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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

طالبــان تقریبا یک تــور مفصل 
در سفر به پاکســتان، ایران، روسیه 
و مذاکره با هر کشــوری کــه بتواند 
متضمن قدرت و مشــروعیت آنها در 
افغانستان باشــد به راه انداخته بود. 
در نهایت اما این تور به توافق با دونالد 

ترامپ و مذاکرات دوحه ختم شد. 
شبه نظامیان طالبان و دولت دونالد 
ترامپ در فوریه 2020 توافق کردند که 
نیروهای آمریکایی تا ماه مه سال جاری 
میــادی و در ازای تضمین های ضد 
تروریستی از افغانستان خارج شوند. این 
توافقنامه بعد از تقریبا دو سال مذاکره 
بین دیپلمات های آمریکایی و رهبران 

طالبان در دوحه قطر امضا شد. 
مذاکرات صلح در قطر ادامه داشت 
اما در آستانه کریسمس مذاکرات به 
تعطیلی کشیده شد و ناظران سیاسی 
آن را گواهی بر این واقعیت دانستند 
که نیروهای غربــی در حال هدایت 
مذاکرات بین االفغانی هســتند و به 
دلیل سفرهای تعطیات کریسمس، 

مذاکرات متوقف شده است. 
پس از کریسمس گفت وگو میان 
طالبان و دولت افغانستان در دوحه از 
سر گرفته شد؛ اما بی رمق بود. شماری 
از اعضای تیــم مذاکره کننده طالبان 

که به پاکستان رفته بودند برای شروع 
دور دوم مذاکرات به دوحه بازنگشتند 
و همین امر شروع مذاکرات را با کندی 

مواجه کرد. 
یکی از آنها مــا عبدالغنی برادر، 
رئیــس دفتر سیاســی طالبــان در 
قطر بود کــه از دو روز پیش در ایران 
اســت. این اولین بار نیست که ایران 
میزبــان طالبان اســت. ایــران طی 
ســال های اخیر مذاکرات متعددی 

با شبه نظامیان طالبان داشته است. 
 اختالف افغان ها درباره 
مذاکرات طالبان و ایران

پررنگ ترین مذاکرات طالبان و ایران 
تابستان پارسال بود که با واکنش های 
منفی بسیاری نیز در ایران و افغانستان 
مواجه شد. بسیاری در ایران، گفت وگو 
با طالبان را به دلیل سابقه تروریستی آن 
محکوم کردند. در افغانستان نیز میان 
ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه 

اختاف نظر دیده می شد. 
در حالــی کــه صبغــت احمدی، 
ســخنگوی وزارت خارجه افغانستان 
گفته بود که کابل از تاش هر کشوری 
برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان 
اســتقبال می کند، صدیــق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، 
میزبانی کشــورها از طالبان را »خاف 
اصــول و قوانین جهانــی« خواند و در 

صفحه فیسبوک خود نوشت: »انتظار 
ما از کشورهای همســایه این نیست 
که از یک گــروه هراس افکن که هنوز 
هم دســت هایش به خون افغان های 
بی گناه سرخ است و به ویرانی افغانستان 

می اندیشد، میزبانی کنند.«
پس از آن با توجه به جدی شــدن 
مذاکرات صلح در دوحه، ایران بیشتر 
این مذاکــرات را از دور رصد می کرد. 
حاال امــا با پایان ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ و با توجه به اینکه دولت 
بایدن اعام کرده، توافق دولت ترامپ 
با طالبــان را بازنگــری خواهد کرد، 
مذاکــرات دوحه به شــکننده ترین 

وضعیت خود رسیده است. 
همان زمان نیــز همزمان با انجام 
مذاکــرات در دوحه قطــر، عملیات 
تروریســتی در افغانستان رخ می داد 
که حاکی از بن بست و عدم توافق در 
جریان مذاکرات بود. دولت ترامپ و 
نماینده آن، زلمی خلیل زاد به طالبان 
نزدیــک بودند و برخــی حتی تاکید 
می کنند که به دنبال دادن قدرت به 
طالبان بودند. حال اما با رفتن ترامپ، 

موضع طالبان تضعیف شده است.
 رضایت پشت پرده

دولت مرکزی افغانستان
از این رو طالبــان بار دیگــر با بُرد 
خبری وســیعی به ایران آمده است و 

