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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

همزمان که طالبان و دولت افغانستان 
مشــغول مذاکرات صلح در دوحه قطر 
هستند، دیروز پایگاه خبری آریانانیوز 
افغانســتان اعالم کرد که گروه طالبان 
با انتشــار اعالمیه ای به شــرکت های 
هواپیمایی افغانســتان هشــدار داده 
که اگر تا یک هفتــه دیگر مهمانداران 
زن ملبس به حجاب اسالمی نشوند و 
دست از آرایش برندارند، به آنها حمله 

خواهد کرد!
طالبــان همچنیــن گفته اند که 
مهمانداران زن حق ندارند بدون محرم 

شرعی وارد هواپیما شوند! 
ابتدای مــاه جاری نیــز طالبان در 
افغانســتان خون به پا کرد. درگیری 
شبانه آنها با نیروهای دولتی در مناطق 
مختلف این کشــور، جــان 57 نفر از 
نیروهای امنیتی افغانستان را گرفت. 
البته این عدد صرفا مربوط به نیروهای 
امنیتی است و شــمار کشته ها بیش از 

این بوده است. 
جنگ و مذاکره صلح در دو جبهه

همزمانی این درگیری های خونین 
و بیانیه های تهدیدآمیز، حکایت از این 
دارد که ظاهرا روند مذاکرات در دوحه 

پیشرفت چندانی نداشته است. از 22 
شــهریور گروه های مذاکره کننده به 
نمایندگی طالبان و دولت افغانستان در 
دوحه، پایتخت قطر گرد هم آمده اند تا 
به صلح برسند؛ این صلح برای بسیاری از 
کشورها ازجمله ایران بسیار حائزاهمیت 

است. 
از دو سال پیش که مذاکرات ایران با 
طالبان بازتاب گسترده تری پیدا کرد، 
بسیاری ایران را متهم کردند که بدین 
ترتیب طالبان را به رسمیت شناخته 
است. واقعیت اما این است که طالبان 
در طی زمان با تصاحب بخش وسیعی 
از افغانســتان، اکنون بــه عنوان یک 
دولت غیررسمی در این کشور اعمال 
حاکمیت می کند و دولت رسمی را نیز 

مشروع نمی داند. 
بر اســاس همین قدرت اســت که 
کشورهای بســیاری از جمله آمریکا، 
روسیه، چین، ازبکســتان، پاکستان، 
عربستان، امارات، قطر، اندونزی، آلمان 
و حتی چند کشور حوزه اسکاندیناوی 
از مدت ها پیش با طالبان وارد مذاکره 
شده اند. تســلط طالبان بر بیش از 50 
درصد از خاک افغانســتان، رفتار این 
کشــورها برای مذاکره با ایــن گروه را 

توجیه می کند. 

 بلوک بندی سنتی شرق و غرب 
بر سر افغانستان

ایران نیز در همین راستا وارد ارتباط 
با طالبان شــد. همچنین ایران تاکید 
می کند که دشــمن اصلی خــود در 
افغانستان را، تروریست های وابسته به 
داعش می داند که هم اکنون در شــرق 
افغانستان دست به عملیات می زنند اما 
موضعش درباره طالبان متفاوت است 
چراکه ایــن گروه را با توجــه به پایگاه 
اجتماعی اش جزو »معارضان« می داند 
و از همین حیث سیاستش نسبت به آنها 

»مصالحه« است. 
اما ایران در برقــراری این صلح چه 
نقشــی دارد؟ ایفای نقش در مذاکرات 
صلح افغانســتان نه فقط برای ایران، 
بلکه برای تمام کشورهای دخیل در این 
موضوع دشوار است؛ از آن جهت که کابل 
این روزها غیر از درگیری های داخلی، 
صحنه منازعــات قدرت های خارجی 

نیز شده است. 
موضــوع میزبانی صلح از ســوی 
بســیاری از کشــورها از جمله ایران 
مطرح شده بود حاال اما مذاکرات صلح 
با محوریت آمریــکا در دوحه در حال 
برگزاری اســت. همزمان ایران از این 
مذاکرات و برقراری صلح در افغانستان 

حمایت کرده و تحلیلگران و چهره های 
سیاســی نیز بر اهمیت حضــور و نظر 
همسایگان افغانستان در این مذاکرات 

