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تمنای مذاکره

شمخانی :نمایندگانی از امریکا در سفر افغانستان برای گفتوگو با ایران اعالم آمادگی کردند

«امریکاییهــا از طریــق نماینــدگان
خــود بــه مــا اعــام کردنــد کــه آماده
مذاکره با ایران هستند» این ناگفتهای
بود کــه علی شــمخانی ،دبیر شــورای
عالی امنیت ملی ایران از جریان سفر
اخیــرش بــه افغانســتان اعــام کــرد.
ایــن خبــر کمی پــس از آن اعالم شــد
کــه دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهوری
امریــکا هفتــه گذشــته در آغــاز ســال
نــو میــادی و در تشــریح مهمتریــن
اهــداف دولتــش بــا امیــدواری بــه
نتیجــه گرفتــن از تالشهایــش بــرای
اعمــال فشــار علیــه ایــران گفتــه بود:
«میخواهــم با ایــران مذاکــره کنم».
درخواســتی کــه از طریــق نماینــدگان
این کشــور در خالل ســفر دبیر شورای
عالی امنیت ملی ایران به افغانستان
نیــز تکــرار شــد .شــمخانی کــه در
همایش بینالمللی دفاع و امنیت در
غرب آســیا سخن میگفت ،به راهبرد
شکســت خورده امریکاییها در ایجاد
فشــار علیه جمهوری اســامی و زیر پا
گذاشــتن دســتاورد مذاکرات پیشینی
ایــران و امریکا درباره توافق هســتهای
اشاره کرد و چنین پیشینهای را دلیلی
بــر نپذیرفتــن درخواســت مذاکــره
ترامــپ با ایــران دانســت .شــمخانی
گفت«:امــروز نیز آنها حرف از مذاکره
میزننــد ،در افغانســتان که بــودم دو
نفــر نماینده به مــن مراجعه کردند و
گفتند امریکا آماده مذاکره است ،ولی
این ســؤال مطرح اســت که چه کســی
در امریــکا به آن چیزی که شــما امضا
میکنید متعهد است؟»
درخواســت امریــکا بــرای مذاکــره
بــا ایــران پیشــتر هــم بــه مقامهــای
بلندپایــه ایــران پیشــنهاد شــده بــود.
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری
ایــران چنــدی پیــش در مراســم
روز دانشــجو گفــت« :امریــکا ســال
گذشــته  ۸بــار مســتقیم و امســال ۳

بــار غیرمســتقیم درخواســت مذاکره
داشــت ،بــر مبنــای عــزت مــردم
نپذیرفتــم» .محمــود واعظی ،رئیس
دفتر رئیس جمهوری میگوید هشت
بار از این درخواســتها در زمان ســفر
روحانــی به نیویورک برای شــرکت در
نشســت ســازمانملل متحــد مطــرح
شــده اســت .ســید حســن موســویان،
دیپلمــات ســابق نیــز پیشتــر در
گفتوگویی بــا «ایران» با تأیید تالش
ترامپ برای تماس با ایران گفته بود:
«معــاون رئیــس جمهــوری امریکا با
آقــای عراقچی تمــاس گرفت و گفت
ترامــپ روحانــی را بــه شــام دعــوت
کرده است ».موســویان در بیان دلیل
پاســخ نگرفتــن ایــن دعــوت تصریح
کــرد« :آقــای روحانــی میدانــد نظام
مخالف دیدارش بــا رئیس جمهوری
امریکا است».درخواستهای پرشمار
امریکا برای گفتوگو با ایران در حالی
مطرح میشــود که موضوع مذاکره با
ایــران پیشــتر و در دوره اوبامــا مطرح
و پیگیری شــد .خواســتهای که ترامپ
کوشید پس از خروج از برجام و پاسخ
نگرفتــن تقاضای دیدار بــا روحانی با
اســتفاده از سیاست فشار بر ایران ،آن
را ممکــن کنــد .او بهدنبــال اثبات این
اســت که سیاستش میتواند به سیاق
الگویــی که در رابطه با کره شــمالی در
پیش گرفته است ،ایران را به نرمش و
مذاکره مجاب کند.
ëëخواسته محال ترامپ
ایــن همــان آرزویــی اســت کــه
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه
آن را محــال و باطــل توصیــف
میکنــد .بهــرام قاســمی در واکنــش
بــه ادعاهــای ترامــپ علیــه ایــران و
درخواســت همزمان مذاکــره با ایران
میگوید«:خیالپــردازی و اقدامــات
خصمانــه ایــاالت متحــده امریــکا
تاکنون با وجــود همه تالشهای کینه

