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احسان هللا مایار

انقالب و کودتا در دو کشور همسایه و مسلمان
و دست آورد های شان
در اواخر دهۀ قرن بیستم ملت افغان و ایران شاهد بزرگترین تغییر در نظام مقتدر شان بوده که یکی را در قطار
کشور های مقتدر جهان آزاد و دیگرش را غرق در جنگ و تباهی و اشغال شدۀ بیگانگان گردانید.
انقالب ایران در  22دلو سال  13۵۷هجری شمسی ( 11فبروری  )19۷9با سقوط نظام شاهیی ایران زیر شعار
اسالم صورت گرفت و تقریبا ً عین زمان در کشور همسایۀ شرقیی ایران ،افغانستان یک گروه نابکار بی دین زیر
شعار رنجبران افغان به پیش ،نظام جمهوری منتخب را از بین برد و دست و پاچه را باال نموده در کشتار و
تباهی ملت افغان بی رحمانه اقدام نمود که تا امروز دوام دارد.
بیآئید لحظه ای بدون از استیالی نظر ما تحت تأثیر از ُحب و بغض و وابسته به طرز تفکر شخصی پیرامون
رویداد های باال مکثی نمائیم و وضع هر دو کشور و اتباع مسلمان و همسایه را در یک منطقه مورد غور قرار
دهیم و سؤال نمائیم چرا در ایران انقالب اسالمیی صورت گرفت و به این مدارج بلند پایه رسید و افغانستان با
کوتادی فرومایه و خاینانۀ ضد اسالم و ارزش های سنتی یک جامعۀ اسالمی ،وضع کشور و مردم آن را به
حالتی کشید که در طول چهل سال نحس گذشته روزی را به خاطر نداریم که فرزندان ما به خاک و خون نغلطند
و تباهیی در آنجا صورت نگیرد.
بنده عمدا ً و بنابر عدم استیالی معلومات دقیق پیرامون سؤال پیچیده در پراگراف باال صواب نمی بینم بیجا بحث
نمایم لیک از خوانندگان محترمی که صالحیت ارائۀ نظر را دارند درخواست می نمایم موضوع را به مناظره
کشانده جهت تنویر اذهان در مورد نگاشته و خدمت بزرگی انجام دهند.
انگیزۀ نوشتن این مقال مطالعۀ یک خبری بود که دیروز در اخبار بی بی سی نشر شده و بایست اعتراف نمایم
که رشکم آمد که چرا در کشوریکه هر دو در یک زمان به امتحان گرفته شدند یکی به مدارج عالی خود رسید
که با بزرگترین قدرت جهانی پنجه نرم می کند و دیگر آن که ما هستیم به جان یکدیگر افتاده و در تخریب وطن
خود زور آزمائی می کنیم.
اینک بُرشی از بی بی سی از نظر تان گذشتانده می شود:
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روحانی در تماس با مکرون خواستار تضمین فروش نفت شد:

حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طرف
های باقی مانده در توافق اتمی ،برجام ،را ترغیب کرد برای حفظ آن تالش کنند.
از سوی دیگر رهبر فرانسه خواستار گفت و گوهای وسیع تر درباره برنامۀ موشکی و نقش ایران در منطقه
خاورمیانه شده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آقای روحانی در این تماس گفت" :ایران خواهان حفظ برجام است اما در عین
حال اگر در زمینه تضمین کانال های مالی و پولی ،نفت ،بیمه و حمل و نقل ،آینده برنامۀ اجرایی اروپا روشن
نباشد ،اقدامات دیگری را خواهد داشت".
او گفت" :ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و با توجه به خروج یک جانبه امریکا از توافق هسته
ای از سایر طرف ها انتظار دارد که به برنامۀ های خود برای حفظ این توافق ،سرعت و شفافیت بیشتری دهند".
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ماه می تصمیمش برای خروج از برجام را اعالم کرد .او به تدریج درحال
بازگرداندن تحریم های مربوط به برنامۀ اتمی ایران است که براساس آن توافق معلق شده بود.
آقای مکرون هم در این تماس بر تعهد کشورش به حفظ این توافق تاکید کرد.
اما به گزارش خبرگزاری رویترز او بار دیگر خواستار مباحثات گسترده تر با همه طرف های مرتبط در مورد
آینده برنامۀ اتمی ایران پس از سال  ،202۵برنامۀ موشک های بالستیک و نفوذ این کشور در منطقه خاورمیانه
شد.
بریتانیا ،فرانسه و آلمان  -سه کشور اروپایی امضا کننده برجام  -برای اطمینان از اینکه ایران همچنان از فواید
برجام بهره مند می ماند در تقال بوده اند .آنها از ایران خواسته اند علیرغم تصمیم آقای ترامپ ،از برجام خارج
نشود.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران ،روز  19آگست گفت آنچه اروپاییها از زمان خروج امریکا از
برجام انجام دادهاند ،بیشتر اعالم موضع بوده و اروپاییها هنوز برای هزینه کردن آماده نشده اند.
او گفت هر چند اروپاییها "حرکت رو به جلو داشتهاند ،اما اعتقاد ما این است که آنها هنوز برای هزینه کردن
آماده نشدهاند".
ایران براساس این توافق بخش های حساس برنامۀ اتمی خود را در قبال تعلیق تحریم های مربوط به برنامۀ هسته
ای معلق کرد.
امریکا در ماه اگست بخشی از تحریم ها را باز گرداند که شامل تجارت طال و سایر فلزات گران بها ،صنعت
اتومبیل سازی ،و خریدار ارز امریکا می شد.
 2از3

واشنگتن می گوید که تحریم های مربوط به صادرات نفت و بخش بانکی را روز  ۴نومبر از سر می گیرد.
"اشراف بر خلیج فارس"
از سوی دیگر "دریادار پاسدار" علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است که ایران
"اشراف کاملی" بر خلیج فارس دارد.
به گزارش منابع خبری ایران او گفت" :در تنگه هرمز حضور و ورود ناوها طبق قانونی که برای آبها و تنگه
های ساحلی کشور دارای آن تنگه ،وجود دارد« ،کنترل باند» را صورت میدهیم و تمامی ناوها و شناورهای
نظامی و غیرنظامی کنترل میشود و اشراف کاملی بر خلیج فارس وجود دارد و حضور ما در منطقه ،فیزیکی
و دائمی و شب و روز است".
او همچنین گفت که " ...پیامی برای همسایه های مسلمان خود داریم که بار ها عنوان کردیم دست برادری را به
سمت شما دراز می کنیم و اعتقاد داریم خلیج فارس خانۀ ماست و می توانیم امنیت خلیج فارس را تامین کنیم و
نیازی به حضور بیگانگانی مثل امریکا و کشورهایی که خانۀ شان اینجا نیست ،وجود ندارد".
مایک پومپئو وزیر خارجۀ امریکا ظاهراً در اشاره ای به این سخنان در توییتر نوشت" :جمهوری اسالمی ایران
تنگۀ هرمز را کنترل نمی کند .تنگۀ هرمز یک آبراه بین المللی است .ایاالت متحده به همکاری با شرکای خود
برای اطمینان از آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت در آبراه های بین المللی ادامه می دهد".
پایان
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