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ِ

محمد مرهون /استاد دانشگاه کابل

پرونده صلح افغانستان ،امروز به محور اصلی
تحوالت سیاس��ی جهان تبدیل ش��ده است به
گونهای که به صورت روزانه شاهد آن هستیم که
متون مختلفی از س��وی سیاسیون و تحلیلگران
این حوزه به رش��ته تحریر در میآید و در محور
میدان��ی همچنان مواقع��ی اتف��اق میافتد که
طالب��ان و در ابعاد دیگر داع��ش محوریت آن را
به عهده دارند .زمانی که آتشبس  3روزه در اثنای
عید فطر از سوی طالبان مورد پذیرش قرار گرفت
همگان ب��ر این باور بودند که جامعه بینالملل و
افغانس��تان یک قدم به صلح سراس��ری نزدیک
ش��دهاند اما وقوع انفجار در جاللآباد با عاملیت
داعش ،وضعیت را بیش از پیش پیچیده کرد.
در ای��ن انفج��ار ش��اهد کش��ته ش��دن
«مالفضلاهلل» رهبر طالبان پاکستان بودیم که
بعدها مشخص شد این موضوع یک معامله میان
دولت پاکستان و افغانس��تان بوده به طوری که
در ازای حذف مالفض��لاهلل ،آتشبس  3روزه از
سوی طالبان مورد قبول واقع شد .اما سوالی که
همچنان مطرح میشود این است که چرا طالبان
آتشبس را ادامه نداد؟ دلیل کام ً
ال مشخص است؛
زمانی که طالبها برای شرکت در نماز عید فطر
وارد ش��هرها شدند ش��اهد بودیم که شهروندان
افغانستان آنها را در آغوش خود گرفتند و همین
موضوع موجب نگرانی کادر مرکزی طالبان بویژه
عناصر حاضر در شورای کویته شد ،چرا که آنها
نگران رخ دادن ری��زش در بدنه میدانی طالبان
بودند و از این نظر پس از لغو آتشبس عملیاتها
مجددا ً شروع شد و ادامه خواهد داشت.
به موازات این وضعیت ،طالبان مذاکره با دولت
وحدت ملی افغانستان را رد میکند و اساساً ارگ
را دستنشانده ایاالت متحده میداند .بخشی از
این مواضع به مدل سهمخواهی آنها بازمیگردد،
طالبها مدعی هستند چندین سال با نیروهای
خارجی بویژه ناتو و آمریکا در خاک افغانس��تان
جنگیدهان��د و از ای��ن منظر ه��دف خارجیها
هستند و خواهان مذاکره با آنها (آمریکا) هستند.
در مقاب��ل ش��اهد آن بودیم که اخی��را ً مقامات
سیاسی و نظامی آمریکا اعالم کردهاند با طالبان
مذاکره خواهند کرد که این راهبرد آمریکا برای
کابل بسیار مخرب خواهد بود ،چرا که این مساله
یک بحران داخلی است و اغلب مردم و نخبگان
کشور خواهان حلوفصل موضوع در قالب اجالس
بیناالفغان هستند و...
ادامه در صفحه 15

يادداشتامروز

کمدی
اقتصادی!

آقای ظریف
کفران نعمت نکنید!
صادق فرامرزی

رئیس اتحادیه طال و جواهر در گفتوگو با «وطن امروز»:
سکه بیش از یکمیلیون تومان حباب دارد
اطالعیه بانک مرکزی :تحوالت غیرعادی اخیر در بازار ارز و طال
تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد
 10هزار تومان ش��دن نرخ دالر داد اما چند دقیقه
بعد از انتشار این گزارش نیز نرخ دالر افزایش یافت.
این خبرگ��زاری در گزارش خود نوش��ت :در ادامه
نوسانات بازار ارز و قیمتهایی که مشخص نیست بر
چه اساسی هر روز برای دالر ثبت و معامله میشود،
دیروز (یکش��نبه) و در حالی ک��ه بازارهای جهانی
تعطیل اس��ت ،دالر در بازار غیررس��می ارز ایران تا
 ۱۰هزار تومان و حتی بیش��تر قیمت خورده است.
ماجرای پرحاشیه ارز از حدود یک سال پیش شروع
شده و تاکنون نیز بازار آرامشی به خود ندیده است.
دالر از حدود  ۳۸۰۰تومان در شهریور  ۱۳۹۶تا بیش
از  ۱۰هزار تومان تا به دیروز افزایش قیمت داشته و...

