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 شالوده های نظم بین الملل جدید 
با شراکت ایران، چین و روسیه

اساساً دولت رئیسی از همان ابتدا برای کشورهای غربی نگرانی ساز بوده، 
چراکه رویکرد و سیاست ها و محاسبات غربی را برای به تسلیم وا داشتن 
کشور مقابل فش��ار باج خواهی به چالش می کشیده اس��ت. ریل گذاری 
سیاس��ت های اقتصادی در داخل و خارج از کش��ور و مناس��بات فعال با 
همسایگان و قطب  های بزرگ اقتصادی مانند چین، شانگهای، اوراسیا و 
اکنون در مسکو که به موازات تعامالت اقتصادی با بسیاری از کشورهای 
جهان دنبال می شود، صرفاً دارای کارکرد اقتصادی نیست بلکه این کارکردها 
در ابعاد سیاسی، امنیتی و بین الملل نیز مطرح هستند. مهم ترین پارامتر 
امروز در راهبردهای امریکا و غرب برای حفظ جایگاه جهانی که بیش��تر 
به دست و پا زدن شبیه اس��ت، ابزار تحریم و سوءاستفاده از سازوکارهای 
مالی و اقتصادی در جهان است که با گام های متنوع دولت رئیسی در ابعاد 
اقتصادی در شرایط نفس های پایانی قرار گرفته است. امریکا، غرب و رژیم 
صهیونیستی به صراحت و علناً از آغاز اجرای پیمان راهبردی 25ساله ایران 
و چین ابراز نگرانی جدی کرده اند و این درحالی است که امروز در سفر دکتر 
رئیسی به مسکو، این پازل کامل تر می شود و مناسبات ایران و روسیه، همانند 
مناسبات ایران و چین، در وضعیت نقطه عطف و بنیانگذاری مرحله ای جدید 
از مناسبات همه جانبه قرار دارد. این رویکرد دولت رئیسی جاده یکطرفه ای از 
تمایالت نیست بلکه ناشی از تحوالت در جهان و نظام بین المللی است که در 
یک وضعیت انتقالی قرار گرفته و امریکا و برخی از متحدان غربی او، در یک 
شیب پرسرعت از تنش سازی با چین و روسیه هستند؛ سیاستی که همانند 
تمامی رویکردهای جنگ افروزانه امریکا در غرب آسیا، امنیت روانی، امنیت 
منطقه ای و امنیت جهانی را تا مرز درگیری های ویرانگر پیش برده  است. البته 
امریکا به خوبی درک می کند که ورود به هر جنگ مستقیم و بزرگ، آن چنان 
هزینه ای دارد که آن را سرشکسته تر از اوضاع اقتصادی امریکا خواهد کرد، لذا 
با چنگ و دندان نشان دادن های نظامی، به دنبال مرعوب کردن رقبای خود 
در عرصه جهانی است. تکمیل پازل مناسبات اقتصادی با چین و روسیه که 
عضویت در شانگهای و اوراسیا نیز در امتداد آن قرار دارد، با انگیزه همگرایی 
راهبردی که روسیه و چین در فضای تشدید تنش های امنیتی امریکا با ایران 
دارند به معنای پایان سودمندی تحریم هاس��ت. اگر در مذاکرات وین نیز 
امریکا شروع به عقب نشینی تدریجی کرده، با همین محاسبات راهبردی 
مرتبط است. روندهای جهانی و نوع منازعات امریکا با قدرت های رقیب  و 
همچنین با ایران، به شفاف تر شدن محوربندی ها و ائتالف های منطقه ای 
و بین المللی نیز کمک ک��رده و از کارکرد ابزاره��ای دوگانه و به کارگیری 
کشورهای هم پیمان امریکا در صف بندی های منطقه ای و بین المللی کاسته 
خواهد شد. مناسبات با روسیه و چین که دارای ابعاد اقتصادی و  امنیتی در 
سطح راهبردی است، پایه های نظم جدید بین المللی را نیز نشان خواهد 
داد. استقبال بی سابقه از دکتر رئیسی در مسکو، مذاکرات ویژه و طوالنی 
با پوتین و نتایج مهم مذاکرات با مقامات روسی، پیام روشن خود را قبل از 
هرچیز، به امریکا و غرب و متحدان دلواپس آنها خواهد داد؛ درست همانگونه 
که گوشمالی امارات به دست یمنی ها که بخشی از مجازات آنها در جرائم 
و جنایات در یمن، عراق و سوریه و فلسطین و مصر و سودان و لیبی است، 
قبل از هر چیز پیام روشن به امریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است. اگر 
دبیر شورای امنیت ملی امریکا، برون رفت از باتالق یمن را در گسترش و 
افزایش جنایت و حمالت هوایی و حمایت از ائتالف متجاوز می داند، باید 
به خوبی درک کند که پاسخ این حمایت از این پس، نه تنها از سوی یمن، 
بلکه از سوی همه محور مقاومت خواهد بود، چون که کارگزاران اماراتی در 
پروژه های جنگ افروزی و سلطه ساز برای صهیونیست ها یا امریکا و غرب، 
جای پای خود را در عراق و دیگر مناطق نیز گذاش��ته اند. حفظ کاخ های 
شیشه ای در امارات یا ریاض و حتی مراکز جنایت امریکا در منطقه، هزینه 
زیادی خواهد داشت که با ویژگی  تحوالت اخیر و پازل تکمیل شده قدرت 

