
یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه مردم نتیجه 
ســکوت خود را در مجلس یازدهــم می بینند، گفت: 

نتیجه اش این شــده که آقای قالیباف با کمتر از 
۲ میلیون رأی در مقابل رئیس جمهوری که ۲۴ 
میلیون رأی از مردم گرفته  است، می گوید من 

نماینده مردم هستم.
محمود میرلوحــی در گفت وگو با 
ایلنا ضمــن بیان مطلب فــوق، افزود: 

در نتیجه بعید اســت که با توجه به مجلس کنونی، مردم در 
انتخابات آتی هم تصمیم به سکوت بگیرند. وی توضیح داد: 
در مقابل رویکرد جریان اصالح طلــب دو جریان دیگر فعال 
هستند، یک جریان که راضی از وضع موجود است، همین 
جریان اصولگرا هســتند که حتی اگر می بینیم در 
جاهایی اعتراضاتی را هم مطرح کرده و انتقاد 
می کنند، از این زاویه است که چرا ما در آن 
جایگاه حضور نداریم، در غیر اینصورت 

با قوه قضاییه، صداوسیما و سایرنهادها همراهی دارند و بخش 
 عمده انتقادات خــود را خطاب به دولت مطــرح می کنند.
وی افزود: یک جریان دیگر هم وجود دارد و آن براندازها شامل 
سلطنت طلب ها و منافقین هستند که در دوره حضور ترامپ 

شاهد بودیم که چقدر به رفتارهای او دل بسته بودند.
این فعال اصالح طلب در پاســخ به اینکه گفته  می شــود 
اصالحات دیگر قادر به جلب آرا و اقبال مردم نخواهد بود، بیان 
داشت: علیرغم این صحبت ها که شــنیده می شود و به نظر 

می رسد که مردم با صندوق رأی قهر کرده اند، اما اکنون هم که 
مردم با صندوق رای قهر کرده اند شرایط به گونه ای نیست که در 
مقابل آن جریانی که طی سه انتخابات در سال های ۹۲ تا ۹۶ به 
آن ها پاسخ »نه« داده اند، رضایت وجود داشته باشد. همچنین 
مردم در مقابل براندازان که در سال های ۹۶ تا ۹۸ تالش کردند 
اعتراض شان نسبت به شرایط اقتصادی را به سوی شعارهای 
براندازانه منحرف کنند، واکنش منفی نشــان دادند و بیشتر 
جنبه نارضایتی اقتصادی مطرح شد. وی ادامه داد: لذا با توجه به 
این پیشینه در سال های اخیر اگر جریان اصالحات بتواند خود 
را به روز رسانی کرده و با مانیفست جدید و روزآمد که منطبق بر 
خواسته های به روز مردم باشد، وارد عرصه شود قادر خواهد بود 

که سهم و نقش خود را داشته باشد. 
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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

هیچ انــگاری ایــران در خصوص 
تحوالتی که اطرافش رخ می دهد، یکی 
از اهدافی است که در مقابله با ایران دنبال 
می شود. این هدف؛ انزوای ایران در میان 
دوستان و همسایگانش را دنبال می کند.

رقابت های منطقه ای و البته عنادها و 
دشمنی ها، در پی این هستند که هر جا 
در جغرافیای پیرامونی ایران، تغییری 
در حال رخ دادن است، ایران را از ورود به 
صفحه شطرنج این تغییر دور نگه دارند؛ 
نمونه اش همین مناقشه اخیر قره باغ و 
توافقی که درنهایــت با دخالت ترکیه و 
روسیه و البته بدون حضور ایران میان 
باکو و ایروان منعقد شــد. در حالی که 
ایران مرزی طوالنی با دو کشور متخاصم 
در شمال دارد و اکنون نیز توافقی که در 
غیاب آن حاصل شده، تبعات بسیاری 

برای ایران خواهد داشت. 
همین روند در مورد افغانستان نیز 
متصور اســت. از حدود ســه ماه پیش 
مذاکرات صلح میان طالبــان و دولت 
افغانستان در جریان است؛ منتهی در قطر 
و با حضور آمریکایی ها. حضور غربی ها در 
این مذاکرات به قدری پررنگ است که 
بسیاری توقف ۲0 روزه آن را مربوط به 

تعطیالت کریسمس می دانند. 
پیش از آن ایران چند نوبت با طالبان 

مذاکره کرد؛ مذاکراتی که با حواشــی 
بسیار ازجمله تجمع تعدادی از طالبانی ها 
در پارک ملت تهران هم مواجه شــد اما 
به هر حال موید ایفای نقــش ایران در 
مذاکرات صلح بود. سپس اما ظاهرا این 
نقش کمرنگ شد و بازی به صحنه قطر با 

