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سیاست روز رشد 3/5 برابری ثبت سفارش واردات را بررسی می کند؛

تخلفات چهارفصل

اگر بخواهیم ارزیابی واقع 
بینانه ای در مورد اظهارات 
عمران خان داشته باشیم 

باید گفت که از همان 
سخنرانی اولیه وی می توان 
برداشت کرد که عمران خان 
خواهان گسترش مناسبات 

با ایران و از طرف دیگر 
نوعی تعامل سازنده تر با 

افغانستان است

یکا وه اقدام علیه آمر تشکیل گر

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسللامی ایران 
هللر روز ابعاد تازه ای می یابللد، برنامه ها، طرح ها و 
اهللداف ایاالت متحللده به گونلله ای پیش می رود 
که نشللان می دهللد آنها در تصور سللرنگونی نظام 

جمهوری اسامی ایران هستند. 
تحللرکات و تحوالتی که در آمریکا علیه ایران 
انجام می شللود هر چند تازگی ندارد و در این 40 
سال گذشته هم وجود داشللته است، اما با به روز 
رسانی این طرح ها و برنامه ها و اضافه کردن برخی 
دیگر از توطئه ها و دسیسلله ها نشللان از تحرکات 

آمریکایی ها با شدت بیشتری علیه ایران است. 
تشللکیل اتاق جنللگ اقتصادی علیلله ایران، 
خللروج از برجللام، تحریم های اقتصللادی و اکنون 
تشللکیل » گروه اقدام علیه ایللران« نمونه دیگری 
از دشللمنی های آمریکاست، هدف این گروه تغییر 
رفتار ایران در داخل و خارج است. »برایان هوک« 
رئیللس گروه اقللدام علیه ایران گفته اسللت:» این 
گروه با یک گروه از پرسنل دائمی تشکیل می شود 
و افراد تازه ای هم اضافه می شللوند این تیم متعهد 
است که تاش  های جهانی را در زمینه اقدام علیه 

ایران هماهنگ کند«
با وجود چنین سیاسللت هایی از سوی آمریکا 
علیلله ایللران پیشللنهاد مذاکره مضحللک به نظر 
می رسللد، آمریکا خواهللان تغییر رفتللار ایران در 
داخل و خارج اسللت، اما خود هیچ تاشللی برای 
تغییر رفتللار ایات متحده انجللام نمی دهد بلکه 

اقدامات خود را علیه ایران شدت می بخشد. 
 یکللی از اهداف گروه اقدام علیه ایران به صفر 
رساندن صادرات نفتی ایران در سه ماه آینده است 
چنین سیاستی برای هر چه بیشتر تحت فشار قرار 
دادن جمهوری اسامی ایران در میدان نبرد جنگ 

اقتصادی است. 
درآمد نفتللی ایران نیازهای کشللور را تأمین 
می کند، هدف از تحریم  نفتی ایران شکل دادن به 
اعتراضات مردمی به خاطر شرایط اقتصادی حاصل 
از تحریم فروش نفت اسللت. با چنین اقداماتی آیا 
دولت ایران بللرای مقابله بللا برنامه ها و طرح های 

آمریکا تحرک الزم را دارد ؟
پر واضح است که آنگونه که باید تحرکات الزم 
دیده نمی شود نمونه آن را می توان در آشفتگی در 
بازار ارز و طا دید که این آشفتگی از دی ماه سال 
گذشته با طراحی از خارج و اجرا در داخل آغاز شد 
که به شرایط کنونی رسید. اگر دولت پیش از آغاز 
بحللران ارزی با پیش بینی الزم کلله وظیفه بانک 
مرکزی و دولت است، برنامه های ارزی و اقتصادی 
برای مقابله با آن بحران های ارزی در دسللتور کار 
داشللت، تبعات این بخش از جنگ اقتصادی علیه 
ایران بسللیار کاهللش می یافت. نکتلله ای که رهبر 
معظم انقاب اسامی نیز در دیدار 22 مرداد ماه با 

