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قیمت: 20 افغانی
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برای  تعیین شده  مهلت  کشور،  در  کلید  یک  موترهای  ماهه  دو  ثبت  از  پس 
مالیه می گویند که  این موترها تمدید شد. مسووالن در وزارت  قانون مندسازی 
برای ثبت موترهای بی سند، دو ماه زمان تعیین شده بود و از آن جایی  که محتمل 
است، بخش زیادی از موترهای یک کلید ثبت نشده باقی مانده باشد، این روند برای 
مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. در این مدت زمانی وزارت مالیه توانسته 
است حدود 30 هزار موتر بی سند را ثبت کند که از این میان، 23 هزار آن را 
محصول کرده است. به این ترتیب از محصول این شمار از موترها، یک میلیارد و 
452 میلیون افغانی در عواید دولت واریز شده است. آگاهان اقتصادی اما معتقدند، 
عوایدی که از محصول ثبت موترهای بدون اسناد به دست می آید، در رشد اقتصاد 
کشور آن چنان موثر نیست؛ زیرا همه وسایطی که وارد کشور می شود، باید طبق 

معمول مراحل قانونی  را طی کند و گمرک شود.
3

زمان ثبت موترهای »یک کلید« 
برای یک ماه تمدید شد

هدف طالبان 
قبضه قدرت است

در آستانه ورود به دور دوم مذاکرات؛ 
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واکسنکووید-19وچالشدموکراسیبدونرسانهمیمیرد
حسابداریمخارجتحقیقوتوسعه رسانه ها و خبرنگاران در بیست سال اخیر به اندازه کافی در مورد آن چه در زمان طالبان گذشته است و آن چه اکنون در مناطق 

تحت کنترل این گروه می گذرد، آگاهی رسانی کرده  و نشان داده اند که طالبان از افغانستان چه می خواهند و زنده گی دوباره تحت 
حاکمیت طالبان و یا نظامی که طالبان در آن تصمیم گیرنده باشند، چگونه خواهد بود.

مدیر  ایماق،  عادل  بسم اهلل  هم کاران  و  مدنی  فعاالن 
مسوول رادیو صدای غور که روز جمعه از سوی مردان 
مسلح کشته شد، از مقام های محلی غور خواهان بررسی 
دقیق رویداد ترور او هستند. فعاالن مدنی این والیت نیز 
با ابراز نگرانی از وقوع این رویداد، بر گرفتاری عامالنش 

تأکید دارند.
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ادامه »موج خبرنگارُکشی«؛
چه کسی در ترور بسم اهلل عادل 

مقصر است؟

غنی سه روز پیش از شروع مجدد مذاکرات صلح 
با امیر قطر تلفنی گفت وگو کرد

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کشور پیش از چاشت روز شنبه، سیزدهم جدی 
با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر از طریق 

تلفن گفت وگو کرده است.
تلفنی  این تماس  ارگ، دو طرف در  اعالم  طبق 
بر  افغانستان،  صلح  پروسه  روی  بحث  ضمن 

آتش بس فوری تاکید کردند.
به  امیر قطر  ریاست جمهوری می گوید که  ارگ 
رییس جمهور غنی وعده داده است که حکومت 
آن کشور به خاطر فراهم آوری زمینه برای برقراری 

آتش بس، تالش خواهد کرد.
هم چنان رییس جمهور غنی و امیر قطر در مورد 
تحکیم و گسترش مناسبات و همکاری ها به ویژه 
بحث  نیز  کشور  دو  میان  تجارتی  روابط  توسعه 

کرده اند.

۸صبح، کابل: دادگاه عالی اعالم کرد که وحیداهلل 
شهرانی، وزیر اسبق معادن و پترولیم به اتهام سوء 
استفاده از صالحیت  وظیفه ای به یک سال و یک 
ماه زندان و رد یک ونیم دالر امریکایی و یا معادل 

آن به افغانی محکوم به مجازات شده است.
محکمه  در  شهرانی  عالی،  دادگاه  اعالم  طبق 
ریاست  به  که  علنی  صورت  به  وزیران  خاص 
برات علی متین  با عضویت  محمدزمان سنگری 
عالی  اعضای شورای  از  احمدی  و عبدالحسیب 
استرمحکمه برگزار شد، به مجازات محکوم شده 

است.
جلسات محاکمه وحیداهلل شهرانی در هشتم، دهم 

و سیزدهم جدی برگزار شده است.
شهرانی متهم شده است که از صالحیت وظیفه ای 

از شروع مجدد  پیش  روز  تلفنی سه  تماس  این 
مذاکرات بین االفغانی انجام شده است.

قطر میزبان دور اول مذاکرات بین االفغانی بود و 
این  نیز در  این مذاکرات  قرار است که دور دوم 

کشور برگزار شود.
شانزدهم  در  بین االفغانی  نشست  که  است  قرار 

جدی از سر گرفته شود.
مذاکرات بین االفغانی که در بیست ودوم سنبله دور 
اول آن آغاز شده بود، در بیست ودوم قوس پایان 

یافت و در حال حاضر متوقف شده است.
به  کندی  با  کرد،  دوام  ماه  سه  که  دور  این 
پیش رفت و دو طرف مدت ها روی تهیه کارشیوه 
مذاکره کردند تا سرانجام مورد توافق قرار گرفت. 
پس از تبادل آجندا، به توافق دو هیأت مذاکرات 

دچار وقفه ای 20 روزه شد.

سمنت  فابریکه  اعمار  قرارداد  عقد  درباره  خود 
والیت هرات و معدن زغال سنگ پهلوانان ولسوالی 
کرخ  والیت هرات با شرکت پیش گامان صنعت 

مجد ایران سوء استفاده کرده است.
قضایی شهرانی  هیأت  که  می گوید  عالی  دادگاه 
را به جرم سوء استفاده از صالحیت وظیفه ا ی در 
آن،  پرداخت  دلیل عدم  به  که  قرارداد  این  عقد 
دالر  میلیون  یک ونیم  پترولیم  و  معادن  وزارت 
متضرر شده است، به یک سال و یک ماه حبس 
تنفیذی و رد یک ونیم میلیون دالر پول تضمین یا 
معادل آن به افغانی به حساب دولت محکوم به 

مجازات کرده است.
به  قبلی  حکومت  زمان  در  مدت  برای  شهرانی 

ریاست حامد کرزی، وزیر معادن و پترولیم بود.

ثبت 30 هزار موتر بی اسناد؛ 

وحیداهلل شهرانی، وزیر اسبق معادن به ۱۳ ماه زندان 
و رد یک ونیم میلیون دالر محکوم به مجازات شد



۸صبح، کابل: مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش 
ساالنه خود درباره خشونت علیه خبرنگاران را نشر 
کشتار  که  است  شده  گفته  گزارش  این  در  کرد. 
در  خودسانسوری  تشدید  و  خبرنگاران  هدف مند 
افغانستان در سال میالدی که گذشت، افزایش یافته 

بود.
به  مرتبط  قضیه   ۱۱2 نهاد،  این  گزارش  طبق 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ای و رسانه ها که شامل 
کشته، مجروح، خشونت فیزیکی، توهین و تحقیر، 
تهدید، فشار و ارعاب و یا حمله و اعمال خراب کارانه 

می شود، ثبت شده است.
افغانستان  خبرنگاران  مرکز  رییس  قریشی،  احمد 
لحاظ  به   2020 »سال  است:  گفته  باره  این  در 
زده  افغانستان  رسانه ای  جامعه  به  که  آسیب هایی 
است متمایز از سال  20۱۹ بود. از هشت مورد منجر 
به جان باختن کارمندان رسانه ای، شش مورد آن 
تروریستی بوده است که در کنار ازدیاد موارد تهدید 
دست رسی  در  محدودیت  یافته  سازمان  افزایش  و 
به اطالعات، به بیش تر شدن ترس و خودسانسوری 

خبرنگاران دامن زده است.«
نیز دست کم جان  کووید-۱۹  بیماری  او،  گفته  به 

هفت کارمند رسانه ای را گرفته است.
این  که  است  گفته  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
آمار با ارقام سال 20۱۹ شباهت دارد، اما به لحاظ 
کارمندان  قتل  رویدادهای  بیش تر  بودن  هدف مند 

رسانه ای، بی سابقه بوده است.
نشان می دهد که  افغانستان  آمار مرکز خبرنگاران 
یک  تصویربردار،  یک  گزارش گر،  دو  مجری،  سه 
در  رسانه ها  خدماتی  کارمند  یک  و  فنی  کارمند 

جریان سال 2020 میالدی کشته شده اند.
لشکرگاه،  در  رادیو سمون  مجری  اتل،  صفرمحمد 
در  غور  صدای  رادیو  مجری  نوید،  احمدخان 
امیری، گزارشگر و شفیق  فیروزکوه، میر واحدشاه 
کابل،  در  خورشید  تلویزیون  تصویربردار  ذبیح 
لشکرگاه،  در  آزادی  رادیو  گزارشگر  داعی،  الیاس 
مالله میوند، مجری تلویزیون انعکاس و طاهرخان، 
نیکزاد  این رسانه در جالل آباد و رحمت اهلل  راننده 
و  الجزیره  تلویزیون  با  )همکار  آزاد  تصویربردار 
خبرگزاری اسوشیتدپرس( در غزنی در جریان سال 

گذشته میالدی کشته شده اند.
طلوع نیوز  پیشین  مجری  سیاوش  یما  هم چنان 
نیز بر اثر یک انفجار در کابل کشته شد که مرکز 
خبرنگاران افغانستان می گوید که تاکنون ارتباط این 
آن  در  او  است.  نشده  ثابت  رسانه ای  کار  با  حادثه 

زمان در بانک مرکزی کار می کرد.
فردین  مرگ  درباره  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
امینی، نیز گفته است که تحقیقات ابتدایی پولیس 
تلویزیون  مجری  امینی  فردین  قتل  مورد  در 
آریانانیوز، گواه بر قتل او و یا کشته شدن از سوی 

۸صبح، کابل: وب سایت روزنامه ۸صبح به زبان 
انگلیسی فعال شد. اکنون مخاطبان می توانند در 
کنار وب سایت های فارسی و پشتو، مطالب روزنامه 

۸صبح را به زبان انگلیسی نیز بخوانند.
در وب سایت انگلیسی 

در  روزنامه  این  مطالب  گزیده  ۸صبح  روزنامه 
قالب های مختلف نشر خواهد شد.

روزنامه ۸صبح با زبان فارسی با بیش ترین پوشش 
در سطح کشور در ماه جوزای سال ۱3۸۶ از سوی 
فعاالن حقوق  و  مطرح  روزنامه نگاران  از  شماری 
بشر و رسانه پایه گذاری شد تا بتواند در راستای 

یک عامل انسانی و یا جنگ نیست.
این مرکز نام های آن ها را در فهرست قربانیان جامعه 

رسانه ای درج نکرده است.
در جریان سال 2020 میالدی ۱۹ خبرنگار و کارمند 
هم چنان  و  جنایی  رویدادهای  در  نیز  رسانه ای 
تروریستی در والیات مختلف کشور زخمی شده اند.

هم چنان طبق گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، 
در این مدت، شمار قابل مالحظه ای از رویدادهای 
ثبت  به  نیز  خبرنگاران  توهین  و  تهدید  خشونت، 

رسیده است.
این قضایا شامل 45 مورد تهدید، ۱۱ مورد خشونت 
ربوده  مورد  شش  بازداشت،  مورد  شش  فیزیکی، 
شدن و چهار مورد اقدام مسلحانه علیه خبرنگاران 

و رسانه ها است.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که 
داعش به کشتن دو مجری، یک کارمند فنی و یک 
کارمند خدماتی، طالبان به کشتن یک گزارشگر و 
یک تصویربردار و افراد ناشناس در کشتن دو مجری 

مظنون و یا متهم هستند.
و  خبرنگار  نه  کردن  زخمی  به  داعش  هم چنان 
کارمند رسانه ای، افراد مسلح ناشناس در شش مورد 

و طالبان در چهار مورد متهم شده اند .
مرکز  روزنامه نگاران  تهدید  مورد   45 به  پیوند  در 
در  که  است  داده  توضیح  افغانستان  خبرنگاران 
۱2 مورد مقام های دولتی، ۱۱ مورد طالبان، شش 
چهار  ملی،  امنیت  مورد  پنج  ناشناس،  افراد  مورد 
عضو  یک  پولیس،  مورد  سه  زورمند،  افراد  مورد 
والیتی،  شورای  نماینده  یک  نماینده گان،  مجلس 
محافظان رییس جمهور، و یک افسر ارتش به تهدید 

خبرنگاران متهم هستند.
شمار  افغانستان،  خبرنگاران  مرکز  گزارش  طبق 
یک   ،2020 سال  در  رسانه ای  جامعه  قربانیان 
مورد بیش تر از سال 20۱۹ است و به لحاظ تعداد 
به جز موارد تهدید، پنج  مجموعی دیگر رویدادها 

مورد کم تر از سال پیش تر است.
سوی  از  جنگ  تشدید  با  که  می گوید  مرکز  این 
دولت«  مخالف  مسلح  »گروه های  دیگر  و  طالبان 
که هم زمان با گفت وگوهای صلح ادامه یافت، میزان 
بی سابقه ای  شکل  به  نیز  خبرنگاران  علیه  تهدید 

افزایش یافت.
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت خواسته است 
که در همکاری با جامعه بین المللی به نگرانی های 
رو به افزایش جامعه رسانه ای مطابق با یک راهکار 

عملی رسیده گی کند.
این مرکز تأکید کرده است که این نگرانی ها در عین 
حال باید در مذاکرات صلح با طالبان مطرح به عنوان 
اولویت مطرح شود در غیر آن صورت پی آمد ادامه 
این وضعیت بر کل جامعه افغانستان سایه خواهد 

افکند.

تعمیم دموکراسی و رشد جریان های سیاسی موثر 
باشد.

و  رویدادها  تحلیلی  و  خبری  روی کرد  با  ۸صبح 
ایجاد زمینه ی گفت وگو بین مردم در زمینه های 
سیاسی و اجتماعی توانست جایگاهش را تثبیت 
کند. این رویکرد در نشرات روزنامه ۸صبح به زبان 

انگلیسی و پشتو نیز تعقیب خواهد شد.
پیش از این روزنامه ۸صبح نشرات خود را به زبان 
پشتو در قالب مجله نیز آغاز کرده بود. مجله ی 
سیاسی،  گوناگون  و  متنوع  مطالب  با  ۸صبح 

فرهنگی و اجتماعی نشر می شود.

