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روزنامه نیویورک تایمز نوشت
مداخله عربستان درتوقف 

خروج امارات از یمن
مسؤوالن دفتر ســلطنتی عربستان شخصا در 
تالش برای منصرف کردن امارات در زمینه کاهش 
نیروهایش در یمن مداخله کرده اند. منابع دیپلمات  
گفتند، سعودی ها از تصمیمات امارات درباره کاهش 

نیروهایش در یمن بسیار ناامید شده اند.
نیویورک تایمز نوشت، امارات نیروهایش را بعد از 
اینکه دریافت جنگ نابودکننده یمن تبدیل به فاجعه 
انسانی شده که هیچ دستاوردی برایش ندارد در یک 
روند سریع کاهش داده و از این کشور خارج می کند.

این روزنامه به نقل از مقامات غربی آگاه به جزئیات 
نوشت: کاهش تعداد نیروهای اماراتی عمالً رخ داده 
و آنها تمایل به خروج از جنــگ دارند حتی اگر این 

تصمیم هم پیمانان سعودی شان را عصبانی کند.
نیویورک تایمز افزود: اماراتی ها از اعالم تصمیم 
خروج به طور علنی اجتناب کرده انــد تا از میزان 
عصبانیــت همتایــان سعودی شــان بکاهند اما 
دیپلمات های غربی اشاره کرده اند، سعودی ها در 
نتیجه تصمیم امارات بسیار ناامید هستند و مسؤوالن 
ارشــد دفتر ســلطنتی تالش کردند تا مسؤوالن 
اماراتی را از خروج منصرف کنند. مسؤوالن سفارت 
عربستان در واشنگتن به این روزنامه تکذیب کردند 
که رهبران عربســتان از تصمیم امارات عصبانی 
هستند. این مقام گفت: رهبران عربستان و امارات 
به لحاظ استراتژیک بر ســر اهداف در یمن همسو 
هستند. یک مسؤول به صورت ضمنی به حصول 
عقب نشینی اذعان کرد و آن را تغییر تاکتیتکی که 
معموالً در جریان حمالت رخ می دهند، عنوان کرد 
که با هماهنگی با ائتالف انجام می گیرد. این مقام 
افزود: هر گونه خأل که خــروج امارات به جا بگذارد 
توسط نیروهای یمنی وابســته به نیروهای دولت 
مستعفی که توســط امارات آموزش داده شده اند، 
پر خواهد شــد. یک مقام اماراتی نیز که خواست 
نامش فاش نشــود، گفت، خروج برای نشان دادن 
تمایل به حمایت از آتش بس شکننده ای است که 
توسط سازمان ملل در الحدیده حاصل شده است. 
وی افزود: تعهد ما به یمن همچنان پابرجاســت و 
نیروهای اماراتی ۹۰ هزار سرباز دولت مستعفی را 

آموزش داده اند.
    

مالکی: حشد شعبی سوپاپ 
اطمینان امنیت عراق است

دبیرکل حزب الدعوه و رئیس ائتالف دولت قانون 
عراق اعالم کرد که نقش نیروهای حشد شعبی هنوز 
پایان نیافته است و او مخالف ادغام نیروهای حشد 

شعبی با ارتش و نیروهای پلیس است.
نوری مالکی، رئیس ائتالف دولت قانون عراق و 
نخست وزیر اسبق این کشور در گفت وگو با برنامه 
گفت وگوی ویژه که از شــبکه سومریه نیوز عراق 
پخش می شود، اعالم کرد: امروز ما نیروهایی داریم 
که می توانند در برابر قوی ترین سازمان تروریستی 
که می تواند در هر منطقه ای دست به تحرک بزند، 
مقاومت کند. وی همچنیــن تصریح کرد: حضور 
حشد شعبی تضمین و ســوپاپ اطمینان امنیت 
عراق است و حشد شعبی نقشــش پایان نیافته و 
نیاز به آن همچنان وجود دارد. نیروهای حشــد 
شــعبی باید به دلیل اقداماتی که انجام داده اند و 
دستاوردهایی که محقق کرده اند، ارج نهاده شوند. 
مالکی تاکید کرد: ما از ضرورت وجود حشد شعبی 
صحبت می کنیم، هیچ کس نمی گوید که حشد 
شعبی بدون ساختار و تشکیالت تیپ ها، یگان ها و 
لشکر باشد. حشد شعبی باید یکی از دستگاه های 
حکومتی باشد که تحت امر فرمانده کل نیروهای 
مســلح عمل می کند اما موافق ایده ادغام حشد 

