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در گفت وگو با محسن روحی صفت، کارشناس مسائل شبه قاره  مطرح شد

دست های اخاللگر در روابط 2 ملت ایران و افغانستان

دستوررئیسجمهوربرایرسیدگیبهگرانیها
رئیسی: نباید اجازه داد به مردم اجحاف شود و آنها را نا  امید کنند

رئیس جمهــور به دنبــال 2دیدار 
ماه رمضانی اخیر خود که مدیران 
رسانه ای و جامعه مداحان خواستار 
ساماندهی به معیشــت مردم و گرانی ها شدند، در 
جلســه چهارشــنبه هیأت دولت به دستگاه های 
نظارتی ماموریت داد تا به این موضوع رســیدگی 
کنند. سیدابراهیم رئیسی با ابراز نارضایتی از گرانی 
کاالهای اساسی، به دســتگاه های نظارتی دستور 
داد پشت پرده گرانی های اخیر را بررسی و دالیل 
آن را شناســایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت 
تأکید کرد اقدامات الزم برای تنظیم بازار و کنترل 

قیمت ها را در دستور کار قرار دهند.
براســاس گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، ســیدابراهیم رئیســی روز 
چهارشــنبه در جلســه هیأت دولت، بر ضرورت 
تقویــت نظارت ها به منظور جلوگیری از نوســان 
قیمت کاالهــا در بازار تأکید کــرد و گفت: نباید 
اجازه داد برخی افراد با گرانفروشــی و سوداگری 
به مردم اجحــاف و آنها را ناامید کننــد. او گرانی 
بی قاعده را غیرقابل توجیه خوانــد و تأکید کرد: 
تغییر هرگونه قیمت کاال، نیازمند بررســی همه 

جوانب و اطالع رسانی مناسب به مردم است و اینکه 
یک شــرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد 
به صورت ناگهانی قیمت کاالی خــود را افزایش 

دهد، غیرقابل پذیرش است.
رئیس دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنان 

خود با اشــاره به بیانات روز گذشــته مقام معظم 
رهبری در دیدار کارگزاران نظــام، دولت را ملزم 
به اجرای فرامین ایشان دانست و تأکید کرد: همه 
مسئوالن اجرایی باید تالش کنند با اقدامات به موقع 
و کارآمد مردم را امیدوار کنند. هر کاری که باعث 

ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت 
بگیرد و این مســئله باید بیش از همه مورد توجه 

همکاران دولت باشد.
رئیس جمهــور همچنین با اشــاره بــه ضرورت 
جلوگیری از واردات کاالهای دارای مشابه داخلی 
به کشور، گفت: واردات بی رویه قطعاً به تولید آسیب 
می زند و اقتصاد ملی را تضعیف می کند. رئیسی در 
ادامه به گالیه بسیاری از شرکت های دانش بنیان از 
واردات کاالهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود 
دارد، اشاره کرد و به دستگاه های دولتی اکیداً دستور 
داد که تحت هیچ شرایطی کاالیی که مشابه داخلی 
دارد را وارد نکنند. رئیس جمهور حتی یک ساعت 
تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند 
و از دستگاه های اجرایی خواست روند جلوگیری از 
واردات کاالهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی 
را پیگیری کنند. رئیسی در پایان با اشاره به ضرورت 
توجه ویژه به موضوع اشــتغال زایی و رفع بیکاری 
هم گفت: امضای تفاهمنامه بین دســتگاه ها برای 
ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت 
اجرایی برای اشتغال زایی است که باید با اقدامات 

مؤثر تکمیل شود.

 چه پیش زمینه هایی را می توان برای تعرض های اخیر به 
دفاتر نمایندگی  کشورمان در کابل و هرات متصور بود؟

برای پاسخ به این ســؤال، ابتدا باید تحوالت ســال های اخیر در این 
کشور را مورد بررسی قرار داد. مردم افغانســتان در دهه های گذشته 
مصائب بسیاری را پشت سر گذاشــته اند و حدود 50سال است که در 
یک بالتکلیفی سیاسی به ســرمی برند و حکومت های مختلفی قدرت 
را در دست می گیرند و آمال و آرزوهای شان از بین رفته است. به همین 
دلیل اکنون از وضعیت حاکم بر این کشور عصبی و ناراحت هستند و 
در فقر به سرمی برند و کسب وکارهایشــان از بین رفته  و تحت فشارند. 
به دلیل تحوالت سیاسی اخیر در این کشور بخشی از مردم فرار کرده اند 
و بخشی هم که مانده اند تحت فشارهای مختلفی روزگار می گذرانند 
و چنین شرایطی، بســتر را برای سوءاســتفاده برخی گروه ها فراهم 
کرده است. معتقدم برخی در داخل این کشور در راستای تأمین منافع 
خود قصد بهره بــرداری از چنین وضعیتی را دارند و برهمین اســاس 
دست به اقدام هایی می زنند که غیرعقالیی است و آثار سوئی در روابط 

