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شکست بزرگ امریکا 
در دولت -ملت سازی برای افغانستان

فروپاشی سریع دولت اش��رف غنی که چند روز پس از فرار شبانه 
نیروهای امریکایی از فرودگاه بگرام اتف��اق افتاد و همچنین تنها 
ماندن احمد مسعود در دره پنجشیر و س��رکوب آنچه او به عنوان 
مقاومت ملی از آن یاد می کرد، نشانگانی آشکار و پررنگ از شکست 

امریکایی   ها در دولت سازی و ملت سازی در افغانستان است. 
این درحالی است که سران کاخ سفید با حمله به افغانستان و اشغال 
20ساله آن موجب وارد شدن خسارت های سنگین مالی و جانی 
به کشورهای امریکا و افغانستان و حتی  عقب ماندگی و ممانعت از 
توسعه و رشد این کشور  ها شدند که اختصاص 700میلیارد دالر به 
ترمیم و بازسازی زیرساخت های حیاتی امریکا از سوی جو بایدن 
و طرح چندباره این ضرورت توسط دونالد ترامپ تأیید این مسئله 

می باشد. 
چنین خسارت   ها و فجایعی ریش��ه در شکست و ناکامی های کاخ 
سفید در دولت سازی و ملت س��ازی در افغانستان بر خالف اشغال 
20ساله و صرف هزینه های سنگین مالی دارد که به اعتراف خود 
آنان، بیش از 2400سرباز امریکایی کشته شده و 2هزارمیلیارد دالر 
از پول مالیات دهندگان امریکایی میزان اعالمی و علنی آن است. 
حال آنکه تعداد کشته های واقعی بیش از 7500 نظامی امریکایی 

و هزینه های مالی بیش از 3هزار میلیارد دالر می باشد. 
گرچه برای پوشاندن این شکست، بایدن مدعی است که امریکایی   ها 
هیچ گاه دولت س��ازی در افغانس��تان را دنبال نمی کرده، اما ادامه 
حضور امریکا در افغانس��تان، پس از شکس��ت اولی��ه و براندازی 
حکومت طالبان که در همان سال 2001 انجام و وضعیت تا 2003 
تثبیت شده بود و تالش برای حضور دائمی در افغانستان با انعقاد 
معاهده همکاری استراتژیک به تنهایی گویای وجود چنین هدف 
و اراده ای بوده که البته پیش از این توسط بوش کوچک در شرایط 
غرور ناشی از اشغال افغانستان در سال های اولیه شکست طالبان،  

علنی و اعالم شده بود.
 کما اینکه انتقاد جوزپ بورل، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا که از بایدن در نف��ی مأموریت امریکا برای دولت س��ازی در 
افغانس��تان و این گفته او که ایاالت متحده طی 20س��ال، روزی 
300میلیون دالر در افغانستان خرج کرد که نتیجه آن بسیار اندک 

و ناچیز بود، اشاره به همین شکست بزرگ دارد. 
همان گونه که تونی بلر، نخس��ت وزیر انگلی��س در زمان حمله به 
طالبان و نحوه خروج امریکایی   ها از افغانس��تان اعالم کرد: »غرب 
نباید آنچه را که ما در افغانستان انجام دادیم، در کشورهای دیگر 
انجام ده��د. «  همچنین او به صراحت دولت س��ازی را خواس��ته 
اشغالگران غربی اعالم کرد، آنجا که گفت: »شاید رهبران نسل من 
ساده لوح بودند که فکر می کردند، کشور  ها می توانند دوباره ساخته 
شوند.«  تأسف او از این شکست آنگاه روشن تر می شود که می گوید: 
»خروج امریکا از افغانستان به دشمنان ما نشان می دهد که دوران 

ما به پایان رسیده است. «
عواملی که این شکست بزرگ و زمینه ساز بازگشت مجدد طالبان 
به عرصه قدرت و آن هم با مذاکره و توافق مجدد، یعنی شکس��ت 
در دولت س��ازی و ملت س��ازی را رقم زد، می توان در م��وارد زیر 

