
سینا سبزیان

گفت وگوی مســتقیم کاخ سفید 
با مقامــات طالبان، نظر شورشــیان 

افغانستان را به خود جلب کرده است
پــس از آنکــه مقامــات طالبان 
گفتگوهای اولیه آنها با آمریکایی ها در 
ماه گذشته را »بســیار مفید« ارزیابی 
کردند، امیدهــا به فرآینــد صلح در 
افغانســتان افزایش یافته است. قرار 
اســت در ادامه این گفتگوها، نشست 
بعدی در ماه سپتامبر و در دوحه قطر 

برگزار شود. 
در دیدار قبلــی چهارتن از رهبران 
طالبان با آلیس ولز، مقام ارشد وزارت 
امور خارجه آمریکا، در هتلی در دوحه 
قطر دیدار کردند و عمــا از تاریخ 23 
جوالی امسال گفتگوهای مستقیم بین 
آمریکا و طالبان پس از هفت سال از سر 
گرفته شد.  این گفتگوهای دیپلماتیک 
پس از آن آغاز شد که کاخ سفید تصمیم 
گرفت گفتگوهای دوطرفه با طالبان را 
از ســر گیرد، آمریکا در 17 سال اخیر 
هیچ گاه نتوانست این گروه تروریستی 
را ریشه کن کند.  با این حال درگیری 
نیروهای طالبان و ارتش افغانستان در 
شهر غزنین روز جمعه آغاز شد و هنوز 
ادامه دارد.  آمریکا پیشتر گفته بود که 

حاضر اســت در کنار دولت افغانستان 
با طالبان گفتگو کنــد و محوریت این 
گفتگوها باید توســط افغان ها تعیین 
شود. اما دولت ترامپ در تغییر تاکتیک 
جدید خود عــدم عاقــه طالبان به 
گفتگو با دولت افغانستان را به رسمیت 
شناختند و درخواست گروه شورشی 
مبنی بر برگــزاری گفتگوهای اولیه با 
آمریکا را پذیرفتند. طالبان می خواهد 
پیش از گفتگو با دولت افغانستان تکلیف 
حضور نیروهای خارجی در این کشور 

معلوم شود. 
یکــی از اعضای شــورای رهبران 
طالبان، موسوم به شورای کویته که در 
گفتگوهای دوحه شرکت داشته است 
دور اول گفتگوها را »بسیار مفید« اعام 
کرد. وی خواست نامش فاش نشود زیرا 
مقامات طالبان اجازه اظهار نظر عمومی 
ندارند و مواضع این گروه تنها از طریق 

سخنگوی طالبان ابراز خواهد شد. 
این عضو شورای کویته گفت: »دور 
بعدی گفتگوها بر موضوعات کلیدی و 
مشخصی تمرکز خواهیم کرد«. طالبان 
اعام کــرد پس از برگزاری جلســات 
اولیه و تعیین برنامه گفتگوها، آنها در 
نهایت با رهبران دولتی افغانســتان بر 
سر میز گفتگو خواهند نشست. اشرف 
غنی، رییس جمهور افغانستان در ماه 

فوریه مشوق های گسترده ای را برای 
برگزاری گفتگوهای صلح مطرح کرد. 
به رسمیت شناختن طالبان به عنوان 
گروهی سیاسی و بازبینی  قانون اساسی 
افغانستان دو مشوق اصلی اشرف غنی 

برای آغاز گفتگوها بودند. 
پس از آنکه آتش بس سه روزه عید 
فطر در افغانســتان موفقیت آمیز بود 
و در طــی آن 20.000 نیروی طالبان 
با شــهرها آمدند و با ســربازان ارتش 
افغانستان به جشن و شادی پرداختند، 
واشنگتن نســبت به گفتگوهای صلح 

