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روی موج کوتاه

دوگانه «مرگ بر طالبان»«-زندهباد امارت اسالمی» در ایران شدت گرفته است؛

درخواست برگزاری رفراندوم برای
حذف یارانهها

شیرینی درمشهد ،اشک در تهران

عکس :مهدی نصیری

محبوبه ولی

مرتب از افغانستان و مشخصا کابل
ویدئوهایی منتشر میشود که زنانی با
چادر و روبنده در حال راهپیمایی برای
حمایتازطالبانهستندوگروهیدیگر
شعار «مرگ بر طالبان» سر میدهند.
راهپیمایی دسته اول در امنیت و البته
با میکروفن و دوربین گزارشگری است
که حمایتگری آنهــا را ثبت میکند.
در ویدئوهای مربوط به دســته دوم اما
تصویر حمله و خشونت یک مرد طالب
دیدهمیشود.
از آن جایی که ایــران تعداد زیادی
از مهاجران افغان را در خود جای داده،
این دوگانگی در افغانســتان ،به ایران
هم تسری یافته است .دیروز ویدئویی
با عنوان «جشــن پیروزی طالبان در
مشهد» در فضای مجازی منتشر شد
که عدهای را در حال پخش شــیرینی،
به اهتزار درآوردن پرچم طالبان ،فریاد
«اهلل اکبر»« ،مرگ بر آمریکا» و «زنده
بادامارتاسالمی»نشانمیدهد.
ویدئوی مذکور منتسب به مشهد
بود ،امــا در تهران تظاهــرات دیگری
جریان داشت .افغانها روبروی سفارت
پاکستان در تهران تجمع کرده و فریاد
«مرگبرپاکستان»و«مرگبرطالبان»
سردادند.
پاکســتان از دیرباز به عنوان حامی
طالبان شناخته میشده است .سالها

پیشکهطالبانقدرترادرافغانستاناز
دستداد،بسیاریازرهبرانطالبخود
رادرپناهپاکستانقراردادندواکنونهم
که دوباره به قدرت رســیدهاند ،دست
حمایت پاکستان برای این بازگشت به
قدرتکامالمشهوداست.
«مرگبرپاکستان»روبروی
سفارتپاکستاندرتهران
در هفته جاری اما شائبههای کمک
پاکستانبهطالبانبرایشکستاحمد
مسعود در پنجشیر؛ با بمباران پهپادی
این والیت از ســوی اسالمآباد به یقین
تبدیل شــد و بر موج نفرت افغانها از
پاکســتان افزود .در حالی که پنجشیر
به تنهایی مقابل طالبان ایستاده و تنها
امیدمخالفانطالبانشدهاست،سهروز
پیش خبر رسید که در پی این حمالت
پهپادی«فهیمدشتی»،ازفرماندهانو
سخنگوی جبهه پنجشیر و ژنرال ودود
کشته شــدهاند .پس از آن خبر سقوط
پنجشیرنیزمنتشرشد.درپیآنهرچند
کهارتشپاکستاناینحمالتراتکذیب
کرد،اماافغانستانیهایمخالفطالبان
ازآنبسیارخشمگینشدهاند؛ازهمین
روســت که تجمع دیــروز افغانها در
تهران ،در برابر سفارت پاکستان بود و
عالوهبر«مرگبرطالبان»،فریاد«مرگ
برپاکستان»نیزازآنبلندبود.
تجمعکنندگانتصاویراحمدمسعود
دردست؛حاملتراکتهاییبامضامین
«پنجشیر امروز جبهه حق علیه باطل

اســت» و «حمایت از طالبان ،خیانت
اســت ،خیانت» بودند .در ویدئوهای
منتشر شده دیده میشود که ماموران
سفارت ،سعی در پراکنده کردن تجمع
دارند .شاه محمود قریشی،وزیرخارجه
پاکستان اخیرا گفته بود که «وقتی که
زمانش فرا برســد در راســتای اجماع
بینالمللــی ،واقعیتهــای میدان و
منافع ملی پاکســتان ،دولت طالبان را
بهرسمیتخواهیمشناخت».
او اخیرا سفر به چهار کشور همسایه
افغانستانازجملهایرانرادردستورکار
خود داشــت تا در این سفرها مشخصا
دربارهوضعیتافغانستانباهمسایگان
صحبتکند.
خبرگزاری ایسنا ویدئویی از تجمع
دیروز افغانها در مقابل ســفارت این
کشوردرتهرانمنتشرکرد؛درآنصدای
زنی افغان شنیده میشود که میگوید
«آمدهایم از احمد مســعود ،رهبرمان
حمایت کنیم ،آمدهایــم علیه طالبان
تظاهرات کنیم اما برادران ایرانی اجازه
نمیدهند».اودرادامهبافریادمیگوید:
«ماطالباننمیخواهیم.امارتاسالمی
نمیخواهیم».
دختر جوان دیگــری در حال گریه
پس از آنکه میگوید «ملت من ،وطن
من غریب افتــاده و هیچکس صداش
را نمیشــنود»؛ از ملت و دولت ایران
میخواهدکهازآنهاحمایتکنند.
او با بیان اینکه هموطنــان من در

