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ســران  ۱۲کشــور منطقــه از جمله آیت
اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیــس جمهوری
اسالمیایران برای شرکت در اجالس شانگهای
در  ۱۶و  ۱۷ســپتامبر( ۲۵و  ۲۶شــهریور) به
دوشنبه پایتخت تاجیکســتان سفر میکنند؛
بــه نظر تحلیلگران بحران افغانســتان یکی از
موضوعات اصلی این اجالس خواهد بود.
بــه گــزارش ایرنا بــه نقل از رســانههای
تاجیکستان ،شهر دوشــنبه این روزها خود را
برای دو نشست مهم منطقه ای شامل سازمان
پیمــان امنیت جمعی ( )CSTOو ســازمان
همکاری شانگهای ( )SCOدر آخر این هفته
آماده کرده است .ایران به عنوان کشور ناظر در
ســازمان همکاری شانگهای ،به دنبال عضویت
دایمیدر این سازمان است.
بر اســاس گزارش رســانهها ،قرار اســت
«ابراهیم رئیســی» رئیس جمهوری ایران در
اولین ســفر خارجی خود به تاجیکســتان ،با
والدیمیر پوتین نیز دیدار کند.
غیبت پوتین در نشست دوشنبه
ســعید خطیبزاده صبح روز دوشــنبه در
نشســت هفتگی خود با خبرنــگاران داخلی و
خارجی در خصوص سفر رئیسی به تاجیکستان
گفته بود :این اولین سفر خارجی آقای رئیسی
بهعنوان رئیس جمهور اســت .ایشان عالوه بر
اینکه در اجالس شــانگهای شرکت میکنند
گفتگوهای دوجانبهای با تعــدادی از مقامات
شــرکتکننده در این نشست خواهند داشت
و برنامهریزیها در این زمینه توســط دوستان
ما و نهاد ریاستجمهوری در سفارت ایران در
تاجیکســتان در حال انجام است .اما در نهایت
عصر دیروز اعالم شــد که به علت ابتالی یکی
از اطرافیان رئیس جمهوری روســیه به کرونا ،
پوتین به قرنطینه رفته است و درنتیجه وی به
نست شانگهای نمیرسد.
همچنین وزارت امور خارجه تاجیکســتان
در بیانیهای جزئیاتی از سفر قریبالوقوع سید
ابراهیم رئیســی به این کشور بهدعوت رئیس
جمهور تاجیکستان را ارائه کرده و نوشته است:

بهدعوت رسمیامامعلی رحمان رئیس جمهور
تاجیکســتان ،ســید ابراهیم رئیســی ،رئیس
جمهور ایــران در تاریخ  ۱۶ســپتامبر ۲۰۲۱
سفری رسمیبه جمهوری تاجیکستان خواهد
داشت.
در اجالس ســازمان همکاری شانگهای در
دوشــنبه پایتخت تاجیکســتان از کابل هیچ
هیات یا نماینده ای شــرکت نخواهد کرد اما با
وجود غیبت مقامات کابل به گفته تحلیلگران
وضعیت افغانســتان موضوع اصلی بحث سران
منطقه خواهد بود.
رسانههای روسی به نقل از بختیار حکیموف،
فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان
شــانگهای گــزارش دادند که هیــچ هیاتی از
افغانستان اعم از دولت طالبان با مقامات سابق

روزنامه روسی «ایزوستیا» در گزارشی نوشت
که تهران خواهــان ادامه مذاکرات پیرامون توافق
هســته ای در وین اســت .کاظم جاللی ،ســفیر
ایران در روســیه ،تصریح کرده که اولویت تهران،
لغو تمامیتحریمهای اعمالی از سوی امریکاست.
میخائیــل اولیانــوف ،نماینده ویژه روســیه در

ســازمانهای بین المللی در وین ،گفته است که
تاخیــر در برگزاری مذاکرات بــه نفع هیچ کس
نیســت .کارشناسان معتقدند که تا قبل از احیای
توافق هســته ای ،ایران به افزایش توان هسته ای
اش ادامــه خواهد داد تا با موضع قدرتمندتری به
میز مذاکرات بازگردد.

