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تسلیم کابل به طالبان؛ اشتباه محاسباتی غرب تا جامعه شناسی افغانستان

وحید پورتجریشــی: سرعت تحوالت سیاسی افغانســتان طی یک ماه گذشته را شاید 
بتوان از جمله پدیده های نادر سیاسی قرن حاضر دانست. به طوری که هنوز هم رسانه های 
محلی این کشــور و محافل تحلیلی - خبری بین المللی مشــغول پرداختن به اما و اگرهای 
ناشــی از وقوع تحوالت عجیب در داخل این کشور هستند. آنچه مسلم است، دولت برآمده 
از 20 ســال حضور نظامی ایاالت متحده در داخل این کشور نهایتًا با تحرک سریع نیروهای 
طالبان و خیلی ساده تر از آنچه تصور می شد، ساقط شده و امروز تنها نامی در تاریخ افغانستان 

از آن بر جای مانده است.
امــا آنچه بیش از هر نکته دیگری در خصوص تحوالت داخلی افغانســتان ذهن را به خود 
مشــغول می کند، چگونگی و میزان سرعت پیشــروی نیروهای طالبان در والیات مختلف 
افغانســتان و تسخیر اکثر نقاط این کشور بدون جنگ و خونریزی قابل توجه میان نیروهای 
نظامی دولت سابق با طالبان بود. اکنون این سوال بزرگ و مهم پیش روی محافل مطالعاتی 
بین المللی قرار دارد که چگونه طالبان با این ســرعت موفق به تســخیر افغانستان و احیای 
قدرت خود در این کشور شد؟ در ادامه مطلب حاضر، سعی خواهیم کرد تا با رویکردی جامعه 

شناختی، به بررسی جوانب مختلف این سوال بپردازیم.
جامعه شناسی افغانستان

بررســی زوایای مختلف جامعه شاســی یک ملت البته کار بسیار پیچیده و نیازمند مطالعات 
دقیــق تاریخی بــوده و از هیچ روی در بضاعت مطلب حاضر نیســت. امــا تا جایی که به 
پاســخ سوال اصلی این مطلب مربوط می شود، می توان فاکتورهای مهم در چرایی پیشروی 
نیروهای طالبان در خاک این کشــور را با رویکرد جامعه شناختی مورد بررسی کلی قرار داد. 
جامعه افغانســتان به طور کلی از اقوام ازبک، هزاره، تاجیک و پشــتون تشکیل می شوند که 
البته اقوام دیگری همچون عرب ها، ایماق ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورســتانی ها، پشــه ای ها، 
قزلباش ها، براهویی ها، پامیری ها و ســادات نیز از جمله اقوام کوچک ترین کشور را تشکیل 

می دهند.
قوم پشتون که عمده نیروهای طالبان نیز به این قوم تعلق دارند، از بزرگترین و پر نفوذترین 
اقوام افغانســتان بوده که بســیاری از آنها در والیات مختلف این کشــور زندگی می کنند. 
ترکیب جمعیتی افغانســتان نیز وابسته به جغرافیا بوده و معمواًل اقوام مختلف حتی در داخل 
یــک منطقه، تا حد ممکن از یکدیگر جدا زندگی می کنند. فــارغ از اعتقادات مذهبی مردم 

افغانســتان، مانند هر جامعه چند قومیتی دیگری، 
نســبت قومی از جمله فاکتورهــای مهم در ایفای 
نقش سیاســی در این کشور محســوب می شود. 
به عنوان مثال، با فرض وجــود اختالف در عقاید 
سیاســی و مذهبی میان دو فرد از یک قوم، نهایتًا 
این هویت قومی آنها اســت کــه عامل حمایت از 
یکدیگــر به ویژه در مواجهه با اقوام دیگر شــده و 
مباحث مربوط به اختالفــات نهایتًا به موارد درون 

قومیتی منتهی خواهد شد
همین مســاله قومیت محور بودن جامعه افغانستان 
و وزن کشــی آنها در رقابت با یکدیگر طی سنوات 
اخیــر، منجر به عدم حصول نتیجه در ایجاد دولتی 
فراگیر در این کشــور و مباحثی چون آشتی ملی، 
»لویی جرگه« و مواردی از این دســت شد. حتی 
در مــوارد مربوط به درگیری میان نیروهای نظامی 
دولتی افغانســتان و طالبان نیز به خوبی مشــاهده 
می کنیم که جنگ ساالرانی مانند »ژنرال دوستم« 
و »عطا محمد نور« که از ازبک های افغانســتان 
محســوب می شدند، در کمال ناباوری به ازبکستان 
گریختــه و ســتون های ارتش ملی افغانســتان را 

متزلزل ساختند.
توافق صلح با آمریکا، ســرآغاز بازگشت 

طالبان
ممکن اســت تصور عموم چنین باشد که تصمیم 
قطعی دولت آمریکا برای خارج ســاختن نیروهای 
نظامی خود از افغانســتان، ســر آغاز قدرت گرفتن 

مجدد طالبان در افغانستان باشد. اما حقیقت امر



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان مــاه 1400

۴

این است که بازگشــت طالبان به عرصه سیاست 
افغانســتان، از 29 فوریــه ســال 2020 یعنی روز 
امضــای توافقنامه صلح میان ایــن گروه و ایاالت 
متحده آغاز شــد. طالبان دقیقًا بــا توجه به پایگاه 
جامعه شــناختی خــود، پس از امضــای توافق در 
دوحه، به دعوت مردمی افغانســتان در داخل این 
کشــور روی آوردند. این تحرک جدید نیز دقیقًا از 
شهرها و روستاهای سنتی محافظه کار پشتون آغاز 
شــد که حتی در زمان حضور نیروهای آمریکایی 
در افغانستان نیز تحت ســیطره بی چون و چرای 
طالبان قرار داشــتند. با این حســاب، آغاز خروج 
تدریجی نیروهای نظامی آمریکا از افغانســتان در 
مارس 2020 )یک ماه پس از امضای قرارداد صلح 
با طالبان( مصادف شــد با دعوت مخفیانه طالبان 
از نیروهــای هوادار خود بــرای رویارویی با دولت 

»اشرف غنی«.
اشتباه محاســباتی غرب در مورد ارتش 

افغانستان
بدون شــک، ارتش افغانســتان و فرماندهان ارشد 
آن، نقــش به ســزایی در شکســت دولت غنی و 
به قدرت رســیدن طالبان در این کشــور داشتند. 
ظاهــراً آمریــکا و متحدین واشــنگتن در ناتو، بار 
دیگر اشــتباه همیشــگی خود در غرب آســیا را 
تکرار کرده و بدون بررســی شرایط جامعه شناختی 
افغانستان، بیســت سال برای تشکیل ارتش مدرن 
حامی دولتی غرب گرا در این کشــور تالش کردند. 
اشتباه محاسباتی نخست آمریکا در خصوص ارتش 

افغانســتان، همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، در نظر نگرفتن تعلقات قومی و مذهبی 
نیروهای ارتش افغانستان بود. بر اساس مدارک و شواهد موجود، بسیاری از نیروهای نظامی 
دولت افغانستان بدون هیچ گونه مواجهه ای با طالبان سالح خود را بر زمین گذاشته و میدان 
جنگ را رها کردند تا طالبان به سادگی هر چه تمام، تک تک شهرها و روستاهای بر سر راه 

خود در مسیر کابل یعنی پایتخت افغانستان را فتح کند.
مشــکل دیگر محاسباتی و البته همیشگی نیروهای نظامی آمریکا در غرب آسیا، عدم توجه 
به نوع جنگ در این منطقه به ویژه افغانستان بود؛ یعنی تالش برای تشکیل و تربیت ارتشی 
منظم برای مبارزه با شــبه نظامیان متخصص در جنگ هــای چریکی و نامنظم! این همان 
مســأله ای بود که منجر شــد تا ارتش آمریکا با تمام تجهیزات در دســت خود سال ها برای 
یافتن »بن الدن« تالش کرده و هزینه کند. آنچه مسلم است، توان نظامی القاعده در برابر 
ارتش آمریکا قابل قیاس نبود. اما عدم توجه به این مســاله که القاعده، طالبان و بسیاری از 
گروه های شبه نظامی فعال در غرب آسیا را باید با مقیاس و در جنس خود سنجید، منجر به 

هدر رفتن 20 سال هزینه جانی و مالی ایاالت متحده در منطقه شد.
اما اشتباه ســوم ارتش آمریکا در افغانستان، عدم محاسبه صحیح توان نظامی ارتش نوپای 
افغانســتان بود. خبرگزاری فرانس 24 فرانسه، با انتشار مطلبی به این موضوع پرداخته است 
که عمده موفقیت های ارتش افغانستان طی بیست سال گذشته، به دلیل حمایت لجستیکی و 
هوایی نیروهای نظامی آمریکا در این کشور بوده و طبیعی است که با خروج نیروهای نظامی 
آمریکایی از این کشــور، شــاگردان کم تجربه توان رویارویی با شبه نظامیان کار کشته ای 
چون طالبان که تجربه خارج ســاختن ارتش شوروی در سال 1989 را در کارنامه خود دارند، 

کاری از پیش نخواهند برد.
در پایان، با عنایت به مطالب مذکور، ذکر این نکته الزامی اســت که دلیل شکســت دولت 
افغانســتان، شخص رئیس جمهور سابق این کشور و حلقه نزدیکان وی بودند. تالش اشرف 
غنی برای رویارویی با طالبان و حذف این گروه پر نفوذ از صحنه سیاســت افغانستان با اتکا 
به آمریکا، نهایتًا منجر به حذف دولت افغانســتان از صحنه قدرت شــد. باید در نظر داشت 
که در جوامع چند قومیتی متشــکل از اقوام قدرتمند، محافظه کار و ســنتی، هرگونه تالش 
برای حذف قومیت ها و عدم توجه به ویژگی های جامعه شــناختی آن جامعه، نهایتًا منجر به 

شکست خواهد شد.
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روز  در  طالبــان  اقــدام  بیاتی:  عبدالحمیــد 
چهارشــنبه در خصــوص معرفی مــأ هبت اهلل 
آخوندزاده به عنوان رئیس دولت جدید افغانســتان 
تــا حد زیــادی وضعیت دولت آتی این کشــور را 

مشخص کرد.
طالبان روز چهارشــنبه اعالم کرد: مشورت ها برای 
دولــت جدید تقریبــًا به اتمام رســیده و همچنین 
مذاکرات الزم برای کابینه انجام شده است. دولت 
اســالمی که ما به زودی اعالم می کنیم، نمونه ای 

برای ملت خواهد بود.
از ســوی دیگر، »عباس اســتانکزی« عضو ارشد 
هیأت طالبان در قطر پیشــتر به بی بی ســی گفته 
بود که دولت جدید افغانســتان ظرف دو روز آینده، 

معرفی خواهد شد.
او در ادامــه اظهارات خود افزود: این دولتی فراگیر 
خواهــد بود و زنان در آن بــه ایفای نقش خواهند 
پرداخت البته نه در ســطح وزیران حال آنکه عدم 
همــکاری آنها با دولت تحــت حمایت آمریکا هم 

یکی از شروط است.
»انــس حقانــی« از رهبران ارشــد طالبان هم در 
گفتگو بــا الجزیره با بیان اینکه طی روزهای آینده 
دولت جدید افغانستان تشــکیل خواهد شد، گفت: 
در حال رایزنی برای تشکیل دولت فراگیر هستیم.

 تشــکیل دولت فراگیر در افغانســتان اصلی ترین 
خواســته گروه های مختلف این کشــور است که 
در صورت تحقق آن می توان به آینده این کشــور 
امیدوار بود. اما با وجود این امیدواری هنوز سواالت 
زیــادی وجود دارد که هر یک از آنها گوشــه های 
تاریک وضعیت افغانســتان و آینده آن را به تصویر 

می کشد.
در همین راستا، برای رسیدن به پاسخ برخی از این 
پرسش ها با »ســید عیسی حسینی مزاری« رئیس 
خبرگــزاری صدای افغان و مدیر مســئول روزنامه 
انصاف به گفتگو نشستیم. متن این گفتگو به شرح 

زیر است:

*چرا طالبان به راحتــی و بدون مقاومت 
خاصی )دولتی و مردمی( والیات بسیاری 

را تصرف کرد؟
عدم مقاومت در برابر طالبــان چند علت می تواند 

داشته باشد:
1- علــت اول، تعمــد دولت بر عقب نشــینی و 
واگذاری افغانســتان به طالبان بــود و این حرکت 
اشــرف غنی هماهنگ با آمریکایی ها بود و مسلمًا 
ایــن روند نیز در ادامه تفاهمنامه دوحه بین طالبان 
و آمریکا به نظر می رســد. اکثر محافل سیاسی نیز 

براین نظریه متفق القول هستند.
2- فساد گسترده در سطح دولت اشرف غنی تمام 
زیر ساخت های آن را ضعیف و متزلزل ساخته بود؛ 
از ایــن رو در مقابل طالبان پرانگیزه و منســجم، 

انگیزه ای برای دولت باقی نمانده بود.
3- این سوال در نیروهای دفاعی افغانستان ایجاد 
شده بود که دفاع از چه کسی و برای چه!؟ نیروهای 
نظامــی و امنیتی می دیدند از صدر تا ذیل حکومت 

غرق در فســاد آن هم در عرصه های مختلف است و ارزش فداکاری ندارد تا سربازی برای 
دفاع از یک چنین ساختاری جان شیرین خود را به خطر بیندازد لذا انگیزه ای برای نیروهای 

دفاعی به هیچ وجه نبود و به همین راحتی در برابر طالبان جاخالی کردند.
4- علت دیگر، خســتگی مفرط مردم از به اصطالح جمهوریت تقلبی بود. در طول 20 سال 
ضربات مهلکی از ناحیه حکومت دســت نشــانده آمریکا بر پیکره مردم وارد شد چه از نگاه 
نظامی و امنیتی، چه از نگاه اقتصادی و اجتماعی و چه از زاویه فرهنگی و رسانه ای و نه تنها 
هیچگونه رشدی در این عرصه ها شامل حال مردم نشد بلکه خسران و زیان جبران ناپذیری 

بر مردم تحمیل گردید.
این بود که شهرستان ها و شهرها و مراکز والیات یکی پس از دیگری توسط طالبان تصرف 

شد و اینک شما می بینید که تقریبًا طالبان بر کل افغانستان سیطره دارد.

* افغانستان در دوره جدید به کدام سمت می رود؟ آینده حکومت افغانستان 
به چه شکلی است و سناریوهای احتمالی حکومت و آینده سیاسی افغانستان 

را چطور پیش بینی می کنید؟
طالبان بارها گفته است که حکومت با قاعده وسیع تشکیل می دهد آن هم با حضور نمایندگان 
تمام اقوام و پیروان مذاهب و توقع مردم افغانستان هم همین است و کشورهای منطقه و دنیا 
هم منتظرند تا یک چنین ساختاری ایجاد شود و در این روزها در کابل رایزنی و گفتگوها در 
جریان اســت تا برای ایجاد ساختار حاکمیت و نیز تعیین نام آن به توافق دست پیدا کنند اما 
هنوز هیچ چیزی مشــخص نیست و منتظریم تا ببینیم از جریان مذاکرات و صحبت ها و نیز 

تصمیم دست برتر قدرت فعلی افغانستان یعنی طالبان چه نتیجه ای بیرون می آید.

*سیاســت و برنامه آمریکا برای دوره جدید افغانســتان چیســت؟ )مدل 
حکومت مطلوب آنها چیست؟( آیا حضور نظامی آمریکا در افغانستان پایان 

یافته است؟
آمریکایی ها فعاًل علی الظاهر افغانســتان را با به جا گذاشــتن خســارات جبران ناپذیر برای 
مردم و کشور ترک کرده اند و حتی سفارت خود را تعطیل کردند و به گفته سخنگوی دولت 
ایاالت متحده، قرار نیست هیچ نمایندگی در افغانستان داشته باشند اما از ذهن به دور است 
که آمریکایی ها دســت از ســر افغانستان بردارند و قطعًا واشــنگتن از نظر سیاسی و امنیتی 
مســائل افغانســتان را پیگیری خواهد کرد اما حاال وظیفه زمامداران افغانستان است که چه 

نوع رویکردی را انتخاب کنند تا به نفع افغانستان و منطقه باشد.
بهترین راهکار، قطع رابطه مطلق با آمریکایی ها و تقابل با سیاســت های مستکبرانه آنها در 
افغانستان و منطقه است اما اگر در آینده حتی رابطه نابرابر با آمریکایی ها وجود داشته باشد؛ 
باز شــیطان بزرگ بیکار نخواهد نشست و افغانستان را چون گذشته فدای رسیدن به مطامع 

منطقه ای خود خواهد کرد.        

دالیل موفقیت طالبان در افغانستان/ لزوم قطع رابطه کامل با آمریکا
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مریم خرمائی: بعد از امروز و فرداهای بســیار، 
دولت جدیــد طالبان- هرچند که گفته می شــود 
موقت اســت- 22 روز بعد از سقوط کابل تشکیل 
شــد. در فاصله کمتر از چهار هفته ای که این گروه 
بر پهنه افغانستان مسلط است؛ واکنش ها به سهیم 
شدن آنها در اداره بخشــی از جهان آمیزه ای بود 
از نابــاوری، تردید، بیم و امیــد. اوضاع به قدری 
پچیده اســت که با وجود همه اختالف منافعی که 
میان غرب با چین، روسیه و البته ایران وجود دارد؛ 
اظهارنظرهایی از این دست که »باید در حل بحران 
از آنها هم کمک بگیریم« یا »کشورهای همسایه 
افغانســتان را به مهار سیل جدید مهاجرت ترغیب 
کنیم« فراوان شــنیده می شــود. گویی در لحظه 
غافلگیری که تاریخ برای کل دنیا رقم زده اســت، 
برای نخستین بار همه اتفاق نظر کرده اند که به دور 
از هرگونه شتاب زدگی، به رسمیت شناختن طالبان 
را تا تحقق وعده های این گروه به تعویق بیندازند.

اما در داخل افغانستان هم تردیدها نسبت به آینده 
حکومــت داری این گروه باال گرفته و این به رغم 
تســلیم یک به یک والیت ها است که اگر ادعای 
خیانت اشــرف غنــی رئیس جمهور ســابق نبود؛ 
می توانست نشانه ای از پایگاه مردمی طالبان باشد.

ایســتادگی جبهه »پنجشیر« در شمال شرق کابل، 
ادعای ســقوط این تنها والیت افغانســتان که سر 
تســلیم ندارد و تکذیب مکرر آن، قدرت بی چون 
و چرای طالبان را به چالش می کشــد و در نهایت، 
فراخوان قیام عمومی بــرای متحد کردن آنها که 
طالبان را باور ندارند؛ نشانه ای است مبنی بر ناهموار 
بودن مسیری که دست تقدیر، پیش روی افغان ها 
قرار داده اســت. طالبان پیش از محکم کردن میخ 
خیمه حکومت، با اپوزیسیون دست به گریبان شده 
و هر دوی اینها، در نهایت دشــمنی به نام داعش 
دارند که از نفاق، بی اعتمادی و واپســگرایی تغذیه 
می کند و می تواند کشــور را به سمت جنگ داخلی 

سوق دهد.
 اما در این ورطه تاریک که هر لحظه بیم فرو غلطیدن افغانســتان در آن می رود، چراغ امید 
اگرچه بی رمق اما همچنان روشــن است- امید به تشــکیل دولتی فراگیر که تنوع قومی و 
فکری این کشور را شامل شود. جالب آنکه زنده نگه داشتن این چراغ بیش از همه بر عهده 

طالبان است.
ذبیح اهلل مجاهد عضو ارشــد و سخنگوی طالبان که بعد از ســقوط کابل، از چهره همیشه 
در ســایه خود رونمایی کرد؛ مرد آرامی اســت، لبخند می زند، از حق تحصیل و اشتغال زنان 
می گوید، به همســایه های افغانســتان اطمینان می دهد و به کشــورهای غربی دیپلماسی 
پیشکش می کند. اما، دست کم ترکیب کابینه موقتی که در تاریخ 16 شهریور از آن رونمایی 
شــد، چندان دلگرم کننده نیســت؛ برای غرب از آن جهت که شــماری از چهره های تحت 
تعقیب لیســت سیاه را شامل می شود و برای همسایگان افغانستان، از آن منظر که تا فراگیر 

بودن فرسنگ ها فاصله دارد.
اســامی اعضای کابینه، بنابر اعالم مجاهد به این شــرح اســت: »مال محمدحسن آخوند« 
نخســت وزیر موقت افغانســتان؛ »مال عبدالغنی برادر« معاون نخست وزیر؛ »سراج الدین 
حقانی« سرپرســت وزارت کشور افغانستان؛ »هدایت اهلل بدری« وزیر امور مالی؛ »شیخ اهلل 
منیر« وزیر آموزش؛ »خلیل حقانی« وزیر امور پناهندگان؛ »عبدالحق وثیق« رئیس سازمان 
اطالعات و امنیت؛ »محمد یعقوب مجاهد« سرپرست وزارت دفاع؛ »محمد ادریس« رئیس 
بانک مرکزی افغانستان؛ »عبدالحکیم شتی« وزیر دادگستری؛ »امیر خان متقی« سرپرست 
وزارت امور خارجه افغانســتان؛ »محمد حنیف« سرپرست وزارت اقتصاد؛ »عبدالحق وثیق« 

وزیر مخابرات افغانستان.
این کابینه را می توان از ســه منظر »سابقه اعضا«، »نماد دولت آتی« و »اهمیت ُپست های 

اعالم شده« ارزیابی کرد.
سابقه اعضا در کابینه موقت کابل

20 سال طول کشید تا آمریکا طالبان را با طالبان جایگزین کند هرچند آنگونه که از شواهد 
بر می آید این گروه در ســبک و ســیاق متفاوت از گذشته شــده حال آنکه در طرز تفکر و 
ایدئولوژی خیر. قرار بود 11 ســپتامبر 2021، نماد خروج ظفرمندانه نیروهای بیگانه از خاک 
افغانستان باشد؛ اما اکنون ادعاها مبنی بر اینکه طالبان قصد دارد مراسم تحلیف دولت جدید 

را در همین تاریخ برگزار کند؛ دهن کجی آشکار به واشنگتن است.
خنده دار آنکه دولت جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا می گوید اگرچه تا به رســمیت 

شناختن طالبان فاصله زیادی دارد اما حتی االمکان با آن تعامل می کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا از نگرانی این کشــور نسبت به ترکیب دولت طالبان 
ســخن گفته است. به گفته او، شماری از کسانی که در ترکیب این دولت قرار دارند، افرادی 
هســتند که در جنگ 20 ســاله علیه ائتالف نظامی تحت رهبری آمریکا فعالیت داشته و از 

سوی این کشور تحریم شده اند.

