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ترامپ ایران را نشناخته بود
نویس��نده مصری درک نادرست رئیس جمهور آمریکا 
از استراتژی نظام جمهوری اسالمی ایران را عامل بروز 
بح��ران در منطقه خواند و تاکی��د کرد ایران با کمک 

متحدانش نقشه های آمریکا را ناکام گذاشته است.
روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم در یادداش��تی با عنوان 
ایران در چش��م طوفان ایاالت متحده.. اما والیت فقیه 
مص��ون خواهد ماند«، درک نادرس��ت رئیس جمهور 
آمریکا از استراتژی نظام جمهوری اسالمی و جغرافیای 
سیاسی آن را دلیل شکست وی در دستیابی به اهداف 

خود از تحریم ایران برشمرد.
محمد س��عد عبد اللطیف این یادداشت را با یادآوری 
ماجرای فرار ش��اه ایران و پی��روزی انقالب ایران آغاز 
ک��رد و آورد: برگه ه��ای پراکن��ده در پرون��ده ایران... 
هواپیمای��ی از تهران برخاس��تی بی بازگش��ت دارد و 
حامل آخرین پادشاه بیماری است که به دنبال باندی 
برای فرود می گردد. دنیا از پذیرش او امتناع می ورزد. 

آمریکا هم  حاضر به استقبال از وی نیست.
نویسنده افزود: انور سادات که نامزد جایزه صلح نوبل 
است اجازه می دهد هواپیما در فرودگاه قاهره به زمین 
نش��یند. هواپیمایی هم از پاریس به مقصد تهران بلند 
می ش��ود تا چهره خاورمیانه را با تولد یک ایدئولوژی 
دینی از ش��هر مقدس قم تغییر دهد. آیت اهلل خمینی 

و والیت فقیه از تبعید بازمی گردد. 
عبداللطیف نوشت: مس��ئله گروگان های آمریکایی در 
داخل س��فارت آمریکا در ته��ران نقطه عطف دیگری 
در رواب��ط آمریکا و تهران اس��ت. صدام هم که پس از 
انقالب ایران در عراق به حکومت می رس��د و سرویس 
اطالعات آمریکا جنگی را توس��ط وی علیه ایران رقم 
می زند که هش��ت س��ال به طول انجامی��د و ایران در 
حال��ی از آن خارج ش��د که قدرت جدیدی ش��ده که 
کش��ورهای عربی حوزه خلیج ف��ارس را که همپیمان 
عراق هس��تند تهدید می کند. نویس��نده افزود: بدین 
ترتیب ایران قدرت خود را در عراق پس از س��رنگونی 
صدام به منصه ظهور گذاشت. ایران در سایه چهار دهه 
تحریم از سوی آمریکا نفوذ خود را در منطقه گسترش 
داد و ائتالف هایی را در لبنان، سوریه و یمن  و حتی با 

کشورهایی از حوزه خلیح )فارس( تشکیل داد.
عبدالطیف با اش��اره به اقدام ترامپ در خروج از برجام 
و درخواس��ت وی ب��رای مذاکره جدید بر س��ر برنامه 
هسته ای ایران نوش��ت: من فکر می کنم دولت ترامپ 
صحنه سیاس��ی را به خوبی مطالعه نکرده و ندانس��ته 
اس��ت که جغرافیای سیاس��ی ایران نق��ش مهمی در 
ای��ن بحران ایفا می کند که ش��امل قلم��رو، موقعیت 
حغرافیایی ایران و آب های سرزمینی این کشور است 
که به 2500 مایل می رس��د و مرزهایی که با 9 کشور 
همس��ایه خود دارد و دیگر اینکه به بزرگترین دریاچه 

جهان یعنی دریاچه خزر مشرف است.
رای الیوم نوشت: ترامپ درک نکرد که ایران از صبر و 
برداری باالیی در سیاس��ت بین المللی خود برخوردار 
اس��ت. بحران گروگان ه��ای آمریکای��ی ۴۴۴ روز به 
طول انجامید و حتی س��ینمای هالیوود یک محصول 
سینمایی از عملیات شکست خورده آمریکایی ها برای 