تاکید می کنند. 
جنگ قدرت و مداخالت خارجی 
فرامنطقه ای امــا کیفیت این حضور 
را تحت الشــعاع خود قرار داده است. 
آمریکا مایل به پیشبرد این مذاکرات 
زیر ســایه خود با حضور متحدانش، 
هند و پاکستان اســت؛ در این میان 
پاکســتان از آن جهت که مقر اصلی 
گروه هــای طالبان اســت، اهمیت 

بسیار دارد. 
در سوی دیگر اما روسیه که خاطره 
خوشی از دوران جهاد در افغانستان 

نــدارد و روزگاری مغبــون و مغموم 
ناگزیر از ترک کابل شد، امروز نگران 
از قدرت گرفتن داعش در این کشور و 
پیشروی آن به سوی مرزهای روسیه، 
به دنبال مذاکــرات صلح با همکاری 

ایران و چین است. 
چالش اعتماد به ایران

گذشــته از این جنگ قدرت ها بر 
سر افغانستان، اختالف نظرها در خود 
افغانســتان نیز بر میــزان و چگونگی 
نقش ایران اثرگذار است. برخی مانند 
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین 
افغانستان هستند که معتقد است »هیچ 
صلحی در افغانستان بدون در نظر گرفتن 
لزوم مذاکره بین افغانستانی ها و تفاهم 
همســایگان مخصوصا ایران به نتیجه 

نمی رسد.«
برخی دیگر اما ماننــد عبدالوهاب 
وردک، فرمانده سابق نیروهای هوایی 
افغانستان هستند که اخیرا گفته است: 
»دولت ایران بــه طالبان کمک نظامی 
می کند و جنگجویان این گــروه را در 

مشهد آموزش نظامی می دهد.«
البته آنچه که او گفته را وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( نیز اعالم کرده است 
و اساســا ادعای کمک نظامی ایران به 

طالبان یک ادعای آمریکایی است. 
ماجرای غرق شدن اتباع افغان در 
هریرود، مرگ ســه شهروند افغان در 
حادثه آتش گرفتن خــودرو در یزد و 
مواردی از این دســت طــی ماه های 
گذشته بســیار پررنگ تر از همیشه، 
دســتمایه بی اعتمادی به ایران شده 

است. 
مریم سما، عضو مجلس نمایندگان 
افغانســتان اخیــرا با طــرح همین 
موضوعات، گفته است: »... این بار هم 
عراقچی خواهان دخیل شدن طالبان 
در ســاختار قدرت سیاســی است و 
وزارت خارجه افغانســتان ظاهرا در 

خواب است!«
 اعتراف به ضرورت حضور ایران 

در مذاکرات صلح
علی رغم تمام اینها، یعنی با وجود 
اختالف نظرها در افغانســتان بر سر 
اعتماد به ایران و همینطور برگزاری 
مذاکرات صلــح در دوحه با محوریت 
آمریکا، اظهارات اخیر نماینده آمریکا 

در امور افغانســتان، حاکــی از نقش 
انکارناپذیر ایــران در تحقق صلح در 

افغانستان است. 
زلمی خلیل زاد پنجشنبه گذشته، 
در حالی که به نظر می رســد مذاکرات 
در دوحه همچنان در بن بســت به سر 
می برد، گفت: »ایران مایل است تا زمانی 
که توافقی میان آمریکا و ایران حاصل 
شــود ما را بدون اینکه پیروز شویم یا 
شکست بخوریم در داخل این درگیری 
نگاه دارد تا بهای سنگینی در افغانستان 

بپردازیم.«
خلیلزاد ادامه داده: »ولی ما پیشنهاد 
داده ایم با ایرانی ها در خصوص این مسئله 
دیدار کنیم. ]ایرانی ها[ باید برای رایزنی 
درباره آینده افغانستان به نشست های 
مختلفی که ما و آنها حضور داریم محلق 

شوند.«
او در واقع از گفتگو با ایران درباره 
ختم جنگ در افغانســتان استقبال 
کرد؛ در حالی که ایران را متهم می کند 
به اینکه تــالش دارد تا آمریکا درگیر 
جنگ در افغانســتان بمانــد. فارغ از 
اتهامی که خلیلزاد به ایران زده است، 
آنچه قابل تامل اســت، اذعــان او به 
ضرورت حضور ایــران برای برقراری 

صلح در افغانستان است. 
این حضور برای ایــران از جهات 
بسیاری حائز اهمیت است. افغانستان 
در همســایگی ایران است و هرگونه 
تغییر و تحولی در کابل، تاثیر مستقیم 
بر ایران خواهد داشــت. از ســوی 
دیگر قدرت گرفتن یــک حکومت 
تحت امر آمریکا در افغانستان، فصل 
 تازه ای از درگیری ها برای ایران رقم 

خواهد زد. 

نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان چه خواهد بود؟

تهران،کابلوآششلهقلمکارقدرتها

خبر

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه هر 
کشور مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد، کمک شان 
می کنیم اما از آنها پول می گیریم، گفت: ما می خواهیم تجربه 
دفاع مقدس را نه تنها به ملت های اسالمی بلکه به دیگر ملت ها 

همچون ونزوئال انتقال دهیم.
سرلشکر سید یحیی صفوی، در حاشیه مراسم »تداوم دفاع 
مقدس در جبهه مقاومت« افزود: امروز ونزوئالیی ها کمونیست 
هستند اما در مقابل آمریکایی ها ایستادند و ما هم به آنها کمک 
می کنیم، کمک های نرم افزاری به آنها می کنیم و ایده می دهیم، 
مثاًل می گوئیم چگونه بســیج مردمی را شکل دهید وحمالت 

سایبری را چگونه دفع کنند. وی افزود: ما به ونزوئال بنزین دادیم 
و شمش طال گرفتیم و طالها را هم با هواپیما به ایران آوردیم تا در 

راه اتفاقی برایش نیفتد.
دســتیار و مشــاور عالی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد: 
ما هرکمکی به عراقی ها کردیم دالر نقد گرفتیم، با ســوری ها 
قراردادی امضا کردیم که درمقابل چیزهایی را می گیریم البته 

روس ها بیش از ما در سوریه استفاده می کنند.
صفوی تصریح کرد: ما در راستای عمق بخشی به دفاع ایران 
در مقابل دشمنان فرامنطقه ای خود مثل آمریکا و صهیونیست 
اقدام می کنیم. ما برای اینکه در برابر ائتالف کشورهای غربی و 

عربی در سوریه بایستیم با روسیه ائتالف کردیم و ائتالف ما هم 
پیروز شد. یعنی ما یک پیروزی راهبردی در سوریه و عراق دربرابر 

داعشی ها بدست آوردیم.
وی با بیان اینکه پژوهشــکده دفاع مقدس هم به دستور 
رهبر انقالب برعهده بنده گذاشته شــده است، گفت: من نام 
این پژوهشکده را حاج قاسم سلیمانی گذاشتم زیرا روح حاج 
قاسم زنده است. ما در این پژوهشگاه می خواهیم تولید علم و 
ادبیات مقاومت بکنیم و گفتمان مقاومت و مکتب حاج قاسم 
سلیمانی را تبدیل به کتاب بکنیم تا این کتاب ها در دانشگاه های 
کشورهای مسلمان تدریس شــود. همین کاری که غربی ها 

می نوشتند و در ایران ترجمه می شــد و برخی اساتید هم در 
کالس ها تدریس می کردند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه تاکید کرد: 
همانطور که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس به پیروزی 
رسید امیدوارم در این جنگ اقتصادی هم با همان مؤلفه های 

قدرت ملی در جنگ هشت ساله، به پیروزی برسیم.

سرلشکر صفوی: 

هرکمکی که به عراقی ها کردیم، دالر نقد گرفتیم 
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از سوی یک مقام نظامی؛
هزینه  جنگ تحمیلی برای 

نخستین بار اعالم شد
سردار علی فدوی، از فرماندهان عالیرتبه جنگ 
تحمیلی در یک برنامه تلویزیونی درباره هزینه های 
جنگ تحمیلی گفت: بر اســاس گزارش سازمان 
برنامه و بودجه در پایان جنگ تحمیلی، ما در هشت 
سال جنگ 108 میلیارد دالر نفت فروختیم. وی با 
بیان اینکه گزارش رسمی می گوید که یک سوم آن 
خرج جنگ شده است، افزود: ایران مجموعاً 1۹.۶ 
میلیارد دالر هزینه جنگ تحمیلی کرده اســت. 
مجموع هزینه حضور منطقه ای ما از سال 200۶ تا 
امروز بسیار کمتر از هزینه جنگ تحمیلی بوده است. 
در همین مدت آمریکا طبق اعالم رسمی خودش 7 

هزار میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده است.
    

