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بازی پشت پرده آمریکا
در افغانستان

نیروهای آمریکایی خروج از افغانستان را به عنوان
بخشی از برنامه دولت بایدن برای ترک کامل
این کشور پس از  ۲۰سال درگیری و جنگ ،آغاز
کردهاند .جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا اوایل
ماهجاریمیالدیبدوناینکههیچگونهسیاست
منسجمی برای امنیت افغانستان پس از خروج
نیروهای خود اعــام کند ،گفته بود این کشور
تمامی نیروهایش را تا  ۱۱سپتامبر که بیستمین
سالگرد حمالت تروریستی  ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱
است از افغانستان خارج میکند .آمریکایی ها روز
یکشنبه نیز پایگاه «انتونیک» در والیت هلمند را
به نیروهای امنیتی افغان ،واگذار کردند .اما در
بین ابهامات زیادی که برای وضعیت افغانستان
در دوره پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو
ایجاد شده ،در واقع چند نکته تقریبا مشخص
است که بر اساس آن می توان تا حدودی چشم
انــداز اوضــاع و سناریوی پشت آن را حدس زد.
نخست این که در داخل افغانستان محتمل ترین
سناریو قدرت گیری طالبان و سقوط کابل و دولت
مرکزی است و این که وضعیت عراق پس از سال
 2011برای افغانستان تکرار شود .این ها دور
از انتظار نیست مگر این که در نشست استانبول
توافق حاصل شود که البته طالبان هیچ رغبتی
برای شرکت در این نشست ندارند .گروه طالبان
بــرای شرکت در نشست استانبول ،خواستار
آزادی هفت هــزار زندانی خــود از زنــدان های
دولت افغانستان و خارج شدن نام سرکردگان
این گروه از لیست سیاه شورای امنیت سازمان
ملل شده است .اعالم این شروط ،تحلیل و سوال
های مختلفی را در خصوص برگزارشدن یا نشدن
اجــاس استانبول مطرح می کند و به نظر می
رسد این گروه به دنبال کسب امتیاز حداکثری
در نشست استانبول اســت .طالبان در حالی
گام به گام درصدد امتیازگیری است که آمریکا
و دولت افغانستان هیچ امتیازی از این گروه از
جمله برقراری آتش بس پایدار و برقراری صلح
در این کشور نگرفته اند و کارت های بازی به نفع
طالبان بوده است .این گروه در ادامه گسترش
نفوذ خــود روز گذشته شهرستان «بــورکــه» در
شمال افغانستان را تصرف کرد .همچنین از یک
سو طالبان بر امارت اسالمی تاکید دارد و از سوی
دیگر دولت افغانستان قویا چنین سیستمی را رد و با
آن مخالفت می کند .اختالفات و دوقطبی سیاسی
که بین اشرف غنی و عبدا ...عبدا ...از قبل نیز وجود
داشتهاستباخروجآمریکاوتقویتطالبانبهعنوان
وزنه و بازیگر پرقدرت آینده افغانستان ،توافق برسر
یک ساختار قدرت سیاسی مورد قبول همه گروه ها
رادرهالهایازابهامفروبردهاست.درعرصهخارجی
نیز چند نشانه است که می تواند تا حدودی به روشن
شدن چشم انداز کمک کند .نخست این که خیلی
از نشانه ها حاکی از این است که دولت بایدن قصد
رویارویی با روسیه را دارد و آرایش سیاسی و نظامی
که در حال شکل گیری است ،این احتمال را قوی
نشان می دهد .از این منظر احتمال این که اعالم
خــروج ناگهانی دولــت بایدن بــرای خــروج نظامی
از افغانستان مکمل سناریوی کالن آمریکا برای
ضربه به روسیه باشد دور از انتظار نیست .نشانه
ها حاکی است ،همزمان با خروج ،به ترکیه میدان
داری بیشتری در افغانستان داده می شــود و به
نظر می رسد مسئولیت کنترل طالبان در وضعیت
پساخروج به این کشور واگذار می شود .با توجه به
تجربه تحوالت سوریه و عراق در زمان ظهور و تکثیر
گروه های تکفیری این احتمال که ترکیه به حلقه
واسط بین طالبان و گروه های تکفیری و افغانستان
نیز بهمامنوپناهگاهگروههایتکفیریازخاورمیانه
تبدیل شود ،وجود دارد .در این صورت احتمال بروز
رقابت بین ترکیه و پاکستان نیز وجود دارد زیرا تا
پیش از این ،این پاکستان بود که پدرخوانده طالبان
محسوب می شد اما اکنون یک پدر خوانده جدید
ترک هم پیدا می کند .نکته این جاست که هند و
چین هم به دلیل اختالفات سیاسی و ژئوپلیتیکی
سیاست واحدی برای امنیت افغانستان ندارند و
همه این ها باعث شده است که نگرانیها از تحوالت
جدیددرافغانستان افزایشیابد.درمجموعآنچهاز
قراین و شواهد بر می آید اعالم خروج ناگهانی آمریکا
و متعاقب آن ناتو از افغانستان برخالف آن چه اعالم
می شود ،تنها برای رهایی از بار حضور نظامی در
این کشور نیست چراکه در گذشته این هزینه ها هم
صرف می شد و بر اساس یک سناریو صورت گرفته
است،این که آمریکا به یک شکل دیگر می خواهد
از افغانستان برای تسویه حساب های بین المللی و
منطقه ای خود استفاده کند.
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روحانی :تحریم شکسته شده است