در حالی که سیاست رسمی
جمهوری اسالمی ایران
در قبال طالبان ،پذیرش
و مداراست ،حمالت
سهشبپیشطالبانبه
پنجشیرباعثشدکه
وزارت خارجه ایران ،آن را
به شدت محکوم کند .این
موضعگیریاماتاجایی
پیشنخواهدرفتکهبه
تقابلباطالبانبینجامد

پنجشیر محاصرهاند و اگر گیر طالبان
بیافتند ،سالخی میشوند ،میافزاید:
«ما جز ایران حامــیای نداریم ،تمام
جهانبهماپشتکردهاست».
ایراندردوراهیطالبانو
احمدمسعود
درخواســت حمایت از ایران اما در
حالیاستکهبهنظرمیرسدمقاماتدر
ایراننیزبرسردوراهیاحمدمسعوددر
پنجشیر و طالبان در کابلگیر کردهاند.
در حالی که سیاست رسمی جمهوری
اسالمیایراندرقبالطالبان،پذیرشو
مداراست،حمالتسهشبپیشطالبان
به پنجشیر باعث شد که وزارت خارجه
ایران،آنرابهشدتمحکومکند.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی این
وزارتخانهدرنشستخبریخودبااعالم

این موضع ،تصریح کرد« :شــهادت»
رهبرانافغانستانیمایهتاسفاست.
این موضعگیری اما تا جایی پیش
نخواهد رفــت که به تقابل بــا طالبان
بینجامد .احمد علیرضابیگی ،نماینده
تبریز دیــروز در گفتوگویــی با مهر،
جزئیات جلسه با سردار قاآنی ،فرمانده
سپاه قدس درباره تحوالت افغانستان
راتشریحکرد.
او گفت« :ســردار قاآنی تأکید کرد
آنچهبرایمادرافغانستاناهمیتدارد،
این است که امنیت جمهوری اسالمی
مخدوش نشود ،نقشه آمریکا این است
که ایران را با جهان اهل ســنت درگیر
کند بنابراین جمهوری اســامی باید
به گونهای عمل کند کــه امنیت ایران
مخدوش نشده و آمریکا به اهداف خود
دستنیابد».
علیرضابیگی ادامــه داد« :به گفته
فرماندهسپاهقدس،شیعیانافغانستان
برای جمهوری اسالمی اهمیت زیادی
دارند و ایران تــاش دارد حل موضوع
افغانستان از طریق جنگ نباشد و همه
اقوام افغانســتان در اداره کشور سهیم
باشند».
علیرضا ســلیمی ،نماینــده دیگر
مجلس و عضو هیأت رئیســه پارلمان
هم درباره نشست با سردار قاآنی گفت:
«در این نشست تاکید شد که سیاست
جمهوری اسالمی در قبال افغانستان
حمایت از تشــکیل دولتــی فراگیر با
مشــارکت تمام گروههای افغانستانی
است».
از این اظهارات چنین برمیآید که
مقامات ارشد ایران برای اتخاذ سیاست
در قبال طالبان ،تابع مصالحی هستند
که درگیر نشــدن با اهل ســنت یکی
از آنهاســت؛ از این رو بر «مشــارکت
تمام گروههای افغانستانی» در دولت
افغانستان که اتفاقا طالبان هم یکی از
همینگروههاهستند،تاکیدمیکنند؛
هرچند که افغانهای مخالف طالبان
معتقدند ،طالبان جزوی از افغانستان
نیستندوازخارجکشورهدایتوتجهیز
میشوند.
اهلسنتایرانوقائلهطالبان
دربارهبحث«اهلسنت»امامواضع
مولوی عبدالحمید ،امــام جمعه اهل
ســنت زاهدان قابل توجه اســت .او از
ابتدایتسلططالبانبرافغانستان،ازآنان
حمایت کرد و دیروز نیز روزنامه شرق،
گفتوگوییازویمنتشرکردکهدرباره

