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اخبار
طالبان:

جهان دولت طالبان را به رسمیت
بشناسد

محمد نعیم ،سخنگوی دفتر سیاسی طالبان
ضمن “دلخراش” خواندن حمله به مسجد
شیعیان در قندهار گفت به عامالن حمله
به مسجد فاطمیه میگوییم با این اقدامات
نمیتوانند به اهداف خود برسند.
به گزارش ایسنا ،محمد نعیم  ،سخنگوی
دفتر سیاسی طالبان در مصاحبه با الجزیره
حمله تروریستی روز جمعه به مسجد فاطمیه
در قندهار که بزرگترین مسجد شیعیان در این
والیت است را دلخراش خواند و گفت این حمله
توسط افرادی انجام شد که افکار افراطی را اتخاذ
کردند اما به آنها میگویم که با این اقدامات
نمیتوانند اهدافشان را محقق کنند.
در بعد سیاسی نیز نعیم ،از جامعه بین
المللی خواست تا با به رسمیت شناختن رژیم
در افغانستان ،مسئولیتهای خود را در قبال
افغانستان به عهده بگیرند.
وی گفت :ما کنترل وضعیت امنیتی در
افغانستان را در دست گرفتهایم و اوضاع در
حال حاضر بسیار بهبود یافته و جهان شاهد
آن است .ما از کشورهای جهان میخواهیم که
افغانستان را منزوی نکنند زیرا این وضعیت به
نفع هیچکس نیست.
نعیم گفت که به رسمیت شناختن دولت
افغانستان توسط کشورهای همسایه و جامعه
بینالمللی این دولت را تقویت کرده و به آن در
مواجهه با مشکالت داخلی کمک میکند.
وی افزود که این جنبش به تعهدات خود در
جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای
حمله به هر کشوری متعهد است.
نعیم تصریح کرد :ما به آنچه در توافقنامه
دوحه قول داده بودیم متعهد هستیم و اجازه
نمیدهیم هیچ کس از کشور ما علیه هیچ
کشوری استفاده کند .این حق مردم افغانستان
است که جهان دولت افغانستان را به رسمیت
بشناسند.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان همچنین عنوان
داشت :همه افغانها حق شهروندی و عبادت
دارند و حقوق همه شهروندان تضمین شده
است .دولت ما جامع است و شامل عناصری از
اقشار مختلف جامعه است.
پیشتر امیر خان متکی وزیر خارجه افغانستان،
جامعه بینالمللی را به نقض حقوق مردم
افغانستان به دلیل عدم به رسمیت شناختن
دولت موقت متهم کرده بود و گفت که به
رسمیت نشناختن دولت جدید بیانصافی است.
متکی افزود که دولت تشکیل شده توسط طالبان
دارای تمام معیارهای شناخته شده در سطح بین
المللی است.
طالبان تقریبا ً در  ۱۵اوت به موازات آخرین
مرحله خروج نظامیان آمریکایی که در پایان
همان ماه به پایان رسید ،کنترل تمام افغانستان
را به دست گرفت.

اخبار

تهران و ریاض به توافق میرسند؟

مقتدی صدر:

گفتوگوهای ایران -عربستان دوستانه اما با اختالف نظر
وی ادامه داد« :در مورد روابط ایران و عربستان
که در مدار بحث با هیئت ایرانی و سعودی در
بغداد است ،به نتایج ملموسی رسیده است که
به نظر میآید هر دو طرف تمایل دارند که هر چه
زودتر به سطح قابل قبولی برسد و سفارتخانههای
دو کشور در پایتختهای ایران و عربستان بازگشایی
و هیئتهای دیپلماتیک رد و بدل شود .این نقطه
تحول و آغازین برای از سرگیری مناسبات پایدار بین
ریاض و تهران تلقی میشود .تا اینجا این مرحله
به خوبی پیش رفته و عربستان هم تمایل دارد که
مناسبات خود را از سرگیرد».
این کارشناس مسائل خاورمیانه ،با تاکید بر اینکه
عربستان سعودی به این نتیجه رسیده است که باید
با سوریه و دولت بشار اسد به تعامل برسد ،عنوان
کرد« :نقش تخریبی عربستان در طول ده سال
بحران سوریه بی نتیجه بوده و اگرچه آسیبهای
جدی بر سوریه وارد کرده و اینکه عربستان سعودی
دهها میلیارد دالر در طول این مدت در اختیار
گروهکهای تروریستی قرار داده اما االن شرایط
سوریه به گونهایست که دولت سوریه به سمت
ثبات و استقرار حرکت میکند و گروهکهای
تروریستی شکست خوردهاند».
یزاده تصریح کرد« :در مورد لبنان و عراق هم
هان 
تفاهماتی بین ایران و عربستان برای اینکه دو کشور
نقش مثبت و سازندهای برای حل مشکالت لبنان و
عراق ایفا کنند ،انجام شده .موضوع شورای همکاری
خلیج فارس با توجه به اینکه عربستان بزرگترین
کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است،
میتواند نقش سازندهای در بهبود روابط ایران و سایر
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایفا کند
ولی مسئله مهم که هنوز به عنوان چالش جدی در
گفتمان ایران و عربستان وجود دارد ،مسئله یمن
است».
وی دراینباره ادامه داد« :عربستان سعودی پس
از شش سال جنگ علیه یمن و هزینه  350میلیارد
دالر نتوانسته یک دستاورد میدانی و نظامی در یمن
به دست بیاورد و در واقع ائتالفی هم که علیه مردم
یمن شکل گرفته در حال فروپاشی است .بنابراین
عربستان هم تمایل دارد به صورت آبرومندانه از
یمن خارج شود و این جنگ را بدون اینکه متحمل
هزینههای مالی و سیاسی شود به پایان برساند.
ولی مشکل بعد از پایان جنگ است .زیرا عربستان
تمایل ندارد که انصارالله و حوثیها در ساختار یمن
نقشی داشته باشند در حالی که ایران اعتقاد دارد
بعد از پایان جنگ باید یک انتخابات برگزار شود و
یک رییس جمهور و پارلمان انتخاب شود و همه
طیفهای سیاسی در ساختار قدرت یمن مشارکت
داشته باشند .طبیعی است که عربستان سعودی
روی این مسئله ،روی انصارالله و حوثیها حساس
است».
یزاده در پایان افزود« :این مسئله هنوز در
هان 
مدار بحث است و نقطه ابهامی که وجود دارد همین
جنگ یمن و مشارکت انصارالله در آینده یمن است
که عربستان سعی میکند که انصارالله را به حاشیه
براند و آنها را از ساختار قدرت محروم کند».
تحلیل دویچه وله از روابط تهران-ریاض و سفر
هیئت سعودی به ایران
شبکه دویچه وله در گزارشی درباره رایزنیهای

سردار باقری:

دولت طالبان اجازه بدهد شیعیان
خودشان از جانشان محافظت کنند

توگوهای تهران و ریاض در مسیر درستی حرکت میکند و ایران و عربستان سعودی در برخی
اگرچه چندی پیش حسین امیرعبداللهیان اعالم کرد که گف 
موارد به توافقهایی دست پیدا کردهاند ،حال فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی گفته است که گفتوگوها با تهران دوستانه بوده ،اما پیشرفت ملموسی
یزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در باره علت تناقضات صحبتهای دو طرف مذاکره ،به انتخاب گفت« :مذاکراتی که از شش ماه
نداشته است ،حسن هان 
گذشته بین دو هیئت ایرانی و سعودی در بغداد آغاز شده ،چند پرونده را در بر گرفته که بیشتر پروندهها و مذاکرات حول مسائلی به نتیجه رسیده اما یک
مسئلهای هست که هنوز به نتیجه نرسیده و آن هم جنگ عربستان علیه یمن است که هنوز به خروجی قابل قبولی نرسیده است».