در حالی که توافق نهایی در وین هنوز به دست نیامده است و وزیر خارجه آمریکا گفته راهی طوالنی تا
توافق باقی مانده ،اظهارات اخیر رئیس جمهور واکنش های بسیاری داشته است
گروه سیاسی  -رئیس جمهور محور اصلی
سخنان دیروز خود را به مذاکرات وین و برداشته
شــدن تحریم ها اختصاص داد؛ ایــن که تیم
مذاکره کننده کشورمان در وین کار بزرگی
انجام داده است و تحریم ها شکسته شده و اگر
متحد شویم تحریم ها برداشته خواهد شد .این
اظهارات سراسر امیدوارانه رئیس جمهور اما
با واکنش های زیــادی همراه شد .به گزارش
ایرنا ،روحانی در جلسه هیئت دولت با بیان این
که کار مذاکره کنندگان ما در وین بسیار بزرگ
بوده است ،تاکید کرد که اگر طرف مقابل به
طور کامل به قانون عمل کند ،این مذاکرات
زود تمام می شود .رئیس دولت دوازدهــم در
ادامه سخنان خود از پایان تحریم ها سخن گفت
و تاکید کرد« :به عنوان رئیس دولت به مردم
اعالم میکنم تحریم شکسته شده است و اگر
همه با هم متحد باشیم به زودی تحریم برداشته
می شود و طرف ما می داند راهی جز بازگشت
به قانون مقررات و تعهدات خود و موافقت نامه
برجام وجود ندارد ».روحانی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به همین موضوع برداشته
شدن تحریم ها در ماه های پایانی دولت تاکید
کرد که دولت در این سه ماه پایانی به دنبال
عملی کــردن قولی که به مــردم داده هست:
«قولی که به مردم دادیم این است که در این ماه
هایپایانیکهحدودسهماهیکهازدولتمانده
همچنان اهدافمان را دنبال می کنیم .هدف
ما این است که تحریم را برداریم ،کرونا را مهار
کنیم ،معیشت مردم بهتر شود و تا آن جایی که
می توانیم طرح های نیمه تمام را تکمیل کنیم».
سخنان رئیس جمهور به همین جا ختم نشد و
حجت االسالم روحانی با اشاره به ایام شهادت
مولی الموحدین امام علی(ع) تاکید کرد که با
هربهانهکوچکیمسئلهرابزرگنکنیمودرکنار
آن مسئلهای که با دست خودمان بزرگ کردیم،
بذر کینه را در جامعه نیفشانیم« :لحنی که امروز
میبینیم،موردپسندامیرالمومنین(ع)نیست.

