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سیدهادی خامنهای :عزاداری بیمحتوا مورد اقبال صداوسیما و رسانههای مشابه است
دبیــرکل مجمــع نیروهــای خــط امــام
گفــت :مجالــس و محافلــی کــه اکثــراً
خالــی از هرگونه محتوا هســتند و فقط
به شــکل و ظاهر عــزاداری میپردازند
ایــن بخــت را دارنــد کــه صداوســیما و
ســایر رســانهها آنها را مطــرح کنند اما
مجالســی کــه بیشــتر بر اندیشــه
و تفکــر دربــاره
عاشــورا و محرم
تأکیــد دارند

مجالی برای طرح و پخش در رســانهها
نمییابند .بهگزارش ایسنا ،سیدهادی
خامنهای در مراســم عزاداری دهه اول
محــرم در حســینیه دارالزهــرا تهران با
بیان اینکه قبل انقالب مســأله عاشــورا
و محرم بســیار برای مجامــع انقالبی و
اصناف اهمیت داشت ،گفت :بزرگانی
مثــل آیــتاهلل بهشــتی و آیــتاهلل
مطهــری خــود را موظف میدانســتند
که مبلغانی باســواد را به شهرســتانها

اعــزام کنند و معیارشــان در شناســایی
افراد مســائل ظاهری نبــود .وی افزود:
نقش مداحان در آن زمان در مقایســه
بــا ســخنرانی یــک ســاعته روحانیــت،
روضــه خوانــی یک ربعــه بــود ،چیزی
کــه االن درســت برعکس شــده اســت
و مداحــان یــک ســاعت از مراســم را
بــه عهــده دارند و ســخنران اگــر بتواند
چند دقیقهای مردم را ســرگرم میکند
یــا حتــی در برخــی مــوارد ،ســخنانش

مقدمــهای بــرای مداحــی مداحــان
میشــود .ســیدهادی خامنــهای افزود:
جهل مقدس که امروز هم مطرح است
بســیار مســأله مهمی است ،بخصوص
کــه علم و دانایــی دینی در برابر آن و از
ســوی همان جاهالن بهعنوان ارتداد از
دین توصیف میشود .امام حسین(ع)
یکــی از اهدافــش روشــنگری و متوقف
کــردن غوغاســاالریها در جامعــه
بــود ،غوغاســاالریای کــه نمونــهاش

را در خــود ماجــرای عاشــورا میبینیم
کــه وقتــی امــام حســین قصد داشــتند
بــا ســخنانی ،ســپاهیان عمــر ســعد
را ارشــاد کننــد ،جمعــی از ســپاهیان
بــا غوغاســاالری و بــر طبــل کوبیــدن
مانــع از رســیدن صــدای امام بــه آنان
میشــدند کــه انســان را به یاد کســانی
میانــدازد کــه امــروز مأموریــت برهم
زدن مجالــس و مراســم را بــه عهــده
دارند.

داعشی ها نزدیک مرز های ایران نیستند

فقط از مرز « ماهیرود» ساالنه  3تا  4میلیارد دالر کاال از ایران به افغانستان وارد می شود
فرناز حسنعلیزاده

