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اخبار

گفتوگوی امیرعبداللهیان با
وزیرخارجه عمان
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
عصر روز پنجشنبه با بدر البوسعیدی ،وزیر امور
خارجه سلطنت عمان در خصوص مسائل دوجانبه
و منطقهای و بینالمللی به صورت تلفنی گفتگو و
تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگوی
تلفنی با تاکید بر اهتمام تهران و مسقط به توسعه
و تعمیق مناسبات دو کشور ،بر ضرورت پیگیری و
اجرایی شدن ابعاد مختلف و توافقات انجام شده
در سفر رئیس جمهور کشورمان به عمان تاکید
کرد .امیر عبداللهیان نقش عمان را در تحوالت
منطقهای مهم ارزیابی و از تالشهای این کشور
در استقرار صلح و ثبات و همکاری در منطقه و
از جمله تالشهای این کشور در موضوع یمن
تقدیر کرد .وزیر امور خارجه کشورمان یادآور شد
ما بر گفتگو و همکاری منطقهای تاکید داریم و اهل
منطقه باید در مورد آینده منطقه تصمیم بگیرند.
بدر البوسعیدی ،وزیر امور خارجه عمان نیز در این
گفتگو رویکرد دولت جدید جمهوری اسالمی ایران
در توسعه روابط با کشورهای منطقه را مهم ارزیابی
کرد و گفت :عمان برای پیگیری توافقات صورت
گرفته در سفر اخیر رئیس جمهوری جدی است.
طرفین در این تماس آخرین وضعیت مذاکره
برای رفع تحریمها را مورد بررسی و رایزنی قرار
دادند.

کابوس زمستان بدون گاز در اروپا
به دنبال هشدارهای مقام های آلمانی ،بلژیک
نیز در پی کاهش جریان گاز وارداتی کشورهای
اروپایی از روسیه که بسیاری از این کشورها را وا
داشته تا به دنبال جایگزینهای ممکن برای تامین
گاز خود باشند ،نسبت به مواجهه کشورهای عضو
اتحادیه اروپا با بحران زمستانی هشدار داد.
به گزارش ایرنا ،الشرق قطر روز جمعه به نقل
از «الکساندر دیکرو»Alexander De Croo -
نخست وزیر بلژیک نوشت :کشورهای اتحادیه
اروپا برای جلوگیری از «بحران زمستانی» باید به
صورت جمعی اقدام به خرید انرژی کنند.
بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال
جایگزینهای ممکن برای گاز طبیعی روسیه
هستند.
کشورهای اروپایی به دنبال کاهش واردات از
روسیه و همچنین افزایش قیمت گاز طبیعی به
سمت سایر سوختهای فسیلی از جمله زغال
سنگ روی میآورند.
پیش از این ،وزیر اقتصاد آلمان هم امروز جمعه
به دنبال اظهارات خود که گفته بود کشورش
از کمبود گاز رنج میبرد ،بار دیگر با نسبت به
پیامدهای ناشی از کمبود منابع انرژی هشدار داد
و تصریح کرد :به دلیل این کمبود ،زمستان امسال
در آلمان شرایط سخت خواهد بود .به دنبال
کاهش جریان گاز وارداتی کشورهای اروپایی از
روسیه ،روز دوشنبه قیمت گاز طبیعی در اروپا ،هر
مگاوات ساعت  ۵.۸۷درصد افزایش یافت .بسیاری
از کشورهای اروپایی به دنبال جایگزینهای ممکن
برای گاز طبیعی روسیه هستند.

خبر

«ابتکار» سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران را بررسی می کند

برنامه پوتین برای سفر به ایران

سخنگوی کاخ کرملین اعالم کرد که رئیسجمهور
روسیه در تاریخی نامشخص از ایران بازدید خواهد
کرد.
ماریا زاخارووا ،سخنگوی کاخ کرملین روز جمعه
با اشاره به سفر احتمالی والدیمیر پوتین ،رئیس
فدراسیون روسیه به تهران و شرکت در نشست
روند آستانه گفت :او قطعا در زمانی به آنجا سفر
خواهد کرد اما زمان دقیق آن هنوز تعیین نشده
است.
حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه کشورمان در
بخش از صحبتهای خود در نشست مطبوعاتی
مشترک روز پنجشنبه با سرگئی الوروف ،وزیر
خارجه روسیه با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه با
توجه به مهار ویروس کرونا در جهان در آینده نه
چندان دور شاهد برگزاری نشست سران روسیه،
ترکیه و ایران در چارچوب نشست آستانه در تهران
باشیم گفته بود :بخشی از این نشست به صورت
دو جانبه و بخش دیگر در فرمت آستانه برگزار می
شود.
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برجام باید احیا ء شود!

