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ســرویس سیاســی – مرجان زهرانی: از زمان 
تســلط طالبان بر افغانستان شــاهد واکنش های بسیاری 
از ســوی جامعه جهانی بودیم. در ایــران هم جریان های 
سیاســی با رویکردهای متفاوتی که نســبت به سیاست 
خارجی و روابــط دیپلماتیک دارند، واکنش های مختلفی 
نشــان دادند. این واکنش ها باعث شــد مطالبق معمول 
برخی رســانه های نزدیک به هسته سخت قدرت همچون 
کیهان بــه اصالح طلبان خرده بگیرند که چرا برای کمک 
بــه جبهه مقاومت افغانســتان به این کشــور نمی روند و 
»تیپ اصالحاتیون« تشــکیل نمی دهنــد. اما به واقع چه 
تفاوتی میان طالبان در شــرق یا داعش در غرب اســت؟ 
آیا اصالح طلبان در مواضع خود صحبت از حمایت نظامی 
از جبهــه مقاومت کرده اند یا اساســا به آن اعتقاد دارند؟ 
آیا مواضع اصالحاتیون در قبال داعش و طالبان متناقض 
اســت یا مواضع راستگرایان در قدرت؟ »مردم ساالری« با 
آذر منصــوری، قائم مقام حزب اتحــاد ملت در این مورد 

گفت و گو کرده است.
افغانستان چهره های  بر  طالبان  تســلط  از  بعد 
متفــاوت  سیاســی  جریان هــای  از  مختلــف 
اصالح طلبان  داشتند.  رســانه ای  موضع گیری های 
هم در فضای مجازی یا رسانه ای نسبت به حوادث 
افغانستان واکنش نشان دادند اما اساسا به نظر شما 
می توان گفت که امــروز اصالح طلبان موضع گیری 

مشترکی در قبال افغانستان دارند؟
مــن فکر می کنــم در سیاســت خارجــی و رویکرد 
دیپلماســی اصالح طلبان از دکترین واحد و مشــخصی 
برخوردار هســتند. به لحاظ گفتمانی هم این موضوع در 
وجوه گفتمانی اصالح طلبان مشــخص و روشن است. اول 
این که اصالح طلبان هیچ وقت و در هیچ مقطعی از دخالت 
نظامی ایران در هیچ کشوری دفاع نکردند، چه این کشور 
عراق باشــد چه سوریه یا حتی افغانســتان. دوم این که 
مواضع و رویکرد مشخص در مورد اتفاقات افغانستان. در 
بیانیه جبهه اصالحات که متشــکل از ۳۱ حزب و ۱۵ نفر 
شــخصیت های حقیقی اصالح طلب است، مواضع صریح و 
روشن اصالح طلبان در مورد افغانستان مشخص شده است. 
همچنین در بیانیه ای که آقای سید محمد خاتمی منتشر 
کرد، صریح تر و شــفاف تر مواضع اصالح طلبان نسبت به 
وقایع افغانســتان، جبهه مقاومــت، طالبان و رویکرد آنها 
مشــخص و روشن است. به طور مشــخص تاکید شد که 
طالبان همان طالبان است و این طالبان نسبت به طالبان 
ادوار گذشــته هیچ تغییری نکرده اســت. طالبان توسط 
جامعه جهانی، ســازمان ملل، شورای امنیت این سازمان، 
کشــورهای منطقه و همســایه نباید به رسمیت شناخته 
شــود و اعتراض مدنی مردم افغانســتان باید شنیده و به 
رسمیت شــناخته شود. همچنین در مواضع اصالح طلبان 
و بیانیه های صادر شــده به جبهه مقاومت ملی افغانستان 
به عنوان تشــکیالتی که به دنبــال حکومت فراگیر ملی 
در این کشــور است، بها داده شده اســت و اصالح طلبان 
خواستار این هســتند که از ظرفیت های دیپلماسی برای 
کاهش فشار به جبهه مقاومت ملی افغانستان و پیشگیری 
از پاک ســازی قومی و فرهنگی و اجتماعی که در دستور 
کار طالبان اســت، استفاده شود. البته این مواضع به هیچ 
وجه به معنی مداخله نظامی ایران در افغانســتان نیست. 
ما معتقدیم که مداخله نظامی از سوی جمهوری اسالمی 
چه در افغانستان و چه در کشورهای دیگر به ضرر منافع 

ملی ایران است. 
حوادث  قبال  در  اصالح طلبان  موضع گیری های   
افغانستان باعث شــد که روزنامه کیهان به عنوان 
به  قدرتمنــد حاکمیت  بخش  تریبون رســانه ای 
اصال ح طلبان با طعنه و کنایه پیشــنهاد دهد »تیپ 
اصالحاتیــون« تشــکل دهند و بــرای مبارزه به 
افغانستان بروند. همچنین چهره های دیگری از میان 
اصولگرایان همچون ســردار کوثری نیز پیشنهاد 
داد اصالح طلبان برای کمــک به جبهه مقاومت به 
افغانستان بروند. اظهاراتی کنایی آنها موید این بود 
که این جریان از تفاوت رویکرد اصالح طلبان نسبت 
یا  اتفاقات مرزهای غربی  با  افقغانستان  اتفاقات  به 
ســوریه و لبنان گالیه مندند. این مواضع را چطور 

