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مواد غذایی  اول کمک های  انکشاف دهات می گوید که مرحله  و  احیا  وزارت 
برنامه دسترخوان ملی در 123 ولسوالی و 150 قریه تطبیق شده است. به گفته 
مسووالن این وزارت، تاکنون 13 هزار خانواده که شامل 91 هزار نفر می شوند، 
به ارزش 51 میلیون دالر بسته های مواد غذایی دریافت کرده اند. با این حال، 
مسووالن وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که این روند به زودی تکمیل 
و به تعقیب آن، مرحله دوم برنامه دسترخوان ملی آغاز خواهد شد. مرحله دوم 
که قرار است در 235 ولسوالی تطبیق شود، مشروط به کمک های بانک جهانی 
است. مسووالن این وزارت تصریح می کنند، در صورتی که بانک جهانی پول های 
تعهد شده را به حساب حکومت واریز کند، وزارت احیا و انکشاف دهات آماده 
است که سر از ماه مارچ سال 2021 میالدی این روند را در 34 والیت تطبیق 
تطبیق هم زمان  ریاست جمهوری خواهان  ارگ  است که  در حالی  این  کند. 

مرحله های اول و دوم است، به گونه ای که...
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سند بودجه 1400 هفته آینده در مجلس
به رای گیری گذاشته می شود

 91 هزار نفر تا حال کمک 
دریافت کرده اند

پایان سال مالی؛ 
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جدال ارگ و سپیدار برای افسانه انتخابات
تثبیت دو روایت در روند صلح فهرست فعلی رأی دهنده گان در بانک اطالعاتی کمیسیون مستقل انتخابات، فنی و کامل نیست. بدون شک بخشی از این 

فهرست غیرواقعی و خیالی است. اساس گذاشتن هر انتخاباتی بر چنین فهرستی، تکرار یک دور باطل دیگر است. بنابراین اگر 
واقعاً اراده ای برای برگزاری انتخابات پارلمانی والیت غزنی، شوراهای ولسوالی و شاروالی ها وجود دارد، باید فهرست دقیق و فنی 

رأی دهنده گان تهیه شود.

پشت نقاب، حجم اندوهش را پنهان کرده است. چشم های 
آهویی اش برق می زند، از پس آن سیاهی ها. قصه، قصه  
پرغصه زنی  است در جدال با طالبان؛ در یک کف دست 
زنده گی است و در کف دیگر مرگ. داستان امروز نیست، 
اما دردهایش تا به امروز نه  تنها روی شانه های او که حتا 
روی شانه های یک خانواده سنگینی می کند. برمی گردیم 

به سه سال قبل و رمضان 1397 خورشیدی.
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زنی که جنگ 
روزگارش را سیاه کرد

سیما سمر از سمتش برکنار شدعبداهلل عبداهلل دوشنبه به دوشنبه می رود

۸صبح، کابل: سیما سمر، نماینده ویژه رییس 
جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط 
بین الملل در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تأیید کرد 

که از سمتش برکنار شده است.
که  گفت  قوس  سی ام  یک شنبه،  روز  سمر  بانو 
برکناری او از سوی اداره امور ریاست جمهوری 
پیشنهاد شده و رییس جمهور آن را منظور کرده 

است.
به گفته بانو سمر، موضوع برکناری او با خودش 
در میان گذاشته نشده بود، اما همکارانش ورقی 
را به او سپرده اند که نشان می دهد، برکنار شده 

است.

۸صبح، کابل: شورای عالی مصالحه ی ملی 
اعالم کرده است که قرار است عبداهلل عبداهلل، 
رییس این شورا فردا )دوشنبه، اول جدی( به 
شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان سفر کند.

عالی  شورای  سخنگوی  خوزون،  فریدون 
مصالحه ملی، می گوید که عبداهلل را در این 

سفر یک هیأت رسمی همراهی می کند.
او هدف این سفر را جلب همکاری ها و تقویت 
اجماع منطقه ای برای صلح افغانستان خوانده 

است.
قرار است عبداهلل عبداهلل، در این سفر با رییس 
دیگر  و  خارجه  وزیر  نخست وزیر،  جمهور، 

مقامات تاجیکستان دیدار و گفت وگو کند.
عبداهلل عبداهلل پیش از این به پاکستان، هند، 
کرده  سفر  نیز  ایران  و  اوزبیکستان  ترکیه، 

است.
هدف این سفرها تقویت اجماع منطقه ای برای 

صلح خوانده شده است.

سیما سمر سال گذشته در این سمت منصوب 
شده بود.

بانو سمر پیش از این رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر بود.

سیما سمر در سال 1397 که رییس کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغانستان بود، به عنوان عضو 
بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد 

در امور میانجی گری صلح تعیین شده بود.
بورد عالی مشورتی دبیر کل سازمان ملل متحد 
در سال 2017 ایجاد شد. در این بورد، هجده نفر 
از سراسر جهان عضویت دارند و بیشتر در زمینه 

صلح و میانجی گری مشوره می دهند.

دسترخوان ملی؛ 

آنگونهکهیاریمیکنی
یاریمیشوی



امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  کابل:  ۸صبح، 
جمهوری  که  است  کرده  تأکید  افغانستان  صلح 
اسالمی افغانستان و طالبان باید به خواست های 
مردم احترام کنند و هرچه زودتر به یک »توافق  

سیاسی« برسند.
به  واکنش  در  توییت هایی  رشته  در  خلیل زاد 
کشته شدن کودکان در انفجاری در غزنی نوشته 
است که همه جوانب باید خشونت را کاهش دهند 

و »سریعاً به سوی آتش بس بروند.«
ایاالت  توافق نامه  موجودیت  در  او،  گفته  به 
متحده - طالبان، اعالمیه مشترک ایاالت متحده 
- افغانستان، حمایت گسترده بین المللی از صلح 
زیاد  از نظر شمار  االفغانی،  بین  آغاز مذاکرات  و 
و  دارند  نیاز  امنیت  و  صلح  به  که  افغان هایی 
آرزوی آن را دارند، »جنگ و کشتن بین االفغانی« 

مشروعیتش را از دست داده است.
خلیل زاد در این رشته توییت ها که شنبه شب )29 
قوس( نشر کرد، گفته است که خبر مرگ شمار 
زیادی از »بی گناهان« در غزنی که اکثریت شان 
در  انفجاری  در  است.   بودند، جان گداز  کودکان 
کشته  کودک   15 غزنی  والیت  گیالن  ولسوالی 
شدند. این انفجار روز جمعه هفته گذاشته رخ داد.
افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  
افغان ها،  مرگ  و  است: »کشتن  نوشته  ادامه  در 

به شمول غیرنظامیان، بسیار معمول شده است.«

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده است 
مواد  از  پر  موتر  بر  »انتحارکننده« سوار  که یک 
انفجاری پیش از رسیدن به هدف در ولسوالی ناوه 

هلمند، از بین برده شده است.
انتحارکننده ساعت  یک  وزارت،  این  اعالم  طبق 
سی ام  یک شنبه،  روز  چاشت  از  پیش   10:00
قوس، قصد داشت به پاسگاه نیروهای ارتش در 

منطقه مومن خان ولسوالی ناوه حمله کند.
وزارت دفاع ملی، توضیح داده است که نیروهای 
ارتش پیش از رسیدن این موتر به این پاسگاه، آن 

را شناسایی و هدف قرار داده اند.

کشور  والیت  پنج  دست کم  کابل:  ۸صبح، 
قوس  سی ام  یک شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 
این  است.  بوده  انفجارهایی  وقوع  شاهد 
انفجارها در والیت های بدخشان، هلمند، لوگر، 

ننگرهار و کابل به وقوع پیوسته است.
یک شنبه  روز  بامداد   9:00 ساعت  حوالی 
از  اسپین کلی  ساحه  در  سهمگین  انفجاری 
داد.  رخ  کابل  شهر  پنجم  ناحیه  مربوطات 
اما  است،  نشده  مشخص  انفجار  این  نوعیت 
انفجار  این  در  که  است  گفته  داخله  وزارت 
هشت تن کشته و 15 تن به شمول  خان محمد 

وردک زخمی شده اند.
والیت  مرکز،  جالل آباد  شهر  دیگر،  جانب  از 

ننگرهار نیز شاهد انفجار بوده است.

این انفجار در حوزه اول امنیتی شهر جالل آباد 
عطاءاهلل  معلومات  طبق  است.  داده  رخ 
خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، یک پولیس 
در این انفجار کشته شده است و دو تن دیگر 

زخمی شده اند.
پل علم،  شهر  در  جاده ای  کنار  ماین  انفجار 
مرکز والیت لوگر نیز آرامش بامداد یک شنبه 
در چوک  انفجار  این  زد.  برهم  را  این والیت 
شهیدان شهر پل علم رخ داده و طبق معلومات 
شاه پور احمدزی، سخنگوی پولیس لوگر، از اثر 

آن، یک غیرنظامی زخمی شده  است.
ثناءاهلل روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان نیز 
ولسوالی  در  مقناطیسی  ماین  انفجار  وقوع  از 
بهارک این والیت خبر داده است. این انفجار 
در نزدیک شهرداری ولسوالی بهارک رخ داده 

و از اثر آن سه تن زخمی شده اند.
ولسوالی ناوه هلمند در جنوب کشور نیز روز 
یک شنبه، سی ام قوس، شاهد وقوع انفجار موتر 
بمب بود. وزارت دفاع ملی گفته است که یک 
شده  بمب گذاری  موتر  بر  سوار  انتحارکننده 
شده  برده  بین  از  هدف،  به  رسیدن  از  پیش 
زخمی  ارتش  سرباز  دو  انفجار  این  در  است. 

شده اند.
مسوولیت شماری از این انفجارها را فرد و یا 

گروهی بر عهده نگرفته است.
انفجار در پنج والیت کشور موجی از خشونت ها 
را نشان می دهد که پیش از آن بر لزوم کاهش 
آن از سوی جامعه جهانی، شهروندان کشور و 

حکومت تأکید شده بود.

۸صبح، کابل: نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های 
لغو  با  حکومت  که  است  گفته  افغانستان  آزاد 
آشکار  صورت  به   والیات  در  سخنگویی  پست های 
نهاد حمایت کننده  نقض می کند.  را  اساسی  قانون 
رسانه های آزاد افغانستان از رییس جمهور خواسته 
است که حکم خود را در این باره پس بگیرد و جلو 

چرخش آزاد اطالعات را نگیرد.
نیز  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  از  نهاد  این 
سوی  از  حکم  این  بازبینی  زمان  تا  است  خواسته 
رییس  جمهور، عملی کردن آن را به تأخیر بی ندازد.

نی روز یک شنبه، سی ام قوس، با نشر خبرنامه ای در 
واکنش به نامه ی شورای امنیت ملی به اداره مستقل 
ارگان های محلی که حاوی دستور رییس جمهور برای 
واگذاری مسوولیت اطالع رسانی به والیان و سلب حق 
داشتن سخنگو برای آن ها است، این مطلب را مطرح 

کرده است.

به  ملی  امنیت  شورای  سوی  از  که  مکتوبی  در 
رییس  است،  شده  فرستاده  محلی  ارگان های 
جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسوول 
داشتن  حق  والیان  این  از  بعد  و  است  اطالع دهی 

»سخنگویان را ندارند.«
درز  رسانه ها  به  که  مکتوب  این  از  نسخه ای  طبق 
والی  سخنگوی  عزل  دستور  جمهور  رییس  کرده ، 
تخار را نیز به دلیل اطالع دهی از تلفات غیرنظامیان 
کرده  صادر  ارتش،  نیروهای  هوایی  حمله  یک  در 
است. شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگان های 
والی  سخنگوی  عزل  از  که  است  خواسته  محلی 
تخار و نیز حذف همه بست های سخنگوی والیان 
توسط  اطالع رسانی  امور  پیش برد  و  تشکیالت  از 

شخص والی، به این شورا گزارش دهد.
نی گفته است که نشر گزارش های تحقیقی، تحقیق 
بدون  مردم  برای  مهم  وقایع  نشر  و  روزمره  اخبار 

حکومت  و  است  محال  معلومات،  به  دست رسی 
اخیر  تحقیقی  گزارش های  نشر  از  بعد  افغانستان 
بودجه  مصرف  چگونه گی  زمینه  در  به خصوص 

اضطراری، گویا دست به این اقدام زده است.
نهاد  مشروع ترین  به عنوان  حکومت  نی،  باور  به 
اجتماعی مکلفیت دارد تا پیش تر از هر نهاد دیگری 
قوانین نافذ را عملی کند. نی تأکید کرده است که 
هرگاه قوانین از طرف حکومت نقض شود، نتیجه ای 
جز زیر پرسش بردن مشروعیت این نهاد، نخواهد 

داشت.
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  نهاد 
می گوید که براساس حکم ریاست جمهوری، وظیفه 
سخنگویان پس  از این از سوی والیان انجام می شود 
به  دست رسی  زیرا  است؛  غیرعملی  اقدام  یک  که 
والیان در بسیاری موارد، هفته ها طول می کشد که 
به تبع آن، دست رسی به اطالعات نیز محدود و در 

مواردی ناممکن خواهد شد.
خبرنامه ای  نشر  با  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
اطالع رسانی  والیان  این  از  پس  که  است  گفته 
خواهند کرد و مدیران اطالعات و ارتباط عامه که 
کار می کردند، مسوول  به حیث سخنگو  دم  این  تا 
خبری،  نشست های  تنظیم  اطالعات،  جمع آوری 
تحکیم روابط با اقشار مختلف و مدیریت صفحات 

اجتماعی را بر عهده خواهند داشت.

خلیل زاد سطح بلند خشونت های جاری در کشور 
را  آن هایی  »تمام  است:  گفته  و  کرده  تقبیح  را 
خون ریزی  و  وحشت  که  حمالت  گونه  این  که 
محکوم  می  دهند،  انجام  و  اجازه  را  می آفریند 

می کنیم.«
و  نفاق  ایجاد  آن ها  هدف  خلیل زاد،  گفته  به 
استفاده از خشونت برای تضعیف افغان هایی است 
که به صلح، ختم دایمی خشونت و یک افغانستان 
مرفه متعهد اند. خلیل زاد تأکید کرده است که این 

»دشمن باید رد شود.«
خلیل زاد در ادامه نوشته است که طرف های جنگ 
یک جا و با حمایت بین المللی، در تمام کشور به 
ناشده و ماین ها رسیده گی  خطرات مواد منفجر 
بزرگ ساالن  و  کودکان  ارزشمند  حیات  تا  کنند 

نجات یابد.
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تأکید 
کرده است که کشورش در کنار مردم افغانستان 

ایستاده است.
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خواست 
افغانستان برای کاهش خشونت، برقراری آتش بس 
و توافق سیاسی سریع در حالی مطرح می شود که 

مذاکرات متوقف شده است.
این مذاکرات در بیست ودوم ماه جاری متوقف شد 
و قرار است که در شانزدهم جدی دوباره از سر 

گرفته شود.

زخمی  ارتش  نیروهای  از  تن  دو  انفجار  این  در 
شده اند.

والیت هلمند روز گذشته نیز شاهد انفجار ماین 
کنار جاده ای بود که از اثر آن دو غیرنظامی کشته 
و چهار غیرنظامی دیگر زخمی شدند. این انفجار 

در ولسوالی گرشک هلمند رخ داده بود.



والیات،  در  پست سخنگویی  لغو  برای  غنی  محمداشرف  تازه  تصمیم 
گام دوم حکومت تحت اداره او برای سانسور اطالعات و جلوگیری از 
گردش آزاد و سریع اطالعات در کشور است. گام اول در این زمینه چند 
سال پیش با لغو پست سخنگویی پولیس در والیات برداشته شده بود. 
هم چنان قرار است گام سوم در راستای جلوگیری از گردش سریع و آزاد 
اطالعات با تقلیل شمار سخنگویان حکومت به چهار یا پنج نفر در آینده 

نزدیک برداشته شود.
دستور لغو پست سخنگویی پولیس در والیات چند سال پیش هم زمان با 
اوج حمالت جنگ جویان طالبان به مراکز شهرها و قرارگاه های نیروهای 
ارتش و پولیس صادر شده بود. در آن زمان، اطالعاتی را که سخنگویان 
بعدتر  که  اطالعاتی  با  می کردند،  منتشر  حمالت  این  درباره  پولیس 
وزارت داخله و وزارت دفاع همه گانی می کردند، متفاوت و متناقض بود. 
سخنگویان پولیس به دلیل آن که با حوادث امنیتی نزدیک بودند و امکان 
اختیار  اول در  بود، اطالعات دست  برای آن ها میسر  مشاهده میدانی 
قرار  دفاع  و  داخله  وزارت های  اختیار  در  اطالعات  این  بعدتر  داشتند. 
می گرفت. این وزارت ها، اطالعات را پس از پردازش و سانسور به خورد 
مردم و رسانه ها می دادند. در نتیجه، اطالعاتی که درباره این حوادث در 

اختیار مردم قرار می گرفت، متفاوت و متناقض بود.
در پی این دستور، رسانه ها برای به دست آوردن اطالعات دقیق و موثق 
پولیس،  فرماندهان  به دلیل آن که  آوردند.  پولیس روی  فرماندهان  به 
هر حادثه ای را با نگاه امنیتی و نظامی می بینند و خود درگیر حوادث 
هستند، دست رسی به موقع به اطالعات عماًل دشوار شده بود. گزینه 
دیگر اما سخنگوی والی ها بود. دست رسی به این سخنگویان آسان بود و 
رسانه ها می توانستند حوادث والیتی را بدون فوت وقت پوشش بدهند. 
حاال دستور لغو پست سخنگویی در والیات نیز صادر شده است. طبق 
مکتوب شورای امنیت ملی به ارگان های محل، قرار است پس از این هر 

والی در نقش سخنگوی والیت تحت اداره خود نیز کار کند.
علت و انگیزه لغو پست سخنگویی در والیات روشن است. این پست 
پس از آن لغو می شود که جواد هجری، سخنگوی معزول والی تخار، در 
یکم عقرب خبر تلفات غیرنظامیان در پی یک حمله هوایی ارتش در 
این والیت را هم رسانی کرد. برای اولین بار این خبر از سوی امراهلل صالح 
تکذیب شد. بعدتر گزارشی که وزارت دفاع به شورای امنیت ملی ارایه 
کرد، نیز با اطالعات سخنگوی معزول والی تخار متفاوت بود. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر اما پس از تحقیق درباره این حمله، اطالعات هجری 

و تلفات غیرنظامیان به شمول کودکان در این حمله را تأیید کرد.
اطالعات  چرا  که  منطق  این  با  تنها  تازه گی  به  غنی  جمهور  رییس 
سخنگوی معزول والی تخار با اطالعات وزارت دفاع و موضع صالح درباره 
حمله هوایی تخار متفاوت است، به لغو پست سخنگویی در کل والیات 
این  می بود شاید  با هم یک سان  اطالعات  این  اگر  است.  داده  دستور 
دستور صادر نمی شد و اشرف غنی هم کاری به پست سخنگویی در 
والیات نداشت. دستور لغو پست سخنگویی در والیات حاال این گمان را 
تقویب می کند که حکومت تصمیم دارد از گردش آزاد و سریع اطالعات 
با لغو پست سخنگویی در والیات  در کشور جلوگیری کند. هم چنان 
می خواهد مسیر را برای سانسور و قیچی کاری اطالعات باز کند. در غیر 
این صورت، دلیل قانع کننده ای برای توجیه چنین دستوری وجود ندارد.

