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کشورهای عربی خود را برای دوران پسا توافق ایران و آمریکا آماده میکنند؟

خداحافظمرکل

در آستانه دور بعدی مذاکرات

تور منطقهای بن سلمان علیه ایران

شولتس رسما صدراعظم آلمان شد
پارلمان آلمان روز (چهارشنبه) با ۳۹۵
رای مثبت اوالف شولتس را به عنوان نهمین
صدراعظم آلمان پس از جنگ جهانی دوم و
جانشینی آنگال مرکل پس از  ۱۶سال تصدی،
تایید کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از آسوشیتدپرس،
فرانک والتر اشتاینمایر ،رئیسجمهور آلمان نیز
صدراعظمی شولتس را تایید کرد.
دولت شولتس با امید زیادی به مدرن کردن
پرجمعیتترین کشور اتحادیه اروپا و مبارزه با
تغییرات آب و هوایی قدرت را در دست میگیرد
اما با چالش فوری مقابله با سختترین مرحله
آلمان از همهگیری ویروس کرونا مواجه است.
شولتس  ۶۳ساله ،معاون صدراعظم و وزیر
دارایی آلمان از سال  ،۲۰۱۸تجربه و نظم فراوانی
را برای ائتالف سوسیال دموکراتهای چپ
میانه خود ،سبزهای طرفدار محیط زیست و
دموکراتهای آزاد طرفدار تجارت به همراه دارد.
این سه حزب ترکیب رقبای سابق را به عنوان
یک اتحاد مترقی به تصویر میکشند که پس
از دوران تقریبا ً رکوردی مرکل در قدرت ،انرژی
جدیدی را به کشور وارد میکند.
شولتس برای انتخاب شدن به عنوان صدراعظم
به حمایت حداقل  ۳۶۹قانونگذار در مجلس
 ۷۳۶کرسی پارلمان نیاز داشت .او توانست ۳۹۵
رای از  ۷۳۶رای پارلمان را بدست آورد.
شرکای ائتالف  ۴۱۶کرسی بین خود دارند،
بنابراین خیال او از داشتن اکثریت راحت بود.
مرکل که دیگر عضو پارلمان نیست ،هنگام افتتاح
جلسه از سالن تماشاگران جلسه را نگاه میکرد.
در کنفرانس مطبوعاتی ،دولت جدید آلمان
به رهبری حزب چپمیانه سوسیال دموکراتها
( )SPDتحت فشار قرار گرفت تا نسبت به
اولویتهای سیاست خارجه خود شفافسازی
کند.
به گزارش ایسنا ،به نوشته پایگاه دویچه وله،
پس از امضای رسمی توافقنامه ائتالف سه-
حزبی ،اوالف شولتس ،صدر اعظم جدید آلمان
و بقیه اعضای کابینه وی قرار است پس از
رایگیری و مراسم تحلیف در پارلمان آلمان ،کار
خود را آغاز کنند.
شولتس همزمان با طرح پرسشهایی
درخصوص روسیه ،چین ،آمریکا درکنار رابرت
هابک ،یکی از رهبران سبزها و معاون جدید
صدراعظم آلمان و همچنین کریستین لیندنر،
رهبر حزب دموکرات آزاد ( )FDPو وزیر دارایی
جدید آلمان ،اروپا را در کانون توجه قرار داد.
شولتس اظهار کرد که تقویت اتحادیه اروپا در
سطح جهانی و اطمینان حاصل کردن از اینکه
آلمان بخشی از این روند است ،از اصلیترین
اولویتها محسوب میشود.
شولتس درخصوص اولین سفرش به خارج
از آلمان بهعنوان صدراعظم جدید این کشور
گفت که وی به این سنت اخیر و سفر به فرانسه
افتخار میکند؛ سفری که به دنبال بازدید از
بروکسل برای مالقات با رهبران اتحادیه اروپا
انجام شد .آنگال مرکل ،گرهارد شرودر ،هلموت
کوهل و هلموت اشمیت ،صدراعظمهای پیشین
آلمان همگی پس از منصوب شدن به مقام
صدراعظمی ،به فرانسه سفر کردند.
آشتی و دوستی فرانسه و آلمان پس از دو
جنگ جهانی به رکن اصلی سیاست خارجی و
اروپایی آلمان تبدیل شده است.
شولتس ،صدراعظم جدید آلمان متعهد شد
که آلمان از لهستان درخصوص بحران مرزی
با بالروس حمایت میکند و وی از الکساندر
لوکاشنکو ،رئیس جمهوری بالروس بهدلیل
استفاده از مهاجران برای اعمال فشار علیه
اتحادیه اروپا انتقاد کرد.
همچنین پیرامون مسئله لهستان ،رابرت
هابک ،معاون شولتس اظهار کرد که قوانین