ایران و مقاومت ارتباط مستقیم دارد.
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  سوریه: پاسخ وفاداری ایران را خواهیم داد
مشاور رئیس جمهور سوریه، روابط دمشق- تهران را بسیار قدیمی و تاریخی 
دانست و گفت که تهران در جریان جنگ علیه سوریه، در کنار دولت و ارتش 
این کشور ایستاد.  لونا الشبل در مصاحبه با شبکه خبری روسیا الیوم گفت 
که حکومت سوریه موفق شده است نیازهای اساسی شهروندان را تأمین 
کند. مشاور اسد روابط سوریه و ایران را بسیار قدیمی و تاریخی دانست و 
گفت که تهران در جریان جنگ علیه سوریه، در کنار دولت و ارتش این 
کشور ایستاد. وی با بیان اینکه سوریه پاسخ وفاداری ایران را خواهد داد، 
تصریح کرد: »س��وریه تصمیم می گیرد که چه کسی در خاکش حضور 

داشته باشد و چه کسی حضور نداشته باشد.«
-----------------------------------------------------

  خارطوم در مسیر عادی سازی روابط با تل آویو
به دنبال اذعان رئیس ش��ورای حاکم بر سودان به ش��رط واشنگتن برای رفع 
تحریم     ها علیه این کش��ور با عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیستی، هیئتی 
از رژیم صهیونیستی وارد خارطوم ش��د.  به گزارش العربیه، یک هیئت از رژیم 
صهیونیستی وارد خارطوم پایتخت سودان شده است. چندی پیش، عبدالفتاح 
البرهان، رئیس شورای حاکم بر سودان در خصوص عادی سازی روابط کشورش 
با رژیم صهیونیستی گفته بود: »برقراری روابط با اسرائیل بنا به درخواست امریکا 
انجام گرفت و واشنگتن رفع تحریم     ها علیه سودان را مشروط به این کار کرده بود. 
برقراری روابط با اسرائیل برای بازگشت خارطوم به جامعه جهانی ضروری بود.«
-----------------------------------------------------

  احتمال سفر رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه 
بنابر اعالم رئیس جمهور ترکیه، احتماالً رئیس رژیم صهیونیس��تی به 
زودی به ترکیه س��فر خواهد کرد.  پایگاه خبری »میدل ایس��ت آی « 
این خبر را از رجب سویلو، رئیس میز ترکیه که وی نیز از رجب طیب 
اردوغان نقل کرده، منتشر کرد. اردوغان ساعاتی قبل تر از ایده انتقال 
گاز رژیم صهیونیستی به اروپا از مسیر ترکیه استقبال کرده بود. او گفت: 

»اگر گاز اسرائیل به اروپا برود تنها از طریق ترکیه خواهد بود.«
-----------------------------------------------------

  مادورو به سوریه می رود
رئیس جمهور ونزوئال اعالم کرد که به زودی به سوریه سفر می کند تا با ملت 
و رهبری سوریه برقراری صلح و ثبات در این کشور پس از مقابله با تجاوز 
و حمله تروریستی به آن را جشن بگیرد.  به گزارش اسپوتنیک، نیکوالس 
مادورو در جریان اعطای نشان درجه اول شایستگی به خلیل بیطار، سفیر 
سوریه در کاراکاس به مناسبت پایان مأموریتش اعالم کرد: »به زودی به 
سوریه سفر خواهم کرد تا با ملت و رهبری سوریه برقراری صلح و ثبات در این 

کشور پس از مقابله با تجاوز و حمله تروریستی به آن را جشن بگیریم.«
-----------------------------------------------------