ماموریت برای احیای برجام

پیش از این نیز بورل در پیامی توئیتری اعالم کرده
بود :من به عنوان هماهنگکننده برجام به تهران
سفر خواهم کرد تا دیداری با امیرعبداللهیان و دیگر
مقامات مربوطه داشته باشم .دیپلماسی تنها راه
بازگشت به اجرای توافق و معکوس کردن تنشهای
کنونی است.
در همین رابطه روز پنجشنبه ،حسین امیرعبدالهیان
وزیر خارجه کشورمان در یک گفت و گوی تلفنی
با وانگ یی ،همتای چینی خود در خصوص روند
مناسبات دوجانبه و برخی مسائل منطقه ای و بین
المللی مورد اهتمام مشترک از جمله مذاکرات رفع
تحریمها گفتوگو و تبادل نظر کردند.
توگو درخصوص
امیرعبداللهیان در این گف 
مذاکرات رفع تحریمها ،با غیر سازنده دانستن
قطعنامه سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا با حسن
نیت و جدیت به یک توافق پایدار و با حفظ منافع
ملت ایران دست یابد .وزیر امور خارجه چین نیز با رد
یکجانبهگرایی در فضای بینالمللی ،وجود مشارکت
راهبردی جامع با ایران را برای توسعه مناسبات میان
دو کشور مفید و سازنده ارزیابی کرد .وانگیی با
شزا
اعالم حمایت از تداوم مذاکرات هستهای و تن 
بودن قطعنامه سیاسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
توگو به
ابراز امیدواری کرد مسیر دیپلماسی و گف 
حصول توافق در مذاکرات وین منجر شود.
دوران بالتکلیفی
توگوها در حالی صورت گرفته که برخی
این گف 
از منابع خارجی اعالم کردهاند که جوزف بورل در
سفر خود به تهران ،حامل پیامی از سوی ایاالت
متحده است .در همین رابطه کورش احمدی،
دیپلمات پیشین ایران در سازمان ملل متحد در
تحلیلی درخصوص مذاکرات وین و سرنوشت برجام،
مینویسد :بالتکلیفی را میتوان ویژگی عمده برجام
در این دوره بشمار آورد .برجام دورههای مختلفی را
تا کنون از سر گذرانده ،اما هیچگاه اینچنین در ورطه
بالتکلیفی گرفتار نبوده است .به رغم آنکه تقریبا
همه طرفها توافق را نهایی شده دانستهاند و حتی
مذاکرهکننده روسی دو هفته پیش از تکمیل توافق در
حد  ۹۹/۹۹درصد سخن گفت ،اما دلیل بالتکلیفی
موجود روشن نیست.
یکی از ویژگیهای این دوره بالتکلیفی بیاطالعی
از دلیل تعلق مذاکرات است .طرف ایرانی تقریبا
سکوت کامل پیشه کرده و توضیحی درمورد اینکه
چرا مذاکرات در تعلیق است ،جز ذکر برخی عناوین
کلی ،سخنی نمیگویند .در حالی که طرفهای غربی
مسئله حذف سپاه از فهرست گروههای تروریستی
را مشکل اصلی معرفی میکنند ،آقای امیرعبدالهیان
این را «یک مسئله فرعی» و «تقلیل دادن موضوع»
خوانده و «مسئله برخورداری ایران از مزایای کامل
اقتصادی در تجارت جهانی» عامل اصلی خوانده
است .اگر مشکل این باشد ،طبعا مذاکرات در وین
نباید متوقف میشد و صحبت از تکمیل ۹۹/۹۹
درصدی توافق نیز بیمعنا بود.
در چنین شرایطی ،اعالم امیرعبدالهیان در ۱۸
خرداد مبنی بر ارائه «یک بسته سیاسی جدید» در
 ۱۶خرداد یعنی در روز شروع به کار شورای حکام
آژانس خوشبینیهایی را موجب شد .سخنگوی
وزارت خارجه هم از ارائه «جدول زمانی و نقشه
راه» به طرف غربی گفت .اما واکنش برخی مقامات
آمریکایی که بدون ذکر نام مدعی شدهاند که «بسته