برای همه افراد عضو اتحادیه اروپا امری ضروری
و حیاتی است .رهبر حزب سبزها نیز افزود که
آلمان از کمیسیون اروپایی که در اختالف با
دولتهای ورشو و بوداپست است ،حمایت
خواهد کرد.
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به گزارش رویداد ،24پس از گذشت چند روز از
تور منطقهای امانوئل مکرون به سه کشور حوزه
خلیج فارس و خاطرنشان کردن اهمیت دیپلماتیک
سیاسی و اقتصادی این منطقه برای پاریس ،شاهد
سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به
دوحه برای بحث درباره توافقنامههای اقتصادی
بزرگ بودیم که تاکیدی بر اهمیت این منطقه برای
ترکیه است .همچنین سفر محمد بن زاید ولیعهد
دبی و سرمایه گذاری ده میلیارد دالری در ترکیه را
میتوان در راستای همین خروج از حالت انفعال
تحلیل کرد.
در همین راستا ،شاهد سفر شیخ طحنون بن
زاید مشاور امنیت ملی امارات به ایران بودیم که
در چارچوب استراتژی به صفر رساندن مشکالت
از سوی امارات و همچنین تالشهای ایران برای
سرمایهگذاری در روابطش با ابوظبی برای کاهش
فشارهای بینالمللی بر خود و رفع نگرانی کشورهای
خلیج فارس در مورد پرونده هستهای و سیاستهای
منطقهای ایران بودیم.
روزنامه الجریده کویت ،اما از تالشها بر
آمادهسازی برای دوران پسا توافق در منطقه خلیج
فارس خبر داده و نوشته :با وجود چالشهای قوی
موجود در هفتمین دور مذاکرات وین ،تحرکات
موجود در منطقه نشان میدهد که کشورهای
حوزه خلیج فارس خود را برای مرحله پسا توافق
ایران و آمریکا آماده میکنند .یک منبع آگاه
دیپلماتیک ایرانی میگوید که دیدارهای بی سابقه
طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات در
تهران با ابراز نگرانیهایی از برنامه هستهای ایران
و نقش منطقهای آن با تاکید بر ضرورت دستیابی
کشورهای حوزه خلیج فارس به ضمانتهایی از
ایران همراه بود.
به گفته این منبع آگاه علی شمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی ایران پیشنهاد برگزاری گفتگوهای
منطقهای با حضور همه کشورهای حوزه خلیج فارس
را در دیدار با طحنون بن زاید مطرح کرده است.
آغاز تور منطقهای محمد بن سلمان ولیعهد
سعودی به کشورهای حوزه خلیج فارس اما در
راستای تالش های ریاض برای مقابله با مذاکرات
هسته ای و اجماع سازی علیه تهران تحلیل میشود.
تور خلیج فارس محمد بن سلمان برای اجماع سازی
علیه ایران
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی به تحلیل
تور منطقهای ولیعهد سعودی به عمان اشاره کرده و
آن را تالشی برای ایجاد اجماع علیه ایران در میانه
مذاکرات هستهای وین خوانده است .این نخستین
سفر محمد بن سلمان به خارج از عربستان از زمان
آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان است .نویسنده
این مقاله تور منطقهای محمد بن سلمان را سفر
نادری خوانده و میگوید که این سفر تالشی برای
تقویت مواضع ریاض در میان متحدان حوزه خلیج
فارس این کشور برای ایجاد اجماعی علیه آنچه تهدید
ایران در میانه مذاکرات احیای برجام خوانده ،است.
ولی عهد و حاکم کنونی عربستان سعودی تور
منطقهای خود را روز دوشنبه با سفر به عمان آغاز
کرد و با رهبران این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
قرار است وی در ادامه این سفر به کشورهای امارات
متحده عربی ،بحرین و کویت و قطر نیز سفر کند.
تور منطقهای محمد بن سلمان همزمان با آغاز دور
جدیدی از مذاکرات احیای توافق هستهای ایران در
وین و عدم رغبت کشورهای حوزه خلیج فارس برای

