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گزینه های ایران در افغانستان
چه بود؟
خروج آمریکا از افغانستان پس از  20سال حضور
و اشغال موجب ایجاد سلسل ه ای از اتفاقات بسیار
سریع و فاجعه بار شد .آمریکاییها که با ایجاد
هزینههای سنگین جانی و مالی بــرای خود و
افغان ها امید داشتند دولت و ارتش ایجاد شده
در افغانستان بتواند حداقلی از مقاومت درمقابل
طالبان را از خود نشان دهد ،از نابود شدن سریع
این دستسازهای خود متحیر شدند .در این
میان البته دربــاره آینده افغانستان بحث های
متفاوتی مطرح می شود اما این که چگونه طالبان
به سرعت بر افغانستان غالب شدند و همسایگان
به ویژه ایران چه سناریوهایی در این باره پیش
روی خود داشتند  ،می توان از منظرهای متفاوتی
به موضوع نگریست .به عبارتی پس از تاکید بر
لزوم مطالبه گری از آمریکا سوال این جاست که
با توجه به واقعیت های میدانی ،چه گزینههایی
برای ایران وجود داشته است؟
سقوط دولت افغانستان و ارتش این کشور با توجه
به بیکفایتی عجیب و بیمیلی تمام ساختارهای
قبلی در دفاع از کشور ،به صورت کامل از دست
ایران خارج بوده و ایران عمال نمی توانسته هیچ
اقدامی در این راستا انجام دهد .از طرف دیگر
اشرف غنی که سرسپردگی خود به آمریکاییها
را در تمامی مراحل حکومتش نشان داده بود،در
خصوص ایران دارای موضعی منفی بود و برای
کمک گرفتن از ایران اشتیاقی نداشت.
ایــران در سقوط افغانستان توسط طالبان نیز
گزینه خاصی نداشت .ورود مستقیم به جنگ
با این گروه به معنای ورود نظامی به افغانستان
بود که قبل از این سه ابرقدرت در آن شکست

خورده بودند :بریتانیاییها در اواخر قرن نوزده،
شوروی در آخرین سال های حیات خود و آمریکا
هم با 2.2هزارمیلیارد دالر هزینه.به همین دلیل
هرگونه ورود خارجی به افغانستان به معنای ورود
به باتالق عمیقی است که خروج از آن ،فرارگونه
و شکست خورده خواهد بود .ارسال گروه های
مقاومت به داخل افغانستان یا حمایت رسمی
و علنی از برخی گــرو ههــای داخــل افغانستان
نیز عمال تفاوتی با گزینه قبلی ندارد .به ویژه آن
که احتمال ایجاد جنگ های مذهبی و قومیتی
را در افغانستان افزایش می داد.لذا این گزینه نیز
برای ایران موجود نبوده یا مطلوب نبوده است .به
خصوص بایدتوجهشودطالبانیکگروهاشغالگر
نیست و میزانی از حمایت مردمی را به واسطه
قومیت یا برخی نگرش هــای اعتقادی پشت
سر خود دارد؛ گر چه قطعا این حمایت نسبت
به جمعیت افغانستان محل ســوال است .این
موضوعات به معنای اعتماد به مدعای «تغییر»
که طالبان آن را مکررا اعالم میکند نیست؛ چرا
که برخی از رفتارهای افراطی این گروه نوعی از
اعتقادات آن هاست و نمیتواند موضوع تغییر
موضع قرار گیرد .لذا انتظار قطعی این است که
برخی از رفتارهای افراطی در بین این گروه بروز
خواهد کرد .به ویژه آن که طالبان در درون خود
دارای گروه بندیهای متفاوت و متعددی است و
هرلحظهممکناستطرفهایافراطیبهقدرت
غالب تبدیل شوند .از طرف دیگر طالبان به علت
نداشتن ساختار رسمی و سازمانی ،توان چندانی
بــرای کنترل بر همه اعضا به ویــژه اعضای رده
پایینی خود ندارد و بروز انواع رفتارهای افراطی
از آنــان کامال ممکن اســت .لذا نباید بر اساس
یک فیلم یا خبر درباره کلیت این گروه و آینده آن
قضاوت کرد .پس مسئله ،تطهیر ،امیدواری به
تغییر یا عناوینی این چنینی نیست؛ بلکه به نوعی
واقعیتمیدانیحضورطالبانبهعنوانحاکمیت
هم مرز با کشورمان است که در نوع تعامل آینده
با این گروه موثر است .این همان دلیلی است که
همسایگان افغانستان را نیز به سمت همکاری
حداقلی با طالبان معطوف کرده است .اما نکته
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مهم و اساسی در برهه کنونی نیاز طالبان به
همکاری بینالمللی و مشروع شناخته شدن
است .همین نیازمندی باعث شده تا دولتهای
مختلف به دنبال ایجاد گزینههای مطلوب خود
از طریق طالبان و دیگر طر فهای موجود در
افغانستان باشند.
