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دولت وفاق ملی لیبی مشارکت در مذاکرات 
نظامی ژنو را تعلیق کرد

تعمیق بحران
دولت وفاق ملی در پی حمله به بندر غرب 
این کشــور مشــارکتش در مذاکرات نظامی 
در ژنو را تا زمانی که جامعــه جهانی موضعی 
صریح درخصوص تجاوزات طرف مقابل اتخاذ 
کند، به حالت تعلیق درآورد. به گزارش سایت 
شبکه روسیا الیوم، شــورای ریاستی وابسته 
به دولت وفــاق ملی در بیانیــه ای اعالم کرد، 
هرگونه مذاکراتی بدون آتش بس دائمِی شامل 
بازگشت آوارگان و تضمین امنیت پایتخت و 
شهرهای دیگر در قبال هر تهدیدی بی معنی 
اســت. این دولت از جامعه جهانی خواست به 
اجرای قطعنامه هایش پایبند بــوده و تدابیر 
بین المللــی قاطع و ملموســی را در خصوص 
شــورش تجاوزگرانه و کشــورهای حامی آن 
بگیرد. دولت وفاق ملی با بیان اینکه صلح زیر 
بمباران ممکن نیست افزود: در چارچوب حق 
دفاع مشــروع و قانون بین المللی و امکاناتی 
که داریم به بازدارندگــی مقابل متجاوز ادامه 
می دهیم تا متجاوزان را به عقب نشینی وادار 
کنیم. این دولت بی توجهی بین المللی درباره 
اهانت به قطعنامه شورای امنیت و اهانت مکرر 
به مصوبات کنفرانس برلیــن را محکوم کرد. 
نیروهای شرق لیبی )ارتش ملی لیبی( اعالم 
کردند به بندر دریایــی در طرابلس، پایتخت 
حمله کردند و انبار مهمــات را هدف گرفتند. 
ارتش ملی لیبی که مستقر در شرق این کشور 
است و سرکردگی آن را خلیفه حفتر به عهده 
دارد، جزئیاتی از مهمات هدف گرفته شده ارائه 
نکرد. پیشتر ارتش بدون اعالم جزئیاتی گفته 
بود، یک کشتی ترکیه را که حامل سالح برای 
دولت وفاق ملی بوده هدف گرفته است. بندر 
طرابلس دروازه اصلی عبور غذا، سوخت، گندم 
و واردات دیگر به منطقه پایتخت است که شاهد 
درگیری و عملیات ارتش شرق لیبی است که از 
ابتدای آوریل برای تسلط بر این شهر وادر عمل 
شده است. مسئوالن بندر گفتند، مقامات بعد 
از حمله روز سه شنبه تمام کشتی ها  از جمله 
نفتکش ها را به خارج از بندر منتقل کرده اند و 
نیروهای ارتش شرق می گویند، چهار موشک 

به این بندر شلیک کرده اند.

به گفتــه دیپلمات هــا، ترکیــه از ژانویه 
کشــتی های حامل انــواع ســالح از جمله 
سالح های سنگین را به طرابلس و بندر مصراته 
در غرب لیبی فرســتاده اســت. ارتش حفتر 
هم پیمان دولت موازی در شــرق نیز حمایتی 
از اردن، امارات، مصر و مزدوران روس دریافت 
می کند زیرا بنادر شرق و فرودگاه هایش خارج 
از کنترل دولت طرابلس هســتند. حمله روز 
سه شنبه در حالی بود که افسران دولت وفاق 
ملی و ارتش شــرق در چارچــوب مذاکرات 
دو جانبه در ژنو به منظــور برقراری آتش بس 
دائمی دیدار داشتند. غسان سالمه، فرستاده 
ســازمان ملل به لیبی نیز اظهار کرد: دو طرف 
برای بار دوم نشستن دریک سالن را رد کردند 
و ما امیدواریم شــاهد پیشرفت باشیم. سالمه 
افزود: وضعیت میدانی در سایه آتش بس بسیار 
شــکننده اســت و هیچ طرف تاکنون از مبدا 
پذیرش آتش بس عقب نشــینی نکرده است و 
ما به دنبال سازوکاری برای پیشرفت هستیم. 
اما یک مقــام دولت وفاق ملی گفــت، به نظر 
نمی رسد حفتر آماده مذاکره باشد. محمد علی 
عبداهلل، مشــاور دولت وفاق ملی گفت: مردم، 
شهرک ها، شــهرها و زیرســاخت های اصلی 
غیرنظامی در معرض حمالت حفتر و امارات، 
مصر، اردن و روسیه هســتند ما نیاز به تحرک 
واقعی و جدی داریم. ســالمه گفت، آتش بس 
پیش شرط احراز پیشرفت در مسائل دیگر نظیر 
نحوه توزیع درآمدهای نفتی کشور به طور بهتر 
نیست و مذاکرات اقتصادی به شکل مثبتی در 
جریان است .فرستاده سازمان ملل تاکید کرد: 
بعد اقتصادی خوب پیش می رود اما بعد نظامی 
وضعیت دشــواری دارد. وی خاطرنشان کرد، 
شروطی را از سوی مردم قبایل هم پیمان ارتش 
خلیفه حفتر درباره پایان دادن به تعطیلی بنادر 
صادرکننده نفت در شرق دریافت کرده اما آنها 
شروط کلی هستند باید در مذاکرات سازمان 
ملل در ژنــو در روزهای آینده مورد بررســی 

