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بررسیآخرین وضعیت سیاسی ـ امنیتی
افغانستان در گفتوگوی «وطنامروز» با محمد
محقق ،معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان

بهترین دفاع
حمله است

■■بررسی موانع صلح با طالبان در گفتوگوی
«وطنامروز» با نصیر احمدنور ،سفیر افغانستان در ایران

نحوه تقابل آمریکا با کش��ورهای متخاصم با
خود ،مبتنی بر  2راهبرد کالن است که میتوان
گف��ت همه راهبردهای دیگ��ر ذیل آنها تعریف
شده و معنا و مفهوم مییابد .نگاهی به تاریخچه
رویارویی آمریکا با «اتحاد جماهیر شوروی» در
قرن بیستم و همچنین رویکرد آمریکا در قبال
«ایران» در طول  40سال گذشته ادعای فوق را
تصدیقمیکند.
 -1راهب��رد اول بهرهمن��دی از «نظریه بازیها
( »)Game Theoryو مفاهیم «بازی ترسوها»
و «نقطه کانونی ( »)Focal Pointدر این نظریه
است .در نظریه بازیها که کاربرد آن برای علوم
مختلف از جمله اقتصاد ،تجارت ،علوم اجتماعی
و رفتاری ،فنون مذاکره ،سیاس��ت و هر حوزهای
که حداقل  2بازیگر با هم در تقابلند ،بسط یافته،
پیشفرض این است که طرفین تقابل از راهبرد
یکدیگ��ر بیخبرند و لذا مطلوبی��ت یک راهبرد
ی��ا آلترناتیو برای هر ی��ک از طرفین نه صرفا به
تصمیم انتخاب ش��ده توس��ط خود او ،بلکه به
راهبرد طرف مقابل نیز بس��تگی دارد .به عبارت
دیگر ممکن اس��ت یک راهبرد به تنهایی برای
یک بازیگر مطلوبیت بیشتری داشته باشد ولی
راهبرد طرف مقابل این مطلوبیت را خنثی کند.
تعارض وقتی پیش میآید که ممکن است یک
نقطه تعادل که خواس��ته هر دو طرف را برآورده
میکند [حالتی که به برد -برد معروف اس��ت]
پیش نیاید و مطلوبیت طرفین در تضاد با یکدیگر
باشد؛ اینجاست که «توماس شلینگ» ،تئوریسین
مطرح نظریه بازیها و از استراتژیستهای سابق
اندیشکده « »Randدر کتاب «راهبرد و تضادها»
مفهومی به نام «بازی ترسوها» را مطرح میکند.
بر این اس��اس بالفرض راهی وجود دارد که فقط
یک��ی از طرفین منازعه میتواند از آن عبور کند
و در صورتی که  2طرف س��عی کنند با هم وارد
آن ش��وند ،هر دو با چالشی مواجه میشوند که
نسبت به شرایطی که یکی از طرفین فرصت عبور
را به دیگری میداد ،وضعیت را بدتر میکند .در
عرصه منازعه امنیتی ،نظامی و منطقهای نیز بعضاً
وضعیتی حادث میشود که به نفع هر دو طرف
است که راهبرد «حضور همزمان» یا به تعبیری
«درگی��ری» را انتخاب نکنند .برای این کار یک
بازیگر باید با حربه «ترس» به این باور برسد که
بازیگر مقابل قدرت بیشتری دارد ،لذا در شرایطی
که طرفین بازی ،گزینه برد -بردی ندارند ،میتواند
بازیگر ترسو را به انتخاب راهبردی که مطلقا برای
طرف دیگر مطلوب اس��ت س��وق دهد و نقطه
تع��ادل را از برد -برد به برد -باخت منتقل کند.
این نقطه همان «نقطه کانونی» است که به ظاهر
نسبت به گزینه برد -برد برای هر دو طرف توجیه
بیشتری دارد .همانطور که ذکر شد در چند دهه
گذشته همین راهبرد توسط آمریکا در قبال ایران
انقالبی
سیاسی
اجرا شده است .در تقابل اسال ِم
ِ
ِ
عدالتخواه و لیبرالیسم ،در موضوع حقوقبشر و در
مسائل منطقهای و موشکی ،آمریکا همواره خود
و مطلوبیت خود را «نقطه کانونی» قرار داده ،لذا
این ایران اس��ت که باید در ه��ر حوزهای به این
نقطه کانونی و در واقع به مطلوبیت آمریکا نزدیک
ش��ود .در حوزه مسائل هس��تهای این حرکت با
کلیدواژه «تنشزدایی» و سراب برد -برد از طرف
ایران انجام ش��د؛ غافل از اینکه وعده آزاد کردن
یک حق -رفع تحریم -در ازای گرو نگه داشتن
یک حق دیگر -قدرت هس��تهای -نه یک تعامل
برد-برد ،بلکه اساس��ا یک بازی ب��رد -باخت در
«نقطه کانونی» مطلوب آمریکا بود.
 -2طرح دیگ��ر که میتوان آن را در راس��تای
راهبرد اول دانست ،طرح بلندمدت «رفرم اجزای
امنیت» یا « »SSRاس��ت که آمریکا بیش از 2
دهه است در پی اجرای آن است .بر این اساس با
در نظر گرفتن قوای اقتصادی ،نظامی ،سیاسی،
ایدئولوژی��ک ،فرهنگ��ی و اجتماع��ی به عنوان
ش��اخصها و ارکان امنیت ملی ،قدرتمندترین
ش��اخص امنیت ملی هر کش��ور با راهبرد بند
یک آنقدر تحت فش��ار قرار میگیرد تا فرسوده
و مس��تهلک شده و به سطح شاخص بعدی که
ضعیفتر اس��ت ،برس��د .همین فرآیند در گام
بعدی برای شاخص بعدی تکرار میشود .گزارش
 Security Sector Reform In The Gulfکه
توسط اندیش��کده ( Stimson Centerیک
مرکز تحقیقاتی فراحزبی در آمریکا که در حوزه
تهدیدات امنیتی فعالیت میکند) س��ال 2006
منتش��ر ش��د ،با اذعان به ابعاد قدرت ایران در
حوزههای مذهبی ،اقتصادی ...

پروندهکابل

امیدرامز

پاسکاری طالبان و داعش
در زمین آمریکا
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■■آنچه از تهدیدهای اخیر دروازه شرقی باید بدانیم
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درباره

