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آمریکا و طالبان بر سر چه
توافق کردند؟
هفته گذشته طــوالن ـیتــریــن دور مــذاکــرات
مستقیم میان اعضای دفتر سیاسی طالبان و
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح
افغانستان برگزار شد ،مذاکراتی که طوالنی
شـــدن مـــدت آن بــاعــث شــد گــمــانـهزنـیهــای
گستردهای درباره محتوای آن منتشر شود اما آن
چه تاکنون به صورت رسمی اعالم شده حکایت
از آن دارد که این مذاکرات همچنان در مرحله
مقدماتی متوقف شده و پیشرفت چشمگیری
نداشته است.طالبان از ابتدا و پیش از آغاز این
مــذاکــرات اعــام کــرده بودند که تنها با طرف
آمریکایی به صورت مستقیم مذاکره خواهند کرد
زیرا به زعم آن ها حکومت وحدت ملی افغانستان
حکومت دستنشانده آمریکاییهاست و خود
صالحیت جــدی بــرای تصمیمگیری نــدارد و
مذاکره با دولت در واقع نوعی وقت تلف کردن
اســت.از سوی دیگر شرط اصلی طالبان برای
خاتمهجنگوپیوستنبهپروسهصلحخروجکامل
نیروهای خارجی از خاک افغانستان است و از
نظر آن ها این موضوع تنها در مذاکره مستقیم با
آمریکاییها قابل بحث و بررسی است.در هر حال

و با وجود مخالفتهای گسترده از سوی دولت
افغانستان و برخی رهبران سیاسی باالخره
این طالبان بودند که به خواست خود رسیدند
و توانستند آمریکا را پای میز مذاکرات مستقیم
بکشانند.در دور چهارم مذاکرات مستقیم میان
آمریکا و طالبان و در خــال ایــن گفت وگوها
گمانهزنیهایی به شرح زیر و به عنوان توافقات
انجام شده میان طالبان و آمریکا منتشر شد:
 -۱توافق بر سر تشکیل حکومت موقت با حضور
طالبان در این حکومت -۲.تعیین جدول زمانی
 ۱۸ماهه بــرای خــروج نیروهای آمریکایی از
افغانستان-۳.توافقبرسرآتشبسبیندوطرف
 -۴توافق بر سر آغاز مذاکرات بیناالفغانی میان
طالبان و دولت افغانستان.
با این حال و بالفاصله پس از پایان این مذاکرات
ششروزههمطالبانوهمخلیلزادهرگونهتوافق
در هر زمینهای را رد کردند.طالبان همچنان
مانند گذشته اعالم کردند که شرط اصلی آنها
برای هر توافقی خروج کامل نیروهای خارجی از
افغانستان است و تا این مهم حاصل نشود آن ها
پای هیچ توافق دیگری از جمله مذاکره مستقیم
با دولت حاضر نخواهند شد.طالبان همچنین
هرگونه اقدام برای آتشبس را نیز منوط به همین
شرط کردند.آمریکا نیز که دارای پیمان امنیتی
با کابل است بحث تعیین جدول زمانی خروج
نیروهایش از خاک افغانستان را تکذیب کرد.
در همین حال خلیلزاد در دیدار با اشرفغنی
اعــام کــرد که تنها صالحیت جــدی او راضی
کردن طالبان برای آغاز مذاکرات با دولت است
و او مأموریتی برای تعیین جدول زمانی خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان ندارد.دولت
افغانستان و رهبران سیاسی در کابل نیز در چند
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روز اخیر و در خالل واکنش به نشست طالبان
با نماینده آمریکا خواستار مذاکره این گروه با
دولت شده و هرگونه توافق بدون حضور دولت
را مردود شمردهاند.آن چه از مواضع رسمی دو
طرف مذاکرات قطر برمیآید این است که پس از
ماهها مذاکره و نشست هنوز هیچیک از دو طرف
از مواضع و شرایط خود عقبنشینی نکردهاند.
طالبان همچنان بر شرط خروج کامل نیروهای
خارجی تأکید دارنــد و همه توافقات را منوط به
برآورده شدن این شرط کردهاند و آمریکا نیز حتما
تمایلیبهخروجکاملنداردوایننخستینبنبست
اساسی بر سر راه به نتیجه رسیدن این مذاکرات
است.ازسویدیگردولتافغانستانکهتاکنوندر
این مذاکرات به بازی گرفته نشده در واقع آمریکا
را نماینده خود میداند و او نیز حاضر نیست که
واشنگتن در این شرایط تن به خواسته طالبان
دهدوحکومتوحدتملیراتنهارهاکند.رهبران
سیاسی در کابل که قدرت زیادی برای چانهزنی
دارند نیز خروج آمریکا و برآورده شدن این شرط
طالبانرابهنوعیشکستبرایخودتلقیمیکنند
بنابراین آن ها هم اکنون راضی به خروج آمریکا از
افغانستاننیستند.طالبانکهاکنونهمدرمیدان
نبرد و هم در میدان مذاکره وسیاست دست برتر
را در اختیار خود میپندارد بعید است در قبال
امتیازات حداقلی پیشنهادی از سوی واشنگتن
از شرط اصلی خود یعنی پایان اشغال افغانستان
دست بردارد.به نظر میرسد اکنون توپ در زمین
آمریکاست و ایــن واشنگتن اســت که با تصمیم
جدی برای بقا یا خروج کامل از افغانستان شرایط
را برای برقراری صلح در این کشور مهیا سازد و در
غیر این صورت نتیجه تمام تالشها و مذاکرات
«هیچ»است.