شعبی با ارتش و نیروهای پلیس نیستیم. 
مالکی تصریح کرد: ما تنهــا زمانی می توانیم 
از یک دولت موفق صحبت کنیم که شاهد ثبات 
سیاســی، نوعی تفاهم و تبادل رای بین نخست 
وزیر و وزیرانش و نیز گروه های سیاســی باشد به 
خصوص که اعضای دولت و وزیران کابینه به احزاب 
مختلف وابسته هستند. رئیس ائتالف دولت قانون 
خاطرنشان کرد: این گفته که دولت کنونی دولتی 
تکنوکرات است مبالغه آمیز است و ما در این سطح 
چیزی در عراق نداریم و در چنین دولتی پارلمان و 
نخست وزیر و دولت دیدگاه خود را دارند مبنی بر 
اینکه برخی وزارتخانه ها نیاز به بازنگری »به عنوان 
تغییر برخی از آنها« دارند. بلــه در چنین دولت 
تکنوکراتی افراد موفق و شایسته در کنار وزیران 
هستند که نیاز به حمایت دارند و برخی نیز نیازمند 

بازنگریند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

به نظر می رسد که مذاکرات طوالنی 
مدت پشت درهای بسته در مورد صلح 
در افغانستان همان راهی را می رفت که 
جنگ افغانستان رفته بود و قرار بود به 
همان مدت طول بکشد، اما حاال ظاهراً 

آن  مذاکرات به سمتی دیگر می رود.
خبرگزاری ســی ان ان در گزارشی 
به تشریح مراحل اخیر مذاکرات صلح 
افغانستان پرداخته است، مذاکراتی که 
مسیری بلند را در بستری از اختالفات 
و تنش ها می پیماید. در ادامه گزارش 
می خوانیم، اولین بارقه های امید هفته 
گذشته در دوحه به بار نشست؛ زمانی 
که گروهی برجسته از افغان ها، شامل 
برخی مقامات کنونی دولت، البته فارغ 
از مسئولیت دولتیشــان، توانستند در 
دیدار 2 روزه بــا طالبان با احترام کامل 

حاضر شوند.
اگرچه اخبار منتشــر شده رسمی 
نبود، اما ظاهراً آن ها با طالبان به نقشه 
راهی دست پیدا کردند که احتماال راهی 
به سوی توافق صلح باشد. مهم تر از آن، 
طرفین توافق کردند کــه اهداف نرم، 
مدارس، زنان و کــودکان که به صورت 
معمــول نباید بخشــی از درگیری ها 
باشــند، امــا در طوالنی ترین جنگ 
آمریکا بوده اند، فوراً جزء خط قرمزهای 

طرفین قرار گیرند. چرا چنین پیشرفتی 
حاصل شــد؟ این اولین  بار اســت که 
افغان ها توافقی از جنس چنین اتفاقی 
را رقم زدند. این هدف پس از هفته ها کار 
اولیه سخت تر، مذاکرات مستقیم بین 
طالبان و ایاالت متحده در مورد شرایط 
و سرعت خروج نیروهای خارجی رقم 
خورد. طالبان همواره اصرار داشتند که 
مذاکرات مستقیم با آمریکایی ها باید 
اول صورت بگیرد و واشنگتن تا همین 

اواخر مقاومت کرده بود.
در نهایت طالبــان و آمریکا به این 
زمینه مشترک دســت پیدا کردند که 
آوردن افغان های طرفدار دولت به پای 
میز مذاکره به ارزشش می ارزد. به طور 
خالصه با توجه به تمامی تعهدات دونالد 
ترامپ مبنی بر اینکه »ما در نهایت برنده 
هستیم«، او متوجه شده که این جنگ 
رام نشدنی آشفته راه فراری ندارد و ظاهراً 
او فقط می خواهد سریعاً راه دور شدن را 

خود از آن  بیابد.
چرا افغانستان اصالً اهمیت دارد؟

توضیح کوتاه اینکه: جنگ آمریکا 
در افغانستان طوالنی ترین منازعه تمام 
تاریخ و یکی از منابع دائم مرگ میرهای 
خشونت بار روی سیاره زمین است. آنجا 
اخیراً به زمین بازی داعش بدل شده و از 
طرفی در همسایگی دو رقیب دیرینه 
مسلح به تسلیحات هسته ای، یعنی هند 