آزاد کردن گروگان های آمریکایی ساخته است.
نویس��نده تاکید کرد: جغرافیای سیاسی ایران هم مثل 
زمان کارتر و هنری کس��ینجر نیس��ت. ظهور اژدهای 
چین، روس��یه، هند و ترکیه حائز اهمیت است که یک 
منطق��ه جغرافیایی نزدیک تر به نفت ایران را تش��کیل 
می دهند و به تهدیدهای آمریکا درباره تحریم صادرات 
نفت ایران گوش نکردند و حتی کشورهای اروپایی که 
در ای��ران فعالیت می کنند در ص��ورت خروج از ایران 
چین جایگزین آنها می شود عبداللطیف گفت: در طرف 
دیگر این مناقش��ه جاری اس��رائیل است که نخستین 

ذینفع از به آتش کشیدن منطقه است. 
نویس��نده اف��زود: اتحادیه اروپا ش��ریک توافق برجام 
و در راس آن فرانس��ه در دور ک��ردن س��ایه جنگ از 
ای��ران ایفای نقش می کند. مذاکرات ایران و فرانس��ه 
به منظور بازگش��ت امور به قبل از بحران و شکس��تن 
محاصره اقتصادی و ورود به مذاکرات است. اروپایی ها 
از وقوع جنگ در منطقه به دلیل س��رازیر شدن موج 
مهاجران و افزایش قیمت نف��ت به دلیل توقف تولید 
آن در صورت بس��ته شدن تنگه هرمز و تسلط حوثی 

ها بر تنگه باب المندب هراس دارند. فارس 

از نگاه دیگران 

تاکید آبه شینزو برای دیدار با روحانی 
نخست وزیر ژاپن در جلسه اعضای حزب لیبرال دموکرات این کشور بر لزوم دیدار 

خود با رئیس جمهور ایران در ارتباط با افزایش تنش های منطقه تاکید کرد.
شبکه خبری ان. اچ. کی ژاپن گزارش داد که به دنبال افزایش تنشها در منطقه 
غرب آس��یا بعد از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، آبه شینزو نخست 

وزیر ژاپن روز س��ه ش��نبه اعالم کرد که  قصد دارد با حسن روحانی رئیس جمهور 
ایران در اواخر ماه جاری دیدار کند.

شینزو آبه در طول جلسه با اعضای حزب لیبرال دموکرات )ژاپن( چندین بار تصمیم  خود 
را مبنی بر مذاکره با روحانی در حاش��یه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک 
مطرح کرده است. شبکه ان اچ کی همچنین اعالم کرد که آبه گفته او قصد دارد تا پس 
از مجمع عمومی س��ازمان ملل به بلژیک س��فر و با » ژان کلود یونکر« رئیس کمیسیون 

اروپا دیدار و رایزنی کند.  ایسنا 

ابراز نگرانی روسیه از ادامه سیاست های تهاجمی آمریکا
به عقیده مدیر سرویس اطالعات خارجی روسیه، اقدامات تهاجمی و کوته بینانه 
آمریکا که خروج این کش��ور از توافق هس��ته ای با ایران و س��پس پیمان مربوط 
به نابودی موش��ک ها نمونه بارز آن اس��ت، بدون تردی��د نگرانی هایی را بوجود 

آورده است.
سرگئی ناریشکین گفت: کامال واضح است که درگیری هسته ای مستقیم اگر منجر 

به نابودی کامل بش��ریت نشود، عواقب فاجعه باری برای تمدن ما به وجود خواهد آورد 
و این مسئله جدی ترین نگرانی در حال حاضر است و جلوگیری از چنین مسئله ای بسیار 
اهمیت دارد تا رژیم عدم گسترش سالح های هسته ای به طور دقیق اجرا شده و قدرت های 
هسته ای با مسئولیت پذیری کامل عمل کنند. این مسئله قبل از هر چیز مربوط به خروج 
آمری��کا از توافقنامه هس��ته ای با ایران و پ��س از آن توقف اجرای تعهدات این کش��ور در 