این که  اول  دارد.  از دو جهت مشکل  والیات  در  لغو پست سخنگویی 
و دست نخورده  اطالعات موثق  به  این پست، دست رسی سریع  لغو  با 
دشوار می شود. والی ها به دلیل آن که منش ارباب مآبانه دارند، به ندرت با 
رسانه ها در تماس مستقیم قرار دارند. آن ها هم چنان به دلیل مشغله ای 
که دارند در بسیاری اوقات، در دست رس نیستند. از این رو، دست رسی 
سپردن  است.  دشوار  بسیار  اطالع دهنده،  مراجع  عنوان  به  والی ها  به 
مسوولیت اطالع رسانی به آنان، گردش سریع و آزاد اطالعات در کشور 

را آسیب می زند.
مشکل دوم این است که دستور تازه غنی به جای صیانت از حق مردم 
به دست رسی به موقع به اطالعات، این حق را زایل می کند. ضمن آن که 
حق دست رسی آنان به اطالعات دست نخورده، صادق و موثق را نیز ضایع 
می کند. بنا بر احکام قانون اساسی و قانون حق دست رسی به اطالعات، 
حکومت حق ندارد مانع گردش سریع و آزاد اطالعات در کشور شود. 
از سوی دستگاه  ارایه اطالعات قیچی خورده و کذب  به همین شکل، 

حکومت، خالف این قوانین است.
برداشته شود،  تقلیل سخنگویان  منظور  به  گام سوم حکومت  هرگاه، 
طرحی  اساس  بر  شد.  خواهد  بدتر  حاضر  شرایط  به  نسبت  وضعیت 
تعداد  است  قرار  است،  جمهوری  ریاست  امور  اداره  کار  زیر  فعاًل  که 
به  معتبر  منابع  یابد.  تن کاهش  پنج  یا  به چهار  سخنگویان حکومت 
۸صبح گفته اند که در طرح مذکور برای هر چند وزارت که دارای ساحه 
کاری مشترک هستند، صرفاً یک سخنگو در نظر گرفته شده است. مثاًل 
وزارت هایی که با مسایل امنیتی سروکار دارند، تنها یک سخنگو خواهند 
داشت. به همین شکل، برای وزارت هایی که با مسایل اقتصادی و تجاری 
درگیر هستند، نیز یک سخنگو در نظر گرفته می شود. این طرح فعاًل زیر 

کار است و هنوز نهایی نشده است.
در پایان باید تأکید کرد که دست رسی سریع و به موقع به اطالعات 
باید صادق باشد  حق هر شهروند کشور است. هم چنان این اطالعات 
و بدون سانسور به مردم ارایه شود. هرگونه تالش برای ارایه اطالعات 
کذب و قیچی خورده، خالف قانون و حق دست رسی به اطالعات است. 
این کار نشانه دیکتاتوری است. فرجام این کار بد است و می تواند اعتماد 
مردم نسبت به دستگاه حکومت را آسیب بزند. برای تحکیم پایه های 
مردم ساالری، احترام به حقوق شهروندی و تأمین شفافیت، الزم است تا 
جریان گردش سریع و به موقع اطالعات تسهیل شود. هم چنان متولیان 
باید بکوشند که اطالعات دست نخورده و صادق و موثق را برای  امور 

آگاهی مردم از حوادث و رویدادها در اختیار عموم قرار دهند.
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نی:

حکومت با لغو پست های سخنگویان والیات قانون اساسی را نقض می کند

خلیل زاد: دولت و طالبان هرچه زودتر به یک 
»توافق سیاسی« برسند

انفجار موتربمب در نزدیکی پاسگاه ارتش در ولسوالی ناوه هلمند

انفجار آرامش  پنج والیت 
را برهم زد



مرحله  که  می گوید  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
ملی  دسترخوان  برنامه  غذایی  مواد  کمک های  اول 
در 123 ولسوالی و 150 قریه تطبیق شده است. به 
تاکنون 13 هزار خانواده  وزارت،  این  گفته مسووالن 
که شامل 91 هزار نفر می شوند، به ارزش 51 میلیون 
دالر بسته های مواد غذایی دریافت کرده اند. با این حال، 
انکشاف دهات می گویند که  و  احیا  وزارت  مسووالن 
این روند به زودی تکمیل و به تعقیب آن، مرحله دوم 
برنامه دسترخوان ملی آغاز خواهد شد. مرحله دوم که 
قرار است در 235 ولسوالی تطبیق شود، مشروط به 
وزارت  این  مسووالن  است.  جهانی  بانک  کمک های 
تصریح می کنند، در صورتی که بانک جهانی پول های 
تعهد شده را به حساب حکومت واریز کند، وزارت احیا 
و انکشاف دهات آماده است که سر از ماه مارچ سال 
2021 میالدی این روند را در 34 والیت تطبیق کند. 
این در حالی است که ارگ ریاست جمهوری خواهان 
تطبیق هم زمان مرحله های اول و دوم است، به گونه ای 
که برنامه دسترخوان ملی پیش از بندش راه ها و بارش 

برف و باران به شکل کلی پهن شود. 
وزارت احیا و انکشاف دهات پس از تاخیر پنج ما هه و با 
وجود مخالفت مجلس نماینده گان، روند تطبیق برنامه 
نوزدهم  در  وزارت  این  کرد.  آغاز  را  ملی  دسترخوان 
قوس اعالم کرد که برنامه دسترخوان ملی را در والیت 
ننگرهار پهن کرده و به تعقیب آن در سایر والیت ها نیز 
آغاز شده است. اکنون مسووالن این وزارت می گویند 
که این برنامه در حال تطبیق شدن است و به  زودی 
تکمیل می شود. فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و 

هم زمان با پایان سال مالی 1399 خورشیدی، مجلس 
را   1400 مالی  سال  ملی  بودجه  سند  روی  بحث ها 
کمیسیون  اعضای  گفته  به  است.  بخشیده   تسریع 
سند  بررسی  کار  نماینده گان،  مجلس  بودجه  و  مالی 
این روند  قرار است  بودجه 70 درصد تکمیل شده و 
هفته آینده تکمیل شود. بدین ترتیب سند بودجه مالی 
روز چهارشنبه هفته آینده به نشست عمومی مجلس 
ارایه می شود و اعضای مجلس در مورد تأیید یا رد آن 
مالیه  وزارت  حال،  همین  در  گرفت.  خواهند  تصمیم 
می گوید که سند بودجه ملی سال مالی در زمان معین 
آن به مجلس فرستاده شده و  نیاز است این سند هرچه 
زودتر از سوی مجلس نماینده گان تصویب شود، زیرا در 
غیر آن، حکومت در عملی کردن برنامه های انکشافی و 
تطبیق مصارف عملیاتی با چالش روبه رو می شود. این 
در حالی است که پیش تر اعضای مجلس گفته بودند 
سند بودجه از سوی حکومت با تاخیر به مجلس ارایه 

شده و بررسی آن زمان بر است. 
سی ام  یک شنبه،  روز  خورشیدی   1399 مالی  سال 
که  می گوید  مالیه  وزارت  هرچند  یافت.  پایان  قوس، 
سند بودجه سال مالی 1400 را در پانزدهم عقرب به 
از سوی مجلس  این سند هنوز  اما  پارلمان فرستاده، 
تصویب نشده است. پیش تر کابینه در چهاردهم عقرب 
کرده  تایید  را  سند  این  قوس  نهم  در  سنا  مجلس  و 
بودند. با این حال وزارت مالیه از مجلس می خواهد که 
سند بودجه سال مالی را هرچه زودتر تصویب کند تا 
چالش های احتمالی پیرامون کار نهادهای حکومتی و 
پروژه های انکشافی برطرف شود. فردین معرفتی، آمر 
به  قوس،  سی ام  یک شنبه،  روز  مالیه،  وزارت  نشرات 
معین  وقت  در  بودجه  سند  که  گفت  روزنامه ۸صبح 
آن تهیه و به پارلمان فرستاده شده است. او افزود که 
اعضای  با  نزدیک  از  روزانه  مالیه  تیم های فنی وزارت 
پاسخ  پرسش های شان  به  و  می کنند  کار  مجلس 
که  می رود  توقع  معرفتی،  آقای  گفته  به  می دهند. 
نماینده گان مجلس طرح بودجه ملی را هرچه زودتر 
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تصویب کنند تا حکومت بتواند برنامه های انکشافی و 
مصارف عملیاتی اش را در زمان معین آن تطبیق کند. 
مجلس نماینده گان اما بحث ها روی سند بودجه سال 
مالی 1400 را ادامه داده است. میرافغان صافی، رییس 
روز  نماینده گان،  مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون 
یک شنبه، سی ام قوس، به روزنامه ۸صبح گفت که کار 
روی سند بودجه مالی سال 1400 خورشیدی حدود 
70 درصد انجام شده و تنها 30 درصد آن باقی مانده 
است. او افزود که این کمیسیون نشست استماعیه را 
خواست های  به  و  می کند  برگزار  وزارت خانه ها  برای 

انکشاف دهات، روز یک شنبه، سی ام قوس، به روزنامه 
۸صبح گفت که روند تطبیق برنامه دسترخوان ملی با 
موفقیت تطبیق می شود. او گفت که تا کنون بسته های 
کمکی در 123 ولسوالی و 150 قریه، برای 13 هزار 
خانواده که 91 هزار تن را شامل می شود، به ارزش 51 
میلیون دالر بسته های مواد غذایی توزیع کرده است. به 
همین ترتیب وی افزود که برای سه هزار قریه دیگر 
پول انتقال داده شده و به زودی بسته های مواد غذایی 

به ارزش 25 میلیون دالر توزیع می شود. 
هم چنان آژند بیان کرد که برای نه هزار و 299 قریه 
برای نه هزار و 700 قریه  پالن توزیع کمک ها آغاز ، 
و ۸00  هزار  دو  فهرست  و  ایجاد  نظارت  کمیته های 
این  به  آن  براساس  تا  تکمیل شده  خانواده  مستمند 
روند  که  کرد  تاکید  او  شود.  توزیع  کمک   خانواده ها 
تطبیق مرحله اول به زودی تکمیل می شود و به تعقیب 
آن مرحله دوم آغاز خواهد شد. سخنگوی وزارت احیا 
و انکشاف دهات افزود که روند تطبیق مرحله دوم به 
کمک های بانک جهانی وابسته است. به باور او تا زمانی  
که بانک جهانی کمک های تعهد شده در قبال برنامه 
دسترخوان ملی را عملی نکند، ممکن است تطبیق این 

روند با تاخیر مواجه شود. 
وزارت  این  از  جمهوری  ریاست  ارگ  حال  این  با 
آغاز  اول  با مرحله  را موازی  خواست که مرحله دوم 
روز یک شنبه، سی ام  در جلسه ای که  کند. هم چنان 
قوس، برای مدیریت ویروس کرونا در ارگ دایر شده 
بود، به این وزارت هدایت داده شد که این روند را پیش 
از مسدود شدن راه ها تکمیل کند. محمداشرف غنی، 

آقای  گفته  به  می دهد.  گوش  بودجه  سند  در  آن ها 
صافی، در حال حاضر برخی از وزارت های کلیدی، به 
شمول وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست امنیت 
ملی و وزارت انکشاف دهات باقی مانده اند که پس از 
پایان این نشست ها، تغییرات الزم در سند بودجه اعمال 
و سپس به نشست عمومی مجلس ارایه می شود. رییس 
کمیسیون مالی و بودجه مجلس تصریح کرد که این 
به  )دوازدهم جدی(  آینده  روز چهارشنبه هفته  سند 

نشست عمومی ارایه می شود.
بدین ترتیب قرار است اعضای مجلس نماینده گان هفته 

رییس جمهور، با اشاره به بی جاشده گان ناشی از جنگ 
این حادثه به چشم فاجعه   به  در قندهار، گفت : »ما 
بشری می نگریم و از طریق برنامه دسترخوان ملی به 
مردم  و  بی جا شده گان  به  باید  می کنیم.  کمک  آنان 
از  قبل  زمستان،  و  باران  دلیل  به  دورافتاده،  مناطق 
بندش راه ها، توجه و رسیده گی صورت گیرد.« این در 
حالی است که هنوز بانک جهانی پول های تعهد شده 
در مرحله دوم را به حساب دولت واریز نکرده است. 
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات خاطر نشان کرد، 
در صورتی که پول به زمان معین آن در اختیار این 
نهاد قرار داده نشود، ممکن است این برنامه تا ماه جون 

2021 تکمیل نشود. 
کمک ها  توزیع  که  جمهوری  ریاست  اول  معاونت 
توزیع  روند  که  است  گفته  نیز  می کند،  مدیریت  را 
دسترخوان  برنامه  سلسله  به  غذایی  مواد  کمک های 
و  بی بضاعت  خانواده های  برای  والیت   34 در  ملی 
آن  عده مردمی که براثر شیوع ویروس کرونا متضرر 
شده اند، ادامه دارد. دفتر معاونت اول ریاست جمهوری 

آینده سند بودجه ملی سال مالی 1400 را تأیید یا رد 
برای  افغانی  میلیارد  سند، 452  این  اساس  بر  کنند. 
این سند 295  است.  مالی پیش بینی شده  یک سال 
افغانی  میلیارد   156 و  عادی  بودجه  افغانی  میلیارد 
بودجه انکشافی را شامل است. از میان بودجه انکشافی، 
۸7 میلیارد آن اختیاری و 69 میلیارد آن غیراختیاری 
است. بر اساس گزارش وزارت مالیه، سند بودجه ملی 
سال مالی 1400 در مقایسه با سال گذشته مالی حدود 
11 درصد افزایش را نشان می دهد. هرچند وزارت مالیه 
می گوید که این سند را در زمان الزم آن به مجلس 
این  تصریح کردند که  اعضای مجلس  اما  ارایه کرده ، 
سند بسیار با تاخیر به آنان فرستاده شده است. گفتنی 
است که بر اساس قانون باید این سند چهل روز پیش 
از پایان سال مالی به مجلس ارایه شود. با آن که وزارت 
مالیه می گوید سند ملی بودجه سال مالی 1400 را در 
پانزدهم عقرب به هردو مجلس فرستاده ، اما این سند 
در هفدهم قوس و تنها 12 روز مانده با پایان سال مالی 

به نشست عمومی مجلس ارایه شد.  
نشست  به  حالی  در   1400 مالی  سال  ملی  بودجه 
عمومی مجلس ارایه خواهد شد که افغانستان با موج 
دوم کرونا دست وپنجه نرم می کند. پیش تر مسووالن در 
وزارت مالیه گفته بودند که در جریان سال روان و به 
دلیل شیوع کرونا تنها 153 میلیارد افغانی را از عواید 
داخلی جمع آوری کرده اند. گفتنی است که سند بودجه 
ملی سال مالی گذشته نیز به دلیل آن چه »ناعدالتی« 
در تقسیم بودجه برای پروژه های انکشافی در والیت ها 
خواند شده بود، جنجالی شد و حتا مردم در برخی از 

والیت ها، به  ویژه والیت غور، دست به اعتراض زدند.

خاطر نشان کرده است که روند توزیع این کمک ها تا 
ادامه دارد و در نظر است که 2.7  آینده  حمل سال 
میلیون خانواده از این کمک ها مستفید شوند. گفتنی 
است که در مرحله دوم قرار است بسته های مواد غذایی 
در 34 والیت، 235 ولسوالی و 21 هزار و ۸42 قریه 
تطبیق شود. در این جریان برای 2.5 میلیون خانواده 
 15۸ آن  ارزش  و  می شود  توزیع  غذایی  مواد  کمک  

میلیون دالر است. 
از سوی دیگر آژند گفت که در مرحله اول به جز والیت 
افغانی در  به ارزش چهار هزار  جوزجان، مواد غذایی 
شده  توزیع  نیازمند  خانواده های  برای  والیت ها  سایر 
است. او افزود که در والیت جوزجان به دلیل مشکالت 
تخنیکی، مواد غذایی توزیع نشده است. گفتنی است 
که این بسته های مواد غذایی شامل آرد، برنج، لوبیا، 

نخود، روغن و مواد شوینده است. 
مخالفت های  با  کمک ها  این   توزیع  دیگر  سوی  از 
مجلس  است.  بوده  همراه  نماینده گان  مجلس 
نماینده گان توزیع این کمک ها را موثر نمی داند، از این 
رو بودجه آن را نیز رد کرده است. مجلس نماینده گان 
استدالل می کند که این کمک ها غیر موثر و غیر شفاف 
است و حکومت باید برای برنامه معیشت مردم کارهای 
بنیادی انجام دهد. برخی از اعضای مجلس نماینده گان 
به حکومت پیشنهاد کرده بودند که به جای تطبیق 
با  نیازمند  خانواده های  برای  ملی،  دسترخوان  برنامه 
را  آن ها  اشتغال   زمینه  انکشافی،  پروژه های  تطبیق 
این  به  توجه  بدون  این حال حکومت  با  فراهم کند. 
خواست ها، بودجه 17 پروژه انکشافی را تنقیص کرد 
و پول آن را به برنامه دسترخوان ملی اختصاص داد. 
غیر اختیاری  پروژه ها  این  بودجه  که  گفت  حکومت 
با  تمویل می شود.  نهادهای خارجی  از سوی  و  است 
برنامه دسترخوان ملی  این اختالف ها، حکومت  همه  
را در بیست ونهم ماه سرطان سال جاری افتتاح کرد 
و برای تطبیق آن 2۸0 میلیون دالر بودجه اختصاص 

داده است. 
قابل یادآوری است که پس از شیوع ویروس کرونا و 
مشکالت  با  کشور  شهروندان  شهرها،  شدن  قرنطین 
اقتصادی زیادی مواجه شدند. حکومت برای حل این 
معضل، طرح توزیع گندم و نان خشک را روی دست 
گرفت، اما این کمک ها برای شهروندان موثر واقع نشد 
و بیش تر مردم از شیوه تطبیق و فساد در آن شکایت 
داشتند. اکنون این روند در حالی تطبیق می شود که 
فصل زمستان سر رسیده و حتا بعضی والیات شاهد 

بارنده گی برف شدید بوده است.

