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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دیروز همزمان که ســران طالبان 
خود را بــرای مذاکرات بین االفغانی به 
تهران رســاندند، نیروهای نظامی این 
گروه، پیشروی را به والیت بادغیس در 

مرزهای ایران کشاندند. 
حسام الدین شمس، والی بادغیس 
در غرب افغانستان دیروز اعالم کرد که 
تمام ولسوالی های این والیت سقوط 
کرده و افراد طالبان به شهر قلعه نو، مرکز 

والیت بادغیس نفوذ کرده اند. 
ویدئوهایی هم از پیوستن سربازان 
ارتش افغانســتان به طالبــان و ورود 
بدون دردسر نیروهای طالبان با موتور 
به ولسوالی های افغانســتان منتشر 

شده است. 
طی روزهــای گذشــته اخباری 
غیررســمی از درگیری هــا در مــرز 
ایران و افغانســتان منتشــر شد که 
گرچه گمــرک ایــران این اخبــار را 
تکذیــب کرد، امــا شــاهدان عینی 

 روایت هایی از ایــن درگیری ها دارند.  
دیروز اما بــا اعالم خبر رســمی ورود 
طالبان به شــهرهای مــرزی ایران، 
نگرانی ها در این باره تشــدید شــد. 
مرزهای ایران مدتی پیش تر در جریان 
جنگ قره باغ شــاهد نزاع آذربایجان و 
ارمنستان بود. پیشروی طالبان تا مرز 
ایران اما مرزهای شرقی را به خطری به 

مراتب بزرگتر مواجه خواهد کرد. 
علی رغم پروژه تطهیر طالبان که از 
سوی برخی افراد و جریان ها در کشور 
به راه افتاده؛ علی رستمی، کارشناس 
مســائل منطقه و افغانستان، چند روز 
پیش به ایسنا گفت: اینکه »اگر طالبان 
در افغانســتان قدرت بگیرد، کاری به 

ایران ندارد«، تصور اشتباهی است. 
در حالی که کیهان تاکید می کند 
طالبان امروز با طالبان دیروز فرق دارد و 
دیگر سر نمی بُرد؛ بسیاری به تهدیدهای 
چند هفته پیش عبدالمنان نیازی، از 
سرکردگان طالبان اشاره می کنند که 
ایران و پنجابی های پاکستان را هدف 

گرفته بود. او چند روز بعد کشته شد، اما 
به باور بسیاری تهدیدهای او نشانه ای 
روشــن از این بود که خط فکری او بر 

طالبان مسلط است. 
خطر تلفیق طالبان و اسرائیل

بر این اساس نزدیک شدن طالبان به 
مرزهای ایران، کشور را در معرض خطر 
فعالیت گروه های تندرو قرار داده است. 
بســیاری معتقدند کــه طالبان 
واقعیتی انکارناپذیر در افغانستان است 
که به سرعت در حال پیشروی است و 
نمی توان آن را انکار کرد؛ از این رو ایران 
باید در قبال طالبان کیاســت به خرج 
دهد و مانع تســلط تندروی ها در این 

گروه شود. 
عیسی حســینی  مزاری، دبیرکل 
حزب اسالمی تبیان افغانستان و رئیس 
خبرگزاری صدای افغان دیروز با بیان 
اینکــه در تحوالت اخیر افغانســتان، 
جای دیپلماسی ایران خالی است، به 
ایلنا گفته اســت: »بنده از همان اوایل 
سقوط طالبان در مصاحبه های مختلف 

عنوان کردم که اگر جمهوری اسالمی در 
مسائل افغانستان حضور نداشته باشد و 
کمک نکند اگر کل دنیا هم کمک کنند 
باز هم در این کشور ثبات و امنیت برقرار 

نخواهد شد.«
شــماری دیگر از تحلیلگــران نیز 

هشدار می دهند که عدم حضور فعال 
ایران در تحوالت افغانستان، منجر به 
نفوذ اسرائیل در میان طالبان خواهد شد 
و بدین ترتیب اسرائیل عالوه بر اینکه 
از مرز آذربایجان، ترکیه و کشــورهای 
عربی به ایران نفوذ می کند، در شــرق 

ایران نیز مستقر خواهد شد. 
با همین سیاست، ایران از مدت ها 
قبل وساطت گفت وگوهای بین االفغانی 
را بر عهده گرفت. سال گذشته رفت و 
آمد سران طالبان به ایران با واکنش های 
منفی بســیاری مواجه شــد. طالبان 
همزمــان مذاکراتــی هم بــا حضور 
آمریکایی ها در دوره ترامپ، در دوحه 
قطر داشت که به سرانجام و صلح نرسید. 