در یک کنفرانس خبری مطرح شد

آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه
ایران اعمال کرد

کشورهای عربی منطقه حوزه خلیج فارس شاهد تحرکات دیپلماتیک قابل توجهی در این روزها هستند .منطقه از حالت انتظاری که در سالهای اخیر در آن
به سر میبرد خارج شده و در سایه ابهام در روابطش با ایاالت متحده آمریکا به سمت ایجاد و توسعه روابط با کشورهای مهم دیگر منطقه روی آوردهاند.

تحرکات
دیپلماتیکدر
منطقه باال گرفته
است؛ برخی
کشورهایعربی
خود را برای
دوران پسا توافق
ایران و آمریکا
آماده میکنند و
برخی دیگر مانند
عربستان روی
به اجماع سازی
علیهتهران
آوردهاند
مواجه نظامی با تهران انجام میشود ،کشورهایی که
از توافق قدرتهای جهانی با ایران نگران هستند .یک
مقام ارشد سعودی که خواست نامش فاش نشود
درباره جزئیات سفر محمد بن سلمان به کشورهای
حوزه خلیج فارس گفت که قرار است در این سفر
کیفیت نحوه مواجه با تهدیدات ایران بحث و
گفتوگو شود.
در تحلیل روزنامه وال استریت ژورنال آمده
است که عربستان سعودی با مشکالت خروج
از جنگ یمن مواجه است .ریاض رهبری ائتالف
نظامی جنگ در یمن را از سال  ۲۰۱۵بر عهده دارد.
هدف از این جنگ حمایت از دولت یمن در مقابل
حوثیهای مورد حمایت ایران بود .عربستان سعودی
تالش میکند تا در میان پیروزیهایی که حوثیها
در استان نفت خیز مارب که در نزدیکی مرزهای
عربستان قرار دارد ،حمایت کشورهای حوزه خلیج
فارس را به دست بیاورد.
آمریکا متحدانش در خلیج فارس را به ایجاد جبهه
متحدی در مقابل مسائل مهمی ،چون ایران تشویق
میکند .ایجاد این جبهه در شرایطی اهمیت پیدا
کرده است که نگرانیهایی از بابت کاهش ارتباط
آمریکا با منطقه و متمرکز شدن آن بر روی چین
وجود دارد.
کشورهای کمتر قدرتمند حوزه خلیج فارس مانند
کویت و عمان نیز در این میان تالش کردند تا از
مشکالت به دور باقی بمانند و همین موضوع باعث
شد تا در نزاعهای منطقهای واسطه گری کنند .روز
دوشنبه گذشته طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی
امارات با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار و