  درخواست دادستان برای احضار ترامپ و فرزندانش
دادستان کل نیویورک از دیوان عالی ایالتی درخواست کرد به رئیس جمهور 
س��ابق امریکا و فرزندانش دس��تور دهد با تحقیقات درباره تخلفات مالی 
همکاری کنند.  به نوشته وبگاه شبکه »راشاتودی«، لتیشیا جیمز در این 
درخواست اشاره کرده که ترامپ و خانواده اش تاکنون از همکاری در این 
پرونده امتناع کرده اند. این دادستان امریکایی خطاب به دیوان عالی ایالتی 
نوشت که تحقیقات درباره سازمان ترامپ شواهد چشمگیری را آشکار کرده 
که نشان می دهد دونالد ترامپ و سازمان ترامپ به دروغ و به شکل متقلبانه ای 
دارایی های خود را ارزش گذاری کرده و ارزش آنها را به شکلی نادرست به 
مؤسسات مالی ارائه کرده است.«  در این نامه آمده است: رئیس جمهور سابق 
امریکا همچنین از این رویکرد برای اس��تفاده از مزایای اقتصادی از جمله 

دریافت وام، پوشش بیمه ای و تعیین مالیات بهره گرفته است.

تأکید کارشناسان روسیه بر اهمیت سفر 
رئیس جمهور ایران به مسکو 

دیدار رئیسی و پوتین ستون های روابط 
تهران- مسکو را تقویت می کند 

سفر رئیس جمهور ایران به روسیه و دیدار با مقامات ارشد این کشور 
بازتاب گسترده ای داشته اس�ت و ناظران این سفر را نقطه عطفی 
در توس�عه روابط دوجانبه و چندجانبه تهران و مس�کو و تقویت 
ستون های روابط دو کشور توصیف می کنند که نشان می دهد روسیه 
توس�عه روابط با ایران را بس�یار مفیدتر از رابطه با غرب می داند. 
سید ابراهیم رئیس��ی، رئیس جمهور ایران روز چهار     شنبه وارد مسکو 
پایتخت روسیه شد و با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور دیدار 
و گفت وگو کرد. این سفر که در شرایط تشدید تنش های غرب با روسیه 
و همزمان با مذاکرات هسته ای در وین انجام شده است، از دید ناظران 
بین المللی اهمیت فزاینده ای دارد. یک خبرنگار باس��ابقه کانادایی و 
تحلیلگر مسائل سیاس��ی درباره س��فر رئیس جمهور ایران به روسیه 
گفت:» روسیه به این نتیجه رسیده است که توسعه روابط با کشور     هایی 

مانند ایران و چین بسیار مفیدتر از رابطه با غرب است.« 
کارشناسان روس سفر رئیسی را نقطه عطفی در توسعه روابط دوجانبه 
و چندجانبه ایران و روسیه و تقویت ستون های روابط دو کشور توصیف 
می کنند که در آینده ای نه چندان دور نقطه ای روشن در روابط دو جانبه 

رقم خواهد زد. 
الکساندر پالیشوک ، استاد دانشگاه دولتی روسیه و شرق شناس برجسته 
روس گفت:» سفر ابراهیم رئیسی به روسیه به روند توسعه روابط مسکو 
و تهران سرعت می بخشد.« پالیشوک که رئیس انجمن دوستی ایران و 
روسیه است در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا گفت:  »همکاری های ایران 
و روسیه در سال های اخیر همواره روند مثبتی داشته است و دو کشور 
در مس��یر نزدیکی روابط و همکاری با یکدیگر در عرصه های مختلف 

گام برداشته اند.«
 این استاد دانشگاه روس با اشاره به اینکه ایران و روسیه دو قدرت مهم 
در عرصه بین المللی هستند، اظهار کرد: » سران ایران و روسیه، منافع دو 
کشور را در توسعه روابط دوجانبه می دانند و به همین دلیل پشتیبانی 
مقامات ارشد دو کش��ور پش��توانه خوبی برای روند توسعه مناسبات 
است.« رئیس انجمن دوستی ایران و روسیه گفت:» در چند ماه اخیر 
و پس از ریاست جمهوری رئیسی در ایران شاهد سرعت یافتن توسعه 
روابط ایران و روسیه نسبت به سابق هستیم و کارشناسان پیش بینی 
می کنند که با سفر رئیس جمهور ایران به مسکو، روند گسترش روابط 