پایان سال مالی؛ 

سند بودجه 1400 هفته آینده 
در مجلس به رای گیری گذاشته می شود

دسترخوان ملی؛ 
91 هزار نفر تا حال کمک دریافت کرده اند

عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش

وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید 
که مرحله اول کمک های مواد غذایی 

برنامه دسترخوان ملی در 123 
ولسوالی و 150 قریه تطبیق شده 

است. به گفته مسووالن این وزارت، 
تاکنون 13 هزار خانواده که شامل 

91 هزار نفر می شوند، به ارزش 
51 میلیون دالر بسته های مواد 

غذایی دریافت کرده اند. با این حال، 
مسووالن وزارت احیا و انکشاف دهات 
می گویند که این روند به زودی تکمیل 

و به تعقیب آن، مرحله دوم برنامه 
دسترخوان ملی آغاز خواهد شد. 
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یک
مفهوم  به   1397 میزان   29 و   2۸ پارلمانی  انتخابات 
واقعی کلمه افتضاح بود. من در آن زمان کارمند ریاست 
تکنولوژی معلوماتی )آی تی( دبیرخانه کمیسیون مستقل 
رأی دهنده گان  معلومات  ثبت  در جریان  بودم.  انتخابات 
رقم  که  شدیم  متوجه  کمیسیون،  معلوماتی  بانک  به 
بلند افراد ثبت نام شده، جعلی و خیالی اند. در هر والیت، 
مشخصات صدها و هزاران نفر در کتابچه های معلومات 
برهنه تقلبی ثبت شده  رأی دهنده گان به صورت بسیار 
)احدی  چون  اسم هایی  رأی دهنده گان  فهرست  در  بود. 
ولد کرزی ولدیت اشرف غنی( و یا )مالته بنت انار ولدیت 
شفتالو( و ... بسیار بود. این فهرست خیالی و جعلی، مایه 
بود.  معلومات شده  ثبت  مرکز  کارمندان  فکاهی  و  طنز 
کارمندان به هم دیگر با شوخی می گفتند که سنگ، چوب 
و هرچه در این زمین پیدا می شود، رأی دهنده انتخابات 

است و باید با دقت درج سیستم شود.
شد:  سیستم  درج  رأی دهنده گان  معلومات  تمامی 
مشخصات تعدادی از افراد درست و از تعدادی هم اشتباه. 
سریال نمبر بسیاری از برچسب ها که روی شناس نامه های 
افراد واجد شرایط رأی دهی نصب شده بود، هم به دلیل 
خطای تخنیکی در زمان چاپ کتابچه ها و هم به دلیل 
معلوماتی  بانک  در  آن  درج  جریان  در  انسانی  خطای 
کمیسیون، به صورت اشتباه و یا هم تکراری ثبت سیستم 
شد. پس از آن، فهرست نهایی رأی دهندگان چاپ شد. 
در جریان بسته بندی این فهرست، به دلیل نبود وقت و 
نظارت کافی، فهرست رأی دهنده گان بسیاری از مرکزهای 
رأی دهی گم بود و یا هم به صورت اشتباه از یک مرکز به 

مرکز دیگر فرستاده شده بود.
در  انتخابات، کمیسیون  برگزاری  تاریخ  به  مانده  مدتی 
و  احزاب  مستمر  درخواست های  و  اعتراض ها  به  پاسخ 
جریان های سیاسی، تصمیم گرفت از فناوری بیومتریک 
این  به  کند.  استفاده  میزان   2۸ پارلمانی  انتخابات  در 
صورت  توافق  »درمالوک«  آلمانی  شرکت  با  هدف، 
تمامی  با  را  بیومتریک  شناخت  دستگاه های  تا  گرفت 
قرار  کمیسیون  اختیار  در  آن،  ضرورت  مورد  ابزارهای 
کمیسیون  رهبری  به  درمالوک  شرکت  مسووالن  دهد. 
گفته بودند که آنان حاضر اند فناوری بیومتریک را در 
ذیل یک بسته )پکیج( که شامل به کارگیری آنالین این 
دیگر  مورد  چندین  و  آزمایشی  مرحله  اجرای  سیستم، 
قرار دهند.  انتخابات  اختیار کمیسیون مستقل  بود، در 
بود  خواسته  درمالوک  از شرکت  اما  کمیسیون  رهبری 
به  را  الزم  ابزارهای  دیگر  و  شناخت  دستگاه  تنها  که 
شناخت، چاپ گر،  دستگاه های  بفروشد.  کمیسیون  این 
ماه  یک  از  کم تر  مدت  در  ذخیره چارج ها  و  حافظه ها 
انتخابات، در اختیار کمیسیون  مانده به تاریخ برگزاری 
مستقل انتخابات قرار گرفت. کارمندان این کمیسیون، 
بدون این که آموزش الزم دیده باشند، موظف شدند تا 
دستگاه ها را آماده کنند. با سراسیمه گی تمام دستگاه ها 
آماده شد؛ اما هیچ گاهی کارمندان انتخاباتی )کارمندان 
مراکز رأی دهی در روز انتخابات( روش استفاده از فناوری 
از کارمندان  بیومتریک را آموزش ندیدند. حتا بسیاری 
دفتر مرکزی کمیسیون، به صورت درست نمی دانستند 
که از فناوری بیومتریک در روز انتخابات چگونه استفاده 

کنند.
انتخابات در 2۸ و 29 میزان برگزار شد. شاید سوءمدیریت 
شهروندان  برای  حدودی  تا  انتخابات  برگزاری  جریان 
توجیه شده باشد؛ اما برای آنانی که در کمیسیون مستقل 
انتخابات کارمند بودند و از نزدیک در جریان واقعیت ها 
استفاده  و  انتخابات  سیستم  برقی سازی  داشتند،  قرار 

حافظه دستگاه های بیومتریک ثبت است و آن چه از آدرس 
کمیسیون به رسانه ها گفته شده است، تفاوت جدی وجود 
دارد. واقعیت این بود که این بار نیز طرزالعمل تفتیش و 
مرکز  میان  نشد.  تطبیق  درست  به صورت  آرا  شمارش 
داده های دستگاه های  اساس  بر  دیجیتالی که کارمندان 
ملی  مرکز  و  تفتیش  و  جمع آوری  را  آرا  بیومتریک 
شکل  به  را  نتایج  اوراق  کارمندان  که  نتایج  جمع بندی 
فیزیکی تفتیش و سپس درج سیستم می کردند، پیوند 
منطقی و سازمان مند وجود نداشت. این دو مرکز گاهی 
شبیه دو جزیره جدا افتاده از هم بود. حتا برای کارمندان 
گاهی سوال پیدا می شد که باالخره مالک تصمیم گیری 
در اعالم نتیجه ابتدایی و نهایی انتخابات، داده های کدام 
آخرین  تا  دیگر  سوال  ده ها  و  سوال  این  است.  مرکز 
روزهایی که کارمند کمیسیون مستقل انتخابات بودیم، 
تا زمان جنجالی شدن پروسه، تا روز اعالم نتیجه  و سپس 
برگزاری دو تحلیف در ارگ و سپیدار بی پاسخ ماند. اکنون 
که تجربه کار در دو انتخابات )انتخابات پارلمانی 1397 
و ریاست جمهوری 139۸( را مرور می کنم؛ برای من به 
عنوان کسی که از نزدیک در جریان کار این دو انتخابات 
نمی بینم. در  تفاوتی  پروسه  این دو  بوده ام، در مدیریت 
از  پارلمانی،  انتخابات  مثل  جمهوری  ریاست  انتخابات 
فناوری بیومتریک به منظور فریب افکار عامه کار گرفته 

شد، نه تأمین شفافیت در انتخابات.

سه 
دو روز پیش )شنبه، بیست ونهم قوس 1399(، کمیسیون 
انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی ها  از  انتخابات  مستقل 
پارلمانی والیت غزنی، شوراهای والیتی و شاروالی ها سخن 
گفت. این کمیسیون اعالم کرد که بعد از برگزاری موفقانه 
انتخابات ریاست جمهوری 139۸، درس های آموخته شده 
از این انتخابات را تدوین کرده است تا با توجه به آن، روند 
برگزاری انتخابات های بعدی بهتر تنظیم و مدیریت شود. 
رهبری کمیسیون به تکرار مدعی شد که این نهاد آماده 
پارلمانی  و  شاروالی ها  والیتی،  شوراهای  انتخابات   است 

بسیار  فکاهی  بود؛  فکاهی  یک  بیومتریک،  فناوری  از 
خنده دار. گفته می شد نزدیک به 30 درصد دستگاه های 
دفتر مرکزی  به  آنان،  و حافظه های  بیومتریک  شناخت 
بود که  این  برنگشته است. واقعیت  انتخابات  کمیسیون 
پس از انتخابات، هیچ کسی پروای داده های دستگاه های 
بیومتریک را نداشتند. در شمارش آرا و جمع بندی نتایج، 
معیار، برگه های فیزیکی نتایج بود که آن هم به صورت 
از  بلندی  درصدی  بود.  الزم  معیارهای  فاقد  فاجعه باری 
طرزالعمل های  شرط  چند  از  یکی  حتا  نتایج،  ورق های 
کمیسیون مبنی بر معتبربودن و یا باطل بودن نتیجه آرا 

را نداشت. 
جریان اعالن نتیجه ابتدایی و سپس نهایی انتخابات، ماه ها 
انتخاباتی  کمیسیون های  رهبری  اعضای  کشید.  طول 
برکنار و به سارنوالی معرفی شدند. تیم جدید روی کار 
آمد. نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی والیت کابل و چندین 
کمیسیون های  جدید  اعضای  بود.  نامعلوم  دیگر  والیت 
انتخاباتی با تفاوت اندک و با روش تیم قبلی، روند شمارش 
آرا را آغاز و به صورت مصلحتی نتیجه  نهایی انتخابات را 
اعالم کردند. جالب آن جا بود که تیم جدید نیز به بسیاری 
از  بسیاری  بود.  بی توجه  آرا  تفتیش  طرزالعمل  مواد  از 
ورق های نتایج در یک حوزه و یا مرکزهای انتخاباتی باطل 
در  مشابهی  نتایج  ورق  که  حالی  در  بود،  شناخته شده 
مرکز و یا حوزه انتخاباتی دیگر، مهر تأیید خورده بود و 
درج سیستم شد. اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی، 
به  اما  بستند؛  را  پارلمانی  انتخابات  مسأله دار  پرونده 
داده های دستگاه های بیومتریک هرگز توجه نشد. به بیان 
روشن تر، از فناوری بیومتریک تنها به منظور فریب مردم 
و خاموش کردن اعتراض جریان های سیاسی استفاده شد.

دو
برگزار   139۸ میزان   6 در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شد. آماده گی ها برای برگزاری این انتخابات از بهار همان 
سال شروع شد. ثبت نام تقویتی رأی دهنده گان صورت 
تصحیح  حدودی  تا  کمیسیون  معلوماتی  بانک  گرفت. 
شد. آن چه در این میان در شیوه به کارگیری آن نظر به 
انتخابات پارلمانی 139۸ تغییر آن چنانی رخ نداد؛ فناوری 
بیومتریک بود. بار دیگر از این فناوری به صورت آفالین 
کار گرفته شد. کارمندان انتخاباتی در مرکزهای دوردست 
به دلیل ناآشنایی در استفاده از دستگاه شناخت، چاپ گر 
و فهرست رأی دهنده گان - نتوانستند انتخابات را به شکل 
درست برگزار کنند. ساعت بسیاری از دستگاه ها تنظیم 

نشده بود. حافظه تعدادی از آن ها حذف و یا گم شد.
شد.  آغاز  آرا  شمارش  روند  انتخابات،  برگزاری  از  پس 
و  نتایج  جمع بندی  ملی  )مرکز  بخش  دو  در  کارمندان 
مرکز دیجیتالی( پروسه شمارش آرا و جمع آوری داده های 
نتایج را پیش می بردند.  اوراق  بیومتریک و  دستگاه های 
به زودی مشخص شد که به لحاظ آماری، میان آن چه در 

والیت غزنی را در ماه میزان 1400 برگزار کند. 
کلی  انتخابات  کمیسیون  سوی  از  ارایه شده  معلومات 
مشخص  صورت  به  این که  بدون  کمیسیون  این  است. 
در  ریشه  که  مشکالتی  رفع  راستای  در  اقدامات شان  از 
سیستم و نظام انتخاباتی دارد، سخن گفته باشد و یا در 
در  بیومتریک  فناوری  به کارگیری  چگونه گی  به  رابطه 
انتخابات سال آینده معلومات داده باشد، مدعی شده است 
که در صورت هم کاری دولت و نهادهای هم کار بین المللی 
شوراهای  و  شاورالی ها  غزنی،  والیت  پارلمانی  انتخابات 
والیتی را برگزار خواهد کرد. با توجه به دو تجربه ناکام 
جمهوری  ریاست  و   1397 پارلمانی  )انتخابات  گذشته 
انتخاباتی  کمیسیون های  کنونی  رهبری  که   )139۸
هر  برگزاری  داشت،  عهده  به  آن را  مدیریت  مسوولیت 
انتخاباتی در آینده بدون توجه به حداقل سه نکته زیر، 
افتضاح مضاف در روند تعمیل جمهوریت و مردم ساالری 

خواهد بود.
1. تجربه نشان می دهد که انتخابات در افغانستان به جای 
این که به گذار مسالمت آمیز قدرت کمک و در گزینش 
افراد برای کرسی های انتخابی شفافیت و رأی و اراده مردم 
را تمثیل کرده باشد، خود به بستر منازعه آفرین تبدیل 
جای  به  دوره،  هر  در  انتخابات  برگزاری  با  است.  شده 
این که مشکالت برای دوره های بعدی شناسایی و برطرف 
و مدیریت انتخابات بهتر شود؛ مشکالت بیش تر شده است 
و نهادهای برگزارکننده نیز به توجیه ضعف ها پرداخته اند. 
دولت  کارگزاران  است  الزم  واقعیتی،  به چنین  توجه  با 
اقدام  انتخابات  حامی  و  برگزارکننده  نهادهای  به ویژه  و 
به سیستم سازی کنند. سیستم سازی شفافیت را تأمین 
عنوان  به  انتخابات  نهادینه شدن  به  شفافیت  و  می کند 
نظام  یک  در  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  مکانیسم  تنها 
دموکراتیک می انجامد. بنابراین، الزم است قبل از این که 
زمان برگزاری انتخابات فرا برسد و یا از برگزاری انتخابات 
سخن گفته شود؛ روی سیستم سازی پروسه انتخابات کار 
شود. بدون الکترونیکی سازی سیستم انتخابات و استفاده 
از فناوری بیومتریک به شکل آنالین و دقیق آن، تمامی 

روندهای انتخاباتی به بحران خواهد رفت.
اطالعاتی  بانک  در  رأی دهنده گان  فعلی  فهرست   .2
انتخابات، فنی و کامل نیست. بدون  کمیسیون مستقل 
است.  خیالی  و  غیرواقعی  فهرست  این  از  بخشی  شک 
تکرار  فهرستی،  چنین  بر  انتخاباتی  هر  اساس گذاشتن 
اراده ای  واقعاً  اگر  بنابراین  است.  دیگر  باطل  دور  یک 
برای برگزاری انتخابات پارلمانی والیت غزنی، شوراهای 
و  باید فهرست دقیق  دارد،  و شاروالی ها وجود  ولسوالی 
سخن  مورد،  این  بدون  شود.  تهیه  رأی دهنده گان  فنی 
جمهوریت  و  دموکراسی  مردم،  رأی  انتخابات،  از  گفتن 

خاک زدن به چشم مردم است.
3. در شرایطی که پروسه صلح در جریان است و آینده 
ساختار نظام نامعلوم، نهادهای حامی انتخابات و حکومت 
باید به صورت دقیق و استندرد روی زمینه های برگزاری 
انتخابات شفاف با کمیسیون های انتخاباتی هم کاری کنند. 
کمیسیون انتخابات باید قبل از تاریخ برگزاری انتخابات، 
کند.  استفاده  آزمایشی  به صورت  بیومتریک  فناوری  از 
هم چنان نهادهای انتخاباتی باید با مردم و نهادهای ناظر 
به روشنی سخن بگویند. در دو انتخابات اخیر )پارلمانی 
استفاده  دلیل  به   ،)139۸ جمهوری  ریاست  و   1397
کم ترین  فناوری  این  بیومتریک،  فناوری  از  غیرحرفه ای 
و  ابتدایی  نتایج  نداشت.  انتخابات  شفافیت  روی  تأثیر 
اساس داده های  بر  انتخابات،  این دو  از  نهایی هیچ کدام 
آینده  انتخابات  در  نشد.  اعالم  بیومتریک  دستگاه های 
نباید چنین شود. سیستمی که طرح می شود باید خطای 
تخنیکی نداشته باشد. هم چنان سیستم باید به گونه ای 
طراحی شود که زمینه دخالت انسانی در آن وجود نداشته 

باشد.

اختالفات و جدال ارگ و سپیدار در روند صلح هرازگاهی 
به رسانه ها و افکار عمومی افغانستان درز می کند. اخیراً 
رییس جمهور غنی خواهان برگزاری دور دوم مذاکرات در 
داخل افغانستان شد؛ درخواستی که واکنش جدی شورای 

عالی مصالحه ی ملی را در پی داشت.
عبداهلل عبداهلل، پنج شنبه، 26 قوس گفت که تصمیم نهایی 
درباره محل برگزاری دور دوم مذاکرات به توافق دو طرف 
ارتباط دارد و نباید این موضوع مانع گفت وگوهای صلح 
شود. قرار است دور دوم مذاکرات صلح میان هیأت های 

مذاکره کننده ی دو طرف در شانزدهم جدی آغاز شود.
کمیته  شکل گیری  از  پس  که  می رفت  انتظار  هرچند 
و هماهنگی  انسجام  ملی  عالی مصالحه   رهبری شورای 
این شورا جهت و  و  آید  به میان  بیش تر در روند صلح 
مذاکره کننده  هیأت  و  صلح  اصلی  جریان  مشی  خط 
جمهوری اسالمی افغانستان را تعیین کند؛ اما علی رغم 
ریاست جمهوری  اخیر  و کنش های  موضع گیری ها  آن، 
و شورای امنیت ملی افغانستان نشان می دهد که رهبری 
و  ثور   2۸ سیاسی  توافق نامه   به  وقعی  چندان  حکومت 
جایگاه شورای عالی مصالحه نمی گذارد و ظاهرأ به فکر 

دورزدن آن است.