خبرنگار

عبدالبصیــر ســالنگی والی یا اســتاندار
والیــت فــراه افغانســتان ،بــا چهــره
کلیشــهای کــه ایرانیــان از افغانهــا
میشناســند ،تفــاوت زیــادی دارد .او
یکــی از قوماندانان و فرماندهان احمد
شاه مسعود بود که به واسطه سالهای
حضــور در ســنگرهای جهــاد مقاومت
افغانســتان ،به عنــوان ژنرالــی ملقب
شده و البته بارها از مرگ و ترور گریخته
اســت .یک بــار تیرماه ســال  90زمانی
کــه انتحارکننــدهای بــه قصــد کشــتن
او ،خــود را منفجــر ســاخت امــا او زنده
مانــد .یــک مــاه بعــد  ۵تروریســت به
ســاختمان محل کار ســالنگی در شــهر
چاریــکار حمله کردند و بــا وجود اینکه
یکــی از حمله کنندگان خــود را منفجر
کرد ،آســیبی بــه او نرســید .یک بــار در
ســال  96هدف حمله موشکی طالبان
قــرار گرفت اما جان بــه در برد .آخرین
بــار آن نیز اردیبهشــت همین امســال
بود کــه نیروهــای طالبــان بخشهایی
از مرکز شــهر فراه را تصرف کرد و شهر
تحت مســئولیت او در آســتانه ســقوط
قرار گرفت.
در پوشــش و صحبتهای سالنگی
اما نشانی از این همه جنگ و خشونت
نیســت .چنان که در هر جلسه با کت و
شــلوار تــازهای حضور مییابد و بســیار
آرام و مالیم ســخن میگوید .شــمرده
شــمرده تا معنای واژههایــش دریافته
شود.
بــا او ســه هفتــه پیــش و زمانــی کــه
میهمــان اســتانداری خراســان جنوبی
بــود ،گفتوگــو کردیــم .زمانــی کــه به
والیــت او،
دعــوت اســتان هممــرز بــا
ِ
به ایــران آمد تــا بر اســاس برنامههای
رسمی و اعالم شده ،مشکالت بازرگانی
میان ایران و افغانستان که در مرزهای
مشــترک فراه و خراســان جنوبی بود را
حل و فصــل کرده و به عبارت دقیق تر
تســهیل کند .او در خالل آن سفر از مرز
ماهیرود نیز بازدید کرد .مرزی در مسیر
بادهای  120روزه سیستان و بلوچستان
که به رغم بدی آب و هوایش ،به کریدور
بازرگانــی ایران و همســایه شــرقی اش
بدل شــده اســت .مــرزی که ســه هفته
پیــش مملو بود از خودروهای ســنگین
که بــا پالک و بی پالک ،عمده بارشــان
سیمان و آهن بود .آن گونه که در اخبار

آهن ،ســیمان و سوخت اســت و ما با
توجه بــه بــازار و نیازهای افغانســتان
کوشــش میکنیم گســترش پیــدا کند.
نیازمنــدی اصلــی مــردم افغانســتان
از نیمــروز گرفتــه تــا دوغــارون عمدتاً
مــواد ســوختی اســت .در ســفری کــه
بــه ایــران و خراســان جنوبــی از مــرز
ماهیرود بازدیــد کردیم ،ظرفیتهای
ایجــاد شــده ،جــای بســیار خرســندی
بود ولی متأســفانه جمهوری اسالمی
افغانستان نتوانسته مشکالت امنیتی
را حــل و فصــل کنــد .امــا امیدواریــم
ظرفیت بازرگانــی را باال ببریم .روزانه
 160-150ماشــین ســنگین از مرز وارد
افغانســتان میشــود .پیشــنهاد مــا
ایــن اســت که بــه روزانــه  300تــا 400
ماشــین برســد ،چــرا که ایــن ظرفیت
در افغانســتان وجــود دارد .در همین
ســفر از تجــار ایرانــی تقاضــا کردیــم
درخواســت تجار افغان بــرای فروش
کاالهای بی کیفیت و ارزان را نپذیرند.
کاالهایــی گرانتــر امــا باکیفیتتــر
بدهند .برخی تجار کاالهای بی کیفیت
از چیــن ســفارش دادنــد و بازارشــان
خراب شد .امروز داروهایی از پاکستان
میآید که بی کیفیت یا تاریخ گذشــته
هستند؛ نوشــابههایی وارد میشود که
بــی کیفیــت اســت و بازارشــان خراب
شــده .امیدوار هســتیم کشــور دوست
تقاضــای طــرف افغــان بــرای دارو
یــا نوشــابه بــی کیفیــت را نپذیــرد .در
بازارهای افغانســتان مردمی هســتند
که مارک را میبینند؛ تاریخ مصرف را
میبینند؛ مقایســه میکنند با کاالهای
دیگر بعد خرید میکنند .در گفتوگو
بــا بــرادران جمهــوری اســامی گفتم
ســاده و آرام و نــرم مشــکالت را حــل
کنیــم .ســاده ســازی کنیم تــا کاالهای
مــورد نیــاز اعــم از مــواد ســاختمانی،

