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مذاکره ترامپ و طالبان در بن بست؟
ترامپنهگفتاریبلکهدرعملهمثابتکردهاستانسانیغیر
قابل پیشبینی است .وقتی به مذاکره با طالبان روی آورد و به
شکل جدی مذاکره کرد و تقریبا به توافقی هم دست یافتند،
هیچکسچنینچیزیراپیشبینینمیکرد؛امروزهموقتی
پساز 9دورمذاکرهوحصولیکتوافق«غیرمنتظره»،ترامپ
با یک توئیت زیر میز مذاکره زده و همه چیز را بر هم میزند ،باز
کسیفکرنمیکردچنیناتفاقیبیفتد.ایناتفاقهمروزیرخ
داد که به گفته خود رئیس جمهور آمریکا ،اشرف غنی رئیس
جمهور افغانستان و رهبران طالبان قرار بوده شب همان روز
عازم آمریکا شوند تا با ترامپ در کمپ دیوید دیدار و گفت وگو و
توافقیراامضاکنند.ترامپدلیللغومذاکراتصلحباطالبان
را حمله پنج شنبه گذشته طالبان در کابل و کشته شدن یک
نظامیآمریکاییاعالمکردهاستامااینموضوع،دلیلمنطقی
به نظر نمیرسد .در طول ماههای گذشته نیز طالبان همپای
مذاکرات با آمریکا چنین حمالتی را انجام داده بود و حتی در
برخی از آنها نیروهای آمریکایی کشته شدند؛ به عنوان مثال
در نوزدهم فروردین در یک عملیات طالبان در پایگاه هوایی
بگرامنهیکنظامیبلکهسهنظامیآمریکاییکشتهشدند.در
واقع،طالباندرستهمانشیوهایرادرپیشگرفتهکهجبهه
آزادیبخش ملی الجزایر در دهه  60میالدی قرن گذشته
در مذاکرات خود با فرانسه به کار گرفت؛ در حالی که شاخه
سیاسی این جبهه در شهر ایوان فرانسه با دولت ژنرال دیگل
مذاکره میکرد ،شاخه نظامی آن مشغول انجام عملیات علیه
نیروهای فرانسوی در خاک الجزایر بود .به هر حال ،دلیل
لغو مذاکرات صلح نه کشته شدن نظامی آمریکایی ،بلکه در
وهله اول مزاج و تیپ شخصیتی خود ترامپ است که دوست
دارد درســت در لحظهای که همه تصور و گمان مشخصی
دارند ،برخالف آن عمل و همگان را غافلگیر کند.البته دالیل
دیگرینیزمحتملاستکهمهمترینآنهاغلبهجانبولتونبر
طرفدارانتوافقباطالباندردولتآمریکاست.بولتونمخالف
چنینتوافقیاست.اگرچنیندلیلیپشتقضیهباشد،نشان
دهنده میزان تاثیرگذاری بولتون بر تصمیمات ترامپ است؛
هر چند به تازگی برخی منابع آمریکایی از کاهش نفوذ وی
سخن گفتند و برکناری وی در روز گذشته توسط ترامپ این
گمانه را ضعیف کرد.همچنین این احتمال نیز وجود دارد که
اینتصمیمترامپباهدففشارآوردنبیشتربرطالبانگرفته
شدهتاامتیازاتبیشتریقبلازامضایتوافقنهاییازاینگروه
بگیرد.براساستوافقاولیهآمریکاوطالبانپساز 9دورمذاکره
در دوحه قطر قرار بر این است که آمریکا 5هزار نفر از 14هزار
نظامی خود را از افغانستان خارج کند و در مقابل طالبان هم
متعهدشدهاستکهاینکشوربهپایگاهیبرایگروههایتندرو
بهمنظورحملهبهآمریکاوهمپیمانانآنتبدیلنشود.طالبان
در حالی با آمریکا وارد مذاکره شد که از هر نوع گفت وگویی با
دولت افغانستان خودداری میکند به این علت که آمریکا را
همهکارهدولتمیداندوترجیحمیدهدنخستباآمریکاتوافق
کندودولتنیزمجریآنباشد.اینمذاکراتدرسایهتحوالت
میدانیقابلتوجهدرسهسالاخیروگسترشسلطهسرزمینی
طالبان در این کشور جنگ زده رخ داد؛ به نحوی که گزارش
بازرس کل آمریکا در امور بازسازی افغانستان نشان میدهد
که دولت اشرف غنی تا اکتبر 2018تنها بر 53.8درصد کل
خاکافغانستانسیطرهداشتهدرحالیکهاینمیزاندرسال
 72 ،2015درصد بوده است .مطالعه روند تحوالت میدانی
افغانستاننشانمیدهدکهسلطهونفوذسرزمینیطالباناز
سال 2015تا امروز سیری صعودی داشته است و بنا به اعالم
گروه بحرانهای بینالمللی از ژانویه  2016تا پایان 2018
حدود 15درصدرشدداشتهواز 29درصدبه 44درصدرسیده
است .آمارها درباره میزان سیطره دو طرف بر این کشور ضد و
نقیضاست،امابیشترنظرهابرایناستکهاینگروهبرحدود
نیمی از مساحت این کشور کنترل و نفوذ دارد .بی بی سی هم
درابتدایسال 2018درگزارشیاعالمکردکهطالباندر70
درصدمساحتافغانستاننفوذوفعالیتداردالبتهاینبهمعنای
سیطره بر این میزان از جغرافیای افغانستان نیست .در پایان
ذکر این نکته ضروری است که به همان اندازه که پیشرفت در
مذاکراتصلحمیانآمریکاوطالبانوسپستوقفاینمذاکرات
ازسویترامپ«غیرمنتظره»بود،ازسرگیریآنازسویترامپ
غیر منتظره نیست .به هر حال اگر این مذاکرات از سر گرفته
شودوصلحیهماتفاقبیفتد،هرچندپیامدهایژئوپولیتیکی
مهمی دارد ،اما باز افغانستان به این زودی روی آرامش به خود
نمیبیند.همچنین،داعشهمچندسالیاستکهبرمشکالت
آناضافهشدهاست.
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برگزاری مراسم شام غریبان
امام حسین
در حرم مطهر رضوی
(ع)

