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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

سمت راســت ایران، آن طرف مرز 
اوضاع به شــدت آشفته اســت؛ هیچ 
دور نیســت که نظام سیاسی حاکم در 
افغانســتان از »جمهوری اسالمی« به 
»امارت اســالمی« تغییر شکل دهد. 
ظرف دو روز گذشته تحوالت تازه ای از 
پیشروی طالبان بیخ گوش ایران رخ داده 
است. آنها دیروز اعالم کردند که بجز کابل 
و مناطق اطراف آن، کل خاک افغانستان 

را در اختیار گرفته اند. 
طالبان روز پنجشــنبه اسالم قلعه 
در مجاورت مرز ایران را به تصرف خود 
درآوردند. به دنبال آن گمرک اسالم قلعه 
هم به دست طالبان افتاد. ساعاتی بعد 
گمرک ابونصر فراهی، هم مرز با خراسان 
جنوبی هم در اختیار طالبان قرار گرفت. 
این در حالی است که ایران و افغانستان 
در مجموع سه گمرک مرزی دارند که تا 
لحظه نگارش این گزارش دو گمرک به 

تصرف طالبان درآمده است. 
ویدئوها تصاویر اســتقبال مردم از 
طالبان در برخی شــهرها و پیوســتن 
نظامیان افغان به آنها را نشان می دهند. در 
مقابل اما تعدادی از سربازان و کارمندان 

گمرک اسالم قلعه با ورود طالبان به این 
منطقه مرزی، محل کار خود را ترک کرده 
و با تحویل اسلحه و تجهیزات انفرادی به 
نیروهای مرزبانی و ارتش ایران، به ایران 

پناهنده شدند. 
منابع خبری می گویند که در جریان 
این وقایع ۱۷۰ افغانستانی به مرز ایران 
پناهنده شده اند. دولت افغانستان دیروز 
از ایران خواست که این افراد را تحویل 

دهد. 
تجارت در گمرک دغارون و 

ماهیرود متوقف شد
این وضعیت، گمرک ایران را متاثر 
کرده است. روح اهلل لطیفی، سخنگوی 
گمرک ایران دیروز اعالم کرد که فعالیت 
تجــاری در مــرز دغــارون و ماهیرود 
متوقف شــده زیرا در دو مرز مقابل آنها 
در افغانســتان، کارمندی نیســت که 
کامیون ها را پذیرش کند و در حال حاضر 
هم قابل پیش بینی نیست که در آینده 

چه اتفاقاتی خواهد افتاد. 
آنطور کــه او گفتــه در حال حاضر 
گمرک میلک فعال اســت اما به دلیل 
محدود بودن ظرفیت آن و وضعیت قرمز 
کرونایی در سیستان و بلوچستان، اکثر 
کامیون ها بازگردانده می شوند. بسته 

شــدن مرز ماهیرود و دغارون در حالی 
اســت که به گفته لطیفی، ۷۳ درصد 
صادرات ایران به أفغانستان از طریق این 

دو مرز انجام می شده است. 
نگرانی امنیتــی از تحوالت رخ داده 
اما بیشــتر از تبعات اقتصادی آن است. 
معاون عملیات نیــروی زمینی ارتش 
دیروز اطمینان داد که مرزهای شرقی در 
امنیت کامل و کنترل شبانه روزی است. 
امیر ســرتیپ فرهاد آریانفر تاکید 
کرد: کوچکترین تحــرک در مجاورت 
مرزها را به دقت تحت نظر داریم و اجازه 
کوچکترین تــردد و ورود غیر مجاز از 

طریق این مرزها را نخواهیم داد.
دو وعده در مسکو

همزمان خــود طالبــان در تالش 
پیوســته بــرای اطمینان بخشــی به 
کشــورهای منطقــه و همســایگان 
أفغانستان است. محمد نعیم، سخنگوی 
دفتر سیاســی این گروه دیــروز طی 
گفت وگویی اعالم کــرد طالبان برای 
مذاکره با کشورهای دیگر و رفع نگرانی ها 
آمادگــی دارد.  همچنین هیأتی چهار 
نفره از طالبان پنجشنبه برای گفت وگو 
با مقامات روســی به مسکو رفتند. آنها 
پس از این مذاکرات دیروز در نشستی 