و پاکستان قرار گرفته است.
آخرین باری که اوضاع در افغانستان 

به هم ریخته شــد و طالبان به القاعده 
پناه دادند، این اتفاق منجر به حادثه 11 
سپتامبر شد که آمریکا همچنان با عواقب 
آن دست  و پنجه نرم می کند. بر اساس 
جدیدترین گزارش کمیساریای عالی 
پناهجویان سازمان ملل متحد، بیشترین 
میزان پناهجویان جهان در کنار سوریه، 
از افغانستان می آیند. به همین دالیل 
افغانستان مهم است و همینطور ماهیت 
توافق صلحی که ایاالت متحده احتماالً 
با طالبان می جوید از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
راهکار صلح تا کنون پیچیده بوده 
است. ایاالت متحده همواره تأکید داشته 
است که مذاکرات بین دولت افغانستان 
و طالبان بوده اســت. اما دولت ترامپ 
اخیراً آن قید را دفــن کرد و ترجیح داد 
مستقیم با دشمن دیرینه اش به صورت 
مستقیم مذاکره کند. طالبان به صورت 
یک دنده و لجوجانه ای اصرار داشت که 
اشغالگر باید بر سر شرایطی که بر اساس 
آن قبل از هر مذاکره ای با دولت مترسک 
در کابل که آمریکا از آن حمایت می کند، 
میدان را ترک کند. حاال با حضور افغان ها 
در مذاکره با افغان ها، چشم انداز واقعی 
زمان بندی خروج آمریکایی ها سر باز 

کرده است.
حاال چه می شود؟ 

ایاالت متحده و طالبان به مذاکرات 
ادامه می دهنــد. نماینــدگان دولت 
افغانســتان احتماال اواخــر ماه جاری 

میالدی )اواسط مرداد ماه( به طور رسمی 
با طالبان در نروژ دیدار می کنند. بیشتر 
مردم فکر می کنند که یک توافق صلح 
دور از انتظار نیست. ترامپ صراحتا به 
دنبال چنین توافقی است. مایک پمپئو، 
وزیر وی می گوید که امیدوار است تا اول 
سپتامبر )دهم شهریور ماه( به چنین 

توافقی دست یابد.
افغان های معمولــی خواهان پایان 
جنگ، با هر هزینه ای هستند و به شکل 

عجیبی، طالبان و همچنین ارتش در 
قدرت نیز چنین چیزی را می خواهند. 
به پیش بینی کارشناسان، بدون حضور 
سایه یک دولت با حمایت غرب به عنوان 
شریک آن ها در کابل، احتماال این کشور 
در گرفتن کمک های بین المللی برای 

سرپا ماندن با چالش مواجه می شود.
مشکل اصلی انتخابات افغانستان

اما یک مشکل بزرگ تر کمرنگ  دیده 
شده است: انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان بسیار دیر می رسد.  استدالل 
حامیان تأخیر در انتخابات این است که 
دولت کنونی در مذاکرات بسیار آهسته 
و کند خواهد بود اگر انتخابات را در پس 
زمینه داشته باشد. با این حال مخالفان 
این استدالل عنوان می کنند که طالبان 
با توافق با شرایط دولت کنونی مشکل 
دارد و نمی خواهد با دولتی که در حال 

رفتن است توافق کند.
به هر حال، طالبــان و آمریکا هر دو 
ترجیح می دهند فعال از کنار این معضل 
عبور کنند و بر زمان بندی خروج تمرکز 
کنند. در حقیقت، این موضوع می تواند 
بعداً توافق شــود؛ ضمن آنکــه اگر بنا 
به ایجــاد دولت ائتالفی بــرای اجرای 
معاهده صلح باشد، دولتی که سمت ها 
بین دشمنان تقسیم شود، این موضوع 

از اهمیت کمتری برخوردار می شود.
گام های بعدی آهســته تر خواهد 
بود، اما می توانند مهم باشند. طالبان، 
گروهی که جلوی ارتش ابرقدرت جهان 
جنگید و آن را به بن بســت کشاند، در 
نهایت ممکن اســت در دولتی متحد 
با لیبرال های افغان کــه زمانی آن ها را 
مترسک آمریکا خوانده بودند، قرار گیرد. 
ممکن اســت ارتش آمریکا اعالم کند 
که در حال تــرک طوالنی ترین جنگ 
تاریخ هســتند. البته حضــور مهم در 
سفارت های آمریکا یا پایگاه های مخفی 

