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  اتاقاتفاقات
عن��وان كتاب بولت��ون اين اس��ت: »اتاقي كه 
 The ،در آن اتفاق افتاد: خاطرات كاخ س��فيد
Room Where It Happened«. ناگفت��ه 
پيداست كه بولتون اشاره به دفتر بيضي  شكل 
در كاخ س��فيد می كند كه به عن��وان اتاق كار 
رسمي رئيس جمهور از آن استفاده مي شود و 
بولتون با اين اشاره استعاره اي قصد دارد، بگويد 
كه كتاب او حاوي نكاتي اس��ت كه مستقيماً 
منعكس كننده گفتار و ك��ردار رئيس جمهور 
امريكا، دونالد ترامپ اس��ت. افشاي اطالعات 
داخل كاخ س��فيد در دوره ترامپ چيز تازه اي 
نيس��ت، چنان كه مكالمه او با زلنس��كي هم 
توس��ط يكي از مأموران اطالعاتي به مقامات 
مافوق گزارش ش��د ك��ه وظيف��ه اش كنترل 
تماس هاي كاخ سفيد اس��ت. در واقع، يكي از 
داليل اخراج كارمندان كاخ سفيد و در رأس آنها 
جان فرانسيس، به همين خاطر بود؛ چراكه درز 
اطالعات، جوي از بي اعتمادي را براي ترامپ به 
وجود آورده است، اما ش��ايد او هيچ گاه انتظار 
نداش��ت كه حجم عظيمي از حرف ها و اعمال 
او در يك كتاب جمع ش��ده و به دس��ت مردم 
امريكا برس��د. درخواس��ت كمك از شي جين 

پينگ، رئيس جمهور چين ب��راي پيروزي در 
انتخابات نوامبر، موافقت با برپايي اردوگاه هاي 
اس��كان اجباري ايغورها توسط چين، مداخله 
در تحقيقات جناي��ي و تمايلش براي مداخله 
نظامي در ونزوئال از جمله مواردي اس��ت كه 
نه تنها برخالف سياس��ت هاي اعالمي امريكا 
هستند، بلكه آشكارا نشان مي دهند ترامپ تا 
چه حد فرد غير قابل اعتمادي است. نكته جالب 
اينجاس��ت كه كتاب تا قبل از انتشار در صدر 
پرفروش ترين كتاب ها در وب س��ايت آمازون 
قرار گرفت و دولت ترامپ هم عجوالنه دست 
به كار شد تا با طرح شكايت، مانع از انتشار آن 

شود. با اين حال، اتفاقات در اتاق بيضي شكل 
ديگر اتفاقاتي نيستند كه رأي دهندگان امريكا 
از آن بي خبر باش��ند و حاال به لط��ف بولتون 
تك تك اين اتفاقات در پيش چش��م آنها قرار 

گرفته است. 
 امريكادراعتراض

انتظار مي رف��ت ترامپ در واكن��ش به كتاب 
بولت��ون به محف��ل خود در صفحه ش��خصي 
توييترش پناه ببرد و از آنج��ا او را مورد حمله 
قرار بدهد و با عبارات تندي مثل »داستان هاي 
ساختگي«، »بولتون ديوانه«، »مرد نفرت انگيز« 
و »سگ بيمار« پاس��خ او را بدهد. با اين حال، 
كت��اب بولتون با م��وج وس��يعي از اعتراضات 
مردمي همراه شده كه يكي از نادرترين موارد 
اعتراضات به لحاظ گستردگي و مدت زمان آن 
در تاريخ امريكاست. ش��روع اين اعتراضات به 
صورتي صلح آميز، در واكن��ش به مرگ جرج 
فلويد در شهر مينياپوليس از ايالت مينه سوتا 
بود و مي توانست مثل اعتراضات سه سال قبل 
باشد كه در نيويورك انجام شد. آن اعتراضات 
در پاس��خ به حكم تبرئه پليسي توسط دادگاه 
بود كه ج��وان سياهپوس��تي به ن��ام فيالندو 
كاس��تيل را كش��ته بود و نقطه آغ��ازي براي 
جنبشي تحت عنوان »زندگي سياهان اهميت 
دارد، Black Lives Matter  شد. نكته جالب 
توجه اينجاست كه اعتراضات فعلي از دو جهت 
ش��بيه به اعتراضات سه س��ال قبل است؛ اول 
اينكه با همان عنوان زندگي س��ياهان اهميت 
دارد به راه افتاده و دوم اينكه نقطه عطف اين 
اعتراضات همانند سه س��ال قبل در ماه ژوئن 

