
سيدنعمتاهللعبدالرحيمزاده
زمان انتخاب��ات پارلماني لبن��ان در دوره قبل 
دو دور طوالني  مدت تمديد ش��د اما انتخابات 
اين دوره با وجود مشكالت سنگين اقتصادي 
تنها يك تعوي��ق كوتاه م��دت از 27مارس به 
15می داش��ت، آن هم براي اينكه شهروندان 
لبناني خارج از كش��ور فرص��ت ثبت نام براي 
شركت در انتخابات داشته باشند. با وجود اينكه 
رسانه هاي مخالف جريان 8مارس و به خصوص 
حزب اهلل از ماه ها قبل مدعي بودند حزب اهلل به 
دنبال تعويق انتخابات اس��ت اما همچنان كه 
سيدحس��ن نصراهلل، دبير كل ح��زب اهلل بارها 
تأكيد كرده بود، جبهه مقاومت تمام تالش خود 
را كرد تا اين انتخابات سر موعد برگزار شود و در 
نهايت هم موفق به انجام اين كار شد. حاال كه 
نتيجه انتخابات مشخص شده، بايد ديد تركيب 
فراكسيون ها در پارلمان آينده چگونه خواهد 
بود، زيرا جداي از تعيين رياس��ت پارلمان كه 
تقريباً مشخص است، تركيب آينده مجلس دو 
وظيفه مهم در پيش دارد؛ انتخاب رئيس جمهور 

و رأي اعتماد به كابينه آينده لبنان. 
 3سالبحراني

شكي نيس��ت انتخابات 15می خروجي سه 
س��ال بحراني اس��ت كه لبنان را فراگرفته و 
حتي در بسياري از رسانه ها، اين انتخابات به 
عنوان اولين انتخاب��ات لبنان بعد از اين مدت 
معرفي مي ش��د و ارزياب��ي و تحليل ها از اين 
انتخابات بر مبناي اين موضوع انجام مي شد. 
اعتراضاتي كه از 17اكتبر2019 ش��روع شد 
به دليل واكنش عمومي ب��ه بيكاري، افزايش 
هزينه هاي عموم��ي و مخصوصاً وضع ماليات 
بر بنزين، گندم و تماس هاي تلفني آنالين بود 
كه به سرعت رو به خشونت گذاشت تا جايي 
كه اعتراضات 100نف��ري از فعاالن مدني در 
شامگاه پنج ش��نبه 17اكتبر به دليل برخورد 
نامناس��ب اكرم ش��هيب، وزير آموزش عالي 
از گروه وليد جنبالط و هيئ��ت همراهش به 
سرعت گس��ترش يافت و كار به جايي رسيد 
كه نيروه��اي امني��ت داخلي لبن��ان دو روز 
بعد مجبور ش��دند معترضان را با شليك گاز 
اش��ك آور از س��اختمان پارلم��ان دور كنند. 
دولت هاي سعد حريري و حسن دياب نه تنها 
نتوانستند اعتراضات را آرام كنند بلكه انفجار 
مهيب چه��ارم اوت 2020 در بن��در بيروت 
اوضاع را وخيم تر از قبل و دولت دياب به دنبال 
آن سقوط كرد. رسانه هايي نظير فاكس نيوز، 
بلومبرگ، دي ولت، گاردين، تايمز اسرائيل و 

ده ها رسانه ديگر سعي داشتند جبهه مقاومت 
و به خصوص ح��زب اهلل را مقص��ر آن انفجار 
معرفي كنند اما سخنان موشه فيگلين، عضو 
پيشين كنست رژيم اس��رائيل كه ضمن ابراز 
ش��ادماني از بروز اين انفج��ار، آن را از جانب 
خدا دانسته بود و تالش حزب نيروهاي لبنان 
به رهبري س��مير جعجع براي كشاندن پاي 
سازمان هاي بين المللي به اين ماجرا و تشكيل 
دادگاهي مث��ل دادگاه رفيق حريري، همگي 
نش��ان مي داد ايجاد بحران در لبنان بيش از 
هر چيز به قصد تخريب مقاومت طراحي شده 
اس��ت تا در نهايت، زمينه شكس��ت حزب اهلل 
و متحدانش در جريان 8م��ارس در انتخابات 