خوش بین شد. 
براســاس اعام وبسایت آمریکایی 
Daily Beast مذاکره کننــدگان 
طالبــان حاضرنــد در ازای خــروج 
نیروهای نظامی خارجی از افغانستان، 
با دولت این کشــور گفتگو کرده و به 
توافق برسند. این وبسایت در گزارش 
خود مدعی شده است که طالبان حتی 
حاضر است در خال گفتگوهای صلح 
و پیش از رســیدن به راه حل سیاسی 
از باقی مانده نیروهــای آمریکایی در 

افغانستان حمایت کند. 
کریســتوفر کولندا، یکی از اعضای 
آمریکایی حاضر در گفتگوها به دیلی 
بیست گفته اســت: »من تحت تاثیر 
جدیت نیروهای طالبان در پایان دادن 

جنگ قرار گرفتم، آنها نسبت به سال 
2011 بســیار جدی تر خواهان صلح 
هستند« یکی دیگر از موضوعاتی که 
مورد توجه آمریکایی هــا قرار گرفته 
است، تعهد طالبان نســبت به بیرون 
راندن تروریست های خارجی از خاک 
افغانستان است، موضوعی که در سال 
2001 یکی از دالیــل حمله آمریکا به 
افغانســتان بود. طالبان این ماه 250 
مبارز داعشی را مجبور به عقب نشینی 
کرد و در نهایت نیروهــای داعش در 

منطقه جوزجان از ترس دســتگیری 
توسط طالبان خود را تسلیم نیروهای 
دولتی کردند. نیروهای طالبان در حال 
حاضر در منطقه ننگهــار با نیروهای 
داعش در حال نبرد هستند. این منطقه 
پایگاه اصلی داعش در افغانستان است 
و این نبرد در عمل مهمترین درگیری 
طالبان و داعش در افغانستان خواهد 
بود.  اشــرف غنی هنوز از گفتگوهای 
اولیه بین مذاکره کننــدگان طالبان 
و آمریکا انتقاد نکرده اســت. این خود 
نسبت به ســال 2011 پیشرفتی قابل 
ماحظه محســوب می شــود زیرا در 
آن دوره حامــد کــرزای تاش های 
این چنینی را محکوم کرده بود و معتقد 
بود چنین گفتگوهایی باعث تضعیف 
موضع دولت خواهد شد.  به نظر می رسد 
که نیروهای طالبان هم عاقه باالیی به 
صلح دارند. پیــش از آغاز گفتگوهای 
اخیر طالبان ســعی کرد تا بین دفتر 
سیاســی خود در دوحــه و نیروهای 
عملیاتی خود در افغانستان هماهنگی 
بیشتری ایجاد کند. این تاش ها شمال 
تاسیس کانال ارتباطی واکنش سریع 

بین دوحه و افغانستان می شود. 
رهبر فعلــی طالبــان، هیبت اهلل 
آخوندزاده، پیشتر با نمایندگان خود 
در دوحه گفتگوی چندانی نداشــت، 
نیروهای جریان اصلی طالبان همواره 
به نماینــدگان دوحه با دیــده تردید 
می نگرند و معتقدند که آنها نسبت به 
هســته نظامی طالبان بیشتر خواهان 

صلح هستند.   
بسیاری از نیروهای طالبان معتقدند 
که هیبت اهلل پیش از برگزاری دور بعدی 
مذاکرات یکی از مقامات شاخه نظامی 
طالبان را به گروه دوحه اضافه خواهد 
کرد. اختافات بالقوه، امکان دستیابی 
به آتش بس بعــدی را تهدید می کند. 
فرماندهان نظامــی طالبان برخاف 
دفتر دوحه نمی خواهند عید قربان را 
به عنوان آتش بس اعــام کنند. بنا به 
اعام یکی از اعضای طالبان در استان 
هلمند، جایی که مقــر نظامی اصلی 
طالبان واقع شده است، آنها خواستار 
ادامه درگیری ها در ماه  آینده هستند. 

