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گـــزارش

عباس ســليمی نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، در نامه 
سرگشاده ای به محسن امين زاده، فعال سياسی اصالح طلب و معاون وزير 
امور خارجه دولت اصالحات، به بررسی تحوالت اخير در افغانستان و نقد 
مواضــع دوگانه و متناقض اصالح طلبان در قبــال اين اتفاقات و ماجرای 

داعش در عراق و سوريه پرداخته است.
متن نامه مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران به اين شرح است:

»جنابآقایمحسنامينزاده
باسالم؛

ايــن روزها بعد از فرار آمريکا از افغانســتان، بحــث چگونگی مواجهه با 
مناســبات داخلی اين كشــور يك  بار ديگر در فضای سياسی ايران حاد 
شده است. صيانت از مصالح ملی و همسايه فارسی زبان، همچنين وجود 
حيله هــا و فريب ها، توجه بــه تجربيات مان در ســال 1377 را ضروری 

ساخته است.
در آن سال برای اولين بار طالبان به عنوان يك اقليت مؤثر پشتون بر كل 
افغانستان مسلط شــد و موجی در كشورمان ايران، برای مداخله نظامی 
در كشــور همســايه به راه افتاد. آن چه مرا به نگارش اين نامه واداشت 
بی توجهی دوستان اصالح طلب به تجربيات گران سنگی است كه در نيمه 

دوم دهه هفتاد كسب شد.
همان گونه كه به طور مســتند در مناظره قلمی فی مابين بنده و شما در 
ســال 1398 در روزنامه ســازندگی مطرح شد در آن زمان)سال 1377( 
اصالح طلبان حمله به افغانســتان را در شــورای امنيت ملی به تصويب 
رســاندند كه با مخالفت ســريع و قاطــع رهبری مواجه شــد. عالوه بر 
اين واقعيت مســلم تاريخی، در مناظره قلمی مورد اشــاره كه 21 سال 
پــس از اولين اقــدام طالبان برای تســلط بر افغانســتان صورت گرفت 
جناب عالی مرقوم داشــتيد: »مسلماً كشــورهای رقيب ايران در منطقه، 
از جمله كشــورهای تأمين كننده هزينه های صــدام در جنگ با ايران، با 
اشــتياق عالقه مند بودند كــه ايران با طالبان درگير شــود و يك جنگ 
فرسايشی بی ســرانجام، ايران را كاماًل به خود مشغول كند و آماده بودند 
سخاوتمندانه هزينه های چنين جنگی را به طالبان و متحدانش پرداخت 
كنند. متأسفانه اصول گرايان تندرو مشتاق حمله ايران به افغانستان هيچ 
توجهی به اين جنبه نداشــتند.« )اولين پاسخ امين زاده به سليمی نمين، 

روزنامه سازندگی، شماره 421، 25 تير 1398( 
با توجه به مســتندات غير قابل خدشه در مورد اين واقعيت كه در دوران 
حاكميت اصالح طلبان، در شــورای امنيت ملی به رياســت آقای خاتمی 
حملــه به طالبان را تصويب كردند، حداقل می توان گفت جناب عالی بعد 
از 21 ســال به ميزان خطا بودن چنين رويکردی از ســوی سران جريان 
خود واقف شــده ايد و مطالبه جنگ با طالبان را به رقيب سياســی خود 

نسبت می دهيد.
اگر بر اين موضع اســتواريد چرا جريان اصالحات در دور اخير مجدداً در 
قبال هوشمندی نظام جمهوری اسالمی به منظور درگير نشدن با طالبان، 
جو روانی ســنگينی به راه انداخته اســت و چنيــن موضع اصولی را زير 
سؤال می برد؟! مگر شما بعد از 21 سال به اين جمع بندی نرسيده ايد كه 
درگيری با طالبان، ايده آل كشــورهای پيرو آمريکا در منطقه بوده است؟ 
اگر بر اين باور اســتواريد، از چه رو دوستان اصالح طلب مجدداً با تحريك 
احساســات ملتمان، نظام را برای دخالت نظامی در افغانستان تحت فشار 
قرار می دهند؟ آيا نگرانی از وضعيت شــيعه و فارسی زبانان در افغانستان 
صرفاً با مداخله نظامی بر طرف می شــود و اقدامات جمهوری اســالمی 
برای جلوگيری از هر نوع تعرض به آنان، حفظ قدرت و جايگاهشــان در 