ایران نیز تالش کرده تا با استفاده حداکثری از
ظرفیتهای خود ،طالبان را به سمت تشکیل
دولتی فراگیر بکشاند .این قطعا مطلو ب ترین
گزینه برای ایــران و طیف گسترد ه ای از دولت
هــای جهان اســت ،چــرا که قبضه کامل قدرت
تــوســط طالبان هــم مشروعیت حــداکــثــری را
ندارد و هم مشکالت بزرگی را برای همسایگان
ایــجــاد مـیکــنــد .امــا در ایــن جــا البته بــه نظر
میرسد مشکالت اساسی وجــود دارد چرا که
طالبان پس از دو دهه جنگ و درگیری ،قدرت
را بــه راحــتــی تقسیم نخواهد کرد.نکته مهم
دیگر میزان وابستگی طالبان به آمریکاست.
برخی نگر شها نشان می دهد که آمریکاییها
طالبان را در افغانستان به قدرت رساند هاند یا
نوعی تقسیم قدرت در این زمینه اتفاق افتاده
است؛ قطعا مذاکرات دوحه قطر در دوره ترامپ
و دوره اخیر دارای نوعی پذیرش دوطرفه برای
آینده افغانستان بــوده اســت .اگر چه دو طرف
بــرای رسیدن به اهــداف خود بده بستان هایی
کرد هاند اما این موضوع که تمام عاملیت را به
طــرف آمریکایی نسبت دهیم و معتقد باشیم
آن ها با یک برنامه ریزی ویژه توانسته اند آینده
افغانستان را رقم بزنند ،با واقعیت همخوانی
ندارد .لذا باید از نگاههای استعمارزده که آمریکا
را ابرقدرتی خارقالعاده معرفی میکند پرهیز
کرد .نماد آمریکا در این زمینه دقیقا همان لحظه
بغض بایدن در کنفرانس خبری پس از انفجار
فرودگاه است؛ همان قدر مستاصل.با این اوصاف
به نظر می رسد ایــران تا این جای کار توانسته
مدیریت نسبتا مناسبی در موضوع افغانستان
داشته باشد هر چند باید منتظر تحوالت آینده
بود؛ تحوالتی که همانند سقوط برق آسای کابل
میتواند به چشم بر هم زدنی دگرگون شود .

سفره مردم خراسان رضوی  61،درصد گران تر از پارسال!
گزارش مرکز آمار از شاخص های قیمت مصرف
کننده حاکی از گران تر شدن ۶۱درصدی سفره
مردم خراسان رضوی نسبت به سال گذشته
است.این وضعیت در استان های دیگر هم با
اعداد و آمار دیگر اعالم شده است.آمار رسمی
بیانگر رشد تــورم ساالنه به  45/2درصــد در
مــرداد ماه امسال اســت .تــورم خوراکیها در
مــرداد  4.6درصــد نسبت به تیرماه 1400
بیشتر شده است .تورم نقطهای مرداد 1400
نسبت به مــرداد  1399معادل  43.2درصد
اعالم شده است .تورم نقطهای خوراکیها در
مــرداد معادل  58.4درصــد بــوده است.تورم
م ــرداد  1400نسبت بــه م ــرداد  1399نیز
معادل  45.2درصد اعالم شد .تورم نقطهای
خوراکیها در مــرداد  1400نسبت به مرداد
 1399برای روغن  102درصد ،سبزیجات و
حبوبات  83درصد ،قندو شکر  63درصد ،نان

و غالت  45درصد ،گوشت  57درصد ،گوشت
قرمز و ماکیان 54درصد ،ماهی 73درصد ،شیر
و پنیر و تخم مرغ  67درصد ،میوه  47درصد،
چای و قهوه و نوشابه  70درصد ،پوشاک و کفش
 54درصد ودخانیات  32درصد اعالم شده و
نشا ندهنده فشار مضاعف و باال بر سفر ههای
مردم و مخارج خانوارهاست که عمال هزینههای
زندگی و خوراک را دو برابر کرده است.در این
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری

مربوط به استان فارس با  4/6درصد افزایش و
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با
 1/8درصد افزایش است .نرخ تورم خوراکی
ها و آشامیدنی ها در استان تهران  1/55بوده
است اما در خراسان شمالی این عدد  7/62و
در خراسان جنوبی  7/51بوده است.مشروح
گزارش مرکز آمار از اوضاع آشفته تورم خوراکی
هــا در خراسان رضــوی را در سایت خراسان
بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• این چند روزه چقدر تعجب می کنیم! میوه
فروشی رفتم از قیمت ها شگفت زده شدم.