15می ايجاد شود. 
 موفقيتانتخاباتيمقاومت

ظهور برخ��ي اح��زاب و دس��ته هاي نوظهور 
سياس��ي با ش��عار تغيير، نتيجه اين سه سال 
بحران بود كه با دادن اميد به شهروندان و وعده 
ايجاد تغييرات اساس��ي در س��اختار سياسي 
سنتي كشور به دنبال كسب رأي بودند. يكي از 
اين احزاب حزبي به نام تقدم بود كه سر و صداي 
زيادي به پا كرده بود و حتي شعار برانداختن 
طبقه نخب��گان فرقه گراي قدي��م را مي داد. با 
وجود اين، خيلي زود معلوم شد برخي از اين 
احزاب نقابي از سوي احزاب و گروه هاي سنتي 
ضدمقاوم��ت بودند، چنان كه تق��دم با حزب 

كتائب مس��يحي ائتالفي به نام جبهه مخالف 
لبناني را تش��كيل داد و به اين وسيله، معلوم 
شد حزب تقدم بيشتر ابزاري در دست جريان 
14مارس اس��ت تا با بهره برداري از بحران سه 
ساله جريان 8مارس و جبهه مقاومت لبنان را 
در انتخابات شكست دهند. با اين حال، نتيجه 
انتخابات نشان داد با وجود كاهش تعدادي از 
كرس��ي هاي 8مارس در اين انتخابات باز هم 
ميزان كرس��ي های آن بيش��تر از كرسي هاي 
14م��ارس اس��ت. ح��زب اهلل و متحدانش در 
جريان 8مارس توانس��تند در اي��ن انتخابات 
62كرسي از مجموع 128كرس��ي پارلمان را 
به دس��ت بياورند، در حالي كه جريان مخالف 

14مارس تنها توانس��ته اس��ت به 42كرسي 
دس��ت بيابد. اين آمار نشان مي دهد حزب اهلل 
و جريان 8مارس تنها نياز به سه كرسي ديگر 
براي رس��يدن حد نصاب 65كرسي الزم براي 
تشكيل دولت دارد كه اين چيز بعيدي نيست 
چراكه روابط خوبي با برخي جريان هاي سني 
مذهبی مثل المشاريع االس��الميه و برخي از 
نماينده هاي مستقل دارد و مي تواند با رأي آنها، 

ميزان كرسي ها الزم را به دست بياورد. 
 چانهزنيهايسخت

با وجود اينكه جريان 8مارس توانس��ته است 
به دنبال انتخاب��ات 15می موقعيت برتر خود 
را نسبت به 14مارس حفظ كند اما بايد توجه 
داش��ت اين به معناي پايان كار نيست. اولين 
مسئله انتخاب رياست پارلمان لبنان است كه 
به نظر نمي رسد كار چندان مشكلي باشد، زيرا 
طبق ساختار عرفي در سياست لبنان، رياست 
پارلمان به عهده فردي از شيعيان است و انتظار 
مي رود نبيه بري، رهبر جنبش امل، مثل ادوار 
سابق رياست پارلمان را به عهده داشته باشد. 
مسئله دوم انتخاب رئيس جمهور لبنان است 
كه ب��ا رأي نمايندگان جدي��د پارلمان انجام 
مي شود و به نظر مي رسد سمير جعجع با توجه 
به ميزان آراي حزب��ش در اين انتخابات تمام 
تالش خود را براي رس��يدن به كاخ رياس��ت 
جمهوري بعب��دا خواهد كرد. ح��زب القوات 