اجالس شانگهای مسائل منطقه را بررسی میکند

نشست متحدین شرقی در دوشنبه

این کشــور در اجالس  ۱۶و ۱۷سپتامبر( ۲۵و
 ۲۶شهریور) در دوشنبه شرکت نخواهند کرد.
مقامات تاجیک در مورد حضور مقامات دولت
طالبان یا مقامات سابق در این اجالس اظهار
نظری نکرده اند .یک ماه پیش طالبان قدرت را
در افغانستان به دست گرفتند.
بختیار حکیــم اف ،نماینده ویــژه رئیس
جمهور روســیه در سازمان همکاری شانگهای
گفت کــه این دعوتنامه از اختیارات ریاســت
جمهوری تاجیکســتان اســت که به رهبری
سابق افغانستان ارسال شده است .دولت سابق
افغانستان در  ۱۵اگوست( ۲۳مرداد) با برکناری
اشرف غنی رئیس جمهوری سقوط کرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور روســیه گفت
کشورهای عضو اکنون درک کرده اند که «هیچ

دلیلی وجود ندارد که خواستار تشکیل حکومت
قانونی در افغانستان شویم مگر آنکه مورد قبول
همه قرار گیرد».
افغانســتان دارای مقام ناظر در ســازمان
همکاری شانگهای است .شامگاه  ۱۲سپتامبر
( ۲۱شــهریور) ،وزارت خارجه تاجیکســتان
فهرستی از مهمانان اجالس سازمان همکاری
شانگهای منتشر کرد که در آن هیچ نماینده ای
از افغانستان ذکر نشده است.
اما به گفته کارشناســان بــا وجود غیبت
مقامات کابل ،وضعیت افغانستان موضوع اصلی
بحث رهبران منطقه خواهد بود.
رهبــران ســازمان پیمــان امنیت جمعی
( )CSTOو ســازمان همــکاری شــانگهای
( )SCOقــرار اســت در  ۱۷ســپتامبر(۲۶

شــهریور) برای اولین بار در مورد افغانســتان
دیدار کننــد .پــس از روی کار آمدن طالبان
در افغانستان ،مواضع کشورهای عضو سازمان
همکاری شانگهای در این مورد متفاوت است.
ازبکســتان و چین از تشکیل دولت موقت
طالبان اســتقبال کرده اند اما تاجیکستان به
شدت با آن مخالف است و میگوید که حقوق
اقلیتهای ملی از جمله تاجیکها باید در دولت
بعدی افغانستان مورد توجه قرار گیرد.
شــی جین پینگ ،رئیس جمهوری چین،
در دوشــنبه حضور نخواهد داشت اما وی در
اجالس مجازی ســازمان همکاری شــانگهای
شرکت خواهد کرد.
گفته میشود که اجالس سازمان همکاری
شانگهای برای منطقه ،به ویژه افغانستان مهم
اســت .در این اجالس رهبران چندین کشور
تأثیرگــذار در افغانســتان از جمله جمهوری
اسالمیایران ،پاکســتان ،هند ،حضور خواهند
داشت.
هنوز مشخص نیست که رهبران منطقه در
مورد افغانســتان و دولت طالبان چه خواهند
گفت و همچنین مشــخص نیست که موضع
آشتی ناپذیر تاجیکستان با دولت طالبان پس از
این دیدار چقدر تغییر خواهد کرد.
مقامات تاجیکســتان از امضای  ۲۰ســند
جدید در سفر پوتین به این کشور خبر دادند،
اما جزئیات توافقها به طور رسمیاعالم نشده
است .پیش از این ،مقامات تاجیک اعالم کرده
بودند که توافقنامه حقوق بازنشستگی مهاجران
آماده امضا است .جزئیات بیشتر سفر والدیمیر
پوتین به این شــرح اســت کــه او و همتای
تاجیکی خود ،امامعلی رحمان ،در یک مراسم
مجازی برای پنج مدرسه روسی شرکت خواهند
کرد .برنامه ریزی شــده است که این مدارس
در دوشنبه ،خجند ،کلوب ،بوختار و تورسونزودا
ساخته شود.
امســال برای سازمان شــانگهای ()SCO
یک سالگرد خواهد بود  -این سازمان  ۲۰ساله
میشود.