یک دیپلمات سابق تشریح کرد

گروه بین الملل  -پس از آنکه انریکه مورا ،معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که وی به همراه جوزب بورل ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و رابرت مالی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در رستورانی در خصوص برجام و چشماندازهای منطقه خاورمیانه به طور مفصل گفت وگو
و رایزنی کرده اند ،روز گذشته سعید خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفر جوزف بورل نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه
ی دیگر از مقامات جمهوری اسالمی ایران خبر داد .به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه
اروپایی به تهران برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان و برخ 
در این سفر که در چارچوب رایزنیهای جاری میان ایران و اتحادیه اروپایی انجام می شود در خصوص مناسبات دوجانبه ،برخی موضوعات منطقهای و
بینالمللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریمها بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

جوزف بورل
مسئول
سیاست
خارجیاتحادیه
اروپا در حالی
به تهران
سفر کرده که
برخی از منابع
رسان های وی
را حامل پیام
آمریکا به ایران
دانسته اند
سیاسی» ایران مبهم و غیرمحتوایی است و ادعای
یک دیپلمات اروپایی مبنی بر اینکه ابتکار ایران تنها
قول برگزاری جلسات در برابر عدم طرح قطعنامه در
شورای حکام بود ،خوشبینیهای اولیه را کم رنگ
کرد .طرف اروپایی همچنین مدعی است که طی چند
هفته گذشته خواستار برگزاری نشستها بوده ،اما
طرف ایرانی نپذیرفته است.
طبیعی است که ادعاهای طرف غربی را نمیتوان
پذیرفت ،اما سکوت طرف ایرانی و عدم ارائه توضیح
در مورد چونی و چرایی شرایط موجود به لحاظ روابط
بزا است .خاصه آنکه اکنون بخشی از
عمومی آسی 
تالشها متوجه «معرفی مقصر» است و اگر طرف
ایرانی در اقناع افکار عمومی ضعف نشان دهد ،خطر
عقب افتادن در امر مقصر یابی وجود خواهد داشت.
طبعا هرگونه توفیق طرف مقابل در این زمینه قابل
ترجمه به اقدامات عملی نیز خواهد بود.
به گزارش انتخاب ،در ادامه این مطلب آمده است:
مشکل بزرگ این است که بالتکلیفی و سکوت جاری
به تدریج با نوعی تقابل فزاینده نیز همراه شده است.
اخیرا اوج این تقابل را در جریان صدور قطعنامهای از
سوی آژانس علیه ایران از یک سو و اعالم ایران مبنی
بر خاموش کردن شماری از دوربینهای فراپادمانی
آژانس و راه اندازی دو آبشار سانتریفیوژهای  IR۶در
فردو دیدیم .این اقدامات تقابلی در حالی که تالشی

نیز در حوزه مذاکرات مشهود نیست ،میتواند
موجب افزایش سطح تقابل شود.
برخی مواجههها و تحریکات تهدیدآمیز اسرائیل در
خلیج فارس و سخن از شکلگیری یک ائتالف نظامی
با شرکت آمریکا ،اسرائیل و اعراب جو را بیش از پیش
مستعد افزایش تنش کرده است.
به عالوه ،رژیم اسرائیل اخیرا توجه خود را بر
انگلیس متمرکز کرده و به نظر میرسد که یکی از
اهدافش تشویق لندن برای پیشگامی در توسل به
«مکانیسم ماشه» در سازمان ملل با هدف احیای
قطعنامههای ضد ایرانی است .آمریکا چون عضو
برجام نیست ،نمیتواند در این مورد اقدام کند.
نخست وزیر رژیم اسرائیل در مصاحبه با نشریه
انگلیسی «تلگراف» از نوعی مکانیسم ماشه جدید
( )Tripwire mechanismبا هدف «تحریمهای
شدیدتر» در صورت ادامه تالشهای جاری ایران نیز
سخن گفته است .شاید پیشگامی انگلیس در کمک
نظامی به اوکراین نیز مشوق اسرائیل برای تمرکز
بر انگلیس بوده باشد .بعالوه ،ضعف دولت بنت
در داخل اسرائیل میتواند زمینهساز تشویق او به
ماجراجویی در سیاست خارجی نیز بشود.
در رابطه با اقدامات تقابلی ،اظهارات اخیر مقامات
آمریکایی در مورد مشورت با شرکای منطقهای در
مورد برجام و حمایت از مذاکرات آنها در مورد