بازیگردانی آمریکا کشیده شد. 
 تحریک احساسات افغانی 

علیه ایران
پُرواضــح اســت که بســیاری از 
جریان ها در داخل و خارج افغانستان، 
مایل به حضور ایران در این مذاکرات 
نیســتند. اوایل امســال، زمانی که 
گفت وگوهای ایران با طالبان و دولت 
افغانســتان در جریان بود، بسیاری 
تحلیلگران معتقد بودند که با توجه به 
لغو مذاکرات با افغان ها از سوی آمریکا 
و ســاقط کردن هواپیمای آمریکایی 
توســط طالبــان و همینطــور عدم 
محبوبیت روس ها میان افغان ها، فضا 
برای میــدان داری ایران در مذاکرات 

صلح افغانستان مساعد است. 
به دالیلی اما این میــدان داری رخ 
نداد. یکی از این دالیــل به زعم برخی 
کارشناسان کم تحرکی وزارت خارجه 
ایران در این خصوص است. همینطور 

فضاسازی هایی که صورت گرفت.
تابستان امسال ماجرای تیراندازی 
پلیس به یک خودروی اتباع غیرمجاز 

افغان در یزد و همینطور غرق شــدن 
تعدادی از شهروندان افغانی در هریرود، 
تنش زا شد؛ کار تا جایی باال گرفت که در 
شهرهای مختلف افغانستان تجمعات 
اعتراضی برگزار شد و پرچم مقدس ایران 

آتش زده شد. 
مجلس نمایندگان افغانستان نیز 
از کم کاری وزارت خارجه افغانستان 
انتقاد کرد و عالوه بر عذرخواهی دولت 
ایران، خواســتار پرداخــت غرامت و 
همینطور محاکمه و ماموران مرزبانی 
ایران با حضور نماینده افغانســتان و 
حتی فراتر از آن قطع روابط با ایران در 
صورت عدم اجابت خواسته های طرف 
افغانستانی شد! در هفته های گذشته 
پیش از افتتاح راه آهن خواف - هرات 
نیز بار دیگر موجــی از ویدئوهایی که 
مدعی آزار اتباع افغان از سوی پلیس 
و نیروهای مرزبانی ایــران بودند، در 
فضای مجازی منتشر شد که پلیس و 
وزارت خارجه و حتی خود افغانستان 
اعالم کردند کــه ایــن تصاویر اصال 
مربوط به ایران نیست و از نظر تاریخی 

نیز به روز نیست و قدیمی است. 
واقعیت این است که در افغانستان 
نیز گروه ها و جریان هایی هستند که به 
شدت نســبت به ایران سوء ظن دارند و 
در فضاسازی ها علیه ایران در افغانستان 

فعاالنه اقدام می کنند. 

 خط آهنی 
برای اتصال هر چه بیشتر دو کشور

برای ایران اما افغانستان به جهت طول 
مرز مشترک، نزدیکی زبان و فرهنگ، 
روابط اقتصادی، مهاجرینی که در ایران 
دارد و بســیاری موارد دیگر، همسایه 
بسیار مهمی است که نمی توان به تغییر 

و تحوالت آن بی اعتنا بود. 
از ایــن رو ایــران گرچــه دخالت 
مستقیمی در مذاکرات صلح ندارد، اما 
همچنان سعی می کند حضور خود در 
صحنه شــطرنج کابل را حفظ کند. از 
بارزترین مصادیــق آن افتتاح چند روز 
پیش راه آهن خواف - هرات اســت که 
علی رغم فشارها و تحریم های اقتصادی 
محقق شد.  این خط در گام های بعدی 
می تواند از شمال به سوی تاجیکستان 

ادامــه یابد و شــبکه ریلی ایــران را به 
قرقیزستان و چین متصل کند. از جنوب 
نیز می تواند به سمت دریا تکمیل شود. 
به باور بســیاری این داالن ریلی یکی از 
داالن های اســتراتژیک ایران است که 

مواهب اقتصادی بسیاری نیز دارد. 
به هــر روی این خط آهن بیســتم 
ماه جــاری با حضور حســن روحانی و 
اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان به 
صورت ویدئویی به بهره برداری رسید و 
چندین محموله نیز پیش از آن به صورت 
آزمایشــی از طریق این خــط آهن به 
افغانستان منتقل شده بود. بهره مندی دو 
طرفه ایران و افغانستان از این خط آهن، 
به نوعی متضمن ارتباط و پیوســتگی 
دو کشور و افزایش منافع مشترک آنها 