تهدید آمریکا به اقدام نظامی
حاال اما در بحبوحه پیشروی های 
سرسام آور طالبان در افغانستان؛ سران 
این گروه دیــروز بار دیگــر در تهران، 
پایتخت ایران بودند. البته تهران میزبان 
دیگــر رهبران و چهره های سیاســی 

افغانستان نیز بود. 
این ســفر به دعوت ایــران انجام 
شــده و نشــانه عزم ایران برای حل 
دیپلماتیک مسئله افغانستان است. 
یونس قانونــی، کریم خرم، ارشــاد 
احمــدی، محمداهلل بتــاش، ظاهر 
وحدت و ســالم رحیمی، مهمترین 
چهره های این هیأت سیاسی هستند. 
رهبــری هیات جمهوری اســالمی 
افغانستان را در این مذاکرات یونس 
قانونــی، وزیر امور خارجه پیشــین 
افغانستان و رهبری هیأت مذاکراتی 
گروه طالبان را عباس اســتانکزی، 
معاون دفتر این گروه برعهده داشتند.
این اجالس برگزار شد و محمدجواد 
ظریف، وزیــر امــور خارجــه ایران 
در افتتاحیه آن با اشــاره به شکســت 
ایاالت متحده آمریکا در افغانســتان و 
حضور بیش از دو دهه در این کشــور 
که موجب خرابی های بســیاری شده 
است، خاطرنشــان کزد: امروز مردم و 
رهبران سیاســی افغانستان باید برای 

آینده کشورشــان تصمیمات دشوار 
اتخاذ کنند.

وی با تاکید بر نامطلوب بودن نتایج 
ادامه منازعات در افغانستان، بازگشت 
به میز مذاکرات بین االفغانی و تعهد به 
راهکارهای سیاسی را بهترین انتخاب 
از سوی رهبران و جریان های سیاسی 
افغانستان دانست و آمادگی جمهوری 
اســالمی ایران را برای کمک به روند 
گفتگوهــا میان جناح هــای موجود 
به منظور حــل و فصل مناقشــات و 
 بحران هــای جــاری در آن کشــور 

اعالم کرد.
همزمان جان کربی، ســخنگوی 
پنتاگون دیروز اعالم کــرد که آمریکا 
به دنبــال جلب رضایت همســایگان 

افغانستان برای حمالت هوایی است. 
او خبــر داد کــه پنتاگــون هفته 
گذشــته با وزرای خارجه ازبکستان 
و تاجیکســتان گفت وگو کرده و آنها 
 بــا مقامــات در وزارت خارجه آمریکا 

دیدار کرده اند. 
به نظــر نمی رســد گفت وگوهای 
بین االفغانی در تهــران منجر به کوتاه 
آمدن طالبان از ادامه پیشروی هایش 
شود. از سوی دیگر اقدام نظامی آمریکا 
بحران را تشدید خواهد کرد؛ بحرانی که 

حاال بیخ گوش ایران است.

بادغیس سقوط کرد، گفت وگوهای بین االفغانی شکل گرفت؛

ورود همزمان طالبان به مرز و پایتخت ایران

خبر

خبرگزاری رویترز به نقــل از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مدعی شــد که ایران قصد دارد تا به تولید اورانیوم 

فلزی غنی شده تا ۲۰ درصد بپردازد. 
رویترز در گزارش خود نوشــت: »ایــران به دیده بان 
هســته ای ســازمان ملل )آژانــس بین المللــی انرژی 
اتمی( اطــالع داده که قصــد دارد تا به تولیــد اورانیوم 
 فلزی غنی شــده تا خلــوص ۲۰ درصد برای ســوخت 

رآکتور بپردازد.«
خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز در 
پیامی در توییتر نوشت که از چند منبع شنیده که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قصد دارد امروز گزارشی را درباره 
تولید اورانیوم فلزی با خلوص ۲۰ درصد توســط ایران به 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه دهد.
نکته قابل توجه در توییت ایــن خبرنگار، مطلع بودن 
وی از روند تولید اورانیوم فلزی توســط ایران است. وی 

