
نگاه

 سناریوی آمریکا علیه ایران 
در منطقه

ایاالت  محمدرضا جوف�ار*: 
 متح��ده آمریکا بخوبی آگاه 
است در جنوب غربی آسیا، 
دومینوی سرایت بحران به 
حدی باالست که از درگیری 
۲ نیروی متع��ارض، متعاقبا یک بحران فراگیر 
منطقه ای و حتی فرامنطقه ای حاصل می شود، 
لذا از هر گونه بحران و تعارض علیه ایران استقبال 
می کند و حتی به آن دامن می زند. به  عنوان مثال 
از درگیری جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ایران 
با پشتیبانی اسرائیل، جلوگیری از اتحاد شیعیان 
و اهل تسنن در افغانستان و فشار به ایران برای 
ورود اش��تباه به این مساله، اختالفات داخلی در 
لبن��ان و ایجاد نهضت های ضدایرانی در منطقه 
حمایت های مادی و معنوی می کند. مهم ترین 
شاخص این وضعیت، وجود مفهوم امنیت است 
که اصطالحا بدان معمای امنیتی اطالق می شود. 
در این وضعیت نخبگان سیاسی معادالت متعددی 
مبتنی بر کیفیت مناسبات و تحرکات خارجی و 
حتی تحوالت داخلی نیروهای منطقه ای دارند 
و مس��تمرا در صدد ارزیاب��ی میزان قدرتمندی 
کشورهای همس��ایه و نیروهای درون منطقه ای 
هس��تند و از آن تفسیری مستقیم در ارتباط با 
امنیت خود دارند. لذا آمریکا قصد دارد از بازیگران 
حاضر در منطقه علیه ایران و فش��ار به صورت 

نیابتی استفاده کند. 
برای مقابله با استراتژی آمریکا علیه ایران در 
منطقه، دیپلماسی ایران در تعارضات منطقه باید 
خارج از هر گونه هیجان در تصمیم گیری باشد. 
از طرفی دیپلماسی روشنگرانه برای ایجاد روابط 
صلح آمیز در عین حف��ظ بازدارندگی نظامی با 
همسایگان، باید نقش پررنگی در سرلوحه رفتار 
دولتمردان ایرانی داش��ته باش��د. تکرار مکررات 
است که گوشزد کنیم آمریکا تنها یک استراتژی 
علیه ای��ران در پیش نگرفته و اس��تراتژی های 
متعددی مانند فش��ار اقتصادی، تهدید نظامی، 
درگی��ری داخلی و ایج��اد اختالفات مذهبی و 
قومی، عملیات روانی، جنگ سایبری و امثال آن 
را دنبال می کند. الزم است سیاستمداران کشور، 
قبل از هر تصمیمی، آگاهانه شرایط را بسنجند و 
با استفاده از استراتژی خنثی سازی، تصمیم های 
قاطعانه اتخاذ کنند. با توجه به تشنج های اخیر 
منطقه، به نظر می رسد یکی از دالیل فرار آمریکا 
از افغانستان با توجه به استیصالش در برقراری نظم 
و امنیت، اختصاص بودجه نظامی اش به نیروها و 
بازیگران نیابتی اش و برنامه ریزی برای فش��ار بر 
ایران باش��د، چرا که آمریکا از سرعت روزافزون 
قدرت گیری ایران هراس دارد و سعی دارد ایران 

به  جای پیشرفت ...
ادامه در صفحه 6

 فوتبال 
علیه   سعودی

وزیر کشور: 90 درصد تریاک و 72 درصد مرفین 
جهان توسط ایران کشف می شود

 نظرسنجی دانشگاه مریلند حاکی از حمایت
90 درصدی مردم ایران از برنامه موشکی است

ایران     پیشتاز 
مبارزه    با  مواد مخدر

 شوخی  مالیاتی
 با لوکس نشینان

گزارش »وطن امروز« از چالش های آیین نامه اجرایی 
مالیات برخانه های لوکس پس از 1/5 سال انتظار

 اتحاد لیگ برتری ها علیه نیوکاسل
در مخالفت با بی عدالتی مالی
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 قدردانی   رئیس جمهور 
از دیوان محاسبات