توزانه آنها نســبت به مــردم ایران راه
بهجایی نبرده و بیشــک در آینده نیز
نخواهد برد».
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا
تأکیــد بر اینکــه «صحبتهای ترامپ
تکــرار همــان زیــاده خواهــی و جــاه
طلبیهای قدرتهای قرون وسطایی
و تاریــخ مصــرف گذشــته اســت»،
تصریــح کرد«:ایرانیان در طول تاریخ
پرفــراز و نشــیب امــا افتخارآمیز خود

سیاست ثابت ایران امنیت دسته جمعی است
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی
طــی ســخنانی در همایــش دفاع و
بـــــرش امنیــت در غرب آســیا تصریح کرد:
مردم ایران در ســال  ۲۰۱۸در سایه سیاستهای ثبات
آفریــن که حاصل تفکر راهبــردی رهبر معظم انقالب
میباشد با اقتدار در برابر مجموعه تهدیدات ایستادند
و امروز جغرافیای گســتردهای از ســوریه تا دریای سرخ
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عقال میگویند برای حل مشــکالت ابتدا باید فهم درستی
از مســائل داشــت .در واقع عدم شناخت صحیح مسائل،
یادداشت
آســیبش به مانند طبیبی اســت که در شــناخت بیماری با
تشخیص نارسا روبهرو میشود و فرصت درمان را گاهی به
خاطر این کوتاهنگری از دست میدهد.
دریافت این مهم در فهم و دریافت مســائل اجتماعی،
اهمیتــی دوچنــدان دارد و از ایــن رو تشــخیص ناقــص
سعید زارع صفا مشــکالت اجتمــاع ،میتوانــد زیانــی گســترده به بــار آورد.
کارشناس سیاسی
جمعــه هفته گذشــته نمازگــزاران جمعه تهران عــاوه بر
یک خطیب جدید ،شاهد برداشته شدن نردههای حائل بین صفوف مسئوالن
و مــردم بودنــد .این اقــدام به همــراه تردد عادی امــام جمعه جوان تهــران ،با
استقبال رسانهای و برخی جریانات سیاسی همراه شد و برخی از این اقدام برای
بهبود رابطه مســئوالن و مردم یاد کردند.نگارنده بنایی بر نفی و یا تقابل با این
اقدام ندارد و اگر مسأله را در ظرف نمازهای جمعه و رابطه خطبا با نمازگزاران
دیده شود نتیجه همانی میشود که در چند روز گذشته در تأیید این اقدام آورده
شــده که تنها در ســطح تبلیغاتی باقی میماند .بعیــد میدانم که امام جمعه
جدیــد تهــران ،این اقدامات خبرســاز را برای «تغییر فضا» و یــا «بهبود رابطه با
نمازگــزاران» انجام داده باشــد چــه اینکه نمازهــای جمعه بویژه در ســالهای
گذشــته همــواره ســطح ثابتــی از جمعیت را در برداشــته کــه نوع خواســتهها و
نگرششــان نیز برای خطیبان جمعه ناآشن ا نیست.سطح مطالبات عمومی و
انتظارات اجتماعی که در ماههای اخیر افزایش یافته ،ســمت و ســویش تنها به
دولــت باز نمیگردد و آنچنان که پیداســت قوای دیگــر را نیز مخاطب خود قرار
داده است.در پدید آمدن این نارضایتی ،اگرچه نباید شرایط کوتاه مدت را نادیده
انگاشــت اما دلیل اصلی آن به غفلت و گذر از رابطه سیســتمی و تعریف شــده
مردم و مســئوالن در قانون اساســی و عرف نظامهای مردم ســاالر باز میگردد.