خبری تاکید کردند به مسکو قول داده اند 
که به تاجیکســتان، مرزهای آسیای 
میانه و به طور کلی به خاک هیچ کدام 

از همسایگان أفغانستان تجاوز نکنند. 
شــهاب الدین دالور، سرپرســت 
هیات طالبان در مسکو در این نشست 
تصریح کرد: »در فتوحات جدید طالبان 
همسایگان ما در آرامش خواهند بود و 
جای نگرانی نیست؛ آماده رفع نگرانی 

کشورها از طریق مذاکره هستیم.«
این هیات وعده دیگــری هم داده 
اســت که بــه نگرانی جدی تــر ایران 
یعنی داعش مربوط می شــود. با توجه 

به رویکردهای افراطــی گروه طالبان، 
احتمال جذب داعــش و قدرت گرفتن 
آنها در أفغانستان، زیر سایه طالبانی که 
به سرعت در حال قدرت گرفتن است، 
بســیار باالســت؛ به ویژه آنکه طالبان 
نیز همان گفتمان داعش یعنی حذف 
جمهوریت و تشــکیل امارت اسالمی 
را دنبال می کند.  شــهاب الدین دالور 
دیروز در این خصوص متعهد شــد که 
داعش هیچــگاه راهی به أفغانســتان 
نداشته باشد. او گفت: »ما تمام اقدامات 
را انجام خواهیــم داد تا داعش هرگز در 
قلمرو افغانستان نباشد.« او با بیان اینکه 
طالبــان می خواهد همــه نمایندگان 
جامعه افغانســتان در کار حکومت این 
کشور مشارکت داشته باشند، این را هم 
اضافه کرد که طالبــان می تواند درباره 
شکل آینده ساختار حکومت افغانستان 
گفت وگو کند اما در زمان حاضر خواهان 
تاســیس امارت در افغانســتان است.  
طالبان در ایران نیز مشــغول مذاکرات 
بین االفغانی است که مکرر به ایران اعالم 
می کند نسبت به گذشته تفاوت کرده و 
رابطه اش با ایران »برادرانه« خواهد بود. 
در عین حال بســیاری تاکید می کنند 
که طالبان در باغ ســبز نشان می دهد 
تا حمایت های خارجــی را جلب کند و 
بعد چهره واقعی خود را آشکار کند. این 
دسته برخی رفتارهای خشونت آمیز در 
جریان تصرفات طالبان و اعالمیه های 
مربوط به زنان را سندی بر یک بام و دو 
هوا بودن ادعاهــا و رفتارهای این گروه 

تعبیر می کنند. 
اختالفات در ایران بر سر مواجهه با 

طالبان ادامه دارد
همزمــان که طالبان هر روز شــهر 
تازه ای در افغانستان را تصرف می کند، 
در ایران اما اختالفات بر ســر چگونگی 
مواجهه با این تغییرات بسیار زیاد است. 
ســعید لیالز یکی از تحلیلگرانی است 
که درباره این تحوالت می گوید: »تمام 
کشــور های جهان در پی تماس های 
جدید دیپلماتیک با طالبان هســتند 
که بتوانند از کارت طالبان برای ترسیم 
صحنه جدیــد بین المللــی در دوران 
پساترامپ استفاده کنند. ما، اما هنوز گیر 
یک سری کلیشه های قدیمی هستیم. 
مثال اینکه طالبان حقوق زنان افغانستان 
را رعایــت نمی کند. اینکه مســاله ما 
نیست، مســاله مردم افغانستان است، 
بروند خودشان با خودشان حل کنند.« 
این رویکــرد او را برخی اصولگرایان نیز 
دارند اما در عیــن حال بخش دیگری از 

