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سید احمد موسوی مبلغ

رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

صلحباآمریکا،جنگبامردم
شب گذشته و همزمان با مالقات های زلمی خلیل
زادنمایندهویژهآمریکادرمذاکراتصلحباطالبانبا
مقاماتافغانستان،گروهطالبانبهیکیازمهمترین
مراکز تجمع نیروهای خارجی در کابل ،حمله کرد.
شاید این حمله ،آخرین کشتار نیروهای خارجی در
افغانستان به دست طالبان باشد .چرا که ظاهرا،
طالبان و آمریکا بسیار نزدیک به امضای یک تفاهم
نامه صلح هستند.خلیل زاد که پس از پایان نهمین
دور گفت وگوهایش با مقامات طالبان به کابل سفر
کــرده ،در مصاحبه ای گفته است که در اصــول ،با
طالبانبهتوافقرسیدهاندومفادتوافقبرایترامپ
ارسالشدهتابعدازتاییداوبهامضابرسد.اوهمچنین
گفتهاستکهدرتوافقآمریکاوطالبان،بهمسئلهآتش
بسپرداختهنشدهوجریانهایسیاسیافغانستان
بایددرمذاکرهباطالبان،موضوعآتشبسرابهنتیجه
برسانند.گفته های آقای خلیل زاد بیانگر چند نکته
مهماست:اول؛آمریکامشخصابهدنبالتامینامنیت
نیروهایخودوحلوفصلمشکالتشباطالباناست
نه خاتمه جنگ در افغانستان.بنابراین ،مذاکرات
خلیل زاد و طالبان اگر مذاکرات صلح هم خوانده
شود ،به طور واضح ،فقط صلح میان آمریکا و طالبان
است نه صلحی که منجر به پایان دادن جنگ در
افغانستانشود.ازاینرو،حتیپسازامضایتوافق
نامهمذکور،نهتنهاجنگطالبانبادولتافغانستان
خاتمه نخواهد یافت بلکه به دلیل حمایت نکردن
آمریکاازنیروهایمسلحافغانستان،طالبانباقدرت
بیشتری علیه حکومت رسمی افغانستان خواهند
جنگید.دوم؛ آمریکا به رغــم ایــن که مدعی شده
حکومتی با عنوان امارت اسالمی را در افغانستان بر
نمیتابد،اماباطالبانباهمینعنوانگفتوگوکرده
است.اینمشروعیتبخشیبهطالبان،بهمعنایاین
استکهآمریکا،جنگطالبانباحکومتافغانستان
ونیزچگونگیساختارحکومتافغانستاندرآیندهرا
یک مسئله داخلی افغانستان می داند و در صورتی
که طالبان با استفاده از قدرت مضاعفی که در سایه
توافق با آمریکا به دست می آورند ،شکل حکومت را
از جمهوری اسالمی به امارت اسالمی تغییر دهند و
آنرابهمردمافغانستانتحمیلکنند،موردمخالفت
آمریکاقرارنخواهدگرفت.هرچندخلیلزاددرلفظ
اعالمکردهکهآمریکاباامارتاسالمیمخالفاست
.درچنینوضعیتی،بهنظرمیرسدکهدلبستنبه
مذاکراتصلحآمریکاوطالبانبهمنظورایجادثباتو
آرامش،تنهاسرابیاستکهآدمهایخوشخیالمی
توانندبهآنامیدوارباشند.

نمای روز

ولیعهدسابقآفتابیشد!