وشنگری   سید  ر
 در    برابر  فتنه جعجع

  این پایه مالیاتی می تواند به نفع اقتصاد 
 مسکن باشد اما نرخ های موجود
دردی از بازار مسکن دوا نمی کند

   سیدحسن نصراهلل نکات مهمی را پیرامون رابطه به خاطر ارائه گزارش تفریغ بودجه 99 زودتر از موعد مقرر انجام شد
حزب اهلل لبنان و مسیحیان این کشور مطرح کرد

تیترهای امروز

مهدی اصغ�ری: پس از انفجار 
جمعه ۲ هفته  پیش در مسجد 
جامع شیعیان قندوز که به کشته و زخمی شدن بیش 
از 300 نفر از مردم هزاره انجامید، عامل انتحاری داعش، 
شیعیان شهر قندهار را نیز در جریان اقامه  نماز جمعه 
ه��دف قرار داد که بر اس��اس آخرین اخبار 6۲ نفر به 
شهادت رسیدند. این ۲ حادثه از خونبارترین حمالت 
پس از کنترل افغانستان به دست طالبان است. این در 
حالی اس��ت که این گروه پس از به قدرت رسیدن در 

۲ماه پیش اعالم کرد امنیت را برای تمام شهروندان افغان 
تامین خواهد کرد. در این باره چند نکته قابل ذکر است.

1- از اصلی ترین شعارهای طالبان بعد از تصرف کابل، 
تامین امنیت در گس��تره  حکومتی خود بود. به نوعی 
می توان گفت تنها دستاویز این گروه بحث امنیت است، 
زیرا طالبان در دیگر مسائل از جمله ابتدائیات حکمرانی 
و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی ضعف های جدی دارد 
که مردم افغانستان را نیز نگران کرده  است. حوادث این 
۲ ماهه نشان داد طالبان با چالش های بسیاری در زمینه  

تامین امنیت روبه رو است. با اینکه مشاهدات میدانی 
نشان می دهد جرائم اجتماعی کمتر از قبل شده ولی 
همچنان حمالت تروریستی با تلفات باال ادامه دارد. با 
امتداد روند فعلی، ممکن است مشروعیت حکومت داری 
طالبان -که هم اکنون نیز با اما و اگر همراه اس��ت- به 
کلی زیر سوال رود و اداره  حکومت از دست آنان درآید. 
2- اصلی تری��ن قربانیان حمالت تروریس��تی اخیر، 
شیعیان افغانس��تان بوده اند. بزرگان هزاره و شیعه در 
ماه های اخیر تمام س��عی خود را کردند با وارد شدن 

از باب مذاکره با طالبان از ریختن خون مردم ش��یعه 
جلوگیری کنند. روی دادن اتفاقات اینچنینی ممکن 
است در آینده   نزدیک هزاره ها را به این تصمیم برساند 
که مسلح شدن برای دفاع از اماکن و مردم شیعه، تنها 
راه پیش روی آنان است. همان طور که محمد محقق، 
رهبر حزب وحدت مردم افغانستان گفت: »با توجه به 
تسلط طالبان بر کشور، مسؤولیت حفاظت از جان و مال 
و ناموس ملت به دوش آنهاست که باید آن را برعهده 
بگیرند و در صورتی که آنها از تأمین امنیت مراکز دینی 

و فرهنگی مردم ناتوانند، باید میان متولیان مساجد، 
حسینیه ها و مدارس دینی و فرهنگی سالح و مجوز 
توزیع کنند تا خود امنیت مراکز یادشده را تأمین کنند؛ 
در غیر این صورت مسؤولیت این کشتارهای وحشیانه 
برعهده طالبان خواهد بود«. آنچه مبرهن است، با ادامه  
وضع موجود و عدم مشاهده  اقدام جدی طالبان برای 
تامین امنیت مراکز شیعیان، فاصله مردم هزاره با این 
گروه روز به روز بیش��تر خواهد شد که از آینده ای نه 

چندان مثبت در افغانستان خبر می دهد.