2ملت برجا می گذارد.
 چنین تجمع ها و تعرض هایی را می تــوان نمودی از 
انگاره ذهنی امروز مردم افغانستان نسبت به کشور همسایه خود 

دانست؟
گزارش ها و اخبار منتشر شده از این تجمع ها نشان می دهد تعداد اندکی 

از مردم در مقابل دفاتر نمایندگی کشــورمان در افغانســتان دست به 
اعتراض و همچنین سنگ پرانی زده اند و هرگز نمی توان چنین انگاشت 
که این تعداد اندک، ملت افغانستان را نمایندگی می کنند. در هر کشوری 
همواره ممکن است عده محدودی دست به چنین اقدام هایی بزنند اما 
نمی توان این موضوع را به پای همه مردم آن کشور نوشت. موضوع اصلی 
این است که قبل از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، تعداد مهاجران 

این کشور در ایران رو به کاهش بود اما پس از تحوالت 
اخیر، حدود 2میلیــون نفر به تعــداد مهاجران 

افغانستانی کشورمان اضافه  شده  است. بنابراین 
هرچه تعداد مهاجران افزایــش یابد، طبیعی 
است که تخلفات انجام شده از سوی آن بیشتر 
دیده شود. این مباحث از منظر جامعه شناسی 
قابل بررسی اســت اما آنچه مهم است اینکه 
2ملت ایران و افغانستان همسایه هستند و این 

موضوع قابل تغییر نیســت و باید با هم 
مراوده داشته باشند؛ چراکه هر دو 

از یک تمدن به شــمار می روند 
و بایــد زمینه های مشــترک 
تعمیق شود. وظیفه نخبگان 
است که اشتراکات موجود 

میان 2کشور را برجسته کنند.
 می توان به وجود دست های پشت پرده در وقوع چنین 

حوادثی قائل بود؟
به نظر من چنین فرضی واقعی است. حتما در شرایط کنونی دست هایی 
در کار اســت که روابط 2کشــور را دســتخوش تالطم کند. شرایط 
منطقه ای به گونه ای است که باید انتظار چنین تحرک هایی را از سوی 
دشمنان داشته باشیم. هرچه نقش آفرینی منطقه ای کشورمان بیشتر 
می شود، باید پیش بینی کرد که دشــمنان هم در نزدیکی مرزهای ما 

حاضر شوند و دست به تحرکاتی بزنند تا ما را تحت فشار قرار دهند.
 واقعا امروز در ایران با افغانستانی های مهاجر بد رفتاری 

می شود؟
باید درنظر داشته باشیم که جنگ امروز، جنگ روایت ها و تصاویر است 
و شبکه های اجتماعی نقش آفرینی بی بدیلی در این عرصه دارند. امروز 
دیگر دشمن بیش از اینکه موشک بزند، کلیپ می سازد و از این طریق 
منویات خود را پیش می برد. امروز افرادی که به دنبال تفرقه افکنی میان 
ملت ها هستند، از این امکانات استفاده می کنند. بنابراین به راحتی نباید 
چنین تصویرسازی هایی را پذیرفت. از سوی دیگر باید به این موضوع 
هم اشاره کرد که وقتی از مهاجران صحبت می کنیم، از حدود 5میلیون 
نفری سخن می گوییم که اکنون در کشورمان حضور دارند و طبیعی 
است که این تعداد زیاد، بعضا با مشکالتی هم مواجه شوند اما نباید این 
موضوع را به بدرفتاری با مهاجران افغانســتانی تعمیم داد. زمانی که 
تعداد مهاجران افغانستانی در کشور افزایش می یابد طبیعی است که 
مشکالتی هم به وجود می آید اما اینها رویه نیست. تجربه ثابت کرده که 
اکثریت ملت ایران، عواطف انسان دوستانه ای نسبت به مردم همسایه 
خود دارند. در جایی ممکن است با ایرانی ها نیز بدرفتاری هایی صورت 
بگیرد و بالطبع مهاجران نیز با مشکالتی مواجه شوند. این موضوع بدین 

