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»ایران حکومت طالبان را به رسمیت 
نمی شناسد و منتظر شکل گیری دولت 
فراگیر در این کشور است«. این موضعی 
اســت که از ابتدای بازگشت طالبان به 
افغانستان از ســوی مقامات جمهوری 
اســامی ایران درباره حضور این گروه 
بنیادگرا در کشور همسایه مطرح  شده 
اســت؛ اما دیروز داســتان برای مدت 
کوتاهی رنگ دیگری بــه خود گرفت 
وقتی که با ورود مولوی امیرخان متقی، 
وزیر امور خارجــه دولت موقت طالبان 
به تهران، برخی رسانه ها با انتشار عکس 
ورود هیئت طالبان در فرودگاه مهرآباد و 
استقبال از آنها، به نقل از منابع نامعلوم 
گزارش دادند که دولت ایران ســفارت 
افغانســتان در تهران را تحویل طالبان 
می دهد. در ادامه این خبر ادعا شده بود 
که ایران، دولت طالبان را به رســمیت 
نمی شناسد، اما سفارت افغانستان در 
تهران را تحویل آن هــا خواهد داد تا به 
امور شهروندان افغانســتانی در ایران 

رسیدگی کنند.
در پی چنین خبری بود که یک منبع 
آگاه در سفارت افغانستان در تهران در 
گفت وگو با آوا، این ادعا را کامًا رد کرد 
و آن را بی اساس خواند و چنین بود که 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور 
خارجه با رد برخی مطالب مطرح شده 
درخصوص فعالیت های آینده سفارت 
افغانستان در تهران، گفت: فعالیت های 
دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران 
همانند تمامی سفارتخانه های خارجی 
در چارچوب اصول و قواعد تعریف شده 
کنوانســیون ۱۹۶۱ وین در خصوص 
روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچ گونه 
تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست.

با این حال با وجود اعام موضع ایران 
در این زمینه، زمانی که آمریکایی ها از 
افغانستان رفتند بسیاری بر این تحلیل 
تأکید کردند که تهران با اســتقبال از 
خروج آمریــکا از افغانســتان به رغم 
اختاف های مذهبــی  و ایدئولوژیک با 
طالبان به دنبال ترسیم تصویری مثبت 

از این گروه رادیکال دینی است.
سابقه رابطه ایران و طالبان

در اولیــن دوره حضــور طالبان در 
افغانستان که مصادف با دهه ۹۰ میادی 
بود ایران برخاف اکنون که از پسر شاه 

مســعود در برابر این گروه افراطی هیچ 
حمایتی نکرد به حمایت از ائتاف شمال 
به رهبری احمدشاه مسعود برخاست 
چراکه با کشتار شــیعیان افغانستان و 
رفتارهای تندروانه طالبان با هزاره های 
این کشور به شــدت مخالف بود و این 
مخالفت تا جایی  پیــش رفت که ایران 
پس از قتل ۱۱ دیپلمــات خود در مزار 
شریف به دست طالبان در سال ۱۹۹۸ 
میادی در آســتانه یک حمله بزرگ 
به افغانســتان و رویارویی بــا این گروه 
افراط گرا قــرار گرفت. ایــران نیرویی 
متشکل از ۷۰٫۰۰۰ ســرباز را در مرز 
مستقر کرد و این گونه بود که طالبان در 
ادامه دریچه های سد کجکی روی رود 
هیرمند را بست و میزان آب ورودی به 
ایران را در دوره خشک ســالی به شدت 
کاهــش داد. خشک ســالی و قطع آب 
توسط طالبان باعث ویرانی زیست بوم 

دریاچه هامون شد.
پــس ازآن در دولــت ســید 
محمدخاتمی داستان دیگرگونه شد و 
پس از ماجرای ۱۱ سپتامبر؛ ایران هنگام 
حمله آمریکا به افغانستان به نیروهای 

آمریکایی کمک نظامی و اطاعاتی کرد، 
و در کنفرانسی که در سال ۲۰۰۲ برای 
بازسازی افغانستان در شهر بن در آلمان 