دو جانبه سرعت بیشتری خواهد گرفت.«
آدیرخایوا، استاد دانشگاه دولتی » توال « روسیه هم در گفت وگو با ایرنا 
گفت:» معتقدم سفر رئیس جمهور ایران به روسیه برای توسعه روابط 
مس��کو و تهران اهمیت راهبردی دارد و س��بب تقویت همکاری های 

بلندمدت بین دو کشور می شود.« 
والدیمیر اوبیدنوف، رئیس ش��ورای تجاری روس��یه و ای��ران در اتاق 
بازرگانی و صنایع این کشور نیز با اشاره به سفر رئیسی به مسکو و با بیان 
اینکه این سفر اهمیت فراوان دارد، اظهار کرد: »روابط ایران و روسیه 
در اجالس تاشکند در سال 2۰۱۳میالدی تحرک تازه یافت و به سطح 
مشارکت راهبردی رسید. مذاکرات آتی سید ابراهیم رئیسی و والدیمیر 
پوتین گام مهم دیگری در مسیر توسعه و تعمیق همکاری های دو کشور 

خواهد بود و به توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور کمک می کند.«
کنستانتین س��یوکوف، رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه هم 
معتقد است:»دیدار رئیسی و پوتین آثار و نتایج مثبت برای خاورمیانه 
و قفقاز به دنبال خواهد داشت و سبب افزایش همکاری های منطقه ای 
می شود. همکاری این دو قدرت بزرگ منطقه می تواند در حل و فصل 

مسائلی همچون افغانستان و قفقاز و مسئله یمن هم مفید باشد.«
 سیوکوف خاطرنشان کرد:»به همین دلیل هماهنگی بیشتر مسئوالن 
ایران و روسیه اهمیت فراوان دارد و سفرهای سران و مقام های عالیرتبه 
دو کشور بهترین راه برای افزایش هماهنگی اقدامات دو کشور به ویژه 

برای حل و فصل مناقشات است.«
 اسماعیل شعبانف، عضو شورای روابط بین اقوام روسیه با بیان اینکه 
ایران از کشورهای توانمند منطقه و خاورمیانه است، اظهار داشت:» این 
موقعیت و توانایی ایران، اهمیت روابط با آن برای روسیه را دوچندان 
می کند و به همین دلیل مقام های روس برای سفر رئیس جمهور ایران 
و فراهم آوردن مقدمات این سفر آماده شده و دو طرف برای این منظور 

تالش گسترده ای کرده اند.« 
عالوه بر کارشناسان روسی، رسانه های عربی و غربی هم سفر رئیسی به 
مسکو را در شرایط کنونی مهم توصیف می کنند. شبکه سعودی العربیه 
در این باره نوشت: » رئیسی معتقد اس��ت که این سفر » نقطه تحولی 
در روابط دوجانبه ایران و روسیه ایجاد خواهد کرد.« شبکه المیادین 
هم با تیتر » رئیسی در مسکو«  نوشت: » س��فر در چارچوب گسترش 
دیپلماسی با کشورهای همجوار است.« بخش عربی فرانس 24 هم با 
اشاره به سفر رئیس جمهور ایران به روسیه نوشت: » رئیسی سفر خود را 

به مسکو نقطه تحولی در روابط ایران و روسیه می داند.«

 نه کردهای عراق بر سر رئیس جمهور 
توافق کردند نه شیعیان درباره نخست وزیر

هادی العامری معرفی گزینه برای نخست وزیری عراق را تکذیب 
کرد و اتحادیه میهنی کردس�تان و حزب دموکرات کردستان نیز 
هنوز بر س�ر گزینه رئیس جمه�وری عراق به توافق نرس�یده اند؛ 
چیزی ک�ه ط�ی دو دهه گذش�ته ب�ر س�ر آن توافق داش�ته اند. 
دفتر اطالع رسانی هادی العامری دیروز در بیانیه ای، نامزد کردن یکی از 
شخصیت های سیاسی برای تصدی پست نخست وزیری را در جریان سفر 
اخیرش به منطقه کردستان، تکذیب کرد. برخی رسانه های عراقی به نقل 
از چهره های سیاسی این کشور طی چند روز اخیر از نامزدی شماری از 
شخصیت های سیاسی برای پست نخست وزیری عراق خبر دادند. حتی 
برخی منابع ادعا کردند که مقت��دی الصدر، رهبر جریان صدر موافقت 
کرده که نامزد کمیته شیعیان در لیست نامزدهای منصب نخست وزیری 
قرار گیرد و از نامزدی محمد توفیق عالوی برای نخست وزیری ممانعت 