معنی نیست که بدرفتاری سیستماتیک با مهاجران در جریان است.
 در این میان دولت چه سیاست و رویکردی را می تواند 

در پیش بگیرد؟
به نظرم این وظیفه دولت هاست که از یک ســو شهروندان را با 
چارچوب های رفتاری حقوق بشری در این عرصه آشنا کنند و 
از سوی دیگر سازوکارهای مشخصی برای مدیریت مهاجران 
داشته باشــند. من قبال پیش بینی کرده بودم که با توجه به 
تحوالت روی داده در کشــور افغانســتان، ورود مهاجران به 
کشورمان افزایش می یابد اما باید این سؤال را مطرح کرد که 
مســئوالن مربوط تا چه میزان برای چنین موضوعی آمادگی 
داشتند و ترتیبات الزم را تدارک دیدند؟  متأسفانه به نظر 
می رسد اقدام های تدارکاتی انجام شده در این 
زمینه چندان مؤثر نبوده است. کنترل 
مرزها و مدیریت مهاجران موضوع 
پیچیده ای است که نیاز به رصد و 

ارائه آموزش های مناسب دارد.

 ایران؛ الگویی جذاب 
برای ملت های منطقه

عالوه بر اینها، در شرایط کنونی زمینه های  ادامه از 
فراوانی سبب شده که جمهوری اسالمی صفحه اول

بیش از پیش به الگویی جذاب برای ملت ها تبدیل و از نفوذ معنوی 
قابل توجهی درمیان مردم منطقه برخوردار شــود. حراست از 
استقالل، حاکمیت ملی و عزت مردم، از موضوع هایی به شمار 
می رود که اکنون بیش از هر زمان دیگری درمعرض دید ملت ها 
قرار گرفته  و آنها به خوبی مشاهده می کنند که جمهوری اسالمی 
با همه قدرت و تــوان خویش، درحال حفاظــت از ارزش ها و 

هنجارهای مردم ساالرانه خویش است. 
از ســوی دیگر ایســتادگی جمهوری اســالمی ایران در برابر 
زیاده خواهی های بزرگ ترین قدرت های جهانی، نمود دیگری 
از محبوبیت و جذابیت کشــورمان برای ملت های تحت ستم 
درجهان و منطقه اســت.  این درحالی است که ما درعین حال 
موفق شده ایم در عرصه های مختلف به ارتقای توانمندی های 
خود همت بگماریم.  موضوعی که ایران امروز را به عنوان الگویی 
مورد پذیرش ملت های مظلوم جهان تبدیل می کند، این است 
که عالوه بر پیشرفت در حوزه های دانش و فناوری، توانسته ایم 
با افزایش توانمندی هــای نظامی و دفاعی خود در ســطحی 
قابل توجه، به مرزهای موثر بازدارندگی برسیم؛ تا جایی که اکنون 
دیگر هرگونه جسارت به منافع ملی ما، تبعات جبران ناپذیری 
برای دشمنان به همراه خواهد داشت و این موضوع سبب شده 

که آنها پیش از هر اقدامی، به هزینه های فراوان آن بیندیشند. 
مجموعه چنین ویژگی هایی سبب شده است جمهوری اسالمی 
ایران به الگویی امیدبخش برای ملت ها تبدیل شود. امروز مردم 
منطقه به این نتیجه روشن رســیده اند که می توانند روی پای 
خود بایستند، قدرت سازی کنند و نفوذ معنوی به دست آورند؛ 
نتیجه ای که می توان آن را ماحصل موفقیت ها و الگوسازی موثر 

جمهوری اسالمی دانست. 
چنین حاکمیتی که با بهره گیــری از توانمندی های داخلی، 
توانسته  گام های موثری برای ارتقای قدرت ملی بردارد، جایگاه 
ویژه و بلندی در قلوب ملت های منطقه خواهد داشت؛ جایگاهی 

که اکنون جمهوری اسالمی ایران در آن قرار گرفته  است.

