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رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

چالش های طالبان در مسیر تثبیت
طالبان ،بخش عمده ای از اعضای کابینه خود را
معرفی و به رغم ادعای پیشین خود مبنی بر همه
شمول بودن کابینه ،تمام مقامات حکومتی را از
اعضای معروف و برجسته خود انتخاب کرده اند.
علی الحساب ،قضاوت درباره این را که طالبان تا
چهاندازهنسبتبهگذشتهشان،دستخوشتغییر
شدهاند،بهگذشتزمانواگذارمیکنیم(هرچند
که معرفی کابینه و نیز سرکوب تظاهر کنندگان
در هرات و دستگیری خبرنگاران و کتک زدن آن
ها در کابل ،عالمت سوال هایی را در مقابل این
ادعا قرار داده است) اما باید به این پرسش مهم نیز
پاسخدهیمکهطالباندرمسیرایجادیکحکومت
اقتدارگرا و قوی ،با چه موانعی روبه رو هستند؟
مقاماتپاکستانبهطورتمامقدطیهفتهگذشته
تالش کردند تا به تثبیت حکومت طالبان کمک
کنند .ژنرال حمید فیض رئیس سازمان امنیت
پاکستان با حضور در کابل ،تالش کرد تا عالوه
بر تدارک امکانات الزم برای سرکوب مقاومت

پنجشیر ،اختالفات عمیق میان مال برادر و سراج
الدین حقانی را از طریق معرفی فرد سوم مرضی
الطرفین (مال محمد حسن اخند) در راس کابینه
حل و فصل کند و همزمان شاه محمود قریشی
وزیر خارجه پاکستان ،تنها 10روز پس از سفر
منطقه ای اش ،روز گذشته اجــاس مجازی با
کشورهای همسایه افغانستان برگزار کــرد تا
راهی برای رسمیت بخشیدن به امارت طالبان
پیدا کند.این که چشم انداز روابط جامعه جهانی
و به ویژه کشورهای منطقه و به رسمیت شناختن
آن ها چگونه خواهد بــود ،به عوامل متعددی
وابسته است اما حتی اگر حکومت طالبان در
این مسیر توفیق نسبی هم داشته باشد باز هم
نمی توان گفت طالبان در مسیر استیالی کامل
بر افغانستان ،مسیر همواری را پیش رو دارند.
طالبان به طور مشخص با سه مانع در مسیر قدرت
گیری و تثبیت آن در داخل این کشور مواجه اند:
-۱جبهه مقاومت ملی که طی هفته گذشته
در برابر طالبان به سختی جنگیده اســت ،به
رغم مشکالتی که دارد ،هنوز تفنگ را بر زمین
نگذاشته و به عنوان یک موی دماغ جدی در برابر
طالبان ،نقش آفرینی میکند.
 -۲اما مهم تر از این جبهه ،اعتراضات گسترده
مدنی است که طی چند روز گذشته ،در شهرهای
مختلف در حال گسترش است و زنان ،نقش پر
رنگی در آن دارند.طالبان حتی اگر بتوانند با

دستور فوری فرمانده سپاه به فرماندهان سراسر کشور:

واکسیناسیون را  ۲۴ساعته کنید
فرمانده کل سپاه در دستوری به فرماندهان
سپاههای استانی سراسر کشور ،از آن ها خواست
تمام ظرفیتهای خود را بــرای واکسیناسیون
گسترده به میدان بیاورند و واکسیناسیون را 24
ساعته کنند.سرلشکر سالمی گفت :سپاه های
استانی و وزارت بهداشت یک جهاد گسترده را
بــرای مقابله با کرونا انجام داد هانــد و این روند
باید با قدرت ادامه پیدا کند .وی با بیان این که
ظرفیتهای ما برای مقابله با این بیماری در حال
افزایش اســت ،افــزود :در حال شکلگیری یک
آرایش قدرتمند در حوزه وزارت بهداشت و سپاه
هستیم و با ورود واکسن به کشور نگرانیها در این
خصوص از بین رفته است.وی افزود :همه دنیا
درگیر بیماری کرونا هستند اما در کنار این ،کشور
مادرتقاطعچندعاملدیگرمانندتحریمفشارهای
روانی و جنگ روانی دشمنان و فشارهای سیاسی