است. با اين حال، اعتراضات فعلي يك اختالف 
اساسي نه تنها با اعتراضات سه سال قبل، بلكه 
ديگر اعتراضات در سال هاي قبل از آن دارد و 
مش��ابه آن را بايد در اعتراضات سال هايي دور 
و ش��ايد دهه 60 و زايش جنبش حقوق مدني 
سياهپوس��تان جس��ت. وجه ديگر تفاوت در 
عكس العمل مقامات و به خص��وص ترامپ به 
اين اعتراضات بود كه مشابه اين را هم بايد در 
آن سال ها جست و رؤساي جمهوري امريكا در 
س��ال هاي اخير ياد گرفته  بودند كه در مقابل 
اعتراضات نژادي با مدارا رفت��ار كنند. ترامپ 
برخالف آنها مثل رؤس��اي جمهور دهه 50 و 
60 عمل كرد و در پاسخ به اعتراضات خياباني و 
جنبش زندگي سياهان اهميت دارد، نيروهاي 
گارد ملي را به خيابان ها فرستاد. شدت عمل 
ترامپ به حدي بود كه حتي فرماندهان سابق 
و فعلي او هم حاضر به تحمل آن نشدند و زبان 
به اعتراض گشودند. شايد اين نوع رفتار ترامپ 
مطلوب و مقبول همان قش��ر سفيد پوس��تي 
باشد كه هنوز تحت تأثير توهمات نژادپرستانه 
هس��تند و بدنه اصل��ي حاميان او را تش��كيل 
مي دهند، اما باي��د توجه داش��ت كه واكنش 
خشن ترامپ نه تنها سياهپوستان، بلكه قشر 
قابل توجهي از سفيدپوس��تاني را به خيابان ها 
كشاند كه ديگر از تبعيض سازمان يافته نژادي 

در كشور خود خسته شده اند. 
 خبرهايبدتر

واكنش تند ترامپ به اعتراضات به سرعت تأثير 
خود را در نظرسنجي ها نشان داد، چنان كه بنا 
بر نظرسنجي شبكه خبري سي ان ان، ترامپ 

14 درصد از رقي��ب دموكرات خود جو بايدن 
عقب اس��ت و حتي با اينكه نظرسنجي شبكه 
دست راس��تي فاكس نيوز هم 2 درصد از اين 
فاصله را بهبود داده، اما باز معترف به 12درصد 
پيشتازي بايدن اس��ت. معلوم است كه تأثير 
اعتراضات نژادي به اينجا ختم نمي شود و حتي 
مي توان گفت كه پس لرزه هاي آن تا انتخابات 
نوامبر ادامه خواهد داشت و دست كم ترامپ تا 
اينجاي كار رأي قابل توجه سياهپوستان را از 
دست داده است. با اين حال، مشكالت ترامپ 
به اينجا ختم نمي شود، بلكه مشكل بزرگ تر از 
سوي خانواده اوس��ت. مري ترامپ دختر فرد 
ترامپ جونيور برادر بزرگ دونالد ترامپ است 
و كتابي تحت عنوان »خيلي زياد و هميش��ه 
ناكافي: چگونه خانواده ام خطرناك ترين مرد 
 Too Much and Never ،جه��ان را آفري��د
 Enough: How My Family Created
  ،the Worlds Most Dangerous Man
دونالد ترامپ را نه مثل بولت��ون در اين چند 
سال از رياست جمهوري اش، بلكه از سال های 
دور و از درون خان��واده اش ب��ه م��ردم امريكا 
معرفي مي كند. عنوان كتاب به روشني حاوي 
خبرهاي بدي براي ترامپ اس��ت، به خصوص 
اينكه كارنامه مال��ي او فرار هاي مالياتي اش را 
رو مي كن��د، موضوعي كه ترامپ ت��ا به امروز 
سعي كرده است آن را مخفي نگه دارد. گفته 
مي شود كه قرار است اين كتاب دو هفته قبل 
از برگزاري كنوانسيون ملي جمهوري خواهان 
روانه بازار بش��ود. اين كنوانسيون براي اعالم 
رسمي دونالد ترامپ به عنوان نماينده نهايي 
حزب در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر 
است و احتمال دارد كه فرصت دو هفته نه تنها 
بر مخالفان فعل��ي ترامپ، بلكه بر بخش��ي از 
جمهوري خواهان تأثير گذاشته و باعث شود 
كه برگزاري كنوانسيون رونق سال هاي قبل 
را  نداشته باشد. ش��بيه اتفاقي كه شنبه شب 
گذشته در سالن ورزشي بوك شهر تولسا واقع 
در ايالت اوكالهما افتاد. گنجايش اين س��الن 
19 هزار نفر است و مسئوالن ستاد تبليغاتي 
ترامپ با توجه به ثبت نام نزديك به يك ميليون 
نفري براي شركت در اين مراسم، گفته بودند 
كه احتماالً تعداد زيادي از مشاركت كنندگان 
نتوانند به سالن راه بيابند و مجبور به استقرار 
در خيابان هاي اطراف آن شوند. آنچه در عمل 
اتفاق افتاد درست برعكس اين بود و تنها 6هزار 
و 500 نفر در مراس��م ش��ركت كرده  بودند و 
چيزي حدود دو سوم از صندلي هاي خود سالن 
هم خالي بود. شايد بهترين تعبير از اين اتفاق را 
برني سندرز بيان كرده باشد كه در واكنش به 
اين اتفاق در توييتر نوشت: »من فكر مي كنم 
كه احتماالً تغيير بسيار بزرگي در سراسر اين 
كش��ور در حال رخ دادن اس��ت و مردم دارند 