اقشار مردم به آن اشاره کردند. 
نمونه دیگری که می توان از آن نام برد خروج 
آمریللکا از برجام بللود. دولت تصللور نمی کرد که 
آمریکا از برجام خارج شللود، به همین خاطر برای 
روبرو شدن با چنین رفتاری از سوی رئیس جمهور 

آمریکا برنامه ریزی نکرده بود. 
اکنللون با تشللکیل گروه اقللدام علیلله ایران 
بسللیار الزم اسللت که دولللت نیز بللا تحرک الزم 
 گروه هایللی را برای مقابللله با برنامه هللای آمریکا 

تشکیل دهد. 
چنین گروه هایی باید انرژی، ظرفیت، مدیریت 
تعهد و تخصص داشللته باشللند به ویللژه بتوانند 
تصمیمات انقابی بگیرنللد تا طرح ها و برنامه های 
آمریکا علیه ایران خنثی شللود. سیاستمداران زبر 
دست و خوشللفکر، اقتصاددانان کارکشته با طرح 
و برناملله و حتللی نظامیان عملیاتی بللا کارآمدی 
راهبردی بایللد در این کار گروه ها حضور داشللته 

باشند. 
چنیللن گروه هایی بایللد واکنش های عملیاتی 
داشللته باشللند. چه در زمینه اقتصللادی و چه در 
مسللائل سیاسللی و نظامی. امریکا در صدد تغییر 
رفتللار ایران در داخل و خارج اسللت برای این که 
این هدف محقق نشود باید هم در داخل تغییراتی 
بلله دلخللواه خللود ایجاد شللود و هللم در منطقه 
اقداماتی صورت گیرد، اقداماتی که باعث باال رفتن 
ظرفیت های داخلی و افزایش نفوذ ایران در منطقه 

باشد. 
شرایط منطقه ای با وجود اقدامات آمریکا علیه 
ایللران به نفع جمهوری اسللامی اسللت، اقدامات 
ایاالت متحده علیه ترکیه و روسیه همچنین تیره 
شللدن روابط این کشللور با پاکستان فرصتی است 
که می تواند یک جبهه منسللجم را علیه آمریکا در 
منطقه تشللکیل دهد. حتی قطر نیز ظرفیت آن را 
دارد تا وارد این تشللکیات شود. تنها کافی است 
، تحللوالت الزم در دولت به سللرعت آغاز شللود و 
تغییراتللی در تیللم دولت و همچنیللن تصمیمات 
سریع برای تشکیل گروه اقدام علیه آمریکا گرفته 

شود. 
کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات قاطع و جدی 

برای مقابله با تهدیدات آمریکا است.

با تشکیل »گروه اقدام ایران«
در آستانه 28 مرداد صورت گرفت 

رونمایی از پروژه جدید 
کاخ سفید علیه ایران

کارشناس مسائل آمریکا
در گفت و گو با سیاست روز:

حتما قادر به امتیاز گرفتن
از واشنگتن هستیم
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همچنان یک پای فساد در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است 
و هرچه می گذرد این فسادها عیان تر می شود. فسادهایی که از زبان متولی یک وزارتخانه جاری شود 

بی شک حکایت هایی بس مثال زدنی دارد. گاهی این فساد ریشه درچرخ خودرو می کند 
و معاونین متخلف را معرفی می کند؛ گاه از بازار فوالد و حکم دستوری آقای وزیر سر در می آورد 

و گاهی هم مثل همیشه گریبان ثبت سفارش و واردات را می گیرد که تخلفات آن نه برای یک روز و دو روز 
که چهار فصل سال همین روال است. فقط گاه و بی گاه لباس دالالن و سودجویان مبدل می شود

درگذشت »عزت اهلل انتظامی« 
و »سید ضیاءالدین دری« در یک روز
اهالی سینما را شوکه کرد