و حتی نظامی و تحریم اســت امــا چیزی که ما
را میتواند موفق کند همین اراده و همکاری
مردان و زنان کشور ماست که موجب میشود از
مسیرهای صعب العبور و گردنههای سخت عبور
کنیم .فرمانده کل سپاه تصریح کرد :ما برای یک
کار بزرگ دور هم جمع شدیم ،این یک دستور
قاطع است که تمام سپاههای استانی با ظرفیت
کامل با استفاده از ظرفیت عظیم و بی پایان بسیج
به میدان بیایند تا بتوانیم عمل واکسیناسیون را به
سرعت انجام دهیم.سردار سالمی توسعه مراکز
واکسیناسیون را یک امر مهم دانست و افزود :باید
فرماندهان سپاه استانی با اختیار خود و بنا بر نیاز
استان و شهرهای مختلف ،مراکز را افزایش دهند.
وی افزود :ما از رهبر انقالب دستور داریم که برای
نجات مردم از این بیماری از تمام ظرفیتهای
خود استفاده کنیم.
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مشت آهنین ،مقاومت های سخت را برای مدتی
سرکوب کنند ،تحت هیچ شرایطی قادر نخواهند
بودتفکرمقاومتنرمدرقالبمخالفتهایمدنی
را سرکوب کنند.البته انتظار میرود که طالبان،
با این حرکت های مدنی هم برخورد جدی کنند
(کما این که این گونه نیز شده است) اما به هر
میزانکهتالشکنندازطریقاعمالفشار،صدای
مخالفان را خاموش کنند ،بر حجم این صداها
افزودهخواهدشدبنابراین،شایدمهمترینچالش
فرارویطالباندرحالحاضر،نارضایتیگسترده
مردمی از عملکرد سه هفته گذشته طالبان است
تا جایی که به رغم ترس وحشتناکی که از عکس
العمل خشن این گروه در ذهن همه است ،باز هم
برای ابراز مخالفت خود ،به خیابان ها آمده اند.
 -۳با ایــن که فعال اختالفات درونــی طالبان
فروکش کــرده اما این گــروه در سطح میدانی،
گروه های متعددی را در دل خود جای داده که
فعال زیر پرچم طالبان فعالیت میکنند اما در
حقیقت طالب نیستند.برخی ازایــن شبکه ها
که به سازمان های امنیتی خارجی نیز وصل
هستند ،بسیار مستعد خروج از سیطره طالبان
و برافراشتن پرچم هــای رنگی جدید هستند
بنابراین ،انتظار نمیرود که طالبان ،روزهای
آرامی را در پیش داشته باشند .موانع فزاینده
بیرونی و درونــی ،میتواند این گروه و حکومت
شان را تا سرحد فروپاشی دچار مشکل کند.