چارچوب پیمان نابودی موشک های دارای برد کوتاه و متوسط است.  تسنیم 

ایران به توئیت های ترامپ اهمیتی نمی دهد
نماینده مس��لمان کنگره ضمن انتقاد از توئیت های تند رئیس جمهور آمریکا در 
پ��ی حمله به تأسیس��ات آرامکو تأکید کرد که ترامپ مقص��ر افزایش تنش ها با 

ایران است و ایران هم اهمیت چندانی به پیام های توئیتری وی نمی دهد.
ایلهان عمر ضمن انتقاد از نوع برخورد رئیس جمهور آمریکا با ایران تصریح کرد 

که دولت ترامپ مقصر افزایش تنش ها میان واشنگتن و تهران است.
وی نوشت: عربستان مورد حمله قرار گرفته است. دالیلی وجود دارد که فکر می کنیم 

مقصر آن را می شناس��یم و بس��ته به تأیید آن، آماده نبرد هس��تیم اما منتظر پادشاهی 
)عربستان( هستیم تا اعالم کند که علت این حمله را چه می دانند و تحت چه شرایطی 
ما پیش برویم. گفتنی است؛ آمریکا همچنان سیاست های خصمانه و جنگ طلبانه خود 
در قبال جمهوری اسالمی ایران را ادامه می دهد و بر تداوم تحریم های ظالمانه پافشاری 

می کند.  باشگاه خبرنگاران 

روزنام��ه آمریکای��ی با اش��اره ب��ه اتهام زنی وزیر 
خارجه این کشور به ایران درباره حمله روز شنبه 
به تاسیسات نفتی عربستان سعودی گزارش داد 
پنتاگون در خص��وص درگیری نظام��ی با ایران 

نگران است.
روزنامه واش��نگتن پس��ت با اشاره به حمله به دو 
پاالیش��گاه شرکت آرامکوی عربس��تان سعودی، 
گزارش��ی درب��اره مواضع مقام ه��ای وزارت دفاع 
آمریکا با این عنوان منتشر کرده است: »پنتاگون 

بعد از حمالت به تاسیس��ات نفتی س��عودی، بر 
خویشتنداری تاکید می کند.

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود به اتهام زنی 
صریح مایک پامپئو وزیر خارجه این کشور درباره 
دس��ت داش��تن ایران در این حمل��ه و همچنین 
مواض��ع دونالد ترامپ رئیس جمهور اش��اره کرده 
و س��پس از هش��دار وزارت دفاع آمری��کا درباره 

درگیری با ایران خبر داده است.
س��خنگوی ارتش و کمیته های مردمی یمن اعالم 

کرد، یگان پهپادی یمن با ۱0 پهپاد پاالیشگا ه های 
»بقیق« و »خریص« شرکت آرامکو را هدف قرار داد 
اما وزیر خارجه آمریکا در یک اتهام زنی بدون س��ند 
مدعی ش��ده که ایران این حمله را انجام داده است.  
در گزارش واش��نگتن پست به نقل از افراد مطلع از 
وزارت دفاع آمریکا آمده است: مقام های پنتاگون یک 
پاسخ خویشتندارانه درباره حمالت اخیر به تاسیسات 
نفتی سعودی را توصیه و علیه یک درگیری پر هزینه 

با ایران استدالل کردند. باشگاه خبرنگاران 

واشنگتن پست:
نگرانی و تحرکات پنتاگون برای اجتناب از درگیری با ایران

برخالف مقامات آمریکایی که آشکارا ایران را به دست داشتن 
در حمله به تاسیس��ات نفتی عربس��تان مته��م می  کنند، اما 
مقام��ات ریاض محتاطانه عمل کرده و از اتهام  زنی مس��تقیم 
به ایران خودداری می  کنند تا مبادا وارد فاز رویارویی مستقیم 