گفتگو کرد .این نخستین سفر یک مقام اماراتی به
ایران طی هشت سال گذشته است.
این سفر پس از سفر شیخ محمد بن زاید ،ولی
عهد ابوظبی و حاکم فعلی این کشور به آنکارا و دیدار
با رجب طیب اردوغان صورت گرفت .سفری که با
هدف کاهش تنشها میان دو کشور انجام شد.
عبدالله عبدالخالق ،تحلیلگر سیاسی در خبرگزاری
امارات نوشت که سفر مشاور امنیت ملی امارات به
تهران تالشی جدی برای ارتباط با تهران و برقراری
روابط با دولت جدید این کشور است .یک مقام
ارشد حوزه خلیج فارس نزدیک به این سفر نیز گفت
که این سفر تالشی برای نشان دادن پیام عربستان
سعودی و ایجاد موضع متحد در قبال ایران است که
اکنون در جریان مذاکرات هستهای قرار دارد.
اسرائیل به دنبال اتهام زنی علیه تهران
تحرکات منطقه خلیج فارس اما نمیتواند شکاف
عمیق موجود میان کشورهای عربی و ایران را که
به دلیل بحرانهای چند سال اخیر از جمله جنگ
سوریه ،جنگ یمن ،برنامه هسته ای و موشکی ایران
و حمایت تهران از برخی گروه های نیابتی در منطقه
را به این سرعت پر کند .به ویژه آنکه اسرائیل در چند
ماه اخیر بر فشارهای خود علیه آمریکا برای مقابله با
ایران افزوده و نگرانی از بابت هرگونه توافق آنها را به
سمت باجگیری از آمریکا و برخی کشورهای منطقه
سوق داده است.
در همین راستا رئیس دستگاه جاسوسی اسرائیل
موساد در سفر به واشنگتن قرار است اسناد و
مدارکی ارائه کند که ادعا میکند دو تاسیسات سری
برای غنی سازی اورانیوم باالی  ۲۰درصد در ایران

مشغول به فعالیت هستند .یک منبع آگاه در گفتگو
با روزنامه الجریده کویت با اعالم این خبر گفت که
دیوید بارنیا رئیس موساد که روز گذشته سه شنبه
به واشنگتن سفر کرده است قرار است پروندهای
پیرامون ایران که حاوی اسناد و تصاویری است که
وجود دو تاسیسات هستهای سری در ایران را فاش
میکند را ارائه کند .به ادعای اسرائیل ایران در این
تاسیسات اورانیوم باالی  ۲۰درصد غنی میکند.
این منبع آگاه گفته که یکی از این تاسیسات در ۵۰
کیلومتری مرز مشترک ایران با جمهوری آذربایجان و
دومی در اهواز قرار دارد.
تالش برای ارائه مدارک جدیدی علیه ایران از
سوی اسرائیل به آمریکا در شرایطی صورت میگیرد
که بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل نیز در این سفر
تالش میکند تا به تسلیحات جدید ،پیشرفته و زره
زن آمریکایی دست پیدا کند و عالوه بر آن بتواند
سامانه موشکی گنبد آهنین و سامانههای پیکان و
عصای جادویی اسرائیل را تقویت کند ،عالوه بر آن
گانتس همچنین تالش میکند ارائه توانایی استفاده
از لیزر برای مقابله با موشکها و دستیابی اسرائیل به
آنچه تجهیزات و فناوریهای بسیار طبقه بندی شده
و پیچیده آمریکایی خوانده شده ،تسریع بخشد.
گانتس تاکید دارد که این سفر با هدف هماهنگی بر
سر راه کار «ب» در صورت شکست همه تالشهای
موجود برای توافق با ایران انجام میشود.
روزنامه یدیعوت احارنوت اسرائیل نیز این خبر را
تایید کرد و گفت که قرار است رئیس موساد در
این سفر اطالعات جاسوسی جدیدی پیرامون برنامه
هستهای ایران ارائه کند.