مسلمی  -مراسم شام غریبان ابا عبدا ...الحسین (ع) با حضور
خیل عاشقان آن حضرت در حرم مطهر رضوی برگزار شد .به
گزارش خراسان رضوی ،در این مراسم سنتی که پس از اقامه
نماز مغرب و عشا از سازمان مرکزی آستان قدس رضوی آغاز شد،
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی
همراه با خدمه بارگاه منور رضوی و جمعی از زائران با در دست
داشتن شمعهای روشن و زمزمه اشعار حزن انگیز ،به سمت حرم
مطهر رضوی حرکت کردند.در این مراسم ،خادمان ،کفشداران،

دربانان ،حفاظ و فراشان حرم مطهر رضوی در میان حلقه حزن و
اندوه عزاداران حسینی مسیر چهارراه شهدا تا حرم مطهر را طی
کردند و برای عرض تسلیت به ساحت مقدس آن امام همام مشرف
شدند .جمع زیادی از عزاداران حسینی و زائران و مجاوران امام
رضا(ع) نیز گرداگرد خادمان و همنوا با ذاکران اهل بیت عصمت
و طهارت(ع) مراسم شام غریبان امام حسین (ع) را اجرا کردند.
این مراسم با اجتماع خادمان و عزاداران حسینی در حرم مطهر و
برگزاری مراسم عزاداری ادامه یافت.

برگزاریمراسمعزاداریشبعاشوراوشامغریبانحسینی(ع) باحضوررهبرانقالب
مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان ،در شب عاشورا و شام غریبان
حسینی(ع)باحضوررهبرمعظمانقالباسالمی،جمعیازمسئوالن
و هزاران نفر از مردم دلداده اهل بیت علیهمالسالم ،در حسینیه امام
خمینی(ره) برگزار شد .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر
انقالب ،در مراسم شب عاشورا ،حجتاالسالم والمسلمین رفیعی،
با تحلیل انگیزههای مخالفان حرکت امام حسین(ع) و پاسخ امام(ع)
به آن ها ،گفت :گروهی از مخالفان حرکت حضرت سیدالشهدا(ع)،
مزدورانحکومتبودندکهباپاسخقاطعوشجاعانهامامروبهروشدند.
آقایرفیعی،گروهدیگرمخالفانحرکتحضرتاباعبدا...الحسین(ع)
راعافیتطلبانخواندوخاطرنشانکرد:سومینگروهمخالفانحرکت
حضرتسیدالشهدا(ع)،خواصبودندواگرچهسابقهجهادداشتند،اما
قدرت تحلیل نداشتند که امام(ع) در مقابل آن ها ،با اقناع و استدالل

