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آنسویمخارجنظامیسعودی
موسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم
(سیپری) اعــام کــرد :عربستان سعودی طی
سالهای  2016تا  2020واردات اسلحه را
در مقایسه با دوره های  2011تا  ،2015حدود
 61درصد افزایش و بیشترین واردات سالح در
جهان را به خود اختصاص داده اســت .آمریکا
نیز بزرگترین صادرکننده سالح در جهان طی
مدت  2016تا  2020شده است.با توجه به این
آمارها میتوان گفت مخارج نظامی بخش مهمی
از هزینههای دولت سعودی را تشکیل میدهد.
اکنون سوال این است که چرا عربستان باالترین
مخارج نظامی را در میان کشورهای در حال
توسعه به خود اختصاص داده است؟ نخستین
دلیل در این خصوص این است که عربستان
وارد جنگ علیه یمن شده است .در همین راستا،
خبرگزاری آناتولی اعالم کرد بررسی آمار بودجه
عربستان نشان میدهد با توجه به ورود این
کشور به جنگ علیه یمن ،مخارج نظامی در
بودجههای عربستان سعودی طی پنج سال
گذشته از میزان مخارج آن در بخشهای آموزش
وبهداشتفراتررفتهاست.بهعبارتدیگر،جنگ
علیه یمن به عاملی برای افزایش مخارج نظامی
عربستان تبدیل شــد .برداشت آل سعود این
است که ممانعت از تغییر موازنه قدرت در منطقه
غرب آسیا را میتواند با جنگ و مداخله اجرایی
کند ،در حالی که جنگ و مداخله ،عامل اصلی
افزایش هزینههای این کشور و همچنین کسری
بودجه آن و مشکالت اقتصادی مردم عربستان
است .دومیندلیلایناستکهخاندانآلسعود
بقای خود در قدرت را وابسته به حمایت خارجی
میداند .این وابستگی به حدی است که اکنون
با فشارهای خارجی علیه محمد بن سلمان در
پرونده قتل جمال خاشقچی و رسیدن وی به
کرسی پادشاهی عربستان به خطر افتاده است.
با توجه به این وابستگی ،آل سعود مجبور است
بخش مهمی از درآمد خود را به خرید سالح از
قدرتهای غربی اختصاص دهد .دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری سابق آمریکا بارها با اهانت به
آل سعود در این خصوص اعالم کرد اگر آمریکا به
حمایت خود از عربستان پایان دهد ،این کشور
با چالشهای امنیتی مواجه خواهد شد .میزان
باالی واردات سالح عربستان از آمریکا که مطابق
گزارش سیپری  79درصد واردات سالح خود
را از آمریکا انجام میدهد ،بیش از همه گویای
هزینهای است که ریاض برای خرید امنیت از
آمریکا انجام میدهد .خرید این میزان سالح در
حالی است که آل سعود با تهدید خارجی مواجه
نیست بلکه سیاستهای جنگطلبانه آن عامل
تهدیدها علیه عربستان است .نکته پایانی این
که؛ در حالی که واردات سالح توسط عربستان
در بازه زمانی 2016تا 2020حدود 61درصد
در مقایسه با سالهای  2011تا  2015افزایش
داشــتــه ،میزان واردات ســاح ام ــارات در این
مدت 37 ،درصد کاهش داشته است .امارات
مهمترین شریک عربستان سعودی در جنگ
علیه یمن است.

نسخهگریزازجنگتمامعیاردرافغانستان

نظامافغانستاناستومعتقدنداگرهمقراراست
دولتیسرکاربیاید،دولتیضعیفونامشروعباشد
کهبتوانندآنراکنترلکنندوبههمیندلیلهیچ
یک از برنامه هایی که برای پیاده کردن انتخابات
شفاف در نظر گرفته شده بود ،اجرایی نشد و از
همینرومردمافغانستانرویخوشیبهانتخابات
نشان ندادند و در نهایت هم گزینه آمریکایی ها
یعنی«اشرفغنی»سرکارآمد.شماببینیددریک
کشور  35میلیونی که  13میلیون واجد شرایط
دارد،کمترازیکمیلیوننفردرانتخاباتشرکت
می کنند و اشرف غنی با 200هزار رای می شود
رئیس جمهور ،گزینه ای ضعیف بــرای ایجاد
دولتمرکزی!بایدگفتکهچهمردمدرانتخابات
شرکت می کردند و چه شرکت نمی کردند این
آقای اشرف غنی رئیس جمهور شده بود.تمام
ترفند اخیر آمریکایی ها زیر نام مذاکرات صلح با
طالبانبرایاینبودکهبازبراییکتعدادآدمهای
خاص،شخصیتسازیکنند،زمینهرابرایتقلب
فراهم سازند و دوباره مهره خود را به عنوان رئیس
حکومتبرمردمافغانستانتحمیلکنند.
با ایــن اوصــاف چــرا خــود شما 3دوره نامزد
انتخاباتشدید؟
من در انتخابات شرکت کردم نه این که بخواهم
رئیس جمهور بشوم بلکه تریبونی بود که صدای
ماشنیدهشود.
شمابه عنوان رهبر کنگره ملی افغانستان
بارهابر«ایجاددولتفدرالی»تاکیدکردهاید،
کمیدراینبارهتوضیحدهید.
ما در افغانستان بیش از  35قوم با زبــان های
مختلف فارسی ،پشتو ،بلوچی و غیره داریــم که
زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی آن ها کامال
متفاوتاستوازهمینرواستانهادرافغانستان
یک دســت نیست .اگــر به  200تا  300سال
گذشته نگاه کنیم می بینیم مشکل افغانستان
نبود یک نفر که بتواند مشکالت مردم را صادقانه
حلکندنیستبلکهمشکلدرساختارافغانستان
است و این مشکل بر می گردد به متوازن نبودن
قومی در ساختار قدرت! به عنوان مثال این که

