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انتظار معجزه از طالبان؟!
گروه طالبان سه شنبه)30 شهريور( آخرين اعضاي باقي مانده كابينه 
دولت جديد افغانستان را اعالم كرد اما آخرين تالش هاي اين گروه براي 
تشكيل يك دولت فراگير مورد قبول جريان هاي داخلي و همچنين 

مجامع بين المللي به نظر نتيجه بخش نبوده است. 
سخنگوي طالبان در نشست روز سه شنبه اعالم كرد كه وزير تجارت 
خود را از ميان شهروندان استان پنجش��ير و از قوم تاجيك)نورالدين 
عزيزي( انتخاب كرده و همچنين به قوم هزاره)دكتر محمد حس��ن 
غياثي(، تنها معاونت وزارت صحت عامه)بهداش��ت عمومي( رسيده 
است، اما با حضور اين دو شخصيت غيرپشتون، نمي توان كابينه دولت 
جديد افغانستان را همه شمول)فراگير( خواند، كما اينكه اين كابينه در 

بين تيره و تبارهاي درون قومي پشتون نيز فراگير نيست. 
هرچند به گفته طالبان، اين دولت، دولت موقت و سرپرست است، اما 
كشورهاي همسايه از جمله جمهوري اسالمي ايران، كشورهاي منطقه 
و جامعه جهاني منتظر حركت هاي مثبت طالبان براي تصميم گيري در 
مورد به رسميت شناختن دولت آنهاست. اين در حالي است كه به نظر 
مي رسد مشروعيت بين المللي در اولويت اول طالبان قرار نداشته باشد 
بلكه با نگاهي به تركيب كابينه دولت جديد افغانستان، به خوبي روشن 
است كه طالبان تالش كرده است با اعطاي پست هاي مختلف دولتي به 
جريان ها و شخصيت هاي مختلف در سطح رهبري اين جريان، انسجام 
داخلي خود را حفظ كند و بتواند يك دولت متحد و يكپارچه تشكيل 
دهد، سيس��تم ها و نهادهاي دولتي را احيا كند، روند ارائه خدمات به 
مردم را از سر بگيرد و با س��ر و س��امان دادن اوضاع داخلي، به سوي 

ازسرگيري مناسبات خارجي دولت افغانستان باشد. 
اگر منصفانه هم به قضيه نيز نگاه شود، طالبان در شروع كار چاره اي 
جز اين نيز نداش��ته  اس��ت و بايد در برخورد با آنها كمي واقع بينانه 
قضاوت كرد و از خط انصاف نگذش��ت. در اين مورد ذكر چند نكته 

قابل تأمل است:
1� فرار ننگين محمد اش��رف غني، رئيس جمهور س��ابق افغانستان. 
در حالي كه روند تحوالت به طرف ايجاد ي��ك دولت موقت و انتقالي 
مي رفت، به يك باره همه س��اختارها و چارچوب هاي نهادهاي دولتي 
اين كشور را از هم پاشاند. با فرار اشرف غني، ساير مقام هاي دولتي از 
باال تا پايين نيز پا به فرار گذاشتند و به صورت  روند گذار مسالمت آميز 
قدرت و دولت به دولت جديد به رهبري طالبان يا حداقل مش��اركت 
50-50 اين گروه با ساير جريان هاي سياسي و قومي داخلي قطع شد. 
اين بزرگ ترين خيانتي بود كه رهبران و چهره هاي سياسي افغانستان 

مي توانستند به مردم اين كشور بكنند. 
2� در ادامه با ورود طالبان به كابل، آنها نيز خس��ته از دو دهه جنگ و 
آوارگي، به هيچ وجه آمادگي اداره سياسي و غيرنظامي دولت و كشور 
را نداشتند و اين بار بر شانه هاي آنها سنگيني كرده و مي كند. به همين 
اندازه كه اين گروه در طول بيش از يك ماه گذش��ته مانع از فروپاشي 
ساختارهاي دولتي و قدرت سياسي و به خصوص ساختارهاي اقتصادي 
اين كشور شده، به نظر مي رسد به دستاورد بزرگي نائل آمده است. در 
غير اين صورت، افغانس��تان به راحتي به س��وي يك جنگ تمام عيار 

داخلي و نظام ملوك الطوايفي حركت مي كرد. 
3� س��ؤال بعدي اين اس��ت كه طالبان چگونه و با چه كساني دولت 
فراگير تشكيل مي داد؟ به غير از عبداهلل عبداهلل، شريك سياسي اشرف 
غني در دولت گذشته و حامد كرزي، رئيس جمهور سابق افغانستان 
چه كس��ي در كابل و در داخل افغانس��تان باقي مانده بود كه طالبان 
بخواهد با حضور آنها يك دولت فراگير تشكيل بدهد؟! از سوي ديگر، 
استفاده طالبان از برخي چهره ها و رهبران سياسي ناكارآمد و مقام هاي 
فسادپيشه دولت س��ابق كه از ترس جان خود پا به فرار گذاشتند، در 
دولت جديد، از يك سو با شعارها و معيارهاي طالبان همخواني ندارد 
و از س��وي ديگر، ايجاد چنين دولت ائتالفي، ت��داوم دولت هاي ناكام 