جست و جو کرد: 
1- تالش  برای تش��کیل دولت دست نش��انده به جای دولت ملی: 
امریکا و متحدان غربی آن، بی توجه به تغییرات سیاس��ی ناشی از 
دوران جهاد و تغییرات اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، صرفاً 
با نگاه به س��ابقه تاریخی پش��تون   ها در حاکمیت و با تصور ایجاد 
رقابت بین دو جناح پشتون  یعنی ابدالی   ها و غلجایی   ها با براندازی 
طالبان پشتون، دولت پش��تون احمد کرزای را سرکار آوردند که 
تنها امتی��ازش تحصیل و حضور چندس��اله در امریکا بود و همان 
انحصارگرایی طالبان را در عدم پذیرش س��ایر اق��وام و گروه   ها در 
قدرت نداشت و در ادامه نیز اش��رف غنی جایگزین او شد که نه با 
انتخابات که صرفاً با اعمال سیاست و بی توجهی به انتخاب واقعی 

مردم به منصب ریاست جمهوری گمارده شد. 
این اشتباه تاریخی تنها به شکاف های قومیتی و گسستی دامن زده 

که هم مغایر مشروعیت دولت و هم انسجام و اتحاد ملی بود. 
2- ش��کل گیری نوعی اس��تبداد متکی بر بیگان��ه به جای دولت 
ملی که نه تنها رقابت را ذیل جمهوری��ت نمی پذیرفت بلکه حتی 
تصفیه حساب درون قبیله ای را با کمک بیگانگان با خشونت پیش 
برده و نه تنها نفرت از بیگانه بلکه نفرت از خود را در این وابستگی 

به بیگانه و فشار بر مردم دامن می زد.
 3- بی توجهی به فرهنگ بومی و مردمی افغانستان و تالش امریکا 
و متحدان غربی آن برای تغییرات فرهنگی به نفع اشاعه ارزش های 
غربی و استحاله فرهنگی افغانس��تان که خروجی آن پدید آمدن 
نوعی بحران هویت در بخش   هایی از جامعه افغان و مقاومت و هراس 
فرهنگی در بخش عمده وابس��ته به فرهنگ سنتی و تاریخی بود. 
این بی توجهی به نوعی گسست و فاصله فکری - فرهنگی و بدبینی 
و انزجار نسبت به دولت افغانس��تان و بیگانگان نیز منتهی و نوعی 
شکاف بین مردم – مردم و مردم – دولت را پدید می آورد. بخشی 
از جامعه که پذیرای ارزش های غربی شدند، امروز با بخش دیگری 
از جامعه خود احس��اس بیگانگی کرده و با سقوط دولت غربگرا یا 
وابسته به غرب، خود را مجبور به مهاجرت و ترک وطن می بیند و 
بخش دیگری از جامعه در مقابل اقدامات تبلیغی و فرهنگی طالبان 

سکوت پیشه کرده و حتی همراهی نشان می دهد. 
4- بخل ورزیدن در واگذاری میدان به نهاد  ها و ساختارهای افغانی 
و بومی و حفظ انحصار برای امریکا که در ارتش و پلیس نتایج آن 
بس��یار آش��کار بود و چون تمامی امور به مجرای امریکایی وصل 
بود، با فرار امریکا شیرازه امور به سرعت فرو پاشید و با وجود 350 
هزار نظامی در ارتش و پلیس افغانستان، طالبان به سرعت کنترل 
والیات و سرانجام کابل را به دست گرفت و ارتش دولت افغانستان 

هیچ مقاومتی نکرد. 
5- ترجیح مالک های قومیتی و وابستگی بر صالحیت و توانمندی 
در واگذاری مناصب که نه تنها به شکاف   ها و اختالف های قومیتی 
دامن می زد، بلکه موجب شکل گیری فس��اد گسترده و نارضایتی 
مردم از دولت دست نشانده و رنگ باختن منافع و مصالح ملی در 
فرآیند فساد – نارضایتی شده و نه تنها بی تفاوتی مردم نسبت به 
دولت اشرف غنی بلکه تعارض و مخالفت آنان را نیز برمی انگیخت. 
چرا که این ترجیح در ساختار حاکمیت به توزیع ناعادالنه قدرت 
و ثروت نیز دامن زده و مخل روند ملت س��ازی ذیل یک حکومت 

