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? با عرض ســام و خســته نباشید .از
بهشهر پیام میدم باسپاس از زحماتتون و
روزنامه خوبتون .در صفحه  ۸باالی صفحه
حافظ نامه خیلی جالبه که اشعار حضرت
حافظ رو مینویسید و تفسیر میکنید من
بالشخصه خیلی دوسش دارم و یاد میگیرم
منتها یه پیشنهاد دارم چون زمینه نوشته
ســبزه اگر مطلبش رو بهجای مشــکی با
سفید بنویسید واضحتر و خواناتر میشه و
برای امثال من که سنی داریم و چشمامون
ضعیفه خوندنش ،راحتتــره .چون واقعا
میخواهیم خوندن این اشــعار زیبا رو از
دست بدیم .با سپاس فراوان.
? سپاسگزاری؛ خبری با عنوان «چنین
رویدادی پشــتوانه بســیار مناسبی برای
اهداف بزرگ شــهرداری تهران است» ،با
لطف مدیرمســئول روزنامه ،دهم آذر ،در
صفحه  ۹چاپ شد ،سپاسگزاری میکنم.
علی از تهران
? بینظمی در میدان شهدای تهران :در
دو قدمی شــهرداری منطقه دوازده تهران
مشــکالت فراوان اســت ،مشخص نیست
چرا برای رفع آن ها ،هیچ کار مثبت انجام
نمیشــود .به عنوان نمونه :نبود میدان در
میدان شــهدا و عبور موتورسیکلت ها ،از
پیاده روهای اطراف میدان به دلیل این که
مانع فیزیکی آهنی در چهار محور میدان
وجود ندارد .تنظیم نبــودن چرا ِغ راهنما
باعث میشــود در رفت و آمــد خودروها
و رهگــذران بینظمــی و از ایمنی عابران
کاهش یابد .نبود پل مکانیزه در چهار طرف
میدان ،از مشــکالت طرح غیرکارشناسانه
این محل است .اکبر از تهران
? مجلس تشــریفاتی؛ مردم به نان شب
محتاج اند ،با این اوضاع و احوال اقتصادی،
هر بار از میدان بهارستان برای ادامه مسیر
به پشــت مجلس شورای اسالمی میروم،
ساختمانهای در حال ساخت که مربوط
به مجلس است ،مشــاهده میشود .برای
ســاخت و ســازها ،از کدام منابع مالی و
بودجهای استفاده میشــود و آیا نظارتی
هم توســط افراد متعهد ،معتمد و متدین
نســبت به خریــد مصالح ســاختمانی و
پرداخت دستمزدها ،اعمال میشود؟ بهتر
است رئیس مجلس گزارشــی هم درباره
این موضــوع ارائه دهد .آیا بدون این گونه
ساخت و ســازها و صرف هزینههای باال،
نمیشود مجلس ســاده و غیر تشریفاتی
داشته باشیم؟ ع .فرقانی
? صادق ظهوری از تهران :مدتهاســت
بخــش قابــل توجهــی از میــدان امــام
خمینی(ره) ،به علت ساخت و ساز مسدود و
باعث ترافیک و مشکالت فراوانی شده است.
از مسئوالن ذیربط تقاضای رسیدگی دارم.
? میدان انقالب اســامی به طرف میدان
امام حســین (ع) ،به محل دستفروشــان
تبدیــل و ایــن موضوع موجــب اعتراض
کتابفروشــیها شده اســت .از مسئوالن
سدمعبر شهرداری تقاضای رسیدگی داریم.
? حدفاصــل خیابان صفــا -میدان امام
حســین (ع) ،قبال خودروهای برقی فعال
بودند و مســافران را به طور رایگان انتقال
میدادند .پیشنهاد میشود همان خودروها
از میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا و
بالعکس راهاندازی و مسافران را به مقصد
برسانند .عرفان از تهران
? محمدحســین نوروزیــان :مســئول
جمعآوری و ســاماندهی معتادان میدان
امام حسین (ع) و خیابان مازندران کیست؟
دیدن معتادان در برخی محلههای پر رفت
و آمد موجب نارضایتی مردم میشود .لطفا
رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر چارهای
بیندیشد.
? چرا شــرکت برق پاســخگو نیست؟
مدتی قبل ساکنان بزرگراه شهید محالتی،
خیابان شــهید مخبــر جنوبــی ،کوچه
روحانی ،از شرکت برق منطقه درخواست
تامین روشنایی محل را داشتند .متاسفانه
به موضوع رســیدگی نشد و جوابیهای هم
برای روزنامه نفرســتادند .ســهل انگاری
نسبت به این گونه مسائل ،موجب بدبینی
و نارضایتی شــهروندان میشــود .اکبری
ساکن کوچه روحانی
 -1720در مــورد موافقیــن و مخالفین
حذف ارز  4200تومانی یک نظرســنجی
و آماری گرفته شــود بد نیست؟ احتماال
مخالفین بیشتر خواهند بود)8/21( .
 -1710در مورد بازار بورس هر چه ناگفته
وجــود دارد باید به مردم اطالعرســانی
شود تا ببینیم تکلیف بورس چه میشود.
()8/21
 -1701عذرخواهی دروازهبان تیم ملی از
مردم به خاطر گلی که دریافت کرد جای
تحســین دارد .اعتراف به قصور شجاعت
میخواهد)8/21( .
 -1653طبق گفتههای امام جمعه تهران
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