 

بر اساس برداشت هیأت دولت از سه ماه مذاکره با هیأت طالبان در قطر، 
دور دوم مذاکرات بین دو طرف، دشوار و نفس گیر خواهد بود. این دور از 
مذاکرات صلح قرار است تا دو روز دیگر باز هم به میزبانی قطر آغاز شود. 
علت دشواری دور دوم مذاکرات، تفاوت عمیق دیدگاه بین دو طرف روی 
موضوعات مورد بحث در این دور است. بنابراین، توقع نتیجه زودهنگام از 

این مذاکرات عبث و بیهوده است.
اعضای هیأت مذاکره کننده دولت، پس از بازگشت از قطر، دست آوردهای سه 
ماهه از مذاکرات خود با هیأت طالبان و همین طور دیدگاه ها و برداشت های 
خود نسبت به این گروه را به اشکال مختلف عمومی کرده اند. از این میان، 
حفیظ منصور، تصویر واضح تری از ماهیت طالبان، اهداف و نیات هیأت 
مذاکره کننده این گروه نسبت به جنگ و صلح و آینده افغانستان ارایه کرده 
است. طبق برداشت او، طالبان هنوز تغییر نکرده اند. این گروه کماکان به 
فکر »حکم روایی« است و دغدغه اصلی شان قبضه قدرت است. دین برای 
طالبان، به برداشت منصور، روپوشی برای جنگ آن ها بر سر قدرت و ابزاری 

برای تحریک احساسات توده ها و جلب افکار عمومی است.
استراتژیک  مطالعات  »انستیتوت  میزگرد  در  منصور  که  آن چه  طبق 
افغانستان« ارایه کرد، روحیه طالبان کماکان جنگ طلبانه است. این گروه 
اصلی  موضوع  او،  گفته  به  است.  شده   نیز  »مغرورتر«  گذشته  به  نسبت 
طالبان برای بحث در دور دوم مذاکرات، تقسیم قدرت است. منصور تأکید 
کرد که برای هیأت دولت، دفاع از ارزش های انسانی و حقوق بشر یک کار 
ساده است؛ اما مشکل در این است که هیأت طالبان برای بحث در این باره 

آماده نیست.
برداشت منصور به عنوان عضو هیأت مذاکره کننده دولت از سه ماه مذاکره با 
هیأت طالبان در قطر، واقع بینانه ترین برداشت از نیات، اهداف و برنامه های 
این گروه است. در گذشته عمدتاً تصور این بود که گویا گروه طالبان آن 
گروه سابق نیست و اهداف، برنامه ها و نیات این گروه نسبت به گذشته 
تعدیل و اصالح شده است. این برداشت کاذب به دلیل حضور این گروه در 
پشت میز مذاکره شکل گرفته بود. واقعیت اما همان است که در اظهارات 
نظر  اظهار  تاکنون چنین  اعضای هیأت  است. سایر  یافته  بازتاب  منصور 
صریح درباره نیات و اهداف طالبان نداشته اند. آن ها عموماً در لفافه تأیید 
دشوارتر  نخست  دور  مذاکرات  به  نسبت  دوم  دور  مذاکرات  که  کرده اند 

خواهد بود و ممکن است نتایج فوری به همراه نداشته باشد.
با توجه به این که نیت طالبان فراتر از ادغام در ساختار قدرت و جامعه است، 
صلح با این گروه با روش صلح با گلبدین حکمتیار به دست نخواهد آمد. این 
روش اما زمانی نتیجه خواهد داد که دولت بتواند ماشین جنگ این گروه را 
کاماًل از کار بیندازد. هم چنان منابع مالی طالبان را نابود کند و حمایت های 
بیرونی از این گروه را به صفر برساند. در غیر این صورت، محال است که 

گروه طالبان با روش گلبدین حکمتیار با دولت صلح کند.
هرگاه دولت قادر به غلبه بر طالبان از راه جنگ نباشد، باید ساحات انعطاف 
خود در برابر این گروه را مورد ارزیابی قرار دهد. دولت باید مشخص کند که 
در چه ساحاتی امکان انعطاف برایش موجود است و آستانه قربانی دادن آن 
تا کجا است. تنها با ارزیابی دقیق از این امکانات می توان مسیر مذاکرات را 

به سمت توافق مطلوب هدایت کرد. 
توافق مطلوب آن است که هم منافع دولت و هم منافع طالبان را بتواند 
برآورده و ضمانت کند. این منافع باید مبتنی بر واقعیت هایی باشد که فعاًل 
موجود است، نه تصورات فراواقعی که دو طرف برای آینده خود در نظر 
گرفته اند. یا شرایطی که دولت و طالبان، هر کدام تصمیم دارند در آینده 

به نفع خود خلق کنند.
نشوند،  راضی  قدرت  کامل  قبضه  از  کم تر  به  طالبان  که  باشد  قرار  اگر 
مذاکرات پیش رو محکوم به شکست خواهد بود. ممکن نیست که حوزه 
جمهوریت، قدرت را به این ساده گی که طالبان تصور می کنند، دو دسته به 
این گروه تسلیم کند. هم چنان مردم به هیچ صورتی حاضر به گذشتن از 
ارزش هایی نیستند که برای به دست آوردن و حفظ آن سال ها است قربانی 
می دهند. از این رو، پافشاری طالبان روی قبضه قدرت و نادیده گرفتن منافع 
دولت و مطالبات حوزه جمهوریت، مذاکرات را با شکست روبه رو خواهد 

کرد.
گروه طالبان باید درک کند که شرایط فعلی افغانستان نسبت به بیست 
سال پیش بسیار تغییر کرده است. اگر این گروه خواستار پایان جنگ است، 
باید مبتنی بر واقعیت های موجود پشت میز مذاکره حاضر شود. در غیر این 
صورت، حوزه جمهوریت تسلیم زور نخواهد شد و گزینه نظامی هم برای 

پایان این جنگ یک راه حل مناسب نیست. 
متأسفانه در شرایطی که طالبان به کم تر از قبضه قدرت راضی نیستند، 
اختالفات سیاسی در حوزه جمهوریت، یک تهدید جدی است. طبق روایت 
منصور، هدف طالبان تنها کنار رفتن یک یا چند فرد از قدرت نیست، بلکه 
فراتر از آن ذوب کامل حوزه جمهوریت در درون امارت یا یک نوع نظام 
سیاسی مشابه آن است. از این رو، تهدید تمامیت خواهی طالبان، یک تهدید 
برابر آن مسوولیت کلیه گروه ها و عناصر  ایستاده گی در  عمومی است و 
وابسته به حوزه جمهوریت است. هر نوع چنددسته گی و اختالفات سیاسی 
در حوزه جمهوریت، چانس طالیی برای پیروزی طالبان در جنگ قدرت 
است. نخبه گان سیاسی کشور در چنین برهه حساسی از تاریخ باید تجارب 
تلخ گذشته را فراموش نکنند و برای آن که افغانستان از این مهلکه نجات 

یابد، یک صدا و یک دست عمل کنند.
بدون هیچ شک و تردیدی، مذاکرات پیش رو دشوار خواهد بود. طالبان 
برای رسیدن به قدرت از هر گزینه ای کار خواهند گرفت. ممکن است جنگ 
تشدید شود. دولت برای مهار این جنگ باید کمرش را محکم ببندد. در میز 
مذاکرات صلح هم باید با قدرت ظاهر شود و در عین حال جانب احتیاط 
را نیز فراموش نکند. با انعطاف پذیری در مواردی که امکان انعطاف موجود 
است، میز مذاکرات را گرم نگه دارد. در ساحاتی که امکان انعطاف نیست، 

باید مقتدرانه از موضع خود دفاع کند. 
مردم خواستار صلح عادالنه هستند. دولت مکلف است از مطالبات مردم 
در میز مذاکره و از حیات آن ها در میدان جنگ مراقبت و محافظت کند. 
این کار ممکن نیست مگر آن که تمام گروه ها و جریان های وابسته به حوزه 
جمهوریت یک دست عمل کنند. در کنار آن، اجماع جهانی در حمایت از 

دولت و مردم افغانستان نیز باید تقویت شود.

مذاکرات صلح نتیجه فوری 
نخواهد داشت
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۲۰۲۰؛ سالی که هشت کارمند رسانه ای 

در کشور کشته شدند

وب سایت انگلیسی روزنامه ۸صبح فعال شد

کرده  اعالم  فاریاب  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
است که والی  نام نهاد طالبان برای این والیت 
همراه با شش محافظش بر اثر انفجار ماین 
خودساخت و »اختالفات درونی« کشته شده 

است.
فاریاب  پولیس  فرمانده  سادات،  غیب اهلل 
می گوید که ساعت 2:00 بامداد روز شنبه، 
سیزدهم جدی یک ماین جاسازی شده در 
ولسوالی دولت آباد فاریاب منفجر شده است 
که در نتیجه آن مولوی وکیل احمد مشهور 
به مال ناظم همراه با شش تن از محافظانش 

کشته شده است.
روستای  در  رویداد  این  سادات،  گفته  به 
فاریاب  والیت  دولت آباد  ولسوالی  پوپل زی 

رخ داده است.
فرمانده پولیس فاریاب گفت سه عضو گروه 

طالبان در این انفجار زخم برداشته اند.
است.  کرده  رد  را  خبر  این  طالبان  گروه 
ذبیح اهلل مجاهد از سخنگویان گروه طالبان 
انفجاری در ولسوالی  گفته است که چنین 
گروه  این  والی  و  است  نداده  رخ  دولت آباد 

نیز زنده است.
فاریاب در شمال از والیت های ناامن به شمار 

می رود.
برخی از ولسوالی های والیت فاریاب درگیر 

جنگ است.
در کنار فعالیت گروه طالبان، مقام های محلی 
در گذشته از حضور جنگ جویان خارجی نیز 

در فاریاب پرده برداشته اند.

هرات  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
نیروهای  فوری  اقدام  دنبال  به  که  می گویند 
امنیتی، مسافران یک موتر ملی بس مسافربری 
بودند،  شده  ربوده  مسلح  مردان  از سوی  که 
نجات یافته اند. سیدوحید قتالی، والی هرات، 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
این موتر صبح روز شنبه، سیزدهم  مسافران 
توسط  تورغندی   - هرات  بزرگ راه  از  جدی، 

مردان تفنگ دار ربوده شدند.
شدن  ربوده  از  پس  قتالی،  آقای  گفته  به 
مسافران، نیروهای قطعه ویژه »555« به کمک 
نیروهای هوایی ارتش عملیات فوری را انجام 
دادند و رباینده گان مجبور شدند مسافران را 
نزد  راننده اش  و  ملی بس  موتر  اما  کنند،  رها 
که  می افزاید  هرات  والی  است.  مانده  آنان 
تالش ها برای نجات راننده موتر نیز ادامه دارد.
دقیق  شمار  مورد  در  محلی،  ارشد  مقام   این 
مسافران نجات یافته چیزی نمی گوید، اما منابع 
معتبر امنیتی می گویند که موتر ملی بس پُر 
از مسافر بود و تمامی آنان از نزد رباینده گان 

نجات یافته اند.
انگیزه  که  می گویند  هرات  محلی  مقام های 
زیان  سرنشینانش،  و  موتر  این  ربودن  اصلی 
رساندن به اداره ملی بس هرات و ایجاد ترس 
بزرگ راه های هرات -  بوده است.  میان مردم 
تورغندی و هرات - اسالم قلعه، که شهر هرات 
وصل  ایران  و  ترکمنستان  کشورهای  به  را 
می کند، پیش از این نیز گواه ناامنی و ربودن 

مسافران بوده است.

فرمانده پولیس فاریاب: 
والی  نام نهاد طالبان همراه 
با شش محافظش کشته شد

مسافران یک ملی بس از 
چنگ رباینده گان در هرات 

نجات یافتند

(https://8am.af/eng/) 



عبداالحمد حسینی 

در حالی که تنها دو روز به آغاز 
دور دوم مذاکرات بین االفغانی 
اعضای  است،  مانده  باقی 
دولت  مذاکره کننده  هیأت 
اول  دور  در  موارد  برخی  از 
به  برداشته اند.  پرده  مذاکرات 
گفته یک عضو هیأت، دور دوم 
و  دینی  مسایل  روی  بحث  تصورها،  برخالف  مذاکرات 
بحث  بیش تر  بلکه  نیست،   سیاسی  برنامه های  تبادل 
روی تقسیم قدرت را تشکیل می دهد. به باور او، پس 
از ارزیابی های دور اول، مشخص شده است که طالبان 
شوق حکم روایی دارند و قدرت طلب هستند؛ اما برخالف 
آن، هیچ برنامه ای برای حکم روایی و ساخت افغانستان 
بهتر ندارند. از سویی هم، عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
معتقد است که اجماع داخلی و خارجی در مورد صلح 
افغانستان هنوز شکل نگرفته است و برخی از کشورهای 
از  مختلف  درجه های  به  هم چنان  همسایه  و  منطقه 
کشورهای  میان،  این  در  می کنند.  حمایت  طالبان 
حامی افغانستان عالقه مند حکومت موقت هستند؛ اما 
امریکایی«  »برنامه  را  آن  منطقه  کشورهای  از  برخی 
خوانده اند. این در حالی است که به گفته این عضو هیأت 
مذاکره کننده، شورای عالی مصالحه ملی افزون بر کسب 
اجماع ملی، منطقه ای و شکستن اتحاد کشورهای متحد 
طالبان، باید اختالف ها میان ارگ ریاست جمهوری و این 
شورا را نیز حل کند، زیرا سفارش ها از سوی دو مرجع 
به یک هیأت »نادرست« است. گفتنی است که دور دوم 
مذاکرات صلح بین االفغانی روز سه شنبه، شانزدهم جدی 

