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 افغانستان این روزها )و البته متاسفانه( 
به مانند یک توپ فوتبال به این طرف و آن 
طرف پاس داده می شــود و آمریکایی ها 
دقیقا خود بازی را شروع کردند. یک روز 
واشــنگتن با طالبان بر ســر میز مذاکره 
می نشــیند و حدود 19 دور با طالبان در 
محورهای مختلــف گفت وگو می کند و 
حتی یک برگه از اطالعات رد و بدل شده 
در این مذاکرات را هم به دولت پیشــین 
افغانستان به رهبری محمد اشرف غنی 
نمی دهد، و یک روز دیگر جریان طالبان که 
حاال بر تمام افغانستان سیطره دارد را مقابل 
مردم این کشــور قرار می دهد و به جهان 
می گوید که مقصر همه چیز آنها هستند. 
ما قرار نیســت در این نوشتار و به صورت 
کلــی، از طالبان دفاع کنیــم و نباید این 
شائبه برای مخاطبان پیش بیاید، اما بحث 
اینجاست که ایاالت متحده پس از 20 سال 
حضور نظامی در کشوری که بزرگترین 
منبع لیتیــوم جهان به شــمار می رود و 
عجیب و غریب ترین معادن سنگ های 
قیمتی و حتی الماس را درون خود جای 
داده، به گونه ای عمل کرده است که مردم 
افغانستان در بدترین شرایط اقتصادی و 
بشری به سر می برند. بر اساس داده های 
میدانی که از افغانستان مخابره شده، مردم 
این کشور حدود دو ماه است که ظهرها تا 
عصر جلوی نان فروشی ها ساعت ها در صف 
می ایستند تا فقط یک عدد نان )آن هم با 
دعوا و درگیری های لفظی و فیزیکی( برای 
خود و خانواده شان دست و پا کنند. در جای 
دیگر از کودک فروشی گرفته تا پیوستن 

به گروهک های تروریســتی برای ارتزاق 
در حال افزایش اســت و این در حالیست 
که سازمان ملل، کشــورهای اروپایی و 
حتی آمریکایی ها هــم اعالم کرده اند که 
تهدید القاعده در افغانستان بسیار جدی 
است. این مولفه هایی که مورد اشاره قرار 
گرفت، همه و همه نشان می دهد که ما با 
یک افغانســتان چند پاره و در لبه پرتگاه 
قرار داریم که مشخص نیست آینده مردم 
این کشــور زیر پرچم »امارت اسالمی« 
چگونه خواهد شد. آنچه در این میان باید 
مورد نظر قرار بگیرد این اســت که حاال 
هیچ چیز به اندازه تزریق پول به افغانستان 
و کنترل آن بــرای دوری از تامین مالی 

تروریسم اهمیت ندارد؛ چراکه ادامه اوضاع 
وخیم اقتصادی در این کشــور، بی شک 
می تواند بحران را تعمیق بخشد. در این 
میان  بر اساس یادداشت داخلی سازمان 
ملل، این نهاد بین المللــی در ماه جاری 
میالدی یک سیســتم انتقال میلیون ها 
دالر پول نقد را برای مبادله با افغانی )واحد 
پول افغانستان( و اجرای طرحی با هدف 
ریشه کنی بحران های اقتصادی و بشری 
و دور زدن رهبران طالبان در فهرســت 
سیاه، راه اندازی می کند. این سازمان در 
یادداشت خود به تشریح یک تسهیالت 
مبادله بشردوســتانه ضــروری و فوری 
پرداخته اســت و همچنین هشدار داده 

که بیش از نیمی از جمعیت ۳9 میلیونی 
افغانستان از گرسنگی شدید رنج می برند 
و اقتصاد، آموزش و خدمات اجتماعی در 

حال فروپاشی است. 
باز شدن یک پرونده قدیمی! 