ارزیابی و تحلیل می کنید؟
واکنش ها به مواضع اصالح طلبان در خصوص تحوالت 
افغانستان، طالبان و جبهه مقاومت پنجشیر به چند دلیل 
است. این انتقاد به دستگاه دیپماسی و دولت ایران وجود 
دارد که منفعالنه عمل کرد و از تحوالت افغانســتان عقب 
مانــد. مواضعی که رئیس دولت، دبیر شــورایعالی امنیت 
ملــی، تخت روانچی و ... گرفتند اگــر خیلی زودتر از این 
اتخاذ شده بود، این انفعال متوجه دستگاه دیپلماسی ایران 
نبود. اگر چیزی به نام امارت اسالمی طالبان شکل بگیرد 
در کوتاه مدت و بلند مدت به ضرر ایران، منطقه و جهان 
اســت. این مواضع اخیر البته امیدواری ها را بیشتر کرده 
که دولت و دستگاه دیپلماسی ایران در این مقطع بتوانند 

کنش مناسبی داشته باشند تا نگرانی ها مرتفع شود. 
با این که اصالح طلبان همواره دیپلماسی را در سیاست 
خارجی به عنوان  اصلی ترین و مهم ترین راهبرد در تعامل 
بــا منطقه و جهان قلمداد کردنــد و اتفاقا چند صدایی و 
چند نهادی در سیاست خارجی را مضرر و خطرناک برای 
منافع ملی کشــور دانســتند اما به نظر من مواضع اخیر 
علیــه اصالح طلبان و مواضع آنها نســبت به طالبان چند 
دلیل اصلــی دارد. اول به دلیل همــذات پنداری افرادی 
ست که به دنبال تطهیر طالبان در ابتدای هجوم مسلحانه 
طالبان به شــهرهای افغانســتان بودند. دلیل اصلی این 
تطهیر هم ذات پنداری ست گویی وقتی نقدی به طالبان 
صورت می گیرد این نقد متوجه کســانی ســت که دنبال 
تطهیر طالبان هســتند. در سیاست داخلی، بودن طالبان 
در همسایگی ما خواه ناخواه این قیاس را در مورد عملکرد 
مســووالن و آنچــه در رفتار طالبان می بینیم، از ســوی 
شهروندان ایجاد خواهد کرد. مساله دوم این است که این 
گروه منتقد اصالح طلبان همواره میدان را بر دیپلماســی 
ترجیح داده اند و اساســا خیلی هم افزایــی و همراهی با 
تالش های دیپلماتیک ایران در منطقه و جهان نداشته اند. 
اگر مواضع پیشین این افراد را بررسی کنید، کامال روشن 
اســت. در واقع زبان این افراد در سیاست خارجی بیشتر 
میدان اســت تا دیپلماســی اما آنچه در افغانستان اتفاق 
افتاده یک تعارض و تناقضی را میان مواضع پیشــین این 
افراد و نوع رویکردشــان در مواجهه با افغانســتان ایجاد 
کرده است. سوالی که از طرف داران میدان مطرح می شود 
این اســت که : »به چه دلیل در کشورهایی چون سوریه 
و عراق و کشــورهایی از این دست مداخله نظامی از نگاه 
شما مشروعیت داشته اســت اما در افغانستان، همان طور 
که آقای جعفریان هم بارها مطرح کرده، هم دیپلماسی و 
هم میدان را کنار گذاشــتید؟« پاسخ دادن به این تناقض 
بسیار دشوار اســت. بهترین راه فرار از پاسخ دادن به این 
تعارض آشکار این اســت که اصالح طلبان را متهم کنند. 
در حالی که نوع نگرش ما در سیاســت خارجی این گونه 
است که دیپلماســی و میدان کامال در راستای هم باشد 
و میدان به گونه ای باشد که مواضع دیپلماسی را پوشش 
بدهد. علی القاعده اگر ما با کشــورهای جهان برای مبارزه 
با تروریســم توافق می کنیم، نهاد مســوول در این مورد 
دستگاه دیپلماسی باشد و تمام گروه ها و کسانی که کنش 
میدانی دارند زیر نظر دستگاه دیپلماسی اقدام کنند. این 
تنوع نهادهای مداخله گر در سیاســت خارجی باعث شده 
ما نتوانیم از ظرفیت دیپلماســی که امــروز مهم ترین و 
اصلی ترین ابزار تعامل بین کشــورها و تقویت منافع ملی 
کشورها ســت به درستی و به موقع اســتفاده کنیم. در 
فایلی که از محمدجواد ظریف منتشــر شــد، این مساله 
یکی از مهم ترین مســائل پیش روی دستگاه دیپلماسی 
مطرح شد. به نظر می رسد که جریان اصولگرا در خصوص 
مسائل افغانستان و رفتار طالبان امروز دچار نوعی انفعال 
یا بعضا تناقض اســت. نوع پوشش رسانه  های منتسب به 
این جریان سیاســی به گونه ای ســت که وقتی با رفتار و 
سخنان پیشــین مدافعان میدان مقایسه می شود تناقض 
آشــکاری هویدا می شــود. بهترین راه برای گریز از این 
تناقض هم این اســت که اصالح طلبان را به چیزی متهم 
کنند که اساســا به آن باور ندارند. ما تاکید داریم که باید 
از ظرفیت های دیپلماســی هم در بین کشورهای منطقه 
و هم ســایه و همه کشورهایی که در مســائل افغانستان 
دخیل هستند، استفاده شــود تا به تشکیل یک حکومت 
فراگیر ملی کمک بشود. باید گفت و گوهایی با کشورهای 
همســایه، جامعه جهانی، شــورای امنیت سازمان ملل و 
... باید شــکل بگیرد تا آنچه طالبان به دنبال آن اســت 
تحقــق پیدا نکند چرا که اگر این اتفــاق بیفتد در کوتاه 
مدت و بلند مدت نه تنها مردم مظلوم این کشــور تحت 
افراط گرایی قرار می گیرند بلکه این افراط گرایی محدود به 

