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توافقی برای عمل نکردن
بنابر آن چه تاکنون از سوی منابع نزدیک به
طالبان در دوحــه و منابع آمریکایی همچون
مایک پمپئو وزیر امور خارجه ،مارک اسپر وزیر
دفــاع و دونــالــد تــرامــپ رئیس جمهور ایــاالت
متحده برمیآید این است که آمریکا و طالبان به
امضای توافق صلح نزدیک شدند ،اما آن چه برای
دوطرف این مذاکره و همچنین مردم افغانستان
و کشورهای دخیل در امــور افغانستان مهم
است ،این است که جزییات این توافق چیست
و دوطرف چگونه به اجرای آن متعهد خواهند
بود؟منابع نزدیک به گروه طالبان اعالم کردند
توافق صلحی که قــرار اســت میان ایــن گــروه و
آمریکا به امضا برسد همان توافقنامه صلحی
است که ترامپ یک سویه و به بهانه کشته شدن
یک سرباز آمریکایی توسط طالبان در کابل از آن
خارج شده بود.
پس از آن بود که آمریکا مجدد به این توافقنامه
صلح بازگشت و تحلیل گران بر این باور بودند که
این بار آمریکایی ها شرایط جدیدی به این توافق
اضافه کرده اند ،از جمله این که گروه طالبان
باید روابــط خارجی خود را با برخی کشورها
از جمله جمهوری اسالمی ایــران کم کند یا
به این روابــط پایان دهــد ،دوم این که طالبان
باید بپذیرد نیروهای آمریکایی در افغانستان
در قالبهای مختلف از جمله در قالبهای
اطالعاتی و عملیاتی باقی بمانند.با این حال
منابع گروه طالبان تایید می کنند که آن ها همان
توافقی را امضا کردند که پیش از این بین دو
طرف امضا شده بود و هیچ شرایط جدیدی در آن
را نپذیرفتند .از سوی دیگر آمریکاییها و دولت
افغانستان پیش از این شرط گذاشته بودند در
صورتی توافقنامه را امضا می کنند که طالبان
راضی به آتش بس سراسری در افغانستان شود.
با این حال آن چه امروز از صحبت های دو طرف
بر میآید این است که آن ها در کاهش خشونت
به توافق رسیدند و به احتمال زیاد این کاهش
خشونت در افغانستان آغاز میشود و تا هفت
روز ادامه خواهد داشت و در پایان هفت روز اگر
با موفقیت همراه باشد ،توافق صلح امضا خواهد
شد.حال باید به چند نکته در زمینه توافق صلح
توجه شود .نکته اول این که کاهش خشونت و
سازوکار عمل به آن چیست؟
نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان و سفیر
اتحادیه اروپــا در افغانستان بر این باورند که
آمریکا و طالبان تعریف مشخص و همسانی از
کاهش خشونت ندارند .بر همین اساس عدهای
بر این باورند که یکی از زمینههایی که در کوتاه
مــدت یا بلند مــدت دو طــرف ایــن توافق یعنی
آمریکا و طالبان می توانند زیر این توافق بزنند
و از آن خارج شوند ،مکانیسم کاهش خشونت

است .یعنی دراین مکانیسم تعریف نشده است
که منظور از کاهش خشونت چیست؟آیا کاهش
در تعداد کشتار ناشی از خشونتهاست یا در
تعداد حمالت؟ بــرای مثال اگــر در مــدت یک
مــاه یک حمله انتحاری و بــزرگ انجام شــود و
در آن  ۲۰۰نفر کشته شوند ،یا اگر در یک ماه
 100حمله انتحاری صورت گیرد اما تنها ۲۰
نفر کشته شوند ،کــدام یک به معنای کاهش
خشونت است؟
این مکانیسم از سوی د وطــرف تعریف نشده و
تعریف یکسانی برای آن وجود ندارد و می تواند
یکی از دالیل بر هم زدن توافق در آینده باشد.