اینکه ســازمان ملل متحد باز هم بر 
مسائل مالی و باز شدن دریچه های تزریق 
پول به افغانستان تاکید می کند، صرفاً یک 
موضوع جدید به حســاب نمی آید بلکه 
مساله ای است که اشاره آن به آمریکاست 
و در حقیقت باید ایــن مواضع را یک نوع 
»پاِس گل« به آمریکا دانست. دلیل ارائه 
این تحلیل هم مشخص است. وجوهی که 
در ایاالت متحده نگهداری می شود معادل 

۷ میلیارد دالر اســت که پس از فروپاشی 
دولت مرکزی افغانســتان در ماه اوت، از 
سوی واشنگتن مسدود شد. حاال با دستور 
جو بایدن، رئیس جمهــوری آمریکا قرار 
است نیمی از دارایی های باقی مانده )شامل 
۳ و نیم میلیــارد دالر( صرف کمک های 
بشردوســتانه در افغانستان شــود و نیم 
دیگر آن به بازماندگان حادثه 11 سپتامبر 
تخصیص یابد. چند ساعت پس از اعالم این 
خبر، محمد نعیم، سخنگوی دولت طالبان 
اعالم کرد که تصمیم ، رئیس جمهور آمریکا 
در مورد سرنوشــت دارایی های مسدود 
شده بانک های افغانستان، دزدیدن پول 
مردم افغانستان و نشان دهنده انحطاط 
اخالقی دولت آمریکا به حســاب می آید. 
این در حالیست که طالبان خواستار آزاد 
شدن منابع مالی دولت پیشین افغانستان 
اســت ولی دولت های غربی از این گروه 
خواســته اند در خصوص رعایت مسائلی 
چون حقوق بشر، آزادی بیان و حق تحصیل 
و شــغل برای زنان و دختران به جهانیان 
ضمانت دهد که هنوز هیــچ اتفاقی روی 
کاغذ رخ نداده و فعــاًل طرفین به حرف و 
مذاکره بســنده کرده انــد. مجموعه این 
شرایط باعث شده تا این کشور در ماه های 
اخیر با بحران های روزافزونی رو به رو شود 
و فقر و مشــکالت اقصادی دشواری های 
زیادی را برای مردم این کشور پدید آورده 
است. در این میان اما واکنش های زیادی 
علیه اقدام دولت آمریــکا صورت گرفته 
است. به عنوان مثال روز گذشته )شنبه( 
دیدبان حقوق بشــر از فرمان جو بایدن، 
مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر 
بانک مرکزی افغانستان برای خانواده های 
قربانیان حمالت یازدهم سپتامبر، انتقاد 
کرده و گفت که رئیس جمهــور آمریکا 

به دنبال تصرف دارایی های افغانســتان 
است. دیدبان حقوق بشر همچنین اعالم 
کرد که در صورت اجرای چنین تصمیمی، 
یک سابقه مشکل ساز برای کنترل ثروت 
ایجاد خواهد شــد. در داخل آمریکا هم 
مخالفانی با این طــرح دولت بایدن وجود 
دارد؛ به گونه ای که ایلهان عمر، از اعضای 
مجلس نمایندگان آمریکا تصمیم بایدن 
برای صرف پول های بلوکه شده افغانستان 
به عنــوان غرامت بــرای بازماندگان 11 
ســپتامبر را »مجــازات میلیون ها نفر از 
گرســنگان و بی وجدانی« دانست. بنا بر 
اعالم کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا 
با استفاده از اختیارات فوق العاده  اقتصادی 
که قانون 19۷۷ کشورش به او داده است، 
قصد دارد این دارایی ها را به حساب مسدود 
شده بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک نهاد 
دولتی منتقل کند، اما برخی از سناتورها و 
کارشناسان مبارزه با تروریسم معتقدند که 
این اقدام بایدن به معنای فرار از معرکه و 
بحرانی  است که خود او و هم قطارانش در 

کاخ سفید پدید آورده اند. 

