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الذن َ
الم َی ْس ُت ُر ا ْل ُع ُی َ

کم گویی ،عیبها را میپوشاند و از گناهان میکاهد.
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...

تازههای مطبوعات
••شرق –امیرعبداللهیان،معاونوقتعربی
وزیر امور خارجه در سومین سالگرد حمله به
سفارت عربستان گفت :وقتی تجمع مردم
مقابل سفارت عربستان زیادشد ،در اتاقی
که محل نگهداری اسناد بود ،به این دلیل
که حس کردند ممکن است اتفاقی بیفتد و
فرصتی برای خردکردن اسناد نداشتند،
اقــدام به آت ـشزدن شان کردند و آتشهای
اولیه واقعا طبق گزارشها هیچ ربطی به
اینمسئله(پرتابکوکتلمولوتف)نداشت  .
••آرمان – علی تاجرنیا به این روزنامه گفت:
در سیستم و ساختار دولت گاهی بسیاری
از مشکالت اقتصادی به مسائل تحریمها
نسبت داده میشود در حالی که بخش
عمد های از مشکالت و مسائل معیشتی و
اقتصادی مردم ریشه در داخل کشور دارد.
••جوان -این روزنامه در یادداشتی با اشاره
به سیاست های ارزی دولــت طی امسال
نوشت :آن چه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات
غلط و تکرار اشتباهات دولتهای قبل و
پیدرپی است که میتوانست رخ ندهد و
شاهد ذوبشــدن درآمــد مردم به یک سوم
قدرتخریدخوددریکسالگذشتهنباشیم؛
بنابراین الزم است قوه مجریه در اینباره از
مردم عذرخواهی کند و با قبول مسئولیت
اشتباهات ،امید را به جامعه بازگرداند.
••اعتماد – این روزنامه در گزارشی با عنوان
«دلواپسانفتنه»۹۸نوشت«:برخیچهرههای
ِ
سیاسی از احتمال ردصالحیت گسترده در
انتخابات مجلس در سال 98خبر میدهند».
••قانون – این روزنامه با انتشار تصویر الیزابت
وارن نامزد احتمالی دموکراتها در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۰نوشت« :نخستین
گ ــام بـــرای انــتــخــابــات ریــاســت جمهوری
با اعــام حضور الیزابت وارن توسط حزب
آبی (دموکراتها) برداشته شــد ...شواهد
بسیاریوجودداردکهنشانمیدهدمیلیاردر
نیویورکی (تــرامــپ) ،یا پیش از انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۰یا با یک شکست
بزرگ از صحنه سیاست کنار خواهد رفت.

...

انعکاس
••الف نوشت :سردار حسین نجات فرمانده
سابق سپاه ولــی امــر ،گفت :ف ــردای روز
عاشورای  ۸۸مقام معظم رهبری از طریق
دفتر پیامی را به دبیرخانه شــورای عالی
امنیت ملی دادند مبنی بر این که «این اهانت
بهسیدالشهدا(ع)کارضدانقالببود،گرچه
فتنه گران تخلف کردند اما این کار را به فتنه
گران نسبت ندهید» .اما فردای آن روز آقای
مهندس موسوی به جای این که این کار را
محکوم کند ،در اطالعیهای اهانت کنندگان
به ساحت سیدالشهداء(ع) را مشتی آدم
خداجوی نامید که نیروی انتظامی آنها را
سرکوب کرد.
••آفتاب نیوز نوشت :علی اصالنی عضو
هیئت مدیره کانون عالی شورای اسالمی
کار کشور گفت :ما احساس میکنیم جامعه
کارگری در کشور صاحب ندارد .به جرئت
میتوانم بگویم که حقوق یک میلیون و
 200هزار تومانی کارگر ظرف  10روز خرج
میشود ،دود رکود ،تورم و .. .همه در چشم
کارگر است و زندگی کارگران در این شرایط
عذابآور شده است.
••مشرق نیوز نــوشــت :صبح چهارشنبه
(دیروز) جمعی از کشاورزان شرق اصفهان که
به دلیل خشکسالی امکان کشت و زرع ندارند
حوالی پل خواجو در اصفهان تجمع کردند.
تفاوت تجمع دیروز ،حضور کشاورزان در بستر
خشک زاینده رود و کنار پل تاریخی خواجو
بود؛ در حاشیه این تجمع نیروهای انتظامی
برای حفظ نظم و تردد خیابانهای منتهی به
پل خواجو حضور داشتند .این تجمع با اشاره
به مطالبه اصلی تجمعکنندگان یعنی حقابه
کشاورزی عصر دیــروز با مدیریت کشاورزان
حاضر به پایان رسید.
••تابناکنوشت:علیرضارحیمیدرحساب
توئیتری خود نوشت :وزارت اطالعات به
دلیل پخش محتوای محرمانه و مطالب
خالف واقع در مستند دوتابعیتیها که در
جریان سوال از دکتر ظریف درجلسه علنی
مجلس پخش شد ،به طور رسمی از آقای
کریمی قدوسی شکایت کــرده اســت .وی
در این پیام یادآور شد :ادعاهای بی اساس
و تشویش اذهــان عمومی زیر چتر صیانت
قانونی ،در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
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کارشناسان تحوالت افغانستان بیان کردند