امنیت منطقه نیز قابل توجه است .آمریکا همچنین
از تقویت رژیم تحریم و مشارکت در یک ائتالف
منطقهای علیه ایران و تشویق کشورهای خلیج فارس
و اسرائیل به ایجاد یک سیستم دفاعی یکپارچه در
برابر تهدیدهای موشکی و پهبادی سخن گفته است.
فشار شیوخ عرب خلیج فارس برای کشاندن آمریکا
به تقابل با ایران فاکتور مهم دیگری در این مقطع
زمانی است .در شرایطی که آمریکا به همکاری این
شیوخ در زمینه افزایش تولید و صدور نفت و گاز برای
رفع کمبود ناشی از بحران اوکراین و کاهش قیمت
انرژی در آمریکا نیاز دارد ،واشنگتن در برابر این
فشارها آسیب پذیرتر از زمانهای دیگر است .سفر
بایدن به عربستان به رغم انتقادات تند او از عربستان
و شخص بن سلمان در گذشته یکی از نشانههای
ضعف آمریکا است.
در مقابل طرف غربی مدعی است که ایران به
اهرمسازی از طریق غنیسازی با غنای باال ادامه
میدهد .در شرایطی که سازمان ملی اطالعات آمریکا
در  ۹مارس گذشته اعالم کرد که نشانهای حاکی از
اقدام ایران برای ساختن بمب اتمی مشاهده نکرده
است ،بعید است که غرب بطور جدی و در کوتاه
مدت نگران غنیسازی در ایران باشد .طرف ایرانی
نیز قطعا توجه دارد که سیاست ابهام در این قبیل
حوزهها بیش از آنکه بازدارنده باشد خطرزا است.

اهداف بنسلمان از برگزاری کنفرانس ریاض با حضور بایدن

نماینده پیشین ایران در سازمان همکاری اسالمی گفت :عربستان
احساس میکند که در روابطش با آمریکا دچار نوعی عدم تعادل
شده و با برگزاری اجالس ریاض تالش میکند وزنهای به آن معادله
دچار اختالل شده خودش اضافه کند.
صباح زنگنه در تحلیل اهداف ولیعهد عربستان از برگزاری اجالسی
با حضور اعضای شورای همکاری خلیج فارس به عالوه مصر ،اردن
و عراق با حضور رئیس جمهور آمریکا و در پاسخ به این سوال که

موضوع ایران چه جایگاهی در دستور کارهای این اجالس دارد،
گفت :تشکیل چنین اجالسی در حقیقت نوعی بسیج کردن
کشورهای منطقه نسبت به اهداف منطقهای کشور دعوت کننده
است که این اهداف بیشتر ناظر بر ایجاد محیط مهار جمهوری
اسالمی ایران تلقی میشود و مهار ایران نیز به معنای مهار توان
اقتصادی ،توان تحرک سیاسی و توان ایفای نقش جدی در امنیت
منطقه است .بنابراین این اقدام ،اقدامی چندان دوستانه تلقی
نخواهد شد.
وی ادامه داد :از طرف دیگر زمان تشکیل این نشست در جهت
جبران ضعفهای متعدد سعودی در برابر آمریکاست .در طول
یکسال و اندی که دولت دموکرات در ایاالت متحده بر سر کار
آمده شاهد مناقشات متعددی بین آمریکا و سعودی بودیم؛ از
بحثهای حقوق بشری تا بحث کنترل قیمت نفت و افزایش تولید
نفت و پایان دادن جنگ علیه یمن ،پروندههای گوناگونی است که
بین ریاض و واشنگتن به صورت جدی مطرح بوده و بارها کنگره و
مقامات سیاسی این کشور نسبت به رابطه دو طرف هشدار دادند و
بعضا معترض و خواهان تغییر در سیاستها بودند.
وی افزود :بنابراین عربستان احساس میکند که در روابطش با
آمریکا دچار نوعی عدم تعادل شده و با دعوت از این کشورها تالش
میکند وزنهای به آن معادله دچار اختالل شده خودش آویزان کند.

