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سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر:
دولت ها، مذاکرات صلح را 

قربانی رقابت های خود نکنند!
فرشاد گلزاری

ششمین دور از مذاکرات صلح طالبان و آمریکا 
دارای ابعاد گوناگون و همچنین مولفه های پیدا و 
پنهانی بود که نشان می دهد اگرچه به گفته  هیئت 
مذاکره کننده آمریکا اختالف ها کاهش پیدا کرده 
اما همچنان مسائلی در این بین وجود دارد که به 
نظر میرسد در دور هفتم و هشتم از مذاکرات دو 
طرف مورد بررسی قرار بگیرد. از اینرو سرویس 
بین الملل خبرگزاری ایلنا برای روشــن شدن 
نتایج دور ششم مذاکره طالبان و آمریکا که اخیراً 
به اتمام رسید، به گفت وگو با »سهیل شاهین« 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پرداخت 

که اهم موضوعات مهم آن به شرح ذیل است:
1-در دور پنجــم مذاکرات بــا آمریکایی ها 
پیش نویس توافق تهیه شده بود اما موافقت نهائی 
حاصل نشــد. از این منظر برگزاری ادوار مختلف 
مذاکره به مرکزیت دفتر سیاسی امارت اسالمی در 
دوحه ادامه دارد تا راهی باشد برای حل و فصل این 
اختالف ها. در دور ششم مذاکره با طرف آمریکایی، 
برخی از مســائلی دور پنجم مجدداً مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گفت و تا حدودی اختالف ها کاهش 
پیدا کرد؛ اما تمام محورهای مورد بحث تمام نشده 

و قرار است در دور هفتم مورد بررسی قرار بگیرد.
2-مذاکرات دارای دو بُعد داخلی و خارجی 
است. مهمترین موضوع در محور خارجی، بحث 
خروج ایاالت متحده از خاک افغانستان است اما 
در محور داخلی هنوز نقشــه راه منسجم وجود 
ندارد. چراکه امارت اســالمی معتقد اســت در 
گام اول باید نظامیان آمریکا از افغانستان خارج 
شوند و پس از آن در محور داخلی به گفت وگو با 

طیف های مختلف افغانستان بپردازیم.
3- گفت وگوهــای مــا بــا افغان ها بر ســر 
حکومت سازی است. بدان معنا که تمام طرف های 
دخیل در کشور باید برای پیشرفت و صلح سراسری 
اقدام کنند تا بتوانیم شــاهد افغانســتان جدید 
باشیم. ما همانند گذشــته بر این عقیده هستیم 
که مدل حکومت باید اســالمی باشد؛ در همین 
راستا بهترین کاری که می شــود انجام داد این 
است که علماء افغانستان کنار یکدیگر بنشینند 
و بر سر اینکه چگونه می توان یک حکومت بدون 
نقص اســالمی را پدید آورد گفت وگو کنند. لذا 
این موضوع یک بحث داخلی است و باید از تمام 
ظرفیت ها برای پدید آوردن یک حکومت اسالمی 

منسجم استفاده شود.

4- به دنبال آن هستیم که تولید و تجارت مواد 
مخدر را به صفر برســانیم اما تالش ما به تنهایی 
فایده ای نخواهد داشت؛ بلکه کشورهای منطقه 
هم باید در این مســیر بیشتر تالش کنند. از این 
جهت خواهان فعال شدن ســازمان ملل در این 
خصوص هســتیم و معتقدیم که طرح های آنها 
برای مقابله با این معضل باید همانند گذشــته 

ادامه داشته باشد. 
5- امــارت اســالمی خواهــان همکاری 
با کشــورهای منطقه اســت. ما می خواهیم با 
تمام دولت های منطقه روابط حســنه و خوبی 
برقرار کنیــم؛ چراکه اشــتراک های تاریخی و 
فرهنگی میان ملت افغانســتان و کشــورهای 
منطقه را نمی توان نادیده گرفت. ما بر این عقیده 
هســتیم که پس از خروج آمریکا از افغانستان 
باید صلــح و امنیت به منطقه بازگــردد و برای 
تحقق این موضوع با تمامی کشورهای همسایه 
و دولت هایی کــه ثبات افغانســتان را خواهان 
هســتند، همکاری می کنیم. از ســوی دیگر ما 
خواهان پیشــرفت افغانســتان در تمام موارد 

هستیم.
6- به هیچ طیــف و گروهی اجازه نمی دهیم 
از خــاک افغانســتان علیه کشــورهای دیگر 
استفاده کنند. بارها گفته ایم که با داعش و سایر 
جریان های تروریســتی فعال در سراسر خاک 
افغانستان مقابله می کنیم و باز هم این موضوع 