اللبناني در اين انتخابات 20كرسي به دست 
آورده و اين ميزان با توجه به دو كرسي ريزش 
براي حزب رقيب التيار الوطني الحر به رهبري 
جبران باس��يل، اميد جعجع را تقويت كرده 
است اما بايد توجه داشت كه حمايت 8مارس 
از سليمان فرنجيه، رهبر جريان المرده براي 
پس��ت رياس��ت جمهوري حمايت مي كند و 
اين به آن معناست كه نه تنها راه جعجع براي 
رسيدن به بعبدا بسيار سخت و مشكل خواهد 
بود بلكه حتي احتم��ال دارد فرنجيه در اين 
رقابت پيروز ش��ود. مسئله س��وم و مشكل تر 
انتخاب نخس��ت وزي��ر آينده لبنان اس��ت تا 
با تش��كيل كابينه جديد به انبوه مش��كالتی 
رسيدگي كند كه از خارج بر اين كشور تحميل 
شده، جداي از ضعف ساختاري كه بر آن حاكم 
است. در واقع، موضوع اصلي در اين مورد كنار 
كشيدن سعد حريري از اين انتخابات بود كه 
بايد گفت ضربه تعيين كننده اي را بر 14مارس 
وارد كرد. او با اين كار وزنه قابل توجه خود را در 
اين جريان نشان داد چراكه حتي خيانت فواد 
سنيوره به او تشكيل فهرستي از ميان اعضاي 
جدا شده از المستقبل نيز نتوانست خأل سعد 
حريري را پ��ر كند. دلگرمي س��نيوره در اين 
خيانت حمايت هاي مستقيم سياسي مالي بود 
كه عربستان سعودي از طريق وليد البخاري، 
س��فير عربس��تان در لبنان، از او و فهرستش 
مي كردند و حتي گفته مي شود ميليون ها دالر 
براي خريد آرا به نفع او هزينه كردند. با وجود 
اين، كسب شش كرسي نشان داد سنيوره در 
حد و اندازه سعد نيست و بايد گفت پيروز اين 
رقابت سعد حريري بود كه نشان داد عربستان 
ب��دون او و حتي با وج��ود دس��ت و دلبازي 
ميليون ها دالری، شانسي براي موفقيت ندارد. 
به اين ترتيب، نمي توان انتظار داشت سنيوره 
با اين ناكامي شانس��ي براي نخس��ت وزيري 
داشته باش��د و چه بسا س��عد حريري با ورود 
مجدد به عرصه سياسي و كسب حمايت هاي 
الزم از جريان 8مارس، بدنه حزب المستقبل 
و نماينده هاي مستقل س��ني و غيرسني باز 
كانديدای اصلي پست نخس��ت وزيري لبنان 
باشد. در هر صورت، انتخابات 15می ثابت كرد 
برخالف دشمنان خارجي و داخلي مقاومت، 
حزب اهلل و متحدان��ش موقعيت خ��ود را در 
صحنه سياسي لبنان حفظ كردند و مي توانند 
با اين موقعيت نقش تعيين كننده اي در انتخاب 
رئيس جمهور، نخست وزير و كابينه آينده لبنان 

داشته باشند. 

  دكترسيدرضاميرطاهر
روابط روسيه و بلوك غرب به سركردگي امريكا 
پس از آغاز جنگ اوكراين با وخامت بي سابقه اي 
روبه رو شده است. امريكا رهبري كارزار گسترده 
ضدروسي با اعمال ش��ديد ترين تحريم ها عليه 
مسكو را بر عهده داش��ته و در كنار آن اتحاديه 
اروپا، كانادا، استراليا و ژاپن اقدامات مشابهي را 
با هدف تضعيف و به زانو درآوردن مسكو صورت 
مي دهند، ب��ا اين همه موض��ع برخي متحدان 
كليدي واش��نگتن به ويژه رژيم صهيونيس��تي 
در كارزار همه جانبه غرب عليه روسيه به بهانه 
جنگ اوكراين از ابتدا چندان شفاف نبوده است با 
گذشت زمان و افزايش فشارها براي تعيين تكليف 
و موضع گيري آشكار، تل آويو از موضع اوليه خود، 
يعني تالش براي بي طرفي و حتي ميانجيگري 
به سمت موضع گيري عليه روسيه و در مرحله 
بعد ارسال تجهيزات نظامي براي اوكراين تغيير 
سمت داده است. اين مسئله موجب واكنش منفي 
مسكو شده است، لذا چشم انداز وقوع تحوالت 
جدي در روابط بين روسيه و رژيم صهيونيستي 
امروزه بيش از هر زمان ديگر وجود دارد. در عين 
حال درخواست هاي مكرر والديمير زلنسكي، 
رئيس جمه��ور اوكراي��ن ب��راي حمايت علني 
تل آوي��و از كي يف در جنگ اوكراي��ن و به ويژه 
ارسال تسليحات حس��اس مانند سامانه گنبد 
آهنين يا پهپاد با توجه به يهودي بودن زلنسكي 
و نيز موقعيت قدرتمند اقليت يهودي اوكراين، 
رژيم صهيونيستي را بيش از پيش وادار به تغيير 

موضع در قبال جنگ اوكراين كرده است. 
  انتقادمسكو

تنش در روابط روسيه با اسرائيل به دليل مواضع 
آن درباره اوكراين روندي فزاينده داشته و اين بار 
در تازه ترين موضع گيري »ميخائيل بوگدانف« 
معاون وزير امور خارجه روس��يه روز پنج شنبه 
29 ارديبهشت به ش��دت از تل آويو انتقاد كرده 
اس��ت. وي ضمن اينكه خواهان نقش و موضع 
متوازن تر رژيم صهيونيستي شد، گفت: مواضع 
تل آويو موجب احساس س��رخوردگي روسيه 
شده است. وي با انتقاد از ارسال تجهيزات نظامي 
اسرائيل براي ارتش اوكراين آن را نشانه موضع 
خصمانه تل آويو نسبت به مس��كو دانست. اين 
مقام روسي تأكيد كرد كه مسكو رويكرد منفي 
به موضوع ارسال تجهيزات نظامي اسرائيل براي 
تجهيز ارتش اوكراين دارد. رژيم صهيونيس��تي 