محمد حسینی 
معاون پارلمانی رئیس جمهور 

برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه 
ششــم مبتال نخواهد شــد، شــما یادتان 
هســت که دولت قبل متنی را بــه  عنوان 
برنامــه بــه مجلــس دهم ارســال کــرد که 
مجلــس نپذیرفــت و گفــت ایــن برنامــه 
نیست؛ ناگزیر با اذن رهبری خود مجلس 

مأمور تدوین برنامه ششم شد. / فارس

محمد مصدق
معاون اول قوه قضاییه

تحــول و تعالی در قــوه قضاییه با ســخن 
گفتن محقق نمی شــود و به کار عملی با 
پشتوانه منطقی و علمی نیاز جدی دارد. 
امروز به دنبال این هســتیم عملکرد قوه 
قضاییــه را در معــرض دیــد همــگان قرار 
دهیم تا نخبگان نسبت به این عملکرد 

اظهارنظر کنند. / ایسنا

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

سابقه تمدنی مشترک ایران و افغانستان، 
یکــی شــدن خون هــا در برابــر تجــاوز و 
اشــغالگری در میادینــی همچــون دفــاع  
مقدس و دفاع از حرم و سال ها همزیستی 
محبت آمیــز مــردم ایــران بــا مهاجــران 
افغانســتانی، ســد محکمــی در برابــر 

توطئه های تفرقه آمیز علیه 2ملت است.

قدردانی علی اف از کمک ایران 
به منطقه نخجوان

رئیس جمهور آذربایجان در اظهاراتی درباره نتایج عملکرد 
دولت این کشور در سه  ماهه اول ســال جاری )میالدی( 
گفت: یک کریــدور جدید بین المللی از طریــق ایران به 
نخجوان و دنیا متصل می شــود. به گزارش ایســنا، الهام 
علی اف، رئیس جمهــور آذربایجان در ســخنرانی خود با 
اشاره به اینکه مردم نخجوان در گذشته به دلیل کارشکنی 
ارمنستان با کمبود گاز مواجه بودند، از کمک ایران برای 
تامیــن گاز منطقه نخجوان قدردانی کــرد؛ »ما هرگز آن 
ماجرایی را که نخجوان بدون گاز رها شــده بود، فراموش 
نخواهیم کرد. ارامنه گاز ما به نخجــوان را قطع کردند و 
آب ما را قطع کردند، اما در سال2005 براساس توافقی با 
ایران، گاز را از ایران به نخجوان منتقل کردیم و از آســتارا 
به آستارای ایران خط لوله گاز کشیدیم. اکنون نیز در حال 
انجام عملیات سوآپ میان 2کشور هستیم. از آن زمان، به 

این طریق گاز نخجوان تامین شده است.« 
وی همچنین به عدم ارتبــاط میان جمهوری آذربایجان و 
نخجوان از طریق خاک ارمنستان اشاره کرد و گفت: »این 
ارتباط از طریق ایران انجام خواهد شد. در حال برنامه ریزی 
برای اجرای پروژه ســاخت جاده از ایران به نخجوان و از 
آنجا به بازارهای جهانی هستیم.« علی اف در سخنان خود 
نخجوان را جزو خاک جمهوری آذربایجان برشمرد و افزود: 
این منطقه در ارمنستان مسدود و به همین دلیل ارتباط آن 
با آذربایجان قطع شده است. رئیس جمهور آذربایجان در 
بخش دیگری از این سخنرانی از سکوت کشورهای غربی 
در برابر این اقدامات ارمنســتان انتقاد و آنها را به داشتن 
استانداردهای دوگانه در مواجهه با تمامیت ارضی کشورها 

متهم کرد.

امیر عبداللهیان در نشست خبری با وزیر خارجه عراق: 
 توافقی در خصوص آزادسازی 

مطالبات مالی ایران به دست آمده است
وزیر امــور خارجه در نشســت خبری با 
وزیر امور خارجه عراق در پاســخی درباره 
آزاد ســازی منابع ارزی مســدود شده در 
کشورهای منطقه گفت: توافقی در خصوص 
آزادسازی مطالبات مالی ایران در یکی از بانک های خارجی به 

دست آمده است.
به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در دیدار فواد حسین، 
وزیر امور خارجه عراق گفت: توافقی درباره آزادسازی مطالبات 
مالی ایران نــزد یکی از بانک هــای خارجی به وجــود آمده و 
روزگذشته هیاتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی 
آن در تهران بود و مذاکراتی را با مقامات بانک مرکزی، اقتصادی 
و وزارت خارجه انجــام دادند و درخصوص زمــان و چگونگی 