را تکرار می کنم.
7- مذاکــرات در دوحه و بــا محوریت دفتر 
سیاســی طالبان جریان دارد و هر کشوری که 
به بهبود این مذاکرات کمک کند از آن تشــکر 
می کنیم؛ اما درخواست ما این است که کشورها 
تحت هیچ عنوانی برای رقابت های سیاسی خود 

به مذاکرات ضربه نزنند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

مایک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریکا، روز دوشنبه )23 اردیبهشت 
ماه( در دیداری سرزده و بدون برنامه 
خود را به جلســه ســران اتحادیه 
اروپا در بروکسل رســاند، تا وزیران 
کشــورهای امضاکننــده برجام را 
مجاب کند در اتحادی مقابل تهران 
و برنامه هســته ایش بایســتند. اما 
او موفق نشــد و پمپئو نتوانســت 
نگرش رهبران اروپا را که از حرکت 
ایاالت متحده و ایران به سمت جنگ 

واهمه دارند، تغییر دهد.
خبرگزاری الجزیره در تشــریح 
دیدار سران اروپا به صورت مشترک و 
نیز دیدارهای جداگانه آن ها با پمپئو 
نوشت: دیپلمات های اتحادیه اروپا به 
ایاالت متحده هشدار دادند همزمان 
با افزایش تنش ها در خلیج )فارس( 
یک سال پس از خروج واشنگتن از 
توافق برجسته ای که برنامه هسته ای 
ایران را محدود کــرده بود، حداکثر 

خویشتن داری را به خرج دهد.
فدریــکا موگرینــی، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس 
از دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، 
که به گفته خود برای اشتراک گذاری 
اطالعات در مورد تهدیدهای رو به 
فزونی از ســوی ایران به بروکســل 

آمده بود، بر لزوم گفتگو تأکید کرد.
ایاالت متحــده پــس از خروج 
یکجانبه از توافق هســته ای که در 
مذاکره بین تهران و شــش قدرت 
جهانی در ســال 2015 به دســت 
آمده بــود، تحریم هــای تنبیهی را 
علیه ایران اعمال و هفته گذشــته 
ناو جنگــی و بمب افکن های خود را 
به بهانه تهدیدهایی نامشــخص، به 

خاورمیانه اعزام کرد.
ایران در واکنش بــه این اقدام از 
کاهش بخشــی از تعهدات خود در 

مورد توافق هسته ای خبر داد.
موگرینی گفت که اتحادیه اروپا 
همچنان بــه حمایــت کامل خود 
از برجــام کــه محدودیت هایی را 
بر برنامه هســته ای ایــران در ازای 
تســهیل تحریم ها اعمال کرده بود، 

ادامه می دهد.
وی گفــت: همیشــه گفتگــو 
از سکوت بهتر اســت؛ به خصوص 
زمانی کــه تنش ها رو بــه افزایش 
می گذارد. پمپئو در اجالس بروکسل 
به صراحت نه تنها از سوی ما، بلکه از 
دیگر دولت های عضــو اتحادیه نیز 
شنید که ما در مقطع مهم و حساس 
زندگی می کنیم کــه در این زمان، 
مسئوالنه ترین اقدام خویشتن داری 

حداکثری است.
وزرای کشــورهای اروپایــی 
امضاکننــده برجام شــامل آلمان، 
بریتانیا و فرانســه، همــه به صورت 
عمومــی از رویکــرد خصمانــه 

ایاالت متحده انتقاد کردند.
پمپئو که به صــورت جداگانه با 
وزرا دیدار داشت و موفق به برگزاری 
نشســت مشــترک با حضور همه 
اعضا نشــد، قبل و پس از حضور در 
ساختمان اتحادیه اروپا از صحبت با 

خبرنگاران پرهیز کرد.
روزنامه واشنگتن پســت نوشت 
حتی برخی درخواست های بنیادین 
پمپئو نیز در بروکســل رد شد. در 
حالی که هواپیمــای پمپئو در حال 
پیمــودن اقیانــوس اطلــس بود، 
دیپلمات های اروپایی بر ســر اینکه 
چگونه پذیرای وی باشند، چانه زنی 
می کردند. موگرینی در ابتدای ورود 
پمپئو به بروکســل گفت که ما روز 
ســختی داریم و اگر بتوانیم و وقت 
پیدا کنیم با پمپئو دیدار می کنیم؛  
اگرچه درنهایت موگرینی زمان برای 
مالقات با او را پیدا کــرد. درنهایت 
دیپلمات هــای بریتانیا، فرانســه و 

آلمان توافق کردنــد که دیدارهای 
جداگانه با پمپئو داشــته باشند، اما 
اجازه پیروزی نمادین برای آمریکا با 
برگزاری نشست مشترک را ندادند.