ویدئوییبا عنوان «جشن
پیروزی طالبان در مشهد»
درفضایمجازیمنتشر
شده که عدهای را در حال
پخششیرینیوفریاد
«زنده باد امارت اسالمی»
نشانمیدهد.همزمان
گروهی دیگر از افغانها
در برابر سفارت پاکستان
در تهران ،فریاد «مرگ بر
طالبان» سردادند

دالیلاینحمایتتوضیحدادهاست.
مولوی عبدالحمید در این گفتوگو
تلویحااشارهکردهازجزئیاتیاطالعدارد
که شاید دیگران مطلع نباشند .سپس
تاکیدکردهکهطالبانامروزیباطالبان
 20سال پیش بســیار فرق کرده است.
او توضیح داده« :قسمت شرقی زاهدان
نزدیک مرز افغانستان و مرز پاکستان
استومنچونخودمیکروحانیاهل
سنت هستم ،مالها و روحانیهای آنها
را میشناسم و شما نمیشناسید .این
علما ،افراد معتدلی هســتند و تندرو
نیستند .به طور کلی در اینها تحوالتی
صورت گرفته و نتیجهاش این است که
دربدوامرعفوعمومیاعالمکردندوتمام
کسانیکهبااینهاجنگیدندوشایدصدها
نفر از طالبان را کشتهاند ،همانها را هم
آزاد کردند و کاری به آنها نداشتند .االن
چ کسی را تعقیب نمیکنند ».او
هم هی 
همچنینتصریحکردهکهمطمئناست
احمدمسعودنمیتواندمقاومتکند.
ایــن اظهــارات و دفــاع یکــی از
برجســتهترین چهرههای اهل سنت
ایران از طالبان ،نشــانی دیگر از همان
دوگانه «مرگ بر طالبــان» و «زندهباد
امارتاسالمی»درایراناستکهنهتنها
درمیانافغانهایمهاجربهایران،بلکه
درمیانخودمردمایراننیزجریاندارد.
سیاستکلینظامجمهوریاسالمی
ایراندرقبالطالباننیزگرچهتاهمین
لحظهسیاستمداراومصلحتاندیشی
بوده ،در عین حــال معلق و بالتکلیف
در برابر این دوگانگیهاســت و به نظر
میرســد ماجرای افغانســتان هرچه
پیشتر میرود ،بر دامنه این شــکاف
و دوگانگــی افزوده میشــود و تداوم
سیاستدرستومنطقینیزبرایایران
سختتر.

خبر

افزایش تدابیر امنیتی ترکیه در مرز با ایران

استاندار وان ترکیه با بیان اینکه هنگ مرزی
مستقر در مرز با ایران به سطح تیپ ارتقاء یافته،
گفت :نیروهای ژاندارمری با ۹گردان ۴۴،پاسگاه
و حــدود  ۱۵۰برجک مراقبت درحــال ایفای
وظیفهدرمنطقههستند.
به گزارش فــرارو ،ترکیه تدابیــر امنیتی و
نظارتی بر مرزهــای خود با ایــران را به منظور
جلوگیری از مهاجــران غیرقانونی طی ماههای
اخیر به شدت افزایش داده است .در همین راستا
ساخت دیوار مرزی در استانهای مرزی ترکیه با
ایران با سرعت ادامه دارد.

 ۱۳۰کیلومتر نیز خندق کشــیده شده است.
محمد امین بیلمز استاندار وان از افزایش پلهای
تدابیر امنیتی مرزی طی ســه سال گذشته در
منطقه خبر داده است.
بیلمز با بیان اینکه در همین چارچوب هنگ
مرزیمستقردرمنطقهبهسطحتیپارتقاءیافته
گفت :همچنین نیروهای ژاندارمری با  ۹گردان،
 ۴۴پاسگاه و حدود  ۱۵۰برجک مراقبت درحال
ایفای وظیفه در منطقه هستند.
وی با اشاره به اعزام نیروهای تقویتی به مرز
ایران پس از تحوالت اخیر افغانستان ،اظهار کرد:

یک فعال سیاسی:

روحانیحیاتسیاسیاش را درمجمعتشخیص ادامه میدهد

یک فعال سیاسی گفت :روحانی حذفشدنی نیست؛ چرا
که این آدم سابقه ۴۰سال خدمت در نظام را دارد ،او در مجلس
شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است۸،
سالمدیریتکشوررادردستداشتهوبرایهمینهممعتقدم
ویحیاتسیاسیاشرادرمجمعادامهخواهدداد.
غالمعلی رجایی در گفتوگو با ایلنا ،درباره اینکه جریانی
در کشــور این روزها مطرح میکند حســن روحانی ،رئیس
دولتهای یازدهم و دوازدهم به دلیل  ۸سال عملکردی که در