یک کاهو خریدم  20هزارتومان! لبنیاتی
رفتم از قیمت ها شاخ درآوردم .یک پاکت
شیر خریدم  12هزار تومان! گوشت و مرغ
خریدم ،از قیمتش متعجب شدم و ...واقعا
دست مسئوالن درد نکند.
••کدام بی انصافی به خودش اجازه می دهد
هر روز برق مــردم را قطع کند و بعدش هم
فیش هایی با مبالغ باال دم خونه بفرستد؟
بماند که لپ تاپ گرون ما سوخت!
••متاسفانه این غول گرانی را کسی نمی تواند
مهار کند! مگر کسی نظارت ندارد؟ هر روز
گرانی! بابا خسته شدیم!
•• مردم اول باید تحت معاینه و آزمایش قرار
بگیرند .شاید کسی با این واکسن ها بدنش
ناسازگار باشد و فوت کند .اصال برای دولت
اهمیتی دارد؟ شاید هم به نفع دولت است
که یک یارانه بگیر کمتر شود!
•• شما که در روزنامه تان قیمت میوه را درج
می کنید پاسخ بدهید که کدوم میوه فروش
به این قیمت میوه دست مردم میده؟خربزه
کیلویی 6900خربزه آشغال و خــراب رو
میگن  10تومان می گی نه؟ به بولوار خیام
شمالی سری بزن.
•• وقتی هر مغازه داری اجناس را به قیمت
دلــخــواه خ ــودش مــی فــروشــد و در جــواب
اعتراض خریدار می گوید هرجا خواستی
شکایت کن معنایش این است که نظارتی
نیست و اگر هم اندک نظارتی هست جدی
نیست و جریمه ها اصال بازدارنده نیست.
•• ملتی که با وجود مشکالت فراوان به دنبال
حاشیه سازی باشه هیچ وقت روی آرامش
و رونق را نخواهد دید .مگه دیدن بدن نیمه
عریان هنر پیشه ای که چندین نقش با لباس
روحانیت بازی کرده چه فرقی دارد که اون
خوب بوده و این بد؟ هنرپیشه ای که نقش
های دفاع مقدس بازی می کرده هم همون
کار رو کرده خب .چرا کسی همین را یک بار
نگفت به منتقدان بیکار وحاشیه سازان حرفه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ای که اگه اون خوب بوده اینم خوبه! پس این
همه جار وجنجال عبث و بیهوده چیه؟
•• فرق بین بازنشستگان تامین اجتماعی با
بازنشستگانلشکریوکشوریچیستکهنباید
ازمزایایبیمهمکملمثلآنانبرخوردارباشند؟
•• با کمال تاسف مسئوالن سازمان آب و برق
بــدون اطــاع رسانی قبلی از اول ســال دو
مرحله هزینه آب و برق را دو برابر کردند و هیچ
جوابگو هم نیستند .آیا خودشان حقوق بگیر
نیستند یا از حقوق نجومی بهره مند هستند
که درد مردم را لمس نمی کنند؟ فیش آب
ماه قبل من با یک هزینه مصرف  ۲۸۰هزار
تومان و این ماه با همان مصرف  ۴۸۰هزار
تومان آمده! کسی هست به درد مردم برسه؟
•• اگر مسئوالن و دولــت ،نیت و اراده کنند
مشکالت وگرانی حل خواهدشد و می توانند
ظرف یک هفته دالر را به هفت هزار تومان
برسانند .آری ایــن اراده بــود که نــرخ ها را
افزایش داد وسختی ها بیشتر شد.