این بار نیز همان واکنش های متضاد در 
افغانستان تکرار شده است. اعتراضات 
نســبت به مذاکره ایران بــا طالبان در 
افغانستان به قدری باال گرفت که وزارت 
خارجه افغانستان روز سه شنبه با تاکید 
بر اینکه این ســفر با اطاع کابل بوده 
است، اعام کرد: »هدف از تنظیم سفر 
هیأت طالبان به ایران این است تا جانب 
جمهوری اسامی ایران، افزون بر شرح 
دیدگاه های خود، طالبــان را در مورد 
موجودیت اجماع منطقه ای در خصوص 
تأمین آتش بس فوری، دســتیابی به 
یــک توافق جامع صلــح در چارچوب 
نظام جمهــوری و حفــظ ارزش های 

 قانون اساسی افغانستان، آگاه سازد.«
اعامیه این وزارتخانه همچنین ادامه 
داده بود که »ایران می خواهد اطمینان 
حاصل کند افغانستاِن پس از جنگ بار 
دیگر به  پایگاه امن گروه های تروریستی 
مبدل نخواهد شد و همچنان مرکز اتفاق 
و همکاری های منطقه ای و بین المللی 

باقی خواهد ماند.«
در این بــاره پیرمحمــد مازهی، 
تحلیلگر ارشد مسائل افغانستان به ایلنا 
گفته است: »پیشتر وقتی یک بار آقای 
ما برادر به ایران محرمانه سفر کرده بود 
در رسانه ها منتشر شد و افغان ها موضع 
منفی گرفتند. اگر آن تجربه را حساب 
کنیم علی القاعــده نباید خیلی راضی 
باشند که طالبان با ایران وارد مباحث 
اینچنینی شود، اما در پشت پرده دولت 
مرکزی افغانستان خیلی بدش نمی آید 
که کشــورهای مهم منطقــه ای مثل 
ایران و پاکستان به نوعی به این مسئله 
ورود کنند تــا از این طریق حداقل یک 
آتش بسی در افغانستان بیاورند و طالبان 

زیر بار آتش بس برود.«
 مبارزه علیه آمریکا؛

 فصل مشترک دو طرف
اظهارات دیروز شــمخانی پس از 
دیدار با هیأت طالبانی حاوی انگیزه های 
اصلی ایران از این دیدارهاست. بخشی 
قابل توجهی از اظهارات او هشدار درباره 
ایاالت متحده اســت. او در این دیدار با 
اشاره به سابقه شرارت و جنگ افروزی 
آمریکا در منطقــه تصریح کرد: آمریکا 
به دنبال صلح و امنیت در افغانســتان 
نیســت؛ راهبرد آمریکا تدوام جنگ و 
خونریزی میان طیف هــای مختلف 

افغانستانی است.
شــمخانی گفت: آمریــکا نمایش 
مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن بست 
در مذاکرات میــان طرف های مختلف 
افغانستانی دنبال می کند تا آنها  را مقصر 

ناامنی و بی ثباتی نشان دهند.  
او حتی در گزارش توئیتری خود از 
این دیدار، نوشــت: »در ماقات امروز 
با هیأت سیاســی  طالبان، رهبران این 
گروه را در مبارزه با  آمریکا مصمم دیدم. 
کســی که 13 ســال در  گوانتانامو زیر 
شکنجه های آنان بوده، مبارزه با آمریکا 

در منطقه را کنار نگذاشته است.«
جالب آنکه مــا عبدالغنی برادر، 
رئیس هیأت طالبانــی در تهران نیز 

در این دیدار پس از ارائه گزارشــی از 
روند مذاکرات صلح در افغانســتان، 
به بدعهدی های ترامــپ در اجرای 
توافقنامه صلح اشــاره کرده و گفته 
اســت: »ما به آمریکا اعتماد نداریم 
 و با هر جریانــی که مــزدور آمریکا 

باشد می جنگیم.«
این موضع طالبان برای ایران بسیار 
مهم است؛ توضیح آن همان است که 
بارنت روبین، مدیر برنامه منطقه ای 
افغانســتان در مرکــز همکاری های 
بین المللی دانشگاه نیویورک چندی 
پیش در یادداشــتی با عنوان نگاهی 
تازه به روابط پیچیده ایران و طالبان 
نوشت. او نوشت: »سیاست ایران در 
قبال طالبان شبیه سیاست های دوران 
جنگ ســرد ایاالت متحده است که 
گروه های کشورهای دیگر را براساس 
روابط شان با اتحاد جماهیر شوروی 