در دوحه آغاز می شود.
در آستانه آغاز دور دوم مذاکرات صلح میان هیأت های 
دولت و طالبان در دوحه، برخی از اعضای هیأت دولت از 
چالش ها، نتایج و برداشت های دور اول مذاکرات سخن 
گفته اند. حفیظ منصور، عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
روز شنبه، سیزدهم جدی در میزگرد انستیتوت مطالعات 
استراتژیک افغانستان گفت که طالبان هم چنان شیفته 
قدرت هستند. او افزود که با توجه به برداشت هایش از 
نیستند  دینی  حرکت  یک  طالبان  مذاکرات،  اول  دور 
است  معتقد  منصور  می کنند.  دین  به  تظاهر  فقط  و 
و  دارد  که گروه طالبان در حالی که شوق حکم روایی 
قدرت طلب است، اما برنامه ای برای حکم روایی ندارد و به 
عنوان یک گروه سیاسی، دارای برنامه و خط مش معین 
نیست. این عضو هیأت مذاکره کننده هرچند می گوید که 
رسانه های غربی در سال های اخیر درباره ماهیت طالبان 
» غلط« و »دروغ« گفته اند، اما پس از دور اول مذاکرات، 
باور دارد که ذهنیت طالبان تغییر نکرده است و نسبت 

به قضایای مختلف »سرمست تر« و »مغرورتر« شده اند.
از  که  است  این  طالبان  ذهنیت  منصور،  آقای  باور  به 
امنیت ملی، همه »نوکر  تا رییس  امام پُل خشتی  مال 
بچه هایی  تا  مدرسه خوان  زن های  از  و  امریکا هستند« 

کشور،  در  کلید  یک  موترهای  ماهه  دو  ثبت  از  پس 
موترها  این  قانون مندسازی  برای  تعیین شده  مهلت 
تمدید شد. مسووالن در وزارت مالیه می گویند که برای 
ثبت موترهای بی سند، دو ماه زمان تعیین شده بود و 
از آن جایی  که محتمل است، بخش زیادی از موترهای 
برای  روند  این  باشد،  باقی مانده  ثبت نشده  کلید  یک 
مدت  این  در  است.  تمدید شده  دیگر  ماه  یک  مدت 
زمانی وزارت مالیه توانسته است حدود 30 هزار موتر 
را  این میان، 23 هزار آن  از  را ثبت کند که  بی سند 
محصول کرده است. به این ترتیب از محصول این شمار 
از موترها، یک میلیارد و 452 میلیون افغانی در عواید 
دولت واریز شده است. آگاهان اقتصادی اما معتقدند، 
عوایدی که از محصول ثبت موترهای بدون اسناد به 
موثر  آن چنان  کشور  اقتصاد  رشد  در  می آید،  دست 
نیست؛ زیرا همه وسایطی که وارد کشور می شود، باید 
طبق معمول مراحل قانونی  را طی کند و گمرک شود.

ثبت  روند  جاری  سال  عقرب  ماه  در  مالیه  وزارت 
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که درس می خوانند، »مجرم هستند و در خدمت امریکا 
قرار دارند«. حفیظ منصور گفت که بدنه طالبان و بیش تر 
سران این گروه هنوز روحیه نظامی گری دارند و  »فکر 
می کنند که می توانند قدرت را در افغانستان از طریق زور 
قبضه کنند«. او این طرز دید طالبان را »خطر جدی« 
خواند و افزود که این مهم را به مقامات بلندرتبه حکومتی 
گوش زد کرده است. این عضو هیأت مذاکره کننده افزود: 
است  نوبت  این چهارمین  تقریباً  اخیر،  »در ۱00 سال 
که افغانستان در یک وضعیت مشابه قرار می گیرد. امیر 
امان اهلل خان، داکتر نجیب اهلل، استاد برهان الدین ربانی 
این  زمانی  عمدتاً  احمدزی.  غنی  محمداشرف  داکتر  و 
مذاکرات  هم  جانبی  از  که  می شود  تشدید  جنگ های 
صلح آغاز می شود. در ۱00 سال این تجربه تکرار شده 
با  هم زمان  که  دارد  جداً  وجود  خطر  بنابراین  است. 
گفت وگوهای صلح، جنگ ها تشدید شود و طالبان سعی 
کنند که قضیه را به نفع خود یک سره کنند. همه گی باید 

محتاط باشند«.
آقای منصور اما گفت که هنوز اقلیت کوچکی در صف 
طالبان وجود دارد که سیاسی تر می اندیشد و جنگ را 
بخشی از منفعت این گروه نمی داند. به گفته او، این گروه 
هنوز در حد »تعیین کننده« نیست و »عددی به حساب 
نمی آید«؛ زیرا طالبان در گفت وگوهای فردی شان، سخن 
از صلح، مذاکره و یک راه حل مسالمت آمیز می زنند، اما 
در جمع به دلیل روحیه جنگی، هنوز توان اظهار نظر 
در دست  تصمیم گیری های کالن  او،  باور  به  ندارند.  را 
کسانی است که راه حل نظامی را تعقیب می کنند. آقای 
منصور هم چنان می گوید که طالبان بدون تردید برای 
جلب اذهان عامه و تحریک توده مردم، شعارهای دینی 
سر می دهند؛ اما در میز گفت وگو، مستندات دینی در 
باب  این  در  صحبتی  و  ندارند  اعمال شان  توجیه  مورد 
که  می گوید  مذاکره کننده  هیأت  عضو  این  نمی شود. 
احتمال دارد روند به این برسد که »در حکومت آینده چه 

جاهایی باید داده شود و چه جاهایی باید گرفته شود«.

حامیان دولت خواهان حکومت موقت، بیش تر کشورهای 
منطقه اما مخالف اند

از  شماری  که  گفت  میزگرد  این  در  منصور  حفیظ 
افغانستان  کنار  در  اخیر  سال   ۱۹ در  که  کشورهایی 
به  طرف دار  کرده اند،  حمایت  دولت  از  و  مانده اند 
معتقد  هرچند  او  هستند.  گفت وگوها  نتیجه رسیدن 
عالقه  موقت  آوردن حکومت  به  این کشورها  که  است 
دارند، اما بیش تر کشورهای منطقه این روی کرد را یک 
»برنامه امریکایی« می دانند و با حکومت موقت چندان 
که  افزود  منصور  آقای  ترتیب  این  به  نیستند.  راضی 

گفته  وزارت  این  کرد.  آغاز  را  بدون  اسناد  موترهای 
بود که همه مالکان موترهای یک کلید مکلف اند که تا 
بیست وهفتم ماه قوس سال جاری، وسایط  شان را در 
گمرک ها و مستوفیت های والیات ثبت و طی مراحل 
کنند. اکنون این وزارت می گوید که از زمان آغاز روند 
تاکنون، 30 هزار و 220  اسناد  بدون  ثبت موترهای 
موتر ثبت شده است. به گفته مسووالن در وزارت مالیه، 
تا 20۱۹  مدل های ۱۹۹۱  ثبت شده شامل  موترهای 
میالدی است. فردین معرفتی، آمر نشرات وزارت مالیه 
روز شنبه، سیزدهم جدی به روزنامه ۸صبح گفت که 
موتر  و 220  هزار  میان 30  از  وزارت  این  کارمندان 
ثبت شده، 23 هزار موتر را محصول کرده اند. او افزود 
که در نتیجه محصول این شمار از موترها، یک میلیارد 
و 425 میلیون افغانی به عواید دولت واریز شده است.

برای  وزارت  این  که  می کند  تصریح  اما  مالیه  وزارت 
برای  را  تعیین شده  مهلت  باقی مانده،  موترهای  ثبت 
معرفتی  فردین  است.  کرده   تمدید  دیگر  ماه  یک 

وجود  کشور  برون  و  درون  در  اجماع  شنیده ها،  خالف 
ندارد؛ زیرا به باور این عضو هیأت مذاکره کننده، شماری 
از گروه های سیاسی در درون کشور این گفت وگوها را 
یک »فرصت نیک« می دانند تا بتوانند در اوضاع کشور 
این  با  کنند.  ایجاد  مثبت  تحول  حکومت داری  نوع  و 
حال، او گفت که هنوز کسانی با آمدن حکومت موقت 
موافقت نشان نداده اند؛ زیرا به گفته وی، »یک اقلیتی در 
صدر قدرت است و یک اکثریت برون قدرت« است که 

دیدگاه های متفاوت دارند.
به باور حفیظ منصور، دو دسته گی به گونه واضح وجود 
دارد؛ زیرا کسانی در رأس حکومت معتقدند که معامله ی 
سازمان دهی  طالبان  گروه  با  حکمتیار  گلبدین  شبیه 
شود. با این حال اکثریت قاطع طرف دار حفظ جمهوریت 
هستند و اگر کسی در این میان از رده خارج شود و یک 
شخص دیگر به عوض آن بیاید، صلح ارزش  آن را دارد. 
این عضو هیأت معتقد است که فرصت بسیار حساس تا 
اول ماه می، زمان خروج نیروهایی امریکایی وجود دارد،  
این مدت،  دارند که در  و متحدانش تالش  امریکا  زیرا 
توافق  یک  به  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
برسند. به باور او اما کسانی که برعکس عمل می کنند، 

زمان بیش تری را مطالبه دارند.

طالبان در میز مذاکره به زنان به چشم »ِدکور« می دیدند
حفیظ منصور اما می گوید که با چالش هایی در جریان دور 
اول مذاکرات صلح بین االفغانی برخورده  است. به گفته 
بین طرف های  گفت وگو  که  است  مشخص  هرچند  او،  
جنگ با نفرت،  کینه، طعنه و نیش زدن ها آغاز می شود، 
مسوولیتی  یک  که  هستند  کسانی  دیگر  سوی  از  اما 
دارند و باید بار مضاعفی را به دوش بکشند. به باور آقای 
منصور، شنیدن اخبار دانشگاه کابل و برخورد مصنوعی 
عادی و نورمال »کار ساده ای نیست«. او هم چنان افزود 
که طالبان در دور اول مذاکرات چیزی به نام جمهوریت، 
نظام جمهوری و دولت را نمی پذیرفتند و معتقد بودند 
که مذاکره  با امریکا در واقع مذاکره با دولت است؛ زیرا 
این گروه دولت را »زیر مجموعه« می خواند. با این حال، 
حفیظ منصور تصریح کرد که عبور کردن از این مرحله 
»کار سختی« بوده است و اعضای هیأت با وجود تنوع 

قومی و مذهبی، زیر یک چتر گرد آمده بودند. 
منصور هم چنان می گوید که طالبان در دور اول مذاکرات 
بازی مذهبی را راه انداخته بودند و بحث شیعه و سنی را 
مطرح می کردند تا به این ترتیب دوپارچه گی را در میان 
اما هیأت  او  گفته  به  کنند.  ایجاد  دولت  اعضای هیأت 
دولت به خوبی از این مرحله عبور کرده است. این عضو 
هیأت مذاکره کننده تصریح کرد که هیأت دولت هرچند 

افزود: »مطابق به فیصله مجدد جلسه میثاق امنیتی، 
روند ثبت و محصول وسایل زرهی و غیرزرهی بدون 
تمدید شده  با دو درصد جریمه  برای یک ماه  اسناد، 
است«. این در حالی است که وزارت مالیه، در تعرفه 
مدل های مختلف موترهای یک کلید، تخفیف در نظر 
درصد  نهادها، ۸5  این  تصمیم  اساس  بر  بود.  گرفته 
تا 2000، 75  مدل ۱۹۹0  غیرزرهی  موترهای  برای 
 35 و   20۱۶ تا   20۱0 مدل  موترهای  برای  درصد 
تخفیف  تا 2020  مدل 20۱۶  موترهای  برای  درصد 
در نظر گرفته شده است. افزون بر این، برای موترهای 
زرهی مدل 2000 تا 2007 حدود 55 درصد تخفیف، 
برای مدل 200۸ تا 20۱5 حدود 45 درصد تخفیف و 
برای مدل 20۱۶ تا 2020 نیز 35 درصد تخفیف در 
نظر گرفته شده است. بر اساس معلومات وزارت مالیه، 
اصل نرخ موتر نظر به وضعیت آن است و به این ترتیب، 
جدیدبودن موتر، مدل آن و سایر موارد نقش خود را 
ثبت  گمرکات  دیتابیس  در  که  دارد  آن  در محصول 
موترها  اگر  مالیه،  وزارت  مسووالن  گفته  به  می شود. 
تابع 25 درصد  نباشد،  تعرفه شامل  رده  این سه  در 
محصول خواهد بود. به این ترتیب، همه وسایط پس از 
محصول شدن، شامل معافیت جرایم گمرکی و ترافیکی 

می شود.
موترهای  که  بود  گفته  پیش تر  مالیه  وزارت  هرچند 
اما  ترافیک خارج می شود،  از چرخه  پاکستان  دست 
تصمیم  مورد  این  در  که  می گویند  مسووالن  اکنون 
نهایی گرفته نشده است. به گفته آمر نشرات وزارت 
صادر  نهایی  فیصله  مورد  این  در  هرزمانی که  مالیه، 
شود، این وزارت اقدامات مورد نیاز را انجام خواهد داد. 

بر پامال نشدن حقوق زنان تأکید می کرد، اما این کار روی 
کاغذ شدنی نیست و باید زنان رو راست در مقابل آنان 
می نشستند. او افزود که زنان در برابر گروهی قرار گرفتند 
که صدای زنان را حرام می دانستند و آن ها را »ِدکور« 
زنان  شد  ثابت  که  گفت  وی  حال  این  با  می دانستند. 
ِدکور نیستند و مانند هر مردی با داشتن حق، استعداد 
و ظرفیت، واقعیت مسلم شمرده می شوند. او اثبات این 
موضوع را در دفاع از حقوق زن و انسانیت یک گام مهم 
عنوان کرد. او هم چنان گفت که کشورهای نظارت کننده 
همواره حرف های هیأت دولت را تأیید می کردند که در 
واقع، یک دست آورد خوب برای هیأت به شمار می رفت. 