مشروع به حساب می آمد. 
و حال طالبان نیز باید از س��رانجام امریکا و دولت دست نشانده آن 
درس گرفته باشند که تفوق و برتری جویی قومی، زبانی و نژادی 
در کشوری که متشکل از چندین قومیت است، باعث شکاف های 
عمیق اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی ش��ده و عدم مشارکت و در 
نهایت تعارض و مخالفت را در سایر قومیت  ها و اقوام برمی انگیزد 
که برای فائق آمدن بر آن، حمای��ت دولت های خارجی هم کفاف 

نمی دهد.
 شاید کمک پاکستان امروز بتواند در دره پنجشیر موجب سرکوب 
یک قیام نوپا شود، اما مقابله با قیامی فراگیر و ملی حتی با زد و بند 
با امریکا نیز راه به جایی نخواهد برد و تکیه بر استبداد و تفنگ هم 
در جامعه ای که طعم آزادی را چشیده و ابزار آگاهی و فهم نامحدود 

در اختیار دارد نیز کاربردی نخواهد داشت. 

رسولسنائیراد

اژه ای در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد

برخی قوانین و رفتارها  باید به نفع حقوق زنان تغییر کند

رئیس ق�وه قضائی�ه می گوید »ش�اید هیچ 
معروفی باالت�ر از گره گش�ایی از کار مردم 
و امیدبخش�یدن به جامعه و هی�چ منکری 
بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به 
احدی ظلم شود و یا اس�تقالل و آزادی های 
مش�روع و امنیت و عزت مردم خدش�ه دار 
ش�ود و اگر می خواهیم نه�ی از منکر کنیم 
بای�د مان�ع از چنی�ن رفتار  هایی ش�ویم. « 
این اظهار نظر از س��وی باال  ترین مقام قضایی 
کش��ور اگرچه ممکن اس��ت بدیهی و بلکه نزد 
کس��انی به عنوان وظیفه دستگاه قضایی تلقی 
ش��ود، که البته س��خن گزافی هم نیست، اما 
باید آن را به فال نیک گرف��ت و امیدوار بود که 
رویکرد تحولی قوه قضائی��ه در دوره جدید بر 
مدار » گس��ترش عدالت و احیای حقوق عاّمه، 
و تأمین آزادی های مش��روع « مصرح در قانون 
اساسی قرار گرفته است. نگاهی که در ادوار نه 
چندان دور دستگاه قضا بعضاً مورد غفلت قرار 
گرفته بود و اکنون قوه قضائیه در باال  ترین سطح 
مدیریتش پرچمدار این تحول خواهی و تضمین 

آزادی های مشروع شده است. 
حج��ت االس��الم اژه ای روز گذش��ته در جمع 
اعض��ای هیئت رئیس��ه کمیس��یون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اس��المی که به منظور 
تبادل نظر و هم اندیش��ی درباره همکاری این 
کمیسیون با دس��تگاه قضا به قوه قضائیه رفته 
بودند، اعتماد مردم را از مهم  ترین سرمایه های 
نظام مردم س��االر دینی دانست و گفت اگر این 
س��رمایه گرانبها و عظیم از دس��ت برود، زیان 

بزرگی در پی خواهد داشت. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، 
محسنی اژه ای حفظ س��رمایه عمومی نظام را 
در گرو تکریم مردم و اعتماد به آنها و مشارکت 
دادن آح��اد مل��ت در تصمیم گیری  ه��ا و امور 
مختلف حکومتی و ش��نیدن حرف مردم و گام 
برداش��تن برای حل مش��کالت آنها دانست و 
خاطرنش��ان کرد: یکی از وظایف بسیار مهم ما 

در این شرایط این است که کارآمدی نظام را به 
اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش 
دهیم تا توطئه  ها و نقش��ه های دشمن خنثی و 