مرِگ مردادِی دو مرِد هنر
عزت الله انتظامی فردا صبح به خانه ابدی بدرقه می شود
وز به تهران منتقل می شود پیکر سیدضیاءالدین دری امر

آنکارا از حمایت 70 میلیارد دالری چین، قطر و روسیه علیه تحریم های آمریکا بهره  می گیرد

دیپلماسی شرقی ترکیه 
برای نجات اقتصاد

سیاس�ت خارج�ی عم�ران خ�ان رهب�ر حزب 
»تحری�ک انصاف« و پیروز انتخابات سراس�ری 
پاکس�تان نس�بت به ایران و افغانس�تان بسیار 
مثبت و س�ازنده اعالم ش�ده اس�ت. با توجه به 
این که ارتش پاکس�تان همواره دست باالیی در 
س�اختار قدرت این کش�ور دارد، آیا می توان به 

این موضوع خوشبین بود؟
اگللر بخواهیم ارزیابی واقللع بینانه ای در مورد 
اظهارات عمران خان داشللته باشیم باید گفت که 
از همان سخنرانی اولیه وی می توان برداشت کرد 
که عمران خان خواهان گسترش مناسبات با ایران 
و از طرف دیگر نوعی تعامل سازنده تر با افغانستان 

است.
 امللا در حقیقللت بایللد دید سیاسللت ارتش 
پاکستان در قبال مسللائل بین المللی و منطقه ای 
به چه شللکل خواهد بود. در واقع ارتش پاکستان 
در دو سطح مجبور به تصمیم گیری است چرا که 
پاکسللتان به نقطه ای رسیده است که باید تکلیف 
خللود را در معاالدت بین المللی قدرت بین آمریکا، 
روسیه و چین روشن کند. بنابراین بعد از مشخص 
شللدن این موضع، ارتش به هر طیفی گرایش پیدا 
کند طبیعتا در مسللائل منطقلله ای تاثیرات خاص 

خودش را خواهد داشت.
به ایللن معنی که اگر ارتش پاکسللتان به هر 
دلیلی به سیاسللت های همکاری با آمریکا گرایش 
پیدا کند در آن صورت اظهارات عمران خان مبنی 
بر گسللترش همکاری با ایران در مجموعه ساختار 
قدرت در پاکسللتان خریداری نخواهد داشللت اما 
اگر بالعکس ترجیح پاکسللتان گرایش به سللمت 
چین و روسللیه باشللد و به طور کلی از کمک های 
آمریکا ناامید شللود و به روابط سیاست بین الملل 
خود تغییر جهللت بدهد در آن صورت قطعا ایران 
نیز در کنار روسللیه و چین نقش بسیار مهمی در 

سیاست های خارجی پاکستان ایفا خواهد کرد.
در نتیجه پاکسللتان تا حدودی از عربسللتان 
فاصله گرفته و به سمت ایران گرایش پیدا خواهد 
کرد. سیاسللت عمران خان در واقللع ایجاد نوعی 
توازان بین عربستان سعودی و ایران است و شاید 
میانجیگری بین این دو کشور را نیز مد نظر داشته 

باشد.
در شرایط کنونی شاهد افزایش فشارهای آمریکا 
به پاکس�تان از یک س�و و همچنی�ن مذاکرات 
مستقیم واشنگتن با نمایندگان طالبان از سوی 
دیگ�ر هس�تیم، با در نظ�ر گرفتن این ش�رایط 
تعامالت اس�الم آباد با کابل و واش�نگتن به چه 

شکل پیش خواهد رفت؟ 
باید گفت که سیاسللت افغانسللتانی پاکستان 
ارتباط تنگاتنگی با سیاسللت هندی پاکستان دارد 
و نگرانی اصلی اسللام آباد از این بابت اسللت که 
هندوسللتان در حال نفوذ در افغانسللتان اسللت و 
این نفوذ حتی از سللطح همکاری های اقتصادی و 
کمک های مالی نیز فرا رفته و اکنون هندوسللتان 
تصمیللم دارد تا با نیللروی هوایی افغانسللتان نیز 
همللکاری کند و اکنون جوانان افغان بسللیاری در 