تأکید بر کاهش فاصله میان ارگ و شورای مصالحه
این عضو هیأت مذاکره کننده هم چنان گفت که نیاز است 
تا شورای عالی مصالحه ملی اجماعی را در درون کشور 
شکل دهد که هیچ فرد یا نهاد موثر از آن بیرون نماند 
و تصمیم به صورت جمعی گرفته شود. به باور حفیظ 
منصور، میان حکومت و شورای مصالحه در مورد مذاکرات 
که می شود،  نحوی  هر  به  و  دارد  وجود  دیدگاه  تفاوت 
باید این تفاوت از بین برده شود؛ زیرا به گفته او، دستور 
از سوی ارگ و شورای مصالحه ملی »درست«  دوگانه 
نیست. وی هم چنان افزود که باید شورای عالی مصالحه 
ملی با توجه به این که مرجع تصمیم گیرنده است، طرح 
الزم در مورد آینده افغانستان را تدوین و به هیأت تسلیم 
کند؛ زیرا هیأت وظیفه و صالحیت گفت وگو و طراهی 
کرد  تصریح  مذاکره  هیأت  عضو  این  ندارد.  را  هم زمان 
که هرچند عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی سفرهایی به کشورهای خارجی داشته،  اما »اتفاق 
در حمایت از طالبان در منطقه وجود دارد و کشورهای 
منطقه به درجه های  مختلف از طالبان حمایت می کنند. 
او از شورای عالی مصالحه خواست که حلقه  موجود در 

دشمنی با دولت را به نفع کشور بکشند.
پیش از این، برخی دیگر از اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت نیز برداشت های شان از دور اول مذاکرات را با مردم 
شریک کرده اند. این حرف ها در حالی مطرح می شود که 
روز  مذاکره کننده  هیأت  است  قرار  معلومات،  براساس 
دوشنبه، پانزدهم جدی به دوحه سفر کنند. به این ترتیب 
آغاز  شانزدهم جدی  در  را  مذاکرات  دوم  دور  دو طرف 
می کنند. پیش تر، شورای عالی مصالحه ملی گفته بود که 
یک کمیته فنی تعیین شده است تا رهنمود  را برای هیأت 
مذاکره کننده  هیأت  است  قرار  کند.  تهیه  مذاکره کننده 
دولت پیش از سفر به دوحه با محمداشرف غنی، رییس 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  کشور  جمهور 

مصالحه ملی دیدار کند و هدایات الزم را بگیرد.

این در حالی است که پیش از این امراهلل صالح، معاون 
اول ریاست جمهوری در تصامیم جلسه ۶:30 گفته بود 
که موترهای دست پاکستان شامل این برنامه نیست و 
باید از چرخه ترافیک بیرون شود. هم زمان با آن، اداره 
ترافیک نیز تصریح کرد که موترهای دست پاکستان 
از دالیل اصلی رویدادهای ترافیکی در کشور است و 
خالف قوانین جاده فعالیت می کند. به گفته این اداره، 
زیر  را  ترافیکی  دید  ساحه  پاکستان  دست  موترهای 
سوال می برد و مشکالت جدی را در جریان ترافیک 

خلق می کند.
شماری از آگاهان امور اقتصادی اما به این باورند که 
عواید به دست آمده از محصول موترهای بدون اسناد 
آگاه  مراد،  سیدنوراهلل  نیست.  موثر  کشور  اقتصاد  در 
هرچند  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  اقتصادی  امور 
اما  اقتصاد کشور زیاد موثر نیست،  روند ثبت آن در 
باید همه وسایط نقلیه که وارد کشور می شود، مراحل 
قانونی اش را پشت سر بگذارد. وی افزود: »این سلسله 
از سوی  باید طی شود.«  بوده،  روال  قبل یک  از  که 
دیگر او در رابطه به ثبت موترهای بدون سند گفت 
نیز در  ترافیک  ریاست  باید دیدگاه  این مورد  که در 
که  است  نیاز  مراد،  آقای  گفته  به  شود.  گرفته  نظر 
چگونه گی موترهایی که وارد جاده می شود، از لحاظ 
افزود  او هم چنان  ترافیک در نظر گرفته شود.  قانون 
که باید ظرفیت هر والیت در نظر گرفته شود و نظر به 

ظرفیت آن، موترها تنظیم شود.
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  که  است  گفتنی 
امنیت  رهبری  مسوولیت  پیش  ماه  دو  جمهوری، 
کرد  اعالم  کارش  اوایل  در  او  شد.  عهده دار  را  کابل 
گفته  به  شود.  قانونی  بی اسناد  موترهای  باید  که 
از گشت وگذار  ریاست جمهوری، شکایت  اول  معاون 
موترهای بی اسناد از سال ها به این سو مطرح است و 
این مشکالت ردیابی مجرمان را بیش تر می سازد. آقای 
تا  موترها  این  مالکان  اگر  که  بود  داده  هشدار  صالح 
دو ماه دیگر مالیه شان را نپردازند و موترهای شان را 
این موترها ضبط شده و در گزمه  قانون مند نسازند، 

پولیس استفاده می شود.

در آستانه ورود به دور دوم مذاکرات؛ 

هدف طالبان قبضه قدرت است
حسیب بهش

ثبت ۳۰ هزار موتر بی اسناد؛ 
زمان ثبت موترهای »یک کلید« 
برای یک ماه تمدید شد
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روز سال 202۱  نخستین  افغانستان  رسانه ای  جامعه 
را با یک قربانی دیگر آغاز کرد. تنها در دو ماه اخیر 
دست  از  را  جان شان  رسانه  کارمند  و  خبرنگار  شش 
طالبان  امنیتی،  مقامات  اظهارات  اساس  بر  داده اند. 
تصمیم گرفته اند تا پس از این روزنامه نگاران، فعاالن 
در  که  بکشند  را  شناخته شده ای  چهره های  و  مدنی 
سال های اخیر برای برپا داشتن آزادی بیان و نهادهای 
حذف  داشته اند.  بسزایی  و  مهم  نقش  دموکراتیک 
روزنامه نگاران و آنانی که نقش روشن گرانه و پیش رو 
در جامعه دارند، چه سودی برای طالبان دارد؟ کشتار، 
تخویف و تهدید خبرنگاران و فعاالن مدنی در ماه هایی 
میالدی  جدید  سال  در  است  قرار  که  یافته  افزایش 
مذاکرات حساس صلح افغانستان در دوحه از سر گرفته 
شود. در چنین برهه حساس و سرنوشت ساز، طالبان در 
لوگر تصمیم گرفته اند تا با هدف قراردادن خبرنگاران، 
فشارهای بیش تری بر رسانه ها و مطبوعات کشور وارد 

کنند.

ویروس  نوع جدید  با  بشری  جامعه  رویارویی  از  پس 
کرونا، اظهارنظرهای متعددی در رابطه با نحوه کنترل و 
مقابله با آن مطرح شده است. بسیاری از صاحب نظران 
به دنبال تعیین تأثیرات مثبت و منفی این رخداد بر 
رویدادهای محتمل آتی هستند. بسیاری نیز بر تحت 
تأثیر قرارگرفتن مولفه های کالنی هم چون سیاست و 
اقتصاد ممالک و بعضی نیز بر اجزای خردتر هم چون 
هم اکنون  اما  دارند.  تأکید  و...  آموزش  کسب وکارها، 
رسمی  اعالم  از  سال  یک  به  نزدیک  گذشت  از  پس 
خبرهای  کشورها،  از  برخی  در  ویروس  این  ظهور 
واکسن های  کشف  از  نقیضی  و  ضد  بعضاً  و  متفاوت 
می رسد.  گوش  به  متفاوت  توانایی های  با  گوناگون 
و  آکسفورد  دانشگاه  توسط  شده  تولید  واکسن های 
شرکت داروسازی آسترازنکا۱، شرکت مدرنا2 و شرکت 
مقطع  این  تا  نهایی  گزینه های  مطرح ترین  از  فایزر3 
توانایی  این شرکت ها  باال  بسیار  احتمال  به  که  است 
توزیع سراسری در سطح دنیا را خواهند داشت. هرچند 
تغییر و تحول در فرموالسیون این واکسن ها محتمل 
بوده و یا ممکن است شرکت ها و نهادهای دیگر نیز 
اقدام به تولید واکسن کنند، اما شرکت های سازنده این 
محصوالت را می توان اولین نهادهای پیش رو در تولید و 
توزیع واکسن کرونای نوع جدید دانست. شیوه محاسبه 
بهای تمام شد واکسن نهایی و نحوه قیمت گذاری این 
واکسن ها برای توزیع بین المللی حوزه ای است که کم تر 
به آن پرداخته شده است. پرسش کلیدی که باید پاسخ 
روشن برای آن یافت، این است که نخستین تولید و یا 
توزیع کننده گان بر چه اساس قیمت گذاری این داروی 
ضروری و حیاتی جامعه بشری را محاسبه نموده اند؟ در 
پاسخ به این پرسش باید شیوه محاسبه بهای تمام شد 
تحقیق  مخارج  را  آن  اعظم  بخش  )که  کرونا  واکسن 
نحوه  آن  دنبال  به  و  است(  داده  تشکیل  توسعه  و 
قیمت گذاری به دقت واکاوی شود. می توان پیش بینی 
و  سیاسی  ساختار  میان  مستقیمی  رابطه  که  کرد 
قیمت  تعیین  استراتژی های  با  کشورها  اقتصادی 

برساند که برای آن ها موجودیت آزادی بیان قابل قبول 
نیست.

در حال حاضر بزرگ ترین مانع در برابر جاگزین کردن 
یک دولت اسالمی محافظه کار، رسانه ها و خبرنگاران اند. 
خبرنگاران در جامعه سنتی افغانستان مانند چشم بینا 
عمل می کنند و هر آن چه را که اتفاق می افتد، گزارش 
که  دموکراتیک  نظام  یک  در  اصلی  بازنده  می دهند. 
بدون  است،  شناخته  رسمیت  به  را  بیان  آزادی  حق 
شک گروه طالبان است و تا زمانی که این حق محفوظ 
باشد، این گروه نمی تواند باورهایش را به کرسی بنشاند. 
جاده ها،  تخریب  ملکی،  اهداف  بر  حمالت  کشتارها، 
گزارش  خبرنگاران  از سوی  همواره  مکتب ها  و  پل ها 
داده می شود و چنین گزارش هایی چهره اصلی طالبان 
و اهداف این گروه را برای مردم آشکار می سازد. این 
در حالی است که گروه طالبان انتظار دارد، سفیدنمایی 
شود و به عنوان گروهی که می خواهد در آینده شریک 

نظام باشد، چهره مثبتی از خود برجا بگذارد.
نسل جدید و طالبان

مردم افغانستان، به خصوص نسل پسا طالبان مزایای 
و  کالن شهرها  در  آنان  کرده اند.  تجربه  را  دموکراسی 
شمار  و  دیده  آموزش  کرده،  زنده گی  والیات  مراکز 
این  در  بوده اند.  تحصیل  مصروف  دانشگاه  در  زیادی 
مدت هنر و فرهنگ نسبت به بیست سال پیش رشد 
بهتری داشته است و جوانان در این راستا نقش مهمی 
داشته اند. در این مدت تا اندازه هنر موسیقی، سینما 
دروازه  انترنت،  آمدن  با  و  کرد  رشد  هنرها  سایر  و 
جهان بر روی جوانان افغانستان باز شد. در این مدت 
بهره مند شدند،  انسانی شان  از حقوق  زنان و دختران 
دروازه های مکتب و دانشگاه بر روی آن ها باز بود و از 
نظر قانونی هیچ مانعی برای کار و فعالیت زنان وجود 
نداشت. بدون شک رسانه ها و خبرنگاران در حفظ و 
و  زنان  بشری  از حقوق  استفاده  و  آزادی ها  گسترش 

لذا قیمت گذاری توسط آن ها و تحت تأثیر سیاست های 
خاص تعیین شود.

معیارهای حسابداری چه می گویند؟
مالی  گزارش گری  حسابداری،  معیارهای  میان  در 
عمومی،  پذیرفته شده  حسابداری  اصول  و  بین المللی 
اشاره ای به حسابداری مخارج تحقیق و توسعه مربوط 
محاسبه  نحوه  لذا  است.  نشده  دارویی  محصوالت  به 
مخارج تحقیق و توسعه این محصوالت، هم چون سایر 
حسابداری  معیار  در  شد.  خواهد  انجام  محصوالت 
بین المللی4 شماره 3۸ نیز مخارج تحقیق و توسعه به 
مواردی  در  مگر  می شود؛  منظور  دوره  هزینه  حساب 
که مخارج پس از مرحله توجیه پذیری فنی و تجاری 
در  مخارج  شناسایی  نقاط  هرچند  باشد.  شده  واقع 
اما توجیه پذیری فنی و  بیان شده،  این معیار صریحاً 
تجاری طرح های تولید با جزئیات آن اشاره نشده است 
که می تواند برداشت های گوناگون از آن ها ارایه شود. 
در رابطه با قانون معیارهای حسابداری5 شماره 730 
به  ثبت  نگرش  با  توسعه  و  تحقیق  مخارج  به  عموماً 
عنوان هزینه دوره نگریسته می شود. هیأت معیارهای 
حسابداری مالی به تحقیق به عنوان یک جست وجوی 
برنامه ریزی شده برای کشف دانش جدید و به توسعه 
با دیدگاه انتقال یافته های تحقیق به برنامه ها و طرح ها 
می نگرد. در فرآیند شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به 
عنوان دارایی و استهالک آن ها، اصلی ترین معیار، وجود 
منافع آتی برای محصول است. پاسخ به این موضوع 
پس از پایان سال مالی و در هنگام تهیه صورت های 
و  تحقیق  فعالیت های  آیا  که  شود  تعیین  باید  مالی 
توسعه مرتبط با تولید واکسن کووید-۱۹ در شرکت ها 
میالدی   2020 سال  مالی  صورت های  تهیه  زمان  تا 
باالیی  درصد  با  می توان  و  است؟  بوده  موفقیت آمیز 
پیش بینی نمود که منافع آتی حاصل از آن برای واحد 
تجاری محتمل است. در این صورت تمامی معیارهای 
موجود هم سخن تأکید بر شناسایی مخارج به حساب 

قطر  در  اخیر  ماه  چند  در  طالبان  موضع گیری های 
نشان می دهد که این گروه سخت در تالش است تا به 
نظام مردم ساالر در افغانستان پایان دهد و در صورت 
و  محافظه کار  دولت  صلح،  گفت وگوهای  موفقیت 
سرکوب گر جاگزین نظام فعلی در افغانستان شود. گروه 
طالبان، دشمنی آشکار با جمهوریت و نظام مردم ساالر 
دارد و دست آوردهای دموکراتیک در بیست سال پسین 

