سرمقاله

ادامه از صفحه یک ...
باشد و برای فروتایی که از مهمترین گزینههای
مدیرکلی آژانس محسوب میشود ،حکم مرگ و
زندگی را ایفا خواهد کرد.
مدیر جدید آژانس بینالمللی
«یوکیا آمانو »از ســال  ۲۰۰۹و پس از
«محمد البرادعی» ،ریاســت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را بر عهده داشــت که روز دوشنبه
 ۳۱تیر درگذشت .البته پرونده مرگ مشکوک از
سوی رسانهها هنوز بسته نشده است؛ مخصوصا
به دلیل این گــزاره که« :آمانو حاضر نشــد به
پیشــنهادات مالی نتانیاهو روی خوش نشــان
بدهد و از این رو پروژه تورقوزآباد به عنوان آخرین
آزمون ارزیابی میزان همکاری آمانو با برنامههای
اســرائیل طراحی و به مورد اجرا گذارده شد » .
به هر روی پس از مرگ این دیپلمات  ۷۲ســاله
اهل ژاپن ،انتخاب جانشین برای تصدی کرسی
«دبیر کلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی» بحث
داغ روز شد تا اینکه نهایتا قرعه کار به نام آقای
«کرونل فروتــا» دیپلمات اهــل رومانی افتاد؛
البته موقت.
چرا سفر فروتا به تهران مهم بود؟
هر چند ســفر «فروتا» ،سفری از پیش
تعیین شده بود و هرچند همزمانی آن با اجرای
گام ســوم ،به اهمیتش افزود ،اما جــدا از این
مسائل ،سفر مدیرکل موقت آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از جهات مختلف از اهمیت بسیاری
برخوردار اســت .وی فرد ناآشــنایی با صنعت
و توانمندیهــای هســتهای ایران نیســت .او
در ســال  ۲۰۱۵یکی از اعضــای اصلی هیئت
اروپایی مذاکرهکننده با ایران در موضوع توافق
هستهای بود و یکی از حامیان سرسخت برجام
و از مخالفان جدی خروج آمریــکا از این توافق
بینالمللی محسوب میشود .همچنین او در مقام
مشاور و هماهنگکننده ارشد سیاستگذاری و
ی نقش مهمــی در جهتدهی به این
برنامهریز 
نهاد بینالمللــی ایفا کرده اســت و به همراه «
گروسی» آرژانتینی از مهمترین نامزدهای کرسی
مدیرکلی آژانس محسوب میشــود« .فروتا»،
چهار روز پس از اعالم درگذشــت آمانو و پس از
آنکه درباره «مری آلیــس هیوارد»  -که به طور
موقت وظایف آمانــو را برعهده گرفته بود و تنها
ســه روز در این مقام باقی ماند  -توافقی حاصل
نشد ،از سوی شــورای حکام آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به عنوان مدیــرکل موقت آن نهاد
برگزیده شــد« .فروتا»  ،نیز مانند آمانو معتقد
است از ســال  ۲۰۰۳به این سو برنامه هستهای
ایران برخالف آنچه که اســرائیل ادعا میکند از
تولید بمب اتمی فاصله گرفته و فعالیتها در این
جهت از تحقیقات دانشگاهی فراتر نرفته است.
«فروتا» در مجامع عمومی به همــراه «آمانو»
حضوری مســتمر و تعیینکننده داشت و پس
از آنکه اســناد مورد ادعای «بنیامین نتانیاهو»
درباره انباری در تورقوزآباد که در اختیار آژانس
بینالمللی انرژی اتمی قــرار گرفته بود از طرف
این دیپلمات رومانیایی جدی تلقی نشد ،مورد
نقد نخستوزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفت
و پس از آن بود که «ترامپ» خروج این کشــور
از برجام را اعالم کرد.او عالوه بر فعالیت در حوزه
سیاستگذاری و برنامهریزی ،همانند پل ارتباطی
آمانو با کشورهای عضو آژانس فعالیت میکرد و
شاید به دلیل همین شناخت کافی از سازوکار
این نهاد ملل متحد ،دســتکم تا زمان تعیین
مدیرکل ،هدایت آژانس را برعهده گرفت .مواضع
«فروتا» درست در مقابل « گروسی» دیگر نامزد
مدیرکلی آژانــس بینالمللی انــرژی اتمی که
تجربهاش از اواخر دهه  ۹۰میالدی در حوزه خلع
سالح ،او را تبدیل به یکی از جدیترین نامزدهای
این پســت کرده اســت ،قرار دارد؛ «گروسی»
موضع سختی در قبال ایران دارد و معتقد است
آژانس بینالمللی انرژی اتمــی باید در گزارش
هرگونه عــدم پایبندی ایران بــه تعهداتش در
برجام ،کوتاهی نکند .وی خواهان سرســخت
بودن آژانس در برابر هرگونــه عدم پایبندی به
توافق هستهای است؛ موضعی که احتماال برای
آمریکا و رژیم صهیونیســتی خوشایند خواهد
بود .این دیپلمات آرژانتینی به تازگی گفته است
افزایش غنیسازی اورانیوم در ایران شاید تهدید
فوری محسوب نشود ،اما یک مسئله جدی است
و جهت پیشگیری از تشدید تنش ،باید با آن با
دوراندیشی برخورد کرد .این دیپلمات آرژانتینی
ادعا کرده که موقعیت ایران تغییری نکرده است
و هنوز کمی بیشتر از یک سال تا رسیدن به نقطه
تحول (یا توانایی ساخت سالح اتمی) فاصله دارد.
وظیفه خطیر آژانس
آژانس بینالمللی انــرژی اتمی باید با
اســتناد به اصل عدالت و انصاف دربــاره رفتار
اروپاییها و عدم اجرای تعهدات برجام گزارش
دهد و بــه طرفهــای اروپایــی و دولتمردان
آمریکایی گوشزد کند که کاهش تعهدات ایران
نشــأت گرفته از برخورد آنهاســت .حال باید
مدیرکل موقت آژانــس بین المللی انرژی اتمی
با در نظــر گرفتن  ۱۵گزارش ایــن نهاد درباره
«پایبندی ایران به برجام» ،از وضعیت پایبندی
طرف غربی به تعهدات برجامی خود هم گزارش
بدهد  .به تعبیر نوام چامسکی ،غرب قربانیان را
به دو بخش «با ارزش» و «بیارزش» تقســیم
میکند و در مورد پرونده هســتهای نیز ظاهرا
ایران را در گروه دوم قرار دادهاند و این در حالی
اســت که  ایران به گفته وزیر امور خارجهاش،
از اروپا نمیخواهد به ایــران امتیازی بدهند و
قرار نیست به ایران لطفی بکنند بلکه قرار است
تعهدات خودشــان را انجام دهند ،تعهداتی که
نه وابسته به آمریکاســت و نه وابسته به اجازه
آمریکاست.