منظومه افراطگرایی در افغانستان

بارانداز تروریسم

بررسی آخرین وضعیت

پرونده

سیاسی � امنیتی افغانستان در گفت
وگوی «وطنامروز» با محمد محقق،

فرش�اد گلزاری  :از
داعش چه خبر؟ و تا حد عبادت رهبر
معنا میش��د برای طالبان برگزید اما
طالبان چه میکند؟
القاعده در س��وریه دلیلی بر فردگرایی
وی وجود نداشت .او را «امیرالمومنین»
سقوط کرده؟
شبکه حقانی در بیعت با میخواندند اما
کدام
چنانکه از دستنوشتههایش پیداست ،وی
جریان اس��ت؟ بوکوحرام چیست؟ برای
خود تنها شأن رهبر و هادی قائل بود.
انصار بیتالمقدس
چگون��ه پایهگذاری ام��ا اگر به عقب
بازگردیم و میانه دهه  80میالدی را مورد
ش��د؟ فعالی��ت انصارالش��ریعه در لیبی
به کجا رس��ید؟ بررس��ی قرار دهیم،
رهبرانشان
به وضوح پیوند عمیق میان حقانی و
چه کسانی هستند و از کجا آمدهاند؟
القاعده را مشاهده می
پویانشریعت*:باظهور
کنیم .بنالدن سال  1986برای ترمیم
این س��واالت تنها گوش��های از هزاران
تروریسمتکفیری طالبان عنوان میکنند.
ابهام بیپاسخ است پایگاههای خود و
در
که
آموزش جهادیان برای مبارزه با شوروی
منطقه غرب آسیا که بر اساس اسناد
در البهالی انباشت اخبار روزانه و البته
اما در شرایط
ترجمه شده (نه همکاری نزدیک خود
کنونی افغانستان ،موضوعی که بسیار مورد
منتش��ر ش��ده از سوی
با «جاللالدین حقانی» را در منطقه
تحلیل شده) در رسانههای داخلی،
آتشبس اخیر میان
س��رویسهای توجه قرار گرفته،
ذهن مخاطبان عام که ژوارا شروع کرد.
طالبان و دولت وحدت ملی یکی از
سقوط برخی والیات این کشور به دست
اطالعاتی -امنیتی
حاصل این همکاری تاسیس اردوگاه نظامی
تحوالت با واشنگتن چیست؟
هیچ ،تفکر خواص را مش��غول کرده و در
کشورهای درگیر در طالبها و همچنین
بسیار مهم افغانس�تان در دهه
نهایت براحتی از «مساعده االنصار» در
بحث والیت خراس��ان و شکلگیری
این پرونده ،پروژهای
اخیر به حساب میآید که بیش از
اطراف کیچان و اردوگاه «النه شیرها»
باید مستحضر باشید که
کنار آن عبور میکنند .واقعیت این
هدفمند از س��وی هس��تههایی از
 3روز ادامه پیدا نکرد؛
طالبان از زمان تاسیس «امارت اسالمی
اس��ت که حجم اخبار در منطقه جاجی
دلیل عدم تمایل طالبان به ادامه
داعش در افغانس��تان اس��ت؛ مسالهای که
س��رویسهای اطالعاتی غرب و برخی
واقع در شمال والیت پکتیا بود .سومین
آتشبس افغانس��تان» تاکنون با
چه بود؟
کش��ورهای عربی میتواند تاثیر
سیاس��ی و س��رعت باالی تحوالت در حوزه
منطقه
اس��ت؛
خارجیها در جنگ ب��وده و زمانی هم که
مستقیمی بر امنیت جمهوری اسالمی در نوار
بوده اس��ت ،حاال نام دیگری در کنار
دیپلماتیک و اردوگاه به نام «س��ده» در قلمرو
اسالمآباد باید به این نتیجه برسد که
ش��ام
و
قبیله
راهی
کشور
کورا
عراق
جز
در
بنا
آرام
شد
دست
که
شرقی
کردن
شان
هر
بود،
8
همچنین زد و خوردهای میدانی
تا
جغرافیای
به
همانطور
10
که
ایران داشته باشد.
هزار عضو دارند اما
پس از گذشت سالها
طالبان و س��وق دادن
حدی در سالیان اخیر و سه نقطه در
عملکردی خشن از خود نشان دادند .این
گفتید ،آتشبس میان دولت وحدت ملی
حجمشان نسبت به طالبان کمتر است.
جنگ و درگیری بار دیگر خودنمایی
آنها به س��مت مذاکره و صلح وجود
جغرافیای تحت نفوذ حقانی تاسیس شد که
افغانستان دی��دگاه زمانی که دولت
این منطقه پس از
وضعیت فعلی ،اوضاع را دستخوش تغییر
و طالب��ان آن هم در
میکند؛
ندارد .روایتهای مختلفی درباره
پاکس��تان در طول چند
حادثه  11س��پتامبر در آمریکا تنها
وحدت مل��ی روی کار آمد تا حد زیادی
کرده که مخاطبان بومیان آنجا در بیعت
بحران جدید در «افغانس��تان» است!
فضای فعلی ،یک تحول بس��یار مهم و
داعش افغانستان وجود دارد ،برخی آنها
س��ال اخیر ،این پیام را مخابره کرده که
با جاللالدین حقانی و از اقوام پشتون
کشوری در با گذش��ت چند ماه
البته تغییر کرد و شاهد آن هستیم
حوزه بینالملل مجال مطالعه و حتی
ارزشمند قلمداد میش��ود،
در تحوالت
را وارداتی خط��اب میکنند و
با یک تجاوز سراسری از سوی ارتش
که نیروهای دولتی توسط طالبها
منطقه آس��یای مرکزی و همسایگی 2
خبرخوانی در حوزه به حساب میآمدند،
چرا که این موضوع را باید یک مولفه
افغانس��تان تنها اس��المآباد دخیل
عدهای دیگر آنها را بومی میدانند.
کشور مهم ایران و ایاالت متحده و
بنابراین تا به اینجای کار القاعده دست
نویدبخ��ش و
تروریسم و جریانهای رادیکالیزه شده را
نیست و باید سایر مس��اله این
مورد هجمه و حمله قرار میگیرند.
پاکس��تان
امیدوار
که
است
ندارند.
دلیل
به
که
این
کننده
آنها
اعتقاد
کشورهای
برای
ً
موضوع
برخی
قلمرو
را
برتر
را
منطقه
ادام��ه
متحدان اروپایی آمریکا (ناتو) رو به رو شد
و
ابتد
خود
ا
در
در
فرآیند
شرح
آنهایی
کارشناسان
شرق
معادالت
که
صلح و به
افغانستان را دارند و
در این پرونده اثرگذار هستند
مسائل امنیتی ،که بعضی ناظران
بنیادگرایی افغانس��تان و پاکستان دارد
نتیجه دادم ،طالبان معتقد اس��ت
تلختر آنکه مس��ؤوالن ،تحلیلگران،
رساندن آن بدانیم که
(مانند به صورت جداگانه فعالیت می
مسائل بینالملل با استناد به برخی اسناد
سرزمین مادری بنیادگراهای رادیکال به
حکومت افغانستان از سوی آمریکا به
چین ،روس��یه و )...به میان
خبرنگاران و اس��اتید ک��ه حقانی و طالبان
اگر جدی گرفته شود و بتوان گشایش
کنند و طالبان هم مشغول کار خود
شمار میرود .این منتشر شده ،وجود
بیایند ،لذا نقش ه��ر کدام با دیگری
هم به نوع��ی کمک حال او بودند اما
هایی قدرت رسیده است و با آن
با ارائه طرحهای
داخل��ی حوزه بینالمل��ل در طول یک
متفاوت
غربیها در این منطقه و سپس حضور در
اس��ت .هر دو جریان بر اساس
جغرافیا از دوران تجاوز ش��وروی در اواخر
وارد مذاکره نمیشود .این مواضع باعث
ده��ه اخیر [بویژه این باعث نمیشود
مختلف به وجود آورد ،بدون تردید صلح تا
است و امیدواریم از این به بعد با رویکرد
تئوریها و ایدئولوژی افراطی بنیان
دهه  70میالدی عراق را مهمترین
پس از بههمریختگی
این دو جریان را انفعالی یا مرده خطاب
حدود نمیش��ود اصل مذاکره زیر
زیادی عملیاتی
میزبان گروههای
مثبت عمل کنند .گذاشته شده
زمینه رشد القاعده و شکلگیری داعش در
س��وریه و عراق] به یکباره با اسامی کنیم.
س��وال برود یا منتفی شود ،بلکه آنها
میش��ود .در این بی��ن و پس از اعالم
مختلف اس��المی مس��لح برای تقابل با
اند اما اگر طالبان صلح را محقق کند
به عنوان مثال گفته شده در بحث
تا
آتش
بس
کشته
حدود
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منطقه
و
شدن
زیادی
غرب
می
الفاظی
آسیا
مالفضل
روبه
گویند
رو
اهلل
مطرح
باید
با
می
شدند
(رهبر
بلوک
که
کنند.
بر
ش��رق بوده
روزه از س��وی طالبان،
ایاالت متحده مذاکره کنیم.
تحلیلها را به سمت کلیت و نه ■ پرده
وضعیت داعش هم تاثیر خواهد گذاشت.
طالبان پاکس��تان) معاملهای
است .بستری که با گذشت تنها  5سال
خطاهای زیادی در عرصه تحلیل و رسانه
این در حالی
و
سوم -داعش افغان؛ چالش ابرقدرتها
میان کابل و اس��المآباد اتفاق افتاده
دلیل اصرار طالبان بر
کمیت ،سوق داد .گویا رسم آن شده که
ش��کل گرفت و این
اس��ت که پس از ظهور تروریسم تکفیری
درست در نیمه دهه  80میالدی به دلیل
استراتژی ایاالت متحده درباره
مذاکره مستقیم با آمریکا چیست؟
مطبوعات داخلی تیرماه  94گزارشی با
است .از این جهت است که میگویم
اشتباهات موجب شد افکار عمومی به سمت
جنوب آسیا و بویژه افغانستان تا
ازدیاد گروههای در شام و عراق ،نقشه
جهادی
عنوان «مالعمر یا بغدادی؛ مساله این
به نظر میرس��د آنها
کشورها باید به صورت دقیق چه
و رس��انهها کلیگوی��ی را محور قرار
دیگری سوق پیدا کند.
هایی از سوی گروه تروریستی داعش
مورد توجه سرویسهای اطالعاتی غرب
حد بر تامین امنیت اثرگذار است؟
ایفای نقش کنند و باید
خواهان بیرون رفتن آمریکا از افغانستان
اصل ماجرا این است که طالبان برای
قرار گرفت منتشر شد که در آن
و با
مشخص شود در این معامالت چه چیزی
اس��ت!» در رسانههای داخلی منتشر
آرامش هستند و به دنبال آنند تا در
دهند و از رجوع به ریش��هها ،علل و
اشاره به گسترش حوزه اشغال خود و
م��ردم افغانس��تان تصمیم
تزریق ش��بکه عربزبان و عناصر عرب
ترامپ در اوایل یک
رد و بدل شده است.
مذاکرات مستقیم همین موضوع را به
تکفیری ،شاهد حضور در برخی
گرفت عید فطر و  2روز پ��س از آن
رویکرد جنگطلبانه نسبت به افغانستان
شد که عالوه بر تحلیل پدیده داعش
را آنها گوش��زد کنند اما بدون
واکاوی علمی و پژوهشی وقایع فاصله
مناطق افغانستان با نام والیت خراسان شده
ش��کلگیری بزرگترین جریانهای
آتشبس اعالم کند تا
داشت اما در وضعیت فعلی
تردید موانعی در این روند وجود دارد،
پ�س از صل�ح دولت با
تروریستی مسلح در است .افزایش
ش��هروندان در صلح ،به امور و س��نت
شاهد هستیم که سخن از صلح به میان
تاریخ یک
«گلبدین حکمتی�ار» و ورود او به
در سوریه و عراق ،نسبت به برافراشته
های چرا که آنها آمریکا را اشغالگر
عملیاتهای منتسب به داعش در افغانستان
بگیرند .این آف��ت در نمای کلی آن
متداول خود مشغول
سده گذشته در این جغرافیا بوده است.
کابل ،میآورد .این نشان میدهد
عدهای اعام کردند این