برخورد کردند .سخنران مراسم ،با تأکید بر لزوم تسلیم در برابر امام
حق به عنوان رمز فالح و رستگاری ،افــزود :قیام حضرت اباعبدا...
الحسین(ع) بر اساس فرمان خداوند بود و همه اصحاب و یاران ایشان
درکربالامامشناسوتسلیمحقبودند.دراینمراسم،همچنینآقایان
آتشکار و محمدرضا طاهری ،به مرثیهخوانی و نوحهسرایی بر مصائب
حضرتسیدالشهدا(ع) واهلبیتآنحضرتپرداختند.
در مراسم شام غریبان حسینی (ع) نیز حجتاالسالم والمسلمین
رفیعی هدف اصلی از قیام امام حسین علیهالسالم را هدایت مردم
به سوی خداوند دانست و با اشاره به یکی از خطبههای آن حضرت در
روز عاشورا خطاب به لشکر دشمن ،گفت :سه محور اساسی سخنان
حضرتسیدالشهداعلیهالسالمدراینخطبه،تأکیدبراهمیتموعظه،
داشتنانصافولزومداشتنوجداندرزندگیاست.

درهشتمینشبمحرمدرحسینیهامامخمینی(ره)مطرحشد:

رهانکردنجایگاهتوسطمدیرانپیر،یکیازمشکالتانقالب
سخنرانی حجتاالسالم عالی در حضور مقام معظم رهبری
با حاشیه جالبی همراه بــود .به گــزارش خــراســان ،سخنرانی
حجتاالسالم مسعود عالی در شب هشتم محرم درحسینیه امام
خمینی (ره)کــه با حضور رهبر انقالب برگزار شد حاشیه جالبی
داشــت که در شبکه هــای اجتماعی هم پربازدید شــد .در این
مراسم حجتاالسالم عالی در بخشی از سخنرانی خود به انتقاد
از حضور مدیران پیر میپردازد که با فریاد «خدا پدرت را بیامرزد»
یکی از حضار روبه رو می شود .حجت االسالم عالی در بخشی از
سخنرانی خود میگوید :متاسفانه یکی از مشکالتی که در کشور
ما وجود دارد و از آسیب هایی که انقالب مان به آن دچار شده این
است که در بعضی موارد مدیران پیر مان جایگاهشان را رها نمی

کنند ،احساس تکلیف زیادی میکنند و جایشان را به نیروهای
جوان متدین ،با سواد و انقالبی نمیدهند .در همین هنگام یکی
از حاضران در مراسم با فریاد «خدا پدرت را بیامرزد» سخن او را
تصدیق میکند که با واکنش بقیه حاضران هم همراه می شود.
حجت االسالم عالی در ادامه می گوید :همین مدیریت گاه خسته
و تنبل باعث شده که جمهوری اسالمی از انقالب اسالمی عقب تر
بیفتد .انقالب اسالمی در منطقه و جهان گسترش یافت .انقالب
اسالمی حتی فراتر از منطقه ،جبهه مقاومت اسالمی را تشکیل داد
اما جمهوری اسالمی و کشور به همین دلیل که گاه مدیران خسته
هستند حرکت کشور را کند کرده و موتور آن چنان که متناسب با این
انقالب است خیلی سازگاری ندارد و این یکی از مشکالت ماست.

همزمانباتاسوعاوعاشورایحسینیمیلیونهاآزادهدرعزایسیدوساالرشهیدان بهسوگواریپرداختند

سرهایقدسیان همهبرزانویغماست

کربال ،می خواهم با تو سخن بگویم .می خواهم بقچه حرفهای بر
دوش ماندهام را برای تو پهن کنم ،نمیدانم تاب شنیدن حرفهایم
را داری یا نه؟ با تو سخن میگویم ،تویی که آن محزونترین روز را در
خود دیدی! تویی که از غم موالیت از ازل تا به ابد عزاداری کربال!
بگو که آن سه روز و دو شبی که پیکرهای شقایق رنگ قافله عشق بر
پیشانی پین ه بستهات مهمان بودند با آنان چهها گفتی؟ کربال نامت
را که بر زبان جاری میکنم سیل اشک از دیدگانم جاری میشود؛
نمیدانم چه سری در این میان نهفته است ،در حیرتم که کام جان
تو از فرط تشنگی خشک خشک است ولی دل من از دوری روی تو