رمزگشایی از چرایی مذاکرات ایران و طالبان

یک شنبه گذشته هیئتی از طالبان به تهران سفر و
با عباس عراقچی دیدار و رایزنی کرد .این مذاکرات
برخالف گفتوگوهای قبلی هم توسط ایران تأیید
شدوهمسخنگویطالبانآنراتأییدکرد.اماسوال
این است که چرا تهران باید با این گروه که گذشته
سوال برانگیز و تاریکی دارد ،مذاکره کند و چرا
این گفتوگوها در مقطع فعلی علنی شده است.
در روزهــای اخیر تحلیلهای زیــادی در این باره
مطرح شده است .اما به نظر میرسد چکیدهای از
دالیــل این گفتوگوها را میتوان در چهار علت
خالصه کرد.
▪خأل حضور آمریکا ،افغانستان روی خط قرمز؛
داعش بیخ گوش ایران

تضعیف دولت مرکزی در افغانستان از یک سو به
خاطر تسلط طالبان بر نیمی از خاک این کشور و
همچنین احتمال قدرت گرفتن داعش در همسایه
شرقیایران،تهرانرابهاینصرافتانداختهکهباید
برایمدیریتاوضاعوتأمینمنافعامنیتیخودوارد
میدانشود.فرزادرمضانیبونشتحلیلگرمسائل
منطقه،درگفتوگوباایسنامیگوید:مذاکرهایرانبه
دلیل افزایش نفوذ طالبان در افغانستان و گسترش
محدوده تحت تسلط ایــن گــروه اســت .همچنین
روحی صفت معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی
وبینالمللیوزارتامورخارجهدراینبارهمیگوید:
«گروههایی مانند داعش درصدد هستند تا پس از
سوریهبهمناطقیمانندافغانستانبروندکهحاکمیت
آنهــا چندان مقتدر نباشد؛ این مسئله میتواند
امنیتملیایرانراباخطراتبسیاریمواجهسازد».
مسلم ًاحضورگروهیتروریستیدرهمسایگیایران
و در کشوری که 960کیلومتر با ایران مرز مشترک
دارد ،بیش از هر کشوری ایران را تهدید میکند.
دراین باره نوذر شفیعی استاد دانشگاه و تحلیل گر
مسائلسیاسینیزمعتقداست:آمریکاییهاباتوجه
به شکست داعش در عراق و سوریه سعی دارند تا

▪تغییرطالبان

از سویی دیگر ناظران معتقدند که طالبان دیگر
گروه سلفی دهه  90نیست .چه این که این گروه
تالش کرده چهره خود را هم در دنیا تعدیل کند.
غرقیخبرنگارصداوسیمادرگفتوگوباخبرگزاری
دانشجو با اشــاره به سخنان رئیس شــورای صلح
افغانستانگفت:ویدرمالقاتهاییکهباطالبان

با تعیین  14استاندار جدید به جای استانداران بازنشسته

استانداران  8سال جوانتر شدند
فائقی  -رزم حسینی ،سرمست ،طالبی و
رحیمیبهترتیببهعنواناستاندارانخراسان
رضوی ،قم ،یزد و فارس انتخاب شدند ،به این
ترتیب  14استانی که بر اســاس قانون منع
به کار گیری بازنشستگان سکان دارانشان
کنار رفته بــودنــد ،اکــنــون دارای استاندار
هستند و میانگین سنی استانداران کشور
نیز هشت سال جوانتر شده است .به گزارش
ایسنا ،بهرام سرمست که استاندار قم شده
است ،دانش آموخته دکترای علوم سیاسی
است و سمتهای سرپرست معاونت سیاسی
وزارت کشور ،مدیرکل سیاسی وزارت کشور
و مدیرکل سیاسی  ،انتخابات و تقسیمات
سیاسی استانداری تهران را در کارنامه خود
دارد.همچنین محمدعلی طالبی استاندار
جدیدیزد،دانشآموختهدکترایعلومسیاسی
دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
یزد بوده است.عنایت ا ...رحیمی استاندار
جدید فارس نیز دانش آموخته مقاطع دکترای
شهرسازی است و پیش از انتصاب به عنوان
استاندار فارس ،سمت معاونت هماهنگی امور
عمرانی استانداری فارس را برعهده داشته
است.همچنین به گزارش ایرنا ،علیرضا رزم
حسینی استاندار جدید خراسان رضــوی،
کارشناس اقتصاد است و از سال  ۱۳۹۲تا
 ۱۳۹۷استاندار کرمان بــوده اســت .وی در
مقطعی از دفاع مقدس قائممقام سردار قاسم
سلیمانی ،فرمانده لشکر  41ثـــارا ...بوده
اســت .جانبازی در عملیات خیبر و دریافت