تحریم هــای آمریــکا صادرات 
نفت ایران را با کاهــش بیش از 50 
درصدی از 2.8 میلیون بشــکه در 
سال گذشــته به یک میلیون بشکه 
در روز رسانده است و به گفته یکی 
از مقامات ایرانی به رویترز، این عدد 
می تواند تا 500 هزار بشــکه در روز 

کاهش یابد.
 فروش نفت به سطح 

پیش از تحریم ها بازگردد 
ایران در مقابل تهدید کرد که در 
صورت موفقیت واشنگتن در ترغیب 
همه کشورها برای قطع واردات نفت 
ایران، تنگه هرمز، یکی از مسیرهای 
اصلی صادرات نفت خام جهان را به 

روی کشورهای همسایه ببندد. 
آیت اهلل خامنــه ای، رهبر ایران، 
ســال گذشــته شــرایطی را برای 
قدرت های اروپا بــه منظور ماندن 
تهران در توافق هســته ای تعیین 
کردند که از جمله ادامه خرید نفت 

ایران بود.
ایشان البته میزان حداقل سطح 
فروش نفت برای مانــدن در توافق 
هســته ای و یا بازنگهداشتن تنگه 

هرمز را اعالم نکردند.
به گفته مقامات اتحادیه، ایرانیان 
میزان مشخصی را اعالم نکرده اند، 
امــا خواهان تضمین تــداوم تولید 
در ســطوح پیش از اعمال تحریم ها 
هســتند. دیگر منابــع گفته اند که 
ً  خواستار فروش تقریبی  ایران ظاهرا
1.5 تا دو میلیون بشکه نفت خام در 

روز است.
به گفته یکی از افــراد حاضر در 
دیدار نیویورک کــه در آن ظریف 
بیانیه کاهش تعهدات برجام را ایراد 
کرد، ظاهرا ایران به دنبال فروش دو 

میلیون بشکه نفت خام در روز است؛ 
میزانی که پیــش از خروج ترامپ از 

توافق هسته ای صادر می کرد.
با این حــال فکــر نمی کنم که 
این تقاضا جدی باشــد. این مسئله 
ممکن نیست و ایرانیان این موضوع 

را می دانند.
ظریف در این دیدار در ماه آوریل 
)اردیبهشت ماه( در نیویورک گفت 
که ایران تنها قادر به صادرات 500 
تا 700 هزار بشکه نفت در روز است.

عبــاس عراقچی، معــاون وزیر 
امور خارجه ایران، نیز هفته گذشته 
گفت که تهران برای ماندن در توافق 
هسته ای نیاز به این دارد که فروش 
نفت به ســطح پیــش از تحریم ها 
بازگردد یا حداقل فرآیند حرکت به 

سمت این سطح آغاز شود.
عراقچی همچنین شرط دیگر را 
دسترسی کامل ایران به منابع مالی 
حاصل از فروش نفت دانست و گفت 
ایران باید بتواند پــول را آنطور که 
می خواهد خرج کند و نه صرفاً برای 
غذا و دارو آنطور کــه اتحادیه اروپا 

پیشنهاد کرده است.
بر اساس بودجه ســاالنه ایران، 
قرار است در سال جاری، یک سوم از 

درآمد کشور از محل صادرات نفت و 
گاز حاصل شود.

بودجه امســال ایران بر اســاس 
نفت بشــکه ای 50 تا 54 دالر و نیز 
قیمت 57 هزار ریــال برای هر دالر 
آمریکا بسته شده است؛ به این معنا 
که اقتصاد ایران می تواند با صادرات 
1.5 میلیون بشکه در روز همچنان 

پایدار بماند.
 برجام برای حفظ امنیت اروپا 

مهم است
وزیر امور خارجه آلمان، گفت که 
برلین همچنان توافق برجام را اساس 
عدم دسترســی ایران به تسلیحات 
هسته ای در آینده می داند و ما آن را 
برای امنیت خود مهم بر می شماریم.