و از زمزمه نام تو به دیدگانم فرمان سیل اشک میدهد و ...همزمان
با تاسوعا و عاشورای حسینی ،مردم ایران اسالمی و دیگر آزادگان
جهان در عزای سیدالشهدا(ع) غرق در عزا و ماتم بودند و با حضور
ت در سوگ سرور و ساالر شهیدان به عزاداری پرداختند .در
در هیئا 
کربالیمعلیهممیلیونهازائرحسینی،عصرعاشورادرمراسمی
سنتی و دیرینه ،با چشمانی اشک بار ،بینالحرمین را طی کردند
و بر بال فرشتگان سوگوار سید و ساالر شهیدان بودند .در مشهد
مقدس هم هیئت های عزاداری برای عرض تسلیت به پیشگاه امام
رضا(ع) ،به حرم مطهر ایشان مشرف شدند.

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

تلفن051 37009111 :
سروش9033337010:

•• الهی شکر که تمامی مشکالت مملکت
اعم از گرانی ،تــورم ،اختالس ،دزدی و...
حل شده و فقط مونده مشکل مالیات پزشک
ها که تمامی هم و غم مسئوالن برای حل این
مسئله است .الهی شکر
••متاسفم بـــرای ای ــن ســازمــان تــعــزیــرات
حكومتی و دولت كه هیچ كدام هیچ کاری
برای گران فروشی نمی كنند.
•• آقای روحانی! شما در گام های اول و دوم
چه کارهای مهمی انجام دادید که حاال می
خواهید گام سوم را اجرا کنید؟
••اگر عزیزی از ما فوت کنه تا  40روز سیاه
پوشیم .االن ایام عزاداری آقا امام حسین(ع)
است ولی در شهر مذهبی مثل مشهد واقعا
عجیبه که کمترین تغییر دیده میشه .مگر ما
مسلمان و شیعه نیستیم؟ یعنی امام مظلوم
ما نزد مسئوالن این قدر کم ارزش شده؟
•• یکی از دالیل خشونت در جامعه که باعث
قتل های ناخواسته می شود ،بیکاری است
که فشار به همه مخصوصا خانواده های اوالد
دار آورده و باید مسئوالن جوان ها را حمایت
کنند نه این که عده ای چند شغله باشند و
عده ای بیکار.
•• با پخش مستند «داستان اتم» مشخص می
شود که روحانی و دولت اش در قضیه برجام
چقدر مردم را فریب دادند.
•• بعضی از ماموران راهنمایی و رانندگی
بین شهری با کمین کردن برخی رانندگان
را با چند کیلومتر سرعت اضافه جریمه می
کنند و مهم تر این که مامور جریمه داخل
ماشین می نشیند و از رانندگان با حالت
تحکم و مغرورانه مطالبه مدارک می کند .آیا
این درست است؟
•• روبه روی منزل ما میوه فروشی است .من
بارها دیده ام در روز چندین مرتبه سبد میوه
های خراب را درون سطل زباله شهرداری
می ریــزد ولی حاضر نیست کمی ارزان تر
بدهد تا بندگان خدایی که ماه هاست میوه
ندیده اند استفاده کنند .خدا عقل و معرفت
بدهد.
•• چــرا چهره شهر نشانی از پررنگ بودن
ماه محرم و صفر نــدارد؟ مگر امام خمینی
نفرمودن محرم و صفر است که اسالم را زنده
نگه داشته است؟ آیا با تعظیم شعائر حسینی
مخالف هستید؟ با زنده نگه داشتن اسالم
مخالف هستید؟
••جــوالن بی وقفه موجران بر اجــاره بها در
حاشیه ای امن وافزایش بی رویــه آن امان
مستاجران را بریده اســت وهیچ نظارت،
کنترل وتذکری هم از سوی هیچ سازمانی
صورت نمی گیرد .این آشفته بازار از داللی
بــازار ارز ،سکه و خــودرو به مراتب مهم تر و
خطرناک تر است .
•• درصــدا وسیما از مسئولی شنیدیم که
در سال 220هزارتن ماهی قزل آال تولید
داریــم! اگرآمارصحیح است چرا باید این
قــدر گــران به دســت مــردم برسد؟ مــردم به
علت گران بودن گوشت به پروتئین ماهی
نیاز دارند.
•• اگر زیر مجموعه بانكی فساد كنند چه
كسی باید مواخذه شود؟گناهكار اصلی
كارمند نیست! رئیس و كل سیستم است.
پس چرا آن ها راست راست می گردند؟

