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تحلیل روز

گفت و گوی واتس اپی خراسان با سخنگوی طالبان

دکتر ابوذرگوهری مقدم

پایان یکه تازی ترامپ در قدرت

چهره روز

مجری"عملیاتشکست
خوردهطبس"درگذشت

«هــارولــد بــــراون» ،وزیــر دفــاع آمریکا
بین سالهای  ۱۹۷۷تا  ۱۹۸۱که
شکست «عملیات طبس» یا «عملیات
پنجهعقاب»برایآزادیعواملسفارت
آمریکادردوراناواتفاقافتاددرسن۹۱
سالگی فوت کرد «.براون» یکی از چهار
فردمطلعدردولت«جیمیکارتر»بودکه
در جریان این عملیات قرار داشت .وی
بعدها از این عملیات به عنوان «بزرگ
ترینپشیمانی»ویکیاز«دردناکترین»
درسهایی که آموخته ،یاد کرد« .پنجه
عــقــاب» ق ــرار بــود روز  ۴اردیبهشت
 ۲۴( ۱۳۵۹آوریل )۱۹۸۰با استفاده
از پیشرفتهترین امکانات نظامی آمریکا
اجرایی شود اما نیروهای آمریکایی-
شامل  ۱۳۲نظامی ۸ ،بالگرد و سه
هواپیمای باربری هرکولس C130-
پسازاستقراردرطبسوقبلازحرکت
بهتهرانبهحوادثمختلفیمبتالشدند
ودراجرایمأموریتشکستخوردند.

پیشخوان بین الملل
جـــلـــد مــاهــنــامــه
بلومبرگ درباره به
هم ریختن اوضاع
بــازارهــای آمریکا؛
ِ
«رکود ترامپ!»

طالبان:داعشرا درافغانستاندفنمیکنیم

توئیت روز

انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را فاقد اعتبار می دانیم

international@khorasannews.com

دور جدید فعالیت کنگره آمریکا در حالی
آغــازشــده اســت کــه دمــوکــراتهــا ،مجلس
نمایندگانوجمهوریخواهانهمچنانمجلس
سنا را در اختیار گرفتند .پیامدها و الزامات
کنترلمجلسینتوسطدوحزبمختلفباعث
خواهدشدایندورهاو ًالبرایخودکنگرهوثانی ًا
برای دولت ترامپ متفاوت از دوره قبل باشد.
دموکراتها با توجه به انتخابات آینده ریاست
جمهوریوپاسخگوییبهافکارعمومی،برنامه
مدونی بــرای مقابله با سیاستهای دولــت و
شخص ترامپ دارند امری که نقش و اهمیت
راهبری سران حزب دموکرات به ویژه خانم
پلوسیرادرونکنگرهازیکسوونقشمتنفذان
حزب دموکرات بیرون از کنگره را برجستهتر و
مضاعف تر خواهد ساخت .مهمترین اقدامات
دموکراتها در مجلس نمایندگان در دوره
جدید را میتوان در این مــوارد خالصه کرد:
 -1احضار مقامات و مطلعان به مجلس در
خصوصتخلفاتواتهاماتمختلفترامپ-2.
بــررســی مسائل مــربــوط بــه مداخله روسیه
در انتخابات سال  2016و تبانی ترامپ با
روسها-3بررسی روند مذاکرات هسته ای
کرهشمالی-4.بررسیسیاستهایمهاجرتی
دولت-5.برگزاری جلسات استماع درباره
جنگیمن-6.بررسیپروندهتخلفاتمالیاتی
تــرامــپ-7.بــررســی تخلفات مالی کمپین
ترامپ در انتخابات  2016و. ...با توجه به
نقشمجلسنمایندگاندرتصویبلوایحمالی،
دموکراتها اهرم الزم در پیشبرد اهدافشان
را دارنــد .هرچند در حــوزه سیاست خارجی
دولت دست برتر را دارد اما کنگره میتواند
به شکل غیرمستقیم و از طریق کنترل بودجه
اقدامات دولت را تا انــدازهای مهار کند .نقطه
کانونیاقداماتدموکراتها،انتخاباتریاست
جمهوری آینده است؛ آنها بهخوبی میدانند
تقابل صرف با دولت نمیتواند منافع آنها را
تأمین کند .ایجاد تزلزل در پایگاه رأی نسبت ًا
ثابت ترامپ و به صحنه آوردن آرای خاموش
اقلیتها ،زنان و در یک کلمه پایگاه رأی سنتی
دموکراتها و درنهایت -بهعنوان مهمترین
عامل -قرار دادن شخصیتی مناسب در برابر
ترامپدرجایگاهنامزدریاستجمهوری،برای
پیروزیدرانتخاباتآیندهازاهدافدموکراتها
دردوسالپیشروست.
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رسانههاوخبرگزاریهایداخلیوخارجی
تاکنونتصاویرمتعددیراکهمنتسب
بهذبیحا...مجاهداست،منتشرکردهاند
اماسخنگویطالبان  درگفتوگویواتساپی
باخراسانبارداینتصاویرهرگونهتصویرانتسابی
به خوددرفضایمجازیراتکذیبکرد .