آن چه در روزنامهها و فضای مجازی مشاهده
میشود ،قابل قبول نیست و برای تغییر آن باید
تالش شود».
واکنش ها

دراینبیناماسخنانزودهنگامرئیسجمهور
در خصوص شکسته شدن تحریم ها آن هم در
حالی که هنوز تیم مذاکره کننده ایرانی با دیگر
طرف های برجامی به توافقی در وین دست
پیدا نکرده و روی کاغذ و روی زمین تحریمی
برداشته نشده است وحتی بلینکن وزیرخارجه
آمریکا راهی طوالنی را برای رسیدن به توافق
تصور کرده است ،با واکنش های زیادی همراه
شد .از جمله محمد ایمانی فعال سیاسی در
بخشی از یادداشت خود با اشــاره به این که
ادبیات رئیس جمهور در خصوص شکسته
شدن تحریم ها همان ادبیات سال  94اوست
که گفته بود همه تحریم های مالی و بانکی
ونفتی در روز اجــرای توافق بالمره لغو می
شود ،نوشت« :نتیجه این گفته آقای روحانی
در آن سال شد شش سال تعلیق ،بالتکلیفی
و دســت روی دســت گذاشتن و کارنکردن.
ِ
درآمد ممکن
دریغ کردن  300میلیارد دالر
الوصول از کشور ،به خاطر برجام زدگی .شش
رتبه پسرفت در رتبه بندی جهانی .زدن رکورد
بیشترین رشد منفی در چهار دهه گذشته .جا

به جایی رکورد تورم در سه دهه اخیر ».قاسم
زاده دیگر فعال سیاسی نیز با اشاره به سخنان
اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت:
«دقیقا همزمان با ادعای وزیرخارجه آمریکا
بودن مسیر پیش رو ،جناب
مبنی بر طوالنی تر
ِ
روحانی پیشاپیش صحبت از شکست تحریم
ها در آینده نزدیک می کند؛ آیا جناب روحانی
نمی داند که با این ذوق زدگی در حال تکمیل
پازل طرف غربی است یا قرار است این گونه (از
طریقشرطیکردنجامعه،فشارافکارعمومی
و با ذبح کردن منافع ملی) مسیر برای عدول
از سیاست قطعی و بهره بــرداری انتخاباتی
فراهم شود؟ »واکنش ها به همین جا ختم نشد
و عبدا ...گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در
صفحهتوئیتریخودباانتقادازاظهاراترئیس
جمهور نوشت« :اما حاال که ملت را شرطی می
کنید اگر صدای شکسته شدنش به گوش ملت
نرسید ،نگویید داشتیم تحریم را برمی داشتیم
اماآنهاییکهمنافعشاندرتحریمملتاست،
مانع شدند ».کاربری هم در واکنش به سخنان
روحانی نوشت« :رئیس جمهور درحالی با
قاطعیت از شکسته شــدن تحریم ها سخن
می گوید که در تیر  93گفته بــود« :من قول
میدهم که کاسه تحریم شکسته شده است و
هیچ بندزنی نمیتواند این کاسه شکسته را به
حالت اول بازگرداند»!

جنجال امتحانات نهایی دانش آموزان
تجمعات اعتراضی درباره برگزاری امتحانات حضوری چند روزی است که خبرساز شده ،ستاد کرونا شنبه تصمیم می گیرد
پس از اعــام بــرگــزاری امتحانات پایه نهم و
دوازدهمبهصورتحضوری،چندروزیاستدر
برخیازشهرهاشاهدحضورتجمعاتاعتراضی
دانشآموزان هستیم و اعتراض دانش آموزان به
امتحاناتحضوریدرفضایمجازیهمخبرساز
شــده اســت .در چــنــدروز گذشته در خیلی از
شهرها مانند اصفهان ،قزوین و ...دانش آموزان
با حضور در مقابل مدارس یا اداره های آموزش
و پــرورش به تصمیم گیری دربــاره امتحانات
حضوری اعتراض دارند .این دانش آموزان با سر
دادن شعارهایی مانند «امتحان حضوری ،نمی
خوایم ،نمی خوایم»؛ به تصمیم وزارت آموزش
و پــرورش بــرای برگزاری امتحانات به صورت
حضوری اعتراض کردند.برخی دانش آموزان
در توضیح خواسته خود بیان می کنند که وقتی
تدریس و ارائه دروس به صورت «غیرحضوری»
بوده است ،چرا باید برگزاری امتحان به صورت
حضوری باشد؟ این سخن در حالی بیان می
شود که وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی
را برای بازگشایی مدارس در  15شهریور سال
 99به مدارس ابالغ کرد اما پس از گذشت مدتی
کوتاه و به رغم گفته مسئوالن وزارت آموزش و
پرورش مبنی بر استقبال بیش از  50درصدی
خانواده ها از این تصمیم مدارس مجدد تعطیل
شد.درهمینحالبسیاریازچهرههایمعروف
همبهایناعتراضاتپیوستندودرفضایمجازی
خواستار لغو امتحانات حضوری شدند.