از کابینه جدید طالبان چه می دانیم؟
سابقه اعضای دولت موقت
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با هم نگاهی به سرشناس ترین چهره های این لیست می اندازیم:

*مالمحمدحســن آخوند؛ نخســت وزیر دولت طالبان و رئیس شورای 
رهبری طالبان

او از قندهار، خاستگاه اصلی طالبان و جزء گروه موسسان است که در 20 سال گذشته به 
عنوان رئیس شورای رهبری کار کرده و در بین طالبان طرفداران زیادی دارد و بیشتر در 

بین افراد این گروه به دلیل وجهه مذهبی اش شناخته می شود.
مالمحمدحسن از چهره های نزدیک به مالهبت اهلل آخوندزاده رهبر گروه طالبان است و 
گفته شده است که وی در دوره قبلی حاکمیت طالبان در افغانستان در پست های وزارت 

خارجه و نخست وزیری کار کرده است.

 *مالعبدالغنی برادر؛ معاون نخست وزیر در کابینه موقت
وی اهل قندهار و یکی از چهار نفر موســس اصلی این گروه است که در سال 1994 با 
مالمحمدعمر گروه طالبان را تأســیس کردند. مالبرادر در سال 1347 در استان اورزگان 

متولد و در قندهار بزرگ شده است.
مالبرادر نیز درس دینی خوانده و از قوم »پوپلزی« یکی از قبایل قندهار است که پیش از 
این نیز در پست های معاونت مالمحمدعمر و معاونت وزارت دفاع طالبان کار کرده است.

وی مدتی در زندان دســتگاه اطالعات نظامی پاکستان )آی اس آی( بسر می برد و حامد 
کرزی رئیس جمهور اســبق افغانستان برای رهایی وی از زندان تالش های زیادی کرد 

زیرا باورها بر این بود که مالبرادر یک شخص میانه رو و صلح طلب است.
مالبرادر پس از آزادی از زندان نظامیان پاکســتان به ریاســت دفتــر قطر برای مذاکره 
بــا آمریکایی ها منصوب شــد و در این مدت ضمن امضای توافقنامــه صلح با »زلمای 

خلیل زاد« به کشورهای منطقه سفرهای زیادی کرده است.

*سراج الدین حقانی؛ سرپرست وزارت کشور
ســراج الدین حقانی پسر جالل الدین حقانی رهبر شبکه حقانی است. بر اساس گزارش ها، 

او در سال 1352 متولد شده و رهبری تندروترین شاخه گروه طالبان را برعهده دارد.
وی پسر جالل الدین حقانی یکی از رهبران شناخته شده مجاهدین در جنگ علیه شوروی 

سابق می باشد و از قوم غلجایی است.
ســراج الدین حقانی در فهرست ســیاه آمریکا قرار دارد و برای دستگیری و کشتن وی 5 
میلیون دالر جایزه تعیین شــده اســت و اکنون عالوه بر رهبری شبکه حقانی به عنوان 

معاون مال هبت اهلل نیز ایفای وظیفه می کند.
 روز گذشــته، پلیس فدرال آمریکا )اف بی آی( کــه مبلغ جایزه پرداختی به هر فردی که 
اطالعاتی منجر به دســتگیر شدن ســراج الدین حقانی را در اختیار این نهاد قرار دهد، به 

10 میلیون دالر افزایش داد.

*مالمحمد یعقوب؛ سرپرست وزارت دفاع
محمد یعقوب، پسر مالعمر، موسس و رهبر طالبان است که گفته می شود در سال 1370 

متولد شده و در کراچی پاکستان در علوم دینی تحصیل کرده است.
نام مالیعقوب پس از انتشــار خبر مرگ مالعمر در سال 1394 در رسانه ها منتشر شد و 
نخســتین بار به رســانه ها گفت که پدرش مالعمر به مرگ طبیعی از دنیا رفته و با این 

سخنان، گمانه زنی ها در باره کشته شدن مالعمر را پایان داد.
مالیعقــوب در 1395 پس از انتخــاب هبت اهلل آخوندزاده به رهبــری طالبان به عنوان 
مســئول کمیته نظامی در 15 اســتان افغانستان تعیین شــد و همچنین به عنوان عضو 

شورای تصمیم گیری طالبان شناخته شد.
وی در ســال 1399 در سمت رهبر کمیسیون نظامی طالبان معرفی شد، جایگاهی که او 

را مسئول عملیات نظامی این گروه کرد.
در این میان، عبدالحق وثیق سرپرست سازمان امنیت نیز سابقه حبس در زندان گوانتانامو 

را دارد.
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کابینه جدید؛ نماد دولت آتی

همانطور که پیشــتر اشاره شــد؛ در اتفاقی نادر، این اجماع نظر کلی در سطح جهانی وجود دارد که ترکیب کابینه موقت 
افغانستان، چندان دلچسب نیست.

برای مثال، »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان به صراحت می گوید: انتظار قدرت های جهان از طالبان این است که دولتی 
فراگیر و متشکل از همه اقلیت ها و اقوام ساکن آن کشور تشکیل داده و از نقض حقوق بشر اجتناب ورزند. اما دولتی که 

طالبان معرفی کرده، جایی برای خوش بینی باقی نمی گذارد.
»لوئیجی دی مایو« وزیر خارجه ایتالیا هم می گوید که ترکیب اعالم شــده دولت افغانســتان، بدترین نشانه برای جامعه 

جهانی است.
در کل، واکنش اتحادیه اروپا به کابینه جدید افغانستان مثبت نبود و یکی از سخنگویان این اتحادیه تاکید کرد که دولت 

موقت طالبان در واقع نمایانگر بی اعتنایی به حضور گروههای مختلف در کابینه جدید بوده است.
روسیه می گوید هنوز نمی توان نتیجه گیری کرد که دولت در افغانستان چگونه کار خواهد کرد و ساختار آن چگونه خواهد 
بــود و طالبان چگونــه رفتار و روابط بین الملل را ایجاد خواهد کرد؛ لذا در حال حاضر ما باید با آرامش به نظاره و تحلیل 

بپردازیم.
دولت مســکو همچنین احتمال اینکه سفیر این کشور در مراســم تحلیف دولت جدید افغانستان شرکت کند را رد نکرده 

است.
چین اما از پایان »سه هفته بی نظمی« در افغانستان با تشکیل دولت موقت جدید در کابل استقبال کرد و از طالبان خواست 

که نظم را در افغانستان برقرار کند.
در این میان، کشــورهای ترکیه، ژاپن و کره جنوبی نیز گفته اند که اقدامات طالبان را پس از تشکیل دولت جدید با دقت 
زیر نظر خواهند داشت. در این بین، ترکیه از آمادگی خود برای همکاری با طالبان سخن گفته و حتی در جریان بازگشایی 

فرودگاه کابل با طالبان همکاری خود را آغاز کرده است.
ســعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران اولویت این کشور را برقراری »ثبات و آرامش« 

در افغانستان اعالم کرده است.
 او نیز گفته اســت که برای بررســی اوضاع افغانستان به زودی ایران میزبان وزیران امور خارجه شش کشور همسایه خود 

خواهد بود.
باید یادآور شــد که در ارتباط با تحوالت سیاســی افغانستان، روز چهارشنبه هشتم سپتامبر )17 شهریور( نشستی مجازی 

به میزبانی پاکستان برگزار شده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عین حال تاکید کرده اســت که »اســتفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی« در 

افغانستان همان »اشتباهی« است که بارها در تاریخ معاصر افغانستان تکرار شده است.
»علی شــمخانی« دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز روز چهارشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: اولویت 
اول افغانستان ثبات و آرامش است، بی توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی 
به جای گفتگو برای پاسخگویی به مطالبات اقوام و گروه های اجتماعی، نگرانی های اصلی دوستان مردم افغانستان است.

جامعه بین الملل به ویژه همســایگان افغانســتان، به رغم همه ابهاماتی که وجود دارد؛ همچنان به آینده این کشور امید 
بسته اند اما ترکیب کابینه موقت، ذهن را از این نتیجه گیری که طالبان به دنبال حکومت دموکراتیک و فراگیر باشد؛ تا حد 
زیادی دور می کند. البته بی شک این گروه در تالش برای محکم کردن جایگاه خود به دنبال آن خواهد بود تا نمایندگان 
اقوام را در ســاختار سیاسی مشارکت دهد اما رهبری این ساختار بر عهده طالبان خواهد بود و گمان نمی رود که در آینده 

هم شاهد فرایندی دموکراتیک مشابه فرایندهای سیاسی انتخاباتی رایج باشیم.
با این حال، مثاًل ذبیح اهلل مجاهد در یکی از تازه ترین اظهارنظرهای خود گفته است که »این دولت موقت است و طالبان 
سمت هایی را بر اساس قانون شریعت به زنان تخصیص خواهد داد«. این اظهارات همان کورسوی کوچکی است که امید 

به آینده افغانستان را زنده نگه می دارد.

اهمیت پست های اعالمی
کابینــه موقت اســت. در آن اثــری از وزیر زن یا فــردی که به طور 
ویژه به امور زنان رســیدگی کند به چشــم نمی خــورد به ویژه که این 
روزها شــاهد تظاهرات های جســته و گریخته زنان افغان در اعتراض 
بــه حذف از فضای جامعه و دنیای سیاســت هســتیم. امــا طالبان به 
دفعــات از آمادگی برای حفظ رابطه با همه کشــورها ســخن گفته که 
می تواند نشــانه رویکرد دیپلماتیک محور این گروه باشــد. با این حال، 
نباید از این نکته غافل بود که دســتورکار فعلی طالبان بر بهبود اوضاع 
اقتصادی متمرکز است و این را از توجه ویژه به کشورهای چین و ترکیه 

می توان اســتنباط کرد. از سوی دیگر، طی 20 سال گذشته، دولت های 
افغانســتان همگی به کمک مالی غرب وابسته بوده اند و بی گمان یکی 
از دالیلــی که طالبــان به غرب روی خوش نشــان می دهد، عالوه بر 
 تالش برای حل شــدن در جامعه بین الملل، از بابت نیاز به کمک های 

مالی است.
افغانســتان اکنون برای تعامل با جهان، وزیــر خارجه دارد و با توجه به 
اهمیت حل مشــکالت اقتصادی برای این گــروه، افراد اصلی در راس 
نهادهای مالی مشخص شــده اند. در این میان، با توجه به اصرار غرب 
بــرای تداوم روند خروج شــهروندان خارجی و افغان هایــی که با آنها 

همکاری کرده اند؛ وزیر امور پناهندگان هم مشخص شده است.
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بنفشه اسماعیلی: پس از تصرف کابل توسط طالبان، در موضع برتر قرار گرفتن این گروه 
و پایان جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان اما و اگرهای بسیاری در خصوص آینده افغانستان 
و منطقه، ســاختار دولتی که توسط طالبان تشکیل خواهد شد، تعدیل مواضع ایدئولوژیک این 
گروه، ارتباط افغانستان با ایران و سایر کشورهای منطقه، احیای اقتصاد فرو پاشیده این کشور 

و نقش احتمالی ایران در بازسازی افغانستان، وجود دارد.
در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با »پیرمحمد مالزهی« کارشناس ارشد و تحلیلگر مسائل 

افغانستان، انجام داده است که در ادامه از نظر می گذرد:

*آینده ایران و افغانستان در سایه به قدرت نشستن طالبان را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

در واقع آینده ایران و افغانســتان، بســتگی به رویکرد اتخاذی طالبــان دارد که آیا قصد دارد 
به ســمت انحصار قدرت پیش برود و یا اینکه با تشــکیل یک دولت فراگیر سایر قومیت ها و 

گروه های سیاسی را نیز در قدرت سهیم می کند.
درهر دو حالت مواضع ایران متفاوت خواهد بود؛ اگر طالبان به ســمت توزیع قدرت پیش برود 
و ســایر قومیت ها به خصوص شیعیان و ترک زبان ها را در ساختار حکومت سهیم کند در این 
صورت به سمت آن هدفی پیش خواهد رفت که مطلوب ایران هم می باشد؛ چرا که ایران نیز 
خواستار تشکیل یک دولت فراگیر با پایگاه اجتماعی گسترده در افغانستان است. ایران از یک 
سمت به لحاظ ایدئولوژیک با شیعیان و هزاره های افغانستان اشتراکات فراوانی دارد و از سوی 
دیگر تاجیک های افغانستان در حوزه فرهنگی ایران قرار دارند و همه اینها به نفع ایران است.

اما اگر طالبان به ســمت انحصار قدرت پیش برود با توجه اینکه ایدئولوژی این گروه با ایران 
متفاوت است و به عربستان سعودی نزدیک تر است به نظر می آید که در آن صورت مناسبات 
ایران و طالبان و یا دولتی که طالبان تشکیل می دهد خیلی در روال مناسبی قرار نخواهد گرفت.

* آیا بیانیه صادر شده از سوی طالبان برای تشکل دولت فراگیر صرفاً نمایشی 
برای تغییر دیدگاه جامعه جهانی اســت و یا اینکه واقعاً طالبان قصد تعدیل 

مواضع ایدئولوژیک خود را دارد؟
در حال حاضر طالبان دو نیاز اصلی دارد و این موضع آنها را باید در ارتباط با این دو نیاز اصلی 
ببینیم؛ یک نیاز داخلی اســت که به دنبال آرام کردن فضا است تا جریانی علیه آنها در کشور 
شــکل نگیرد که بخواهــد علیه قدرت طالبان مقاومت کند و مــورد دوم اینکه طالبان نیاز به 
شناســایی بین المللی دارد چرا که در حال حاضر شرایط به گونه ای است که بدون اینکه دنیا 

طالبان را به رسمیت بشناسد، ادامه قدرت برای طالبان سخت خواهد بود.
بنابرایــن من معتقدم کــه این دو نیاز، طالبان را مجبور کرده اســت که تــا حدودی مواضع 
متعادل تری در پیش بگیرد و صحبت از آزادی همه گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی سهیم 

شدن آنها در ساختار دولت داشته باشد.
ولی اینکه طالبان در نهایت با همین خط مشی پیش برود جای بحث دارد؛ چرا که طالبان دو 
شاخه است؛ یک شــورای کویته که تا حدودی مواضع مالیم تری دارد و دیگری شاخه شبکه 
حقانی و شورای پیشاور که بسیار تندرو است و آنها زیر بار تعدیل مواضع ایدئولوژیک نخواهند 

رفت؛ به هرحال اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد خیلی قابل پیش بینی نیست

* ایران چه نقشی در تشکیل دولت فراگیر 
افغانستان می تواند ایفا کند؟

ایران می تواند در این زمینه کمک کند چرا که ایران 
مرز طوالنی مشترکی با افغانســتان دارد و از دیگر 
ســو طالبان هم روی ایران حساب می کند. با توجه 
به اینکه هم چین و هم روســیه به نوعی از طالبان 
حمایت می کنند و ایران هم در این گروه می گنجد، 
بنابراین ایران می تواند در این راستا نقشی را ایفا کند 
مشروط بر اینکه در ایران هم یک وحدت نظری در 
این مورد وجود داشته باشد. چون در شرایط فعلی در 
خصوص این مســئله دیدگاه های متفاوتی در کشور 
وجود دارد و حداقل دو نگاه متفاوت به این موضوع 
در ایران مطرح اســت. این نگاه ها باید یکجا شوند و 
یک خط مشی داشته باشند تا بتوانند تأثیر مثبتی بر 

جای بگذارند.

*رابطه دراز مدت بین طالبان و عربستان 
ســعودی به خصوص حکومت تشــکیل 
شده توسط طالبان در افغانستان را چطور 

ارزیابی می کنید؟
به نظر من طالبان کاماًل با عربستان هماهنگ خواهد 
شــد. البته در این ماجرا قطر بیشــترین نقش را ایفا 
کرده اســت و این دالرهای قطر بود که باعث شد 
فرماندهان افغان مقاومت نکنند. از دیگر سو بین قطر 
و عربستان سعودی هم یک رقابت هایی وجود دارد.

ولــی در کل ایدئولوِژی طالبان ســه منشــأ دارد؛ 
یک دیوبندیسم شــبه قاره هندی، دیگری سلفیت 
عربستان ســعودی و مورد آخر هم سنت های قومی 
خود طالب ها که پشتون والی است. بنابراین طالبان از 
لحاظ ایدئولوژیک به عربستان سعودی نزدیک است 
و نمی توان گفت که در آینده روابط تیره ای بین این 

دو وجود خواهد داشت.

* چندی پیش »سهیل شاهین« سخنگوی 
دفتر سیاسی طالبان در قطر، از کره جنوبی، 
چین و ترکیه خواست تا در روند بازسازی 
افغانستان سهیم شــوند و حتی با همین 
رویکرد همین مطالبه را از واشنــگتن نیز

پیرمحمد مالزهی تحلیلگر مسائل افغانستان:

توزیع قدرت در افغانستان؛ نقش شرکای منطقه ای و بین المللی
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داشت، به نظر شما آیا طالبان حاضر است 
به خاطر نیاز اقتصــادی به تعدیل مواضع 

ایدئولوژیک خود روی بیاورد؟
خیر، من فکر نمی کنم که مواضع ایدئولوژیک طالبان 
تغییر کند و این مواضع ســر جای خود هستند. آنها 
از نقطه نظر دیگری به ســرمایه گذاری خارجی در 

افغانستان می نگرند.
به نظر می آید که االن چینی ها در موقعیت مساعدی 
قرار گرفته اند؛ چرا که چین پیشنهادی برای استخراج 
معادنی در افغانســتان داده که در دنیا بســیار کمیاب 
هســتند، تقریباً 2 هزار میلیارد دالر ارزش این معادن 
تخمین زده شده است. از دیگر سو چینی ها به صورت 
جدی به دنبال این هستند که افغانستان را در چارچوب 
طرح »یک کمربند یک جاده« که زیر مجموعه سی 
پیک و قرارداد 25 ساله ایران و چین است، قرار دهند 
و در واقع قصد دارند که افغانستان را به این سه کشور 
پیوند بزنند. چینی ها در واقع پاکستان، ایران و افغانستان 

را در یک مجموعه می بینند.
بــه اعتقاد من، درحال حاضــر چینی ها در موقعیت 
بسیار مســاعدی قرار گرفته اند تا بتوانند با سرمایه 
گذاری در افغانستان مشکالت اقتصادی این کشور را 
پاسخ بدهند اما شرطش این است که آنها بتوانند در 
این زمینه با طالبان قرارداد ببندند و اینکه آیا غربی ها 
اجــازه می دهند که چینی ها یــک چنین امتیازی را 

بگیرند یا نه؟ باید منتظر بود و دید که چه می شود.

* فضاحتــی که آمریکا بر ســر خروج از 
افغانستان به بار آورد چهره این کشور به 
عنوان ابر قدرت در دنیا را خدشه دار کرد از 
دیگر سو ما در قرن ۲۱ شاهد رقابت بین 
آمریکا و چین برای تصاحب هژمون جهانی 
بوده ایم، با توجه به تحوالت اخیر شما شانس 

کدام کشور در این زمینه را بیشتر می بینید؟
این رقابتی اســت بین آمریکا و چین برای به دست 
گرفتن هژمون جهانی در قرن 21؛ این واقعیتی است 
که هم اکنون با وقایع افغانســتان و در واقع در این 
کشــور گره خورده است؛ منطقه ای که حوزه زیست 
پشــتون ها و بلوچ ها است. یعنی از سی پیک و یک 
کمربنــد یک جاده از دو مســیر »واخان« و گذرگاه 
»قره قرام« رد می شوند که جغرافیای پشتون ها است 
و بعد وارد جغرافیای بلوچ می شوند و می رسند به بندر 
»گوادر«؛ خب آمریکاییها احتمااًل با طالبان توافقات 
پشت پرده ای دارند که به یک نوعی جلوی این امر 
را بگیرند و در واقع این یک رقابت بین آمریکا و چین 
است و اینکه چه کسی برنده این رقابت خواهد شد؛ 

جای بحث دارد.
بــه هرحال رقابت بین آمریــکا و چین وجود دارد و 
چینی ها هم امیدوارند که با به دست گرفتن قدرت، 
آمریکا را به زیر بکشند و در همه اینها قدرت سیاسی، 
اقتصادی و نظامی و غیره هر دو کشور نقش مهمی 

را ایفا می کند.

کدام کشــور شانش  دیدگاه شــما  *از 
بیشتری دارد؟

به اعتقاد من، چینی ها در دراز مدت شانش بیشتری 
دارند اما در کوتاه مدت آمریکایی ها شانس بیشتری 

دارند و کفه تراوز به نفع آنها است.

* تأثیر طالبان بر روابط منطقه شامل ایران، چین، ترکیه، روسیه و پاکستان را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر می رســد کــه در این قضیه ترکیه ای ها و پاکســتانی ها جز برنــدگان بودند و خیلی 
نمی توان گفت که ایران برنده این قضیه اســت. به اعتقاد من، ترکیه و شرکت های ترکیه ای 
 نقش اصلی را در بازســازی افغانستان خواهند داشــت و ایران خیلی نمی تواند در این مسئله 

وارد شود.
چرا که ترک ها از یک ســو با نگاه پان ترکیسمی که اردوغان دارد و به دنبال نوعثمان گرایی 
اســت و از دیگر سو با خروج آمریکا از افغانســتان به عنوان بخشی از ناتو در افغانستان عمل 
می کنند و در واقع نمایندگی ناتو در افغانستان را به عهده دارند، از امتیاز بسیار باالیی برای ایفای 

نقش در بازسازی افغانستان برخوردار هستند.
بنابراین اگر مجموعه این شــرایط را در نظر بگیریم، شاید این طور به نظر می رسد که طالبان 
ایران را خیلی در بازسازی سهیم نکند، هر چند که ایران در مقابله با سایر کشورها و با داشتن 
مزرهای مشترک، فرهنگ مشترک، زبان مشترک و غیره در موقعیت مساعدتری قرار دارد ولی 

همه اینها بستگی دارد که ایران چگونه بتواند با طالبان کنار بیاید و یا مسائلی از این قبیل.

*روابط موسکو و طالبان را چگونه ارزیابی می کنید؟
روســیه نگران اســت و نمی داند که در دوحه بین »زلمای خلیل زاد« نماینده آمریکا در امور 
افغانســتان و »مأ برادر« چه گذشته است. ممکن است در مذاکرات دوحه، طالبان تعهدی به 
آمریکا داده باشد که اگر به قدرت برسد فضا را برای جریان های رادیکال باز کند، چون مناطق 
مرزی شامل ازبک ها، چچن ها و اویغورها هستند و مرزها در حقیقت در دست آنها است. همه 
اینها بخشی از طالبان و متحد این گروه هستند. از طرف دیگر همه اینها عضو داعش هستند 

و روسیه از این بابت نگران است.
به اعتقاد من روســیه هم در این قضیه بازی خودش را می کنــد و در واقع چینی ها، ترک ها، 
پاکســتانی ها و ایرانی ها هم هر کدام بر اساس منافع ملی خودشان، بازی خودشان را خواهند 
کرد. بنابراین در این فضا و از این منظر باید تحوالت افغانستان را دید که چگونه رقم می خورد 

و تناسب هر کدام از این کشورها با این تحوالت چگونه خواهد بود.
 