آزادسازی این مبالغ توافق اولیه ای به عمل آمد.
امیرعبداللهیان افزود: امروز درباره موضوعات دوجانبه گفت وگو 
کردیم که از جمله آن موضوعات تأکیــد بر اهمیت لغو روادید 

زمینی بین 2 کشور بود.
وزیر امور خارجه کشــورمان افزود: امیدواریم در آینده نزدیک 
باتوجه به فاصله گرفتن 2کشور از بحران و شرایط حاد ویروس 
کرونا، قادر باشــیم رفت و آمدهای اتباع 2کشــور را از طریق 
مرزهای زمینی گسترش دهیم. صنعت توریسم میان 2کشور 
می تواند نقش مهمی در توسعه هرچه بیشتر مناسبات ایفا کند.

امیرعبداللهیان گفت: امیدواریم طرف عراقی این موضوع را که 
اتباع 2کشور بتوانند با خودروهای شخصی و خانواده های خود 
به استان های 2کشور سفر ســیاحتی و زیارتی داشته باشند، 

پیگیری کند.
وی تصریح کرد: در ماه های آینده می توانیم روابط 2کشــور را 
در عرصه های مختلف گسترش دهیم. در 7ماه گذشته، حجم 
مبادالت تجاری و همکاری های 2کشور چهار و نیم برابر افزایش 

پیدا کرده است.
وزیر امور خارجه گفت: در این دیــدار بر نقش مهم منطقه ای 
عراق تأکید و از نقش دولت عراق برای ایجاد تفاهم منطقه ای 
قدردانی کردیم. همچنین بر اهمیت گفت وگوهای منطقه ای 
تاکید و از تالش های دولت عراق برای از سرگیری گفت وگوهای 

ایرانی - سعودی استقبال کردیم.
امیرعبداللهیان افزود: امیدواریم منطقه ما شاهد ثبات، امنیت، 
پیشرفت و رفاه هرچه بیشتر باشد. وی یادآور شد: همچنین در 
این دیدار بر تحوالت و برقراری آتش بس در یمن تاکید کردیم 
و در خصوص لغو محاصره انسانی و گفت وگوهای یمنی - یمنی 

اتفاق نظر داشتیم.
وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بر این موضوع که در 
سوریه بخش هایی از خاک این کشور در اشغال پایگاه های نظامی 
است مخالفت خود را اعالم می کنیم چرا که مردم سوریه باید در 
سایه استقالل و حاکمیت و تمامیت ارضی نسبت به آینده خود 

تصمیم گیری کنند.
امیرعبداللهیان تصریح کــرد: در این دیدار درخصوص آخرین 
تحوالت در افغانستان بحث و گفت وگو کردیم و از تشکیل دولت 
فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان هم حمایت می کنیم.

وی با اشاره به اتفاق ناگواری که مقابل سفارت ایران در کابل و 
سرکنسولگری در هرات رخ داد، گفت: دولت مرکزی افغانستان 
با اعزام والی هرات مراتب ناخرسندی و محکومیت این اقدام را 

به صراحت اعالم کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: امروز هم جمع بزرگی از مردم 
و گروه های سیاسی افغانستان با حضور مقابل نمایندگی های 
ایران با تقدیم گل نشان دادند دشمنان مشترک 2کشور قادر 
نیســتند با توطئه افکنی موجب بروز مشــکالت و ناامنی در 
مرزهای مشترک و روابط 2کشور شوند. امیرعبداللهیان تصریح 
کرد: جمهوری اسالمی ایران شناسایی هیأت حاکمه سرپرستی 
افغانستان را منوط به تشکیل دولت فراگیر در این کشور می داند.