قرار گیرند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

ت  بــا نتخا ا ی  ر ا گــز بر  
ریاســت جمهوری افغانســتان در 
تاریخ سوم مهرماه سال جاری یکی 
از موضوعاتی بود که نــه تنها قبل و 
حین برگزاری آن اتفاق های بســیار 
نادر و مهمی رخ داد، بلکه پس از اعالم 
نتایج هم شــاهد آن هستیم که نزاع 
سیاسی و تقابل احزاب و طیف های 
مختلف افغانستان به حدی افزایش 
پیدا کــرده اســت که بســیاری از 
تحلیلگــران آینده پیچیــده و البته 
خطرناکی را خروجی وضعیت فعلی 
می دانند. زمانی که قرار بود انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان برگزار 
شود شــاهد آن بودیم که بسیاری از 
شخصیت های سیاســی افغانستان 
که از آنها تحت عنوان شخصیت های 
جهادی نام برده می شــود، نســبت 
به روند نظارت، سیســتم رای گیری 
الکترونیکی )بایومتریــک( و وقوع 
تقلب گسترده هشــدار دادند. این 
طیف که رهبری آنها در دست عبداهلل 
عبداهلل )رئیس اجرایی دولت وحدت 
ملی افغانستان( اســت معتقدند که 
انتخابات ریاســت جمهوری 2019 
افغانستان از ســوی ایاالت متحده 
هدایت و مهندسی شده است. در این 

میان محمد محقق، ژنرال عبدالرشید 
دوستم، عطا محمد نور و کریم خلیلی 
که به طیف ائتالف شــمال معروف 
هستند و ســال ها در کنار احمدشاه 
مسعود مشــغول جهاد علیه ارتش 
شوروی و طالبان بودند از ماه ها قبل 
هشــدار داده بودند که آمریکایی ها 
در حال طرح یک ســناریوی جدید 
)و البته ســناریوی مشابه با دور قبل 
که باعث ائتالف اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل( هستند که درنهایت وقایع 
همانند دوره قبــل را رقم خواهد زد. 
همین طیف مدعی شده بودند که اگر 
نتایج مجدداً مهندســی شود، بدون 
تردید دست به تشکیل یک دولت در 
کنار دولت مرکزی کابل خواهند زد. 
در این میان مســاله اصلی و موضوع 
مهم این اســت که از زمان برگزاری 
انتخابات در مهر ماه تا به امروز بیش 
از پنج ماه گذشته است و شاهد یک 
تاخیر جدی در اعالم نتایج آن بودیم؛ 
تا جایی که در همــان ابتدا عبداهلل 
عبــداهلل رهبر تیــم انتخاباتی ثبات 
و همگرایی و رقیب محمد اشــرف 
غنی در انتخابات افغانســتان، اعالم 
کرد که نســبت به رونــد و خروجی 
انتخابات اعتــراض دارد و در نهایت 
شــاهد آن بودیم که بازشماری آرا 
را خواستار شــد. به هر حال پس از 
این مدت، دو روز قبل کمیســیون 
انتخابات افغانســتان اعالم کرد که 

محمد اشــرف غنی پیروز انتخابات 
افغانستان شــناخته شده و در اینجا 
بود که عبداهلل عبــداهلل نه تنها نتایج 
انتخابات را غیرقانونی و بدون اصالت 
خواند بلکه شاهد آن بودیم که تمام 
اعضای کمیسیون انتخابات کشور را 