هایکو ماس افزود کــه در دیدار 
دوجانبه با پمپئــو از روند کنونی و 
تنش های منطقه ابراز نگرانی کرده و 
گفته است که ما نمی خواهیم تقابل 

نظامی در آنجا اتفاق افتد.
جرمی هانــت، وزیر امور خارجه 
انگلیس نیز هشــدار داد که ممکن 
اســت به صورت اتفاقــی در زمان 
افزایش تنش ها منازعه مســلحانه 

رخ دهد.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه 
فرانسه نیز به جمع منتقدان آمریکا 
پیوســت و گفت: اقدام واشــنگتن 
در تشــدید تحریم ها علیــه ایران 

خوش آمد ما نیست.
برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران گفت که پمپئو ســفر 
برنامه ریزی نشده به بروکسل را به 
دلیل افزایش تهدیدهای ایران انجام 
داده است و البته دیداری به موقع در 

مسیر سوچی بود.
هوک به خبرنگاران گفت: وزیر 
امــور خارجه آمریکا می خواســت 
جزئیات پنهــان مواضعــی که ما 
به صورت عمومی عنوان کرده ایم را 
به اشتراک بگذارد. ما باور داریم که 
ایران باید به جای تهدید، مذاکره را 
برگزیند؛ آن ها با تمرکز بر تهدیدها، 

انتخاب ضعیفی کرده اند.
حمله به نفتکش ها و حواشی 

ایجاد شده
پمپئو همچنین در مورد حمله به 
نفتکش ها در سواحل امارات متحده 
در روز یکشــنبه )22 اردیبهشــت 
ماه( گفتگــو کرد. وقتــی از هوک 
ســوال شــد که آیا ایران را مقصر 
حمالت می داند، گفــت: ما در این 
مورد صحبت کردیم... ظاهراً حمله 
به کشتی های تجاری لنگر انداخته 
صورت گرفته است... امارات متحده 
از ما خواست در جریان تحقیقات به 
آن ها کمک کنیم، که ما بسیار از این 

بابت خرسند هستیم.
وقتی از وی سوال شد آیا احتمال 
دست داشــتن ایران در این حادثه 

وجود دارد؟ او اظهارنظری نکرد.
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهور 

آمریکا روز دوشــنبه هشدار داد که 
اگر ایــران هر اقدامــی انجام دهد، 

دچار رنجشی عظیم می شود.
وی در کاخ ســفید گفــت: من 
داســتان هایی را در مــورد ایــران 
شــنیده ام. اگر آن ها اقدامی انجام 

دهند، اشتباه بسیار بدی است. 
 باید از اقدام تالفی جویانه 

پرهیز کنیم
کارن یانگ، محقق اندیشــکده 
انســتیتو اینترپرایز آمریکا گفت: 
تنش ها بســیار زیاد است و از سوی 
آمریکا نیز شــکل گرفته اســت. ما 
باید از اقدام تالفی جویانه و یا اقدام 
پرچم دروغین )اقدامــی که برای 
انداختــن تقصیر اتفاقــی بر گردن 
فرد نامرتبط انجام می شود( پرهیز 
کنیم، موضوعی که می تواند تفسیر 

اشتباه شود. 
ســازمان ملل متحد نیز در این 
راســتا خواستار خویشــتن داری 
طرفین شــد. فرهان حــق، معاون 
سخنگوی این ســازمان گفت: ما از 
همه طرفین موضــوع می خواهیم 
برای حفظ صلح منطقه با اقداماتی 
از جمله تضمین امنیــت دریایی، 

خویشتن داری کنند.
روز دوشــنبه، موگرینی جدا از 
دیدار با پمپئو، جلســه ای با سران 
سه کشــور موســوم به E3 شامل 
بریتانیا، فرانســه و آلمان داشت تا 
در مورد تالش های مرتبط با حفظ 
توافق هســته ای مذاکره کنند. این 
تالش ها شامل فعال کردن مکانیسم 
سازوکار مالی موسوم به اینستکس 
می شود که به منظور تداوم تجارت با 
ایران، بدون قــرار گرفتن در جرایم 
ایاالت متحده به کار گرفته می شود.

اینستکس در ماه ژانویه )بهمن 
ماه 97( به راه افتاد؛ اما هنوز اجرایی 

نشده است.
موگرینــی گفــت: ما با ســران 
E3 صحبــت کردیــم، هدفمــان 
برپایی اینســتکس و اجرای اولین 
تراکنش ها است که امیدواریم ظرف 

چند هفته آینده اجرا شود.