سیاسی

پس ما مردمی که مشکل معیشتی داریم
خدا را در نظر نگرفتیم؟ مشــکل گرانیها
مربوط به این موضوع است؟ ()8/21
 -1641مرده شور تورم و ابرتورم را ببرند
که آنقدر برخی رســانهها تو دل مردم را
خالی نکنند که ابرتورم در راه است؟ بس
کنند .چقدر تورم؟ خســته و ذله شدیم.
()8/21
 -1630امــام جمعه موقــت یزد گفتهاند
تیم مذاکرهکننده ایران با سوءظن تمام با
آمریکا و غرب مذاکره کند و مراقب منافع
کشور باشد)8/21( .
 -1620کشاورزان اصفهان سالهاست سر
حق آبه خود اعتراض دارند چرا این مشکل
کشاورزان حل نمیشود؟ ()8/21
 -1612امیدواریم در بازی مقابل ســوریه
مهدی طارمی هم حضور داشته باشد و با
صالبت تمام این بــازی را هم ببریم و راه
صعود به جام جهانی هموارتر شود)8/21( .
 -1601تمام محصــوالت خوراکی که از
فواید آن در رســانهها خبرسازی میشود
فردای آن گرانتر میشوند! سوءاستفاده تا
چه حد؟ ()8/21
 -1512بــه نظر من طرح جوانی جمعیت
که اخیرا مطرح شده ره به جایی نمیبرد.
اینگونه طرحها فقــط روی کاغذ میماند.
()8/21
 -1505آقای صدیقــی امام جمعه تهران
چرا مردم را به بیخدایی متهم میکنید؟
مردم ما خــدا را در نظــر نمیگیرند که
دچار مشــکالت معیشتی شدند؟ این چه
حرفهایی است؟ ()8/21
 -1451آن مســئوالنی کــه بــه مــردم
میگوینــد صبــر کنیــد؛ بداننــد مردم
سالهاســت صبر کردهاند چقدر دیگر باید
صبر کنند؟ ()8/21
 -1441تیم ما در مقابل لبنان خیلی خوب
بازی کرد .گلی هم که دریافت کردیم روی
یــک توپ بادآورده بود .تــوپ هم از خط
گذشــته بود .داور نبایــد این گل را قبول
میکرد)8/21( .
 -1431مشکل بازار خودرو ،کمبود خودرو
نیســت که بــا افزایش تولید رفع شــود.
مشکل در جوسازی و حبابسازی و داللی
در بازار است)8/21( .
 -1421درحال حاضــر این نگرانی وجود
دارد که برخیها برای تردد و مســافرت از
کارت واکسن جعلی اســتفاده کنند .باید
تمهیدات الزم برای تعیین درستی کارت
واکسن صورت گیرد)8/21( .
 -1412مردم حق دارنــد وعدههایی که
بــه آنها داده شــده محقق شــود .این را
اصولگرایــان هم اعتــراف میکنند و حق
مردم میدانند)8/21( .
 -1405ســازمان حمایت از مصرفکننده
میتواند فرمولی ارائه کند که قیمت اقالم
اساسی مردم کنترل شود؟()8/21
 -1352دولــت آقای رئیســی در صورت
موفقیت در مذاکرات و لغو تحریم میتواند
محبوبیــت زیادی برای خــود ایجاد کند.
()8/21
 -1340مســئوالن تیــم اقتصــادی اگر
برنامههایشان برای حل مشکالت کارساز
نباشد فقط مردم باید تاوان این مدیریتها
را بدهند)8/21( .
 -1321واقعا با دســتور دولــت افزایش
قیمت خودرو منتفی شد؟ ()8/21
 -1312هنوز هم مشــخص نیست طرح
ممنوعیت تردد شــبانه چه میشود؟ لغو
میشود یا هوشمندسازی میشود خالصه
معلوم نیســت .اما واقعا چه تاثیری برای
مهار کرونا داشته؟ ()8/21
 -1302قتــل هولناک ورزشــکار جوان و
ی غمانگیز بود.
بازیکن تیم ملی بوکس خیل 
به خاطر یک درگیــری لفظی چرا کار به
قتل بکشد؟ ()8/21
 -1250باالخــره چه زمانــی اجازه ورود
تماشــاگران را به ورزشــگاهها میدهند؟
مردم در بازار رفت و آمد دارند در استادیوم
نمیتوانند بروند؟ ()8/21
 -1241برای رســانههای فارسی زبان در
خارج از کشــور خیلی متاســفم که فقط
از دشــمنی دشــمنان فوق زده میشوند.
عالقهمندند مذاکرات ویــن نتیجهبخش
نباشــد .اینها ایرانی نیســتند .فقط زبان
فارســی بلدند! دنبال سیاهنمایی هستند.
()8/21
 -1231آیــا امــکان دارد انگلیس بدهی
خود به ایــران را پرداخت کند؟ امیدواریم
گفتگوهای آقای باقری در اروپا باعث این
اتفاق بشود)8/21( .
 -1220خواســتم به رئیس فدراســیون
فوتبال بگویم اگــر اجازه ندهند برای تیم
ملی حاشــیه ایجاد شود حتما صعود را به
جام جهانی خواهیم داشت)8/21( .
 -1210امیدواریم گفتگوهای معاون وزیر
خارجه با طرفهای برجامی در اروپا نتایج
خوبی داشته باشد و گرهگشا شود)8/21( .
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