با تهران شوند.
بعد از عملیات پهپادی انصار اهلل به تاسیس��ات نفتی عربستان 
ک��ه در واکنش به تداوم تجاوزات به خاک یمن صورت گرفته، 
مقامات آمریکایی تالش کردند تا انگشت اتهام را به سمت ایران 
نشانه بگیرند و این طور القاء کنند که این اقدام نمی تواند کار 
نیروهای انصار اهلل باش��د. در این ارتباط »مایک پامپئو« وزیر 
خارجه آمریکا س��ریعاً انگش��ت اتهام را به س��مت ایران  نشانه 
گرفت تا بدون ارائه س��ند و مدرک ایران را به دخالت در این 
حمالت متهم کند. اما  در مقابل مقامات عربس��تان س��عودی 
در اتهام زنی به ایران، بیش از دیگران جانب احتیاط را رعایت 
کرده اند. ترکی المالکی، س��خنگوی ائتالف سعودی علیه یمن 
روز دوش��نبه در س��خنانی با بیان اینکه حمالت به تاسیسات 
نفتی از خاک یمن انجام نش��ده؛ مدعی شد که سالح های به 

کار رفته در این عملیات، ساخت ایران بوده است.
صرفنظ��ر از واقعیت های موجود در ب��اره این حمالت و موارد 
اتهامی ک��ه دولت ترامپ علیه ایران مط��رح می کند، احتیاط 
مقامات عربس��تان در متهم کردن مستقیم ایران به انجام این 

حمالت را می توان در چند جنبه بررسی کرد.
ناتوانی عربستان برای ورود به درگیری جدید در منطقه یکی 
از اصلی تری��ن دالیل ریاض از طرح اتهام به ایران و تنش زایی 
اس��ت. به عقیده تحلیلگران سیاس��ی، در صورت تایید چنین 
ادعایی از سوی عربستان، این اقدام اعالن جنگ به تهران تلقی 

می ش��د و باید عربستان پاسخ این حمله را بدهد، اما تحوالت 
منطقه به نفع عربس��تان نیست و س��عودی  ها توان وارد شدن 
به درگیری دیگری در منطقه را ندارند. چرا که پوش��الی بودن 
توانایی نظامی عربس��تان در یمن به اثبات رسید و عربستان و 
متحدانش با وجود برخورداری از تسلیحات پیشرفته با گذشت 
53 ماه از حمالت ظالمانه، نتوانسته  اند در مقابل ملت بی دفاع 
یمن، دستاوردی کسب کنند و رویارویی مستقیم با تهران در 

شرایط کنونی به ضرر سعودی  ها تمام خواهد شد.
مقامات عربستان هم به این مسئله معترف هستند که توانایی 
پاس��خ نظامی به ایران را ندارند، همچنانکه ش��ورای مشورتی 
عربس��تان روز دوش��نبه در بیانیه  ای با این ادع��ا که حمله به 
تاسیس��ات نفتی عربس��تان حمله به منابع ان��رژی کل جهان 
اس��ت، از کش��ورهای دوست عربستان خواس��ت تا آنها پاسخ 
حمالت به آرامکو را بدهند. یک اندیش��کده صهیونیستی هم 
روز شنبه در گزارشی نوشته بود که حمالت گسترده یمنی  ها 
به خاک عربس��تان با کمترین امکانات، نشان داد که عربستان 

»ببر کاغذی« بیش نیست.
نکته مهمی که سبب شده تا ریاض جانب احتیاط را در مقابل 
تهران در پیش بگیرد، این اس��ت که نمی  تواند مثل گذش��ته 
روی حمایت های آمریکا حس��اب باز کند. زیرا سیاس��ت های 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا غیرقابل پیش بینی است 