گذشته افغانستان خواهد بود. 
4� نكته ديگ��ر اينكه از طالبان ب��ا وجود اختالف داخل��ي كه برخي 
نشانه هاي آن ديده مي شود و منابع آن را تأييد كرده، بيش از اين نيز 
انتظار نمي رود. رهبري دولت طالبان نياز به فردي سياستمدار، جوان، با 
درايت، مدير و ميانه رو براي مديريت مؤثر دولت، ايجاد وحدت داخلي و 
تشكيل دولت فراگير و همچنين رايزني، تعامل و ارتباط با دنياي خارج 
دارد كه انتظار مي رفت مال برادر، مس��ئول دفتر سياسي قطر، معاون 
سياسي رهبر طالبان و مذاكره كننده ارشد اين جريان، رهبري آن را به 
عهده بگيرد اما روند تحوالت و اختالفات به گونه ای ديگر رقم خورد. 

هرچند مال برادر ناراضي در روزهاي گذشته بار ديگر به كابل بازگشته، 
اما او و تيم دفتر سياسي قطر بايد بتوانند زمام امور را به دست گيرند 
و دولت را كنت��رل كنند، در غير اين صورت، دول��ت هر چند موقت و 
سرپرست طالبان با گذشت هر روز منزوي تر خواهد شد و مردم آواره و 
درگير با قحطي، خشكسالي و فقر، با منابع پولي منجمد شده دولت در 

خارج، هر روز بيش از روز قبل به قربان گاه خواهند رفت. 
جامعه جهاني هم در اين ش��رايط حس��اس كنوني، ب��ه جاي منتظر 
فعاليت هاي دول��ت جديد طالبان ماندن، باي��د اولويت خود را كمك 
به مردم فقير و قحطي زده افغانس��تان و جلوگيري از فروپاشي نظام 
اقتصادي اين كشور تعريف كند، در غير اين صورت، با فروپاشي نظام 
اقتصادي افغانستان، تمام شالوده هاي سياسي- اجتماعي اين كشور نيز 

فروخواهد پاشيد و اين به نفع منطقه و جهان نخواهد بود. 
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 فرانسه و امريكا روي ريل تنش 
در ادامه تنش روزهاي اخير ميان واش��نگتن و پاريس بر س��ر معاهده 
نظامي سه جانبه امريكا، انگليس و اس��تراليا، نشستي كه قرار بود روز 
چهارشنبه با حضور وزراي خارجه امريكا و فرانسه و ساير كشورها در 
حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل برگزار ش��ود، لغو شد. به گزارش 
رويترز، مقام هاي ارشد وزارت خارجه امريكا به خبرنگاران گفتند كه 
ديدار چهارش��نبه بين اياالت متحده امريكا، فرانسه، آلمان و انگليس 
برگزار نمي ش��ود. يكي از مقام ها گفت: فكر مي كنم مسائل زمانبندي 
مانع اين نشست در سطح وزيران ش��د اما بسياري از اين كشورها قرار 
است يكديگر را در قالب هاي ديگر مالقات كنند. به نوشته وبگاه خبري 
»هيل«، وزارت امور خارجه امريكا به طور خاص اعالم نكرد كه اين لغو 
به هر نحوي با تنش ديپلماتيك اخير بين امريكا و فرانسه بر سر توافقي 
كه در آن امريكا و انگليس به استراليا براي تأمين زيردريايي هاي اتمي 

كمك مي كنند، مرتبط است. 
-----------------------------------------------------

 عراق اولين ماهواره خود را به فضا پرتاب مي كند
پس از اعالم پيش��ين وزارت ارتباطات عراق درب��اره همكاري بغداد و 
قاهره براي ساخت ماهواره، وزارت ارتباطات عراق رسماً اعالم كرد كه 
اين كش��ور به زودي اولين ماهواره خود را به فضا پرتاب مي كند. رعد 
المشهداني، سخنگوي رس��مي وزارت ارتباطات عراق روز چهارشنبه 
به خبرگزاري رسمي اين كش��ور )واع( گفت كه »اركان شهابي« وزير 
ارتباطات اين كشور در كنفرانس دوم امنيت سايبري عراق اعالم كرده 
است كه عراق به زودي اولين ماهواره خود را به فضا پرتاب خواهد كرد. 
المشهداني اضافه كرد كه اين دس��تاورد با حمايت و دستور مصطفي 
الكاظمي نخست وزير عراق صورت گرفته اس��ت كه پيشتر بر همگام 
شدن با پيشرفت تكنولوژي در حوزه ارتباطات تأكيد كرده بود. وزارت 
ارتباطات عراق، روز سه شنبه، به اهميت وجود ماهواره براي كانال هاي 
ماهواره اي، فركانس هاي راديويي و همچنين خدمات رساني پيشرفته 

و نوين اين وزارتخانه پرداخته بود. 