تصمیمگیری نهایی؛ شنبه

بعد از این اعتراضات سخنگوی ستاد ملی
مقابله با کرونا روز گذشته شروط برگزاری
حضوری امتحانات پایه نهم و دوازدهم آموزش
و پرورش را اعالم و تاکید کرد که نتیجه نهایی
تصمیمگیری دربــاره این موضوع ،شنبه در
ستاد ملی مقابله با کرونا مشخص خواهد
شد .علیرضا رئیسی درباره وضعیت برگزاری
امتحانات دان ـشآمــوزان با توجه به شرایط
کرونایی گفت :به طور کلی برای امتحانات
جلسهای در کمیته تخصصی برگزار و در این
زمینه بحثهای مختلفی مطرح شد و نظرات
مختلفی وجود داشت که از وزارت آموزش و
پرورش هم حضور داشتند.وی افزود :اولین
نکته ای که باید خیلی روی آن تاکید کنیم و از
نظر آموزش و پرورش هم قطعی است و همه هم

آن را در کمیته پذیرفتند ،بحث حضوری بودن
است .تصمیم گرفته شد که امتحانات پایه نهم
و دوازدهم به دلیل سرنوشتساز بودن برای
دانشآموزان صرف نظر از این که زمانش کی
باشد ،حتما باید حضوری باشد .دیگر پایهها
امتحاناتشان به صورت غیرحضوری برگزار
میشود.رئیسی ادامه داد :حال این که این
امتحانات چه زمانی برگزار شود ،استدالل
آموزش و پرورش این بود که فرض کنید پایه
دوازدهم که میخواهد امتحان دهد ،مدارس
در مناطق خودشان برگزار می کنند و نیاز به
جابه جایی زیاد دانش آموز نیست و در منطقه
خودشان امتحان میدهند .در عین حال به
گونهای برنامه ریــزی میکنند که آن روزی
که در یک مدرسه امتحان برگزار میشود،
فقط پایه دوازده ــم آن مدرسه حضور دارد
و در نهایت  25تا  26نفر هستند که گفتند
حداقل  10کالس داریــم و در هر کالس دو
نفر بنشینند و پنجره هم باز و تهویه مناسب هم
باشد و ماسک بزنند و زمان امتحان هم کمتر
از دو ساعت است .ضمن این که از فضای باز
هم در مدرسه میتوان استفاده کرد و از نظر
خطر بیماری خیلی مشکلی نیست .نتیجه
نهایی این تصمیم در ستاد ملی که شنبه برگزار
میشود ،مشخص خواهد شد؛ به طوری که در
ستاد مطرح می شود ،اعضای ستاد اظهار نظر
می کنند و ما نتیجه نهایی را اعالم می کنیم.

افت ۱۵درصدی نرخ خودروهای خارجی
بررسیها از بــازار خ ــودروی تهران حاکی
است در هفته گذشته با ریــزش قیمت دالر
به کانال  ۲۱هزار تومانی و در روز جاری به
کانال  ۲۰هزار تومانی ،خودروهای خارجی
افــت قــیــمـتهــای  ۱۰تا
 ۱۵درصدی را تجربه
کردهاند .به اعتقاد
کارشناسان ،در
صــــورت تـــداوم
این روند بهویژه
ثابت ماندن نرخ
دالر در کانال