معادالت اين كشور به حساب نمی آيد؟

اجــازه می دهيد اين پرســش را مطــرح كنم كه موضع شــما در قبال 
اصول گرايانــی كه در عراق قاطعانه با داعش به عنوان پديده ای به مراتب 
متحجر تر از طالبان حتی دوره  اول، به مقابله پرداختند چه بود؟! آيا كارنامه 
اصالح طلبان در مورد عراق را با تبليغات اخير در تعارض نمی يابيد؟ تالش 
گســترده غرب و اســرائيل  برای مســلط كردن جريان داعش در عراق 
به عنوان يك پديده وارداتی )جمع آوری شــده از كشــورهای مختلف( با 
تالش مؤثر نيروهای اصول گرا خنثی شد. آيا می توانيد حتی يك مورد از 
ايثارگری نيروهای اصالح طلب در اين زمينه ارائه دهيد؟! اگر نمی توانيد، 
از چــه رو دليل عدم دخالت نظامی در افغانســتان را همگونی فکری القا 

می كنيد تا فشار روانی بيشتری وارد آوريد؟!
طالبان در افغانســتان يك مســئله داخلی اين كشــور است، يك پديده 
وارداتی نيست. آمريکا در بيست ســال جنگ نتوانست مقاومت در برابر 
اشــغال را نابود ســازد و در نهايت تن به مذاكره و نوعی تعامل با طالبان 
به عنوان يك جريــان داد؛ دولت افغانســتان را وادار به آزادی زندانيان 
آنان كرد، چندين ميليارد دالر تســليحات پيشــرفته بــرای آنان قبل از 
فرار بر جای گذاشــت )كه در اين مورد نيز سخن بسيار است و بيان آن 
فرصت ديگری را می طلبد(، با آنان توافق نامه ای كه از محتوای آن اطالع 
چندانی در دست نيست به امضا رساند و... ايران نيز هوشمندانه وارد دام 
آمريکای شکست خورده نشد و از طريقی غير از مداخله نظامی از تضعيف 

جريان های اصيل در افغانستان ممانعت به عمل آورده است.
چگونه اصالح طلبانی كــه در جريان هجوم داعش به عراق نه تنها نگران 
شيعيان اين كشــور نبودند بلکه حتی در زمان نزديك شدن اين جريان 
وارداتی به مرزهای ايران، دســت از تضعيف سياســی ايران برای حضور 
مستشــاری در اين كشور برنداشــتند، امروز می توانند تمايل خود برای 
مداخله نظامی ايران در افغانستان را ناشی از دغدغه مندی برای شيعيان 

اين كشور جلوه گر سازند؟!
آقای امين زاده! در حالی كه طالبان در اين دور از طريق گفت وگو با سران 
قبايل و گروه ها راه خود را برای تسلط باز كرد، اصالح طلبان تصويری ارائه 
می دهند كه گويا جای جای افغانســتان عليه طالبان مقاومتی چشمگير 

صورت می گيرد و ايران به اين مقاومت ها بی توجه است.
پنجشير، نماد مقاومت ها جلوه گر شد؛ در حالی كه ژنرال دوستم و عبداهلل 
عبداهلل، دو بازوی شهيد هميشه جاويد افغانستان يعنی احمد شاه مسعود، 
نه تنها سالح به دست نگرفتند بلکه مصالح كشور افغانستان را در تعامل 
اقوام با يکديگر يافتند. جمهوری اســالمی ايران بدون دخالت نظامی در 

افغانستان اقدامات مؤثری در صيانت از جايگاه ساير اقوام كرده است.
اگر قوم غلبه  يافته به توصيه های صريح ايران، يعنی تشــکيل حکومت با 
مراجعه به آراء عمومی گوش نســپارد، هرگــز دوام نخواهد يافت. احيای 

هويت ملی در افغانستان تنها راه پايان دادن به سلطه بيگانه است.
آمريکا بعد از فرار از افغانســتان می كوشــد درگيری ها در اين كشــور را 
تشــديد كند و بــرای اين امر برنامه های مختلفی تدارك ديده اســت. با 
خويشــتن داری و هوشــمندی ايران، تمام اين تدابير بی اثر خواهد بود؛ 
بنابراين از جناب عالی دعوت می كنم بحث های قلمی دو ســال گذشته را 
يك  بار ديگر تجديد كنيم تا از يك سو، از فضای احساسی كه اصالح طلبان 
به آن دامن می زنند دور شــويم و از ديگر سو، به تقويت فضای تحليلی - 