دستگیری عامل تیراندازی با «ژ »3به ساختمان شهرداری هشتگرد
فرماندارساوجبالغاستانالبرزگفت:حادثهتیراندازیبهساختمانشهرداری
شهرجدیدهشتگرددراعتراضبهتخریبیکبنایغیرمجازصورتگرفتهاست.
بهگزارشایرنا،ابوالقاسمپالیزگیر فرماندارساوجبالغاستانالبرز  درتشریحاین
حادثهاظهارکرد:اینفردصبحدیروزبااسلحهغیرمجازوباهدفرعبووحشت
در بین کارکنان شهرداری به سمت ساختمان اداری این مجموعه چند شلیک
انجامداد.ویگفت:مهاجمبااسلحه«ژ» 3حدودساعت 8:30صبحچهارشنبه
زمانی که تمام کارکنان این شهرداری در حال فعالیت در محل کار خود بودند
واردمحوطهساختمانشهرداریشدوسهخشاباسلحه«ژ» 3رابردیواروشیشه
های ساختمان شهرداری خالی کرد .پالیزگیر ادامه داد :خوشبختانه در این
حملهبهکسیآسیبنرسیدومهاجمپسازتیراندازی درحینفراروسوارشدن

به خودروی خود با دخالت پلیس انتظامی و ماموران بسیج شهرداری دستگیر
شد .دادستان شهرستان ساوجبالغ نیز اظهار کرد :تیراندازی در اعتراض به
تخریبیکبنایغیرمجازوظاهر ًادیوارکشیاتفاقافتادهاست .حیدرجعفری
گفت:فرددستگیرشدهدربازجوییهااظهارکرده،شهرداریبهویقولتخریب
نکردنبنارادادهبودامادیروزاینتخریبراانجامداد.ویبیانکرد:اینفرد63
سالهرانندهتاکسیبودهوازسال 57ایناسلحهرادرمنزلنگهداریمیکردکه
دیروزبهعلتعصبانیتبهتیراندازیاقدامکرد.جعفریگفت:پروندهشخصمد
نظردرحالرسیدگیاستکهپسازاتمامتحقیقات،مجازاتحبسبرایویدر
نظرگرفتهخواهدشد.شهرجدیدهشتگردباحدود 60هزارنفرجمعیتدر40
کیلومتریغربکرج،مرکزاستانالبرزقراردارد.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• چرامراکزتوزیعگوشتگوسفندومرغدولتی
را با نصب بنر یا  ...مشخص نمی کنند؟ چرا
نظارتیبراینمراکزندارند؟درخیابانفلسطین
شاهدبودمکهمقدارزیادیازگوشتگوسفندیا
گوسالهرایکفردیکهکبابیدارهبرد!
•• آقایجهانگیری:اعتراضمردمشنیدهشود!
آقایدکترشنیدنبدونپاسخششسالاست
که ادامهدارد.بهکدامتعهدتانپایبندبودید؟
•• بهنظرممجلسبهجایتعیینوامبرایازدواج
دولترامکلفکندظرفدوماهقانونجامعرفع
موانعوتسهیلازدواججوانانرابهمجلسارائه
دهد.چرامجلسنمیپذیردکهاوالوامکارایی
الزم را نداشته است ثانیا تمام مشکل جوانان
برایازدواجوامنیست؟!
•• هزینه پستی ارســال  3برگ کاغذمعمولی
داخل مشهد به نشانی روزنامه خراسان باوزن
10گــرم 14هزارتومان! پست پوست مردم