در سرتاسر کشور دور از انتظار نیست.
تمامی این احتماالت منجر به توقف 
خشونت نشده اســت، همچون حمله 
هفته گذشته به استان غزنی که منجر 

به زخمی  شدن ده ها بچه مدرسه ای و 
کشته  شــدن یک نفر شد. خشونت ها 
بیشــتر هم شده که نشــان می دهد با 
پیشــرفت  مذاکرات، هر طرف سعی 
می کند با خشونت نشان دهد که دست 

باال را در مذاکرات دارد.
ســخت اســت که مقیاس حضور 
کنونی طالبان را اندازه بگیریم. شــمار 
تلفات نیروهای امنیتی افغان که زمانی 
معیار سنجش قدرت طالبان بود، حاال 
محرمانــه قلمداد می شــود و به گفته 
مقامات آمریکایی دیگر میزان درصد 
بخش های تحت کنترل طالبان یا دولت 
ارزیابی نمی شود. ما چیز زیادی از جنگ 
نمی دانیم، فقط می دانیم که بد است، 
و همینطور اطالعــی از روند مذاکرات 

صلح نداریم.
خوب و بد پیش روی افغانستان

گزینــه پیــش روی خــوب آنکه 
مذاکرات صلح ســفت و سخت پیش 
برود و طالبان تالش کنند به هر بدبختی 
روند خود را معتدل کند تا کمک های 
بین المللی تداوم داشته باشد و همچنین 
از صلح برای ایجــاد یک تفکر عمومی 
به منظور تشــکیل دولت مشــترک 

استفاده کند.
اما حالت بد می تواند این باشــد که 
آمریکا بیشتر پشت دیوارهای مستحکم 
خود مخفی شوند و نظاره گر پاره کردن 
یکدیگر از سوی دو طرف یا چند طرف 
درگیر در افغانســتان باشند؛ طرفینی 
که به واسطه سال ها جنگ و خشونت، 

تا دندان مسلح شده اند.
به هر صورت با احتمالی بسیار باال ما 
شاهد، توافق صلحی در دوحه خواهیم 
بود، یک امید بی سابقه، اگرچه ممکن 
است عمرش کوتاه باشد، اما به معنای 

پایان جنگ در افغانستان است.

مذاکرات صلح چه آینده ای برای افغانستان رقم می زند؟

تاول صلح در بستر طوالنی ترین جنگ آمریکا
سخت است که مقیاس 
حضور کنونی طالبان را 

اندازه بگیریم. شمار تلفات 
نیروهای امنیتی افغان که 

زمانی معیار سنجش قدرت 
طالبان بود، حاال محرمانه 
قلمداد می شود و به گفته 
مقامات آمریکایی دیگر 
میزان درصد بخش های 

تحت کنترل طالبان یا 
دولت ارزیابی نمی شود

طرفین توافق کردند که 
اهداف نرم، مدارس، زنان 

و کودکان که به صورت 
معمول نباید بخشی از 

درگیری ها باشند، اما در 
طوالنی ترین جنگ آمریکا 

بوده اند، فوراً جزء خط 
قرمزهای طرفین قرار 

گیرند
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مشــاور رئیس جمهور آمریکا زمان کنونی را برای 
اجرای معامله قرن مناســب دانســت و گفــت که به 
رغم قطع روابط تشــکیالت خودگردان و واشنگتن، 

تماس هایی با فلسطینیان دارد.
جیسون گرینبالت، مشــاور رئیس جمهور آمریکا 
و نماینده این کشــور در مذاکرات بین المللی زمان را 
برای حل منازعه بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی 
در سایه تحوالت منطقه مناسب و حتی منحصربه فرد 

خواند.
او در گفت وگو ویژه با شبکه تلویزیونی الحره آمریکا 
مدعی شد که در ســایه کاهش تهدید های ایران علیه 
کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی منطقه خلیج 
فارس و رژیم صهیونیستی، وقت منحصر به فردی برای 

حل این نزاع فراهم شده است.
گرینبالت ادعا کرد که کشورهای عربی نمی خواهند 
فلســطنیان را رها کنند ولی حاکمان این کشورها در 
مقطع فعلــی می خواهند کشورهایشــان را از آنچه او 

تهدید های ایران علیه آن ها می خواند، حمایت کنند.
او در مورد روابط تشکیالت خودگردان فلسطین با 
آمریکا نیز گفت که محمود عباس، رئیس این تشکیالت 
به زودی از طرح صلح ادعایی آمریکا موسوم به معامله 
قرن استقبال خواهد کرد. او همچنین مدعی شد که بین 
دولت ترامپ و فلسطینیان تماس هایی وجود دارد ولی 
نه به اسم محمود عباس و تشکیالت خودگردان بلکه 

این تماس ها شخصی و غیررسمی است.