پندارها بر این است که رییس جمهور غنی بر جهت دهی 
و سمت دهی مذاکرات صلح مطابق برنامه  ارگ پافشاری 
دارد و می کوشد که همه مسایل صلح در محوریت ارگ 
پیش برود. به نظر می رسد این نوع نگاه به صلح، تک بعدی 
در  ضعف  و  درونی  تضاد  و  تشتت  به  بیش تر  که  است 

مذاکرات می انجامد، نه وحدت و قوام پروسه.
گفته می شود آن چه را که ارگ ریاست جمهوری درباره 
با  هماهنگی  و  مشوره  بدون  کرد،  مطرح  مذاکره  محل 
شورای عالی مصالحه ملی و هیأت مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی افغانستان بوده است. دیدگاهی که از نظر رهبری 

شورا و هیأت مذاکره کننده نامعقول است.
منابعی در سپیدار می گویند که روی کرد ریاست جمهوری 
درباره  مشوره  هیچ گونه  و  است  تک روانه  قبال صلح   در 
محل مذاکره و موضع گیری های حساس در روند صلح با 
شورای عالی مصالحه ی ملی صورت نمی گیرد. این باعث 

چندصدایی و پراکنده گی در کنش های صلح شده است.
ملی  مصالحه  عالی  شورای  سیاسی،  توافق نامه  مطابق 
مسوولیت دارد که با قاطعیت، صالبت و اراده الزم پروسه 
صلح را به پیش ببرد و آن را درست رهبری کند. اما واضح 
سایر  و  احزاب  ارگ،  همراهی  بدون  امر  این  که  است 

بخش های دخیل در روند صلح تحقق نخواهد یافت.
عبداهلل عبداهلل به حیث رییس شورای عالی مصالحه ملی 
و  تبعات  به  نسبت  دارد،  به عهده  را  پروسه  که رهبری 
نگران  صلح  روند  در  جانب دارانه  عمل کرد  آسیب های 
است، تا مبادا تجربه پرتنش و جنجالی حکومت وحدت 
اعضای  و  سیاسی  رهبران  از  بسیاری  شود.  تکرار  ملی 
کمیته رهبری شورای مصالحه ملی نیز از این بابت نگران 

هستند.
صالح الدین ربانی، رهبر جمعیت اسالمی گفته است که از 
روند صلح حمایت می کند، نه از روی کرد و تعریف ریاست 
جمهوری از صلح. او به همین ملحوظ عضویت در کمیته 

رهبری شورای عالی مصالحه را نپذیرفته است.
برداشت ها تاکنون بر این است که ارگ ریاست جمهوری 
انحصار  و  مصالحه   عالی  حاشیه راندن شورای  به  پی  در 
رهبری  کمیته  کار  آغاز  در  تأخیر  است.  صلح  پروسه 
شورای عالی مصالحه، تشکیالت این شورا، تضاد دیدگاه 
درباره آزادی زندانیان گروه طالبان، اختالف نظر بر سر 
افتتاحیه مذاکرات صلح در قطر  بیانیه  در نشست  متن 
را  دیدگاه  این  که  است  مواردی  مذاکره،  محل  اخیراً  و 

تقویت می کند.
در صورت عدم همراهی و اجماع میان ارگ و سپیدار، 
کار شورای عالی مصالحه ملی با دشواری های زیاد روبه رو 
خواهد بود. این شورا از یک طرف در برابر توقع جهان و 
از طرف  افغانستان در روند صلح پاسخ گو است و  مردم 
نشانه  را  پروسه  این  نتیجه  و  آینده  که  موانعی  با  دیگر 

گرفته، مواجه است.

با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می رسد عبداهلل عبداهلل 
توقع  سیاسی،  توافق نامه  اساس  بر  که  کسی  عنوان  به 
جامعه بین المللی و مردم افغانستان باید پروسه صلح را 
رهبری کند، در شرایط دشوار تصمیم گیری قرار دارد و 
باید از میان دو گزینه یکی را انتخاب کند: تکرار تجربه 
حکومت وحدت ملی و یا تثبیت و تقویت جایگاه شورای 

عالی مصالحه ملی و کمیته رهبری این شورا.
عبداهلل اگر گزینه اول را برگزیند به معنای انحصار پروسه 
بود.  خواهد  جمهوری  ریاست  ارگ  محوریت  در  صلح 
میان  صلح  مذاکرات  آغاز  از  غنی  جمهور  رییس  چون 
امریکا و طالبان تا حاال در پی حفظ وضعیت موجود و 
مدیریت پروسه صلح مطابق برنامه  ارگ است تا این دور 
ریاست جمهوری او به اتمام برسد. هم چنان برنامه دیگر 
بین المللی،  فشارهای جامعه  اگر  که  است  این  حکومت 
احزاب و جریان های سیاسی  و  افغانستان  افکار عمومی 
باعث نزدیکی دیدگاه ها در مذاکرات صلح گردد، این روند 
با محوریت ارگ پی گیری و دنبال شود. به نظر می رسد تا 
زمانی که طرف ها، به ویژه ارگ ریاست جمهوری نسبت به 
صلح دیدگاه جمعی و همه شمول نداشته باشند، پروسه 
صلح به انحراف کشانده خواهد شد و کدام نتیجه  عملی 

برای حل منازعات چهل ساله افغانستان نخواهد داشت.
گزینه دوم تثبیت و احیای جایگاه شورای عالی مصالحه 
با خود دارد.  بیرونی  ملی است که مشروعیت داخلی و 
هم،   آن  با  است،  اثرگذار  قدرت  و  پشتوانه   این  هرچند 
و  نیست  آسانی  کار  دوم  گزینه  موفقیت  برای  بستر 

جسارت سیاسی می خواهد.

جدال ارگ و سپیدار 
برای تثبیت دو روایت در روند صلح

فهرست فعلی رأی دهنده گان 
در بانک اطالعاتی کمیسیون 

مستقل انتخابات، فنی و کامل 
نیست. بدون شک بخشی از این 

فهرست غیرواقعی و خیالی است. 
اساس گذاشتن هر انتخاباتی بر 

چنین فهرستی، تکرار یک دور باطل 
دیگر است. بنابراین اگر واقعاً 

اراده ای برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی والیت غزنی، شوراهای 

ولسوالی و شاروالی ها وجود 
دارد، باید فهرست دقیق و فنی 
رأی دهنده گان تهیه شود. بدون 

این مورد، سخن گفتن از انتخابات، 
رأی مردم، دموکراسی و جمهوریت 

خاک زدن به چشم مردم است.

خدایار نایب زاده، روزنامه نگار
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FUEکاشتموطبيعيبهروش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040
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ایاالت متحده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم، در چهره یک کشور هژمون در جهان ظاهر شده 
است. در این نقش، ایاالت متحده نخست توانست متحدان زیادی را در غرب با سیاست هایش 

هم سو سازد و دوم، چهره نرم امریکا در نهایت معادله جنگ سرد را به نفع آن کشور خاتمه داده 
و منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد.

امور پرداخته و فرمان ها و دستورهای خاصی صادر 
می کند. در این عبارت همه کاربردهای سیاست در 
سیاست  اصطالح  برای  آمده اند.  یک دیگر  با  ارتباط 
تعریف  های گوناگونی ارایه شده است. در یک جمله، 
سیاست، هدایت جامعه به خیر و صالح، کمال و فالح 
است و سیاست مدار واقعی به کسی گفته می شود که 

دارای شناخت کامل از انسان و نیازهای او بوده و از 
بر جوامع  حاکم  روند سیاست های  و  اوضاع جهانی 
مختلف آگاه باشد و روشی را برگزیند که جامعه خود 

بیستم،  قرن  نیمه دوم  از قدرت هژمونیک خود در 
توانست بر تمام جهان و به ویژه فرایندهای سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی آن تسلطش را گسترش داده و 
حفظ کند. گرچه چهره هژمونیک دولت که مبتنی بر 
رضایت است، جذاب و خوش آیند به نظر می رسد، اما 
نباید فراموش کرد که رخ دیگر دولت هژمون، قدرت 
سخت و اجبار است که گاه برای کارایی سیاست های 
نرم به نمایش گذاشته شده و از آن استفاده می شود. 
بدون تردید هژمون بازتابی از نظریه ریالیسم است که 
تدوین سیاست های دولت بر اساس تأمین منافع ملی 

و حفظ بقای دولت استوار است. 
و  دموکراسی  بشر،  حقوق  مانند  مفاهیمی  بنابراین، 
توسعه برای ایاالت متحده، به جز وسیله و ابزار تطبیق 
سیاست هایی که برآورنده منافع  ملی آن کشور است، 
دیگر هیچ اهمیت و کاربردی ندارد. امریکا همان گونه 
کشورها  بر  بشر،  حقوق   بحث  پیش کشیدن  با  که 
حمله  نظامی می کند، به همان صورت بعد از تأمین 
مقاصد سیاسی اش، روزی با مطرح کردن »حق تعیین 
سرنوشت«، نیروهایش را از آن کشور خارج می سازد. 
ایاالت متحده امریکا در سال 2001 به هدف نابودی 
تروریسم بر افغانستان حمله کرد و با ادعای ترویج 
دموکراسی، دسترسی مردم به حقوق مدنی و حمایت 
را  جهان  و  غربی  کشورهای  از  عده ای  اقلیت ها،  از 
ساخت  هماهنگ  افغانستان  در  سیاست هایش  با 
و به صورت موقتی امید رهایی از چنگ استبداد و 
وحشت تروریسم را در دل مردم افغانستان زنده کرد، 
از  جهان،  اوضاع  و  شرایط  تغییر  دلیل  به  امروز  اما 
از  بسیاری ارزش ها و هدف های گذشته مانند دفاع 
دموکراسی، حقوق  بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، 
آزادی رسانه ها و... برگشته است؛ زیرا دیگر با مطرح 

نخست: سیاست و سیاست مداری 
در لغت کاربردهای متنوعی دارد؛ 

مهم ترین آن ها پرورش، پروراندن، 
ریاست، سرپرستی، فرمان، دستور، 
امر و نهی و تدبیر امور است. البته 

بین همه این کاربردهای به ظاهر 
مختلف، تناسب، هماهنگی و ارتباط 

عمیقی وجود دارد. مثالً رییس برای 
پرورش افراد، به تدبیر امور پرداخته 
و فرمان ها و دستورهای خاصی صادر 

می کند. در این عبارت همه کاربردهای 
سیاست در ارتباط با یک دیگر آمده اند. 

برای اصطالح سیاست تعریف  های 
گوناگونی ارایه شده است.
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سیاست مدار،  خصوص  در  کرات  به  حال  تا  ما 
سیاست باز و سیاست دان شنیده ایم، اما درک درستی 
دسترس  در  آن ها  از  و صحیح  علمی  تفکیک  برای 
نداریم. سیاست مدار را تنها با ژست های سیاسی اش 
می شناسیم، در حالی  که سیاست دان را شاید کلمه 
نادرست از لحاظ قواعد دستوری زبان تلقی کنیم. از 
سیاست باز نیز برداشت مشخص داریم. اما اگر دقت 
و  با سیاست باز  که سیاست مدار  می یابیم  در  کنیم، 
سیاست دان، تفاوت کلی در نحوه عمل کرد، اهداف، 
اندیشه و حتا دانش سیاسی دارد. سیاست مدار کسی 
است که بر اساس عدل و انصاف سیاست و تدبیر کند 
و حضور کارآمد او در عرصه سیاست، عامل هدایت 
است.  این برداشت از سیاست، محتوای دینی دارد. 
سیاست دان کسی است که آشنایی به علم سیاست 
اهل خدعه  سیاست باز  ندارد.  عملی  تدبیر  اما  دارد، 
ندارد.  باطل  و  حق  برای  معیاری  و  است  نیرنگ  و 
استوار  ارزشی  مبنای  بر هیچ  معنا  این  در  سیاست 
نیست. برای درک این موضوع اگر به عمل کرد  ها و 
روش های سیاسی دولت مردان خود نظری بیندازیم، 
سیاست باز  کیست،  سیاست مدار  که  در می یابیم 
کیست و سیاست دان در کجای جامعه ما قرار دارد. 

اذهان  در  پرسش  این  ممکن  سیاست،  دنیای  در 
قربانی  سیاست  واژه  چرا  که  شود  تداعی  بسیاری 
هوس بازی   های بشری شده است، به گونه  ای که امروزه 
و دانایان خصوصاً،  کلمه سیاست برای مردم عموماً 
و...  دروغ  نیرنگ،  همراه  را  وحشت انگیز  حالت  یک 
سیاست مداری،  که  است  این جا  می  کند.  ترسیم 
می  شود.  خلط  هم  با  سیاست بازی  و  سیاست دانی 
برای تفکیک و تبیین آن ها،  نخست باید دانست که 

سیاست و سیاست مداری چیست.

لغت  در  سیاست مداری  و  سیاست  نخست: 
پرورش،  آن ها  مهم ترین  دارد؛  متنوعی  کاربردهای 
و  امر  فرمان، دستور،  ریاست، سرپرستی،  پروراندن، 
نهی و تدبیر امور است. البته بین همه این کاربردهای 
به ظاهر مختلف، تناسب، هماهنگی و ارتباط عمیقی 
وجود دارد. مثاًل رییس برای پرورش افراد، به تدبیر 

هژمون اصطالحی است که در حوزه روابط بین الملل 
کاربرد وسیعی دارد و غالباً به منظور توصیف قوی ترین 
کشور در نظام بین الملل به کار می رود. اولین بار این 
ایتالیایی،  دانشمند  گرامشی،  آنتونیو  توسط  مفهوم 
استفاده شده است. از نظر گرامشی، قدرت به مثابه 
قنطورس، موجودی نیمه حیوان و نیمه انسان که برای 
رسیدن به اهدافش از ترکیب اجبار و اختیار استفاده 
می کند، در نظر گرفته می شود. بعد ها رابرت کاکس، 
اندیشه های گرامشی را برای تحلیل نظام بین الملل به 
کار برد. از نظر کاکس »نظریه همواره برای شخص 
معتقد  کاکس  است.«  خاصی  هدف  برای  و  خاص 
بود که عقاید و ارزش ها در واقع بازتابی از مجموعه 
شرایط،  تغییر  به  توجه  با  که  است  خاص  روابطی 
تحول می کند. به عبارت  دیگر دانش و عقاید در بستر 
خاص، زمان خاص و وضعیت خاص شکل می گیرند. 
برای  بین الملل  نظام  در  را  اهدافی  هژمون  وقتی 
رسیدن  برای  می کند  سعی  می گیرد،  نظر  در  خود 
به آن رضایت را در منطقه و کشورهای هدف تولید 
تا ارزش های  بازتولید کند. هژمون تالش می کند  و 
اخالقی، فرهنگی و سیاسی اش را که برآورنده منافع 
به طور گسترده پخش  وی است، در سراسر جهان 
کند و گروه ها و کشورهای زیر دست به عنوان عقاید 
خود، آن ها را مورد پذیرش قرار دهند. این عقاید به 
نشان  مطلوب  بین الملل  نظام  و  جامعه  در  اندازه ای 
داده می شوند که متحدان و زیردستان هژمون ناچار 

می شوند آن ها را بپذیرند. 
در  دوم،  جهانی  از جنگ  بعد  امریکا  متحده  ایاالت 
چهره یک کشور هژمون در جهان ظاهر شده است. 
در این نقش، ایاالت متحده نخست توانست متحدان 
و  سازد  هم سو  سیاست هایش  با  غرب  در  را  زیادی 
دوم، چهره نرم امریکا در نهایت معادله جنگ سرد 
را به نفع آن کشور خاتمه داده و منجر به فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی شد. بنابراین، امریکا با استفاده 

این  کند.  هدایت  کمال  راه  به  اقتدار  و  عزت  در  را 
سیاست ارزش است، جامعه به آن ضرورت دارد و کار 

چنین سیاست مداری عبادت است. 

آن،  واقعی  معنای  از  سیاست  انحراف  دوم: 
یک سری  از  است  عبارت  آن  و  است  سیاست بازی 
راه  در  سیاست بازان  که  دسیسه  هایی  و  نیرنگ  ها 
می  گیرند.  کار  به  خود  سلطه جویانه  هدف  پیش برد 
جهت  به  که  است  واژه هایی  جمله  از  سیاست بازی 
کاربرد زیاد آن در فرصت طلبی ها، نیرنگ   ها، دروغ  ها، 
راه  در  وسایل  هر گونه  استخدام  و  زورگویی  ها ... 
رسیدن به هر هدفی که برای سیاست بازان خودکامه 
مطلوب تلقی شود، بدترین معنا را در ذهن شنونده 
تداعی می  کند. در این نگاه، جهان و انسان ها وسیله 
افراد خودکامه هستند و اصل »هدف  منفعت طلبی 
اصلی سیاست  بازان  توجیه می  کند« شعار  را  وسیله 
است. در این نگاه، مرد سیاست کسی است که در 
ارایه نقشه  ها برای رسیدن به اهداف سیاسی، ماهرتر 
باشد، هر چند عدالت اجتماعی پایمال گردد، ارزش  ها 

نابود شود و پیمان ها نقض گردد.

بر اساس عدل و  سوم: سیاست مدار کسی است که 
او در  انصاف سیاست و تدبیر کند و حضور کارآمد 

ملی  منافع  دموکراسی،  مانند  موضوعاتی  کردن 
امریکا تأمین نمی شود. تغییر شرایط جهان و به ویژه 
رقابت های شدید اقتصادی میان چین و امریکا، این 
کشور را وا داشته است که به گروه طالبان و سایر 
گروه های تروریستی از زاویه دیگر نگاه کند. گروه های 
تروریستی و به ویژه طالبان ماهیت بی ثبات و شناور 
خدمت  در  ساده گی  به  گروه هایی  چنین  دارند. 
صورت  در  و  در می آیند  بزرگ  کشورهای  سیاست 
تأمین منافع آنان، به خوبی در جهت منافع دولت های 

هژمون عمل می کنند. 
دوره  در  امریکا  سیاست  می رسد  نظر  به  بنابراین، 
ریاست جمهوری ترمپ نسبت به گروه طالبان تغییر 
جهت  در  قبلی  سیاست های  است.  کرده  معکوس 
تروریستی  گروه های  و  طالبان  نابودی  و  سرکوب 
بود، اما اکنون با توجه به آشکار شدن تهدید چین 
که  گرفته  تصمیم  ترمپ  دولت  امریکا،  منافع  برای 
منافع  برای  بیش تر  آن  مشابه  گروه های  و  طالبان 
ملی امریکا کاربرد دارند؛ زیرا این گروه ها با توجه به 
برجسته شدن مساله آزار و اذیت مسلمانان اویغور در 
چین، می توانند ابزار مناسبی برای مزاحمت و اخالل 
پروسه صلح  به همین منظور  باشند.  نظم در چین 
امریکا به طور  ایاالت متحده  از سوی  افغانستان  در 
جدی مطرح شده و امریکا برای به نتیجه رساندن این 
پروسه، زلمی خلیل زاد را به عنوان نماینده ویژه اش 

تعیین کرد. 
در حالی که تسریع روند مذاکرات در افغانستان باید 
مردم  امیدواری  و  می انجامید  خشونت  کاهش  به 
نسبت به صلح بیش تر می شد، اما این پروسه باعث 
افزایش خشونت و ایجاد وحشت در بین مردم شده 
است. مذاکرات صلح در افغانستان به رهبری ایاالت 

برداشت  است.  این  هدایت  عامل  سیاست،  عرصه 
و  دیانت  )عینیت  دارد  دینی  محتوای  سیاست،  از 
به  آشنایی  که  است  کسی  سیاست دان،  سیاست(. 
سیاست  ندارد.  عملی  تدبیر  اما  دارد،  سیاست  علم 
برای حق  معیاری  و  است  نیرنگ  و  اهل خدعه  باز 
مبنای  بر هیچ  معنا  این  ندارد. سیاست در  باطل  و 
ارزشی استوار نیست و هدف، وسیله را توجیه می  کند. 
دست  به  و  هدف  تشخیص  آن  مشخصه  بارزترین 
آوردن آن از هر راه ممکن، حتا ابزار نامشروع است. 