گزارش «وطنامروز» درباره اجرای اصالحیه قانون
منعبهکارگیریبازنشستگان

نشست هیأتدولت و استانداران ـ بهمن96

وزیر برق عراق
برکنار شد
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با رکوردزنی طال و ارز قیمت سکه به  4میلیون و  321هزار تومان
و دالر به بیش از  11هزار تومان رسید

توجه کنی��د اگر گزارش زیر را میخوانید بدانید
که از آغاز تا پایان نگارش مطلب زیر ،نرخ ارز و سکه
باره��ا و بارها تغییر کرده و نمیتوان به قیمتهایی
که در گ��زارش وجود دارد اعتماد ک��رد! به گزارش
«وطنامروز» ،تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی
ه��م نتوانس��ت از لحاظ روان��ی ب��ازار را آرام کند و
دیروز ش��اهد رکوردزنیهای پیدرپی قیمت س��که
و ارز بودی��م؛ اتفاقی که اصال طبیعی نبود و فعاالن
بازار نیز آن را نمیتوانس��تند تجزیه و تحلیل کنند.
رفتار غیرطبیعی بازار نشان میدهد فعاالن اقتصادی
فعال امیدی به سیاستهای اقتصادی دولت ندارند و
ناامید شدن از ترمیم کابینه نیز مزید بر علت شده
است .روز گذش��ته خبرگزاری دولتی ایسنا خبر از

آنهایی که باید بروند

صفحه  3را بخوانید
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رشد مهاجرت معکوس داعشیها به هلند
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نگاهامروز «انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه
فال تخافوه��م و خافون ان کنتم
مومنین :تنها این ش��یطان است که دوستان خود
را میترساند؛ شما مومنین از آنان نهراسید و از من
بترسید؛ اگر اهل ایمانید»( .آلعمران)175 /
ان اولیاءاهلل ال خوف علیهم و ال هم یحزنون؛
«اال ّ
آگاه باشید! دوستان خدا هیچ ترسی و هیچ اندوهی
در دلشان نیست»( .یونس)62 /
یکی از حربههای ش��یطان برای غلبه بر جبهه
ح��ق و مومنی��ن در ط��ول تاریخ ،الق��ای ترس و
ناامیدی بوده است .اگر با استناد به سخن مفسران،
ش��یطان را هر آن کس یا هر آن چیزی بدانیم که
سد راه حق است ،امروز مصداق بارز و معنی اخص
شیطان ،آمریکاست و خمینی کبیر بحق این کشور
را «شیطان بزرگ» نامید و بدانیم امروز کسانی که
شیطان بزرگ را در القای ترس به جامعه مومنین
همراهیمیکنند،لشکریانشیطانند.
اما این روزها در حالی با تهدیدات نظامی و القای
ترس توسط سیاستمداران آمریکایی مواجهیم که
بررس��ی اس��ناد مراکز تحقیقاتی و اندیشکدههای
ایاالت متحده به عنوان مراکز تصمیمس��ازی کاخ
سفید نشان میدهد برخالف پروپاگاندای رسانهای
و فیلمهای هالیوودی که به عنوان جریان رسانهای
در خدمت سیاست آمریکایی قرار دارند ،اتفاق این
آمریکاست که از مقابله نظامی با ایران هراس دارد و
آن را غیرعقالنی میداند.
 -1گزارش س��ال  2009مرکز مطالعات خاورمیانه
انستیتو بروکینگز پس از برشماری  9گزینه متفاوت
ذیل  4دس��تهبندی کلی گزینههای دیپلماتیک،
حمل��ه نظامی ،تغییر رژیم و محدودس��ازی که 3
مورد از موارد نهگانه مربوط به راهحل نظامی است،
تصریح میکند پس از س��رخوردگی و هزینههای
ناشی از شکست سیاس��تهای نظامی در عراق و
افغانستان ،آمریکا آموخته است هزینههای مالی و
غیرمالی جنگ ،بیش از آن چیزی است که پیش از
جنگ پیشبینی میشود و این عدم اطمینان درباره
ایران بسیار بیشتر از هر کشور دیگری است ،بنابراین
گزین��ه نظامی در بین گزینهه��ای نهگانه آخرین
گزینهای است که آمریکا باید انتخاب کند .طبق این
گزارش ،اصلیترین ابزار آمریکا در این حوزه« ،القای
بازگشت همه بهسوي اوست