*آیا مقاومتی که در دره پنجشیر به عنوان نماد »مقاومت« در افغانستان توسط 
»احمد مسعود« شکل گرفته و درگیری های اخیر نیروهای مسعود با طالبان، به 

سرانجامی خواهد رسید؟
پنجشــیر به لحاظ جغرافیایی منطقه سختی است و هرکسی نمی تواند به راحتی به این منطقه 
وارد شــود و از این لحاظ احمد مسعود می تواند جبهه مقاومتی را در پنجشیر سازماندهی کند؛ 
همان طور که در جریان هستید »امر اهلل صالح« معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به 

جبهه مقاومت در پنجشیر پیوسته است.
اما واقعیت چیز دیگری اســت چرا که اگر جبهه مقاومت علیه طالبان بخواهد از دره پنجشــیر 
خارج شــود ضربه پذیر اســت؛ چرا که طالبان نیروی جهادی بسیار قدرتمندی در اختیار دارد. 
بنابراین خیلی سخت خواهد بود که بگوییم این مقاومت می تواند طالبان را از قدرت حذف کند.

از دیگر ســو مقاومت پنجشــیر بدون حمایت خارجی امکان پذیر نیســت. چون آنها سالح و 
امکانات ندارند و توســط طالبان محاصره خواهند شد. آنها حتماً باید حمایت خارجی به دست 

بیاورند که در مورد این حمایت خارجی هم تردید وجود دارد.

*چرا آمریکا تجهیزات نظامی خود را در افغانستان رها کرد و حتی اگر امکان 
انتقال آنها وجود نداشت، این تجهیزات را منهدم نکرد؟ آیا طالبان نمی تواند 

از این تجهیزات علیه خود آمریکا استفاده کند؟
به نظر من در دوحه معامالتی صورتی گرفته است و این طور نیست که طالبان به یکباره حرکت 
بکند و ارتش افغانستان هم هیچ مقاومتی نکند و تسلیم شود. به نظر می رسد بخشی از حاکمیت 
پشتون ها در افغانستان پشت پرده ای است که با آمریکا در دوحه بسته شده است و در واقع آنها 

به عنوان ستون پنجم عمل کردند.
کسانی که دستور دادند که ارتش افغانستان مقاومت نکند، قطعاً بدون برنامه این کار را نکردند 

و بدون شک مسائل پشت پرده ای در مذکرات دوحه وجود داشته است.

*ارزیابی کلی شــما از وضعیت کنونی افغانستان و به قدرت نشستن طالبان 
چیست؟

برداشت شخصی من این است که طالبان قدرت را در دست گرفته و تغییر خیلی جدی به وجود 
نمی آید. طالبــان در مراحل اول و برای تثبیت جایگاه خود، مواضع متعادل تری خواهد گرفت؛ 
این همان چیزی است که »ذبیح اهلل مجاهد« اعالم می کند ولی در بلند مدت وجه ایدئولوژیک 
طالبان بر وجه سیاســی آنها غلبه خواهد کرد. بنابراین خیلی نمی توان انتظار داشت که طالب 

همان طالب 20 سال قبل نباشد.
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اروپا و طالبان/ توازن رابطه بروکسل- واشنگتن در سایه بحران افغانستان

مریم خرمائی: اروپایی ها با وجود ادعایی که درباره لزوم ارائه پاسخی هماهنگ به تحوالت روز 
افغانستان دارند، به وضوح دلخورند یا دست کم این طور وانمود می کنند. این دلخوری را می توان 
از اظهارنظر »جوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ضمن ابراز تأسف از تحوالت 

افغانستان، گفت »هیچکس از ما نظر نخواست«؛ استنباط کرد.
تصویر پرآشوبی که واشنگتن با خروج شتابزده از افغانستان ارائه داد و با عنوان »هرج و مرج فرودگاه 
کابل« در صفحات تاریخ ثبت شد؛ یک بار دیگر ذهن اروپا را درباره ادعای رهبری جهان از سوی 

آمریکا به چالش کشید.
اروپا پیشتر هم وقتی که آمریکا از هماهنگی جامعه بین الملل در مقابله با کووید 19 عاجز ماند؛ درباره 

این برتری ابراز تردید کرده بود.
اکنون، در مواجهه با موج اتهام علیه کشورهایی که در پیروی از آمریکا، بدون هیچ دستاورد امنیتی 
محسوسی، تن به 20 سال اشغالگری افغانستان دادند؛ سران قاره سبز در تقال برای تبرئه خود، بار 
دیگر به دنبال اثبات استقالل رأی در عرصه جهانی هستند. برای همین است که وقتی جو بایدن 
رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که هدف از حضور در افغانستان، هرگز ملت سازی نبوده و واشنگتن 
فقط در پی مبارزه با تروریسم دست به ماجراجویی نظامی زده است؛ بورل آبروی خود را به نشانه 

ناباوری باال انداخت و این ادعا را به چالش کشید.
طی دو هفته ای که از تســلط طالبان بر افغانستان می گذرد؛ اتحادیه اروپا با توجه به تغییر موازنه 
نیروهای سیاســی در این کشــور، موضع خود را از »تقابل آشکار« به »گفتگو« تغییر داده است؛ 
رویکردی که برای طالبان یک پیروزی بزرگ محسوب می شود چرا که به این ترتیب، بروکسل به 
طور ضمنی واقعیت حاکمیت سیاسی این گروه را پذیرفته است اگرچه برای وجاهت بخشیدن به آن 

در عرصه بین الملل، اما و اگرهایی را لحاظ می کند.
یک هفته پیش از ورود طالبان به کابل، بورل هشدار داده بود »چنانچه آنها به زور به قدرت برسند؛ 
در جهان منزوی خواهند شد«. اما طالبان، بدون خون و خونریزی و به شکلی وارد کابل شد که به 

دشواری می توان آن را تسخیر قدرت به زور تحلیل کرد.
همین موضوع باعث شد که به رغم تعلل اتحادیه اروپا برای به رسمیت شناختن طالبان، بروکسل 
خواهان گفتگوی همه جانبه با این گروه درباره پارامترهایی شود که رعایت حداقلی آنها می تواند راه 
را برای به رسمیت شناختن علنی طالبان هم باز کند حال آنکه مشخص نیست این پروسه چقدر 
زمان ببرد.  اروپا بطور مشخص و بر اساس آنچه رهبران و نمایندگان سیاسی آن ابراز کرده اند چند 
پارامتر یا پیش شرط مهم در ارتباط با حکومت طالبان در افغانستان مطرح می کند که شامل ساختار 

حکومت، رعایت حقوق بشر، مهاجرت و تروریسم است.
در این میان، آنها روی این اصل که طالبان طی 20 ســال گذشته این نکته را آموخته که باید به 
الزامات بین المللی پایبند باشد؛ تاکید ویژه دارند یا به عبارتی آن را موجه ترین بهانه برای تمایل خود 
به تعامل با گروهی می دانند که هنوز در لیست »تروریسم« غربی ها جا دارد اما آنها خود را نیازمند 

به مذاکره با آن می بینند.

ساختار حکومت
نه تنها اروپا، بلکه همه جامعه بین الملل امیدوار است دولت آتی افغانستان فراگیر باشد تا عالوه بر 

تنوع قومیتی این کشور، پاسخگوی تفاوت های سیاسی 
و تا حدی عقیدتی نیز باشد. تا این لحظه، تصویر روشنی 
از این دولت احتمالی ارائه نشده است حال آنکه موافقت 
طالبان با عضویت »عبداهلل عبداهلل« رئیس شــورای 
عالی مصالحه افغانستان، »حامد کرزای« رئیس جمهور 
سابق این کشــور و »گلبدین حکمتیار« رهبر حزب 
اسالمی افغانستان در شورای 12 نفره حکومتی، امیدها 

درباره امکان تعامل با دولت آتی را افزایش داده است.
انتظار می رود با توجه به اینکه از روز 30 آگوســت )8 
شــهریور(، عماًل نیروهای بیگانه خاک افغانستان را 
ترک کرده اند؛ مقدمات تشــکیل دولــت به اوایل ماه 
ســپتامبر موکول شود و این در حالی است که طالبان 
هــم می گوید که ظرف یک یا دو هفته آینده این کار 

را انجام می دهد.
در حــال حاضر، مقامات طالبــان می گویند که »مأ 
هبت اهلل آخند زاده« رهبر این گروه، در قندهار است و 
پس از پایان مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان یک 
نشست بزرگ را در این شهر برگزار خواهد کرد. در این 
اجالس قرار است روی چگونگی تشکیل نظام آینده در 

افغانستان بحث و رایزنی شود.

مهاجرت؛ خط قرمز اروپا
اگرچه اروپایی ها حین خروج از افغانستان، شمار زیادی 
از افغان هایی را که در 20 سال گذشته با آنها همکاری 
می کردند؛ از این کشــور خارج کردند اما واقعیت آن 
اســت که کشــورهای اروپایی به شدت نگران وقوع 
بحران پناهندگان جدید و به دنبال راهکاری برای مهار 
این بحران احتمالی هستند. در این میان، فعاالن حقوق 
بشر با سو ظن به بروکسل نگاه کرده و می گویند این 
امــکان وجود دارد که رهبــران اروپا برای ممانعت از 
هجوم سیل مهاجرت افغان ها به قاره سبز، تا حد زیادی 
در برابر طالبان کوتاه بیایند. این فرضیه به حدی قوی 
است که حتی »یورو نیوز« هم نمی تواند آن را نادیده 
بگیرد تا جایی که در این باره می نویسد: رهبران اروپایی 
در تالشند تا از هجوم گسترده مهاجران و پناهجویان 
افغان به اروپا جلوگیری کنند. پیامی که این رهبران به



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان مــاه 1400

۱۲

مهاجران افغان می فرستند این است که اگر باید از کشورتان بروید به کشورهای همسایه بروید اما 
اینجا، به اروپا نیایید.

صرف نظر از کشــورهای راست گرایی چون اتریش، حتی آلمان که در سال 2015 بیش از سایر 
کشــورهای غربی، پناهجو بویژه از سوریه پذیرفت اکنون سیگنال متفاوتی ارسال می کند. آلمان 
هشدار داده است که نباید بحران مهاجرتی سال 2015 تکرار شود و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه هم گفته است که اروپا نمی تواند به تنهایی عواقب وضعیت افغانستان را تحمل کند و اروپا 

باید در برابر سیل مهاجرت غیرقانونی از خود محافظت کند.
با این حساب، اروپا برنامه ملموسی برای کمک به پناهجویان افغان ندارد و با شانه خالی کردن ترکیه 
از پذیرش آنها، این ادعا مطرح می شود که بهتر است امداد رسانی در داخل افغانستان متمرکز شود یا 

اینکه اروپا روی کمک کشورهای همسایه افغانستان مانند ایران و پاکستان تمرکز کند.

حقوق بشر و تروریسم
تقریباً به پیش شرط های هر یک از سران اروپا که گوش کنیم، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق 
زنان و شفافیت رویکرد در قبال جنبش های تروریستی در آنها لحاظ شده است. در مورد نخست، 
تا امروز طالبان وعده هایی را درباره بازگشــت دختران افغان به مدارس، حضور زنان در دانشگاه ها، 
عدم مخالفت با حضور آنها در کادر درمان و غیره داده است. همچنین طالبان به دفعات گفته که 
اجازه نمی دهد از خاک افغانستان جهت حمله به دیگر کشورها استفاده شود و اینکه خواهان تعامل 
دیپلماتیک با کشورهای غربی است. با این حساب، به نظر می رسد هر دو طرف تا حدی مایل به 
تداوم رابطه با یکدیگر هســتند و این گونه برداشت می شود که اروپا به رعایت حداقل ها از سوی 

طالبان، رضایت بدهد.

استقالل طلبی در سایه همکاری با آمریکا
همانطور که پیشتر گفته شد؛ اینکه آمریکا در روند خروج از افغانستان، از اروپا مشورت چندانی 
نخواست؛ حس جاه طلبی سران قاره سبز را تا حدی جریحه دار کرده است. برای همین بود که 
زمرمه نیاز به ارتش واحد اروپایی که مستقل از ناتو عمل کند؛ بار دیگر باال گرفته است تا آنجاکه 
جوزف بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا می گوید: »ضروری است که اروپا توان و 
مقدورات نظامی خود را مســتقل از ایاالت متحده توســعه دهد. ما تحویل یک نیروی اعزامی 
قدرتمند 50 هزار نفری که از توان اجرای عملیات در شــرایطی مشابه در افغانستان برخوردار 

باشد، به اتحادیه اروپا پیشنهاد خواهیم داد«.
در واقع، اتحادیه اروپا در حال توســعه یک »مدار راهبردی« جدید است - چارچوبی که به 27 
عضو این اتحادیه توان و قابلیت دیپلماتیک و نظامی بیشتری می بخشد و آنچه را که به گفته 
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه »خودمختاری راهبردی« خوانده می شــود، بیش از 

پیش توسعه می دهد.
البته، چنین اظهاراتی هر از گاه، بســته به تلنگری که تحوالت جامعه بین الملل به اروپایی ها 
می زند؛ از زبان آنها شنیده می شود اما در عمل، سران اروپا به این فهم رسیده اند که هنوز برای 
آنکه ماهیت خود را جدا از چارچوب ناتو تعریف کنند؛ بســیار زود اســت. در مقابل، واشنگتن 

هم می داند که باید تا حدی حس جاه طلبی شرکای 
اروپایی را ارضا کند. برای همین است که از مدت ها 
پیش این فرضیه مطرح بود که که همزمان با تشدید 
رویکرد آمریکا در چرخش به ایندوپاســیفیک که به 
معنای انتقــال نیرو و تجهیزات به آســیای جنوب 
شرقی است؛ این مجال به نیروهای اروپایی ناتو داده 
می شود که خالء ایجاد شده در غرب آسیا را پر کنند.

در حــال حاضر، اتحادیه اروپــا از بلندپروازی ایجاد 
ارتش اروپایی کوتاه آمده و به ایجاد نیروی واکنش 
سریع متشکل از پنج هزار نظامی رضایت داده است 
که فقط در مواقــع بحرانی مثل آنچه حین عملیات 

تخلیه در فرودگاه کابل دیدیم وارد صحنه می شود.
در این میان، برخی ادعاها و توصیه ها مبنی بر اینکه 
وضعیت در افغانستان به امنیت قاره سبز گره خورده و 
اروپایی ها باید فارغ از کمک آمریکا، به طور مستقل، 
ابتکار عمل برای نجات افغانستان را به دست بگیرند؛ 
بیش از هر چیز دیگر شــک برانگیز است و به این 
فرضیه دامن می زند که شــاید آمریکا در ادامه پروژه 
مهار چین به دنبال تمرکز نیرو و تجهیزات در شرق 
آسیا است اما بازتوزیع نیروی نظامی در غرب و جنوب 
آسیا را به متحدان اروپایی ناتو خواهد سپرد. مصاحبه 
بورل با روزنامه ایتالیایی »کوریر دال سرا« گفته بود: 
واشــنگتن دیگر تمایلی به نبرد در جنگ های سایر 
ملت ها ندارد. از این منظر، شــاهد نوعی عدم تعامل 
قطعی آمریکا در عرصه جهانی خواهیم بود. اما اکنون 
زمان عدم تعامل ما )اروپا( نیســت. ما اروپایی ها باید 
از این بحران در راســتای تشــدید تالشی مشترک 
برای تقویت استقالل راهبردی خود استفاده کنیم. با 
تقویت توانایی عملکردمان، به تقویت ناتو هم کمک 

می کنیم.
ادعای اخیر ماکرون هم مبنی بر اینکه »فارغ از هر 
تصمیمی که آمریکایی ها برای ماندن یا تَرک عراق 
بگیرند، پاریس نیروهای نظامی خود را تا زمانی که 
دولت عراق به آنها نیاز داشته باشد، به عنوان بخشی 
از عملیات ضد تروریسم، در این کشور حفظ خواهد 

کرد«؛ در ادامه همین فرضیه قابل ارزیابی است.
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وحید پورتجریشــی: روی کار آمدن طالبان در افغانستان و ســقوط دولت نوپای این 
کشــور، عالوه بر نگرانی هایی که از آینده افغانستان و شرایط سیاست داخلی این کشور در 
دل همسایگان و حتی کشورهای غیر همسایه اروپایی ایجاد کرد، بحث مهمتری را نیز پیش 
کشــید و آن تغییر کامل موازنه قوا در منطقه و زمین بــازی میان بازیگران منطقه ای و فرا 

منطقه ای در افغانستان است.
آنچه مســلم است، افغانســتان و دولت این کشور، طی بیست ســال حضور آمریکا، به نوعی 
مســتعمره ایاالت متحده و قدرت های اروپایی محســوب می شد. اکنون اما با خروج نیروهای 
نظامی آمریکا و متحدین واشنگتن در ناتو، افغانستان به دست طالبان افتاده است. رهبران این 
گروه، علیرغم دوران زمامداری گذشــته خود، اعــالم کرده اند که کابل در دوران حکومت »نو 
طالبان ها« شرایطی متفاوت از گذشته را تجربه کرده و حکومت جدید طالبان خواستار برقراری 

ارتباط مستمر دیپلماتیک با تمامی کشورهای جهان بر اساساً موازین شریعت اسالم است.
همین موضع جدید طالبان اما ســخت ترین بخش ماجرا بوده و تمامی بازیگران خارجی در 
افغانســتان را سردرگم کرده است. ســوال این است که اگر طالبان طی بیست سال گذشته، 
آنطور که طرفداران این گروه مدعی هســتند، سیاســت ورزی را آموخته و به دنبال محقق 
ساختن شعارهای خود باشد، آنگاه باید منتظر نشست و دید که تصمیم آنها در خصوص حوزه 
سیاســت خارجی چیســت. آیا متحدین آمریکا و غرب در آینده افغانستان جایگاهی خواهند 

داشت یا باید تسلیم اقبال بد خود شوند؟
بدون شــک، یکی از کشورهای نقش آفرین و مهم در عرصه سیاست خارجی دولت پیشین 
افغانســتان، هند و دولت »نارندرا مودی« نخست وزیر این کشور بود. حال شاید نگران ترین 
کشور همسایه افغانستان از روی کار آمدن طالبان در این کشور اما، هند باشد که نه تنها از 
آینده ســرمایه گذاری های انجام شده خود در افغانستان، بلکه حتی از امنیت داخلی خود نیز 

نگران و مضطرب است.

نگرانیهای امنیتی هند
روز نهم شهریور ماه، وزارت خارجه هند از برگزاری نخستین نشست رسمی سفیر این کشور 
با یکی از رهبران ارشــد طالبان در قطر خبر داد. وزارت خارجه هند با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که »دیپاک میتال« سفیر این کشور در قطر امروز نشستی رسمی با »شیر محمد عباس 
ستانکزی« از رهبران ارشد طالبان در قطر داشته که این نشست به درخواست طالبان انجام 

شده است.
به گفته وزارت خارجه هند، مذاکره در خصوص اتباع هندی حاضر در افغانستان و تأمین 

امنیت آنها در این کشــور از جمله موارد مهم مطرح شده در جریان نشست دو طرف 
بوده است

 همچنین ســفیر هند در قطر، در خصوص نگرانی های کشــورش بر سر احتمال 
اســتفاده شبه نظامیان مخالف هند از خاک افغانستان برای حمالت تروریستی 
علیه کشورش با رهبر ارشد طالبان گفتگو کرده که شیر محمد عباس ستانکزی 

نیز به طرف هندی اطمینان داده که چنین مشکلی رخ نخواهد داد.
محورهای این گفتگو شــاید نشــان دهنده مهمتریــن نگرانی های هند در 
خصوص روی کار آمدن طالبان در افغانســتان از حیث امنیتی باشند. دولت 
هند در دوران زمامداری دولت نوپای افغانســتان در دوران ریاست جمهوری 
»حامد کرزای« و »اشــرف غنی«، کمک های نظامی زیادی به افغانســتان 
کرده که همین امر باعث شــد تا اشرف غنی در واپسین روزهای زمامداری 
خود دســت به دامن دهلی نو برای یافتن راهــکاری برای مقابله با طالبان 
شــود؛ درخواســتی که البته با پاسخ ســرد دهلی نو مواجه شد و در عمل، 
هند علیرغم کمک های گســترده سال های گذشته خود به دولت افغانستان، 
ترجیح داد در خصوص این فقره بی تفاوت و ســاکت بماند. دلیل این اقدام 
هند نیز روشن است؛ در صورت به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، شاید 

هند قربانی اصلی این تغییر در ساختار قدرت افغانستان باشد.
یکی از ویژگی های جامعه هنــد، وجود باورهای مذهبی قوی در پس ذهن 
اکثر شهروندان این کشور است. جایگاه مذهب در هند به گونه ای است که 
حتی دو حزب قدرتمند این کشــور یعنی »باهارات جاناتان پارتی« و »حزب 
کنگره« در کنار ســایر احزاب بزرگی مانند »مسلم لیگ«، کاماًل بر اساس 

مذهبــی  باورهــای 
عمل کرده و شــعارهای 

انتخاباتی آنها نیز در راستای 
اســالم،  یا  هندوئیســم  مذهب 

بــه عنوان دو مذهب بــزرگ در این 
کشــور، تنظیم و تبلیغ می شوند. متأسفانه 

تاریخ ارتباطات مسلمانان و هندوها در هند در 
بسیاری از برهه های زمانی، سرشار از درگیری های 
مذهبی خونین بوده که همچنان نیز این درگیری ها 
در هند ادامه دارد. از ســوی دیگر، دولت مودی که 
برآمده از حزب بهارات جاناتان اســت، به شدت به 
مذهب هندوئیســم معتقد بوده و شــاید بیشترین 
میــزان نارضایتی از ســال ها فعالیت دولت وی در 

هند، متوجه مسلمانان این کشور باشد.
اکنون اما شرایط متفاوت بوده و همانطور که سفیر 

هند نیز در دیدار خود با نماینده 
 طالبــان بــه وی

روابـط هنـد و افغانستـان در دوران طالبــان
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اشاره کرد، با توجه به وجود یکی از شاخه های مهم 
و اصلی القاعده در این کشور که تحت رهبری »ایمن 

الظواهری« رهبر القاعده مدیریت می شــود، رشد احتمالی 
اسالم هراســی در هند می تواند منجر به ایجاد درگیری های 

خونین، افزایش تعداد عملیات تروریستی توسط بنیادگرایان هر دو 
طیف و نهایتًا ایجاد ناامنی گسترده در این کشور شود.