پوشــیدنی (پوشــاک) و مــواد خوراکی
به افغانستان بیاید.
ëëاواخر سال گذشته گفته شد که طالبان
با حملــه به مناطقی در مرز افغانســتان
و ایــران این مناطــق را به تصــرف خود
درآورده اســت ،عاقبــت آن درگیریها
چــه شــد و مرزهــای دو کشــور از حیــث
امنیتــی در چه وضعیتــی قــرار دارد؟ از
آن زمــان وضعیت اســتقرار طالبان در
ایالتفراهچهتغییریکردهاست؟
طالبان در فراه در چهار شهرســتان
مــا حضــور فیزیکــی دارنــد و نیروهای
امنیتــی ما بــه آنها حملــه میکنند .ما
داخــل یــک جنــگ هســتیم .اینهــا در
پاکســتان و کشــورهای دیگــر آمــوزش
میبیننــد و حکومــت ســعودی آنها را
حمایت میکند و رهبری این گروه هم
در پاکستان اســت .در مکتبهای آنجا
تعلیم و آمــوزش میبینند .الحمداهلل
در مرزهــای ایران و افغانســتان امنیت
حاکم اســت .ســرحد ما با سرحد ایران
در تمــاس هســتند و هــر جــا مشــکلی
دیدند ،با تفاهم خود حل میکنند.
ëëاز سال قبل که سیطره داعش در عراق
پایــان یافــت ،این گــروه تروریســتی به
دنبال جغرافیای جدید بود و به ســمت
افغانســتان رفــت .آیــا داعــش در فراه
جاپاییپیداکرده؟
خیــر؛ گروههــای القاعــده و گــروه
طالبــان داخــل فراه هســتند ،امــا گروه
داعــش در والیــت کنــر ،نورســتان،
جاللآبــاد ،بدخشــان ،فاریــاب ،قنــدز
و بخــان هســتند .زمانــی هــم در زابل
بودنــد .حضــور داعــش فعــاً در فــراه
کم اســت اما در فکر اثرگذاری هستند.
دنبال این هستند که مناطقی برایشان
خالی و جابهجا شوند .در پشت قضیه
طالبــان ،القاعده وجــود دارد اما به هر
حال طالبــان گروههای افغان هســتند

چهار حمله به اماکن دیپلماتیک ایران در کمتر از یک ماه
یک گروه  10نفره موتور سوار دیروز به سفارت ایران در یونان حمله کردند

انتخاب

حمله به ســفارت تهران در آتن نسخه
جدیــدی از تحــرکات آشــوب طلبانــه
و ســازماندهی شــدهای اســت کــه طی
روزهای گذشته علیه اماکن دیپلماتیک
کشورمان در کشــورهای مختلف انجام
شــده اســت .صبح دیــروز یک گــروه 10
نفــره از آشــوبگران در حالی که ســوار بر
موتورســیکلت بودند ،با پرتاب شیشه و
سنگ به ســفارت ایران در یونان حمله
و خساراتی به آن وارد کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،مهاجمــان
بالفاصلــه پس از حملــه ،محل را ترک
چ یــک از آنهــا بازداشــت
کردنــد و هیــ 
نشــدند اما سخنگوی این گروه با انتشار
پیامــی در صفحــه خــود در فیسبوک
اعالم کــرد که این حملــه در واکنش به
آنچه ســرکوب کردها در ایــران خوانده،
انجــام گرفتــه اســت .در روزهــای اخیر
عــدهای هرج و مرج طلــب در پاریس و
هلسینکی نیز به سفارت ایران در این دو
پایتختحملهکردند.
در مورد تعرض به سفارت ایران در
فرانسه که گفته شده بود توسط 15نفر
از اعضــای حزب کومله انجام شــد؛ روز

گذشــته این حــزب بــا انتشــار بیانیهای
دســت داشــتنش در حمله به ســفارت
تهــران در پاریــس و بــه آتــش کشــیدن
پرچم ایران را تکذیب کرد.
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایگاه
خبــری کردســتان  ،24حــزب کومله در
ایــن بیانیه با بیــان اینکــه اعضایش در
فرانسه در «تجمع مسالمت آمیزی در
مقابل ســفارت ایران» شرکت کردهاند،
تأکیــد کــرد« :متأســفانه برخــی افــراد
شــرکتکننده در ایــن تجمع دســت به
اعمال خشــونتآمیزی علیه ســفارت
ایــران زدنــد و حتی اگر خشــم مــردم را
نیــز درک کنیــم ،کامالً چنیــن اقدامات