رأسدولتداشتهاستبایدمحاکمهشودوحتینمایندگان
مجلسهمخواستارچنینمحاکمهایهستند،گفت:
بحث محاکمه روحانی و بعضــی از وزرایش باید کار
تندروهای اصولگرایان باشد .متاسفانه اصولگرایان و
اصالحطلبان دچار یک اقلیت تندرو هستند که اینها
بازیها را به هم میزنند و میخواهند صحنه
بازی را بــا تندرویهای خودشــان تغییر
دهند.ویتاکیدکرد:هردولتیناکارآمدی

سفارت آلمان در تهران:

اتباع افغانستان در روند پناهندگی
مشمول امتیازخاصینمیشوند

سفارت آلمان در تهران در صفحه اینستاگرام
خود با طرح این پرسش که آیا آلمان در ایران برنامه
پذیرش بشردوســتانهای برای اتباع افغانستان در
دست اقدام دارد ،نوشــت« :برنامه پذیرش خاصی
در ایران برای اتباع افغانســتان وجود ندارد .شما
(افغانســتانیها) برای ارائه درخواست پناهندگی
باید در آلمان حضور داشته باشید .ارائه درخواست
پناهندگیبهسفارتخانههاامکانپذیرنیست.اتباع
افغانستاندرروندپناهندگیمشمولامتیازخاصی
نمیشوندوسهمیهخاصیبرایآنهاوجودندارد».

قدردانیدفترسازمانمللاز ژاپن
برای اهدای واکسن به ایران

نمایندگیسازمانمللدرایراندرصفحهرسمی
اینستاگرامشازاهدایواکسنکروناتوسطژاپنبه
ایران قدردانی کرده و نوشت« :یکی از اولویتهای
اصلی ســازمان ملل متحد دسترسی منصفانه به
واکسیناسیون سراسری است .سازمان ملل متحد
از دولت و مردم ژاپن برای اهدای سخاوتمندانه سه
میلیون دوز واکسن ،که اخیرا به ایران تحویل داده
شد ،قدردانی مینماید .این واکسنها با مساعدت
همکارانمان در ســازوکار کوواکس به کشور وارد
شد».ایندفترافزود«:سازمانمللمتحدشبانهروز
برایوارداتبیشترواکسنبهایرانتالشمیکند».
مسجدی:

دورچهارم مذاکرات ایران و
عربستان برگزارخواهد شد

ایرجمسجدی،سفیرجمهوریاسالمیایراندر
بغداددربرنامه«لعبةالکراسی»کهازشبکهالشرقیه
پخش میشــود ،گفت :بعد از مستقر شدن دولت
جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی ،دور چهارم
گفتوگوهایتهرانوریاضبرگزارخواهدشد.وی
اشارهایبهزمانومکاندقیقاینگفتوگونکرداما
افزود :مصطفی الکاظمی ،نخست وزیر عراق نقش
مهمیدربرگزاریسهدورقبلیمذاکراتمیانایران
و عربستان داشت و تهران احساس خوبی نسبت به
دوربعدیبرایرسیدنبهنتایجخوبدارد.

اعتراض عراقبهکاهش جریان آب
از ایران

به منظور جلوگیری از مهاجرت افغانها صورت گرفت؛

ساختایندیواراز شهرستانچالدراناستان
وان آغاز شده و از شمال تا شهرستان دوغوبایزید
استان آغری و از جنوب تا شرستان یوکسکاوای
استان حکاری ادامه دارد.
ایندیواربهمنظورجلوگیریازورودمهاجران
غیرقانونی ،ممانعت از قاچاق کاال و مواد مخدر و
عبور و مرور تروریستها طراحی شده و با سرعت
زیادی درحال ساخت است.
در ایــن راســتا ســاخت  ۷کیلومتــر از
دیــوار  ۶۳کیلومتری مــرزی در اســتان وان
به اتمــام رســیده و همچنین در این اســتان