خواهد بود. 
خبری که عراقچی در کابل داد

پس از افتتاح این خط آهن، عباس 
عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران راهی 
افغانستان شد. سفر او برای گفت وگو با 
افغان ها درباره سند جامع همکاری های 
بلندمدت میان دو کشور، مذاکرات صلح 
میان جمهوری اســالمی افغانستان و 
طالبان و نقش جمهوری اسالمی ایران در 
ایجاد اجماع منطقه ای پیرامون وضعیت 
سیاسی و امنیتی افغانستان و گسترش 
روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری میان 

دو کشور بوده است.
عراقچی دیروز در کابل خبر داد که 
»ســند راهبردی ایران و افغانستان ۵ 
بخش دارد که ۴ بخش آن نهایی شده و 
فقط بخش امنیتی این سند مانده است 

که به  زودی نهایی می شود.«
به گفته او، »ســند جامع راهبردی 
چشــم انداز روابط بلندمــدت ایران و 
افغانستان را ترسیم و اصول این روابط 
را مشــخص می کند و نقش مهمی در 

تحکیم روابط دو کشور دارد.«
یادآوری موضع ایران درخصوص 

مذاکرات صلح
فرستاده سیاســی ایران در بخش 
دیگری از سفرش به موضوع مذاکرات 
صلح افغانستان در دوحه پرداخت و گفت: 
»ما به عنوان جمهوری اســالمی ایران 
قصد دخالت در جزئیــات توافقاتی که 
صورت می گیرد و یا چگونه اجرا می شود 
را نداریم اما به طور کلی از روند صلحی 
که توســط افغان ها و دولت افغانستان 
مدیریت شــود، حمایــت می کنیم.« 

او ادامه داد: »ما در عیــن حال به نیات 
آمریکا در قبال روند صلح افغانســتان 
شــک داریم و به عملکرد آنها مشکوک 
هســتیم که این موضوع را به دوستان 
خود در داخل افغانستان هم گفتیم؛ در 
حســن نیت آمریکا تردید وجود دارد و 
الزم است که دوستان ما در افغانستان 
نسبت به سیاست های پشت پرده آمریکا 
دقت داشته باشــند و مراقبت الزم را به 
عمل بیاورند.« ســفیر سیاسی ایران 
در کابل همچنین برای بار دیگر تکرار 
کرد که طالبان یک واقعیت در صحنه 
سیاست افغانستان است و نمی توان آن 
را نادیده گرفت؛ چراکه به گفته عراقچی 
نادیده گرفتن آن به معنی ادامه جنگ و 

خونریزی است. 
او البته بر این نکته نیز تاکید کرده که 
مذاکرات صلح از دوحه قطر باید به داخل 
افغانستان و بدون دخالت کشور خارجی 
منتقل شــود.  عراقچی ظــرف دو روز 
گذشته با میرویس ناب، معاون وزیر امور 
خارجه، حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی افغانستان، عبداهلل عبداهلل رئیس 
شورای عالی مصالحه  ملی افغانستان، 
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین 
افغانستان و شــماری دیگر از مقامات 

افغان دیدار و گفت وگو کرد.
فــارغ از محتــوای ایــن دیدارها و 
گفت وگوها، ایران و دستگاه دیپلماسی 
تالش دارد در سایه این سفرها و مذاکرات 
رو در رو، خــود را نزدیک بــه جریانات 
مذاکرات صلح نگه دارد و در عین حال 
موضع خود را برای همســایه شــرقی 
یادآوری کند. پروژه هایی همچون خط 
آهن خواف -  هرات نیز اقداماتی عملی 
برای شکست توطئه هایی است که به 

دنبال دور کردن دو همسایه هستند. 