اصولگرایان آن را زیر سوال می برند.
برخی دیگر چون محمود احمدی نژاد 
که اظهارات اخیرش در این باره خبرساز 
شــد، نظر دیگری دارنــد. او طالبان را 
گروهی دانســته که بیگانــگان آنها را 
مســلح کرده اند تا با تسلط به رسمیت 
شناخته شــوند. رئیس جمهور سابق با 
بیان اینکه طالب ها مدرســه کودکان 
و عروســی ها را منفجر کردند و مردم 
افغانســتان را در خون غلطاندند، ادامه 
داده: »حکومت اسالمی با اسلحه ظلم و 
بدترین نوع معرفی اسالم است. با اسلحه 
بخواهند کشوری را بگیرند و بعد بگویند 
حکومت اسالمی! پول و سالح می دهند 
و مردم را به جان هم می اندازند و تشویق 

می کنند.«
آمریکا رفت و طالبان را گذاشت 
برای افغانستان و همسایگانش

اشــارات او می تواند به آمریکا باشد؛ 
آمریکایی که ۲۰ ســال پیــش برای از 
بین بردن طالبان، پا به خاک أفغانستان 
گذاشــت، میلیاردها دالر هزینه کرد، 
هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت 
و حاال جــو بایــدن، رئیس جمهور آن 
می گوید که ماموریت نظامی این کشور 
در أفغانستان، سی و یکم آگوست خاتمه 
می یابد و او دیگر حاضر نیســت نسل 
دیگری از آمریکایی ها را به جنگ در این 

کشور بفرستد. 
او در عین حال افــزوده که »تنها راه 
تحقق صلح در افغانستان، همزیستی 
مســالمت آمیز با طالبان است.« بدین 
ترتیب به نظر می رســد آمریکا حضور 
طالبان در افغانســتان را پذیرفته است 
اما تبعات ایــن حضور بیــش از آنکه 
متوجه آمریکا باشد، متوجه همسایگان 
افغانستان است و اکنون هر چه می گذرد، 

طالبان نزدیک تر می شود!

اسالم قلعه سقوط کرد

صدای پای طالبان بیخ گوش ایران

خبر

رئیس جمهور منتخب در دیدار با آیت اهلل سبحانی گفت: 
با وجود همه مشکالت و سختی ها، چشم انداز آینده را روشن 
می دانم و عمیقا باور دارم که اصالح رونــد موجود امکانپذیر 

است.
ابراهیم رئیسی در سفری یک روزه به قم، با آیات عظام وحید 
خراسانی، مکارم شیرازی، جعفر سبحانی، صافی گلپایگانی، 
شــبیری زنجانی، علوی گرگانی و اعضای جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم دیدار کرد. به گزارش رسانه ها این دیدارها بدون 

اطالع و دعوت از خبرنگاران محلی انجام شده است. 
به گزارش دفتر رئیســی، وی در دیدار بــا آیت اهلل جعفر 
ســبحانی با قدردانی از مواضع و بیانات راهگشای این مرجع 
تقلید در دعوت مردم به حضور در انتخابات، اهتمام دولت به 
استفاده از نظرات و رهنمودهای مراجع تقلید و نخبگان کشور 
را مورد اشــاره قرار داد و افزود: دولت خود را در خط مقدم رفع 
مشکالت مردم و ایجاد گشــایش در زندگی مردم می داند و 

تالش می کند با جلب اعتماد مردم و استفاده از نظرات نخبگان 
در مسیر رفع مشکالت گام های موثر بردارد.

رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه مردم نســبت به رفع 
مشکالت و کاستی های موجود به دولت مردمی امید بسته اند، 
خاطرنشان کرد: با وجود همه مشکالت و کاستی هایی که امروز  
در عرصه های مختلف وجود دارد، به ظرفیت های کشور و توان 
جوانان و نخبگان باور دارم و تالش خواهیم کرد وضعیت موجود 

را به نفع مردم تغییر دهیم.
آیت اهلل جعفر ســبحانی نیز در این دیدار ضمن تبریک به 
رئیسی، اقدام رئیس جمهور منتخب در نظرخواهی از اقشار 
و گروه های مختلف را بسیار ارزشــمند توصیف کرد و اظهار 
داشت: بی تردید این اقدام پسندیده و مجموع نظرات می تواند 

در رفع مشکالت موثر باشد.
این مرجع تقلید در ادامه فعال کردن تولید داخل و رفع موانع 
در کنار جذب سرمایه خارجی را در غلبه بر مشکالت اقتصادی 

موثر دانســت و گفت: امروز باید از همه ظرفیت های موجود 
برای اصالح و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تولیدکنندگان 

استفاده کرد.
 اعتماد مردم براثر اقدامات نسنجیده
 آسیب دیده است و نیاز به احیا دارد

رئیسی در دیدار با آیت اهلل مکارم شیرازی نیز با بیان اینکه 
اعتمادسازی و جلب رضایت مردم از اولویت های اصلی دولت 
مردمی است، گفت: با ثبات بازار باید شرایط آینده برای مردم و 

تولیدکنندگان قابل پیش بینی باشد.
 وی در ادامه بــا بیان اینکه قبل از تشــکیل دولت مصمم 
هستیم جلساتی با مراجع، علما، نخبگان و گروه های مختلف 
مردمی داشته باشیم، اظهار داشت: امروز اعتماد مردم به خاطر 
برخی اقدامات نسنجیده آسیب دیده است و باید این اعتماد 

که سرمایه اصلی کشورمان است را احیا کنیم.
آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی نیز در این دیدار ضمن 

خیر مقدم و ابراز خوشحالی از دیدار رئیس جمهور منتخب، 
تاکید کــرد که ســامان دادن به وضعیت نابســامان موجود 

امکان پذیر است.
وی همچنین هوشــیاری و اعتماد نکردن به دشمن را در 
عرصه سیاست خارجی مورد تاکید قرار داد و گفت: در این حوزه 
بایســتی بر مبنای واقعیت ها و نه خوش باوری و با قاطعیت، 
شجاعت، تدبیر و حسن عمل گام برداشت و یقین دارم که شما 

مرد این کار هستید.

رئیسی در سفر یک روزه به قم برای دیدار با مراجع تقلید:

عمیقا باور دارم اصالح روند موجود امکانپذیر است
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آمریکا:
زمان برگزاری دور آتی مذاکرات 

وین همچنان مشخص نیست
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
کنفرانســی خبری گفت: »من امروز بروزرسانی 
جدیدی در خصوص گفت وگوهای وین ندارم. ما 
دیروز در این خصوص صحبــت کردیم. تاریخ دور 
هفتم مذاکرات همچنان اعالم نشده است. هیات 
ایرانی برای مشــاوره در تهران است. آن ها تا بدین 
لحظه بــه هماهنگ کننده اتحادیــه اروپا اطالع 
نداده اند که چه زمانی برای دور بعدی مذاکرات آماده 
می شوند. بنابراین تاریخ دور هفتم هنوز تعیین نشده 
است و ما در موقعیتی نیستیم که بخواهیم درباره 

زمان برگزاری آن گمانه زنی کنیم.«
    

قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا؛
ایران را به دالیل حقوق بشری 

تحریم کنید
پارلمان اروپا قطعنامه ای را به تصویب رساند که 
خواســتار اعمال برخی تحریم های هدفمند علیه 
مقام های ایرانی به دالیل حقوق بشری شد. در بخشی 
از این قطعنامه، پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته 
اعمال تحریم های هدفمند اعم از انسداد دارایی ها 
برای آن دسته از مقام های و نهادهای ایران شد که »در 
بازداشت خودسرانه و صدور حکم اعدام برای اتباع 
اتحادیه اروپا نقش داشته اند.« نمایندگان پارلمان اروپا 
همچنین از »ابراهیم رئیسی«، رئیس جمهور منتخب 
ایران خواسته اند حکم اعدام »احمد رضا جلیلی«، 
استاد دانشگاه ایرانی مقیم سوئد را که به دلیل ارتباط 
با سازمان جاسوسی موساد دستگیر شده متوقف کند.