گزارش سالیوان از رایزنی بایدن و پوتین درباره ایران

مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری به سواالتی
درباره مواضع آمریکا در مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین
و گفتوگوی اخیر روسای جمهور آمریکا و روسیه پیرامون ایران
پاسخ داد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید ،جیک
سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ
به این سوال که آیا در گفتوگوی شب گذشته روسای جمهور
آمریکا و روسیه ،وعده ای از طرف روسیه برای اعمال نفوذ در جهت
تغییر موضع ایران در مذاکرات وین داده شده است یا نه ،گفت:
رئیس جمهور و رئیس جمهور پوتین گفتوگوی خوبی درباره مسئله
ایران داشتند .ثمربخش بود .آمریکا و روسیه قبال و حتی در شرایط
دشواری مثل سال  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۵برای رسیدن به برجام[توافق هسته
ای] همکاری کرده اند .موقعیت کنونی برهه ای است که روسیه و
آمریکا می توانند برای اطمینان یافتن از این که ایران هیچ گاه به
سالح هستهای دست نمی یابد ،به رایزنیهای دقیق ادامه دهند.
سالیوان در پاسخ به این که احیای توافق هسته ای مانند زمان
اوباما موجب حمایت ایران از گروه های شبه نظامی منطقه مانند
حزب الله لبنان خواهد شد و با توجه به این ،آیا آمریکا در این دور
از مذاکرات وین قصد دارد به موضوع آنچه شبه نظامیان وابسته
به ایران خوانده شده اند بپردازد ،با ادعاهایی علیه نقش ایران در

منطقه و با بیان این که با گفتن سه نکته به این سوال پاسخ می
دهم ،ادعا کرد :از وقتی دونالد ترامپ در سال  ۲۰۱۸تصمیم گرفت
آمریکا را از توافق هسته ای ایران خارج کند ،حزب الله به ارعاب
لبنان و منطقه ادامه داده است .شبه نظامیان ایران در عراق و
سوریه و یمن به پیش روی ادامه داده اند .بنابراین ،عضو نبودن
در توافق هسته ای راهکار مناسبی برای موضوع شبه نظامیان نبوده
است.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادامه داد :دوما ،هیچ چیزی مرتبط
با توافق هسته ای ظرفیت و توان آمریکا برای پرداختن به این شبه
نظامیان را کاهش نمی دهد و ما آماده آن هستیم .در واقع ،در
پاسخ به حمالت انجام شده علیه نیروهای آمریکایی در عراق،
رئیس جمهور بایدن دو بار وارد عمل شدهاند ،یک اقدام نظامی
مستقیم در پاسخ به آن شبه نظامیان و عالوه بر آن ،تحریم ها هم
بوده اند .سوما ،ایران در نهایت ،با یک سالح هستهای و با شراکت
شبه نظامیانش تهدید بزرگتری نسبت به ایرانی خواهد بود که
سالح هسته ای نداشته باشد .بنابراین ،ما مصمم هستیم اطمینان
بیابیم آن ها هیچ گاه به یک سالح هستهای دست پیدا نمیکنند و
دیپلماسی بهترین مسیر پیش رو است.
این مقام ارشد کاخ سفید در ادامه در پاسخ به این که با توجه
به اظهارات قبلی دولت آمریکا ،ایران در مذاکرات دور هفتم به قدر

کافی جدیت نداشته است ،چه چیزی باعث می شود آمریکا فکر
کند ایران در دور هشتم مذاکرات جدی خواهد بود و چقدر زمان
برای آن نیاز است ،توضیح داد :هرچه ایران بیشتر پای میز مذاکرات
عدم جدیت نشان دهد ،اتحاد میان گروه  ۵+۱بیشتر می شود و آن
ها بیشتر به عنوان عضو منزوی توافق جلوه خواهند کرد .بنابراین،
توپ در زمین ایران است که ببیند آیا می خواهد بیاید و نشان بدهد
جدی است یا نه.
به گزارش ایسنا ،اظهارات سالیوان در پی این مطرح میشود که
دوشنبه گذشته ،هفتمین دور مذاکرات احیای توافق هستهای در
وین پس از وقفهای چند ماهه آغاز به کار کرد .ایران تاکید کرده
است با هدف لغو کلیه تحریمهای غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا و
رسیدن به توافقی خوب در این مذاکرات حاضر میشود.