روز چهارش��نبه 28ارديبهش��ت اعالم كرد كه 
2هزارعدد كالهخود و 500عدد جليقه ضدگلوله 
را براي ارتش اوكراين ارسال كرده است. معاون 
وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد كه كشورش 
از سياست و اظهارات خصمانه اسرائيل در قبال 
روس��يه و حمايت از اوكراين شگفت زده شده و 
مسكو عالقه مند به گفت و گو با س��ران تل آويو 

است. 
رژيم صهيونيستي حمله روس��يه به اوكراين را 
محك��وم و در ابتداي اين درگي��ري به اصطالح 
موضع ميانجيگرانه در اين زمين��ه اتخاذ كرده 
بود اما ب��ه تدريج مواضع تندت��ر و انتقادي تري 
نس��بت به مس��كو گرفت��ه و اكنون با ارس��ال 
تجهيزات نظامي براي ارت��ش اوكراين عماًل در 
اردوگاه غرب عليه روسيه جا گرفته است. نكته 
جالب اينك��ه توافق نظري بين مقامات ارش��د 
رژيم صهيونيس��تي در زمينه جن��گ اوكراين 
وجود ندارد. برخالف»نفتالي بنت« نخست وزير 
كه حداقل در ظاه��ر رويكرد ميانجيگري ميان 
مسكو و كي يف را اتخاذ نموده، يائير الپيد، وزير 
خارجه اين رژيم بارها عمليات نظامي روسيه در 
اوكراين را محكوم كرده است. اين موضع گيري 
تل آويو خشم مسكو را برانگيخته است. پيشتر 
»ماريا زاخارووا«، سخنگوي وزارت امور خارجه 
روسيه نيز رژيم صهيونيستي را متهم به حمايت 
از نئونازي ها در اوكراين كرده ب��ود. زاخارووا با 
انتقاد از اظهارات »الپيد« گفت: اظهارات مغاير 
با تاريخ وي مورد توجه مسكو قرار گرفته است؛ 
اظهاراتي كه به طور گس��ترده اي رويكرد دولت 
كنوني تل آويو در حمايت از رژيم نئونازي هاي 

كي يف را بيان مي كند. 
  انتخابتلآويو

اكن��ون با آغاز ارس��ال كمك هاي ب��ه اصطالح 
بشردوستانه اسرائيل به اوكراين و سپس ارسال 
تجهيزات نظامي براي كي يف، مشخص شده كه 
تل آويو عماًل وارد زمين بازي جنگ اوكراين به 
ضرر روسيه شده است. اسرائيلي ها ادعا مي كنند 
حدود 100تن كمك بشردوس��تانه به اوكراين 
ارسال و يك بيمارس��تان صحرايي در غرب اين 
كشور براي مدت شش هفته راه اندازي كرده اند. 
چرخش تدريجي موضع اسرائيل در قبال جنگ 
اوكراين براي روسيه كه همواره بر اين گمان بود 
كه روابط ممتازي با تل آويو دارد و همواره از سران 
اسرائيلي به گرمي استقبال مي كرد، بسيار گران 

آمده است، به ويژه اينكه روسيه با دادن امتيازي 
آشكار عماًل چشم خود را به روي حمالت هوايي 
و موشكي مكرر رژيم صهيونيستي عليه سوريه 
بسته اس��ت و حتي با وجود نقش هواپيماهاي 
اسرائيلي در س��رنگوني اش��تباهي هواپيماي 
تجسسي ايل20 روس��يه در سال1397 توسط 
پدافند هوايي سوريه اما همچنان روابط گرم خود 
را با تل آويو حفظ كرده ب��ود، البته اين اقدامات 
خصمانه تل آويو از چشم مسكو دور نمانده، لذا 
واكنش هاي روسيه در قبال اين كنش هاي رژيم 
صهيونيس��تي به تدريج در حال آش��كار شدن 
است. از جمله اين موارد مي توان به استقبال گرم 
از هيئت حماس در مسكو اشاره كرد. همچنين 
براي نخستين بار گزارشي درباره شليك سامانه 
پدافند هوايي اس300 روس��يه ب��راي مقابله با 
حمالت اخير هواپيماهاي اسرائيلي عليه مواضعي 
در سوريه منتشر شده است. مسلماً اين اقدام به 