وزیر خارجه انگلیس:

اگر روسیه به اوکراین حمله کند ،بهایش را میپردازد

وزیر خارجه انگلیس گفت :ما در کنار ناتو اعالم میکنیم که هرگونه
تهاجم از سوی روسیه علیه اوکراین اشتباه استراتژیک بزرگی خواهد
بود .انگلیس آماده استفاده از تمامی اهرمهای دیپلماتیک و اقتصادی
برای اجتناب از چنین نتیجهای است و باید یادآور شود که در صورت
بروز چنین اتفاقی ،این روسیه است که باید بهای زیادی بابتش بدهد.
به گزارش ایسنا« ،لیز تراس» وزیر امور خارجه انگلیس در این مطلب
همچنین نوشــته اســت :ما از مرزهای آزادی خود در سراسر جهان
دفاع میکنیم .به همین خاطر است که من به سربازان انگلیس افتخار
میکنم که در کشوری چون استونی حضور دارند و من امروز در کنار
آنها هســتم و پرچم آزادی و دموکراسی را در کنار آنها برافراشتم.
این ســربازان برای حمایت از دفاع جامع ناتو در اســتونی هستند.
اســتونی مانند دو کشــور دیگر حوزه بالتیک یعنی لیتوانی و لتونی
نشان میدهند که  ۳۰ســال پس از فروپاشی کمونیسم میتوان به
آزادی دست پیدا کرد و آنها پس از رها شدن از حکمرانی شوروی،
به موفقیتهایی دست پیدا کردند که هرگز تا پیش از این نداشتند.
وی در ادامه مینویسد :من در ریگا ،لتونی با متحدان ناتو دیدار دارم
و ما عزم خود را برای دفاع از مرزهای آزادی نشــان میدهیم .ما به
عنوان بخشی از بزرگترین ائتالف جهان با روابط امنیتی و دیپلماتیک
خودمــان متحد میمانیم کــه بیانگر قدرت و ایدهآل یک شــبکه
آزاد است.
وزیــر امــور خارجه انگلیس افزود :زمان آن فرا رســیده اســت که
دموکراســیهای آزادیخواه برای تحقق این چشــمانداز به یکدیگر
بــه صورت نزدیکتری همــکاری کنند و ناتوی قوی در آن نقشــی
اساســی داشته باشــد .انگلیس خود را در قلب یک شبکه جهانی از
مشــارکتهای دیپلماتیک و امنیتی قرار میدهد که فراتر از ناتو به
روابطی مانند اتحاد اطالعاتی حیاتی «پنج چشم» گسترش مییابد.