به نظر می رسد پس از آنکه نیروهای 
تازه نفس آمریکایی که در سال 2017 
به افغانستان اعزام شــدند نتوانستند 

هیچ یک از مواضع طالبــان را بازپس 
گیرند، فرماندهان طالبان قصد ادامه 
درگیری ها را دارند.   یکــی از رهبران 
طالبــان اعام کــرده که براســاس 
اطاعاتی که از طریق دیپلمات روس 
بدست آورده است نیروهای آمریکایی 
تا ســال 2020 از افغانســتان خارج 
خواهند شد، این موضوع به نفع طالبان 
است و بنابراین به نظر می رسد آنها در 
ادامه به اشکال تراشی و اخال در روند 

گفتگوها خواهند پرداخت. 
مایکل سمپل یکی از کارشناسان 
افغانستان و عضو ســابق هیئت ویژه 
اتحادیه اروپا در افغانستان اعام کرده 
بود که تصــور موفقیــت زودرس در 
گفتگوهای صلح »بسیار خوش بینانه« 
است. وی در این باره گفته بود: »طالبان 
هنوز به فعالیت های نظامی خود ادامه 
داده، از پاکســتان به عنوان خانه امن 
خود استفاده می کند، نیروهای امنیتی 
افغانستان را از پای در می آورند، ببین 
گروه های مختلف در دولت افغانستان 
تفرقــه می اندازنــد و طــی جنگی 
فرسایشی با نیروهای آمریکا ترامپ را 
قانع خواهند کرد که نیروهای خود را از 

افغانستان خارج کند«

مذاکره کاخ سفید با دشمنان سابق

طالبان گفت وگو با آمریکا را »مفید« اعالم کرد
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گزارش

5 جهان

یــک کارشــناس آمریکایی در امــور عراق 
می گوید، ســطح باالی تقلب، میزان مشارکت 
کم، دودستگی میان طرف های سیاسی مسائلی 
هستند که باعث شد انتخابات 12 مه عراق فاجعه 
بار باشد؛ چراکه این انتخابات سبب شد مشروعیت 
و قدرت دولت عراق زیر سوال برود. از سوی دیگر 
گزینه ای جز این باقی نمی گذارد که دولت آتی 
همچون دولت های روی کار آمده طی 15 سال 
گذشته بر اســاس اصول طائفه گرایی بنا شود و 
این مساله به نوبه خود فســاد را مکانیزم اصلی 
فعالیت های دولت قرار می دهد. به گزارش ایسنا، 
شبکه رووداو گزارش داد، ِکِنت پوالک، کارشناس 
امور عراق از موسسه اینترپرایز آمریکا طی 1۸ تا 
23 ژوئن ســال جاری به عراق سفر و گزارشی را 
تهیه کرد که مربوط به جزئیات سفر و دیدارش با 

مسؤوالن ارشد کنونی و پیشین عراق است.
انتخابات بد

در حالیکه داده های رسمی در عراق حکایت 
از مشارکت بیش از ۴۴ درصد در انتخابات را دارد 
اما پوالک می گوید، افراد بسیاری در عراق در مورد 
این مساله اتفاق نظر دارند که اگر میزان مشارکت 
واقعی کمتر از 20 درصد نبوده باشد بیشتر از آن نیز 
نخواهد بود. این کارشناس آمریکایی سه ویژگی را 
برای انتخابات عراق مشخص کرده که حکایت از 
نابسامان بودن اوضاع سیاسی و اداری عراق دارد، 
نخستین مساله میزان مشارکت پایین است که 
بیانگر این دیدگاه رایج در عراق است که هیچ رهبر 

سیاسی وجود ندارد که بتواند به خواسته های مردم 
جامه عمل بپوشاند. ویژگی دوم میزان باالی تقلب 
از سوی احزاب سیاسی است و این گزارش در این 
خصوص به اتحادیه میهنی کردستان و عصائب 
اهل الحق اشاره دارد. بخش بیشتر تقلب ها نیز به 
دلیل فساد و رشوه خواری اعضای کمیسیون عالی 
انتخابات عراق است که در پیروزی دو حزب نامزد 
در إزای دریافت رشوه نقش داشته است. ویژگی 
ســوم که پوالک آن را نفرین می خواند، عبارت 
از این اســت که انتخابــات 201۸ یک پارلمان 
چنددســته ای را ایجاد کرد که غیرممکن است 
از آن یک حکومت جدیدی شکل بگیرد، چراکه 
نتایج آن عراقی ها را مجبــور خواهد کرد تا یک 
دولت وحدت ملی را بپذیرند که هر حزبی در آن 
وزیری داشته باشــد که به بهره برداری از اموال 