و نش��ان داده که حاضر نیس��ت به خاطر منافع متحدانش، با 
دیگران سر شاخ ش��ود. اظهارات روز دوشنبه ترامپ که گفته 
واش��نگتن نیازمند نفت و گاز خاورمیانه نیست و تمایلی برای 
جنگ با دیگ��ران ندارد، هم موید این نکته اس��ت. ترامپ هر 
چند ایران را به دست داشتن در حمله به تاسیسات عربستان 
مته��م کرد اما در پاس��خ به این س��وال که آیا به س��عودی  ها 
ق��ول داده از آنه��ا حفاظت کند، گفت:»نه، م��ن چنین قولی 
به س��عودی ها  نداده ام. باید با س��عودی  ها بنشینیم و به راه 

حلی برسیم«.  
ترام��پ در ماج��رای س��رنگونی پهپادی آمریکای��ی در حریم 
هوای��ی ایران، با وجود انتقادهای گس��ترده داخلی نتوانس��ت 
اقدامی علیه ایران انجام دهد و س��عودی ها و دیگر رژیم های 
عرب��ی هم به این ارزیابی رس��یدند که ترامپ برای حفاظت از 
منافع آنها وارد فاز رویارویی مس��تقیم با تهران نخواهد شد و 
لذا در سیاست های ضد ایرانی خود بازنگری کردند. در شرایط 
کنونی که ترامپ به ش��دت به دنبال مذاک��رات با ایران برای 
امضای توافق جدیدی اس��ت و در س��خنان روز دوشنبه خود 
ه��م تاکید کرد ک��ه »گزینه دیپلماتیک در قب��ال ایران هنوز 
برقرار اس��ت« حاکی از این است که س��عودی  ها حامی قوی 
خ��ود براب��ر ایران را در کنار خود نمی بینن��د و از آمریکا قطع 
امی��د کرده ان��د و مقامات ریاض هم  به این درک رس��یده اند 

که  ه��ر گونه اقدام یکجانبه ریاض علی��ه ایران، بازی با آتش 
است. از طرفی ترامپ، برای انتخابات ریاست جمهوری 2020، 
آماده می  ش��ود و نمی  خواهد بی گدار به  آب بزند و با ورود به 
بحران جدیدی در منطقه  زمینه شکست خود در انتخابات آتی 
را فراه��م کند. بنابراین، برخالف انتظار س��عودی  ها، احتمال 
رویارویی مس��تقیم واش��نگتن با تهران، در حال صفر ش��دن 
اس��ت. ترامپ از زمان ورود به کاخ س��فید بارها از عربس��تان 
س��عودی به عنوان گاو شیرده یاد کرده که باید واشنگتن آنرا 
بدوش��د. ترامپ همچنین در سخنانی تحقیرآمیز گفته که اگر 
حمایت های واش��نگتن نباشد، عربستان سعودی در مدت دو 

هفته فرو می پاشد.
از سوی دیگر، هشدارهای جنبش انصاراهلل برای حمالت بیشتر 
به خاک عربس��تان سعودی، باعث ش��ده تا مقامات ریاض در 
اته��ام  زنی به تهران جان��ب احتیاط در پی��ش بگیرند. یحیی 
سریع، س��خنگوی ارتش یمن در سخنانی به مقامات سعودی 
درب��اره تداوم تجاوزات به خاک یمن هش��دار داد و تهدید کرد 
ک��ه همه خاک عربس��تان در تی��ررس آنها ق��رار دارد. به باور 
تحلیلگران سیاسی در صورت اجرای عملیات جدید، سعودی  ها 
اس��نادی برای متهم کردن تهران به دخالت مس��تقیم در این 
حمالت نخواهند داش��ت. در هفته  های اخیر اخباری منتش��ر 
شده که س��عودی ها برای بیرون آمدن از باتالق یمن دست به 
دامن انگلیس شده اند تا با وساطت این کشور بتوانند آبرومندانه 
از بحران خودس��اخته رهایی یابند. باتوجه به گستردگی ابعاد 
حمله به تاسیس��ات نفتی عربستان که به توقف نصف صادرات 
این کشور منجر شده اس��ت، شاید مقامات ریاض را  سر عقل 