دومین مسئله بــرای برهم زدن توافق و عمل
نکردن به آن از سوی دوطرف این است که هیچ
طرح مشخصی برای پس از صلح تدوین نشده
اســت .نه تیم گفت وگــو کننده از ســوی کابل
تعیین شده که در آن نقش دولت افغانستان،
سیاسیون و جهاد یها و احــزاب مختلف دیده
شــود ،نه این که گــروه طالبان طرح مشخصی
برای آینده افغانستان و اداره آن دارد و نه طرف
آمریکایی تاکنون توانسته است گروهی را به
عنوان گروه برتر و اولویتدار برای مذاکره با
طالبان جهت تعیین سرنوشت آینده افغانستان
تشکیل دهد.بنابراین هیچ یک طرح مشخصی
برای آینده افغانستان ندارند و این روشن می کند
که در کوتاهمدت پس از توافق صلح اختالفات
گسترد های در زمینه مذاکرات بین االفغانی و
همچنین چگونگی اداره کشور پس از مذاکرات
صلح به وجود خواهد آمد.
همین نارضایتیها هم در بدنه طالبان و هم از
سوی رهبران جهادی ،می تواند دو طرف مذاکره
را به سمت برهم زدن توافق پیش ببرد .مسئله
سوم این است که گروه طالبان تاکنون نپذیرفته
است که به صورت مشترک با آمریکاییها علیه
گروههای شبه نظامی افراطی در افغانستان پس
از توافق صلح به مبارزه بپردازد به عنوان مثال اگر
فردای توافق صلح سر و کله داعش در افغانستان
پیدا شود ،وظیفه مبارزه با او بر عهده کیست؟
طالبان بر اینباور است که داعش در افغانستان
توسط آمریکا به وجود آمده و آمریکا برنامههای
حمایتی از او را پیش خــواهــد بــرد .حــال اگر
داعش در افغانستان دوباره شکل بگیرد ،قطعا
دستهای خارجی از جمله آمریکاییها پشت
آن است .اگر قرار باشد طالبان به مبارزه با این
گروه بپردازد پس مستقیما در برابر طرح و نقشه
آمریکا قرار گرفته است .ازسوی دیگر اگر طالبان
این را بپذیرد که همزمان با آمریکاییها به مبارزه
با داعش بپردازد ،بر اهداف و خطوط قرمز خود
پای نهاده و بدنه میانی و جنگجوی خود را از
دست داده است.
باید این نکته را در نظر داشت که وجود داعش
و سایر شبه نظامیان خارجی از جمله ازبکها،
عرب -افغانها ،تاجیکها و حتی ترکمنها در
افغانستان مسئله ای پذیرفته شده است و این
که مبارزه با این گروهها برعهده کیست ،نیز در
این توافق دیــده نشده اســت .همین موضوع،
مسئله اختالفی دیگر در آینده توافق صلح
است و میتواند یکی از نکات برهم زننده توافق
باشد .نکته دیگر برای برهم زدن توافق این است
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که آمریکاییها این موضوع را پذیرفتهاند که
طالبان به چیزی کمتر از تمامیت حکومت در
افغانستان راضی نیست اما آمریکاییها حاضر
به بیان این نکته هم نیستند .اکنون پس از این که
توافق صلح امضا شود طالبان به سمت به دست
گرفتن تمام قدرت در افغانستان حرکت خواهد
کرد .اگر آمریکا بخواهد حامیان سنتی خود در
 ۲۰سال گذشته را در افغانستان حفظ کند،
مجبور به رویارویی مجدد چه رویارویی سیاسی
و چه رویارویی نظامی با طالبان خواهد بود .لذا
مجبور به حمایت از متحدان سنتی خود است.
این موضوع سبب میشود که نوعی از اختالف
و رویــارویــی و برهم زدن توافق در افغانستان
شکل بگیرد.