در واقــع نتیجــه غفلت ،مســامحه و ترجیح مبانی دیگر بر روابط سیســتماتیک
و تعریف شــده ،ایجاد خط فاصله نرده بین مردم و مســئوالن شــده و پدیداری
چنین وضعیتی حاصل چند ماه و یک سال نیز نبوده است.تبعات این فاصلهها،
دریافت دیرهنگام و با تأخیر مسائل و مشکالت اجتماع ،تشخیصهای نارسا و
تجویز نسخههای مسکنواری است که تنها درد اجتماع را کم میکند و راه چاره
برای آن محسوب نمیشــود.اجتماع دغدغهمند و مطالبهگر ،فیالواقع نسبت
به رفتارهای عامهپسند ،بدبین و محتاط شدهاند چرا که تجربه تلخی از ترجیح
گفتارها و رفتارهای عامهگرایانه بر مبانی تعریف شده و نظم سیستمیک دارند.
فهم و برداشــت ناقص از مســائل ،در برهههایی اخالق عرفی را غالب بر رابطه
دولت و ملت کرد و موجب پدیداری بنیانهای نانوشــته و خود ترجیح شــد که
مبانــی وحدت را متزلزل کرده اســت.از این رو جامعه تجربــه دیده و دغدغهدار
امروز ،دریافته که دســتیابی به مطالبات از مســیر تنظیم رابطه دولت و ملت و
بازگشت امور به مبانی تعریف شده و سیستماتیک است .اگر این روابط احیا شود
دیگر مســئولی اجازه بــه خود نمیدهد که با یارانه ماهیانه ،سرنوشــت مردم را
تعیین کند بلکه این مردمند که بر ریل و مدار مبانی تصمیم صحیح را گرفته و
به عنوان نمونه رأی منفی به گرفتن یارانه در رفراندوم سوئیس میدهند .اخالق
عرفــی در این حالت میتوانــد عامل افزاینده و «الف بین القلوب» باشــد .امام
جمعــه جوان و خوش نگاه تهــران و دیگر خطبای جمعه اگر قصد در انداختن
طرحــی نــو در رابطه با مــردم را دارد ،به احیــای بنیانها و مبانی وحدت کشــور
بپردازد هرچند که منشهای اخالقی زینت علما است.
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آموختهانــد چگونــه در برابــر زیــاده
خواهــان و زورگویــان ایســتادگی کرده
و بــا شکســت دادن ایــران ســتیزان،
آنــان را در خــود هضــم کنند».رئیس
جمهــوری امریــکا کــه دو روز پیــش
در واشــنگتن در جمــع گروهــی از
خبرنــگاران صحبــت میکــرد ،گفت:
«اوضاع ایران اصالً خوب نیست .کنار
گذاشتن توافق وحشتناک هستهای با
ایــران ،اثر عظیمی روی آنها داشــته و
دارند نیروهایشــان را از همهجا عقب
میکشــند .اوضاعشــان خوب نیست.
میخواهند مذاکره کنند».

و مدیترانــه شــاهد پیروزی و موفقیــت ملتهای آزاده
منطقه شده است.
به گزارش ایرنا علی شــمخانی گفت :در سال ۲۰۱۹
خــروج اجبــاری امریــکا از منطقــه ما کلیــد میخورد و
درآینده بیثبات سازان مجبور میشوند خروج خود از
خلیــج فارس را هم آغــاز کنند.وی در بخش دیگری از
ســخنان خود گفت :امریکا هیچ بهانــهای برای اعمال
تحریمهــای غیر قانونی علیه ایران نــدارد و با پیگیری
رویکــردی یکجانبــه و غیرحقوقــی حتــی متحدانش را
نیز در جبهه مقابل خود قرار داده اســت.دبیر شــورای
عالــی امنیت ملی خاطرنشــان کــرد :امریکا بــا اعمال
تحریمهــای غیر قانونی بــه دنبال درگیر کــردن منابع

