سرمقاله
ادامه از صفحه یک...
نیز بعضاً لب فرو بســتند .این روزها  نیروهای
طالبان عالوه بر پیشروی در پنجشیر ،به نقض
حقوق بشر در این منطقه مبادرت ورزیدهاند.
در روزهای گذشته ویدئوهایی در شبکههای
اجتماعی افغانســتان منتشر شــده که نشان
میدهد نیروهای طالبان فردی را در کنار جاده
پنجشــیر تیرباران میکنند حتی آنان اقدام
به «محاکمه صحرایی» افــراد در این منطقه
میکنند .این در حالی اســت که طالبان قب ً
ال
تاکید کــرده بودند که نیروهــای این گروه با
غیرنظامیان کار ندارند و از مردم خواسته بودند
که پنجشیر را ترک نکنند .طالبان حتی اعالم
کردند که کارمندان دولتی و اعضای نیروهای
مســلح دولت اشــرف غنی مورد عفو عمومی
قــرار گرفتهاند و میتواننــد آزادانه به زندگی
عادی خود بازگردند .اکنون میلیونها انسان
در افغانستان نگران و چشمانتظار آینده نامعلوم
خود در این کشور هستند ،کشوری که به گفته
برخی تحلیلگران میتواند با تغییر رویه طالبان
روزهای خوبی را در پیش رو داشته باشد و به
باور برخی دیگر روزهای سیاهی در انتظار آن
است .اکنون سؤال اصلی این است که به واقع
طالبان تغییر کرده است؟
ایدئولوژی طالبــان تغییرپذیر
نیست
طالبان از ظرفیتهای متعددی برخوردار بوده
و مهمترین آن افراطیگری است که از مکتب
ســلفیت خاورمیانــهای و ارزشهای قومیت
پشتون تشکیل شده است به نوعی که میتوان
ایدئولوژی طالبان را فاقد هرگونه انعطاف تلقی
کرد .با توجه به ویژگیهای قوم پشتون و مکتب
سلفیت ،هرگونه تغییر ایدئولوژی طالبان بعید
به نظر میرسد زیرا آنها بر دیدگاهها و عقاید
افراطی خــود مصر هســتند و در مقابل تمام
انتقادات و هجمهها از خــود دفاع میکنند و
حاضر به تغییر دیدگاه نیســتند .آنان در کنار
زبان نسبتاً مالیم و خویشتنداری که در بیان
مواضع (نسبت به  20سال پیش) از خود نشان
میدهند ،همواره به رعایت «شریعت اسالم»
بهعنوان اصلیترین شاخص ممیزه خود اشاره
میکنند .آنچــه از این واژه کلی (شــریعت)
برداشت میشــود ،هر چند وفاداری آنها به
اصلیترین تعهد عقیدتی و هویت آنهاست؛ اما
ارجاع آنان به واژهای اســت که تفسیر و تأویل
آن همواره به دست خودشان (شورای علمای
طالبان) بــوده و هر زمان به اقتضای شــرایط
میتواند تغییر یابد! از سوی دیگر ،انعطاف در
اعتقادات و رواداری آنها نســبت به واقعیات
داخلی و خارجی که اصلیترین شاخص داوری
مردم افغانستان و جهانیان نسبت به آنهاست،
هنوز معمای اصلی این معادله است! عنصری که
وجود آن میتواند ضامن ثبات ،صلح و تشکیل
یک دولت فراگیر در افغانســتان باشد .از این
رو بسیاری از صاحبنظران معتقدند که نباید
امیدی به تحول در اعتقادات و باورهای طالبان
داشت؛  چراکه یک گروه ایدئولوژیک هر چقدر
هم که ژست سیاستمندی و مدنیت بگیرد در
ذات خود رادیکال است.