در جامعه ما سیاست باز رواج بیش تر دارد. می گویند 
و  زرنگ  خیلی  جمهور  رییس  یا  سیاست باز  فالن 
سیاست مدار است که توانست همه را راضی نگهدارد، 
در حالی که قیمت و هزینه بر آورد های شخصی اش، 
تباهی یک ملت است که با انجام آن اجازه داده عالوه 
و  بگیرد  شکل  قدرت  جزایر  مرکزی،  اقتدار  یک  بر 
دولت مرکزی را به چالش بکشد. آن سیاست باز، فقط 
برای  وسیله ای  هر  از  و  کند  را حفظ  خواسته خود 
با هر کسی و  آن،  و بسط  تداوم در قدرت و حفظ 
واقعی  سیاست باز  است.  کرده  معامله  جایی،  هر  در 
همان داللی است که برای رسیدن به اهدافش، حاضر 
است اصول و ارزش های بنیادی و فکری خود را کنار 
ننگین ترین معامالت در بستر زمان  وارد  گذاشته و 

شود.

مردم  برای  را  سنگینی  هزینه های  امریکا،  متحده 
مهم ترین  از  یکی  است.  داشته  پی  در  افغانستان 
پی آمد  های توافق نامه 29 فبروری 2020 میان امریکا 
دولت  باالی  طالبان  حمالت  افزایش  افغانستان،  و 
است که در شهرها و روستاها از نظامی و غیرنظامی 
به  منجر  طالبان  زندانیان  رهایی  می گیرد.  قربانی 
است.  شده  دولت  برابر  در  طالبان  صفوف  تقویت 
عالوه بر رهایی این پنج هزار زندانی، اظهارات سفیر 
زندانی  هزار  هفت  رهایی  بر  مبنی  کابل  در  امریکا 
دیگر طالبان، این فرضیه را تقویت می کند که امریکا 
در تالش تعویض قدرت از جمهوری فعلی به امارت 

طالبان است.
کنونی  وضعیت  در  امریکایی  سیاست گران  برای 
جهان، گروه طالبان و گروه های مشابه آن بیش تر از 
دولت فعلی کارآیی دارند؛ زیرا جمهوری و حکومت 
هزینه های  امریکا  برای  افغانستان  در  دموکراتیک 
اقتصادی به دنبال دارد، در حالی که حکومت طالبان 
برای  امریکا  به ساده گی در جهت سیاست خارجی 
مقابله و به چالش کشیدن رقبای جهانی اش می تواند 
قابل استفاده هستند. بنابراین، بعید به نظر نمی رسد 
که امریکا به فکر استفاده ابزاری از طالبان برای به 
چالش کشیدن رقبای جهانی اش افتاده باشد. اتخاذ 
این روی کرد از سوی امریکا، نگرانی های مردم و دولت 
افغانستان را نسبت به سرنوشت سیاسی آینده شان به 

شدت افزوده است. 
برای  امریکا  سیاست  که  گفت  می توان  نتیجه  در 
افغانستان، دچار تغییرات فاحشی شده است. طی این 
تغییر نگرش، دولت ترمپ به دنبال کاهش حمایت 
افزایش  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  از 
ایاالت  راستا  این  در  است.  طالبان  گروه  از  حمایت 
و  تولید  به  هژمونیکش  ماهیت  به  توجه  با  متحده، 
بازتولید رضایت در سطوح مختلف میان هم پیمانان 
و گروه های سیاسی در افغانستان، جهت عملی شدن 
را  امریکا  سیاست  این  می پردازد.  سیاست هایش، 
تا  طالبان  با  فبروری  توافق 29  گستره  در  می توان 
رهایی 5000 زندانی این گروه و پافشاری بر رهایی 

7000  زندانی دیگر، به وضوح مشاهده کرد.

سه جستار در خصوص

چهره ترسناک هژمون

سياستمدار،سياستدان
عبدالناصر نورزادوسياستباز

عارف وفایی، استاد دانشگاه



آسیه حمزه ای

یک سکته گی پیش می آید. نجیبه صنف ششم را به اتمام می رساند، اما دختران اجازه ندارند تا بیش تر از صنف ششم 
بخوانند. تقالی نجیبه سودی ندارد. مدتی در خانه، یکی از زنان همسایه به او درس می دهد و گاهی کتاب هایش را زیر 
لباسش پنهان می کند و در جمع دختران منطقه تالش می کند هنوز یاد بگیرد، اما فضای مکتب چیز دیگری بود. مدتی به 

میمنه می رود و در همین رفت وآمدها، چالش ها را قبول می کند، اما مکتبش را به پایان می رساند.

مذهبی،  بخش  چهار  به  طالبان  گروه  روایت های 
دسته بندی  قابل  وطن دوستی  و  سیاسی  فرهنگی، 
این گروه بیش تر مباحث  است. در روایت مذهبی، 
اعتقادی  بنیاد  را مطرح می کند؛ چون  اسالم گرایی 
کلیدی  واژه  می شود.  پنداشته  مهم  همه گان  برای 
این گروه، جهاد و جنگ مقدس در  در روایت های 
از  ظهور،  از  پس  طالبان  است.  اشغال  و  کفار  برابر 
روایت مذهبی آغاز کردند و این روایت را تحت عنوان 
بحث  در  دادند.  مخاطبان  خورد  به  شرعی  تکلیف 
تکلیف شرعی، موضوع پرهیزگاری نیز مطرح است 
ارج  پرهیزگار  افراد  برای  افغانستان  روستاییان  که 
قایل اند، از همین رو طالبان بیش تر سرمایه گذاری شان 
را روی چهره های مذهبی پرهیزگار انجام دادند. با 
این حال تبلیغ کننده گان گروه طالبان از پرهیزگاری 
رهبران این گروه، به ویژه مال محمد عمر یاد می کنند 
افراد  به صفوف جنگی شان  تا  باعث می شود  این  و 
روشن  پیوسته  جنگ  آتش  و  شوند  جذب  بیش تر 
باشد. طالبان تفسیر دیوبندی از اسالم را قبول دارند 
از فتوای مالهای دیوبندی توجیهی برای تمامی  و 
حمالت شان می تراشند. هم چنان در روایت مذهبی 
- مخاطبان ملی، منطقه ای و جهانی به جهاد در برابر 
را  فراخوانده می شوند؛ چون طالبان خودشان  کفار 
مسلمانان واقعی تلقی می کنند که سرگرم مبارزه و 

دفاع از اسالم در برابر شرک و کفار اند.
در بخش نخست، چرخش روایت های گروه طالبان 
شرح داده شد. این گروه یک روایت اصلی دارد که آن 
هم »جهاد« در برابر اشغال است. این روایت سبب 
شد تا به تعداد جنگ جویان در صفوف آنان هر سال 
اضافه شود. حامیان گروه طالبان اعم از استخباراتی 
دقیقی  سرمایه گذاری  سال   16 مدت  در  مالی،  و 

است.  کرده  پنهان  را  اندوهش  حجم  نقاب،  پشت 
چشم های آهویی اش برق می زند، از پس آن سیاهی ها. 
در  طالبان؛  با  جدال  در  زنی  است  پرغصه  قصه   قصه، 
مرگ.  دیگر  کف  در  و  است  زنده گی  دست  کف  یک 
داستان امروز نیست، اما دردهایش تا به امروز نه  تنها 
خانواده  یک  شانه های  روی  حتا  که  او  شانه های  روی 
سنگینی می کند. برمی گردیم به سه سال قبل و رمضان 
1397 خورشیدی. دسترخوان افطار پهن است و یک 
خانواده پرجمعیت و صمیمی دور آن نشسته اند. هر چند 
روزهای شیرین زنده گی آن  هم در منطقه  تحت کنترل 
رنگ  که  است  فاریاب سال ها  در شیرین تگاب  طالبان 
باخته، اما هر چه از دل خوشی مانده و نمانده، خانواده 
مانده،  برادر  برای  که  و همین خواهر  است  نفری   24
همین مادر و پدر که سایه شان مستدام است و همین 
کودکانی که خنده های شان امیدی است برای آینده. به 
فاصله چند دقیقه  انگار دنیا زیر و رو می شود. صدایی 
مهیب و دسترخوانی که از هر گوشه اش خون سرازیر 
است. یک سو کودکان به خون غلتیده، یک سو مردی 
که دیگر نفس نمی کشد، آن سو هم گریه های نوزاد 17 
روزه که کسی نیست آرامش کند و در میان همه این ها، 
نجیبه که ضجه  می زند از این فاصله کوتاه میان مرگ و 

زنده گی. داستان، داستان این زن است، نجیبه...
نداشت.  انتخاب  برای  حقی  می آید،  یادش  وقتی  از 
زنده گی در ساحه زیر کنترل طالبان اختیار و مدیریت 
فامیل هم سلب  از مردان  را حتا  امور خانواده  روزمره 
کرده بود؛ از درس خواندن دختران و نوع پوشش زنان تا 
مداخله در مسایل اقتصادی، باج گیری از سهم معاشات 
کودکی  از  اما  نجیبه  زکات.  و  عشر  اجباری  گرفتن  و 
رویاهای بزرگی در سر داشت. گاهی قامت بلندش را در 
جامه سفید پزشکی می دید و گاهی بر فراز آسمان در 
مقام یک پیلوت زن موفق. در کتابچه ای با همان خط 
کودکانه اش این را نوشته بود. همان روزها که ابتداییه 
به  دشواری  روزهای  چه  نمی دانست  هنوز  می خواند، 
آن  از  می آمد  یادش  وقتی  از  اما  نشسته اند،  انتظارش 
به  ترس  خانه  دروازه  قهرآمیز  و  کوبنده  دق الباب های 
جانش می افتاد. از شب هایی که پدر به خانه نمی آمد 
و مادر تا گرگ و میش صبح روی حویلی قدم می زد 
خانه  به  پریشان حال  و  ژولیده  پدر  آذان،  دم دم های  و 

می آمد، انگار شکنجه شده بود.
به  را  نجیبه صنف ششم  پیش می آید.  یک سکته گی 
از  تا بیش تر  ندارند  اجازه  اما دختران  اتمام می رساند، 
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برنمی آورند تا مبادا جان مردان خانواده به خطر بیفتد.
خبر آمده است که از شیرین تگاب چند دختر به شمول 
نجیبه با موفقیت در کانکور به دانشگاه راه پیدا کرده اند. 
طالبان مردان این خانواده ها را با خود می برند و پس 
از شالق و تازیانه، از آن ها تعهد می گیرند که دختران 
باید از تحصیل و رفتن به دانشگاه انصراف دهند. از یک 
سو پدر و ایمل، برادر نجیبه، او را حمایت می کنند و از 
سوی دیگر محیط زنده گی و ناچاری ها بر آنان مستولی 
شده است. نجیبه اما طب معالجوی را شروع می کند. 
ماه رمضان به فاریاب برمی گردد. چند طالب مسلح به 
خانه حمله کرده  و اخطار داده اند که اگر نجیبه درسش 
را ادامه بدهد، پدر و برادرش را می کشند. پدر نجیبه پیر 
فرزندش  و هفتمین  دارد  فرزند  برادرش شش  و  شده 
نیز در راه است. نجیبه با خود فکر می کند. رویاهایش 
را می گذارد در یک کفه ترازو و خانواده اش را در کف 
دیگر. آنگاه از دانشگاه انصراف می دهد و بسیار تلخ با 

آرزوهایش خداحافظی می کند. 
این که درس خواندن نجیبه یکی  نیامد، گویا  تغییری 
از صدها بهانه بود. هفتمین برادرزاده اش به  دنیا آمده 
همان  فقط  اما  شده،  سپری  آرام تر  روزی  چند  است. 
چند روز. لحظه افطار همه چیز به هم می ریزد. هاوان 
دعا  سبز  بزم  برهم زدنی  چشم  در  و  می کند  اصابت 
تبدیل به حمام خونین روزه داران خانه می شود. در آن 

حالی  که  در  می بازد،  جان  نجیبه،  برادر  ایمل،  حادثه 
فرزند هفده روزه دارد. دو برادر دیگرش نیز به شدت 
زخمی می شوند و جان شان آن گونه که نجیبه می گوید، 
پر از چره می شود. ایمل را به خاک می سپارند. دو ماه 
می گذرد و هم چنان لباس عزا بر تن دارند. جنگ در 
شیرین تگاب شدت می گیرد و همه خانه ها را ترک کرده 
بند  درگیری ها  میان  در  نجیبه  خانواده  فرار می کنند. 
می ماند. مرمی های هوایی یکی پس از دیگری شلیک 

می شود. نجیبه بر زمین افتد و زخمی می شود. 
در  بی جاشده گان  مهاجرت  کمپ های  به  آن  از  پس 
مزار شریف منتقل شدند. پای نجیبه دیگر خوب نشد. 
فقط جسمش نبود که رنج می کشید، تداعی آن خاطره 
که  سیاهی  روزهای  دیگر  از سوی  و  افطار  سفره  تلخ 
کش پیدا کرده بود ، نیز او را ناآرام ساخته بود. تا یک  
سال راه رفتن برایش میسر نبود. سه بار عملیات شد 
کمی  هرچند  کردند.  تبدیل  را  پایش  رگ های  حتا  و 
بل  پایش،  تنها  نه  نشد.  خوب  هیچ گاه  اما  شد،  بهتر 
روحش که زخمی عمیق برداشته است. هنوز که هنوز 
آرامش  ناگهانی  تشنج های  و  عصبی  حمله های  است، 
می گوید:  روایتش  جمله  آخرین  در  او  نمی گذارند. 
»طالبان را نمی بخشم که برادرم را گرفت، که خودم را 
تبدیل به مرده ای متحرک کرد، که خانواده ام را از هم 

پاشاند؛ نمی بخشم!«

صنف ششم بخوانند. تقالی نجیبه سودی ندارد. مدتی 
و  او درس می دهد  به  زنان همسایه  از  یکی  در خانه، 
لباسش پنهان می کند و در  را زیر  گاهی کتاب هایش 
جمع دختران منطقه تالش می کند هنوز یاد بگیرد، اما 
فضای مکتب چیز دیگری بود. مدتی به میمنه می رود 
و در همین رفت وآمدها، چالش ها را قبول می کند، اما 
مکتبش را به پایان می رساند. طالبان فهمیده و پدر و 
برادر نجیبه را با خود برده اند. چندین روز می شود که 
از آن ها خبری نیست، تا زمانی  که با حالت زار و نزار 
که گویای اعمال شکنجه بود، به خانه برگشتند. نجیبه 
می گوید: »طالب ها به خانواده ما کافر می گفتن، چون 

مه درس می خاندم.«
برهه ای نفس گیر است؛ جدال میان آرزوهای نجیبه و 
محدودیت های وضع  شده از سوی طالبان. به خانواده اش 
تالش  نوع  هر  و  برود  دانشگاه  می خواهد  که  می گوید 
برای انصراف او بی فایده است. ترس از آینده ای مبهم 
بسیاری  هزینه های  که  دختری  بلند  گام  نهایت  در  و 
دانشگاه  معالجوی  رشته طب  به  نجیبه  دارد.  او  برای 
کابل راه می یابد، اما نه کسی به او تبریک می گوید و 
نه این موفقیت را تجلیل می کند. هر چند این شرایط 
بیش تر گویای ترس طالبان از تحصیل دختران است و 
همه این را به خوبی می دانند، اما سکوت می کنند و دم 

مردم به روایت ختم استعماری که آنان ارایه داده اند، 
از  بخشی  افغانستان  فرهنگ  در  گالیه  دهند.  تن 
سرزنش محسوب می شود که طرف مقابل را وادار به 
انجام یک کار می کند. بحث عدالت مهم ترین گزینه 
است که میان روستاییان مطرح است؛ چون آنان در 
حل  در  را  یک دیگر  حقوقی،  نانوشته  فرهنگ  یک 
با فیصله های بزرگان قومی و کهن ساالن  مشکالت 

کمک می کنند. 
در فرجام مظلوم نمایی، جزو تاکتیک هایی به شمار 
می رود که در دوام نبرد با نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغانستان از آن استفاده می شود. هیچ آدمی تمایل 
ندارد تا مورد ظلم قرار گیرد؛ بلکه دوست دارد آزاد 
کالن  سوءاستفاده های  مایه  همین  و  کند  زنده گی 
این  پروپاگندیست های  است.  شده  طالبان  برای 
تقویت  را  قالب مظلومیت  روایت فرهنگی در  گروه 

و مظلوم نمایی را برجسته می کنند تا مخاطبان قانع 
باالی  امریکا  به شمول  خارجی  نیروهای  که  شوند 
به  باید  و  داشته اند  روا  ظلم  افغانستان  مردم  تمام 
تبلیغ می کنند  گروه  این  برسند.  اعمال شان  سزای 
که نیروهای خارجی به شمول امریکا به افغانستان 
آمده اند تا دین مسیحیت را در بین مردم ترویج کنند 
و فرهنگ و دین اسالم را از میان ببرند. این ترفند 
در جامعه سنتی افسون زده افغانستان که افراد توان 
معلومات  و  پیام ها  اخبار،  سقم  و  صحت  تشخیص 
این جا  دارد.  کارایی  وحشتناکی  طرز  به  ندارند،  را 
نفوذ  با  فرد  زبان چند  از  شایعه  یک  راه انداختن  با 
مذهبی - می توان جنگی را راه انداخت، خانه ای را 
خراب کرد، انسانی را کشت و راهی را بست. همین 
چند  تخریب،  به  دستوردادن  که حین  است  کافی 
کلمه عربی گفته شود، آن گاه کسی زحمت فکرکردن 

به خود نمی دهد و همه چیز را به آتش می کشد.
بخش،  این  در  طالبان:  وطن دوستانه  روایت 
تبلیغ کننده گان این گروه، موارد بومی این سرزمین 
جمعی  حافظه  درج  که  تاریخی  اتفاقات  بیان  با  را 
اصیل  و  بومی  را  تا خود شان  نشر می کنند  است، 
جلوه دهند. این در حالی است که باالتر از 50 درصد 
بیرونی  کشورهای  اتباع  را  گروه  این  جنگ جویان 
تشکیل می دهند. دفاع از وطن و عشق به وطن در 
تمام دنیا یک اصل تعریف شده است و طالبان نیز 
با تأکید بر این اصل، مخاطبان شان را به افغان های 
تشبه  بریتانیا،   - افغان  جنگ های  جریان  قهرمان 
می کنند. آنان در حالی از وطن دوستی حرف می زنند 
و  است  پاکستان  کویته  در  رهبری شان  که شورای 
کسی  چه  می شود.  گرفته  باجور  در  تصامیم شان 
می تواند میان آن چه که طالبان از وطن دوستی داد 
قایل  تفکیک  انجام می دهند،  که  آن چه  و  می زنند 
شود. این بر شهروندان افغانستان است که با دقت 
نظر مسایل را از هم تفکیک کنند؛ شهروندانی که 
شهروندانی  می سازند،  را  افغانستان  فردای  روایت 
که نمی خواهند روایت طالب هم چون سایه سیاه بر 

اذهان و افکار این جامعه چنبر بیندازد.
ادامه دارد ...