چرا از نظر آمریکاییهاحمله نظامی به ایران غیرعقالنی است؟
امید رامز

ترس» است که رهبر عالی ایران براحتی آن را نقش
بر آب میکند و اینکه هرج و مرج در ایران به عنوان
اصلیترین منبع تامی��ن انرژی جهان (در مجموع
نفت و گاز) ،نهتنها بر حوزه انرژی جهان تاثیر خواهد
گذاشت ،بلکه با نشت هرج و مرج ناشی از شکست
ای��ران به ترکیه (به عنوان متح��د آمریکا در ناتو)،
کویت ،عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس
(به عنوان همپیمانان انرژی آمریکا) و افغانستان و
پاکستان (به عنوان کش��ورهای با پتانسیل باالی
تروریسم) منافع آمریکا آسیب خواهد دید.
 -2فاس ی��ا فدراس��یون دانش��مندان آمریکایی
( )Federation of American Scientistبه
عنوان نهادی که با تحلیلهای علمی سعی در ایجاد
و حفظ جهانی امن تر دارد ،در گزارش سال 2012
قبل از مذاکرات هس��تهای با عن��وان «تحریمها،
ضربات نظامی و دیگر اقدامات بالقوه در برابر ایران»،
 6س��ناریوی مختلف را برمیش��مرد و هزینههای
نظامی و غیرنظامی آن اقدامات را بر اقتصاد جهانی
و اقتصاد آمریکا بررسی میکند؛ طبق این بررسی
تشدید فشارها علیه ایران  64میلیارد دالر ،محاصره
دریایی ایران و بستن تنگه هرمز  325میلیارد دالر،
عملیات محدود نظامی علیه تاسیسات هستهای و
برخی تاسیسات نظامی  713میلیارد دالر و بمباران
همهجانبه ایران  1200میلی��ارد دالر هزینه در بر
دارد .همچنین حمل��ه تمامعیار نظامی به منظور
اش��غال ای��ران را ب��ا  1700میلی��ارد دالر هزینه
بدترین گزینه ممکن برای اقتصاد جهان و آمریکا
برمیشمرد و در نهایت ،گزینه سازش و مصالحه را
به عنوان بهترین گزینه و با کمترین هزینه به کاخ
سفید توصیه میکند.
 -3گزارش ش��ورای سیاس��تگذاری غرب آسیا
( )Middle East Policy Councilب��ا اذعان
به شکست سیاستهای نظامی آمریکا در منطقه
در  2دهه گذش��ته ،تصریح میکند این کشور به
ن��ام ایجاد امنیت ،منطقه را بیثبات ک��رده و با از
بین بردن دولتهای ملی و راه انداختن جنگهای