برگزار شد، حضوری فعال داشت.
و در همین راستا هم بود که در اکتبر 
۲۰۰۲، یعنی یک ســال بعد از سقوط 
حکومت طالبان، دریچه های سد کجکی 

یک بار دیگر به سوی ایران باز شد.
اما این رویکرد دیری نپایید و همکاری 
ایران و آمریکا علیه طالبــان بعدازاین 
که دولت بوش ایــران را به عنوان محور 
شــرارت مطرح کرد متوقف شد. ایران 
که انتظــار حضور ناگهانــی آمریکا در 
مرز های شرقی  و غربی خود را نداشت 
به همراه تشــدید تنش ها بر سر برنامه 
هسته ای و موشکی رویکرد خود را تغییر 
داد و حضور منطقه ای آمریکا را تهدیدی 
بزرگ خواند و بر همین مبنا هم بود که به 
اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تهران راه 
مقابله با دشمن دیرینه خود را در حمایت 

از گروه های ضدآمریکایی دید.
با ظهور داعش و اتفاقاتی که پس ازآن 
در منطقه رخ داد، ایران امریکا را مسبب 
آن خوانــد و رویکــرد خــود را هرروز 

مستحکم تر کرد تا اواخر بهار امسال که 
حکومت مرکزی افغانســتان بی هیچ 
مقاومتی کشور را تســلیم طالبان کرد 
و این گونه بــود که طالبــان که زمانی 

افراط گرا بود از سوی دســتیار وزارت 
خارجه نیروهای امارات اسامی معرفی 
شد و برخی  در تهران طالبان را جنبش 
اصیلی برخاســته از منطقه خواندند و 
روزنامه کیهان که بارها در مقاالت خود 
از طالبان حمایت کرده بود در مقاله ای 
مدعی شــد که طالبان از مقام رهبری 

پیروی می کند.
خبرگزاری تسنیم نه تنها به منش 
اعتدالی طالبان اشاره کرد که مطالبی 
نیز از مقامات ارشد این گروه در مذمت 
فرقه گرایی در افغانســتان منتشر کرد 
و به نقل از ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
طالبان، نوشت: »ما به برادران شیعه خود 
تعهد می دهیم که هیچ گونه تبعیضی 
علیه آن ها اعمال نخواهد شد، و ما اجازه 

چنین کاری را نخواهیم داد.«
طالبان هم لحن آشتی جویانه ای در 
قبال بخش بزرگ تری از رسانه های ایران 
اتخاذ کرد و مجاهد در مصاحبه خود با 
ایلنا گفت که: »جنگ داخلی و نداشتن 
تجربه باعث شد که این گروه نتواند در 
دوره حکومت خود بر افغانستان روابط 
خوبی با ایــران ایجاد کنــد.« به گفته 

او طالبــان دارد »رفتار خــود را عوض 
می کند« و حاال فرق زیادی با حضیض 
روابط ایران و طالبان در سال ۲۰۰۰ دارد.
ابراهیم رئیسی هم که ردای ریاست 
جمهوری برتن پوشیده بود خروج آمریکا 
از افغانستان را نقطه عطفی برای تعامل 
همه اقوام و گروه های افغانســتانی در 
راستای صلح و امنیت و ثبات در افغانستان 
دانست و گفت: بی تردید حضور آمریکا در 
افغانســتان و منطقه امنیت ساز نیست 
و کشــورهای منطقه باید کمک کنند 
تا گروه های مختلف در افغانستان یک 
حکومت فراگیر و مشارکتی تشکیل دهند 
و نقش سایر کشورها ازجمله همسایگان 
نیز صرفاً باید تســهیل کننده استقرار 
حکومت فراگیر و مشــارکتی با حضور 

همه اقوام و گروه های افغانستانی باشد.
و این رســمی ترین موضعی بود که 
در قبال طالبان مطرح شد، هرچند که 
شایعات مختلفی در این زمینه بیان شده 
است. پس ازاین ها هم بود که گروه طالبان 
از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه، چین، 
قطر و پاکستان برای شرکت در مراسم 
اعام ساختار جدید حکومت این کشور 
دعوت کرد و ایران »بنا بر درخواســت 
طالبان« صــادرات بنزین و گازوئیل به 

