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رئیس سازمان انرژی اتمی :میزان ذخیره اورانیوم با غنای  ۲۰درصد کشور از  ۱۲۰کیلوگرم عبور کرد

تیترهای امروز

میزان ذخیره اورانیوم غنیشده  60درصد 20 :کیلوگرم

درهای غلتان

نکات مهم پیام رهبر انقالب در واکنش به حادثه
تروریستی قندوز و ضرورت تأمین امنیت شیعیان

خط قرمز
برای طالبان

  آیتاهلل سیستانی :کشورهای اسالمی
ملت بیدفاع افغانستان را تنها گذاشتهاند

بازسازی توان هستهای ،تقویت بازدارندگی و ایجاد توازن در مواجهه با آمریکا؛ تا دشمن بترسد!

  قالیباف :فتنهانگیزیهای مذهبی -قومی
پروژه جدید دشمنان مردم افغانستان است
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میثم دلخانی  و  محمدرضا گراییهمطالگرفتند
عملکرد بیسابقه  کشتیفرنگی  ایراندرمسابقاتجهانینروژ  با 4طالو 2برنز
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«وطن امروز» سناریوهایمختلف جایگزین
ارز ترجیحی را بررسی میکند

بنا به معدن طال زد

هدفمندی
ارز یارانهای
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تعلل در تعیینتکلیف مدیریت شرکت کشت
و صنعت هفتتپه و ادامه اعتراض کارگران

داستان دنبالهدار
هفتتپه
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نگاهی به سریالهای پلیسی فاخر و مستندهای
جدید این ژانر همزمان با هفته نیرویانتظامی

جایخالی
پرمخاطبها
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نگاه
فشار دولت مکرون بر مسلمانان بیشتر میشود

به خاطر یک مشت رأی کثیف!

حنی�ف غف�اری* :امانوئ��ل
مک��رون روزب��هروز بیش��تر
شانس خود را برای پیروزی
در انتخابات ریاستجمهوری
سال  2022از دست میدهد.
نظرس��نجیهای صورتگرفته در فرانسه نشان
میده��د حزب متب��وع مک��رون (جمهوری به
پیش) دیگر محبوبیتی ن��زد رایدهندگان این
کش��ور ندارد و همین مس��اله ۲ ،حزب سنتی
سوسیالیست و محافظهکار را جهت حضور موثر
در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده ترغیب
کرده است .بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاخ
الیزه بین س��الهای  2022تا  ،2027در اختیار
مکرون یا مارین لوپن ،رهبر جبهه ملی فرانس��ه
قرار نخواهد داش��ت و ش��اهد نوعی بازگشت به
عقب (احیای احزاب سنتی در مسند قدرت) در
پاریس خواهیم بود.
مکرون نش��ان داده اس��ت برخالف فرانسوا
اوالند ،رئیسجمهور س��ابق فرانسه قصد ندارد
قید شرکت در انتخابات ریاستجمهوری را بزند!