و دولت را دستنشانده آن میدانند.
باشند و حتی اعالم کردند به نیروهای
در حالی نمودار رو به
کاخسفید در باتالق افغانستان در حال
مدل از صلح میتواند بر مذاکره با
شدن «پرچمهای س��یاه» در والیت
دولتی از این منظر است که بارها
رشد خود را طی میکند که تشکیل
اما ریش��ه اصل��ی بنیادگرایی در
ه��م در حوزه اخبار خارج��ی روزانه
کاری نخواهیم داشت.
طالبان دس��ت و پا زدن است ،اگرنه
تاثیر مثبت بگذارد .به
گفتهام باید مذاکرات به صورت بومی و
جریانهای تندرو پاکس��تان که افغانس��تان را باید در دولت در افغانستان از
هیچ دلیلی از حیث تاکتیکی وجود
نظرتان این برآورد درس�ت اس�ت یا
ننگرهار افغانستان هش��دار داده بود.
ه��زاران بار تکرار میش��ود که اکثرا ً
سوی اشغالگران آمریکایی نهتنها باعث
ملی انجام و از ظرفیتهای
مبدأ اصلی
در این بین اخباری که
اینکه ندارد که آمریکا بخواهد از
حکمتیار
موجود در باالترین سطح استفاده شود.
آن هند بزرگ ایجاد صلح پایدار در
منتش��ر شد به سمتی هدایت شد
نتوانسته تا به این حد مفید واقع شود؟
مواضعش عقبنشینی کند ،لذا شکست
این گ��زارش دقیقاً اعالم ک��رده بود
افغانستان نشد ،بلکه با تمرکز بر القاعده
(قب��ل از تجزی��ه به هند ،پاکس��تان و
آنها
که در این بین فعالیتهایی برای
معادالت سیاسی را در بر میگیرد اما
گویا توافق آتشبس میان دولت و
در افغانستان از حیث میدانی و سیاسی کام ً
کلید خوردن صلح ملی انجام شده
ورود گلبدین حکمتیار
بحث اصلی این است آشیانه تروریسم
بنگالدش) اس��ت زمینه رشد سایر گروه
ال مشهود است.
طالبان بوده است و اصل ماجرا که در
های رادیکال همچون طالبان و شبکه
(رهبر حزب اسالمی) به کابل و مصالحه
آبستن تغییراتی در معادالت افراطگرایی
جس��توجو کرد که با ورود اس��تعمار به
که اگر امروز در گس��تره جهانی،
به صورت دیگر منعکس
آینده نزدیک طرح آن ارائه خواهد شد.
به عنوان یکی از موسس�ان
او با دولت ،گامی مثبت
امنیت بینالملل از غرب خواهد شد و
شبهقاره هند در حقانی را ایجاد کرد.
ش��د ،چرا که طالب��ان بارها اعالم کرده
شورای عالی نجات افغانستان ،آیا
در جهت آرامسازی نسبی اوضاع و
ت��الش برای تجدید فکر دینی
آن میهمان ناخواندهای است که امروز
در روزهای
آسیا تا قلب اروپا به
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افغانستان به شمار میرود.
معادله عنوان «مجاهدان
را دستنش��انده آمریکا میداند و
صلح یکپارچه در این کشور دارد؟
واش��نگتن در این منطقه و همچنین
حداقل تاثیر صلح حکمتیار با ارگ این
میان ،جریان بنیادگرایی افراطی است که
خراسان» نام برده میشود .اصل ماجرا از
مبهمتر میشود ،دلیلی ندارد جز
دوستم (معاون اول اشرفغنی)
طرح ما ،برگزاری مذاکرات
حتی به دنبال مذاکره با ایاالت متحده
ریشه در افکار و افزای��ش فعالیت
اس��ت که قلمرو تحت
در فضای رسانه بودیم که مصادف
تفکرات فردی یا جمعی این قرار است که
چهارجانبه متشکل از دولت ،طالبان،
اس��ت .اینجا بود که تمام شد با
کری��دور جنوب به ش��مال دیوبندها در
نفوذ وی آرام ش��ده اس��ت .اما بحث
اندیش��ههای «شاه ولیاهلل دهلوی» در بازه
او به توافق برسند و اختالفات کنار
داعش با ادعای تاسیس خالفت جهانی،
جریانهایی ک��ه از آنها با عبارت
اعتراض طرفدارانش در والیات شمالی
نظریهه��ا و تئوریهایی که
اصلی احزاب سیاسی و شخصیت
زمانی  1703تا مرزهای پاکستان و
گذاشته شود تا بتواند با دولت را در
اینجاس��ت که طالبان
محترمان��ه «افراطگرای تنها به دنبال مطرح
درباره صلح با طالبان مطرح ش��د تا
افغانستان؛ دلیل این همکاری کند.
های ملی افغانستان است .این مذاکرات
افغانستان (در همسایگی ایران) باعث
این موارد نمیتوانم قابل قبول بدانم.
 1762میالدی دارد .نهضت شاه ولیاهلل
هیچ نظر مثبی به حکمتیار ندارد .به
ش��دن خود در عراق و س��وریه نبوده
اعتراضات چیس�ت و چرا ژنرال
مذهبی» نام برده میشود که با یک درجه
در آغاز یک نهضت افزایش شبکه
بیان میتواند در کابل ،قندهار،
حدودی مس��کوت ماند و دلیل آن هم
دوستم همچنان در ترکیه اقامت
گویاتر ،طالبها حکمتیار را
ترفیع به عنوان و نخواهد بود .زمانی
در ادام�ه
نقش پاکس�تان و آمری�کا در
مزارشریف یا هر کشور خارجی بیطرف
تشکیالتی این گروهها از جمله داعش شده
خروج طالبان از آتشبس دارد؟
فکری-فرهنگی بود که اصالح افکار دینی و
قبول ندارند .آنها افغانس��تان را سهم
که س��خن از خالفت اسالمی [بدون
«تروریست» شناخته میشوند.
این اختافات ،اخیرا ً تصاویری از
فرآیند صل�ح را چگونه ارزیابی
و شروع عملیاتهای جدید
خرافاتزدایی را که در این میان باید
برگزار ش��ود .بزودی این طرح
از جامعه
افرادی منتش�ر میکنید؟
خود میدانند و یک نگاه کلی
پسوند و پیشوند] می
است ،لذا باید ببینیم آیا طالبان وارد
به اتاق وضعیت مش��ترک واشنگتن-
را ب��ه دولت ارائه میکنیم تا بتوان
مس��لمانان هند هدف اساسی و اولویت
شده که به دنبال تفکیک قومیت
به بحث صلح دارند که به دنبال تامین
آید ،گستره آن جهانی خواهد بود که از
گ��ر از الی��ه اول بحث مذک��ور به
تنش میان ژنرال دوستم و
فرآیند صلح با
و استقالطلبی در افغانستان
خود قرار ریاض نیز اشاره داشت.
زمینههای صلح پایدار را مهیا کرد.
داده بود.
دولت وحدت ملی افغانستان دارای
دولت میشود یا همان روش و منش
حداکثر منافع خود هستند.
الی��ه دوم برویم ،دقیقاً شرق تا غرب آسیا،
عملکرد آمریکاییهای از
هستند که تحت عنوان هزارستان
قبلی را انتخاب ابعاد گوناگونی است
شبهقاره ،اروپا ،آفریقا و حتی داخل خاک
خواهد کرد.
زمان ورود به افغانستان در سال 2001
یبینیم همین خطای تحلیلی درباره
برخی
رابطه شورای عالی نجات
که بخش اعظم آن مربوط به گذشته
ش�ما در س�ال
خواهی ،پشتونستانخواهی تاکنون
بنبس��ت سوریه ،آمریکا را در برمی
کارشناس��ان از تشکیل اتاق عملیات مستقل در
ای��ن در حالی بود که بع��د از او،
افغانستان بویژه ژنرال دوستم با ترکیه
است که و ترکستانخواهی
های منتهی به دهه  80می�ادی به
رسانهها
دارای افت و خیزهای زیادی بوده ،به
گیرد اما در هر نقطه عنوان اختصاریای
یبی ،آفریقا ،افغانس��تان و بسیاری از
خود را مطرح کردهاند .اتفاقاً در
فرزند و نوادگانش این این منطقه در
عنوان یکی چگونه است؟ آیا
عنوان مثال حمالت از
به صورت مفصل به آن پرداختهاند اما اخیرا ً
طالبه�ا به صورت مش�خص
نهضت
جغرافیاهای دیگر از که از سوی اتاق فکر
از سوی آنکارا حمایت میشوید؟
رسانهها آنها هوایی آنها که توسط
رهب�ران جریانهای جهادی در
همس��ایگی ایران و جذب برخی گروههای
اع�ام کردند خواه�ان مذاکره
را به یک جنبش اجتماعی -سیاسی
نماینده ویژه را مرتبط با ژنرال
مبارزه با ش�وروی ،فعال بودید
داعش برای آن برگزیده شده ،نمایان
یث امنیتی وجود دارد .با
هواپیماهای بدون سرنشین به مناطق قبایلی
دوس�تم اعام کردهاند ،چنین
مس�تقیم با آمریکا
تبدیل کرده و تروریستی حاضر در
ژنرال دوس��تم توسط نیروهای دولتی
علیه
ترکی��ه رابطه خوبی با
گذش��ت  7سال از بحرانهای میشود.
و بخوبی بر س�از و کار و حتی
هس�تند .در نامه اخیر خود خطاب
منطقه جنوب شرق ایران به این اتاق
چیزی صحت افغانستان انجام شده و
دستگیر شد که بسیاری از دارد؟
استعمارگریآنگلوساکسونهاموضعگرفتند.
افغانس��تان دارد و قبیلههای زیادی در
پش�تپرده جریانهای بنیادگرا
به ترامپ طرفداران وی دست به
نطق��های ،همچنان عده زیادی به
عملیات با هدف
غیرنظامیان را هدف قرار داده ،به هیچ وجه
هم چنین خواس�تهای را مطرح
در کش��ورمان وجود دارند که با
اعتراض زدند ،البته در گذشته هم اتهاماتی
افغانستان اش�راف دارید؛
دنبال جس��توجوی این دقیقاً همان
اجرای پروژه ناامنی در نوار شرقی و ایجاد
قابل توجیه نیست.
نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی ،یکی از
آنکارا در ارتباط هس��تند .زمانی که
کرده بودن�د .این مواضع دقیقاً با به
احتمال وجود توده
پیدایش داعش در کشورتان را
راهبردی اس��ت که القاعده برای خود در
این نش��ان میدهد آنها در شناسایی
وریس��م و ریشههای آن در
علمای برجسته شبکه جریانی از
ایش��ان منتسب شده بود .دولت معتقد
هایی که خواهان استقاللطلبی باشند
ایدئولوژی طالبان که بر اس�اس
چگونه اعالمیه موجودیت و تاسیس
سوژهها تحلیلمیکنید؟
پیرو نهضت ش��اه ولیاهلل به
س��وریه و عراق هستند! این یمن و آفریقا با
اقلیتهای مذهبی جذب شده برای نفوذ
است ژنرال دوستم باید دارد اما تا
وجود و تبیین راهبرد خود برای
ً
مقابله ب�ا خارجیها (اعم از ناتو
شورای عالی نجات افغانستان منتشر
نام «محمد قاسم ناتاتوری» در
سروصدای زیاد برگزید و در مختصاتهای
به امروز چنین مسائلی مطرح نشده
و اوضاع امنیتی افغانستان را سر
یقا خالف جریان آب حرکت کردن
مقابله با تروریس��م به صورت کامل به
مدرس��ه معروف
شهرهای مرکزی ایران سخن میگویند.
شد ،ژنرال دوستم در ترکیه
آمریکا) بنا ش�ده بود در تعارض است؛
همگان میدانند که
و سامان دهد اما تا زمانی که وی در
است .اینکه تصاویری جزئیات نگاه
است ،چرا که سوریه دیگر مانند شرق
«دیوبند» را در قصب��های به همین نام
حضور داشت و بنده به همراه دکتر عطا
دلیل تمایل آنها به مذاکره خارج از