زمان به نفع تهران است

تمایل تهران برای ازسرگیری مذاکرات وین

روزنامــه نیویــورک تایمز در گزارشــی درباره
افزایش ظرفیت هسته ای کشورمان تصریح کرد که
هدف جمهوری اسالمیایران از این کار ،اعمال فشار
بر دولت بایدن برای احیای سریع توافق هسته ای
 ٢٠١٥است.
به گزارش ایســنا ،این روزنامــه آمریکایی در
گزارش خود مدعی شد :ایران به زودی به ظرفیتی
دست خواهد یافت که برای تولید مواده هسته ای
الزم جهت ســاخت یک بمب اتم تنها یک فاصله
خواهد داشــت و این یک تاکتیک اســت تا دولت
آمریکا را برای بازگشــت فوری به توافق هسته ای
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت:
آمریکا عامل بخش مهمــی از بی ثباتی و ناامنی
افغانستان است.
به گزارش ایرنا ،حســین امیر عبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان در نشست مجازی «وضعیت
بشردوســتانه در افغانســتان» به ریاست آنتونیو
گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد شرکت و به
ایراد سخنرانی پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در بخشی از سخنان
خود در این نشست اظهار داشت :همه ما امروز با
یک شــرایط جدید و چالش جدید در افغانستان
روبرو هستیم و باور داریم که بخش مهمی از عامل
وضعیت بیثباتی  ،ناامنی و شرایط نابسامان کنونی
در کشور افغانستان به سیاستهای توأم با آزمون
براساس ارزیابی ساالنه جامعه اطالعاتی آمریکا،
در کنار چین ،روسیه ،از ایران هم به عنوان تهدید
علیه امنیت ملی ایاالت متحده نام برده شده و ضمن
تکرار اتهامات همیشگی برای توجیه اقدامات ضد
ایرانی واشنگتن ،به توانمندیهای ایران اذعان شده
است.
به گزارش فــارس  ،جامعه اطالعاتی آمریکا در
گزارش ســال  ۲۰۲۱خود دربــاره تهدیدهایی که
مدعی اســت امنیت ملی ایاالت متحده را تهدید
میکند و هر ســاله توسط دفتر مدیریت اطالعات
ملــی آمریکا منتشــر و به کمیتههــای اطالعاتی
کنگره ارائه میشــود ،در کنار مسائل فراملی مثل

به گفتــه کاظم جاللی ،با به قدرت رســیدن
دولت جدید در ایران ،مساله ازسرگیری مذاکرات
در دستور کار قرار گرفته است .ایران ضمن آگاهی
از اهمیــت زمان ،ارزیابی و مطالعــه الزم را انجام
میدهد تا گفــت وگوها ادامه یابند .کاظم جاللی
معتقد اســت که به خاطر مطالبــات بیش از حد
کشــورهای غربی ،مذاکرات نتیجــه ای به همراه
نداشــت ،در غیر این صورت ،زودتر از اینها ،توافق
حاصل شــده بود .کاظم جاللی میگوید که لغو
تحریمهای غیر قانونی همواره ،اولویت اصلی ایران
بوده اســت .به گفته او ،زمانی که امریکا گامهای
موثری برای لغو تحریمها بردارد ،ایران براســاس
مفــاد  26و  36توافق هســته ای ،به فعالیتهای
هسته ای اش پایان خواهد داد .دولت جدید ایران
برای تشکیل تیم جدید مذاکره کننده به زمان نیاز

دارد .تهران با جدیت روی این موضوع کار میکند.
به گفته میخائیل اولیانوف ،از روسیه درخواست
نشده تا نقش میانجی را در روند مذاکرات ایفا کند.
اواخر ماه ســپتامبر ،به احتمال زیاد در چارچوب
نشســت مجمع عمومیسازمان ملل متحد ،گفت
وگوهایی در خصوص توافق هسته ای انجام خواهد
شد .عدالن مارگویف ،تحلیلگر انستیتوی مطالعات
بین الملل ،معتقد اســت« :دولت رئیسی به زمان
نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که چه کســانی باید در
مذاکرات حضور یابند .با توجه به وضعیت اقتصادی
نابســامان ایران ،باید تحریمها لغو شوند و سریعا
فروش نفت از ســر گرفته شــود .از این رو ،دولت
رئیســی به دنبال از سر گیری مذاکرات هسته ای
است».
رجب صفراف ،مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر

فشار ایران به دولت بایدن برای احیای سریع برجام
 ٢٠١٥تحت فشار قرار دهد.
این روزنامه در ادامه نوشــت که اگرچه مقامات
فدرال در آمریکا به طور علنی ارزیابیهای خود در
این زمنیه را اعالم نمیکنند اما در مکالمات پشت
پرده میگویند که معتقدند ایران تا چند ماه آینده
به ظرفیت الزم برای تولید ســوخت مورد نیاز یک
کالهک هسته ای دست پیدا خواهد کرد.
این روزنامه مینویســد :دیوید آلبرایت رئیس