نکرده است و در لیست نامزدها، مصطفی الکاظمی نیز حضور دارد. 
 دفتر هادی العامری در بیانیه ای که نس��خه ای از آن در »بغداد الیوم« 
منتشر شد، آورده است: »اخبار منتشر شده از سوی برخی رسانه    ها و 
شخصیت های سیاسی در خصوص بحث تشکیل دولت یا نامزدی هر 
یک از شخصیت های سیاسی برای تصدی پست نخست وزیری در سفر 
اخیر آقای هادی العامری به منطقه کردس��تان و گفت وگو   هایی که با 
آقایان مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان و نخست وزیر این منطق 
انجام شد، به شدت تکذیب می شود. لذا هر آنچه در این زمینه منتشر 
می ش��ود کذب محض و در حیطه تالش برای برهم زدن قواعد بازی و 
گمراه کردن افکار عمومی است.« همزمان، اختالفات در اقلیم نیز درباره 

پست ریاست جمهوری ادامه دارد. 
»ریزان الشیخ« عضو ارشد حزب »اتحادیه میهنی کردستان « گفته که 
کرد   ها درباره نامزد نهایی پست ریاست جمهوری به توافق نرسیده اند. 
وی گفت: »اتحادیه میهنی کردستان عراق یک نامزد برای تصدی پست 
ریاست جمهوری دارد و آن هم برهم صالح است«. این درحالی است که 
حزب »دموکرات « کردستان بر روی گزینه »هوشیار زیباری« تأکید 
دارد. ریزان الشیخ افزود: »برخی گروه    ها و احزاب غیرکرد نیز بر تجدید 

ریاست جمهوری برهم صالح تأکید دارند.«

آبی که غنی حرامش کرده بود، طالبان دریغ نکرد

 گشایش هیرمند به روی ایران
با 5 ماه »دیپلماسی مراوده«

در حال�ی ک�ه در    گزارش  یک
چند روز گذشته 
برخی رسانه های غربی گفته بودند که طالبان 
مس�یر انتقال حقابه ایران را منح�رف کرده، 
اکنون مشخص شده که برخالف دولت پیشین 
در افغانستان، گروه طالبان که به تازگی قدرت 
را در کابل به دست گرفته، به توافقات رسمی با 
ایران پایبند است و مخالفتی با رسیدن حقابه 

هیرمند به ایران ندارد. 
به گزارش »جوان«، روابط طالبان و ایران، روابطی 
دست کم تا االن سمت و س��وی منفی ندارد، یعنی 
اینکه چندان گرم و آتش��ین نیس��ت، اما مناسبات 
تهران و کابل سرد و یخبندان هم نیست. در حالی که 
زمستان در حال سپری شدن است، موضوع حقابه 
ایران از رودخانه مرزی مشترک با افغانستان بار دیگر 
در دو سوی مرز مورد بحث و توجه واقع شده است. 

   2 روایت از حقابه ایران
دو روز پی��ش، خبرگزاری آلمان��ی دویچه وله در 
گزارشی گفته بود با وجود حجم قابل توجه بارش     ها 
و لبریز شدن سد »کمال خان « در افغانستان، به 
نظر می رس��د که گروه طالبان که در حال حاضر 

قدرت را در افغانستان در دست دارد، حقابه ایران 
را منحرف کرده است. دویچه وله در این ارتباط با 
استناد به تصاویر هوایی گفته بود که »این تصاویر 
نشان می دهند آب کمال خان به منطقه گودزره 
افغانس��تان منتقل و در آنجا به وس��یله یک بند 
خاکی مهار شده است و منابع محلی افغانستان 

نیز این خبر را تأیید کرده اند.«
روز سه     ش��نبه »حس��ن کاظمی قمی«، نماینده 
جمهوری اسالمی ایران در امور افغانستان روایت 
دیگری را از وضعیت منابع آبی مش��ترک ایران و 
افغانستان داشت. این مقام ایرانی نه تنها انحراف 
حقابه ایران به دست طالبان را تأیید نکرد، بلکه 
از اقدام طالب��ان در رهاس��ازی حقابه جمهوری 

اسالمی ایران قدردانی کرد. 
»حسن کاظمی قمی « در این باره گفت: »من مراتب 
تشکر خود را از مقامات طالبان برای وفای به عهد 
خود در رهاسازی حقابه جمهوری اسالمی ایران در 
سد کمال خان اعالم می دارم.«  کاظمی قمی ادامه 
داد: »ان شاءاهلل دو ملت ایران و افغانستان تعامل  و 
همکاری داشته باشند و من از مقامات دو کشور در 