حساب توئیتری «اخبار محمد بن نایف» ،تصاویر
جدیدی از محمد بن نایف ،ولیعهد معزول عربستان
سعودیمنتشرکردکهاورادرحالمصافحهبا«متعب
بن عبدا »...پسر شاه سابق و رئیس سابق گارد ملی
عربستان نشان میدهد.این دو ،از شاهزادگانی
هستندکهباقدرتگرفتنسلمانوپسرشمحمد،از
مناصب خود کنار گذاشته شدهاند«.العهد الجدید»
پیشترنوشتهبود:بننایفازروزیکهعزلشده،یک
پابندالکترونیکبهپایشبستهشدهوهنوزدرحبس
خانگیاستوازمحلسکونتخارجنمیشودجزبا
موافقتمحمدبنسلمان.
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مناقشات دیرپای هند و پاکستان بر سر حاکمیت
کشمیر بار دیگر به جریان افتاده است.حتی با
گذشت حدود سه هفته از منع آمد و شد در منطقه
کشمیر ،زندگی در این منطقه تحت کنترل هند
همچنان فلج است .کشور هند در ماه اخیر ماده
 ۳۷۰قانون اساسی این کشور را لغو کرد .طبق
این ماده ،هیچ کس حق خرید زمین در کشمیر
را نداشت ،مگر این که کشمیری باشد و با لغو این
قانون بیم آن می رود که منطقه مسلمان نشین
وخوش آب وهوای کشمیر دستخوش تغییرات
جمعیتی و قومی شود .با این حال ،از آغاز بحران
تاکنون ،پیشنهادهای مختلفی بــرای حل این
بحران مطرح شده که ما آن ها را سناریو می نامیم
و در ذیل بررسی میکنیم-1:خط کنترل فعلی
به عنوان مرز شناخته شود و هر یک ازدو کشور
همان مقدار از جغرافیای کشمیر را که در کنترل
دارند به خاک خود ملحق کنند.به این معنی که
مناطق لداخ ،جامو وکشمیر تحت اشغال هند به

مرکزیت سرینگر به هند ملحق شود و کشمیرآزاد
به مرکزیت مظفرآباد و آن بخش از جامو که تحت
کنترلپاکستاناست بهاینکشورالحاقشود.با
این وصف ،دیگر جغرافیایی به نام کشمیر وجود
نخواهد داشت وآن بخش از مسلمانانی که در
حــوزه حاکمیت هند قــرار می گیرند همچنان
دربارهحقوقاجتماعیودینیخودنگرانهستند
وزمینه اعتراضات اجتماعی از بین می رود-2.
کشمیر به عنوان یک کشور مستقل شناخته شود
و نیروهای دو کشور هند وپاکستان به مرزهای
خود قبل از  1947بازگردند.این گزینه ،بسیار
دست نیافتنی به نظر می آید چون هیچ یک از دو
کشور آماده عقب نشینی از مواضع خود نیستند
و هیچ افق روشنی هم برای این شرایط مشاهده
نمی شود-3.جغرافیای دارای اکثریت مسلمان
شاملدرهکشمیردرکنترلهندباشدوکشمیرآزاد
به پاکستان ملحق شود و مناطقی که هندوها و
بوداییهادراکثریتهستندبههندبپیوندند.طبق
قطعنامه های سازمان ملل که بعداز جنگ های
سال  1947و  1965صادر شده است ،مراجعه
به آرای عمومی وتسلیم دربرابر خواست اکثریت