 ۲۰هزارتومانی،ریزشبیشازپیشقیمتها
اجتنابناپذیر است و به همین دلیل هیچ
کس در این روزها برای خرید اقدام نمیکند.
به گ ــزارش ایــرنــا ،اخبار مثبت دریافتی از
توافقهای سیاسی و قوت گرفتن لغو
تحریمها و جو روانی ایجاد شده
در پی ریــزش پی در پی
نــرخ ارز ،کاهش
شدید قیمتها
را در روز
جاری در بازار
خـــودروهـــای

خارجی رقم زد.به گفته کارشناسان و فعاالن
بــازار ،امــروز شاهد افت  ۱۰تا  ۱۵درصدی
قیمتهادرمقایسهبااواخراسفند ۹۹هستیم،
بهطوری که به عنوان مثال تیگوان ،خودروی
شاسیبلند فولکس واگن که در آخرین ماه
سالگذشتهتادومیلیاردو ۴۵۰میلیونتومان
قیمت خورده بود امروز با  ۳۰۰میلیون تومان
کاهش در دو میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان نیز
خریدار ندارد.همچنین سیتروئن سی ۳که
در اسفند به  ۷۸۰میلیون تومان رسیده بود،
امروز در  ۶۸۰میلیون تومان نیز بیمشتری
مانده است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••به سایت اتحادیه مشاورین امالک مشهد
مراجعه کنید .گزینه نرخ نامه را کلیک کنید.
هیچ گونه نــرخ نامه ای نـــدارد! بــا تشکر از
نهادهای نظارتی.
•• آخه چرا کسی به داد مردم بدبخت نمیرسه؟
همین کــه قیمت ماشین و ارز و طــا نزولی
میشه ،سریع شورای رفاقت میاد وسط و قیمت
خودرو رو می بره باال! چند برابر تورم از پارسال
رفته روی قیمت ها؟ دادرس کجاست؟
•• اون افرادی که یکسره میان از دولت برای
بــورس شکایت می کنن ،چرا اون روزی که
ساعتی قیمت سهم ها می رفت باال صداتون
در نمی اومد؟ پس شکایتی هم نباشه لطفا.
••شورای رقابت چه کاره است که به هر دلیلی
مجوز ۱۰درصــد گران تر شدن خودروها را
صادر می کند؟ این جا هم رانت و بده بستونه.
مجلس چرا نظارت نمی کند؟
••شرایط کرونایی و اقتصادی جوری شده که
اگه دندونم درد بگیره فقط می تونم باهاش
صحبت کنم و دلداریش بدم!
•• تاکنون فقط  ۲۵۰۰نفر در افغانستان بر
اثر کرونا فوت کرده اند .آیا جناب نمکی وزیر
بهداشت ،بهتر نیست از مدیریت خوب برادران
افغانستانی مان کمک و یاری بگیرند؟
••چراازمسئولبارورسازیابرهاسوالنمیکنید
چرا کاری نمی کند؟ این که شما بعد از 10سال
هنوز تحقیق می کنید در حالی که کشورهای
کوچک خلیج فارس به آن دست پیدا کردند و
می گویید بودجه نیست .چرا برای حقوق شما
بودجههست؟یاتوانایینداریدکهاستعفاکنیدیا
دغدغهنداریدکهبازهمخواهشمیکنماستعفا
کنید.درچندروزگذشتهابرهایبسیاریازروی
خراسانگذشتباحداقلبارشدرنقاطبحرانی.
خراسانتشنهاست.
•• در شب قدر برای یک عمل اومدیم مشهد.
بماند که دکتر پر ادعا که چندین لوح تقدیر
نمونه شدن هم داشت حدود سه میلیون زیر
میزی گرفت در بیمارستان خصوصی ...
و حــدود شش میلیون بــرای یک عمل ساده
دستگاه کپیچر دیالیز گرفت .هرقدر هم
گفتیم صورت حساب ندادند.
••این همه فیلم و سریال جاسوسی مثل گاندو
نشون میدن شک می کنیم که شایدم در
صحبت های ظریف لو رفتنی در کار نبوده.
این می تونه یک ترفند انتخاباتی باشه که مردم
تحریک بشن برن حرفاش رو گوش کنن وگرنه
اصوال وقتی قرار نیست پخش بشه چرا این
مصاحبه صورت گرفته؟!
••در جواب کسی که گفته غذای حرم مال از
ما بهترون باالشهری است اوال یعنی داری
حسودی می کنی ثانیا از کجا به این نتیجه
رسیدی؟ مگه رو پیشونی آدم ها نوشته؟ ثالثا
به همه سالی یه بار می دن.
••از شهرداری محترم تقاضا دارم اون هایی
که ساخت وســاز دارنــد نذارید آب شــرب را
بــرای بنایی مصرف کنند ،اس ــراف اســت.