رادرسکوت می کند! چه کسی پاسخ گوست؟
اگرمدارکخواستیدموجوداست.
•• چرادولتدربارهمهارگرانیوتورمفقطحرف
میزند و عملنمیکند؟
•• جاماندههایسهامعدالتکهقبالنامنویسی
کردهاند امااسمشاندرنیامدهکارشانبهکجا
رسید؟
•• لطفا دربــاره پرونده پردیسبان بادادستان
محترممصاحبهکنید.
•• لطفا از روال رسیدگی به پرونده پردیسبان
گزارشی تهیه کنید.دست ما از همه جا کوتاه
است.اخبارضدونقیضهمزیاداست.
•• نظربه این که دریچه های فلزی آب "گرد و
مربع شکل" توسط عده ای ضایعات جمع کن
برداشته وسرقت می شود وموجب خسارت
جانی شــهــرونــدان اســت پیشنهاد مــی شود
درصورتامکانازدریچههایسیمانیاستفاده
شودتابیتالمالهمکمترزیانپیداکند.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• سایپاوایران خودرو بایدازخودشون خجالت
بکشندکه با ندادن خودروهای پیش فروش
شده باعث گرانی روزافــزون خــودرو دربــازار
شده اند البته کسانی که خودروپیش خرید
کردند هم حقشونه چند بارباید ازیک سوراخ
گزیده بشن؟
•• دیشب ساعت  9شب وقــت دکتر داشتم
ساعت 11:30تازهنوبتمشدهمنشیبهممیگه
فقطپولنقدبدهودستگاهنداریمومجبورشدم
اونوقتشبباترسولرزازمطببیامبیرونواز
دستگاهپولبگیرمبدمدکترکهیکوقتخدای
نکردهادارهدارایینتونهمالیاتبگیره.
•• شماروزنامهخراسانیهااگرخرافاتینیستید
چراحوادثرودرصفحه 13چاپمیکنید.
•• خطاب به مسئوالن و روســای بانک ها :ما
نگهبانان مسلح بانک ها ازنظر حقوق وبیمه
درشرایط بسیارنامساعدی قرارداریم .لطفا
درخــصــوص ایــن دومــوضــوع مهم مــارایــاری
وکمککنیدتاباخیالیراحتوآسودهبهوظیفه
مهم نگهبانی مشغول باشیم.باتشکر (جمعی
ازنگهبانانکالنتریفیاضبخش).
•• حاال دیگه بی تجربگی و اشتباهات بازیکنان
روبندازیدگردنکیروش!دیگهدیواریکوتاه
تر از کی روش پیدا نکردید .خراسان توی هیچ
مطلبیازبازیضعیفبچههانگفتی.فقطکی
روشروترورشخصیتیکردی.واقعبینباشین
دیگه مثل کی روش پیدا نمی کنیم چند وقت
دیگه خواهیم فهمید .می دونم که چاپ نمی
کنیولیبازیکنانموندرحدتیمملینیستند،
جزچندنفرشون.
•• پیشنهاد می کنم برای کمتر استفاده کردن
پالستیک  ،فروشگاه ها برای مشتریانی که با
خود ساک پارچه ای می آورند  ،اندکی تخفیف
قائلبشوندتاشایدازاینطریقبهطبیعترحم
کنیم  .در خیلی از کشورها همین کار انجام

نمابر05137009129 :