حمایت روسیه از طرح فرانسه درباره برجام

تبریک روحانی به «کیم جونگ اون»

انتقاد تختروانچی از قانونشکنی آمریکاییها

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روســیه پس از دیدار خود و وزیر دفاع روسیه با همتایان
فرانسوی در نشستی تحت عنوان  ۲+۲به خبرنگاران گفت« :همه ما به اتفاق هم بر این باوریم
که هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد و در این نشســت نیز برای همکاری در راستای
حفظ برجام توافق کردیم ».وزیر خارجه روسیه در ادامه افزود« :مسئله حمایت از برجام در
گفتوگوی تلفنی والدیمیر پوتین و امانوئل مکرون نیز مورد تأکید قرار گرفت .ما از طرحی
که دولت فرانسه و رئیسجمهور این کشور به منظور یافتن راهی برای حفظ برجام و در عین
حال تأمین منافع اقتصادی ایران ذیل این توافق ارائه داده ،استقبال میکنیم».

حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی با تبریک فرا رســیدن هفتاد و یکمین سالروز
تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق کره به دولت و ملت این کشور ،ابراز اطمینان کرد که با
استفاده از ظرفیتهای موجود ،روابط دوجانبه بیش از پیش توسعه و تعمیق خواهد یافت.
در بخشی از متن پیام رئیس جمهور آمده است :فرا رسیدن هفتاد و یکمین سالروز تشکیل
جمهوری دموکراتیک خلق کره را به جنابعالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک میگویم.
اطمینان دارم که در سایه اراده مقامات عالی دو کشور و با استفاده از ظرفیتهای موجود،
روابط دوجانبه بیش از پیش توسعه و تعمیق خواهد یافت.