آورده و به پای میز مذاکره با انصاراهلل بکشاند.  تسنیم 

صدرالحسینی مطرح کرد: 

تحوالت آینده منطقه شرق آسیا در گفت وگوهای سازنده ایرانی- طالبانی 

گزارش

اقت��دار ای��ران و نف��وذ منطقه ای این کش��ور به 
عن��وان ی��ک بازیگر اصل��ی و قدرت غی��ر قابل 
خدش��ه همه جریانات دولت ها و گروه های موثر 
در منطقه را موظف نموده اس��ت که اقدامات و 
برنامه های حال و آینده خود را با افغانس��تان در 
میان گذاشته و نظرات صریح و بی پرده آن را در 
موضوعات مختلف منطق��ه ای و بین المللی مد 

نظر قرار دهند.
دو روز پی��ش  اعض��ای دفتر سیاس��ی طالبان 
ب��رای رایزنی پیرامون روند صلح در افغانس��تان 
وارد تهران ش��ده و با برخی مقامات سیاس��ی و 
مقامات وزارت امور خارجه کش��ورمان رایزنی و 

گفت وگو کردند.
پیش از این در هفته گذش��ته هیات س��ه نفره 
طالبان به رهبری ش��یرعباس اس��تانکزی عازم 
روس��یه شد تا او نیز روند مذاکرات و دیپلماسی 
گروه طالبان را در نقطه ای دیگر پیگیری نماید.

آنچه در این میان اهمیت دارد وقوع این دو سفر 
مهم و اس��تراتژیک به کشورهای ایران و روسیه 
پس از لغو مذاکرات آمریکا و طالبان به دس��تور 

دونالد ترامپ است.
تص��ور ع��ده ای در داخل افغانس��تان و خارج از 
این کش��ور این بود ک��ه با این دس��تور ترامپ 
کلیه فعالیت های مربوط به صلح به اغما خواهد 
رف��ت و این رفت وآمد نش��ان از زنده بودن روند 
صلح و خواست کشورهای منطقه برای رسیدن 

افغانستان به صلح پایدار است.
تمام طرف ها در افغانس��تان در طول یک س��ال 
گذش��ته همه امید خود را به آمریکا بسته بودند 
ت��ا در گفت وگو با طالب��ان در نهایت بتواند گره 
مش��کالت کشورش��ان را باز کند اما با گذش��ت 
هر روز از این مذاکرات و روش��ن ش��دن مواضع 
آمریکا و منفعت طلبی واش��نگتن همه اطراف به 
این جمع بندی رسیدند که آمریکا تنها تقالیش 
بر این است تا بتواند خود را از باتالق افغانستان 
بیرون بکش��د و هیچ برنامه ای ب��رای آینده این 
کش��ور ندارد و عالوه بر بی برنامگی اهمیتی نیز 

برای سرنوشت مردم آن قائل نیست.
گروه طالبان نیز پس از حدود یک س��ال مذاکره 

مستقیم با آمریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که 
واشنگتن در حرف و عمل صادق نیست و در هر 
مرحله به نوعی به دنبال مکر است و می خواهد با 

ترفندی خود پیروز میدان مذاکره باشد.
از س��وی دیگ��ر هم طالب��ان و ه��م طرف های 
ج��دی صلح در افغانس��تان به وی��ژه جهادی ها 
و چهره های سرش��ناس سیاس��ی غیر دولتی در 
کابل ب��ه این موض��وع واقف هس��تند که برای 
رسیدن به هم فکری نهایی و نشستن بر سر یک 
میز مذاکره نیاز به میانجی صادق و در عین  حال 
قدرتمند هستند که بتواند حامی دولت مرکزی 