خاندان محترم مقدمفر

صفحه 2

وحش��یانه مذهبی ،منافع بلندمدت خود را نیز با
تهدید مواجه کرده و تالش این کش��ور برای غلبه
بر ای��ران ،جمهوری اس�لامی را قدرتمندتر کرده
است .طبق این گزارش اهداف آمریکا در خاورمیانه
در طول نیم قرن گذش��ته این بوده اس��ت که اوال
پذیرش و امنیت اسرائیل از سوی کشورهای منطقه
را بهدست آورد ،ثانیا از دسترسی بیوقفه به منابع
ان��رژی منطقه اطمینان حاصل کند ،ثالثا از ظهور
یک قدرت هژمونیک منطق��های جلوگیری کند،
رابع��ا ثبات و آرام��ش در منطقه را تضمین کند و
خامس��ا با این ثبات تجارت بینالمللی را سودآور
کند اما فعالیتهای نظامی آمریکا [نظیر حمله به
افغانستان و عراق ،ایجاد داعش و تحریک اسرائیل
علیه گروههای مقاومت] در  2دهه گذشته ،نهتنها
آمریکا را به اهداف خود نرسانده ،بلکه وضعیت را از
پیش از آن وخیمتر کرده است.
 -4گزارش اندیش��کده  Randب��ا عنوان «قدرت
تس��لیم» ( )The Power Of Coerceش��امل
تحلیلی از نحوه مواجهه ب��دون جنگ با مخالفان
آمریکا ،اذعان میکند با توجه به تجهیز کشورهای
روس��یه ،چین و ایران به فناوریهای پیش��رفته
نظامی و اس��تفاده از آنها در سامانههای موشکی،
دفاع هوایی و زیردریاییها که میتواند برای هدف
قرار دادن کشتیها ،هواپیماها و سایر سیستمهای
نظامی آمریکا مورد اس��تفاده قرار گیرد ،اس��تفاده
از راهبرد جنگ در قبال این  3کش��ور را غیرقابل
توجیه میکند .بر همین اس��اس هزینه هدف قرار
دادن این کشورها دائما در حال افزایش است .طبق
این گزارش قابلیتهای دفاعی این کشورها میتواند
متحدان آمریکا را در مرزهای آنان تهدید کند که
در واقع تهدید منافع خود آمریکاست.
 -5بر اس��اس گ��زارش وزارت دف��اع آمریکا ،این
کشور در  39کش��ور جهان پایگاه نظامی دارد که
جمعا  21پایگاه نظامی و  15ایستگاه نظامی آن در
منطقه مستقر است که پایگاه راهبردی اینجرلیک
در ترکیه 6 ،پایگاه در کویت ،پایگاه هوایی الحدید

رحلت جانسوز خادمه صادق حضرت زهرا(س) كه عمري عاشقانه زير پرچم محبانالفاطمه(س)
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(س)
هيأتمحبانالفاطمه