نشست روز جمعه پایان یافت و نتایج نشست از سوی ایران و
طرفهای مذاکرات مثبت ارزیابی شده است .کاخ سفید و وزارت
امور خارجه آمریکا نیز پس از برگزاری نشست بر قصد دولت بایدن
برای در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی با ایران تاکید کردند.
ایران دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم ها و اقدامات هسته
ای به طرفین مذاکرات وین ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ است.
این دو سند پیش نویس مقدمهای بر سند سومی خواهند بود که
مربوط به موضوع راستی آزمایی لغو تحریمها است.

وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهایی
علیه چند شخص و نهاد ایرانی خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از یاهو نیوز ،وزارت
خزانهداری آمریکا روز سهشنبه  ۱۵شخص و
چهار نهاد ایرانی ،سوری و اوگاندایی را در لیست
تحریمهای خود قرار داد.
این تحریمها غالمرضا سلیمانی ،حسن کرمی،
سیدرضا موسوی اعظمی ،لیال واثقی ،مسعود
صفدری و صغری خدادی را هدف قرار دادهاند.
همچنین زندان زاهدان ،زندان مرکزی اصفهان
و نیروی ویژه ضد تروریسم ایران نیز در لیست
تحریمها قرار گرفتهاند .سخنگوی وزارت امور
خارجه کشورمان به اقدام آمریکا در اعمال
تحریمهای جدید علیه ایران واکنش نشان داد.
بزاده در صفحه
به گزارش ایسنا ،سعید خطی 
توییتر خود نوشت« :حتی در میانه گفتوگوهای
وین ،آمریکا از اعمال تحریم علیه ایران دست
بر نمیدارد .واشنگتن قادر به درک این مسئله
نیست که کارزار شکست حداکثری و گشایش
دیپلماتیک نقیض هم هستند .تشدید تحریمها،
نه تنها اهرم نمیسازد  -بلکه در تضاد با جدیت
و حسن نیت ادعایی است ».نماینده روسیه
در سازمانهای بینالمللی در وین ،ضمن خبر
دادن از برگزاری سری نشستهای غیررسمی
طرفین برجام جهت آمادهسازی برای از سرگیری
م آمریکا علیه ایران
مذاکرات وین ،از اعمال تحری 
با وجود برقرار بودن مذاکرات وین ،انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف نماینده
روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین در
صفحه توییترش درباره نشستهای غیر رسمی
پیش از از سرگیری دور هفتم مذاکرات احیای
توافق هستهای در وین ،نوشت :نشستهای
غیررسمی برای آمادگی از سرگیری دور هفتم
مذاکرات وین درباره برجام در جریان هستند.
دوشنبه گذشته ،هفتمین دور مذاکرات احیای
توافق هستهای در وین پس از وقفهای چند ماهه
آغاز به کار کرد .ایران تاکید کرده است با هدف
لغو کلیه تحریمهای غیرقانونی و ناعادالنه آمریکا
و رسیدن به توافقی خوب در این مذاکرات حاضر
میشود.

بلینکن:

خروج از برجام اشتباه بزرگی بود

وزیر امور خارجه آمریکا در گفتوگویی ضمن
این که خروج دولت قبلی این کشور از توافق
هستهای را اشتباهی بزرگ تلقی کرد ،تاکید کرد
ن راه پرداختن به مسئله برنامه
دیپلماسی بهتری 
هستهای ایران است.
به گزارش ایسنا ،صفحه توئیتر شبکه الجزیره
نوشت ،آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا
در گفتوگو با روزنامه آمریکایی وال استریت
ژورنال گفت :خروج از توافق هستهای اشتباهی
بسیار بزرگ بود.
الجزیره به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا
ادامه داد :ما همچنان بر این باوریم دیپلماسی
بهترین راه حل کردن مسئله هستهای ایران
است.
این شبکه به نقل از بلینکن آورده است :عرصه
به طور نامحدود برای بازگشت ایران به پایبندی
به توافق باز نخواهد بود.
الجزیره به نقل از وزیر امور خارجه آمریکا
ادامه داد :مذاکرات هستهای از سرگرفته می
شوند و میبینیم ایران موضع دیگری را اتخاذ
میکند یا نه.
اظهارات بلینکن در پی این مطرح میشود که
هفتمین دور از مذاکرات احیای توافق هستهای
در وین دوشنبه گذشته آغاز شد.
این مذاکرات که چند روز به دلیل بازگشت
مذاکرهکنندگان به کشورهایشان به منظور
رایزنیهای بیشتر در خانه متوقف شده بود ،فردا
پنجشنبه از سرگرفته خواهد شد.
ایران دو سند پیشنهادی راجع به لغو تحریم ها
و اقدامات هسته ای به طرفین مذاکرات وین ارائه
کرده و منتظر دریافت پاسخ است .این دو سند
پیش نویس مقدمه ای بر سند سومی خواهند
بود که مربوط به موضوع راستی آزمایی لغو
تحریم ها است.

خویخشونتتغییرناپذیر

چرا طالبان کماکان عاشق بمبگذاری انتحاری هستند؟
اندکی پس از آن که طالبان کنترل کابل را در اواسط ماه آگوست گذشته در
دست گرفتند اسکادرانی از نیروهای استشهادی یا بمبگذاران انتحاری خود را در
رژهای که از تلویزیون ملی افغانستان پخش میشد در معرض نمایش گذاشتند.
این نمایش ناراحت کننده زرادخانهای از جلیقههای انتحاری و خودروهای
بمبگذاری شده انتحاری را در معرض دید عموم قرار داد .هم چنین ،قوطیهای
پالستیکی زرد رنگی به نمایش گذاشته شدند که برای ساخت بمبهای دست
ساز استفاده میشدند و در پس زمینه این تصاویر تصنیفی در تمجید از بمبها
و بمبگذاران مرتبط پخش میشد.
به گزارش فرارو ،در مراسمی جداگانه ،طالبان یادبودی را برای بمب گذاران
انتحاری در هتل اینترکانتینانتال کابل برگزار کردند .این بار «سراج الدین حقانی»
وزیر کشور حکومت تازه طالبان و رئیس شبکه بدنام حقانی به صدها مرد
که نماینده اعضای خانواده بمب گذاران انتحاری بودند «فداکاری الهی» این
«عزیزان» را تبریک گفت و به آنان وعده اهدای زمین ،پول نقد و زمین را داد.
در ماه اکتبر ،در بحبوحه افزایش تنش میان افغانستان با تاجیکستان طالبان از
اعزام سه هزار بمبگذار انتحاری به مرز دو کشور خبر داد.
ه نظر میرسد که عشق آن گروه به بمبگذاری انتحاری در حال تبدیل شدن به
چرخه تازهای است و مقامهای طالبان به طور علنی از این تاکتیک و عوامل آن
در تالشی آشکار برای عادیسازی بمبگذاری انتحاری در مقیاس بزرگتر و در
سطح اجتماعی ستایش به عمل میآورند.
پس از تبدیل شدن از یک گروه شورشی به رژیمی مستقر که وظیفه اداره