ما با شــرکای خود بیشــتر و ســریعتر پیش میرویم و یکی از این
همکاریها در زمینه شــراکت تازه توافق شــده آکــوس با آمریکا و
استرالیاست .همچنین ما میخواهیم با کشورهایی چون کانادا برای
پوشش مناطقی چون شمالگان هم همکاری عمیقتری داشته باشیم.
این دیپلمات ارشد انگلیسی در ادامه مطلبش برای روزنامه دیلی میل
نوشــت :ما به همراه ناتو اعالم میکنیم که هرگونه تهاجم از ســوی
روســیه علیه اوکراین اشتباه استراتژیک بزرگی خواهد بود .انگلیس
آماده استفاده از تمامی اهرمهای دیپلماتیک و اقتصادی برای اجتناب
از چنین نتیجهای اســت و باید یادآور شود که در صورت بروز چنین
اتفاقی ،این روسیه است که باید بهای زیادی بابتش بدهد .در حالی
که روسیه در مرزهای اوکراین نیرو مستقر میکند و به تضعیف دیگر
همسایگانش چون گرجستان میپردازد ،نمیتوانیم به سمت دیگری
نــگاه کنیم .لیز تراس افزود :مســکو کارزار تهدید و ارعاب اقتصادی
علیه دوســتان اروپاییاش به منظور تضعیف آنها به وسیله توسل

جســتن به نیازشان به گاز روسیه به راه انداخته است .ما نمیتوانیم
به روسیه اجازه دهیم تا دستش را از بحران مهاجرتی شرمآوری که
به وسیله بالروس ایجاد شده کنار بکشد چون باید در پایان دادن به
این بنبست نقش خودش را ایفا کند .وزیر خارجه انگلیس در ادامه
مینویســد :ما در انجام این کار توسط یک عامل اصلی ناتو هدایت
میشویم که این یک اتحاد دفاعی محسوب میشود .با این حال هنوز
افرادی هستند که میخواهند با دروغپردازی که ناتو در حال تحریک
روسهاســت ،بهانهای برای افزایش تنــش ایجاد کنند .آنها درگیر
«کتاببازی» کرملین هستند و دقیقا همانی است که روسیه وقتی به
دروغ ادعا کرد که الحاق غیرقانونی کریمه پاسخی به تجاوزهای ناتو
بوده ،مورد استفاده قرار گرفت .وی ادامه داد :انگلیس در دفاع از جهان
آزاد پیشروست .ما بزرگترین هزینهکننده در امور دفاعی ناتو هستیم
و کشــورهایی چون اســتونی نیز بیش از دو درصد از تولید ناخالص
داخلی خود را صرف امور دفاع میکند .با اینکه افراد بیشــتری به ما
میپیوندند ،اما زمان آن فرا رسیده که همه متحدان ناتو پا به عرصه
بگذارند .ما رهبری دیپلماتیک را نشــان میدهیم و شرکای خود از
جمله از طریق ریاست بر گروه  ۷را در سراسر جهان گرد هم میآوریم
تا رفتار غیرمسئوالنه و بیثباتکننده روسیه را به چالش بکشیم .وزیر
امور خارجه انگلیس در ادامه نوشــت :به این است که پس از حمله
در ســالزبری ،بزرگترین اخراج جمعی دیپلماتهای روسی در تاریخ
مدرن را انجام دادیم و به عنوان نخستین کشور اروپایی که بالروس را
تحریم کرد ،قاطعانه رفتار کردیم .اکنون نیز بیش از هر زمان دیگری،
ما باید در حفاظت از منافــع خود قاطعانه عمل کنیم .هیچ تمایلی
بزرگتر از آینده آزادی و دموکراســی در سراسر جهان وجود ندارد .با
ایجاد روابط نزدیکتر ،میتوانیم با هم در تضمین جهانی آزادتر ،امنتر
و بهتر قرار بگیریم.