    
تشکیل پرونده برای روحانی به 

اتهام افزایش قیمت دالر
نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیســیون اصل 9۰ از 
ارسال پرونده حســن روحانی به دادستانی به اتهام 
افزایش قیمت دالر خبر داد. وی در توئیتی نوشــت: 
»در پی شکایت بیش از ۳۳۰ هزار نفر به کمیسیون 
اصل نود در خصوص تخلفات آقای  روحانی در مدیریت 
ارز، بعد از جمع آوری مستندات و تکمیل پرونده، جهت 
رسیدگی و اعمال قانون به دادستان کل کشور به عنوان 
مدعی العموم ارسال شد. از نظر کمیسیون اصل نود، 

آقای روحانی متهم- اصلی  در افزایش نرخ ارز است.«  
    

هند در مراسم سوگند رئیس  جمهوری 
منتخب شرکت می کند

هند در پاســخ به دعــوت ایران از این کشــور 
برای شرکت در مراســم سوگند ریاست جمهوری 
حجت االسالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیسی 
اعالم کرد در این مراسم حاضر خواهد بود. »ایندیا 
تودی« ضمن اعالم این خبر نوشت که دعوت از هند 
در طول سفر کوتاه جایشانکار، وزیر امور خارجه هند 
به تهران و دیدار وی با رئیس جمهوری منتخب به این 
کشور ارائه شد. این رسانه هندی افزود: دهلی نو هنوز 
تصمیم نگرفته است چه مقامی را به مراسم سوگند 
رئیس جمهور منتخب ایران بفرستد. گفته می شود 
در پیام شخصی نارندرا مودی، نخست وزیر هند که از 
طریق جایشانکار به رئیسی تحویل شد، مودی از وی 

خواسته که پس از کرونا به هند سفر کند. 
    

غریب آبادی:
آژانس حداقل اختیارات برای 

راستی آزمایی درباره عربستان را ندارد
کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد ســازمان های بین المللی نوشت: 
»در مورد پادشــاهی عربســتان ســعودی، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی از حداقل اختیارت الزم برای 
راستی آزمایی نیز برخوردار نیست. هرگونه قصور در 
اجرای پادمان ها، به این پادشاهی اجازه می دهد تا برخی 
فعالیت های خاص هسته ای خود را با دور نگهداشتن 
آنها از بازرسی های آژانس، پنهان کند.« گفتنی است 
نمایندگی عربستان سعودی در آژانس اتمی، با متهم 
کردن ایران به تالش برای دستیابی به سالح اتمی، گفته 
بود که تنش زایی تهران بــا اظهارات درباره صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای این کشور مطابقت ندارد.
    

نخست وزیر سوریه: 
به دنبال گسترش همکاری های 
تجاری و اقتصادی با ایران هستیم

عباس گلرو، نایب رئیس گروه دوســتی ایران و 
سوریه در مجلس شورای اسالمی که در راس هیاتی 
به دمشق سفر کرده است با حسین عرنوس، نخست 
وزیر سوریه دیدار و دو طرف بر  اهمیت تقویت روابط 
پارلمانی و افزایش سفرهای متقابل تاکید کردند. 
عرنوس در این دیدار گفت: سوریه به دنبال گسترش 
همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران و ایجاد و 
توسعه چشــم اندازهای جدید و متناسب با سطح 

روابط راهبردی دو کشور است.