در این پیام توییتری خود نوشــت: »ایران در اصل قصد 
داشــت تا به تولید سیلیســاید اورانیوم در ســه مرحله 
بپردازد اما هم اکنون ایــن کار را به یک روند 4 مرحله ای 
تغییر داده که در آن از »یورانیل فلوراید« استفاده خواهد 
 کرد که تکنیــک متفاوتی بــرای تولیــد اورانیوم فلزی 

به شمار می آید.«
کاظم غریب آبادی، ســفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی و آژانس در وین 
نیز )سه شنبه شب گفت: برنامه سازمان انرژی اتمی برای 
تولید یک صفحه ســوخت سیلیســاید برای استفاده در 
رآکتور تهران، ۹ روز قبل به اطالع آژانس رسید و بالفاصله 

امور عملیاتی آن آغاز شد.
وی اظهار داشــت: سوخت سیلیســاید، نوعی مدرن 
از ســوخت هســته ای اســت که فنــاوری آن صرفا در 
اختیار تعداد انگشــت شــماری از کشورهاســت. وی 

با اشــاره به اینکــه فعالیت تحقیــق و توســعه در این 
خصوص با اورانیوم طبیعی حدود ســه ماه قبل شــروع 
شــده بود، گفت: در فرایند جدید، یک صفحه ســوخت 
 جدید بــا اســتفاده از اورانیــوم غنی شــده ۲۰ درصد 

تولید می شود.
نماینــده دائــم کشــورمان در آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی افزود: این اقدام کــه کیفیت و کمیت تولید 
رادیوداروها را به طــور قابل توجهی ارتقــاء خواهد داد، 
جمهوری اسالمی ایران را به یکی از کشورهای پیشرو در 

حوزه فناوری هسته ای تبدیل می کند.
همزمان نــد پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بر اینکه ایران قصــد دارد تولید فلز اورانیوم با 
غنای ۲۰ درصد را برای تأمین سوخت رآکتور تهران آغاز 

کند، این اقدام ایران را  »تأسف آور« خواند.

وی افزود:  این اقدام تاثیری در مذاکرات وین به ســود 
ایران نخواهد داشت.

 ویترز نیز از بیانیه سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه 
خبر داد که در این باره ابراز نگرانی کرده اند.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز 
دیروز در گفت وگو با خبرگزاری روســی »ریانووستی« 
در واکنش به تصمیم جدید ایران برای ســاخت اورانیوم 
فلزی غنی شــده تــا ۲۰ درصــد از تمامــی طرف های 
مذاکــرات »وین« درخواســت کرد کــه تالش ها برای 
 حل مســائل باقی مانــده به منظــور احیــای برجام را 

افزایش دهند.

در خالل وقفه مذاکرات وین صورت گرفت؛

آغاز غنی سازی 20 درصدی در ایران و نگرانی اروپا و آمریکا
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معاون قضایی دادستان کل کشور:
آمریکا با »FATF« می خواهد 
پشت صحنه ناموس ما را ببیند

ســعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل 
کشور در نشست »بررسی و افشــای حقوق بشر 
آمریکایی با عنوان کارنامه ننگین شیطان«، گفت: 
ما گرفتار بی بصیرت های داخلی هستیم که آمریکا 
را با حلوا حلوا تأیید می کنند. وی افزود: طرف جوری 
از »FATF« حرف می زند که انگار اگر نباشــد از 
 »FATF« گرسنگی می میریم. در حالی که آمریکا با
می خواهد پشــت صحنه ناموس ما را ببیند. با این 
خائن های داخلی که لباس نظــام بر تن کرده اند و 

چندین تابعیت دارند، چه باید بکنیم؟
    

سفر وزیر خارجه ژاپن به تهران 
برای مذاکره با دولت جدید

به گزارش خبرگــزاری ان اچ کی ژاپن، موتگی 
توشیمیتسو اواســط ماه اوت )مردادماه( به تهران 
می آید. مراســم تحلیف ابراهیم رئیســی رییس 
جمهور منتخب  ۱۵ مرداد در مجلس شورای اسالمی 
برگزار می شود. ان اچ کی می نویسد که انتظار می رود 
وزیر امور خارجه ژاپن در سفر به ایران دولت رئیسی 
را به ایفای نقش مثبت برای ایجاد ثبات در منطقه 
تشویق کند. مذاکرات هسته ای نیز از دیگر موضوعات 
مورد گفت و گو خواهد بود. وزیر امور خارجه ژاپن پس 
از ایران به سرزمین های اشغالی، مصر، اردن، ترکیه، 

عراق و قطر سفر می کند.
    