یک کشور را برعهده دارد ممکن است اگر نه کامال غیر منطقی بلکه عجیب به
نظر برسد که طالبان هنوز با شور و حرارت استفاده از یکی از آزاردهندهترین و
مخربترین اشکال خشونت سیاسی را ترویج میکند.
در هر حال ،بمبگذاری انتحاری ممکن است در بیثبات کردن دولتی که با
شورش علیه آن میجنگید موثر باشد ،اما زمانی که شما یک دولت مستقر
هستید و نیرویی که باید پس از آن آشفتگی را برطرف سازید داستان متفاوت
خواهد بود .عالوه بر آن ،بمبگذاریهای انتحاری دقیقا برای ایجاد ثبات در یک
کشور و اقتصاد در آستانه سقوط آزاد آن که نیازمند مذاکرات در مورد توافق
نامههای تجاری با کشورهای خارجی یا مقابله با شیوع کرونا است اقدامی مفید
نیست .مسائلی که برشمرده شد همگی مشکالت مبرم کنونی پیش روی دولت
طالبانهستند.
با این وجود ،نگاهی دقیقتر به رابطه طالبان با بمبگذاری انتحاری و چگونگی
تکامل آن از زمانی که آن گروه برای نخستین بار این تاکتیک را در سال ۲۰۰۳
میالدی پذیرفت دالیل استراتژیک و اجتماعی عمیقتری را نشان میدهد که چرا
آن گروه ممکن است کماکان به بمبگذاری انتحاری تمایل داشته باشد و آن را
تاکتیکی دارای ارزش تداوم یافتن قلمداد کند.
نخست آنکه بمبگذاری انتحاری عمیقا در واحدهای مسلح طالبان نهادینه شده
است و حفظ سپاهی از بمب گذاران انتحاری و تدارکات خوب آن گروه این
موضوع را تضمین میکند که طالبان در صورت نیاز برای انجام چنین حمالتی
آنان را در اختیار دارد .دستور چنین استفادهای ممکن است شامل دالیل

داخلی ،منطقهای یا حتی جهانی باشد از جمله مبارزه با مقاومت مسلحانه
بالقوه داخلی ،شورش داعش یا مداخله احتمالی نظامی خارجی یا تنها برای
قلدری کردن در برابر کشورهای همسایه عمدتا در آسیای مرکزی .همچنین،
طالبان میتوانند بمبگذاران انتحاری را در اختیار سایر گروههای همفکر خود در
عرصههای عملیاتی دوردست مانند کشمیر تحت کنترل هندوستان یا آسیای
مرکزی قرار دهند.
نکته دوم آن که تجلیل از بمبگذاری انتحاری در خدمت پویایی قدرت در درون
طالبان است .اکنون جنگ که عامل اصلی اتحاد میان جناحهای مختلف طالبان
بوده (دست کم در حال حاضر) با فروپاشی کابل ناپدید شده ایجاد شکاف درون
آن گروه اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
این گونه به نظر میرسد که شبکه حقانی که در طول سالهای گذشته صدها
عملیات انتحاری برنامه ریزی شده ،مخرب و هماهنگ را انجام داده انحصار
قوی بر بخش بمبگذاری انتحاری آن گروه دارد .به این ترتیب ،نمایش عمومی
اخیر طالبان ممکن است با هدف جنگ قدرت داخلی باشد .شبکه حقانی با
داشتن اختالف با رهبری طالبان مستقر در قندهار ممکن است از انحصار خود
بر بمبگذاران انتحاری به عنوان یک مزیت استراتژیک در برابر جناح رقیب خود
استفاده کند نمایش چنین قدرتی میتواند به عنوان یک ابزار و تاکتیک چانه زنی
و یا بازدارندگی مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود ،فراتر از این اهداف ،طالبان ممکن است از بمبگذاری انتحاری
برای دستیابی به اهداف اجتماعی و روانی گستردهتر هم درون گروه و هم در

جامعه افغانستان استفاده کنند یعنی ترویج خشونت و دلسرد کردن هرگونه
وابستگی عاطفی و فیزیکی به زندگی .هدف آن است که ذهنیت اجتماعی را به
مکانی تبدیل کنیم که اشتیاق به تخریب و خشونت بر عقل غلبه کند چرا که از
دید طالبان فقدان جنگ نباید به معنای عادیسازی زندگی و زندگی کردن باشد.