مردم کشمیر همواره یکی از راه حل ها بوده است
اما شرط اولیه آن بازگشت نیروهای دو کشور به
مرزهای قبل از 1947است .هندی ها معتقدند
کشمیرازابتدامتعلقبههندبودهوپاکستانبهآن
تجاوزکردهوبایدآنهاابتدانیروهایخودراخارج
کنند تا زمینه همه پرسی فراهم شود در حالی
که پاکستان ادعا می کند هندی ها قصد دارند با
تغییر بافت جمعیتی منطقه شرایط را به گونه ای
مهندسی کنند که مــردم کشمیر تحت فشار و
تحمیلشرایطظالمانهرایبهالحاقبههندوستان
بدهند.ناگفتهنماندکهدولتهندعالوهبرکشمیر
دو میلیون نفر را از فهرست شهروندانش در ایالت
آسام ،در شمال شرقی این کشور که بسیاری از
اینافراداقلیتمسلماناهلاینمنطقهاند،خارج
کردهاست.درمجموعاینگونهبهنظرمیرسدکه
سناریوی اول یعنی تعیین خط کنترل به عنوان
مرزرسمیدوکشوراحتمالوقوعبیشتریداشته
باشد چون پیشروی نظامی وتسلط قهر آمیز بر
جغرافیایوسیعتریازآنچهدوکشوراکنونبرآن
مسلطهستندبسیاربعیدبهنظرمیرسد.استقالل
کشمیرنیزبیشتربهیکآرمانشبیهاست،چونبر
فرض تشکیل چنین کشوری که بین قدرت های
هستهایچین،هندوپاکستانمحصوراستبدون
اینکهتحتحمایتیکقدرتبرترخارجازمنطقه
قرار گیرد نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و
چین وهند نیز با رقابت ژئوپولیتیک که بین خود
دارنداجازهحضورقدرتهایدیگررادراینحوزه
نخواهندداد.امامسئلهمهمیکهاذهانبسیاریاز
صاحبنظرانوتحلیلگرانرابهخودمشغولکرده،
احتمال انجام معامله ای بر سر کشمیر با هدایت
آمریکاستکهبهنوعیبهمذاکراتآمریکاوطالبان
درافغانستاننیزمربوطمیشود؛بهاینمعنیکه
امتیازاتیدرافغانستانبهپاکستانیهادادهشود
ودرقبالآناسالمآباددرموضوعکشمیرانعطاف
نشان دهد و آمریکایی ها بتوانند در این قالب
بحرانافغانستانوکشمیررا همزمانحلوفصل
کنند.البته نشانه ها و عالیمی از این معامله قابل
مشاهدهاست،ازجملهاینکه-1:شرایطدرخط
تماسبهرغمدرگیریهایمحدود،شرایطجنگی

نخستوزیرانگلیساکثریتپارلمانیراازدستداد

پاتک مجلس بهجانسون

به نظر می رسد تهدیدات جانسون در خصوص
اخــراج نمایندگان مخالف "برگزیت سخت" از
حزب محافظه کار و فراتر از آن ،تهدید وی مبنی
بر برگزاری انتخابات زودهنگام نه تنها تاثیری در
استمرار مخالفت ها با وی نداشته  ،بلکه منجر به
خشم آن ها از بوریس جانسون شده است .بر این
اساس،پارلمانانگلیسباوجودهشدارجانسون
در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام ،قصد
دارد طرحی را بررسی کند که از اقدام «بوریس
جانسون» بــرای خــروج بــدون توافق از اتحادیه
اروپــا در  ۳۱اکتبر ( ۹آبــان) جلوگیری میکند.
نه تنها اعضای حزب کارگر و لیبرال دموکرات،
بلکهبرخیازاعضایحزبمحافظهکارنیزبهاین
طرحرایمثبتمیدهند.دیروزنیزباپیوستنیک
نماینده محافظه کار به حزب لیبرال دموکرات
جانسون اکثریت پارلمانی را از دست داد.ایــن
طرح نخست وزیر انگلیس را ملزم میکند یا با
اتحادیه اروپا درباره نحوه خروج به توافقی مدون
برسد یا بار دیگر ضرباالجل خروج را به تعویق
بیندازد.جانسون مدعی است که در حال توافق
با اروپاست و اگر بروکسل ( اتحادیه اروپا ) بر این
باور باشد که نمایندگان انگلیسی قصد دارند در
برگزیت «تأخیر بی دلیل» ایجاد کنند ،روند کار
مختل خواهد شد.در هر حال ،بوریس جانسون
وعدهدادهاستکهروز ۳۱اکتبر،مهلتبرگزیت،
لندن با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج
خواهدشد.جانسونتاکیدکردهکهخطقرمزوی،
تاخیردراجرایبرگزیتاست!درهرحالبرگزیت،
نقطه آشکار ساز عقبگرد سیاسی  ،اقتصادی و
اجتماعیانگلیسدرنظامبینالمللمحسوبمی