الزام انتشار مشروح 
مذاکرات در طرح شفافیت

بیش از 200تن از نمایندگان طرح شفافیت قوای 
ســه گانه را امضا و به هیأت رئیسه ارسال کردند. 
با توجه بــه اینکه طرح به صورتــی 2فوریتی به 
هیأت رئیسه ارسال شده، طبق آیین نامه داخلی 
مجلس باید هفته آینده در دستور کار مجلس قرار 
گیرد. در مقدمه این طرح تصریح شده که »برای 
ارتقای ســرمایه اجتماعی در جمهوری اسالمی 
ایران و تقویت باور عمومی که هیچ چیز از مردم 
پنهان نبوده و تمامی مســئوالن و دولتمردان و 
مدیران و نمایندگان در جمهوری اسالمی ایران 
به این امر بــاور دارند که بایــد اطالعات مربوط 
به حوزه فعالیت دســتگاه های متبوع خود را به 
همراه مذاکرات و تصمیمــات متخذه که قاعدتا 
بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده ای از جامعه 
اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و 
امکان داوری را برای مردم فراهم سازند، تقدیم 
می شــود.« براســاس ماده 5 این طرح تمامی 
نهادهای شــورایی کشور مشــتمل بر مجلس 
شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
شوراهای شهر و روستا و شــوراهای عالی کشور 
موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و 
کمیسیون های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را 
بالفاصله در پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کنند. 
آیین نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر 
کدام از نهادها و شوراها پس از 3ماه از تصویب این 
قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت 

ملی به اطالع عموم رسانده شود.
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تجمع و تعرض اخیر در مقابل نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در کابل و هرات با واکنش های گسترده ای در ایران 

و همچنین افغانستان مواجه شد؛ موضوعی که نشان می دهد روابط تاریخی 2ملت فراتر از چیزی است که عده ای با گفت وگو
تحریکات خارجی و اهداف خاص، بتوانند خللی به آن وارد کنند.

این در شرایطی است که به نظر می رسد در روزهای اخیر دست هایی در کار است تا روابط دیرینه 2 ملت ایران و افغانستان را با اخالل 
مواجه کند؛ جریان مشکوکی که اخیرا تالش می کند با انتشــار ویدئو ها و تصاویر مخدوش، چنین القا کند که اتباع افغانستانی در 
کشورمان مورد آزاد و اذیت قرار می گیرند. با وجود این، مقام های مسئول در کشورمان همواره تأکید کرده اند که بدرفتاری با مهاجران 
افغانستان سیاست جمهوری اسالمی ایران نیست و دشمنان دوملت تالش می کنند به صورت سیستماتیک، با انتشار وسیع تصاویر 
و ویدئوهای مبهم و مخدوش، روابط دوملت را تحت تأثیر قرار دهند. در این میان اما تعرض عده ای به نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در کابل و هرات با محکومیت های گسترده ای در داخل این کشور مواجه شد که نمود آن  را در »تجمع بزرگ مردمی برای مقابله 
با فتنه گران« در کابل می توان مشاهده کرد که دیروز برگزار شد و با قرائت بیانیه و اهدای گل به سفارت کشورمان در این شهر همراه 

بود و بازتاب وسیعی هم در رسانه ها داشت.
در این تجمع، شمار زیادی از شهروندان افغانســتان حضور یافتند تا از 2ملت ایران و افغانستان درخواست کنند تا درمقابل نفاق 
دشمنان هوشیار باشند؛ »این جمع شدن به معنی بلندکردن فریاد »نه« گفتن به دشمنان و نفاق افکنان و زمزمه قشنگ همبستگی 
میان ملت برادر ایران و افغانستان است.« آنها در این تجمع گفتند: »از 2دولت ایران و افغانستان می خواهیم تا با مدیریت سالم، مانع 
ایجاد تفرقه توسط دشمنان شده و جلوی جریان های مخرب را بگیرند. امروز و بارها فریاد اتحاد 2ملت قهرمان و مجاهد را سرخواهیم 

داد تا ندای بلندی بر توطئه های دشمن بوده و صدایی برای همدلی، دوستی و همگرایی 2ملت باشد.«
با وجود این اما تحلیل زمینه های بروز چنین وقایعی با هدف شناخت پشت پرده های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ رویدادهایی 
که محسن روحی صفت، معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه و کارشناس مسائل شبه قاره معتقد 
است می توان دست رقبای منطقه ای ایران را در آنها مشاهده کرد. او اگرچه انتقادهایی به مدیریت ورود مهاجران به کشورمان دارد، 
اما القای بدرفتاری سیستماتیک با مهاجران افغانستانی را تصویر نادرستی می داند که بیشتر از سوی جریان های مشکوک هدایت 

می شود. گفت وگوی همشهری با محسن روحی صفت را در ادامه می خوانید.