هر دو طرف
تمایل دارند که
هر چه زودتر
به سطح قابل
قبولی برسد و
سفارتخانههای
دو کشور در
پایتختهای
ایران و عربستان
بازگشایی و
هیئتهای
دیپلماتیک رد و
بدل شود
اخیر میان ایران و عربستان برای از سرگیری روابط
میان دو کشور مدعی شد که یک هیئت سعودی نیز
به تهران سفر کرده است.
به گزارش ایسنا ،شبکه دویچه وله در گزارش خود
با اشاره به برگزاری چهار دوره مذاکره میان تهران و
ریاض آن را نشانهای از ادامه تالشها برای بهبود
روابط میان دو کشور که از سال  2016تاکنون قطع
شده بود ،توصیف کرد.
این شبکه آلمانی در ادامه با اشاره به اینکه از آن
زمان ،این دو کشور تقریبا در تمام موارد بهویژه
جنگ یمن ،سوریه و لبنان در دو جبهه مخالف قرار
داشتند ،افزود :بنابراین ،می توان اظهارات محمد
بن سلمان ،ولیعهد سعودی را به عنوان یک رویداد
قابل توجه در نظر گرفت که ابراز امیدواری کرده بود
مذاکرات با ایران به نتایج ملموسی برای ایجاد اعتماد
و احیای روابط دوجانبه منجر شود.
عدنان طباطبایی مدیرعامل و کارشناس مرکز
تحقیقاتی کارپو در آلمان در گفتوگو با دویچه وله
تصریح کرد :در حال حاضر ،این یک نشانه مثبت
است که مذاکرات آنها ادامه داشته و دیگر انکار
نمیشود .با این حال ،وقتی نشانهها از سوی تهران
و ریاض را مقایسه میکنیم ،ایران نسبت به آیتده
مثبت این رایزنیها اطمینان بیشتری دارد.
دویچه وله ادامه داد :اعتماد به نفس بیشتر ایران
منطبق با تصور این کشور از موقعیت قویتر خود
در منطقه ،علیرغم تحریمهای آمریکا و تاثیرات
مخرب اقتصادی آن است .عدنان طباطبایی معتقد
است که ایران تمایل زیادی به گسترش روابط تجاری
با منطقه دارد .چراکه به نظر میرسد عربستان
سعودی که بزرگترین کشور در خاورمیانه و پس

از مصر ،دومین بازار بزرگ از نظر جمعیت در جهان
عرب است ،یک شریک تجاری مورد استقبال برای
اقتصاد ایران باشد.
صنم وکیل معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا
در اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن نیز به
دویچه وله گفت :احیای روابط میان ایران و عربستان
حامل این پیام برای کل منطقه است که ایران یک
قدرت منطقهای است و باید با آن کنار بیاییم.
شبکه دویچه وله تاکید کرد :هرچند این فقط ایران
نیست که به دنبال تحقق اهداف اقتصادی خود
است.
این کارشناس افزود :من بر این باورم که
عربستان سعودی در شرایط کرونا و جنگ کنونی
در یمن ،منافع امنیتی و اقتصادی خود را در
اولویت قرار داده است .از منظر عربستان سعودی
پایان دادن به جنگ یمن ،پرداختن به چشم انداز
 ۲۰۳۰و جذب سرمایهگذاری جدی در پادشاهی
سعودی تنها از طریق تنش زدایی با ایران قابل
تحقق خواهد بود.
چشمانداز  2030سعودی شامل اصالحاتی
هدفمند در زمینه اقتصادی ،دفاعی ،گردشگری و
انرژی بازگشتپذیر در عربستان میشود.
دویچه وله در ادامه با اشاره به اینکه عربستان
سعودی به تازگی به پایان دادن جنگ در یمن
متمایل شده است و بهعالوه در روند بازگرداندن
بشار اسد به عنوان صاحب کرسی سوریه در اتحادیه
عرب مشارکت دارد ،نوشت :ریاض یک دلیل خوب
دیگر برای تعدیل سیاست ژئوپلیتیک خود دارد؛
روی کار آمدن دولت جو بایدن (در آمریکا) باعث به
وجود آمدن نگرانیهای بیشتری نسبت به تصمیمات

ایاالت متحده برای پایان دادن به اقدامات خود در
خاورمیانه شده است.
صنم وکیل دراینباره گفت :با خروج آمریکا از
افغانستان آنها (سعودیها) اطمینان یافتهاند که
ایاالت متحده لزوما ًبرای محافظت از شرکای خود در
منطقه تمایل ندارد ،برای آن سرمایه گذاری نمیکند
و مایل نیست تالش زیادی در این زمینه انجام دهد.
هرچند پیش از این نیز در جریان حمله به تاسیسات
بزرگ نفتی عربستان در سال  2019که به توقف
نیمی از تولیدات نفت ریاض منجر شد ،واشنگتن
چندان حمایتی از این کشور نکرد.
ریاض پس از وقوع این حادثه تهران را به دست
داشتن در آن متهم کرد اما ایران بهطور قوی این
اتهامات را رد کرد .صنم وکیل معتقد است که این
حادثه تاثیر بسیار زیادی در ارزیابیهای ژئوپلیتیک
عربستان سعودی داشته است.
شبکه دویچه وله همچنین گزارش داد :گفته شده
است که یک هیئت سعودی برای بازدید از دفاتر
دیپلماتیک سابق خود در ایران به این کشور سفر
کرده اما این موضوع بهطور رسمی تایید نشده است.
عدنان طباطبایی دراینباره اظهار کرد :مسائل
متعددی وجود دارد که دو کشور را پس از چند سال
پر تنش به هم نزدیک میکند .من به تازگی از ریاض
بازگشتهام و باور رایج این است که اکنون پنجرهای از
فرصتها برای بهبود روابط با ایران وجود دارد.
وی افزود :با این حال ،من فکر نمیکنم که به
زودی شاهد بازگشت سفیران عربستان و ایران به
پایتختهای یکدیگر باشیم اما گشایش یک دفتر
دیپلماتیک واقع بینانه است که در حال حاضر ،یک
گام بسیار مثبت خواهد بود.