ایران گرچه از دور، اما مذاکرات صلح را تحت نظر دارد؛

حرکت راهبردی تهران در شطرنج کابل

خبر

در جریان جلسه علنی دیروز مجلس محمود 
احمدی بیغش، نماینده مردم شــازند از سکوت 
نماینده های آذری زبان در خصوص شــعری که 
رئیس جمهور ترکیه در جشن پیروزی باکو خواند 
انتقاد کرد و گفت: شما نمایندگان مردم ایران در 
برابر حفاظت از مرزها مسئول هستید، رگ غیرت 

این همه نماینده مدعی آذری کجاست؟
وی با طرح این سوال که »کجاست غیرت شیخ 
محمد خیابانی و شهامت شهیدان و ستارخان و 
باقرخان و باکری ها« افزود: آقای رئیس مجلس 
و برخی نمایندگانی که صرفا شــب و روز با یک 
گروهان جمعیت ذوق زده به فکر انتخابات ۱۴00 
و پاستورنشینی هستید، می دانید که اردوغان در 
هفته گذشته شعری از موسیقی آراز آراز سر داد که 

برای عده ای فرصت طلب رمز تجزیه ایران است؟ 
آیا شخصی وجود ندارد که پاسخ گستاخی های 

اردوغان را بدهد؟ 
این نماینــده ادامه داد: مدعیــان پرمدعای 
لیســت انقالبی تهران که بر مشروعیت بخشی 
طالبان سینه چاک می کنند و نمک بر زخم زجر 
دیده افغانستان می پاشند چرا پاسخ این گستاخ 

عثمانی را نمی دهند؟ 
باید از ارمنستان حمایت می کردیم

وی همچنین خطاب به رئیس جمهور ترکیه 
گفت: »آی اردوغان! ناشی گری هایت باعث شده 
بخشــی از قلمرو ذاتی ایران یعنی قفقاز جنوبی 
جوالن گاه اســراییل شود؛ جرم شــما را در ترور 
دانشمندان هسته ای، از اسراییل کم تر نمی دانیم.« 

احمدی بیغش تاکید کرد: تاوان سهل انگاری های 
ما رجز خوانی اردوغان علیه ایــران بود. وقت آن 
رسیده که قطار از ریل خارج شده سیاست خارجی 
را به ریل برگردانیم. ما باید در جنگ قره باغ تعارف 
را کنار می گذاشتیم و در حمایت از توازن قدرت از 

ارمنستان حمایت می کردیم.«
در ادامــه قاضی زاده هاشــمی، نایب رییس 
مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، در پاسخ 
گفت: زمانی که می خواهیــم از منافع ملی دفاع 
کنیم، نباید باعث اختالف افکنی داخلی شویم، 
برادران و خواهرانمان از خطــه غیور آذربایجان 
اولین گروهی بودند که در برابر این اقدام موضع 
گرفتند و رسانه ای شــد، نمایندگان آذربایجانی 
در تذکرات خود به این اقدام انتقاد کرده و بیانیه 

امروز مجلس نیز را آنها تنظیم کردند که به امضای 
سایر نمایندگان رسید، باید در اظهارنظرها جانب 

انصاف را رعایت کرد.
با پایان یافتن صحبت های قاضی زاده هاشمی 
نمایندگان آذری زبان مقابل هیأت رئیسه تجمع 

کردند و خواستند تا پاسخ نماینده شازند را بدهند. 
قاضی زاده هم از آنها خواست تا پایان نطق ها صبر 
کنند که در این لحظه یکــی از نمایندگان آذری 
تهدید کرد اگر اجازه پاســخ داده نشود صحن را 

ترک می کنند.

جنجال در مجلس بر سر شعرخوانی اردوغان؛

رگ غیرت این همه نماینده آذری کجاست؟

 شماره   685 /       دوشنبه 24 آذر   1399  /   28 ربیع الثانی 1442  / 14 دسامبر   2020

 در پی واکنش اتحادیه اروپا و پاریس 
به اعدام زم؛

 سفرای آلمان و فرانسه 
به وزارت خارجه احضار شدند

در پی بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و وزارت خارجه 
فرانسه مبنی بر محکومیت اعدام روح اهلل زم، سفیر 
آلمان در ایران به عنوان نماینده اتحادیه اروپا و فیلیپ 
تیه بو، سفیر فرانسه در ایران به وزارت خارجه احضار 
شــد. مدیرکل اروپای وزارت خارجه، مندرجات 
بیانیه های اخیر اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه را قویا 
محکوم کرده و آن را به عنوان دخالت در امور داخلی 
ایران، غیرقابل قبول دانست و مراتب اعتراض رسمی 

جمهوری اسالمی ایران به آنان ابالغ شد. 
    