طالبان به محض استقرار حکومت،
مواضع افراطی در پیش میگیرند
اگرچه طالبان به محض پیشــروی در خاک
افغانســتان ،در برخی مناطق مختلف رویکرد
متعادلی داشتند اما این مسئله به معنای تغییر
در رویکرد این گروه نیســت .طالبان به مثابه
نیروی فاتح که تازه به قدرت رسیده است و به
طور سریع همه شــهرهای کشور را ظرف یک
هفته به تصرف خود درآورده نمیتوانســت به
همان سرعت سیاستهای اصولی و باورهای
بنیادین خود بــه مثابه یک جریــان قومی و
ایدئولوژیک را اعمال کند .افزون بر این ،جلب
اعتماد عمومی در داخل کشــور ،فرونشاندن
تهدیدهای احتمالی و مهمتر از همه کســب
مشــروعیت سیاســی در عرصه بینالمللی و
اعطای این اطمینان به کشورها و سازمانهای
جهانی که طالبان آماده اعمال تغییرات اساسی
در رویکردها و کارکردهای خویش هستند تا
بتوانند در سایه جلب اعتماد فراگیر داخلی و
خارجی به قدرت خود رســمیت و مشروعیت
ببخشــند و به این ترتیب به مثابه یک جریان
معتبر و مشــروع ،بنیانهای اقتدار سیاســی
خویش را تحکیم کرده و توسعه دهند ،همگی
عواملی بود که طالبان را بر این واداشــت که
در مرحله نخست نشــان دهند که نسبت به
مواضع بیست ســال پیش عقبنشینی کرده
و دیگر آن طالبان بیست ســال پیش نیست.
اظهاراتی هم که مقامات ارشد طالبان نسبت
به تغییر مواضع افراطی خود مطرح میکنند
تنها جنبه تبلیغاتــی دارد و نهایتاً آنان پس از
استقرار خالفت اسالمی مواضع اصلی و افراطی
خود را بــر جامعه افغانســتان حاکم خواهند
کرد .آنان همچنین درصــدد اعمال قوانینی
در حوزههای مختلف خواهنــد بود که به باور
خود ضوابــط و مقررات طالبانــی را بر جامعه
حاکم کنند رویکردی که به باور بســیاری نه
تنها بر مبنای دین و اســام نیست بلکه نوعی
رویکرد خشــونتطلبانه و مرتجعانه است که
در نتیجه به فروپاشی اجتماعی منجر میشود.
بنابراین اعتماد بــه طالبان با سابقه شــرارت
و آدمکشی ،یک اشتباه بزرگ و غیرقابل جبران
است .خشــونت و درنده خویــی طالبان از یک
طرف و سکوت جهانیان و دولتها و مجامــع
به اصطالح حامی حقوق بشــر از سویی دیگر،
موجب تعجب و شــرمندگی است.

درخواست نماینده مردم قم از رئیس مجلس درباره مذاکره با آژانس

بیانیه وزارت خارجه تاجیکستان درباره سفر رئیسی به این کشور

ایرنا :نماینده مردم قم در پی سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،از رئیس مجلس شورای اسالمی خواست تا با دعوت
از رئیس سازمان انرژی اتمی ،نمایندگان را در جریان توافقهای هستهای قرار دهد .احمد امیرآبادی فراهانی در تذکر شفاهی با
استناد به بند ( )۸ماده ( )۲۲جهت تصمیمگیری درباره دعوت اشخاص حقیقی و حقوقی به مجلس گفت :با وجود اینکه رافائل
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشور آمد ،ما هیچ اطالعاتی از توافق صورت گرفته نداریم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اســامی افزود :با اســتناد به بند ( )۸ماده ( )۲۲آییننامه از رئیس مجلس و هیئت رئیسه
میخواهیم از رئیس سازمان انرژی اتمی دعوت به عمل آید تا در جلســه علنی یا غیرعلنی نمایندگان را در جریان توافقهای
هستهای قرار دهد.