ایــران اســت لیکــن بــا تدابیــری که اندیشــیده شــده و
فرصتهایــی که در دل تحریم برای ما فراهم گردیده
بهطــور قطع با قــدرت و موفقیت از آن عبــور خواهیم
کرد.
شــمخانی همچنیــن بــا مــرور تحــوالت سیاســی و
امنیتی منطقه ،سیاســتهای جمهوری اسالمی ایران
در حوزه مشارکتهای سیاسی و امنیتی برای دستیابی
به امنیت دســته جمعی اظهار داشــت :سیاست ثابت
جمهوری اســامی ایران بــرای ثباتســازی در منطقه
بر پایه ایجاد امنیت دســته جمعی توســط کشــورهای
منطقــه ،جلوگیــری از تغییــر مرزهــا و تجزیه کشــورها
و مخالفــت جــدی با حضــور نیروهــای فــرا منطقهای
اســت.وی با یادآوری تحوالت مثبت امنیتی در سوریه
وعــراق و ایجــاد ثبات نســبی در این کشــورها ،شــرایط
حاضر را نتیجه توجه جدی به ضرورتهای مشــارکت
منطقهای بــرای برقــراری امنیت جمعی و پشــتیبانی
فعال از دولتهای قانونی خط اول مقابله با تروریسم
دانست.شمخانی اتحاد راهبردی میان ایران ،روسیه و
ســوریه را تجربهای موفق در عرصه مقابله با تروریسم
توصیف کرد.
وی بر لزوم خروج امریکا از سوریه و دیگر کشورهای
منطقــه به دلیل ایجــاد ناامنی و بیثباتی اشــاره کرد و
گفت :امریکا و بیثبات ســازان سیاست ایجاد اختالف
و دشــمنی بــرای فروش ســاح و غارت منابــع و ثروت
کشــورهای منطقه توســط امریکا به صورت مستمر در
حال پیگیری و انجام اســت.دبیر شــورای عالی امنیت
ملی خاطرنشــان کــرد :امریکاییها هیــچ اِبایی از بیان
صریــح ایــن سیاســت ندارنــد و وقیحانه ،بارهــا به آن
اعتــراف کردهاند .وی با طرح این ســؤال که قتل عام و
نســل کشــی در یمن چه ســودی برای امنیت در غرب
آســیا دارد و چــرا در برابــر اراده و خواســت مشــروع،
قانونی ،برحق و انســانی مردم یمن برای تعیین نظام
سیاســی حاکم بر کشورشــان مقاومت میشود؟ اظهار
داشــت :بایــد هر چــه ســریعتر جنــگ تحمیلــی علیه
مــردم یمن بهطــور کامل متوقف شــده و در چارچوب
مذاکــرات یمنــی  -یمنی حق تعیین سرنوشــت مردم
یمن به خودشان واگذار شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

مذاکره با طالبان با هدف بازگشت ثبات به افغانستان انجام شد

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان از تالش کشورهای منطقه برای ایجاد صلح در این کشور استقبال کرد