زادگاه داعش ،عراق و س��وریه بوده و
نمیکنند و به نظرم حمالت هوایی
آسیا ،ش��بهقاره و حتی اروپا و آمریکا به
منتشر شود و آن را منتسب به مقامات
در همین راستا
در
راق تنها برشی از مقوله پررمز و راز و
اصل محمدنور (والی بلخ) هم در
افغانستان است ،چگونه میتواند چنین کاری
غیرهدفمند آنها ایدئولوژی آنها
افغانستان یا ژنرال دوستم و یکی از
باید به نشست جنگ و صلح علمای
حلقههای بهم وصل صورت دیگر از آن
ایالت اوتارپرادش هند بنیانگذاری کرد.
ده
کند؟ باید با هر شخص دیگری
آنجا بودیم اما این دلیل نمیشود که ما
تشکیل حکومت اسالمی در مقیاس
مش��کالت اصلی در وضعیت فعلی
بهرهبرداری کرد .این مدل توسط داعش
مدرس��های که کش��ورهای اسالمی
اعالم کنند ،درست نیست ،اساساً فضای
تروریسم و افراطگرایی است و به واقع باید
جهانی است .تحت حمایت ترکیه
بتدری��ج تبدیل به
است و باید استراتژی هدف
در عربستان با هدف ایجاد صلح در
مجازی مدونی برای آن ریخته شود.
یک مکتب فکری ویژه ش��د و تا امروز
بگویم که در افغانس��تان با عنوان «والیت
باشیم ،چرا که دولت ترکیه هیچ اطالع
آنها عمدتاً کشورهایی با بستر اسالمی
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س تا حدود زیادی غلط است .به این
موضوع نداشت و باید
جوالی امسال به ترتیب در
زیادی را به عنوان دیوبندیها به
بررسی
در زمره آنها قرار میگیرد .بر
مفهوم که ریشه ،بخشی از کشورهای
توجه داشت موجودیت این شورا ،در
جغرافیای شبهقاره جده و مکه برگزار
اساس آخرین اخبار آنها در افغانستان
آفریقایی با نام بوکوحرام [خارج شده
دأ و اصل این موضوع را باید در
تحویل
موانع صلح با طالبان در گفتوگوی
ش��د ،اش��اره کرد .نفوذ سعودیها در
افغانستان است نه کشوری دیگر.
داده است .این مکتب پس از آنکه رنگ
افغانستان و به تعبیر دیگر از بیعت ب��ا القاعده
سیاسی به این منطقه به دلیل
«وطنامروز» با نصیر احمدنور ،سفیر
در  ]2015به کار گرفته ش��د و امروز
خود
وب آسیا و آسیای میانه جستوجو
وجود وهابیت و فعالیت سلفیها در
گرفت ،زمینهساز شکلگیری «جمعیت
کرد؛ معادلهای که از همس��ایه شرقی
جمهوری اسامی افغانستان در ایران
العلمای هند» ای��ن اقلیم به دهه
ایران با این پدیده دست به گریبان است.
در س��ال 1919
ندیسم تا داعش افغان را در بر می
ش��د.
گیرد.
این
در
 80میالدی بازمیگردد .انتقال بخش
حالی
بود
که
اینکه
پس
از
داعش
افغان
تجزیه عربی بدنه
رده اول-
چگونه یکباره در افغانستان بهوجود آمد،
تشکیالتی القاعده و تزریق تفکر وهابیت به این
القاعده ،پیوند دیوبندیه و سلفیت
هند و شکلگیری پاکستان ش��اخه
موضوعی اس��ت که
انشعابی این جریان منطقه نهتنها با
نهتنها برای تهران ،بلکه برای مسکو،
 80میالدی بدون تردید برای
هدف جهاد علیه شوروی در افغانستان
تحت عنوان ش��اخه «علمای اسالم»
جهادیان و آنهایی که به پکن ،دهلی و تمام
فعالیتهای خود را نبود ،بلکه بر
جمهوریهای جدا شده از شوروی سابق
در پاکستان فعلی آغاز کرد و در
ل تفکرات منبعث از آن بودند ،ستاره
اس��اس دادهها و اس��ناد موجود ،خود یک
آنچه امروز در افغانس�تان
نهایت به رهبری «موالنا گزینه
درخشان و نقطه به عنوان یک معمای
بیش از هر زمان دیگر برجسته شده،
مهم
حائز
و
بحث
اهمیت
در
اثرگ��ذار
س�اده
حال
برای
بشیر
انگاری
احمد
ایجاد
رمزگشایی
داغ
نیس�ت
است.
صلح
که با
ی است که تا به امروز در
ناامن��ی علیه ایران و
عثمانی» به حزب سیاسی-
با طالبان اس�ت؛ موضوعی که اگر
چند حرکت ابتدایی آن هم به این
محافل پنهان و آشکارشان به برخالف عمده
مذهبی دیوبندیها تشدید درگیری
تحقق یابد بدون شک به بگوییم
شکل خارجیها از کشور بیرون
تبدیل شد.
تحلیلها ،پیادهنظام داعش در افغانستان از
در منطقه آسیای مرکزی بوده است.
یبالند .ورود ارتش اتحاد جماهیر
 4دهه جنگ و خونریزی
طالبها به صلح پایدار فکر میکنند؟
بروند ،بیاید و صلح کند تا امنیت یکپارچه
شوروی به افغانستان عراق و س��وریه به
در این کش�ور پایان خواهد داد اما
نگاهی به اقدامات
تامین شود و دیگر نیاز و بهانهای
ش��مال و شرق این کشور گسیل نشده
همچنان به هر ح��ال باید قبول کنیم
چند ماه اخیر در افغانس��تان (اعم از
قبض و بس��ط کمونیس��م در
دومین جری��ان فکری در پاکس��تان
نق�اط مغفول�ی در این بین
برای حضور خارجیها نماند .آنها باید
طالبان یک جریان یکپارچه نیس��ت و
رای بسیار کمی آوردند و در
این کشور مبدأ اصلی است ،بلکه برخی
جری��ان «موالنا رش��د و تکثیر
وجود دارد که مانع جدی بر س�ر راه
نهایت برای دور دوم به کمپین تیم جناب
متوجه باشند طی  4دهه جنگ ،مردم
مربیان نظامی آنها که حتی در میان آنها
ابواالعلی مودودی» است که با
پایدار و
تحرکات ب��ود که در
صلح هستههای تندرو همچنان
داعش و خیزش مجدد طالبان) در والیات
در
نوع
کشور
اندک
اس�ت؟ آیا
این
سراسری
خود
همه
مسکو
تسامح
چیز
جریان
است.
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و
دست
نظامی
با
به
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پیوستند.
اتباع
آمریکا
مقاومت
دولت
به نظرم
مختلف که به
فرانسه هم به
وحدت ملی را
هایی دادهاند و
جریان
نقش خود را در افغانستان
صلح با جناب حکمتیار تاثیر خود بر صلح
ب میآید اما بدون
چشم میخورد ،به افغانستان انتقال داده
ش��کلی نامحس��وس ارتباطی جدی با رشد
صاحب درباره دستیابی به صلح از خود
زیرساختهای کشور نابود شده است.
اخوانی پاکستان نامید .او سال 1941
پررنگترمیکند؟
صاحیت ب�رای مذاکره
سراسری افغانستان
تردید واکنشی در پس آن در حال شدند.
نشان میدهند اما بخش بزرگی از بطن
گروه جماعت اقدامات تروریس��تی
نمیداند و از جهت دیگ�ر خواهان
را داشته و مثبت است .کسی نمیگوید
دادهها و تحلیلهایی وجود دارد
در سیستان و بلوچستان ایران دارد و
مذاکره با طالبان به دنبال صلح است و
اس��المی پاکس��تان را بنیانگذاری کرد که
ل گرفتن بود .اوایل « 1980اسامه
واشنگتن است .در این بین
طالبان زیر تفکیک میان داعش و طالبان
که نش�ان میدهد بخش اعظمی
نظر حکمتیار است اما
دولت افغانستان این را بخوبی لمس کرده
در حال حاضر با عنایت به افزایش
بنالدن» تاسیس واقعیت این اس��ت
عامل خارجی و حامیان طالبان به
اشتباه است ،داعش در افغانستان بدون
این وضعیت میتواند مشوق طالبان به
فعالیت گروههای تروریس��تی از جمله
از والیاتی مانند هرات و فراه که در
بزرگترین حزب اس��المی در پاکستان
که مرگ مالعمر و انتخاب «مالاختر
انضمام و جناب اشرف غنی به عنوان
حلق�ه مفقوده میان
زمان مکتب الخدمه» را با حمایت
حساب حضور طالبان نمیتواند کاری کند و عم ً
پش�ت مرزهای شرقی ایران قرار
آید تا آنها وارد
به شمار میرود و جیشالع��دل،
رئیس دولت وحدت ملی بر صلح تاکید
طالبها و داعش ،بیش از پیش صلح
مالی و لجستیکی منصور» به عنوان
ال داعش از بطن طالبان بیرون
صلح با دولت شوند که آتشبس ،یکی از
دارد ،توس�ط طالبان اشغال
انصارالفرقان و باقیماندههای گروهک ریگی
این در حالی اس��ت که در ایام مبارزه با
جانشین او انشعابهایی را بهوجود آورد
یکپارچه را دارد و معتقد اس��ت هرچه
ان ،پاکستان و ایاالت متحده
تهدید میکن�د و گاه و بیگاه
خروجیهای شده و در بستر طالبان کار می
ش�ده و از جهت دیگر بیعت انشعابات
شوروی این حزب که گمانهزنیهایی
این صلح به شمار میرود.
زودتر باید صلح سراسری در کشور برقرار
به
عملیاتی کرد که وظیفه که باعث جدایی
امیدها را ناامید جلوه میدهد .از
کند .نکته این است که طالبان هم بدون
درباره ارتباط تش��کیالتی این گروهها با
ً
طالبان با داعش در افغانستان
شکل جدی از جمعیت اسالمی «برهان
برای
�تخدام نفراتی از
بخش زیادی از هسته تندرو طالبان شد.
این رو ش��ود .طبیعی است اگر این
حامی خارجی نمیتواند کار
رسما تأیید میکند به نوعی داعش
روش�ن شدن ابعاد پنهان و درک بهتر از
الدین ربانی» و داعش یا برخی جریان
طالبان معتقد اس�ت
کش��ورهای اس��المی برای مبارزه این موضوع دقیقاً
موضوع به تعویق بیفتد بدون تردید هم
حزب
کند ،لذا اگر روسها یا هر کشور دیگری
برای ورود به مذاکرات و برقراری
های افراطی گمنام پاکستان به گوش
آخرین وضعیت پرونده طالبان و هم
درلباس طالبان خواهد آمد؛
اسالمی «حکمتیار» حمایت میکرد.
دلخواه داعش و ایاالت متحده بود ،چرا
یس��تها بود .اعضای آن عمدتاً
ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟
صلح ،باید از این موضوع احساس تهدید
صلح با طالبان به گفتوگو با دکتر
شهروندان افغانستان متضرر خواهند شد.
میرسد ،گویای علت
امتیازهایی به آنها داده
جهادگران جنبش که تضعیف طالبان
«نصیر احمدنور» س�فیر جمهوری
میکند ،باید دنبال حامیان طالبان باشد
از آنجا که گروههای مس��لح و
توجه رهبری به تحوالت افغانستان و
شود؛ آیا دولت وحدت ملی برای اینکه
حض��ور طالبان و داعش یا
میتواند فش��ار آمریکا برای مذاکره
پ�س از آنک�ه طالبها در
ی ازبکستان ،جهاد اسالمی
طالبان و در جهت قطع این حمایتها
هر جریان تروریس��تی در افغانس��تان
تروریستی در افغانستان نقش��ه مشترک
اسامی افغانستان در ایران پرداختیم.
به صورت جدی
قالب آتشبس وارد ش�هرها ش�دند
را باید در
مصر ،مجاهدان اسالمی آنها با ارگ را