دادستانی تهران:
اظهارات زم درخصوص دیگران 

در حال رسیدگی است
روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران 
اعالم کرد: در بیش از یک ســال سیر رسیدگی به 
پرونده روح اهلل زم، تحقیقات کاملی از متهم اصلی 
توسط دادسرا و ضابطین و در خصوص کلیه موارد 
اتهامی صورت گرفته و اقاریر آقای زم درخصوص 
اقدامات مجرمانه خــود و اظهاراتش درخصوص 
دیگران معادل صدها ســاعت و چندهزار صفحه 
بازجویی بوده اســت که تاکنون بخش مربوط به 
اقدامات مجرمانه خود وی مورد رســیدگی نهایی 
قرار گرفته، اما اظهارات و ادعاهای وی درخصوص 

دیگران، در حال رسیدگی است.
    

وزارت اطالعات خبر داد؛
 انهدام شبکه گسترده اخالل 

در نظام ارزی کشور
وزارت اطالعــات در اطالعیه ای اعــالم کرد: 
»عوامل اصلی شبکه گسترده کالهبرداری و اخالل 
در نظام ارزی که فعالیت غیرمجاز اقتصادی داشتند 
در استان یزد شناسایی و دستگیر شدند.« به گفته 
وزارت اطالعات »این شبکه با استفاده از شرکت های 
پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای 
صوری، از بانک مرکزی بالــغ بر ۱۵0 میلیون یورو 
سوء استفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به 
تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است. گردش 
حساب های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از 

۳00 هزار میلیارد ریال بوده است.«
    

اویل پرایس:
ایران از افزایش فروش نفت خود 

مطمئن است
اویل پرایس در تحلیلی به افزایش فروش نفت 
ایران در سال آینده پرداخت . به گزارش ایلنا به نقل 
از اویل پرایس، بر اساس الیحه بودجه ایران به نظر 
می رســد ایران از افزایش فروش نفت خود در سال 
آینده مطمئن است. بر اساس الیحه بودجه، ایران 
از فروش ۲.۳میلیون بشــکه در روز نفت بهره مند 
می شــود. این در حالی اســت که این رقم از زمان 
خروج ترامپ از برجام برای ایران قابل دسترســی 

نبوده است .
    

با رأی نمایندگان مجلس انجام شد؛
پیش بینی ردیف مستقل در قانون 

بودجه برای استفاده از صندوق توسعه
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان ادامه 
بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره 
طرح اصالح برخی احکام بودجــه، با جزء )۱۱(، 
)۱۲( و )۱۳( بند )الف( موافقت کردند که به شرح 
زیر اســت: در جزء )۱۱( مصوب ایــن طرح آمده 
است: پیش بینی ردیف مســتقل در بخش منابع 
و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از 
منابع صندوق توســعه ملی در صورت اخذ مجوز 
الزم. جزء )۱۲( این طرح عبارت است از تفکیک 
برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شــده و مقدار 
کمی اهداف در جداول مربوطــه. جزء )۱۳( نیز 
عبارت اســت از درج منابع و مصارف بودجه ارزی 

در جدول مستقل.
    

یک فعال سیاسی:
مدل رأی پستی درانتخابات۱۴۰۰ 

اجرا شود
محســن رهامی، فعال سیاسی اصالح طلب به 
ایسنا گفت: قانون انتخابات غیر از حضور فیزیکی رأی 
دهندگان، راه دیگری برای اخذ رأی پیش بینی نکرده 
است، اما مشخص نیســت که بیماری کرونا تا چه 
زمانی ادامه می یابد و اگر این شرایط ادامه یابد، ممکن 
است موجب کاهش مشارکت در انتخابات شود. وی با 
بیان اینکه باید از تجربه جهانی در برگزاری انتخابات 
آتی استفاده کرد، افزود: انتخابات پستی یکی از راه ها 
است که البته ممکن است حرف و حدیثی در رأی 
پستی وجود داشته باشد اما به هر حال بهتر از تجمع 

افراد در پای صندوق رأی است.

فارغ از محتوای دیدارها 
و گفت وگوهای عراقچی 
در کابل؛ ایران و دستگاه 
دیپلماسی تالش دارد در 

سایه این سفرها و مذاکرات 
رودررو، خود را نزدیک به 
جریانات مذاکرات صلح 
نگه دارد و در عین حال 

موضع خود را برای همسایه 
شرقی یادآوری کند

سفیر سیاسی ایران در کابل 
برای بار دیگر تکرار کرد 

که طالبان یک واقعیت در 
صحنه سیاست افغانستان 

است و نمی توان آن را 
نادیده گرفت؛ چراکه به 

گفته عراقچی نادیده 
گرفتن آن به معنی ادامه 

جنگ و خونریزی است

مردم نتیجه سکوت خود را  در مجلس یازدهم می بینند؛

قالیباف با دو میلیون رأی می گوید من نماینده مردم هستم!