ثمان�ه اک�وان : ژوزف ب��ورل، 
خارجی  سیاس��ت  مس��ؤول 
اتحادیه اروپایی روز گذشته در سخنانی خاطرنشان 
کرد اعض��ای این اتحادیه برای ایران این مس��اله را 
شفاف کرده اند که زمان به نفع آنها نیست و بهتر است 
مذاکره کنندگان ایرانی سریع تر به میز مذاکره هسته ای 
بازگردند. این در شرایطی است که سخنگوی وزارت 
امور  خارجه در ابت��دای هفته جاری اعالم کرده بود 
علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه قرار است روز 
پنجشنبه به بروکسل برود تا درباره مسائل هسته ای با 
اعضای اتحادیه اروپایی گفت وگو کند. در همین حال 
بورل روز گذش��ته اعالم کرد جلسه ای برای پیگیری 
مسائل هس��ته ای در بروکس��ل تعیین نشده  است. 
انتشار اخبار ضدونقیض از شکل گیری جلسه مذاکرات 
هسته ای ایران با اتحادیه اروپایی نشان می دهد بورل 
نیز نمی داند در ش��رایطی که وظیفه ای که آمریکا بر 
عهده اتحادیه اروپایی در شرایط فعلی گذاشته، تنها 
تحت فشار گذاشتن ایران و مقصر جلوه دادن تهران در 
شکست احتمالی مذاکرات است، چطور باید با آمادگی 

ایران برای آغاز مذاکرات هماهنگ شود. 

تالش اتحادیه اروپایی و آمریکا برای کشاندن ایران 
پای میز مذاکرات هسته ای، اتفاقا برعکس صحبت هایی 
که بورل اعالم کرده  است، نشان می دهد زمان کامال به 
نفع تهران بوده و می تواند بر برتری ایران در مذاکرات 
اضافه کن��د. با آنکه دولتم��ردان آمریکایی و وزارت 
 خارجه این کشور و همچنین مسؤوالن اروپایی اعالم 
می کنند زمان به نفع ایران نیست و گذر زمان می تواند 
گفت وگوه��ا را با چالش های متع��ددی مواجه کند، 
تحلیلگران دیگر در حوزه مقابله با گسترش سالح های 
کشتار جمعی معتقدند اتفاقا گذر زمان تنها به نفع ایران 
است، زیرا می تواند بر داشته های هسته ای خود افزوده 
و دست برتر را در مذاکرات داشته باشد؛ این تفکر تا 
جایی پیش رفته  است که »ری تکیه« از کارشناسان 
معروف حوزه مطالعات خاورمیانه در ش��ورای روابط 
خارجی آمریکا در مقاله ای در مجله »فارن افرز« نوشته 
 است گذر زمان و به نتیجه نرسیدن مذاکرات در نهایت 
باعث می شود دنیا به این نتیجه برسد که باید با ایران 

دارای سالح هسته ای کنار بیاید. 
تهدیدات مسؤوالن رژیم صهیونیستی و آمریکا و 
سخن گفتن از آنچه »پلن بی« یا برنامه دوم مقابله با 

ایران می نامند، این روزها شدت بیشتری گرفته  است. 
با آنکه وزرای خارجه و دفاع هر ۲ طرف اعالم می کنند 
برنامه های مختلفی برای مقابله با ایران هسته ای در 
صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات دارند، هنوز اعالم 
 نشده است منظور آنها از »پلن بی«  یا برنامه های دیگر 
در این زمینه چیست. تالش آمریکا برای خروج هر چه 
سریع تر از منطقه و توجه ویژه ای که به منطقه شرق 
آسیا و چین نشان می دهد، مشخص کرده  است این 
کشور به  دنبال راه اندازی جنگی دیگر در منطقه نیست. 
در واق��ع دولت بایدن، هم نمی خواهد به گزینه های 
دیگری غیر از گفت وگو بیندیشد و هم در عین  حال 
ت��الش دارد هیچ امتیازی به ایران ندهد و با ایران به 
 عنوان کشوری که تکنولوژی پیشرفته هسته ای دارد، 
وارد گفت وگوهای مرتبط با خلع  سالح هسته ای شود 
و تالش کند تهران هیچ توقعی برای برداشته شدن 
تحریم ها یا هر نوع امتیازدهی ایاالت  متحده به ایران 
نداشته باشد. نقشی که اتحادیه اروپایی در این  میان 
ایفا می کند، تالش برای ادامه مذاکرات و دیپلماسی در 
پرونده هسته ای ایران است، آن هم در پازلی که آمریکا 
برایش مشخص کرده  است؛ یعنی فشار بر ایران برای 