در واكنش به پرونده تبادل اسرا عنوان شد 

حماس: تل آويو دير يا زود
 بهاي مورد نظر مقاومت را مي پردازد

در ش�رايطي ك�ه رژيم صهيونيس�تي تبادل اس�را ب�ا گروه هاي 
فلس�طيني را ب�ه مس�ائل ديگ�ر گ�ره زده اس�ت، رهب�ران 
فلس�طيني نس�بت ب�ه اي�ن مس�ئله هش�دار دادن�د. جنب�ش 
حماس با بي�ان اينكه دش�من اش�غالگر در پرونده تبادل اس�را، 
تعلل مي كن�د، تأكيد كرد كه صهيونيس�ت ها س�رانجام چاره اي 
ندارن�د و دي�ر ي�ا زود ب�ه ش�روط مقاوم�ت ت�ن خواهن�د داد. 
در آس��تانه تب��ادل احتمال��ي اس��را بي��ن گروه ه��اي فلس��طيني و 
رژيم صهيونيس��تي، رهبران مقاومت از پيروزي خود در مقابل دشمن 
اشغالگر سخن مي گويند. »زاهر جبارين« عضو دفتر سياسي جنبش 
حماس درباره تحرك ايجادشده در س��ند تبادل اسراي فلسطيني با 
اسراي رژيم صهيونيستي و گزارش هاي منتشر شده درباره پيشنهادهاي 
مربوط به اجراي اين سند، گفت كه تماس ها با اين رژيم طي هفت سال 
گذشته ادامه داش��ت. جبارين در گفت وگو با شبكه »قدس« توضيح 
داد كه ش��روط حماس براي ميانجيگران كاماًل روش��ن و واضح است. 
جنبش حماس از آزادي اس��رايي كه بيش از 40سال از عمرشان را در 
زندان سپري كرده اند در هر سند تبادل اس��رايي كه در آينده تكميل 
ش��ود، عقب نش��يني نخواهد كرد. وي تصريح كرد: »ما يك نقشه راه 
داريم كه در اختيار همه ميانجيگران قرار گرفته است كه در اين مورد 
با جنبش صحبت كردند و اكنون توپ در زمين اس��رائيل اس��ت. اگر 
رژيم اشغالگر مي خواهد س��ربازانش بازگردند و سند تبادل اسرا اجرا 
ش��ود، همه مي دانند كه مقاومت چه مي خواهد و اگر دشمن بخواهد، 
نقشه راهي براي اين معامله وجود دارد. اگر دشمن بخواهد كه اين سند 
اجرا شود، بايد به شروط مقاومت پايبند ش��ود.« وي افزود: »اشغالگر 
در پرونده تبادل اس��را، تعلل مي كند و نمي خواهد اسرايش از نوار غزه 
بازگردند و همچنان حاضر به پرداخت بهاي آزادي آنها نيس��ت. آنچه 
مانع اجراي اين سند شده، ترديد دشمن صهيونيست و عدم آمادگي 
آنها براي تصميم گيري در اين خصوص است اما اشغالگر اسرائيلي دير 
يا زود، بهايي را كه مقاومت مي خواهد، پرداخت خواهد كرد.« اين عضو 
دفتر سياسي حماس در خصوص ش��ش اسير عمليات »تونل آزادي« 
كه اخيراً از زندان فوق امنيتي جلبوع فرار كردند و تل آويو همه آنها را 
بار ديگر به اسارت گرفت، توضيح داد: »كتائب عزالدين القسام، متعهد 
شده است نام آنها را در سند تبادل اسراي آتي بياورد. رهبري مقاومت 
در حال كار براي تكميل يك سند تبادل ارزشمند است تا در آن، شش 
اسير مذكور نيز از جمله آزادگان باش��ند.« رژيم صهيونيستي پس از 
جنگ اخير عليه نوار غزه كه به نبرد )شمش��ير قدس( معروف شد، در 
مقابل پايداري و حمالت مقاومت مجبور ب��ه توقف حمالت عليه نوار 
غزه شد و پس از آن از طريق ميانجيگر مصري، مذاكرات دو طرف آغاز 
ش��د. در جريان اين مذاكرات تل آويو تالش كرد موضوع تبادل اسرا را 
با روند بازس��ازي غزه مرتبط كند؛ امري كه مقاومت زير بار آن نرفت و 
تأكيد كرد روند تبادل اسرا روندي مستقل است و بايد به خواسته هاي 
گروه هاي مقاومت غزه پاسخ داده شود. اخيراً نيز برخي منابع مصري 
گفته اند تل آويو از شروط قبلي خود عقب نشيني كرده و به دنبال دادن 