گفته می شود طالبان قرار است دوباره قدرت را
به دست بگیرد ،خب همین طالبان در مذاکراتی
که در قطر داشت یکی از مسائلی که مطرح کرد
این بود که بر معیار فقه حنفی مسائل قضایی را
حل و فصل خواهد کــرد ،خب این مسئله برای
مردم پشتو قابل قبول است اما برای سایر اقوام
نیز قابل پذیرش است؟ برای همین به نظر تنها
راهی که قدرت در افغانستان متعادل شود ایجاد
یک نظام فدرالی است که اتفاقا بسیاری از کشور
هایجهان نیزازایننظامپیرویمیکنندونتیجه
هم گرفته اند .یکی از مباحث مهم در افغانستان
همین «زبان فارسی» است .االن این آقای اشرف
غنی می گوید در دانشگاه ها نباید از زبان فارسی
استفادهشود.دراینبینمنفارسیزبان که80
درصدمردمانکشورمبهاینزبانسخنمیگویند
چگونهمیتوانماینمسئلهراتحملکنم،اینیک
ظلم آشکارو روشن است .این حرفی که غنی زده
از نظر اخالقی قابل قبول نیست ،به عنوان یک
مسلمان،یکانسانوکسیکهحقوقشهروندی
رامیداند،قابلقبولنیست.بنابراینجدالمابا
حکومت غنی نه تنها جدال با یک حکومت دست
نشانده است بلکه جدال با حکومتی است که با
تمامقوابهدنبالنابودیزبانفارسیدرافغانستان
است .به تازگی هم که مشاهده کردید در چاپ
پول افغانستان که یکی از نمادهای هر کشوری
بهحسابمیآید،اززبانفارسیاستفادهنشد.
آن طــور کــه در خاطراتتان آم ــده شما در
مقطعی به کمک احمد شاه مسعود رفتید و
در خصوصرابطهشهیدحاجقاسمسلیمانی
و شهید احمد شاه مسعود رهبر نیروهای
مجاهدینافغانستان خاطرهایدارید؟
در آن مقطع در بدترین شرایط و در حالی که
بسیاری از مردم ناامید شده بودند و رهبران
جهادی و غیرجهادی کشور را رها کرده بودند
یا در مقابل طالبان شکست خورده بودند ،تنها
شهید احمد شاه مسعود در دره پنجشیر مانده
بــود که درســت در همان زمــان ســردار شهید
سلیمانی به کمک فرمانده مسعود رسید و همان
جا بود که هر دو تصمیم گرفتند که ما هردو می
مانیم و آن جمله معروف شهید شــاه مسعود
که اگــر تنها به انــدازه کــاه سرمان هم جایی
بماند ما دفاع می کنیم ،درست در همان زمانی
گفته شد که این دوشهید بزرگوار با هم پیمان
بسته بودند.آمریکایی ها به خوبی می دانستند
سردار سلیمانی در نابودی گروه های تروریستی
منطقه که ساخته و پرداخته قدرت های بزرگ
هستند ،نقش اساسی داشت و حتی قول داده
بود حامیان آن ها را افشا کند؛ به همین دلیل او
را با غیرانسانی ترین روش ترور و حذف فیزیکی
کردند ،ما نیز در افغانستان عزادار این شهید
عالی مقام شدیم.