 دیدار وزیر خارجه هند 
با ابراهیم رئیسی

سوبرامانیام جایشــانکار، وزیر خارجه هند که 
عصر روز چهارشنبه به منظور دیدار با مقامات تهران 
وارد ایران شده است، عالوه بر دیدار با همتای ایرانی 
خود، با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب 
ایران دیدار و رایزنی کرد. محور اصلی گفت وگوهای 
این دیپلمات ارشد هندی با مقامات تهران، اخرین 
تحوالت افغانستان و روابط دو جانبه بود. وزیر خارجه 
هند قرار اســت پس از اقامت کوتاه در تهران راهی 
مسکو شود. وی در این ســفر حامل پیام نخست 
وزیر این کشور برای ابراهیم رییسی رییس جمهور 

منتخب ایران بوده است.
    

 تجهیز بالگردهای سپاه 
به موشک نقطه زن جدید

جدیدترین سالح بالگردهای تهاجمی نیروی 
زمینی ســپاه تحت عنوان قائم ۱۱4 صبح امروز 
)چهارشنبه ۱۶ تیرماه( در آیین الحاق تجهیزات 
جدید به نیروی زمینی سپاه با حضور فرمانده کل 
سپاه، رونمایی شــد. قائم ۱۱4 موشک ضدزره با 
برد ۱۰ کیلومتر اســت که با برخــورداری از انواع 
جســتجوگرهای حرارتی، تلویزیونــی و لیزری 
قابلیت انهدام اهداف ثابــت و متحرک را دارد. وزن 
این موشــک ۵۰ کیلوگرم و وزن سرجنگی آن ۱۵ 

کیلوگرم است.
    

 علی الریجانی
 رئیس مجمع می شود؟!

مدارا نوشــت: علی ایحال، علــی الریجانی 
در میان بهــت و حیرت ناظران سیاســی، جواز 
کاندیداتــوری در انتخابات ریاســت جمهوری 
ســیزدهم را کســب نکرد اما در این میان یک 
احتمال بســیار مطرح اســت و آن این است که 
بــرای دور جدیــد مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، حکم ریاســت مجمع به نام علی الریجانی 
مهر شــود و برادر فقیه او یعنی آیــت اهلل آملی 
الریجانی نیز به ســمت دبیر شــورای نگهبان 
منصوب شــود. اگر برخی شــنیده ها در محافل 
سیاسی و رســانه ای مقرون به واقعیت باشد باید 
علی الریجانی را ششمین رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت دانست؛ امری که با توجه به دیدگاه های 
الریجانی، شاید به پایان بن بست الحاق ایران به 
کنوانسیون های ذیل »اف ای تی اف« کمک کند!

    
آغاز شانزدهمین نشست 

بین المللی آستانه در قزاقستان 
در ادامه نشست های بین الملل برای ایجاد صلح 
و ثبات در سوریه، شانزدهمین نشست بین المللی 
آســتانه با حضور هیات های ســوریه-معارضه، 
کشــورهای ضامن یعنی ایران، روســیه، ترکیه و 
کشــورهای ناظر )عراق، لبنان( در تاریخ ۱۶-۱۷ 
تیرماه سال جاری در شــهر نور-سلطان پایتخت 
قزاقستان برگزار می شود. این اولین نشست مذاکرات 
روند آستانه- نورسلطان پس از شیوع  کرونا است.  
هیات جمهوری اســالمی ایران در این نشست ها 
مواضع خود مبنی بر مبارزه با تروریسم، کمک های 
بشر دوستانه، ادامه تحریم های امریکا بر علیه سوریه 

را مطرح کرد.