ایران و پاکستان برای برگزاری رزمایش مشترک دریایی توافق کردند

توافق سئول و واشنگتن برای
همکاری درخصوص پولهای بلوکه
شده ایران در کره جنوبی
وزیر دارایی کره جنوبی و وزیر خزانهداری
آمریکا توافق کردند که درخصوص داراییهای
بلوکه شده ایران در کره با یکدیگر همکاری کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ،
هونگ نام کی وزیر دارایی کره جنوبی و جانت
یلن وزیر خزانهداری آمریکا در واشنگتن با
یکدیگر دیدار و درباره مسائل اقتصادی دوجانبه
و بینالمللی بحث و تبادل نظر کردند.
بنابر اعالم وزارت دارایی کره جنوبی ،دو
طرف در این دیدار توافق کردند که به همکاری
با یکدیگر درخصوص پول بلوکه شده ایران در
بانکهای کرهای ادامه دهند.
به گزارش یونهاپ ،سئول به دنبال آن است که
از یک کانال سوئیسی مورد حمایت واشنگتن در
جهت استفاده از بخشی از این پول برای فروش
اقالم بشردوستانه شرکت های سوئیسی به ایران
استفاده کند.
موضوع پول بلوکه شده ایران در حسابهای
بانکی کرهای که بخش عمده آن به دلیل بدهی
نفتی سئول به تهران است ،مدتی است که به
یک مسئله مورد مناقشه میان دو کشور تبدیل
شده است.
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سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح با ابراز اطمینان از نتایج سفر خود به پاکستان و با تاکید
بر اشتراک نظر دو همسایه در موضوعات مختلف گفت :عالوه بر
افزایش همکاریهای اطالعاتی برای مقابله با تروریسم برای برگزاری
رزمایش مشترک دریایی در آینده توافق کردیم.
سردار سرلشکر باقری در پایان دومین سفر رسمی خود به
پاکستان که چهار روز طول کشید و عصر دیروز جمعه پایان یافت
در شهر کراچی و در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار
کرد :کشور پاکستان برابر نظر مقام معظم رهبری در جهان اسالم
و همچنین به لحاظ مرزهای طوالنی دو کشور و عالیق میان دو
ملت در نگاه جمهوری اسالمی ایران و در نگاه نیروهای مسلح ایران
جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود :ما در دیدار اخیر و دیدارهای پیش از آن در خصوص
ضرورت تامین بهتر امنیت برای مرزهای مشترک تفاهم و توافق