•• میدان نمایشگاه مشهد وضعیت ترافیکی
نابسامانی دارد .فقط می خواستن به صورت
نمایشی کــاری را انجام بدهند که افتتاح
کردند .االن پروژه به کندی پیش می رود.
•• واقعا جای تاسف داره وغم بزرگی رو دل
آدم می شینه وقتی می بینیم تیم اعزامی به
پاراالمپیک با کسب مدال های خوش رنگ
باعث افتخار و غرورما می شن و تا حاال هیچ
کدوم از این عزیزان رو نه تا حاال دیدیم و نه
اسم شون رو شنیدیم .بعد بازیکنان فوتبال
همه ماشین سه میلیاردی به باال سوار میشن
و تا حاال پاشون به این میادین بزرگ نرسیده،
چه برسه به این که بخوان برامون مدال کسب
کنن! بی عدالتی مطلق یعنی همین و بس!
••رفیقم مهندس سخت افزاره .امروز برگشت
گفت این پرینتر دیگه خراب شده کار نمیکنه،
همون موقع آبدارچی شرکت اومد یه لگد زد به
دستگاه یهو شروع کرد به پرینت گرفتن!
••هفته دفاع مقدس نزدیک است .لطفا ازهم
اکنونبهفکرتهیهبرنامهایباموضوعپیگیری
دریافت غرامت جنگ از عراق باشید که 30

نمابر05137009129 :

سال است با توجه به محکومیتش هنوز توسط
دولتمردان ایران دریافت نشده.
••به خدا حقوق یه کارمند به خصوص یه مامور
انتظامی که اکثر اوقات در محل کار و آماده
باش است تا دهم ماه هم جوابگوی مایحتاج
زندگی نیست .فکری باید کرد.
••یه پیامک اومد برام که بابت نوسازی ملک
 700هزار تومان باید عوارض پرداخت کنم!
اوال از کجا می دونید که ما نوسازی کردیم؟
ثانیا این رو دیگه از کجاتون درآوردین که بابت
ترمیم خونه فرسوده باید عوارض بدیم؟ ترمیم
نمی کردم ،خونه می آمد روی سرم خوب بود؟
••چرا در کشورهای همسایه تقریبا 90درصد
مردم ماسک نمی زنند و واکسن کرونا هم به
آن صورت تزریق نمی کنند و مرگ و میر خیلی
کمتر از ما دارند؟
•• لطفا شما که به دولت می فرمایید فوری
مزایای فوق العاده فرهنگیان را پرداخت
کند بسیار خــب ،بفرمایید ف ــوری قانون
جامع حمایت از ایثارگران بازنشسته تامین
اجتماعی را هم مشابه کشوری ها و لشکری
ها اجرا کنند .البته اول یک سوزن به خودتان
بزنید یک جوال دوز به دیگران.
•• یکی از راه هــای تأمین مسکن مناسب،
احیای بافت فــرســوده شهری و روستایی
اســت .اوال تمام امکانات ،آب ،بــرق ،گــاز و
تلفن مهیاست .ثانیا با نوسازی بافت فرسوده
معضالت اجتماعی مانند اعتیاد کاهش
مییابد .ثالثا مستضعفان می توانند به راحتی
صاحب مسکن مناسب شوند.
•• از پدیده چه خبر؟ مثل این که مالک باشگاه
تیم رو تحویل گرفته پز بده .از تمام مسئوالن
استان خواهش می کنم این تیم و سرمربی
خوش نامش رو رها نکنن.. .
•• فروش هر واکسن تقلبی یعنی کشتن یک
انسان بی گناه .به همین دلیل نباید هیچ
سهل انگاری در این زمینه صورت بگیرد.
•• آقای رئیسی مردم شما را دوست دارند به
شرطی که مستقل باشی ان شــاءا ...موفق
می شوی.