کابل برای انجام این کار مهم قدردانی می کنم.«

   طالب�ان مانع حقوق ای�ران از منابع آبی 
مشترک نیست

بازکردن دریچه سد کمال خان و ر ها سازی حقابه 
ایران براس��اس مذاکراتی صورت گرفته که طی 
روزهای گذش��ته میان هیئت طالبان و مقامات 
ایرانی از جمله در جریان سفر امیرخان متقی به 

تهران صورت گرفته است. 
س��د کمال  خ��ان در نزدیکی ش��هر زرنج والیت 
نیمروز و در مسیر رود هیرمند ساخته شده است 
که از کوه های هندوکش افغانس��تان سرچشمه 
می گیرد و به دریاچه هام��ون می ریزد. به گفته 
مقام های افغانستان، سد کمال خان حدود ۱۱۱ 
میلیون دالر هزینه برداش��ته است. ساخت این 
س��د به دلیل جنگ ه��ای مداوم در افغانس��تان 
برای مدت��ی طوالنی با وقف��ه روبه رو ش��ده و از 
سال ۹۶ بار دیگر از س��ر گرفته و در فروردین ماه 
امس��ال افتتاح ش��د. هنگام افتتاح سد »محمد 
اش��رف غنی«، رئیس جمهور پیش��ین و فراری 
افغانس��تان گفته بود که »ذخیره آب کمال خان 
به انبار آب برای افغانستان و ایران تبدیل خواهد 
شد، اما آب افغانستان به ازای دریافت نفت روانه 

ایران می شود.«  این سخنان با واکنش مقام های 
جمهوری اس��المی ایران روبه رو ش��د و س��عید 
خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در آن 
زمان با اشاره به رژیم حقوقی تعریف شده رودخانه 
هیرمند تأکید کرد که بر اساس قراردادی که بین 
دو کشور به امضا رسیده و در مجالس قانونگذاری 
هر دو کش��ور تصویب ش��ده حقابه ایران کاماًل 

مشخص است. 
مقام های حکومت پیشین افغانستان اگرچه بار    ها 
گفته  بودند که حقابه ایران از رودخانه هیرمند را به 
رسمیت می شناسند، اما آنها در عمل به تعهد خود 
پایبند نبودند و این مسئله بار    ها موضوع اختالف 
میان دو کشور شده بود. این در حالی است که با 
آبگیری کامل سد کمال خان انتظار می رود حقابه 
ایران که حدود 24 مترمکعب در ثانیه اس��ت، به 
سمت ایران جاری شود، چون افغانستان بر اساس 
معاهده ای که سال ۱۳5۱ با ایران بست، متعهد 
شده که حقابه ایران را از رودخانه هیرمند بدهد. 

افغانستان در دو دهه گذشته بار    ها از انجام این کار 
سر باز زده بود و اکنون رهاس��ازی حقابه ایران از 
سوی مقامات افغانس��تان برای نخستین بار است 
که طی دو دهه گذشته صورت می گیرد. یک منبع 
آگاه درباره ر ها س��ازی آب از افغانس��تان به سوی 
ایران به روزنامه جوان می گوید که طالبان حتی در 
جریان مذاکرات و گفت وگوهای اخیر در تهران نیز 
پایبندی خود را به توافق ۱۳5۱ با ایران به صراحت 
اعالم کردند و مخالف مسدودسازی رودخانه های 
مرزی مشترک به دالیل دینی و اخالقی هستند. به 
گفته این منبع آگاه، نگاه طالبان به روابط با ایران 
مثبت است و رهاسازی آب رودخانه نیز به صورت 
دائمی خواهد بود، مگر اینکه رویدادهای طبیعی 
مانند خشکسالی پیش آید. منبع آگاه حتی اهمیت 
آزادسازی منابع آبی مش��ترک افغانستان و ایران 
را برای طالبان تا آنجا مه��م عنوان کرد که معاون 
نخست وزیر طالبان به شخصه بر این روند نظارت 
داشته است، هرچند در دو سوی مرز همواره کسانی 
مخالف روابط گرم دو همسایه هستند و در این میان 
شیطنت     هایی برای برهم زدن روابط گرم دو کشور 
صورت گرفته اس��ت. با این حال منبع آگاه افزود 
که طالبان یا قراردادی را نمی پذیرند، یا اگر اعالم 
کند که قراردادی را قبول دارد، به آن توافق پایبند 
خواهد بود و مقامات طالبان نیز در مذاکرات خود با 
تهران به صراحت پایبندی به معاهده ۱۳5۱ میان 
ایران و افغانستان را پذیرفته اند و از این رو دستیابی 
ایران به حقاب��ه خود در منابع مرزی مش��ترک با 

همسایه شرقی بلندمدت خواهد بود.