دولت به نفع طرف های وابسته به خود عمل کند.
خشم مردم

مردم بغداد و شــهرهای جنوب عراق منتظر 
اعام نتایج شمارش دستی آراء نبودند و در اعتراض 
به کمبود آب و برق و بیکاری به خیابان ها آمدند، 
چراکه عراقی ها معتقدند بازشماری مجدد آراء 
چیزی را تغییر نخواهد داد و دولت جدید توانایی و 
اراده انجام هیچ تغییری را نخواهد داشت. پوالک 
در گــزارش خود تاکید کرده اســت که اهمیت 
تظاهرات های اعتراض آمیز اخیر عراق در این است 
که تظاهرکنندگان از عرب های اهل تسنن نیستند 
که از سیاســت بی توجهی ها و به حاشیه رانده 

شدن ها خشمگین باشند و همچنین از کردهایی 
نیستند که رویای استقال را در سر می پرورانند، 
بلکه از شیعیانی هستند که احزاب سیاسی آنها 
اکنون کشور را اداره می کنند. در هنگام صحبت 
از مشکات آب و برق، دولت عراق انگشت اتهام را 
به سمت ایران و ترکیه نشانه می گیرد، اما پوالک 
می گوید که دالیل اصلی این امر نبودن شایستگی، 
فلج بودن و فساد در دولت بغداد هستند؛ به گونه ای 
که قوانین تصویب می شوند، اما اجرایی نمی شوند 
و از طرح هایی سخن به میان می آید که اجرایی 
نمی شــوند؛ مگر آنکه پیمانکارِ مجری این طرح 

یک طرف خارجی باشد.
هیچ امیدی برای حل و فصل از داخل 

عراق وجود ندارد
در گزارش این کارشناس آمریکایی آمده است 
که دلیلی وجود ندارد که امیدی را نسبت به توانایی 
دولت آتی عراق برای حل و فصل رنج های مردم 
ایجاد کند. یکی از دالیل این امر نظام سیاسی و 
اداری عراق است که محدودیت هایی را برای دولت 
ایجاد کرده و مانع از انجام فعالیت های آن می شود. 
همین نظام بود که باعث شد نوری مالکی که ۸۹ 
کرسی در پارلمان داشت با سختی امور بروکراسی 
عراق را طی  کرد و در ســایه چنین شــرایطی، 
مشخص نیست که مقتدی صدر با 5۴ کرسی یا 
حیدر العبادی با ۴2 کرســی بتوانند چه چیز را 
محقق کنند. ایاالت متحده سرمایه گذاری های 
بســیاری کرد تا حیدر العبادی در انتخابات 12 

مه 201۸ موفق شود، اما با این وجود تاش های 
آمریکا شکست خورد. پوالک می گوید العبادی 
بزرگترین قربانی تقلب در انتخابات بود، چراکه 
تعداد زیــادی از آرای وی به عصائب اهل الحق و 
گروه های کوچک رسید. تعداد زیادی اسامی برای 
تصدی پست نخســت وزیری عراق مطرح شده 
است که از جمله آنها هادی العامری، رهبر سازمان 
بدر و ائتاف الفتح است. با این وجود پوالک معتقد 
اســت که حیدر العبادی فرصت تصدی پست 
نخست وزیری برای دومین بار را دارد، چراکه وی 
بهترین گزینه موجود برای تمامی طرف هاست و 
این طرف ها نمی توانند بر سر بهترین گزینه غیر از 
او توافق حاصل کنند. اما با این وجود، محال است 
العبادی در این وضعیت بتواند تغییر چشمگیری 
را ایجاد کند، چراکــه موضع گیری های وی طی 
چهار سال اخیر در حزب الدعوة و میان شیعیان 
عراق ضعیف بوده اســت. پوالک به این مســاله 
اشــاره می کند که کردها نیز از شرایط دشواری 
عبور می کنند، چراکه اتحادیه میهنی کردستان 