ایسنا :وزارت امور خارجه تاجیکستان در بیانیهای جزئیاتی از سفر قریبالوقوع سیدابراهیم رئیسی به این کشور به دعوت رئیس
جمهور تاجیکســتان را ارائه کرد .پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیهای اعالم کرد :به دعوت رسمی
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ،سیدابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور ایران در تاریخ  ۱۶سپتامبر  ۲۰۲۱سفری رسمی
به جمهوری تاجیکستان خواهد داشت .در این بیانیه آمده است :روسای جمهور دو کشور طی این سفر دیداری ویژه داشته و با
مشارکت هیئات رسمی دو کشور ،درباره طیف گســتردهای از موضوعات مذاکره خواهند کرد .وزارت امور خارجه تاجیکستان
افزود :در پایان این دیدار ،قرار است دو طرف بیانیه مشترکی در زمینه روابط دو جانبه و بستهای از اسناد جدید همکاری را امضا
کنند.
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فرآیند تحوالت چند سال اخیر در منطقه
خاورمیانــه به نوعی حکایــت از ورود این
منطقه به عصری جدیــد دارد .عصری که
در آن نقطه تمرکز آمریکا از غرب آســیا،
به آســیای میانه و شــرقی تغییر کرده و
بازیگران مختلف این منطقــه نیز عم ً
ال از
آزادی بیشــتری در کنشــگریهای خود
برخوردار خواهند بود و کمتر در قید و بند
الزامات آمریکا هستند .به گزارش خبرنگار
بینالملل «نســلفردا» ،برخی ناظران و
تحلیلگران با مشاهده تحوالت جاری در
منطقه خاورمیانه ،به نوعــی این گزاره را
مطرح میکنند که انگار منطقه خاورمیانه
به عصری جدید قدم گذاشته است .عصری
که در آن دیگر آمریکا از قدرت کنشگری
موثری برخوردار نیست و کشورهایی نظیر
ایران ،چین ،روســیه ،پاکستان ،عربستان
سعودی و ترکیه ،هرکدام با آزادی بیشتری
دست به کنشورزیهای منطقهای میزنند.
در این راســتا ،به طور خاص میتوان یک
فرآیند از حرکت به ســمت نظمی جدید
در خاورمیانه را مورد شناســایی قرار داد.
اینطور به نظر میرســد که نقطه شروع
حرکت به ســمت نظم جدید را میتوان از
ابتدای ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور سابق آمریکا رهگیری کرد.
وی با شعار «اول آمریکا»First America/
و طرح این ادعا که قصد دارد به جنگهای
بی پایان آمریکا هر چه سریعتر خاتمه دهد،
عم ً
ال این ســیگنال را فرســتاد که آمریکا
دیگر حاضر نیست به دیگر کشورها آنچه
«ســواری رایگان »Free Riding/عنوان
میکرد بدهد و بدون دریافت هیچ دستمزد
و امتیازی ،منافع امنیتی آنها را تأمین و از
آنها حراست کند .در این چارچوب شاهد
بودیم که ترامپ به طور ویژه بر خارج کردن
نظامیان آمریکایی از اقصی نقاط جهان و
مخصوصاً منطقه خاورمیانه تاکید داشت.
امری که در نوع خــود موجبات دلنگرانی
بسیاری از متحدان منطقهای و بینالمللی
واشنگتن را نیز فراهم کرد .این موضعگیری
ترامپ با افزایش کنشگریهای قدرتهایی
نظیر ایران ،چیــن و روســیه در منطقه
خاورمیانه همراه شد .با این حال ترور سردار
شهید «قاسم سلیمانی» در ماه ژانویه سال
 2020میالدی را باید اتفاقی مهم در تسریع
حرکت به سمت خاورمیانه عاری از وجود
نیروهای آمریکایی ارزیابی کرد.
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معطوف کند .از طرفی باید توجه داشــت
سفر اسد به روسیه ،سفر رئیسی به تاجیکستان ،ظهو ِرمقبول طالبان و ...