هند آموزش نظامی و خلبانی می بینند.
بنابراین تقویت حضور هند در افغانستان برای 
پاکستان بسللیار مهم اسللت چرا که پاکستان در 
چنین شرایطی احسللاس محاصره شدگی خواهد 
کرد چرا که هم از سمت شرق و هم از سمت مرز 

افغانستان مورد محاصره هند قرار خواهد گرفت.
بنابراین اگر بپذیریم که انتخابات آمریکایی ها 
در شللبه قاره هند، هندوستان اسللت و پاکستان 
نخواهللد بللود و در واقع هند سیاسللت های اصلی 
آمریکا در ارتباط با رابطه ای که بین چین و روسیه 
و آمریکا وجللود دارد را بازی می کند. همچنین با 
توجه به مرزهای طوالنی مشترکی که هند با چین 
دارد و همچنین با توجه به طرح ایندیا-پاسللفیک 
که آمریکایی ها به دنبال آن هسللتند که در مقابل 

طرح یک کمربند- یک جاده چینی ها قرار دارد.
بللا در نظر گرفتللن همه این مللوارد و در این 
چارچوب کلی پاکسللتان دیگر آن جایگاه سابق را 
نزد آمریکایی ها ندارد ولی در عین حال پاکسللتان 
در طی این ۷0 سال از تجربه خوبی برخوردار شده 
است به خصوص رهبران و ژنرال های سابق ارتش 
پاکستان به نتیجه رسیده اند که نباید خود را کاما 
در یک طیف قللرار دهند که نتیجه آن از امکانات 

طیف دیگر محروم شوند.
شللاید هم در این مقطع هدف پاکستان ایجاد 
مناسللبات بین چین و روسیه از یک طرف و ایجاد 
تللوازن در رابطه با آمریکا از طرف دیگر در سللطح 
بین الملل باشللد و در سطح منطقه نیز بین ایران، 
عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه 
تللوازان ایجللاد کنللد. در واقع به نظللر می آید که 
پاکسللتان در این مقطع منافع ملی خود را در این 

مسئله ببیند.
عمران خان در اظهارت خود از بازگشایی کامل 
مرزهای افغانس�تان و پاکس�تان س�خن گفت و 
از دیگر سو اخیرا رس�انه های پاکستان اخباری 
مبن�ی بر اس�تقرار ۶0 ه�زار نظامی پاکس�تانی 
در آین�ده نزدیک در مرز »دیورند« را منتش�ر 
کردن�د. با توجه با ش�رایط منطقه ای آیا این امر 

امکانپذیر است؟

مللرز بیللن پاکسللتان و افغانسللتان در حدود 
2۵00 کلیومتر اسللت که از مناطق هموار بیابانی 
گرفته تا مناطق صعب العبور کوهسللتانی را شامل 
می شللود. کنترل ایللن مرزها در واقع کار آسللانی 

نیست و امکانپذیر نیز نخواهد بود.
در واقع صحبت های عمران خان شللاید اشاره 
به مرز رسللمی بین افغانسللتان و پاکستان یعنی 
»تورخم« اسللت که تا حدودی قابل کنترل است. 
امللا در بقیه قسللمت ها با در نظر گرفتن شللرایط 

منطقه ای و محیطی این امر امکانپذیر نیست چرا 
که بخشی از قبایل پشتون که به صورت عشایری 
زندگللی می کننللد مرزی نمی شناسللند این افراد 
در فصل تابسللتان به سللمت مناطق کوهسللتانی 
افغانسللتان و در فصللل زمسللتان نیللز به سللمت 