»تحریک طالبان« و مساله کشمیر
موضوع کشــمیر ظاهــراً یکی از تنش های دائمی و بی پایان نــه تنها میان هند و 

پاکستان، بلکه میان مســلمانان و هندوهای دو کشور محسوب می شود. طی سال های 
گذشــته اما به دلیل محدود شدن شدید بنیادگرایان اســالمی مانند گروه »تحریک طالبان 
پاکســتان« یا »شــبکه حقانی« در این کشــور، درگیری و تنش های خونین در این منطقه 
کاهش یافته بود. اما از یاد نبریم که در بخش هندی کشــمیر نیز، اکثریت مســلمان ساکن 
بوده و همانطور که گفته شــد، طی سال های گذشته تحت فشار بیشتری با دوران زمامداری 
حزب کنگره به رهبری »ســونیا گاندی« قرار داشــته اند. اکنون اما با بازگشــت طالبان به 
صحنه قدرت در افغانســتان و ارتباطات گسترده این گروه با تحریک طالبان پاکستان، بدون 
شک، جنبش های اســالمگرا در بخش هندی کشمیر نیز جانی تازه به خود خواهد گرفت و 
این موضوع ممکن اســت به تنش میان بخش های هندی و پاکستانی کشمیر از یک سو و 

مسلمانان ساکن کشمیر هند با دولت محلی این ایالت از سوی دیگر منجر شود.

موضع احتمالی دولت هند در برابر طالبان
اما با توجه به مطالب مذکور، سوال مهم اینجاست که موضع 
دولت هند در برابر طالبــان چگونه خواهد بود؟ آیا باید 
شاهد تنش در روابط میان دولت جدید افغانستان 
به رهبری طالبان باشیم یا بر عکس، دهلی نو 
دست به مدارا و تساهل و تسامح احتمالی 

در برابر کابل خواهد زد؟
اکنون به نظر می رسد پاسخ به این 
سوال با ذکر موارد مذکور، کمی 
ساده تر شــده باشد. هر چند 
که در جهان سیاست همه 
چیز ممکن اســت ظرف 
کند،  تغییر  ساعت  چند 
امــا به نظر می رســد 
دهلی  کلــی  موضع 
نــو در برابر طالبان، 
در ادامــه مواضــع 
محافظــه کارانه و 
مداراجویانه ســفیر 
باشد.  قطر  در  هند 
حقیقــت امــر این 
با وجود  اســت که 
گســترده  انتقادات 
موجــود در جامعــه 
هند علیه سیاست های 
نارنــدرا مودی به ویژه 

در بخش سیاســت خارجی و کنتــرل داخلی این 
کشــور به ویژه در خصوص مقابله با شیوع کرونا، 
نخســت وزیر هند و دولت وی اکنون در موضعی 
نیستند که توانایی افزودن یک چالش امنیتی بزرگ 
به دردسرهای فعلی خود را داشته باشند. همچنین 
انتظار می رود مواضع گاهًا سخت دولت های محلی 
هندو تبار هند در برابر مســلمانان این کشور نیز تا 
حد زیادی تلطیف شــده و حتــی دولت هند برای 
جلوگیری از رشد بنیادگرایان اسالمی در داخل این 
کشــور، تا حد ممکن، به سمت تعمیق بیشتر روابط 
خارجی خود با کشورهای اســالمی به ویژه ایران 
حرکت کند. آنچه مسلم است، نقش فعلی تهران در 
شرایط فعلی آنچنان برای دهلی نو مهم و با ارزش 
است که شــاید بتوان گفت ایران تنها ناجی دولت 
هند از مخمصه ای به نام طالبان محسوب می شود
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مریم خرمائی:  »تعامــل، آزمایش و بی اعتمادی«؛ اینها 
کلیدواژه هایی اســت که هرگز پیــش از این، در نوع توصیف 
آمریکا از گروهی که به رغم خروج از لیســت سیاه، همچنان 

آن را تروریستی تلقی می کند؛ بی سابقه بوده است.
جمله »طالبان هم اکنون یک گروه تروریستی است« را »ند 
پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری 
30 مرداد یعنی شــش روز پس از سقوط کابل، بر زبان جاری 
کرد. اما بعد بالفاصله افزود: ما هم از پاداش و هم از مجازات 
اســتفاده می کنیم تــا طالبان را وادار بــه رعایت هنجارهای 

پایه ای بین المللی و حقوق اساسی مردم افغانستان کنیم.
این جمله بندی در ذات خود اشــکال آفرین است چرا که این 
سوال کلیدی را مطرح می کند که »چگونه آمریکا بعد از آنکه 
برای 20 ســال اولویتش در سطح جهان را مبارزه با تروریسم 
عنوان کرده بود؛ اکنون به همکاری با آن روی آورده است«؟

اینکــه از منظــر دولتمردان واشــنگتن، طالبــان یک گروه 
تروریســتی اســت؛ با این جور در نمی آید که مثاًل »آنتونی 
بلینکــن« وزیر خارجه آمریکا بگوید »ما در تالش هســتیم 
تا همچنان کانال های ارتباطی بــا طالبان را حفظ کنیم«؛ یا 
»ویکتوریا نوالند« معاون وزارت خارجه آمریکا تاکید کند که 
»به گفت وگوهای خود با طالبان ادامه می دهیم زیرا منافع ما 

و متحدان و شرکای ما را تأمین می کند«!
اصاًل فرض کنیم که این تناقضات به اسم رایزنی برای تأمین 
حقوق افغان ها قابل درک باشــد؛ اما این جمله ژنرال »مارک 
میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که احتمال همکاری 
نظامی با طالبــان را رد نکرده و می گوید »ما می توانیم برای 
عقب راندن گروه تروریســتی داعش خراسان، با گروه طالبان 
در افغانســتان همکاری کنیم«؛ دیگر اصاًل با منطق جور در 
نمی آید. این یعنی آمریکا می خواهد یک گروه تروریســتی را 
با یک گروه دیگر که به زعم واشــنگتن، هنوز هم تروریستی 
اســت؛ نابود کند؟ آیا می خواهد تروریسم را به درجات خوب 

و بد تقسیم کند؟
اینکه آمریکا در پشــت پرده این تناقــض گویی چه اهدافی 
را برای آینده افغانســتان دنبال می کند؛ باید در عقب گرد به 
گذشــته نه چندان دور و یک ســال پیش از آغاز روند خروج 

شتاب زده از این کشور دنبال کرد.

آمریکا؛ توازن تعهدات و منابع
در شرح دالیل سقوط سریع کابل به دست طالبان فرضیه هایی 
مطرح است از جمله »قومیت محور بودن جامعه افغانستان و 
وزن کشــی آنها در رقابت با یکدیگر« یا »اشتباه محاسباتی 
غرب در تالش برای تشــکیل و تربیت ارتشــی منظم برای 
مبارزه با شــبه نظامیان متخصــص در جنگ های چریکی و 

نامنظم«. اما طالبان بســیار پیشــتر از روز 24 مرداد 1400 
بر کابل مســلط شــده بود یعنی از همان زمان که واشنگتن 
به خواســت این گروه برای مذاکره درباره آینده افغانســتان 
بــدون حضور نمایندگان دولت این کشــور تن داد. از طرفی، 
آمریکایی ها ســر میز مذاکره به طالبان تضمین داده بودند که 
در تاریخ معین عقب نشینی خواهند کرد و ارتش افغانستان از 

همان لحظه باید می فهمید که تنها و رها شده است.
 »دونالد ترامپ« جمهوریخواه اســتارت خروج از افغانســتان 
را زد و »جــو بایدن« دموکــرات آن را عملی کرد اما واقعیت 
این اســت که فراتر از این دو نفر، این دولت واشنگتن بود که 
فارغ از هر نام و گرایــش حزبی و بنابر طرحی بلندمدت و از 
پیش تعیین شده، حکم به پایان تاریخ مصرف افغانستان برای 

آمریکا داد.
همه از متن کالم »جوزف بورل« مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا مبنی بر لزوم عبرت آموزی از بحران افغانستان 
و تالش برای اســتقالل دفاعی، فقط سودای پر رنگ و لعاب 
»تشــکیل ارتش اروپایی« را می بینند که در نازل ترین سطح 

خود یعنی »ایجاد نیروی واکنش سریع« نمود پیدا می کند.
امــا، در میــان اظهارات حاکــی از دلخوری ایــن دیپلمات 
اســپانیایی، آن تــک جمله های گاه و بی گاهی مهم اســت 
که با چاشــنی همدردی با آمریکا عرضه می شود. آنجا که در 
مصاحبه با »نیویورک تایمز« می گوید »آمریکا نمی خواهد بار 
همه چیز را به تنهایی به دوش بکشــد« یا وقتی در گفتگو با 
»کوریر دال ســرا« تاکید می کند که »واشنگتن دیگر تمایلی 
به نبرد در جنگ های سایر ملت ها ندارد«. این جمالت جسته 
و گریخته چکیده منطق پیچیده آمریکا برای واگذاری میدان 
افغانستان به رقبای منطقه ای اســت البته اگر مانع از تحقق 

سناریوی سیاهی به اسم »جنگ داخلی افغانستان« شوند.
ترجمه ساده تک جمله های گاه و بیگاه بورل به این معنا است 
کــه »آمریکا می خواهد میان تعهــدات و منابع، تعادل ایجاد 
کند«. طبیعی اســت که وقتی تعهد از امکانات فراتر می رود، 
شــاهد زوال تدریجی خواهیم بود. در حالی که آمریکا بقای 
خود را در رقابت با چین می بیند اما از متوازن کردن کســری 
تراز تجاری خود با این کشور عاجز است؛ چرا باید منابعش را 
در افغانستان هزینه کند. آن جمله های معروف ترامپ درباره 
اینکه »اعضای ناتو باید ســهم بیشــتری از هزینه های این 
پیمان را بپردازند« یا »عربســتان باید هزینه تأمین امنیتش 
را بدهد«؛ ناظر بر همین برون ســپاری تعهدات برای تمرکز 

ن در دورنمای سیاست خارجی آمریکا
افغانستا
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بر حل اولویت هــای داخلی کوتاه مدت در راســتای تحقق 
اولویت های خارجی بلند مدت اســت. به عبارت دیگر، آمریکا 
قصد دارد برای مدتی، به گونه ای حساب شده، پرآشوب ترین 
منطقه جهان را به دیگران واگذار کند تا بودجه نظامی اضافه 
از خاورمیانــه به پروژه های عظیم عمرانــی در داخل آمریکا 
سرازیر و به این ترتیب، زمینه فعالیت های اقتصادی، رشد نرخ 

اشتغال و درآمدزایی برای مقابله با چین فراهم شود.

آمریکا؛ برون سپاری مسئولیت ها
در مجموع، چه در آســیای میانه و چه در غرب آسیا و شمال 
آفریقا )خاورمیانه(، دولت بایدن به دنبال تعریف نظمی اســت 
کــه در آن بازیگــران منطقه ای به کاهــش تنش های خود 
بپردازند و آمریکا نیز این نظم را در راستای تأمین منافع خود 
مدیریت کند. به این ترتیب، خواســته های امنیتی واشنگتن 
پشــت میز مذاکره اعضای منطقه برآورده می شــود و آمریکا 
کمتر از گذشــته انرژی خود را صرف چانه زنی مستقیم کرده 

و به جای آن بر نقش به اصطالح حمایتی متمرکز می شود.
»جیک ســالیوان« مشاور امنیت ملی فعلی کاخ سفید، زمانی 
در توضیح این رویکرد، با انتشار یادداشتی با عنوان »فرصت 
آمریــکا در خاورمیانه«، از تمرکز بــر روی گفتگوهای درون 
منطقه ای ســخن گفته بود که در اصــل، متأثر از نیاز آمریکا 
برای تسریع روند خروج از غرب آسیا با هدف انباشت نیروها 
و تجهیزات در منطقه ایندوپاســیفیک اســت که اصلی ترین 

کانون رقابت های راهبردی در قرن 21 تلقی می شود.
طبق تئوری ارائه شــده از سوی ســالیوان، با توجه به اینکه 
وابســتگی آمریکا به منابع انرژی خاورمیانه کم شده و هدف 
نهایی آن در چرخش به شــرق آسیا تأمین می شود؛ واشنگتن 
باید برای اجتنــاب از خالء قدرتی که بــا کاهش حضور در 
منطقه ایجاد خواهد شــد؛ بار مسئولیت هایی را که برای خود 

تعریف کرده بود؛ به دوش کشورهای منطقه بیندازد.
در این تقسیم وظیفه، شــرکای اروپایی ناتو می توانند گزینه 
خوبــی برای پر کردن جای خالی آمریکا برای نظارت بر امور 
غرب آسیا باشــند. برای مثال، در همین موضوع افغانستان، 
بورل امروز مدعی شد »اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که تحت 
حمایت دفتر مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، یک بستر 

سیاســی منطقه ای برای همکاری با همســایگان افغانستان 
ایجاد کند«.

خــوب که دقت کنیم، اعضای قاره ســبز از هم اکنون برای 
ایفای نقشــی که آمریکا در سایه بحران افغانستان برای اروپا 

تعریف کرده، وارد عمل شده اند.
اکنون کافی اســت تا آنگونه که ژنرال »مارک میلی« رئیس 
ســتاد مشــترک ارتش آمریکا پیش بینی کرده، افغانستان به 
ســمت درگیری میان طالبان، داعش و دیگر مدعیان قدرت 
پیش برود. در آن صورت، اروپایی های عضو ناتو می توانند در 
نقش پلیس جهــان، دلیل به زعم خود قانع کننده تری برای 

حضور در صحنه بازی بیابند.
در این میان، آمریکا می کوشــد با تناقض گویی در تروریسم 
خواندن طالبــان، دعوت کردن آن به همکاری، باز کردن راه 
چین و روســیه در بازسازی افغانستان و در نهایت پیش بینی 
جنگ داخلی، طرفین دخیل در تحوالت این کشــور را درگیر 

اشتباه محاسباتی کند.
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وحید پورتجریشی: خروج ناگهانی نظامیان آمریکایی از افغانستان، موضوعی است که 
نه تنها راه راه برای بازگشت طالبان به عرصه قدرت در این کشور هموار کرد؛ بلکه این اقدام، 
در عرصه بین المللی نیز با واکنش های تند و انتقادات شدید مواجه شد. اما آنچه مسلم است. 
همچنان نگرانی هایی در خصوص آینده سیاسی افغانستان در دوران پس از بازگشت طالبان 
به قدرت برای روســیه و چین وجود دارد که عمده آنها مربوط به احتمال ایجاد بی ثباتی در 
امنیت منطقه با قدرت گرفتن بنیادگرایان در افغانســتان مربوط می شود. همچنین اظهارات 
جدید و عجیب طالبان در خصوص رویه جدید سیاســت ورزی این گروه و ادعای ایجاد تغییر 
در شیوه حکمرانی در افغانستان در قیاس با گذشته نیز حدس و گمان ها را بیشتر کرده و این 

احتمال وجود دارد که بسیاری از تحلیل ها، دستخوش تغییری جدی شوند.
در همین راســتا، خبرگزاری مهر با دکتر »گلن دیزن« اســتاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ و 
کارشــناس ارشد حوزه اوراسیا به گفتگو پرداخته است. دیزن سوابق ارزشمندی چون کرسی 
استادی مدرســه اقتصاد مسکو، محقق دانشگاه سیدنی غربی اســترالیا و سردبیری نشریه 
»روســیه در امور جهانی« را در کارنامه خود دارد. در ادامه، مشروح این گفتگو تقدیم حضور 

می گردد:

*در خصوص بحران افغانستان، همانطور که می دانید، روسیه صراحتاً نگرانی 
عمیق خود را در خصوص اوضاع این کشــور و نفوذ احتمالی طالبان به خاک 
متحدین مسکو در آســیای میانه اعالم کرده است. از سوی دیگر، ایاالت 
متحده و متحدین غربی این کشــور نیــز نگرانی خود را در خصوص ایفای 
نقش روســیه و چین در آینده افغانستان ابراز کرده اند. به نظر شما، روسیه 
و چین در صحنه آینده سیاســی افغانســتان طی دوره جدید حکومت داری 

طالبان در این کشور، چه نقشی ایفا خواهند کرد؟
روســیه به شدت به طالبان بی اعتماد بوده و نگران بی ثباتی در افغانستان است که این بی 
ثباتی، به جمهوری های شــوروی سابق در آسیای مرکزی نیز سرایت خواهد کرد. به عالوه، 
طالبــان نیز هیچ قولی در خصوص تشــکیل یک دولت فراگیر که نشــان دهنده تعدیل در 

سیاســت های این گروه و جلوگیری از بروز جنگ 
داخلی در افغانســتان باشــد، نداده اســت. منافع 
روســیه در افغانستان، عمدتًا در جلوگیری از انتشار 
مشکالت داخلی این کشــور در وسعت منطقه ای 
بوده و البته این یک هدف میان رده برای مســکو 
بوده و روســیه را قادر می سازد تا برای دستیابی به 

آن، دست به همکاری با طالبان نیز بزند.
 هم مســکو و هم پکن، به خوبی از هدف آمریکا 
یعنی تالش برای ایجاد شــکاف میان روســیه و 
چین، آگاه هســتند. تا اینجای کار، روسیه و چین 
رویکرد تقریبًا مشابهی را در قبال افغانستان دنبال 
کرده اند. رویکرد مطلوب مسکو و پکن، ایجاد روابط 
دوســتانه و همکاری با افغانســتان از طریق ایجاد 
انگیزه برای همزیستی مســالمت آمیز با توسل به 
مشارکت در پروژه های اقتصادی اوراسیا است. اگر 
طالبان از این فرصت اســتفاده نکند، روسیه و چین 
تنها بر ثبات منطقه تمرکز خواهند کرد اما از سوی 
روســیه و چین، هیچ عالقه ای به پیروی از رویکرد 
ایاالت متحده برای صحبت با زبان اولتیماتوم ها و 
تهدیدها برای تعیین نحــوه زندگی افغان ها وجود 
ندارد. عالوه بر این، روســیه و چین هیچ عالقه ای 
به اعزام نیروهای نظامی خود به افغانستان ندارند.

*طالبان مدعی شــده اســت که شیوه 
حکومت داری و سیاســت ورزی این گروه 
به نسبت گذشــته تغییر کرده و خواستار 

گلن دیزن استاد دانشگاه جنوب شرقی نروژ:

چرایی وابستگی ارتش افغانستان به واشنگتن
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برقراری ارتباط با تمامی دولت های جهان در آینده هســتند. از سوی دیگر، 
منتقدان این گروه در افغانستان معتقدند که این مدعیات حقیقت نداشته و 
با اعتقادات بنیادگرایانه طالبان مطابقت ندارد. نظر شما در خصوص طالبان 
جدید چیست؟ آیا اساس تغییری در رفتار و رویه این گروه مشاهده می کنید؟

ارزیابی رفتار طالبان در آینده بسیار مشکل است. آنها سعی کرده اند به کشورهای منطقه در 
مورد نیات خیر و مطلوب خود اطمینان دهند. با این حال، این تنها می تواند یک اســتراتژی 
موقت باشــد، آن هم تا زمانی که آنها توان خود برای کنترل کشــور را تقویت کنند. خروج 
فاجعــه بار و تحقیرآمیز نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانســتان یــک پیروزی بزرگ برای 
طالبان بود که می تواند تا حدی مشــکل ســاز بوده و به افزایش غرور آنها دامن بزند. دست 
بــاال و برتری جنگجویان طالبان که موفق به بیرون راندن آمریکایی ها از خاک افغانســتان 
شــد، احتمااًل مانعی در برابر ایجاد یک دولت فراگیر که بتواند ثبات را در این کشور تضمین 
کند، خواهد شد. نقش برجســته مبارزان پیشکسوت و رهبران طالبان نیز کار را برای ایجاد 
یک گروه طالبان جدید و متفاوت از آنچه در دهه 1990 میالدی شــاهد آن بودیم، بســیار 

مشکل خواهد کرد.

*درست پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از تصمیم 
خود برای اســتقرار پایگاه های نظامی جدید آمریکا در کشــورهای آسیای 
مرکزی خبر داد؛ موضوعی که با مخالفت شــدید مسکو مواجه شد. ارزیابی 
شــما از نقش آمریکا در آینده این منطقه چیست؟ آیا با توجه به مشکالت 
پیچیده و متعدد آمریکا در داخل این کشــور مانند دشــواری های ناشی از 
مبارزه با بیمــاری کرونا و تبعات منفی این بیماری بــر اقتصاد داخلی این 
کشــور، »پرزیدنت بایدن« باز هم مایل به توسعه حضور نظامی آمریکا در 

منطقه آسیای میانه خواهد بود؟
انتظار من این اســت که هر دو کشــور روسیه و چین، فشار زیادی برای رد موضوع تأسیس 
اســتقرار پایگاه های نظامی آمریکا در آســیای مرکزی وارد کرده و حتی امکان اســتفاده از 
آسمان این کشــورها برای آمریکا را منتفی کنند. آمریکا زمانی به افغانستان تجاوز کرد که 
حمله تروریســتی 11 ســپتامبر 2001 رخ داده بود؛ با این حال، آنها همچنین در مورد هدف 
ایجاد نفوذ گسترده تر در منطقه آسیای مرکزی در راستای محدود کردن نفوذ روسیه و چین 
در این منطقه، آشــکارا سخن می گفتند. عالوه بر این، تقویت حضور منطقه ای آمریکا برای 
مهار ایران نیز مهم بود. روسیه، چین و ایران همه از حضور طالبان نگران هستند، اما از سوی 
دیگر، همه آنها از خروج آمریکا از منطقه راضی هســتند. حمله آمریکا به افغانستان و تهاجم 
به آسیای مرکزی در سال 2001 در اوج قدرت ایاالت متحده رخ داد، اما اکنون 20 سال بعد 

توزیع بین المللی قدرت بسیار تغییر کرده است. بنابراین، روسیه و چین در راستای 
جلوگیری از حضور آمریکا در منطقه که هدف از آن، ایجاد تفرقه و مهار 

قدرت های بزرگ است، تالش خواهند کرد.
روســیه و چین در حال تالش برای ایجاد »مشارکت بزرگ 

اوراســیا« بوده و در این راســتا، به دنبال تقویت روابط 
اقتصــادی و همــکاری امنیتی در سراســر بخش 

آســیایی منطقه اوراسیا با کشورهایی مانند ایران 
کــه در مســیر مخالفت با اهــداف آمریکا در 

خصوص ایجاد موازنه قوا و به حاشیه راندن 
قدرت های نــو ظهــور در منطقه حرکت 

می کنند، هستند.