مرزهای افغانستان نمی شود و  با توجه به قرابت هایی که 
طالبان با القاعده و داعش دارد، می تواند جامعه جهانی را 
تهدید کند. طالبان امروز هوشــیارتر و مجهزتر از طالبان 
۲۰ سال پیش است و یاد گرفته که چطور از ظرفیت های 
جدید استفاده کند فقط برای این که بتواند بر افغانستان 

مسلط شود. 
 درســت اســت که در نگاه جریان اصولگرایی 
و هسته ســخت قدرت شــاهد تناقض آشکار در 
مواجهه با اتفاقات افغانســتان و طالبان نسبت به 
اتفاقات مرزهای غربی و داعش بودیم اما این جریان 
اصالح طلبان را متهم می کند که آنها نیز دچار این 
تعارض بــوده و در زمان مبارزه ظهور و بروز داعش 
و مبارزه با آن آنقدرها اقدام به موضع گیری نکرده 
یا به بیانی برای شــان از اهمیت چندانی بر خوردار 

نبوده است. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟
افغانســتان به لحاظ جغرافیایی دارای بیشــتری مرز 
مشترک با ایران است. همچنین افغانستان دارای بیشتری 
حوزه تمدنی مشــترک با ایران هم است. این هم جواری و 
پیوند های فرهنگی و زبانی و دینی میان ایران و افغانستان 
قابل مقایســه با هیچ کشوری نیست. وجه دیگر این است 
که اصالح طلبان در موقعیت های مناســب برای مبارزه با 
طالبان پیشــگام شــده اند و در دولت آقای خاتمی برای 
دستگیری اســامه بن الدن هم دستگاه دیپلماسی و هم 
میدان بــه میان آمد تا با طالبان و تروریســم در منطقه 
مبارزه شــود.  آنچه امروز باید در سیاست خارجی به آن 
توجه شــود و اصالح طلبان همواره بر آن تاکید داشته اند، 
این اســت که دخالت نظامی به صورت مستقیم در هیچ 
کشوری در راستای منافع ملی ایران نیست. همواره حرف 
مــا این بوده که اگــر در فضای داخلی کشــور نهادهای 
ذی نفع در سیاست خارجی متعدد هستند، در زمان اجرا 
یک نهاد و فقط یک نهاد مســوول اجرای سیاســت های 
نظام باشــد. وقتی به دو نهاد یا چند نهاد تبدیل می شود 
که ممکن اســت با یکدیگر هماهنگی هم نداشته باشند، 
همان طــور که در فایل صوتی منتشــر شــده از ظریف 
هم مطرح شــده بود، می تواند خطرناک باشــد. در میان 
اصالح طلبان هیچ تعارضی وجود ندارد. حرف ما این است 
که در سوریه، یمن یا در هر کشوری که جمهوری اسالمی 
حضور دارد یا گفته می شــود مداخله نظامی می کند اگر 
دیپلماســی حرف اول را بزند، به مراتب منافع ملی ایران 
بیشتر تامین می شود. در افغانستان هم این مساله صادق 
اســت. حرف ما این اســت که اتفاقا اگر مساله مبارزه با 
افراط گرایی اســت، چرا االن که طالبان بیخ گوش ایران 
است از ظرفیت های دیپلماسی استفاده نمی شود. ما هیچ 
وقت از مداخله نظامی دفاع نکردیم و به اصولگرایان هیچ 
توصیه ای برای استفاده از ظرفیت میدان نداریم. اتفاقا اگر 
آنها از ظرفیت میدان در این خصوص اســتفاده کنند ما 
مجددا این اقدام را نقد می کنیم. حرف ما تنها این اســت 
که ایران از ظرفیت های دیپلماتیک استفاده کند و هر جا 
توافقی برای حضور میدانی شکل گرفت، زیر نظر دستگاه 
سیاست خارجی کشور، اقدامات با هماهنگی صورت گیرد 
نه این که یک نهاد به موازات دســتگاه دیپلماسی بدون 
آنکه دستگاه دیپلماسی در آن دخل و تصرفی داشته باشد 
کار میدانی بکنــد و اتفاقا در برخی مــوارد این اقدامات 
میدانی در تقابل با اقدامات دســتگاه دیپلماســی کشور 
باشد. مواضع ما روشن است و در رویکرد ما هیچ تعارضی 
وجود ندارد چرا که ما همــواره از مداخله نظامی مخالف 
بوده و ســوال مان این اســت که اگر تاکنون این افراد و 
گروه هــا از حضور میدانی دفــاع می کردند، چرا امروز در 
مورد مســاله افغانســتان نه از ظرفیت دیپلماسی و نه از 
ظرفیت میدان استفاده شده است. چه بسا طالبان از سوی 
مدافعان دیروز و امروز میدان تطهیر می  شــود که خیلی 