موسسه علوم و امنیت بین الملل ( )ISISروز جمعه
در یک کنفرانس خبری مدعی شد که ظرفیت غنی
ســازی کنونی ایران به این کشور اجازه میدهد تا
سوخت مورد نیاز اولین بمب را ظرف یک ماه تولید
کند .تولید سوخت بمب دوم نیز سه ماه و سومین
بمــب ،پنج ماه زمان خواهد برد .وی در ادامه گفت
که این اقدامات تالشی است از سوی دولت جدید
ایران تا امتیازات بیشتری ،به گونه ای که به نفع این

کشور باشد ،بگیرد .ما باید دقت کنیم .نباید اجازه
دهیم ما را بترسانند.
نیویــورک تایمز در ادامه این گزارش نوشــت:
هفتههای پیش رو باتوجه به آغاز نشســت ساالنه
مجمع عمومیسازمان ملل برای دیپلماسی بسیار
حساس است .انتظار میرود که مقامات دولت ایران،
شامل وزیر امورخارجه جدید این کشور در نشست
حضور داشته باشند.

امیرعبداللهیان:

آمریکا عامل بی ثباتی افغانستان است

و خطا و اشــتباهات ایاالت متحده آمریکا در این
کشور برمی گردد.
امیــر عبداللهیان با تاکید بر اینکه آمریکاییها
در سال های اشــغال افغانستان و اکنون در نحوه
خروج شان از این کشــور فجایعی را آفریدند که
جهانیان صحنههایی از آن را در فرودگاه کابل در
روزهای گذشته شاهد بودند ،پیام این نشست در
دو سطح سیاسی و انسانی را مورد تصریح قرار داد
و افزود :در سطح سیاسی این پیام واحد را باید به
افغانستان صادر کنیم که افغانستان امن ،با ثبات

و توسعه یافته فقط و فقط در سایه تشکیل دولت
فراگیر ملی و متشــکل از همه طرف ها می تواند
ایجاد شود.
وزیر امور خارجه همچنین دیدگاه کشورمان
در سطح انسانی را تشریح و افزود :معتقد هستیم
در ابعاد انساندوســتانه ،مــردم  ،زنان و کودکان
در افغانســتان در سالهای گذشته و در هفتههای
اخیر با وضعیت تاسف باری مواجه هستند و امروز
جامعه جهانی موظف اســت و بایــد کمک های
انساندوســتانه فوری و سریع خود را به افغانستان

ارسال کند.
امیــر عبداللهیان با اعــام آمادگی جمهوری
اســامی ایران برای تسهیل ارســال کمک های
انســان دوســتانه کشــورهای مختلف به سمت
افغانستان ،اظهار داشــت:جمهوری اسالمی ایران
بــرای کمک بــه جلوگیــری از ورود موج جدید
پناهندگان و آوارگان افغان تمام مرزهای خودش
را باز نگه داشته تا عالوه بر ارسال کمکهای انسان
دوســتانه به داخل افغانستان بتوانیم تجارتهای
محلی ،بازارچه های مشترک و گذرگاههای تجاری

ارزیابی اطالعاتی آمریکا از «تهدید ایران»
همهگیری ،تغییرات آب و هوایی ،فناوری در حال
ظهور ،مسائل سایبری ،مهاجرت ،تروریسم جهانی
و همچنین درگیریهــا و بیثباتی در بخشهای
مختلف جهان از جمله غرب آسیا ،به طور خاص از
ایران در کنار کشورهای روسیه ،چین و کره شمالی
نام برده است.
در این گــزارش که در تاریخ نهم آوریل ۲۰۲۱
منتشر شده و اطالعات تا این زمان را دربرمیگیرد،
ادعا شده این ارزیابی بر مستقیمترین و جدیترین

تهدیدها علیه ایاالت متحده در سال آینده پرداخته
است.
بــه ادعای جامعه اطالعاتــی آمریکا که در این
ارزیابــی آمده ،ایــران همچنان تهدیــدی متداوم
علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه اســت،
زیرا تالش میکند نفــوذ آمریکا را از بین ببرد و از
جمعیت شــیعه در خارج از مرزهای خود حمایت
کند ،نفوذ خود را تحکیم و قدرتش را به کشورهای
همسایه گسترش دهد ،فشار بینالمللی را منحرف