مي فهمند كه ترامپ چه شيادي است.«

 احسانشيخون
ونزوئال كشوري در شمال امريكاي جنوبي است و 
جمعيتي نزديك به 30 ميليون نفر دارد كه بخش 
اعظم درآمدهاي آن از محل فروش سوخت هاي 
فسيلي تأمين مي شود. درآمد حاصل از صادرات 
نفت بيش از 50 درصد از توليد ناخالص داخلي و 
نزديك به 95 درصد از كل صادرات اين كشور را 
تشكيل مي دهد. از دهه1950، اقتصاد ونزوئال به 
دليل درآمدهاي نفتي وارد رشدي مداوم به مدت 
30 سال شد، اما با نوسان و سقوط بهاي نفت در 
كنار ضعف مديريتي به ويژه در بخش اقتصاد، اين 
رشد متوقف و تورم سنگيني حاكم شد. اين مهم 
كه تاكنون ادامه داشته، سبب مهاجرت نزديك 
به 4 ميليون شهروند اين كشور به ساير مناطق 
امريكاي التي��ن و زايش ابرت��ورم1/698/488 
درصدي تا س��ال 2018 شده اس��ت. به دنبال 
بحران رياست جمهوري از سال 2019 كه »خوان 
گوآيدو« خود را رئيس جمهور موقت اين كشور 
معرفي ك��رد، ونزوئال وارد چالش سياس��ي نيز 
ش��ده كه عالوه بر ناآرامي هاي جسته و گريخته 
داخلي، آماج تحريم ها و محاص��ره اقتصادي از 
س��وي امريكا و متحدانش شده است. تا پيش از 
اين، بزرگ ترين شريك تجاري كاراكاس اياالت 

متحده بوده است. 
خبر عزيمت ششمين كش��تي ايراني به ونزوئال 
كه نه با پرچم كشوري ديگر در حال حركت و نه 
رديابش را خاموش كرده است ، نكات قابل توجهي 
را نمايان مي س��ازد: اول اينكه، خط مشي دولت 
اياالت متحده براي منزوي س��اختن جمهوري 
اس��المي ايران در منطقه خاورميان��ه نه تنها به 
نتيجه دلخواه نرسيده بلكه روز به روز بر گسترش 
نفوذ سازنده و موفق ايران در يمن، سوريه و عراق 
افزوده شده و اكنون نيز محدوده اقدام ايران در 
وراي منطقه، در حوزه كارائيب كه »حياط خلوت 
امريكا« محسوب مي شود، در حال انجام است. 
به عبارت ديگر، ايران س��عي در گسترش نفوذ 

استراتژيك فرامنطقه اي خود در كنار حوزه هاي 
ژئوپلتيكي امريكا دارد تا از اين مس��ير بر قدرت 