گسترده دخالت پیدا کردهاند .در شرایطی که به
نظر میرسد پــروژه تحویل افغانستان به طالبان
توسط آمریکا با سرعت در حال پیگیری است،
غفلت ایران میتواند در بلند مدت نتایج نامناسبی
به جا بگذارد.
▪واقع گرایی ایران

داعــش را بــرای آسیبپذیر کــردن چین ،روسیه و
ایران به آسیای مرکزی و جنوب آسیا سوق دهند
و به همین دلیل ایران باید در این زمینه ورود کند.
فداحسین مالکی ،سفیر اسبق ایران در افغانستان
با استقبال از مذاکرات با طالبان به این نکته اشاره
کرده که انتقال داعشیها به افغانستان شش ماه
استکهاتفاقافتادهبههمیندلیلبایدایرانهرچه
میتواندنقشپررنگتریدرافغانستانداشتهباشد.
حضور ایران در خأل خروج آمریکا از افغانستان در
حدیجدیاستکهکیوانخسرویسخنگویدبیر
خانه شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با برنامه
گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما تأکید کرد:
ما خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را فرصتی
برایتقویتارتشوامنیتملیاینکشورمیدانیم.

نشان فتح از دست رهبر معظم انقالب و حضور
بهعنوان یکی از بنیانگذاران بنیاد حفظ آثار
و نشر دفاع مقدس و ریاست این بنیاد در سال
 1368از جمله سوابق وی در سپاه پاسداران
اســت .ریاست ستاد فرماندهی سپاه هفتم
صاحبالزمان(عج) که لشکر ثــارا ...و سپاه
استان کرمان را اداره کرده ،آخرین مسئولیت
رزمحسینی در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
است.
▪میانگین سنی استانداران  8سال کاهش
یافت

در همین حال سید سلمان سامانی سخنگوی
وزارت کشور با اشــاره به اجــرای قانون منع
به کارگیری بازنشستگان در وزارت کشور
اظهار کرد :با تصویب اصالحیه قانون منع به
کارگیری بازنشستگان ما مکلف شدیم که
در مهلت مقرر شده  ۱۴استاندار ۱۱ ،معاون
استاندار ،پنج فرماندار ۱۲ ،نفر از مدیران
در ستاد وزارت کشور و  ۱۲نفر هم از مدیران
در ستاد استانداریهای سراسر کشور را که
مشمول ممنوعیت مقرر در این قانون بودند با
افراد جدید جایگزین کنیم.به گزارش ایسنا،
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با بیان این
که رویکرد وزیر کشور در انتصاب افراد جدید
جوان گرایی مبتنی بر کارآمدی اثبات شده،
به عبارت دیگر جوان گرایی ضابطهمند بوده
اســت ،افــزود :با تغییراتی که در استانداران
ایجاد شد به صورت میانگین سن استانداران
حدود هشت سال کاهش پیدا کرد.
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داشته است آنها به این نتیجه رسیدند که دیگر
با اسلحه نمیتوانند هدف خود را محقق کنند.
به گزارش مشرق محسن اســامزاده مستندساز
کشورمان هم که جزو معدود ایرانیهایی است
که دو هفته را با اعضای طالبان افغانستان زندگی
کرده میگوید با طالبانی جدید مواجه هستیم.
سخنگویطالبانهمبهتازگیتاکیدکردهکهروش
حکومتداری طالبان با آن چه در دهه نود ،دنیا
شاهدآنبودهمتفاوتخواهدبود.
▪جا نماندن از رقبا

در هــفــتـههــای گــذشــتــه نــمــایــنــدگــان طالبان
با دولـتهــای قطر ،امـــارات ،عربستان و آمریکا
مذاکرات مفصلی را در کشورهای عربی حاشیه
خلیج فارس داشته و از این جهت ،صرف نظر از
امنیتی بودن تحوالت فعلی در افغانستان به نظر
میرسد اگر ایران فعاالنهتر حضور نیابد ،میدان
را به رقبا و دشمنان منطقهای و بینالمللی اش
واگــذار خواهد کــرد .به ویــژه آن که نماینده ویژه
آمریکا در امور افغانستان مذاکراتی را با نمایندگان
طالبان ،در ابوظبی انجام داده و روسیه و چین
نیز در مــذاکــرات صلح در افغانستان به صورت