خطرناک است. 

 اساسا در نگاه اصالح طلبان تفاوت اساسی میان 
طالبان و داعش وجود دارد؟

تفاوت طالبــان امروز نســبت به طالبان دیــروز  این 
اســت که از قالب یک گروه تروریســتی که تا همین چند 
ماه پیش در مدارس دخترانه افغانســتان عملیات انتحاری 
انجام می داد، امروز می خواهد بر این کشــور حکومت کند. 
طالبان مجبور اســت به نوعی حضور خــود را توجیه کند 
تا امارت اســالمی به رسمیت شناخته شــود. اما به لحاظ 
رویکردی و رفتاری طالبان امروز همان طالبان دیروز است. 
وجه اشتراک طالبان با داعش آنقدر زیاد است که به اعتقاد 
من چندان هم قابل تفکیک نیســت. در میان طالبان هم 
فرقه های مختلف وجود دارد و میان خودشــان هم جنگ 
قدرت در جریان اســت و اخباری از آن شــنیده می شود. 
آنچه ما از افغانســتان می شنویم و تصاویری که از برخورد 
طالبان با اقوام مختلف یا زنان یا مذاهب مختلف می بینیم، 
کوچ اجباری مردم افغانســتان، اخباری که از دستگیری و 
بازداشت خبرنگاران منتشر می شود، همه و همه حاکی از 
این اســت که رویکرد طالبان در مواجهه با حق شهروندی 
و حق انتخاب شــهروندان هیچ تفاوتی با ۲۰ ســال پیش 
نکرده اســت. هر چند طالبان تالش می کند تا القا کند که 
متفاوت شده اســت اما اخبار مخابره شده از فعاالن مدنی 
و فعاالن حقوق زنان  افغانســتان و ... نشان می دهد تفاوت 
ماهوی بین طالبان دیروز و امروز وجود ندارد. طالبان یک 
واقعیت اســت اما واقعیت فرهنگی نیســت. اگر مردمی و 
اقلیتی آغوششــان را بر روی چه داعــش و چه طالبان باز 
می کنند به دلیل ضعف دولت مرکزی اســت. همچنین به 
رســمیت شناختن گروه تروریستی طالبان از سوی آمریکا 
تبعات و آثار جدی به دنبال داشته است. طالبان و داعش و 
القاعده یک واقعیت هستند، واقعیتی که به لحاظ رویکردی 
و بنیانی نمی توانیم تفکیکی در رفتار آنها قائل شویم. پیشینه 
آنها نشــان می دهد که با ترور و حذف دیگران می خواهند، 
مســلط شــوند. این گروه ها پیچیدگی های خاص خود را 
دارند و مشابهت های شــان بسیار زیاد است و تفکیک شان 
به سختی امکان پذیر است. خطر جدی که امروز افغانستان 
را تهدیــد می کند و اصالح طلبان و آقای خاتمی در مواضع 
خود به آن اشاره کردند آپارتاید قومی، اجتماعی، فرهنگی 