در کابل پس از صلح باشد.
گذش��ت ۱9 سال از حضور آمریکا در افغانستان 
و نمایان ش��دن مکر و حیل��ه آمریکایی در همه 
عرصه ها در این کش��ور این موض��وع را حتمی 
جلوه می دهد که باید از آمریکا عبور و به سمت 

هم پیمانان قابل  اعتماد و قابل  اتکا رفت.
ش��اید برگزاری دو دور مذاکرات مستقیم میان 
هیات سیاسی طالبان و سران و رهبران جهادی 
و سیاس��ی افغانس��تان در مس��کو نیز این مهم 
را ثاب��ت کرد که افغان ه��ا می توانند با هم کنار 
بیایند و به صلح برس��ند و نیازی به مکر و حیله 
آمریکایی ها برای این توافق صلح نیست و آمریکا 
تنها راهش خروج از افغاس��تان و سپردن سکان 

امور به خود افغان هاست.
اکن��ون به نظر می رس��د ایران، چین و روس��یه 
که هم همس��ایگان قدرتمند افغانستان هستند، 
ه��م متحدین جدی در این کش��ور دارند و هم 
منافع ش��ان با منافع مردم افغانستان گره خورده 
و در نهایت در طول س��ال های گذش��ته نش��ان 
داده ان��د ک��ه حاضرن��د صادقان��ه در روند صلح 
افغانس��تان ورود پیدا کنند، می توانند به عنوان 
هم پیمانان ج��دی و قابل  ات��کا وارد روند صلح 

شده و همه اطراف را بر سر یک میز بنشانند.
این مثل��ث همچنین می توان��د اجماعی جهانی 
برای حمایت از آینده سیاس��ی افغانس��تان را به 
میدان بیاورد و نیازهای مادی و سیاس��ی  دولت 
پس��اصلح در کابل را بدون نی��از به آمریکایی ها 

تامین کند.

با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر نیز این برداشت 
به وجود آمده اس��ت که هم طالبان و هم س��ایر 
رهبران سیاس��ی و جهادی افغانستان نیز به این 
مثل��ث قدرتمند اعتماد پیدا کرده و حاضرند در 
رونده��ای صلح به میزبانی هر یک از اضالع این 

مثلث حضور جدی داشته باشند.
آمریکایی ها نیز همانطور که در توافق عقیم شان 
با طالبان آم��ده بود اکنون تنها ماموریت ش��ان 
باید خروج کامل از افغانس��تان باشد تا افغان ها 
خود مسائل ش��ان را بدون دخالت واشنگتن حل 

و فصل کنند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه ضم��ن تأیید 
س��فر هیأتی از طالبان به کشور، این سفر را در 
چارچوب رایزنی های فراگیر جمهوری اسالمی با 

همه طرف ها در افغانستان برشمرد.
س��ید عباس موسوی در خصوص سفر هیأتی از 
گروه طالبان افغانس��تان به ای��ران، ضمن تایید 
ای��ن خبر اظهار داش��ت: اخی��را و در چارچوب 
رایزنی ه��ای فراگیر جمهوری اس��المی ایران با 
همه طرف ها در افغانس��تان هیأتی سیاس��ی از 
گروه طالبان با س��فر به کش��ورمان در خصوص 
آخرین تحوالت جاری در افغانس��تان با مقامات 

ذیربط ایرانی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
پیش از این خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی 
بر اینک��ه هیأتی از طالبان به ایران س��فر کرده 

است.
در حال��ی ک��ه مذاک��رات صل��ح افغانس��تان به 
بازیچه ای برای آمریکا تبدیل ش��ده است اکنون 
مثلث ایران، چین و روسیه می توانند هم پیمانانی 

قابل اعتماد و اتکا برای پیشبرد صلح باشند.