ارزیابی می کرد.«
از این رو باید گفت ایران در این مسیر 
به دنبال مشروعیت بخشی به طالبان 
نیســت؛ آنچنانکه محمدجواد ظریف 
چندی پیش در گفت وگویی با شبکه 
طلوع افغانستان به همین موضوع اشاره 
کرد و گفت که »ما در قوانین خود هنوز 
طالبــان را از گروه تروریســتی خارج 
نکردیم.« این گفتــه ظریف با واکنش 
منفی طالبان نیز مواجه شد اما به هر حال 
موید این بود که ایران بر تروریستی بودن 
طالبان صحه می گذارد اما در عین حال به 
دنبال استفاده از فرصت پیش آمده برای 
به دست گرفتن ابتکار عمل در جهت 
ایفای نقش محوری در مذاکرات صلح و 
همینطور کمرنگ کردن نفوذ و حضور 

ایاالت متحده در افغانستان است. 

تهران به رغم واکنش ها به مذاکره با طالبان ادامه می دهد

مشروعیت بخشی یا ابتکار عمل برای صلح؟

خبر

وزیر اسبق پست و تلگراف گفت: برخی با 
پیشگویی، برخی عریضه نویسی و برخی هم 
با ترساندن صاحبان قدرت و مثا با بیان اینکه 
اگر شما فان روز بیرون رفته بودید حتما ترور 
می شدید، خود را به اینها نزدیک می کنند؛ ما 

از این چیزها زیاد شنیده ایم. 
به گزارش مدارا، ســیدمحمد غرضی در 
خصــوص صحبت های اخیــر احمد توکلی 

مبنی بــر حضــور رمال هــا و جن گیرها در 
دستگاه برخی از مسئولین افزود:  یادم می آید 
روزی خدمت احمد آقا بودم و ایشان داستانی 
را برای من تعریف کردنــد. احمد آقا گفتند: 
دو مرد با متانت و با لباســی مخصوص پیش 
من آمدند و گفتند ما رابط خانمی هســتیم 
که با امــام زمان )عج( درارتباط اســت. من 
این موضوع را به حضرت امام گفتم و ایشــان 

فرمودند این خانــم را ماقات کنید و بگویید 
روح اهلل می گوید مــن در دوران جوانی دفتر 
شعری داشتم اما آن را گم کرده ام، اگر ممکن 

است بگویند دفتر من کجاست؟
غرضی ادامه داد: احمد آقا توضیح داد که 
دو روز بعد آن خانم با پوششی تمام، به طوری 
که صورتشان معلوم نبود به همراه آن دو مرد 
آمدند و ما هم احترامشان کردیم و سپس پیام 

حضرت امام را به آنها رساندیم و بعد از مدت 
کوتاهی رفتند.

او ادامــه داد: زمانــی که احمــد آقا این 

موضوع را برای من می گفتند یک ماه از ماجرا 
گذشته بود و ایشان گفتند اینها رفتند و دیگر 

پیدایشان هم نشد.
این فعال سیاسی گفت: دلیِل تعریف این 
خاطره این است که بگویم  فرمایشات آقای 
توکلی درست اســت. هرجا قدرت سیاسی 
باشــد معموال عده ای غیب گو پیدا می شوند 
و به اصطاِح ما اصفهانی ها برای خودشــان 
دکان باز می کننــد! تعجب آور نیســت که 
ثروتمندان دور قدرت سیاسی و فقهی جمع 
شوند و رمال ها هم خود را به قدرت سیاسی 

نزدیک کنند.

غرضی ادعای احمد توکلی را تایید کرد؛

هرجاقدرتسیاسیباشدغیبگوهادکانبازمیکنند
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وزیر خارجه جدید آمریکا  وعده داد
گفتوگوباتهراندرباره

برنامههستهای
وزیر خارجه جدید آمریکا پس از تصدی مقام 
خود وعــده داد به گفتگو با ایــران درباره برنامه 
هسته ای بازگردد. به گزارش  به نقل از اسپوتنیک، 
آنتونی بلینکن، پس از تصدی مسئولیتش به ایراد 
سخنرانی پرداخت و طی آن وعده داد روابط خود 
را با متحدان آمریکا بازســازی کند. بلینکن در 
ادامه تاکید کرد به گفتگو با تهران درباره برنامه 
هسته ای ایران باز می گردد. او که پیش از این در 
دولت اوباما به عنوان معاون مشــاور امنیت ملی 
از ســال 2013 تا 201۵ و معاون وزیر خارجه از 
201۵ تا 201۷ خدمت می کرد با 22 رای مخالف 
و ۷۸ رای موافــق قانونگذاران کنگره به ســمت 

وزارت خارجه برگزیده شد.
    