تالش کند .روسیه به عنوان یک کشور
واشنگتن -ریاض در این اقلیم با همکاری
وارد مذاکره ش�ود ،حاض�ر به ارائه
و با با فرهنگ ،دیانت و تاریخ
بستر ریشههای ایدئولوژیک آنها تجزیه و
تس��هیل کند و در فاز دوم «داعش افغان»
شهروندان افغانستان در نماز
حرکت اسالمی ترکستان
امتیازهای کان ب��زرگ و عضو دائم ش��ورای
است؟
کش��ورمان بیگانه اس��ت و اساساً منابع
***
عید فطر شرکت کردند ،گمانهزنی
تحلیل برخی سرپلهای تلآویو است.
شرقی و قومیت اویغورها برای زنده نگه
کرد تا در نهایت بتوان
امنیت میتواند از نف��وذ خود برای قطع
کردیم ایدئولوژیک و پایگاههای
شکل درستی از وضعیت تروریسم در
که رهبران و کادر مرکزی
داش��تن تهدید داخلی در افغانستان روی
و البته در میان آنها افرادی از
از س��وی دیگر
آنها در خارج از خاک افغانس��تان وجود
در هفتههای اخیر ش�اهد لغو
جریان حمایت ،دادن پناهگاه،
طالبان از این موضوع هراس دارند
بس��ته پیشنهادی
تونس نیز به چش��م کار میآید که بر
آتشبس از س�وی طالبان بودیم
برخی گزارشها حاکی از بیعت پنهان
این کشور را به مخاطب ارائه داد ،در
آموزش و اعزام گروههای تروریس��تی
که دلیل دارد .ه��رگاه دس��ت
که به طالبان ارائه شد تمام محورهای
دند.
که آن هم احتمال ریزش در
حضور واش��نگتن در افغانستان پس از
امیدها برای تبدیل آن
نگاهی گذرا به ارتباط بخشی از بدنه
عام��ل خارجی از حمایت طالبان و س��ایر
سیاسی ،به افغانستان استفاده کند .اگر
این
بدنه طالبان است .این تحلیل از نظر
حقوقی ،امنیتی و
به صلح پایدار را به بنبست رساند؛ اساس ً
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انشعاب کرده از طالبها با شبکه تروریستی
تسلیح و آموزش عناصر تروریستی در
جریانها با افغانستان پرداختیم .مساله
شما تا تروریستها قطع ش��د،
اجتماعی را در برگرفته اس��ت .اگر آنها به
ا موانع چه حد صحیح است؟
میزند .افزون بر این دو نکته ،آمریکا
ی که برای جهاد وارد
آتشبسچیست؟
ای که در نهایت داعش در این دو
آن موقع و ظرف در نهایت  6ماه اوضاع
صلح خارج و اعزام آنها به افغانستان
باعث
افغانستان شدند ،عمدتاً عرب و اس��تراتژی
کش��ور است که خود میتواند زمینهساز
بپیوندند و قانون اساس��ی را قبول داش��ته
از مدار خارج شود ،بدون تردید امنیت
درک درستی از شرایط کنونی این کشور
امنیتی در افغانستان
این تحلیل کام ً
ال
جدی��د آن درباره جنوب آس��یا قصد دارد
صلح در
ما بدنه اولیه القاعده ب��ه
باش��ند ،همانند تمام برقرار خواهد شد.
و تهدیدهای چالشهای امنیتی
ثبات پیدا خواهد کرد ،بنابراین حضور هر
درس��ت است! زمانی که طالبان آتشبس 3
ش��هروندان از ح��ق و
افغانس��تان امری بسیار ضروری به حساب می
دلیل نفوذ پاکیها در آن ،همانند سوریه؛
جدی در این حوزه باشد .این در حالی
موجود برای همسایگان و منطقه شود.
روزه را جریان تروریستی در هر
ب دیوبند
حقوق طبیعی سیاس��ی و مدنی بهرهمند
آید و همیشه اعالم کرد بسیاری از
اوکراین ،قفقاز شمالی و شرق آسیا ،روسیه
اس��ت که برخی
حضور ایاالت متحده در
مکانی از افغانستان به عامالن و حامیان
در اولویتهای ما قرار داش��ته و
بودند که پس از اس��تقالل پاکستان
خواهند شد.
گروههای رادیکال حاضر در افغانستان و
طالب علوم دینی
مقامات سیاس��ی کابل معتقدند اقدامات
جدیدترین تحول در این عرصه ،ارائه
افغانستان تا چه حد بر مذاکرات صلح تأثیر
از و سپس چین را تحت فش��ار قرار
همچنین خارجی آنها مربوط
در افغانس��تان رابطه دیرینهای را با
حامیان
دهد.
آنها
اس��ت.
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اینکه
این
زمانی
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دارد
«واسیلی
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خطر کردند و یک
رئیسجمهوری افغانستان در
شکل مشترک توسط طالبان
مدارس آنها به نبنزیا» نماینده
مدارس دیوبندی دارند که این موضوع خود
ش��هروندان افغانس��تان هس��تند و میتوانن��د
شوک توجه داش��ته باشیم که
دومین نشست عمیق ایجاد ش��د ،چرا
روسیه در سازمان ملل و «ضمیر کابلف»
فرآیند صلح
گویای جایگاه و داعش اجرا میشود
ن منتقل شد .از این منظر
از فرصتها و حضور آمریکاییها در
این جریان از بطن طالبان بیرون آمده
چارچوبهای
که برای نخستینبار برخی چهرههای
و تنها برای عملیات روانی و تاثیر در
کابل بود که نماینده ارشد ایران هم در آن
القاعده در بدو تاسیس نماینده ویژه پوتین
پاکستان در تحوالت همسایه شمالی و نقش
افغانس��تان همانند گذشته یک حضور رزمی
قانونی گوناگون استفاده کنند؛ میتوانند در
طالبان است و پرچمهای سفید
نشست حضور مقابل دوربین رس��انه
داشت
در امور افغانستان مرتباً خطر توسعه
اسالمآباد در افکار عمومی اس��ت
یرو یک س��ازمان مرکب از
خود را بر زمین گذاشتند و پرچمهای
آزاد یا
انتخابات نیست ،عملیات مقابله با گروه
ها اعالم کردند از جنگ خسته شدهاند،
و به نظرم پیشنهادات سخاوتمندانه و
جنگ و صلح در افغانستان است.
که وظیفه به عهدهگیری این اقدامات
سلفیت و دیوبندیسم داعش را گوشزد می
های تروریستی توسط نیروهای بومی
کسب مسؤولیتها حضور داشته باشند.
بینظیری به طالبان ارائه بگوی��م
لذا باید سیاه به دست گرفتند.
کنند و عناصر آنها را حدود  10هزار
میان آنها تفکیک شده است.
آتشبس اخیر تاثیر خود را بر طالبان
میآمد .نس��ل اول القاعده که همان
افغانس��تان اع��م از اردوی
بعد از تجزیه هند
ش��د که هرگونه بهانه را از این
اتفاقی که افتاده این است که جنایات در
ملی
اکثر
اوایل
جایگاه
و
جریان
گذاش��ت
و
دهه
کسانی
پلیس
نفر
گرفته
البته
که
پاکستان
به
ملی
در
برآورد
دولت
اس��ت.
انجام
دنبال
فرآیند
کرده
می
طالب
اند،
ها
صلح
تحصیل
تا
با
ش��ود.
علوم
حضور
اگر این
امروز افغانستان
افغانستان توسط طالبان
طالبان چگونه است؟
نشان از احساس خطر آنها و به خطر
دینی
ً
پاسخ روشنی به
ی وارد این منطقه شدند و
انجام میشد اما امروز اکثر عملیاتهای
نیروهای بینالمللی بر اساس
اطالعاتی در دست داشت که نشان میداد
تاثیر و جایگاه
اظهارنظرها حتی در کمترین میزان درست باشد
بودند ،مس��یر خود را از هند به ایالت
این پیش��نهاد ندادهاند اما درهای صلح
عموما نیروهای سلفی افتادن حلقه دوم
قطعنامه شورای امنیت و قرارداد امنیتی
طالبها از جنگ وحش��یانه مانند
اس��المآباد در این موضوع بس��یار بااهمیت
خیبر پاکستان باید یادآور شد توسعه
همچنان به خسته ش��دهاند اما آنچه
امنیت ملی روسیه (جمهوریهای جدا
روی آنها باز اس��ت
بودند ،پشتونها را به تفکر خود نزدیک
گذش��ته توسط ش��بکه حقانی که در بیعت
است .اگر کابل -واش��نگتن است .حضور
نیافتگی در برخی از نقاط مرزی ایران،
برادران پاکستانی
تغییر دادند ک��ه این موضوع باعث ارتباط
حائز اهمیت اس��ت ،انعکاس این موضوع
و این پیشنهاد نهتنها در فرآیند صلح
میدیدند .شده از شوروی سابق) است.
آمریکا دائم نیست و افغانستان ناگزیر
ما در قضایای افغانستان نقش سازنده و
از با طالبان اس��ت انجام می
تنگاتنگی میان خود میتواند زمینه
کابل ،بلکه رسانههای بینالمللی بود.
ع باعث ش��د پس از شکس��ت
خیرخواهانه اس��ت برای گذار از این
می
در اجالس تاشکند که با حضور
ش��ود اما به نام داعش در فضای افکار
مهندسی افراد ،سوق پیدا کردن و در
برخی س��ران طالبان ،ش��بکه حقانی
ارتش شوروی در ■ فرجام سخن
داشتند ،بدون تردید افغانستان مدتها
جناب آقای دکتر ظریف ،نمایندگان
عمومی و
قبل
وضعیت از همکاری آنها در بخش آموزش��ی،
امن
رسانه
و در نهایت القاعده نهایت جذب
و
ها
ً
برخی
طالبان
مستقر
انتشار
و
می
رسم
پیدا
ا
بود
گمراهان
می
و
بازگشت
به
اعام
بن
کند.
آمریکا،
می
افغانس��تان
الدن
با
کند
به
با
تسلیحاتی
تشکیالت
عربستان
روس��یه ،کشورهای
و مشورتدهی
تروریستی شرق
دیوبندیها شد .عالوه بر
ارگ گفتوگو نمیکند و اساساً دولت
کابل نزدیکترین شریک این
در اوایل دهه  ،90والیت خراس��ان یا
اروپایی و س��ایر طرفهای درگیر در این
استفاده کند و امیدواریم امنیت و ثبات به
ایالت خیبر ،برخی را افزایش دهد؛
این راهبرد به این دلیل اتخاذ
ایالت
کشور در تمام عرصهها بود .به یاد ندارم
همان داعش افغان تنها به دنبال ایجاد
را دارای صاحیت نمیداند و
ز افراطگرایان منتسب به
موضوعی که در شرایط فعلی و با توجه به
پرونده برگزار ش��د ،مجددا ً به
های جنوبی و شرقی افغانستان عمده
ش��ده که چهره طالبان تطهیر ش��ود،
در نهایت خواستار مذاکره با آمریکا
افغانستان بازگردد تا نیازی به این حضور نباشد.
در افغانستان حزب یا یک
القاعده در پاکستان و تنش و سهمخواهی
آن اش��اره شد که این پیشنهاد در آنجا
ارتباط خود را سناریوی سرویس
با
شده بهگونهای که پس از انجام
سیاستمدار ،به دنبال دشمنی با پاکستان
در افغانستان نیست ،بلکه هدف اصلی،
اس�ت؛ دلیل اینکه طالبان آمریکا
ر در شرق افغانستان تشکیل
اطالعاتی غرب برای افزایش نارضایتی در
هم مورد تایید قرار گرفت.
با توجه به در پیش بودن
مدارس ایالت سرحد پاکستان برقرار کرده
عملیاتها ،س��خنگوی طالبان وارد میدان
را طرف مذاک�ره میداند اما دولت
بوده باشد اما اگر افغانستان را
خانواده دهند و در ایجاد خالفت شرقی
