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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

»قرار است از این به بعد تروریسم 
را به دو دسته خوب و بد تقسیم کنیم 
و برای مذاکره با گروه تروریســتی 
طالبــان این توجیه را بتراشــیم که 
ایــن گــروه از مصادیق تروریســم 
خوبست؟!« این بخشی از یادداشت 
بهمن پارســال روزنامــه جمهوری 
اسالمی در واکنش به حضور مقامات 
طالبــان در تهران بــرای مذاکره با 

مسئوالن جمهوری اسالمی است. 
البته این تنها روزنامه جمهوری 
اسالمی نبود که به این سفر و دیدار 
معترض بود. پارســال وقتی تصاویر 
میزبانی مســئوالن ایرانی از مردان 
طالبانی در رسانه ها و فضای مجازی 
منتشر شد، صدای اعتراض خیلی ها، 
از فعاالن سیاسی و مردم عادی ایران 
و افغانستان و به ویژه برخی مقامات 
دولت افغانســتان بلند شد که »چرا 
پای مذاکره با یک گروه تروریســتی 

نشسته اید؟«
وزارت خارجه و مشــخصا ظریف 
به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی 
آن زمان اعالم کردند که ایران هنوز 
طالبان را از لیست تروریستی خارج 
نکرده امــا در عین حــال »طالبان 

بخشی از واقعیت افغانستان است.«
آن زمان شاید کسی فکرش را هم 
نمی کرد که به فاصلــه چند ماه بعد، 
در تابستان جاری، طالبان به یکباره 
اینگونه در افغانستان پیشروی کند. 

سهیل شاهین، مسئول دفتر سیاسی 
طالبان امارت اســالمی افغانستان 
و عضــو مذاکره کننــده طالبان در 
مذاکرات دوحــه، روز جمعه اعالم 
کرد کــه آنها هم اکنــون 80 درصد 
از افغانســتان را تحت کنترل خود 
گرفته انــد و تنها مرکز افغانســتان 

توسط دولت کابل کنترل می شود!
پیش بینی سقوط کابل!  

نشــریه آمریکایی »النــگ وار 
ژورنال« با ارائه نقشــه ای از مناطق 
تصرف شده توســط طالبان، تاکید 
کرده این برای نخســتین بار در دو 
دهه گذشته اســت که مناطق تحت 
کنترل طالبان از مناطق تحت کنترل 
دولت افغانســتان بیشتر شده است. 
رسانه ها، تحلیلگران و محافل سیاسی 
متحیر از سقوط ســریالی شهرها در 
افغانستان، سقوط قریب الوقوع کابل 
را نیز پیش بینی می کنند؛ هرچند که 
دولت مستقر در افغانستان این اخبار 
و ادعاهای طالبــان درباره فتوحات 
و پیشــروی ها را جعلی و تبلیغاتی 

می خواند.
تمام اینها در شرایطی رخ می دهد 
که مذاکــرات بین االفغانی صلح در 
افغانســتان بــه نتیجه نرســیده و 
نیروهای آمریکایی پس از ســال ها 
باالخره در دولت جــو بایدن خروج 
خــود را کلیــد زدند و یــک به یک 

پایگاه ها را ترک کردند. 
روزنامــه وال اســتریت ژورنال 
چهارشنبه گذشــته طی گزارشی با 

اشاره به این موضوع و تحرکات اخیر 
طالبان، نوشته بود که طبق ارزیابی 
نهادهــای امنیتی آمریــکا طالبان 
ممکن است ظرف ۶ تا  ۱۲ ماه پس از 
خروج کامل نیروهای آمریکایی کابل 

را تصرف کند.
بسیاری از کارشناسان نیز تاکید 
می کنند کــه این ســقوط حتمی 
نیست. اما در هر حال حتی در صورت 
عدم ســقوط کابل نیــز، این حجم 
از پیشــروی طالبان در افغانستان، 
چه در بعــد فیزیکی و چــه روانی و 
تبلیغاتی، حاکی از دســت برتر این 
گروه و قدرت گرفتــن بیش از پیش 