خارجه  وزیر  راب«  »دومینیک   *
انگلیــس اخیراً طی ســخنانی 
محاســبات  که  کــرد  اعتراف 
امنیتی این کشور  سرویس های 
در  انگلیس  متحدین  ســایر  و 
ناتو، در خصوص توانایی طالبان 

در  قدرت  گرفتن  دست  به  برای 
افغانستان اشــتباه بوده و خروج 

نیروهای خارجی از افغانستان نیز بر 
اساس همین ارزیابی اشتباه صورت 

گرفت. آیا شــما چنین مدعیاتی را از 
سوی یکی از رهبران ناتو با چندین دهه 

تجربه جنگ در سراسر جهان می پذیرید؟

این احتمال وجود دارد که در گزارش سرویس های 
اطالعاتی، توقع پیشــروی ســریع طالبان نبود و 
این پیشــروی ســریع، احتمااًل حتی خود طالبان 
را هــم غافلگیر کرد. بــا اینحال، احتمــااًل موارد 
اشــتباهی نیز وجود دارد و همچنین از نظر سیاسی 
مصلحت نیســت که آشــکارا در مورد مالحظات 
مختلف صحبت کنیم. به عنوان مثال، وابســتگی 
ارتش افغانســتان به ایاالت متحــده یک تصمیم 
استراتژیک بود زیرا وابســتگی امنیتی، منبع نفوذ 
سیاسی محســوب می شــود. هدف اصلی حضور 
نظامی ایاالت متحده در افغانســتان، درست مانند 
اروپا یا شــرق آســیا، نه تنها دفاع از این کشورها 
بلکه کسب نفوذ و وفاداری سیاسی است. بنابراین 
قابــل پیــش بینی بود کــه خروج آمریــکا تا حد 
زیــادی به قدرت نیروی هوایی ارتش افغانســتان 
پایــان دهد. برخی از تصمیمــات مربوط به خروج 
فاجعــه بار آمریکا را می تــوان در ضعف اجرایی و 
نه صرفًا ضعف اطالعاتی جســتجو کرد. به عنوان 
مثال، تصمیم برای تــرک پایگاه هوایی »بگرام« 
قبل از تخلیــه غیرنظامیان و تجهیــزات نظامی، 
یک تصمیم وحشــتناک بود. عالوه بر این، ترک 
ســریع پایگاه هوایی نیز یک اشتباه بزرگ بود زیرا 
ایاالت متحده پایگاه را در وقت نیمه شــب آن هم 
بدون اطالع قبلی ترک کــرد. می توان تصور کرد 
که تأثیر این اقدامــات بر روحیه نیروهای افغان تا 
چه حد خواهد بود زیرا ایاالت متحده طی برگزاری 
مراسمی رســمی برای انتقال کنترل پایگاه نظامی 
و یا اطالع به ارتش افغانســتان از این کشور فرار 
نکرده است. اجرای فرآیند خروج نیروهای نظامی 
آمریــکا، ایمن و منظــم نبــود، بنابراین نکوهش 
گزارشات سرویس های اطالعاتی به تنهایی، بهانه 

کافی محسوب نمی شود.
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زهرا میرظفرجویان: بیســت سال از حوادث 11 سپتامبر 2001 می گذرد و هنوز ابهامات 
این حادثه و پشــت پرده سناریوی برنامه ریزی شده آن، افکار عمومی را رها نکرده است. از 
آن زمان تاکنون گزارش های امنیتی، مقاالت و نوشــته های زیادی درباره ابهامات و دســت 

داشتن سیاستمداران آمریکایی در این حوادث منتشر شد.
به طور کلی آنچه که سیاستمداران و نظریه پردازان آمریکایی در نظر داشتند، ایجاد یک نظم 
نوین بر اســاس منافع آمریکا در حوزه های مختلف جهان بود. بنابراین بر اساس این سناریو 

طراحی شده، افغانستان به عنوان نخستین مقصد این طرح انتخاب شد.
در نخستین گام، انگشت اتهام حوادث 11 سپتامبر به سمت القاعده و پناهگاه جغرافیایی آن 
یعنی افغانســتان متمرکز شد. 11 سپتامبر بهانه ای برای اشغال افغانستان بود تا به وسیله آن 

آمریکایی ها گستره جغرافیایی غرب آسیا را در حیطه و تسلط خود قرار دهند.
اما پرسش اینجا است که چرا 20 سال بعد از این حوادث مشکوک، آمریکایی ها با هزینه یک 
تریلیون دالری به طور تحقیر آمیز از افغانســتان خارج شدند. در این راستا پروفسور »رابرت 
شاپیرو« استاد و رئیس سابق گروه علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا در گفتگویی با خبرنگار مهر، 
انتقادات در رابطه با خروج شتابزده آمریکا از افغانستان را موجه دانست و خروج آمریکایی ها 

را نشان دهنده شکست عملکردشان در افغانستان خواند.

*ایاالت متحده ۲۰ ســال به بهانه مبارزه با تروریسم، پروژه ملت سازی و 
تحمیل ارزشــهای غربی در افغانســتان حضور داشت اما همانطور که اکثر 
کارشناســان اذعان کرده اند، ایاالت متحــده در تحقق اهداف خود در این 

کشور شکست خورده است. به نظر شما دالیل شکست آمریکا چه بود؟
ایاالت متحده سعی کرد تا ارتشی را مانند ارتش خود در افغانستان ایجاد کند. اما آنها موفق نشدند 
ارتشی را در آنجا به طور کامل آموزش داده تا بتواند نه تنها از تسلیحات ارائه شده استفاده کند بلکه 

آنها را بدون کمک ایاالت متحده یا پیمانکاران خارجی تعمیر و نگهداری کند.
 طالبان جنگ های متفاوتی انجام داد. با درکی از واقعیت، ایاالت متحده باید به افغانستانی ها 
کمک می کرد تا در جنگی که می توانســتند از طالبان پیشــی بگیرند، موفق شوند. البته این 
امــر نیز بســتگی به این دارد که افغانســتانی ها بخواهند در چنین جنگــی مبارزه کنند. در 
چنین جنگی، احتمال کمتری وجود داشــت که آمریکایی ها در استفاده از نیروی هوایی خود 

غیرنظامیان را به طور تصادفی بکشند.

*بسیاری بر این باورند که ســقوط کابل نتیجه توافقات پشت صحنه بین 
ایاالت متحده و طالبان بود. آیا شما نیز با این دیدگاه موافق هستید؟

خیر، معامالت آشــکاری بین طالبان و رهبران محلی و ارتش افغانســتان وجود داشت که 
می دیدند آنها نمی توانند بدون حضور ارتش آمریکا طالبان را شکست دهند.

*خروج شــتابزده و غیرمسئوالنه ایاالت 
متحده از افغانســتان انتقادات زیادی را 
در بین متحدان و شــرکای خود به همراه 
داشــت، نظر شما در این رابطه چیست و 
آیا این نوع رفتار برای یک ابرقدرت شرم 

آور نیست؟
این انتقادات موجه بوده و نشــان دهنده شکســت 
عملکرد ایاالت متحده می باشــد. اگــر آمریکاییها 
می توانستند بقیه شهروندان خود و افغانستانی هایی 
را که برایشــان کار کرده بودند از افغانستان خارج 

کنند، انتقادات کمتری به آنها وارد می شد.

*پس از خــروج آمریکا از افغانســتان، 
در  اکنون  که  زیادی  سالح های  واشنگتن 
دست طالبان است، از خود به جا گذاشت، 
به نظر شــما این امر چه عواقبی می تواند 

برای منطقه داشته باشد؟
نمی توانم بــا اطمینان بگویم که اســتفاده از این 
ســالح ها در دراز مدت چه عواقبی خواهد داشــت 
مگــر اینکه بتوان آنها را به نحــوی در دراز مدت 

حفظ و جایگزین کرد.

در  آمریــکا  لشکرکشــی  *سیاســت 
کشورهایی مانند عراق و افغانستان باعث 
است.  کشورها شده  این  در  ویرانی هایی 
آیا زمان آن فرا نرســیده است که ایاالت 
متحده در سیاست های نظامی خود تجدید 

نظر کند؟
بله و این همان چیزی اســت کــه بایدن گفته یا 
حداقل به طور ضمنی آن را بیان کرده است. زمان 
آن فرا رسیده اســت که ایاالت متحده سیاستهای 
نظامی خود را مرور کرده و به استفاده از دیپلماسی 

و روابط چندجانبه بازگردد.

رابرت شاپیرو استاد دانشگاه کلمبیا:

لزوم بازنگری واشنگتن در سیاست های نظامی خود
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کوین گااللی بنیانگذار مرکز آگاهی جهانی:

۱۱ سپتامبر بهانه ای برای یک جنگ ساختگی با دشمنی خیالی بود

عبدالحمید بیاتی: 20 ســال از واقعه 11 سپتامبر حادثه ای که موجب رقم خوردن فصلی 
جدید در ســاختار بین الملل شــد می گذرد اما هنوز ابعاد زیادی از آن ناگفته و پنهان باقی 

مانده است.
بعد از حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم ابتدا به افغانستان 
اعالم کرده بود نرسید.و ســپس به عراق حمله کرد اما با گذشت 20 سال به هیچیک از اهدافی که در سال 2001 

در 11 سپتامبر سال 2001 عملیاتی به ظاهر تروریستی در خاک ایاالت متحده بوقوع پیوست 
و پیامدهای مختلف سیاســی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای این کشور و جامعه جهانی به 
دنبال داشت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این واقعه به همان اندازه مهم است 
که حملــه به بندر نظامی پرل هاربر آمریکا مهم بود؛ حملــه ای که منجر به دخالت ایاالت 
متحده در جنگ جهانی دوم شد. به گفته تحلیلگران یازدهم سپتامبر تاریخ سیاسی این کشور 
را تغییر داد. خصوصًا اینکه آمریکایی که پس از ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی در دهه نود 

رقیبی در جهان نداشت با دشمن ساختگی جدیدی بنام »افراط گرایی مذهبی« روبرو شد.
ملیت عوامل حمالت 11 سپتامبر 2001 را 15 تبعه عربستان سعودی، 2 تبعه امارات متحده 
عربی، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان تشکیل می داد. تیم عملیاتی حادثه 11 سپتامبر تمامًا 
از کشــورهای عربی و عضو ســازمان افراطی القاعده بودند. با این حال جورج بوش پسر دو 
هستند و خطری بزرگ برای جامعه جهانی محسوب می شوند.کشــور افغانســتان و عراق را هدف قرارداد و اعالم کرد که این دو کشور »محور شرارت« 

این در حالی بود که کمیســیون یازده ســپتامبر آمریکا در گزارش خود اطالعات زیادی را از 
دخالت های روشــن برخی از عوامل حکومتی عربســتان در پدید آمدن این واقعه افشا کرد. 
موضوع اشاره کرد.بعدها مایکل مور مستندســاز مشهور آمریکایی در فیلم »فارنهایت یازدهم سپتامبر« به این 

20 سال بعد از حمالت 11 سپتامبر، به سختی می توان تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند 
واکنــش دولت های آمریــکا و بریتانیا به این حمالت، منجر بــه افزایش امنیت در جهان و 
خاورمیانه شــده است. یکی از مهم ترین انتقادها، حمله به افغانستان و سپس حمله به عراق 
توسط دولت جورج بوش پسر است. به گفته بسیاری از تحلیلگران، ناامنی و ظهور گروه های 

افراطی در عراق و افغانستان ناشی از حمالت آمریکا به این کشورها است.
 پروژه بزرگ »دموکراســی در خاورمیانه« که روزی شعار اصلی مقامات دولت جورج بوش 
پســر از جمله وزیر خارجه وی، کاندولیزا رایس بود در سال های اخیر به کابوسی تبدیل شده 

که مهم ترین بخش آن را عدم ثبات و امنیت در خاورمیانه تشکیل می دهد.
در بیستمین سالگرد این حمالت که موجب رقم خوردن فصلی جدید در تحوالت بین الملل 
پیشتر رئیس مرکز حقوق بشر کانادا بود.شــد با »کوین گااللی« رئیس و بنیانگذار مرکز آگاهی جهانی به گفتگو نشســتیم. گااللی 

وی تاریخدان و از فعاالن حوزه حقوق بشــر است که پس از اعتصاب در واتیکان به شهرت 
رسید. زندگی گااللی از سال 2009 یعنی زمان تحصیل در انگلیس وارد فاز جدیدی شد. در 
این ســال وی پی به جاسوسی گســترده دولت انگلیس از افراد حاضر در این کشور به ویژه 
دانشــجویان برد و دست به افشــاگری در این رابطه زد و پس از آن در دفاع از حقوق بشر 

اقدامات زیادی انجام داده و کتاب هایی را نیز در این رابطه منتشر کرد.
گااللی معتقد اســت کشورهای غربی از جمله آمریکا با هدف پاک سازی کشور خود از وجود 
اقلیت هــا برنامه ویژه ای با نام کاهش جمعیت را به اجرا گذاشــته اند که این برنامه شــامل 
مواردی متعدد از قبیل قتل، زندانی کردن، تبعید و … می شــود. متن مصاحبه با گااللی به 

*بعد از گذشــت ۲۰ سال اکنون درباره ۱۱ ســپتامبر چگونه فکر می کنید شرح زیر است:
و چــرا تالش های ادعایــی آمریکا برای از بین بردن تروریســم به نتیجه 

نرسیده اند؟
11 سپتامبر حادثه ای صحنه سازی شده بود که آمریکا از آن به عنوان بهانه ای برای اشغال 
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تفاده کرد. 11 سپتامبر 
نظامی آخرین نقطه در آسیا که طرح کنترل جمعیت را نپذیرفته بود اس

طر درباره یک دشمن خیالی و قابل 
2001 ماشه ای بود که سیستم بین المللی برای ایجاد خ

لمس به نام »اســالم بنیادگرا« الزم داشت تا جنگی ساختگی را علیه دشمنی که خود آن را 

ورده بود )دشمن ساختگی( آغاز کند.
بوجود آ

در واکنش به این حادثه ســاختگی و برای جلوگیــری از یک جنگ واقعی میان مدعیان در 

ذیر بــود، حمله به القاعده 
آینــده ای نزدیک که به دلیل کاهــش منابع وقوع آن اجتناب ناپ

)دشــمن خود ساخته( در افغانستان، آخرین و تنها کشوری در آسیا که در آن نرخ تولد بیش 

از 7 کودک برای هر زن بود انتخاب شد.

کشــورهای حمله کننده معتقد بودند که زاد و ولد زیاد موجب کاهش منابع در سطح جهانی 

د نیاز وارد جنگ های خونین با یکدیگر می شوند از 
شــده و کشــورها برای تأمین منابع مور

ت را در پیش گرفته اند.
همین رو سیاست کنترل جمعی

هدف از حمله به افغانســتان هیچگاه پایان دادن به تروریســم نبود بلکه هدف از آن عقیم 

ســازی و کاهش جمعیت مردم افغانستان بر اســاس متدهای کنترل جمعیت در سایر نقاط 

ز ورود آمریکا به افغانستان نرخ باروری در این کشور 
جهان بود و به همین دلیل بود که بعد ا

به شدت کاهش یافت.

*بعد از واقعه ۱۱ ســپتامبر آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم و ریشه کن 

کردن آن به افغانستان و عراق حمله کرد، اما بعد از گذشت ۲۰ سال نه تنها 

تروریســم از بین نرفته بلکه گروه های جدید تروریستی شکل گرفته و در 

حال فعالیت هستند، شما این جریان را چطور تفسیر می کنید؟

ی بود تا کل جهان اسالم به سمت متدهای جهانی کنترل 
واقعه 11 سپتامبر همچنین بهانه ا

جمعیت ســوق داده شود و وضعیتی شبیه سایر نقاط جهان از لحاظ جمعیتی برای مسلمانان 

شــکل بگیرد. عالوه بر این در اســالم سلســله مراتبی که در کلیسا هســت وجود ندارد و 

تفاده از روش های شیمیایی 
بنابراین هیچ رهبری را در جهان اسالم نمی توان یافت که با اس

و بیولوژیکی مخفیانه به جنگ مردم خود رفته باشــد؛ این پدیده ای است که تمام فرقه های 

مسیحی در غرب آن را انجام داده اند.

ز دارد تا با 
تروریســم همانند کرونا یک دشمن ابداعی و تهدیدی خیالی است که سیستم نیا

ه و از گزینه نظامی علیه منطقه و مذهبی استفاده 
بهانه کردن آن دســت به حمله نظامی زد

ت در برابر سیستم جهانی یا همان نظم نوین جهانی محسوب 
کند که آخرین ســنگر مقاوم

می شود.

*آمریکا بعد از ۲۰ ســال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد اما وضعیت 

این کشــور بسیار بدتر از زمانی اســت که در سال ۲۰۰۱ ایاالت متحده و 

همپیمانانــش به آن حمله کردند، با توجه به شــرایط موجود شــما آینده 

افغانستان را چطور پیش بینی می کنید؟

افغانســتان به محض اینکه برنامه بین المللی کنترل جمعیــت را پذیرفته و میزان باروی را 

 مورد نیاز خود را از جامعه 
به ســطح 2.1 فرزند برای هر زن برســاند تمامی کمک های مالی

 فرد یا گروهی که حکومت را در این کشور بدست 
جهای دریافت می کند. اگر طالبان و یا هر

شر را نیز رعایت کند 
ی گیرد بتواند ثبات را به افغانستان بازگردانده و میزان کمی از حقوق ب

م

بطوریکه نه منطقه و نه جهان از تحوالت داخلی آن متأثر نشــوند هم از لحاظ سیاســی به 

رسمیت شناخته می شود و هم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در آن انجام می شود و به 

ده و از منافع آن بهره مند 
این ترتیب این کشــور می تواند معادن عظیم خود را استخراج کر

شده و به سطح کشورهای در حال توسعه برسد.

به عبارت دیگر اگر رهبریت افغانســتان بتواند به دنیا نشــان بدهــد که از لحاظ جمعیتی و 

ی دارد و می خواهد 
ی را نیز برای سرمایه گذار

مشروعیت سیاسی به ثبات رسیده و محیط امن

د کرده و زندگی برای مردم آن 
تا منابع طبیعی خود را با جهان شــریک شــود به سرعت رش

بهتر می شود.



مجلـه بین الملـل مهــر
ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان مــاه 1400

۲۳

زهرا میرظفرجویان: بیست ســال از حوادث 11 سپتامبر 2001 می گذرد و هنوز ابهامات این 
حادثه و پشــت پرده سناریوی برنامه ریزی شــده آن، افکار عمومی را رها نکرده است. از آن زمان 
تاکنون گزارش های امنیتی، مقاالت و نوشته های زیادی درباره ابهامات و دست داشتن سیاستمداران 

آمریکایی در این حوادث منتشر شد.
به طور کلی آنچه که سیاستمداران و نظریه پردازان آمریکایی در نظر داشتند، ایجاد یک نظم نوین 
بر اساس منافع آمریکا در حوزه های مختلف جهان بود. بنابراین افغانستان به عنوان نخستین مقصد 

این سناریوی از پیش طراحی شده، انتخاب شد.
در نخستین گام، انگشت اتهام حوادث 11 سپتامبر به سمت القاعده و پناهگاه جغرافیایی آن یعنی 
افغانستان متمرکز شد. 11 سپتامبر بهانه ای برای اشغال افغانستان بود تا به وسیله آن آمریکایی ها 

گستره جغرافیایی غرب آسیا را در در حیطه و تسلط خود قرار دهند.
اما پرسش اینجا است که چرا 20 سال بعد از این حوادث مشکوک، آمریکایی ها با هزینه یک تریلیون 
دالری به طور تحقیر آمیز از افغانستان خارج شدند. در همین راستا، »شیرین هانتر« عضو شورای 
روابط خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون کلمبیا در گفتگویی با خبرنگار مهر، دالیل زیادی 
را برای شکست آمریکایی ها در افغانستان عنوان کرد و آنها را در تحقق اهدافی مانند ملت سازی و 
ایجاد دموکراسی ناکام خواند.شیرین هانتر می گوید طی 20 سال حضور آمریکا در افغانستان، هیچ 
حمله تروریستی در آمریکا که نشات گرفته از افغانستان باشد، صورت نگرفت اما این در حالی است 

که حضور نظامی آمریکا در افغانستان، امنیت را برای این کشور به همراه نیاورد.

*ایاالت متحده ۲۰ سال به بهانه مبارزه با تروریسم، پروژه ملت سازی و تحمیل 
ارزشهای غربی در افغانســتان حضور داشت اما همانطور که اکثر کارشناسان 
اذعان کرده اند، ایاالت متحده در تحقق اهداف خود در این کشور شکست خورده 

است. به نظر شما دالیل شکست آمریکا چه بود؟
آمریکا در تحقق برخی از اهداف خود موفق شد. به عنوان مثال، در بیست سال گذشته هیچ حمله 
تروریستی در آمریکا که نشات گرفته از افغانستان باشد انجام نشده است. تحصیالت مدرن نیز در 
کشور افغانستان گسترش یافت و زنان نیز در این کشور پیشرفت هایی کردند. با این حال، آمریکا در 

مورد اهدافی مانند ملت سازی و ایجاد دموکراسی شکست خورد.
 دالیل زیادی برای این امر وجود دارد: اول اینکه آمریکا وارث کشوری شد که به دلیل جنگ های 
طوالنی مدت شــوروی و همچنین جنگ های داخلی افغانستان ویران شده بود. دلیل دیگر وجود 
شــکاف های قومی، قبیله ای و فرقه ای فراوان در جامعه افغانســتان است. اختالف بین رهبران 
افغانستان و فساد گسترده در دولت کابل نیز از دیگر دالیل این شکست هستند. دلیل آخری که 
برای شکست آمریکایی ها در افغانستان می توان ذکر کرد کارشکنی متحدان آمریکا مانند پاکستان 

بود که حتی پس از سال 2000 نیز از طالبان حمایت کردند.

*بسیاری بر این باورند که سقوط کابل نتیجه توافقات پشت صحنه بین ایاالت 
متحده و طالبان بود. آیا شما نیز با این دیدگاه موافق هستید؟

بین آمریکا و طالبان توافق شد. اما این توافق پشت صحنه نبود. مذاکره آشکارا توسط زلمای خلیلزاد 
فرستاده ویژه در امور افغانستان، صورت گرفت.

*خروج شتابزده و غیرمسئوالنه ایاالت متحده از افغانستان انتقادات زیادی را در 
بین متحدان و شرکای خود به همراه داشت. نظر شما در این رابطه چیست و آیا 

این نوع رفتار برای یک ابرقدرت شرم آور نیست؟

متحــدان آمریکا، به ویژه اروپایی ها زمان زیادی برای 
حفظ امنیت خود به آمریکا وابسته بودند و در عین حال 
به شــدت از آمریکا انتقاد می کنند. بنابراین انتقاد آنها 
نشان دهنده نگرانی از این بابت است که آمریکا دیگر 

مایل به تحمل بارهای امنیتی آنها نخواهد بود.
بدیهی است که قدرت گرفتن طالبان در افغانستان 
ضربه ای به جایگاه بین المللی ایاالت متحده است. 
با این حال، آمریکایی ها اولویت های دیگری هم در 
داخل کشور خودشــان و هم در سطح بین المللی 
دارند و ماندن در افغانستان دیگر گزینه ای مناسب 

برای آنها نبود.