بعد از چند روز سکوت خبری درباره مذاکرات در 
وین، وزیر امور خارجه آلمان پس از دیدار با همتای 
روس با تأکید بر اینکه زمان برای حفظ برجام اندک 
است، گفت که مذاکرات به پیشرفت نیاز دارد. یک 
دیپلمات فرانس�وی هم از کندی روند مذاکرات  
صحبت کرده است. اما روایت های غیر رسمی از 
فضای نسبتًا رو به جلوی مذاکرات خبر می دهد 
و منابع نزدیک ب�ه تیم مذاکره کنن�ده گفته اند 
طرفین در هر چهار پیش نوی�س در حال مذاکره 
به پیشرفت     هایی دس�ت یافته اند و  بخش    هایی 
از اختالف�ات از متون پاکس�ازی ش�ده اس�ت. 

»اریک دانون « س��فیر فرانس��ه در سرزمین های 
اش��غالی در مصاحبه ای با رس��انه صهیونیستی  
تایمز اس��رائیل، ادعای »ژان ای��و لودریان « وزیر 
امور خارجه کش��ورش را مبنی بر کند بودن روند 
مذاکرات تکرار کرد و گفت روند مذاکرات سرعت 
الک پشتی دارد. دانون مدعی شده که فرانسه به 
همراه اتحادیه اروپا و دیگر طرف های درگیر به هر 
تالشی در مذاکرات جاری دست زده تا قراردادی 
حاصل آید که مانع از تبدیل ایران به کشوری در 
آستانه هسته ای شدن شود. وی ادعا کرد: »زمان 
می گذرد و با گذشت هر روز، شانس یافتن تدبیری 

در راستای منافع تمام جوانب، به قهقرا می رود.« 
 »آلنا بائربوک « وزیر ام��ور خارجه آلمان به اندازه 
شریک فرانس��وی خود به روند مذاکرات بدبین 
نیست ولی گفته است: »ما به پیشرفت در مذاکرات 
نیاز داریم زیرا زمان بسیار اندکی برای نجات این 
توافق )برجام( باقی مانده است.« با این حال، منابع 
نزدیک به تیم مذاکره کننده از روند رو به پیشرفت 
مذاک��رات می گویند، هرچند که »دس��تیابی به 
توافق کلی « را تأیید نمی کنند. یک منبع ایرانی 
به »جوان« گفته که در حال حاضر مذاکره بر سر 
چهار سند مجزا انجام می شود؛ یکی متن تصمیم 

که دربرگیرنده کلیات توافقات انجام گرفته خواهد 
بود دوم، سند مربوط به رفع تحریم ها، سوم سند 
مربوط به تعهدات هسته ای ایران و چهارم، نحوه 
پیاده س��ازی اقدامات طرفین و تمهیدات اجرایی 
توافقات انجام شده. این منبع می گوید که در هر 
چهار پیش نویس، پیش��رفت     هایی حاصل شده و 
طرفین توانسته اند بخش     هایی از اختالفات موجود 
را از متون پاکسازی کنند. او گفته که با این حال 
هنوز موارد اختالفی مهمی باقی مانده اس��ت که 
حل و فصل آنها نیازمند بحث و بررس��ی بیشتر و 

اتخاذ تصمیمات سیاسی است.

س�خنگوی کاخ س�فید ب�ار دیگ�ر در تکرار 
مواض�ع واش�نگتن درب�اره تح�والت اخی�ر 
اوکرای�ن، از احتمال حمله مس�کو به کی یف 
س�خن گفت. وزیر خارجه امریکا هم در سفر 
به اوکراین، برای روس�یه خط و نشان کشید. 
همزمان با ای�ن موضع گیری ه�ا، گزارش    ها از 
تالش امری�کا برای تحریم برخ�ی چهره های 
اوکراین�ی حام�ی روس�یه حکای�ت دارد. 
 در آستانه دیدار آنتونی بلینکن با سرگئی الوروف، 
همتای روسی وی در ژنو، جن ساکی به خبرنگاران 
گفت: »بلینکن در نظر دارد روس     ها را به تنش زدایی 
و ورود به مسیر دیپلماسی مدنظر امریکا و متحدانش 
ترغیب کند.«  او بار دیگر گفت که اگر روسیه تصمیم 
به حمله ب��ه اوکراین بگی��رد، با تبع��ات اقتصادی 
چشمگیری مواجه می شود و افزود: »این به روس     ها 
بستگی دارد که تصمیم بگیرند کدام مسیر را انتخاب 
کنند و اگر آنها مسیر دیپلماتیک را در پیش نگیرند، 
با تبعاتی جدی مواجه می شوند.«  ساکی گفت: »نظر 
ما این است که این وضعیت بسیار خطرناکی است. 
ما اکنون در مرحله ای هستیم که هر لحظه  ممکن 
است روسیه به اوکراین حمله کند. به اعتقاد ما، همه 