امتيازاتي به حماس است. 
 بايكوت صهيونيست ها

همزمان با ادامه جنايات رژيم صهيونيس��تي در كرانه باختري و نوار 
غزه، فشارهاي جهاني براي تحت فشار قرار دادن اين رژيم نيز افزايش 
يافته است. در همين راس��تا، جنبش بايكوت، عدم سرمايه گذاري و 
تحريم رژيم صهيونيستي موسوم به»BDS« از دولت ها، شركت ها و 
هنرمندان كشورهاي مختلف خواست نمايشگاه موسوم به اكسپوی 
2021 دوبي را تحريم كنند. به گزارش شبكه الميادين، اين جنبش 
در بياني��ه اي اعالم كرد ابوظب��ي و تل آويو از اين نمايش��گاه كه قرار 
است ماه اكتبر و با حضور 191 كش��ور برگزار شود، براي بهتر كردن 
وجهه شان استفاده مي كنند، ضمن اينكه نمايشگاه مزبور، در چارچوب 
اتحاد امنيتي در حال توسعه ميان امارات و رژيم صهيونيستي برگزار 
مي ش��ود. در اين بيانيه آمده اس��ت: »اس��رائيل در نظر دارد در اين 
نمايشگاه از تبليغات براي عادي سازي روابط و پاك كردن وجهه رژيم 
سركوبگر خود عليه فلسطيني ها در برابر افكار عمومي عرب و مسلمان 
سوءاستفاده كند و همچنين سعي خواهد كرد خود را برخالف واقعيت 
اشغالگري و آپارتايد بودنش به عنوان پرتوي از اميد در منطقه معرفي 
كند.« از سوي ديگر، برخي دموكرات هاي مجلس نمايندگان امريكا 
با بندي در اليح��ه بودجه به منظور تأمين بودجه م��ازاد براي اينكه 
رژيم صهيونيستي بتواند س��امانه دفاع موش��كي »گنبد آهنين« را 
مجدداً شارژ كند، مخالفت كردند. حذف بخش گنبد آهنين از بخش 
قانون بودجه امريكا به معناي تأخير قابل توجه در انتقال كمك اضافي 
به اسرائيل اس��ت. اين يك اتفاق نادر بوده كه طي آن كنگره امريكا 
با كمك به اس��رائيل براي مقاصد دفاعي موافق��ت نمي كند. برخي 
ليبرال دموكرات ها امسال به سياست امريكا- اسرائيل اعتراض كرده اند 
و دليل آن را تلفات فراوان فلسطيني ها پس از حمله رژيم صهيونيستي 

در ماه می عنوان می كنند. 

 انصاراهلل كنترل 3 منطقه استراتژيك
 يمن را در دست گرفت

نيروهاي انصاراهلل يمن با پيشروي در جنوب اين كشور، دو منطقه 
استراتژيك در استان شبوه و شهرستاني در جنوب مأرب را تحت 
كنترل خود درآوردن�د. مقامات يمني نيز در بزرگداش�ت انقالب 
21سپتامبر، بار ديگر بر ادامه مبارزه با اش�غالگران تأكيد كردند. 
همزمان با تداوم حمالت هوايي رژيم سعودي به يمن، نيروهاي ارتش و 
جنبش انصاراهلل يمن هم در جبهه هاي مختلف در حال پيشروي هستند 
و در روزهاي اخير ضربات سختي را بر مزدوران سعودي وارد كرده اند. 
در همين راستا، شبكه المسيره، روز چهارشنبه به نقل از دو منبع محلي 
يمن كه خواستند نام شان فاش نش��ود، گزارش داد، نيروهاي انصاراهلل 
روز سه شنبه توانس��تند پس از درگيري هاي محدود با نيروهاي دولت 
مستعفي يمن، پيش��روي ميداني قابل توجهي اطراف استان شبوه در 
جنوب شرقي كشور داشته باش��ند و دو منطقه »بيحان« و »عين« در 
شمال غربي شهر عتق، مركز اداري استان شبوه را كه منطقه اي سرشار 
از منابع نفتي است، به كنترل خود درآورند. همچنين نيروهاي مسلح 
انصاراهلل توانستند بر بخش هايي از منطقه استراتژيك عسيالن هم كنترل 
پيدا كنند. به اين ترتيب، انصاراهلل توانست جاده ارتباطي بين دو استان 
مأرب و شبوه را قطع كند و اجازه نفوذ به منطقه حريب در جنوب مأرب 
را ندهد، همچنين منابع يمني، روز چهارشنبه گزارش دادند كه ارتش و 
كميته هاي مردمي يمن، شهرستان »حريب« در جنوب مأرب را تحت 
كنترل خود درآورده اند. به گزارش خبرگزاري س��بأ، آنها تأكيد كردند 
كه سقوط شهرستان حريب به شدت براي مركز استان مأرب خطرناك 
است. اين پيشروي ها باعث افزايش تنش بين نيروهاي متحد و همسو 
با ائتالف عربستان سعودي شده است. حزب »االصالح« يمن، همسو با 
دولت مستعفي اين كشور روز چهارشنبه تهديد كرد كه با ترك ميادين 
جنگ، جبهه هاي درگير در استان هاي مأرب و شبوه را واگذار مي كند. 