به شدت از دودستگی های داخلی رنج می برد و 
تقلب این اتحادیه به حدی فاحش بود که حتی 
باعث شرمســاری حزب دموکرات کردســتان 
شد که شریک اتحادیه میهنی کردستان است. 
در شرایط اینچنینی بهترین نتایج برای کردها 
این است که شیعیان در قالب ائتاف های رقیِب 
با یکدیگر اختاف داشته باشــند، چراکه در آن 
هنگام کردهــا می توانند از کرســی های خود 
که بیش از ۴0 کرسی اســت استفاده کنند تا به 
توافق های جدیدی در مورد درآمدهای نفت، بازار 
نفت و مساله مرزها با بغداد دست پیدا کنند. این 
پژوهشگر آمریکایی معتقد است که دولت وحدت 
ملی راه را در مقابل این مساله می بندد، چراکه اگر 
شیعیان بر سر تشکیل دولتی توافق کنند کردها 
باید با یک جبهه شیعی یکپارچه مذاکره کنند، در 
حالی که یک مذاکره کننده شیعی وجود ندارد که 
بتواند امتیازات بسیاری را به کردها بدهد چراکه 
این نگرانی وجود دارد که بــه امتیازدهی به نفع 

کردها متهم شود.

عراق در راه سومالی شدن قدم برمی دارد

عاقبتفرقهگرایی

تحریمهایآمریکاائتالفهای
جدیدیدرجهانایجادکرد

روزنامــه فرامنطقه ای رای الیوم نوشــت: 
تحریم ها و محاصره هــای اقتصادی همزمان 
آمریکا علیه چند کشور ، موجب انزوای بیشتر 
واشنگتن و تشکیل ائتاف های جدید سیاسی 

و اقتصادی در جهان شده است.
عبدالباری عطوان ســردبیر این روزنامه و 
تحلیلگر مسایل عرب افزود: »دونالد ترامپ« 
رئیــس جمهــوری آمریکا با سیاســت های 
خود در واقع در حال دشــمن تراشی و بحران 
آفرینــی بــرای متحدانش اســت و همزمان 
چندین جنگ اقتصادی به راه انداخته است و 
 به زودی تنها متحدانش اســرائیل و عربستان 

خواهند بود.
ترامــپ تحریم هــای اقتصادی ســختی 
علیه ترکیه اعمال و محاصره شــدیدی را ضد 
ایــران آغاز کــرد، هرگونه تعامــات با روبل 
روســیه را ممنوع ، تحریم ها ضد کره شمالی 
را شــدیدتر ، و عوارض گمرکی را بر صادرات 
چین کــه مبلــغ ۴00 میلیارد ریال اســت 
اعمال کرد. این مجازات مشــمول کشورهای 
 اروپایی کــه به آمریــکا صــادرات دارند نیز 

خواهد بود.
اما ترامپ با جنگ اقتصادی ضد روســیه، 
ترکیــه و ایــران؛ اتحاد ســه کشــور عضو 
نشست های سوچی درباره سوریه را بیشتر می 
کند و به این کشورها می توان چین، پاکستان 
و هند را نیز اضافه کرد که عدم پایبندی خود به 
تحریم های امریکا را اعام و قصد مقابله به مثل 

با آن ها را دارند.
رئیس جمهور آمریکا هم اکنون ناخواسته 
باعث وحدت دو کشور بزرگ در جهان اسام 
یعنی ترکیه و ایران شد در حالی که پیش از این 
می خواست با کشور های اسامی ناتوی عربی 