چانه زني خود بيفزايد. 
دوم، زدن مه��ر تأييد ديگري ب��ر افول هژموني 
امريكا، نه از طرف روس��يه يا چين، بلكه اين بار 
توس��ط جمه��وري اس��المي ايران ك��ه به رغم 
تهديده��اي توأمان نظامي - اقتص��ادي اياالت 
متحده، راه به جايي نبرده است. ديگر نمي توان 
همانند سال هاي ابتدايي دوران پساجنگ سرد، 
امريكا را يگانه قطب و هژم��ون نظام بين الملل 
پنداشت، بلكه اكنون با قطب هاي مختلف نظامي، 
اقتصادي و سياس��ي در نظام بين الملل روبه رو 
هس��تيم كه هر كدام قادرند ب��ر روند معادالت 
بين المللي تأثير قابل توجهي بگذارند. س��وم، به 
وجود آمدن ائتالف ميان كشورهايي كه از سوي 
اياالت متحده تحريم ش��ده اند و تالش دارند با 
روابط اقتصادي متقابل اي��ن تحريم ها را كم اثر 
نمايند. ائتالف ايران، روسيه و ونزوئال و عزيمت 
كشتي هاي ايراني به اين كشور نمونه بديعي از 
اين خط مشي است كه در آينده نيز ادامه خواهد 
داشت. به همين دليل بود كه وزارت خزانه داري 
امري��كا در آخرين اقدام تحريم��ي خود بيش از 
100 نفتكش، كشتي باري و مسافري متعلق يا 
مرتبط با خطوط كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران را در فهرس��ت دفتر كنت��رل دارايي هاي 
خارجي وزارت خزانه داري امريكا )اوفك( قرار داد. 
چهارم، ايجاد تكاپو و اميد براي ساير كشورهايي 
كه تحت تأثير تحريم هاي اقتصادي و سياس��ي 
ظالمانه امريكا ق��رار گرفته ان��د. همان گونه كه 
در آبان 1358 با تس��خير النه جاسوسي هيمنه 
سياسي امريكا در منطقه و جهان به زانو درآمد، 
اكنون نيز هيمنه اقتصادي و نظامي امريكا توسط 
ايران به چالش كشيده شده است. به عبارت ديگر 
جنبه معنوي- ذهني اقدام اخي��ر ايران، نوعي 
تابوشكني عليه امريكا محسوب مي شود كه در 
آينده نزديك سبب تكرار چنين اقداماتي خواهد 

بود. پنجم، تا پيش از اين، سياست ايران در »دور 
زدن« تحريم هاي ظالمانه امريكا بوده است، اما 
اكنون با فرارفتن از اين مهم، سياست »شكستن 
تحريم ها« و حتي مقابله با تحريم هاي اعمال شده 

نسبت به ديگر كشورها در دستور قرار گرفته كه 
نمونه ارس��ال تانكرهاي حامل سوخت و ادوات 
مورد نياز صنايع نفتي ونزوئال از اين دسته است. 
ششم، از سال گذشته تاكنون دو اقدام بازدارنده 
نظامي و اقتصادي- سياسي از سوي كشورمان 
علي��ه فعاليت ه��اي ضدايراني امري��كا صورت 
پذيرفته است؛ در بعد نظامي مقابله به مثل قاطع 
در عين االسد و در بعد اقتصادي- سياسي اعزام 
تانكرهاي نفتي و اكنون كمك هاي بشردوستانه 
به ونزوئال كه هر دو باعث سردرگمي و آشفتگي 
در دستگاه تصميم س��ازي اياالت متحده عليه 
جمهوري اسالمي ايران شده است. نبايد از ياد برد 
كه ايران پيش از اين با مقابله به مثل عليه اقدام 
دولت انگليس در جبل الطارق به صورت عملي به 
اياالت متحده و هم پيمانان��ش اين اخطار را داد 
كه هرگونه دس��ت اندازي در حركت تانكرهاي 
نفتي و هر كش��تي ديگري به س��مت ونزوئال يا 
س��اير نقاط ديگر، پيامده��اي جبران ناپذيري 
براي آن كش��ور به دنبال خواهد داشت. هفتم، 
جلوگيري از فروپاشي و از ميان رفتن مشروعيت 