انتخابات در افغانس�تان و وضعیت وخیم
و این دومین داخل ایران و تغییر
معبر
میش��ود و اعالم میکند این
در این وضعیت میبینیم ناشی از عدم
داعش است .در این پازل برای ازبکها،
افغانستان را نفی میکند ،چیست؟
ه اعراب به جای بازگشت به
وضعیت آن به شکل سخت ،شاخصی
در سطح شورای امنیت هم از
ارتباطی میان افغانها و دیوبندیها در
امنیتی ،آیا امکان حض�ور مجدد
عملیات توسط آنها انجام نشده و چند
مگر شعار آنها مبارزه با نیروهای
مس��ؤولیتپذیری پاکستان در
موطن خود در این اویغورها ،چچنیه��ا،
پاکس��تان به اثرگ��ذار در حوزه
این طرح حمایت شد و به دنبال آن آقای
نیروهای آمریکایی ب�رای برقراری
شمار میرود.
س��اعت بعد داعش آن را به
بس��یاری از موضوعات است .اگر آنها
رئیس
تاجیکها و چینیها جایگاه و نقش
ایاالت متح�ده و ناتو نبوده ،پ�س
امنی��ت ملی بوده که ع��الوه بر رصد و
امنیت وجود دارد؟
ش��ه دواندند و امروز به صورت
در عمل وارد
عهده میگیرد .از این منظر دولت بسیار
جمهور جناب «اشرف غنی» آتشبس
چرا خواهان مذاکره با واش�نگتن
زیرپوستی همان مهمی در نظر گرفته
اشراف نقطهای،
این مذاکرات ش��وند بدون تردید صلح
یکجانبه را در آستانه عید هستند؟
هدفمند برای مبارزه با آنها وارد
شده و گستره آن تا میانمار ،بنگالدش،
اقدامات متقابل را میطلبد .بحران پنهانی
ش��اید بر همین اساس است که
فط��ر و روزهای پس از
ر مدلهای دیگر دنبال میکنند.
سراسری پایدار مش��کالت و چالشهایی در
میدان شده و تاکنون توانسته ضربات
در افغانستان برقرار می
بسیاری از کارشناسان که نیازمند
هن��د ،مالزی و
آن اعالم کرد که تنها  3روز از آن مورد
این راستا وجود دارد اما تجربه نیروهای
مسائل
ش��ود .در این راه مذاکراتی با اسالمآباد
س��ختی به این نوع داعش وارد
اندونزی ادامه دارد و حتی بیعت گروههایی
سیاس��تگذاری است و ترس��یم راهبرد برای
توافق دولت وحدت ملی برخاس��ته از
طالبان قرار گرفت .در
امنیتی عالوه بر افغانستان ،پاکستان را
انجام امنیتی ما طی سالهای اخیر و
دادهایم و
حقانی و طالبان؛  2بال امین برای امیر
کند ،البته بخشی از نیروهای داعش
رای ملت افغانس��تان و نماینده همه
مانند مجاهدین
بهشتی برای پیشدستی و تقابل با
اینباره چند نکته بس��یار مهم قابل ذکر
بویژه در برگزاری انتخاباتهای متعدد،
امیدواریم پاکس��تان صفحه جدیدی در دفتر
حیات بنیادگرایان
اتباع کش��ورهای مختلف چون
آن ،بیش از گذشته احساس میشود.
اندونزی شرقی با آنها مسجل شده است،
است؛ آرای صندوقهای انتخابات
نخس��ت اینکه در
تشکیالتی القاعده و بویژه
رادیکال و بس��یاری از س��ران القاعده و
همکاریها و افزایش پیدا کرده است ،البته
چچن ،پاکستان و کشورهای آسیای
صلح سراسری بگشاید.
ریاستجمهوری است اما اینکه چرا طالبان
آنچه در بازجویی از ل��ذا داعش افغان را
طول منازعات  4دهه اخیر برای نخستین
در این راستا شجاعت مردم افغانستان
مرکزی هستند اما به هر ترتیب
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نمیتوان به صورت صد درصد وارداتی
بار است اینگونه موضع میگیرد ،به
ه نظامی این سازمان
بسیار ستودنی است ،چرا که در
تقسیم وظایف میان طالبان و داعش
طرف درگیر همزمان آتشبس برقرار
در اس�تراتژی ایاالت
نوعی فرار از مذاکرات و بهانهتراش��ی را به
تروریستی به دست آمده ،دانس��ت و تنها  20تا
زمان انتخابات ریاستجمهوری اخیر،
متحده برای افغانس�تان ،داعش و
کردند ،ولو اینکه طالبان تصویر می
و س��ایر گروههای تروریستی
 30درصد از آنها به افغانستان انتقال
اعالم نکند که
دن» با عنوان «امیر کل» مورد
طالبان به طالبان و تروریستها اعالم
کشد .یادمان باشد بهانه ایاالت متحده برای
به یک مدل هماهنگ میان آنها تبدیل
این آتشبس در پاس��خ به طرح دولت
خطاب قرار داده داده ش��دهاند .این در
صورت جداگانه مورد اشاره قرار گرفته
ورود به افغانستان شده است.
کردند کسانی که رای میدهند انگشتان
باشد .نکته دوم حضور القاعده در
اینکه
مای اسامه
حالی است که بسیاری از تحلیلگران
و در بخشی دیگر از این راهبرد آنها را
در
افغانستان
برای
بود
قطع
طول
و
می
آن
مدت
جهادیان
کنیم
زمان
آتش
اما
که
باعث
باز
کشور
بس
شده
در
محور
هم
هر
2
بود
دست
نام
دیدیم
طرف
دیپلماتیک را
طالبان بود.
بومی افغانستان
به آن پایبند بودند.
مردم به طور پرشور و گسترده
در بر میگیرد ،بحث اعمال فشار بر
پ�س از صلح دولت با حکمتیار،
معتقدند عملیاتهای انتحاری که داعش به
مساله در نتیجه باید به این مهم
هاد نهتنها در
مهمتر اینکه،
پاکستان پای صندوقهای رای آمدند،
ع�دهای بر این باورند این موضوع
مطرح است؛
اشاره شود که رژیم طالبان و عملکرد آنها
پاکس��تان ،بلکه در افغانستان عهده میگیرد ،عمدت ً
زمانی که آتشبس اعالم شد طالبها وارد
لذا امید است انتخابات آینده در امنیت
این استراتژی تا چه حد موفق بوده؟
توانسته است بر صلح با طالبان
شهرها شدند باعث شد پای آمریکا به
ا توسط شبکه حقانی و بخشی دیگر
کامل برگزار شود.
و ب��ا مردم و نیروهای
ا باشد .این در حالی است که
تأثیر مثبت داشته باشد ولی عدهای
افغانستان باز شود .همگان به یاد دارند زمانی
بارها گفتهایم علت ناامنی و ادامه
مبدأ القاعده را توس��ط طالبان انجام
امنیتی دیدار و مصافحه کردند و یکدیگر را
مخالف این نظر هس�تند؛ ورود
جنگ در افغانستان ،عامل خارجی است
میش��ود اما رهبری این وضعیت به
در که کشور در دست طالبان بود و
دانست اما در این اثنا
بغل گرفتند که یک امر بی
حکمتیار به کابل تا چه حد بر صلح با
به عنوان آخرین سؤال؛ جایگاه
آمریکاییها و ناتو به افغانستان نیامده
و به نظرم نقطه مثبت راهبرد
نمیتوان جریان طالبان عهده ش��ورای
سابقهای در افغانستان بود و نشان می
جمهوری اسامی ایران در ادبیات
طالبان تاثیرگذار است؟
مذکور تحت فشار قرار دادن همان عامل
مرکزی طالبان است نه داعش .به هر حال
دهد بودند ،ش��دیدترین جنایات
��بکه تروریس��تی
افغانها تا چه حد
امنیتی افغانستان کجاست؟
علیه مردم کشور از سوی همین جریان
حقان��ی را نادیده گرفت .تروریسم در
خارجی است .اگر به این موضوع
مشتاق صلح هستند .این در حالی است که
مناسبات دوجانبه تهران -کابل را چگونه
حزب اسالمی حکمتیار یکی از
توجه نشود ،بدون تردید هرگونه فعالیتی
افغانس��تان با هر نام و عنوانی ،تهدید امنیت
بعضی طالبان و گروههای افراطی
ر» که خود زاده قندهار
ارزیابیمیکنید؟
از اف��راد و فرماندهان
جریانهای بسیار مهم در دوران جهاد
در جهت صلح ش��ود،
همس��و با آنان اتفاق افتاد ،کشتارهایی که
بود ،این جریان را در همس��ایگان را به
این جری��ان بدون هیچ ترس و واهمهای
ً
نتیجه نخواه��د داد و ادامه این وضعیت
به حس��اب میآمد و در طول
دنبال خواهد داشت که مستلزم تدوین
جلوی امروز داعش آن را در عراق
دوربین رس��انهها
دایت شورای کویته از قلب
دقیقا به مرزهای ایران و افغانس��تان را
ادوار مختلف به ش��اخههای مختلفی
ضرر همسایههای ما،
و سوریه انجام میدهد ،چندین سال
آمده و صحبت کردند و گفتند وارد جنگ
پاکستان بهوجود راهبرد مدون و موثر
باید یکی از امنترین مرزهای مشترک
کشورهای منطقه و جهان خواهد بود و
قبل تقسیم شد .آقای گلبدین
برای جلوگیری از س��رایت تبعات آن
نخواهیم تا به امروز توسط طالبها در
مش��ترک آنها با
ش��د و جنگ زیر هر
افغانستان دانس��ت که البته مقامات
حکمتیار قبل از صلح در مخفیگاههای متعدد
هم قربانیهای بیشتری
القاعده مساله جهاد بود .او خواهد بود.
افغانستان انجام میشده است ،لذا اینکه
عنوانی که باش��د توجیه ندارد ،لذا مجموع
تهران هم این موضوع را مورد اش��اره قرار
خواهد داد ،بنابراین وضعیت ایجاب میکند
زندگی میکرد اما پس از صلح
» را
این طالبان خود را از تمام اتهامات
تمام دادهان��د .تفاهم��ات و همکاری
با دولت وارد کابل شد و تاکنون هیچ
که چیزی فراتر از دوستی ،عالقه شدید
موضوعات نشان از وجود عالئم صلح دارد.
کشورهای ذینفع کنار
کنار بکشد ،دقیقاً شانه خالی کردن از
های گس��تردهای در بح��ث مقابله با
کابل قرار بگیرند تا صلح پایدار محقق شود.
جایگاه و عنوان دولتی ندارد.
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زیر بار مسؤولیت است ،چرا که
موادمخ��در و همچنین
ت�ا چه ح�د میتوان ب�ه این
روسها
در انتخابات مختلف آنها به ائتالفهای
عملکرد آنها در ادوار مختلف باعث شد
رویکرد طالبان خوش�بین ب�ود؟
تهدیدات امنیتی با جمهوری اس��المی ایران
نس�بت به اتفاقات رخ داده در ش�مال
معارض پیوس��تند اما جریان
آیا آمریکاییها به همین بهانه به
افغانستان و حضور داریم .مقامات ارش��د 2
اصلی منتسب به حکمتیار در انتخابات
داعش در این جغرافیا
افغانستان بیایند .اگر طالبان میخواهد
کش��ور به صورت مرتب با یکدیگر در ارتباط
نگران هس�تند و معتقدند چیزی در
اخیر ریاستجمهوری به صورت
حدود  10هستند و کمیتههای مشترک
جداگانه و مستقل وارد میدان شد که
ه�زار نفر از عناصر
سیاسی -دفاعی -امنیتی ،آب ،اقتصادی،
داعش در آن مناطق حضور دارند؛
ً
اساس�ا تهدید فرهنگی و اتباع ،مشغول
داعش برای روسیه و
تدوین سند جامع همکاریهای راهبردی و
جمهوریهای جدا شده از شوروی
سابق چقدر بلندمدت بین  2کشورند.
*

معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان

مجتبی مؤمنی :افغانستان در
یک سال اخیر و بویژه در ماههای
گذشته به کانون توجه رسانهها،
و امنیتی اخیر در این
دولتها و نهادهای بینالمللی تبدیل
کشور است .از آتشبس نصفه و
شده که ریشه آن تحوالت سیاسی
نیمه اخیر طالبان گرفته تا درگیری
دیگری خلق شود که به
میان اعضای کابینه و جریانهای
این وضعیت باید انفجارهای مداوم
سیاسی ،همگی باعث شده افغانستان
طالبان و داعش هم اضافه شود .رفت و
به کابل و تقویت
آمدهای مقامات آمریکایی مانند
خطوط ارتباطی با پاکستان به عاوه
«جیمز متیس» و «مایک پمپئو»
دومینوی حذف رهبران جریانهای
ذرهبین قرار داد .از
تروریستی ،نشان میدهد اوضاع و احوال
این منظر برای روشن شدن ابعاد
افغانستان را باید بیش از پیش زیر
آخرین تحوالت افغانستان با «محمد
محقق» معاون دوم رئیس اجرایی دولت
افغانستان به گفتوگو نشستیم.

پاسکاری

وطن امروز

آنچه
از تهدیدهای دروازه شرقی باید

هشدار سرخ
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بدانیم

طالبان و داعش در زمین آمریکا
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازداشت۴مدیر
وزارت صنعت

تهدید نفتی حسن روحانی با واکنش سخیف و توهینآمیز
ترامپ و پمپئو مواجه شد

اراذل آمریکایی!