شود.عواقب و پدیده های ناشی از خروج انگلیس
در اروپــا ،حداقل به مدت یک دهــه ،گریبانگیر
انگلیسخواهدبودوقدرتتمرکزموثراینکشور
بر معادالت داخلی و بین المللی را از بین می برد.
بسیاریازتحلیلگران همچنینمعتقدند:تحقق
برگزیت سخت( آن چه مدنظر بوریس جانسون
است ) ،ضریب آسیب پذیری لندن در نظام بین
الملل را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر ،لندن
را به طور رسمی به مستعمره اقتصادی ایاالت
متحده آمریکا تبدیل خواهد کرد.اصرار ترامپ و
بولتون مبنی بر تحقق برگزیت سخت و حمایت
آن ها از جانسون نیز ریشه در همین مسئله دارد.
تحققبرگزیتنرم(درقالبپذیرشتوافقموجود
با اتحادیه اروپا) نیز منجر به استیالی اقتصادی
اروپابرلندن(حداقلبهمدت ۵سال)خواهدشد.
از این رو تحقق برگزیت نرم ،صرفا میزان آسیب
پذیری انگلیس را در قبال این پدیده تا حدودی
کاهشمیدهدوکلیتاینآسیبپذیریراازبین
نخواهدبرد.فراترازدوموضوعذکرشده،برگزاری

همه پرسی دوباره در انگلیس( که افرادی مانند
تونی بلر و برخی اعضای حزب کارگر دنبال آن
هستند) ،منجر به خشم و نفرت حامیان خروج از
اروپا و ملی گرایان انگلیس از دولت خواهد شد.
تبعات امنیتی این موضوع برای دولت انگلیس

نیست وهردو کشور به نوعی از درگیری گسترده
نظامی پرهیز می کنند وتنها به اقدامات سیاسی
و دیپلماتیک و تبلیغات رسانه ای اکتفا شده است
،حتیپاکستانیهاچندیقبلحافظسعیدرهبر
لشکر طیبه یکی از سازمان های شبه نظامی را
که برای آزادی کشمیر مبارزه می کرد ،بازداشت
وحسابهایاینسازمانرامسدودکردندودراین
شرایطخبریازاینسازمانوسرانآننیست-2.
از آن طرف در موضوع الحاق منطقه قبایلی (فاتا)
توسط پاکستان به ایالت خیبر پختونخواه که
به طور مستقیم به اختالف دیرینه پاکستان و
افغانستان دربــاره خط دیورند مربوط می شود،
هند و افغانستان سکوت اختیار کردند و تقریبا
هیچ صدایی شنیده نشد -3.از همه مهم تر این
کهدرشرایطاخیرازسویکشورهایعربیحامی
پاکستانمثلعربستانواماراتکهروابطعمیقی
بااسالمآباددارند،هیچواکنشیبهسودپاکستان
مشاهده نشد .بلکه بر عکس هردو کشور به نفع
هندموضعگرفتندبهطوریکهدرسفراخیرمودی
نخستوزیرهندبهاماراتدرتاریخ 24اوت(سوم
شهریورماه) ولیعهد امارات در اظهارات عجیبی
ضمن حمایت از اقدامات این کشور درکشمیر آن
را مسئله داخلی هند معرفی و اعالم کرده است
دهلی این اقدام را در راستای مبارزه علیه گروه
های تروریستی وخــارج کردن کشمیر از انــزوا و
جلوگیری از گرایش جوانان این منطقه به سمت
گروه های افراطی انجام داده است .هم اکنون
 3/5میلیون نفر از اتباع هند در امارات مشغول
به کار هستند و امارات با  60میلیارد دالر حجم
تبادالت تجاری با هند سومین شریک اقتصادی
دهلی به شمار می آید.به هر صورت موضوع مهم
تر،سرنوشتمردممسلمانکشمیراستکهوجه
المصالحه معامالت سیاسی و ژئوپولیتیک قرار
نگیرند .جمهوری اسالمی ایران همان گونه که
رهبرمعظمانقالبفرمودند،بایدبادقتتحوالت
این منطقه را رصد و مراقبت کند تا از هرگونه ظلم
وستم و زورگویی به مردم مسلمان ،نجیب و رنج
کشیده کشمیر جلوگیری شود و سرنوشت آن ها
بهدستخودشانرقمبخورد.
بسیار سخت خواهد بود.عصبانیت جانسون از
نمایندگان و حتی مخالفان هم حزبی خود نشان
می دهد که وی توانایی مدیریت صحنه را از دست
دادهاست.همینمسئلهمیتواندنشانهایدالبر
تشدیداینناتوانیدرآیندهاینزدیکباشد.ازاین
رو به نظر می رسد بوریس جانسون پس از دیوید
کامرون و ترزا می دو نخست وزیر سابق انگلیس،
به سومین قربانی برگزیت تبدیل شود.بدون
شک ،حتی در صورت برگزاری انتخابات مجدد و
شکستمحافظهکاراننیزنمیتوانآیندهشفاف
وروشنیبرایانگلیسمتصورشد.تغییردولتدر
انگلیسوجابهجاییقدرتمیانمحافظهکارانو
حزب کارگر ،تاثیری در روند آسیب پذیری شدید
انگلیس در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسینخواهدداشت.