نقش بر آب شود. 
   هیچ معروفی باالتر از گره گشایی از کار 

مردم نیست
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کمیسیون اجتماعی 
مجلس با مهم  ترین مسائل کشور و بخش قابل 
توجهی از مردم خصوصاً محرومان و مظلومان 
که ولی نعمتان اصلی انقالب هستند و با کسانی 
که شاید گرفتاری بیشتری دارند اما قدرت بیان 
و توان مالی برای پیگیری حقوقش��ان ندارند، 
ارتباط دارد و بای��د به آنها توجه ویژه داش��ته 
باش��د. رئیس دس��تگاه قضا فرصت خدمت را 
بزرگ ترین نعمت خدا ب��رای کارگزاران نظام 
دانس��ت و گفت: امروز انسجام و همدلی بسیار 
خوبی برای خدمت رسانی به مردم بین قوا شکل 
گرفته که باید روز به روز بیش��تر شود و هر چه 
در توان داریم خالصانه و بی منت به پای مردم 
بریزیم و آنها را امیدوار کنیم. محس��نی اژه ای 
افزود: شاید هیچ معروفی باالتر از گره گشایی 
از کار مردم و امیدبخش��یدن به جامعه و هیچ 
منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع 
و به احدی ظلم شود و یا استقالل و آزادی های 
مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه دار شود و 
اگر می خواهیم نه��ی از منکر کنیم باید مانع از 

چنین رفتار  هایی شویم. 
    ل�زوم بازنگ�ری در برخ�ی قوانین به 

نفع زنان
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش با اشاره به 
اظهارات یکی از اعضای کمیس��یون اجتماعی 
مجلس درب��اره حقوق زنان گف��ت: خداوند به 
زن کرامت بخش��یده و زن را گرامی داش��ته و 
بزرگ تری��ن فضیلت یک زن و مادر این اس��ت 
که انسان از دامن زن به معراج می رود. اژه ای با 
تأکید بر اینکه همه باید حامی حقوق و حافظ 
کرامت زنان باش��ند، بر ل��زوم بازنگری و تغییر 

برخی رویکردها، رفتار  ها و قوانین به نفع زنان 
و خان��واده تأکید ک��رد و افزود: بای��د منزلت و 
عظمت زن و کمک به زن به عنوان یک انس��ان 
دارای شرافت و جایگاه واال، سرلوحه  کار همه 

دستگاه   ها قرار گیرد . 
رئیس ق��وه قضائیه مب��ارزه با فس��اد در همه 
س��احت   ها به ویژه  فس��اد مال��ی و اداری را از 
مطالبات اصلی مردم دانس��ت  و از مجلس��ی   ها 
خواس��ت دس��تگاه قضا را در انتخاب بهترین 
روش برای برخورد و ریش��ه کنی فس��اد کمک 
کنند تا ضمن مقابله با مفاس��د، خللی در روند 

سرمایه گذاری و تولید پیش نیاید. 
   نتای�ج کاریکات�وری ناش�ی از برخی 

کارهای غیر جامع نگری 
محس��نی اژه ای با بیان اینکه گاه��ی به دلیل 
عدم جامع نگری و برخی رفتار  ها و چند وجهی 
ندیدن مس��ائل نتیج��ه حاصل��ه  کاریکاتوری 
می ش��ود ،گفت: برخورد قاطع، س��ریع و بدون 
مالحظه با مفس��دان حرف درستی است اما از 
یک س��و با فس��اد کالن فردی که با فعالیت در 
حوزه های مختلف اقتص��ادی منابع عمومی را 
برده برخ��ورد می کنیم و از س��وی دیگر بعد از 
اجرای حکم نمی توانیم اموال زیادی که بر جا 
می ماند اداره کنیم چون س��ازوکاری برای این 
کار نداریم. برای اداره اموال یک محکوم برنامه 
جامع نداریم تاکنون بار  ها از دولت ، مس��ئوالن 
اتاق بازرگانی و اتاق تعاون خواس��ته ام به قوه 
قضائیه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر 
قرار است با فردی برخورد شود، درباره اموال او 

بتوان یک تصمیم درست گرفت. 
محس��نی اژه ای گفت ک��ه تاکنون س��ه بار با 
مسئوالن اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئوالن 
اتاق تعاون دیدار ک��رده و چند بار ه��م با آنها 
تماس گرفته و از آنها و دولت خواس��ته به قوه 
قضائیه کمک کنند تا قانونی تدوین ش��ود که 
اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره 
ام��وال او بتوان یک تصمیم درس��ت گرفت اما 

هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. 
   بعضی موضوعات

 نیاز به جرم انگاری ندارد
محسنی اژه ای با اش��اره به نظر یکی از اعضای 
کمیس��یون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده 
نبودن مجازات ها، گفت که قوه قضائیه و مجلس 
می توانند از طریق ارائه الیحه یا طرح نسبت به 
اصالح و به روزرس��انی قوانین اق��دام کنند اما 
مهم تر این است که بتوان بس��یاری از مسائل 
را ریشه ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی 
و مجازات نباش��د. وی یکی از این راهکار  ها را 
کاهش جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی 
موضوعات نیاز به جرم ان��گاری ندارد و در دنیا 
هم همه مسائل جرم تلقی نمی شود چرا که اگر 
حجم کار باالتر از توان همکاران دس��تگاه قضا 
برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت 

انجام کار و اتقان رأی آنها اثر می گذارد. 
   مطالبات نمایندگان از دستگاه قضا

پیش از س��خنان رئیس دس��تگاه قضا، اعضای 
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به 
بیان دیدگاه   ها و دغدغه های خود درباره مسائل 
روز کش��ور و همچنین پیشنهادات ش��ان برای 
تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش 
کارآمدی نظام قضای��ی پرداختند که »کاهش 
عناوین مجرمانه و زندان زدایی«، »اصالح برخی 
قوانین در راس��تای تقویت ق��درت بازدارندگی 
آنها«، »تس��هیل دادخواهی و خدمات رس��انی 
قضایی در راس��تای توس��عه عدالت اجتماعی 
از طریق تس��ریع در نوبت دهی و رس��یدگی به 
پرونده   ها خصوصاً دعاوی خانوادگی « و »تأمین 
تجهیزات و امکانات و نیروی انس��انی مورد نیاز 
دادگس��تری های شهرس��تان های کوچ��ک و 
دورافتاده« از جمله مسائل مطرح شده از سوی 
آنها ب��ود. نمایندگان ملت همچنین خواس��تار 
»رسیدگی به ترک فعل های برخی مسئوالن و 
محاکمه عامالن  وضع موجود « و »فعال تر شدن 
سازمان بازرس��ی در شهرس��تان  ها در راستای 
پیش��گیری از وقوع جرم و کاه��ش پرونده های 
قضایی« شدند و بر »زمینه س��ازی برای توزیع 
عادالن��ه فرصت   ه��ا و منابع« و »اص��الح قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری به منظ��ور حذف  
مستثنی  شدن 23 دستگاه از شمول این قانون « 

تأکید کردند. 
»مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی 
و اجتماع��ی و اداری و برخ��ورد ب��ا تبعی��ض، 
رانت خواری و کارچاق کنی«، »افزایش نظارت  ها 
در راستای افزایش س��المت اداری و کارآمدی 
نظام قضایی«، »اصالح برخی قوانین و ساختار  ها 
و روش  ها به منظور افزیش ریسک تصمیم گیری 
مدیران«، »حمایت دس��تگاه قضایی از صنایع 
تولیدی و رفع موانع فعالیت های این واحدها«، 
»پرهی��ز از تصمیم��ات متناق��ض و یکجانبه 
به منظور تسهیل س��رمایه گذاری در کشور«، 
»نظ��ارت پیش��گیرانه بر امور جاری و س��اری 
کش��ور برای جلوگیری از بروز فساد، تخلف و 
ناکارآمدی«، »پرهیز از تخری��ب خانه باغ   ها و 
آلونک   ها در روس��تاها، شهرستان های کوچک 
و حومه ش��هرهای بزرگ« و »دف��اع از حقوق 
زن��ان در موضوعاتی چون حضان��ت و والیت و 
استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دین« از 
دیگر خواسته های اعضای کمیسیون مجلس از 

رئیس دستگاه قضا بود. 