او قصد دارد به هر ابزاری برای فربه کردن س��بد
رای خود استفاده کند ،حتی اگر در این معادله
کثیف قدرت ،جان میلیونها مسلمان ساکن در
فرانسه در معرض تهدید قرار گیرد! دولت مکرون
شمشیر را برای مسلمانان (اعم از اتباع مسلمان،
مهاجران و پناهجویان) از رو بسته است تا بلکه از
این طریق ،نژادپرستان افراطی و برخی ملیگرایان
طرف��دار مارین لوپن را مجاب کند در انتخابات
ریاس��تجمهوری پیش رو ،آرای خود را به سود
وی و ح��زب «جمهوری به پی��ش» به گردش
درآورند .مکرون سال  2017میالدی در دور دوم
انتخابات سراس��ری ،دقیقا برعکس این بازی را
پیاده کرد! در آن زمان مکرون از سوسیالیستها
و محافظهکاران و حتی حزب چپ افراطی خواست
برای جلوگیری از پیروزی مارین لوپن و حاکمیت
ملیگرایان افراطی بر کاخ الیزه ،به وی رای دهند.
او در پیادهسازی این بازی موفق بود!
ای��ن بار برای س��ال  2022میالدی ،مکرون
میخواه��د ب��ه ناسیونالیس��تهای افراط��ی و
نژادپرس��تان اثبات کند اگر به دنبال بدرفتاری
علیه مهاجران و مس��لمانان و یکدستس��ازی
نژادی در کشورشان هستند ،کسی بهتر از او پیدا
نمیکنند! او از س��ال  2019میالدی ،بدرفتاری
سیستماتیک با مسلمانان را آغاز کرد .این روند
فاجعهآمیز اکنون به نقطه اوج خود رسیده است.
ل ( ،)2021این ائتالف جهانی
ماه مارس امس��ا 
ش��کایت مفصلی به اورزوالف��ن درالین ،رئیس
کمیسیون اروپا ارائه کرده و خواستار اتخاذ تدابیر
فوری علیه فرانسه به دلیل اقدامات اسالمهراسانه
دولت این کشور شده است.
ادامه در صفحه 6
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نقش پاکستان در تحوالت اخیر افغانستان
عماد هلاالت :خ��روج آمریکا
یادداشت
از افغانس��تان باعث شده نقش
کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در افغانستان بیش از
گذشته شود .در این میان کشورهای همسایه افغانستان
نقش بسیار تأثیرگذاری در فرآیند تحوالت این کشور با
توجه به قومیتهای افغانستان دارند.
پاکس��تان از جمله کشورهایی است که در تحوالت
افغانستان با توجه به همسایگی با این کشور و همچنین
از بعد ایدئولوژی ارتباط تنگاتنگی دارد و به دلیل ارتباط
با طالبان و شبکه حقانی بر فرآیند تحوالت این کشور
بسیار تأثیرگذار است .سازمان اطالعات پاکستان ()ISI
و ارتش این کشور از دیرباز با شبکه حقانی ارتباط نزدیک
داشتهاند و خروج آمریکا از افغانستان بر دامنه حضور این
2سازمان افزوده است.
  روابط پاکستان و افغانستان با محوریت طالبان