به موازات پيش��روي هاي انصاراهلل، ش��هرهاي مختلف يمن نيز ديروز 
در هفتمين سالگرد انقالب 21س��پتامبر، عرصه راهپيمايي گسترده 
مردمي بود. حاضران در اين راهپيمايي ها، ضمن اعالم پايبندي مجدد 
به آرمان ه��اي انقالب يمن بر اخراج اش��غالگران س��عودي، اماراتي و 

امريكايي تأكيد كردند. 

دور افول فواره تحريم ها رسید
اميرعبداللهيان به اروپا: برجام را ديگر به اقتصاد گره نمي زنيم 

سيدعباسحسيني

  گزارش  یک 90درصد اختالفات 
درباره نحوه احياي 
برجام در مذاكرات منتهي به تيرماه امسال حل 
شده؛ اين روايتي اس�ت كه ميخائيل اوليانوف، 
نماين�ده روس ها در وي�ن ارائه مي كن�د. ظاهراً 
10درصد باقي مانده به قدري كليدی است كه چند 
هفته مذاك�ره درباره آنها در وين ت�ا اول تيرماه 
منجر به توافق نش�د. ح�اال وزير خارج�ه ايران 
مي گويد كه دولت جديد مستقر شده »در حال 
مرور و مطالعه پرونده مذاكرات انجام شده است« 
تا مذاكرات را از سر بگيرد؛ مذاكراتي بدون»اتالف 
وقت« و »وعده هاي توخالي سابقه دار« كه »براي 
ايران نتاي�ج ملموس داش�ته باش�د و در عمل، 
برداش�تن تحريم هاي غيرقانون�ي را ببينيم.« 
حس�ين اميرعبداللهيان ب�راي اولي�ن بار يك 
استراتژي داخلي را در گفت وگو با همتاي آلماني 
خود در نيويورك بيان كرد؛ اينكه »سياست قطعي 
دولت جديد گره ن�زدن اقتصاد داخلي به برجام 
است« و مي خواهد »روابطي مستقل از برجام« با 
دولت ها طراحي كند. بيان استرانژي هاي داخلي، 
اغلب اوقات كارب�رد خارجي ن�دارد، ولي وزير 
خارجه جدي�د دولت ايران با شفاف س�ازي اين 
استراتژي تلويحًا روشن كرد تهران پيچ سخت 
تحريم ها را پشت سرگذاشته و فواره تحريم ها، 
ديگر روند صعودي ندارد. احتماالً به همين خاطر 
اس�ت ك�ه واشنگتن پس�ت از ق�ول مقام هاي 
امريكايي نوشته است، دولت جديد ايران عجله اي 
ن�دارد.  مذاك�رات  مج�دد  ش�روع  ب�راي 

به گ��زارش »ج��وان« تقريب��اً تم��ام طرف هاي 
مالقات كنن��ده ب��ا حس��ين اميرعبداللهي��ان در 
نيويورك خواستار ش��روع زودتر مذاكرات احياي 
برجام شده اند. از جوزف بورل، كميسيونر سياست 
خارجي اتحاديه اروپا كه گفته »شكس��ت برجام و 
مذاكرات براي هيچ طرفي خوب نيست« تا هايكو 

ماس، وزيرخارجه آلمان كه ضمن استقبال از توافق 
ايران و آژانس و س��فر رافائل گروس��ي، مديركل 
آژانس به تهران بر ضرورت تالش همه طرف ها براي 
موفقيت مذاكرات وين تأكيد كرد، حتي وزير امور 
خارجه فنالند هم كه كش��ورش نقش مستقيمي 
در مذاكرات هس��ته اي ندارد، به اميرعبداللهيان 
گفته كشورش براي كمك به احياي برجام آماده 
است. سه شنبه شب هم جوبايدن، رئيس جمهوري 
امريكا در س��خنرانی مجمع عمومي سازمان ملل 
گفت كه امريكا آماده برگش��ت به برجام اس��ت، 
مشروط به اينكه ايران همه تعهدات خود را از سر 
بگيرد. در حالي كه بنا به روايت ميخائيل اوليانوف، 
نماينده روسيه در مذاكرات وين تا پايان دور ششم 
مذاكرات وين در آخر خرداد امس��ال »90درصد 
موارد اختالفي حل ش��ده بود و ح��دود 10درصد 
از اختالفات باق��ي مانده بود« و ب��ه همين دليل، 
طرف هاي مذاكره كننده بايد »در سريع ترين زمان 
ممك��ن، راه حل هايي براي اختالف��ات باقي مانده 
پيدا كنند«، ولي واشنگتن پس��ت در جديد ترين 
برآورد خود از قول مقام هاي امريكايي نوشته است: 
»سرنوش��ت اين مذاكرات هنوز مشخص نيست و 
دولت جديد ايران عجله اي براي از س��رگيري اين 
مذاكرات ندارد.« اي��ران تا االن تلويح��اً گفته كه 
دليل شروع نش��دن مذاكرات، تالش براي تعيين 
تركيب تيم هسته اي و مشخص شدن سياست هاي 
دولت جديد است. واشنگتن پست گفته كه هنوز 
»مشخص نيست دولت جديد قرار است مذاكرات را 
بر عهده وزارت امور خارجه بگذارد يا مسئوليت آن 
را به شوراي عالي امنيت ملي بسپارد كه بيشتر تحت 
نظارت رهبري ايران قرار دارد«؛ روايتي كه برخي 
منابع غيررسمي هم در تهران تأييدش مي كنند. 
حسين اميرعبداللهيان، وزير خارجه هم در مالقات 
با جوزف بورل، به اين اشاره كرده كه »دولت جديد 
در حال مرور و مطالعه پرونده مذاكرات انجام شده 