ادامه تحریم اپلیکیشن های
ایرانی در گوگل پلی
گوگل ،اپلیکیشنهای فیلیمو ،آپارات و مسیریاب
بلد را از بستر گوگل پلی حذف کرد .ماجرای
حــذف اپلیکیشنهای ایــرانــی از اپــل و گوگل
از ســال  ۹۶آغــاز شــد .از همان زمــان کاربران
سیستم عامل اپل تا امروز با چالش جدی برای
نصب اپهای ایرانی مواجه هستند .گوگل برای
دورهای در همان سال اقدام به حذف اپهای
ایرانی کرد ولی پس از دور های نسبتا کوتاه،
شرایط به حالت عــادی برگشت .با این حال،
به نظر میرسد سختگیر یهای گوگل برای
کسبوکارها و کاربران ایرانی از سر گرفته شده
و مشخص نیست دامنه حذف اپلیکیشنهای
ایــرانــی تا کجا ادام ــه خواهد داشــت.تــا کنون
اپلیکیشنهای طاقچه ،ماسک ،آپارات ،فیلیمو
 ،مسیر یاب بلد،روبیکاو ...به دلیل تحریمها از
گوگل پلی حذف شدهاند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• از مسئوالن تشکر کنید که وام مسکن
جوانان را به یک میلیارد تومان رساندند.
فقط به آن ها بگویید وام دادن که هنر نیست.
وقتی قیمت خانه را  10برابر کردید مبلغ وام
را هم 10برابر می کنید اما چه کسی می تواند
قسط آن را بدهد؟
••یک نفر به آقایان شرکت برق بگوید ما همان
قدر که قبال برق مصرف می کردیم االن هم
مصرف می کنیم .چطوری ماه قبل کم مصرف
بودیم و قبض مان 50هزار تومان می آمد ولی
االنیکدفعهپرمصرفشدهایموقبضبرقمان
چند برابر شده است؟ ملت را چه فرض کردید؟
•• دولــت سیزدهم بــه جــای سفر استانی،
سفر فروشگاهی هم بگذارد و هر جمعه به
فروشگاههای مختلف بروند و قیمت چند قلم
جنس را بپرسند! این جوری شاید بفهمند که
چه بالیی دارد سر مردم می آید!
•• آخــه کشوری که بــرای واکسن بدقولی
میکنه و به وظیفه انسانی خود عمل نمی کنه
چطوری ما روی تعهدات سیاسی اون کشور
تکیه می کنیم؟ این هم از واکسن روسی!
•• این چه روالــی است که بین گزارشگران
فوتبال بــاب شــده کــه حریف را بــا کلمات
نامناسب تحقیر می کنن؟ گزارشگر می گه:
ایران چک اول رو به حریف چه به موقع زد!
•• دیگه حتی خرید بیسکویت بــرای بچه ها
هم سخت شده اســت .هر دفعه یک بهانه ای
میآورند و قیمت روی کاال نسبت به دفعه قبل
گران تر می شود .چرا نظارت و برخورد قاطعانه
نمیکنند؟ آخر مگر چند بار باید گران شود؟
••به نظرم برخی کشورها مثل کره جنوبی از
ما مسلمان تر هستند .رئیس جمهور سابق
شان به دلیل فساد مالی دستگیر و به15سال
حبس محکوم شد .آن وقت فرزندان برخی
مسئوالن سابق برای تخلفات شان زندان هم
نمی روند و ما همه این جریانات را با توجیهاتی
مثل این که زندانی کردن این ها به مصلحت
نظام نیست و ...فیصله می دهیم.
••چرا قوه قضاییه حسن روحانی و اعضای
دولتش را محاکمه نمی کند؟