مثابه هش��داري به تل آويو اس��ت كه اقدامات 
حمايتگرانه آن از اوكراين بي پاسخ نخواهد ماند. 
رسانه هاي رژيم صهيونيستي در تحليلي اعالم 
كرده بودند، شليك روسيه به جنگنده هاي اين 
رژيم در سوريه »مي تواند نش��ان دهنده تغيير 
قابل توجهي در نگرش مسكو به اسرائيل باشد«، 
با اين حال بوگدانف گزارش هاي رسانه اي درباره 
استفاده ارتش روسيه مستقر در سوريه از سامانه 
اس300 عليه جنگنده هاي اس��رائيلي را فاقد 

صحت خوانده است. 
  اظهاراتالوروف

در 12ارديبهش��ت1401 اظه��ارات س��رگئي 
الوروف، وزي��ر خارجه روس��يه موجب جنجال 
بزرگي در روابط مسكو و تل آويو و موضع گيري 
تند مقام��ات صهيونيس��ت ش��د. الوروف در 
مصاحبه اي ضمن ادع��اي يهودي تب��ار بودن 
آدولف هيتلر، رهبر المان نازي تصريح كرد كه 
هيتلر هم خون يهودي در بدن داش��ته اس��ت. 
»نفتالي بنت« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستي 
اظهارات الوروف را در مورد اينكه هيتلر يهودي 
بود، »بسيار خطرناك« خالف واقعيت و غيرقابل 
قبول خواند. »يائير الپيد« وزير امور خارجه اين 
رژيم نيز به ش��دت از س��رگئي الوروف همتاي 
روس خود به دليل طرح اي��ن اظهارات و گفتن 
اينكه هيتلر خون يهودي در بدن داشته است، 

انتقاد كرد. 
به نظر مي رس��د ه��دف از اظه��ارات الوروف 
نوع��ي اعت��راض و در عين ح��ال هش��دار به 
رژيم صهيونيستي از جانب مسكو به دليل تبديل 
تدريج��ي موض��ع آن در قبال جن��گ اوكراين 

از بي طرف��ي و دعوت طرفين درگي��ر به حل و 
فصل سياسي اين درگيري، به هواداري از بلوك 
غرب و حت��ي آمادگي براي ارس��ال كمك هاي 
تسليحاتي به اوكراين اس��ت كه آشكارا موضع 
و اقدامي خصمانه عليه روس��يه تلقي مي شود. 
والديمير زلنسكي، رئيس جمهور اوكراين پايان 
ماه مارس طي سخناني در جمع اعضاي منتخب 
پارلمان رژيم صهيونيستي از تل آويو خواسته بود 
با حمايت از اوكراين در برابر روس��يه »دست به 
انتخاب« در موضع ميانه خود بزند و به اوكراين 
كمك هاي تس��ليحاتي ارس��ال كند. مقامات 
اسرائيلي مي گويند پيش تر تجهيزات حفاظتي 
در اختيار اوكراين قرار داده ان��د اما اخيراً به اين 

كشور كمك تسليحاتي نكرده اند. 
  جمعبندي

شواهد نشان مي دهد رژيم صهيونيستي با توجه 
به تحوالت چندماهه اخير و تش��ديد اقدامات 
بلوك غرب به س��ركردگي امريكا عليه روسيه 
دست به نوعي به اصطالح انتخاب تاريخي زده 
و همراهي با غرب عليه روسيه را برگزيده است. 
اين امر به ويژه در موضع گيري يائير الپيد، وزير 
خارجه رژيم صهيونيستي با متهم كردن روسيه 
به ارتكاب جنايت جنگي در اوكراين تبلور يافته 
اس��ت. اين اتهام زني عماًل موجب تنش آفريني 
و سردي بي س��ابقه در روابط مس��كو و تل آويو 
شده اس��ت و موضع گيري اخير الوروف نيز در 
واقع واكنشي از جانب مس��كو به موضع آشكارا 
خصمانه وزير خارجه اسرائيل محسوب مي شود. 
اين ادعا در حالي مطرح شد كه رژيم صهيونيستي 
خود به دليل كودك كشي و حمالت عليه مردم 
فلس��طيني  بارها ب��ا اتهامات ج��دي از جانب 
س��ازمان ها و نهادهاي حقوق بش��ري از جمله 
شوراي حقوق بشر سازمان ملل مواجه شده است. 
همچنين اسرائيل در حالي مدعي ارتكاب جنايت 
جنگي از سوي نيروهاي روسي در اوكراين شد 
كه هنوز هيچ هيئت تحقي��ق بين المللي براي 
رسيدگي به اين ادعاها تش��كيل نشده است تا 
روسيه را متهم به اين گونه اقدامات در اوكراين 
كند. مي ت��وان پيش بيني كرد مس��كو تجديد 
نظري اساسي درباره ماهيت و كيفيت روابط با 
رژيم صهيونيستي صورت داده و موضع جديدي 
در قبال اقدامات رژيم صهيونيستي در مسائلي 
مانند نحوه برخورد تل آويو با فلسطيني ها و نيز 

حمالت مكرر عليه سوريه اتخاذ  كرده است. 