این مجموعه برداشتهایی است که نسبت به این اجالس وجود
دارد.
به گزارش ایلنا ،این تحلیلگر مسائل غرب آسیا در پاسخ به این
توگوهای دوجانبه ایران و عربستان این
سوال که در زمان آغاز گف 
برداشت وجود داشت که ریاض دست پایین را در این گفت و گو
ها دارد و پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و همچنین
آغاز مذاکرات احیای برجام ،سعودی را ناچار به حضور در پروسه
کاهش تنش با ایران کرده است ،امروز که تا حدودی ورق برگشته،
چه چشماندازی پیش روی این مذاکرات و خبر دیدار قریبالوقوع
وزرای خارجه دو کشور قرار داد ،گفت :مقاماتی که از طرف ایران
مذاکره کردهاند میتوانند دقیقتر فضای آن مذاکرات را ترسیم کنند
که آن مذاکرات براساس طرح گذرا یا تاکتیکی صورت میگیرد یا
واقعا در استراتژی عربستان این موضوع جایگاه خود را پیدا کرده
است .به نظر میرسد عربستان تالش کرده از روشهایی استفاده
کند تا همزمان هم تلخی روابط بین دو کشور را کاهش دهد و هم
اینکه از این گفتوگوها به عنوان عالمتی برای آمریکا و برای تعدیل
روابط خود با واشنگتن استفاده کند.
وی ادامه داد :بنابراین به نظر میآید عربستان از این گفتوگوها
بیشتر به عنوان یک اهرم استفاده کرده است و این حوزه یک تغییر
جدی در استراتژی ریاض در قبال ایران و منطقه نیست.

وزیر خارجه کشورمان گفت که در دیدارش
با وزیر خارجه روسیه توافق کردهاند تالشهای
مشترک برای تسریع در اجرای کامل
توافقهایمان را تشدید کنند.
حسین امیرعبداللهیان پس از دیدار روز
پنجشنبه با سرگئی الوروف در توییتی نوشت:
با سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه گفتگوهای
پرمحتوایی داشتیم .تحوالت منطقهای و
بینالمللی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هر دو بر نامشروع بودن تحریمهای خودسرانه
و فراسرزمینی تأکید کردیم .توافق کردیم تا
تالشهای مشترک جهت تسریع اجرای کامل
توافقاتمان را شدت بخشیم.
الوروف که روز پنجشنبه در راس هیئت
دیپلماتیک به تهران سفر کرده بود ،در نشست
خبر خود ضمن اشاره به دیدار با رئیسی و
امیرعبدالهیان گفت :دو کشور تصمیم دارند
که روابط خود را تعمیق ببخشند .چند وقت
پیش پیشنهاد وزارت ما به تهران مخابره شد و
امروز توافق کردیم کارشناسان هر چه سریعتر
درباره این سند مهم توافق کنند .سندی که آینده
شراکت استراتژیک ما را برای  ۲۰سال آینده
مشخص میکند.
وی گفت :هفته قبل در چارچوب سن
پترزبورگ که یک نشست اقتصادی برگزار شد،
بحثی درباره همکاری دو کشور داشتیم و در
آینده هم قرار است جلسه کمیسیون مشترک
را برگزار کنیم .وزارت امور خارجه دو کشور به
حمایت سیاسی و دیپلماتیک خود در همه
مسائل مختلف ادامه میدهند .روسیه در پروسه
مذاکراتی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای
حصول توافقنامه در زمینه تجارت آزاد همکاری
میکند که نشست بعدی آن قرار است در ژوئیه
در اصفهان برگزار شود.
وی درباره برجام نیز اظهار کرد :هدف ما این
است که اشتباهی که آمریکا صورت داد تصحیح
کنیم .زمانی آمریکا از برجام و قطعنامه خارج
شد ،یک بار دیگر حقوق بینالملل را نقض کرده
است .باید کاری کنیم که برجام احیا شود و به
همان شکل اول آن که در سال  ۲۰۱۵توسط
قطعنامه سازمان ملل تایید شد ،بدون هیچ
اضافه و کم کردن از آن.
وزیر خارجه روسیه تصریح کرد :همه
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران که ناقض برجام
است ،باید لغو شود ،امیدوارم آمریکا انتخاب
منطقی خودش را صورت دهد .البته اطمینان
نهایی را در این زمینه ندارم.
وزیر خارجه روسیه همچنین در پاسخ به
سؤالی در پاسخ به سؤال خبرنگار روس بیان
کرد :در خصوص ایده هایی که از سوی آمریکا
مطرح میشود که تالش میکنند یک بلوکی را
بین کشورهای مختلف عربی و اسرائیل ایجاد
کنند که آن را مقابل ایران قرار دهند ،خیلی زیاد
میشود صحبت کرد .اگر آمریکا واقعا عالقهمند
است برجام را احیا کند ،ترجیح ما بر این است
که برنامههای اختالفی ایجاد نشود .آمریکا در هر
منطقهای این کار را صورت میدهد .در هند و
اقیانوس هند این برنامه را دنبال میکند و این
ناقض همه فرمتهای جهانی است که در آسیا
و اقیانوس آرام در حول و حوش آسه آن وجود
دارد.
صحبت های الوروف در حالی مطرح شد که
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه،
با بیان اینکه تالش داریم سقف روابط تجاری
ایران و روسیه را در سال جاری به پنج میلیارد
دالر برسانیم ،گفت :روسیه در مورد تامین
مصالح ساختمانی تقاضای زیادی از ما دارد و
در همین رابطه لیستی را به ما ارائه داده و ان
شاءالله در آینده تیمی در این ارتباط به روسیه
اعزام می شود تا در مورد این موضوع با مقامات
روسیه صحبت و رایزنی کند.
مهدی صفری در جمع خبرنگاران با اشاره به
سفر اخیر وزیر خارجه روسیه به تهران و اراده دو
کشور برای گسترش تعامالت تجاری و بازرگانی
با یکدیگر افزود :ما با روسیه در حوزههای
تجارت ،ترانزیت ،انرژی و  ...همکاریهای خوبی
داریم .در بخش تجارت تالش داریم که سقف
روابط دو کشور در این حوزه را به پنج میلیارد
دالر برسانیم ،در مورد انرژی نیز در حوزه سوآپ
نفت و گاز در حال همکاری با یکدیگر هستیم.