*پس از خروج آمریکا از افغانســتان، آنها 
ســالح های زیادی را که اکنون در دســت 
طالبان است، از خود به جا گذاشتند. به نظر 
شما این امر چه عواقبی می تواند برای منطقه 

داشته باشد؟
این موضوع بســتگی به این دارد که طالبان در قبال 
همسایگان افغانستان چه سیاست هایی اتخاذ کند. اگر 
آنها بخواهند با رویکرد سازشــکارانه تصمیم بگیرند، 
عواقب آن بسیار زیانبار نخواهد بود. اما اگر آنها تصمیم 
بگیرند کــه ایدئولوژی خود را صــادر کرده و نگرش 
خصمانه ای نسبت به همسایگان خود اتخاذ کنند، در 
ایــن صورت احتمال درگیری افزایش می یابد. به طور 
بالقوه، ایران ممکن است از جانب حکومت تحت سلطه 

طالبان در کابل اذیت شود.

*سیاست لشکرکشی آمریکا در کشورهایی 
مانند عراق و افغانستان باعث ویرانی هایی 
در این کشورها شده است. آیا زمان آن فرا 
ایاالت متحده در سیاست های  نرسیده که 

نظامی خود تجدید نظر کند؟
مدتی است که مخالفت فزاینده ای با مداخالت نظامی 
آمریکا در کشــورهای دیگر وجــود دارد، مگر اینکه 
برای امنیت کشورشان کاماًل ضروری باشد. خروج از 
افغانستان تا حدی به دلیل مخالفت فزاینده آمریکایی ها 

با مشارکت های نظامی در خارج از کشور است.
با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بدون 
11 سپتامبر، ایاالت متحده به افغانستان حمله نمی کرد 
و سیاست های صدام در منطقه نیز به تصمیم آمریکا 

برای حمله به عراق کمک کرد.

شیرین هانتر استاد دانشگاه جورج تاون:
آمریکا در تحقق اهدافی مانند ملت سازی در افغانستان شکست خورد
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عبدالحمید بیاتی: در بیســتمین ســالگرد واقعه 11 ســپتامبر، بار دیگر آمریکا با به راه 
انداختن نمایش و بیان اینکه قصد انتشار اسناد مربوط به این حادثه و نقش عربستان در آن 

را دارد سعی در سرپوش گذاشتن بر ابعاد مخفی آن دارد.
در 11 ســپتامبر ســال 2001 عملیاتی به ظاهر تروریســتی در خاک ایاالت متحده بوقوع 
پیوســت و پیامدهای مختلف سیاســی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای این کشور و جامعه 
جهانی به دنبال داشــت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که این واقعه به همان اندازه 
مهم اســت که حمله به بندر نظامی پرل هاربر آمریکا مهم بود؛ حمله ای که منجر به دخالت 
ایاالت متحده در جنگ جهانی دوم شــد. به گفته تحلیلگران، یازدهم سپتامبر تاریخ سیاسی 
این کشــور را تغییر داد. خصوصًا اینکه آمریکایی که پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در 
دهه نود رقیبی در جهان نداشــت با دشمن ســاختگی جدیدی بنام »افراط گرایی مذهبی« 

روبرو شد.
ملیت عوامل حمالت 11 سپتامبر 2001 را 15 تبعه عربستان سعودی، دو تبعه امارات متحده 
عربی، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان تشکیل می داد. تیم عملیاتی حادثه 11 سپتامبر تمامًا 
از کشــورهای عربی و عضو ســازمان افراطی القاعده بودند. با این حال جورج بوش پسر دو 
کشــور افغانســتان و عراق را هدف قرار داد و اعالم کرد که این دو کشور »محور شرارت« 

هستند و خطری بزرگ برای جامعه جهانی محسوب می شوند.
این در حالی بود که کمیســیون یازده ســپتامبر آمریکا در گزارش خود اطالعات زیادی را از 
دخالت های روشــن برخی از عوامل حکومتی عربســتان در پدید آمدن این واقعه افشا کرد. 
بعدها مایکل مور مستندســاز مشهور آمریکایی در فیلم »فارنهایت یازدهم سپتامبر« به این 

موضوع اشاره کرد.
20 سال بعد از حمالت 11 سپتامبر، به سختی می توان تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند 
واکنــش دولت های آمریــکا و بریتانیا به این حمالت، منجر بــه افزایش امنیت در جهان و 
خاورمیانه شــده است. یکی از مهم ترین انتقادها، حمله به افغانستان و سپس حمله به عراق 
توسط دولت جورج بوش پسر است. به گفته بسیاری از تحلیلگران، ناامنی و ظهور گروه های 

افراطی در عراق و افغانستان ناشی از حمالت آمریکا به این کشورها است.
پروژه بزرگ »دموکراسی در خاورمیانه« که روزی شعار اصلی مقامات دولت جورج بوش پسر 
از جمله وزیر خارجه وی، کاندولیزا رایس بود در ســال های اخیر به کابوسی تبدیل شده که 

مهم ترین بخش آن را عدم ثبات و امنیت در خاورمیانه تشکیل می دهد.
 در بیســتمین ســالگرد این حمالت که موجب رقم خوردن فصلــی جدید در تحوالت بین 
الملل شد با پروفسور »ویلیام بی من« استاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا به گفتگو نشستیم.

ویلیام اورمان بی من )William O. Beeman( اســتاد و رئیس گروه مردم شناســی 
دانشــگاه مینه ســوتا است. وی همچنین از ســال 2005 تا 2008 ریاست بخش خاورمیانه 

انجمن مردم شناسی آمریکا را برعهده داشته است.

ویلیام بی من استاد دانشگاه مینه سوتای آمریکا:

نکات مغفول در واقعه نکات مغفول در واقعه ۱۱۱۱ سپتامبر/ هدف از لشکرکشی به خاورمیانه سپتامبر/ هدف از لشکرکشی به خاورمیانه



مجلـه بین الملـل مهــر
ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان مــاه 1400

۲۵

بی من پیشتر مدیر گروه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه براون )Brown( در ایالت رودآیلند 
و اســتاد مردم شناســی و مطالعات آسیای شرقی این دانشــگاه نیز بود. وی دکترای مردم 
شناســی را از دانشگاه شیکاگو در ســال 1976 دریافت کرد و به خاطر نوشتن چندین جلد 
کتــاب و بیش از 100 مقاله علمی در مــورد پویش های ارتباطات در ایاالت متحده، ایران و 

غیره بسیار مشهور است. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

*بعد از گذشت ۲۰ سال اکنون درباره ۱۱ سپتامبر چگونه فکر می کنید و چرا 
تالش های ادعایی آمریکا برای از بین بردن تروریسم به نتیجه نرسیده اند؟

حمالت 11 سپتامبر توسط القاعده طرح ریزی شده بود و عوامل آن از کشورهای متعددی از 
جمله عربســتان بودند و نه از عراق و ایران. افرادی که سال ها در افغانستان علیه اشغال این 
کشــور توسط شوروی جنگیده بودند. عوامل القاعده بویژه اسامه بن الدن رهبر آن مستقیمًا 
از ســوی دولت آمریکا حمایت می شدند و دلیل آن این بود که در دوران جنگ سرد، آمریکا 
دوســت داشت که با نفوذ شــوروی در منطقه مقابله کند و القاعده یکی از ابزارهای این کار 
بود. بعد از خروج شوروی از افغانستان و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایاالت متحده دیگر 

عالقه ای به این گروه نداشت. چرا؟
چون آنها مسلح شده آموزش های انقالبی دیده بودند و متعهد به سرنگون کردن حکومت ها 
و اســتقرار نظام مذهبی مورد نظر خود در کشورهایشان بودند. در نتیجه آمریکا این گروه ها 
را که آن زمان »مبارزین آزادی« به آنها گفته می شــد رها کرد و این گروه ها به پاکســتان 
عقب نشــینی کرده و خود را تحت عنوان طالبان بازسازی کردند و البته چهره های رادیکال 

آنها در القاعده جای گرفتند.
هدف اصلی القاعده خاندان سلطنتی عربستان بود و ایاالت متحده به دلیل حمایت نظامی از 

عربستان و حضور نظامی در خاک این کشور هدف دوم این گروه محسوب می شد.
واقعه 11 ســپتامبر که از سوی القاعده سازماندهی شده بود حمله علیه ایاالت متحده بود اما 
هدف اصلی آن خارج کردن آمریکا از خاورمیانه و بطور ویژه از عربستان سعودی بود. اعضای 
عربســتانی القاعده به شدت با خاندان سلطنتی این کشور مخالف بودند و هنوز هم همینطور 
است اما این حقیقت هم از سوی آمریکا و هم حکومت عربستان سعودی مدفون شده است.

آمریکا عربستان سعودی را بخاطر حمالت 11 سپتامبر محکوم نکرد و در عوض دولت بوش 
شعار »هرگز اجازه نده یک بحران خوب به هدر برود« را سرلوحه کار خود قرار داد و تصمیم 
گرفت تا از این تراژدی برای پیاده کردن استراتژی »نئوکان ها« )نو محافظه کاران آمریکا( 

در خاورمیانه مبنی بر تغییر ساختار این منطقه با تغییر حکومت های آن استفاده کند.
نومحافظه کاران توصیه می کردند که برای تأمین امنیت اســرائیل آمریکا باید حکومت های 
سوریه، عراق و ایران را سرنگون کرده و رهبران این کشورها را با رهبرانی که با سیاست های 

آمریکا و اسرائیل همخوانی دارند جایگزین کند و این کاری بود که دولت بوش انجام داد.
آنها )آمریکا و متحدانش( از تراژدی 11 ســپتامبر اســتفاده کردند تا به عراق حمله کرده و 
صدام را ســرنگون کرده و از بین ببرند. آنها این کار را با این بهانه که صدام در حال ساخت 
تســلیحات هسته ای و کشتار جمعی اســت انجام دادند و این در حالی بود که صدام و عراق 
هیچ ربطی به حوادث 11 سپتامبر نداشتند. در سال 2003 آنها )آمریکا( یک بار دیگر همین 
استراتژی را به کار گرفته و این بار به دروغ مدعی شدند که ایران در حال ساخت تسلیحات 

هسته ای است.
تا زمان دولت باراک اوباما آمریــکا هیچگاه برای متوقف کردن القاعده جدی نبود. هر چند 
دولت اوباما در کشــتن بن الدن موفق عمل کرد اما حتی دولــت وی نیز از انجام هرگونه 

تالشی برای محدود کردن فعالیت های القاعده و طالبان طفره رفت.
بر همین اساس آمریکا به راستی هیچگاه بطور واقعی با تهدیدهای ناشی از طالبان، القاعده 
و در سال های اخیر داعش مقابله نکرد. اقدامات آمریکا در این رابطه پراکنده و محدود بودند 
و هیچگاه حالت جدی به خود نگرفتند و در عوض این حمالت و اقدامات علیه کشــورها و 
گروه هایی همچون ایران و عراق که هیچ تهدید تروریســتی ایجاد نمی کردند به کار گرفته 
شد. ایران، عراق و ســوریه از این رو هدف حمالت آمریکا قرار گرفتند که احتمال می رفت 

تهدیدی علیه اسرائیل باشند.

*آمریکا بعد از ۲۰ ســال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد اما وضعیت 
این کشــور بسیار بدتر از زمانی اســت که در سال ۲۰۰۱ ایاالت متحده و 
همپیمانانــش به آن حمله کردند، با توجه به شــرایط موجود شــما آینده 

افغانستان را چطور پیش بینی می کنید؟
طالبان آن قدرها که در ابتدا به نظر می رســید قوی نیســت. آنها برای اداره افغانستان که در 
واقع مجموعه ای از کارگزاران و قبیله های قدرتمند منطقه ای است، با مشکالت زیادی روبرو 
خواهند شــد. حتی در دوران پادشاهی کوتاه مدت افغانستان، شخص پادشاه کنترل کمی بر 
کل کشور داشت. طی چند سال آینده، این کشور بار دیگر به مراکز قدرت منطقه ای بطوری 

که مرکز، کنترل کمی بر آنها دارد تجزیه می شود. 
به نظر من، شکل ایده آل حکومت افغانستان یک 
فدراســیون است، چیزی شبیه ســوئیس، با مقدار 
زیــادی از خودمختاری منطقــه ای. تالش طالبان 
بــرای اعمال قــدرت و کنترل مرکــزی بر تمام 

w.افغانستان شکست خواهد خورد
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عبدالحمید بیاتی: 20 سال از واقعه 11 سپتامبر حادثه ای 
که آمریــکا آن را بهانه ای برای لشکرکشــی به خاورمیانه و 
آســیای غربی قرار داد و نام ســتیزه جویی خود را مبارزه با 

تروریسم نهاد، می گذرد.
20 ســال بعد از حمالت 11 ســپتامبر، به ســختی می توان 
تحلیلگرانی را یافت که معتقد باشند واکنش دولت های آمریکا 
و بریتانیا به این حمــالت، منجر به افزایش امنیت در جهان 
و خاورمیانه شده اســت. یکی از مهم ترین انتقادها، حمله به 
افغانستان و ســپس حمله به عراق توسط دولت جورج بوش 
پسر اســت. به گفته بســیاری از تحلیلگران، ناامنی و ظهور 
گروه های افراطی در عراق و افغانســتان ناشــی از حمالت 

آمریکا به این کشورها بوده است.
پروژه بزرگ »دموکراسی در خاورمیانه« که روزی شعار اصلی 
مقامات دولت جورج بوش پســر از جملــه وزیر خارجه وی، 
کاندولیزا رایس بود در سال های اخیر به کابوسی تبدیل شده 
که مهم ترین بخش آن را عدم ثبــات و امنیت در خاورمیانه 

تشکیل می دهد.
در بیستمین سالگرد این حمالت که موجب رقم خوردن فصلی 
جدید در تحوالت بین الملل شــد با پروفسور »دانیل سرور« 
مشــاور اسبق کاخ سفید به گفتگو نشســتیم. »دانیل ِسرور« 
مشاور اسبق کاخ سفید و از معروف ترین کارشناسان حاضر در 
مبحث مدیریت جنگ و از کارشناســان ارشد مؤسسه »روابط 
دو ســوی آتالنتیک« و از اساتید دانشــگاه »جان هاپکینز« 
اســت که سابقه فعالیت گســترده در مورد جنگ های عراق، 

افغانستان و بالکان را دارد. این مصاحبه به شرح زیر است:

*آمریکا بعد از واقعه ۱۱ ســپتامبر به بهانه مبارزه 
با تروریســم به افغانســتان و عراق حمله کرد، 
اکنون بعد از گذشت ۲۰ سال، این لشکرکشی چه 

نتیجه ای در بر داشته است؟
هر چند القاعده ضعیف شــده اما مبارزه با تروریسم موفقیت 
چندانی در ســطح جهانی نداشــته، طالبان بازگشته و افراط 
گرایان در کشــورهای زیادی پراکنده شده اند اما با این وجود 

چند سالی می شود که آنها حمله ای را در آمریکا انجام نداده اند.

*آمریکا بعد از ۲۰ ســال حضور نظامی افغانستان را ترک کرد اما 
وضعیت این کشور بســیار بدتر از زمانی است که در سال ۲۰۰۱ 
ایاالت متحده و همپیمانانش به آن حمله کردند، با توجه به شرایط 

موجود، شما آینده افغانستان را چطور پیش بینی می کنید؟
آمریکا با هدف از بین بردن القاعده به افغانســتان حمله کرد و طالبان هدف اولیه 
ایاالت متحده نبود. بازگشــت این گروه به قدرت اساسًا به دلیل اشتباه و شکست 

دولت اشرف غنی که متحد آمریکا محسوب می شد؛ رخ داد.
 

*شما معتقدید که وضعیت فعلی افغانستان تماماً به دلیل شکست و 
کم کاری دولت غنی بوده و ربطی به توافق احتماالً محرمانه آمریکا با 

طالبان و خروج غیر مسئوالنه ایاالت متحده از افغانستان ندارد؟

توافق انجام شده میان آمریکا و طالبان یک توافق کاماًل علنی بود و بر اساس آن 
آمریکا از افغانستان خارج شد. طالبان به مفاد این توافق عمل نکرد.

*با این اوصاف شما آینده افغانستان را چطور می بینید؟
بــه نظر من افغان های آزادیخــواه و جوانان مبارز به فعالیــت خود ادامه می دهند 
اما طالبان در روزهای اخیر نشــان داده که آماده اســت تا مخالفان خود را از میان 
برداشــته و حقوق زنان را نادیده بگیرد. در چنین شرایطی توانایی طالبان در پاسخ 
به انتظارات حامیان خود بســیار محدود خواهد بود زیرا کمک های خارجی به طور 

ناگهانی به پایان می رسد و ذخایر ارزی کشور مسدود می شود.
از ســوی دیگر، آمریکایی ها تصمیمات دشواری برای انتخاب خواهند داشت چون 
هیچ امیدی برای برکنــاری طالبان در آینده نزدیک وجود ندارد. طالبان بنیادگرا و 
تمامیت خواه است. آنها معتقدند که شیوه حکومت داری مطلوب آنها بگونه ای است 
که نمی توانند افراد با دیدگاه های مخالف را در بر بگیرند. در چنین شرایطی انتخابات 
بیهوده اســت. طالبان معتقد است سازش با گروه های متنوع می تواند قدرت آنها را 
تضعیف کند. در این میان چالش های طالبان فقط مربوط به پنجشیر نمی شود بلکه 
شــاخه داعش در این کشــور نیز جزو چالش های این گروه است. داعش، موفقیت 
طالبان را به دلیل خروج آمریکا از افغانستان می داند و نه پیروزی مبارزین این گروه. 
بر همین اساس وقوع جنگ داخلی در افغانستان محتمل است و گروه های مقاومت 

عالوه بر پنجشیر در سایر نقاط نیز می توانند شروع به فعالیت کنند.

دانیل سرور مشاور سابق کاخ سفید: 

مبارزه آمریـکا با تروریسـم موفقیت چنـدانی در برنداشـت
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رامین حســین آبادیان: مدتی اســت که مقامات دولت ترکیه سیاســت جدیدی را در 
قبال کشــورهای عربــی در پیش گرفته اند. بر این اســاس، مســئوالن آنــکارا به دنبال 
آن هســتند تا ضمــن تجدید نظر در سیاســت های پیشــن خود، روابط و مناسبات شــان 
با کشــورهای عربی را بهبود بخشــند. از جمله کشــورهای عربی که آنکارا تالش می کند 
 روابط خود با آنها را دســتخوش تغییر ســازد، می توان به عربستان سعودی، امارات و مصر

اشاره کرد.
در همین ارتباط، »طحنون بن زائد آل نهیان« مشاور امنیت ملی امارات حدود 2 ماه پیش در 
رأس هیأتی بلند پایه وارد آنکارا شــد و با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه دیدار 
کرد. همین ســفر کافی بود تا گمانه زنی ها پیرامون بهبود روابط میان آنکارا و ابوظبی بیش 
از پیش تقویت شــود. البته مقامات اماراتی و ترکیه ای پیشتر نیز سیگنال های مثبتی را برای 

از سرگیری روابط دوجانبه به یکدیگر ارسال کرده بودند.
در همین راستا، وزرای خارجه ترکیه و امارات چند ماه پیش تماس تلفنی کوتاهی با یکدیگر 
داشــتند. پس از آن »مولود چاووش اوغلو« وزیــر خارجه ترکیه گفت که پیام های مثبتی از 
امــارات دریافت کرده و امیدوار اســت که این پیام ها، نتایج ملموس و علنی در پی داشــته 
باشد. واقعیت این است که ترکیه در طول سال های گذشته، به دلیل مواضع امارات در قبال 

تحوالت مصر، قطر و لیبی، روابط خود با ابوظبی را قطع کرده بود.
بنابرایــن، یکی از عواملی که موجب شــده اســت تا امــروز مقامات ترکیــه ای در روابط 
خــود با اماراتی ها تجدیدنظــر کنند، فروکش کردن بحران ها در مصر، قطر و لیبی اســت. 
بدون تردید مصالحه میان قطر و کشــورهای چهارگانه تحریم کننده )عربســتان، امارات، 
 بحریــن و مصر( نقش مهم و بســزایی در کاهش ســطح تنش ها میان ترکیــه و امارات 

داشته است.
از ســوی دیگر، به نظر می رســد که دولت آنــکارا از رهگذر 
بهبــود روابــط خود با امــارات، اهــداف اقتصادی را 
نیــز دنبال می کند. ســخنان چنــدی پیش رئیس 
جمهــور ترکیه در ایــن زمینه، خود بــه تنهایی 
گــواه بر ایــن مدعا اســت. در همیــن ارتباط، 
»رجب طیب اردوغان« تصریــح کرد: »امارات 
به زودی ســرمایه گذاری های وسیعی در ترکیه 
انجــام خواهد داد. همه بررســی های الزم برای 
انجام  اماراتی در ترکیه   سرمایه گذاری شرکت های 

شده است«.
در همین حال، چند روز پیش نیز وزارت خارجه مصر 
در بیانیــه ای اعالم کرد که »حمدی لوزا« معاون وزیر 
خارجه این کشــور طی روزهای 7 و 8 سپتامبر )16 و 17 
شهریور( به آنکارا ســفر می کند. هدف از این سفر برگزاری 
دومین دور گفتگوهای میان مصر و ترکیه عنوان شــده اســت. 
انتظار می رود دو طرف به بررسی روابط دوجانبه و پرونده های 

منطقه ای بپردازند.
این در حالی اســت که از زمان برکناری »محمد مرســی« 
رئیــس جمهور منتخب مردم مصر از قدرت توســط ارتش 
این کشور، دولت ترکیه ضمن محکوم کردن اقدام ارتش، 
دولت جدید قاهره به ریاســت »عبدالفتاح السیســی« را 
دولِت کودتاچیان توصیف کرد. روابط میان قاهره و آنکارا 
از ســال 2013 تاکنون با تنش های فراوانی همراه بوده 
اســت. با این حال، به نظر می رسد که سفر قریب الوقوع 
مقام ارشــد مصری به آنکارا صفحــه جدیدی از روابط 

دوجانبه میان آنکارا و قاهره را خواهد گشود.
افزون بر آنچه که گفته شــد، ترکیــه قصد دارد روابط 

خود با عربســتان سعودی را نیز بهبود بخشد. پس 
از قتل »جمال خاشقجی« نویسنده و روزنامه نگار 
منتقد سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در 
شهر »اســتانبول«، رئیس جمهور ترکیه به صورت 
تلویحی »محمد بن ســلمان« ولیعهد ســعودی را 
عامل این جنایت معرفی کرد. از همان زمان، روابط 
و مناســبات میان آنکارا و ریاض رو به ســردی و 

تنش گرایید.
در حال حاضر، نشــانه های بهبــود تدریجی روابط 
میان ترکیه و عربســتان ســعودی نیز آشکار شده 
اســت. در همین ارتباط، چندی پیش اعالم شــد 
که ســفیر ترکیه در عربستان با شماری از مقامات 
ارشد وزارت خارجه این کشــور دیدار کرده است. 
این خبر نشــان داد که ترکیه همزمان با تالش ها 
برای بهبود روابطش با مصر و امارات، ازســرگیری 
 روابط با عربســتان را نیز در دســتور کار خود قرار 

داده است.
آنچه که واضح به نظر می رسد، این است که ترکیه 
به دنبــال افزایش نفوذ خود در میان کشــورهای 
عربی است تا بدین ترتیب، عرصه را به طور کامل 
برای جوالن ایاالت متحــده آمریکا در منطقه، به 
واشــنگتن واگذار نکرده باشــد. ترکیــه به خوبی 
دریافته است که آمریکایی ها روابط و مناسبات خود 
با کشورهای عربی را روز به روز تقویت می کنند؛ از 
همین روی، با تغییر در سیاست ها و استراتژی های 
خود نمی خواهد عرصــه را به رقبای بین المللی اش 

واگذار نماید.
همانطور که پیشــتر نیز اشــاره شد، مقامات دولت 
ترکیــه از طریق تغییر سیاســت های خود در قبال 
کشــورهای عربی و حرکت از تنش زایی به سمت 
تنش زدایی، بــه دنبال تحقق اهداف اقتصادی نیز 
هســتند. در همین حال، مقامــات دولت آنکارا به 
دلیل اختالفاتی که با آمریکا و کشــورهای غربی 
دارند، تالش می کنند ائتالف جدیدی را با مشارکت 
کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی، امارات 

و مصر، تشکیل دهند.