آمریکا 3.5 میلیارد دالر از دارایی افغانستان را به نفع قربانیان 11 سپتامبر مصادره کرد؛ 

گردنه گیری از گرسنگان به سبک بایدن!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بر اساس داده های میدانی 
که از افغانستان مخابره 
شده، مردم این کشور 

حدود دو ماه است که ظهرها 
تا عصر مقابل نانوایی ها 

در صف می ایستند تا 
فقط یک عدد نان )آن 

هم با درگیری های لفظی 
و فیزیکی( برای خود و 
خانواده شان دست و پا 

کنند

دیدبان حقوق بشر  
فرمان جو بایدن، 

مبنی بر اختصاص 3.5 
میلیارد دالر ذخایر بانک 
مرکزی افغانستان برای 

خانواده های قربانیان 
حمالت یازدهم سپتامبر 

را نوعی مصادره اموال 
می داند، چراکه این موضوع 

اساساً یک تسویه حساب 
نامعقول به حساب می آید 
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جهان

پروژه  افتتاح  با  انقالب  بهار  سومین  و  چهل  در  پرند  شهرداری 
های  پروژه  و  درخشید  خدماتی خوش  و  فرهنگی  عمرانی،  های 
ها مسیر  افتتاحیه  این  با  داد  قرار  برداری  بهره  مورد  را  شاخصی 

جدید عمرانی در پرند گشایش یافت.
مراسم افتتاح و بهره برداری از ۴ پروژه عمرانی شهرداری و شورای 
اسالمی شهر پرند، ظهر بیستم بهمن ماه به مناسبت ایام اهلل دهه 
فجر با حضور دکتر نائبی معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران و 
سایر مسئوالن شهرستان رباط کریم و شهر پرند برگزار شد. در این 
مراسم که دکتر نائبی معاون استاندار تهران، دکتر احمدی فرماندار 
امام  کاظمی  والمسلمین  االسالم  حجت  کریم،  رباط  شهرستان 
جمعه، دکتر اله یاری شهردار پرند، اعضای شورای اسالمی شهر، 
داشتند،  حضور  مسئوالن  سایر  و  سپاه  فرمانده  ارشدی  سرهنگ 
اجتماعی و خدماتی  بزرگ و شاخص عمرانی، فرهنگی،  پروژه   ۴

مدیریت شهری پرند افتتاح گردید.
دکتر اله یاری شهردار پرند در ابتدای این مراسم ضمن خیر مقدم 
ماه تالش جهادی و  امروز ماحصل سه  بیان داشت:  به مسئوالن 
شبانه روزی همکاران بنده در شهرداری و شورای اسالمی شهر به 
ثمر نشست و با رویکرد تحقق پرند شهر خانواده محور و توسعه 
متوازن، پروژه های مدیریت شهری افتتاح و به بهره برداری می 

رسند.

شهردار پرند تصریح کرد: هدِف مجموعه مدیریت شهری، توسعه 
مبارک  دهه  های  پروژه  کنار  در  و  است  محور  عدالت  و  متوازن 
افتتاح میشوند، چندین پروژه  با دیگر پروژه ها  فجر که همزمان 
بزرگ و شاخص دیگر نیز در فازهای ۳ تا ۶ را در دست اجرا داریم 
که در کمترین زمان ممکن به بهره برداری خواهند رسید. دکتر 
شهر  پرند  رویکرد  و  هدفمند  و  تخصصی  نگاه  با  افزود:  یاری  اله 
خانواده محور، به مناسبت چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی اولین مرکز اختصاصی فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بانوان 

با تالش شبانه روزی و در کمتر از ۵۰ روز احداث و افتتاح شد. 
سکاندار مدیریت شهری پرند در بخش دیگری از سخنان خود بیان 
داشت: نخستین پارک ترافیک شهر پرند که در سطح شهرستان 
با هدف  رود  می  به شمار  نظیر  کم  ای  پروژه  تهران  استان  های 
مفرح  و  شاد  ایمن،  فضایی  ایجاد  و  نوجوانان  و  کودکان  آموزش 
در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع در مدت یک ماه احداث 
و همزمان با چند پروژه دیگر در دهه مبارک فجر افتتاح میشود. 
شهردار پرند در ادامه اظهار داشت: تجهیز و بهره برداری از مرکز 