و مذهبی است که در حال رخ دادن است.
 گروه های منتقد اصالح طلبان در این مدت معتقد 
بودند که همدردی و هم دلی  که عمدتا میان بدنه 
اجتماعی نزدیک به اصالحات با مردم افغانســتان 
شــکل گرفته غیرمعمول بوده است و اصالح طلبان 
تالش دارند تا با این هم ذات پنداری ها به نوعی به 
مشابهت سازی با برخی اتفاقات داخلی دست بزنند. 
اندازه این مشابهت ســازی را قبول دارید؟  تا چه 
اساســا از نگاه شما چرا این میزان از همدلی شکل 

گرفته است؟
در هیــچ یــک از اظهارات اصالح طلبــان ، تا جایی که 
رصــد کردم چنین چیزی مطرح نشده اســت. این همدلی 
و همزبانی به خاطر جبهه مقاومت پنجشــیر و در راس آن 
احمد مسعود و نسبتی که با احمد شاه مسعود دارد، است. 
احمد شــاه مسعود فارغ از همه تفاوت ها همواره یک چهره 
محبوب برای ایرانیان بوده است. همچنین محور مقاومت بر 
مبنای غلبه یک قوم یا مذهب یا زبان شــکل نگرفته است 
بلکه جبهــه مقاومت تالش می کند تا حکومت فراگیر ملی 
بر افانستان مسلط شود. شاید یکی از دالیل احمد مسعود 
در بیــن ایرانیان همین اســت که اتفاقــا در فضای جدید 
افغانســتان، متناســب با تحوالت و آنچه در این ۲۰ سال 
در افغانســتان رخ داده، رویکرد نوین و همه جانبه و همه 
شمولی را در پیش گرفته است. جبهه مقاومت معتقد است 
که اگر راه نجاتی برای افغانستان وجود داشته باشد، تشکیل 
حکومتی اســت که در آن همه نمایندگان اقوام و مذاهب 
حضور داشته باشــند و حکومت فراگیر ملی شــکل گیرد. 
همچنین در جریان اتفاقات افغانستان موضوع حقوق زنان 
هم به صورت جدی رصد می شــد چرا که زنان افغانستان 
پیشــگامان مقابله بــا افراط گرایی شــدند. همین موضوع 
یک همدلی عمیقی را میان زنان افغانســتان با زنان ایران 
و اساســا جامعه ایران ایجاد می کند. طبیعتا ممکن اســت 
بخشــی از آن تحت تاثیر شرایطی ســت که زنان ایران با 
آن مواجه هســتند اما این تقصیری را متوجه اصالح طلبان 
نمی کند. همان طور که گفتم مشکل و دلیل اصلی هم ذات 
پنداری اســت که تطهیرکنندگان داخلی با طالبان دارند. 
باید این هم ذات پنداری کنار گذاشــته شود و اگر طالبان 
نقد می شود به خودشــان نگیرند. اگر تطهیرسازی توسط 
کســانی که اصالح طلبان را متهم می کنند، صورت نگیرد 
شــاید از طرف جامعه با این واکنش در قبال افغانســتان 
مواجه نمی شــدیم. اما مســاله اصلی که ایــن همدلی را 
ایجاد می کند، اشــتراکات متعددی اســت کــه بین مردم 
ایران و افغانســتان وجــود دارد، از زبان و فرهنگ تا تاریخ 
و مشــترکات حوزه تمدنی تا حضور شــخصیت هایی چون 

احمد مسعود که کانون توجه مقاومت هستند.

سیاسی کاری در ساختار کشاورزی
 و زیان به منافع ملی 

از وقتی که کشاورزی مملکت طی یکی دو 
سال گذشته در عرصه تامین نهاده های پیش 
از تولیــد و کاالهای اساســی با بحران بعضی 
کمبودها و گرانی های غیرمتعارف محصوالت 
نهایی مواجه اســت و موضــوع تامین امنیت 
غذایی در مخاطره گرفتار آمده و نارضایتی کشــاورزان و مردم گســترش یافته، 
سیاسیون، کشــاورزی را به عنوان ابزاری سیاسی ملعبه دست خود قرار داده و 
تالش دارند در این بخش مولد و مهم اقتصاد نظرات غیرکارشناســی خود را به 

بهانه حل مشکالت کشاورزی کشور اعمال دارند.
در دوره پیشــین، وزیر جهاد کشــاورزی متاثر از فشــارهایی از بیرون و به 
امید تمدید مســئولیتش در دولت سیزدهم، تسلیم نمایندگان مجلس و بعضی 
جناح های سیاسی در جابجایی های متعدد می شد و با اینکه مدت کمی به پایان 
کار دولت دوازدهم باقی مانده بود، به انواع و اقسام عزل و نصب های بی حاصل و 
ناکارآمد دست زد تا آنجا که وزارتخانه به کانون انواع و اقسام سیاست بازی ها و 