کند و تهدیدات علیه ثبات خود را به حداقل برساند.
در ادامــه این گزارش ،گفته شــده که تهران از
طیفی از ابزارها از جمله دیپلماســی ،گســترش
برنامه هستهای خود ،خرید و فروش نظامی و آنچه
حمالت نیابتی و متحدان ایران خوانده شــده برای
پیشبرد اهدافش بهره خواهد برد.
در این گزارش به رغم حضور غیرقانونی و اقدامات
تنشزای آمریکا و متحدانش در منطقه غرب آسیا،
ادعا شــده که انتظار میرود ایران ریســکهایی را

نیز معتقد است« :مذاکرات وین متوقف شد ،زیرا
دولت قبلی میخواســت با لغو تمامیتحریمهای
اعمالی به فعالیت خود پایان دهد و عجله داشت،
اما موضع ســخت امریکا مانع از آن شد .روحانی
میخواســت ،این موفقیت از آن دولتش شــود و
از ایــن رو ،حاضر به نشــان دادن نرمش در برابر
امریکاییها بود .اما این امر میسر نشد ،زیرا تهران
به دنبال لغو تمامیتحریمها بود» .به اعتقاد رجب
صفراف ،فعال گذشــت زمان به نفع تهران اســت.
ایران وارد طراحی جدید در عرصه هسته ای شده
و سطح غنی سازی اورانیوم را افزایش داده است.
غرب به این موضوع واقف اســت :هر گونه مکثی
میتواند ،روند برگشت ناپذیری را به همراه داشته
باشد و حتی زمانی فرا برسد که دیگر تهران برای
برگزاری مذاکرات تمایلی نداشته باشد.
ایــن روزنامه همچنین به نقل از کارشناســان
نوشــت :ایران و کره شــمالی که به تازگی موشک
کروز آزمایش کرده و نشان دادند که قادر به عبور از
سیستمهای دفاع موشکی هستند ،در حال آزمودن
دولت بایدن اندُ .رز گوت مول ِر که یک مقام سابق در
حوزه کنترل تسلیحات در چند دولت آمریکا بوده
و اکنون در دانشگاه استنفورد فعالیت دارد ،در این
باره اظهار داشت :هر دوی این کشورها (ایران و کره
شمالی) تالش میکنند تا میز مذاکره را زمانی که
دولت بایدن ســرانجام به سمت آنها میچرخد ،به
نفع خود بچینند.
مرزی را باز نگه داریم.
وزیر امور خارجه کشــورمان ضمــن انتقاد از
اینکه جامعه جهانی نســبت به تعهدات خود در
قبال رسیدگی به وضعیت آوارگان افغان به خوبی
عمل نکرده است بر ضرورت تامین کمکهای فوری
انســان دوســتانه و همچنین کمک به مردم این
کشور و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید
کرد .امیر عبداللهیان همچنین با تاکید بر ارتباط
کشــورمان با همه طرفها در افغانســتان اظهار
داشت :ما در افغانستان سیاستی را دنبال میکنیم
که عالوه بر تشــکیل دولت فراگیر  ،افغانســتانی
عاری از تروریســم و مواد مخدر را شــاهد بوده و
مردم افغانستان خودشان بتوانند نسبت به آینده
سرنوشت کشورشان تصمیم گیری کنند .
انجام دهد که میتواند تنشهــا را افزایش دهد و
منافع آمریکا و متحدانش را تهدید کند.
در ایــن گزارش ارزیابی شــده که ایران خود را
درگیــر مبارزه با آمریکا و متحــدان منطقهای آن
میبیند و برداشــتش این است که آنها بر محدود
کردن نفوذ ژئوپولیتیک ایران و پیگیری تغییر رژیم
تمرکــز دارند .طبق این گــزارش ،اقدامات تهران
ناشی از برداشــت آن از خصومت آمریکا ،اسرائیل
و کشــورهای خلیج فارس است ،که شامل توانایی
آن در قدرتنمایی از طریق ســاحهای متعارف و
نیروهای نیابتی و تمایلش برای گرفتن امتیازهای
دیپلماتیک و اقتصادی از جامعه بینالمللی است.