نیز برای این گروه قابل قبول نیست.
آزادی بیان و بنیادگرایی

تحمل  را  این گروه  تسلط  پنج سال  افغانستان  مردم 
کرده اند و می دانند که زنده گی تحت حاکمیت طالبان 
زنده گی  است.  ناممکن  و  خفقان آور  اندازه  چه  تا 
دوران  از  خیلی ها  که  است  تعبیری  گورستان،  در 
و  دار  همه  شریعت  نام  زیر  گروه  این  دارند.  طالبان 
و  فرهنگ  با  گروه  این  کرد.  نابود  را  افغانستان  ندار 
هنر سر ستیز داشت. در حاکمیت طالبان آموزش و 
تحصیل مدرن گناه شمرده می شد و افغانستان عماًل به 

سیاه چال دنیا تبدیل شده بود.
اندازه  به  اخیر  سال  بیست  در  خبرنگاران  و  رسانه ها 
است  گذشته  طالبان  زمان  در  آن چه  مورد  در  کافی 
گروه  این  کنترل  تحت  مناطق  در  اکنون  آن چه  و 
که  داده اند  نشان  و  کرده   آگاهی رسانی  می گذرد، 
طالبان از افغانستان چه می خواهند و زنده گی دوباره 
تحت حاکمیت طالبان و یا نظامی که طالبان در آن 
طالبان  بود.  خواهد  چگونه  باشند،  تصمیم گیرنده 
قرن  و حاکمیت  که گسترش سیاهی  فهمیده اند  نیز 
نام  به  ناممکن است که پدیده هایی  تا زمانی  حجری 
رسانه و روزنامه نگار در افغانستان وجود داشته باشند. 
از این رو، این گروه تصمیم گرفته است تا صدای رسای 
خبرنگاران را خفه سازد و با کشتارها و هدف قراردادن 
افغانستان  رسانه ای  جامعه  به  را  پیام  این  خبرنگاران 

واکسن کرونا وجود داشته باشد. با تمام این تفسیرها 
برای روشن ساختن سناریوهای احتمالی محاسبه بهای 
تمام شد واکسن کرونا و قیمت فروش این محصوالت 
عالوه بر تشریح هزینه های تحقیق و توسعه، مصادیق 
موجود حسابداری و راهکارها و استراتژی مربوط به آن 

بیان می گردد.
   

مخارج تحقیق و توسعه؛ هزینه دوره یا دارایی؟
اقداماتی  از  مجموعه ای  توسعه  و  تحقیق  هزینه های 
برنامه ریزی شده منجر  تحقیقات  نتیجه  است که در 
به تولید دانش علمی یا فنی در زمینه خاص می شود. 
فعالیت های این چنینی در صنایعی هم چون داروسازی 
بسیار رایج است و به طور مستمر برای کشف یا ارتقای 
فرموالسیون ها صورت می گیرد. برای شناسایی این گونه 
محصوالت در معیارهای گزارش گری مالی بین المللی و 
بیانیه ها و معیارهای دیگر تعریف مشترکی وجود دارد. 
فعالیت ها،  این  برای  آتی  عواید  پیش بینی  در صورت 
مخارج به عنوان دارایی و در غیر این صورت به عنوان 
واکسن  تولید  با  رابطه  در  اما  می شود.  ثبت  هزینه 
فعالیت های  بودن  موفقیت آمیز  احتمال  کووید-۱۹ 
اندازه گیری  چگونه گی  هم چنین  و  توسعه  و  تحقیق 
فواید آتی مرتبط با این مخارج محل ابهام است. قابل 
واکسن، مخارج  تولید  فرآیند  در  است که  پیش بینی 
تحقیق و توسعه شامل هزینه های مطالعه و تحقیق، 
نهایی  آزمون های  و  تکمیلی  و  مقدماتی  آزمایش های 
بیش ترین تأثیرگذاری را در مبلغ نهایی بهای تمام شد 
را  نکته  این  البته  داشت.  خواهد  تولیدشده  کاالی 
توزیع سراسری  نخستین  که  نظر گرفت  در  باید  نیز 
واکسن این ویروس به احتمال زیاد توسط دولت ها و 
نه شرکت های تولید و توزیع کننده صورت گرفته است، 

داشتند.  انکاری  غیرقابل  و  برجسته  نقش  جوانان 
حداقل در دو دهه اخیر، فعالیت رسانه ها سبب شده 
است تا نسل جدید از برنامه ها و اهداف طالبان آگاه 
شوند. مردم همه روزه از طریق تلویزیون ها می بینند، در 
رادیوها می شنوند و در روزنامه ها می خوانند که گروه 
طالبان کاری جز کشتار و ویرانی ندارد. وقتی طالبان بر 
بزرگ شهرها حمله می کنند، مردم می بینند که نتیجه 
تسلط این گروه ویرانی و بربادی است و این هرگز برای 
گروه طالبان که خواستار گسترش یک جامعه تک صدا 

است، قابل قبول نیست.
ایستاده گی در برابر پروپاگاندای طالبان

طالبان پس از هر حمله مرگ بار در کابل و شهرهای 
بزرگ، اعالم می کنند که نیروهای خارجی و دولتی را 
هدف قرار داده اند؛ اما مردم در تلویزیون ها می بینند، 
افراد  می شوند،  قربانی  حمالتی  چنین  در  که  آنانی 
ملکی  هستند که نه نظامی خارجی بوده اند و نه هم 
نیروی دولتی. طالبان از این منظر ضربه کالنی دیده اند. 
می کند،  سقوط  طالبان  دست  به  بزرگ شهرها  وقتی 
ورود  پیامد  که  می دهند  نشان  و خبرنگاران  رسانه ها 
طالبان به این شهرها جز کشتار، ویرانی و آواره شدن 
مردم چیز دیگری نیست. از این منظر نیز طالبان دل 

خوشی از رسانه ها و خبرنگاران ندارند.
و  دست آوردها  حفظ  که  گفت  می توان  تردید  بدون 
پیش رفت به سوی جامعه توسعه یافته در نبود رسانه 
زمانی که  تا  نیز  نیست. طالبان  روزنامه نگار ممکن  و 
صدای رسانه ها را خاموش نکنند، به مقصد نمی رسند. 
زمانی  گورستان  در  زنده گی  و  عقب گرا  جامعه  یک 
ممکن است که در آن رسانه مستقل و خبرنگاران آزاد 

و حرفه ای وجود نداشته باشند.

دارایی دارند. اما کماکان قضاوت و نگرش شرکت ها در 
این باره نقش بسزایی ایفا می کند.

  

سخن پایانی
واکسن  کشف  حیاتی  نقش  و  کووید-۱۹  دنیاگیری 
در  قوانین  پیش وجود  از  بیش  نیاز  آن  برای کنترل 
را  بشریت  حیاتی  اقالم  توزیع  و  تولید  فرآیندهای 
نمایان ساخته است. قوانینی هم چون وجود معیارهای 
حسابداری تا به آن وسیله بتوان از سلیقه ای یا سیاسی 
هم چون  حیاتی  اقالم  بهای  محاسبه  برخوردکردن 
داروها در زمان و مکان های مختلف جلوگیری کرد. 
در  که  کرونا  واکسن  تولیدکننده  شرکت های  اکنون 
کشور ایاالت متحده امریکا فعالیت می کنند، می توانند 
به  نسبت  باالتر  بسیار  را  واکسن ها  فروش  بهای 
زیرا  کنند؛  تعیین  آسیا  و  اروپا  در  فعال  شرکت های 
در  عمل  اختیار  آن ها  به  بهایابی،  موجود  معیارهای 
از  جلوگیری  برای  پایان  در  می دهند.  را  زمینه  این 
حیاتی هم چون  اقالم  از  بهره مندی  در  نابرابری  بروز 
واحد  معیارهای  و  قوانین  تدوین  کووید-۱۹  واکسن 
به منظور تولید و توزیع جهانی آن و محاسبه بهای 
تمام شد و قیمت فروش بدون در نظرگرفتن حاشیه 
سود امر ضروری است که این امیدواری وجود دارد تا 

در کوتاه مدت تحقق یابد.

رسانه ها و خبرنگاران در بیست 
سال اخیر به اندازه کافی در مورد 

آن چه در زمان طالبان گذشته است 
و آن چه اکنون در مناطق تحت کنترل 

این گروه می گذرد، آگاهی رسانی 
کرده  و نشان داده اند که طالبان 

از افغانستان چه می خواهند و 
زنده گی دوباره تحت حاکمیت 

طالبان و یا نظامی که طالبان در 
آن تصمیم گیرنده باشند، چگونه 

خواهد بود. طالبان نیز فهمیده اند 
که گسترش سیاهی و حاکمیت 

قرن حجری تا زمانی ناممکن است 
که پدیده هایی به نام رسانه و 

روزنامه نگار در افغانستان وجود 
داشته باشند. از این رو، این گروه 

تصمیم گرفته است تا صدای رسای 
خبرنگاران را خفه سازد و با کشتارها 

و هدف قراردادن خبرنگاران این 
پیام را به جامعه رسانه ای افغانستان 

برساند که برای آن ها موجودیت 
آزادی بیان قابل قبول نیست.

1- AstraZeneca
2- Moderna
3- Pfizer
4- International Accounting Standards 
(IAS)
5- Accounting Standards Codification 
(ASC)
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي به روش

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

تخفيف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



حزب التحرير در سرزمين مقاومت

افغانستان به  از سال 2003 تاکنون در  التحریر  حزب 
گونه غیرقانونی فعالیت دارد. با وجود آن که این حزب 
شده  خوانده  تروریستی  کشور  مقامات  سوی  از  بارها 
است، اما به نظر می رسد که این گفتار  در حد سخن 
بوده و عماًل برای جلوگیری از فعالیت های حزب التحریر 
کاری صورت نگرفته، اگر کاری هم در این زمینه شده، 

نتیجه ای در پی نداشته است.
داد که حزب  روزنامه ۸صبح گزارش  در سال ۱3۹۶، 
دیگر  و  رسانه ها  قانون  اساسی،  قانون  خالف  التحریر 
قوانین حاکم در کشور، دست به چاپ و نشر مجله ها و 
کتاب ها زده است. این حزب در افغانستان بدون داشتن 
جواز، دست به ایجاد دفتر زده و سال ها است که به گونه 
یگانه  را  این حزب خالفت  فعالیت می کند.  غیرقانونی 
نظام اسالمی و نظام های دیگر را مردود می داند. حزب 
التحریر نظام حاکم افغانستان را به رسمیت نشناخته 
و  تاریخچه  مورد  در  می داند.  »کفری«  را  آن  و  است 
التحریر، نقد فعالیت هایش و هم چنان  خاستگاه حزب 
بسیاری  صاحب نظران  و  نویسنده ها  آن  افراطی بودن 
تا  می شود  تالش  این جا  در  نوشته اند،  و  گفته  سخن 
)به ویژه  مقاومت  قلمرو  در  جریان  این  فعالیت های  به 
والیت پنجشیر( و این که این حزب چگونه دانش آموزان 
مکاتب، مدارس دینی و دانشجویان دانشگاه ها را جذب 

می کند، پرداخته شود.
در  که  دارد  فعالیت  والیاتی  در  بیش تر  التحریر  حزب 
زمان مقاومت، قلمرو مخالفان طالبان بود. یا به عبارت 
این  از  پیش  که  مناطقی  در  که  گفت  می توان  دیگر 
میان ساکنان آن ضدیت با تفکر طالبانی وجود داشت 
بلخ،  پنجشیر،  کاپیسا،  پروان،  تخار،  بدخشان،  )مانند 
کندز، هرات و...( این حزب فعالیتش را متمرکز ساخته 
است. حزب التحریر دقیقاً زمانی در افغانستان به فعالیت 
شکست  کشور  این  در  القاعده  و  طالبان  که  پرداخت 
خوردند. شاید طراحان اصلی جنگ افغانستان این حزب 
این که فعالیت های  برای طالبان می دانستند.  بدیلی  را 
بسنده  نظام  علیه  تبلیغ  به  و  بوده  نرم  التحریر  حزب 
کرده است، ممکن به این دلیل باشد که تاکنون به این 
حزب به عنوان قوه بدیل برای روز مبادا )شکست دوباره 
طالب و القاعده و داعش( نگاه می شود و به همین دلیل 

التحریر  حزب  است.  نداشته  مسلحانه  فعالیت  حاال  تا 
با جریان های تروریستی  از نظر فکری تفاوت چندانی 
و  را »امت مسلمه« می گوید  این حزب طالبان  ندارد. 
فعالیت های تروریستی آن ها را می ستاید. شاید به همین 
دلیل باشد که در والیت هایی که طالبان وجود دارند، 
از  گزارشی  دست کم  یا  نمی کند،  فعالیت  حزب  این 
فعالیت های آن به نشر نرسیده است. خبرگزاری پیک به 
نقل از سخن گوی این حزب می نویسد: »قانون اساسی 
قوانین  از  برگرفته شده  و  کفری  قانون  یک  افغانستان 
غربی است و حزب التحریر نیازی به گرفتن جواز از یک 