خروجآمریکاازافغانستان؛شکستیاستراتژیک

«در تاریخ  ۱۱ســپتامبر ۲۰ ،ســال پس از حمالت  ۱۱سپتامبر
 ،۲۰۰۱طالبان یک جشــن رســمی را در کاخ ریاست جمهوری
کابل ،پایتخت افغانســتان برگــزار کرد .محمد حســن آخوند،
نخســتوزیر دولت طالبان ،پرچم ســفید طالبان را برافراشــت
و پیــروزی این گروه بر آمریکا را جشــن گرفت .از دســت دادن
نمادها سخت بود .طالبان افراطی که دو دهه پیش توسط آمریکا
ســرنگون شــده بود ،حال به عرصه قدرت بازگشته است .اما قرار
نبود چنین اتفاقی رخ دهد ».به گزارش ایسنا« ،ست جی .جونز»
در مقالهای برای یواسای تودی نوشــته است« :جو بایدن ،رئیس
جمهــوری آمریکا ،در طول کمپین تبلیغاتی خود وعده داد که به
درگیری نظامی آمریکا در افغانستان پایان دهد .در حالی که وی
بــه وعدهاش عمل کرد ،آمریکا هزینه گزافی پرداخت کرد .خروج
آمریکا از افغانســتان به طور ضعیفی برنامه ریزی و اجرا شد .این
خروج منجر به مرگ  ۱۳عضو نظامی آمریکا شــد ،دموکراسی در
افغانستان از بین رفت ،پیشــرفتی که به سختی در حوزه حقوق
زنان بهدســت آمده بود ،نابود شــد و تهدید تروریسم را از جانب
القاعده ،گروه افراطی ،افزایش داد .اهداف رئیس جمهور بایدن در
افغانستان ستودنی است :این اهداف از خروج نیروهای آمریکایی
از یک جنگی کــه وی غیرقابل فتح درنظر گرفت تا تغییر تمرکز
آمریکا به رقابت با چین مربوط میشود .ما باید از آمریکا در مقابل
قاطعیت فزاینده چین حمایت کنیم.
دولت آمریکا به برخی از اهدافش دست یافت .این دولت در تاریخ
 ۳۰اوت با موفقیت تمام نیروهای نظامی آمریکا را از افغانســتان
خــارج کرد .مقامات آمریکایی در حال کار کردن بر روی جزئیات
استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی که به صورت رسمی
تمرکز آمریکا را بــه منطقه هند-آرام جهت مقابله با چین تغییر
میدهد ،هســتند .اما با این حال مسئله خروج از افغانستان یک
شکســت استراتژیک بود .در وهله اول ،خروج شهروندان آمریکا و
افغان یک شکســت بود .تصاویر دردناک افغانها که به دور سی-
۱۷های آمریکایی که در حال بلند شــدن از فرودگاه بینالمللی
کابل بودند ،ازدحام کرده بودند ،جهان را تحت تاثیر قرار داد .این

