زمان جنگ س��رد به اين س��و بوده اند و امريكا نيز براي 
حل بحران هاي جنوب آس��يا چاره اي جز تعامل با اين 

كشور ندارد. 

حكمتيار اين بار به اسم صلح مي آيد
بازگشت احتمالي گلبدين به كابل پس از 20 سال با مصونيت قضايي

حمايت كاسترو از مادورو 

مركل نااميدم كرد
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چهره ها - خبرها

كارنامه پاك شده
 حكمتيار در چندس�ال 
اخي�ر نف�وذ خ�ود را با 
نوش�تن در رس�انه هاي 
و  ت  و متف�ا محل�ي 
همچنين سخنراني هايي 
ك�ه از پيش ضبط ش�ده 
حفظ ك�رده اس�ت و در 
تمام اين سخنراني ها هم 
سياست هاي امريكا را به 
باد انتقاد گرفته اس�ت. 
محم�د امي�ن كري�م از 
مذاكره كنندگان منصوب 
گلبدي�ن حكمتيار براي 
پيشبرد متن توافقنامه 
صلح با دول�ت اخيرا در 
گفت وگوي�ي ب�ا آژانس 
خبري پ�ژواك گفته بود 
ك�ه بازگش�ت حكمتيار 
ب�ه افغانس�تان منوط به 
حذف نام وي از ليس�ت 

سياه امريكا است.

گروه جهان| زماني كه ريچارد نيكسون، رييس جمهور وقت 
امريكا در س��ال 1972 به چين سفر كرد تا اين كشور از انزواي 
به وجود آمده پس از انقاب خارج ش��ود، جبر تاريخ و نيازهاي 
دو طرف موجب شد تا طرفين روابط دوستانه اي را شكل دهند 
و اكنون اين دوس��تي به جايي رسيده است كه با وجود تمامي 
اختافات نمي توانند به راحت��ي يكديگر را كنار بگذارند. جان 
كري، وزير ام��ور خارجه امريكا روز گذش��ته در حالي قدم به 
پكن گذاشت كه روابط ميان چين و امريكا در شرايط مناسبي 
به سر نمي برد. اختافات بر سر قلمرو درياي جنوبي چين كه 
پكن مدعي حاكميت بر اين منطقه اس��ت باعث شده تا روابط 
چين و امريكا را به شدت تحت الشعاع قرار دهد. از طرفي نگراني 
واشنگتن از گسترش نظامي گري چين نيز موجب شده تا دو 

طرف نامطمئن روبه روي هم براي مذاكره بنشينند. 
گفت وگوهاي استراتژيك و اقتصادي ميان پكن و واشنگتن از 
سال 2009 به صورت ساالنه در سه روز كاري ميان صدها نفر از 
مقامات و كارشناسان امريكايي و مقامات چيني برگزار مي شود. 
اين نشست به ابتكار باراك اوباما، رييس جمهوري امريكا از بدو 
ورود به كاخ سفيد براي نزديكي بيش��تر مواضع ميان چين و 
امريكا شكل گرفت. هدف آن نيز پيدا كردن زمينه هاي مشترك 
همكاري ميان اين دو قدرت بزرگ جهاني در خصوص امنيت 
دريايي، سايبري و همچنين مسائل اقتصادي بود. در روزهاي 
پاياني حضور باراك اوباما در كاخ س��فيد، آخري��ن دور از اين 
مذاكرات نيز برگزار شد و هنوز مشخص نيست رييس جمهوري 
كه پس از اوباما روي كار مي آيد اعتقادي به اين نشست داشته 
باشد يا خير.  گزارش ها از پكن حاكي از آن است كه اختافات 
در خصوص درياي چين جنوبي به احتمال زياد مذاكرات ميان 