آن است. 
طناب کشی ایران و آمریکا 

با تمام این تحــوالت و فرضیه ها، 
موضع ایران در برابــر طالبان با این 
قدرت تازه اش چه خواهد بود؟ به نظر 
می رسد پاسخ ابتدایی به این سوال 
را می تــوان از درهایی کــه ماه های 
گذشته برای گفت وگو با طالبان در 
ایران گشوده شد، پیدا کرد.  با تاملی 
بر آن مقطــع و اخبــار آن می توان 
دریافت که سیاســت ایران در برابر 
طالبان »پذیرش« اســت که دالیل 
مختلفی نیــز دارد؛ یکــی از دالیل 
آن همین قــدرت گرفتن طالبان در 
افغانستان است و دلیل مهم دیگر باز 
بودن پای آمریکا در این قائله. طالبان 
در ســال های اخیر بــا راه انداختن 
هیأت های مذاکره کننده با کشورهای 
منطقه و آمریکا و روسیه سعی کرده 

تصویری متفاوت از گذشته، از خود 
به نمایــش بگذارد؛ با علــم به اینکه 
برای قرار گرفتــن در چرخه قدرت 
باید به ابزار آن که یکــی از این ابزار 
روابط دیپلماتیک است مسلح باشد. 
در این میان آمریکا روابط نزدیکی 
با طالبــان برقرار کرد تــا جایی که 
مذاکرات صلح در افغانستان را ترتیب 
داد و اکنون نیز بسیاری از تحوالت و 
وقایع جاری در افغانســتان را ناشی 
از دســت های پشــت پرده آمریکا 
می بینند.  آنچه مســلم است اینکه 
ایران در این بازی قطعا نمی خواهد 
امکان نزدیکی به یک قدرت مسلط 
در افغانستان را به آمریکا بدهد و در 
این طناب کشی بر سر برقراری رابطه 

بیشتر با طالبان خواهد کوشید. 
سیاست دولت رئیسی در قبال 

طالبان چه خواهد بود؟
از مواضــع جمهوری اســالمی 

نیز چنین بر می آید کــه در این راه، 
مصلحت را در چشم پوشی از سوابق 
طالبان می بینــد. این نکته در دولت 
حسن روحانی تا حدی مشهود بود؛ 
اما نکته قابل تامــل انتقال قدرت در 
ایــران و روی کار آمــدن دولت تازه 
در هفته های آینده اســت. آیا دولت 
ابراهیم رئیسی نیز همین سیاست را 

پیش خواهد گرفت؟ 
به نظر می رســد پاســخ به این 
پرسش مثبت اســت؛ به چند دلیل. 
اول آنکه سیاست گفت وگو با طالبان 
و اذعان به اینکه بخشی انکارنشدنی 
از افغانســتان اســت، سیاست کلی 
جمهوری اسالمی که تغییر دولت به 

معنی تغییر آن نیست. 
دوم رویکــرد و مواضع چهره ها و 
تریبون های اصولگرا نســبت به آن 
است. در حالی که محمدجواد ظریف 
همزمان با تاکید بــر لزوم گفت وگو 
با طالبان، تاکید می کنــد که ایران 
این گروه را از لیســت تروریســتی 
حذف نکرده، اصولگرایان اما یک گام 

پیش تر می روند.
پاییــز پارســال احمد نــادری، 
نماینده اصولگرای تهران در مجلس، 
در واکنش به حضور هیأت سیاسی 
طالبان در ســفارت ایــران در قطر، 
با حمایت از طالبــان، در توئیترش 
نوشت: »طالبان یکی از جنبش های 
اصیل منطقه و با زمینه قوم پشتون 

است.«
او اضافه کرده بود کــه »نباید در 
دام بازنمایی های اشتباه رسانه های 
آمریکایی از آنــان بیفتیم.« عبداهلل 
گنجــی، مدیرمســئول روزنامــه 
اصولگرای جوان نیز همان مقطع در 
واکنش به موج اعتراضات به حضور 
هیأت طالبانی در تهران، در »جوان« 
نوشــت که عمده ســواالت درباره 
گفت وگو با طالبان حول شــهادت 
دیپلمات های ایران در مزارشریف و 
شهادت شیعیان افغانستان است. او 
در ادامه عنوان کرده بود که »طالبان 
افغانستان در شهادت دیپلمات های 
ایران نقــش نداشــتند و جمهوری 
اســالمی نیز به این باور رســید که 
ترور آن عزیزان با هماهنگی سیستم 
اطالعاتی یک کشــور ثالث صورت 

گرفته  بود.«
»طالبانی که سر نمی بُرد«

و حال کــه طالبان در شــکلی 
عجیب و غریب و بی ســابقه در حال 
تسلط بر افغانســتان است، کیهان 