در قطر ،پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین (محل
استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا) ،پایگاه
هوایی الظفره امارات ،پایگاه هوایی شاهزاده سلطان
در عربستان ،پایگاه استقرار نیروهای ویژه در عمان،
پایگاهه��ای نظامی در اردن و قرقیزس��تان ،پایگاه
بگرام در افغانس��تان و پایگاههای نظامی شمسی و
شهباز در پاکستان از آن جمله است که همگی در
تیررس راکتها و موش��کهای میانبرد و بلندبرد
ایران نظیر شهاب ،1فاتح  ،110شهاب  ،2ذوالفقار،
قیام ،شهاب  ،3عماد ،قدر ،سجیل ،خرمشهر(همگی
از نوع بالستیک) و سومار با برد  2500کیلومتر (از
نوع کروز) قرار دارند.
عالوه بر این ،این موش��کها همچون شمشیر
داموکلس بر گردن رژیم صهیونیس��تی است و از
آنجا که امنیت این رژیم از اهداف راهبردی آمریکا
در منطقه محسوب میشود ،ریسک هرگونه حمله
نظامی علیه ایران را باال میبرد ،زیرا با پاسخ سخت
جمهوری اس�لامی به گ��روگان آمریکا در منطقه
همراه خواهد بود.
 -6اگر چ��ه توان نظامی آمریکا به لحاظ فیزیکی
برتر اس��ت اما ایاالت متحده بخوبی میداند ایران
استاد جنگهای نامتقارن است و استفاده از نقاط
ضعف و آسیبپذیر دشمن و تحتالشعاع قراردادن
دست برتر آن را خوب بلد است .نمونه کوچک آن
در اس��تفاده از قایقهای نظامی تندرو و زمینگیر
کردن ناوهای آمریکا در خلیجفارس اس��ت که در
سالیان گذشته ش��اهد آن بودهایم .توئیت ترامپ
مبنی بر صفر شدن چالش آمریکاییها با ایرانیها
در خلیجفارس در همین راستا قابل تحلیل است؛
غلطی از آنها سر نزده که نیاز به پاسخ ایران داشته
باشد! تفکر متمایز از دشمن و استفاده حداکثری از
قابلیتهای خودی و بهرهمندی از نقاط آسیبپذیر
دش��من ،همان چیزی است که دانشگاه دفاع ملی
آمریکا از آن به عنوان جنگ نامتقارن یاد میکند،
بنابرای��ن تواناییهای منحص��ر به فرد ای��ران در
جنگهای نامتق��ارن که مصداق آیه «کم من فئه
قلیله غلبت فئه کثیره باذناهلل» (بقره )249 /است،
ریسک حمله نظامی به ایران را بسیار زیاد و غیرقابل
پیشبینی و محاسبه کرده است.
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بازگشت همه بهسوي اوست

جناب آقاي دكتر مقدمفر

درگذشت غمبار مادر مومنه و متدين شما كه بحق
كنيز حضرت زهرا(س) بود را به شما و خاندان محترم مقدمفر
تسليتعرضمينماييم.
خبرگزاريتسنيم