خبــر اول اینکه ،یک فرمانده نیروهــای امنیتی عراق،
دیـــــگه ادعــای درگیــری میــان زائــران ایرانــی و شــهروندان
چه خبر؟ عراقــی در کربال را که یکی از شــبکههای خبری عراقی
منتشرکرده بود تکذیب کرد .به گزارش ایسنا فرمانده
ســتاد عملیاتی فرات میانه ،با صدور بیانیهای اعالم کرد :ســتاد فرماندهی
فرات میانه خبر شــبکه الشــرقیه را به طور کامل تکذیب میکند .در ستاد ما
هیچ گونه اتفاقی ثبت نشده است و تاکنون هیچ شکایتی از این نوع نداشتیم.
رئیس پلیس کربال هم با صدور بیانیه مشابهی ،درگیری میان زائران ایرانی و
شهروندان عراقی را تکذیب کرد و گفت :ما حق واکنش قضایی به رسانههای
که چنین اخباری را منتشــر میکنند داریم ،رســانهها در این شــرایط باید در
انتشار اخبار دقت کنند و اخبارشان را از منابع موثق نقل کنند.

ادعاهای وزیر خارجه مراکش علیه ایران

والی والیت «فراه» افغانستان در گفت و گو با « ایران»:

آمده اســت از سه روز پیش ممنوعیت
صــادرات نفــت ،ســیمان ،آهــنآالت،
کاشــی و ســرامیک بــه افغانســتان از
بندر «ابونصر فراهــی» و مرز ماهیرود،
سبب شده شــماری از تجار والیت فراه
بــه این تصمیــم دولت کابــل اعتراض
کننــد .هرچند که گمــرک ایــران اعالم
کرده اســت امکان صدور دیگر کاالها از
همین مــرز نیز مانعی نــدارد و گمرک
افغانســتان هم اعــام کــرده کاالهای
یاد شــده میتوانند به عنوان جایگزین
از بندر دوغارون و میلک استفاده کنند.
عالوه بــر حجم مبــادالت بازرگانی
ایــران و افغانســتان از مــرز ماهیــرود،
وضعیــت حضور داعش در والیت هم
مرز ایران محل سؤال ما از والی فراه بود
که پاسخهای او را در زیر میخوانید...
ëëروابــط سیاســی و بازرگانــی ایــران و
افغانستانراچگونهمیبینید؟
ســام بر شما و کسانی که صدای ما
را از طریق شــما میشــنوند؛ جمهوری
اســامی افغانســتان دوســت ،بــرادر،
همســایه و همدین جمهوری اسالمی
ایران اســت .ایران ،خانه دوم افغانها
بــوده و مــرز میــان دو کشــور ،فقط یک
خط سیاسی اســت .جمهوری اسالمی
ایــران در  40ســال گذشــته و در دوران
جهــاد افغانســتان بــه مــا کمکهــای
زیادی کرده است .در زمان مقاومت ما
در مقابل گروههای تروریستی القاعده و
طالبان به ما کمک کردند .به این لحاظ
فکر مشــترک داریم و هیــچ مانعی در
روابط سیاســی و بازرگانــی نمیبینیم.
روابــط سیاســی ما و روابــط بازرگانی ما
خوبتر است.
ëëرفت و آمدهــا و تجارت مــرزی میان
اســتانهای هممــرز بــا ایــران در حــال
حاضــر در چــه وضعیتــی اســت؟ چــه
کاالهایــی مورد تبــادل قــرار میگیرند و
حجــم ارزی این مبادالت در چه ســطح
است؟
از هشــت ســال به این طرف از مرز
«ماهیــرود» والیت «فــراه» کاال تبادل
میشــود .بر اســاس آمــار و گزارشها
ســاالنه  3تا  4میلیارد دالر کاال فقط از
ایــن مرز منتقل میشــود .این کاالها،
فقط کاالهــای مورد نیاز فراه نیســت؛
فــراه راه ترانزیــت ایــن کاالهاســت .از
فــراه بــه مرکــز افغانســتان رفتــه و از
آنجــا بــه اســتانهای دیگــر مــیرود.
تجارت ســنگینی اســت چون کاالهای
ایــران با کیفیت اســت .عمده واردات