تاريخ مناسبات افغانستان و پاكستان فراز و نشيبهاي
طوالني دارد و ميتوان با اطمينان ،ميراث دوران استعمار
را در آنها مش��اهده كرد .افغانس��تان و پاكستان هر دو
ك موبيش از نقش و تأثير خود در صحنه مبادالت جهانى
اطالع دارند .اين  ۲كشور با وجود پيوندهاى عميق نژادى
و فرهنگى همواره تاريخى پرتنش داش��تهاند كه دليل
عم��ده آن اختالفهاى ارضى ميان  ۲كش��ور و داعيه
ارضى پاكستان نسبت به افغانستان است و نشانه پايدار
اين اختالف ،خط ديورند است.
از طرفى اين اختالف ريشه در ماجراى قوميت دارد و
نماد آن مساله پشتونستان است كه سبب شده از همان
ابتدا ،افغانستان نسبت به سياستهاى پاكستان نگرشى
منفى پيدا كند .قرارداد خط مرزي ديورند كه سال 1893
بين بريتانياي آن زمان كه هند را در استعمار خود داشت
توس��ط امير عبدالرحمن خان ،پادشاه افغانستان امضا

ش��د ،در هيچ مقطعي از تاريخ مورد قبول افغانها قرار
نگرفته است.
از آن زمان تاکنون روابط پاکستان و افغانستان فراز
و نشیبهای زیادی داشته است .با تشکیل گروه طالبان
افغانستان و حضور این گروه در مدارس کویته پاکستان
برای تعلیم و تربیت ،روابط افغانس��تان و پاکستان وارد
مرحلهای جدیدی از حیات خود شد .پاکستان به رغم
همکاریهای اولیه با جامعه بینالمللی علیه تروریسم،
همچنان روابط خود با طالبان و گروه حقانی که یکی از
متحدان جدی طالبان است را ادامه داد .به عنوان نمونه
ژنرال حمید گل ،رئیس سابق  ISIدر مصاحبه با اشپیگل
صریح��ا اعالم کرد :ما طالبان را به وجود آوردیم و فعال
نیز آنان را ناجیان آزادی میدانیم و استراتژی پاکستان
آن است که در افغانستان دولتی به وجود بیاید که تحت
نظر پاکستان حرکت کند.
عمران خان ،نخس��توزیر پاکستان از  6ماه قبل از
تصرف کابل توسط طالبان در مقام سخنگوی این گروه
عمل کرده و با دعوت رهبران سیاسی با نفوذ افغان به
پاکستان درصدد جلب همسویی آنها با حمله احتمالی
طالبان بود .وی قبل از تسلط طالبان بر افغانستان بیان
داشت« :تا محمد اشرف غنی استعفا ندهد ،طالبان صلح
نخواهد کرد» .در کنار طالبان وجود مهاجران و گروههای
قومی مشترک ،زمینه را برای پاکستان فراهم کرده است
تا آسانتر در تعیین سرنوشت و امور افغانستان دخالت
کند .اینها همه نشان از تأثیرگذاری عمیق پاکستان در
افغانستان دارد.
با توجه به آنچه ذکر شد ،نقش و تاثیرگذاری پاکستان
در قبال افغانستان عمیقتر و پیچیدهتر از آن است که
در س��طح روابط رسمی بین  ۲کش��ور خالصه شود و
بدیهی است هر دولتی در کشور مستقر باشد سیاست

خارجی افغانس��تان باید همواره پاکس��تان را به عنوان
همسایه و بازیگر موثر در منطقه درنظر داشته باشد زیرا
براساس واقعیتهای عینی و تاریخی ثابت شده استراتژی
خصومت با پاکستان نتیجه نداده و بدون همکاری صادقانه
پاکستان و تعامل و سازش از راه دیپلماتیک با این کشور،
ثبات دولت و برقراری امنیت در افغانستان بسیار دشوار
مینماید .حال با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان روابط
پاکستان با این گروه بیش از گذشته خواهد بود.
  پاکستان از طالبان چه میخواهد؟

روابط پاکستان با طالبان بسیار عمیقتر از روابط بین
 ۲حکومت است .پاکستان طالبان را به عنوان ابزار رسمی
خود برای رس��یدن به اهداف داخلی و منطقهای ،بویژه
همسایگان میبیند .حمایت پاکستان از طالبان در راستای
 4هدف استراتژیک این کشور قرار میگیرد.
 -1قدرت گرفتن طالبان در افغانس��تان باعث میشود
این گروه بتواند با هسته طالبان پاکستان که به دنبال
تجزیهطلبی در پاکستان است ،مبارزه کند .تشکیل دولت
همسو در افغانستان مبارزه با طالبان پاکستان را بیش از
گذشته فراهم میکند.
 -2از زمان استقالل پاکستان ،روابط این کشور با هند بر
سر ۲منطقه راهبردی جامو و کشمیر بسیار شکننده بوده
و بارها و بارها این  ۲کشور هستهای در آستانه یک جنگ
تمامعیار قرار گرفته بودند .جمعیت مسلمان این منطقه
 13میلیون نفر برآورد شده است .با لغو ماده  370قانون
اساسی هند مبنی بر خودمختار بودن این منطقه و تغییر
بافت جمعیتی آن ،تنشها بین هند و پاکستان افزایش
یافت .طالبان فرصت بسیار مناسبی برای پاکستان است
که میتواند با توجه به همسایگی این منطقه با افغانستان،
فشار بیشتری به هند وارد کند.
 -3افغانستان میتواند کانال ترانزیتی و اقتصادی مناسب