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• هر دوره مصرف قبض هامون کمتر می شه
ولی مبلغش بیشتر می شه .جالب این جاست
کهمیگنمشترکپرمصرفهستید.یکنفر
این معادله رو حل کنه لطفا!
•• نخست وزی ــر ع ــراق پــس از عقد قـــرارداد
میلیاردی با فرانسه و کنار زدن شرکت های
ایرانی ،حاال فقط اجازه ورود  30هزار ایرانی
باالی  50سال آن هم موکب دار پول خرج کن
در عراق را صادر کرده است! گویا غیرموکب
دارانناقلویروسکروناهستندوارزآوریبرای
دولتش ندارند! این چندمین رفتارخصمانه
اش (غیردوستانه اش) با ایران است .شایسته
اســت که دستگاه دیپلماسی ایــران تا زمان
زمامداری الکاظمی بر کرسی اجرایی عراق از
کمک و حمایت او خودداری کند .همچنان که
حشدالشعبی و مرجعیت عراق هم از رفتارهای
متناقض وی دل خوشی ندارند.
•• روزنامه مردمی خراسان لطفا شما صدای
وام گیرندگان بانک ها را به گوش مسئوالن
برسانید .به خاطر کرونا خیلی مشاغل تعطیل
شد .حاال بانک  ...بابت دو قسط معوق یک
میلیون و  450هزار تومانی دایم از حساب
ضامن پول کم می کند و من مجبورم پول
قرض کنم و به ضامن پول بدهم!
•• امروز خانه دار شدن برای جوانان بشرویه ای
یک رویا و خواب است .اگر کسی هم خانه دار
شده بچه پولدارها یا کشاورزان و پسته کاران و
بازاریان هستند .از همه مسئوالن تقاضا دارم
جهادی به فکر مسکن جوانان باشند.
••ای کاش در افغانستان رژیم و دولتی بر سر
کار می آمد که افغانستانی های مقیم خارج را
ترغیب به بازگشت می کرد و به نظر می رسد
که عکس این کار انجام شده است.
•• آقایان ،مسئوالن جدید را باید هر روز به مغازه
ها ببرند تا از تغییرات قیمت ها باخبر شوند.
یک نوشابه در طول یک سال ،هفت برابر شده!
•• در تمامی کشورهای غربی مقررات سخت
تری نسبت به این جا برای رعایت نکردن قانون
دارند این جا از پنج نفر در خیابان ها فقط یکی
ماسک زده و در پشت فرمان بیشتر با گوشی

نمابر05137009129 :

صحبت می کنند یا سرعت می گیرند!
•• آقای سخنگوی برق! آیا می دانی که اکثر
خانه های قدیمی یک کنتور برق دارنــد که
خانه ها دوطبقه یا یک طبقه و زیرزمین دارد و
دو خانواده در آن زندگی می کنند و شما آن ها
را پر مصرف می خوانید.
••عزیزان شهروندی که به صاحبخونه ها
معترض هستند،چهار ساله خونه صفرم رو
با حداقل اجاره به مستاجر دادم ،بعد از چهار
سال ازش خواستم خونه رو خالی کنه .گفت
خانمم مریضه ،قبول کردم که یک سال دیگه
هم بشینه ،االن بعد از گذشت یک سال گفتم
خالی کن ،فرزندم ازدواج کرده می خواد
بیاد بشینه اما با وقاحت تمام گفت خالی
نمی کنم و برو هرکار می خواهی بکن! االن
یک ماهه از کار و زندگی افتادم وکــارم به
شورای حل اختالف کشیده شده! اون جا هم
جناب مستاجر تشریف آوردن و گفتن خالی
نمیکنم! گستاخی و پررویی تا چه حد؟ لطفا
یک طرفه به قاضی نروید.
••بعضی از عــزیــزان بــرای انتقاد از گرانی
ها ،قیمت ها را خیلی بیش از آن چه هست
میگویند .توجه ندارند که این کار به ضرر
مردم تمام خواهد شد .مثال دوستی قیمت
نانسنگک را پنج هزارتومان بیان کرده بود
در صورتی که نان سنگک کنجدی در نانوایی
خیابان قائماحمدآباد( آزادپز) سه هزارتومان
اســت .بی دلیل قیمت ها را بیش از آن چه
هست عنوان نکنید که خــود باعث گرانی
بیشتر خواهد شد.
•• دولتبایدبرایتولیدکنندگانداخلیمثل
لوازم خانگی یا مواد غذایی شرط تعیین کند
که محدودیت واردات به شرط افزایش نیافتن
قیمت محصول باشد نه این که با انحصاری که
ایجاد می شود هر روز قیمت را افزایش دهند.
••برخی مستاجران ناشکر هستند زیــرا
مالکان ملک چند صد میلیاردی را با اجاره
متعارف در اختیار آن ها گذاشته اند .اگر آن
را بفروشند و در بانک سپرده گذاری کنند
چندین برابر عایدی دارد.