تا  داشتند  نیاز  پدیده ای  به  آنان  چون  داشته اند؛ 
منافع شان را تأمین کند. در آغاز بنیان گذاری طالبان، 
سوگند وفاداری یاد شده است که روابط این گروه با 
استخبارات کشورهای تمویل کننده و مافیای بزرگ 

مواد مخدر حفظ شود و دوام دار باشد.
فرهنگ  روی  بیش تر  طالبان  گروه  فرهنگی  روایت 
روستاها  در  به ویژه  افغانستان،  ساکنان  نانوشته 
شهری  و  روستایی  فرهنگ  در  است.  متمرکز 
بدون  یک شخص  منزل  به  داخل شدن  افغانستان، 
اجازه، جرم پنداشته می شود و شخص متضرر چنین 
می دهد.  نسبت  »ناموسی«  موارد  به  را  مسأله ای 
آن  معروف  قول  به  کاری،  چنین  انجام  صورت  در 
روی  فرهنگی،  روایت  می شود.  »بی ناموس«  فرد 
نیروهای  توسط  روستانشینان  خانه های  تالشی 
جنگ جویان  بازداشت  پی  در  که  خارجی  و  افغان 
به  بودند،  مسکونی  خانه های  به  طالبان  پنهان شده 
طور غیرمستقیم برای گروه طالبان سودآور تمام شد. 
طالبان با سوءاستفاده از این فرهنگ نانوشته، افراد را 
به انجام حمالت انتحاری ترغیب کردند. با استفاده از 
احساسات جمعی مردم، گروه طالبان از این عرف به 

نفع خودشان در روایت فرهنگی استفاده کرد.
روایت های سیاسی طالبان برگرفته شده از واژه های 
مقاومت،  مانند  واژه های  است.  شیطانی  دیپلماسی 
گالیه، عدالت و مظلوم نمایی به وفور در برنامه های 
تبلیغاتی  این گروه استفاده می شود. مقاومت به زعم 
رفع  و  بزرگ  فداکاری  نشان  اشغال  برابر  در  آنان 
تکلیف شرعی است که بر هر مسلمان فرض دانسته 
می شود و به ویژه برای مخاطبان محلی که بیش تر 
شان روستانشینان هستند یک جنبه امتیاز دنیوی 
آنان  و اخروی به شمار می آید. در گزینه مقاومت، 
این سرزمین که مقاومت های  نام داران  و  از شاهان 
تا  می کنند  یاد  داشتند،  استعمار  برابر  در  شدیدی 

چرخش روایت طالبان؛ 
حفظ دلبسته گی جنگ جویان

زنیکهجنگروزگارشراسياهکرد

شکیب احمد نظری
بخش دوم

روایت های گروه طالبان به 
چهار بخش مذهبی، فرهنگی، 

سیاسی و وطن دوستی قابل 
دسته بندی است. در روایت 

مذهبی، این گروه بیش تر 
مباحث اسالم گرایی را مطرح 
می کند؛ چون بنیاد اعتقادی 
برای همه گان مهم پنداشته 

می شود. واژه کلیدی در 
روایت های این گروه، جهاد و 
جنگ مقدس در برابر کفار و 
اشغال است. طالبان پس از 
ظهور، از روایت مذهبی آغاز 
کردند و این روایت را تحت 

عنوان تکلیف شرعی به خورد 
مخاطبان دادند.



تجارت،  سابق  وزیر  کارگر،  محمدشاکر  غنی،   جمهور 
دفتر  رییس   و  آذربایجان  در  افغانستان  سابق  سفیر 
امور  در  افغانستان  ویژه  نماینده  عنوان  به  را  فعلی اش 
کشورهای مشترک المنافع تعیین کرد. آقای کارگر که 
نماینده  و  کبیر  اولین سفیر  عنوان  به  در سال 1391 
فوق العاده رییس  جمهور افغانستان در آذربایجان ایفای 

وظیفه کرده و سفارت افغانستان در این کشور را افتتاح 
و  مشترک المنافع  کشورهای  از  خوبی  شناخت  کرد، 

آسیای  میانه داشت. 
تعمیق روابط افغانستان و اوزبیکستان در صدر برنامه های 
رییس   پیشین  فوق العاده  نماینده  کارگر،  محمدشاکر 
در  داشت.  قرار  مشترک المنافع  کشورهای  در  جمهور 
اثر سعی و تالش وی، اوزبیکستان در کنار ترکمنستان 
شد  عالقه مند  افغانستان  صلح  پروسه  به  قزاقستان  و 
صلح  گفت وگوهای  میزبانی  برای  آماده گی اش  از  و 
افغانستان خبر داد. بر اثر تالش آقای کارگر، برای اولین 

فراگیری  غرض  اوزبیکستان  به  افغان  دانشجویان  بار 
به  دانشجویان  ارسال  شدند.  فرستاده  اوزبیکی  زبان 
دو  میان  فرهنگی  دیپلماسی  آغاز  بیان گر  اوزبیکستان، 

کشور است. 
افغانستان  روابط  تحکیم  و  تعمیق  جدید  حکومت  در 
خارجی  سیاست   اولویت  در  هم چنان  اوزبیکستان  با 
کشور قرار گرفته است. صلح و مبارزه با کووید-19، دو 
پدیده ای بود که حکومت افغانستان می بایست با آن  به 
صورت هم زمان رسیده گی کند. افغانستان به عنوان یک 
آسیب پذیرترین  از  یکی  فقیر،  و  حال جنگ  در  کشور 
کشورها در برابر کرونا شناخته می شود. ثابت نگهداشتن 
از نگرانی های حکومت و مردم  ارتزاقی، یکی  نرخ مواد 

افغانستان در زمان گسترش شیوع ویروس کرونا بود. 
در موج اول کرونا در افغانستان، احتمال این که نرخ مواد 
اولیه را تهیه  نتوانند مواد  یابد و مردم  افزایش  ارتزاقی 
کنند، زیاد بود. در اثر تالش حکومت،  اوزبیکستان حاضر 
شد صدها تن مواد غذایی و اقالم بهداشتی به افغانستان 
کمک کند. ورود این مواد غذایی به بازار افغانستان، سبب 
شد که قیمت آرد در بازارهای افغانستان ثابت نگهداشته 
شود و بخش بزرگی از بحران کرونا در افغانستان مدیریت 

شود. 
روز  بار  اولین  برای  جاری  سال  میزان   19 تاریخ  به 
در  و  حکومت  رهبری  ابتکار  به  اوزبیکی  ملی  زبان 
رأس محمدشاکر کارگر، رییس  دفتر رییس  جمهور، با 
اشتراک رییس  جمهور غنی، معاون اول رییس  جمهور، 
سردار  و  دولتی  مقام های  سایر  و  مجلس  سنا  رییس 
اوکتاموویچ عمرزاکوف، معاون صدراعظم اوزبیکستان در 
کاخ سالم خانه ارگ ریاست  جمهوری برگزار شد. رییس  
جمهور افغانستان در این مراسم گفت که 100 سال پس 
از فاجعه استالین، امروز افغانستان و اوزبیکستان روابط 

جدایی ناپذیر دارند و این دوستی پایدار خواهد ماند. 
سردار اوکاموویچ، معاون صدراعظم اوزبیکستان، در این 
مراسم پیام رییس  جمهور اوزبیکستان، شوکت میرضیااُف 
را قرائت کرد. در این پیام میرضیااف ضمن تعهد به ادامه 
بر  افغان ،  دانشجوی  به 200  کمک تحصیلی کشورش 
ادامه همکاری همه جانبه دو کشور تاکید کرد. برگزاری 
این مراسم نکته عطف در تقویه دیپلماسی فرهنگی و 
تماس مردم با مردم است؛ چون این مراسم بیان گر روابط 
مردمی میان دو کشور و مشترکات قومی بین دو کشور 

افغانستان و اوزبیکستان بوده است. 
اوزبیکستان،  به  افغانستان  مقام های  ادامه سفرهای  در 
یک  رأس  در  اتمر  محمدحنیف  آگست 2020  ماه  در 
هیات بلندپایه به این کشور سفر و قرارداد ده ساله انتقال 

افغانستان به عنوان یکی از 
کانون های قدرت، اقتصاد، 

تمدن و فرهنگ در طول 
تاریخ، یکی از جغرافیای 

تاثیرگذار بر مناطق ماحول 
خود بوده است. پیوسته گی 

جغرافیایی و اشتراکات 
مذهبی، دینی، قومی، فرهنگی 

و زبانی سرنوشت کشورهای 
منطقه را به هم گره زده 

است. پیوسته گی جغرافیایی 
افغانستان فرصت ها و 

چالش های برابر در روابط 
دوجانبه و چندجانبه با 

کشورهای منطقه را به وجود 
آورده است. آسیای  میانه به 
صورت عموم و اوزبیکستان 

به صورت خاص، یکی از 
جغرافیایی هم جوار افغانستان 

بوده که تاثیر متقابل بر هم 
داشته اند. 

این  کردند.«  حمله  افغانستان 
می افزاید  امنیتی  ارشد  مقام 
به حمالت  ارتش  نظامیان  که 
تهاجمی طالبان پاسخ متقابل 
دادند و در فصل زمستان افزون 
بر اجرای عملیات های نظامی، 
قطعات  مجدد  »احیای  روند 
اگر  و  می شود  انجام  نظامی« 
در جایی طالبان بر شهروندان 
و نیروهای امنیتی حمله کنند، 
می شود.  داده  موقع  به  پاسخ 
کشور  غرب  در  ارتش  فرمانده 
تصریح کرد که نظامیان کشور با نیروهای ِویژه پولیس 
و نیروهای کماندو، برای خنثا سازی تحرکات طالبان و 
تأمین امنیت مردم چندین عملیات نظامی را در مسیر 
بزرگ راه های اسالم قلعه و تورغندی والیت هرات اجرا 

کردند.
کنش گران مدنی در غرب کشور باور دارند که در کنار 
برخی  در  نیز  امنیتی  نیروهای  طالبان،  جنگ جویان 
موارد به کاهش خشونت  پای بند نبوده و تعهدات شان 
را  خشونت  کاهش  و  غیرنظامیان  از  حفاظت  برای 
شکسته اند. سیداشرف سادات، فعال مدنی و عضو گروه 
روزنامه  به  هرات،  در  غیرنظامیان  از  حفاظت  کاری 
۸صبح می گوید معلوماتی که منابع مردمی در اختیار 
آنان گذاشته اند، نشان می دهد که در برخی ولسوالی های 
هوایی  حمالت  در  ارتش  نظامیان  کشور  غرب  حوزه 

مناطق مسکونی و غیرنظامیان را آماج قرار داده اند.
نشان  غیرنظامیان  از  حفاظت  کاری  گروه  یافته های 

اردوی  قول  فرمانده  ارغندیوال،  عبدالرووف  جنرال 
که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  ظفر،   207
برگزاری گفت وگوهای صلح در شهر دوحه   در جریان 
و  بازرسی«  »چک پاینت/ایست  ایجاد  با  طالبان  قطر، 
مسیر  در  را  امنیت  کنارجاده ای،  ماین های  کارگذاری 
بزرگ راه های والیات حوزه غرب اخالل کردند. به گفته 
او، نظامیان ارتش در ماه های گذشته به کاهش خشونت  
تعهد داشتند و نخواستند بر مناطق زیر کنترل طالبان 
حمله کنند و اکنون نیز اگر طالبان به کاهش خشونت  
پای بند باشند، ارتش پای بند می ماند و تعهد نیروهای 

امنیتی این است که از مردم دفاع کنند.
فرمانده قول اردوی 207 ظفر می گوید: »ما متعهد به 
طالبان  مثل  که  نخواستیم  و  بودیم  خشونت  کاهش 
شکننده تعهد باشیم، اما شما شاهد بودید که در بسیاری 
طالبان  غرب،  حوزه  ویژه  به  افغانستان  والیت های  از 
تعهدات خود را شکستند و بر مواضع نیروهای امنیتی 

فعاالن مدنی در غرب کشور باور 
درگیر  طرف های  که  دارند 
برای  تعهدات شان  به  جنگ 
پای بند  خشونت ها«  »کاهش 
سوی  از  حمالتی  و  نیستند 
جنگ جویان  و  ارتش  نظامیان 
طالبان در برخی مناطق مسکونی 
انجام شده که در جریان آن به غیرنظامیان آسیب رسیده 
است. یافته های گروه کاری حفاظت از غیرنظامیان در 
غرب کشور نشان می دهد که طالبان با انجام »حمالت 
هوایی،  »حمالت  با  حکومتی  نیروهای  و  تهاجمی« 
شلیک راکت و شلیک توپ« به افراد غیرنظامی آسیب 
رسانده و به کاهش  خشونت ها پای بند نبوده اند. از جانب 
دیگر، فرمانده نیروهای ارتش در غرب کشور تأکید دارد 
که نیروهای امنیتی به کاهش خشونت ها تعهد دارند و 
حمالت تهاجمی را بر مواضع طالبان انجام نمی دهند، 
اما در صورت انجام حمله از سوی جنگ جویان طالبان، 

حمالت آنان را پاسخ می دهند.
هرچند طی روزهای اخیر با سرد شدن هوا در والیت های 
غرب کشور آتش جنگ هم اندکی سرد شده است، اما 
مقام های ارشد نظامی در این حوزه ادعا دارند که طالبان 
پای بند  خشونت   کاهش  به  اخیر  ماه های  جریان   در 
نبوده و حمالت زیادی بر مواضع نیروهای امنیتی انجام 
داده اند. مقام های نظامی در فرماندهی قول اردوی 207 
ظفر که مسوولیت تأمین امنیت والیات  غربی کشور را 
برخالف  که  می کنند  متهم  را  طالبان  دارد،  دوش  بر 
نیروهای امنیتی، به کاهش  خشونت  پای بند نبودند و 

مواضع نیروهای امنیتی را آماج قرار داده اند.

اقتصاد،  کانون های قدرت،  از  یکی  به عنوان  افغانستان 
جغرافیای  از  یکی  تاریخ،  طول  در  فرهنگ  و  تمدن 
تاثیرگذار بر مناطق ماحول خود بوده است. پیوسته گی 
جغرافیایی و اشتراکات مذهبی، دینی، قومی، فرهنگی و 
زبانی سرنوشت کشورهای منطقه را به هم گره زده است. 
پیوسته گی جغرافیایی افغانستان فرصت ها و چالش های 
برابر در روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای منطقه 
را به وجود آورده است. آسیای  میانه به صورت عموم و 
اوزبیکستان به صورت خاص، یکی از جغرافیایی هم جوار 

افغانستان بوده که تاثیر متقابل بر هم داشته اند. 
در زمان تسلط تزارها بر آسیای  میانه و اتحاد جماهیر 
تاثیر  تحت  اوزبیکستان  و  افغانستان  روابط  شوروی، 
روابط افغانستان و مسکو قرار داشت. پس از اضمحالل 
اتحاد جماهیر شوروی، اوزبیکستان به عنوان یکی از 25 
کشور این اتحاد به عنوان دولت مستقل عرض اندام کرد. 
افغانستان در 2 جدی 1370 استقالل اوزبیکستان را به 
رسمیت شناخت و به تاریخ 22 میزان 1370 سفارت 
افغانستان در تاشکند تاسیس شد. جنگ های داخلی و 
ایجاد  کشور  دو  روابط  در  سکته گی  طالبان،  حاکمیت 

کرد. 
پس از استقرار اداره موقت در افغانستان، اوزبیکستان با 
فرستادن سفیر در کابل و گشایش قنسولگری در بلخ، 
روابط رسمی خود را با افغانستان برقرار کرد. سفرهای 
چشم گیری  افزایش  کشور  دو  مقام های  میان  رسمی 
در  موافقت نامه هایی  طرف  دو  که  شد  سبب  و  داشت 
امضا  و...  فرهنگی  تجارتی، صنعتی،  حوزه های مختلف 
تفاهم نامه  امضای  کشور،  دو  قرارداد  مهم ترین  کنند. 
انتقال برق از اوزبیکستان به افغانستان است که تا اکنون 
سبب شده بخش کالن نیازمندی افغانستان مرفوع گردد. 
سیاست  خارجی  تمرکز  به  توجه  با   2014 سال  تا 
و  هند  پاکستان،  ایاالت  متحده،  و  غرب  بر  افغانستان 
جایگاه  اوزبیکستان  شمول  به  آسیای  میانه  کشورهای 
ثانوی در سیاست  خارجی افغانستان داشتند. با روی کار 
آمدن حکومت  وحدت  ملی، رییس  جمهور غنی سیاست 
اوزبیکستان  کرد.  تعریف  حلقه  پنج  در  را   خارجی اش 
به  عنوان همسایه افغانستان، در حلقه نخست سیاست 
 خارجی افغانستان قرار گرفت و روابط دو کشور وارد فاز 

جدیدی شد. 
کشورهای  و  افغانستان  روابط  تحکیم  و  تعمیق  برای 
مشترک المنافع و آسیای  میانه، در سال 1393 رییس 

قرار  دفاعی«  »حالت  در  امنیتی  نیروهای  که  می دهد 
به کاهش  تهاجمی،  اجرای حمالت  با  و طالبان  دارند 
کشتار  و  تداوم جنگ  و سبب  نبوده  پای بند  خشونت  
از  شده  ارایه  معلومات  بر اساس  شده اند.  غیرنظامیان 
در  غیرنظامیان  از  حفاظت  کاری  گروه  اعضای  سوی 
هرات، نظامیان ارتش با حمالت هوایی، شلیک راکت، 
مناطق  بر   »D.C »توپ های  شلیک  و  موشک   شلیک 
برای  تعهدات شان  و  داده  انجام  را  حمالتی  مسکونی 
کاهش خشونت را زیرپا کرده اند. در ماه های اخیر، برخی 
والیت های  در  بزرگ راه ها  مسیر  هرات،  ولسوالی های 
فراه،  از ولسوالی های والیت های  هرات و فراه، شماری 
جنگ جویان  پراگنده  حمالت  گواه  بادغیس،  و  غور 
طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی بود و در پی آن به 

نظامیان کشور تلفات وارد شد.
در  که  نشان می دهد  اردوی 207 ظفر  قول  معلومات 
سوی  از  زیادی  عملیات های  گذشته  ماه های  جریان 
این عملیات ها بر  اما  انجام شد،  ارتش در غرب کشور 
عقب  برای  تنها  و  نبود  طالبان  جنگ جویان  مواضع 
مسیرهای  بازگشایی  و  طالبان  تهاجمی  حمالت  زدن 
نظامی  ارشد  مقام های  است.  شده  اجرایی  مواصالتی 
حمالت  به  پاسخ  در  که  دارند  ادعا  غرب  حوزه  در 
تهاجمی طالبان بر مواضع نیروهای امنیتی و در جریان 
عملیات های پاک سازی بزرگ راه ها از وجود طالبان، طی 
چند ماه اخیر دست کم 500 جنگ جوی طالبان کشته 

و 600 تن دیگر زخمی شده اند.
در حالی که جنگ خونین افغانستان با گذشت هرروز 
از غیرنظامیان قربانی می گیرد و زنده گی را برای مردم 
دشوار کرده است، طرف های اصلی درگیر نبرد یک دیگر 
غیرنظامیان  به  رساندن  آسیب  و  تعهدشکنی  به  را 
فعاالن ضد جنگ  و  متهم می کنند. کنش گران مدنی 
غیرنظامیان  کشتار  و  جنگ  تداوم  از  کشور،  غرب  در 
افغانستان  درگیر جنگ  از طرف های  و  هستند  نگران 
نمی کنند،  توافق  »آتش بس«  به  اگر  که  می خواهند 
حداقل به کاهش خشونت ها متعهد باشند و غیرنظامیان 

را آماج قرار ندهند.