است.«

   بيان استراتژي داخلي براي خارجي ها!
با اين حال، اينكه دولت جديد مستقر در پاستور، 
براي شروع مذاكرات عجله ندارد، به واقعيت ديگري 
هم برمي گردد كه از صحبت هاي وزير خارجه جديد 
ايران در حاشيه مالقات ها در نيويورك می توان به آن 
پي برد. اميرعبداللهيان در مالقات با جوزف بورل،  به 
او گفت كه مذاكرات به زودي شروع خواهد شد ولي 
ايران »نه اتالف وقت مي كند، نه رفتار غيرسازنده 
امريكا را مي پذيرد و نه كش��ور را معطل وعده هاي 
توخالي سابقه دار خواهد كرد.« او همچنين گفته كه 
بايدن با وجود آنكه به صورت زباني از سياست هاي 
ترامپ انتقاد كرده اما در عمل، در قبال ايران همان 
سياست ها را دنبال مي كند و تأكيد كرده است: »اگر 
امريكايي ها فكر مي كنند با اعمال فشار عليه ايران 
نتيجه مي گيرند صد درصد اش��تباه مي كنند.« به 
گفته اميرعبداللهيان »اين وضعيت غيرقابل قبول 
است كه امريكا از يك طرف گاهي حرف هاي مثبت 
مي زند و از طرف ديگر تحريم هاي جديد عليه ايران 
اعمال مي كند.« او تأكيد مي كند: »اگر ديگران به 
تعهدات خودشان برگردند و راستي آزمايي شود، 
ما نيز آمادگي داريم اقدامات جبراني خود را متوقف 
كنيم. اين كار س��ختي نيس��ت كه امريكايي ها به 
تعهدات خودش��ان بر اس��اس برجام عمل كنند و 
سه كشور اروپايي به بي عملي خود پايان دهند.« 
نكته مهم تري كه وزير خارج��ه جديد در مالقات 
با هايكو ماس، همتاي آلماني خود بيان كرد، لزوم 
درك طرف مقابل از »شرايط جديد ناشي از شروع 
كار دولت سيزدهم« است. اميرعبداللهيان با اشاره 
به اين واقعيت كه روابط اقتصادي و تجاري ايران و 
آلمان »به هيچ وجه راضي كننده نيست و ضروري 
است براي بهبود اين وضعيت چاره انديشي شود«، 
گفته كه سياست قطعي دولت جديد در تهران »گره 
نزدن اقتصاد داخلي به برجام است« و تأكيد كرده كه 
تهران بر همين مبنا آماده »طراحي روابط مستقل از 
برجام « است. پيش از اين، رهبر انقالب هم در اولين 

مالقات با كابينه دولت س��يزدهم، ب��ه عنوان يك 
استراتژي داخلي تأكيد كردند: »ديپلماسي را تحت 
تأثير و متصل به مسئله هسته اي نبايد قرار داد، زيرا 
هسته اي موضوع جداگانه اي است كه بايد به شكل 

مناسب و شايسته كشور حل شود.«
   تكرار سناريوي سال 92

در حالي كه بيان استراتژي داخلي دولت ها در مالقات 
با طرف هاي خارجي، بيش��تر اوقات عملي بيهوده 
قلمداد شده، بيان استراتژي »تفكيك برجام از ساير 
جنبه هاي ديپلماسي ايران« سيگنالي به طرف هاي 
مذاكرات درباره چيزي است كه اميرعبداللهيان آن 
را »شرايط جديد ناشي از شروع كار دولت سيزدهم« 
خوانده و به طرف هاي غربي گفته كه »بايد با انعطاف 
الزم و درك ش��رايط جديد« به وي��ن بيايند. او در 
مالقات با »ايگنازيو كاسيس« وزير خارجه سوئيس 
نيز ضمن بيان اينكه »واشنگتن چاره اي ندارد مگر 
اينكه در رويكرد و رفت��ار خودش كاماًل تجديدنظر 
كند«، تأكيد كرد: »ضروري است هم امريكايي ها و 
هم طرف هاي اروپايي انعطاف الزم را نشان دهند تا 
مذاكرات آتي نتايج ملموس داشته باشد.« ناظران هر 
چند منكر اثر مخرب تحريم هاي بعد از خروج ترامپ 
بر اقتصاد ايران نيستند، ولي تأييد مي كنند كه اقتصاد 
ايران طي ماه  هاي اخير از نقطه اوج تحريم ها عبور 
كرده است. نه تنها در آماري كه اوپك دهه آخر مرداد 
ماه امسال منتشر كرد قيمت نفت ايران از 35دالر 
هفت ماه نخست س��ال قبل به 65دالر رسيده بلكه 
بر اساس آمار شركت هاي رديابي تانكرها، متوسط 
روزانه صادرات نفت ايران به باالتر از 650هزار بشكه، 
يعني دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل رسيده 
اس��ت. برخي آمارها نش��ان مي دهد صادرات نفت 
ايران كه عمدتاً به چين انجام شده، در برخي ماه ها از 
نيم ميليون بشكه نيز گذشته است. اين اتفاق كه به 
فاصله سه سال بعد از خروج دولت ترامپ از برجام در 
سال2018 رخ داده و روندي افزايشي دارد، شبيه به 
ريزش فواره اي تحريم هاي ايران در سال ها و ماه هاي 
پاياني دولت دهم ايران طي سال هاي 91 و 92 است 
كه باراك اوباما رئيس جمهور سابق امريكا را وارد ميز 