 تسلیت رهبر انقالب به سیدحسن نصراهلل
شیخ قبالن دوست با ارزش و با وفایی 

برای جریان مقاومت بود
حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای در پیام�ی ب�ه دبی�رکل ح�زب اهلل 
لبن�ان، درگذش�ت حجت االس�الم ش�یخ عبداالمی�ر قب�الن، 
رئیس مجلس اعالی اس�المی ش�یعیان لبنان را تس�لیت گفتند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، در پیام رهبر انقالب 
اسالمی به سیدحسن نصراهلل آمده است: درگذشت عالم مجاهد مرحوم 
حجت االسالم والمسلمین آقای شیخ عبداالمیر قبالن رحمهًْ اهلل علیه را به 
خانواده  مکّرم ایشان و به مجموعه  ارزشمند مجلس اعال و همه ارادتمندان و 
دوستان آن مرحوم و به عموم شیعیان لبنان تسلیت عرض می کنم. ایشان 
دوست با ارزش و با وفایی برای جریان مقاومت و شخص حضرتعالی بودند 
و عمر با برکتی را در خدمت هدف های عالی در لبنان گذرانیدند. رحلت 
ایشان موجب تأسف اس��ت. از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای وی 

مسئلت می کنم. 

رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
رویکرد واردات محوری 

باید به تولید محوری تغییر کند
آیت اهلل دکتر س�ید ابراهیم رئیس�ی، رئیس جمهور صبح دیروز در 
جلس�ه س�تاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ض�رورت ریل گذاری 
ب�رای جه�ش ص�ادرات غیرنفت�ی تأکی�د ک�رد و گف�ت: رویکرد 
دس�تگاه   ها در عرصه های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش های 
تولی�د غ�ذا و دارو، بای�د از رویک�رد واردات  مح�وری ب�ه داخلی 
کردن تولی�د کاال  ها و گس�ترش ص�ادرات غیرنفتی اصالح ش�ود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت جمهوری ، در این جلسه 
سیاست های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات 
مورد بررس��ی قرار گرفت و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و دارایی موظف شدند برای ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای 
رفع موانع تولید و حمایت از تولید کاال در داخل به ویژه در زمینه تولید لوازم 

خانگی، برنامه ریزی و اقدامات الزم را به عمل آورند. 
همچنین مقرر شد در سیاست های وارداتی با هدف جلوگیری از واردات 
بی رویه کاال  هایی که دارای تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود:
صالحی از اجرای قانون 

اقدام راهبردی استنکاف کرده است
سخنگوی کمیس�یون اصل نود مجلس می گوید طبق بررسی های 
انجام شده استنکاف علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی 
اتمی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم   ها محرز ش�د. 
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به نشست عصر دیروز کمیسیون اصل نود قانون اساسی که 
به بررسی پرونده های موجود در کمیته های این کمیسیون و ارائه گزارش 
از سوی آنها پرداخته شد، اشاره کرد و گفت: در این نشست گزارش کمیته 
سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون پیرامون اجرای قانون راهبردی برای 

لغو تحریم   ها و صیانت از منافع ایران قرائت شد. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمش��هر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه این قانون در 12 آذر ماه سال 13۹۹ به 
تصویب مجلس رسید و سازمان انرژی اتمی را موظف به اجرای مفاد آن کرد، 
اظهار داشت: بر اساس کارشناسی های مختلف و جلساتی که با رئیس سابق 
سازمان انرژی اتمی و معاونان این سازمان در کمیسیون اصل نود برگزار شد 
و نیز ارسال نامه حاوی سؤاالت مختلف از آقای علی اکبر صالحی، استنکاف 

وی در امتناع و یا ممانعت از اجرای این قانون محرز شد. 
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسالمی در 
پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد گزارش کامل این موضوع که 
به تصویب اعضای کمیسیون اصل نود رسیده است، جهت قرائت در صحن 

علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شود. 