نکته آخری که میتوان در این زمینه به آن اشاره
کرد این است که بخشی از بدنه طالبان به بهانه
این که آتشبس نیست و موضوع کاهش خشونت
مطرح شده است ،سالح خود را بر زمین نخواهند
گذاشت و حتی در حد اندک به مبارزات خود در
افغانستان ادامه خواهند داد .این نکتهای است
که سر و سامان دادن به این نیروهای شبه نظامی
باقیمانده بر عهده کیست؟ ا
گر طالبان به تمامیت قدرت دست پیدا نکند و
اهدافش بر اساس توافق صلح محقق نشود ،آیا
حاضر است شبه نظامیان خود را از میدان جنگ
بــاز پس گیرد و جنگ را به طــور کامل متوقف
کند؟ یا اختالف دوباره در مذاکرات و زدن زیر
تعهدات سبب میشود جنگجویان طالب مجدد
به میدان جنگ برگردند .باید این نکته را دانست
که ممکن است عد های از بدنه نظامی طالبان
مخالف هرگونه توافق صلحی از سوی رهبران
سیاسی خود باشند و آن ها به مبارزه خود ادامه
دهند.
همین موضوع بهانه را برای آمریکاییها جور
خواهد کرد تا به صورت یک طرفه زیر توافق صلح
بزنند و به حضور خود در افغانستان ادامه دهند
و مجوزی برای عملیات نظامی گسترده آن ها با
نام استراتژی زمین سوخته در افغانستان فراهم
کند.نکته پایانی این است که توافق صلح بنابر
آن چه منابع طالبان میگویند باید در حدود
 ۱۸ماه آینده یا  ۲۴ماه آینده منجر به خروج
کامل نیروهای خارجی از افغانستان شود.حتی
اگر توافق پشت پردهای میان رهبران سیاسی
طالبان و آمریکایی وجود داشته باشد و اعالم
نشود و آن توافق پشت پــرد های ایــن باشد که
بخشی از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی
بماند ،این را باید مطمئن بود که بخشی از بدنه
نظامی و ایدئولوژیک طالبان با حضور حتی یک
سرباز خارجی در افغانستان مخالفت خواهد
کرد.به هرحال با توجه به این که هیچ گونه طرح
صلح مدون و مشخصی برای آینده افغانستان
نه از سوی طالبان ،نه از سوی آمریکاییها ،نه از
سوی دولت کنونی افغانستان و نه از سوی احزاب
جهادی و سیاسی وجود ندارد ،می توان از همین
حاال توافق صلح میان طالبان و آمریکا را شکست
خورده دانست.به نظر می رسد تنها راه نجات
افغانستان خروج کامل نظامیان آمریکایی از این
کشور و سپردن سرنوشت افغانستان به دست
مردم این کشور است.

ردی از ابتال به ویروس کرونا درکشور وجود ندارد
معاون بهداشت وزارت بهداشت بر نبود ابتال
به ویــروس کرونا در سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش ایسنا،دکتر علیرضا رئیسی در گفت
وگو با روابط عمومی معاونت بهداشت افزود:

هم اکنون کلیه مبادی ورودی کشور شامل
مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی با پیشرفته
ترین تجهیزات و همچنین پایش بهداشتی تحت
کنترل کامل کارشناسان بهداشت دانشگاه
های علوم پزشکی قرار دارند .وی اظهار کرد:
شمار تلفات ویروس کرونا در چین به  ۱۵۰۰نفر
رسیده ؛ این درحالی است که تعداد مبتالیان
به ایــن ویــروس همچنان رو به افزایش است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت  :امروز
در یازدهمین روز قرنطینه ،کلیه هموطنان
بازگشته از شهر « ووهان» چین در سالمت کامل
هستند و آزمــایـشهــای مربوط منفی اســت و

این عزیزان طبق پروتکلهای جهانی تا سه روز
دیگر در قرنطینه خواهند بود.وی افزود :عالوه
بر فراهم بودن کلیه امکانات رفاهی برای این
هموطنان ،پزشکان متخصص ،کارشناسان
امور بیماریها ،بهداشت محیط و اورژانس در
محل قرنطینه مستقر و بر سالمت ایشان نظارت
کامل دارند.دکتر رئیسی اظهار کرد :همان طور
که بارها اعالم شده تاکنون هیچ موردی از ابتال
به ویروس کرونا در سراسر کشور مشاهده نشده
و هموطنان اخبار درباره ویروس کرونا را فقط
از وزارت بهداشت ،درمــان و آمــوزش پزشکی
پیگیری کنند.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••خراسان جوری نوشتی گرانی گل در روز
زن که انگار فقط گل گرون شده!