برد موشک های دریایی سپاه از 
۳۰۰ به ۷۰۰ کیلومتر رسید 

به گزارش تســنیم، نیروی هوافضای ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در نمایشــگاه دائمی 
محصوالت خود جدیدترین موشــک بالستیک 
دریایی خــود را به نمایش درآورد. این موشــک با 
نام »ذوالفقار بصیر« جدیدترین موشــک از نسل 
بعدی خلیج فارس اســت که مجهز به سر جنگی 
با جســت وجوگر اپتیکی اســت و در نوع زمین به 
زمین بردی بیش از 700 کیلومتر دارد. پیش از این 
موشک های خلیج فارس و هرمز )بالستیک دریایی( 

در حدود ۳00 و 250 کیلومتر برد داشتند.
    

ماجرای تخلیه 6 روستای مرزی 
در سردشت چیست؟

کمال حسین پور، نماینده سردشت درباره تخلیه 
۶ روستای مرزی در سردشت گفت: دستور تخلیه 
تمامی این روستاها از سوی هنگ مرزی صادر شده، 
در خاک ایران واقع شده اند و کیلومترها تا خاک عراق 
فاصله دارند ولی نکته اینجاست که این روستاها از 
آخرین پاسگاه مرزی ایران جلوتر هستند به همین 
دلیل هنگ مرزی سردشــت خواستار تخلیه این 

روستاها شده است.
    

اعالم آمادگی ایران برای حل 
منازعه آذربایجان و ارمنستان

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در ارتباط با درگیری های نظامی به وقوع پیوسته 
بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنســتان 
گفت: جمهوری اسالمی ایران از نزدیک و با نگرانی 
درگیری های نظامی میان جمهوری آذربایجان و 
جمهوری ارمنستان را دنبال می کند و ضمن دعوت 
طرفین  به خویشــتنداری، خواستار توقف فوری 
درگیری ها و آغاز گفت وگو میان دو کشور  است. وی 
همچنین آمادگی کشورمان برای استفاده از همه 
ظرفیت های خود به منظور برقراری آتش بس و آغاز 

گفتگوها میان طرفین را اعالم کرد.
    

واکنش ابطحی به پیشنهاد عبدی:
 استعفای رئیس جمهور 
دست خودش نیست  

محمد علی ابطحــی، رئیس دفتر رئیس دولت 
اصالحات به پیشنهاد عباس عبدی مبنی بر استعفای 
روحانی واکنش متفاوتی نشان داد. وی در کانال خود 
نوشت: »اســتعفای رئیس جمهور دست خودش 
نیست.  اقای خاتمی، می خواست ونتوانست  اقای 
روحانی که خودش هم نمی خواهد.  شعار استعفای 
روحانی بیشتر ایذایی اســت برای جناح مقابل.« 
عباس عبدی دیروز در یادداشتی نوشته بود: حاال 
که اصولگرایان غالب، قدرت و اراده اســتیضاح را 
ندارند، پیشنهاد مي کنم که روحاني شخصا دست 
به کار شود. کنار رفتن نه به معناي اعتراض، بلکه به 

معناي گشودن راه  براي حل ماجرا. 
    

توصیه یک اصولگرا به محسن رضایی: 
 از رضایی اتوکشیده و شیک 

عبور کنید
وهاب عزیزی، دبیرکل جبهــه جهادگران ایران 
اسالمی در واکنش به شــایعه حضور مجدد محسن 
رضایی در انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 گفت: از 
آقای رضایی انتظار می رود بتواند برای برون رفت کشور 
از مشکالت اقتصادی یک برنامه جامع کاربردی ارائه 
دهد که به نظر می رسد این از نقاط قوت ایشان باشد. اما 
مشکل اصلی آقای رضایی در نگاه تک بعدی و کالسیک 
ایشان به انتخابات است، همچنین حضور ضعیف آقای 
رضایی در انتخابات ادوار گذشــته مَبِین این مطلب 
است که وی برای پیروزی در انتخابات برنامه مناسب 
و عملیاتی ندارد، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 1۴00 الزم 
است که از رضایی اتو کشیده و شیک عبور کرده به یک 

رضایی منعطف و سیاست ورز برسد.