نوشته اســت که »طالبان امروز با 
طالبانی که سر می بُرید، تفاوت هایی 

کرده است.«
تریبــون تنــدروی اصولگرایان 
می نویســد: »در این پیشــروی ها 
خبری از جنایت های هولناک، شبیه 
جنایات داعــش در عراق نیســت. 
طالبــان حتی اعالم کــرده کاری با 
شــیعیان این کشــور هم ندارد )و 
تا لحظه تنظیــم این گــزارش نیز 
خبری درباره جنایت این گروه علیه 
شــیعیان افغان الاقل، مخابره نشده 
است(. طبق این گزارش ها، خبری از 
قتل عام غیرنظامیان بی گناه و تخریب 
خانه ها هم نیست و آنچه هست، صرفا 
درگیری با نیروهای مســلح دولتی 
اســت. ... طالبان این تغییــر رویه را 
رسما نیز اعالم کرده  اما میزان صحت 
و ســقم این ادعاها نیاز به بررســی 

جدی دارد.«
بدین ترتیب باید گفت که چنانچه 
یک دولــت طالبانی در افغانســتان 
شکل بگیرد، ایران و دولت تازه اش، 
می توانند خود را بــرای پذیرش آن 
آماده کننــد اما ســطح و چگونگی 
این آمادگی منوط بــه رفتار طالبان 
است؛ اینکه بیشــتر به سوی آمریکا 
و تامین منافع آن غش کند یا اینکه 
طی روابطی حســنه با ایران، منافع 
همسایه اش را فدای عنایت واشنگتن 
نکند.  در حال حاضر اما ایران نگران 
از اینکه کدام یــک از این دو رویکرد 
در افغانســتان حاکم خواهد شــد، 
برای اعالم موضعی رســمی منتظر 
است و نظاره می کند؛ چنانچه سعید 
خطیب زاده  ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در توئیترش نوشت: »به دقت 
تحوالت نگران کننده در افغانستان را 

دنبال می کنیم.«

موضع تهران در قبال سقوط سریالی شهرها در افغانستان چه خواهد بود؟

ایران و ترکتازی بی امان »طالبان 2021«

خبر

تحلیلگر سیاسی اصولگرا تصریح کرد که جبهه پایداری به 
دنبال تحمیل افرادی به کابینه رئیسی است.

محمد مهاجری در گفت وگو با ایلنا، درباره نگرانی برخی از 
حضور افراد تندرو در کابینه رئیس جمهور آینده اظهار کرد: این 
نگرانی بیشتر از ناحیه افراد نزدیک به ایشان وجود دارد و شنیده 
می شود. اگر دقت کنید آقای رئیسی یک جمله را در مصاحبه 
مطبوعاتی خود بدون اینکه کسی از ایشان سوال کند، مطرح 
کرد. مبین بر نقل به مضمون که »من در انتخاب کابینه حرف 
نزدیکان و بستگان را نیز گوش نخواهم داد«؛ ایشان دفع دخل 
مقدر می کرد و می خواست بگوید که چنین چیزی که در رابطه 

با ایشان گفته می شــود، صادق نیست و به دنبال دولت تندرو 
نیست. وی با بیان اینکه یقین دارم جبهه پایداری و افرادی که به 
ایشان نزدیک هستند، به دنبال این موضوع هستند که بتوانند 
برخی افراد تندرو را در واقع به سمت ایشان جذب کنند، ادامه 
داد: یک آزمون بسیار ســخت برای رئیسی در پیش است که 
بتواند افرادی را انتخاب کند که ویژگی تندروی در آن ها وجود 
نداشته باشــد، اما اینکه چقدر موفق خواهد شد تا این لحظه 

خوش بینی صددرصدی ندارم.
این تحلیلگر سیاســی اصولگرا درباره حضور اسامی مثل 
باقری کنی، عراقچی و امیرعبداللهیان بــه عنوان نامزدهای 

تصــدی وزارت خارجه تصریح کرد: هرکســی از بدنه وزارت 
خارجه انتخاب شــود قطعا جزو افراد تندرو نیست؛ اال قلیال، 
افراد بسیار کم شماری ممکن است باشد. آقای امیرعبداللهیان 
و عراقچی برای تصدی وزارت خارجه گزینه های مطلوب تری 
خواهند بود و به نظرم مطلوب ترین گزینه خود آقای عراقچی 

هستند.
مهاجری همچنین درباره رویکرد سیاست خارجی رئیسی 
و برخورد او با برجام اظهار داشت: در سخنرانی مشهد، ایشان 
در مورد برجام همچنان در قامت یک کاندیدا صحبت می کرد 
و نه در قامت رئیس جمهور مستقر. به هر حال دنیا به حرف های 

ایشان نگاه می کند و گوش خواهد داد و آن ها را قضاوت کرده و 
مالک برخورد با ایران قرار خواهد داد. 