کرده ایم و خوشبختانه طی سالهای اخیر تالش چشمگیری از سوی
هر دو همسایه برای ایجاد موانع مرزی ،کنترل عبور و مرور ،کنترل
قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان و مقابله با سایر عوامل ناامن کننده
در مرزها انجام شده و امروز خوشبختانه مرز مشترک دو کشور
نسبت به گذشته بسیار امنتر است و در حال قرار گرفتن جزو
مرزهای روبه ایدهآل ایران است.
سردار باقری با اشاره به دیدارهای خود با مقامات ارشد سیاسی
 نظامی پاکستان و جمع بندی رایزنیها و توافقات صورت گرفته،خاطرنشان کرد :در این سفر در مورد تداوم اقدامات برای امنیت
مرز ،تکمیل کارهای در حال انجام و بخش باقیمانده آن تفاهمات
صورت گرفت که به موجب آنها ما امروز رزمایشهای همزمان در
دو سوی مرز و قرارگاههای مشترک در منطقه مرزی میرجاوه داریم
و در کنار آن خطوط ارتباط همزمان و لحظهای میان دو همسایه
برقرار است.
وی افزود :هماهنگی بین ایران و پاکستان در صورت بروز هر
اتفاقی در مرز بالفاصله صورت می گیرد و خوشبختانه مرزهای
مشترک ما به سمت امنیت کامل در حال حرکت است که این یکی
از زمینههای مهم بحث ما با همتایان پاکستانی بود.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در پاسخ به سوال خبرنگار
ایرنا ،تصریح کرد :از جمله موضوعات دیگری که در این ایام فوق
العاده حائز اهمیت دارد مسئله افغانستان است که با خروج
غیرمسئوالنه و فرار گونه آمریکاییها از افغانستان و خالء قدرتی که
به وجود آمد مشکالت فراوانی در افغانستان ممکن است ،رخ بدهد.
سردار باقری گفت :مسائل اقتصادی افغانستان ،سیل آوارگان
و ناامنیها و مشکالتی جدی که گروه تروریستی داعش میتواند،
ایجاد کند هم بر کشور ما و هم بر کشور پاکستان تاثیرگذار است.

وی اظهار کرد :درباره افغانستان با مقامات نظامی و سیاسی
پاکستان به طور مفصل صحبت و تاکید شد که باید یک نظام پایدار
با مشارکت همه در افغانستان شکل بگیرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خاطرنشان کرد :خوشبختانه
در این مورد هم با مقامات نظامی و سیاسی پاکستان اشتراک نظر
کامل وجود داشت و قرار شد که دو کشور در بخش نظامی نیز با
هم مشورتها را ادامه دهند.
سردار باقری همکاریهای نظامی ایران و پاکستان را سومین
موضوعی دانست که هیات ایران در این سفر آن را دنبال کرد و
افزود :ما از گذشته همکاریهای آموزشی با یکدیگر داشته ایم و
ناوهای نیروهای دریایی دو کشور از بنادر یکدیگر بازدید میکنند.
وی تصریح کرد :در این سفر توافقات خوبی به عمل آمد از جمله
اینکه ما در آینده چه در آبهای پاکستان و چه در آبهای جنوب
جمهوری اسالمی ایران رزمایش های مشترک دریایی برگزار کنیم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از حضور ناوهای
پاکستان در رزمایش مشترک ایران ،روسیه و چین که از دو سال
پیش آغاز شده است ،خبر داد.
وی گفت :مسابقات نظامی بین دو نیروی مسلح توسعه پیدا
میکند ،در مقطع زمانی فعلی خلبانان ایران در پاکستان آموزش
میبینند و متقابال ً آموزش ضد تروریسم نیز در کشورما برگزار
میشود و در مراحل بعدی آموزش های مختلف بین دو کشور اتفاق
خواهد افتاد.
سردار باقری که در اسالمآباد از برخی مراکز تولید صنایع دفاعی
و نظامی پاکستان در حوزه دریایی و هوایی بازدید کرده بود ،افزود:
در بازدید از صنایع نظامی پاکستان در بخش هواپیماسازی و تانک
سازی توافق شد تا تجربیات را با یکدیگر مبادله کنیم.

رهبر جریان صدر عراق از دولت طالبان
خواست اگر قادر به حمایت از شیعیان نیست
بگذارد خودشان برای حمایت از جانشان قبل از
وقوع جنگ طایفهای تالش کنند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت عراقی موازین
نیوز ،مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر عراق در
بیانیهای گفت :بعد از عقب نشینی نیروهای
اشغالگر از افغانستان نیروهای طالبان حکومت
را در دست گرفتند .اولین مقتضیات حکومت
اسالمی و شروط آن برقراری عدالت میان مردم
و تبعیض قائل نشدن از نظر دین و مذهب و
عقیده و دیگر موارد است وگرنه تبعیض عین
ظلم است .دیروز دیدیم که تمام طوایف در
افغانستان در سایه حکومت سکوالر و حضور
آمریکا در صلح زندگی میکنند و امروز میبینیم
شیعه با ظلم و ترس و تروریسم و انفجارهایی
مواجه است که باعث مرگ آنها و لطمه خوردن
به مقدسات و مساجدشان میشود آیا این عیب
نیست؟ به ویژه اینکه گروههای تروریستی تنها
شیعیان را هدف قرار نمیدهند بلکه تروریسم
آنها متوجه سنیهای میانهرو و پیروان دیگر
عقاید نیز میشود.
وی گفت :من از کشورهای سازمان همکاری
اسالمی به ویژه پاکستان ،قطر و عربستان و
ایران میخواهم برای رفع مشکالت شیعیان با
روشهایی که از نظرشان مناسب است ،وارد
مداخله شوند .و اگر دولت طالبان قادر به
حمایت آنها نیست پس باید به شیعیان اجازه
بدهد قبل از اینکه زمان از دست برود و قبل
از وقوع جنگ طایفهای که ضررش به تمام
کشورهای اسالمی منطقه میرسد ،از خودشان
محافظتکنند.