پاکستان که هوای بهتری دارد کوچ می کنند.
بنابراین با در نظر گرفتن این شللرایط کنترل 
مرزها بسللیار مشللکل خواهد بود. چرا که ساختار 
منطقلله ای بلله گونه ای اسللت که زندگللی قبایل 
پشللتون و عشللایر منطقه ای به رفللت و آمد بین 
مرزهای دو کشللور بستگی دارد در واقع به صورت 
کلی باید گفت که مرز دیورند مرزی برای دولت ها 
است نه مردم، مردم پشتون در واقع این مرز را به 

رسمیت نمی شناسند.
ب�ا توج�ه ب�ه مذاک�رات مس�تقیم آمری�کا ب�ا 
نمایندگان طالبان و همچنین اعالم اس�تراتژی 
جدید واشنگتن مبنی بر عقب نشینی نیروهای 
دولت�ی افغانس�تان از مناط�ق ک�م جمعیت آیا 
می توان چنین برداشت کرد که واگذاری برخی 
مناطق امن افغانس�تان به طالبان، جزئی از مفاد 

تفاهمنامه صلح بین طرفین باشد؟
بله این امکان وجللود دارد. این طرح در واقع 
در زمان فرماندهی ژنرال »پترائوس« در افغانستان 
مطرح شد. پترائوس در زمان حضور خود به عنوان 
فرمانللده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانسللتان 
طرحللی را مطرح کرد که براسللاس آن۱۳ والیت 
پشتون نشللین افغانسللتان در اختیار طالبان قرار 
می گرفت و طالبان نیز ساح را بر زمین گذاشته و 

به روند صلح می پیوست.
بنابرایللن طرح همچنیللن دولت افغانسللتان 
حللدود ۹ وزارتخانه را نیز در اختیللار طالبان قرار 
می داد. از شللروط طالبان برای صلح با افغانستان 
نیز این است که مناطق پشتون نشین را به عنوان 
مناطللق تحت حکومت به آنها واگللذار کنند و در 
دولت مرکزی افغانسللتان نیز نقش داشته باشند و 
همه اینها حکایت از ایجاد یک ساختار جدید برای 

افغانستان است.
اما بللا همه اینها باید گفت مشللکلی که االن 
وجود دارد این اسللت که همه شللاخه های طالبان 
با هم متحد و یکدست نیستند، اینگونه نیست که 
اگر دولت افغانستان با یگ گروه از طالبان به تفاهم 

برسد جنگ تمام شده و صلح برقرار می شود.
بنابراین ممکن اسللت که دولت افغانسللتان با 
یک جناح از طالبان به تفاهم برسد و آن گروه نیز 
ساح خود را بر زمین بگذارد اما واقعیت این است 
که گروه های دیگر طالبللان می توانند همچنان به 
جنگ با دولت مرکزی افغانسللتان ادامه دهند چرا 
که هم اکنون نزدیک به 20 گروه مسلللح که تفکر 

طالبانی دارند در افغانستان حضور دارند.
بنابرایللن می توان تصور کرد که فشللاری که 
آمریکا بر پاکسللتان دارد برای کشاندن طالبان بر 

سللر میز مذاکره نتیجه بدهد اما ایللن بدین معنا 
نخواهللد بود که همه طالبللان را راضی کرده و به 
توافق رسیده اسللت بلکه صرفا با بخشی ازطالبان 
به تفاهم رسیده است؛ همانطور که مشخص است 
اکنون »شللورای کویته« طالبان که دفتر مرکزی 
آنها نیز در قطر اسللت در حللال مذاکره با مقامات 

آمریکایی هستند.
مقامات دولت وحدت ملی افغانس�تان مذاکرات 
مستقیم آمریکا با طالبان را تایید کرده و آن را 
در هماهنگی با دولت افغانستان مطرح می کنند 
در صورت�ی که ش�ورای عالی صلح این کش�ور 
هم�واره اعالم می کند که ای�ن مذاکرات باید به 
رهب�ری افغان ها ص�ورت بگیرد. آی�ا مذاکرات 
مس�تقیم آمری�کا با طالب�ان به معن�ای نادیده 
گرفت�ن نق�ش دولت افغانس�تان در ای�ن روند 