ممنوع الخروج کرد! 
سناریوی آمریکا چه بود؟  

بر اســاس داده هایی که از سوی 
تحلیلگــران داخلی افغانســتان و 
همچنین اندیشــکده های اروپایی 
منتشر شده، آنها به هیچ وجه بحث 
مهندسی شدن انتخابات افغانستان را 
تکذیب یا رد نمی کنند اما به هیچ وجه 
آن را تایید هم نمی کنند. با نگاهی به 
سخنان مقامات سیاسی افغانستان و 
نگاهی به ســابقة انتخابات دور اخیر 
به ایــن مفهوم می رســیم که پروژه 
انتخابات افغانســتان از قبل توسط 
آمریکایی ها مهندسی شده بود و قرار 
بر این بود تا خروجی آن همانند دوره 
قبل متناسب با سیاســت های آنها 
پیاده سازی شود. یکی از دالیلی که 
باعث تاخیر در اعالم نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری افغانستان شد، 
بحــث مذاکره آمریکا بــا طالبان در 
قطر بــود. تاکنــون 11 دور مذاکره 
میان واشنگتن و طالبان انجام شده 
و تا به امروز هم ادامــه دارد، اما اصل 
مطلب این اســت کــه آمریکایی ها 
برای به ثمر رســیدن این مذاکرات 

براساس سیاســت های خود سعی 
کردنــد تا اعــالم نتایــج انتخابات 
ریاست جمهوری افغانســتان را به 
تاخیر بیندازند. این روند بدون تردید 
باعث ایجاد تنش های بسیار زیادی 
میان احزاب، خصوصاً طیف منتسب 
به عبداهلل عبداهلل شــده است و روز 
یکشــنبه جریان ثبات و همگرایی 
اعالم کرد که تمام ناظــران خود از 
کمیســیون انتخابات را فراخوانده 
اســت. اگر از تمام مســائل )اعم از 
تقلب یا اختالف نظر میان طیف های 
سیاسی افغانستان( عبور کنیم، به این 
خروجی می رسیم که وضعیت فعلی 
در افغانستان به صورت کاماًل شفاف از 
سوی ایاالت متحده طرح ریزی و اجرا 
شده است. از ســوی دیگر باید توجه 

کرد که متاسفانه در افغانستان هیچ 
اپوزیســیون قدرتمند علیه آمریکا 
وجود ندارد و برخی از تحلیل ها در این 
مورد که می گویند تصمیم گیرندگان 
در کابل بــا ایاالت متحده همســو 
نیســتند، کاماًل غلط است؛ چراکه 
تصمیم گیرنده اصلی در افغانستان 
تیم مستقر در کاخ سفید و بازوهای 

امنیتی و سیاسی آن است! 
به صورت کلی بحــث مذاکره با 
طالبان توسط تیم امنیتی کاخ سفید 
طراحی و اجرا شــده است و اگر فکر 
کنیم که بازیگران صحنه سیاســی 
افغانســتان در این پرونده مستقل 
هســتند، کاماًل غلط اســت؛ بلکه 
تمام آنها با واشــنگتن ارتباط دارند. 
داده های فعلی از حیث سیاســی و 
میدانی به خوبی نشــان می دهد که 
ایاالت متحده نه تنها بانی و مهندس 
انتخابات بوده بلکه به دنبال آن است 
تا وضعیت فعلی افغانستان را بر اساس 
نقطه گذاری های خود جلو ببرد و این 
روند در مسائل میدانی و سیاسی طی 
19 سال گذشــته به خوبی مشخص 
است. واشــنگتن به دنبال آن است 
تا بتواند یک »هــرج و مرج داخلی« 
را با محوریت سیاســی و درون مایه 
انتخابات ریاســت جمهوری کلید 
بزند و خود را پشت آن پنهان کند. در 
این میان یکی از سناریوهای ایاالت 
متحده بحث تقابل با اپوزیسیون های 
افغانستان اســت و نمی گذارند آنها 
علیه منافع آمریــکا کار کنند؛ حتی 
در مقاطعی دیده شــده کــه پروژه 
تطمیع مالــی در دســتور کار قرار 
گرفته تا بتواند آنها را ســاکت کند. 
به هر ترتیب تاخیــر در اعالم نتایج 
انتخابات یک نوع وقت کشی بود که 
با پرونده مذاکره بــا طالبان ارتباط 

مستقیم دارد. 
 آینده مبهم 

و البته خطرناک است!
ســناریویی که در وضعیت فعلی 
کاماًل مشخص اســت، احتمال روی 
کار آمدن دولت موقت در افغانستان 
خواهد بود. آمریکایی هــا به دنبال 
آن بودند تا بتواننــد نتایج انتخابات 
را به شــکلی مهندســی کنند تا در 
نهایت خأل سیاســی در افغانستان 
حاکم شــود و پس از آن جناح های 
سیاســی چندپاره شــوند و نهایتاً 
بحث شــکل گیری دولــت موقت 