نماینده ایران در ســازمان ملــل گفت :عدم تمایــل آمریکا برای تصویــب معاهده منع
آزمایشهای هستهای با اســناد بینالمللی و در رأس آنها ان پی تی مغایرت دارد .مجید
تختروانچی ،با هشدار نسبت به خطر مستمر مسابقه تسلیحات هستهای ،سیاست دارندگان
سالح هستهای را مورد انتقاد قرار داده و تاکید کرد که اعالم آشکار عدم تمایل آمریکا برای
تصویب معاهده منع آزمایشهای هستهای و نیز قصد این کشور برای انجام آزمایشهای
هستهای بیشــتر با اســناد بینالمللی و در رأس آنها ،معاهده منع گسترش سالحهای
هستهای یا ان پی تی مغایرت دارد.
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آباده ،فروتا ،تورقوزآباد ،نتانیاهو ،سایت اتمی و باقی ماجرا!

اسرائیلمویقدیمیدماغاتمایران

راحیل رحمانی /گروه سیاست

Rahil.Rahmani@gmail.com

رویترز مدعی شــده بازرســان آژانس
بینالمللی انرژی اتمی آثاری از اورانیوم
در تورقوزآباد کشــف کردهاند که البته
مشخص نیست مربوط به قبل از توافق
هستهای است یا بعد از آن ،اما نکته مهم
اینجاست که بازرســان مدعی هستند
این آثار اورانیومی را درســت در همان
«تورقوزآباد» معروف پیدا کردهاند .همان
مکانی که حدود یک سال پیش نتانیاهو
با نشــان دادن تصویری هوایی از آن در
سازمان ملل ،مدعی شد انبار اتمی مخفی
ایران اســت! او گفته بود که حدود ۱۵
کیلوگرم مواد رادیواکتیــو در یک انبار
ســری واقع در حومه تهران نگهداری و
ســپس از آن محل تخلیه شده است و
خواستار بازرسی بازرسان آژانس از این
محل شده بود.
و حاال زبان نخستوزیر اسرائیل دوباره
دراز شده اســت آن هم همزمان با سفر
مدیرکل موقت آژانس به ایــران و آغاز
گام سوم کاهش تعهدات برجامی توسط
جمهوری اســامی و شــدت گرفتن
تهدیــدات و تحریمهــای آمریکا علیه
کشورمان.
آقای نخستوزیر روز دوشنبه و همزمان
با تاسوعای حســینی در حالی که ایران
غرق در عزا و ماتم حسینی بود ،در ادامه
تالش برای فضاسازی علیه کشورمان،
بار دیگر تهران را به تالش برای ساخت
تسلیحات هستهای متهم کرد و گفت:
باید فشار به ایران را افزایش داد.
نتانیاهو که در قدس اشــغالی نشستی
خبری برگــزار کــرده بود ،ایــن بار از