اوزبیک امضا کرد. در  با مقام های  افغانستان را  به  برق 
نوامبر همین سال محمدشاکر کارگر، رییس  دفتر  ماه 
رییس  جمهور، در رأس یک هیات بلندپایه حکومتی که 
عبدالتواب باال کرزی، سرپرست پیشین وزارت تحصیالت 
نیز در آن شامل بود، به اوزبیکستان سفر کرد. در این 
سفر ضمن رسیده گی به مشکالت 96 دانشجوی افغان 
وزارت های  میان  تحصیلی  تفاهم نامه  اوزبیکستان،  در 

تحصیالت دو کشور امضا شد. 

جایگاه اوزبیکستان در صلح افغانستان
اوزبیکستان یکی از کشورهای ذی نفع در صلح افغانستان 
گروه های  از  یکی  اوزبیکستان،  جنبش  اسالمی  است. 
داعش  با  اخیراً  یولداش،  طاهر  رهبری  به  تروریستی 
بیعت کرده است. این گروه، بزرگ ترین گروه تروریستی 
در آسیای  میانه و دشمن درجه اول حکومت اوزبیکستان 
از زمان اسالم  کریم اف الی اکنون است. حضور جنبش  
از  افغانستان و حمایت طالبان  اوزبیکستان در  اسالمی 
این گروه، همواره مورد نگرانی این کشور بوده است. در 
سال 1999 عبدالعزیز کاملوف، اولین مقام اوزبیک بود 
که با رهبری طالبان مالقات کرد. مقام های اوزبیکستانی، 
پایان  دادن جنگ در  برای  را تالش  این مالقات  دلیل 

افغانستان اعالم کردند. 
در زمان طالبان، جنبش  اسالمی اوزبیکستان در مرزهای 
بود و عماًل داشت  ایجاد کرده  نظامی  پایگاه  دو کشور 
می کرد.  تهدید  را  اوزبیکستان  به  ویژه  میانه  آسیای  
اوزبیکستان سعی کرد با برقراری روابط با طالبان، جلو 
به  اوزبیک  جنگ جویان  نفوذ  و  گروه  این  فعالیت های 
اوزبکستان را بگیرد. ظهور داعش در افغانستان و بیعت 
جنبش  اسالمی اوزبیکستان با این گروه، اوزبیکستان را 
بیش از هر کشور دیگر با تهدید مواجه ساخت . حضور 
افغانستان،  شمال  در  داعش  گروه های  از  دسته هایی 

مهم ترین نگرانی امنیتی افغانستان است. 
است.  به خشکه  از کشورهای محاط  یکی  اوزبیکستان 
پس از به قدرت رسیدن میرضیااف در اوزبیکستان، این 
کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی تالش می کند. 
به جنوب  آسیا  این کشور  مسیر وصل  تنها  افغانستان 
و یکی از مهم ترین راه های وصل اوزبیکستان به جهان 
است. تنها افغانستان امن و باثبات، می تواند منافع امنیتی 
اوزبیکستان را تامین و این کشور را به جنوب  آسیا و 
جهان وصل کند. به همین منظور، این کشور همواره از 
افغانستان  برای میزبانی نشست های صلح  آماده گی اش 
خبر داده و به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار بر صلح 

افغانستان باقی مانده است.
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درگیری ها در غرب کشور؛ 

حکومت و طالبان هر دو به 
»کاهش خشونت« پای بند نیستند

فصل جدید روابط افغانستان و اوزبیکستان
قیس احمد قادری، استاد دانشگاه

محمدحسین نیک خواه



ساختار سیاسی پساصلح

بدون تردید، ساختار قدرت در 
افغانستان از مسایل مهم و مورد 

منازعه است. با سرعت گرفتن 
روند صلح، به ویژه بعد از 

توافق بر کارشیوه مذاکرات 
و مطرح شدن نکاتی به عنوان 
موضوعات قابل بحث میان دو 
هیأت، مهم ترین موضوعی که 

بایستی به آن توجه شود، بحث 
و توافق بر سر ساختار سیاسی 

پساصلح است که با در نظرداشت 
ابعاد مختلف و جوانب گوناگون 

قضیه باید مورد مطالعه و ارزیابی 
قرار گیرد تا در پرتو مباحث و 

ارایه نظریات کارشناسانه، زمینه 
تفاهم کلی و اجماع سیاسی بر 

سر یک ساختار عادالنه و کارآمد 
فراهم گردد.

یادآوری
مسایل  از  افغانستان  در  قدرت  ساختار  تردید،  بدون 
مهم و مورد منازعه است. با سرعت گرفتن روند صلح، 
به ویژه بعد از توافق بر کارشیوه مذاکرات و مطرح شدن 
نکاتی به عنوان موضوعات قابل بحث میان دو هیأت، 
مهم ترین موضوعی که بایستی به آن توجه شود، بحث 
و توافق بر سر ساختار سیاسی پساصلح است که با در 
نظرداشت ابعاد مختلف و جوانب گوناگون قضیه باید 
مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد تا در پرتو مباحث و 
ارایه نظریات کارشناسانه، زمینه تفاهم کلی و اجماع 
فراهم  کارآمد  و  عادالنه  ساختار  یک  سر  بر  سیاسی 

گردد.
با توجه به همین نکته، در نوشتار حاضر و طی چهار 
در  سیاسی  نهادهای  روابط  و  دولت  ساختار  قسمت، 
است.  گرفته  قرار  ارزیابی  و  تحلیل  مورد  افغانستان 
سرانجام، اصالحات الزم و الگوی پیشنهادی با هدف 
در  به ویژه  نظام،  کارآمدی  و  عادالنه  مشارکت  تأمین 

مرحله بعد از صلح، ارایه خواهد شد.

تمرکز ساختاری؛ چالش برانگیز و بحران آفرین
نظام سیاسی یا دولت افغانستان عالوه بر بساطت، از 
تمرکز شدید در عرصه سیاست و اداره برخوردار است. 
ساختار متمرکز سیاسی و برپایی حکومت مطلقه به 
دوران زمام داری عبدالرحمان برمی گردد. انگیزه اصلی 
وی از ایجاد ساختار متمرکز قدرت، بازگرداندن نظم 
فاقد  کشور  به  آرامش  و  ثبات  برقراری  و  امنیت  و 
انگلیس و  با  اثر دو جنگ ویران گر  بود که در  مرزی 
و  مالها  )فئودال ها،  محلی  فرمان روایان  خودمختاری 

سران قبایل( در شرف نابودی قرار داشت. 
از  پس  افغانستان  عمومی  وضعیت  دیگر،  سوی  از 
از  پس  افغانستاِن  با   2001 سال  در  طالبان  سقوط 
نظر  از   1۸۸0 سال  در  انگلیس  ـ  افغان  دوم  جنگ 
هم گسیخته گی  از  و  آشفته گی  وارفته گی،  بی نظمی، 
افغانستان  بلکه وضعیت  قابل توجهی نداشت؛  تفاوت 
ارزیابی   1۸۸0 افغانستان  از  بدتر  مراتب  به   2001
می گردد. افغانستان 2001 کشوری بود که بیست وسه 
سال جنگ و ویرانی را با تمام وجود لمس و تمام آثار 
و پیامدهای ناگوار آن را تحمل کرده بود. کم ترین و 
طوالنی،  جنگ  این  منفی  پیامد  برجسته ترین  شاید 
وارفته گی اجتماعی و از هم گسستن پیوندهای سیاسی 
و فرهنگی برای مردمی بود که در عین زمان، کم ترین 
نسبت و پیوند را با هم دیگر داشتند. با این همه، آنک و 
با حمایت جامعه جهانی قرار بود برای افغانستان 2001 
که تازه از جنگ بیست وسه ساله و تجربه حکومت های 
بود،  یافته  رهایی  انحصارطلب  و  توتالیتر  خودکامه، 
کم ترین  که  تعریف شود  نظامی  و  تأسیس  حکومتی 
نشانی از گذشته تاریک و تلخ این جامعه داشته و یا 
وارفته گی  بتواند  حال،  عین  در  و  باشد  نداشته  اصال 
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هژده ماه لویه جرگه را با هدف تصویب قانون اساسی 
جدید، دایر و به منظور تدوین آن با کمک ملل متحد، 
کمیسیون قانون اساسی را دو ماه بعد از آغاز به کار 
برگزاری  برای  را  زمینه  این طریق،  به  و  نماید  ایجاد 
انتخابات آزاد و عادالنه به منظور برقراری نظام سیاسی 
برگزاری  از  بعد  دوسال  - حداکثر  مردمی  و  منتخب 
لویه جرگه اضطراری، فراهم کند. به این ترتیب، می توان 
گفت که دست اندرکاران پروسه افغانستان پساطالبان 
در مجموع، در جست وجوی مشروعیت برای حاکمیت 
سیاسی جدید، موفق بودند. روند مشروعیت یابی برای 
از یک وفاق و معاهده  افغانستان  حاکمیت جدید در 
بین المللی آغاز شد و به یک وفاق و پیمان ملی خاتمه 

یافت. 
مذاکرات  از  نوین  افغانستان  تأسیس  روند  نتیجه،  در 
بن تا مذاکرات لویه جرگه قانون اساسی، از نظر حقوقی 
و  می شود  دانسته  الزم  اعتبار  و  مشروعیت  دارای 
موجه  و  آن، مشروع  از  برآمده  این رو، ساختارهای  از 
بن  موافقت نامه  اگر  این که  حداقل  می گردد.  ارزیابی 
اعتبار حقوقی دانسته شود، تمام  دارای مشروعیت و 

اقدامات مترتب بر آن، معتبر و مشروع خواهد بود.

ب. نظام ریاستی و تمرکزگرایی
و  امارت  با  افغانستان  ساله  دوصدوهفتادوچند  تاریخ 
این  پیشین  فرمان روایان  است.  خورده  گره  سلطنت 
دیار، با عنوان های امیر و پادشاه یاد می شدند. افغانستان 
و مردم آن جمهوریت را نیازموده و با نظام جمهوری به 
کلی بیگانه و ناآشنا بودند. اما در عین حال و علی رغم 
بازگشت پادشاه پس از تحوالت بیست وسه ساله اخیر، 
پادشاهی به افغانستان برنگشت. پروسه افغانستان نوین 
رابطه مردم و حکومت را به نحوی سامان داد که منجر 
زمام دار  نظام،  این  در  نظام جمهوری شد.  تعریف  به 
انتخابی و زمام داری محدود است و این همان چیزی 
بود که با خواست قلبی و آرمان های بزرگ و دیرینه 
اما بحث  افغانستان هم خوانی و تناسب داشت.  مردم 
اصلی و نزاع اصولی بر سر ساختار این نظام باال گرفت.

و  موافق  دیدگاه های  طرح  و  مشاجرات  و  منازعات 
زمانی  سیاسی،  نظام  ساختار  خصوص  در  مخالف 
شدت گرفت که پیش نویس قانون اساسی منتشر شد 
و هم زمان با تدویر لویه جرگه قانون اساسی به اوج خود 
پیش نویس  هفتادویکم  و  شصتم  مواد  مطابق  رسید. 
قانون اساسی، رییس جمهور هم رییس دولت و هم 
رییس حکومت بود که نظر به ماده شصت ویکم، توسط 
مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم 
انتخاب می شد. در نتیجه این مواد پیش نویس، ساختار 
اما  بود.  شده  گرفته  نظر  در  ریاستی  کشور،  سیاسی 
سوال این است که چرا دست اندرکاران تدوین و تدقیق 
ساختار  متفاوت،  ساختارهای  میان  از  اساسی  قانون 
ریاستی - آن هم الگوی امریکایی را برای نظام سیاسی 

افغانستان پیش بینی کردند؟

در پاسخ به این پرسش به طور مشخص می توان 
بر چهار عامل انگشت نهاد:

نظام  طرف داران  کشور:  تجزیه  از  جلوگیری   .1
دهه  دو  که  می کردند  استدالل  این گونه  ریاستی، 
افزایش  را  مناطق  خودمختاری  تنها حس  نه  جنگ، 
داده  کاهش  را  مرکز  از  پیرامون  تبعیت  احتمال  و 
خودمختاری  عمل،  در  محالت  و  مناطق  بلکه  است؛ 
را تجربه کرده اند. حال اگر نظام مقتدری شکل نگیرد 
کشور  شود،  واگذار  مناطق  به  صالحیت  و  قدرت  و 
در دام تجزیه گرفتار خواهد شد. قاضی محمد امین 
وقاد، عضو کمیسیون تدوین قانون اساسی در کمیته 
این خصوص چنین  در  اساسی  قانون  لویه جرگه  اول 
استدالل کرد: »در محالت مشکل داریم، قوماندان ها، 
ولسوال ها، والیان هیچ کدام اطاعت نمی کنند، سارنوالی 
باید  دولت  رییس  است، صالحیت  شاروالی چگونه  و 
]...[ زیادتر باشد تا وحدت ملی ایجاد شود و مشکل 
محالت حل شود.« هم چنین، یکی دیگر از نماینده گان 
لویه جرگه از والیت بدخشان اظهار داشت: »در شرایط 
حاضر ما به یک نظام و حکومت قدرت مند مرکزی نیاز 
داریم؛ نظامی که بتواند تمرکز قدرت داشته باشد، نظام 
ریاستی است و از طریق نظام قدرت مند، وحدت ملی 

را می توانیم حفظ نماییم.« 

این که  به  نظر  2. امکان تغییرات سریع و وسیع: 
باال  ریاستی  نظام  در  تصمیم گیری  سرعت  و  قدرت 
است، نوگرایان افغان به منظور ایجاد تغییرات سریع 
و وسیع به دنبال یک حکومت ملی قدرت مند بودند. 
ریاستی  نظام  طرف داران  با  مالحظه  همین  به  اینان 

هم سو و هم نوا شدند.

جامعه  با  بهتر  تعامل  زمینه  ریاستی؛  نظام   .3
دخیل  کشورهای  و  بین المللی  سازمان های  جهانی: 
متحده  ایاالت  به ویژه  افغانستان،  جدید  وضعیت  در 
امریکا که خود دارای قدیمی ترین نظام فدرال است و 
ملل متحد )یوناما( ترجیح می دادند که با یک رییس 
جمهور قدرت مند و یک اداره متمرکز کار کنند تا با 
یک پارلمان آشفته و ساختارهای محلی قدرت. از دید 
به  متمرکز  مقتدر  دولت  یک  فقدان  یوناما،  مقامات 
عنوان بن مشکالت افغانستان تلقی می شد و از این رو، 
صدد  در  فشار  اعمال  با  متحده  ایاالت  با  هماهنگ 
تشکیل  به  مایل  اروپاییان  هرچند  شدند؛  آن  احیای 
در  اروپا  اتحادیه  نماینده گان  و  بودند  پارلمانی  نظام 

جریان لویه جرگه از آن حمایت می کردند.

بر  سلطه  احیای  برای  پشتون ها  انگیزه   .4
حکومت: به دنبال سقوط طالبان، بسیاری از پشتون ها 
تصور می کردند که از حکومت عقب رانده شده اند. از 
این رو از دید آنان، نظام متمرکز راهی برای بازگشت به 

قدرت و احیای سلطه بر حکومت تلقی می شد.
در یک جمع بندی کوتاه از این موارد، می توان گفت 
که هیچ کدام از این عوامل بر تجویز ساختار ریاستی 
و تصویب آن در لویه جرگه قانون اساسی بی تأثیر نبود؛ 
این  تصویب  و  تجویز  عوامل  مهم ترین  ظاهر،  در  اما 
ساختار، تحکیم اقتدار دولت و تعامل بهتر با مجامع 
جهانی دانسته می شود. احتماالً به همین مالحظه بود 
که رییس جمهور کرزی حمایت از ساختار موجود را 
به عنوان پیش شرط امضای پیمان استراتژیک با ایاالت 
متحده اعالم کرد و این مسأله را در عین بی ارتباطی با 

موضوع، با اصرار در پیمان مزبور گنجاند. 
جالب این است که بیش از همه، نخبه گان حاکم بر 
برقراری  مشتاق  و  عالقه مند  جهانی  جامعه  و  کابل 
بود  حالی  در  این  بودند.  افغانستان  در  متمرکز  نظام 
که تعداد قابل توجهی از افغان ها، ساختار متمرکز را 
ریشه مشکالت کشور و عامل فراموشی مناطق دیگر 
می دانستند. از دید اینان، در اثر سال ها جنگ، شرایط 
خواهان  کشور  مختلف  مناطق  و  بود  کرده  تغییر 
خود  بر  را  حکومت  چگونه گی  خود  که  بودند  آن 
ادعای  جهانی،  جامعه  نماینده گان  اما  کنند.  انتخاب 
خودمختاری را نشان هرج ومرجی می دانستند که باید 
تمرکز  عدم  برای  استدالل  جهانی  جامعه  شود.  مهار 
را به منزله حمایت از جنگ ساالران تلقی می کردند و 

آن را عامل نابودی کشور می دانستند.
ادامه دارد...

