   بینالملل

هشدارشدیدتهرانبهدخالتهایخارجیدرافغانستان وکشتن رهبرانمقاومت

سقوط پنجشیر درسکوت جهانی

طالبان سه هفته بعد از کنترل کابل ،با کمک ارتش پاکستان و در سایه سکوت بینالمللی محض ،پنجشیر تنها والیت خارج از قلمرو خود را هم به
کنترل در آورد .صبح دیروز فیلمی از باالرفتن پرچم طالبان در استانداری استان پنجشیر در شهر خرد بازارک منتشر شد و ساعتی بعد هم سخنگوی
طالبان اعالم کرد که کنترل کامل والیت پنجش��یر افغانس��تان را به دست گرفته است .احمد مسعود و امراهلل صالح ،معاون پیشین رئیسجمهور
افغانستان که بعد از کنترل طالبان بر کابل ،هسته مقاومت پنجشیر را تشکیل دادند ،گفتهاند که در جایی امن هستند .احمد مسعود با انتشار پیامی
از مردم افغانستان خواسته علیه طالبان قیام کنند ،ولی طالبان گفته که استان پنجشیر را تحت کنترل خود درآورده است.
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سخنگوی وزارت خارجه ایران با ابراز نگرانی عمیق از تحوالت پنجشیر گفته که حمالت یکشنبه شب به اشد وجه محکوم است .او گفته که پنجشیر
تنها راهحل سیاسی دارد و محاصره پنجش��یر به هیچ وجه از نظر حقوق بینالملل و حقوق بشردوس��تانه قابل قبول نیست .سخنگوی وزارت خارجه
بدون اشاره مستقیم به پاکستان گفت که تاریخ افغانستان نشان داده است که دخالت مستقیم و غیرمستقیم نیروهای خارجی در امور افغانستان جز
شکست برای نیروهای متجاوز نتیجه دیگری نداشته است«:مردم افغانستان مردمی استقاللطلب و غیور هستند و هر گونه مداخله خارجی در امور
افغانستان از نظر ما محکوم است» | صفحه 15

این رویه احسن را
فراشخصی کنید

دادرسی روزانه
شخصقاضیالقضات

اژهای :روزانه 10پیام مردمی را تا حصول نتیجه پیگیری میکنم | صفحه 2

زمین هم
زیرپایصهیونیستها
ناامن شد

غلبه بر موج بعدي
روزی  2ميليون تزریق
واكسن میخواهد
واردات واكس��ن به كشور س��رعت گرفتهاست .رئيس
جمعيت هالل احمر از واردات  ۹۰ميليون دوز واكسن كرونا
ل خبر ميدهد .اين واكسنها از كانال صليب
تا آبان ماه امسا 
سرخ جهاني و با همكاري همه دستگاهها وارد كشور خواهد
شد .وزير بهداشت هم با تأكيد بر اينكه هيچ محدوديتي براي
تأمين واكسن دانش��گاهيان نداريم ،ابراز اميدواري كرد كه
با تزريق روزانه بين  1/5تا  2ميليون دوز واكس��ن از مرگ و
ميرهاي موجهاي بعدي پيشگيري كنيم | صفحه 3

ی شیربند | میزان
عل 

هنوز چند ماه از حفره عمیق امنیتی موشکهای مقاومت
در آس��مان تلآویو و شهرهای بزرگ س��رزمینهای اشغالی
نگذش��ته که زمین هم زیر پای صهیونیس��تها ناامن ش��د.
ش��ش زندانی فلس��طینی طی عملیاتی ،با حف��ر یک تونل
چند ده متری از زندان جلبوع فرار کردن��د؛ زندانی که یکی
از محافظتش��دهترین زندانهای رژیم صهیونیستی است.
یکی از نگرانیهای صهیونیس��تها این اس��ت که این شش
فلسطینی خود را به جنین رسانده باشند .این فرار بزرگ ،رژیم
صهیونیستی را شوکه و نفتالی بنت را ناچار به تشکیل جلسه
فوقالعاده کرد | صفحه 15