ابوالفضل ابوترابی ،نماینده نجفآباد در مجلس
شورای اسالمی از طرح تقاضای برگزاری رفراندوم
برای حذف یارانههای آشکار و پنهان خبر داد .وی
گفت :با توجه به عدد بســیار باالی یارانه نقدی که
در سال پرداخت میکنیم ،بنده براساس اصل ۵۹و
ماده ۳۶قانونهمهپرسیتقاضایبرگزاریرفراندوم
بهمنظورحذفیارانههایآشکاروپنهانوپرداخت
مستقیمبهمردمرامطرحکردهام.اینتقاضاتاکنون
توسط ۲۲نفر از نمایندگان امضا شده است اما برای
اعالم وصول آن به  ۱۰۰امضــا نیاز دارد .همچنین
تصویب این تقاضا به کســب حداقل دو ســوم آرا
نمایندگانمجلسنیازدارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز ،فعاالن محیط
زیستعراقاعالمکردندباکمبودآبمواجههستند
بهایندلیلکهآبرودسیروانبهشدتکاهشیافته
است.سیروان،رودخانهایاستکهازایرانواردعراق
میشودولیبهگفتهفعاالنمحیطزیستعراقی،به
دلیل «کنترل تمام» آب رودخانه توسط ایرانیها،
آبی به این ســوی مرز نمیرسد .سخنگوی وزارت
آبعراقمدعیشد:مقامهایایرانیتمایلچندانی
برایمذاکرهدرزمینهآبندارند.
تدابیر امنیتی در مرز به باالترین حد خود رسیده
است .برای غیرقابل عبور کردن مرز هر آنچه که
از دستمان برمیآید را انجام میدهیم.
اتحادیــه اروپا اخیرا اعالم کــرده که باید به

و ناکامیهای خودش را دارد و قاعدتاً این مسائل مستمسکی
برای کسانی که تندرو هستند قرار میگیرد ،من فکر میکنم
اینجریاندرجمهوریاسالمیمتاسفانهباشرایطیکهداریم،
هنوز وجود دارد و قاعدتاً تریبونهایــی را هم در اختیار دارند.
رجایی با بیان اینکه جریان تندرو درباره محاکمه روحانی به
جایینمیرسد،اظهارداشت:حاکمیتواکثریتمجلسبا
این قضیه موافق نیستند و علیالقاعده اگر مجلس حرفی
داشت،بایدهمانزمانکهآقایروحانیبااینهاکارمیکرد
اجازهنمیدادندبهعنوانرئیسدولتخودکارشراادامه
دهد .وی تاکید کرد :به هر حال یک ســال
از عمر دولت دوازدهم با مجلس یازدهم
همراهبودهاستبنابرایناگرمیتوانستند

همسایگانافغانستانکمککردتامانعورودموج
مهاجران افغان به اروپا شــوند .اغلب افغانهای
مهاجر از ایران به ترکیه و سپس از ترکیه راهی
اروپا میشوند.

کاری کنند در این یکسال انجام میدادند نه اینکه وقتی دولت
تمام شد شروع کنند این حرفها را بزنند .این فعال سیاسی با
اشارهبهاینکهمعموالًهردولتیکهآمدهدولتقبلرازیرذرهبین
قرار داده است و تا مدتها بعضی از ناکامیهایش را متوجه آن
دولت کرده است ،گفت :این کار هم درست است هم نادرست،
خوشبختانه تا حاال دولت سیزدهم در این زمینه چیزی نگفته
استولذاهمیننکتهبسیارمثبتاستکهآقایرئیسینکاتی
رابرگردندولتقبلیخودشننداختهاستبااینکهبهنظرمن
چیزهاییهستکهمیتواندبگوید؛بنابراینوقتیاقلیتتندرو
اینهارامیبیندبهیکچیزهاییدیگرمتوسلمیشودومعتقدم
این جریان در پی این اســت که جریان روبروی خودشان را به
گونهایازصحنهدورکنندتانتواننددیگربهصحنهبازگردند.

مطهری:

استعفایآملیالریجانیحکیمانهبود

علی مطهری ،نماینده سابق مجلس در صفحه
توئیتری خود نوشت« :کنارهگیری جناب صادق
الریجانی از شورای نگهبان یک کار حکیمانه بود.
وقتی نهادی استقالل و فلســفه وجودی خود را از
دست میدهد و فرمانبردار و ابزار دست یک محفل
میشود و دیگر نمیتوان از حقوق ملت دفاع کرد،
بهترینکارکنارهگیریاست».

اقدام عجیب نمایندگان در حاشیه
جلسه مجلس

خبرگزاری فارس ،تصاویری از جلسه علنی
دیروز مجلس منتشــر کرد که نشان میدهد
برخی نماینــدگان در اقدامی عجیب در حال
جابهجایی صندلی خود خــارج از چارچوب
تعیینشــده در چیدمان صحن بهارســتان
هستند!