را کلیــد خواهند زد. پــس از روی 
کار آمــدن دولت موقــت که طرح 
چندین ساله آمریکایی ها به حساب 
می آید، احتماالً طالبان در این دولت 
مشــارکت خواهد کرد. این در حالی 
اســت که تهدید داعش در شــرق و 
شمال شــرق افغانســتان همچنان 
به قوت خود باقی اســت و نباید این 
موضوع را در حاشیه قرار داد؛ چراکه 
می تواند امنیت افغانستان را بیش از 
پیش مورد تهدید قرار دهد. مدلی که 
آمریکایی در دستور کار دارند دقیقاً 
همانند زمانی اســت که مجاهدین 
افغان از صحنه سیاســی افغانستان 
حذف شدند و طالبان روی کار آمد. 
به همین جهت پروژه فعلی بســیار 
خطرنــاک اســت. آمریکایی ها در 
وضعیت فعلی به دنبال خلق بحران 
جدید هســتند و این بحران بر پایه 
دو محور اســتوار است: نخست آنکه 
طالبان را با خود هماهنگ و رفتارشان 
را کانالیزه کننــد. به گونه ای که طی 
ســالیان اخیر شــاهد افتتاح دفتر 
سیاســی طالبــان در پایتخت قطر 
بودیم که این موضوع بــدون اجازه 
آمریکا اساساً اتفاق نمی افتاد. محور 
دوم بحث مشارکت طالبان در قدرت 
است که به هر ترتیب یک پروژه مبهم 
به حســاب می آید. آنچه از رفتار تند 
عبداهلل و تیمش پیداست این خواهد 
بود کــه احتماالً در روزهــای آینده 
بحث تشکیل دولت موازی به رهبری 
وی در شمال افغانستان جدی شود و 
احتمال دارد کــه دو دولت )همانند 
مدل لیبی( در افغانســتان به روی 
کار بیاید؛ این دقیقاً همان سناریویی 
است که مورد نظر واشنگتن خواهد 
بود تا بتواند از خالء قدرت به نفع خود 

و طالبان استفاده کند! 

گزارش »توسعه ایرانی« از پشت پرده اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

خأل قدرت به نفع طالبان! 
آنچه از رفتار تند عبداهلل و 

تیمش پیداست این خواهد 
بود که احتماالً در روزهای 
آینده بحث تشکیل دولت 

موازی به رهبری وی در 
شمال افغانستان جدی 

شود و احتمال دارد که دو 
دولت )همانند مدل لیبی( 

در افغانستان به روی کار 
بیاید

با نگاهی به سخنان مقامات 
سیاسی افغانستان و نگاهی 
به سابقة انتخابات دور اخیر 

به این مفهوم می رسیم که 
پروژه انتخابات افغانستان 
از قبل توسط آمریکایی ها 
مهندسی شده بود و قرار 
بر این بود تا خروجی آن 

همانند دوره قبل متناسب 
با سیاست های آنها 

پیاده سازی شود

رئیس جمهور فرانسه قصد دارد روند اعزام امام جماعت  و معلم  از کشورهای دیگر به فرانسه را با هدف آنچه که او 
برخورد با خطر جدایی طلبی خواند، تغییر دهد. به گزارش رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه تا کنون 
تالش کرده بود تا چندان در مسائل مربوط به جامعه مسلمانان فرانسه که بزرگترین جامعه مسلمانان در اروپا است 
مداخله نکرده و بر اصالحات اقتصادی تمرکز کند. با این حال رئیس جمهور فرانســه در حالی که کمتر از یک ماه تا 
زمان برگزاری انتخابات شهرداری های کشــورش باقی مانده اقدام به مداخله در 
موضوعات مربوط به مسلمانان کرده و گفت، به تدریج به یک سیستمی که بر اساس 
آن کشــورهای الجزایر، مراکش و ترکیه امام جماعت به فرانسه می فرستند تا در 
مساجد به ترویج دین اسالم بپردازند پایان می دهد. ماکرون گفت: این اقدام برای 

برخورد با اعمال نفوذ خارجی شدیداً مهم است.