افغانستان را از سر گرفت.
با این حال زمان زیــادی الزم نبود تا 
مشخص شود که اعتدال و تغییر رفتار 
تنها شعارهایی واهی بود که از سوی آن ها 
بیان شد چه طالبان همچنان با رویکردی 
افراطی با مــردم و جامعه افغانســتان 
برخورد می کند و روزانه هزاران مرد و زن 
افغان در کنار مرزهای ایران منتظر مجوز 

ورود خود به کشور هستند.
و اکنــون در شــرایطی کــه ایران 
حکومت طالب ها در افغانســتان را به 
رسمیت نشناخته است، به نظر می رسد 
باید بــرای ورود هیأتــی از طالبان به 
کشور همزمان با مسائل و چالش هایی 
همچون: امنیت مــرزی، هجوم روزانه 
هزاران افغان به مرزهای کشــور، تأثیر 
حضور آن ها بــر رابطه ایــران با برخی 
کشــورها نظیر هند و البته مهم ترین 
چالش کــه رویکرد خشــن طالبان با 
شیعیان و هزاره های افغانستان و تضییع 
حقوق آنان است؛ پاسخی درخور پیدا 
کند، بی شک پاســخ به این پرسش ها 
همکاری هم زمان میدان و دیپلماسی 

را می طلبد.

سرنوشت روابط ایران با طالبان چه خواهد شد؟

پیچیدگی های یک رابطه متناقض

 شماره  982 / دوشنبه 20 دی   1400  /   7 جمادی الثانی 1443  / 10 ژانویه   2022

در شرایطی که ایران 
حکومت طالب ها را در 
افغانستان به رسمیت 
نشناخته است به نظر 

می رسد باید برای ورود 
هیأتی از طالبان به کشور 

همزمان با مسائل و 
چالش هایی همچون: امنیت 
مرزی، هجوم روزانه هزاران 

افغان به مرزهای کشور، 
تاثیر حضور آنها بر رابطه 

ایران با برخی کشورها نظیر 
هند و ... پاسخی درخور 

پیدا کند که بی شک 
همکاری همزمان میدان و 

دیپلماسی را می طلبد

نفیسه زارع کهن

یگانویژهدرناآرامیها
سالحساچمهزندارد

فرمانده یگان ویژه فرماندهی انتظامی کشــور 
در پاسخ به سوالی که مأمور یگان ویژه کاشینکف 
به دست دارند، گفت: ساح ســازمانی یگان ویژه 
کاشینکف اســت اما اگر کســی در ناآرامی های 
اجتماعی در دست یگان ویژه پلیس اسلحه جنگی 
ببیند، من به وی جایــزه خواهم داد.مــا اصًا در 
ناآرامی های اجتماعی با خود ساح جنگی نمی بریم 
و سنگین ترین اسلحه ما در ناآرامی های اجتماعی در 
خیابان ساح ساچمه زن است. به گزارش تسنیم 
سردار حسن کرمی در تشریح عملکرد یگان ویژه 
فرماندهی انتظامی کشور در حوادث روی داده به 
دنبال تنش آبی در اصفهان، اظهارکرد: در حوادث 
اصفهان ما به نرمــی برخورد کــرده، با جمعیت 

گفت  وگو کردیم و اخطار دادیم.
    

تکذیبادعایرایالیومدر
موردبهتوافقرسیدنمذاکرات

یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران در 
وین گزارش رای الیوم در خصوص به توافق رسیدن 
مذاکرات وین را کاما غلط و ساختگی عنوان کرد.به 
گزارش ایلنا، رای الیوم در خبری مدعی شد که پس 
از ۹ دور طاقت فرسا از مذاکرات هسته ای، طرفین به 
یک نتیجه قاطع رسیده اند. رای الیوم مدعی شد: 
این توافق در واقع تکمیل  شــده و تمام موانعی که 
در دورهای گذشته مانع از روند مذاکرات شده بود، 
برطرف شده است. این اطاعات حاکی از آن است 
که طرفین از طریق کارگروهی  در حال تدوین این 
توافق هستند. بر اساس اطاعات، مذاکرات در این 
دور به یک توافق موقت به مدت دو سال منتهی شده 
که مرحله آزمایش نیات و اعتمادسازی محسوب 
می شود که بر اساس آن، آمریکا تمامی تحریم های 
اعمال شــده علیه ایــران در دوران دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور سابق آمریکا را لغو خواهد کرد.
    