نتيجهانتخاباتتغييريدرموازنهقدرتايجادنميكند

چرخشتاريخيدرمناسباتمسكو-تلآويو

سيدعباسحسيني
تعدادي از چهره هاي مطرح سياسي افغانستان 
كه با روي كار آمدن مج��دد حاكميت طالبان 
از عرصه تحوالت سياس��ي و مع��ادالت قدرت 
در اين كشور دور مانده اند، هفته گذشته براي 
چندمين بار در طول ماه هاي گذش��ته و اين بار 
به ابتكار مارشال عبدالرشيد دوستم، رهبر حزب 
جنش ملي افغانس��تان، چهره مطرح در ميان 
ازبك تباران اين كشور و همچنين از چهره هاي 
نزديك به رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه در آنكارا گردهم آمدند و پيرامون تحوالت 
افغانستان و عملكرد حاكميت طالبان به بحث 
و گفت وگو پرداختند. اين شخصيت ها در پايان 
با صدور يك اعالميه ضدطالب��ان و حمايت از 
مقاومت عليه آنها، از تش��كيل ش��ورايي به نام 
»شوراي عالي مقاومت براي نجات افغانستان« 
خبر دادند كه قرار است با ايجاد برخي كميته ها، 
س��اختاري مش��خص و فعاليتي ب��ه اصطالح 
منسجم داشته باش��د. در اين نشس��ت كه به 
نظر جامع تر مي رس��د، عطامحمد نور، محمد 
محقق، احمدولي مس��عود، احمد ضيا مسعود، 
عبدالرب رس��ول س��ياف، محمدعلم ايزديار، 
رحمت اهلل نبيل، نماينده ص��الح الدين رباني، 
حضرت علي، ميررحمان رحماني، عبدالهادي 
ارغنديوال، نماينده محمدكريم خليلي و نماينده 
اسماعيل خان به صورت حضوري و محمد يونس 
قانون��ي و برخي از چهره هاي ديگ��ر به صورت 
آنالين شركت كرده بودند. منابع آگاه مي گويند 
اين چهره هاي سياسي در خانه مارشال دوستم 
تشكيالتي را به نام »شوراي عالي مقاومت براي 
نجات افغانستان« ساخته اند كه داراي 25عضو 
است و به صورت دوره  اي رهبري مي شود، اين 
در حالي اس��ت كه در ماه مهر سال گذشته نيز 
خبرهايي در مورد نشست برخي شخصيت هاي 
سياسي فراري از افغانستان در آنكارا و تشكيل 
ش��ورايي به نام ش��وراي عالي مقاومت ملي در 
تركيه منتشر ش��ده بود.  اما پيرامون برگزاري 
چنين نشست و تشكيل چنين شورايي دو نكته 
مهم و اساسي وجود دارد كه به نوعي، ناكامي آن 

را از همين ابتدا مشخص مي كند.

 اختالفاتداخلي
1� با توجه به تن��وع قومي و سياس��ي در بين 
چهره هاي سياس��ي حاضر در چنين شورايي، 
با وج��ود اينك��ه آنه��ا پيرامون ي��ك موضوع 
مش��ترك گردهم آم��ده بودند، ام��ا اختالف 
نظره��ا و ديدگاه هاي متضاد چنان بين ش��ان 
حاكم بوده كه بر اس��اس گزارش ها، عبدالرب 
رسول سياف، شخصيت مطرح سياسي و رهبر 
جهادي كه مديريت جلس��ه را به عهده داشته، 
به س��ختي توانسته است نشس��ت را مديريت 
كند. او از همه خواس��ته اس��ت اختالفات را در 
مقطع كنوني كنار بگذارند و انرژي ش��ان را بر 
اتحاد و همسبتگي عليه طالبان متمركز سازند. 
جداي از چگونگی برخورد با طالبان- نظامي يا 
سياسي- مسائل بحث برانگيز ديگري مانند نوع 
نظام و حكومتداري در افغانستان نيز در مباحث 
اين شورا قرار داشته كه با مخالفت ها و انتقاداتي 
همراه بوده، به همين خاطر، كاركرد و مؤثريت 
چنين ش��ورايي از همين ابتدا مشخص است و 
يك تجربه ناكام تش��كيل ائتالف ها و ش��وراها 
در طول دهه هاي گذش��ته در افغانس��تان، به 
خصوص 20سال گذش��ته رقم خواهد خورد. 
متأس��فانه ايجاد ائتالف ها و شوراهاي سياسي 
در افغانس��تان در طول تاريخ اين كش��ور، در 
صورت ايجاد هم بسيار شكننده، متزلزل و ناكام 