حکومت اجیر ندارد.«
این حزب با ترفندها و روش هایی به ظاهر نرم و زیبا 
مکاتب،  در  نوجوانان  از  مسلمه«  امت  »نجات  نام  زیر 
مدارس و دانشگاه ها سربازگیری می کند. همان گونه که 
التحریر را شاخه  داکتر عبداهلل در سال ۱3۹4، حزب 
حزب  این  خواند،  تروریستی  جریان های  غیرنظامی 
تروریستی  جریان های  به  جوانان  پیوستن  زمینه ساز 
بوده است. این حزب وظیفه دارد تا نوجوانان را از نظر 
اما  بیاورد.  بار  تندرو  را  و آن ها  قرار دهد  فکری هدف 
به دلیل این که حزب التحریر زمینه فعالیت نظامی را 
برای اعضایش مهیا نمی سازد، اعضای آن به جریان ها 
به  نرم  روش  با  التحریر  حزب  می پیوندند.  تروریستی 
جریان های  نفع  به  و  می پردازد  تندروی  تفکر  تبلیغ 
تروریستی فعالیت می کند. بنا بر گزارش روزنامه ۸صبح، 
ولسوالی های  در  التحریر  حزب  فعالیت های  نتیجه  در 
دو  این  روستاهای  بدخشان،  والیت  بهارک  و  یفتل 
ولسوالی به قلم رو طالبان تبدیل شده است. خبرگزاری 
 50 از  بیش تر  که  بود  دریافته   ۱3۹7 سال  در  پیک 
دانشجو در والیت های کاپیسا و پروان در نتیجه تحریک 
دانشگاه  ترک  التحریر،  مبلغان حزب  و جذب  و جلب 
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بر  حمله  طراح  پیوسته اند.  طالبان  جمع  به  و  کرده 
دانشگاه کابل )2 نومبر 2020( نیز دانشگاه را در سال 
سوم ترک کرده و به شبکه حقانی پیوسته بود. )این که او 
پیش از این عضویت حزب التحریر را داشته است یا نه، 
تاکنون به گونه رسمی تأیید نشده است(. امراهلل صالح 
در صفحه فیس بوکش حزب التحریر، طالب و داعش را 
از آن ها به نام »چندهویتی« یاد کرده  یکی خوانده و 

است.
)مرکز  پنجشیر  در  که  است  سال ها  التحریر  حزب 
مقاومت علیه طالبان( و والیت های هم جوار آن فعالیت 
دارد و تاکنون هیچ گونه ممانعت جدی  از سوی مسووالن 
در برابر آن ها صورت نگرفته است. بیش ترین اعضای این 
حزب، معلمان مکتب ها و مدرسه ها و یا هم کارمندان 
دولت اند. معلمان در مکتب ها و مدرسه ها دانش آموزان 
ترفندهای  با  و  می دهند  قرار  هدف  را  نوجوان شان 
میان گروهی شان  نشست های  به  را  آن ها  گوناگون 
)نویسنده(  من  می دهند.  ذهنیت  تغییر  و  می کشانند 
زمانی که دانش آموز مکتبی در پنجشیر بودم، دست کم 
در  حضور  به  مکتب  معلمان  از  تن  دو  توسط  دوبار 
نشست های این گروه دعوت شدم. یک بار دیگر یکی از 
آن ها برایم رساله های نشرشده از این حزب را فرستاده 
مکتبم  هم صنفی های  از  تعدادی  کنم.  مطالعه  تا  بود 
بارها  که به حلقه های این حزب راه پیدا کرده بودند، 
در  بوده ام،  نظام  علیه  بر  شان  تند  موضع گیری  شاهد 
زبان شان  برگشت خالفت همیشه سر  حالی  که شعار 
این حزب  از اعضای  این که بسیاری  بوده است. جالب 
عضویت شان را انکار می کنند؛ اما همه به نفع این گروه 
تبلیغ می کنند و با وجود اخذ معاش از دولت، این نظام 
را کفری می خوانند. اعضای این جریان در شبکه های 
اجتماعی بیش تر با نام های مستعاری چون )عمر، مختار، 

خالد و ولید( فعالیت دارند.
یک تن   ،۱3۸۸ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
را داشت،  این حزب  ما که عضویت  از معلمان مکتب 
دموکراسی،  تدریس(  جریان  در  )بعضاً  همه روزه 
مردم ساالری، انتخابات وغیره را به باد انتقاد می گرفت. 
از سوی دیگر خود همان معلم مسوولیت یک بخشی 
از پروسه رأی دهی را در همان مکتب بر عهده داشت. 
با وجود اخذ مزدش از پروسه انتخابات، این پروسه را 
وارداتی و کفری می دانست و همه روزه علیه آن تبلیغ 
می کرد. در نتیجه تبلیغات معلمان مکتب ما، تعدادی از 

هم صنفی هایم امروز عضویت این حزب را دارند.
در آن زمان )سال ۱3۸۸( بارها در مسجد جامع محل 
ما که از مرکز ولسوالی فاصله کم تر از سه صد متر دارد، 
شاهد توزیع اوراق تبلیغاتی حزب التحریر بودم که در 
باد  به  دموکراسی  چون  مفاهیمی  آشکارا  گونه  به  آن 
انتقاد گرفته و از مردم خواسته شده بود که در انتخابات 
اشتراک نکنند. با این وصف، اما حکومت محلی پنجشیر 
هیچ گونه اقدام جدی که جلو فعالیت های غیرقانونی این 

جریان را بگیرد، روی دست نگرفته است.
پنجشیر  در  التحریر  حزب  فعالیت های  این،  از  پیش 
نظر  به  اما  است؛  داشته  پی  در  هم  را  سروصداهایی 
می رسد که هیچ گونه اقدام جدی  در جهت محو آن از 
سوی مسووالن صورت نگرفته است. تهدید و درگیری، 
و  حزب  این  اعضای  میان  بارها  که  است  مواردی 
در  یک جوان  باری  است.  گرفته  مخالفان شان صورت 
نوشتن  به جرم  التحریر  اعضای حزب  پنجشیر توسط 
مقاله علیه این حزب تکفیر شد. من )نویسنده( سه سال 
پیش در نامه ای به والی پنجشیر از وی خواستم تا جلو 
آن  در  بگیرد.  را  حزب  این  گرایانه  افراط   فعالیت های 
زمان والی پنجشیر از برنامه های منظم برای جلوگیری و 
نابودی این حزب در این والیت سخن گفت؛ برنامه های 
منظمی که ظاهراً روی یخ نوشته و در آفتاب گذاشته 

شد.
محلی  حکومت  مسووالن  که  است  این  امر  واقعیت 
و  دارند  هراس  جریان ها  این  با  افتادن  در  از  پنجشیر 
دید  از  را  آن ها  فعالیت های  تا  بیش تر تالش می کنند 
فعالیت های  که  حالی   در  نگه  دارند.  پنهان  رسانه ها 
قاچاق  و  التحریر(  حزب  )مانند  افراطی  جریان های 
اسلحه و کشت و فروش مواد مخدر، مواردی است که 
در والیت پنجشیر به گونه چشم گیر وجود دارد و تهدید 
بزرگی را متوجه امن ترین والیت افغانستان کرده است.

عبدالهادی شریفی

اعم  ما  به یک دیگر در جهان  وابسته گی پدیده ها 
از طبیعی و اجتماعی، امر حتمی و ضروری است. 
در میان پدیده ها رابطه علت و معلول حاکم است. 
مهم  عوامل  از  علت ها  سایر  پهلوی  در  حوادث، 
حساب  به  بشری  وضعیت  و  خشونت  منازعه، 

می آید.
پدیده نقض حقوق بشر در افغانستان قصه طوالنی 
دارد که در این نوشته به آن پرداخته نمی شود. در 
و وضعیت  منازعات  و  رابطه حوادث  مقاله حاضر 
بشری به صورت مختصر به بررسی گرفته می شود.

فروپاشی  جغرافیایی،  موقعیت  دلیل  به  ما  کشور 
و  مالی  منابع  اندک بودن  فرهنگی،  ارزش های 
انسانی، دخالت عوامل انسانی، سطح پایین آگاهی 
از حوادث  متأثر  به شدت  و...  از خطرات حوادث 

است.
بلکه  ناامنی اند،  و  جنگ  مقهور  تنها  نه  ما  مردم 
می کند.  تهدید  را  مال شان  و  جان  نیز  طبیعت 
حوادث،  از  ناشی  مالی  خسارات  و  انسانی  تلفات 
تحمیل  خانواده ها  بر  را  زیادی  اقتصادی  فشار 
می کند که از این رهگذر وضعیت اقتصادی مردم، 
دست رسی به خدمات و دست یابی به رفاه نیز متأثر 

می شود.
تبعات حوادث، خسارات مالی و تلفات انسانی ناشی 
از آن روی زیست مسالمت آمیز تأثیر سوء می گذارد 
می شود.  اجتماعی  منازعات  افزایش  باعث  و 
آواره گی، فقر و تخریب زیربناها سبب می شود که 
وضعیت بشری اسف بار شود، خدمات مختل گردد 

و نابسامانی ها اوج گیرد.
پاسخ گویی  برای  منابع موجود  و  تدابیر  این که  از 
به  متناسب  حوادث،  متضررین  به  رسیده گی  و 
از  مردم  آگاهی  و  نیست  وارده  خسارات  و  نیاز 
و  تبعات  حوادث  است،  پایین  بسیار  نیز  خطرات 

جدید )بیجا شده گان و متضررین( در محل سکونت 
زنده گی  محل  آن  در  قبل  از  که  جماعت  یک 
می کند، باعث افزایش بدبینی ها و منازعات می شود 
و بحث ادغام بی جاشد ه گان را در جوامع جدید به 
چالش می کشد. افراد بی جاشده در محالت جدید 
به آسانی کار پیدا نمی توانند و این امر باعث ازدیاد 

جرایم می شود.
موجبات  از  خدمات  و  مسکن  غذا،  آب،  کمبود 
بدبینی های  وجود  خشونت اند.  و  منازعه  اساسی 
دامنه دار سبب جنگ و خشونت می شود که زمینه 
زیست باهمی و سالم را از میان می برد. دارایی عامه 
و خصوصی زیادی در اثر حوادث از بین می رود که 
از رهگذر آن میلیون ها انسان ضرر می بینند. یکی 
از نمونه های چنین رخدادی، سیالب والیت پروان 
در ماه سنبله سال جاری خورشیدی است. هرگاه 
به مستند این سیالب که توسط وزارت دولت در 
نگاه  است،  شده  تهیه  حوادث  به  رسیده گی  امور 
کنیم وضعیت بشری فالکت بار هم وطنان مان دل 
هر آدمی را به درد می آورد و احساسات هر انسانی 

را جریحه دار می کند.
حوادث طبیعی تمامی گروه های اجتماعی را هدف 
آن  آسیب دیده گان  بیش ترین  ولی  می دهد؛  قرار 

اطفال و زنان اند. متضررین حوادث از نظر حقوق 
بشری وضعیت مطلوب ندارند و حقوق اساسی و 
بشری شان در عرصه های حیات، زنده گی اجتماعی، 
ملکیت، فرهنگ، اقتصاد و رفاه لطمه می بیند که 

این امر بر هیچ کس پوشیده نیست.
خاطر  همین  به  می گیرد،  نشانه  را  همه  حوادث 
و هرآن چه  قدم  قلم،  با  که  همه مسوول هستیم 
در توان داریم در راستای جلوگیری از آسیب های 
آن هم گام شویم. بر همه افراد و نهادهای جامعه 
است که خطرات حوادث را جدی بگیرند و برای 

هم کاری و دست گیری متضررین آماده باشند.
این تدابیر برای کاهش و تقلیل پیامدهای خطرناک 

حوادث ضروری است:
۱. خطرات را شناسایی کنیم و در محالت معروض 

به خطر خانه نسازیم.
2. به تالش جمعی برای مدیریت حوادث مشارکت 

کنیم.
3. سطح آگاهی خویش و نزدیکان خود را در مورد 

خطرات حوادث باال ببریم.
قرار  اولویت های ملی  را جزو  4. مدیریت حوادث 

دهیم.
5. روی مدیریت حوادث کار کنیم.

اثرات مخرب بیش تر به بار می آورد. تبعات منفی و 
ویران گری های حوادث، یکی از عوامل محرومیت و 
فقر خانواده ها و افراد متضرر است و باعث تنش و 

منازعه بیش تر در جامعه می شود.
ساکن  خانواده های  کتله ای  کوچ  باعث  حوادث 
بی جاشده گان  اقامت  و  می گردد  محل  یک  در 
در محالت جدید مشکالتی را به بار می آورد. در 
این صورت دست رسی به خدمات محدود و نظم 

اجتماعی مختل می شود.
سکته گی در دست رسی به خدمات و حضور افراد 

حوادث، منازعه و وضعیت بشری

نوراهلل عثمانی، مشاور حقوقی وزارت دولت در امور 
رسیده گی به حوادث

حوادث طبیعی تمامی گروه های 
اجتماعی را هدف قرار 

می دهد؛ ولی بیش ترین 
آسیب دیده گان آن اطفال و 
زنان اند. متضررین حوادث 
از نظر حقوق بشری وضعیت 

مطلوب ندارند و حقوق اساسی 
و بشری شان در عرصه های 

حیات، زنده گی اجتماعی، 
ملکیت، فرهنگ، اقتصاد و 

رفاه لطمه می بیند که این امر 
بر هیچ کس پوشیده نیست.