آموزش مهارت های کودکان و نوجوانان با عنوان مرکز »رویش« 
یکی دیگر از پروژه های مدیریت شهری پرند در ایام اهلل دهه فجر 
بود که مطمئنا تاثیر بسزایی برای ارتقای سطح آموزشی کودکان 
جامع  نگاه  بر  تاکید  با  یاری  اله  دکتر  داشت.  خواهد  پرند  شهر 
از  برداری  بهره  و  تجهیز  گفت:  مدیریت شهری،  محور  عادالنه  و 
ایستگاه شماره چهارم آتش نشانی پرند در فاز ۶ شهرک مهستان 
و ایستگاه شماره سوم که چندی پیش در شمال این فاز به بهره 
برداری رسید از دیگر اقدامات شهرداری پرند در ایام اهلل دهه فجر 
است. شهردار پرند در پایان خاطر نشان کرد: مدیریت شهری پرند 
برای دست یافتن به توزیع عادالنه امکانات با نیاز سنجی و اولویت 
بندی، پروژه های متنوعی همچون بازار های میوه و تره بار، زمین 
در  را   ... و  بحران  مدیریت  پارک  گرمخانه،  های چمن مصنوعی، 
فازهای ۳ تا ۶ در دست اجرا دارد تا همه شهروندان عزیز پرند از 

امکانات الزم بهره مند شوند.
گفتنی است پروژه های عمرانی شهرداری پرند با حضور و به دست 
به دست  افتتاح شد. مجموعه شهربانو  خانواده های معظم شهدا 
مادر شهید گرانقدر مسعود پتراکو، مرکز رویش و پارک ترافیک با 
حضور فرزندان شهید مدافع حرم شهید نوچمنی و ایستگاه شماره 
۴ آتش نشانی به دست پدر شهید اکبر ترهنده افتتاح و به بهره 

برداری رسید.

اولین پارک ترافیک شهر پرند به همت شهرداری و شورای اسالمی، 
با هدف ارائه آموزش های راهنمایی و رانندگی با محیطی جذاب و 
مفرح در ۲۱ بهمن ماه با حضور مسئوالن استانی وشهرستانی افتتاح 

شد.
این پروژه با ۲۲۰۰ متر مربع در بلوار امام خمینی )ره( با بهترین 
کیفیت و در فضایی شاد، مفرح، ایمن و استاندارد طی مدت یک ماه 

احداث و بهره برداری شد.

نخستین پارک ترافیک شهر پرند افتتاح شد 

نخستین مجموعه اختصاصی جهت امور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
بانوان شهر پرند با عنوان »شهربانو«در بیستم بهمن ماه با حضور مقامات و 
مسئوالن استانی، شهرستان رباط کریم و شهر پرند افتتاح شد.  این مرکز 
در ۳ طبقه و مساحت ۱۱۰۰ متر مربع طی کمتر از ۵۰ روز با بهترین کیفیت 
در بلوار امام خمینی)ره( تقاطع خیابان البرز جنوبی احداث گردید. این 
پروژه ی شاخص، اولین مرکز اختصاصی بانوان شهر پرند است که در سطح 

شهرستان های غرب استان تهران پروژه ای کم نظیر به شمار می رود.

افتتاح اولین مجموعه اختصاصی بانوان شهر پرند

چهارمین ایستگاه آتش نشانی شهرداری پرند به همت مدیریت شهری 
تجهیز و با حضور مسئوالن مورد بهره برداری قرار گرفت.  این ایستگاه 
در فاز ۶ شهرک مهستان واقع شده و با تجهیز آن در کمتر از یک ماه، 
چهار ایستگاه آتش نشانی آماده خدمات رسانی به شهروندان گرامی پرند 

خواهند بود.

 بهره برداری از چهارمین
 ایستگاه آتش نشانی شهرداری پرند

با رویکرد پرند شهر خانواده محوِر، شهرداری پرند اولین مرکز 
تخصصی آموزش مهارت های رفتاری کودکان و نوجوانان شهر 
پرند، با عنوان مرکز »رویش« تجهیز و به بهره برداری رسید. این 
مرکز با طراحی ویژه و ارائه آموزش های تخصصی در بلوار امام 

خمینی)ره( جنب پارک کودکان تجهیز و به بهره برداری رسید

  تجهیز و بهره برداری
  از اولین مرکز تخصصی و آموزشی 

کودکان و نوجوانان »رویش« در شهر پرند

 گام دوم انقالب و فجر درخشان پرند

فرشاد گلزاری