دو طرف را به شدت تحت تاثير قرار دهد. نگراني ها از پروژه هاي 
بزرگ در دست احيا توسط چين در جزاير صخره اي درياي چين 
جنوبي كشورهاي مختلفي از جمله برونئي، مالزي، فيليپين، 
تايوان و ويتنام را كه مدعي كنترل بر اين منطقه هس��تند نيز 
برانگيخته است. طبق گزارش پنتاگون چين در حدود چهارصد 
هكتار در طول دوس��ال گذشته به وس��عت اين منطقه افزوده 
اس��ت و چيني ها معتقدند كه به دنبال تامي��ن منافع خود در 
اين منطقه هستند. مقامات ايالت متحده نگران آن هستند، كه 
چين با قراردادن س��امانه دفاع هوايي در اين منطقه پروازهاي 
مختلف در اين منطقه را محدود كند و به گفته جان كري اين 
اتفاق مي توان��د حركتي تحريك آمي��ز و بي ثبات كننده براي 
منطقه باشد و اين كار مي تواند به طور خودكار تنش ها در اين 
منطقه را افزايش دهد و چين بايد نسبت به عواقب به وجود آمده 
پاسخگو باشد. با اين حال جان كري تاكيد كرد كه خواستار حل 
مسالمت آميز  ناقشه درياي جنوبي چين است.  اياالت متحده در 
طول ماه هاي گذشته سعي كرده تا ادعاهاي چين در خصوص 
اين منطقه را به چالش بكشد و ناوشكن ها و هواپيماهاي خود 
را نيز از اين منطقه عبور داد و هيچگونه هماهنگي و مجوزي را 
براي عبور از اين منطقه از چين دريافت نكرد. با اين حال چين 
نيز در پاسخ به اقدامات امريكا، آنها را خطرناك و تحريك آميز 
مي داند. جيا كينگو، رييس دانشكده روابط بين الملل دانشگاه 
پكن به وال استريت ژورنال گفت: اين موضوع به شدت مي تواند 
بر روابط ميان دو طرف تاثير بگذارد.  بناست در طول مذاكرات 
سه روزه ميان مقامات امريكا و چين، مقامات نظامي دو كشور 
مذاكرات استراتژيكي را برگزار كنند كه اين مذاكرات با حضور 
توني بلينكن، معاون وزير امور خاجه امريكا خواهد بود. مقامات 

دو كشور به صراحت عنوان كردند كه نشست ميان دو طرف با 
محور درياي جنوبي چين، كره شمالي و امنيت دريايي و سايبري 
برگزار خواهد شد.  از طرفي انتظار مي رود با توجه به  اينكه نتيجه 
دعوي فيليپين كه عليه چين در ديوان بين المللي الهه مطرح 
كرده مي تواند بر چالش ها بيفزايد و چين متهم شود كه تمامي 
كنوانسيون ها و مقررات حقوق بين الملل درياها را زير پا گذاشته 
است. گفتني است نگراني ها در مورد اقدامات چين در درياي 
جنوبي چين نيز موجب شد تا يك كنفرانس امنيتي در سنگاپور 
با حضور اشتون كارتر، وزير دفاع امريكا برگزار شود و كشورهاي 
حاضر و مرتبط با مناقشه دريايي چين با يكديگر به بحث و تبادل 
نظر پرداختند. گفتني است هرگونه اتفاق در درياي چين جنوبي 
مي تواند مبادله حدود پنج تريليون دالر از تجارت جهاني را به 
خطر بيندازد.  از جمله موضوعات ديگري كه بناس��ت در اين 
نشست س��ه روزه در خصوص آن بحث شود، كره شمالي است 
كه چين به عنوان نزديك ترين كشور به كره شمالي محسوب 
مي شود. در اوايل سال جاري ميادي، امريكا توانست موافقت 
چين را براي تصويب تحريم هاي بين المللي عليه كره شمالي 
جلب كند. واش��نگتن اما قصد دارد تا گام هاي بيش��تري را در 
هفته هاي آينده براي منزوي كردن كره ش��مالي در سيستم 
مالي جهاني اتخاذ كند كه اين موضوع مي تواند پكن و واشنگتن 
را در جنگ مستقيم اقتصادي قرار دهد. زيرا چين بزرگ ترين 
شريك تجاري پيونگ يانگ به حساب مي آيد كه اين موضوع 
مي تواند با مشكل مواجه شود. يك مقام ارشد وزارت خزانه داري 
امريكا به خبرنگاران گفت: چين توانايي اي��ن را دارد تا بتواند 
كره شمالي را تحت فشار قرار دهد كه بخش زيادي از تاش هاي 
جهاني براي منزوي كردن كره شمالي براي تغيير سياست هاي 