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

••ممنون از شهرداری مشهد که باعث شد
یکی از زیباترین غم نامه های قیصر امین پور
را هر روز بخوانیم ...و عاشورا را به زیبایی به
تصویر بکشیم...
•• لطفا وزیرنفت بفرمایدچراتاکنون به
پیشنهاد رهبری مبنی براحداث پاالیشگاه
نفت مثل ستاره خلیج فارس که سپاه احداث
کرد از محل جذب نقدینگی های سرگردان
موجوددرجامعه لبیک نگفته؟
•• خیلی بــرای مــردم جالب اســت بدانند
آن شب آقای رئیسی با چه غذایی رؤسای
جمهور و مجلس را پذیرایی کردند که آن ها
آن غذا را به کنایه اطعام مساکین و غذای
هیئتی نامیدند!؟
••خدا عاقبت کشور با تیزهوشان غیر واقعی
که به ضرب و زور هزینه سر از سمپاد و نمونه
و ...در می آورند به خیر کند! اگر دلسوزید
کــاری کنید که نخبه واقعی را بــرای کشور
خودمان نگه دارید نه برای آمریکا و کانادا.
•• شــعــرهــای قیصرامینپور بــا خــط قرمز
برزمینه ای سیاه،بسیار زیبا و دلنشین است
وشهر را به نوعی دیگر عــزادار کرده است.
مداحی ها و حــرف هــای تکراری مداحان
وداستان های هزار باره دیگر جالب نیست.
•• مدت  10ماه است شبکه های تلویزیون
در نیشابور خراب است .به نماینده صدا و
سیما و دفتر نماینده شهرستان گفته شده
ولی متاسفانه پیگیری نشده است .تصاویر
شطرنجی و نصف شبکه هــا فعال اســت.
لطفا صدا و سیما رسیدگی کند .جمعی از
همشهریان نیشابوری
••چــرا آمــوزش و پــرورش نیروهای آزاد را
استخدام نمی کند؟
•• از برخورد محکم و قاطعانه پلیس اماکن و
نیروی انتظامی در پلمب مغاز ههای فروش
پوشاک نامتعارف و مانتوهای جلوباز و شیشه
ای که خارج از شأن جامعه اسالمی است،
متشکریم .در ادامه این راه موفق و استوار
باشید.
••لطف کنید پرچم های سبز رو به مشکی
تبدیل کنید .اجرتان با آقا امام زمان.
•• به اون کسی که دستاورد برجام رو منزوی
شدن آمریکا می دونه باید بگم تنها چیزی
که آمریکا رو منزوی کرده استقامت و قدرت
دفاعی کشور هست نه جسم و روح ُمــرده
برجام.
••چــرا همان طــور کــه صداوسیما بانجفی
پخش زنده داشت ،برای آگاهی افکار عمومی
باصدرالساداتی ها مصاحبه نمی کند؟
•• چرا ایــران خــودرو و سایپا به تعهداتشون
عمل نمی کنند؟
••كارت ملی بنده تا سال  1400اعتبار دارد
چرا باید قبل از آن تعویض شود؟ لطفا ثبت
احوال پاسخ دهد.
••خبر «دریافت کپی مــدارک توسط بانک
ها متوقف شد» دروغ است .بنده روز شنبه
 98.6.16به بانک ملی شعبه فجر مراجعه
کـــردم و کــارمــنــد بــانــک کــپــی کـــارت ملی
هوشمند و تمام صفحات شناسنامه را برای
افتتاح حساب گرفت.
•• لطفا گــزارشــی از وضعیت دارو و بــازی
بعضی داروخ ــان ــه هــا در تــوزیــع و فــروش
داروهای کمیاب تهیه فرمایید.