سیاسی کاری ها تبدیل شد.
متاســفانه وزیر جدید نیز که خود را در عرصه طرح مســائل کشــاورزی و 
برنامه ریزی بی بدیل می داند و ضرورتی برای مشــاوره با پیشکســوتان و صاحب 
نظران کشاورزی نمی بیند، گرچه انتصاب شایسته دو معاون وزیر تولیدی کارآمد 
و کارآشــنا یعنی زراعت و امــور دام، البته به صورت سرپرســت و یک معاون 
آکادمیک جا افتاده و پر نفوذ توســعه مدیریت و منابــع، امیدبخش بود، اما به 
نظر می رســد آقای وزیر نیز در چنبره بعضی از سیاســت های نابهنگام، آن هم 
در وضعیت حاد کنونی معیشــت مردم قرار گرفته است؛ به طور مثال در بعضی 
از انتصابــات اخیر خود، بیش از آنچــه به مصالح و منافع کالن عاجل و ضروری 
کشاورزی و کشــاورزان تمرکز کند، انتصاب های سیاسی انجام و موضوع احیاء 
دوباره جهادســازندگی را به جای سازمان تعاون روســتایی در قالب یک حکم 

انتصاب، آشکارا مورد تاکید قرار می دهد.
با اینکه قصد نداریم وارد مبانی این بحث شویم، اما این پرسش ابتدایی مطرح 
اســت که این تشــکیالت آینده، چه کارهایی می تواند انجام دهد که تشکیالت 
کنونی سازمان مرکزی تعاون روســتایی قادر به انجام آنها نیست؟ آیا با تبدیل 
شدن این ســازمان به یک وزارتخانه، مشکالت ریشه ای و نارسایی های تاریخی 
این ســازمان حل خواهد شد؟ آیا، عریض و طویل کردن دولت راهکار چاره ساز 

وضعیت کنونی است؟
باید گفت؛ در چنین شــرایطی که کشاورزان از وضعیت تولید خود به دلیل 
کمبود و گرانی نهاده های پیش از تولیدات زراعی و دام و طیور نگران و از قیمت 
نهایی محصوالت خود ناراضی هســتند و مردم نیز بــه قیمت تمامی کاالهای 
ضروری معیشتی همانند گوشــت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، برنج، حبوب و 
غالت، قارچ، میوه و تره بار، صیفی و سبزی و انواع مواد لبنی اعتراض شدید دارند، 
انتصاب افراد غیر مرتبط با کشــاورزی و بــی اطالع از فرایندهای پیچیده آن، با 
هدف انجام ماموریت هایی مختلف مثل ایجاد مجدد جهاد سازندگی می تواند یک 
بحث نابهنگام، فرعی و انحرافی باشــد که عجالتا موجب غفلت از موضوع تامین 
معیشت مردم و امنیت غذایی می شود؛ موضوعی که از اصلی ترین سیاست های 

قوای سه گانه است و به کرات در مورد آنها آشکارا اعالم نظر کرده اند.

آذر منصوری، قائم  مقام حزب اتحاد ملت در گفت و گو با »مردم ساالری« مطرح کردسرمقاله

مطالبات اصالح طلبان درباره افغانستان 
در مواضع اصالح طلبان و بیانیه های صادر شده به جبهه مقاومت ملی افغانستان به عنوان تشکیالتی که به دنبال حکومت فراگیر ملی در این کشوراست، بها داده شده  است و 
اصالح طلبان خواستار این هستند که از ظرفیت های دیپلماسی برای کاهش فشار به جبهه مقاومت ملی افغانستان و پیشگیری از پاک سازی قومی و فرهنگی و اجتماعی که 

در دستور کار طالبان است، استفاده شود

رئیس جمهور در جلســه کمیته های تخصصی ســتاد ملی مقابله با کرونا با 
قدردانی از اقدامات انجام شــده در جهت تامین واکسن و انجام واکسیناسیون، 
ایجاد شــتاب مضاعف در روند واکسیناســیون گروه های مختلف شغلی را مورد 

تاکید قرار داد.
به گزارش ایســنا،  سید ابراهیم رئیسی روز پنج شنبه پس از دریافت گزارش 
کمیته های تخصصی ســتاد مقابله با کرونا در مورد اقدامات انجام شده در زمینه 
روند واکسیناسیون و مهار بیماری در کشور با اشاره به اهمیت توجه به بیماریابی 
با اجرای کامل طرح پایش شهید سلیمانی، گفت: تقویت فرایند درمان سرپایی 
و آموزش همگانی برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی و اعالم هشدارهای به 

موقع و الزم، در کنترل بیماری تاثیر فراوانی دارد.
رئیــس جمهور تاکید کرد: نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشــتی و 
اعمال قانون و توجه به رعایت موارد بهداشتی در تمام مبادی ورودی کشور برای 

اتباع همه کشورها ضروری است.
رئیســی همچنین بر تهیه نســخه جامع پیش بینی های پیشــگیرانه برای 
مواجهه با موج های احتمالی آینده و گونه های جدید کرونا با تعیین وظایف همه 