روابط تشکیالت خودگردان با آمریکا از سال 2۰1۷ 
و به دنبال شناســایی قدس به عنــوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به این 
شهر فلسطینی به کل قطع شده است و محمود عباس 
بارها اعالم کرده است که آمریکا دیگر به عنوان میانجی 
در مذاکرات سازش بین فلسطینی ها و صهیونیست ها 

جایی ندارد.
مشــاور ویژه ترامپ نشســت کارگــروه منامه را 
کــه چهــارم و پنجــم خــرداد در بحرین بــا هدف 
تأمین مالــی بــرای پیشــبرد معامله قــرن آمریکا 
برگزار شــد، موفق خوانــد و گفت که دوســت دارد 
 کــه نظــر تشــکیالت خودگــردان را قبــل از آنکه 

فرصت سوزی شود، بشنود.
گرینبــالت در مــورد این ســؤال که آیــا رژیم 
صهیونیستی با طرح ادعایی آمریکا موافق است یا نه، 
اظهار بی اطالعی کرد و گفت که این طرح طراحی شده 

است تا طرفین برای مذاکره دور میز جمع شوند.

منابع وابســته به حزب حاکم دموکرات مسیحی 
آلمان گفتند: ممکن اســت آنگال مــرکل، صدراعظم 
آلمان مجبور شــود قدرت را زودتر از آن چه که برنامه 
ریزی شده از بابت نگرانی های پیش آمده برای وضعیت 
سالمت جســمانی اش، بعد از مشــاهده لرزش پیدا 

کردنش در برابر انظار عمومی، واگذار کند.
به گــزارش روزنامه دیلی میل، اخیــراً بعد از آنکه 
آنگال مرکل صدراعظم ۶۴ ساله آلمان برای سومین بار 
در برابر انظار عمومی و در یک مراسم رسمی شروع به 
لرزیدن کرد نگرانی ها درباره وضعیت سالمت جسمانی 

او شدت گرفته است.
مرکل که رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان است 
وعده داده که در زمان برگزاری انتخابات سال 2۰21 
از قدرت کنار برود اما با توجه به شــائبه های که درباره 
سالمت جسمانی او بعد از لرزیدنش به هنگام ایستادن 
در مراسم های رسمی به وجود آمده، هم حزبی هایش 
درباره موضوع کنار رفتن از قــدرت پیش از آن تاریخ 

صحبت می کنند.
اگرچه مرکل تاکید داشــته حالش خوب است اما 
دفتر او هیچ توضیح قانــع کننده ای برای لرزیدن های 

مکرر او ارائه نکرده است.
یک عضو کمیته اجرایی حزب دموکرات مسیحی 
آلمان گفت: این لرزیدن های مرکل شک و تردیدهایی 
را در داخل حزب درخصــوص اینکه چارچوب زمانی 
مورد توافق بــرای کنار رفتن مرکل از قدرت تا ســال 

2۰21 عملی است یا خیر، ایجاد کرده است.
سال گذشته میالدی مرکل از سمت رهبری حزب 
دموکرات مســیحی به نفع گزینه جانشــینش یعنی 
»آنگرت کرامپ کارن باوئر« کنار رفــت تا راه را برای 
رسیدن او به صدراعظمی آلمان در 2۰21 هموار کند.

حامیان کرامپ کارن باوئر ظاهراً اکنون مشــغول 
بحث درباره جانشــینی زود هنــگام او به جای مرکل 

هستند.
با این حال کرامپ کارن باوئر اخیراً به دنبال چندین 
گاف که داده اســت با کاهش محبوبیت رو به رو شده 

است.
با این حال منابعــی در کمپ محافظه کاران حامی 
مرکل گفتند که نه خود او و نه خود کرامپ کارن باوئر 
نخواســتند چارچوب زمانی مربوط به جانشــینی را 

تغییر دهند.
استعفای زود هنگام مرکل می تواند باعث برگزاری 

انتخابات جدید شود.

طی یک ماه سه بار مقابل دوربین دچار لرزش شد

باال گرفتن بحث ها درباره کناره گیری آنگال مرکل
مشاور رئیس جمهور آمریکا:

تماس هایی با فلسطینیان داریم

خبرخبر