عکسها و ویدئوها به اندازه عکسهایی که در طول خروج ننگین
آمریکا از ویتنام در سال  ۱۹۷۵هنگام سقوط سایگون گرفته شد،
عظیم و چشمگیر بود .حتی به بدتر از این هم میتوان اشاره کرد؛
گروه تروریستی داعش حملهای وحشیانه را در فرودگاه کابل انجام
داد که منجر به کشــته شــدن بیش از  ۱۵۰تن از جمله اعضای
نظامی آمریکا شد .هیچ آمریکایی در درگیری افغانستان در طول
 ۱۸ماه اخیر کشته نشده بود .در وهله دوم ،بازگشت افغانستان به
دوران قرون وسطی ،شــهرت آمریکا را به عنوان نمادی از آزادی
لکهدار کرد .به گفته خانه آزادی ،یک ســازمان غیردولتی مستقر
در واشــنگتن ،دموکراسی با  ۱۵ســال پیاپی کاهش آزادی بیان
در جهان ،متحمل خســارات سنگینی شده است .حال افغانستان
آخرین قربانی اســت .رهبــران طالبان ،از دموکراســی به عنوان
اختراع فاسد غرب انتقاد میکنند .جای تعجب نیست که حامیان
اصلی قدرت طالبان ،چین و روسیه نسبت به مرگ دموکراسی در
افغانستان نگاهی از روی کینه به آن داشته باشند.
حقوق زنان نیز از بین رفته است .زنان از شرکت در عرصه سیاست
طالبان محروم شدهاند و طالبان زنان و دختران را از حق تحصیل
محروم کرده است .در وهله سوم ،خروج آمریکا از افغانستان بستر
احیای تروریســم را فراهم کرد .همانطور که رئیس جمهور بایدن
توضیح داد ،تنها منفعت آمریکا در افغانستان جلوگیری از حمله

تروریستی در خاک آمریکا اســت .اما مسئله خروج شرایط الزم
را برای احیای مجدد تروریســم فراهم کرده است .طالبان هزاران
عامــل القاعده و دیگر جنگجویــان را از زندانهای بگرام ،کابل و
قندهار آزاد کرد .ســپس طالبان ســراجالدین حقانی را به عنوان
اولین وزیر داخلی (کشــور) خود منصوب کرد .یک تروریســت
معرفی شــده توســط آمریکا با ارتبــاط نزدیک بــا القاعده؛ این
اطمینانبخش نیســت .نمایندگان وزارت اطالعات آمریکا اکنون
القاعده و داعش را از این جهت که میتوانند حمالتی را بیرون از
افغانستان در سال  ۲۰۲۲انجام دهند ،ارزیابی میکنند .نتیجه این
ارزیابی قابل پیشبینی اســت .طالبان و القاعده از روابط شخصی
طوالنی مدت خود ،ازدواج با افراد و ملل مختلف و ایدئولوژیهای
همدالنه راضی هســتند .رهبران القاعده از زمان روی کار آمدن
طالبان متعهد شدهاند که نسبت به رهبران این گروه وفادار باشند.
طالبان همچنین روابطی با سایر گروههای تروریستی مثل تحریک
طالبان پاکستان ،جیش محمد و لشکر طیبه دارد.
گروه تروریستی داعش در حال بازگشت است .در تاریخ  ۲نوامبر،
افراد مسلح داعش ،بیمارســتان نظامی سردار محمد داوود خان
را مــورد حمله قرار دادند و دســت کم  ۲۵تن کشــته و بیش از
 ۱۲نفر زخمی شــدند .داعش توســط برخی از اعضای سرویس
اطالعاتــی و ارتش دولت قبلی ،که توســط آمریکا آموزش دیده
بودند ،تقویت هم شــده است .در پاسخ به چالشهای تروریستی،
مقامات آمریکایی اســتدالل میکنند که آنها میتوانند کمپینی
تحت عنوان «بر فراز افق» مثل عراق ،ســوریه ،لیبی ،ســومالی و
یمن را تشــکیل دهند .اما این مقایسه در اینجا صدق نمیکند.
برخالف آن کمپینها ،آمریکا شرکای محلی در افغانستان ندارد.
متاســفانه ما قبــا چنین فیلمی را تماشــا کردهایــم .در تاریخ
 ۱۵فوریــه  ،۱۹۸۹آخرین نیروهای شــوروی از افغانســتان به
ازبکســتان رفتند .امــا خروج منظم و با برنامهای بــود .اما با این
حال ،یک جنگ داخلی فزاینده به سرعت آغاز شد و افغانستان به
پناهگاهی برای گروههای تروریستی تبدیل شد .آینده افغانستان
ترسناک و ناگوار به نظر میرسد» .