گــروه بین الملل-در آستانه انتخابات
ریاست جمهوری سال آینده افغانستان،
تغییرات با سرعتی باور نکردنی به پیش
میرود.باوجود 14هزارنیرویآمریکایی،
طالبان در دوران اوج قدرت خود (از سال
 2001تاکنون) به لحاظ مناطق تحت
نفوذ یا کنترل به سر می برد .دستاوردی
که باعث شد دونالد ترامپ ،زلمی خلیل
زاد،نمایندهپیشینآمریکادرسازمانملل
را به عنوان فرستاده ویژه ایاالت متحده به
افغانستان برای صلح انتخاب کند .پس
از این انتصاب سه مذاکره دو جانبه و پنج
جانبه در دوحه و ابوظبی میان طالبان،
آمریکا،عربستان،پاکستانواماراتانجام
شدهاست.مذاکراتیکهدولتافغانستان
در آن حضور نداشت .اقدامی که باعث
شد اشــرف غنی دو مقام ضد طالبان را
بــرای سرپرستی وزارت دفــاع و وزارت
کشور انتخاب کند تاشاید بتواند از موضع
ضعف خارج شود .اما طالبان همچنان به
حمالت خود علیه نظامیان و غیر نظامیان
افغانستانی ادامه می دهد .خبرگزاری
ایلنا در این زمینه گفت وگویی را با ذبیح
ا ...مجاهد ،سخنگوی طالبان انجام داده
که بخشی از آن را می خوانید* :ارتباط ما
باایرانمنحصربهتماسهاوگفتوگوهای
سیاسی است .مسئوالن سیاسی طالبان
تماسهایی با ایران داشتهاند و دلیل آن
هم مشخص اســت؛ جمهوری اسالمی
همسایه قدرتمند افغانستان به حساب
میآید و از این منظر ما باید نظرات خود را
درباره آینده کشورمان با تهران در میان
بگذاریم ...تماس میان ایــران و طالبان
را باید در قالب تبادل نظر برای برقراری
صلح و ثبات در منطقه قلمداد کــرد* .
پیش شــرط ما از گذشته تاکنون بحث

افزایش درخواست ها از همسر اوباما برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۰

میشلدرراه است؟

به رغم بیمیلی بانوی نخست سابق آمریکا برای
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ،۲۰۲۰
به نظر میرسد فشارها بر وی بــرای نامزدی از
سوی دموکراتها در این انتخابات بیشتر شود.
به نوشته دیلی میل ،با وجود آن که میشل اوباما،
مکرراهرگونهجاهطلبیسیاسیخودراردکرده،
بسیاری از مقامهای ارشد در واشنگتن بر این
باورند که میزان بــاالی رضایت مردمی از وی،
دموکراتهای ارشد را بر آن خواهد داشت که به
وی تاکید کنند تا در این باره تجدید نظر کند.این
روند بیشتر از موفقیت میشل اوباما بابت کتاب
خاطراتش ناشی می شود که از زمان انتشار در
نوامبر،۲۰۱۸درصدرپرفروشهاقرارگرفته
است.کارشناسان میگویند که تالشی از
سوی میشل اوباما برای تبدیل شدن به
نخستین رئیس جمهوری زن آمریکا
میتواند بیش از یک رقابت برای
ترامپ باشد.شایعات مربوط به
مسئلهکاندیداتوریمیشلاوباما
زمانی شــدت یافت که مایک

هوکابی که کاندیداتوری جمهوری خواهان در
 ۲۰۰۸را از دست داد ،یک پیش بینی در وب
سایت خود در این باره منتشر کرد.وی بیان کرد؛
حاالکهمیشلاوباما،تحسینبرانگیزترینزنسال
 ۲۰۱۸نامیده شده است،زمان آن رسیده که من
برای ۲۰۱۹پیشبینیکنم؛بانوینخستسابق
برای رقابت انتخاباتی  ۲۰۲۰آماده می شود و
نامزدی حزبش را خواهد داشت .ماشین روابط
عمومی او که از زمان ناکامی هیالری کلینتون،
کاندیدایدموکراتهادرانتخابات ۲۰۱۶بیسر
و صدا عمل کرده ،در سپتامبر  ۲۰۱۸و با انتشار
کتاب "شدن" در ۱۳نوامبر با سرعت زیادی به راه
افتاده است( .شاید کسی بپرسد ،چه اتفاقی
افتاده؟ و من پاسخ می دهم ،تبدیل شدن
به یک نامزد ریاست جمهوری).اما چنین
حرکتی با خاطرات میشل اوباما مغایرت
دارد،اودرکتابشنوشتهاست«:هرگز
دوستدار سیاست نبودهام و تجربهام
در ۱۰سال گذشته تغییر اندکی در
آنبهوجودنیاوردهاست».