چهره همچنان منفور طالبان
عبدالناصر نورزاد استاد پیشین دانشگاه کابل در یادداشتی می نویسد :با
نواخته شدن زنگ خطر در شمال ،اختالفات میان رده های قومی طالبان و
سرکوب هرچه بیشتر مردم توسط طالبان ،بقای این گروه تروریست ،در خطر
است.
رژیم طالبان ،با وجود تشدید حمالت سرکوب گرانه خود ،در امر تامین یک
نظام بدون مشکل و چالش ،با تهدیدهای جدی مواجه است .این گروه با آن که
یگانه دولت غیر قابل شناسایی در جهان است که هیچ مشروعیتی ندارد و تنها
به عنوان یک ابزار برای عبور از چالش های امنیتی کشورهای پیرامونی و منطقه
ای در جغرافیای افغانستان استفاده می شود و یگانه دولتی است که تروریسم و
خشونت را به شکل نهادینه آن برای قوام پایه های حاکمیت خود به کار می برد،
نتوانسته از راه خشونت و استبداد قومی و سیاسی ،حاکمیت بدون خطر داشته
باشد .تنفر و انزجار مردم با عملکردهای طالبان ،زمینه را برای فاصله گیری
بیشتر رژیم آنها از مردم مساعد ساخته است.
نظام طالبانی با مسلط شدن در کابل ،از مشروعیت یک نظام و حکومت
مبتنی بر قانون اساسی با چالشها و پرسشهای بنیادین مواجه شده است .از
یک سو امارت خودخوانده طالبانی مشروعیت مردمی ندارد و در چارچوب هیچ
ی قابل تعریف نیست و از سوی دیگر ،از راه غلبه و زور به قدرت رسیده و
قانون 
با تمرکز قدرت ،انحصارگرایی و خودکامهگی ،موجبات فساد ،ستم و بیعدالتی را
در کشور فراهم ساخته است.
نظام طالبانی ،با پیشینه قتل ،کشتار ،خشونت و انجام خونینترین حمالت
تروریستی که در کارنامه های خود دارد ،نه توان آن را دارد تا با زور باالی مردم