خود اس��ت.  اما يكي ديگر از موضوعات مهم مورد بحث ميان 
دو كشور در خصوص امنيت سايبري است. اياالت متحده سال 
گذشته مورد يك حمله هكري گس��ترده و عظيم قرار گرفت 
كه در آن ميليون ها پرونده كاركنان دولتي امريكا ربوده ش��د. 
اياالت متحده نخس��ت چين را متهم به دست داشتن در اين 
حمله هكري كرد و روابط ميان دو طرف نيز خدش��ه دار ش��د. 
شي جين پينگ، رييس جمهوري چين در سفر خود به امريكا 
تاش كرد تا در ديدار با باراك اوباما مناسبات ميان دو طرف را 
ترميم كند و يك گفت وگوي سايبري در سطح بااليي از مقامات 
دو طرف براي نخس��تين بار در دس��امبر2015 در واشنگتن 

برگزار ش��د و اين اتف��اق اكنون در 
پكن دوباره رخ داده اس��ت. با اين 
ح��ال مقامات امري��كا همچنان 
نگران فعاليت هاي سايبري چين 
هس��تند و ش��ركت هاي امنيت 

س��ايبري نيز به ش��دت 
نگ��ران نقض مس��تمر 
امنيت فضاي مجازي 
توسط چين هستند.  
گفتني اس��ت جان 
كري پ��س از پكن 
خاورميان��ه  ب��ه 
س��فر خواه��د كرد 

و با مقام��ات امارات 
متحده عربي و عربستان 
سعودي ديدار مي كند. 

آسيا 

مذاكره در سايه اختالف هاي رنگارنگ 
چين و امريكا رايزني هاي سه روزه را آغاز كردند 

پرداخت حقوق همگاني 
در سوييس رد شد

درص���د   80 ح����دود 
راي دهن��دگان سوييس��ي 
در همه پرسي روز يكشنبه 
مخالفت خ��ود را ب��ا طرح 
جنجال��ي »درآم��د پاي��ه 
همگاني« اع��ام كردند. بر 

اساس اين طرح پيشنهادي دولت بايد با در نظر گرفتن 
سقف 2500 فرانك س��وييس )2259 يورو( به عنوان 
درآمد پايه براي افراد بزرگسال و 625 فرانك سوييس 
)564 يورو( براي افراد نابالغ، كسري اين مبلغ را جبران 
كند. موافقان اين طرح مدعي هستند كه توزيع درآمد 
پايه همگان��ي مي تواند فقر و نابراب��ري را از بين ببرد و 
موجب كاهش بروكراس��ي پرهزينه دولتي شود. آنها 
مي گويند اين طرح با افزايش آزادي هاي فردي مي تواند 
به خوداش��تغالي و كارآفريني بيش��تري بينجامد. در 
مقابل مخالفان از جمله دولت سوييس براين باورند كه 
طرح مذكور موجب تنبلي و در نتيجه تضعيف اقتصاد 
مي شود و برخاف ارزش هاي بنيادين اين كشور است. 
در همه پرسي روز يكشنبه همزمان موضوعات مختلفي 
به راي گذاشته شد. از جمله اعمال اصاحات در قانون 
مهاجرت كه حدود 65 درصد راي دهندگان سوييسي 
موافقت خ��ود را با آن اعام كرده اند. ش��بكه اس اف آر 
س��وييس بر اساس نظرس��نجي هاي پاي صندوق كه 
عموما با اختافي اندك صحيح هس��تند، گزارش داده 
اس��ت كه از هر پنج راي دهنده، چه��ار نفر با اين طرح 
مخالفت كرده اند. پيش��نهاد اين طرح را دانيل هائني 
مالك يك كافه در سوييس مطرح كرد. او با جمع آوري 
100 هزار امضا، دولت را به برگزاري همه پرس��ي ملزم 
كرد. نوع حكومت در س��وييس دموكراس��ي مستقيم 
است و دولت بسياري از طرح ها را به همه پرسي عمومي 
مي گذارد. هائني شكست در همه پرسي را پذيرفته است.