در کنار سه موضوع پیش گفته برخی معتقدند
فاکتورچهارمیهمدرسیاستخارجیایرانایجاد
شدهاست؛فاکتوریبهنامواقعگرایی.نادرانتصار،
استاد علوم سیاسی دانشگاه آالبامای جنوبی در
گفت وگو با خبرآنالین معتقد است حضور طالبان
در ایران نشانهای از ظهور این فاکتور در سیاست
خارجی ایران است .ایران پیشتر گفته بود که با
افغانستان بر سر سند راهبردی در حال مذاکره
هستند و این احتمال وجود دارد که در سال ۹۷
حداقل به پاراف برسانند .سندی که مهمترین بند
آن الزامات امنیتی و سیاسی در افغانستان است و
طالبان اکنون به عنوان یک مؤلفه واقعی باید در آن
دیده شود .به گزارش خبرگزاری صداوسیما قرار
است در روزهای آینده «عراقچی» معاون سیاسی
وزارت خارجه ایران در ادامه مذاکرات خود با هیئت
طالبان در ایران به کابل سفر کند .همه اینها این
گزینه را پررنگ میکند که برای مقابله با قدرت
گرفتن داعش در افغانستان و تبدیل این کشور هم
مرز ایران به یک سوریه دیگر ،باید به جریانهایی که
با داعش مقابله میکنند کمک کرد حتی اگر این
جریانهاباماقرابتنداشتهباشندامادریکنقطهبا
اهدافایرانتالقیمیکنندوآنمقابلهباناامنیدر
مرزهای شرقی ایران است .به نظر میرسد ،تالش
ایران این است که با حمایت از مذاکرات گروههای
داخلی افغانستان سیر این مذاکرات را در مذاکره
افغانستانی -افغانستانی حفظ کند چرا که حضور
طرفهای خارجی نظیر آمریکا یا عربستان و...
باعث بی اعتبار شدن دولت مرکزی شده و احتمال
بــروز اختالفات و تبعاتی نظیر جنگ داخلی را
افزایش میدهد .در این راستا مذاکرات گروههای
داخلی افغانستان به هر نتیجهای برسد ،میتواند
صلح و ثبات را در این کشور تثبیت کند .صلح و
ثباتی که به منزله صلح و ثبات در طوالنیترین مرز
مشترک ایران با همسایگانش است.

...
خبر

روحانی :کسی با شعار انقالبی
نمیشود

رئیس جمهور ،خدمت بــه مــردم و تالش
برای آبادانی کشور را از معیارهای اصلی
انقالبی بودن برشمرد و با تاکید بر این که
کسی با شعار انقالبی نمیشود و همه شعار
دادن بلد هستند ،تصریح کرد :معلوم نیست
برخیها دماسنجهای انقالب و تقوا را از کجا
پیدا کردهاند؟ همینطوری نگاه میکنند،
میگویند دماسنج ما نشان میدهد این
انقالبی نیست یا میزان انقالبی بودنش
کم یا باالتر است .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،دکتر روحانی
روز گذشته در جلسه هیئت دولت ،افزود:
باید در عمل انقالبی بود امروز هرکس برای
آبادانی ایــران کمک کــرد ،انقالبی است.
هر کس آب را به مردم ساکن فالت مرکزی
رساند و هر کس معتدل رفتار کرد و هر کس
به تولید و صادرات کشور کمک کرد ،هر کس
توانست بازار را آرام نگه دارد و جلوی التهاب
را بگیرد ،انقالبی اســت .دکتر روحانی با
بیان این که فحاشی ،سخن درشت ،دروغ
و تهمت اصــ ً
ا نسبتی بــا انــقــاب نــدارد،
اظهار کرد :اص ً
ال انقالب شد برای اسالم،
اســام هم بــرای اخــاق اســت .در مطالب
دروغ و تهمت آلودی که بعضی مینویسند،
پخش میکنند و تهمت میزنند ،نویسنده
و خواننده مرتکب گناه بــزرگ میشوند،
آنها را بیخودی میخوانند .سومی مرتکب
گناه میشود آن را پخش میکند ،چهارمی
فوروارد میکند و همه گناه میکنند .برای
یک نفر که میخواهد مسئول شود ،چقدر
گناه مـیشــود؟ و چقدر فرمان خــدا زیــر پا
گذاشته میشود برای این که این آقا مسئول
بشود یا آن آقا بشود؟ چه فرقی میکند .مگر
همه برای کشور و انقالب نیستیم.