دولت »نيكالس م��ادورو« با تأمي��ن كاالهاي 
اساسي و عمومي همچون سوخت، فرآورده هاي 
نفتي، به روزرساني و تعميرات اساسي در صنايع 
پااليشي و پتروشيمي اين كشور. هشتم، كاراكاس 
بازار مصرف پرپتانسيلي براي محصوالت ايراني 
به ش��مار مي رود كه اعزام شش��مين كشتي به 
اين كش��ور نشان دهنده خط مش��ي ايران براي 
استفاده از اين بازار اس��ت. تورم باال طي دو دهه 
گذشته كه سبب فرار سرمايه و تعطيلي بسياري 
از صنايع س��نگين ش��د، فرصت مناسبي براي 
س��رمايه گذاري ايران به ويژه در بخش صنعت 
نفت و موادمعدني همچ��ون طال به وجود آورده 
است. نهم، ناكام ماندن و از ميان رفتن مشروعيت 
اقدامات دولت ترامپ عليه ايران كه تحريم هاي 
اقتصادي و سياس��ي دو ابزار اصلي آن محسوب 
مي ش��وند. ناكامي هاي پياپي دول��ت ترامپ در 
عرصه داخلي و بين المللي از جمله: در بعد داخلي 
كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري، نمايان 
شدن ضعف در نظام بهداشتي و پزشكي با شيوع 
گسترده كرونا، تزلزل عميق بنيان هاي اجتماعي 
به دنبال رخدادهاي نژادپرس��تانه و به تبع اين 
موارد فراگير شدن احس��اس ناامني اقتصادي، 
سياس��ي و اجتماعي در جامعه امريكا و در بعد 
بين المللي شكست سياست هاي اين كشور در 
قبال ايران، تركيه، سوريه، يمن، عراق، روسيه، 
كره شمالي و ونزوئال همه و همه بيانگر گسترش 

بحران هاي پيش روي دولت امريكاست. 
در نهايت اينكه اقدام جمهوري اس��المي ايران 
در ارس��ال تانكرهاي س��وخت و اكنون كشتي 
حامل مواد غذايي به ونزوئ��ال به عنوان مقاومت 
فعال و نه منفعل در برابر اياالت متحده، با هدف 
شكستن تحريم هاي ظالمانه اي كه امريكا عليه 
ايران و ساير كشورها وضع نموده، بيانگر پويايي 
و به عقب بازنگش��تن خط مشي هاي كشورمان 
در مبارزه عليه ظلم و ياري رساندن به ملت هاي 

ستمديده است. 

بمب هاي پيش روي ترامپ تا سوم نوامبر
چالشهاييكهرئيسجمهورامريكاآنهاراسپريكردهوبحرانهاييكهپيشرودارد

ايرانحضوردرونزوئالرارويهميكند

بوسه مرگ ابرقدرتي از عين االسد تا كارائيب 

   گزارش

ناكاميهجمهها؛افغانستانوايراندرآستانهفازجديدروابط
شري كه براي كابل- تهران سبب خير شد

سيدعباسحسيني
هفته گذشته شاهد سفر يك هيئت بلندپايه ديپلماتيك در عرصه ها و حوزه هاي مختلف از 
افغانستان به تهران بوديم. اين سفر در شرايطي كه روابط دو كشور پس از دو حادثه شهروندان 
افغانستان؛ يكي در مرز دو كشور و ديگري در استان يزد، دچار تنش و چالش شده بود، داراي 

پيام هاي مشخص و واضحي است. 
يك ضرب المثل قديمي مي گويد؛ »ش��ري بخيزد كه خيري در آن نهفته باشد.« در حالي كه 
واكنش هاي دولت افغانستان به اين دو حادثه، تحت تأثير موج سواري هاي برخي رسانه هاي 
معاند با جمهوري اسالمي ايران، تند و تيز بود و مي رفت روابط دو كشور را تحت تأثير قرار دهد، 
اما در نهايت، به دنبال واكنش وزارت امورخارجه، احضار سفير افغانستان و پيام هاي واضحي 
كه فرستاده شد، به اقدامي منجر شد كه توسعه بيش از پيش روابط دو كشور را به دنبال خواهد 