یادداشت سیاسی

عبداهلل متولیان

تقسیم قدرت در افغانستان
تنها چشمانداز از منظر ایران
بنا به گفته مقامات امریکایی و برآوردهای استراتژیک تهیه ش��ده ،ایران ،روسیه و چین ،مشکل و اولویت
اصلی امریکا بوده و برای تحقق اهداف خود درباره ایران ،روسیه و چین ،کماکان به افغانستان به عنوان یک
پایگاه اس��تراتژیک نظر دارد .به این ترتیب میتوان گفت خروج امریکا از افغانستان به هیچ وجه به منزله
خروج قطعی آنان از منطقه نبوده و بیشتر به یک جابهجایی تاکتیکی در راستای تأمین اهداف استراتژیک
شبیه است .به نظر میرسد امریکا در مسیر تحقق اهداف خود از استراتژی دورشوندگی استفاده کرده تا به
این ترتیب بتواند هم هزینههای جانی ،مالی ،آبرویی ،سیاسی و تکنولوژیک خود را کاهش داده و هم از دید
و تیر مستقیم بازیگران موجود در منطقه خارج شود و هم ضمن تأمین اشراف اطالعاتی خود بر منطقه به
یک جنگ نیابتی چشم امید داشته باشد | صفحه 2
یادداشت بینالملل

هادی محمدی

تکروی بیثباتساز اسالمآباد در کابل

وقتي قرار است جنجال
معنا را قورت بدهد!

نماهنگ دهه هش��تاديها نه س��تاره ف��ردي دارد ،نه
توانسته از يك جمع نوجوانانه س��تارهاي جمعي ارائه دهد.
كاراكتره��اي آن نه فردي��ت دارند و ن��ه داراي روح جمعي
هستند و همه اين نبودنها سبب ميش��ود خالي از هويت
باشد چه برسد به اينكه بخواهد هويتي جديد ارائه دهد و در
اين وضعيت به طور عادي چيزي عايد مخاطبي كه البد قرار
بوده نوجوان باشد ،نميشود و اتفاقاً ممكن است او را گيجتر
و سردرگمتر هم بكند | صفحه 16

حضور ژنرال حمید ،رئیس س��رویس اطالعاتی  ISIپاکس��تان در کابل در روزهای آغازین سیطره
طالبان بر افغانستان ،علنی شد و در کنار حضور مقامات سیاسی قطر و امارات در کابل ،یک تحریک
جدید را گواهی میکند ،سؤاالت و ابهامات در سیاستهای پاکستانی در افغانستان و نقش این کشور
در تحوالت افغانستان را برجستهتر کرد .اینکه پاکس��تان همواره از ابزارهای اجارهای و نیابتی برای
تحقق سیاستهای خود در محیط پیرامونی بهره میگیرد ،امری پوشیده نیست و تاریخ و شکلگیری
طالبان که محصولی از تدابیر سرویسهای اطالعاتی غربی و با معاونت و همراهی امارات و عربستان و
مدارس دینی پاکستان و با هدف مقابله با ارتش سرخ شوروی بود ،گواه این ارزیابی است .پشتونهای
دو سوی مرز پاکستان و افغانستان ،یک واقعیت تاریخی و جمعیتی است ولی طالبسازی برای اهداف
ژئوپلتیکی در شاخصهای قومیتی این منطقه وجود نداشته است | صفحه 15
یادداشت ورزشی

فريدون حسن

واليبال پاي مربي ايراني بايستد
در حالي تيم ملي واليبال امروز به مسابقات قهرماني آس��يا اعزام شد كه اين رشته بعد از سالها چشم
انتظاري باالخره روي خوش خود را به سرمربي ايراني نشان داد .بعد از نتايج ضعيف ليگ ملتها و المپيك
با هدايت مربي خارجی ،فدراسيون واليبال سرانجام زير فشار افكار عمومي و منتقدان واليبال هدايت تيم
ملي را به دست يك مربي كاربلد ايراني داد .چند سال قبل وقتي رهبر معظم انقالب در ديدار با اعضای
تيم جوانان واليبال كه اتفاقاً سرمربيشان همين بهروز عطايي ،سرمربي فعلي تيم ملي بود از لزوم استفاده
واليبال از ظرفيتهاي داخلي و مربيان ايراني گفتند ،متأسفانه كسي در فدراسيون واليبال گوش به حرف
نبود و بهرغم كسب نتايج خوب مربيان ايراني با تيمهاي جوانان و نوجوانان در مسابقات بينالمللي همواره
هدايت تيم ملي بزرگساالن به دست خارجيها سپرده میشد .تصميمي كه طي چند سال گذشته فقط با
شكست واليبال همراه بود و حتي به سقوط واليبال اوج گرفته ايران نیز منجر شد | صفحه 13

افتضاح سائوپائولو
حساسترین دیدار این هفته رقابتهای انتخابی جام جهانی
به خاطر کرونا برگزار نش��د .البته اگر خوب نگاه کنيم ،متوجه
میشویم که کرونا بهانهاي بود تا باز هم شاهد دخالت سياست
در ورزش باش��يم .ديدار برزي��ل و آرژانتي��ن در دقيقه پنجم،
نيمهکاره ماند ،چون برزيليها ميگويند چهار بازيکن آرژانتين
که در انگلستان بازي ميکنند آنها را فريب دادهاند تا از قرنطينه
فرار کنند .باز هم حرف ،حرف آرژانتين و انگلستان است و يک
خصومت تاريخي | صفحه13