هند بازگشایی سفارتش در افغانستان را بررسی میکند

از آنجایی که کشورهایی از جمله امارات و ژاپن و همچنین اعضای
اتحادیه اروپا درخصوص احتمال بازگشــایی مجدد سفارتهایشان
در کابل گفتوگو میکنند ،دهلینو نیز گزینههایی را برای حضور
مجددش در افغانستان بررسی میکند .به گزارش ایسنا ،به نوشته
روزنامــه د هیندو ،در ماه نوامبر ،امارات متحده عربی فعالیتهایی
را مجدد در کابل شــروع کرد که موجب شــد نام این کشــور به
فهرســت کشورهایی که سفارتهایشــان در کابل باز است ،اضافه
شــود؛ این کشورها شــامل روســیه ،چین ،ایران ،پاکستان ،قطر،
ترکیه ،ترکمنســتان و ازبکستان میشــود .ماه پیش ،واشنگتن و
دوحه توافقنامهای را برای ســفارت قطــر در کابل جهت «حافظ
منافع دیپلماتیک» آمریــکا امضا کردند .مقامات هندی میگویند
که به رســمیت شناختن طالبان همچنان «بعید» به نظر میرسد
و حتی این مسئله «ذرهای» هم در نظر گرفته نشده است .هر یک
از کشورهایی که همچنان با افغانستان درگیر هستند ،تصمیماتی را
براساس اینکه چگونه به بهترین شکل ممکن نیازهای مردم افغان را
برطرف کنند ،میگیرند .به خصوص ،مشکالتی که هند درخصوص
انتقال کمکهای ترانزیت از طریق پاکستان داشته است؛ از جمله
«شرایط» دولت عمران خان ،نخست وزیر پاکستان ،مبنی بر اینکه

فقط کامیونهای پاکســتانی کمکهای هندی را حمل میکنند و
خواستار پرداخت هزینه باربری از سوی هند شدند ،این کشور (هند)
گفتوگوها را درخصوص حضور دوباره در افغانستان شروع کردند.
یک مقام ارشد که گفته بود دولت نارندرا مودی ،نخست وزیر هند،
در مورد نیاز به بازگشــایی سفارت قانع نشده است اما گفتوگوها
درخصوص اینکه استراتژی هند چه باید باشد ،ادامه مییابد ،اظهار
کرد :حضور در افغانســتان ارتباطی با به رسمیت شناختن طالبان
ندارد .این حضور در معنای «ســاده» خود یعنی شما تمایل دارید
که مردم با نظام جدید رو به رو شــوند و مردم با یکدیگر به تعامل
بپردازند .به گفته مقامات ،در حال حاضر سفارت هند در کابل که دو
روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در  ۱۵اوت تخلیه شد ،همچنان
تعطیل است و مورد هیچ گونه غارت و یا آسیبی قرار نگرفته است.
همچنین «منطقه ســبز» جایی که سفارت هند در آنجا واقع شده
است ،توسط نیروهای طالبان محافظت شده است .کنسولگریهای
هند در هرات ،مزارشریف ،جاللآباد و قندهار قبل از تخلیه نهایی به
طور کامل تعطیل شدند .به گفته مقامات ،گزینههای متعددی برای
بازگشایی مجدد سفارت هند در افغانستان وجود دارد .این گزینهها
شــامل اعزام یک تیم در محوطه امن ســازمان ملل ،نگهداشــتن

کارمنــدان محلی افغــان یا حفظ گروه کوچکــی از دیپلماتها و
پرسنل امنیتی در خود سفارت است .آمار سینها ،سفیر سابق هند
در افغانســتان گفت که درخصوص بازگشایی مجدد سفارت باید
«احتیاط» به خرج داد .وی گفت که هند همیشه اعالم کرده است
که «سیاســت خروج» از افغانستان را ندارد .حمید انصاری ،معاون
ســابق رئیس جمهوری هند ،که در دهههای اخیر ،سفیر هند در
افغانســتان بود از هند خواست تا به «حضور دیپلماتیک» خود در
افغانستان بازگردد .وی در مصاحبهای گفت :مسلما ما باید سفارتمان
را در افغانســتان هر چه زودتر مجددا باز کنیم .ما پیشتر با طالبان
در دوحه و مســکو ارتباط برقرار کردیم و این خود نوعی تشریفات
است .مقامات هند میگویند که «بازگشایی مجدد» سفارت هند در
افغانستان بیشــتر به این بستگی دارد که دیگر شرکا و کشورهای
دوســت هند چه کاری را انجام میدهنــد .چندی پیش مقامات
اتحادیه اروپا به رهبری توماس نیکلسون ،نماینده ویژه اتحادیه اروپا
در امور افغانســتان با امیر خان متقی ،وزیر امور خارجه طالبان در
دوحه درخصوص چگونگی ارائه بهترین کمکهای غذایی ،پزشکی
و مالی به افغانهایی که در حال حاضر با زمستانی تلخ و سوء تغذیه
شدید مواجه هستند ،گفتوگو کردند.