بلومبرگ بررسی کرد

نگرانی همسایگان افغانستان از دولت موقت طالبان

بلومبرگ در گزارشی نوشت که یک هفته
قبل ،مــردم مضطرب افغانســتان و مقامات
ســادهلوح دولت جو بایــدن تالش میکردند
خــود را با خبر احتمال تشــکیل دولت تازه
طالبان به ریاســت مال عبدالغنــی برادر آرام
کننــد .به نظر میرســید که ایــن انتخاب،
آخرین گزینــه در میان بدترین گزینهها بود.
برادر به عنوان بازوی سیاسی طالبان نماینده
اصلــی این گروه در مذاکرات صلح قطر بود و
چنین تصور میشــد که در مقایسه با اغلب
فرماندهــان نظامیدیدگاههــای میانهروتری
داشته باشد .او در مصاحبههایش قول تشکیل
یک دولت فراگیر را داده بود .اما همانطور که
پیداست ،برادر شــاید خوش شانس بوده که
اصال در دولت موقت افغانستان گنجانده شده
است .تندروهای جناح نظامیطالبان مناصب
کلیدی دولت موقت را اشــغال کردهاند .برادر

در رده سوم این سلسله مراتب قرار دارد و به
عنوان یکی از دو معاون نخســت وزیر دولت
طالبان منصوب شده است.
تنــزل جایــگاه بــرادر امیدهــای مردم
افغانســتان برای برخــورداری از یک دولت
مهربانتر و دلســوزتر در دوره دوم حکومت
طالبان را بر بــاد داد .دولت موقت طالبان نه
تنها فراگیر نیســت ،بلکه کابینه کامال مردانه
و اعضای آن عمدتا از قوم پشتونها هستند و
اقلیت شــیعه هیچ نمایندهای در آن ندارد .از
این رو ،تحقق سایر وعدههای طالبان ،از جمله
وعدههایشان درباره آزادی زنان و شکیبایی و
رأفت دینی ،ناممکن به نظر میرسد.
هشدار جدیتر برای تمام جهان این است
که دولت تــازه در کابل از مردانی تشــکیل
شــده اســت که القاعده و داعــش از آنها به
گرمیاستقبال خواهند کرد .ترکیب این دولت

نشان میدهد که جو بایدن در قمارش مبنی
بر اینکه طالبان برای همکاری با واشــنگتن
در مبارزه با تروریســم جهــادی انگیزههای
مشــترک دارد ،یک بازنده است .دولت بایدن
باید باور کند که اعضای دولت موقت طالبان
تمام تالششــان را بهکار خواهند بست تا بار
دیگر افغانســتان را به پناهگاه امن تروریسم
تبدیل کنند.
دولت تازه کابل برای ســایر کشــورهایی
هم که در افغانســتان منافعــی دارند ،زنگ
هشداری جدی اســت .مثال ،نارضایتی چین
از قاری فصیحالدیــن ،فرمانده ارتش طالبان،
بدیهی است .فصیح الدین وابستگی دیرین با
جنبش اسالمیترکســتان شرقی دارد و پکن
این جنبش را به ارتکاب حمالت تروریســتی
در ایالت شینجیانگ متهم میکند.
کنار گذاشــته شدن شــیعیان از ترکیب

کابینه نیز نگرانیهای عمیقی را در ایران ،که
خود را حامیایــن فرقه اقلیت میداند ،ایجاد
خواهــد کرد .این هراس وجود دارد که آزار و
اذیت جامعه شیعیان هزاره که از ویژگیهای
اصلی حکومت پیشین طالبان در دهه 1990
بود ،در حکومت جدید از سر گرفته شود.
برای هند هم که در  20ســال گذشــته
ســرمایهگذاریهای ســنگینی در افغانستان

انجــام داده اســت ،اخبار بدی وجــود دارد.
تندروهای طالبان پیوند نزدیکی با اسالمآباد
دارنــد .طالبــان از دیربــاز در منازعــه بین
پاکســتان و هند بر سر کشــمیر ،همواره از
اســامآباد جانبداری کرده است و هندیها
از این هــراس دارند که حمایــت طالبان از
شورشیان منطقه مورد مناقشه از حمایتهای
معنوی فراتر برود.
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ویژه