دستگاه ها تاکید کرد.
رئیسی تصریح کرد: اطالع رسانی دقیق و به موقع درباره تصمیمات اتخاذ شده 

برای بازگشایی مدارس باید مورد توجه ویژه مسئولین ذیربط قرار بگیرد.
در این جلسه پیشــنهادات ناظر به کاهش محدودیت ها و جایگزین نمودن 
محدودیت های هوشــمند بجای تعطیالت برای گروه های مختلف شغلی مطرح 
و مقرر شــد این پیشنهادات در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا مورد بررسی 

قرار گیرد.
همچنین ابراهیم رئیسی روز جمعه در حاشیه زیارت یادمان شهدای قالویزان 
و در جمع زائران قبور مطهر شهدا، اظهار داشت: مناطقی مانند قالویزان جایگاه 

ایثار، شهادت، توکل به خدا، وفای به عهد، دلدادگی به اسالم و دفاع از ارزشهای 
انقالب اسالمی اســت. رئیس جمهور با بیان اینکه همه مردم به ویژه مسئولین 
و مدیــران نظام باید از اماکــن دوران دفاع مقدس بازدید کننــد تا بدانند چه 
ایثارگری های مخلصانه ای برای نظام انجام شــده اســت، گفت: در چنین اماکن 
مقدسی همه آنچه که برای تعالی انسان نیاز است، وجود دارد و همه خوبی ها در 

چنین پایگاه ها و جایگاه هایی نهفته است.
رئیســی با بیان اینکه اگر کســی گوش دل باز کند می تواند پیام شهیدان را 
بشنود، خاطرنشان کرد: پیام شــهیدان این است که نگذاریم آرمان های انقالب 
و اطاعت از رهبری و ولی فقیه در جامعه کمرنگ شــده و عدالت پایمال و عزت 

ملت ایران مخدوش شود.
رئیسی گفت: حضور در مسیر راهیان نور برای همه به ویژه مسئولین درس آموز 
است و باید از چنین حضوری درس ایستادگی، اجرای عدالت، توجه به مردم به 

ویژه قشر حزب اللهی و کسانی که با همه وجود در مسیر انقالب هستند، گرفت.
رئیس جمهور با اشــاره به تقارن سفر اســتانی با ایام اربعین حسینی اظهار 
داشت: این ایام به خاطر شرایط کرونایی برای عاشقان زیارت اباعبداهلل الحسین)ع( 
بســیار تاسف برانگیز است و سالهای زیادی میلیون ها زائر از همین مسیر مهران 
به زیارت امام حسین)ع( می رفتند و شخصا نیز چندین بار از همین مسیر برای 
زیارت راهی  شــدم. امیدواریم و دعا می کنیم با ریشــه کن شدن کرونا بار دیگر 

شرایط و زمینه حضور میلیون ها عاشق اباعبداهلل الحسین)ع( فراهم شود.
رئیســی افزود: تالش داشتیم تعداد زیادی از مردم کشورمان بتوانند به کربال 
اعزام شوند اما دولت عراق فقط با حضور ۶۰ هزار نفر موافقت کرد و امکان افزایش 

آن برای دولت میزبان وجود ندارد.
رئیســی همچنین با اشاره به تقارن سفر به ایالم با ایام سالگرد دفاع مقدس، 
اظهار داشــت: تجلیل از شــهدا، ایثارگران و یادآوری دوران دفاع مقدس بسیار 
ارزشمند است و پیروزی کشور و پیشبرد امور در گرو پیروی و تداوم راه شهدا و 

ایمان و اخالص آنان است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان ایالم حق 
بسیار زیادی بر گردن مردم ایران دارد، گفت: مردم این دیار دالورانه و با احساس 
تعقل و اخالص در مقابل دشــمنان، مقاومت و ایستادگی کردند و ۳هزار شهید 

استان گواِه بصیرت و فداکاری مردم این خطه است.
رئیسی خاطرنشان کرد: یقینا توصیف ابعاد مختلف ایستادگی و مقاومت مردم 
استان ایالم، صحیفه بسیار بلندی می شود و امیدواریم همه بتوانیم راه مقدس و 

نورانی شهیدان را ادامه دهیم.
رئیســی گفت: بدون تردید اگر مسیر شهیدان را به خوبی بشناسیم و زندگی 
خود را بر مبنای آن تنظیم کنیم، مســیر الهی را گم نخواهیم کرد و در مســیر 

شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود.