تحمیل شود و نه هم قابلیت حل در جامعه را از طریق سیاسی پیدا کند .رژیم
طالبان با ترکیب گروه های تروریستی متشکل از تروریست های خارجی که از
اتباع کشورهای منطقه و جهان تشکیل شده است ،علی رغم تالش های زیاد
برای کتمان حضور این نیروها ،به عنوان یک رژیم حامی تروریسم دولتی ،شهرت
پیدا کرده و هیچ کشور یا سازمانی حاضر نیست آن را به رسمیت بشناسد و با آن
در یک تعامل رسمی قرار بگیرد ،بلکه تمامی تعامالت با این گروه ،شکل مقطعی
دارد و تالش می شود حداقل از تهدیدهای امنیتی برخاسته از منزوی ساختن
این گروه ،کاسته شود.
گروه طالبان که حاال در مسند قدرت است و تبلیغات گسترده ای را برای
شناسایی شان مبنی بر تامین حقوق بشر ،حق تعلیم و گونهای از نرمش در
قواعد دینی را به گونهای عوام فریبانه نمایش می دهد ،به هیچ عنوان به حیث
یک نظام پایدار و با ثبات مورد قبول مردم و جامعه جهانی قرار نخواهد گرفت.
این گروه در تالش است با ارائه ترفندهای جذاب ،مخالفان خود را با اندک امتیاز
به سمت خود بکشاند و آنهایی را که قابلیت کشاندن و جذب را ندارند ،بوسیله
تروریستم دولتی خود محو و نابود کند.
گروه طالبان به عنوان گروه تروریست بر سر قدرت سیاسی ،همواره تالش
کرده راهی برای بقای خود از لحاظ اقتصادی ،جست وجو کند ،زیرا عدم شناخت
این گروه و رژیم خودکامه آنها نه تنها ایجاد مشکالت فراوان اقتصادی و سیاسی
را برایشان موجب می شود ،بلکه زمینه را برای شکاف های عمیق ناشی از اختالف
در نحوه تقسیم منابع اقتصادی نیز میان آنها بوجود خواهد آورد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی در ادامه این مطلب آمده است :این گروه با

وجود بیتفاوتی جامعه جهانی مبنی بر وضعیت رقت بار افغانستان ،یک رژیم
مطرود را به نمایش می گذارد که تالش می کند برای بقایش راهی بیابد و
تداوم بیشتر بیابد .طالبان با قرائتهای تنگ نظرانه که آن را بیشتر به عقاید
دینی و مذهبی نسبت میدهند ،تالش میکنند ،از آشتی میان این قرائتها
و تعامالت معمول در دنیای سیاست امروز ،چشم پوشی کند .در حالی که در
عصر حاضر ،وابستگی متقابل اقتصادی ،وجود تعامالت گسترده میان دولت نه
تنها در عرصه های اقتصادی مشهود و غیر قابل انکار است ،بلکه یک ضرورت
برای بقای محسوب می شود .بنابراین ،برای جلوگیری از بحران فراگیر بشری و
پیشگیری از ستم و بیداد ،پیشنهاد میشود دولت از قبضه و مالکیت محض
طالب بیرون برود و طالب مثل گروهها و کارگزاران سیاسی دیگر ،بخشی از
دولت باشد ،نه کل دولت.
با استفاده از فرصت تاریخی پیشآمده ،نظام سیاسی – اداری که جایگزین
نظم امارتی در افغانستان میشود ،باید ملی و مردمی باشد و از چنگال قشرگرایی
و روایت طالبانی بیرون آید .اگر چنین کاری نشود ،نه تنها طالبان توان حکمرانی
بیشتر را بر جغرافیای افغانستان از دست می دهند بلکه زمینه را برای قدرتگیری
سایر گروه های تروریستی که در حال حاضر مترصد اوضاعند تا از وضعیت
پیش آمده به نفع خود استفاده ببرند و زمینه را برای ایجاد پایگاه در افغانستان
مساعد کنند.
در ضمن باید در نظرداشت که رژیم طالبان با وجود تالش های زیاد ،همواره از
نبود یک میکانیسم منظم تعامل با دنیای بیرون محروم است و فشار گروه های
تروریستی که بدنه اصلی جنگی این گروه را شکل می دهد ،باعث شده است تا

افغانستان تحت حاکمیت این گروه بیشتر از پیش منزوی باشد و به تنها کشور
دورمانده از تعامالت در سیاست های جهانی ،باقی بماند.