«تورقوزآباد» به «آبــاده» رفته بود! و باز
هم با نمایش چند تصویــر ماهوارهای و
تکرار اتهامات پیشین به ایران ،گفت« :از
جامعه بینالملل میخواهم به تحریمهای
دونالدترامپ بپیوندد تا فشــار بیشتری
به ایران اعمال شــود .تنهــا راه متوقف
کردن حرکــت ایران به ســوی بمب و
ستیزهجویی این کشور در منطقه ،فشار،
فشار و فشار بیشتر اســت ».نتانیاهو با
نشان دادن این تصاویر هوایی مدعی شد
ایران در آباده یک سایت اتمی داشته که
اسرائیل آن را کشف کرده ،اما پس از آن
که ایرانیها فهمیدهاند این مکان لو رفته،
بالفاصله آن را منهــدم کردهاند! فاصله
زمانی بین قبل و بعــد از تصویر ادعایی
نتانیاهو ،یک فرصت چندماهه را نشان
میداد تا این ســؤال پیش بیاید که مگر
میشود یک سایت اتمی را به این راحتی
و با این سرعت ،منهدم کرد و از بین برد؟
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آژانس بینالمللی انرژی اتمی دو روز قبل
در گزارشی تأیید کرد که تهران به سوی
نصب نسلهای پیشرفتهتر سانتریفیوژ
حرکت کرده است .اسرائیل از دیدار سران
ایران و آمریکا هراس دارد و نگران است
که مبادا گامهای کاهــش تعهد برجام
ایران منجر به این دیدار احتمالی شود.
درست زمانی که نتانیاهو از جامعه جهانی
خواست تا فشــار را علیه ایران بیشتر و
بیشــتر کنند ،ترامپ از ایاالت متحده
بار دیگر ابراز تمایل کرد تــا با روحانی
دیدار کند و گفت :هیچ مشــکلی با این
مسئله ندارد .ترامپ به دنبال یک برگ
برنده در سیاست خارجی خود است؛ در
کرهشمالی و افغانستان شکست خورده و
آرزو دارد بتواند درباره ایران موفق باشد.
آرزویی که بعید اســت محقق شود .به
ویژه حاال که ایران در تصمیم خود مبنی
بر کاهش تعهدات برجامی در واکنش به

ارزیابی مربــوط به عدم وجــود مواد و
فعالیتهای هســتهای اعالمنشــده در
ایران ،ادامه دارد.
به نوشــته خبرگزاری فرانسه «فروتا»
همچنین در این نشســت به اعضا اعالم
کرد که ایران در حال نصب نســلهای
پیشرفتهتر ماشینهای سانتریفیوژ است.
این خبر ساعاتی پس از آن منتشر شد که
خبرنگار نشریه «وال استریت ژورنال» از
آغاز روند نصب زنجیره متشکل از ۱۶۴
سانتریفیوژ نسل دوم در ایران خبر داد.
«الرنس نورمن» در توئیتر نوشــت« :به
من گفته شــده که آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی به دولتهای عضو گفته است
که ایران کار نصب زنجیره  ۱۶۴دستگاه
 IR2mرا آغاز کرده است».
پیش از این «بهروز کمالوندی» معاون و
عهدشکنی آمریکا و تعلل اروپاییها در سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مراسم
عمل به مفاد برجام مصر است.
اعالم گام ســوم کاهش تعهــد ایران به
«کورنل فروتــا» مدیر کل موقت آژانس برجام گفته بود که راهاندازی زنجیرهای از
بینالمللی انرژی اتمی روز یکشــنبه به  ۱۶۴دستگاه نسل دوم ،یکی از اقداماتی
ایران آمد و با مسئوالن کشورمان دیدار است که به زودی در دســتور کار ایران
و گفتوگو کرد .روز سهشــنبه نشست قرار میگیرد.
شورای حکام برگزارشــد و «فروتا» در «هنریرم» تحلیلگر مؤسسه «اوراسیا
این نشست با اشــاره به سفرش به ایران گــروپ» راهانــدازی ایــن نســل از
گفت :رونــد راســتیآزمایی تعهدات ســانتریفیوژها را «نگرانکنندهترین»
برجامی ایران همچنــان ادامه دارد و او اقدام ایــران در جهت کاهــش تعهد به
در سفر به تهران در جریان فعالیتهای توافق هستهای توصیف کرده است ،اما
ایــران در زمینه تحقیق و توســعه قرار درنهایت مســبب این «نگرانی شدید»
گرفته است.
جامعه بینالمللی نه ایــران ،که آمریکا
فروتا گفت که ایران باید بدون درنگ به و اسرائیل هستند .آمریکایی که رئیس
سؤاالت این نهاد در زمینه همکاریهای جمهورش نشان داده به هیچ وجه قابل
پادمانــی پاســخ دهــد و آژانــس به اعتماد نیست و به راحتی زیر میز مذاکره
راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای میزند و اسرائیل هم که یک نخستوزیر
اعالمشده توســط ایران ذیل توافقنامه «شــومن» و عالقهمند به «نقاشــی»
پادمانهای این کشــور ،ادامه میدهد .دارد!