چه در ايران و چه در افغانستان- در اين زمينه كمك  كنيم.
تهران به طور قطع وارد باتالق طراحی شده نخواهد شد؛ برای هيچ جريان 
سياســی نيز زيبنده نخواهد بود كه ســال ها بعد، ناگزير از وارونه نمايی 

مواضع خود در يك امر حياتی شود.
عباسسليمینمين-مديردفترمطالعاتوتدوينتاريخايران

پاسخ به معاون وزیر خارجه دولت اصالحات

 ایران با هوشمندی وارد باتالق طراحی شده توسط آمریکا درافغانستان نشد

محسنی اژه ای: 

عدالت حکم می کند در احراز صالحیت  فقط نقاط ضعف افراد اعالم نشود
مجلس هیچ طرحی را برای افزایش 

قیمت حامل های انرژی دنبال نمی کند
يك عضو كميسيون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تاكيــد كرد: مجلس هيچ طرح يا برنامه ای را برای 
افزايش قيمت بنزين يا ساير حامل های انرژی در 

سال جاری يا بودجه سال آينده دنبال نمی كند.
هادی بيگی نژاد بيان كرد: بنده به عنوان يك عضو 
كميسيون انرژی مجلس تاكيد می كنم كه مجلس 
هيچ طرح يا برنامه ای را در خصوص قيمت بنزين 
و ســاير حامل های انرژی چه در سال جاری و چه 
در ســال آينده دنبال نمی كند.  در بررسی بودجه 
سال گذشته نيز چندين نظريه در اين زمينه مطرح 
شد و كميســيون انرژی مجلس صراحتا مخالفت 
خود را اعالم كرد. ما در شرايط كنونی چنين تنشی 
را به مــردم تحميل نخواهيم كــرد. قطعا افزايش 
قيمت بنزين يا ســاير حامل هــای انرژی منجر به 
ايجاد تنش در بازار خواهد شد و ما نيز قطعا با آن 

ايسنا مخالف هستيم. 

امیر آشتیانی:

پاسخ دندان شکنی به هرگونه اقدام 
نابخردانه و جهالت آمیز خواهیم داد

وزير دفاع در واكنش به  ياوه گويی های سران رژيم 
صهيونيســتی گفت: دشــمنان ملت ايــران قطعاً 
در برابــر هرگونه اقدام نابخردانــه و جهالت آميز، 
پاسخ دندان شــکنی دريافت خواهند كرد و هزينه 

سنگينی می دهند.
امير آشــتيانی به اظهارات سخيف و ياوه گويی های 
دشمنان ايران اســالمی به ويژه برخی سران رژيم 
صهيونيستی اشاره و اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ايران بارها اعالم كرده قدرت دفاعی ملت بزرگ ايران 
و پيشرفت های متکی بر فناوری های جديد و نوآورانه 
علمی، دانشــی و بومی، صرفــاً برای حفظ امنيت و 
پاســداری از حدود و ثغور ايران اســالمی و تنها در 
جهت پاســخ دادن به هرگونه تهديــدات و تجاوز 
احتمالی تدارك ديده شــده است. وی با بيان اينکه 
ملت سلحشور ايران با اقتدار نشأت گرفته از روحيه 
ايمانی و سلحشــوری خــود در تمامی صحنه های 
مواجهه و مقابله با دشمنان حاضر خواهند بود، افزود: 
مردم بزرگ ايران به كوری چشــم دشمنان انقالب 
همانند گذشته با هوشمندی، مجاهدت و استقامت 
پيروزی های شــکوهمند ديگری را رقم خواهند زد. 

روابطعمومیوزارتدفاع

اخبـــــار

رئيس قوه قضاييه با اشــاره به گزارش دستگاه های نظارتی 
و امنيتی درباره ويژگی های صالحيتی افراد برای انتصابات 
و تفويض مســئوليت ها، از اينکه در اين گزارش ها صرفاً به 
نقاط ضعف افراد توجه می شود انتقاد كرد و خواستار تغيير 

اين رويه شد.
حجت االسالم والمسلمين محسنی اژه ای در جلسه شورای 
عالــی قوه قضاييه با تســليت ايام اربعين حســينی اظهار 
داشــت: قيام امام حســين )ع( و ايثــار پاكترين جان ها و 
خون ها در روز عاشــورا و تداوم آن تا اربعين نه تنها اسالم 

را احيا كرد بلکه اسالم را تا ابد زنده نگه خواهد داشت.
رئيــس قوه قضاييه با بيان اينکه همه فضيلت ها و قيام ها و 
مقاومت های مقدس در تاريخ نشأت گرفته از قيام حسينی 
است، دفاع مقدس 8 ساله ملت ايران را از جمله مقاومت ها 