ویژهدربرابرقدرتچینانجاممیشود.آنهاروز
سهشنبهدرتوکیوبامقاماتژاپنمالقاتکردند
و امروز چهارشنبه نیز در سئول با مقامات کره
جنوبیدیدارمیکنند.سفربلینکنوآستیندر
ژاپن ،نخستین سفر خارجی مقامات عالی
دولتبایدن ،محسوبمیشود.کاخسفید
گفته است پیونگ یانگ تالشهای ایاالت
متحده برای گفت و گو را رد کرده است و از
همین رو کره شمالی سفر مقامات
آمریکایی بــه توکیو را بــا دقت
فراوانی دنبال می کند .روزنامه

«رودونــگ سینمون» چاپ کره شمالی دیروز
سخنان خواهر پرنفوذ رهبر کره شمالی درباره
رزمایش مشترک و همچنین دیدار دیپلماتیک
مقاماتآمریکاییرامنتشرکرد.کیمیوجونگ،
مقام ارشــد کــره شمالی که مسئولیت
روابــط با همسایه جنوبی به او واگذار
شده است ،اظهار کرد کره جنوبی را
زیر نظر داریم .پیونگ یانگ اگر مجبور
شود ،توافق دوجانبه سال ۲۰۱۸
برایکاهشتنشهاینظامی
باسئولرالغومیکند.

رهبرحزبکنگرهملیافغانستاندرگفتوگوبامادربارهساختارآیندهافغانستانطالبانراناچاربه
تغییرسیاستهایشمیداند،ازبازیآمریکادراینکشورپردهبرمیداردوخاطرهجالبیازپیمان
سردارسلیمانیواحمدشاهمسعودنقلمیکند

گروهبینالملل -دکترلطیفپدرام؛ اگرچهیکی
از چهره های شناخته شده شعر و ادب افغانستان
بهشمارمیآیداماسوابقسیاسیاوازجملهنامزد
سه دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان،
نمایندگی مجلس نمایندگان از والیت بدخشان
ورهبری حزب کنگره ملی افغانستان باعث شده
کهازاو تصویر یکفعالسیاسیدراذهانعمومی
شکل بگیرد .با او در خصوص موضوعات مهمی
ازجملهآیندهساختارسیاسیافغانستان،تحلیل
سیاست آمریکا در این کشور و پیوند مردم ایران
و افغانستان گفت و گو کرده ایم .به اعتقاد پدرام،
طالبان در حال پوست انــدازی است و نسبت به
گذشته خود ناچارشده دست به تغییرات جدی
بزند ،او خاطره جالبی از پیمان سردار سلیمانی
و احمد شاه مسعود نقل می کند و معتقد است
دولت غنی سعی در از بین بردن زبان فارسی در
افغانستان دارد .در ادامه گفت و گوی ما را با او
بخوانید:
نــزدیــک  20ســال از حمله آمریکایی ها
به افغانستان می گ ــذرد،درواق ــع اشغال
افغانستانتوسطآمریکاییهاچهچیزیبرای
اینکشوربهارمغانآورد؟
درواقع آن چه آمریکایی ها در این سال ها از خود
به جا گذاشتند جز یک جامعه ویــران و به لحاظ
اخالقی تباه و به لحاظ اقتصادی فروپاشیده و
جامعه بــدون بنیاد نبود .شما نگاه کنید تعداد
شهدایمردمافغانستاندرزمانحضورآمریکایی
ها حدود یک میلیون نفر است که کمتر از زمان
شوروینیستو«امنیت» کهاولیننیازافغانستانی
هاست ،توسط آمریکایی ها تامین نشده است.
وضعیت اقتصادی در زمان حضور آمریکایی ها
بدترشدکهبهترنشدبهعنوانمثالنرخبیکاریدر
افغانستان 74درصداست.درحوزهتعلیموتربیت
و آموزش و پرورش نیز دست یک عده خاص است
و عموم مردم به مدارس علمی دسترسی ندارند.
به همین دلیل هم هست که مــردم افغانستان
آرزویشان این است که آمریکایی ها از این کشور
بروند.
 11اردیبهشت ضرب االجل طالبان برای
خروج آمریکایی ها از افغانستان است ،به نظر
شما آمریکایی ها به اشغالگری خود پایان
خواهندداد؟
آمریکاییهابرایخروجازافغانستانبادومشکل
اساسی مواجه انــد ،از یک سو اگر بخواهند از