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ایشان نیز صبح همان روز 
با آقای ظریف صحبتی داشــتند، به نظر می رســد که حرف 
کارشناسی جدیدی در حوزه برجام و تعامل با دنیا مطرح نشد.

مهاجری:

جبهه پایداری به دنبال تحمیل برخی چهره ها به کابینه رئیسی است
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به  مناسبت میالد امام رضا)ع( و هفته 
قوه قضائیه انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

به  مناسبت ســالروز میالد امام رضا)ع( و هفته 
قوه قضائیه، رهبر انقالب اسالمی با عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات پنج هزار و ۱5۶ تن از محکومان 
محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای 
مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. ابراهیم 
رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نامه ای به رهبر انقالب 
اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این 
محکومان را که پرونده های عفو آنان در کمیسیون 
عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم 

تشخیص داده شده اند، ارائه کرده بود.
    

مصطفی الکاظمی:
روابط ما با رئیس جمهور رئیسی 

بسیار خوب است
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیــر عراق طی 
گفت وگویی اظهار کــرد: روابط ما با رئیس جمهور 
رئیسی بسیار خوب اســت. مدتی پیش در بغداد 
بود. ما دیدار خوب و عالی داشتیم و دیدگاه هایمان را 
درباره آینده روابط دو کشور رد و بدل کردیم. دو روز 
پیش نیز با او گفتگوی تلفنی داشتم و پیروزی اش را 
تبریک گفتم و عالقمند برای حمایت از این روابط 
هستم. وی با بیان اینکه رئیس جمهور منتخب از 
من برای سفر به تهران دعوت کرد، افزود: قطعا پس از 
تشکیل دولت به دنبال فرصت و زمان مناسب برای 

پاسخ به این دعوت خواهم بود.
    

صالحی:
نیروگاه هسته ای بوشهر تا دو روز 

آینده وارد مدار تولید می شود
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
کشورمان در گفت وگو با خانه ملت، گفت: خارج 
شدن نیروگاه هسته ای بوشــهر از مدار به دلیل 
مسائل فنی بود. وی با بیان اینکه این مشکل برای 
نیروگاه ها به صورت طبیعی ایجاد می شود، افزود: 
این موضوع تقریبا حل شده و نیروگاه ظرف ۲ -۳ 
روز آینده وارد مدار خواهد شــد. صالحی اظهار 
کرد: در حال تأمین سوخت جدید نیروگاه بوشهر 
هستیم و منابع مالی آن نیز در حال تأمین است. 
همچنین وزارت نیرو بدهی که به سازمان داشت 
را پرداخت کرد و امروز نیز بانک مرکزی دستور 
داد تا حواله پرداخت ســوخت جدید نیروگاه، به 

روسیه با سرعت بیشتری انجام شود.
    

علی مطهری: 
مانع اصلی میزبانی ایران در 

انتخاباتی جام جهانی، تحریم هاست
علی مطهری در توئیتی نوشت: »مطابق نامه 
فدراسیون فوتبال آســیا به فدراسیون فوتبال 
ایران، مانع اصلــی میزبانی ایــران در دور دوم 
انتخاباتی جام جهانی، تحریم های تحمیل شده 
به ایران است که مانع مبادالت بانکی است.« وی 
به طعنه افزود: »قابل توجه کسانی که چند سال 
است تبلیغ می کنند تحریم ها اثری ندارد و فقط 

دولت مقصر است.«
    

 دیدار دو وزیر دولت روحانی 
با رئیسی

محمد شــریعتمداری، وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی و محمود علوی، وزیر کشــور در 
جلساتی جداگانه با ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 
سیزدهم دیدار کردند. این دو وزیر دولت روحانی، 
در این دیدارها، گــزارش اقدامــات و عملکرد 
وزارتخانه هــای تحت تصدی خــود و فرصت ها 
و چالش های پیش روی ایــن وزارتخانه ها را به 
رئیســی ارائه کردند. هفته گذشته علی ربیعی، 
سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفته بود 
که رئیس جمهوری، حسن روحانی به وزرا دستور 
داده اطالعات مــورد نیاز دولت آتــی در دوران 

انتقالی را در اختیار ابراهیم رئیسی قرار دهند. 
    