مراسمخاکسپاریبکتاشآبتین،
برگزارشد

کانون نویسندگان ایرانی روز گذشته با انتشار 
اطاعیه ای اعام کرد که مراســم خاکســپاری 
بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی روزیکشنبه  
در امامزاده عبداهلل شهر ری برگزارشد.پیش ازاین 
خانواده آقای آبتین اززمان برگزاری مراسم تشییع 
در روز دوشــنبه ۲۰ دی خبــرداده بودند.مرحوم 
بکتاش آبتین ۴۸ ساله ، شاعر و فیلمساز بود که به 
جرم تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده 
بود. بکتاش آبتین در زندان برای دومین بار به بیماری 
کووید-۱۹ مبتا شده بود. او روز شنبه در بیمارستان 

ساسان درگذشت.
    

طرحاستیضاحوزیربهداشت
اعالموصولشد

عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
از اعام وصول اســتیضاح بهرام عیــن اللهی وزیر 
بهداشت، در هیات رئیسه مجلس با ۲۲ امضا خبرداد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، محسنی بندپی 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اعام 
وصول استیضاح بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، در 

هیات رئیسه مجلس با ۲۲ امضا خبرداد.
    

دیداررؤسایجدیدهیئتهای
انگلیسوآلمانباباقری

مذاکره کنندگان ارشــد انگلیــس و آلمان با 
رئیس هیئــت ایرانی در مذاکــرات وین دیدار و 
گفتگو کردند.بــه گزارش خبرگــزاری مهر در 
ادامه رایزنی های دورهشــتم مذاکــرات وین، 
مذاکره کنندگان جدیــد انگلیس و آلمان با علی 
باقری رئیس هیئت ایرانی دیدار و گفتگو کردند. 
گفتنی اســت تغییر نماینده آلمان به دلیل روی 
کار آمدن دولت جدید این کشور و تغییر نماینده 
انگلیس به دلیــل بازنشســتگی مذاکره کننده 
قبلی صورت گرفته اســت.پس از این دیدارها، 
جلســه ای نیز با حضورآقای باقری، انریکه مو را 
معاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا و رؤسای سه هیئت اروپایی )از جمله هر دو 
مذاکره کننده جدید و دو مذاکره کننده پیشین 

انگلیس و آلمان( در هتل کوبورگ برگزار شد.
    

توئیتمقامآمریکاییدرمورد
تحریمشدنتوسطایران

مقام آمریکایی با انتشار توئیتی به تحریم شدن 
توسط ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایلنا، نیکی 
هیلی، ســفیر سابق ســازمان ملل متحد، تحریم 
شدن از سوی ایران را نشــان افتخار توصیف کرد.
هیلی در توییتی مدعی شــد:وقتی از سوی ایران، 
تحریم می شوید، می دانید که کاری را درست انجام 

می دهید.
 

روی موج کوتاه

روزنامه کیهان روز گذشته نسبت به 
خبر رضا شــفاخواه ،وکیل دادگستری 
درباره محکومیت حسین شریعتمداری 
در دو پرونده اتهامی بشدت واکنش نشان 
داد.رضا شــفاخواه،وکیل دادگستری از 
محکومیت حسین شریعتمداری دردادگاه 
به دلیل توهین به جمعیــت امام علی و 
شــارمین میمندی نژاد خبر داد بود. به 
گفته این وکیل دادگســتری طبق اباغ 