اعالمآمادگیمسکوبرایصادرات
مازاداورانیومایران

به گزارش ایســنا، بنابر اعام حساب کاربری 
نمایندگی روسیه در وین، سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر امورخارجه روسیه در مصاحبه ای از آمادگی 
کشــورش برای صادرات مازاد اورانیوم غنی شده 
ایران خبر داد. ریابکوف در این باره گفت: در صورت 
بازگشت آمریکا به برجام روسیه آماده است تا مازاد 
اورانیوم ایران را صادر کند. هرچند هنوز زود است که 
در حال حاضر درباره این موضوع صحبت کنیم. وزیر 
امورخارجه روسیه نیز روز سه شنبه در دیدار با وزیر 
امور خارجه کشورمان در مسکو خواستار بازگشت 

آمریکا به توافق هسته ای شده بود.
    

علیعسگریبهجلسه
هیأتوزیراندعوتنشد

رئیس سازمان صدا و ســیما احتماال به دلیل 
اظهارات توهین آمیز یکی از مهمانان برنامه »زاویه« 
که از شبکه ۴ پخش شد، به جلســه امروز هیئت 
وزیران دعوت نشد. در جلسه صبح چهارشنبه هیأت 
وزیران که به ریاست حســن روحانی برگزار شد، 
عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما 
حضور نداشت. به گزارش ایســنا علت این غیبت 
عدم ارسال دعوتنامه از ســوی دفتر هیأت دولت 
برای علی عســگری در پی حواشی برنامه »زاویه« 
و توهین میهمان این برنامــه به رئیس جمهوری 

عنوان شده است. 
    

استقبالنمایندهقمازپیشنهاد
محاکمهروحانی

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس 
از پیشنهاد روحانی برای محاکمه وی به جای آذری 
جهرمی اســتقبال کرد! او با هشتک های روحانی، 
محاکمه، حقوق مردم، در توئیتر نوشــت: »آقای 
روحانی برای محاکمه خودش اعام آمادگی کرده. 
خوب است قوه قضائیه استقبال کرده و عامل اصلی 
گرانی خودرو، مســکن، اقــام خوراکی و حذف 
کارت سوخت، دود شدن سرمایه مردم در بورس و 
بسیاری از مصائب دیگر که باعث از هم پاشیده شدن 

خانواده ها شده را محاکمه نماید.«
    

همداستانیوزرایخارجه
بحرینواسرائیلعلیهایران

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آو اســرائیل، 
عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین 
در یک تماس ویدئویی با  گابی اشــکنازی، وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی گفت: ما باید به برنامه 
موشــکی ایران، حمایت این کشور از گروه های 
مختلف در منطقــه و دخالت در امــور داخلی 
کشورهای سراســر منطقه بپردازیم و هدف ما 
ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه است. وی در ادامه 
اظهار کرد: توافق با ایران باید تغییر کند. توافق با 
ایران نیاز به انطباق با واقعیت منطقه دارد و باید 

مورد قبول تمامی کشورها در منطقه باشد.
    

آناتولی:
رزمایشهایاخیرایران

پیامیبهآمریکابود
خبرگزاری آناتولی در گزارشی به مساله افزایش 
توان موشــکی و پهپادی ایران در دهه های اخیر 
پرداخت نوشت: رزمایش های اخیر توسط ایران 
در خلیج فارس در بحبوحه تنش های شدت یافته 
با واشنگتن، پیامی برای دولت جدید آمریکا در بر 
دارد. حاکی اویغور، معاون رئیس مرکز مطالعات 
ایران-آنکارا در گفت وگویی با آناتولی گفت: ایران 
در خال رزمایش های موشکی و پهپادی، هدف 
دارد برای اطمینان خاطر مردم میزان قدرتش را 
به ملتش نشان دهد و در عین حال پیامی به دولت 
جدید آمریکا بفرســتد مبنی بر اینکه مذاکرات 

آینده میان این دو کشور آسان نخواهد بود.