نقش روسیه در سفر گروسی به تهران
و تفاهم با آژانس
روزنامه کامرســانت چاپ مسکو نوشت که روســیه نقش مهمیدر ترتیب
دادن سفر رافائل گروسی به ایران برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران
در شورای حکام آژانس ایفا کرده است .به گزارش انتخاب؛ در ادامه این مطلب
آمده است :در اواخر هفته ی گذشته ،جو و فضا درمورد از سرگیری مذاکرات
وین به شدت تیره و تار بود .امریکا و متحدان اروپایی اش نیز به دنبال تصویب
قطعنامه ای تند و تیز علیه ایران در جلسه روز دوشنبه شورای حکام بودند.
از تیــر ماه ،دولت جدید ایران قادر بــه تعیین تکلیف موضع خود در قبال
مذاکرات احیای برجام نبوده ،امری که باعث خشم امریکا شده است.
منابع کامرســانت در محافل دیپلمایک روسیه معتقد بودند شرایط ممکن
است از کنترل خارج شود.
با این حال ،از این سناریوی بد جلوگیری شد .پس از آن ،سخنگوی وزارت
خارجه ایران گفت که دولت رئیسی اعالم کرده است که مذاکرات را به زودی
در وین از سر میگیرند.
اولیانوف مذاکره کننده ارشــد روسیه در وین به کامرسانت گفته است که
 90درصد مسائل در مذاکرات حل و فصل شده بود ،اما پس از انتخابات ایران،
همه چیز متوقف شد.
او همچنین گفته که نتایج ســفر گروسی مثبت بوده و این بدین معناست
که مانعی در مسیر ادامه مذاکرات وجود ندارد .همچنین از خطر بسیار جدی
هم که ممکن بود بوجود بیاید ،جلوگیری شد».
اولیانــوف در ادامــه ابراز امیدواری کرد که مذاکــرات تا دو هفته ی دیگر
شروع شود.
در همین حال به گفته ی منابع کامرســانت ،مسکو به عنوان میانجی گر
نقش مهمیدر توافق گروسی و تهران داشت.
مقامات روســیه بارها تاکیــد کرده اند که تاخیر در مذاکرات را مناســب
نمیداننــد .آنها در عین حال از بیان انتقادهــای تند علیه دولت جدید ایران
خودداری کرده اند.
در جریان تحوالت اخیر ،مســکو گفته بود که علیه قطعنامه ضدایرانی در
شــورای حکام رای خواهد داد .به همین دلیل ،روسیه حاضر به شرکت کردن
در نشست هفته ی گذشــته در پاریس درمورد قطعنامه علیه ایران با حضور
رابرت مالی و دیگر دیپلماتها از فرانســه ،انگلیس و آلمان نشــد .در نتیجه
پیــش از اغاز گفتگوها در پاریس ،مالی تصمیم گرفت به مســکو ســفر کند،
جایی که با ریابکوف معاون وزیر خارجه روســیه مالقات کرد .به سرعت پس
از این مذاکرات ،الوروف وزیر خارجه روســیه با امیرعبداللهیان تماس تلفنی
برقرار کرد.
در ادامه ،باقی رایزنیهای دیپلماتیک روســیه خبری نشد اما این مذاکرات
تا روز یکشنبه ادامه پیدا کرد.
رویداد

آمادگی لبنانیها برای برگزاری جشن استقبال
از سوخت ارسالی ایران
لبنانیها تمام اقدامات فنی و لوجستیکی و اداری برای استقبال از سوخت
ارسالی از ایران را انجام داده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از المنار ،مقامات حزب اهلل در منطقه البقاع لبنان
اقدامات لوجستیک ،فنی ،میدانی و اداری برای استقبال از کامیونهای حامل
مازوت ایرانی را انجام داده اند و بخش رســانه ای حزب اهلل نیز با تهیه هزاران
پرچم و شــعار و پالکارد ،آماده اســتقبال از کامیونهای حامل سوخت است
که قرار اســت سوختی را که نفتکش ایرانی در سوریه تخلیه کرده ،وارد لبنان
کنند.
بر اساس این گزارش ،این کامیونها قرار است روز پنجشنبه آتی مازوت را
از بندر بانیاس سوریه به منطقه بعلبک لبنان منتقل کنند.
تعداد این کامیون  ۷۰الی  ۸۰دستگاه است و حامل تقریبا  ۳میلیون لیتر
مازوت هستند و مسیر تقریبا  ۲۳۰کیلومتری را باید طی کنند.
حزب اهلل لبنان آمادگیهای الزم برای برگزاری دو جشن استقبال را انجام
داده اســت؛ اولی در منطقه بقاع شمالی در حد فاصل میان دو منطقه العین
و النبی عثمانو دیگــری در ورودی بلعبک جنوبی در میدان دورس معروف
به میدان الجبلی است.
در این مناطق جشــنهای مردمیبا حضور نمایندگان بعلبک و روســای
شــهرداریها و فعاالن سیاسی و اقتصادی و مذهبی و اجتماعی برگزار خواهد
شد.
پس از این جشــنها محموله مازوت ایران توســط کامیونهای وابسته به
شــرکت االمانه بارگیری خواهد شد و به موسســات و نهادهایی که خواهان
استفاده از سوخت ایرانی هستند منتقل خواهد شد.
ســید حسن نصراهلل دوشنبه شب در سخنانی گفت :رهبری سوریه حرکت
نفتکش را در بندر بانیاس برای انبار کردن محموله و انتقال آن به مرز تسهیل
و تانکرهایی را برای انتقال آن تامین کرده ،انتقال مشــتقات نفتی به بقاع روز
پنجشنبه آغاز میشــود و محموله در انبارهای مشخصی در بعلبک ذخیره و
پس از آن در مناطق مختلف لبنان توزیع میشود.
پولیتیک