به بهانه سخنان خبرساز «پناهیان»

شفافیت به شرط اخالق

و بــاز حجتاالســام «علیرضا
آوا صدر /گروه سیاست
 Ava.sadr@gmail.comپناهیان» .واعظی که او را «حامی
گروه پایداری» و یــک روحانی
«سیاســت زده» مینامند و اعتقاد دارند در میدان برخی گروههای
سیاســی و به نفع آنها بازی میکند .همان کســی که حدود یک
سال قبل گفته بود« :هدف از بعثت پیامبر ،سیاست بود نه اخالق!»
و با همین فتوای جدید و عجیب و غربــی خود ،حتی علما و بزرگان
حوزه را هم شگفتزده کرد و صدای نقد و اعتراض خیلیها را درآورد.
پناهیان گفته بــود« :پیامبر خدا یک سیاســتمدار بزرگ بود که به
دنبال قدرت بود!» و برای اثبات حرف خود ،حتی حدیث مشــهور
التمم مکارم االخالق» را هم زیر ســؤال برده و گفت که
«ان ّما بعثت ّ
«سند محکمی ندارد!»« .محمد مهاجری» فعال سیاسی اصولگرا در
نقد سخنان پناهیان نوشت« :پناه ببریم به خدا از واعظان بیمطالعه
و نیز آنهاکه با دین ،کاسبکاری سیاسی میکنند .البته بالنسبت
جناب شیخ پناهیان!»
و جناب شیخ پناهیان امســال در محرم بازهم خبرساز شد .همان
چیزی که گویا عالقه خاصی هم به آن دارد« :خبرساز شدن» .این بار
تریبون مسجد دانشگاه امام صادق(ع) این فرصت را در اختیار او قرار
داد .پناهیان امسال حتی به مراسم عزاداری بیت رهبری هم دعوت
نشد (برخالف سالهای قبل) و درعوض در دانشگاه امام صادق(ع) که
یادگار آیت ا ...مهدوی کنی (روحانی معتدل و محبوب) است ،سنگر
مجلس را هدف گرفته و به توپ انتقاد بست و از منبر امام حسین (ع) با
واژههایی همچون «غلط میکنی» نمایندگان مجلس را موردخطاب
قرار داد! بهانه هم موضوع «شفافیت آرای نمایندگان» بود و پناهیان با

انتقاد از نمایندگانی که مخالف این طرح هستند ،گفت« :آی مجلس
آدم باش .کی به شما حق داده شفاف رأی ندید .بگو چه غلطی دارید
میکنید؟  ...غلط میکنید بر اساس عقاید رأی میدید؟»
سخنان پناهیان درباره شفافیت آرای نمایندگان نیز هرچند سخنی
«غیرمنطقی» به نظر نمیرسد و ازقضا درمیان مردم هم طرفداران
زیادی دارد ،اما اوالً اینکه چون از سوی کسی بیان میشود که منتسب
به ســخنرانیهای جناحی و طرفداری از یک جریان خاص اســت،
چندان به دل نمینشیند و مقبول نمیافتد و ثانیاً اینکه با بیانی دور
از نزاکت و فحاشانه بیان شده است .حشمتاله فالحتپیشه رئیس
پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین باره در توئیتی نوشت:
«شخصاً با مصاحبههای هر روزهام هیچوقت رأی پنهانی نداشتهام،
اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی منبرنشینهای
پاکتی اینگونه بیادبانه به آن توهین کنند».
علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
نیز بهسخنان پناهیان واکنش نشان داد و در توئیتر نوشت« :آقایی
که از منبر امام حسین(ع) ،توهین ترویج میکند و به نام هیئتهای
منسوب به رزمندگان وعظ مینماید آیا با بددهنی و اهانت به مردم و
مجلس همچنان شایسته عنوان واعظ است؟ از منبر حسینی باید ادب
و کرامت حسین (ع) ترویج شود نه بیحرمتی واهانت».
جعفرزاده ایمنآبادی هم در مصاحبهای با خبرگزاری مجلس گفت:
«ایشان از روی بیاطالعی از اصل تصمیمگیری مجلس و ناآگاهی از
عدم تصویب دو فوریت طرح شفافیت این حرف را زده است ،چرا که
مجلس تنها با دو فوریت طرح شــفافیت آرا مخالفت کرده بود ،زیرا
تصویب دوفوریت ،مطابق آییننامه داخلی مجلس ،صرفاً مربوط به