ضد ایران تشکیل دهد.
پاکســتان نیز در دوره عمران خان نخست 
وزیر جدید این کشــور دیگر تحــت اطاعت 
امریکا نیســت. »محمد فیصل« ســخنگوی 
وزارت خارجه این کشور اعام کرد که اسام 
آباد به تحریم های آمریکایی ضد ایران پایبند 
نخواهد بود و روابط تجــاری خود را همچنان 
حفظ خواهد کرد و سیاست های این کشور با 
توجه به منافع ملی آن اتخاذ خواهد شــد و نه 

دیکته های آمریکا .
ایــن موضعگیری غیر منتظره پاکســتان 
به معنای خروجــش از اردوگاه عربســتان و 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس و ایستادن 
در کنار ایران برای مواجهــه با ترامپ و دولت 

آن است.
انتظار می رود بــه زودی مالزی که ائتاف 
نظامی عربستان را ترک کرد و گام نخست را با 
خارج کردن نیروهایش از یمن برداشت به این 
گروه بپیوندد. این کشور حتی مرکز مبارزه با 
افراط گرایی که سعودی در کواالالمپور ایجاد 

کرده بود را بست. 
ایــن در حالی اســت کــه »ســلمان بن 
عبدالعزیر« پادشاه عربستان خود شخصا سال 
گذشــته میادی در افتتاح این مرکز شرکت 
داشت. چه بســا اندونزی هم در آینده همین 

موضع را اتخاذ کند.
محاصره ای که ترامپ علیه ایران و متحدان 
منطقــه ای آن آغاز کــرد، آنها را بــه زانو در 
نخواهــد آورد، دیگر دوران ســرنگون کردن 
 دولت هــای مرکــزی در کشــورها منقضی 

شده است. 
ســوریه هفت ســاله در برابر دخالت های 
نظامی آمریکا که 70 میلیارد دالر در آن هزینه 
کرد و 300 هزار نیروی آموزش دیده و تجهیز 
شده خود را به کار گرفته و با 70 کشور ائتاف 
کرد ایستادگی کرد و دیگر تجربه لیبی، عراق، 

یمن و افغانستان تکرار نشد.
کشورهای چین، روســیه و هند اکنون به 
عنوان قدرت های نوظهــور در برابر زورگویی 
های آمریکا ایستاده و سرکشی خود را در برابر 
تحریم هــای آمریکا اعام کرده اند چه بســا 
کشورهای اروپایی نیز در آینده نزدیک همین 

موضع را اتخاذ کنند.
رای ال یوم افزود: چه بســا عدو سبب خیر 
شود و این فشارها و تحریم های آمریکا موجب 
بیداری جهانی و تشکیل نظام اقتصادی جدید 

و مستقل از واشنگتن ودالر در جهان گردد.

جریده عالم

یکی از رهبران طالبان 
اعالم کرده که براساس 

اطالعاتی که از طریق 
دیپلمات روس بدست 
آورده است نیروهای 

آمریکایی تا سال 2020 از 
افغانستان خارج خواهند 

شد، این موضوع به نفع 
طالبان است و بنابراین به 
نظر می رسد آنها در ادامه 
به اشکال تراشی و اخالل 

در روند گفتگوها خواهند 
پرداخت

آمریکا پیشتر گفته بود 
که حاضر است در کنار 

دولت افغانستان با طالبان 
گفتگو کند و محوریت 

این گفتگوها باید توسط 
افغان ها تعیین شود. اما 

دولت ترامپ در تغییر 
تاکتیک جدید خود عدم 

عالقه طالبان به گفتگو 
با دولت افغانستان را 
به رسمیت شناختند 

و درخواست گروه 
شورشی مبنی بر برگزاری 
گفتگوهای اولیه با آمریکا 

را پذیرفتند. طالبان 
می خواهد پیش از گفتگو 

با دولت افغانستان تکلیف 
حضور نیروهای خارجی در 

این کشور معلوم شود