 نماینده طالب ها با بیان 
اینکه طالبان می خواهد 

همه نمایندگان جامعه 
افغانستان در کار حکومت 
این کشور مشارکت داشته 

باشند، این را هم اضافه 
کرد که طالبان می تواند 

درباره شکل آینده ساختار 
حکومت افغانستان 

گفت وگو کند، اما در زمان 
حاضر خواهان تاسیس 

امارت در افغانستان است

طالبان اعالم می کند که 
نسبت به گذشته تفاوت 
کرده و رابطه اش با ایران 

»برادرانه« خواهد بود. اما 
بسیاری تاکید می کنند که 

طالبان در باغ سبز نشان 
می دهد تا حمایت های 

خارجی را جلب کند و بعد 
چهره واقعی خود را آشکار 

کند

امام جمعه مشهد با بیان اینکه نظام ما مردم 
پایه است و مشکالت را مردم باید حل کنند،گفت: 
برای حل مشکل قطع برق نیز مردم باید مصرف 
آن را در خانه، مغازه و فروشگاه ها مدیریت کنند 

و همگان را به کاهش مصرف برق دعوت کنند.
حجت االسالم ســید احمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد با اشاره به گرمای 
هوا و قطع برق افزود: گرمای هوا در آمریکا باعث 
شده است سدهای آن ها خالی شود، گرمای هوا 
همچنین در کانادا بیش از ۴۰۰ نفر تلفات داشته 

است. گرمای حساب نشده در تمام دنیا وجود 
دارد و مشکالتی را به وجود آورده و در کشور ما 

نیز همراه با خشکسالی شده است.
وی با بیــان اینکه خاموشــی های برق در 
کشــور نیز همه را ناراحت کرده اســت، ادامه 
داد: این خاموشــی ها چند علت دارد که یکی 
از آنها فاصله بین تولید و مصرف اســت. طبق 
برنامه ششــم باید هر ســال پنج هزار مگاوات 
برق به ظرفیت تولید کشــور افزوده می شد اما 
این اقدام انجام نشــده و کم کاری شــده است 

که اگر دادگاه های ترک فعل داشــته باشــیم 
 باید افرادی کــه در این زمینه کوتاهی کرده اند 
محاکمه شوند. نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی گفت: آب سدها براثر خشکسالی کاهش 
یافته و دستگاه های مولد برق آبی از کار افتاده اند، 
همچنین نیروگاه های حرارتــی در جنوب و 

شمال کشور در زمان الزم تعمیر اساسی نشده 
و اکنــون از کار افتاده اند. کســی در این میان 
قصد و غرض نداشته، اما بی توجهی و ترک فعل 
 بــوده و دزدی و اختالس در کار نبوده اســت.
وی افــزود: ادارات در ســاعات اولیــه اداری 
دســتگاه های سرمایشــی را روشــن نکنند، 
کارمندان ادارات می توانند ساعت پنج صبح سر 
کار بیایند و زودتر نیز تعطیل شوند. کارخانجات 

و صنایع نیز در ساعت مشخصی فعالیت کنند.
علم الهدی ادامه داد: برخی روستاهای اطراف 
مشهد به خاطر بی برقی و خاموشی، آب ندارند در 
حالی که در مجاورت آنها، افرادی در ویالها و باغ 

تاالرهای خود استخر پرآب می کنند.
وی گفــت: بســیجیان بایــد راه بیفتند، 

دســتگاه های نظامی و انتظامــی ویالها و باغ 
تاالرها را کنترل کنند تا افرادی ذخایر زیرزمینی 
را برای استخر خود باال نکشند. امام جمعه مشهد 
همچنین با اشاره به روز عفاف و حجاب افزود: 
امروز یکی از مشکالت بزرگ در زندگی جوانان، 
مسئله رفاقت و دوستان دوره جوانی است، در 
این دوره انتخاب دوســت، بر اساس عقالنیت 
نیست بلکه بر اساس گرایش عاطفی و احساسی 

و به صورت اتفاقی و تصادفی صورت می گیرد.
امام جمعه مشهد تاکید کرد: اگر در برابر این 
رفاقت ها بی تفاوت باشید، شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی که روی نســل جوان باز شده و 
دختران و پسران آزادانه در آن می گردند و رفیق 

پیدا می کنند، مشکل زا می شود. 

راهکار علم الهدی برای خاموشی های گسترده:

مشکل قطع برق را مردم باید حل کنند 