دادنامه در روزشنبه ، حســین شریعتمداری،مدیرمسول 
روزنامه کیهان به جرم توهین به  جمعیت امام علی و  شارمین 
میمندی نژاد مجرم شناخته و محکوم شده است.کیهان با 
تایید خبر محکومیت حسین شریعتمداری مدیرمسئول 
این روزنامه به جرم توهین به  جمعیت امام علی و  شــارمین 
میمندی نژاد، نوشــت: مدیر مسئول کیهان از قرائت برخی 
اسناد به علت شرم آور بودن آنها، خودداری کرد.کیهان نوشت: 

آیا کیهان به علت آنکه زودتر از دســتگاه 
قضایی کشــور متوجه فساد و فریبکاری 
این جمعیت شده و نسبت به آن هشدار 
داده است، باید مجرم شناخته شود؟! اگر 
چنین نیست پس علت محکومیت مدیر 
مسئول کیهان چیست؟! آیا دادگاه حکم 
دادگاه دیگر را قبــول ندارد؟!این روزنامه 
افزود: توضیح آنکه مدیر مسئول کیهان 
از قرائت برخی اسناد به علت شرم آور بودن 
آنها، خودداری کرد ولی متن کامل آن را در اختیار ریاســت 
دادگاه قرار داد و چنانچه مسئوالن محترم برای پیگیری علت 
محکومیت شریعتمداری خواهان ماحظه آن اسناد باشند، 
در اختیارشان قرار خواهیم داد. با این امید که گوش شنوا و 
چشم بینایی در میان باشد!جمعیت امام علی بیش از بیست 
سال پیش در سال ۱۳۷۸ در وزارت کشور ثبت شد.این نهاد بر 

فعالیت دانشجویی خود تاکید می کند.

پدر محمدحسین و زینب اسدی 
الری از قربانیان پرواز ۷5۲ هواپیمایی 
اوکراین به بیان جزئیاتی از روز حادثه 
پرداختند. به گزارش ایلنا محســن 
اسدی الری پدر این دو قربانی اظهار 
کرد: ایــن حادثه بــزرگ از روز ترور 
شهید سلیمانی آغاز شــد یعنی روز 
۱۳ دی مــاه. وی یادآور شــد: بچه ها 
می دانســتند که ممکن است آمریکا 

هم عملیات متقابلی انجام دهد.او درباره رسیدگی به 
پرونده دو ســال بعد از وقوع حادثه تصریح کرد: بیش 
از ۱۰۰ خانواده شــکایت کردند. یکــی از قطورترین 
شکایت ها نیز شکایت ما بود که بیش از ۱۰ صفحه دارد 
اما به بخشی از موارد مورد شکایت ما و برخی اشخاص 
مورد شکایت ما رسیدگی نشد. در حالیکه خود سردار 
حاجی زاده مسئولیت این فاجعه را بر عهده گرفته بود، 

با اصرار خانواده ها حدود ۳ ماه پیش 
تفهیم اتهام شد، بعد از آن منع تعقیب 
برای او صادر شــد. عزیزان ما در این 
ماجــرا مظلوم ترین افــراد بودند. در 
طول تاریخ، این حادثه با این جزئیات 
سابقه نداشته است.وی گفت: بحث 
دیگر گــزارش »تور ام ۱« اســت که 
در این قضیه متخصص ترین فرد که 
آقای »خ« متهم ردیف اول است، در 
دادگاه ما تا حدوی نیم رخ و پشت سر ایشان را مشاهده 
کردیم. گفته می شــود وی متخصص تریــن فرد در 
خصوص هدایت تور ام ۱ نه تنها در ایران بلکه در منطقه 
است. آقای »خ« اپراتور نیســت بلکه فرمانده گردان و 
متخصص ترین فرد در تور ام ۱ است اما عمًا نمی تواند 
گزارش کارشناسی در این قضیه دهد و حتی مواردی 

وجود دارد که ما اطاع نداریم.
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خبر