بوده است. 
از طرف ديگر، اين چهره هاي سياسي به دليل 
ترك افغانستان و وضعيت داخلي در اين كشور، 
به نظر مي رسد ديگر آن جايگاه و پايگاه مردمي 
گذشته را در اختيار ندارند و بيشتر به مهره هاي 
سوخته اي مي مانند كه دست شان از تعامالت 

قدرت در افغانستان كوتاه شده است. 
نكته قاب��ل توج��ه اينك��ه در طول چن��د ماه 
گذشته كه جبهه ضدطالبان موسوم به »جبهه 
مقاومت« به رهبري »احمد مس��عود« و برخي 
گروه هاي ديگر دست به حمالت چريكي عليه 
طالبان زده ان��د، با حمايت ه��اي الزم مردمي 
روبه رو نشدند، به همين خاطر حتي در واليت 
پنجشير و منطقه بزرگ اندراب در واليت بغالن، 
نيروهاي ضدطالبان نتوانستند كنترل مناطق 
وسيعي حتي از روستاها و شهرس��تان ها را به 
دست بگيرند و بيش��تر در مناطق صعب العبور 

كوهستاني مستقر هستند. 
مسئله مهم در اين زمينه، مخالفت چهره هاي 

سياس��ي ضدطالبان با احمد مس��عود كه در 
تركيه گرده��م آمده اند، مطرح ش��دن وی به 
عنوان »رهبر جبهه مقاوم��ت« و رويكردهاي 
او است. قطعاً براي اين شخصيت هاي كهنه كار 
و بيابان ديده قابل قبول نيست كه يك جوان، 
هرچند فرزند احمدشاه مسعود، قهرمان ملي 
افغانستان باش��د و با كنار زدن آنها، به عنوان 
رهبر جبهه ضدطالبان معرفي شود و عرض اندام 
كند، به همين خاطر، اختالفات جدي نيز در اين 

زمينه وجود دارد. 
 دستوركارغربی

ام��ا بعد ديگ��ر كه نشس��ت اخير تركي��ه را به 
يك نشس��ت ناكارآمد و ناكام تبديل مي كند، 
شكل گيري اين نشست بر اس��اس يك تالش 
و دس��تور غربي بود تا منافع ملي افغانستان و 
راه حل مناس��ب برای حل مشكالت اين كشور 

تأمين شود. 
بر اساس اطالعات به دست آمده و تحليل هاي 
منتشرش��ده در برخي رس��انه هاي افغانستان 
وابس��ته به غ��رب، در مرحل��ه اول غربي ها از 
»شوراي عالي مقاومت براي نجات افغانستان« 
خواس��تار تعامل و راه حل سياس��ي با طالبان 
هستند تا بس��تر گفت وگوها و ايجاد حكومت 
فراگير را فراهم س��ازند و هنوز روي گزينه هاي 
نظامي فكري نشده اس��ت، براي همين به اين 
جبهه مخالف طالبان اجازه فعاليت سياسي در 
غرب نيز داده شده است. گفته مي شود شوراي 
عالي مقاومت براي نجات افغانستان بعد از اين به 
تركيه و چهار كشور ديگر اروپايي اجازه فعاليت 
سياس��ي و برگ��زاري نشس��ت هايش در مورد 
افغانستان را داده است. در حال حاضر از اتريش و 
سوئيس بعد از تركيه به  عنوان كشورهاي بعدي 
براي گفت وگوها نام برده شده و گفته مي شود 
در آينده نزديك اين چهره هاي سياسي، نشستي 
را در وين با حضور نمايند گان غربي نيز برگزار 

خواهد كرد. 
در يك گزارش روزنامه 8صبح در كابل پيرامون 
نشست تركيه آمده است: »منابع تأييد مي كنند 
كه غربي ها پيش از اين فكر مي كردند كه طالبان 
شريك اس��تراتژيك خوب و قابل اعتمادشان 
خواهند بود. انتظار غرب از رژيم طالبان، اين بود 
كه مانند كشورهاي عربي حوزه خليج)فارس(، 
با رژيم اس��تبدادي تعامل با غ��رب را در پيش 
گيرد، اما رفتار 9ماهه طالبان و نزديكي اين گروه 
با چين و روس��يه، نوعي بدگماني را در غرب به 
وجود آورده است. براي همين، غرب و مشخصاً 
ناتو دست به حمايت از سياسيون و چهره هاي 