روابط دولت ترکیه با کشورهای عربی
از تنـش زایـی تا تنـش زدایـی
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آذر مهدوان: انزوای ترکیه در مدیترانه شرقی و 
تنش های موجود در ایــن منطقه، ترکیه را مجبور 
به برداشــتن گام هایی در راستای بهبود روابط خود 
با عربســتان ســعودی، امارات و مصر کرده است. 
البته اقدامات آنکارا برای ترمیم روابطش با ریاض 
به شکل آهســته دنبال می شود اما از سویی شاهد 
مراودات سیاســی این کشور با قاهره و ابوظبی نیز 

هستیم.
ترکیه ســال ها بر ســر موضوع حمایــت از اخوان 
المسلمین با مصر اختالفات عمیقی را داشته است 
امــا قرار گرفتــن »رجب طیــب اردوغان« رئیس 
جمهــور ترکیــه و »عبدالفتاح السیســی« رئیس 
جمهــور مصر در کادر عکس پایان نشســت لیبی 
ســال گذشــته در آلمان در واقع چراغ سبز ترکیه 
برای مصر بود، پس از آن نیز شاهد اقدامات جدی 
 دو کشور برای از ســرگیری روابطشان تا به امروز 

بوده ایم.
 اما روابط ترکیه با عربستان سعودی و امارات کمی 
متفاوت تر اســت، ترکیه بر سر موضوعات مرتبط با 
قطر و لیبی حدود یک دهه تنش را با امارات تجربه 
کرده است. از سویی ترکیه هر چند مانند امارات به 
دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نبوده 
اما اختالف ایدئولوژیک عمیقی بر سر موضوع اخوان 
المسلمین، مساله مصر و قطر با امارات داشته است. 
 البته مناقشه آنکارا با ریاض هم بر سر همین مسائل 

بوده است.
 ترکیه و امارات هیچگاه سیاست راهبری در منطقه 
نداشته اند و همیشه سیاست خارجی هر دو در حال 
چرخش بوده و این دو رقیب منطقه ای سیاستهایشان 
را طبق منافع تعریف کرده اند، حاال در راستای توسعه 

 روابط شاهد گفتگوهای دو جانبه رئیس جمهور ترکیه با محمد بن زائد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی 
هستیم.

تحــرکات اخیر در سیاســت خارجی ترکیه صرفًا به این ختم نمی شــود و شــاهد پیام های 
مثبــت اردوغان در خصوص از ســرگیری روابط با ارمنســتان نیز هســتیم. ترکیه یک بار 
در ســال 2009 با میانجی گری کشــور ســوئد دو پروتکل »برقراری روابط دیپلماتیک« و 
»گســترش روابط دوجانبه« با ارمنســتان را امضا کرده بود که این توافق یکی از مهم ترین 
گام هایی بود که هر دو کشــور در راستای عادی ســازی روابط خود برداشته بودند. هر چند 
این توافقات به بن بســت برخورد اما آنطور که از پیام های مثبت نیکول پاشــینیان نخست 
 وزیر ارمنســتان و اردوغان دیده می شــود هر دو کشــور مایل به تغییر سیاست خود مقابل 

هم هستند.
خبرنگار مهر، با هدف بررسی سیاست خارجی ترکیه گفتگویی را با »سنجر ایمر« استاد روابط 

بین الملل در دانشگاه افق آنکارا داشته است که در ادامه از نظر می گذرد:

*اخیرا شــاهد گام های ترکیه در راســتای بهبود روابط خود با عربستان 
ســعودی، مصر و امارات هســتیم. این در حالی است که ترکیه در موضوع 
اخوان المســلمین با دولت عبدالفتاح السیســی اختالف نظر داشته است 
و همچنین بعد از یک دهه تنش شــاهد دیدارهایــی میان ترکیه و امارات 
هســتیم. آیا این موضوع صرفــاً به تالش ترکیه برای خــروج از انزوا در 
 مدیترانه شــرقی مربوط است یا مسائل منطقه ای نیز در این خصوص تأثیر 

داشته است؟
ترکیــه در منطقــه سیاســت های اشــتباهی را دنبال کرد. مثاًل سیاســت این کشــور در 
موضوع اخوان المســلمین اشــتباه بود. موضــوع این گروه مربوط به مســائل داخلی مصر 
بــود و نیازی بــه مداخله آنکارا در قاهره نبــود. به نظرم تهران، قاهــره و آنکارا مهم ترین 
 محــور در ایجاد اســتقرار در منطقه هســتند برای همین باید همــکاری الزم را در منطقه 

داشته باشند.
امارات با اینکه به خاطر داشــتن منابع انرژی شــرایط بهتری دارد اما به علت آمار جمعیتی 
محــدودش نمی تواند با ترکیه و یا ایران رقابت کند. سیاســت امــارات در چارچوب مواضع 
عربســتان سعودی تعریف می شــود و با رژیم اســرائیل در حال همکاری است، در حالیکه 
مهم ترین دلیل تنش میان ابوظبی و آنکارا موضوع فلسطین است، دلیل دیگر تنش میان دو 
کشور موضوع مدیترانه شرقی است، ما شاهد حضور گسترده آمریکا در این بستر دریایی نیز

 سنجر ایمر استاد دانشگاه آنکارا:

ترکیه در مسیر تغییر سیاست خود در قبال سوریه است
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هســتیم، در حالی که طبق توافق لوزان نباید در این جزایر متعلق به یونان تحرکات نظامی 
صورت بگیرد، با این حال حضور نظامی واشــنگتن را در بســیاری از این جزایر مشــاهده 
می کنیم. اگر چه تحرکات آمریکا در مدیترانه شــرقی برای محاصره روسیه است اما نتیجه 
آن محاصره ترکیه خواهد بود. حاال ترکیه نیاز دارد تا مراودات خود را با کشــورهای منطقه 
توسعه ببخشد برای همین برای اصالح سیاست خود چنین دیدارهایی را با امارات، عربستان 

سعودی و به خصوص مصر انجام می دهد.

*اخیرا شــاهد پیام های مثبت دو جانبه رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر 
ارمنستان هستیم. برای آخرین بار سال ۲۰۰۹ بود که توافقی میان دو کشور 
با هدف عادی سازی روابط امضا شده بود که نتیجه ای هم نداشت. از طرفی 
ایران در همســایگی هر دو کشور قرار دارد که روابط مطلوبی میان تهران- 
آنکارا و تهران- ایروان دنبال می شــود. به نظر شــما ایران می تواند میان 

ترکیه و ارمنستان میانجیگری کند؟
واقعیت این اســت که ترکیه روابط بســیار خوبی با آذربایجان دارد. در موضوع قره باغ هم 
مواضعش نزدیک به آذربایجان بود و حتی در این رابطه مشاوره نظامی و حمایت سیاسی از 
آذربایجان کرد. آنکارا به انرژی باکو نیاز دارد و دو کشور سال هاست در این زمینه همکاری 
می کنند. آذربایجان هم به وســیله منابع انرژی اش به اوضاع اقتصادی خود ســر و سامان 

داده است.
اگر چه میان باکو و ایروان آتش بس حاصل شده است اما هنوز صلحی میان دو کشور برقرار 
نیســت برای همین نیاز است روسیه و ایران در راستای بهبود روابط آذربایجان و ارمنستان 
میانجیگــری کنند و پس از برقرار صلح میان ارمنســتان و آذربایجان، برای عادی ســازی 
روابط ترکیه و ارمنســتان مسیر دیپلماسی طی شود. اگر ترکیه در شرایط کنونی وارد مذاکره 
با ارمنســتان شود قطعًا روابط آذربایجان و ترکیه را خدشه دار خواهد کرد. پلتفرم شش جانبه 
متشــکل از ترکیه، آذربایجان، روسیه، ارمنســتان، گرجستان و ایران که از سوی دولت باکو 
پیشنهاد شده هم می تواند کارساز باشد. متأسفانه کشور فرانسه و آمریکا دلیل اصلی ال ینحل 

ماندن اختالفات ایروان و باکو هستند.

*در چند سال اخیر گفتگوهای مختلفی با کارشناسان و سیاستمداران ترکیه 
داشــته ام، اکثر آنها منتقد سیاســت آنکارا مقابل دمشق بوده و خواهان از 
سرگیری روابط دو کشور بوده اند. با توجه به همسایه بودن و اشتراک منافع 

ترکیه و ســوریه آیا وقت آن نرسیده هر 
دو کشــور برای ترمیم مراودات سیاسی 

گام های جدی بردارند؟
دقیقًا؛ دیگر زمان آن رســیده است تا دولت سوریه 
و ترکیه برای از ســرگیری مراوداتشان اقدام های 
جدی انجام دهند. آمریکا تنها کشــوری است که 
مانع ایجاد صلح میان آنکارا و دمشــق می شــود 
واقعیت این است که در چند سال آینده کشور چین 
تبدیل به قدرت برتر جهان خواهد شــد زیرا درآمد 
ملی این کشــور به ســرعت در حال افزایش است 
آمریکا نیز برای ممانعت از این موضوع دســت به 

اقداماتی در منطقه می زند. 
یکی از این اقدامات ایجاد تنش در سوریه و انزاوی 
دولت دمشــق و در نتیجه ایجاد بحران مهاجرتی 
اســت. موضع ترکیه مقابل ســوریه از همان ابتدا 
اشــتباه بود، در این سیاســت ترکیه مقابل سوریه، 
کشورهای اروپایی تأثیر بسیاری داشته اند که این 
رفتار سیاسی شــرایط را برای حضور تروریست ها 
در ســوریه و جنگ داخلی امــکان پذیر کرد. این 
سیاست موجب شــد در سوریه صلح جامعی برقرار 
نشــود و ترکیه هــم با موجــی از مهاجرت مواجه 
شــود. هر چند ترکیه برای مبــارزه با پ-ک-ک 
عملیاتی در خاک ســوریه انجام داد اما الزم است 
برای یکپارچگی و داشــتن حکومتی واحد در این 
کشــور تالش کنــد زیرا صلح و ثبات در ســوریه 
به معنــی ثبات و حل بحران مهاجــرت در ترکیه 
است البته روند آســتانه اقدام بسیار خوبی از سوی 
ترکیه، ایران و روســیه بود. این نشان می دهد که 
 ترکیه در مســیر تغییر سیاســت خود مقابل سوریه 

قرار گرفته است.
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آذر مهدوان: گام هــای ترکیه برای بهبود روابط 
با کشــورهای عربی وارد مســیر جدی تری شده 
اســت. اگر چه آنکارا به خاطــر ایدئولوژی اخوانی، 
هشــت ســال تنش با مصر را تجربه کرد اما این 
روزها بار دیگر شــاهد دیدارهای مقامات ترکیه و 
مصر هستیم، حتی هفته گذشته دور دوم مذاکرات 
میان هیئــت ترکیه و مصر برگزار شــد. البته این 
موضوع نشــان می دهد که آنکارا در این سال ها با 
کارت اخوان المسلمین هم نتوانست در جهان عرب 

تأثیرگذار باشد.
ازطرفی هر چنــد موضوع قتل جمال خاشــقجی 
روزنامه نگار منتقد ســعودی موجب تیره تر شــدن 
روابط آنکارا و ریاض شد اما این روزها هر دوکشور 
در تالش هســتند تا مراودات سیاسی و  اقتصادی 
دو جانبه را توســعه دهند. کما اینکه سیاست ترکیه 
در مقابــل امارات در مرحله تنش زدایی قرار گرفته 

است.
در واقــع ترکیه در مدیترانه شــرقی با یک انزوای 
سیاسی رو به رو اســت و این موضوع در سیاست 
خارجی ترکیه و متقابــاًل در قدرت حزب عدالت و 
توســعه در داخل ترکیه تأثیر مطلوبی نداشته است. 
برای همین می توانیم یکی از دالیل اقدامات ترکیه 
را در راستای عادی سازی روابط با دولت های عربی 

هم در چارچوب این موضوع تحلیل کنیم.

اما نکته قابل تأمل این اســت که آیا تغییر رویکرد ترکیه صرفًا مربوط به مســاله مدیترانه 
شــرقی است یا مسائل منطقه ای نیز این کشور را به سمت بهبود روابط با جهان عرب سوق 

داده است.
 خبرنگار مهر در راستای بررسی سیاست ترکیه مقابل کشورهای عربی،  گفتگویی با »فرهاد 
اونلو« نویســنده، روزنامه نگار و مجری تلویزیونی ترکیه داشــته اســت. وی یکی از ستون 
نویس های روزنامه »ینی شــفق« و »دیلی صباح« است که در ادامه مشروح این گفتگو را 

می خوانید:

*اخیرا شــاهد تالش های ترکیه برای بهبود روابط خود با برخی کشورهای 
عربی هســتیم. در حالی که ترکیه هشــت ســال بر ســر موضوع اخوان 
المسلمین با مصر اختالفات بســیاری را تجربه کرد. کما اینکه پس از قتل 
جمال خاشــقجی روزنامه نگار منتقد سعودی نیز شاهد تنش های بسیاری 
میان ریاض و آنکارا در بعد سیاســی و اقتصادی بودیم. از طرفی شــاهد 
دیدار مقامات ترکیه و امارات هســتیم. آیا این اقدامات ترکیه صرفاً ناشی 
از موضوع اختالف مدیترانه شــرقی ریشه دارد یا مسائل دیگری نیز در این 

سیاست ترکیه تأثیر داشته است؟
قتل خاشقجی و برخی مسائل در خلیج فارس تنش جدی در روابط ترکیه و عربستان سعودی 
ایجاد کرد. از طرفی برخی فعالیت امارات در لیبی و ســوریه به خصوص حمایت این کشور 
از »پ-ک-ک« و »پ -ی- د« و متمایل شــدن امارات به ســمت اســرائیل و همکاری 
اطالعاتی با این رژیم در موضوع سیستم جاسوسی پگاسوس، موجب اختالف میان ابوظبی و 
آنکارا شد. به نظرم تغییر رویکرد ترکیه مقابل این کشورها از سیاست چرخشی نشأت می گیرد 
زیرا ما در دوره ای از ائتالفات چرخشی در منطقه به سر می بریم. وقتی تهدیدهای نامتقارن 
در منطقــه صورت می گیــرد همزمان ائتالف های نامتقارن نیز شــکل می گیرد. جنگ های 
نیابتــی و اختالفات منطقه ای مهم ترین دلیل تغییر سیاســت دولت ها اســت. حتی قبل تر 

فرهاد اونلو تحلیلگر ترکیه ای:

چرایی بهبود روابط ترکیه با کشـورهای عربیچرایی بهبود روابط ترکیه با کشـورهای عربی
 لزوم همکاری ایران و ترکیه در موضوع افغانستان
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ترکیه چشمداشــتی به خاک ســوریه ندارد اما فعاًل در خاک این کشــور حضور دارد. برخی 
دولت ها سال ها در تالش بودند که داخل ترکیه جنگ های مذهبی و نژادی راه بیندازند اما با 
توجه به شکست این رویکردشان حاال با سیاست انتقال مهاجر سعی دارند دولت ترکیه را در 
شــرایط سختی قرار دهند. با همه این موارد نیاز است که ترکیه دیدارهایی حداقل در سطح 
اطالعاتی با دولت ســوریه داشته باشد و در این دیدارها به آینده کشور سوریه پرداخته شود. 

زیرا ادامه هر بحرانی در سوریه، کشور ترکیه را هم متضرر خواهد کرد.

*به نظر می رســد ترکیه با هدف تأثیرگذاری بیشــتر در آسیا مایل است تا 
بیشــتر در موضوع افغانســتان ورود کند و مذاکرات ترکیه با افغانستان در 

مورد فرودگاه کابل نیز به همین دلیل بوده است. تحلیل شما چیست؟
افغانستان شــرایط متفاوتی دارد. آمریکا از سال 2001 وارد خاک این کشور شد و میلیاردها 
دالر هزینه کرد. این موضوع موجب مرگ انسان های بسیاری در خاک این کشور شد. ایران 
و پاکستان همسایه افغانستان هستند، رویکرد این دو کشور در موضوع کابل اهمیت دارد اما 
ترکیه چنین شرایطی را ندارد. ترکیه همیشه در هر جغرافیایی که بحران بوده سعی کرده در 
مســاله آن کشور ورود کند. البته باید گفت که شرایط سوریه با افغانستان متفاوت است زیرا 
حضور نظامیان ترکیه در سوریه یعنی در کشور همسایه به دلیل مرزهای مشترک شأن بوده 
است و هر نظامی ترکیه که در خاک سوریه جان خود را از دست می دهد برای جامعه ترکیه 
قابل درک اســت اما در مقابل اگر در آینده یک نظامی ترکیه در خاک افغانستان کشته شود 
این واکنش مردم ترکیه را در پی خواهد داشت. البته من فکر نمی کنم نظامیان ما با طالبان 

وارد جنگ و درگیری شوند زیرا طالبان در تالش است که تبدیل به یک حکومت شود.
طالبان شــرایط تبدیل شــدن به دولت قانونی را دارد. خروج آمریکا از خاک افغانستان این 
شرایط را برای این گروه مهیا کرده است. اگر طالبان در بعد سیاست خارجی روابط مناسبی با 
دیگر کشورها برقرار کند قطعًا موفق خواهد شد. البته ترکیه در هر جغرافیایی تأثیرگذار باشد 
از کارت نفوذ خود استفاده خواهد کرد و این موضوع صرفًا مربوط به آسیا نیست ولی در مساله 
افغانســتان نیاز به همکاری ترکیه و ایران است. در واقع تهران و آنکارا در موضوع مبارزه با 
تروریســم همکاری خوبی را دنبال می کنند به نظرم این همکاری در موضوع افغانستان نیز 
می تواند تأثیرگذار باشد. این موضوع را صرفًا به خاطر گفتگو با یک رسانه ایرانی نمی گویم، 

الزم است که ترکیه و ایران در مسائل منطقه ای روابط خود را توسعه دهند.

اختالفات ترکیه و ایران بر سر مسائل منطقه ای دو 
کشــور را مقابل هم قرار داده بود اما بعدها تهران و 
آنکارا برای حل اختالفات روند آستانه را پایه گذاری 
کردند. این در حالی است روابط ترکیه با مصر علی 
رغم مناقشات منطقه و تنش های چندین ساله وارد 
مرحله مطلوبی شــده اســت. تغییر سیاست ترکیه 
مقابل کشــورهای عربی مربوط به بستر مدیترانه 
شــرقی است که به نظرم این رویکرد منطقی است 
زیرا شرایط ترکیه در مدیترانه با م سائل مختلفی به 
خصوص موضوع قبرس مواجه است. اگر چه کودتا 
در مصر موجب قتل انســان های بی گناه و خشــم 
ترکیه شد اما هر کشوری در راستای منافع و قدرت 
منطقه ایش مواضع خــود را اتخاد می کند بنابراین 
به نظرم گام های ترکیه برای عادی ســازی روابط 
با کشورهای عربی اقدامی مثبت محسوب می شود.

*با توجــه به سیاســت های اخیر ترکیه 
با کشورهای عربی،  بر بهبود روابط  مبنی 
آنکارا درخصوص  مقامات  نیست  بهتر  آیا 
با خود مقامات دمشق  سوریه مســتقیماً 
وارد مذاکره شــوند و به موضوعات مورد 
و مســائلی همچــون مهاجران  اختالف 

سوری بپردازند؟
ترکیه در بعد اطالعاتی با دولت ســوریه در تماس 
اســت. در موضوع مهاجران سوری هم خود دولت 
ســوریه قادر به حل کامل این موضوع نیست زیرا 
برخی گروه های تروریســتی همچنان در برخی از 
مناطق ســوریه وجود دارند. به همین دلیل اگر چه 
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فرار اسرای فلسطینی از زندان جلبوع
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فـرار از گاوصنـدوق رمـزدار با تونـل آزادی
پنج اسیر فلسطینی وابسته به جنبش جهاد اسالمی و یک اسیر دیگر وابسته به جنبش فتح که به 
حبس طوالنی مدت محکوم بودند، ساعت یک بامداد روز دوشنبه 15 شهریور موفق شدند از زندان 
»جلبوع« در شمال فلسطین اشغالی که از مهمترین زندان های امنیتی رژیم صهیونیستی محسوب 
می شود، فرار کنند. اسرائیلی ها به این زندان کسیفت یعنی گاو صندوق رمز دار می گویند. در پی این 
رویداد کم سابقه که یک شکست سنگین امنیتی را برای اسرائیل رقم زد، مقامات صهیونیست به این 

جمع بندی رسیدند که سیستم اطالعاتی و امنیتی این رژیم سست و رخنه پذیر است.
جنبش های مختلف فلسطینی اعم از فتح، حماس و جهاد اسالمی فرار اسرا را »رویدادی مبارک« 
نامیده و آن را شادباش گفتند و بسیاری از فلسطینی ها نیز در شهرهای مختلف کرانه باختری و نوار 

غزه به خیابان ها آمدند و با توزیع شیرینی و به صدا درآوردن بوق ماشین ها، ابراز خوشحالی کردند.
گروه های مقاومت فلسطین در بیانیه های جداگانه فرار زندانیان فلسطینی از زندان »جلبوع« اسرائیل 
را یک پیروزی بزرگ برای اراده و عزم آنها دانســتند که با وجود اقدامات امنیتی شــدید در زندان 

مذکور موفق به فرار شدند.