آب پاکی بروکسل روی دست پمپئو

اتحادیهاروپابهحمایتازبرجامادامهمیدهد

خبر

تروریســت ها شــامگاه دوشــنبه )23 
اردیبهشــت ماه( به مواضع ارتش سوریه در 
شــمال و جنوب غرب حلــب حمله کردند 
تا مانــع از ادامه عملیات ارتــش در حماه و 
ادلب شــوند اما تاکنون موفق به انجام این 

کار نشده اند.
ارتش سوریه از 16 اردیبهشت ماه جاری 
عملیات خود را در شمال حماه آغاز کرد و آن 

را به جنوب غرب ادلب رسانده است.
تروریســت ها نیز برای کاهــش دامنه 
حمالت ارتش سوریه، شــامگاه دوشنبه به 
مواضع ارتش سوریه در شمال و جنوب غرب 
حلب حمله کردند اما نتوانســتند پیشروی 
کنند. آنان قصد داشتند مانع از ادامه عملیات 

ارتش در حماه و ادلب شوند.
رضا الباشا خبرنگار جنگی درباره درگیری 
ارتش سوریه با تروریست ها در نزدیکی حلب 
به خبرگزاری اســپوتنیک گفــت که مانند 
آنچــه در ریفهای ادلب و حمــاه رخ داد، در 
حال حاضر نمی توان درباره نبرد یا عملیات 

یورشی در آنجا )حلب( سخن گفت.
وی تصریــح کرد کــه ارتش ســوریه و 
جنگنده های سوری و روس هر گونه تحرک 
النصره در نزدیکی حلب به ویژه در جبهه ی 
الکاســتیلو و در محورهای حریتان و حیان 
تا بیانــون و المالح را هدف قــرار می دهند؛ 
مناطقی که در اشغال کامل النصره قرار دارد.

این خبرنگار درباره عملیا ت های ارتش در 

جنوب ادلب و شمال حماه نیز گفت که ارتش 
سوریه پس از تسلط بر شهرک های الهواش 
و الجابریه وارد جنوب ادلب شــد و در واقع 
نیروهای سوری حاضر در جنوب غرب ادلب 
قصد دارند سیطره خود بر مناطق باقی مانده 

سهل الغاب را تکمیل کنند.
الباشــا با تأکید بر اینکه ارتش سوریه در 
حال گســترش دامنه عملیاتی خود است، 
تصریح کرد که نیروهای ســوری مستقیما 
به سمت شهرک خان شــیخون در حرکت 
هســتند و به محض اینکه به آنجا رسیدند، 
شــهرک های الهبیط، کفرزیتــا و مناطق 
اطراف آن از نظر نظامی ساقط شده به شمار 

خواهند رفت.

در واقــع الهبیط خــط مقــدم دفاعی 
تروریست ها از کفرزیتا و اللطامنه است. پیش 
از تسلط ارتش ســوریه بر قلعه المضیق، این 
شــهرک خط دفاعی آنان به شمار می رفت. 
اگر ارتــش ســوریه بتواند الهبیــط را آزاد 
کند، خود را به بزرگتریــن مقر معارضان در 
ریف شمالی حماه رســانده است و می تواند 
 این منطقه مهــم را از وجود تروریســت ها 

پاکسازی کند. این خبرنگار در پایان خاطر 
نشــان کرد که در صورت ســقوط مناطق 
مذکور، تروریســت ها مجبور خواهند شد از 
این مناطق عقب نشینی کنند و ارتش سوریه 
نیز بازگشایی بزرگراه بین المللی بین حلب 
و حماه را آغاز خواهد کرد و پــس از آن، دو 
منطقه برای آزادســازی، پیش روی ارتش 

سوریه خواهد بود: سراقب و معره النعمان.

پیشروی ارتش سوریه در مناطق تحت اشغال تروریست ها

جبهه های حلب، حماه و ادلب به کنترل سوریه در آمد

واشنگتن پست: حتی برخی 
درخواست های بنیادین 
پمپئو نیز در بروکسل رد 

شد. درحالی که هواپیمای 
پمپئو در حال پیمودن 

اقیانوس اطلس بود، 
دیپلمات های اروپایی بر سر 

اینکه چگونه پذیرای وی 
باشند، چانه زنی می کردند و 
درنهایت نیز اجازه پیروزی 

نمادین برای آمریکا با 
برگزاری نشست مشترک 

را ندادند

موگرینی: همیشه گفتگو 
از سکوت بهتر است؛ 

به خصوص زمانی که تنش ها 
رو به افزایش است. پمپئو 

در اجالس بروکسل به 
صراحت نه تنها از سوی ما، 

بلکه از دیگر دولت های 
اتحادیه شنید که در مقطع 

مهم و حساس کنونی؛ 
مسئوالنه ترین اقدام 

خویشتن داری حداکثری 
است

 شماره   243   /                   چهارشنبه  25    اردیبهشت   1398  /    9   رمضان 1440  /   15   می   2019