تکذیب درگیری میان زائران ایرانی
و شهروندان عراقی در کربال

غیرمتمدنانهایرامحکوممیکنیم».
در پــی حادثــه بــرای ســفارت ایران
در فرانســه ،بهرام قاســمی ،ســخنگوی
وزارت امــور خارجــه کشــورمان طــی
بیانیهای با اشاره به عدم حضور بهنگام
پلیس فرانســه برای جلوگیــری از وقوع
آن بــه وزارت خارجه فرانســه یــادآوری
کرد که تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک
به عهده کشــور میزبان میباشــد و الزم
اســت نســبت به حفاظت و صیانت از
کلیهاماکندیپلماتیکایراندرفرانسه،
تمهیــدات و اقدامات جدی و الزم را به
عمل آورند.
مــوج تعرض به اماکن دیپلماتیک

ایــران از حملــه عــدهای از عناصــر
ناشــناس بــه مرکــز کنســولگری ایــران
در بصــره آغــاز شــد .تعرضــی که طی
آن بخشــی از مرکــز کنســولگری ایــران
آتــش گرفــت .چهــار روز بعــد تجمــع
گروهــی آشــوبگر در برابــر ســفارت
ایران در هلســینکی پایتخــت فنالند و
تعــرض آنهــا بــه پرچم کشــورمان رخ
داد و سپس حمله به سفارت ایران در
فرانسه .به این ترتیب اقدام آشوبگران
برای حمله به ســفارت ایران در یونان
چهارمین اقدامی است که طی کمتر از
یک ماه گذشــته رخ داده است و برخی
ناظــران آن را بــه انتقامجویی اعضای
گروهکهــای تروریســتی منتســب
میداننــد که بعضــی از سرانشــان در
جریان حمالت موشکی سپاه پاسداران
بــه مقــر حــزب منحلــه دموکــرات
کردســتان در کردســتان عــراق کشــته
شــدند .بــا ایــن حــال بهرام قاســمی،
ســخنگوی وزارت خارجــه دیروز گفت
که بیــن حمله به کنســولگری ایران در
بصره و حمله به ســفارت کشورمان در
فرانسه ارتباطی وجود ندارد.

و بیــن مــردم نفــوذ و از خانههای آنان
استفاده کردند .اما داعش بیگانه است
و فعالً جایی بین مردم ندارد.
ëëتوافقنامــه جامــع بیــن ایــران و
افغانســتان کــه شــامل موضوعاتــی در
زمینه مســائل تجارت ،ترانزیت ،انرژی،
محیطزیست،فرهنگی،حقوقیوانرژی
و امنیتی در آســتانه نهایی شدن است،
امضای نهایی این توافقنامه را تا چه حد
در توسعه استانهای هممرز افغانستان
باایرانیعنی(هرات،فراهونیمروز)مؤثر
میدانید؟آیاصرفوجوداینتوافقنامه
خواهد توانســت به اختالفات دو کشور
درموضوعحوضهآبریزهیرمندوتأمین
حقابهایرانازاینرودپایاندهد؟
الحمــداهلل بدون ایــن توافقنامه هم
بــه ابتکار والیــان (اســتانداران) دو طرف
روابط سیاسی و بازرگانی خوب است .اگر
آن پیمان امضا شــود ،برای هر دو طرف
خوبتر و بهتر میشــود .هر نوع پیمانی
بسته شود ،به نفع دو ملت هست.
ëëآیا صرف وجود این توافقنامه خواهد
توانســت بــه اختالفــات دو کشــور در
موضوع حوضه آبریــز هیرمند و تأمین
حقابه ایران از این رود پایان دهد؟