از هم گسسته گی اجتماعی را کاهش دهد  سیاسی و 
و به تدریج بر آن فایق آید.

افغانستان  پروسه  نظر می رسد که دست اندرکاران  به 
و  بودند  روبه رو  بنیادی  و  مهم  پرسش  یک  با  نوین، 
متضاد  گرایش  دو  میان  می توان  چگونه  این که:  آن 
واگرایی و هم گرایی که هرکدام معلول عوامل خاص 
به خود هست، جمع نمود؟ واگرایی ها و خواست های 
دوران  خودمختاری های  چاشنی  با  که  جدایی طلبانه 
جنگ همراه شده بود و هر یک از اقوام و مناطق، تا 
بودند، به طور  حدودی لذت خودمختاری را چشیده 
پیشین  حکام  انحصارگرایانه  سیاست های  از  عمده 
نشأت می گرفت. اما هم گرایی، ظهور یک دولت فراگیر 
و برپایی یک جامعه معتدل و متعادل آرمانی بود که 
علی رغم خطوط روشن تفکیک و تمایز اجتماعی میان 
عالوه  می شد.  دنبال  آنان  سوی  از  افغانستان،  مردم 
سیاسی  نظام  مشروعیت  دیگر،  مهم  مسأله  آن،  بر 
افغانستان  از  را   2001 افغانستان  آن چه  بود؛  جدید 
نظام  که  بود  مسأله  همین  می کرد،  متمایز   1۸۸0
نوتأسیس، آن هم با مشارکت و هم دلی جامعه جهانی و 
پیش گامان دموکراسی، نمی توانست فاقد مبانی مشروع 

و دموکراتیک باشد. پس چه می باید کرد؟

الف. در جست وجوی مشروعیت 
از آن جا که پروسه افغانستان نوین با مشارکت مستقیم 
جامعه جهانی و مجامع بین المللی، به ویژه ملل متحد 
هر  از  پیش  و  بیش  که  می کرد  ایجاب  خورد،  کلید 
ترتیبات  و  پروسه  مشروعیت  برای  راهی  چیزی، 
مترتب بر آن، جست وجو شود. به همین منظور، ملل 
متحد در یک ابتکار بی سابقه، مذاکرات بن را با حضور 
جوانب مختلف افغانستانی )به جز طالبان( و مشارکت 
کشورهای بزرگ و همسایه به تاریخ 13۸0/9/6 به راه 
انداخت که پس از نُه روز مذاکره و مفاهمه نفس گیر و 
پرمشقت، به تاریخ 13۸0/9/14 به امضای موافقت نامه 

بن انجامید.
در  جدید  سیاسی  تحوالت  بن  که  موافقت نامه  این 
برخوردار  و  موسس  قوه  ارکان  از  رکنی  افغانستان، 
می شود،  شمرده  بین المللی  و  حقوقی  مشروعیت  از 
ترتیبات جدید را تدریجی و به نحوی تعریف کرد که 
شامل سه مرحله موقت، انتقالی و انتخابی می شد. اداره 
موقت به مثابه نخستین گام برای تأسیس یک حکومت 
انتقال  با   13۸0/10/1 تاریخ  به  و  پیش بینی  فراگیر 
رسمی قدرت از حکومت مجاهدین، تأسیس شد. مدت 
آن، مالحظات  ترکیب  در  و  ماه  اداره، شش  این  کار 
قومی، جنسیتی و مذهبی به گونه آشکار منظور شد. 

گرفته  نظر  در  انتقالی  دوره  موقت،  ترتیبات  از  بعد 
شده بود؛ حکومت انتقالی توسط لویه جرگه اضطراری 
سال  تابستان  در  بن  موافقت نامه  در  پیش بینی شده 
13۸1 شکل گرفت. این حکومت موظف بود که ظرف 

داکتر عبدالعلی محمدی
بخش اول
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بامداد  از  که  اسراییل  دولت 
برنامه  قوس،   30 یک شنبه، 
برابر  در  واکسیناسیون  سراسری 
ابراز  کرد،  آغاز  را  کرونا  ویروس 
امیدواری کرده که تا سه ماه آینده 
همه مردم این کشور این واکسین 

را دریافت کنند.
با  اسراییلی ها  کردن  واکسین 
اولویت بندی کادر درمان، ساکنان 
افراد  سایر  سال مندان،  خانه های 
باالی 65 سال و بیماران زمینه ای 
سراسر  در  مختلف،  سنین  در 
این  شفاخانه های  و  درمانگاه ها 

کشور به طور هم زمان آغاز شد.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش رسانه های اسراییلی، 
به هر فردی که اکنون واکسین می زند، بالفاصله برای 
تزریق دوز دیگر واکسین در سه هفته آینده، نوبت داده 

می شود.
افراد دارای اولویت واکسین زدن، از پنج شنبه، 27 قوس، 
امکان یافته بودند تا در تماس انترنتی یا تلفنی با مراکز 
درمانی، زمان و مکان مناسب برای دریافت واکسین را 

تعیین کنند.
بر اساس این برنامه، دست کم در دو هفته نخست، هر 

روز حدود 60 هزار نفر واکسین دریافت خواهند کرد.
واکسینی که در حال حاضر در اسراییل مورد استفاده 
قرار می گیرد، ساخت شرکت امریکایی فایزر است که 
تاکنون بیش از 700 هزار دوز آن به اسراییل رسیده 

است.
محموله های  که  است  گفته  اسراییل  صحت  وزارت 
بیش تری از واکسین فایزر در حال ورود به این کشور 

است.
هفته  دو  که  است  غیرغربی  کشور  نخستین  اسراییل 

پیش محموله های واکسین فایزر به آن رسید.

به گزارش رادیو فردا، دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، 
و  گسترده  حمالت  خصوص  در  گزارش ها  گذشته  روز 
جدی سایبری روسیه بر نهادهای دولت ایاالت متحده را 
کم اهمیت دانست و تاکید کرد که همه چیز تحت کنترل 

است.
دونالد ترمپ در توییتی نوشت: »حمله سایبری در مقایسه 
با واقعیت، در رسانه های جعلی بسیار بزرگ تر نشان داده 
می شود. من در این خصوص به طور کامل اطالعات را 

دریافت کرده ام.«
رییس جمهور امریکا اضافه کرده است: »هر اتفاقی که 
روسیه ،  روسیه،  روسیه،  می دهند،  شعار  اول  دهد،  روی 
چون که ]یک[ جریان مسلط در رسانه ها بیش تر به دالیل 
مالی از بحث در خصوص این که ممکن است کار چین 

باشد، واهمه دارد.«
در حالی دونالد ترمپ به نقش چین در حمالت سایبری 
است  کرده  اشاره  متحده  ایاالت  حساس  نهادهای  بر 
که  است  گفته  امریکا،  خارجه  وزیر  پومپیو،  مایک  که 
»روسیه  کار  سایبری  می توان گفت حمالت  روشنی  به 

است«.
مایک پومپیو در یک مصاحبه گفت که دولت امریکا در 
حال بررسی ابعاد حمله سایبری است و بخشی از اطالعات 
در این خصوص در طبقه بندی محرمانه باقی خواهد ماند. 
وزیر امور خارجه امریکا تاکید کرد که تالش قابل توجهی 
برای تعبیه کردن کود توسط یک نرم افزار ثالث در داخل 
سیستم های کامپیوتری دولت ایاالت متحده انجام شد. 
به  که  می رسد  نظر  به  اکنون  پومپیو  مایک  گفته  به 
سیستم های شرکت های خصوصی و دولت ها در سراسر 

جهان نفوذ شده است.
دولت روسیه هرگونه دخالت در حمله سایبری در امریکا 

را رد کرده است.
که  بودند  داده  گزارش  امریکا  رسانه های  این  از  پیش 

به گزارش یورو نیوز فارسی، هالند از روز یک شنبه، 
30 قوس )20 دسامبر( پروازهای سیاحتی از بریتانیا 
را به دلیل شناسایی نوع ُمسری تر ویروس کرونا در 

این کشور، ممنوع کرد.
بیانیه ای  انتشار  با  روز یک شنبه  هالند صبح  دولت 
اعالم کرد که این ممنوعیت تا ابتدای جنوری برقرار 
این وجود، دولت هالند تصریح کرد  با  بود.  خواهد 
که در حال بررسی وضعیت شیوع ویروس کرونا در 
بریتانیا است و بر این اساس، اتخاذ تدابیر الزم را در 
مورد سایر روش های حمل و نقل مورد استفاده میان 

دو کشور، در دست بررسی دارد.
دولت هالند خاطرنشان کرد که این تصمیم در پی 
در  شده  شناسایی  ویروس  از  مشابهی  نوع  گزارش 
در  شده  انجام  نمونه گیری های  جریان  در  بریتانیا 

اوایل ماه دسامبر جاری، گرفته شده است.
بر این اساس، دولت هالند از مردم این کشور خواسته 
است تا از انجام هر گونه سفری که »بسیار ضروری« 

نیست به مقصد بریتانیا اجتناب کنند.
بوریس  که  شد  اعمال  آن  از  پس  ممنوعیت  این 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا، بر پایه نتایج تحقیقات 
که  کرد  اعالم  کشور  این  بهداشت  وزارت  جدید 
ویروس کرونایی در این کشور شناسایی شده که 70 
درصد مسری تر از موارد شناسایی شده پیشین است.
شمار مبتالیان روزانه به ویروس کرونا در هالند از 
چهار روز پیش و برای نخستین بار از زمان شیوع 
ویروس کرونا در این کشور، از مرز 12 هزار نفر فراتر 
رفته است. هم زمان بریتانیا نیز روز 17 دسامبر اعالم 
کرد که موارد ابتالی روزانه به کرونا در این کشور با 
عبور از مرز 35 هزار تن، رکورد جدیدی را بر جای 
ابتالی 27  از  نیز  روز شنبه  بریتانیا  است.  گذاشته 
هزار مورد جدید به بیماری کووید-19 خبر داده بود.

این کشور که قرارداد دریافت ۸ میلیون دوز واکسین از 
فایزر را امضا کرده است، با شرکت امریکایی مدرنا نیز 

برای دریافت 6 میلیون دوز واکسین قرارداد دارد.
اسراییل عالوه بر خرید واکسین، به دنبال تولید واکسین 
نیز بوده و واکسین کرونای ساخت موسسه بیولوژیک 
وایزمِن وابسته به وزارت دفاع اسراییل به تازه گی وارد 

مرحله دوم آزمایش بالینی شده است.
اسراییل،  ساله   71 نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
نخستین اسراییلی بود که شنبه شب گذشته واکسین 
برای  کوچک  »گامی  را  اقدام  این  او  و  کرد  دریافت 
انسان« و »گامی بزرگ برای سالمت« خواند. او از مردم 
بازگشت  روند  تا  بزنند  واکسین  که  کشورش خواست 

زنده گی عادی سریع تر رخ دهد.
ساکنان  از  درصد   63 واکسیناسیون،  آغاز  آستانه  در 
اسراییل روز جمعه، 2۸ قوس، در یک نظرسنجی گفتند 

که آماده دریافت واکسین هستند.
بر اساس برنامه اعالم شده، دولت اسراییل در نظر ندارد 
افراد زیر 1۸ سال را واکسین کند، ولی جوانان 1۸ تا 21 
ساله شاغل در ارتش، در صدر فهرست واکسیناسیون 

این حمله سایبری با ورود به نرم افزار سوالرویندز انجام 
هکرها  نرم افزار  این  به روز رسانی  دنبال  به  و  است  شده 

توانسته اند وارد سیستم های کامپیوتری شوند.
به  نشود،  فاش  نامش  خواست  که  دولتی  مقام  یک 
این  می رسد  نظر  به  که  است  گفته  آسوشیتدپرس 
بدترین مورد هک در تاریخ امریکا باشد. آن ها وارد همه 

)سیستم ها( شدند.
در جریان این حمالت سایبری، وزارت خانه خزانه داری و 
اداره ارتباطات و اطالعات ملی وزارت بازرگانی امریکا و 

وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده هدف قرار گرفته اند.
در همین حال نشریه امریکایی پولیتیکو روز گذشته در 
می دهد  نشان  که  دارد  وجود  مدارکی  نوشت،  گزارشی 
امنیت  ملی  سازمان  و  انرژی  وزارت  شبکه  به  هکرها 
تسلیحات هسته ای  ذخایر  مدیریت  که  امریکا  هسته ای 
ایاالت متحده را برعهده دارد، نیز دسترسی پیدا کرده اند.

قرار گرفته اند تا ارتش بتواند کار 
عادی اش را سریعاً دنبال کند.

اسراییل،  دفاع  وزیر  گانتس،  بنی 
این  مردم  از  غیر  که  است  گفته 
کشور، فلسطینیان کرانه باختری 
نیز واکسین خواهند شد. به گفته 
کرانه  فلسطینیان  زنده گی  وی، 
»درهم  اسراییل  مردم  و  باختری 

تنیده است«.
واکسیناسیون  آغاز  وجود  با 
اسراییل  دولت  سراسری، 
مقررات  که  است  کرده  اعالم 
از  جلوگیری  برای  سخت گیرانه 
گسترش همه گیری ویروس کرونا 

در این مرحله ادامه خواهد یافت.
پس از دو قرنطین سراسری که آخرین آن به تازه گی به 
پایان رسید، شمار مبتالیان در اسراییل دوباره افزایش 
یافته و به بیش از 4 هزار تن در آخرین شبانه روز پیش 

از آغاز واکسیناسیون رسیده بود.
بهداری،  وزیر  جمله  از  اسراییل،  مقام های  از  برخی 
فرودگاه  تنها  کامل  بستن  و  سوم  قرنطین  خواهان 
بین المللی کشورشان شده اند؛ اما شماری از وزیران، از 
این کشور  اقتصاد  برای  را  امر  این  دارایی،  جمله وزیر 

مهلک می دانند.
اسراییل اذعان کرده که در طول ده ماه مبارزه با کرونا، 
با  طوالنی،  و  سراسری  قرنطین  دو  برقراری  دلیل  به 
شرایط اقتصادی به شدت نابه سامانی روبه رو شده است.

بیکار  مردم  از  تن  هزار  صدها  کرونا،  بحران  طول  در 
شده اسراییل به کارهای خود بازنگشته اند و از برخی 

کمک های محدود دولتی امرار معاش می کنند.
بر اساس آماری که دولت اسراییل اعالم کرده، در مجموع 
کرونا  ویروس  به  اسراییلی  هزار  از 373  بیش  تاکنون 

مبتال شده   که از این میزان 3070 نفر جان داده اند.

تمامی شهروندان اسراییل طی سه ماه آینده واکسیناسیون می  شوند

واکنش ترمپ به گزارش ها درباره حمله سایبری: 
شناسایی ویروس ُمسری تر کرونا؛ همه چیز تحت کنترل است

هالند پروازهای سیاحتی 
بریتانیا را متوقف کرد

بایدن مقابله با تغییر اقلیمی 
را از اولویت های دولت خود 

اعالم کرد
به گزارش بی بی سی  فارسی، جو بایدن، رییس جمهور منتخب 
امریکا، با معرفی اعضای تیم حفاظت از محیط زیست دولت 
برای  را  بلندپروازانه«  تیم »طرحی  این  که  است  گفته  خود 

مقابله با تغییر اقلیم دنبال خواهد کرد.
آقای بایدن قول داده که مقابله با تغییر اقلیم را در صدر دستور 
کار خود قرار دهد؛ روی کردی که به معکوس کردن بسیاری از 

سیاست های دولت ترمپ منجر خواهد شد.
او روز شنبه گفت: »وقتی برای تلف کردن نداریم.«

در صورت تایید در سنا، تیم آقای بایدن شامل اولین سیاه پوست 
برای مدیریت سازمان حفاظت از محیط زیست )ای پی اِی( و 

اولین امریکایی بومی به عنوان وزیر داخله خواهد بود.
رییس  عنوان  به  جنوری   20 در  است  قرار  که  بایدن  آقای 
جمهور جدید امریکا سوگند یاد کند، قول تشکیل دولتی از 
بافت جمعیت  متنوع که منعکس کننده  قومی  و  نژادی  نظر 

امریکا باشد را داده است.
او گفت: »ما در میانه یک بحران هستیم. همان طور که باید در 
مقابل کووید-19 به عنوان یک ملت متحد باشیم، همین طور 

باید در واکنش به تغییر اقلیم متحد باشیم.«
آقای بایدن قول تغییر مسیر 1۸0 درجه ای نسبت به دولت 
کنونی را داده است. او می گوید فوراً و بار دیگر امریکا را به 
عضویت توافق اقلیمی پاریس در خواهد آورد و »امریکا را در 

موضوع تغییر اقلیم به رهبر جهان بدل خواهد کرد.«
اولین  ترمپ  دونالد  جمهوری  ریاست  دوره  در  امریکا  دولت 
از  توافق  این  شد.  خارج  پاریس  توافق  از  که  بود  کشوری 
کشورها می خواهد که برای محدود کردن افزایش دمای زمین 

در اثر فعالیت های انسانی، تالش کنند.
آقای بایدن تیم خود در مورد اقلیم و انرژی را »درخشان، واجد 

شرایط، آب دیده و مرزشکن« توصیف کرد.
زیست  محیط  کیفیت  سازمان  رییس  ریگان،  مایکل  او 
است.  کرده  »ای پی  اِی«  هدایت  نامزد  را  شمالی  کارولینای 
او اولین سیاه پوستی است که در این پست منصوب خواهد 
شد. از طرف دیگر خانم ِدب هالَند، عضو مجلس نماینده گان 
امریکا از ایالت نیومکسیکو، اولین بومی امریکایی خواهد بود 

که سکان وزارت داخله را به دست می گیرد.
بِِرندا مالوری، وکیل محیط زیست و مقام دولت اوباما، هم نامزد 
هدایت »شورای کیفیت محیط زیست« شده است. اگر تایید 

شود، او اولین سیاه پوست در این پست خواهد بود.
جنیفر گرانُهلم، فرمان دار سابق میشیگان، نامزد تصدی وزارت 

انرژی شده است.
آقای بایدن ماه پیش جان کری، سناتور و وزیر سابق خارجه 
عنوان  به  را  بود  پاریس  توافق  اصلی  معماران  از  که  امریکا 

فرستاده اقلیمی معرفی کرد.
تیم انتقالی آقای بایدن گفت که آقای کری »تمام وقت در این 

پست مشغول مقابله با تغییر اقلیم خواهد بود.«
او هم چنین اولین عضو شورای امنیت ملی امریکا خواهد بود 

که تنها هدفش مقابله با تغییر اقلیم است.