پایان سفر ایوانکا ترامپ به پاراگوئه و آرژانتین

جلوگیری از ضرورت وقوع خســارت احتمالی و فوت فرصت است،
نه موارد دیگر.
نکتهای که جعفرزاده به آن اشــاره کرد ،نکته دقیقی بود که اشاره
به ناآگاهی پناهیان داشــت؛ در واقع مجلس با شفافیت آرایی که به
دوفوریتی است و نیاز به سرعت عمل دارد ،مخالفت کرده بود و این
موضوع هیچ ارتباطی به آرای معمولی در صحن علنی مجلس ندارد.
و البته نکته بعدی این است که چرا پناهیان در دورههای قبلی مجلس
که ازقضا به دست همفکران او بود ،چنین مسئله ای را مطرح نکرد؟
پناهیان این روزها و این سالها ،گاهی بدجور متعجبمان میکند .او
از یک روحانی ساده که آرام بود و لبخند به لب داشت و درباره مباحث
«ظهور» حرف میزد و اص ً
ال به همین خاطر معروف شد ،به سمت یک
منبری سیاسی حرکت کرده که درباره همه چیز هم حرف میزند.
جامعه سرمایهداری را نقد میکند و جواب همه چیز از «نحوه پاسخ
به خواستگار» و «معایب زندگی کارمندی» و «روشهای مبارزه با
انحرفات» تا «چگونگــی رأی دادن نمایندگان» و «تبیین ظهور» و
«افشای نفوذ» و «تبارشناسی دختران بیبند و بار» همه را میداند؟
حتی سازندگان موشک ضدپهپاد را هم میشناسد و میداند که به
خاطر قرض و قوله در زندان هستند!
این روزها که پناهیان دوباره خبرســاز شده ،به یاد وقتی افتادیم که
برخی دانشجویان از او درباره اتومبیل گرانقیمت و دلیل استفاده او
از این اتومبیل شیک و گران سؤال کردند که حجتاالسالم پناهیان
در جواب گفته بود« :بچه حزباللهی باید پولدار باشد اگر پول ندارید
عرضه ندارید! باید عرضه داشته باشید!» این روحانی باعرضه (!) در
آستانه انتخابات مجلس ،خیلی باعرضهتر هم شده است!

دیدار اسماء اسد با قطع عضوشدگان
در جنگ

بین الملل


کِ شتی به گِ ل نشسته آمریکا
در دریای طوفانی افغان ها
امیرعلی هاشمی /گروه سیاست
A.Hashemi@gmail.com