شما وضعیت آب و هوا را میبینید،
خشکســالی هست ،مشــکالت هست،
دربــاره حقابــه و آب ،دو حکومــت
مرکــزی مذاکــره دارنــد و دنبــال حــل
آن هســتند .تهــران و کابــل در این باره
صحبت میکنند و امیدوارم به نتیجه
منجر شود.
ëëبــا وجــود قرابتهــای فرهنگــی و
تاریخــی دو کشــور چــرا روابــط ایــران و
افغانستان و سطح همکاریهایشان در
حد مورد انتظار نیست ،چه موانعی در
دو طرف رابطه وجود داشته است؟
موانعــی نیســت؛ مــا در حالــت
جنگیــم .گاهــی جنــگ نزدیــک مــرز
ایــران آمــده بــود .ایران نیز مشــکالت
خــودش را دارد .داعش بــر ضد ایران
و مذهب تشــیع در ایران اســت .با این
همه جمهوری اســامی کمک زیادی
کــرد تا مشــکالت مردم افغانســتان را
کم کند.
ëëآرزویتانبرایافغانستانچیست؟
آرزوی مــا ایــن اســت افغانســتان
آرام و آزاد بتوانــد عضــو عادی جامعه
بینالمللــی باشــد و رابطــه خوبــی بــا
همسایهها داشته باشد.

خبردیگــراینکه  ،وزیر امــور خارجه مراکش در گفتوگویــی درباره دالیل قطع
روابط دیپلماتیک این کشــور با ایران ،ادعاهایی را علیه کشورمان مطرح کرده
است .به گزارش تابناک« ،ناصر بوریطه» ادعا کرده که تهران در پی نفوذ در این
کشوربودهوافزوده:وابستهایفرهنگیازسویایراندررباطداشتیمکهبهبهانه
برگزاریمراسمفرهنگیهمچوننمایشگاهکتاببهشهرهایکوچکمراکش
ســفر میکرد و کتابهایی را به جوانان مراکشــی میداد .بعد متوجه شدیم او
به جوانان مراکشی بورسیه تحصیلی از سوی ایران میدهد .ما تا  120جوان را
شناسایی کردیم که به آنها بورسیه تحصیلی در قم دادهشده است .از 2009تا
 2016ماروابطخودراباتهرانبرسراینبورسیههایتحصیلیقطعکردیم.وی
گفته:ایرانیهاجمعیتپراکندهمراکشیهادراروپاازجملهبلژیکراهدفقرار
دادهاند ،چون اروپا به ما اجازه فرستادن ائمه سنی به اروپا را نمیدهد ،جوانان
ما در اروپا به لحاظ دینی به خود واگذار شــدهاند .اکنون این جماعت از ســوی
ایرانیها و افغانها به ســمت اسالم شیعه ســوق داده میشوند .بوریطه ادعا
کرده :همه منابع مالی ایران از مســیر حزباهلل در حال ســرمایهگذاری مجدد
در آفریقاســت .ایران در حال خرید هتل ،ســوپرمارکت و مانند آن است؛ پس
اقداماتایراندرجنوبصحرارادستکمنگیرید،بویژهاقداماتمالیایرانرا.

پرونده عضو کانون معلمان به دادگاه تجدید نظر رفت

شنیدیم که حســین تاج ،وکیل محمد حبیبی ،عضو کانون صنفی معلمان
استان تهران اعالم کرده پرونده وی برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به
شــعبه  36دادگاه تجدید نظر به ریاســت قاضی سید احمد زرگر ارجاع شد،
اما هنوز تعیین وقت نشده است .به گزارش ایرنا ،حبیبی ،اردیبهشت  97در
تجمعات هفته معلم بازداشــت شــد .تاج درباره پرونده اسماعیل عبدی،
دبیرکانونصنفیمعلمانهمگفت:موکلمهمچناندرزندانبهسرمیبرد
و پیگیر روند درمان او هستیم؛ البته مسئوالن در این باره قول مساعد دادهاند.

شکایت وکیل هنگامه شهیدی از قاضی پرونده

دستآخراینکه ،وکیل مدافع هنگامه شهیدی از طرح شکایت علیه قاضی
رســیدگی کننــده به پرونــده موکلش خبــر داد .مصطفی تــرک همدانی در
گفتوگو با ایســنا با بیان این مطلب گفت :پس از ارســال پرونده به دادگاه،
بــه عنوان وکیــل مدافع خانم شــهیدی مراجعه کــردم ولی قاضــی دادگاه
وکالتم را قبول نکرد و به همین دلیل علیه این قاضی که به طورغیرقانونی
وکالت وکیل دادگستری را نپذیرفته هم در دادسرای کارکنان دولت و هم در
دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم.