ایرنا

وزیــر دفاع جمهوری اســامی مذاکره
ایــران و افغانســتان را بــا هــدف
بازگرداندن صلح و ثبات به این کشور
دانســت .ســرتیپ «امیــر حاتمی» در
حاشــیه همایــش بینالمللــی امنیت
در غــرب آســیا در گفتوگــو بــا ایرنــا
ضمن اشــاره به مذاکــرات اخیر ایران
بــا طالبــان ،ایــن گفتوگوهــا را از ســر
خیرخواهــی و بــا هماهنگــی دولــت
افغانســتان دانســت کــه بــه منظــور
بازگشــت صلــح و ثبــات و بــا هــدف
یافتــن راهکارهــای مشــخص در
مســیر فرآینــد صــورت گرفتــه اســت.
ســردار حاتمــی اقدامــات ایــران را بر
خــاف امریــکا بــا اعتقــاد بــه ایجــاد
امنیــت مســتمر دانســت کــه درصدد
بازگردانــدن امنیت به منطقه اســت.
هفتــه گذشــته بــود کــه وزارت خارجه
ایــران کمــی پــس از اعــام خبــر دبیر
شــورای عالــی امنیــت ملــی مبنــی بر
مذاکره ایــران با گروه طالبان ،از ســفر
هیأتی از این گــروه به تهران و مذاکره
بــرای یافتن راهکار و مســاعدت برای
پیشــبرد روند صلــح افغانســتان خبر
داد .بهرام قاســمی ،سخنگوی وزارت
امور خارجه ایــران گفته بود که هیأت
طالبان روز یکشــنبه( 9دی) در تهران
بــا عبــاس عراقچــی معــاون وزارت
خارجــه بــه طــور مفصــل گفتوگــو
کــرده اســت .محمود واعظــی ،رئیس
س جمهوری کشــورمان نیز
دفتــر رئیــ 

گفتــه بــود کــه مذاکرات بــا طالبــان با
هماهنگــی دولــت افغانســتان انجام
میشــود .واعظــی تصریح کــرده بود:
«مــن در هیــچ گزارشــی ندیــدهام که
دولــت افغانســتان از مذاکــرات ایران
و طالبــان ناراضــی باشــد .پیــش از
آغــاز مذاکــرات بــا طالبــان ،بــا دولت
افغانســتان صحبــت داشــتهایم ».در
پی انتشــار این اخبار بود که«ذبیحاهلل
مجاهــد» ،ســخنگوی طالبــان
افغانســتان در گفتوگو بــا ایلنا هدف
این مذاکرات را برقراری و حفظ کانال
ارتباط سیاســی با همسایه افغانستان
توصیــف کــرد .او در حالی کــه ایران را
خانــه دوم افغانســتان میدانســت
دربــاره اهمیت ایــن ارتباط گفت« :ما
یک رهبری و سیاست واحد داریم و از

اینرو با بسیاری از کشورهای همسایه
و غیرهمســایه در تمــاس هســتیم و
حفــظ تماس بــا ایران برای ما بســیار
اهمیت دارد».
ëëافغانســتان :گفتوگوها بــه رهبری
افغانها باشد
امــا همزمــان بــا تأکیــد مقامهــای
ایران بر اطالع داشتن مقامهای دولت
افغانســتان از رونــد ایــن گفتوگوهــا
«بغــت احمــدی» ،ســخنگوی وزارت
خارجه افغانســتان ضمن اســتقبال از
تــاش کشــورهای منطقه بــرای ایجاد
صلــح در این کشــور خواســتار آن شــد
کــه ایــن گفتوگوهــا باید بــه رهبری و
مالکیــت افغانهــا باشــد .احمــد نور،
سفیر افغانستان در تهران نیز در عین

اســتقبال از ایــن مذاکرات گفــت« :هر
کشــور بــرادر و دوســتی کــه در ایــن راه
کمک کند و زمینهســازی کنــد ما از آن
سپاسگزار هســتیم و از آن استقـــــــبال
می کنیــم ولی با تأکید براینکه مســأله
صلــح و مذاکــره بــا طالبــان بایــد بــا
مدیریت و مالکیت دولت افغانســتان
باشــد و ارزشهــا و دســتاوردهایی کــه
بــا دادن ایــن همــه قربانــی نصیــب
افغانستان شده است ،حفظ شود».
احمــد نــور افــزود« :همــان گونــه
کــه مقامــات کشــور بــرادر جمهــوری
اســامی ایــران گفتنــد که ما بــا اطالع
دولت افغانســتان مذاکــره میکنیم و
از دولــت وحدت ملی حمایت کردیم
و میکنیــم و به هیچ صــورت طرفدار
فروپاشــی ســاختار فعلی افغانســتان
نیســتیم عین این حرفها را دوستان
دیگــر هــم میزننــد و اگــر تماســی
دارنــد ،دولــت افغانســتان و مقامات
کابــل را در جریان میگذارند ».ســفیر
افغانســتان در تهــران یــادآور شــد:
«از دیــد مــا کوتاهتریــن راه این اســت
همان طور که دولت افغانستان بارها
آمادگی خود را اعــام کرده مذاکرات
مســتقیم میان دولت و گــروه طالبان
صورت بگیرد تا به نتیجهای برســد که
عملی و ماندگار باشد .ما دنبال صلح
واقعی و پایدار هســتیم نه صلحی که
مقدمــه جنگ و منازعه از نوع دیگری
باشد».