مذاكره با ايران كرد. 
ريچ��ارد نفيو ك��ه او را ط��راح تحريم ه��اي ايران 
مي خوانند، گفته ك��ه به رغم همه فش��ارهايي كه 
تحريم هاي امريكا و قطعنامه هاي سازمان ملل طي 
سال هاي 89 تا 92 بر ايران آورد، ولي »اقتصاد ايران 
در تابستان 2013 )1392( به ثبات نسبي رسيده 
بود و نرخ تورم و بيكاري ب��ا پايين آمدن ارزش پول 
ملي، بعد از كش و قوس  هاي فراوان توانسته بود ثبات 

نسبي را تجربه كند.« 
در حالي كه دولت جديد رئيسي نشان مي دهد كه 
عجله اي براي شروع مجدد مذاكرات در وين، بدون 
تضمين شدن نتايج ملموس ندارد، ناظران مي گويند 
ايران با پشت سر گذاشتن سه سال تحريم هايي كه 
بعد از خروج ترامپ از برجام ش��روع شد، در مسير 
تجربه اي مشابه تجربه تابستان سال 1392 است؛ 
زماني كه اوباما را متقاعد كرد تحريم هاي بيش��تر، 
لزوماً به افزيش فشارها به ايران منجر نخواهد شد. 
اينكه بايدن از آماده بودن امريكا براي بازگش��ت به 
برجام صحبت كرده و متحدان اروپايي كاخ سفيد 
پي درپي بر طبل بازگشت فوري به برجام مي كوبند، 
ظاهراً به خاطر اين است كه تا قبل از اينكه زمان از 

دست برود، ايران را به برجام متعهد كنند. 

هفتاد و ششمين نشست مجمع عمومي سازمان 
ملل امس�ال تحت الش�عاع تنش هاي چين و 
امريكا قرار گرفته است و مقامات جهان تالش 
مي كنند از وق�وع درگيري احتمال�ي بين دو 
كشور جلوگيري كنند. رئيس جمهور چين كه 
كشورش در آستانه كشيده شدن به جنگ سرد 
با غرب قرار دارد، در جريان سخنراني خود با 
بيان اينكه اين كش�ور زورگو نبوده و به دنبال 
سيطره بر جهان نيست، بر لزوم همكاري هاي 
برد- برد بين كش�ورهاي جه�ان تأكيد كرد. 
تنش هاي چين و امريكا كه به باالترين سطح خود 
در روابط دو كش��ور رسيده اس��ت، بر نشست هاي 
جهاني نيز سايه افكنده و نگراني ها را نسبت به وقوع 
جنگ تمام عيار بين دو طرف افزايش داده اس��ت. 
هفتاد و ششمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
كه از چند روز پيش ش��روع شده است، تحت تأثير 
تنش های بين چين و امريكا قرار گرفته است. شي 
جين پينگ رئيس جمهور چين سه ش��نبه شب در 
سخنراني از پيش ضبط شده خود در مجمع عمومي 
سازمان ملل گفت كه پكن س��اخت نيروگاه ها در 
خارج را كه با زغال سنگ كار مي كنند، متوقف خواهد 
كرد. وي در سخنانش گفت: »چين به هيچ كشوري 
حمله نك��رده و نخواهد ك��رد، زورگويي نمي كند 
و به دنبال هژموني نيس��ت.« به گ��زارش روزنامه 
ساوت چاينا مورنينگ پس��ت، شي جين پينگ بر 
ضرورت رشد فراگير، همبستگي متقابل و حكومت 
جهاني بهتر بر اس��اس برابري و همچنين بر لزوم 
همكاري هاي برد- برد بين كشورهاي جهان تأكيد 
كرد. وي سياس��ت چندجانبه گرايي كش��ورش را 
تكرار كرد و به رهبران جهان در سازمان ملل گفت 
كه اختالفات بين كشورها »بايد از طريق گفت وگو و 