بارنت روبین، چندی پیش 
در یادداشتی با عنوان 

نگاهی تازه به روابط پیچیده 
ایران و طالبان نوشت: 
سیاست ایران در قبال 

طالبان شبیه سیاست های 
دوران جنگ سرد ایاالت 

متحده است که گروه های 
کشورهای دیگر را براساس 
روابط شان با اتحاد جماهیر 

شوروی ارزیابی می کرد

پیرمحمد مالزهی، به ایلنا 
گفته است: در پشت پرده 
دولت مرکزی افغانستان 

خیلی بدش نمی آید که 
کشورهای مهم منطقه ای 

مثل ایران و پاکستان 
به نوعی به این مسئله 

ورود کنند تا از این طریق 
حداقل یک آتش بسی در 

افغانستان بیاورند و طالبان 
زیر بار آتش بس برود

رئیس ستاد ارتش اســرائیل به دولت بایدن نسبت به 
بازگشت به برجام هشــدار داد و گفت که او به نیروهایش 
دستور داده است که امادگی ها برای حمله احتمالی به ایران 

در سال جاری را افزایش دهند.
به گزارش »انتخاب«، اظهارات آویو کوخاوی در حالی 
بیان شده است که تل اویو ســعی در تحت فشار قراردادن 
دولت بایدن پیش از اعام موضع رســمی آمریکا در مورد 

برجام، دارد. 
کوخاوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل، شامگاه سه شنبه 
هفتم بهمن، گفت که او فرمان الزم را در این زمینه به ارتش 

داده است.
کوخاوی کــه در مرکز مطالعات امنیت ملی اســرائیل 
سخن می گفت، اظهار داشــت که بازگشت به برجام، »هم 
از نظر عملیاتی و هم از نظر راهبردی، بد خواهد بود«، »یک 

تهدید غیر قابل قبول است« و »به تشدید رقابت تسلیحات 
هسته ای در منطقه منجر خواهد شد.«

به گفته وی، »اگر برجام هنوز زنده بود، ایران تا به حال 
می توانست به سمت تولید بمب اتمی پیش برود زیرا برجام 
فاقد محدودیت ها و نظارت کافی برای جلوگیری از دستیابی 

ایران به بمب اتمی بود.«
ژنرال کوخاوی افزود که از فرماندهان ارتش خواســته 
در فکر یک ســری برنامه های عملیاتی جدید و توسعه آن 
در یک سال آتی باشــند. او افزود: »کادر سیاسی )دولت( 
تصمیم گیرنده نهایی اســت اما طرح های عملیاتی باید به 

روی میز و آماده اجرا باشد.«
رییس ستاد ارتش اســرائیل همچنین از وجود »یک 
ائتاف منطقه ای قــوی« از یونان، قبرس، مصــر، اردن و 
امیرنشین های خلیج فارس در کنار اسرائیل برای »مقابله با 

محور شیعی ایرانی که از ایران تا عراق و سوریه و لبنان کشیده 
شده« سخن گفت و افزود که اسرائیل اکنون از »آزادی عمل 

گسترده در سراسر خاورمیانه« برخوردار است.
اسرائیل در حدی نیست که ایران را تهدید کند

این اظهارات کوخاوی با واکنش مقامات ایرانی مواجه 
شــد. اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 
در حاشیه جلســه هیأت دولت با اشــاره به هشدار رژیم 
صهیونیستی نســبت به برنامه ریزی برای حمله به ایران، 

گفت: »اسرائیل در حدی نیست که ایران را تهدید کند.«
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیــس جمهوری نیز در 
همین ارتباط با اشــاره به ورزیدگی نیروهای مسلح ایران، 
اظهار کرد: هم مــردم ما و هم مردم منطقه بــا ادبیاتی که 
مســئوالن رژیم صهیونیستی تا االن داشــته اند، آشنایی 
دارند؛ آنها بیشتر حرف می زنند و دنبال جنگ روانی هستند 

و عمًا نه برنامه ای دارند و نه توانایی دارند و نه از عهده این 
کار برمی آیند.

وی تصریح کرد: البته برخی مسئوالن رژیم صهیونیستی 
فکر می کنند که هر حرفی که بزنند واشنگتن این حرف ها 
را می پذیرد؛ حاال یک ترامپی بود که او دامادی داشت و در 
حقیقت دامادش کارگزار صهیونیست ها در واشنگتن بود و 
یک سری کارها را انجام می داد و نظرات رژیم صهیونیستی را 
تأمین می کرد اما من فکر می کنم دولت جدید آمریکا مثل 
سایر کشورها، اســتقال خود را دارند و این کارهای رژیم 

صهیونیستی صرفاً جنگ روانی است.

رئیس ستاد ارتش اسرائیل خطاب به دولت بایدن: 

دستورآمادهسازیطرححملهاحتمالیبهایرانرادادهام