افغانستان بروند ،نمی دانند جواب افکار عمومی
آمریکاومالیاتفراوانیراکهازمردمایاالتمتحده
برایحضوردرافغانستانگرفتهاند،چهبدهندو از
سوی دیگر اگر از افغانستان خارج نشوند ،به طور
قطع حمالت طالبان علیه آمریکایی ها تشدید
خواهد شد .همین موضوع باعث شده آمریکایی
هابهدنبالراهحلسومیبگردندومذاکراتصلح
قطرنیزبههمینمنظوردرحالانجاماست.درکل
به نظر من مسیر افغانستان به سمت ایجاد دولت
انتقالیکهبامشارکتمردمافغانستانانتخابمی
شود ،پیش خواهد رفت و اگر چنین نشود جنگ
بسیارسختیدرانتظارافغانستانخواهدبود.
آیا طالبانی که ما امــروز می بینیم با طالبان
گذشتهتفاوتیمیکند؟
تفکرات طالبان در حال پوست اندازی و تغییرات
جدی است ،کسانی که قبال اجــازه نمی دادند
از آن ها عکسی گرفته و در روزنامه ها و رسانه ها
پخش شــود ،حاال جلوی دوربین ها حاضر می
شوند و حتی با خبرنگاران زن نیز مصاحبه می
کنندامااینتغییراتازرویناچاریاستالبتهبه
این معنا نیست که آن ها در اصول هم تغییر کرده
اند و تفسیر و خوانش شان از کتاب و سیره مقدس
تغییرکردهاست.
از طالبان که بگذریم ،در خصوص دولت
مرکزی؛ آیــا می پذیرید که دولــت مرکزی
پس از حامد کــرزای رئیس جمهور اسبق
افغانستان تضعیفشدهاست؟
اصال چیزی از دولــت مرکزی باقی نمانده و آن
چه باقی مانده چند نیروی نظامی است .دولتی
که کمترین خدماتی را به مردم نمی دهد و حتی
کوچکتریناشتغالیراهمایجادنکردهودرتامین
امنیتگاردریاستجمهورینیزعاجزاستکجای
آن را می تــوان دولــت مرکزی نام گذاشت؟ اگر
آمریکایی ها از دولت اشرف غنی ( دولت مرکزی)
حمایت نکنند ،دولت مرکزی دو سه روز هم نمی
تواندمقاومتکند.
چرا انتخابات در افغانستان یک ساز وکار
مشخصوشفافندارد؟
یکی از دالیل آن ،این است که بسیاری از ایالت
های افغانستان تحت کنترل طالبان است و آن
ها نمی گذارند انتخابات در آن ایالت ها انجام
شود ولی مهم تر از ممانعت طالبانی ها ،دخالت
اشغالگران آمریکاییدرانتخاباتافغانستاناست،
بهترین گزینه برای آن ها نبود دولت و آشفتگی

«دردسردرست نکنید!»

خواهراون دراولینواکنشکرهشمالیبهدولتجدیدآمریکاهشدارداد :دولتبایدناگرواقعابه

دنبالصلحاست،بایدازایجاددردسروخشمگینکردنپیونگیانگاجتنابکند

خادم-دراولیناظهارنظرمستقیممقاماتکره
شمالیدربارهدولتجوبایدن،خواهربانفوذکیم
جونگاون،رهبراینکشور،ازرزمایشمشترک
آمریکاوهمسایهجنوبیشانانتقادکردوهشدار
دادکه«اگرمقاماتآمریکامیخواهندطیچهار
سال آینده شبها خواب راحتی داشته باشند»،

از تحریک بیشتر پیونگ یانگ خودداری کنند.
اظهارات کیم یو جونگ همزمان با سفر آنتونی
بلینکن و لوید آستین ،وزیــران خارجه و دفاع
آمریکا ،به ژاپن و کره جنوبی بیان شده است؛
سفریکهباهدفمذاکرهدربارهخلعسالحکره
شمالی و تقویت اتحاد با کشورهای آسیایی به

3
پیشخوان بین الملل

روزنامه  8صبح نوشته :پس از ارائه طرح دولت
انتقالی صلح توسط آمریکا به دولت اشرف غنی
و طالبان ،رایزنی ها دربــاره تهیه طرح تعدیلی
آن در حال انجام است .توافق روی بخشهای
«دولتسازی»و«آتشبس»وجوددارداماموضوع
«دولتانتقالی»همچنانمحلبحثاست.دولت
غنی گفته که تنها با انتخابات زودهنگام موافق
است اماحاضربهپذیرفتندولتانتقالینیست.

نمای روز

یوشیهیده سوگا ،نخست وزیر ژاپن که قرار است
ماه آوریــل برای دیــدار با جو بایدن راهی آمریکا
شود ،واکسن ضد ویروس کرونا را دریافت کرد.
سوگا اولین مقام دولتی ژاپن است که به صورت
علنی واکسن ضد کرونا دریافت میکند.اولین
مالقاتحضوریجوبایدنبایکرهبرخارجیدر
واشنگتندیسیبایوشیهیدهسوگاخواهدبود.

چهره روز
یــــک ســـــرخ پـــوســـت بــــرای
اولین بــار وزیــر کشور آمریکا
ِ
ـد«/دبــرا آن هالند» گزینه
شـ
مــعــرفــی شـــده تــوســط «جــو
بایدن» رئیسجمهور آمریکا
بـــرای تــصــدی پست وزارت
کشور ،توسط مجلس سنا تایید شد.