بولتون :تا وقتی آنکارا امنیت کردها را تامین نکند از سوریه خارج نمی شویم

سیاست مهارترکیه درشام

فارغازاینکهتصمیمدونالدترامپرئیسجمهور
آمریکا در خصوص خروج نیروهایش از سوریه،
عملیشودیانشود،اعالماینتصمیمیکپیامد
سریع داشــت و آن هم تصمیم ترکیه بــرای به
تعویق انداختن حملهاش به مواضع کردها در
شرق فرات بود .مقامات ترکیه از عملیات قریب
الوقوع خود در شرق فــرات خبر داده بودند.
برخی خبرها هم حکایت از آمادگی یگانهای
نظامی آنها در نزدیک مرزهای سوریه داشت.
ترکیهاگرچهتالشمیکردتابارایزنیباآمریکا،
نظرمساعدآنهارابرایحملهبهکردهااخذکند
اما به چنین دستاوردی نرسید و لذا اعالم کرد
که حمله را آغاز خواهد کرد .این وعده ،به غایت
توخالی بود چرا که آنکارا بدون رسیدن به یک
جمعبندی با واشنگتن و انجام هماهنگیهای
نظامی ،دست به چنین حملهای نمیزد.اعالم
تصمیمترامپمبنیبرضرورتخروجنیروهایش
از سوریه ،ترکیه را در فضایی مبهم قرار داد و
طبیعی بود که آنکارا در چنین فضایی ،دست به
عملیات نزند .لذا اردوغان گفت که عملیات به
تعویق افتاده است و حاال بولتون مشاور امنیت

ملیترامپ،گفتهاستکهشرطخروجنیروهای
نظامی کشورش از سوریه این است که ترکیه
متعهد شود که به کردها حمله نخواهد کرد.
مهار ترکیه در قبال کردها ،احتماال یکی از
اهدافترامپازاعالمخروجنیروهایشازسوریه
نبودهاستامااینمهار،حتمایکیازپیامدهای
این تصمیم است .در شرایط فعلی ،اگر ترکیه
بخواهداقدامیعلیهکردهاانجامدهد،بهظاهر
مانع از خروج آمریکا از سوریه خواهد شد و از
سوی دیگر حتی اگر اقدامی علیه کردها انجام
ندهد ،باز هم ضمانتی بــرای خــروج آمریکا از
سوریه وجود ندارد ،بهخصوص در شرایط فعلی
که آمریکا بــرای خروجش ،تقویمی هم اعالم
نکرده اســت .ترکیهای که بنا به گفت وگوی
تلفنی اردوغان و ترامپ ،بنا بود بهنوعی پلیس
خوبشرقفراتباشدتاباقیماندههایداعش
را از میان ببرد ،اکنون با تناقض در رفتارهای
واشنگتن روبه روست .از سوی دیگر کردها و
رفتار خصمانه ترکیه با آنها ،بهانهای مناسب
برای آمریکاست تا به توجیه تداوم حضورش در
سوریهوخروجتدریجیازآنبپردازد.

خروج آمریکا از افغانستان بوده تا اشغال
را به پایان برسانند .امــا ایــاالت متحده
خــواســتــار ایــن شــد تــا هنگام بــرگــزاری
گفتوگوهادربارهروندخروجنیروهایشان
با ما صحبت کنند .در نشست دوحــه و
ابوظبی تمامی حرفها در این باره زده
شده است .لذا بزرگ ترین مسئلهای که
برای ما مهم است ،بحث اخراج نیروهای
آمریکا خواهد بود* .درباره خروج آمریکا
ازافغانستانابهامهایبسیارزیادیوجود
دارد؛ چراکه در خصوص سوریه شاهد
اعالم خبر خروج نظامیان آمریکا بودیم
امــا کمی بعد رئیس جمهور ایــن کشور
خروج نیروهای خود را به تعویق انداخت
و ایــن نشانه بالتکلیفی ایــاالت متحده
است .اگر طالبان به این نتیجه برسد که
آمریکاییها به دنبال محقق شدن صلح از
طریق مذاکره نیستند و نیروهای خود را از
افغانستانخارجنمیکنند،بدونتردیدما
آن ها را با اعمال فشار نظامی و طی فرایند
تشدید جهاد از افغانستان اخراج خواهیم
کرد * .به صراحت باید بگویم که افغانها
با باورهای داعش مشکل دارند و ما تفکر
داعش را یک فتنه خطرناک برای منطقه
س اطالعاتی
میدانیم .در این بین سروی 
برخی از کشورهای غربی به دنبال شلوغ
کردن محیط میدانی افغانستان هستند
امابههرحالماتوانستیمبسیاریازعناصر
آن ها را در هلمند ،زابل ،غور و جوزجان
از بین ببریم .ما اجــازه نمیدهیم فتنه
داعشدرافغانستانادامهپیداکندوآنها
را در افغانستان دفن میکنیم* .چرا و
چگونه میتوانیم با حکومتی (کابل) که
توسط دولت اشغالگر (آمریکا) پایهگذاری
شده و هیچ اختیاری از خود ندارد مذاکره
کنیم؟ ما به دنبال آن هستیم که پس از