دستگیری  ۲۵نفر از عوامل اخالل در نظام ارزی توسط وزارت اطالعات
عوامــل اخــال در نظــام ارزی کشــور
در قزویــن و آذربایجان شــرقی توســط
ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج)
دستگیر شدند.
بــه گــزارش ایلنــا ،در پــی اشــراف
اطالعاتی و تالشهای سربازان گمنام
امــام زمان(عج) در اداره کل اطالعات
اســتان قزوین ۱۲ ،نفــر از عوامل اخالل
در بــازار ارز ،بــه اتهــام اخــال در نظام
ارزی کشــور ،قاچــاق ارز از طریق خرید
و فــروش غیرقانونــی ،تحصیــل مال و
کسب منفعت نامشروع ،فرار مالیاتی
و پولشویی در استانهای قزوین ،تهران
و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به

جرایــم مزبور ،تحویــل مراجع قضایی
شــدند .ســرکرده این باند نیز در حالی
کــه قصــد خــروج از کشــور را داشــت،
شناســایی و دستگیر شــد .اعضای این
باند که بهصورت شــبکه ســازمانیافته
و حرفهای فعالیت میکردند ،از ســال
 ۹۳تاکنــون در مجموع بالغ بر  ۲۰هزار
میلیــارد ریــال گــردش مالی داشــته و
خریــد و فروش غیرقانونــی نزدیک به
 ۴۵۰میلیون دالر داشتهاند .همچنین،
ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) در
آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات
اطالعاتــی چنــد ماهه موفق به کشــف
تخلفات گســترده در حــوزه حوالجات

ارزی شــدند که در ایــن رابطه  ۱۳نفر از
عناصر اصلی به اتهام اخالل در نظام
ارزی کشــور کــه تعــدادی از متهمان با
هویــت جعلی قصد خروج غیرقانونی
از کشــور را داشــتند ،دســتگیر و بعــد از
مستندســازی جرایــم ،تحویــل مراجع
قضایی شدند.
ایــن باند بــا تأســیس شــرکتهای
کاغــذی و سوءاســتفاده از ظرفیــت
شــرکتهای بازرگانــی فعــال بــرای
سوءاســتفاده از مابهالتفــاوت نــرخ ارز
دولتی و آزاد به ثبت ســفارش کاالهای
مشــمول ارز دولتی (مبادلــهای) اقدام
کــرده و پــس از تخصیــص ارز دولتــی

نســبت به فــروش حوالجــات ارزی در
بــازار آزاد ،بــا مشــارکت عوامــل خــود
در تهــران اقــدام کردهانــد .حــدود ۶۵
میلیــون دالر از تخلفــات ارزی بانــد
مذکور مستندسازی شده است.
دبیــر کمیســیون برنامــه ریــزی،
هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا
قاچــاق کاال و ارز خراســانرضوی هــم
از کشــف و ضبط مقادیــر قابل توجهی
ارز قاچــاق در مشــهد خبر داد .رســول
فرزادفــر افــزود :در ایــن طــرح ۲۲۱۵۳
دالر آمریکا ۴۴۰۵۰۰ ،دینار عراقی۱۵۰ ،
یــورو ۲۹۷۷۵۰۰۰ ،تومان وجه نقد۲۲ ،
گرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