نیست؟
تایید نکللردن مذاکرات به صللورت قطعی در 
شللرایط کنونی طبیعی اسللت چرا که تا مذاکرات 
به جمع بندی کامل نرسللد طرفیللن تایید قطعی 
از مذاکللرات نخواهند داد ولی واقعیت این اسللت 
که دولت اشللرف غنی هم به نوعللی در مذاکرات 
نقش دارد و اینگونه نیست که به طور کلی نادیده 

گرفته شود.
اما مشللکل اینجا اسللت کلله طالبللان دولت 
وحدت ملی افغانسللتان را به رسمیت نمی شناسد 
و معتقد اسللت که این دولت دست نشانده آمریکا 
اسللت. بنابراین این گروه خواهان مذاکره مستقیم 

با آمریکا است.
لذا این طالبان اسللت که حاضللر به مذاکره با 
دولت افغانسللتان نیسللت چرا که هم نمایندگان 
شللورای صلح افغانسللتان در این مذاکرات حضور 
دارنللد و هم دولت افغانسللتان آمادگی کامل برای 

مذاکرات دارد.
اخیرا اخباری مبنی بر تسلیم شدن افراد داعش 
در »جوزجان« به دولت افغانس�تان منتشر شد 
ام�ا طالبان مدعی ش�د که اف�راد داعش پس از 
آنک�ه در محاصره این گروه قرار گرفت توس�ط 
بالگرد از منطقه نجات داده ش�دند. آیا می توان 
گفت که برخی جریان ها در افغانستان از داعش 

برای مبارزه با طالبان حمایت می کنند؟
اطاعاتی دقیقی در این باره در دسللت نیست 
و برخللی تحلیل ها در این باره وجود دارد مبنی بر 
اینکه داعش در جوزجان در حال شکست خوردن 
از طالبان بللود و خود گروه طالبان نیز این ادعا را 
داشللت و بنابراین فرماندهان گروه داعش تصمیم 
گرفتند که همراه با 2۵0 نفر از افراد خود را تسلیم 

دولت افغانستان کنند.
امللا چون اطاعات موثقللی در این باره وجود 
ندارد نمی توان در این رابطه قضاوت کرد. اما این 
واقعیللت وجللود دارد که جریان های بسللیاری در 
افغانسللتان از جنگ طالبان و داعش بر سر قدرت 
اسللتفاده می کنند و آمریکایی ها هم جز این دسته 
هستند که از این حربه برای مجبور کردن طالبان 

برای صلح با دولت افغانستان استفاده می کنند.

پیر محمد مالزهی:

مواضع عمران خان درباره ایران و افغانستان مثبت است

با  مناسبات  گسترش  خواهان  خان  عمران  است  معتقد  مالزهی 
اما در حقیقت  افغانستان است،  با  تر  تعامل سازنده  نوعی  و  ایران 
به چه  پاکستان در قبال مسائل منطقه ای  ارتش  باید دید سیاست 

شکل خواهد بود.
و  ۲۵جوالی  تاریخ  در  پاکستان  سراسری  انتخابات  برگزاری  با 
می رود  انتظار  انصاف«  »تحریک  حزب  رهبر  خان«  »عمران  پیروزی 
منطقه ای  در سطح  پاکستان  خارجی  در سیاست  تغییراتی  که شاهد 

و بین المللی باشیم.
دیدگاه مثبت عمران خان به گسترش روابط با ایران و افغانستان 
در سطح منطقه و همچنین ایجاد توازن در رابطه با آمریکا در سطح 
بین الملل از جمله موضوعاتی است که در اظهارات اولیه عمران خان 
مطرح شد. در این راستا مهر گفتگویی با »پیر محمد مالزهی« تحلیلگر 
و کارشناس مسائل شبه قاره انجام داده است که در ادامه از نظر 

می گذرد.
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