که عملکرد بایدن در افغانستان عم ً
ال راه را
برای هرگونه انعطاف آن در امر احیای توافق
برجام نیز سختتر کرده است زیرا منتقدان
بایدن پس از فاجعه افغانستان ،در صورت
حصول هرگونه توافقی با ایران ،وی را متهم
به نشــان دادن عملکرد ضعیف در عرصه
سیاست خارجی آمریکا خواهند کرد و این
مســئله برای بایدن و آینده سیاسی حزب
دموکرات ،تبعات وخیمی را به دنبال خواهد
داشت .در این میان جنس روابط واشنگتن
با عربستان سعودی نیز تا حد زیادی تغییر
کرده اســت و از روابطِ ماه عســلگونه در
دوران ترامپ ،تا حدی به ســمت سردی
در دوران بایدن حرکت کرده اســت .اقدام
اخیر دولت بایدن در ســالگرد حادثه 11
ســپتامبر نیز که دســتور به انتشار برخی
اسناد طبقهبندی شده مرتبط با این حادثه
داده هم به زعم برخی تحلیلگران ســعی
دارد تا حدی عربستان ســعودی را تحت
فشــار قرار داده و عم ً
ال این کشــور را قانع
کند که نباید در امر احیای توافق برجام با
این مســئله به طور خــاص در دکترین
سال  2006میالدی بر اساس گزارشهای ایران ،کارشکنی داشته باشد واال واشنگتن
منطقهای سپاه پاســداران انقالب اسالمی
ســاالنه پنتاگون ،به طور متوالی به عنوان نیز گزینههای خاص خــود را علیه ریاض
و مقامهای ارشد کشــورمان به ویژه مقام
اصلیترین تهدید علیه امنیت ملی آمریکا خواهد داشت.
ترور سردار شهید «قاسم
معظم رهبری نیز نمود یافت و ایران جدای از
و جدیترین رقیب این کشور ارزیابی شده رایزنیهای اخیر بشــار اسد رئیسجمهور
سلیمانی» در ماه ژانویه سال
عملیات انتقامجویانه حمله به «عیناالسد»،
است .از سویی نباید فراموش کرد که شاید ســوریه در مســکو با والدیمیــر پوتین
به صراحت اعالم کرد که آمریکا باید هر چه
دولت بایدن به نوعی سعی داشته تا با خروج رئیسجمهــور روســیه و در عیــن حال
 2020میالدی را باید اتفاقی
ســریعتر منطقه خاورمیانــه را ترک کند
از افغانستان ،این کشور را که در همسایگی دیپلماسی فعال چین در افغانستان و مهمتر
مهم در تسریع حرکت به
چین قرار دارد ناامن کند و عم ً
وگرنه باید هزینههای گزافی را بپردازد .در
ال دغدغهای از همه تاکید «حســین امیر عبداللهیان»
سمت خاورمیانه عاری از
ادامه ،دولت ترامپ مذاکرات گستردهای را
جدی را برای چین و البته ایران به عنوان دو وزیر امور خارجه کشــورمان بــر فعال و
با طالبان در دوحه قطر انجــام داد و عم ً
ال
رقیب و دشمن خود ایجاد کند .در حقیقت ،پویا بودن دیپلماســی و سیاست خارجی
وجود نیروهای آمریکایی
با انعقاد «توافق دوحــه» متعهد به خارج
دولت بایدن سیاســت «مهار چین» را در دولت دوزادهــم در مســائل منطقهای و
ارزیابی کرد
کردن نظامیــان آمریکایــی از جنگ 20
بُعد منطقهای و پیرامونی این کشور تعریف بینالمللی و به طور خاص عجله نداشــتن
ساله افغانستان شد .اقدامی که عم ً
ال نوعی
کرده و از یک ســو از طریق تقویت تایوان ایران جهت از ســرگیری مذاکرات وین و
اعتراف به شکســت واشــنگتن در کارزار تلخــی را نیز رقــم زد .اوجگیــری مجدد (که چین ادعای حاکمیــت بر آن را دارد و متعاقباً پیشرفتهای قابل توجه هستهای
نظامی  20ســالهاش در افغانســتان بود .طالبان در افغانســتان و رها شدن بسیاری به شــدت در مورد اعالم استقالل از سوی کشــورمان (و انجام اقداماتی نظیر ارسال
مسئلهای که در نوع خود بازیگران منطقهای از همکاران و متحدان افغانستانی آمریکا که آن حساس است) و از سوی دیگر از طریق محمولههای سوختی به لبنان بدون توجه
مخصوصاً پاکستان را که از تاثیرگذاری قابل سالها با این کشور همکاری کرده بودند اما ناامنسازی افغانستان و به خطر انداختن به تهدیدات آمریکا و اسرائیل) ،همه و همه
توجه بر افغانستان و گروه طالبان برخوردار اکنون در برابر طالبان توسط واشنگتن رها ابتکارهای اقتصادی چین نظیر ابتکار «یک حاکی از این هســتند که شرایط جدیدی
بودهاند را به تکاپو انداخت تا بتوانند در عصر شدند ،از جمله مواردی بودند که انتقادهای کمربند یک راه» که افغانستان نیز به نوعی در منطقه خاورمیانه در حال شکلگیری
پساخروج آمریکا و ناتو از افغانستان ،نقشی گســتردهای را از بایــدن و عقبنشــینی در مسیر آن قرار دارد ،سعی دارد تا پکن را اســت که ویژگی مشــترک تمامی آنها،
قابل توجه بازی کنند.