3
چهره روز

«اژدهایزشت» درالیزه!

آتشجنگلفظیمیانمقامهایبرزیلیوفرانسوی
که با گسترش آتش در جنگل آمــازون آغــاز شده،
قصد فروکش کردن ندارد« .رنزو گراسیه» قهرمان
پیش کسوت ورزشهــای رزمــی و سفیر افتخاری
دولت برزیل در ترویج گردشگری با انتشار ویدئویی
با اهانت به برژیت ماکرون ،همسر رئیس جمهور
فرانسه ،به جنگ لفظی مقامهای ارشد دو کشور
دامن زد .گراسیه در پاسخ به انتقادهای ماکرون
دربــاره عملکرد ضعیف برزیل برای مقابله با آتش
سوزی آمازون ،سخنان او را «مزخرف گویی» تعبیر
کرده و گفته که «زشت» بودن همسر ماکرون یک
واقعیتاستواوباخوابیدنکناریک«اژدها»بدلبه
یکمتخصصآتشسوزینمیشود.ژائیربولسونارو،
رئیس جمهور برزیل پیشتر به اهانت کنندگان
مجازیچراغسبزنشاندادهبود.

پیشخوان بین الملل

«فلسطین
بدون خط
قرمز»
روزنامه االخبار
لبنان پرونده روز
خود را با عکس و
تیتر «فلسطین
بدون خط قرمز»
به انتقام نیروهای مقاومت از اسرائیل اختصاص
داد.سید حسن نصرا ...دوشنبه شب گفت :در
گذشته هنگامی که تجاوزی علیه ما صورت می
گرفت از داخل مــزارع شبعا واکنش نشان می
دادیــم و کمین های ما داخــل اراضــی اشغالی
لبنان بود .تعدی به مرزهای  ۱۹۴۸از خطوط
قرمز دشمن بود و هیچ اقدامی که از این نقطه
بر ضــدش صــورت بگیرد برایش قابل تحمل
نبود .دستاورد این عملیات این بود که مقاومت
طی آن بــزرگ ترین خط قرمز اسرائیل طی
ده ها سال را شکست .ما معادله بازدارندگی
را تثبیت کردیم و به نتانیاهو که می خواست
قواعد درگیری را تغییر دهد گفتیم که دیگر
خط قرمزی وجود ندارد.