دورکاری؛ ظرفیتها ،سنگاندازیها

موضع  قدرت
و مطالبهگری

شروط جدید هم اضافه میکنند.
 -۹مکانیسم ماشه باید از برجام حذف گردد تا آمریکا نتواند با بازگشت
صوری به برجام ،از این امتیاز یک طرفه به ضرر ما سوء استفاده کند.
 -۱۰مذاکرات نباید فرسایشــی و بیثمر باشد ،لذا باید برای انجام
موارد فوق ضرب االجل قــرارداد و مذاکرات را تا زمان انجام موارد
اشــاره شده در عمل ،هر یک سال یک بار در روز امضای برجام ،به
حال تعلیق در آورد.
 -۱۱همــت اصلی تمام مســئوالن کشــور در راســتای اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،خنثیسازی و بیاثرسازی تحریم ها،
و حذف دالر از چرخهی اقتصاد کشور باشد.
در مذاکرات وین آمریکاییها در موضع اقلیت هستند؛ آنها حتی
در میان اروپاییها هم موقعیت خوبی ندارند .ما باید افکار عمومی را
بهخوبی مدیریت کنیم ،یعنی دنیا بداند که ما به دنبال آرامش برای
جهانیان هستیم و صهیونیستها از ثمره تنشآفرینی در جهان به
دنبال منافع برای خود هستند.

ادامه از صفحه اول:
 ...بعدا در خانه و در ساعتهای دیگری بهجز ساعتهای مقرر در برنام ه
درسی  -مثال در تعطیالت آخر هفته-برای این ساعتهای تلف شده
کالس جبرانی برگزار کنند!
این چنین نگاهی اساســا متحجر و وهن آمــوزش بوده و به همین
خاطر از مدیریت عالی آن مشفقانه درخواست میگردد که با این نوع
برخوردهای سطحینگرانه به طور جدی برخورد نماید تا شأن تعلیم و
تعلم و ویژگیهای آن از نظر زمان و عمقی که میطلبد حفظ گردیده،
در حد حضور فیزیکی یک فرد در یک محیط تعریف شده تقلیل نیابد.
انتظار از این وزارت به عنوان طالیهدار علم و فناوری کشور پیشقدمی
در زمینه تمسک و تجهیز به علم روز و ایجاد الگویی مناسب برای سایر
قسمتهاست.
موضوعی که دورکاری یکی از قسمتهای مهم آن است.

ادامه از صفحه اول:
 -۷تا زمانی که راستی آزمایی کامل صورت نگرفته است ،نباید هیچ
محدودیتی پذیرفته گردد و صنعت هســتهای با سرعت تمام در هر
سطح و میزان مورد نیاز ممکن توسعه یابد .دوربینهای نظارتی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی که در واقع آژانس جاسوســی صهیونیستها
از تأسیسات هســتهای است ،جمعآوری گردد و اجازه حضور به این
جاسوســان صهیونیستها در کشور داده نشود ،تا مجددا ً شاهد ترور
دانشمندان هستهای یا خرابکاری در تاسیسات هستهای نباشیم.
 -۸شــرطهایی فراتر از لغــو تحریمها در تقابل با سیاســتهای
اســتکباری ظالمانه غــرب از جمله خروج آنهــا از منطقه وعدم
حمایت آنها از رژیم صهیونیســتی گذاشته شود ،همان گونه که
آنها بعد از شش سال عمل نکردن به تعهدات خود در لغو تحریمها