بــودن یکجانبهگرایی آمریکا و
به نوعی در محیط پیرامونیاش مشــغول رو به افول
ِ
بیمالحظه وی از افغانستان برانگیختند.
ال دستورکار خروج از و در ادامه ،سیاستهای جدیدی را جهت ظهور و برجسته شدن بازیگرانی جدید در
با این حــال ،ورود جو بایدن رئیسجمهور با این همه ،بایدن عم ً
جدید آمریکا به قدرت عم ً
ال مرحله نهایی از افغانستان را پیگیری کرد زیرا فهم و درک برخورد با آن اتخاذ کند .جــدای از اینها این منطقه است .مســئلهای که به معنای
تغییر راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه را اصلــی وی در منظومه سیاســت خارجی نباید فرامــوش کرد که دولــت آمریکا به واقعی کلمه میتوانــد نویدبخش عصری
به تصویر کشید .بایدن خیلی زود دستورکار او مبتنی بر این مســئله اســت که اکنون نوعی با خروج از افغانستان ،تا حدی سعی جدید برای خاورمیانه باشد .عصری که در
توافق شده در جریان توافق دوحه مبنی بر «چین» اصلیترین تهدیــد علیه امنیت دارد تا مرزهای طوالنی شرقی ایران با این آن قیود و محدودیتهای تحمیلی آمریکا
خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان ملی و قدرت آمریــکا در عرصه بینالمللی کشــور را نیز با چالش روبهرو و بخشی از برای کشورهای منطقه ،از اهمیت سنتی
را دنبال کرد و البته در این مســیر فجایع است .البته نباید فراموش کرد که چین از توجهات ایران را به سمت شرق این کشور خود برخوردار نیستند.
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عکس یک
 گامهای مثبت برای احیای مذاکرات
هستهای؛

قطعنامه علیه ایران منتفی شد
نوشین رواقی  /گروه بین الملل
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این روزها در حالی که مناقشــه میان ایران و
طرفهای مذاکرات هســتهای در هفتههای
اخیر باال گرفته بود ،کمکم کار داشت به جاهای
باریکی کشیده میشد تا جایی که زمزمههای
بنبست در مذاکرات مطرح شد ولی گمانهها با
یک خبرخوب از ایران ،متوقف شد؛ یک عبارت
کوتاه اما گویا برای همه طرفین؛ «توافق فنی».
حاال پس از توافق اخیر ایــران و آژانس به نظر
میرســد دریچه تازهای به مذاکرات هستهای
باز شده است.
اخیرا ً در جریان ســفر رافائل گروسی رئیس
آژانس بینالمللی انرژی اتمــی توافق تازهای
میان ایران و آژانس شکل گرفت که بر اساس
آن به نوعی توافق پیشــین در دولت روحانی
تمدید شد.