میشود.
•• گوشت کیلویی  ۸۰هــزار تــومــان و برنج
کیسهای ۱۳۰هزارتومان.بهخداموندهام!
•• مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت پدیده!
یاواقعا ارزشــی بــرای سهامداران خود قائل
نیستید یااین که به شــرح وظایف خودتان
آشنایی ندارید.چراطی ایــن مــدت تصدی
تان الاقل یک بار مجمع عمومی نگذاشتید
تــاســهــامــداران محترمتان ازوضــعــیــت حق
وحقوق شان باخبر شوند؟ مگر نه آن که حقوق
شما ازسرمایه همین سهامداران است؟
•• آقای وزیر جهاد کشاورزی این که می گویید
مردمنگرانشبعیدنباشندواقعاجالباست!
وقتی گوشت کیلویی 90هــزار تومان و پسته
کیلویی 200هزار تومان باشد دیگر چرا مردم
نگرانباشند؟!
•• ایـــن جــانــب فــرهــنــگــی بــازنــشــســتــه سه
بارتاکنون شماره شبا وشماره کــارت ملی
رابرای سودسهام عدالت درسامانه مزبور وارد
کرده ام ولی پیامک می زنند که این دوباهم
نمی خواند چه کنم ؟آیــا اداره ای درمشهد
هست که مدارکم راببرم؟
•• چرا امثال آقای ضرغامی به رئیس جمهور
که منتخب مردم است توهین می کنند؟ مگر
آقای روحانی برای صحبت کردن باید ازایشان
اجازهبگیرد؟
•• از کی روش بیچاره بت ساختید اگه مربی
کاربلدی بود هشت سال تو آسیاکارنمی کرد.
ماهی دو ونیم میلیاردپول بی زبــون ریختن
توحلقش.مربیایوطنیمونخیلیسرترند.
•• منبیمهتامیناجتماعیاختیاریهستمپول
بیمهامراششروزدیرریختموقراردادبیمهمن
باطلشد.گفتندکهبدحسابهستیوقرارشد
پول بیمه دیر پرداخت شده برگشت داده شود
امایکماهگذشتوخبرینشد.

khorasannews.com
مخاطبانروزنامهخراساندراستانهایخراسانشمالی  ،جنوبیوسیستانوبلوچستانمیتوانندمطالبمربوطبهتیترهای زیرراکهدرصفحهاولآمدهاست،در

سرانجام منشأ بوی بد تهران مشخص شد
استاندار تهران درخصوص بوی نامطبوع منتشر شده در تهران گفت:
پژوهشها نشان میدهد در منطقه یافتآبادترکیب« » SO۲نسبت به دیگر
مناطق افزایش داشته که این مورد نشان میدهد ترکیب این بو از سولفور
است.بهگزارشفارس انوشیروانمحسنیبندپی،استاندارتهراندرنشست
خبری با اصحاب رسانه در خصوص بوی نامطبوع در مناطق تهران گفت:
آن چه اقدام علمی بود صورت گرفت .پژوهشها نشان میدهد در منطقه
یافتآباد ترکیب«  » SO۲نسبت به دیگر مناطق افزایش داشته که این مورد
نشان میدهد ترکیب این بو از سولفور است .وی افزود :نسبت دادن این بو

حرفمردم



شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی  www.khorasannews.comمطالعه کنند.

به مواد شیمیایی بیشتر بوده و شاید حتی ریزش یک بطری  ۲۲۰لیتری از
نوعی ماده شیمیایی بتواند در یک شهر بوی نامطبوع ایجاد کند .استاندار
تهران بیان کرد :بوی نامطبوع حدفاصل مرقد امام خمینی تا فرودگاه امام
خمینی(ره) به دلیل این است که در بخش شمالی این اتوبان کشتارگاهها و
گاوداریها وجود دارند که پساب آن ها وارد محیط زیست میشود .همچنین
کارخانجات لبنی ،چرمسازی و ...میتوانند دلیل ایجاد بوهای نامطبوع در
این حدفاصل باشند.محسنی افزود :برای بررسی منشأ اصلی این بو ۷۰
میلیارد توماناعتبار دیدهشده که ۵۰درصدآن اکنوناختصاص یافتهاست.
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نشستآیتا...علمالهدیواهالیموسیقیمشهد
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«تریبونمحله»پایدغدغههایاهالی«فرامرزعباسی»
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کسری 40درصدی آب مشهد در سال98
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