گزینه     ها روی میز است.«
   واشنگتن در نقش حامی اوکراین 

بلینکن نیز که دی��روز در س��فری غیرمنتظره به 
اوکراین رفته بود، طی نشست خبری بعد از ورود 
به فرودگاه کی یف، ابراز امیدواری کرد که واشنگتن 

و مس��کو بتوانند در جریان دیدار روز جمعه روند 
صلح آمیز و دیپلماتیک خود را در بحران اوکراین 
حفظ کنند. وی با تکرار ادعاهای پیش��ین گفت: 
»روس��یه نیروهای خ��ود را در مرزه��ای اوکراین 
جمع می کند و پوتین می خواهد توانایی انجام یک 
اقدام خصمانه علیه آن را داشته باشد. روسیه باید 
بین دیپلماس��ی یا تقابل یکی را انتخاب کند زیرا 
]تقابل[، پیامد    هایی برای مس��کو و تصمیم برای 
]تحریم[ پوتین را در پی خواهد داشت.« بلینکن با 

بیان اینکه این اقدامات روسیه، چالشی برای نظم 
جهانی است، اضافه کرد: »هیچ کشوری نمی تواند 
تصمیمات، اصول و نظرات خود را به کشوری دیگر 
تحمیل کند. « وزیر خارجه امریکا در ادامه هشدار 
داد که روسیه ممکن است در کوتاه مدت، نیروهای 
بیشتری را به مرز اوکراین بفرستد. بلینکن در ادامه 
گفت: »ما حمایت خود را از حاکمیت و اس��تقالل 
اوکراین تکرار می کنیم. رئیس جمهور بایدن از من 
خواست برای هماهنگی دیدار بعدی خود با الوروف 

به کی یف بیایم. ما برای مس��کو روشن کردیم که 
اگر حمله به اوکرای��ن را انتخاب کن��د، با عواقب 
جدی روبه رو خواهد ش��د. حف��ظ وحدت موضع 
اوکراین با توجه به احتمال تهاجم جدید روسیه مهم 
اس��ت.« این اظهارات در حالی است که واشنگتن 
به تازگی،2۰۰ میلی��ون دالر کمک امنیتی اضافی 
را به کی یف تأیید کرد. پیش از این نیز، تعدادی از 
سناتورهای امریکایی و وزیر دفاع انگلیس از تصمیم 
برای فروش تسلیحات مختلفی از جمله موشک های 

ضد تانک به اوکراین خبر داده بودند. 
   نمایش همزمان دیپلماسی و فشار

روزنام��ه امریکایی وال اس��تریت ژورنال ب��ه نقل از 
مقام های امریکایی نوشت در حالی که بلینکن عازم 
اروپا شده اس��ت، ایاالت متحده در حال آماده سازی 
تحریم های مالی علیه برخی شخصیت های اوکراینی 
است که واشنگتن آنها را جدایی طلبان  حامی روسیه در 
اوکراین می داند. طبق این گزارش،  مقام های امریکایی 
می گویند ک��ه این اق��دام امریکا بخش��ی از نمایش 
دیپلماسی و فشار است که واش��نگتن امیدوار است 
روسیه را از حمله به اوکراین منصرف کند. طبق این 
گزارش، تحریم های جدید امریکا احتماالً دارایی های 
دست کم چهار شخصیت اوکراینی را مسدود خواهد 
کرد. بسته تحریمی جدید روسیه، جدید    ترین سری 
از اقداماتی اس��ت که تحت فرمان اجرایی جو بایدن، 
رئیس جمهور امریکا در آوریل گذشته امضا شد و هدف 

آن تنبیه افرادی بود که با روسیه ارتباط دارند.

 »پاکسازی« قابل توجه اختالفات وین 
از 4 متن مورد مذاکره در وین

واشنگتن تنور جنگ اوکراین  را داغ می کند
جین ساکی: هرلحظه ممکن است روس ها حمله کنند

هادیمحمدی