حکایت امروز منعقدان و منتقدان برجام به
ش��کلی طنازانه به روزهای جالب خود رسیده
اس��ت؛ طنزی ک��ه البته بیربط ب��ا فضای تلخ
این روزها نیس��ت و ش��اید بتوان آن را در قالب
طنزهای تلخ سیاس��ی دستهبندی کرد .سخن
اخیر وزیر محترم امور خارجه و س��رکوفت وی
بر سر منتقدان برجام که «شکر نعمت» نکردن
آنها باعث ش��کلگیری وضعیت کنونی اقتصاد
شده اس��ت ،هر چند اصطالحا جلوهای از یک
«جرزنی سیاس��ی» دارد ام��ا در واقع امر ،خود
نشاندهنده وجود منطق کوتاهمدت برجامی در
جهت توجیه وضعیت موجود تحت هر شرایطی
اس��ت .حکایت دکت��ر ظریف پیرام��ون قیاس
وضع کنونی با  2س��ال گذشته و نتیجهگیری
«بیانصاف» بودن منتقدان برجام حکایت پدر و
مادری است که پس از سالها پیگیری در نهایت
طفلی مری��ض و نیمهجان را به دنی��ا آوردهاند
ولی ش��ادی به دنیا آوردن این طفل مانع از آن
شده است که سخن پزشکان در باب مشکالت
فرزند خود و لزوم مداوای او را بپذیرند؛ آنها برای
آنکه شیرینکامیشان تبدیل به تلخکامی نشود
سخن پزشکان را دروغ و از سر حسادت برداشت
ک��رده و اندک بهایی به آن ندادهاند و حاال پس
از گذشت مدت کوتاهی این طفل ناقصالخلقه
با مرگی طبیعی از دنیا رفته است و پدر و مادر
عزادار او سراغ پزشکان مذکور رفتهاند و معتقدند
شور بودن چشم آنها باعث مرگ فرزندشان شده
و احتماال در میان این داد و بیداد ،بیجا ندیدهاند
که به پزشکان لقب «بیانصاف» بدهند و بگویند
بودن این طفل مریض خیلی بهتر از مرگش بوده
و آنها ش��کر نعمت همین طفل بیمار را نیز به
جای نیاوردهاند!
با تمام ای��ن اوصاف آیا ناش��کری منتقدان
برجام باعث مرگ برجام ش��ده است؟ آیا اساسا
طفل ناقصالخلقه برجام آنق��در اثرگذار بر امور
مختلف اقتصادی بوده است که مشکالت امروز را
ناشی از مرگ آن برداشت کنیم؟ آیا اساسا برجام
عایدی خاصی در روند جاری کشور داشته است
که انتقاد بر آن مصداق کفران نعمت و ناشکری
محسوب شود؟
 -1طبیعی اس��ت پی��ش از هرگون��ه قضاوت
تبلیغاتیای باید به ماهیت آنچه ناشکری نامیده
میش��ود رجوع کرد .امروز برجام همان چیزی
است که منتقدان دیروز به آن اشاره کرده بودند.
از می��ان انبوه نقدهایی که منتق��دان به توافق
جن��اب ظریف با کش��ورهای  5+1کرده بودند،
آنچه بی��ش از همه ملموس اس��ت پیشبینی
این مس��اله بود که دولتهای طرف قرارداد هر
زم��ان که اراده کنند میتوانند براحتی از توافق
خارج شوند و هیچ ضمانت اجرایی برای ممانعت
آنها از این مس��اله وجود ندارد؛ این نقد بارها در
حضور وزیر امور خارجه و باقی مذاکرهکنندگان
مطرح شد و هر بار آنان با نسبت دادن این نقد
به عدم آشنایی منتقدان به مباحث حقوقی آن
را غیرقاب��ل تحقق تلقی کرده بودند؛ آیا محقق
ش��دن ای��ن پیشبین��ی دلیل ب��ر محکومیت
پیشبینیکنندگان آن اس��ت یا کسانی که به
این پیشبینی توجه نکردند؟ آیا نادیده انگاشتن
ضعفهای حقوقی یک توافق و حواله دادن آن
ب��ه قضاوتهای اخالقی از جمل��ه «بدعهدی»
سایر کشورها نش��اندهنده ضعف و بیانصافی
منتقدان بوده یا عدم توجه منعقدان؟ دامنه این
س��واالت را با دهها و صدها گزاره دیگر میتوان
ادامه داد ک��ه از ادامه دادن آن پرهیز میکنیم
و به اصل منطق اعمال ش��ده از س��وی ظریف
میپردازی��م :آیا اساس��ا با پیش کش��یدن این
پیشفرض که همواره امکان دارد حاالتی بدتر
از وضعیت موجود را تجربه کرد ،میتوان امیدی
به اصالح و پیش��رفت داشت؟ فیالمثل نقد به
وضعی��ت پرای��راد موجود در ش��یوه حکمرانی
دولتمردان نافی آن نیس��ت که کشور میتواند
وضعیتی به مراتب اس��فبارتر را نیز تجربه کند،
با چنین پیشفرضی و بر مبنای منطق سخنان
ظری��ف تجربه وضعیتی نامطلوبت��ر در آینده
ناش��ی از ناشکری و کفران نعمت کسانی است
که نقایص وضع موجود را گوشزد کردهاند .بازی
داخلی دولتمردان و تالش برای سوءاس��تفاده
سیاس��ی از تش��ییع جنازه برجام بیش از آنکه
محکومکننده حقانیت سخنان منتقدان برجام
باش��د ،این پی��ام را با خود حم��ل میکند که
داشتن روحیه اصالحگری نشاندهنده ناشکری
از وضع موجود است.
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