و دفاع های منبعث از عاشورای حسينی دانست.
محسنی اژه ای گفت: هشت سال دفاع مقدس نه تنها نقطه 
عطف بر جمهوری اسالمی بلکه نقطه عطفی در تاريخ برای 
همه كســانی اســت كه می خواهند از ايمان و اراده الهی 
عبرت بياموزند. محســنی اژه ای گفت كــه ملت ايران در 
مقاومت مقدس خود اجازه نداد يك وجب از خاك كشــور 
و عزتش از دست برود و در مقابل قدرت های شيطانی سر 
خم نکرد و هر مقاومتی كه امروز در منطقه و گوشه و كنار 
جهان شــاهديم از انقالب اســالمی و استقامت ملت ايران 

سرچشمه می گيرد كه ريشه در قيام حسينی دارد.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگری از ســخنانش با تقدير 
از همکاران قضا و همه نخبگان و صاحب نظران و جريانات 
سياســی كه در دوره 80 روزه رياســت وی بر اين قوه به 
ارتقــاء و كارآمــدی نظام قضايــی در دوره تحول و تعالی 
كمــك كردند، تقدير كرد و گفــت: در اين مدت نظرات و 
ايده های راهگشايی از نخبگان و فعالين اجتماعی و سياسی 
و حقوقی كشور دريافت كردم تعدادی از ان ها برای اجرا به 

جريان افتاد كه انشاهلل موثر خواهد افتاد.
محســنی اژه ای گفت: اگر واقعاً بخواهيم تحول به معنای 
واقعی شــکل بگيرد بايد در كنــار همت و تالش مضاعف، 
ايده های نــو، ابتکار و خالقيت و اســتفاده از فناوری های 

نوين را مورد توجه قرار دهيم.
رئيس قوه قضاييه از »ســرقت موجــب تعزير«، »ضرب و 
جــرح عمدی« و »توهين« به عنــوان اتهامات كيفری كه 
در صــدر جرايم قرار دارند، نــام برد و گفت كه 20 درصد 
از پرونده های قضايی نيز مربوط به مسائل مختلف حقوقی 
خانواده می شــود كه مطالبه خســارت و ادعای اعســار از 
پرداخت بيشــترين دادخواســت های مربوطه را تشــکيل 

می دهند. وی ادامه داد: وقتی اولين عنوان اتهامی ســرقت 
موجب تعزير است، بايد بررسی شود كه چرا اشخاص اقدام 
به سرقت می كنند و ســارقان چه كسانی هستند و وقتی 
تعقيب و مجازات می شــوند، چرا دوباره اقدام به ســرقت 

می كنند و ما شاهد تکرار اين جرم هستيم.
محســنی اژه ای ادامه داد اگر يکــی از موضوعات مبتالبه 
امــروز حبس و زندان و مســائل مربوط بــه طبقه بندی 
زندانيان و اصالح و تربيت آن هــا و پرهيز از صدور احکام 
غير ضروری حبس و توجه به خانواده های زندانيان است و 
آن را يك آســيب بزرگ در جامعه می دانيم بايد برای حل 

اين مسئله تدبير اساسی كنيم.
وی ادامه داد: طی مدت اخير مســئوالن عالی قضايی بين 
يك تا 3 بار به زندان ها سركشــی كردنــد و امروز از همه 
زندان های كشور حداقل يکبار بازديد به عمل آمده است و 

آسيب شناسی صورت گرفته است.
محســنی اژه ای با اشــاره به تماس های اخيری كه برخی 
نخبــگان برای ارائــه ايده های نو و ابداعــی با وی گرفتند 
از معاونــت راهبردی قوه قضاييه خواســت كه با دعوت از 
اين نخبــگان و تعيين كارگروه های ويژه و ايجاد اتاق فکر، 
مشکالت را دسته بندی و اولويت بندی كرده و برای هر يك 

از آن ها راه حل ارائه دهد.
رئيس قوه قضاييه همچنين از رئيس مركز توسعه شوراهای 

حل اختالف خواست كه برای حل و فصل دعاوی خصوصاً 
درخصوص مسائلی، چون توهين و ضرب و جرح كه درصد 
بااليی از پرونده های كيفری را تشــکيل می دهند، اقدامی 
ابتــکاری غيــر از فعاليت معمول شــوراهای حل اختالف 