با وجود اختالف نظرها در 
افغانستان بر سر اعتماد به 
ایران و همینطور برگزاری 
مذاکرات صلح در دوحه با 

محوریت آمریکا، اظهارات 
اخیر نماینده آمریکا در امور 

افغانستان، حاکی از نقش 
انکارناپذیر ایران در تحقق 

صلح در افغانستان است

ایفای نقش در مذاکرات 
صلح افغانستان نه فقط 

برای ایران، بلکه برای تمام 
کشورهای دخیل در این 

موضوع دشوار است؛ از آن 
جهت که کابل این روزها 

غیر از درگیری های داخلی، 
صحنه منازعات قدرت های 

خارجی نیز شده است

نماینده تهران در مجلس دهم گفت: در 
اواخر مجلس دهم 20 هزارقرص فایپیراویر 
به صورت محرمانه از چین وارد شد و تعداد 
زیادی خــرج درمان مقام ها شــد؛ که این 
نشان می دهد برخالف شــعارهایی که ما 
می دهیم متأســفانه امتیازات حاکمان در 

قوای مختلف، با مردم نزدیک نیست.
محمود صادقی، نماینــده تهران، ری و 
شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
دهــم در گفت و گو با ایلنا، افــزود: قرار بود 
این قرص ها در اختیار بیمارســتان ها برای 
کارآزمایی بالینی قرار بگیرد و مجوز ساخت 
داده شود اما متاســفانه مشخص نشد که 

سرنوشت آنها چه شد. وی با تاکید بر اینکه 
نباید مسئوالن تافته های جدا بافته از مردم 
باشــند، به مجلس یازدهم اشاره و تصریح 
کرد: تحویل اولین محموله واکسن آنفوالنزا 
به میــزان 1500 دوز به مجلــس حاکی از 
تو خالی بودن شــعارهای عدالت خواهانه 
نمایندگان مجلس یازدهم نیست بلکه فراتر 
از آن نشــانگر فاصله با مردم است؛ در واقع 
مسأله ای که نهادینه شــده و مختص این 

مجلس هم نیست. 
صادقــی درخصوص ارزیابــی عملکرد 
مجلس یازدهم، اظهار کرد: حدود چهار ماه 
است که از مجلس یازدهم گذشته است اما 

به نظر می رســد نمایندگان هنوز از فضای 
انتخابات فاصلــه نگرفته انــد و همچنان 

در حــال و هــوای التهاب ها و 
شعارهای انتخاباتی هستند.
وی افــزود: تعــدادی 
از نماینــدگان مجلــس 

یازدهم کم تجربه هســتند 
و شــعارهایی داده اند که قادر 

نیستند در عمل، آن شعارها 
را دنبال کنند.

ایــن نماینــده 
تهران در مجلس 

دهم گفت: 

چند طرح تاکنون توســط نمایندگان ارائه 
شده که نشــان دهنده عدم مهارت و عدم 
پختگــی آنها در قانون نویســی اســت؛ از 
جمله طــرح اصالح قانــون انتخابات که با 
نگاهی گذرا متوجه خواهیم شد که برخی 
نمایندگان مجلــس یازدهم با مقدمات 
قانون نویسی و قانون گذاری هم ناآشنا 
هســتند و حتی نوشــته های آنها از 
لحاظ نگارشی و ویرایشی نیز ایرادات 

فراوانی دارد.
 وی اضافه کرد: به نظر می رســد 
اساساً نویسندگان 
ایــن طرح ها از 
ساختار قدرت 
اطالعی ندارند 
و عجیب است 

که یک نماینــده طرحی را بنویســد که از 
مجلس ســلب اختیار شــود و اختیارات 

شورای نگهبان را بیفزاید.
این نماینده ســابق مجلس گفت: شعار 
شــفافیت که با هیاهوی زیادی همراه بود، 
طی این مدت کوتاه، چیزی جز جلســات 
محرمانه ای که ماهیــت محرمانه ندارد، از 
این شورا ندیدم به عنوان مثال با وزیر تعاون 
جلسه محرمانه ای داشتند که بعید می دانم 
مســئله محرمانه  ای وجود داشــته باشد و 
اساساً جلسات محرمانه باید با وزیر اطالعات 
یا وزیر دفاع باشد. همچنین جلسه مربوط 
به تحول مجلس نیز بســیار عجیب بود که 
به صورت محرمانه برگزار شــد؛ در مجموع 
نوعی آشــفتگی و تعارض  بین شعار و عمل 

وجود دارد.

صادقی در گفت و گو با ایلنا:

۲۰ هزار قرص فایپیراویر وارد شده از چین خرج درمان مسئوالن شد