همكاري حل و فصل شود.« 

شي جين پينگ گفت: »موفقيت يك كشور لزوماً 
به معناي شكست يك كش��ور ديگر نيست. جهان 
به اندازه كافي بزرگ اس��ت كه توسعه و پيشرفت 
مشترك همه كشورها را در بر مي گيرد.« وي بدون 
اش��اره مس��تقيم به اياالت متحده گفت: مداخله 
نظامي از خارج و به اصطالح تغييرات دموكراتيك 
چيزي جز ضرر ندارد. جهان آنقدر بزرگ است كه 
توسعه و پيش��رفت مشترك همه كش��ورها را در 
خود جاي مي دهد. ما بايد گفت وگ��وي فراگير را 
به جاي مقابله و محروميت دنبال كنيم.« اظهارات 
شي جين پينگ ساعاتي پس از آن صورت گرفت 
كه جو بايدن، رئيس جمه��ور امريكا گفت كه وي 
قص��د راه اندازي »جنگ س��رد جدي��د« را ندارد. 
به گزارش خبرگ��زاري رويت��رز، آنتونيو گوترش، 
دبير كل س��ازمان ملل نيز در سخنراني افتتاحيه 
هفتاد و ششمين نشس��ت مجمع عمومي سازمان 

ملل درباره خطرات ناشي از رقابت قدرت بزرگ بين 
چين و امريكا هشدار داد و گفت كه مي ترسد جهان 
به س��مت دو مجموعه مختلف قوانين اقتصادي، 
تجاري، مالي و تكنولوژيكي و دو رويكرد متفاوت 
در توسعه هوش مصنوعي حركت كند و در نهايت 
خطر دو اس��تراتژي نظام��ي و ژئوپلتيك متفاوت 
وجود دارد. دبيركل س��ازمان ملل پيش تر هم در 
مصاحب��ه اي گفت: »باي��د به هر قيمت��ي از وقوع 
جنگ سرد ميان چين و امريكا كه مي تواند از جنگ 
س��رد قبلي خطرناك تر باش��د، جلوگيري شود.« 
تنش های چين و امريكا در ماه هاي اخير تش��ديد 
شده و امريكا با كمك متحدان خود درصدد است 
از طريق پيمان هاي نظامي دوجانبه و چندجانبه، 
عرصه را بر رقيب نوظهور خود تنگ كند. مقامات 
پكن نس��بت به هر گونه اقدام تحريك آميز امريكا 
در نزديكي مرزهاي چين هش��دار داده و گفته اند 

كه پاسخ كوبنده اي به اقدام عليه امنيت اين كشور 
مي دهند. 

 حل معضالت جهاني در سازمان ملل
تعدادي از مقامات كشورها نيز در سخنراني هاي 
خ��ود در مجمع عمومي س��ازمان مل��ل بر حل 
مش��كالت جهان��ي تأكي��د كردند. ب��ه گزارش 
خبرگ��زاري آناتول��ي، رج��ب طي��ب اردوغان، 
رئيس جمهور تركيه در سخنراني خود در مجمع 
عمومي سازمان ملل به آسيب پذيري كشورهاي 
در حال توس��عه و بخش هاي فقيرت��ر جامعه در 
مقابل پاندمي ويروس كرونا اشاره كرد و خواهان 
تقويت س��ازمان جهاني بهداشت ش��د. اردوغان 
»ناسيوناليسم واكس��ن« را محكوم كرد و گفت: 
»تنها از طري��ق همكاري و همبس��تگي جهاني 
مي توان با همه گيري ويروس كرونا مبارزه كرد. 
هيچ كش��وري به تنهايي نمي تواند در اين زمينه 
به موفقيت برسد.« به گزارش شبكه روسيا اليوم، 
عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهور مصر نيز مسئله 
فلسطين را بزرگ ترين مسئله جهان عنوان كرد 
و گفت: »بدون دس��تيابي به راه حل��ي عادالنه و 
جامع براي مس��ئله فلس��طين هيچ راهي براي 
ايجاد ثبات در خاورميانه وجود ندارد و فلسطين 
»مسئله اصلي ملت عرب بوده و است.« به گزارش 
خبرگزاري يونهاپ، دمون جائه اين رئيس جمهور 
كره جنوبي نيز طي سخنراني در مجمع عمومي 
سازمان ملل ضمن مخاطب قرار دادن كره شمالي، 
امريكا و چين، خواستار پايان رسمي جنگ كره 
ش��د. رودريگو دوترته، رئيس جمه��ور فيليپين 
هم در س��خنراني خود از همه كش��ورهاي عضو 
سازمان ملل خواست مسير »نابرابري« را تغيير 
دهند و گفت اين مسئله آينده بشريت را مشخص 

خواهد كرد. 

رئيس جمهور چين در سخنراني مجمع عمومي سازمان ملل مطرح كرد 

زورگو نبوده و به  دنبال هژموني نيستيم 