داشته باشند.
محسنی اژه ای گفت: تکليف اليحه شوراهای حل اختالف 
به زودی روشن می شود، اما اگر قرار باشد اين شوراها يك 
تشکيالت اداری صرف باشــند مشکلی حل نمی شود و ما 
بايــد از ظرفيت افراد متدين و صاحب نفس و صاحب نفوذ 
در محالت و نيروی مردمی بسيج، تشکل های مردم نهاد و 
ستادهای امر به معروف و نهی از منکر برای حل مشکالت 
بهره ببريم. وی خاطرنشــان كرد: اگــر از همه ظرفيت ها 
بويــژه ظرفيت های مردمی برای حل مشــکالت بويژه در 
حوزه قضايی استفاده نکنيم باز نمی توان به نتيجه مطلوب 

رسيد و يك انقالب و تحول اساسی ايجاد كرد.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگری از ســخنانش با اشاره 
به گزارش دستگاه های نظارتی و امنيتی درباره ويژگی های 
صالحيتی افراد برای انتصابات و تفويض مســئوليت ها، از 
اينکــه در اين گزارش ها صرفاً به نقــاط ضعف افراد توجه 

می شود انتقاد كرد و خواستار تغيير اين رويه شد.
محســنی اژه ای گفــت: هر كســی در كنــار ضعف هايی 
كــه دارد نقاط قوت و محاســنی نيز دارد كه متأســفانه 

در گزارش هايی كه از ســوی دســتگاه ها و يا در پاسخ به 
استعالمات ارائه می شــود به اين فضائل كه برخی از آن ها 

پوشاننده ضعف هاست توجهی نمی شود.
وی ادامه داد: وقتی فردی برای تصدی مســئوليتی معرفی 
می شــود بالفاصله ده يا بيست نقطه ضعف برای او شمرده 
می شود و اين كار، اگر ضعف های گفته شده صحيح باشد، 

تصميم گيری مديران باالدستی را دشوار می كند.
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه عدالت بايد فراگير باشــد، 
افزود: عدالت ايجاب می كند در احراز صالحيت ها به نقاط 
قوت و توانمندی افراد هم توجه شــود و اگر كســی را كه 
می تواند مشــکلی را حل كند و مســئله ای را سامان دهد 
بــه خاطر يك نقطه ضعف حذف كنيــم جامعه را از توان 
و تخصــص و دانش او محروم كرده ايم و اين از عدالت دور 
است.محسنی اژه ای با تقدير از اقدام اخير دادستان انتظامی 
قضات برای تشويق جمع كثيری از همکاران دستگاه قضا 
در كنار برخورد با تخلفات تصريح كرد: خوشبختانه در قوه 
قضاييه به نقاط مثبت همکاران همزمان با برخورد با موارد 
تخلف توجه می شود، اما هم در كل كشور و هم در دستگاه 
قضــا بايد در اظهارنظر درباره صالحيــت افراد تجديدنظر 

شود و گزارش ها كامل و جامع باشد.
وی بــا تأكيد بر اين كه مراجع اســتعالم كننده نيز نبايد 
اطالعات خود را برای گزينش و جذب افراد منحصر به يك 
منبع كنند، بر لزوم توجه به كادرسازی برای آينده از ميان 
نيروهای مســتعد، كارآمد، پاكدست و متدين و انقالبی در 

همه دستگاه ها تأكيد كرد.
رئيس دســتگاه قضا در بخش ديگری از سخنانش با اعالم 
حمايت قوه قضاييه از افشاگران فساد گفت: قوه قضاييه به 
دنبال اين اســت كه از اين افــراد به صورت عملی و مادی 
و معنوی تشــکر كند در اين راستا هم از تدوين قانون در 
اين خصوص حمايت می كنيم كه از كســانی كه فســاد يا 
نارسايی ها و آسيب ها را اعالم و مفسدان را معرفی می كنند 

حمايت قانونی شود.
محســنی اژه ای در عيــن حــال گفت »دســتگاه قضا با 
كســانی كه در زمين دشــمن بازی می كننــد و يا همراه 
بــا عمليات روانی دشــمن بويژه در فضــای مجازی دروغ 
می گوينــد، اقدام به جعل می كننــد و حرفی می زنند كه 
آرامــش مــردم را بر هم می زنــد و خانواده هــا را ملتهب 
می كند نمی تواند گذشــت كند.« محسنی اژه ای گفت: در 
ايــن ميان برخی افراد مرتکب خطا می شــوند كه با امر به 
 معروف و يك تذكر اصالح می شوند و در اين زمينه برخورد 

مركزرسانهقوهقضاييه الزم نيست. 