به کارگیری همه نظامیان و نهادهای امنیتی برای بازداشت 6 اسیر
رسانه های رژیم صهیونیستی از شب گذشته به سرعت در حال انتشار خبر بازداشت اسیران فلسطینی 
گریخته از زندان جلبوع رژیم صهیونیستی هستند. »محمود العارضة« و »یعقوب قادری« دو اسیر 
بازداشت شده در منطقه الجلیل هستند. رسانه های صهیونیستی مدعی شده اند خبر حضور این دو 
نفر نخست از طریق یکی از ساکنان منطقه به آنها مخابره شده، پلیس 45 دقیقه پس از وصول خبر 
با حضور در منطقه اقدام به بازداشت نامبردگان کرد. پلیس مدعی است دو زندانی نامبرده از اعضای 

خانواده فردی که گزارش حضور آنها را اعالم کرده، درخواست کمک و غذا کرده بودند.
 دســتگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی صبح امروز هم از بازداشت دو اسیر دیگر فلسطینی به 
نام های زکریا الزبیدی و محمد العارضه در پارکینگ خودرویی در جنوب الناصره خبر داد. این دو اسیر 
گریخته از زندان جلبوع بیش از 4 روز پس از فرار از زندانی که به مصون ترین و مستحکم ترین زندان 
رژیم صهیونیستی مشهور است بازداشت می شوند. این زندانیان ده ها کیلومتر دورتر از زندان جلبوع 
که در شمالی ترین نقطه کرانه باختری قرار دارد، در منطقه الجلیل و جبل الطور که به مرزهای لبنان 

نزدیک است دوباره بازداشت شده اند.
پلیس رژیم صهیونیستی اعالم کرده است در حال حاضر هزاران پلیس این رژیم در حال تفتیش 
کرانه باختری و سرزمین های 1948 برای پیدا کردن این اسیران هستند. آنها 200 ایست بازرسی 

جدید در منطقه ایجاد کرده اند.
نکته قابل تأمل در پرونده فرار اسیران فلسطینی از زندان جلبوع و بازداشت مجدد آن این است که 

بازداشت دوباره این اسیران از ارزش دستاوردی که این اسیران رقم زدند، نمی کاهد.
طبیعی اســت با توجه به اینکه کرانه باختری در چنگال صهیونیســت ها است و هزاران نظامی 
صهیونیست با کمک نهادهای امنیتی به همراه پیشرفته ترین سیستم های ردیابی و جاسوسی، به 

دنبال اسیران هســتند، این اسیران بازداشت شوند اما 
آنچه اهمیت دارد فرار این اســیران از محکم ترین دژ 
امنیتی صهیونیستهاست که خود صهیونیست ها هم به 

آن اذعان کرده اند.
محافل امنیتی و رســانه ای صهیونیستی فرار 6 اسیر 
فلسطینی از زندانی که به انواع سیستم های حفاظتی 
مدرن مجهز اســت را به مثابه چالشی جدید در کنار 
چالشــهای دیگری کــه تل آویو با آن روبرو اســت، 
دانستند. به کار گیری همه توان نظامی و امنیتی رژیم 
صهیونیســتی برای بازداشت این صهیونیست ها خود 
نشانه ضربه مهلکی است که صهیونیست ها دریافت 

کرده اند.
 فرار این اســیران به خوبی شکنندگی دستگاه های و 
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیســتی را آشکار ساخت. 
زندانی که صهیونیســت ها از آن به عنوان یکی از دژ 
غیرقابل نفوذ نام می بردند با یک تونل زیرزمینی مشهور 

در فیلم های سینمایی درهم شکست.

فرار از زندان با تونل آزادی
کاربران فلســطینی و عرب فرار شش اسیر فلسطینی 
از زندان جلبوع رژیم صهیونیســتی را در شبکه های 
اجتماعی جشــن گرفتند. کاربران با بــه راه انداختن 
هشــتگ تونل آزادی واکنش های گسترده ای به فرار 
شــش اسیر فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی نشان 

دادند.
کاربران این دستاورد اسیران و توانایی آنها در شکستن 
تمامی تدابیر امنیتی رژیم صهیونیستی در زندان جلبوع 
که در سال 2004 ســاخته شد و به عنوان محافظت 
شده ترین زندان در اراضی اشغالی توصیف می شود، ابراز 
تعجب و خوشحالی کردند. بسیاری از این کاربران این 
اقدام اسیران فلسطینی را به مجموعه تلویزیونی درام 
آمریکایی ساخته پل شــیورینگ به نام فرار از زندان 

تشبیه کردند.
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فــرار اســیران حیثت ســرویس های امنیتــی رژیم 
صهیونیستی را برباد داد و خود صهیونیست ها هم دیگر 
اعتمادی به این سرویس ها ندارند. اینکه هزاران نیروی 
ذخیره و زبده این رژیم در کنار نیروهای پلیس و ارتش و 
جاسوسان امنیتی به کار گرفته می شود، نشان از اهمیت 
فرار اسیران فلسطینی دارد. رژیم صهیونیستی که به 
توان امنیتی و جاسوســی خود حتی در دیگر کشورها 

می نازید حال از درون ضربه خورده است.

فرار 6 اســیر جان تازه به کالبد اســیران 
بخشید

نکته دیگر در این موضوع این اســت کــه فرار این 
اســیران همه نگاه ها را به ســوی موضوع اســیران 
فلســطینی ســوق داد. عالوه بر تظاهرات و درگیری 
که میان فلســطینی هایی که در حمایت از اسیران به 
پا خاسته بودند، رخ داد، جامعه جهانی هم متوجه رنج 
اسیران فلسطینی که در تاریکخانه های صهیونیست ها 
متحمل رنج می شوند، شــد. به عبارت دیگر فرار این 
6 اســیر فلســطینی جان تازه ای به اسیران داد که با 
زندانبانان صهیونیست درگیر شوند و چند بند را هم به 

آتش بکشند.
موضوع دیگری که نبایــد در این موضوع از نظر دور 
نگه داشــت، بحث همکاری امنیتی میان تشکیالت 
خودگردان محمود عباس با صهیونیســت ها اســت. 
همواره فلسطینی ها از این خنجری که محمود عباس 

به فلسطینی ها می زند، شکایت کرده اند.
ضربــه ای که محمود عباس و نیروهای امنیتی آن به 
فلسطینی ها وارد می کنند از صهیونیست ها هم بیشتر 
اســت. ابومازن رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
برای بقای خود از هیچ خدمتی به تل آویو دریغ نمی کند.

از زمان توافق اسلو در ســال 1993 میان تشکیالت 
خودگــردان و رژیم صهیونیســتی هماهنگی امنیتی 
برقرار شده و این تشکیالت به رهبری محمود عباس 

نقش باالیی در دستگیری فلسطینی ها در طول این سال ها داشته است. رام اهلل هرچند بارها رژیم 
صهیونیستی را به لغو این هماهنگی تهدید کرده اما این روند همواره پایدار مانده است.

تشکیالت خودگردان در خرداد سال 1399 اعالم کرد که به علت تصمیم رژیم اسرائیل برای اشغال 
بخش های وســیعی از کرانه باختری هماهنگی امنیتی را لغو می کند، اما در آبان ماه همان سال 
تصمیم خود را لغو کرد و بار دیگر هماهنگی ها از سر گرفته شد. سرویس های امنیتی تشکیالت 
خودگردان همکاری گسترده ای با سرویس های امنیت عمومی رژیم صهیونیستی )شاباک( برای 

یافتن اسرای فراری دارند.
این موضوع درباره اردن هم صادق است که روابط گرمی با صهیونیست ها دارد. ارتش اردن تدابیر 

امنیتی در شرق رود اردن را شدت بخشیده است.
دربــاره روابط امنیتی اردن و رژیم صهیونیســتی، روزنامه صهیونیســتی معاریو چندی قبل 
گزارش داد: »ارتش اســرائیل در راستای گســترش همکاری ها با ارتش اردن در امتداد مرز 
این رژیم، تصمیم دارد اتاق عملیات مشــترک تشکیل دهد. ارتش صهیونیستی در راستای 
توسعه همکاری خود با ارتش اردن اتاق عملیات مشترک تشکیل می دهد که نیروهای آن از 
زبان مشــترک و از سیستم نظارتی و مراقبتی واحد استفاده خواهند کرد. با وجود اینکه اردن 
در اتاق عملیات ارتش رژیم صهیونیســتی نماینده ای ندارد، اما برای نخستین بار دو طرف با 
ابزارهای کنترل و جمع آوری اطالعات ارتش اســرائیل به تبادل اطالعاتی مشترک خواهند 
پرداخت و هدف از آن جلوگیری از نفوذ افراد به داخل فلســطین اشغالی است. اتاق عملیات 
مشترک مذکور در چند ماه آینده فعالیت خود را آغاز می کند و در صورت موفقیت این طرح، 

توسعه و گسترش آن در دیگر مناطق مرزی بررسی خواهد شد.
 اتاق عملیات مشــترک رژیم صهیونیستی و اردن بخشی از طرح گسترده ارتش این رژیم در مرز 
است و در آن تغییرات سازمانی در رابطه با دفاع از مرز اعم از ایجاد تغییر در ساختمان، آموزش چهار 
گردان حراست از مرز و سیستم های مراقبتی و راداری با هزینه ای بالغ بر 120 میلیون شیکل )هر 

دالر آمریکا معادل 3.26 شیکل اسرائیل( انجام خواهد شد«.
در کنار همه این عوامل نکته دیگری هم که باید به آن اشــاره کرد و بی تأثیر نیســت شیوه های 
جنایتکارانه و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه خانواده اسیران فراری است به ویژه که معمواًل 
صهیونیست ها خانواده افرادی که عملیات های شهادت طلبانه انجام می دهند را هم تخریب می کند.

در پایان می توان گفت که بازداشــت دوباره اسیران فراری در منطقه جغرافیایی که کاماًل از سوی 
صهیونیست ها کنترل می شود، امتیازی برای تل آویو به همراه ندارد بلکه رژیم صهیونیستی باید 
همانطور که حیثیت نیروی زمینی ارتش این رژیم در برابر مقاومت لبنان بر باد رفت و گنبد آهنین 
آن دربرابر موشک های شلیک شده فلسطینی ها عاجز ماند، آسیب پذیری جبهه داخلی آن اثبات 
شد و صهیونیست ها 11 روز در پناهگاه ماندند و ارتباط آن با جهان خارج قطع شد؛ حال باید شاهد 
مصیبت دیگری به نام پوشالی و عنکبوتی بودن سرویس های امنیتی خود باشد که صهیونیست ها را 

بیش از پیش نگران و آشفته کرده است.



مجلـه بین الملـل مهــر
|ســــال هفتم|شـمـــاره38|

آبان مــاه 1400

۳6

 

عبدالباری عطوان بررسی کرد:
فرار 6 اسیر فلسطینی و شکست امنیتی تل آویو/ رسوایی صهیونیست ها

»عبدالباری عطوان« تحلیلگر مشــهور جهان عرب با انتشار مطلبی در 
روزنامه »رأی الیوم« درباره فرار 6 اســیر فلسطینی از زندان »جلبوع« 
رژیم صهیونیســتی، نوشــت: موضوع فرار اسرای فلســطینی از زندان 
»جلبوع« رژیم صهیونیستی که یکی از امنیتی ترین و حفاظت شده ترین 
زندان های این رژیم محســوب می شود همچنان در اولویت دستور کار 

رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارد.
این تحلیلگر برجســته جهان عرب در ادامه نوشت: بسیاری از مؤسسات 
امنیتی و رســانه های رژیم صهیونیســتی اعتراف می کنند که این یک 
شکســت تاریخی برای اسرائیل و هم ســطح با شکست ارتش آن در 
جنگ سال 1973 اســت. در همین زمینه »عاموس هرئیل« کارشناس 
نظامی صهیونیســت تأکید می کند که موفقیت ایــن عملیات منجر به 
تحریک گروه های مسلح فعال در نوار غزه برای اجرای عملیات نظامی 

علیه تل آویو خواهد شد.
عطوان در ادامه مطلب خود همچنین آورده است: منابع ارشد صهیونیست 
در این خصوص تاکید کردند که عملیات فرار 6 اسیر فلسطینی از زندان 
شــرایط را کاماًل به نفع جنبش جهاد اســالمی رقم می زند و امتیازات 
زیــادی به آن اعطا خواهد کرد؛ زیرا پنج نفر از این اســرا متعلق به این 

جنبش هستند.

در ادامــه مطلب تحلیلگر برجســته جهان عرب همچنین آمده اســت: 
از طرف دیگر رســانه های صهیونیســتی تأکید کردند که ناکامی های 
عملیاتی و اطالعاتی منجر به موفقیت چشمگیر در عملیات فرار اسرای 

فلسطینی از زندان شد و شکست تل آویو کاماًل آشکار شده است.
عطوان عنوان کرده اســت: منابع صهیونیستی خود اذعان دارند که فرار 
6 اســیر فلســطینی از زندان های آنها ناکارآمدی سیستم های امنیتی و 
اطالعاتی تل آویو را بیش از پیش به نمایش گذاشت. این یک رسوایی 

بزرگ برای رژیم صهیونیستی محسوب می شود.
ایــن تحلیلگر عرب زبــان در ادامه نیز تصریح کرده اســت: اگر رژیم 
صهیونیســتی نتواند بحران کنونی یعنی فرار اســرای فلســطینی را با 
موفقیت مدیریت کند این موضوع ســرانجام منجر به بروز انتفاضه سوم 
خواهد شــد و گروه های فلســطینی تالش خواهند کرد تا از این اتفاق 
برای تحریک افکار عمومی و هدایت فلســطینیان به ســمت انتفاضه 

سوم استفاده کنند.
عطوان در پایان افزوده است: آنچه که این سناریو را تقویت می کند این 
است که عملیات فرار اســرای فلسطینی از نظر گروه های فلسطینی به 
معنی بازگشــت به دور جدیدی از درگیری هاست که اراضی فلسطین را 

شعله ور خواهد کرد.
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رامین حســین ابادیان: بامداد امروز یکشنبه 
)28 شهریور( رســانه ها از بازداشت آخرین اسرای 
فلســطینی دیگر عملیــات فرار از زنــدان جلبوع 
خبر دادند. این رســانه ها اعــالم کردند که »ایهم 
کممجــی« و »مناضــل نفیعات« دو اســیر دیگر 
عملیات فــرار از زنــدان فوق امنیتــی جلبوع در 
یورش نظامیان صهیونیســت به محله شرقی شهر 
جنین بازداشــت شده اند. از سوی دیگر، رادیو رژیم 
صهیونیستی مدعی شــد که به نظامیان این رژیم 
طی بازداشت این دو اسیر فلسطینی آسیبی نرسیده 

است.
ارتش رژیم صهیونیســتی هم اعــالم کرد که دو 
اسیر فلسطینی دیگر عملیات جلبوع در شهر جنین 
بازداشت شــده اند و در قید حیات هستند و از آنها 
بازجویــی به عمــل خواهد آمــد. در همین حال، 
مقامــات تل آویو اعالم کردند که امروز یکشــنبه 
اولین جلسه دادگاه محاکمه دو اسیر عملیات »تونل 
آزادی« را که به تازگی مجدداً بازداشــت شده اند، 

برگزار می کند.
مسئوالن رژیم صهیونیستی همچنین از دادگاه این 
رژیم درخواســت کرده اند تا مدت زمان بازداشــت 
موقت 4 اسیری را که پیشــتر دستگیر شده بودند 

به منظور بازجویی های بیشتر 12 روز تمدید کند.
این در حالی اســت که »حازم قاســم« سخنگوی 
جنبش حماس به بازداشــت آخرین اســرای تونل 
آزادی توســط نظامیان رژیم صهیونیستی واکنش 
نشــان داد و تأکید کرد که با بازداشــت این اسراء، 

واقعیت دستخوش تغییر نخواهد شد.
در همین ارتباط، وی گفت: علیرغم بازداشت مجدد 
قهرمانــان تونل آزادی، عملیات فــرار آنها از زندان 
برای همیشــه دلیلی قاطع بر پوشالی بودن امنیت 
دشــمن صهیونیســتی و ناتوانی این رژیم در برابر 
عزم و اراده مبارزان فلسطینی خواهد بود. سخنگوی 
جنبش مقاومت اسالمی حماس در ادامه یادآور شد: 
آنچه این 6 اســیر انجام دادند، یک اقدام جهادی و 
قهرمانانه و دستاوردی بزرگ بود که مردم فلسطین 

هیچگاه آن را فراموش نخواهند کرد.

در حال حاضر، رســانه های رژیم صهیونیستی تمام تالش خود را به کار بسته اند تا از بازداشت 
آخرین اســرای فراری عملیات تونل آزادی به عنوان یک دستاورد یاد کنند. این در حالی است 
که بازداشــت مجدد اسرای تونل آزادی نمی تواند بر وجود شکاف گسترده در ساختار امنیتی و 
اطالعاتی رژیم صهیونیســتی ســرپوش بگذارد؛ هرچند که صهیونیست ها از طریق ابزارهای 

رسانه های خود در حال فرافکنی در این زمینه هستند.
نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که بازداشت مجدد اسرای تونل آزادی نشأت 
گرفته از قدرت امنیتی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی نبود. نگاهی به چگونگی بازداشت اسرای 
تونل آزادی خود به تنهایی مؤید این مدعا است. در همین ارتباط، پدر »ایهم کممجی« تصریح 
کرده است که پسرش لحظاتی قبل از بازداشت با وی تماس گرفته و گفته است برای حفاظت 

از ساکنان منزلی که در آن پناه گرفته بود، خود را تسلیم خواهد کرد.
پدر کممجی همچنین افزوده اســت: »رژیم صهیونیســتی تا پیش از بازداشــت فرزندم هیچ 
اطالعاتی از او نداشــته است. او بدون داشتن هیچ گونه ســالحی توانسته بود خود را به شهر 

»جنین« در کرانه باختری برساند«.
بر اساس آنچه که گفته شد، بازداشت اسرای تونل آزادی توسط رژیم صهیونیستی را نمی توان به 
عنوان قدرت امنیتی و اطالعاتی این رژیم قلمداد کرد. از سوی دیگر، هرچند که صهیونیست ها 
6 اســیر فلســطینی فراری از زندان جلبوع را بازداشت کردند اما نتایج و پیامدهای فرار اسرای 
مذکور همچنان پابرجاســت و از بین بردن آنها نه برای رهبران سیاسی و نه برای فرماندهان 

نظامی رژیم صهیونیستی ممکن نیست.
در همین راستا باید گفت که سلسله پیامدهای فرار 6 اسیر فلسطینی همچنان گریبان گیر رژیم 
صهیونیستی خواهد بود. یکی از مهمترین پیامدهای حادثه مذکور شکل گیری خیزش عمومی 
در زندان های رژیم صهیونیستی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی در 
آینده ای نه چندان دور به یک انتفاضه بزرگ تبدیل خواهد شد. صهیونیست ها نیز خود به خوبی 

به این مسأله واقف هستند.
در همین حال، پس از بازداشــت آخرین اسرای تونل آزادی انتظار می رود که مناطق مختلف 
اراضی اشغالی شاهد خیزش فلسطینیان در حمایت از اسراء باشد. صهیونیست ها به خوبی این 
خطر را از نزدیک احساس می کنند. این در حالی است که سناریوی پاسخ موشکی مقاومت به 
اقدام رژیم صهیونیستی در بازداشت اسرای عملیات تونل آزادی همچنان با قوت، مطرح است.

در همین ارتباط، رژیم صهیونیســتی امروز پس از دستگیری دو اسیر باقی مانده از شش اسیر 
عملیات فرار از زندان فوق امنیتی جلبوع ســامانه های »گنبد آهنین« در اطراف نوار غزه را از 
بیم هرگونه حمالت موشکی احتمالی مقاومت فلسطین به حالت آماده باش درآورد. رادیو رژیم 
صهیونیستی نیز اعالم کرد که آماده باش این سامانه ها به دلیل وجود احتمال حمله موشکی از 
نوار غزه پس از تکمیل عملیات بازداشت شش اسیر عملیات فرار از زندان جلبوع، صورت گرفت.

بر اساس آنچه که گفته شد، پر واضح است که اوضاع امنیتی نه در سراسر اراضی اشغالی و نوار 
غزه و نه در زندان های رژیم صهیونیستی به هیچ وجه به نفع این رژیم نیست. صهیونیست ها 
اکنون خود دریافته اند که بازداشــت مجدد اســرای تونل آزادی هیچ چیز را تغییر نداده است و 
آنها با اقدام قهرمانانه شان موفق شدند یک بار دیگر مسأله پرونده اسرا را در رأس اولویت های 

عموم مردم فلسطین و گروه های مقاومت قرار دهند

بازداشت مجدد اسرای تونل آزادی/ شرایط برای تل آویو تغییر نکرد
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 پایگاه »فلســطین الیوم« مطلبی را در خصوص فرار 6 اســیر فلسطینی از زندان »جلبوع« 
رژیم صهیونیستی منتشر کرد. این پایگاه در مطلب خود آورده است: سؤالی که افکار عمومی 
مطرح می کنند این است که 6 اسیر فلسطینی که موفق شدند از زندان »جلبوع« فرار کنند، 

چگونه توانستند خاک تونل حفر شده را از چشم زندانبانان مخفی سازند.
بر اساس این گزارش، در ادامه مطلب پایگاه فلسطین الیوم آمده است: »رأفت حمدونه« اسیر 
آزاد شــده فلسطینی و کارشناس امور اسرا معتقد است که مخفی کردن خاک تونل از چشم 
زندانبانان صهیونیست عملیات پیچیده ای است و قطعًا 6 اسیر زمان زیادی را صرف کرده اند 

تا بتوانند این خاک را به شیوه ای که کسی متوجه نشود، از زندان خارج کنند.
پایگاه مذکور در ادامه عنوان کرده اســت: یکــی از احتماالتی که »حمدونه« مطرح می کند 
این است که اسرا خاک تونل را از طریق کیسه های زباله به بیرون فرستاده باشند. این شیوه 
نیز زمان زیادی برده اســت؛ بدین ترتیب که اسرا خاک را در مقادیر کم در کیسه های زباله 

مخفی می کرده اند و اینگونه به بیرون انتقال می داده اند.
در ادامــه مطلب مذکور آمده اســت: »عومر بارلیو« وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی 
اعتراف کرده اســت که عملیات فرار اســرای فلســطینی بســیار دقیق و حساب شده بوده 
 اســت. او می گوید که احتمااًل اسرای فلسطینی از ســوی افرادی در خارج از زندان حمایت 

شده اند.
فلســطین الیوم همچنین افزوده است: این مســأله را می توانم با قطعیت بگویم که عملیات 
فرار مســتلزم آن بوده است که اسرای فلســطینی از گوشی موبایل استفاده کنند. اگر چنین 
چیزی اثبات شود، باید گفت که زندانبانان زندان جلبوع با چالش بزرگی مواجه خواهند شد.

فلسطین الیوم بررسی کرد؛

خاک تونل حفر شده در زندان جلبـوع چه شد؟
عملیات پیچیده پنهان سازی
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