■■پرونده تخلف واردات غیرقانونی چند هزار خودرو
با دستگیری چند مدیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت
توسط دستگاه قضایی وارد فاز جدیدی شد
صفحه 3

بزرگترین تظاهرات مخالفان مرکل
در ایالت بایرن برگزار شد

پایانعصرطالیی
بانویآهنیناروپا

عربستان و رژیم صهیونیستی از مواضع ضدایرانی واشنگتن حمایت کردند

صفحه 15

دلنوشت

به نام اهلل

پاسدارحرمت خون شهیدان

درباره اظهارات تند ،نس�نجیده
ت وگو
گف 
و غیرمس�ؤوالنه رئیسجمهور و
وزیر خارجه آمریکا علیه ایران ،با دکتر فواد ایزدی،
استاد دانش�گاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا
گفتوگوکردیم.

حسین قدیانی

***

نخس��تین بار نیس��ت که «غریبانه» ش��هید
میدهی��م ،آخرین ب��ار هم نخواهد ب��ود! مریوان
نگین سبز انگشتر کردستان است که حتی زمان
«کاکاحمد» هم غریبانه شهید میداد! آن روزها
هم کرد مدافع امنیت این مرز و بوم ،هم سنی بود و
هم شیعه! پس شهادت ،تنها تجلی غربت ما نیست؛
جلوه وحدت ما نیز هست! آنجا که شیعه و سنی،
دوشادوش هم شهید میشوند ،بلکه گروهکهای
جداییطلب نتوانند ایران واحد و یکپارچه و متحد
را بنا به خواس��ت دشمن ،تکهتکه و متفرق کنند!
چن��د روز پیش که خبر ش��هادت ای��ن بچهها را
خواندم ،ناخودآگاه یاد س��رداری افتادم که دیری
است مسافر «انتهای افق» شده! کجایی کاکاحمد
مهرب��ان کردها؟! کجایی حاجاحم��د غیور ما؟! تو
نیس��تی اما باز هم کردستان دارد شهید میدهد
تا زریوار زیبا ،همچنان متعلق به خاک ایران بماند!
آه! الساعه یاد «مس��یح کردستان» افتادم؛ شهید
بروج��ردی که کردها خود این لقب را به ایش��ان
دادند! داریم آیا ملیگراتر از شهدا؟! اصال ملیگرایی
به چیست؟! و مگر نه آن است که گذشتن از جان
به خاطر حفظ تمامیت ارضی ،آن هم لب لب لب
مرز ،مظهر باالترین وفاداری به ملت است؟! بگذار
رسانهها حواسشان نباش��د اما خدا که میبیند!
حت��ی روزگار جنگ هم بودند روزنامههایی که به
قول ش��هید خرازی ،جنگ را درشت مینوشتند،
نه درس��ت! و امروز هم قصه همین است! با دست
نابکار لعین تکفیری ،سر محسن حججی از بدن
جدا میش��ود لیکن اینجا روزنامه زنجیرهای رنگ
لوگو را با پرچم حرامیان ست میکند! و تا دیدند
س��ردار محاسنس��فید سپاه به ش��هادت رسید،
زه��ر خود را ریختند و تیتر یک را اینگونه رفتند:
«سرتیپ حسین همدانی در سوریه کشته شد!»
و همین که متوجه شدند کسی به کسی نیست،
از ضرورت محاکمه حاجقاسم نوشتند! جرم؟! نگه
داشتن دشمن در همان سنگرهای ابتدایی ،بلکه
الزم نباشد در خاک خودمان با بازماندگان شمر و
حرمله بجنگیم! کجایی راوی فتح؟!

فکر میکن��م توئیت آقای ترام��پ که به نظر
میرسد واکنشی به صحبتهای اخیر آقای روحانی
باشد ،بیشتر مصرف داخلی دارد.
آمریکا آبانماه انتخابات کنگره را در پیش دارد.
این انتخابات ب��رای ترامپ جنبه حیاتی دارد ،چرا
که اگر دموکراتها دس��ت باال را داش��ته باشند به
احتمال زیاد ترامپ استیضاح خواهد شد .به همین
خاطر ترامپ نیاز دارد همه کس��انی که به او رأی
دادند ،باز هم پای صندوقهای رای حاضر ش��وند.
خب! طبیعتا ترامپ هم حرفهایی میزند که آن
طیف خوششان بیاید .منتها نباید فراموش کنیم
که ترامپ ش��بیه همین ادبی��ات را در قبال رهبر
کرهش��مالی هم ب��ه کار برد اما چن��د هفته بعد با
«اون» دی��دار و از او تمجید کرد ،لذا در سیاس��ت
خارج��ی ترام��پ خیلی ثب��ات وجود ن��دارد .این
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س�خنان آقای روحانی ب�ا واکنش توهینآمیز و
سخیف رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا مواجه
شد .این واکنشها به صورتی بود که تقریبا در تاریخ
ادبیات رجال سیاس�ی جهان بیسابقه است .علت
این نوع سخنان غیرحرفهای از مسؤوالن آمریکایی
را چه میدانید؟

دکتر فؤاد ایزدی ،استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا در گفتوگو با «وطنامروز»
درباره اظهارات تند مقامات آمریکایی علیه ایران:

آمریکاییها انتظار نداشتند روحانی اینگونه موضع بگیرد

واقعی��ت در آمریکا هم تا حدود زیادی
نمودار شده است .خیلی از جریانهای
سیاس��ی و امنیتی آمریکا هم از اساس
سیاست خارجی ترامپ را قبول ندارند.
مقامات سیاسی جمهوری اسالمی هم
باید طبیعتا به این نکته پی برده باشند
که ط��رف آمریکایی فقط زب��ان زور را
میفهمد .طبیعتا اگر طرف آمریکایی احساس کند
در طرف ایرانی احساس ضعف وجود دارد جریتر
خواهد شد.
نظرت�ان درباره صحبتهای وزیر خارجه آمریکا
چیست؟

پمپئو هم در س��خنان خود از تغییر حکومت
در ایران صحبت کرد .تحلیل آمریکاییها این بود
ک��ه بعد از خروج از برجام ،ایران به یقین در برجام
میمان��د .طراحی آنها بعد از خ��روج از برجام این
بود که با افزایش فش��ارها حکومت ایران را تغییر
دهن��د! اگر حکومت تغییر کرد که به هدفش��ان
رس��یدهاند ،اگر هم تغییری حاصل نشد که بهزعم
آنها حکومت ضعیف ش��ده و امتیازات بیشتری به
آمری��کا میدهد .خب! برای اج��رای این طرح باید
به نیروهای خودش��ان در داخل ایران کمک کنند.
این موضوع را هم از طریق س��خنرانی و تخصیص

ردیفهای بودجه محقق میکنند .البته
پمپئو در س��خنرانی خود در کتابخانه
ریگان مفتضح شد؛ وسط سخنرانی وزیر
خارج��ه آمریکا ،یک خانم آمریکایی به
سیاستهای آمریکا در حوزه مهاجرت
انتقاد کرد که با رفتار تندی مواجه شد
و او را از س��الن نشس��ت بیرون کردند.
همین نشان داد مس��ؤوالن آمریکایی نه به حرف
م��ردم ایران توج��ه دارند ،چرا ک��ه در تالش برای
تضعی��ف و تغییر حکومت در ایران هس��تند و نه
حتی به حرف مردم خودشان توجهی میکنند ،لذا
آمریکا هیچ جایگاهی برای صحبت کردن در حوزه
حقوقبشر ندارد.
آی�ا ادعاه�ا و توهینه�ای مقام�ات آمریکایی
میتواند با هدف تحریک مجدد آشوب و در راستای
ایجاد ناامنی در ایران باشد؟

رهبر انقالب تحلیلی در  14خرداد ارائه دادند
درب��اره برنام��ه آمریکاییه��ا و اینک��ه در  3حوزه
میخواهند به ایران فشار بیاورند .یکی از اینها فشار
اقتصادی اس��ت که در سخنان پمپئو درباره صفر
کردن صادرات نفت ایران مش��خص است .موضوع
دیگر فشار روانی است که این هم در سخنان وزیر
خارجه آمریکا مشخص بود و به راهاندازی تلویزیون
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جدید  24ساعته فارس��یزبان اشاره کرد .موضوع
دیگر هم فش��ار در حوزه عملیاتی است که نمونه
آن تالش و ساماندهی برخی تجمعات است .البته
اصل تظاهرات یا اعتراض بد نیست که خب ،مبتنی
بر برخی ضعفهایی اس��ت که در جامعه بویژه در
حوزههای اقتصادی وج��ود دارد اما آمریکاییها از
همین موضوع استفاده میکنند و مسیر اعتراضات
را با استفاده از عناصر خودشان تغییر میدهند.

صحبتهای مقامات ایرانی از جمله آقای روحانی
درباره تقابل با تهدید نفتی و اقداماتی نظیر بستن
تنگه هرمز تا چه میزان در این واکنشهای عصبی
آمریکاییها موثر بوده است؟

البته آقای روحانی تهدیدی نکرد ،تهدید از ناحیه
ترامپ در توئیت اخیرش مطرح ش��د و آقای روحانی
پاس��خ داد .آمریکاییها انتظار نداشتند آقای روحانی
اینگونه موضع بگیرد .تلقی این بود که بعد از خروج از
برجام ،ایران مدتی سروصدا و بعدا هم تمکین میکند
اما وقتی دیدند آق��ای روحانی خالف آن طراحی که
در نظر گرفته ش��ده صحبت میکند ،اینطور واکنش
نشان دادند .آمریکاییها هم جز زبان زور نمیفهمند
و باید با همین ادبیات به آنها پاسخ داد و صحبت کرد.
پس علت اصلی این واکنش مقامات آمریکا راضی نگه
داشتن طرفدارانشان بوده است .سبک صحبتهای
ترامپ البته کال تند اس��ت و اینکه فکر کنید این نوع
واکنشها در آمریکا یک سیاست ریشهای باشد که در
سیس��تم سیاسی آمریکا مورد قبول باشد ،نه! اینطور
نیست و ترامپ جایگاه خوبی در سیستم آمریکا ندارد.
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