سفیر ایران در عراق:
دور چهارم مذاکرات ایران و عربستان 

برگزار می شود
س�فیر کش�ورمان در بغداد با اش�اره به نق�ش مهم نخس�ت وزیر 
ع�راق در برگ�زاری س�ه دور قبل�ی مذاک�رات ایران و عربس�تان 
گفت ک�ه دور چه�ارم ای�ن مذاک�رات نی�ز برگ�زار خواهد ش�د. 
به گزارش ایسنا، ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد 
در برنامه »لعبه الکراسی« که از شبکه الشرقیه پخش می شود گفت: بعد 
از مستقر شدن دولت جدید ایران به ریاست ابراهیم رئیسی ، دور چهارم 
گفت وگوهای تهران و ریاض برگزار خواهد شد. وی اشاره ای به زمان و مکان 

دقیق این گفت وگو نکرده است. 
مسجدی تأکید کرد: مصطفی الکاظمی ، نخست وزیر عراق نقش مهمی در 
برگزاری سه دور قبلی مذاکرات میان ایران و عربستان داشت و تهران احساس 
خوبی نسبت به دور بعدی برای رسیدن به نتایج خوب دارد. سفیر ایران در بغداد 
در بخش دیگری خاطرنش��ان کرد: امنیت عراق با وجود نیروهای امریکایی 
محقق نخواهد شد و اخراج آنها مطالبه اساس��ی برای تحقق ثبات در عراق  و 
منطقه است.  مس��جدی تأکید کرد که متهم کردن ایران به هدف قراردادن 
کاروان های نظامی و هیئت های دیپلماتیک خارجی در عراق تنها حرف های بی 
ارزش امریکایی است. وی استفاده از تکنولوژی و فناوری ایرانی در این عملیات را 
امکان پذیر توصیف کرد. مسجدی در مورد تحوالت افغانستان گفت: همه باید 
به دنبال ایجاد امنیت در افغانستان باشند و همه باید به مردم افغانستان کمک 
کنند. وی افزود: همکاری ما با طالبان به موضع و عملکرد آنها نسبت به ایران 
بستگی دارد و طبیعتاً از آنها می خواهیم که روابط شان با تهران بر اساس احترام 

باشد، این مسئله باعث می شود که ایران با طالبان همکاری کند. 
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با ترور فهیم دشتی روزنامه نگار و سخنگوی جبهه مقاومت وی

ملی دره پنجشیر، گمانه زنی های زیادی در فضای مجازی 
درباره چگونگی ترور او توسط پهپاد صورت گرفته است. 

فهیم دش��تی، خواه��رزاده عبداهلل عبداهلل رئیس ش��ورای 
عالی صلح افغانستان و از پیشکسوتان رسانه  در این کشور 
محسوب می شود که در تحوالت کنونی افغانستان در کنار 
احمد مسعود فرزند احمد ش��اه مسعود قرار گرفته بود. این 
فعال رسانه ای در جریان درگیری های طالبان برای تصرف 

پنجشیر توسط پهپاد ترور شده است. 
با این حال گفته می ش��ود دقایقی پیش از این اتفاق شبکه 
تلویزیونی بی بی سی فارس��ی در تماس تلفنی زنده با فهیم 

دش��تی ، چند ثانیه تصویر را قطع کرده و شماره تماس او را 
بر روی صفحه نش��ان می دهد و چند دقیقه بعد پاکستان با 
شناسایی محل او از طریق شماره در پنجشیر، با پهپاد آنجا 
را بمباران می کنند. مقامات پاکستانی البته هرگونه دخالت 

نظامی در پنجشیر را تکذیب کرده اند. 
بی بی سی البته برای س��رپوش گذاشتن بر این فضاحت در 
گزارشی از قول عبداهلل عبداهلل، رئیس پیشین شورای عالی 
مصالحه افغانستان، نوشته اس��ت:چگونگی شهادت فهیم 
دش��تی س��خنگوی جبهه مقاومت ملی و ژنرال عبدالودود 
ذره روشن شده اس��ت. عبداهلل دو روز پس از این حادثه در 
یک پیام تسلیت گفت به دلیل اینکه » ارتباطات مخابراتی 

با پنجشیر قطع بود، محل وقوع حادثه و نوعیت آن تا امروز 
مشخص نشده بود.«

عبداهلل جزئیات بیشتری ارائه نکرده اما منابع جبهه مقاومت 
ملی گفته اند که این دو در حمله با پهپاد کش��ته ش��ده اند. 
عبداهلل که دایی فهیم دش��تی اس��ت در پیام تسلیت خود 
نوشت: » فهیم دشتی یک انس��ان مؤمن، متعهد، ارزشگرا، 
مخلص و شیفته راه و آرمان قهرمان ملی بود. او طی سه دهه 
گذشته در راه روشنگری با تمام وجود همت گماشت و سنگر 
رسانه و نهادهای رسانه ای را برای رشد ارزش های مسلکی 
ژورنالیزم، نهادینه شدن آزادی بیان و گردش آزاد اطالعات 