••بزرگ ترین ویژگی ما ایرانی ها که خاص
ایــرانــه عــادت کــردنــه .مــا بــه گــرونــی عــادت
میکنیم ،به بی عدالتی عادت می کنیم و!...
••خودروسازها جوری با مردم رفتار می کنند
که بنز هم جلویشان باید لنگ بیندازد .آیا این
چهارتا  ...در شان مردم ماست؟ در تمام دنیا،
شرکتهای خودروسازی با هزارجور فروش
اقــســاطــی و ...الــتــمــاس مــی کنند مــردم
از محصوالت آ نها بخرند اما ایــن جــا! دو
خودروساز داخلی همه جا تحریم هستند.
باید از طرف مردم خودمان هم تحریم شوند تا
درس عبرتی بگیرند ،تاریخی!
••با این که قیمت ها چندبرابر شده اما مردم
نمی توانند نیازهایشان را تهیه نکنند .پس
ایــن وســط تولید کننده و فروشنده و دالل
هیچ ضرری نمی کنند .آن بازنشسته بدبخت
است ،آن کارمند و کارگر بیچاره است که با
همان حقوق ثابت باید تمام اقالم مورد نیازش
را بخرد .چه کسی به ما مردم توجه می کند؟
•• آقای نماینده ای گفته اند مردانی که درآمد
کافی ندارند ازدواج نکنند! بله آقای محترم!
این وضعیتی است که شما برای ما درست
کردید.
•• جوری توی سایت ها نوشته اند پراید ارزون
شد انگار از 66میلیون رسیده به 10میلیون.
این ها  10میلیون هم نمی ارزد چه برسه به
این که  40تومان پیش خرید بشه.
••مسئولین کشور که درباره افزایش قیمت
خودرو حرف می زنند و نظر می دهند فقط در
سطح شعار است نه اقدام و عمل و نه پیگیری !
•• جوانی مجردم که چندسال را با هزار امید و
آرزو فقط کار و پس انداز کردم .خدا می داند
جز چند تکه لباس برای خودم چیزی نخریدم
تا بعد از مدتی خانه بخرم .اما همین که پولم به
قیمت یک خانه رسید بازار به هم ریخت و قیمت
ها االن چندبرابر شده .حاال 15-10سال دیگه
باید فقط کار کنم تا بتوانم یک خانه نقلی بخرم.
آن هم در صورتی که قیمتها تغییر نکند.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• خوبه سایت دیــوار هست وگرنه گرونی
خــودرو را گــردن چه کسی می انداختید؟
گرانی مسکن ،گرانی دارو ،گرانی گوشت،
مرغ و ...این ها تقصیر کیست؟!
•• لطفا گزارشی از کالسهای کمک آموزشی
تهیه کنید .دخترم در کالسی شرکت می کند
چون شلوغ است ،می گویند کالس وی آی پی
ثبت نام کنید .برای کالس های خصوصی هم
بایدچندینمیلیونپولبدهیم.مثالبرایزیست
 40میلیون می گیرند .ما که نداریم چه کنیم؟
•• بعضی ها برای روز مادر فقط یک شاخه گل
می تونن بخرن که همان را هم گران کردند.