محمد اســامی درباره جزئیــات توافق گفته
بود :قرار شــد تیم فنی مربوطه بعد از توافق به
ایران بیایند تا بتوانند اقداماتی را که باید برای
دوربینها به لحاظ فنی انجام بدهند را انجام و
کارتهای حافظه طبق روالی که در چارچوب
پادمان جامع است و در ایران نگهداری و پلمب
میشود همان جا کارتهای قدیمی را پلمب
میکنند و کارتهــای جدید حافظــه را در
دوربینها نصب کنند که روال جاری و طبیعی
در سیستم نظارتی آژانس است.
چند ماه پیش و پــس از مصوبه مجلس درباره
عدم اجرای پروتکل الحاقی توافقی میان دولت
روحانی و آژانس شکل گرفت که بر اساس آن
ایران به مدت سه ماه فعالیتهای هستهای خود
را به صورت آفالین ضبط میکند .هدف از این
توافق ،دادن فرصت به دیپلماسی و مذاکرات
وین بود .رافائل گروســی در تهــران گفت که
این توافق «فوریترین مســئله» بین آژانس
بینالمللی انرژی اتمی و ایــران را حل کرد .با
این حال ،او روز دوشــنبه در نشست شورای
حکام تصریح کرد که درباره یکی دیگر از دالیل
نگرانیها ،یعنی عدم توضیح ایران در مورد آثار
اورانیوم موجود در چندین ســایت قدیمی اما
اعالم نشده ،هیچ تعهد قطعی نگرفته است .او از
ایران خواست سریعتر به سؤاالت در این رابطه
پاسخ دهد.
توافق ایران و آژانس را میتوان نخســتین گام
برای از ســرگیری مذاکرات هســتهای وین
دانست .پس از توافق بود که قدرتهای جهانی
از آن استقبال کردند و در نشست شورای حکام
تصویب قطعنامه علیه ایران کنار گذاشته شد.
به گزارش رویترز اتخاذ این تصمیم از ســوی
آمریکا ،فرانســه ،انگلیس و آلمان از تشــدید
تنشها با ایران که میتوانست به کمرنگ شدن
امیدواریها برای مذاکرات احیای برجام منجر
شود ،جلوگیری کرد .روز گذشته اتحادیه اروپا،
آلمان ،روســیه و چین از توافق ایران و آژانس
استقبال کردند .نماینده روسیه در سازمانهای
بینالمللــی صحبتهای ســخنگوی وزارت
خارجه ایران را نشانهای دلگرمکننده دانسته و
گفت زمان بازگشت به دور هفتم گفتوگوهای
احیای توافق هستهای فرارسیده است .با این
تحول مثبت باید منتظر ادامه مذاکرات وین بود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم به
استناد کانال خبری این وزارتخانه در گفتوگو
با دومنیــک راب وزیرخارجــه انگلیس اظهار
کرد :دولت در حال مشــورتهای داخلی در
مورد نحوه ادامه مذاکرات وین است .او با تکرار
موضع پیشین دولت گفت ایران «به مذاکراتی
که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع
مردم را تأمین کند اقبال خواهد داشت ».در هر
حال مشخص نیست مشورتهای داخلی در چه
زمینههایی است اما در هفتههای اخیر شایعاتی
پیرامون انتقال پرونده هستهای به شورای عالی
امنیت ملی مطرح بود ،هر چند وزارت خارجه
تکذیب کرده است اما هنوز این شایعه به قوت
خود باقی اســت .همچنین ممکن است تیم
مذاکره کننده هســتهای تغییر کند .اخیرا ً از
سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال تغییر
عباس عراقچی معاون سیاســی وزارتخانه و
مذاکره کننده ارشد ایران در وین سؤال پرسیده
شد او توضیح واضحی در این رابطه ارائه نکرد.
فریدون عباسی دوانی رئیس پیشین سازمان
انرژی اتمی درباره ســفر رافائل گروسی مدیر
کل آژانس بینالمللی انــرژی اتمی به ایران و
دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان،
گفت :براساس خبرهای منتشر شده قرار است
فیلمهای ذخیره شده پلمب و در ایران بماند و
حافظههای جدید جایگزین شود.