خروج نیروهای خارجی و استقالل کامل
کشور به گفتوگوهای داخلی بپردازیم.
*طالبان به هیچ وجه برای کسب چند
کرسی یا چند وزارتخانه سالح به دست
نگرفته است و از این منظر طرح مذکور
را فاقد ارزش میدانیم .ما تمام تالش
خــود را بر استقالل کشور گذاشتیم تا
بتوانیم آمریکا و نظامیان سایر کشورها
را از افغانستان اخراج کنیم* .تعدادی
از افــراد در طالبان وجــود داشتند که با
سرویس اطالعاتی کشورهای غربی و
ارگ در ارتباط بودند و اقــدام به ایجاد
اختالف کــرده بودند .یکی از این افراد
که قب ً
ال در طالبان بود« ،مال منان نیازی»
است .اختالف مال منان نیازی با ما این
بود که چرا جلوی اقدامهای داعش در
افغانستان را میگیریم و چــرا از آن ها
حمایت نمیکنیم* .بیش از نصف خاک
کشور در تصرف ماست و حتی برخی از
برآوردها حدود  ۶۵تا  ۷۵درصد را نشان
میدهد .افراد مسلح ما حدود ۱۰۰هزار
نفر هستند * .از منظر ما انتخابات زمانی
معنا پیدا میکند که حکومت مستقر در
کابل از سوی یک کشور اشغالگر مانند
آمریکامنصوبنشدهباشد.بارهاگفتهایم
که تمام انتصابها و انتخاباتهایی که
تــوســط حکومت وحـــدت ملی بــرگــزار
میشود به معنای دیکته شدن سیاست
آمریکا بر مردم افغانستان است و از این
جهت انتخابات ریاست جمهوری سال
آینده را فاقد اعتبار میدانیم .ما معتقدیم
که اول باید اشغال افغانستان توسط
ایاالت متحده به پایان برسد و در مرحله
بعدی تعیین چگونگی ساختار نظام
سیاسی خواهد بود که در نهایت افغانها
به آن رای خواهند داد.

ترامپ :دیوار می آید
رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا با
انتشار عکسی در توئیتر از ساخت دیوار
در مــرز جنوبی با مکزیک خبر داد.او
پیش از این در آغاز دور تازه تحریمهای
آمریکا علیه ایران نیز پوستری با عنوان
"تحریمها میآیند" منتشر کرده بود.

اندیشکده روز
نظم جدید منطقه ای

اندیشکده آمریکایی کارنگی در تحلیل خروج
نیروهای آمریکا از سوریه نوشت :با خروج
نیروهای آمریکایی از سوریه ،اسرائیل تنها
بازیگر مؤثر در مقابله با ایران خواهد بود .این
بدان معناست که نظم جدید در منطقه در حال
شکلگیری است .از سویی اسرائیل ،از سوی
دیگرایرانودرمیانایندو،روسیهبرایکسب
قدرتوهمراهساختنبازیگرانسیاسیمنطقه
ایفای نقش میکند .بنابراین جــای تعجب
نخواهد بود اگر صهیونیست ها و سعودیها
مانند ترکهابخواهند با روسها ارتباط برقرار
کنندچراکهآنهابهاینمسئلهپیبردهاندکهدر
روندقدرت،اعتمادواتکابهآمریکاکاریاشتباه
است.کردهایسوریکهباسرکوبترکهادر
شمالسوریهمواجهشدهاندمیتوانندبهسمت
حاکمیتسوریهیاروسهامیلپیداکنند.بشار
اسد در نتیجه این نظم جدید میتواند مجدد
کنترلمرزهایسوریهرابهدستبگیردکهاین
تنها به سود ایران خواهد بود .در جنوب سوریه
نیزاحتما ًالشاهددرگیریایرانوصهیونیست
ها خواهیم بــود که روسیه نقش محوری در
کنترلآنخواهدداشت.