ویژهجوان

اعتراف دیرهنگام به نادرستی «کدخدا» خواندن امریکا
روزنامه شرق در یادداشتی که در رسانههای منتقد سیاستهای دیپلماسی دولت روحانی با واکنش
روبهرو شده ،کدخدا نامیده شدن امریکا از سوی حسن روحانی را با عبارت «عدم دقت» توصیف کرده
و تلویحاً آن را اشتباه دانسته است .در این یادداشت به قلم کیهان برزگر – استاد روابط بینالملل -آمده:
«رئیس دولت قبلی با عدم دقت در «کدخدا» خواندن امریکا در سیاست جهانی این تصور باطل را در
امریکاییها تقویت کرد که تثبیت جایگاه منطقهای ایران از طریق کاهش تنش با غرب و امریکا صورت
میگیرد .همین تصویرسازی بعدها منجر به آزردگی روسها ،چینیها ،اروپاییها ،کشورهای عربی
منطقه و ترکیه شد» | صفحه 2

محمدصادق فقفوری
رئیس قوه قضائیه در ش��ورای عالی قضایی گفته است هر روز «حداقل» به
 10پیام مردمی تا حصول نتیجه رسیدگی شخصی میکند و اینکه پیامهای
زیادی را هم برای رسیدگی به سایر بخشهای قوه قضائیه ارجاع میدهد.
ِ
ظریف نهفته
این رویه بسیار مستحسن و مبارک است؛ اما دقت به یک نکت ِه
در دل آن هم خالی از لطف نیست.
«منطوق» قاضیالقضات خبر از دغدغهمندی ،روزآمدی و تحول میدهد و از
همین حیث سزاوار ستایش است .پربیراه نیست که در افواه مجازی و حقیقی
پیچیده که رئیس جدید دستگاه قضا فراتر از انتظارات و تصورات پیشینی ظاهر
شده است؛ چه همگان نظارهگر اقدامات بدیع و راهگشای ایشان هستند .اما
«مفهوم» اظهارات رئیس قوه قضائیه قدری تأملبرانگیز است :رسیدگی روزانه
و شخصی به 10پیام ،معنای دیگرش آن است که فرصت رسیدگی به چند ده،
چند صد و احیاناً چندهزار پیام نیست!
به بیانی صریحت��ر ،اوضاع قوه قضائیه پس از دو س��ال تح��ول و بهبود ،ایجاب
میکند عالیترین مقام قضایی با ایثار و فروتنی دس��ت به کار شود و روزانه 10
مورد از مشکالت مردمی را به طور شخصی رس��یدگی کند ،اما به جبر کمبود
وقت و جبرهای دیگر ،انبوهی از مشکالت مردمی همچنان رسیدگی نشده باقی
میماند .بحث این نوشته کوتاه واکاوی درباره علل رخداد انبوه مشکالت قضایی
که رسیدگی ویژه میطلبد ،نیست ،فقط عجالتاً میتوان نوشت افزایش سرعت
بهبود در دستگاه مهم قضایی نیازمند اقدامات «فراشخصی» است .درست است
که رویه قاضیالقضات ،الگویی برای سایر دستاندرکاران قضایی است (که باید
هم اینچنین باشد) ،و درست است که فراگیری این رویه نیکو میتواند مشکالت
فراوان مردم را هنگام مراجعه به بخشهای گوناگون دستگاه قضایی متمایل به
صفر کند ،اما این درست نیست که تنها چاره حل مشکالت قوه قضائیه متوقف بر
رسیدگی شخصی رئیس قوه قضائیه به مشکالت مردمی است.
س��از و کارها و اش��خاص در قوه قضائیه باید به گونهای عمل کنند که از اساس
مشکلی برای مراجعان به قوه قضائیه پیش نیاید؛ از این گزاره آرمانی که بگذریم،
امکان دمدستی و دستیافتنی هم وجود دارد :رئیس قوه قضائیه همه مقامات
یک ِ
عالی قضایی را در تمام کشور ،از رؤسای مجتمعهای قضایی گرفته تا دادستانها،
مأمور کند خارج از وقت اداری به مشکالت مردمی رسیدگی و گزارش آن را هم
ارائه کنند؛ گزارشی که نه کلیشهای باشد ،نه به درد ارتقا یافتن در مناصب شغلی
بخورد و نه اینکه آمیخته به هدف غیرخالص دیگری باشد که کار پر اجر رسیدگی
به مشکالت مردم را آمیخته به غش کند.