 ایران نسبت به امنیت افغانستان
بی توجه نیست

دکتر س��یدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاست خارجی در این خصوص گفت: با نگاهی 
ب��ه روند اقدام��ات طالبان در صحنه سیاس��ی، 
اجتماعی و اقتصادی افغانستان این جریان دچار 
تحوالت مختلفی در زمینه های مختلف حتی از 
منظر ایدئولوژیک ش��ده است؛ این بدین مفهوم 

اس��ت که طالب��ان امروز طالبان ی��ک دهه قبل 
نیست؛ اما آیا این طالبان جریانی است که همه 
مولفه های دموکراس��ی را می پذیرد؟ در پاس��خ 
بای��د گفت هنوز طالب��ان به جایگاه��ی از نگاه 
سیاس��ی ایدئولوژیک نرسیده اس��ت که بتوانیم 
همه ظرفیت ه��ای یک جری��ان دموکرات تمام 

عیار را در ان مشاهده کنیم. 
وی افزود: از س��ه سال پیش با توجه به موقعیت 
طالب��ان در افغانس��تان، آمری��کا ب��رای مذاکره 
ب��ا این گروه اقدام��ات اولیه را انج��ام داد تا در 
نهایت در سلس��له گفت وگوه��ای خویش با این 
گروه به نتایجی رسیدند که هر دو طرف مذاکره 
به نتیاج مطل��وب خویش نائل آمده و می توانند 
نتیج��ه مذاکراتی که محت��وای ان محرمانه بود 
رسانه ای نموده و جشن پایان مذاکرات را برگزار 
کنند؛ اما در مذاکرات ششم اعالم نتیجه و تداوم 
مذاکرات برای مدت نامعلوم به بن بست رسید و 

طرفین مذاکره توقف آن را اعالم کردند. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه تصریح ک��رد: جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��ا وج��ود 900کیلومت��ر مرز 
مش��ترک  با افغانس��تان نمی تواند در خصوص 
سرنوش��ت سیاسی این کش��ور و آینده محتمل 
آن بی تفاوت باشد؛ این مس��ئله در کنار ارتباط 
فرهنگی مذهبی و عالیق دو کشور و دو ملت به 

موضوعات مهم مش��ترک باعث شد که با اطالع 
دولت افغانس��تان گفت وگوهای ایرانی– طالبانی 

از مدتی قبل آغاز شود. 
به باور صدرالحس��ینی؛ براین اس��اس سفر اخیر 
نماین��دگان طالبان به ایران که در قالب س��فر 
آس��یایی آنها بعد از مسکو و قبل از چین برنامه 
ریزی شده بود از موضوعات مهم تحوالت آینده 

منطقه شرق آسیا محسوب می گردد.
وی گف��ت: بر این اس��اس هی��ات طالبان برای 
ارائه گزارش از س��فر روسیه و بیان دالیل توقف 
مذاکره ب��ا آمریکا موضوع مه��م امنیت عمومی 
مردم افغانس��تان و موضوعاتی از این دس��ت به 
ایران س��فر نم��وده و طی مذاکرات��ی با مقامات 
مسئول مسائل فی مابین مورد بحث و گفت وگو 

قرار گرفت. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارج��ی 
خاطرنش��ان کرد: اقتدار ایران و نفوذ منطقه ای 
این کش��ور به عنوان ی��ک بازیگر اصلی و قدرت 
غی��ر قابل خدش��ه هم��ه جریان��ات دولت ها و 
گروه های موثر در منطقه را موظف نموده اس��ت 
ک��ه اقدامات و برنامه های حال و آینده خود را با 
این کش��ور در میان گذاش��ته و نظرات صریح و 
بی پرده آن را در موضوعات مختلف منطقه ای و 

بین المللی مد نظر قرار دهند. 

چرا سعودی ها در اتهام زنی به تهران مانند آمریکا 
تندروی نمی کنند؟