همزمان جان کربی، 
سخنگوی پنتاگون دیروز 

اعالم کرد که آمریکا 
به دنبال جلب رضایت 
همسایگان افغانستان 

برای حمالت هوایی است 
و پنتاگون هفته گذشته با 
وزرای خارجه ازبکستان 
و تاجیکستان گفت وگو 
کرده و آنها با مقامات در 

وزارت خارجه آمریکا دیدار 
کرده اند

در بحبوحه پیشروی های 
سرسام آور طالبان در 

افغانستان، سران این گروه 
دیروز بار دیگر در تهران، 

پایتخت ایران بودند. البته 
تهران میزبان دیگر رهبران 

و چهره های سیاسی 
افغانستان نیز بود. این سفر 
به دعوت ایران انجام شده 

و مبین عزم ایران برای 
حل دیپلماتیک مسئله 

افغانستان است

یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت: 
به هیچ وجه امکان نــدارد اصالح طلبی در 
کابینه آقای رئیسی باشــد و اگر هم چنین 
اتفاقی بیفتد بهترین فرد مورد نیاز کشــور 
آقای ظریف اســت که مذاکرات مهم وین 
را پیش می برد؛ اگر رئیســی آمد ظریف را 
انتخاب کرد آن وقت می گوییم کارشــان 

درست است.
علی محمد نمازی در گفت وگو با ایلنا، در 
خصوص یکدست شدن ارکان نظام و حذف 
دیگر جناح و جریان های سیاسی از قدرت 
اظهار کرد: اگر یکدســتی قوا منجر به رفع 
مشکالت سفره مردم شود، خوب است اما 

ما در زمان احمدی نژاد و معجزه هزاره سوم 
نامیدنش یکدستی قوا را مشاهده کردیم که 

چیزی برای کشور نداشت.
وی افزود: تجربه تلخی که از دوره آقای 
احمدی نژاد که معجزه هزاره سوم نامید شد 
و امروز رانده و مطرود شده است داریم تجربه 
خوبی نیست، خاطرتان باشد رئیس جمهور 
و مجلس 4 ســالی باهم بودند اما در 4 سال 
دوم کشور با مشــکالت زیادی مواجه شد؛ 
بر همین اســاس تجربه اثبات کرده است 

هماهنگی بین قوا جواب می دهد یا خیر.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی یادآور شد: به چند دلیل می توان 

عنوان کرد یکدســت کردن قوا نمی تواند 
منجر به حل مشــکالت شــود، ما هرچه 
غیرخود ی هــا را از دایــره حکومت بیرون 
کنیم باز بیــن آنهایی که باقــی می مانند 
اختالف به وجود می آیــد و دوباره از داخل 
افراد کــم و کمتر می شــوند بنابراین باید 
مکانیزمی را بپذیریم که مردم افراد را ســر 

کار بیاورند و یا آن ها کنار بگذارند.
وی درباره اینکه رئیس جمهور منتخب 
از فعاالن سیاسی و دبیران کل احزاب برای 
تشکیل دولت و اداره کشــور نظر خواهی 
می کند آیا این گونه اقدامات مفید هستند، یا 
خیر گفت: در دنیا مکانیزم هایی مطرح است 

که در ایران مطرح نیست، رقابت ها ابتدا در 
داخل خود حزب انجام می شود؛ این کاری 
که آقای رئیســی و تیمش انجام می دهند 
مبنی بر اینکه با دبیران کل احزاب و چهره 
ها تماس می گیرند و درخواست پیشنهاد، 
مشاوره، انتقاد یا بیانیه و اطالعیه می دهند 
و خواسته می شود که نیرو معرفی کنند، در 

تضاد نظام دموکراتیک و جمهوریت است.
وی تاکید کرد: با هیچ معیاری نمی خواند 

در نظام دموکراتیک کــه در یک انتخابات 
آزاد رئیس جمهور انتخاب شده است، بعد از 
انتخابات تهیه برنامه با پیشنهادات احزاب 
رقیب باشــد؛ من نمی دانم آقای رئیسی و 
تیمش بر چه اســتداللی ایــن کار را انجام 

می دهند!
نمازی در پاسخ به اینکه رئیسی در زمان 
انتخابات اعالم کرد قصد تشکیل یک کابینه 
فراجناحی دارد، شاید به همین دلیل است 
کــه از جریان مقابل خــودش نظر خواهی 
می کند، گفت: در نظامی که کارکرد حزبی 
معنا ندارد کابینه فراجناحی یعنی چه؟ این  
لغت ها فقط در کشــور ما درست می شود 
مگر هر حزب نیروی الیقی ندارد که از آنها 
اســتفاده کند؟ به نظرم  این ها شعار و وقت 

تلف کردن است!

نمازی:

امکان ندارد اصالح طلبی در کابینه رئیسی باشد