پذیرفتن شروط آمریکا در مذاکرات جدید. 
نگاهی به آرایش سیاسی تهران، اتحادیه اروپایی، 
آمریکا و متحدانش در گفت وگوهای جدید هسته ای 
نش��ان می دهد بار دیگر دول��ت دموکرات در آمریکا 
تالش دارد با پیش کش��یدن مس��اله احتمال روی  
میز بودن گزینه نظامی علی��ه ایران و در عین  حال 
فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و تحریمی بر تهران، 
مقامات جمهوری اسالمی را وادار کند در مذاکراتی 
که قرار نیست نتیجه ای به دست آورند، شرکت کرده 
و در نهایت با فش��ارهای بین المللی تعهدات خود را 
اجرایی ک��رده و در مقابل، هیچ توقعی برای اجرایی 
شدن تعهدات آمریکا در این باره نداشته باشند. در این 
میان مساله ای که آمریکا چندان به آن توجهی نداشته، 
طبیعت و ذات دولت فعلی ایران اس��ت که بشدت با 
دولت قبل متفاوت است و قرار نیست زیر فشارهای 
دیپلماتیک و سیاسی اتحادیه اروپایی و متحدان آمریکا 
در منطقه، تسلیم  شده و به فکر اجرایی کردن یکطرفه 
برجام باشد. هم اینک ایران غیر از داشتن دولتی قاطع 
برای برداشتن تحریم های بین المللی علیه کشورمان، 
دارای دس��تور کاری جدی از سوی مجلس شورای 

اسالمی است که تنها در صورتی مذاکرات انجام شود 
که اطمینان حاصل ش��ود تمام تحریم ها علیه ایران 
برداش��ته می ش��ود. در صورتی که مذاکره کنندگان 
هس��ته ای هم بخواهند، از نظر قانونی اجازه ندارند تا 
برداشته شدن کامل تحریم ها، به توافقی با غرب برسند 
و این مس��اله در شرایطی که سانتریفیوژهای ایرانی 
در حال چرخیدن اس��ت، کار را برای غرب سخت تر 
می کند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا چند روز 
پیش اعالم کرده بود توپ در شرایط فعلی در زمین 
دولت ایران است، زیرا مسؤوالن دولت ایران باید به این 
نتیجه برسند که می خواهند به مذاکرات ادامه دهند یا 
خیر اما با نگاهی به وضعیت هسته ای ایران و در عین 
حال خواسته های شفاف و دقیق جمهوری اسالمی 
برای برداشته شدن تحریم های آمریکا در ازای بازگشت 
به برجام، به نظر می رسد توپ هم اینک در زمین آمریکا 
و اتحادیه اروپایی باشد نه تهران. آنها هستند که باید 
تصمیم بگیرند آیا همچنان می خواهند از فشارهای 
دیپلماتیک و رسانه ای قدیمی و بی اثر در مقابل ایران 
استفاده کنند یا به قدری در مذاکرات جدی هستند که 

برای برداشته شدن تحریم ها تضمین بدهند. 

مردم هزاره و مسأله امنیت

زمان در مذاکرات هسته ای به نفع کیست؟

دیدگاه
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وزیر دفاع روسیه: آماده ایم تمام تالش خود را برای حفظ سرعت توسعه روابط به کار گیریم

رئیس جمهور:  ارزترجیحی تاکنون به جای سفره مردم به دست چند دالل رسیده است؛ اصالح این رویه با اطالع مردم و بدون شوک به بازار انجام خواهد شد

هدفمندی دالر 4200 تومانی
بر اساس سناریوهای مختلف، دولت می تواند با اصالح ارز ترجیحی، ماهانه بین 200 تا 400 هزار تومان به هر شهروند مشمول یارانه پرداخت کند

 رضایت رئیس ستادکل نیروهای مسلح کشورمان 
از نتایج سفر 3 روزه به روسیه

دست پر
 سرلشکر باقری: روابط ایران و روسیه در همه  زمینه ها

 در مسیر تعمیق و تحکیم پیش می رود و در عرصه نظامی
و دفاعی نیز شرایط بسیار خوبی  بر مناسبات دوجانبه حکمفرماست

صفحه   3

صفحه   2

 ایرانی ها 
حامی  موشک ها