رائ��ول كاس��ترو، ريي��س 
 جمه��وري كوبا ش��نبه در 
نشست كشورهاي كاراييب 
كه در هاوانا برگزار شده بود، 

سخنراني كرد. 
وي گفت: ما حمايت قاطع 

خود را از برادران خود و مردم ونزوئا و به دولت مشروع 
نيك��والس م��ادورو، رييس جمه��وري ونزوئا اعام 
مي كنيم. رييس جمهوري كوبا، س��ازمان كشورهاي 
امريكاي��ي )OAS( را اب��زاري در دس��ت س��لطه 
امپرياليس��ت توصيف كرد كه هرگ��ز تغيير نخواهد 
كرد و به همين دليل كوبا »هرگ��ز« به آن باز نخواهد 
گشت. خروج كوبا از اين نهاد سياسي در سال 1962 با 
فشارهاي اياالت متحده امريكا صورت گرفت. لوئيس 
آلمارگو، دبيركل سازمان كشورهاي امريكايي با اشاره 
به نگراني هاي حقوق بشري از كشورهاي اين منطقه 
خواسته بود تا »منشور دموكراتيك« اين گروه را عليه 
ونزوئ��ا اعمال كنند. اين امر به ان��زواي ديپلماتيك و 
اعمال تحريم هاي تجاري عليه كاراكاس ختم مي شود. 

اين رويكرد با محكوميت ونزوئا روبه رو شد. 

  مقت�دي صدر: منتظ�ر انقالب گس�ترده عليه 
داعش و فساد هستم

  موضع گيري كردهاي س�وريه در 5 كيلومتري 
منبج و آمادگي براي حمله نهايي

  تداوم پيشروي هاي ارتش عراق در فلوجه
  حش�د ش�عبي عراق پايان مش�اركت خود در 

عمليات فلوجه را اعالم كرد
  انتخاب�ات ش�هرداري ها در ايتالي�ا، آزم�ون 

محبوبيت نخست وزير
  تظاهرات گسترده ضددولتي در پايتخت لهستان
  پيشروي ارتش ليبي عليه داعش و شبه نظاميان 

تندرو
  اردوغان: با اس�راييل براي لغو محاصره غزه به 

توافق نرسيده ايم
  هشدار امريكا نسبت به حمالت احتمالي داعش 

در آفريقاي جنوبي

نوذر شفيعي
سياست است كه تن به توافقنامه صلح با دولت مركزي 
داده است. حكمتيار را بس��ياري از افغان ها مردي با 
عقايد بس��يار راديكال و تند مي دانن��د كه مي تواند 
دردسرهاي بسياري براي دولت مركزي ايجاد كند. در 
حالي كه گفته مي شود اشرف غني در دو ماه گذشته با 
برخي از اعضاي پارلمان افغانستان در خصوص چند و 
چون و اما و اگرهاي امضاي اين توافقنامه با حكمتيار 
سخن گفته است، سخن همسر وي يا همان بانوي اول 
افغانستان در خصوص حكمتيار گوياي راه و روشي 
است كه به نظر مي رسد رييس جمهور براي فروختن 
اين توافق از آن استفاده خواهد كرد. روال غني اخيرا 
در اين خصوص گفته بود كه حكمتيار و ديگر رهبران 
مجاهدين پا به سن گذاشته اند و بايد بتوانند به خانه 
خود بازگردند. به نظر مي رسد كه دولت غني همزمان 
با اعام توقف مذاكرات مس��تقيم با طالبان، اقدام به 
پيشبرد مذاكرات فشرده با حكمتيار كرده است. البته 
يك نگاه ديگر هم مي گويد كه اين پاكستان بوده كه با 
توجه به چالش هاي به وجود آمده در مذاكره كابل با 
طالبان، حكمتيار را براي مديريت بحران موجود به 

مذاكره با دولت كابل تشويق كرده است. 