صبح  ۱۷شهریور شهروندان افغانستان با خبر
حیرتانگیزی از خواب بیدار شــدند« :دونالد
ترامپ مذاکرات صلح با طالبــان را لغو کرد»!
همین قدر مضحــک و همین قدر مســخره.
باز هم یــک تصمیم جنجالی دیگر از ســوی
رئیسجمهور آمریــکا که دنیــا را در بهت و
شــوک فروبرد و تمام آنچه زلمــی خلیلیزاد
(نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان) همراه
با نمایندگان طالبان طی  ۹دور مذاکرات فشرده
از سپتامبر  ۲۰۱۸تا سپتامبر  ۲۰۱۹در دوحه
قطر ساخته بود را با یک توئیت نابود ساخت! در
واقع هرچه رشــته بودند ،با همین یک توئیت
پنبه شد .بهانه ترامپ حمله اخیر طالبان به کابل
بود که گفته میشود طی این حمله یک نظامی
آمریکایی هم کشته شده است و رئیسجمهور
آمریکا هم نوشــت که فعــ ً
ا نمیتواند روی
آتشبس این گــروه و توافق با طالبان تمرکز و
یا حســاب کند .طالبان هم در پاسخ با انتشار
بیانیهای اعالم کرد دود این نقض عهد بیشتر از
همه به چشم آمریکا خواهد رفت.
البته پیش از این نیز توافقنامه صلح با طالبان،
مخالفان جدی داشــت .به عنوان مثال وزرای
دفاع و خارجه آمریکا از امضای این توافقنامه
 ۴۵صفحهای طفره رفته بودند و اشرف غنی،
رئیس جمهور فعلی افغانستان (که بیش از سه
ماه از دوره قانونی ریاست جمهوری او گذشته
است) نیز رسماً با این توافقنامه مخالفت کرده
بود ،اما ســرانجام این دونالد ترامپ بود که تیر
خالص را به این مصالحه مرموز و پنهان شلیک
کرد.
روز شنبه بود که خبر رسید سفر «اشرف غنی»
به آمریکا به صورت ناگهانی لغو شده است .قرار
بود غنی در این سفر درباره گفتوگوهای بین
طالبان و آمریکا برای پایان دادن به طوالنیترین
جنگ واشنگتن بحث کند( .سال گذشته ترامپ
حاضر به دیدن اشرف غنی در اجالس ساالنه
سازمان ملل نشد که حکایت از سردی روابط
آنها داشت ).غنی معتقد است آمریکا مذاکرات
و توطئه پشت پرده با طالبان و پاکستان برای
براندازی حکومــت او داردو آمریکا هم دولت
افغانستان را به ناکارآمدی متهم کرده است.
شرایط امنیتی در افغانســتان  18سال پس از
شهادت «احمد شاه مســعود» (که به تازگی
از سالگرد شهادت این فرمانده مجاهد افغانی
عبور کردیم) و در آستانه  11سپتامبر (امروز)
که بهانه لشکرکشــی آمریکا به افغانســتان
شد ،شرایط خوبی نیســت .انتخابات ریاست
جمهوری در این کشور که قرار بود ابتدای سال
 98برگزار شود ،دوبار تا به حال به تعویق افتاده
است .در این شــرایط ،اولویت آمریکاییها در
افغانستان نیز از «انتخابات» به سوی «صلح»
بوده اســت ،چرا که در این شرایط کاخ سفید
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری
 ۲۰۲۰آمریکا ،ســخت به یک برگ برنده در
عرصه سیاست خارجی نیازمند است!
قرار بود غنی همراه با نمایندگان امارت اسالمی
طالبان در کمپ دیوید آمریــکا حضور یافته
و ضمن دیدار با دونالد ترامپ رســماً قرارداد
صلح با طالبان را به امضا برســانند .قراردادی
که به موجب آن و طبق یک جدول زمانبندی
شده ،آمریکاییها متعهد میشدند طی مدت
 ۱۳۵روز بخش اعظم نیروهای نظامی خود را
از افغانستان بیرون بکشند ،اما همزمان طالبان
حمالت خود در افغانســتان (کابل و سراســر
والیتهای شمالی) را شدت بخشیدند؛ حمالتی
که طی آن یک ســرباز آمریکایی هم کشــته
شد و به نظر میرســد باعث شده آمریکاییها
درباره نیت واقعی طالبان دچار شــک و تردید
شوند .این شرایط بیش از همه خوشایند غنی و
طرفدارانش و مخالفان صلح است که میتوانند
به برگزاری انتخابات هم خوشبین باشــند؛
«یک انتخابات بد» که میتواند شرایط را بدتر از
قبل کند و افغانستان را به سوی آشوب و التهابی
بیشــتر پیش ببرد .باید منتظر تصمیم بعدی
ترامپ باشــیم .ترامپی که به شدت غیرقابل
پیشبینــی و البته «غیرقابل اعتماد» اســت
و بدتر از همــه اینکه طرف مقابل یعنی ســه
نیروی سیاســی مؤثر در حکومت افغانستان
(حکومت اشرف غنی ،امارت اسالمی طالبان
و دولت ترامــپ) هم دقیقاً همین شــرایط را
دارند« :غیرقابــل پیش بینــی» و «غیرقابل
اعتماد» .فع ً
ال که کشــتی سیاســت آمریکا
در دریای طوفانی افغانســتان به گل نشسته
است!