در جامعه بر هر کار دیگری ترجیح داد. «


نامه بیش از ۱۰۰۰ استاد بسیجی به وزیر ارتباطات

کاستی های مدیریتی وزارت ارتباطات را جبران کنید
 بیش از ۱۰۰۰ اس�تاد بس�یجی دانشگاه های 
کشور در نامه ای از وزیر ارتباطات خواستند 
ضم�ن جب�ران کاس�تی های مدیریت�ی در 
وزارتخان�ه، کاری کن�د تا همه ب�ه مدیریت 
این فض�ای مه�م و حقیق�ی افتخ�ار کنند. 
به گزارش فارس، در بخشی از این نامه آمده است: 
انتظار ملی و الزامات حکمرانی ایجاب می کند در 
حرکتی انقالبی و جهادی، نسبت به رفع دغدغه 
مردم و مس��ئوالن در عرصه متنوع، گسترده و 
حقیقی موسوم به فضای مجازی وارد عمل شده و 
گامی بلند در راستای کاهش نگرانی های خانواده 

ها، مربیان و دلسوزان ملت ایران بردارید. 
اس��تادان بس��یجی تصری��ح ک��رده ان��د: ما 

امضاکنندگان ای��ن نامه به نیاب��ت از نهضت 
استادی بس��یج با همه توان علمی و تخصصی 
خویش در راس��تای صیانت از فضای مجازی 
و حقوق کارب��ران آن در خدمت آن مجموعه 
و سیاس��ت  ها و برنامه های جنابعال��ی بوده و 
انتظارات خویش را حول محورهای ذیل اعالم 
می داریم: تبیین درس��ت و دقی��ق مدیریت و 
قانونمند کردن فضای مجازی به عنوان یکی 
از حقیقی   ترین عرصه ه��ای تأثیرگذار بر افکار 
عمومی و س��بک زندگی مردم که به درستی 
یکی از مصادیق آیه شریفه »عسی أن تکرهوا 
شیئاً و هو خیٌر لکم و عسی أن تحبوا شیئاً و هو 
ش��رُّ لکم واهلل یعلم و أنتم ال تعلمون« گردیده 

و از سوی برخی »ش��ر مطلق« و برخی دیگر 
»خیر کامل« معرفی می شود، در حالی که این 
تکنولوژی در همه جای دنیا با ضوابط و قوانین 
مشخصی به کار گرفته می شود تا ضمن کاهش 
مفاسد و مضار آن و از منافع و فواید آن حظ و 

بهره بیشتری ببرند. 
مصون سازی و قانونمند کردن فضای مجازی به 
نفع کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه انتشار 
اطالعات و رونق کس��ب و کار که البت��ه باید با 
پیوس��ت فرهنگی قوی و اقناعی همراه باشد تا 
بتواند ضمن تشریح سایر پیامدهای مثبت این 
حرکت در زمین��ه تأمین حقوق ش��هروندی و 
استفاده حداکثری مردم از اینترنت، شبکه های 

اجتماعی و پیام رسان های داخلی و خارجی، به 
شبهات معاندان شارع مقدس و مخالفان فرهنگ 

بومی و ایرانی پاسخ دهد. 
جبران کاستی  ها و نارسایی  ها مدیریتی در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات به ویژه مدیریت 
فضای مجازی کش��ور که به تعبیر مقام معظم 
رهبری »در یک جهاتی واقعاً ول است، که بایستی 
آن کسانی که مسئول هستند حواسشان باشد. 
همه  کشورهای دنیا روی فضای مجازِی خودشان 
دارند اِعمال مدیریّت می کنند، ]در حالی که[ ما 
افتخار می کنیم به اینکه ما فضای مجازی را ول 
کرده ایم! این افتخار ندارد؛ این به هیچ وجه افتخار 

ندارد. فضای مجازی را بایستی مدیریّت کرد. «

   آیا بی بی سی  گرای ترور فهیم دشتی را داد؟