داشت. 
تقريباً در طول يك سال گذشته، به داليل مختلف كه يكي از آنها، مي تواند تنش هاي سياسي، 
روند صلح و تشديد دامنه جنگ در افغانستان و اضافه بارها در دستگاه ديپلماسي جمهوري 
اسالمي، به دنبال خروج امريكا از برجام و برگشت تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه باشد، مذاكرات 
افغانستان و ايران براي دستيابي به يك سند همكاري هاي جامع راهبردي، متوقف مانده بود. 
زماني كه اين مذاكرات در خرداد 1396 آغاز ش��ده بود، قرار بود در شش ماه به نتيجه برسد، 
اما اكنون با گذشت سه سال، هنوز نهايي نشده اس��ت. در جريان مذاكرات اخير دو كشور در 
تهران، دو طرف تعهد كردند كه اين سند در طول س��ه ماه آينده نهايي شده و توسط رؤساي 
جمهور دو كشور به امضا برس��د.  از طرف ديگر، دولت افغانستان در يكي دو سال اخير، بيش 
از پيش وضعيت پناهندگان و مهاجران افغانستاني به خصوص در ايران را به فراموشي سپرده 
و برخالف تعهدات دوجانبه خود عمل كرده بود. يكي از اين تعهدات بزرگ، آغاز روند تثبيت 
هويت و صدور شناسنامه براي اين مهاجران، به خصوص براي مهاجران غيرمجاز سرشماري 
شده )حدود 800 هزار نفر( و همچنين دارندگان گذرنامه هاي طرح خانواري )بيش از 400 هزار 
نفر( و صدور گذرنامه هاي الكترونيك براي آنها بوده است. عالوه بر اين، ورود قاچاق و غيرقانوني 
شهروندان افغانستان به جمهوري اسالمي ايران ادامه داشته و تمهيداتي براي جلوگيري از اين 
روند صورت نگرفته است؛ به خصوص اينكه حاال وزارت امورخارجه و مرزباني نيروي انتظامي، 
از تخليه بيش از 50 پاسگاه مرزي در داخل خاك افغانستان و در مرز با ايران در سال هاي اخير 
خبر مي دهد.  اين در حالي است كه با تش��ديد تحريم هاي اقتصادي ظالمانه عليه جمهوري 
اسالمي ايران، اين كشور با فشارهاي مضاعف پولي و اقتصادي براي خدمت رساني به مهاجران 
افغانستاني مواجه بوده، اما اين فشارها و تحريم ها، موجب تغيير سياست ها و رويكردها در قبال 

اين پناهجويان نشده است. 
 تخمدشمنيكهبركابلاثرگذاشت

حاال يك برگشت به تعهدات گذش��ته و عزمي جديد براي رس��يدگي به وضعيت مهاجران 
افغانستاني در دولت اين كشور ديده مي شود؛ به خصوص آنچه از تركيب هيئت ديپلماتيك 
افغانستان ديده مي شود، روند تثبيت هويت و صدور »تذكره الكترونيك« )كارت ملي( براي 
شهروندان اين كشور به عنوان يك اولويت جدي مد نظر گرفته شده است. از طرف ديگر، دولت 
افغانستان تعهد داده در قسمت كنترل مرزها و جلوگيري از ترددهاي غيرقانوني، تمهيدات 
الزم را اتخاذ كند.  آنچه مشخص است، در قبال رويدادهاي اخير براي شهروندان افغانستان، 
يك طرف قضيه دولت اين كشور بوده و اين دولت با فرافكني نمي تواند از زير تعهدات و تقصير 

خود، شانه خالي كند و با انداختن تقصير به گردن ديگران، خود را تبرئه نمايد. 
به هر حال، در صورت اجراي تعهدات داده شده، نهايي شدن سند جامع همكاري هاي راهبردي 
بين دو كشور و عملي ش��دن آن، انتظار مي رود روابط افغانستان و ايران وارد يك فاز و صفحه 

جديد شود كه قطعاً به نفع مردمان و دولت هاي دو كشور خواهد بود. 
اما قطعاً چالش هايي فرا راه توسعه روابط دو كشور وجود خواهد داشت؛ به خصوص بدخواهان 
و دشمناني كه كم هم نيستند و همواره به دنبال دامن زدن به اختالف و تفرقه بين دو كشور، 
پاشيدن تخم دشمني و ماهي گرفتن از آب گل آلود بوده و هستند. پيرامون دو حادثه اخير براي 
شهروندان افغانستان، اين دشمنان و بدخواهان بيش از هر زماني، خود را عريان تر و آشكارتر 
نشان دادند و فضايي به وجود آوردند كه حتي دولت افغانستان مجبور شد زير فشار اين بدخواهان 
كه حاال بيشتر از اهرم و ابزار رس��انه اي و جنگ رواني بهره مي برند، اندكي پيرامون روابط دو 
كشور و سخن گفتن با جانب مقابل، از زبان و گفتار محترمانه و ديپلماتيك خارج شود.  اين در 
حالي است كه پيرامون توافق سياسي اخير ميان دو نامزد پيشتاز انتخابات رياست جمهوري 
در افغانستان و شكستن بن بست سياسي به وجود آمده، وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران نقش بسزايي بازي كرده است و از سوي ديگر، به گفته محمد اشرف غني، رئيس جمهور 
افغانستان، ايران پيرامون روند صلح اين كشور، نزديك ترين موضع به ديدگاه دولت افغانستان 
را داشته، در مذاكرات بدون حضور اين دولت شركت نكرده و بر نقش محوري دولت افغانستان 