بده و بستان تعهدها 
س��ه فصل و 25 ماده، آخرين جزييات منتش��ر شده 
از توافقنامه اي اس��ت كه ه��م مي تواند پاياني خوش 
براي حكمتي��ار را رقم بزند و هم مي تواند بر اليه هاي 
دروني قدرت در افغانس��تان بيفزايد. در ماه دوم اين 
توافقنام��ه دو طرف با اش��اره به متن قانون اساس��ي 
تاكيد كرده اند كه در افغانستان هيچ قانوني نمي تواند 
مخالف اعتقادات و احكام دين اس��ام باشد. در ماده 
سوم تاكيد شده است كه زن و مرد در برابر قانون حق 
و مسووليت مس��اوي دارند. در ماده چهارم تمركز بر 
بحث خروج نيروهاي نظامي خارجي از افغانس��تان 
اس��ت منتها مبتني بر موافقتنامه ه��اي موجود. در 
مت��ن اين توافقنام��ه، تعهدات دولت افغانس��تان به 
دليل ماهيت حزب اسامي و شخصيت حكمتيار در 
چند دهه گذش��ته بيشتر از طرف مقابل است. بر اين 
اساس دولت افغانستان تضمين مي كند كه با امضاي 
اين موافقتنامه، در تماس با ش��وراي امنيت و تمامي 
دولت ها و نهادهاي ذي ربط، روند رفع تحريم هايي را 
كه در مورد حزب اس��امي، رهبر و اعضاي آن وضع 
شده آغاز كند. دولت افغانستان همچنين تعهد داده 
اس��ت كه از تمامي امكانات خود بهره بگيرد تا هرنوع 
تحريم عليه رهبر و اعضاي حزب اس��امي در اسرع 
وقت برداشته ش��ود. ماده ششم حق سكونت رهبر و 
اعضاي حزب اس��امي در هرنقطه اي از افغانستان را 
به آنها بازمي گرداند. در ماده هفتم تاكيد ش��ده است 
كه حزب اسامي حق فعاليت سياسي در تمامي ابعاد 
را خواهد داش��ت و مي تواند در تمامي انتخابات اعم 
از رياست جمهوري تا ش��هري و استاني نامزد داشته 
باش��د. در ماده نهم هم توافق شده است كه حكمتيار 
از طرف رييس جمهور افغانستان طي فرماني خاص 
به خاطر تامين صلح در كش��ور م��ورد احترام خاص 
قرار مي گيرد. در ماده دهم بار ديگر بر محل سكونت 
حكمتيار تاكيد ش��ده و نوشته ش��ده است كه رهبر 
حزب اس��امي مي تواند 2 يا 3 محل مناس��ب براي 
اقامت خويش در افغانس��تان را انتخاب كند و دولت 
نيز موظف به تامين امنيت اي��ن مناطق خواهد بود. 
در م��اده يازدهم و دوازدهم بر مصونيت قضايي رهبر 
و اعضاي حزب اسامي در ارتباط با اقدام هاي نظامي 
و سياس��ي گذشته تاكيد ش��ده و همچنين شروطي 
براي آزادي زندانيان حزب اس��امي از س��وي دولت 
افغانس��تان تعيين ش��ده اس��ت. در ماده چهاردهم 
دولت افغانس��تان متعهد شده اس��ت كه فرماندهان 
و افراد واجد ش��رايط حزب اسامي را در صورتي كه 
عاقه مند به خدمت باش��ند جذب نيروهاي دفاعي و 
امنيتي كشور بكند.  ماده هجدهم اين توافقنامه ورود 
دو طرف به تعهدات حزب اسامي است. در اين ماده 
حكمتيار متعهد مي شود كه حزب وي قانون اساسي 
كش��ور را رعايت، آتش بس دايمي را برقرار و هرگونه 
تحركات نظامي را متوقف و تش��كيات نظامي خود 
را منحل كند. در ماده نوزدهم حزب اس��امي تعهد 
مي هد كه بعد از امضاي توافقنام��ه، اعام كند هيچ 
گونه رابطه اي با گروه هاي تروريستي و سازمان هاي 

مسلح غيرقانوني برقرار نكند. 

سارا معصومي
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