لیندسی گراهام:
فکر اینکه دوباره به مذاکره با ایران 

بپردازیم، دیوانه کننده است
ســناتور جمهوری  خواه از رویه دولت بایدن 
انتقاد کرد. به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، 
لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه در انتقاد 
از تالش دولــت بایدن برای احیــای برجام طی 
اظهاراتی گفت: »رئیس جمهور منتخب ایران یک 
تندرو است، چرا می خواهید امکان غنی سازی را 
به مهمترین دولت حامی تروریسم  بدهید؟« وی 
در ادامه مدعی شد: بنابراین فکر اینکه دوباره به 
مذاکره با ایران بپردازیم دیوانه کننده است. با این 

کار در منطقه مسابقه تسلیحاتی راه می افتد.

از مواضع جمهوری اسالمی 
چنین بر می آید که مصلحت 

را در چشم پوشی از سوابق 
طالبان می بیند. این نکته 
در دولت حسن روحانی تا 

حدی مشهود بود، اما نکته 
قابل تامل انتقال قدرت 
در ایران است. آیا دولت 

ابراهیم رئیسی نیز همین 
سیاست را پیش خواهد 

گرفت؟ 

برخی منابع حتی سقوط 
کابل ظرف شش ماه آینده 
را نیز پیش بینی کرده اند. 

موضع ایران در برابر طالبان 
با این قدرت تازه اش چه 

خواهد بود؟ به نظر می رسد 
پاسخ را می توان از درهایی 

که ماه های گذشته برای 
گفت وگو با طالبان در ایران 

گشوده شد، پیدا کرد

ماینده دائم کشورمان نزد سازمان های 
بین المللی مســتقر در ویــن در واکنش به 
گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بر عدم پاسخگویی ایران به نامه 
آژانس در خصــوص تمدید تفاهم دوجانبه 
اعالم کرد که اجرای این خواسته آژانس در 

زمره تعهدات ایران نیست.
در گزارش تازه رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به شــورای 

حکام آمده اســت که ایران به نامه آژانس 
درباره تمدید تفاهم دوجانبــه برای ادامه 
نظارت مشروط بر تأسیسات هسته ای خود 

پاسخی نداده است. 
کاظم غریب آبــادی در واکنش به این 
گزارش تصریح کرد: هرچنــد تفاهم فنی 
مشــترک ســه  ماهه میان آژانس و ایران 
صورت گرفــت، اما باید توجه داشــت که 
مبنای این تفاهم، تسهیل مذاکرات سیاسی 

و کمک به موفقیت آن در جهت مختصات 
مد نظر کشورمان بود و نه الزام ایران نسبت 

به اجرای خواست آژانس.
وی افزود: بر اســاس تصمیم سیاســی 
ایران، نقش آژانس صرفاً در حد یک مجری 

است.
نماینده ایران در سازمان های بین المللی 
مستقر در وین، ادامه داد: بعد از گذشت سه 
ماه، ایران دیگر این تفاهم را با آژانس تمدید 

نکرد و صرفاً در چارچوب تصمیمی سیاسی 
به مدت یک ماه دیگر بــه ثبت داده ها ادامه 
داد. ادامه یــا عدم ادامه ایــن فرایند، هیچ 
ارتباطی بــا تکالیف پادمانی ایــران ندارد، 
چراکه ایران همچنان بــه اجرای تعهدات 

پادمانی خود ادامــه می دهد. غریب آبادی 
خاطرنشان کرد: آنچه ایران متعهد به اجرای 
آن است، تعهدات پادمانی است، نه کمتر و 

نه بیشتر.
وی افزود: آژانس هیــچ  گونه وظیفه ای 
برای ارائه گــزارش در مورد تفاهم منقضی  
شده مشترک و ثبت داده ها نداشته و ندارد.

این دیپلمات کشورمان در پایان تصریح 
کرد: بدون شــک، هر تصمیمــی که ایران 
در این رابطه بگیرد، صرفاً مبنای سیاســی 
خواهد داشــت و آژانس نمی تواند آن را به  

عنوان حقی برای خود تلقی کند.

غریب آبادی: 

ایران الزامی برای انجام درخواست آژانس ندارد