ناخرسندی سفیر آمریکا از حضور ایران در عراق

سفیر آمریکا در بغداد ضمن انتقاد از حضور و نفوذ ایران در عراق گفت به
هرگونه نفوذ ایرانی علیه آمریکا است.
«متیو تولر» سفیر آمریکا در بغداد در گفت وگویی با شبکه الحره با انتقاد
از حمالت علیه پایگاههای آمریکا در اربیل و مناطق کردنشــین گفت که این
حمالت تهدیدی علیه ملت عراق و ثبات این کشور است.
وی گفت :همســایگان عراق خواهان فعالیت شــبه نظامیان مسلح تحت
نظارت دولت عراق هستند.
تولــر در ادامه با انتقاد از نفوذ ایران در عــراق گفت :تهران تالش میکند
تا شــکافها را پر کند و این مساله برای عراق بسیار مضر است .هرگونه نفوذ
ایرانی مغرضانه و علیه آمریکا است.
تولر تاکید کرد :جو بایــدن ،رئیس جمهور آمریکا به وضوح تاکید کرد که
امنیت عراق به معنای امنیت خاورمیانه است.
به گزارش ایســنا ،این ادعاها درحالی اســت که جمهوری اسالمیهمواره
نقش سازنده در منطقه داشته وخواهان حل بحرانهای منطقه بوده است.
مقامات عراقی به دلیل دخالتهای غیرقانونی آمریکا در امور کشورشــان
بارها خواهان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شده اند.
استراتژیک

گزینههای ناخوشایند ایران

به گزارش دیپلماسی ایرانی  ،ایندیپندنت عربی نوشت که در شرایطی که هنوز در
مرحله انتقال قدرت به دولت جدید ایران به سر می بریم ،برای دولت ابراهیم رئیسی
که مســئول اجرای سیاست های راهبردی نظام است ،نشستن پشت میز مذاکره با
گروه  4+1کار آسانی نیست .دولت رئیسی خود را مسئول انتقال ایران به مرحله دوم
انقالب می داند که چارچوب آن را رهبر عالی ترسیم کرده است .بنابراین دوره کنونی
را می توان دوره انتقال از دولتی میانهرو به دولتی انقالبی دانست تا به این ترتیب همه
مراکز قدرت در کشــور ،یکپارچه در اختیار نیروهای طرفدار نظام و جریان محافظه
کار قرار گیرد .دولت ابراهیم رئیسی نیز در تصمیم گیری های سیاسی خود ،منافع
مجموعه حاکمیت و مراکز تصمیم گیری در نظام را لحاظ خواهد کرد .با توجه به
چارچوبی که دولت جدید ایران برای خود ترسیم کرده ،موضوع دشمنی با آمریکا یا
ادامه رویارویی علنی با دولت آمریکا ،از مهم ترین اصول و ارزش های انقالبی است
که این دولت تالش خواهد کرد در تعامل با واشنگتن و هم پیمانانش و جامعه بین
المللی ،مدنظر قرار دهد ،به ویژه که موضع گیری خصمانه و انتقادی در برابر آمریکا،
به یکی از مهمترین مولفه های گفتمان جماعتی تبدیل شده است که دولت رئیسی
نماینده آنان محسوب می شود .از این رو کنار گذاشتن این مولفه یا نادیده گرفتن
آن کار آسانی نیست و موجب می شود همه شعارهایی که جریان محافظه کار طی
چند دهه ســر داده است ،به شعارهایی توخالی تبدیل شود .جریان حاکم بر ایران
آن گونه که از زبان رئیس جمهور محافظه کار بیان شد ،با ادامه مذاکره برای احیای
برجام مخالفتی ندارد بلکه از مشتاق ترین عالقه مندان به این توافق است ولی حاضر
نیست اعتراف کند هیچ گزینه دیگری برای خالص شدن از تحریم های خفه کننده
آمریکا و فشارهایی که در سایر پرونده ها بر این نظام وارد می شود ،در اختیار ندارد.