چرا ما همه کارهامون برعکسه؟ مگر قیمت
یــک شاخه گــل مشخص نیست کــه رئیس
اتحادیه گل فروشان اجازه گران فروشی رو
صادر می کنه؟
••از اقتصاددانی پرسیدند این افزایش قیمت
ها تا کجا ادامه دارد؟ گفت تاجایی که جامعه
کشش داشته باشه! یک مصداق اون بازار
خودرو است .تا زمانی که مردم برای خرید
خــودرو در صف باشند گرانی خــودرو ادامه
خواهد داشت.
•• متاسفانه گزارش و مطالب سراسر مغرضانه
دربــاره خودرو چاپ می کنید و از مشکالت
اصلی جامعه مثل گرانی اجاره بها ومعیشت
مــردم و بیکاری جــوانــان غافل شــده وفقط
مسئله بی اهمیت قیمت خــودرو برایتان
اهمیت پیدا کرده است!
•• آقای یزدان پناه چرا هر چیزی رو به اتاق فکر
دشمن نسبت می دهی؟ خدا ناظر بر اعمال
همه است .آیا پراید  60میلیونی هم کار اتاق
فکر دشمن است یا فکر زالوهای وطنی؟
•• بعضی ها دالل نیستند و می خواهند یک
خودرو برای خود و خانواده شان ثبت نام کنند
تادرسرمایزمستانوسطخیابانیخنزنند.اما
برای ثبت نام در سایت ،بعضی نمایندگی ها و
کافی نت ها مبلغی معادل یک تا پنج میلیون
پول طلب کرده اند! اگر این صحت داشته باشه
برای کشور اسالمی ما باعث تاسف است.
•• بــه جــای ایــن کــه اینهمه بــه مــوضــوع بی
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اهمیت خودرو بپردازیدبه موضوع اشتغال
وکار و مسکن جوانان بپردازید .واقعا قیمت
خــودرو در این شرایط حاد اقتصادی برای
جوانان اهمیتی ندارد.
•• با وجود چندبار تذکر ،موزع تان روزنامه را
می پاشد در حیاط و من با  71سال سن باید
برگههارایکییکیجمعکنم.لطفابگوییددر
صندوق مخصوص بگذارد.
•• بیایید همه مردانگی کنیم و تا مدتی برای
ماشین ثبت نام نکنیم .عین مرد به همدیگه
قول بدیم .عین مرد.خراسان توهم عین مرد
پیامم رو چاپ کن .دمت گرم!
••خراسان:عین مــرد چــاپ کردیم ببینیم
چی میشه!
•• آقای جنتی! میشه بفرمایید این مدینه فاضله
ای که درب ــاره اش صحبت می کنید دقیقا
کجاست؟ تا ما هم بریم بهشون رای بدیم.
•• آقایان توروخدا این قدر از قیمت ماشین
حرف نزنید .برای من که از پس کرایه خانه
هم دیگه برنمیام چه فرقی می کنه پراید 60
میلیون بشه یا  200میلیون؟!
•• از مسئولینی که عرضه ندارند قیمت مرغ و
تخم مرغ روثابت نگه دارند چه انتظاری دارید
جزپاککردنصورتمسئلهمشکالتکشور؟
•• بــرای دوگانه کــردن خودروها گفتند در
سایت ثبت نام کنید و ما هم این کار رو انجام
دادیم به امید این که زود کارمان انجام بشه
ولی چند روز قبل زنگ زدم به شماره تماسی
که در سایت نوشته بود و گفتند که خرداد
ســال دیگه نوبت شما میشه! دلیل رو که
پرسیدم ،گفتند لوازم نیست!
••چرا از بازار آهن آالت و افزایش قیمت بسیار
زیادش گزارش تهیه نمی کنید؟ باورش سخت
استورقدردوماهچهارهزارتومانگرانشده.
بعضی هابی سر و صدا چقدر پولدار شدند!
••ام الفساد تمام گرانی ها سوء مدیریت در تمام
زمینههایاقتصادیاست.سوءمدیریتفقطدر
خودرو نیست .شهرداری هم باعث گرانی است.