مخالف طالبان زده  است.« 
قابل ذكر است هر چند ايجاد چنين شورايي با 
حمايت غرب و توسل به مهره هاي سوخته اي 
كه ديگر جاي��گاه و پايگاهي در بي��ن مردم در 
افغانس��تان ندارند، ممكن است منافع مقطعي 
براي اي��ن چهره ها و همچنين فش��ار رواني بر 
حاكميت طالبان داشته باش��د، اما فراتر از آن، 

چيزي نخواهد بود. 
 اماواگرهايكميسيون

در چني��ن ش��رايطي، كميس��يون بازگش��ت 
شخصيت هاي سياس��ي در حاكميت طالبان 
با رونماي��ي از طرز عمل كاري خ��ود، جدي تر 
از قبل وارد ميدان ش��ده تا زمين��ه نزديكي با 
شخصيت هاي سياسي و اعتمادسازي بين طرف 
را فراهم كند، اما عملكرد اين كميسيون نيز از 
شعار تا عمل با مشكالت و تناقض هايي همراه 
است. از يك سو بايد گفت كه حاكميت طالبان 
هنوز اعتمادس��ازي الزم را با ش��خصيت هاي 
سياس��ي حاضر در داخل افغانس��تان به وجود 
نياورده اس��ت و از س��وی ديگر از خروج حامد 
كرزاي، رئيس جمهور سابق براي سفر به امارات 
جهت شركت در مراس��م فاتحه حاكم امارات 
جلوگيري شد و از سوي ديگر، عبداهلل عبداهلل، 
رئيس شوراي عالي مصالحه ملي در نظام گذشته 
كه براي چند روز جه��ت ديدار ب��ا خانواده به 
هند رفته بود، هنوز به افغانس��تان برنگشته و 
ديدگاه هاي تندتري را عليه طالبان مطرح كرده 
است. ساير ش��خصيت هاي سياسي حاضر در 
داخل افغانس��تان نيز وضعيت مناسبي ندارند، 
از جمله گلبدين حكمتيار، رهبر حزب اسالمي 
گاهي در حمايت و گاهي در نقد عملكرد طالبان 
سخن مي گويد، به همين خاطر، بسيار سخت 
اس��ت كه با تجربه ضعيف و ناكام طالبان براي 
اعتمادسازي سياسي و اجماع با شخصيت هاي 
حاضر در كش��ور، به ط��رف اعتمادس��ازي با 

شخصيت هاي بيروني گام بردارد. 
از س��وي ديگر، ه��ر چن��د كميس��يون ويژه 
طالبان از تأمي��ن امنيت جان، م��ال و ناموس 
شخصيت هاي سياسي افغانس��تان در خارج از 
اين كشور اطمينان داده، اما سؤال ها و ابهامات 
زيادي در مورد چگونگي فعاليت سياس��ي آنها 
در داخل افغانس��تان وجود دارد و طبق مواضع 
برخي س��خنگويان طالبان، به نظر نمي رس��د 
اجازه فعاليت سياسي به كسي داده شود، مگر 
در حماي��ت از حاكميت طالب��ان. در كنار آن، 
مسئله ادامه مذاكرات بين االفغاني و محورها و 
موضوعات مورد مذاكره بين حاكميت طالبان و 
ساير جريان ها و شخصيت هاي سياسي مشخص 
نيست و قطعاً آنها براي »حبس خانگي« بدون 
هيچ فعاليت سياس��ي ب��ه داخل افغانس��تان 

برنخواهند گشت. 

كريدورانحرافيتركيهبرايافغانستان

رويكرد

چهرهه�ايسياس�ينشس�ت
آنكاراب�هدليلتركافغانس�تان
ووضعي�تداخل�ي،ديگ�رآن
جايگاهوپايگاهمردميگذش�ته
رادراختي�ارندارن�دوبيش�تربه
مهرهه�ايس�وختهايميمانند
كهدستش�انازتعامالتقدرت
درافغانس�تانكوتاهش�دهاست

كسبش�شكرس�ينش�انداد
س�نيورهدرح�دوان�دازهس�عد
نيس�توبايدگف�تپي�روزاين
رقابتس�عدحريريبودكهنشان
دادعربس�تانب�دوناووحتيبا
وجوددس�تودلبازيميليونها
دالری،شانسيبرايموفقيتندارد

چشمانداز

رژيمصهيونيس�تيب�اتوج�ه
ب�هتح�والتچندماه�هاخي�رو
تش�ديداقداماتبل�وكغرببه
سركردگيامريكاعليهروسيهبه
نوعيدس�تبهاصطالحانتخاب
تاريخ�يزدهوهمراه�يباغرب
علي�هروس�يهرابرگزيدهاس�ت

وزن ناگزير حزب اهلل در لبنان
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