رئیسی در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا:

شتاب مضاعف در روند واکسیناسیون گروه های مختلف شغلی ضروری است

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت روز تجلیل  از شهیدان  
و ایثارگران:

خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسالمی را
 بر جبین تاریخ ثبت کرد

رهبر انقالب ا در پیامی به  مناســبت  روز تجلیل  از شهیدان  و ایثارگران  دفاع  
مقدس  بیان کردند: خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسالمی را بر جبین تاریخ 
ثبت کرد. در پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به  مناسبت  روز تجلیل  از شهیدان  و 
ایثارگران  دفاع  مقدس که بعد از ظهر پنج شنبه توسط حجت االسالم و المسلمین 
شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، درگلزار شهدای بهشت 
زهرای تهران قرائت شد، آمده است: هفته دفاع مقدس، مزین به نام و یاد شهیدان 
عالی مقام اســت. فداکاری مخلصانه ی آنان و دیگر ایثارگران، پیروزی را به ملت 
ایران هدیه کرد و خون مطّهر آنان حقانیت جمهوری اســالمی را بر جبین تاریخ 
ثبت کرد. این درس بزرگ آن اســوه های ایثار است؛ هرجا تالش مخلصانه باشد 
پیروزی و ســربلندی نیز هست. و ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر 
نخواهد برد ان شاءاهلل. سالم خدا بر شهیدان و بر شهیددادگان و بر همه ی ایثارگران 

و بر پیشوای آنان امام روح اهلل.

دستور رئیس سازمان زندان ها برای پیگیری علت فوت 
یک زندانی در ندامتگاه تهران بزرگ

در پی فوت زندانی سیدشاهین ناصری در ندامتگاه تهران بزرگ؛ رئیس سازمان 
زندانها، معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمان زندان ها را مامور بررسی دقیقتر 
علت فوت این زندانی کرد. به گزارش ایســنا ، در پی فوت زندانی شاهین ناصری 
در ندامتگاه تهران بزرگ؛ محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها طی 
یک ماموریت ویژه، از معاون ســالمت، اصالح و تربیت خواست تا علت فوت این 
زندانی را پیگیری نماید. بر این اساس سید عبداهلل مرتضوی معاون سالمت، اصالح 
و تربیت سازمان زندان ها امروز )پنج شنبه( در ندامتگاه تهران بزرگ حضور یافت 
و از نزدیک مساله فوت این زندانی را مورد بررسی قرار داد. مرتضوی در این بازدید 
۱۰ ساعته ضمن حضور در محل نگهداری این زندانی با هم بندی های وی دیدار 

و گفتگو کرد.

مشایی و بقایی یک سال است که خارج از زندان 
هستند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: همچنان شاهد ادامه مرخصی های 
خارج از روال قانونی هستیم. به گزارش ایسنا، علی خضریان نماینده مردم تهران و 
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:  » متاسفانه 
علی رغم تذکرات متعدد پیرامون اجرای  عدالــت برای عموم زندانیان، همچنان 
شاهد ادامه مرخصی های خارج از روال قانونی در مجموعه قوه قضاییه برای افرادی 
همچون  اسفندیار رحیم مشایی  و حمید بقایی  هستیم که قریب به یک سال است 

خارج از زندان به سر می برند و کسی پاسخگوی این تبعیض نیست.«  

قانون جهش تولید مسکن برای اجرا ابالغ شد
رئیس جمهور » قانون جهش تولید مسکن« را برای اجرا به وزارتخانه های راه 
و شهرســازی و امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد. به گزارش ایسنا ، طرح جهش 
تولید و تامین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم 
کردن زیر ســاخت های الزم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
تهیه شده است. در این طرح با در نظر گرفتن سازو کارهایی جهت تامین منابع 
مالی، تامین زمین، تامین مصالح ســاختمانی و تامین خدمات ساختمانی، سعی 
شده تا بستر الزم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴ سال، 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه نماید. این طرح توسط کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی به صورت دو فوریتی تهیه و کلیات آن به تصویب 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی رسیده اســت. بررسی جزییات این طرح در 

دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است.

طرح رتبه بندی معلمان تا۱۰روز دیگر در صحن مجلس
رئیس مجلس با بیان این که پنج شنبه طرح رتبه بندی فرهنگیان در کمیسیون 
بررسی شــده و ۱۰ روز آینده به صحن می آید«، افزود: چهارشنبه شب گذشته 

الیحه رتبه بندی معلمان در سامانه مجلس بارگذاری شده است.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در گفت وگو با فرهنگیان با اشاره به مطالبه 
یکی از فرهنگیان بازنشســته در زمینه بیکاری جوانان، اظهار کرد: بحث اشتغال 
مهم ترین موضوع مجلس اســت و تمام تالش خود را به کار گرفتیم تا بیکاری را 
ریشه کن کنیم. رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: بررسی مشکالت و پیگیری 
مطالبات فرهنگیان در دســتورکار مجلس یازدهم قرار دارد که اجرای طرح رتبه 
بندی معلمان یکی از همین موارد است. با توجه به این وعده قالیباف باید منتظر 
ماند و دید نتیجه این خواسته معلمان به کجا می رسد و آیا بعد از ده روز معلمان 

نتیجه ای از این طرح می گیرند؟

اخبار کوتاه

منصور انصاری