در روند صلح اين كشور تأكيد كرده است. 
در نگاهي به همه اين تحوالت، به نظر مي رسد سياست خارجي افغانستان به خصوص در قبال 
همسايگان و به صورت مشخص، جمهوري اسالمي ايران، از دوره ثبات و بي طرفي عقب نشيني 
كرده و لرزان و بي ثبات شده است. هر چند سياست خارجي افغانستان در قبال روابط اقتصادي 
با جمهوري اسالمي ايران، در دوره محمد اشرف غني شاهد ثبات و توسعه بوده، اما اين سياست 
در حوزه سياسي و امنيتي دست خوش تغيير بوده است. بر اين اساس، دولت افغانستان در حوزه 
سياست خارجي، اصل بي طرفي و اجازه ندادن به كشور سوم )امريكا( براي اقدام عليه كشور دوم 
)ايران( را كه يكي از دستاوردهاي بيش از 10 ساله حامد كرزي، رئيس جمهور پيشين اين كشور 

است را كنار گذاشته و عمالً به عنوان متحد و هم پيمان امريكا و ناتو در منطقه عمل مي كند. 
 پيششرطمزيتطاليي

نكته قابل تأمل اينكه اين تغييرات همزمان با دشمني آشكار و عريان تر اياالت متحده امريكا با 
رهبري دونالد ترامپ عليه جمهوري اسالمي ايران است. نشانه هاي مشخص و آشكاري وجود 
دارد كه دولت افغانستان تحت فشار اياالت متحده امريكا در برابر جمهوري اسالمي ايران قرار 
دارد. هر چند به نظر مي رسد امريكا در همراهي با دولت افغانستان، روابط اقتصادي اين كشور با 
ايران را هدف قرار نداده و به عنوان مثال، بندر چابهار از تحريم هاي امريكا استثنا قرار مي گيرد، 

اما اين دولت در حوزه هاي سياسي و امنيتي بايد به عنوان هم پيمان امريكا عمل كند. 
اصل بي طرفي در سياست خارجي افغانستان، يكي از نكات برجسته و مثبت سياست خارجي 
اين كشور در يك قرن گذشته بوده و افغانستان به رغم حائل قرار گرفتن بين قدرت هاي بزرگ و 
آسيب هاي جدي كه متحمل شده، همواره به دليل حسن همجواري با همسايگان خود و زندگي 
مسالمت آميز با آنها، اين اصل را تحت هر شرايطي رعايت كرده است. افغانستان مي تواند به عنوان 
يك هاب )قطب( منطقه اي، نقش اقتصادي و ترانزيتي فوق العاده اي براي اتصال بخش هاي 
مختلف منطقه، قاره آسيا و جهان ايفا كند و زمينه ساز همگرايي كشورها شود، اما استفاده از اين 
مزيت طاليي، نياز دارد كه اين كشور رويكرد همگرايي منطقه اي خود را حفظ كند و هوشيار 
باشد كه زير سايه سياست هاي امنيتي قدرت هاي جهاني به خصوص اياالت متحده امريكا در 
منطقه نرود و اصل بي طرفي در سياست خارجي و عدم همراهي با كشورهاي متخاصم در منطقه 
و جهان را رعايت كند. اين كليد زندگي مسالمت آميز در منطقه و رفتن به سوي يك افغانستان 
آرام، باثبات و فراتر از آن، مرفه خواهد بود.  شرايط كنوني در روند صلح افغانستان با طالبان، پس 
از نزديك به دو دهه، زمينه خروج نيروهاي امريكايي و ناتو از افغانستان را فراهم كرده و دولت 
افغانستان براي تأمين ثبات در اين كشور، با توجه به پيشرفت هاي چشمگير نيروهاي امنيتي 

خود، بايد براي تسريع اين خروج، بيش از پيش همكاري و همراهي كند. 
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