ویلیام بار، وزیر دادگســتری آمریکا به دلیل توئیت های دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور در خصوص تحقیقات 
نهاد تحت امرش، استعفا از سمتش را بررسی کرده است. واشنگتن پست اولین رسانه ای بود که این خبر را گزارش داد. این 
روزنامه با استناد به سه منبع آگاه گزارش داد ویلیام بار به افراد نزدیک به رئیس جمهور آمریکا گفته در حال بررسی استعفا به 
دلیل توئیت های ترامپ است. طبق این گزارش، ترامپ تا به حال درخواست های علنی و خصوصی ویلیام بار مبنی بر اینکه در 
خصوص مسائل اجرای قانون سکوت اختیار کند را نادیده گرفته است. مقام های مورد 
استناد واشنگتن پست گفته اند هنوز مشخص نیست وزیر دادگستری آمریکا موضعش 
را مستقیماً به ترامپ گفته است یا خیر. این مقام ها گفته اند به نظر می رسد ویلیام بار 
مواضعش را با نزدیکان ترامپ در میان گذاشته تا بتواند این پیام را به او برساند که باید 

از اظهارنظرهای علنی درباره تحقیقات وزارت دادگستری خودداری کند. 

وزیر دادگستری آمریکا به دلیل توئیت های ترامپ استعفا را بررسی می کند ماکرون از تغییر روند اعزام امام جماعت از دیگر کشورها به فرانسه خبر داد

نخســت وزیــر دولــت موقت عــراق روز گذشــته 
)چهارشنبه( نســبت به خطر ایجاد خأل جدید در قانون 
اساسی به دلیل به تاخیر افتادن تشکیل کابینه هشدار داد 
و گفت اگر تا دوم مارس کابینه جدید تایید نشود استعفا 
می دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق )واع(، عادل 
عبدالمهدی، نخســت وزیر دولت موقت عراق در پیامی 
خطاب به پارلمان این کشور، خواستار تسهیل ماموریت 
محمد توفیق عالوی، نخســت وزیر مکلف و پشــت سر 
گذاشتن موانع جدی و ساختگی پیش  رو شد و نسبت به 
خطر ورود این کشور به خأل قانونی جدید به دلیل به تاخیر 
افتادن تشکیل کابینه هشدار داد و به پارلمان اعالم کرد 
که از دوم مارس به بعد دیگر این مسئولیت  را نمی پذیرد. 
عبدالمهدی در پیام خود آورد: در تاریخ 29 نوامبر 2019 
اســتعفای خود را ارائه کردم که مورد قبول پارلمان قرار 

گرفت، اکنون به اواســط فوریه 2020 رسیده ایم یعنی 
دو ماه و نیم گذشته اما هنوز کابینه جدید تشکیل نشده 
است. طبق قانون اساسی کاندیدای جدید باید ظرف 1۵ 
روز از تاریخ استعفا تعیین می شــد اما تاخیر زیادی از آن 
تاریخ داشیم و در اوایل فوریه محمد توفیق عالوی تعیین 

شد و این امر بحران روند سیاسی را نشان داد.

رئیس جمهوری ترکیــه در آخرین هشــدار به نظام 
سوریه اعالم کرد که کشورش برای تحقق امنیت در ادلب 
مصمم است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسکای 
نیوز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دیروز 
چهارشنبه در اظهاراتی گفت: ما به پایان مهلت داده شده به 
نظام سوریه برای عقب نشینی تا بعد از ایست های بازرسی 
ترکیه در ادلب نزدیک می شویم. اردوغان گفت: ما آخرین 
هشدارها را درباره ادلب به نظام سوریه دادیم اما تاکنون هیچ 
نتیجه و پاسخی ندیده ایم. رئیس جمهوری ترکیه همچنین 
مدعی شد، کشــورش برای تحقق امنیت در ادلب سوریه 
مصمم است. وی گفت عملیات نظامی در ادلب موضوع مهم 
روز است و آنکارا هشدارهای نهایی در این باره را به سوریه 
داده است. اردوغان در این اظهارات مقابل پارلمان ترکیه 
گفت که مذاکراتش با روســیه درباره ادلب نتایج رضایت 

بخشی نداشته و پاسخگوی خواسته های ترکیه نبوده است. 
وی تاکید کرد که کشورش حتی با وجود ادامه مذاکرات با 
روسیه هم از ایجاد منطقه امن در ادلب دست نخواهد کشید. 
اردوغان خاطرنشان کرد: ترکیه طرح عملیاتش در ادلب را 
آماده کرده و این اقدام یک روز پس از پایان مذاکرات روسیه 

و ترکیه در مسکو درباره ادلب صورت گرفت.

نخست وزیر دولت موقت عراق تهدید به استعفا کرداردوغان: عملیات ادلب هر لحظه ممکن است آغاز شود! 
خبرخبر