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

هرچند با وجود کمبود آب خیلی جاها با آب
شرب ،فضای سبز را آبیاری می کنند.
•• تلویزیون توی پیام های بازرگانی طوری
سفره های خالی رو نشون می ده انگار مقصر
مردم هستن .آخه اینا رو به مسئولین نشون
بدین نه به خود مردم که سفره هاشون خالیه.
•• درباره خودرو درد دلمون رو به کی بگیم؟
همچین که ارز و دالر و بازارهای موازی خودرو
و همچنین قیمت خــودرو کاهشی می شه،
سریع شورای رقابت میاد وسط و همه چیزو
به هم می ریزه .قیمت کارخانه ای خودرو از
پارسال چند برابر تورم رشد داشته ،به خدا
این رو همه می فهمند.
••با وجود این که صندوق داریم برای گذاشتن
روزنامه اما موزع شما روزنامه را در حیاط پرت
می کند .تمام روزنامه خیس شده.
•• بیش از یک سال نمایندگان مجلس شورای
اســامــی دربـــاره مــضــرات ارز۴۲۰۰و یارانه
ومعیشت وساعت و ....سخن گفتند ،آخرش
چی شد؟ هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد!
••چون آزمون کارشناسی ارشد پزشکی که
قرار بود  ۳۰اردیبهشت برگزار شود دو ماه به
تعویق افتاد ،آزمون کارشناسی ارشد هم از ۶
خرداد به مدت دو ماه به تعویق بیفتد و به مرداد
موکول شود تا عدالت برقرار شود.
•• قابل توجه قــوه قضاییه! کشتارگاه دام
صنعتی فریمان 14ماه است تعطیل شده و
قصابان و مردم شهرستان با مشکل مواجه
شده اند .لطفا پیگیری کنید.
•• جناب رئیسی گفتند با کسانی که با مدیریت
ضعیفباعثرکوددرصنعتشدهاندبایدبرخورد
قضایی شود .مسلما حقوقی های بزرگ بورس با
خروج  ۱۵۰هزار میلیارد تومان از بورس( بنا به
گزارش صفحه ۱۰روز دوشنبه روزنامه خراسان)
بزرگ ترین ضربه را به صنعت زده اند .امیدواریم
قوه قضاییه به سرعت به دستور ریاست این قوه
رسیدگی و اعمال قانون کند.
•• چرا هنوز کسانی هستند که به خود نیامدند
و هنوز هم راه کج می روند؟ کرونا تلنگری برای
گناهکاران است که به خود بیایند و دست
بردارند از گناه .چقدر مال حرام خوردن ،تا کی
خود را گول زدن! خدا همین نزدیکی هاست.
••درکانال  ۴برنامه تامل برانگیز زندگی پس
از زندگی قصه حامد ،پسر شهرمان مشهد
هم تکان دهنده بود و هم شنیدنی وعبرت
آموز و البته باید تاسف خورد برای دزدانی که
دوچرخه اورا بردند!
•• به سکونت در مجتمع ها و بلند مرتبه ها
هم دیگر اعتمادی نیست .خانمی می گفت
همسایه باالیی برق او را که تنها بوده دزدیده و
بعد بچه ها متوجه شدند در آپارتمان یک معتاد
شیشه ای زندگی می کنه!
•• معلوم نیست بــه چــه علت دور بــرگــردان
ابــتــدای وکــیــل آب ــاد بعد از پــل بــرونــســی را
شهرداری بسته و برای مردم این قدر دردسر
درست کرده؟

فرمانده محترم انتظامی مشهد مقدس

جناب سرهنگ صارمی ساداتی

اکنونکهشمیمعطرسجادهمادرکیمیایاین
دنیای فانی شد،تسلیت مارانیز پذیرا باشید

سرهنگ حسین حاجیان