حزباهلل لبنان:

هدف از درگیریهای بیروت ایجاد
فتنه و جنگ داخلی بود

دستگاههای امنیتی لبنان  ۱۹تن را به اتهام
دست داشتن در درگیریهای بیروت بازداشت
کردند اما اتهامزنیها درباره درگیریهای روز
پنجشنبه در بیروت همچنان ادامه دارد .در
همین حال حزبالله تاکید کرده هدف از این
درگیریها فتنهانگیزی است.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری
الجزیره ،هاشم صفیالدین ،رئیس شورای
اجرایی حزبالله لبنان در مراسم تشییع تعدادی
از کشته شدگان در درگیریهای روز پنجشنبه
در بیروت گفت :هدف از آنچه اتفاق افتاد ایجاد
فتنه و جنگ داخلی بود .حزبالله هرگز به جنگ
کشیده نخواهد شد اما در عین حال نمیگذارد
خون شهدا هدر برود.
مراسم تشییع سه تن از کشته شدگان در
اعتراضات ،در جنوب بیروت برگزار شد و حامیان
حزبالله و جنبش أمل در آن حضور یافتند.
شرکت کنندگان در این مراسم خواهان انجام
تحقیقات درباره درگیریها شدند.
از سوی دیگر وزیر دفاع لبنان تأکید کرد که
ارتش هرگز اجازه هیچ گونه تجاوزی را نمیدهد.
حزبالله و جنبش أمل لبنان پنجشنبه حزب
القواتاللبنانیه را به تیراندازی و قتل عمدی
معترضان متهم کردند ،اما این حزب این اتهامات
را رد کرد .درگیریهای روز پنجشنبه به کشته
شدن هفت تن و زخمی شدن  ۳۲تن دیگر منجر
شد.
سمیر جعجع ،رئیس حزب القوات اللبنانیه نیز
جمعه درباره درگیریها و حمله به معترضان
در بیروت گفت :کسی که مسئولیت حمله
به معترضان در بیروت را برعهده دارد همان
رهبرانشان هستند که آنها را به این مکان
کشاندند.
وی خواهان محاکمه کسانی شد که لبنان را به
“فتنه” کشاندهاند .وی تأکید کرد که مانع هیچ
گونه اقدام قضایی در این باره نمیشود.

انفجارهای مساجد شیعه و سنی

طرح فتنه آمریکا در افغانستان
سردبیر روزنامه رای الیوم در تحلیلی به بررسی طرح آمریکا برای ایجاد فتنههای
فرقهای در افغانستان پرداخته است که ممکن است نمونههای اولیه این فتنه
حمالت به مساجد شیعه و سنی در افغانستان باشد.
به گزارش ایسنا ،عبدالباری عطوان ،سردبیر و تحلیلگر این روزنامه در تحلیل
خود نوشت ،ایاالت متحده آمریکا شبانه روز ادعا میکند که از نظر تحکیم
ارزشهای دموکراسی ،آزادیها ،همزیستی و تسامح بین اقوام و مذاهب
ابرقدرت است؛ در حالی که واقعیت کامال متفاوت است و آمریکا حامی اصلی
فتنه انگیزی فرقهای و قومی و ایجاد بیثباتی و ناامنی در کشورها و جوامع است
به خصوص کشورهایی که رهبری آنها نمیخواهند مطیع و رام سیاستها و
پروژههای نظامی و اقتصادی آمریکا باشند.
افغانستان بیش از  ۲۰سال از جنگها و درگیریهای فرقهای بخصوص میان
شیعه و سنی مگر به صورت نادر در امان بود اما این تصویر چند هفته پس از
شکست تحقیرآمیز آمریکا ،پیروزی طالبان ،خروج همه نیروهای آمریکایی از
کابل و فرار اشرف غنی ،رئیس جمهوری افغانستان به امارات تغییر کرد و حمله
انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار که به کشته شدن  ۴۲نمازگزار و زخمی
شدن  ۷۴تن دیگر منجر شد یک هفته پس از حمله انتحاری مشابه به مسجد
شیعی در قندوز و سه هفته پس از انفجار در مسجد سنی در کابل رخ داد.