در فاصله بین دور اول و دوم مذاکرات صلح، اعضای 
هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان با گرو ه ها و اقشار 
مختلف دیدار کرده اند. هرچند روند پاسخ دهی اعضای 
هیأت مذاکره کننده در این برنامه ها به سواالت اقشار 
قربانیان  مدنی،  جامعه  زنان،  مانند  جامعه  مختلف 
است،  نداشته  به همراه  را  و جوانان جزئیات  جنگ 
اما همین روند تعاملی می تواند برای قوت و انسجام 
خواسته های  برای  چانه زنی  و  مذاکرات  آجندای 

شهروندان کشور مثمرثمر واقع شود.
در آستانه دومین دور گفت و گوهای صلح، مرکز ملی 
برنامه ای  جدی  سیزدهم  شنبه،  ترقی،  و  دیالوگ 
تحت عنوان»گفتمان صلح« به هدف تبادل نظر میان 
جوانان و اعضای هیأت مذاکره کننده برگزار کرد. این 
برنامه با حضور غالم فاروق مجروح و محمد ناطقی، دو 

عضو هیأت مذاکره کننده برگزار شد.
گفتمان صلح در نُه محور »عدالت انتقالی«، »شهدا 
»حقوق  تحصیل«،  و  »تعلیم  جنگ«،  قربانیان  و 
بشر«، »آزادی بیان«، »حکومت داری خوب«، »ادغام 
و  طالبان«  جنگ جویان  و  مسلح  نیروهای  مجدد 
»دولت  پساصلح و شیوه تأمین ارتباط میان شهرها 
حضور  با  را  نشست ها  سلسله  این  ولسوالی ها«  و 
نخبه گان، به ویژه جوانان در کابل و در ادامه در والیات 

افغانستان برگزار می کند.
غالم فاروق مجروح، عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
سواالت  استماع  ضمن  برنامه،  این  در  افغانستان 
به  طالبانی  »امارت  کرد:  تأکید  اشتراک کننده گان، 
نیست«.  برگشت  قابل  افغانستان  در  قیمتی  هیچ 
او در ادامه افزود که در جریان مذاکرات به طالبان 
افغانستان دیروز  امروز،  افغانستان  بارها گفته اند که 

به گفته وی، روند مذاکرات به معنای تعیین سرنوشت 
30 میلیون نفوس کشور است و نباید با شتاب زده گی 
به دنبال نتیجه آن بود. مجروح از این که برخی تمام 
اعضای هیأت مذاکره کننده را افراد وابسته به حکومت 
می دانند، انتقاد کرد و گفت: »شمار زیادی از اعضای 
به  که  هستند  احزابی  و  مردم  نماینده گان  هیأت، 
این  اقشار مختلف جامعه در  و  از مردم  نماینده گی 

هیات حضور دارند.«
این عضو هیأت مذاکره کننده عنوان کرد که ما نباید 
فراموش کنیم که هیچ فرد و یا کشور خارجی به نفع 
تمامی  بلکه  افغانستان فکر نمی کند،  آینده مردم  و 
آن ها منفعت خود را در این روند سنجیده و بر اساس 

منافع خود حرکت می کنند.
محمد ناطقی، عضو دیگر هیأت مذاکره کننده دولت 
امتناع  این گفتمان ضمن  نیز در جریان  افغانستان 
از بیان جزئیات مذاکرات، گفت: »یکی از تفاوت های 
اساسی میان دو هیأت، همه شمول بودن آن است، 
و  جوانان  علما،  زن،  چهار  حضور  دولت  هیأت  در 
احزاب سیاسی تأثیر بسزایی بر تقویت گفت وگوها و 
قدرت چانه زنی داشته و دارد. در دوحه، سه جلسه 
آن  نتیجه  که  داشتیم  اسالم  جهان  علمای  با  مهم 
رضایت بخش بود، علمای جهان اسالم فتوا دادند که 
جنگ طالبان در افغانستان »جواز شرعی« ندارد. این 
موضوع فشار زیادی بر طالبان اعمال کرد، حتا طالبان 
بارها با علمای جهان اسالم در قطر مالقات کردند و 
تأکید داشتند که آن ها را توجیه کنند که آن ها جنگ 

نمی کنند، بلکه جهاد می کنند.
ناطقی افزود که دو هیأت به طور واضح نمی توانند 
روی تمامی مسائل گفت وگو کنند، ما در این روند 
مذاکرات بر روی چارچوب صلح توافق می کنیم و پس 
از آن کمیته های مجزا و جداگانه تشکیل خواهد شد 
که هر موضوع با جزئیات در آن کمیته مورد بحث 

قرار خواهد گرفت.
این عضو هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان تأکید 
کرد: »در حال حاضر میز مذاکرات در حقیقت تقابل 

این  است. در  متفاوت  میان دو شیوه  حکومت داری 
جمهوری  است  که  این  بوده  مسلم  آن چه  میان 
اسالمی افغانستان و نظام سیاسی این کشور در عرصه 
جهانی مشروعیت دارد و این یعنی دست آوردهای دو 

دهه اخیر کشور غیرقابل انکار است«.
امریکا  میان  امضاشده  توافق نامه  به  اشاره  با  ناطقی 
و طالبان در فبروری 2020، خاطرنشان کرد: »نکته 
حایز اهمیت که سبب شده گاهی روند گفت وگوها 
نمی خواهیم  ما  است  که  این  پیش برود،  کندی  با 
کشور،  علیای  منافع  که  یابیم  دست  صلحی  به 
خواسته های شهروندان و حقوق مردم قربانی شود. در 
ما ه های اخیر و پس از امضای توافق نامه میان امریکا 
اما  نشد؛  آمریکایی کشته  طالبان حتا یک سرباز  و 
در مقابل کشتار وسیعی علیه غیرنظامیان و نظامیان 
افغان در کابل و والیات صورت گرفت، این موضوع به 
وضوح میزان حسن نیت امریکا و طالبان را در رابطه 
با مردم افغانستان و ختم جنگ به نفع مردم ملکی 

نشان می دهد.«
در بخش دیگری از این برنامه، آقای عالمی، نماینده 
وزارت دولت در امور صلح در این گفتمان از برگزاری 
در  والیات  و  کابل  در  آنالین  نشست   20 از  بیش 
جریان دور اول مذاکرات صلح خبر داد. وی هم چنین 
برگزاری سلسله نشست های مشورتی با اقشار مختلف 
جامعه مانند زنان، جوانان و قربانیان جنگ را یکی 
به هدف اخذ نظرات و  این وزارت  اقدامات  از  دیگر 
تیم مذاکره کننده  به  ارسال آن  و  آنان  خواسته های 

دولت توصیف کرد.
نبود  از  صلح  گفتمان  در  مدنی  فعاالن  از  شماری 
نماینده گان فعال جامعه مدنی در هیأت مذاکره کننده 
دوم  دور  در  آن ها  از  نماینده ای  حضور  بر  و  انتقاد 

مذاکرات تأکید کردند.
گفتنی است که دور نخست گفت وگوهای صلح بیش 
از ۹0 روز به طول انجامید. در دور اول مذاکرات دامنه 
تا دو روز دیگر، در  قرار است  بود.  اختالفات وسیع 
این گفت وگوها در دوحه  شانزدهم جدی، دور دوم 

قطر آغاز شود.

نیست؛ افغانستان امروز جوانان متخصص، اهل دانش 
بین المللی  و  ملی  افتخارات  که  دارد  مطالبه گری  و 
فراوانی برای کشور کسب کرده اند، این یعنی یکایک 
این جوانان در صحنه بین المللی حرفی برای گفتن 

دارند و جامعه جهانی صدای آن ها را می شنود.
مجروح گفت که آن چه باید واضح عنوان شود، این 
به  است  ممکن  مذاکره ای  و  گفت وگو  هر  است  که 
صلح ختم نشود، به این دلیل که ما دنبال هر صلحی 
نیستیم، قرار نیست به صلحی دست یابیم که در آن 
قربانی بدهیم. او گفت، زمانی که در گرماگرم مذاکرات 
دور اول در دوحه بودیم و ساعت ها روی کارشیوه با 
ناگهان  می کردیم،  صحبت  طالبان  هیأت  اعضای 
والیات  در  هم  و  کابل  در  هم  یافت،  تشدید  جنگ 
شاهد کشتار بی رحمانه غیرنظامیان و نظامیان افغان 
برای  این حمالت در حقیقت تالش طالبان  بودیم، 
امتیازگیری در میز مذاکرات بود. زمانی گفت وگوها به 
نتیجه خواهد رسید که طالبان اراده واقعی برای ختم 

جنگ و برقراری صلح داشته باشند.
توافق  صورت  در  که  کرد  عنوان  هم چنین  مجروح 
برای صلح و ختم جنگ، نیاز به ضمانت جهانی وجود 
دارد و جامعه جهانی باید این توافق نامه را تضمین 
کند، در غیر این صورت به طور حتم توافقی شکننده 

را شاهد خواهیم بود.

گفت وگوی صلح مرکز ملی دیالوگ و ترقی؛ 
امارت طالبانی به هیچ قیمتی قابل 

برگشت نیست

ایماق، مدیر  فعاالن مدنی و هم کاران بسم اهلل عادل 
مسوول رادیو صدای غور که روز جمعه از سوی مردان 
خواهان  غور  محلی  مقام های  از  شد،  کشته  مسلح 
مدنی  فعاالن  هستند.  او  ترور  رویداد  دقیق  بررسی 
این والیت نیز با ابراز نگرانی از وقوع این رویداد، بر 

گرفتاری عامالنش تأکید دارند.
نزدیکان بسم اهلل عادل می گویند که او از حدود دو ماه 
به این سو توسط برخی افراد تهدید به مرگ می شد 
موترش  بر  جداگانه،  رویداد  دو  در  مسلح  مردان  و 
کردند؛  پرتاب  بمب دستی  خانه اش  بر  و  گلوله باری 

اما نهادهای امنیتی این تهدیدها را جدی نگرفتند.
طالبان  اعالمیه ای،  نشر  با  جمهوری  ریاست  ارگ 
پافشاری  و  عنوان کرده  عادل  بسم اهلل  قتل  عامل  را 
می کند که آنان با انجام چنین حمله هایی، نمی توانند 
صدای رسا و برحق خبرنگاران و رسانه ها را خاموش 
کنند و حکومت در حمایت و گسترش آزادی بیان 

متعهد است.
بسم اهلل  که  می پذیرند  غور  محلی  مقام های  برخی 
در  را  والی  دفتر  جانش،  به  سوءقصد  از  پس  عادل، 
جریان گذاشت و خواهان بررسی این قضیه شد. به 
دنبال آن، دفتر والیت غور از نهادهای امنیتی خواهان 
پی گیری تهدیدهای امنیتی در برابر این خبرنگار شد.

با گذشت دو روز از گلوله باری و قتل بسم اهلل عادل 
ایماق، خبرنگار و مسوول رادیوی صدای غور، فعاالن 
مدنی این والیت، بی پروایی مقام های امنیتی را عامل 
مرگ او می دانند و با انتقاد از عمل کرد فرمانده پولیس 
این زمینه،  اصلی در  دارند که مقصر  پافشاری  غور، 

مقام های امنیتی هستند.
مردی  عادل،  بسم اهلل  غور،  مدنی  فعاالن  دید  از 
برابری  و  عدالت خواهی  برای  همواره  و  بود  پرتالش 
مبارزه می کرد؛ اما دوبار سوءقصد به جانش از سوی 
امنیتی  مقام های  و  نشد  پی گیری  امنیتی  نهادهای 
دریافت  و  شهرت  کسب  برای  او  که  شدند  مدعی 
که  می کند  وانمود  خارجی،  کشورهای  پناهنده گی 

تهدید شده است.
روزنامه  به  غور،  در  مدنی  فعال  کوهین،  نثاراحمد 
۸صبح می گوید که عادل از خبرنگاران تأثیرگذار بود 
و ضد نابرابری ها ایستاده گی می کرد و دردهای مردم 
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در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که بررسی ها در 
این زمینه آغاز شده است و معلومات ابتدایی نشان 
این خبرنگار داخل موترش کشته شده  می دهد که 

است.
سوءقصد  از  پس  که  می افزاید  غور  والی  سخنگوی 
جریان  در  را  والیت  دفتر  او  عادل،  جان  بر  اول 
قضیه  این  بررسی  خواهان  والی  شخص  و  گذاشت 
این که چه  اما  از سوی فرمان دهی پولیس غور شد؛ 
مسوولیت  گرفت،  صورت  زمینه  در  بررسی هایی 
نهادهای امنیتی است و در صورت غفلت، بر اساس 

قانون با آنان برخورد می شود.
کنش گران مدنی در والیت غور و هم کاران بسم اهلل 
روشن شدن  خواهان  غور،  صدای  رادیو  در  عادل 
زاویه های پنهان این قضیه هستند و پافشاری دارند 
که »بی پروایی و کوتاهی« فرمانده پولیس این والیت 
که از دید آنان عامل اصلی قتل است،  باید بررسی 

شود.
رادیو صدای غور  از کارمندان  برخی  از سوی دیگر، 
وحیداهلل  که   دارند  ادعا  عادل،  بسم اهلل  نزدیکان  و 
به  پیوند  در  غور،  پولیس  پیشین  فرمانده  نظامی، 
این  جان  بر  سوءقصد  و  امنیتی  تهدیدهای  بررسی 
مورد  این  در  باید  و  است  کرده  بی پروایی  خبرنگار 

وضاحت بدهد.
دیدگاه  ادعا،  این  مورد  در  خواست  ۸صبح  روزنامه 

نیز  را  پولیس غور  فرمانده پیشین  نظامی،  وحیداهلل 
اما آقای نظامی حاضر نشد در پیوند به  جویا شود، 
این قضیه چیزی بگوید. او در پاسخ به تماس تلفنی 
روزنامه ۸صبح تأکید کرد که از وظیفه اش برکنار شده 

و نمی خواهد چیزی بگوید.
و  خبرنگاران  هدف مند  ترورهای  افزایش  دنبال  به 
»موج خبرنگارُکشی« طی دو ماه اخیر در والیت های 
وکنش گران  خبرنگاران  برخی  افغانستان،  گوناگون 
نشست  در  حضور  با  کشور،  غرب  حوزه  در  مدنی 
اعتراضی، خواهان شناسایی عامالن کشتار خبرنگاران 

و فعاالن مدنی شدند.
آنان با انتقاد از عمل کرد ضعیف رهبران حکومت، از 
مقام های ارشد امنیتی خواستند تا از »تسلیت گفتن 
و محکوم کردن« قتل های هدف مند دست بردارند و 
برای مهار ناامنی و تأمین امنیت خبرنگاران و فعاالن 

مدنی، اقدام کنند.
با  ارگ ریاست جمهوری  این رویداد،  به  در واکنش 
عادل  بسم اهلل  قتل  عامل  را  طالبان  اعالمیه ای،  نشر 
عنوان کرده است و تأکید دارد که آنان با انجام چنین 
حمله هایی، نمی توانند صدای رسا و برحق خبرنگاران 
و رسانه ها را خاموش کنند و حکومت در حمایت و 

گسترش آزادی بیان متعهد است.
در این اعالمیه هم چنان آمده است که رییس جمهور 
به ارگان های مربوط برای حفاظت از دست اندرکاران 
که  مدنی  و  اجتماعی  سیاسی،  فعاالن  و  رسانه ای 
اهداف حمالت تروریستی قرار گرفته اند، دستورهای 
این  عامالن  و مجازات  برای شناسایی  و  داده  جدی 

حمله، هدایت صادر کرده است.
حکومت افغانستان، آزادی بیان را یکی از بزرگ ترین 
دست آوردهایش می داند و فعالیت خبرنگاران و فعاالن 
مدنی برای پاس داری از نظام »جمهوریت« را اثرگذار 
جان  بر  امنیتی  تهدیدهای  افزایش  اما  می پندارد؛ 
به  را  زیادی  نگرانی های  مدنی،  فعاالن  و  خبرنگاران 

دنبال داشته است.