با سایر کشورها باشد ،این در حالی است که دولتهای
قبلی افغانستان با توجه به مشکالت متعدد با پاکستان
اجازه ایجاد یک خط محوری اقتصادی از افغانستان به
سمت آسیای مرکزی را نمیدادند .با توجه به عضویت
پاکس��تان در سازمان ش��انگهای و روابط با کشورهای
آسیای مرکزی که عضو این سازمان هستند ،افغانستان
به عنوان یک پل ارتباطی بین ش��بهقاره هند و آسیای
مرکزی محسوب میشود.
 -4طالبان میتواند به عنوان ابزار نیابتی پاکس��تان در
برقراری موازنه قوا با سایر کشورهای منطقه از جمله ایران
باشد .با توجه به رقابتهای جمهوری اسالمی و پاکستان
و نقش تأثیرگذار ارتش و دستگاه اطالعاتی پاکستان در
سیاست خارجی این کشور ،طالبان میتواند ابزاری بسیار
مناسب برای سیاستهای منطقهای پاکستان باشد .در
جنگ اخیر قرهباغ ،پاکستان با استفاده از شبکه حقانی
طالبان نقش مهمی را در این جنگ داش��ت .پاکستان
کشور ارمنستان را به رسمیت نمیشناسد.
پاکس��تان به دنبال این است که با استفاده از شبکه
حقان��ی در طالبان که از ش��اخههای تأثیرگذار در این
گروه اس��ت ،بر فرآیند تحوالت افغانستان تأثیر بگذارد.
برای پاکستان از لحاظ سیاسی تشکیل دولت پشتو به
رهبری طالبان ،گزینه ایدهآل محسوب میشود .پاکستان
به هیچ وجه به دنبال تشکیل دولت فراگیر در افغانستان
نخواهد بود و از مخالفان سرسخت حضور سایر قومیتها
در دولت آینده افغانستان است .به همین دلیل با تصرف
پایتخت افغانستان توسط طالبان ،سازمان جاسوسی ISI
پاکستان ،فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرد؛ حضور
رئیس دستگاه اطالعاتی پاکستان در کابل 4 ،روز بعد از
تصرف کابل در همین راستا ارزیابی میشود.
اینکه روابط آینده طالبان و پاکس��تان بعد از تصرف

کابل به کدام سمت و سو خواهد رفت ،عنصر زمان این
مساله را آشکار خواهد کرد ولی پاکستان به هیچ وجه
نمیخواهد فرصتی که بعد از  20سال دوباره نصیب این
کشور شده است را از دست بدهد و قطعاً جزو اصلیترین
کشورهای تأثیرگذار بر روند تحوالت افغانستان خواهد بود.
  ایران و مدل مواجهه با پاکستان

مهمترین نگرانی جمهوری اسالمی درباره وضعیت
فعلی افغانس��تان عدم تش��کیل دولت فراگیر با حضور
همه قومیتهای افغان اس��ت ،یعن��ی در این موضوع
کامال در نقطه مقابل سیاستورزی پاکستانیها درباره
افغانستان قرار دارد .به همین دلیل از همان آغاز ،ایران
در گفتوگوهای خود با س��ایر کشورهای تأثیرگذار در
تحوالت افغانس��تان بر رد هرگون��ه قیممآبی برای این
کشور تأکید کرد.
تجرب��ه قیممآب��ی آمریکاییها ی��ک تجربه کامال
شکس��تخورده است که سایر کشورها بویژه پاکستان
باید از آن درس عبرت بگیرند.
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان میتواند نگرانیهای
جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها را درباره آینده
این کشور تا حدودی برطرف کند.
ایران نباید بگذارد پاکس��تان نقش قیممآبانه خود
در افغانستان را تثبیت کند .این پیام از سوی مقامات
ایرانی به طالبان باید منتقل شود که جمهوری اسالمی
نقش حکومت خارجی در سیاس��تهای افغانستان را
نمیپسندد و این موضوع میتواند بر روابط میان ایران و
افغانستان سایه بیندازد ،عالوه بر این ایران نباید از موضع
تشکیل دولت فراگیر کوتاه بیاید و این پیام به صورت
رسمی به مقامات طالبان منتقل شود که دولت محدود
به یک قوم یا گروه خاص مورد تایید جمهوری اسالمی
ایران قرار نمیگیرد.