عوارض کسب و پیشه پارسال۷۰هزارتومان بود
و امسال دومیلیون و  970هزار تومان.

تولیت آستان قدس در دیدار با جوانان فعال فرهنگی سراسر کشور :

توجه رهبری معظم به جوانان موضوعی شعاری نیست

تولیت آستان قدس گفت  :توجه رهبری معظم
به جوانان موضوعی شعاری نیست ،این باور
و ایمان رهبری به مسئله جوانان است که از
تجربه تاریخی ،عینی و عملی در طول  40سال
انقالب اسالمی نشئت میگیرد .به گزارش
آستان نیوز ،حجتاالسالم والمسلمین احمد
مروی در دیدارهای جداگانه با جوانان فعال
فرهنگی سراسر کشور که در تاالر والیت حرم
مطهر رضوی برگزار شد ،تصریح کرد  :بسیاری
از افتخارات کشور به دست جوانان با ایمان،
دلسوز و با انگیزه رقــم خــورده اســت ،نقش
جوانان در تحقق انقالب اسالمی ،دوران دفاع
مقدس ،جهاد سازندگی و کسب پیشرفتهای
علمی بسیار کلیدی و اساسی بــوده ،از این
رو رهبری معظم انقالب مخاطب و کانون
اصلی بیانیه گام دوم را جوانان قرار دادهاند.
حجتاالسالم والمسلمین مــروی با تصریح
بر این نکته که در ادوار مختلف نظام و انقالب
جوانان نقش پررنگی در پیشبرد اهداف کشور
ایفا کــردنــد ،گفت :جوانانی کــه توفیقات،
پیروزیها و موفقیتها را در این  40سال برای
کشور رقم زدهاند ،ابتدا یک تربیت عمیق دینی
یافتند و بعد برای کشور افتخار آفرین شدند.

میکند و مطالعه تاریخ و شواهد موفقیتهای
امروز دو ابزار مهم در ایجاد اعتماد به نفس در
نسل جــوان اســت .وی امید دادن را از نتایج
عملی ایجاد اعتماد به نفس خواند و ادامه داد:
امــروز دشمن روی القای ناتوانی ملت ،نبود
ایستادگی و وابستگی به محصوالت تمدن غرب
تأکید دارد که باید به همه به خصوص جوانان
امید داده شود .در پایان این دیدار ،کتاب «از
انقالب اسالمی تا تمدن اسالمی» با حضور
تولیت آستان قدس رونمایی شد.
وی سردار شهید قاسم سلیمانی را نماد ایمان
و اخالص معرفی و تأکید کرد :در گام نخست
باید بستر ایجاد ایمان ،تقوا ،پاکیزگی و تقرب
به خدا را در جوانان آماده کنیم .وصیتنامه
شهیدان جوان ما سرشار از ایمان و اخالق و
ِ
معرفت است .همه افتخارآفرینان کشور ،پیش
از هر عاملی تربیت عمیق دینی پیدا کردند.
تولیت آستان قــدس ایجاد اعتماد به نفس
در نسل جــوان را دیگر موضوع حائز اهمیت
دانست و گفت :استکبار با شکستن اعتماد به
نفس ملتها سیاست استعماری خود را دنبال

▪تــقــویــت هــمــکــاریهــای مــشــتــرک میان
آستان قدس رضوی و جهاد دانشگاهی

تولیت آستان قدس همچنین در دیدار رئیس و
معاونان جهاد دانشگاهی بر آمادگی این آستان
مقدس بــرای تقویت همکار یهای مشترک
به منظور طراحی و اجرای پروژههای علمی و
فرهنگی تأکید کرد .در این دیدار دکتر «طیبی»
رئیسجهاددانشگاهینیزگزارشیازعملکرد،
فعالیتها و برنامههای آینده جهاد دانشگاهی
ارائــه کــرد و در ادامــه درخــصــوص بسترهای
همکاری مشترک میان آستان قدس رضوی و
جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.