شهر قندهار که با این انفجار انتحاری مسجد شیعیان در روز جمعه بیدار شد
پایتخت طالبان ،زادگاه آن و نخستین خاستگاه این گروه محسوب میشود و اکثر
ساکنان آن سنی هستند و اتباع شیعه در اقلیت قرار دارند؛ اما هیچ گونه حمله
به مساجد شیعه دیده نشده بلکه آنچه مشاهده شده همزیستی و همبستگی
میان دو طائفه است .حتی تشکیالت تندروی مذهبی القاعده که از حمایت
طالبان برخوردار است و این حمایت برای طالبان هزینه سنگینی به بهای از
دست دادن نخستین حکومت خود بر افغانستان در جریان حمله آمریکا در سال
 ۲۰۰۱به همراه داشت نیز به هیچ وجه علیه اهداف و تجمعات شیعه در کشور
دست به حمالت فرقهای نزد و بیشتر از آن پیام شدید اللحنی است که ایمن
الظواهری ،رهبر القاعده به ابومصعب الزرقاوی ،رئیس شاخه القاعده در عراق
فرستاد و در آن نسبت به کشتن مردم این فرقه با خودروهای بمب گذاری شده
هشدار داد و گفت ،این اقدام خروج از ارزشهای اسالمی است.
مشکل بزرگ طالبان این است که بیش از  ۲۰سال در برابر اشغالگری آمریکا
مقاومت کرده و هزاران کشته داده و پیروز شده است .مصیبت دومش در نگاه
آمریکاییها استقبالش از چین ،عمق بخشی به روابطش با ایران و دوستی با
روسیه است یعنی مثلثی که دشمن قسم خورده آمریکاییهاست و دقیقا به
همین دلیل تصمیم گرفته شد حکومت طالبان تضعیف و بعد هم سرنگون شود.

دولت بایدن که شرق آسیا و مقابله با خطر چین بر نفوذ و رهبری خود را
اولویت اصلی سیاست راهبردی خارجی قرار داده است میخواهد مدل آشفته
و تفرقه افکن خونین سوریه را در افغانستان پیاده کند .میخواهد با پذیرش
گروههای تندرو و حمایت از آنها و تمرکز بر اویغورهای مسلمان (ترکستان
شرقی) که مناطق آن با افغانستان هم مرز است ،این کشور را به سکوی پرتابی
برای ایجاد ناامنی در چین تبدیل کند.
نکته جالب توجه اینکه تشکیالت افراطی خراسان در حال حاضر در منطقه
کوهستانی ناهموار “تورا بورا” در نزدیکی مرز افغانستان و چین مستقر است و
همین مساله امکان دسترسی به این تشکیالت را دشوار میکند و نکته متناقض
اینکه این منطقه تورا بورا و اطراف آن مقر مورد عالقه القاعده و مرکز عملیات آن
بود که دو سال پیش غارهای این تشکیالت با جنگنده آمریکایی از نوع “بی”۵۲
با بمبی که بیش از  ۱۰تن وزن دارد و میتواند تعداد زیادی از این غارها را تخریب
کند ،بمباران شد .نزاعهای فرقهای که معمار اصلی آن ژنرال برمر آمریکایی است
در سوریه و نیز عراق شکست خورده و در لبنان هم شکست خواهد خورد؛ اما به
نظر میرسد در میان مدت و دراز مدت در افغانستان جواب دهد.
گرچه بسیاری با ایدئولوژی افراطی اسالمی طالبان مخالفند؛ اما این گروه تنها
دو ماه است که قدرت را در دست گرفته و بالفاصله نسبت به پایه گذاری

حکومت خود اقدام کرده است .طالبان خزانه خالی ،فساد و آشوب را از دولت
اشرف غنی ،مزدور فراری آمریکا تحویل گرفته است و به همین دلیل نقطه
ضعف آن بخش امنیتی خواهد بود.