مشاورپیشــین مرحوم هاشمی رفسنجانی 
گفت تشــابه رد صاحیت آقای هاشمی با آقای 
الریجانی در این است که مشخص شد بعضی ها 
حتی اگر ۱۲ ســال رئیس مجلس، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی، نماینده مجلس و وزیر باشند، 
دیگر در دایره خودی ها قرار نمی گیرند.پنج سال 
پیش،  یک شنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹5، آیت اهلل علی 
اکبر هاشمی رفسنجانی، که در آن زمان ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، 
در استخر کوشک که متعلق به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بود، پس از ایست قلبی و انتقال به 
بیمارستان شــهدای تجریش،درگذشت. مرگ 

هاشمی فضای سیاسی کشور را به شوک فرو برد.
به گزارش ایلنا غامعلی رجایی مشاور پیشین 
مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی در پاسخ به 

این سوال که 5 ســال از زمان فوت آقای هاشمی 
می گذرد، اما در دو انتخابــات اخیر ۹۸ و ۱۴۰۰ 
اصاح طلبان زیادی رد صاحیت شدند، اگر آقای 
هاشــمی االن در قید حیات بودند این شرایط را 
چگونه مدیریت می کردند، گفت: آقای هاشمی 

چند کارکرد داشت. یک کارکرد به دلیل سابقه و 
دوستی 5۹ ساله با رهبری بود که قدرت چانه زنی 
ایشان در قیاس با افراد دیگر فرق می کرد. خیلی ها 
می توانند رئیس جمهور شــوند ولی قدرت این 

چانه زنی را ندارند.

وی افزود:  آقای هاشــمی بارها با قدرت چانه 
زنی که داشتند رهبری را برای پادرمیانی دراین 
مسائل متقاعد می کرد و بارها شده بود که رهبری 
متقاعد نشده بودند و بارها هم اعام کردند زمانی 
که اداره شرعی کشور با شماست من تابع نظر شما 
هستم.  این نکته مهمی است که چه کسی بخواهد 

چه کنشگری داشته باشد.
رجایی ادامه داد: نکته بعدی این بود که آقای 
هاشمی گفتند ما به هیچ وجه نباید قهر کنیم. از 
این طرف هم دعوت می کــرد که باید حوصله ها 
را بیشتر کرد و از همه نیروها استفاده کرد. ایشان 
در دولت ســازندگی اعام کرد دولت من در آن 
زمان ترکیبی بود که در آن دولت علی اصغر زراعی 
و عبداهلل نوری هم بود. بنابراین ایشــان توصیه 
حد وســط را می کرد.  اگر االن بود و آقای رئیسی 
انتخاب می شد قاعدتا این رهنمودها را می داد که 
باید کابینه را جوری بچینید تا از نیروهایی که از 

سرمایه های کشور هستند، استفاده کنید. 
غامعلی رجایی درباره ردصاحیت هاشمی 

در سال ۹۲ و جزئیات صحبت های حیدر مصلحی 
وزیر اطاعات زمــان محمــود احمدی نژاد در 
جلسه با اعضای شورای نگهبان گفت:  در یک امر 
غیرمنتظره و غیرقابل باور، وزیر اطاعات به همراه 
معاونانش به جلسه شورای نگهبان می روند که 
در آن جلسه به شکل ویژه، پرونده آقای هاشمی 
مطرح بود. در آن جلسه بررسی می کردند که چه 
تصمیمی بگیرند و دالیلی داشتند مبنی بر اینکه 
االن آقای هاشمی ۸۰ ساله هستند و نمی توانند 
مدیریت کشور را به دست بگیرند. اما وزیر اطاعات 
این را به اعضای شورای نگهبان تعمیم می دهد که 
آقای هاشمی نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد آرا را دارد 
و اگر همین مسیر ادامه داشته باشد امکان دارد به 
۹۰ درصد هم برسد. تعمیم دیگر این بود، اگر ایشان 
بیاید هزینه برای کشور ایجاد می شود. بنابراین دو 
تصمیم می تواند گرفته شود؛ یک جلوی ثبت نام 
ایشان گرفته شود، دو بعد از ثبت نام امکان رقابت را 
از او بگیریم. آنها دومی را انتخاب کردند و صاحیت 

ایشان در انتخابات احراز نشد. 

غالمعلی رجایی:

مرحومهاشمیگفتندمابههیچوجهنبایدقهرکنیم