این که  از  پس  می کند،  تأکید  او  می کشید.  فریاد  را 
بسم اهلل تهدید شد، به نهادهای امنیتی شکایت نمود؛ 
اما فرمانده پولیس غور پاسخی به درخواستش نداد و 

کوتاهی نهادهای امنیتی سبب مرگ او شد.
حسن حکیمی، دیگر فعال مدنی در غور، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید که هرچند موضوع سوءقصد 
به جان عادل با نهادهای امنیتی در میان گذاشته شد، 
اما مسووالن ارشد امنیتی اقدام نکردند و کوتاهی آنان 

موجب مرگ این خبرنگار شد.
بسم اهلل عادل ایماق، چند روز پس از اولین سوءقصد 
دریافت  و  شهرت طلبی  موضوع  جانش،  به  ناکام 
پناهنده گی کشورهای خارجی را رد کرد و با انتشار 
به  غور  محلی  مسووالن  از  فیس بوکش،  در  مطلبی 

شدت گالیه کرده بود.
غور  صدای  رادیو  کارمندان  از  انوری،  شفقت اهلل 
از  و  داشت  عادل حدود 30 سال سن  که  می گوید 
دانشکده اقتصاد دانشگاه کندز سند فراغت گرفته بود. 
او هشت سال پیش ازدواج کرد و سه فرزند داشت. 
عادل حدود هفت سال پیش رادیو صدای غور را در 

این والیت تأسیس کرد.
بر اساس معلومات مقام های محلی غور، بسم اهلل عادل، 
پس از دریافت یک تماس تلفنی از فردی که هویتش 
مشخص نیست، در ناحیه دوم شهر فیروزکوه، مرکز 
این والیت، کشته شد. عارف عابر، سخنگوی والی غور، 

ادامه »موج خبرنگارُکشی«؛ 
چه کسی در ترور بسم اهلل عادل مقصر است؟

خلیل رسولی 

آسیه حمزه ای
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مهم  پرسش  این  به  طالبان، چقدر  با  گفت وگو  روند  در 
که آیا توان مهار سیاسی یک گروه تمامیت خواه مرتجع 
یک  است؟  شده  اندیشیده  دارد،  وجود  نظام  داخل  در 
نظام  یک  درون  در  گروه  این  »ذوب«  خوشبینانه،  ایده 
غیرایدیولوژیک و نورمال است؛ اما تجارب نشان می دهد 
ظرفیت  اسالم گرا  و  ایدیولوژیک  گروه های  تمام  که 
بزرگ  بخش های  بسیج  و  ساختارشکنانه  سیاست ورزی 
جامعه را در قالب سیاست پوپولیستی آراسته به مذهب، با 
سرمایه گذاری روی خشم و نارضایتی عمومی از وضعیت 
موجود دارند. به ویژه وقتی گزینه های بدیل دچار بحران و 
ناکارآمدی است، مسیر شان به سوی قدرت باز می شود و 
اغلب نهادها و روندهای دموکراتیک را به کمک رهبران 

اقتدارگرای پوپولیست تغییر می دهند.
سر  بر  طالبان  با  توافق  اصلی،  موضوع  فعلی  مرحله  در 
نوع نظام و رژیم سیاسی و حقوقی آینده در کشور است. 
تمایزهای بنیادین فکری و ارزشی دولت و طالبان، در نگاه 
اول راه را برای توافق و مصالحه می بندد؛ اما تصور می شود 
که دو طرف به خاطر موفقیت پروسه، باید از برخی مواضع 
و  سیاسی  نظم  طرف دار  که  طالبان  بیایند.  کوتاه  خود 
از چه  مذهبی تمامیت خواه و غرق در توهم پیروزی اند، 

چیزی کوتاه آمده می توانند؟
طالبان از نظر ایدیولوژیک با انتخابات آزاد و دموکراتیک 
که مبتنی بر اصل آرای مردم به عنوان منبع مشروعیت 
آنان، رهبر  به گفته  حاکمیت است، مشکل دارند. چون 
تنها باید به دست یک گروه صالح آگاه و عالم به شریعت 
انتخاب شود و نه با رأی عمومی که »فاسق و فاجر« در 
آن حق انتخاب زعیم را دارند. آن ها نه تنها از زمان عقاید 
منسوخ سیاسی افالطونی و ارسطویی پا به دوره معاصر 
اغلب  همانند  بلکه  نگذاشته اند،  امروز  انسان  تجارب  و 
گروه های اقتدارگرا، از رقابت آزاد هراس دارند. طالبان تنها 
انتخابات تن خواهند داد که قدرت سیاسی و  به  زمانی 
نظامی خود را از دست داده باشند و یا برای فرار از انهدام 
نهایی چاره ای جز پذیرش واقعیت جدید سیاسی نبینند. 
چنان چه، مجاهدین افغان با وجود مخالفت با دموکراسی، 
زیر فشار ایاالت متحده به نظام جدید سیاسی تن دادند. 
در حالی که در زمان حاکمیت شان، در دوره برهان الدین 
ربانی، به جای برگزاری انتخابات سراسری، به شیوه »اهل 
حل و عقد« برای گزینش رییس جمهور متوسل شدند 
بود.  سازگار  آنان  سیاسی  ایدیولوژیک  اعتقادات  با  که 
»اهل حل و عقد« مجلس متشکل از سران متنفذ قومی، 
نظامی و سیاسی و علمای مذهبی است که حق انتخاب 
رهبر را دارد که بعداً طالبان نیز از همین شیوه ی آقای 
ربانی و متحدانش برای مشروعیت بخشیدن به امارت مال 
محمد عمر استفاده کردند. بحث انتخابات دموکراتیک در 
روزهای پایانی حکومت ربانی در کابل، راهکار عمل گرایانه 
برای راضی ساختن طالبان به تقسیم قدرت بود؛ کاری که 
آقای ربانی و سایر گروه های جهادی باید در اوایل حکومت 

موقت در کابل در دهه هفتاد خورشیدی می کردند.
فعاًل، در فقدان همبسته گی فعال عمومی و غیبت نیروهای 
دموکراسی خواه واقعی در صحنه، با این حس استخوان سوز 
و نفس گیر درمانده گی و امید واهی به پایان جنگ، تن دادن 
به صلح ناعادالنه و غیردموکراتیک سهل تر شده است. زیرا 
از یک جانب گفتمان »جمهوریت« در افغانستان در سطح 
روایت و کارکرد آسیب دیده و از نیروی محرکه و فروغش 
کاسته شده است و از جانب دیگر با بی شکلی و سازمان 
سیاسی  طبقه  سازش کاری  و  انفعال  جامعه،  نیافته گی 
که سیاست را به امر شکلی و فردی تقلیل داده ، صحنه 
در  است.  نورماتیف خالی شده  دموکراسی  نظام  از  دفاع 
این وضعیت، تضعیف و حتا انهدام نظام سیاسی مسلط 
نیروهای مرتجع مذهبی و قومی مانند  از داخل، توسط 
طالبان و سیاست مداران قوم گرا که به خاطر قومیت از این 
گروه در گذشته حمایت کردند، هرگز یک تهدید اغراق آمیز 
بوده نمی تواند. هم چنان، نگرانی از معامله سیاست مداران 
با نفوذ بر سر ماهیت حقوقی و سیاسی دولت افغانستان 
که با تمام کاستی هایش فرسنگ ها از نظام مطلوب طالبان 

پیشگام تر و دلخواه تر است، به هیچ وجه بی جا نیست.
نگاه این سیاست مداران به صلح محدود به توقف محض 
جنگ است که هرچند برقراری آن یک هدف و خواست 
در  امر  این  که  می رود  آن  بیم  اما  است،  انسانی  فوری 
اصول  و  آرمان ها  عمده ترین  از  برخی  نادیده گرفتن  بدل 
سیاسی صورت گیرد که برای ساختن یک دولت و اجتماع 
سیاسی انسانی و پیش رو الزامی است و نادیده گرفتن آن 
به صلح ناعادالنه و جامعه عقب گرای متعصب ایدیولوژیک 
منجر می شود. نکته روشن در موضع گیری های برخی از 
سیاست مداران با نفوذ این است که در روی میز مذاکره هر 
چیزی قابل بحث است. هرچند ارگ، دفاع از جمهوریت را 
خط سرخ خود اعالم کرده است، اما منظور آن از »پرداخت 
بهای گزاف« برای آمدن صلح در افغانستان را نمی توان 
از  دفاع  صدای  آن،  از  بدتر  کرد.  درک  دقیق  صورت  به 
مردم ساالری و برابری خواهی را از سیاست مداران بیرون از 
دولت نمی توان شنید. گویا آنان گفتمان جمهوریت را نه 
معطوف به دفاع از اصول دموکراتیک و محافظت از حقوق 

کار را می خواستند به کمک نیروهای غیردموکراتی انجام 
دهند که اهداف متفاوتی را دنبال می کردند. جنگ ساالران 
قدرت مند در کابل و والیات که یک باره از لبه اضمحالل به 
ورطه قدرت و ثروت افتاده بودند، برای حفظ منافع، اقتدار 
سیاسی و شبکه های سیاه اقتصادی خود به دنبال داشتن 
تکنوکرات های  برعکس،  بودند.  ضعیف  مرکزی  دولت 
امور  رأس  در  غربی ها  توسط  که  غرب  متحد  مهاجر 
دولت  موجودیت  در  را  خود  قدرت  گرفتند،  قرار  دولت 
تضعیف  اصلی اش  رسالت  که  می دیدند  واحدی  مرکزی 
جنگ ساالران محلی بود که بر حسب تصادف و ناچاری، 
متحدان ایاالت متحده به حساب می آمدند. آن ها که خیلی 
سریع به کمک غرب و ائتالف های جدید محلی و قومی 
به بازی گران قدرت مند سیاسی و اقتصادی افغانستان بدل 
پناه گسترش حاکمیت  را در  شدند، توسعه قدرت خود 
دولت مرکزی ممکن دانستند که باید به هر شیوه ممکن، 
از جمله معیوب ساختن و ناکام نمودن نهادها و روندهای 
دموکراتیک نوپا، به این هدف دست پیدا کنند. هدف این 
دولت  تشکیل  از  فراتر  جدید،  دینامیسم  این  در  نیروها 
مقتدر مرکزی، کنترل گروهی و قومی قدرت سیاسی، با 

وجه غالب قومی بوده است.
که  است  مبرهن  واقعیت  این  متوجه  شکاکی  ذهن  هر 
تجدد  که  نمی برند  گمان  هرگز  واقع گرا  سیاست مداران 
به عنوان یک فرآیند تاریخی و زمان مند، در یک مقطع 
کوتاه زمانی، با مهندسی اجتماعی دولت به واسطه عساکر 
بیگانه و نیروهای فرصت طلب و فاسد محقق شود. با این که 
دموکراسی ذاتاً نظام سیاسی متعالی و پیش رو است، اما 
در عین حال هم چون منطق مشروعیت بخش هژمونی یک 
قدرت امپریالیست نیز عمل می تواند. بدتر از آن، نیروهای 
این واقعیت، کل  به  با توسل  ضد دموکراسی در منطقه 

روند دموکراسی و تجدد را به عنوان یک پروژه استعماری 
رد می کنند و به جای آن گفتمان های ارتجاعی فرهنگی و 
سیاسی بومی را بر می سازند که مبنای یک نظم سیاسی 

خشونت بار، حذفی و استبدادی قرار می گیرد.
استدالل  این  با  نیروها  این  از  ما  موضع  این جا  در  طبعاً 
جدا است که دموکراسی به خاطر استواری اش بر اصول 
حاکمیت  شهروندان،  بنیادین  حقوق  مردم،  حاکمیت 
قانون، مهار و نظارت نهادها و نیروهای حاکمه سیاسی و 
اقتصادی کارآمدترین و مترقی ترین نظام سیاسی در طول 
تاریخ بشریت بوده است. نظام های استبدادی به علت عدم 
پاسخ گویی به مطالبات و اراده عمومی، بی کفایتی و فساد 
به  اصالح  و  تغییر  با  مدیران سیستم، ضدیت  و  رهبران 
رغم مشکالت بنیادین ساختاری و مدیریتی و عدم ناتوانی 
در جلب رضایت عمومی، جذابیت نظام های دموکراتیک 
افزایش داده اند. تمام دولت های استبدادی در سطوح  را 
به واسطه  تنها  و  اند  رو به رو  نارضایتی داخلی  با  مختلف 
سرکوب و پروپاگاندا، اقتدار و اعتبار ظاهری خود را حفظ 

می توانند.
اما این واقعیت را نیز نادیده نمی گیریم که هر نظامی به 
صرف برگزاری انتخابات، کاماًل دموکراتیک و پاسخ گوی 
نیازهای مردم نیست. در افغانستان و در کل خاورمیانه، 
اغلب  و  غالب  الگوی  انتخاباتی  یا  ساختاری  دموکراسی 
ناکام بوده است. این نوع دموکراسی غیرنورماتیف تضادها و 
بحران های داخلی دولت ها را حل نکرده، حقوق و آزادی های 
شهروندان را بر بنیاد اصل برابری تأمین نتوانسته است و 
در ارایه خدمات مشکل دارد. برعالوه، صندوق رأی الزاماً 
تنها نیروهای دموکرات و ملی گرا را به قدرت نمی رساند، 
پوپولیست  و  غیردموکرات  نیروهای  رسیدن  مسیر  بلکه 
شان  خطر  عمده ترین  که  است  نیز  رهبری  و  قدرت  به 
پناه دموکراسی  استبداد در  و  اقتدارگرایی  نهادینه سازی 
ظاهری و دست کاری شده است و نمونه های آن را در ایران 
زیر  آیت اهلل خمینی  ایران،  در  می توانیم.  دیده  روسیه  و 
شعار برقراری جمهوریت، رهبری تظاهرات و اغتشاشات 
 ۱357 سال  در  و  گرفت  عهده  بر  را  ایران  شاه  علیه 
خورشیدی سلطنت مطلقه پهلوی را سرنگون کرد، اما از 
طریق یک همه پرسی آزاد و سراسری، حاکمیت استبدادی 
روحانیون را جایگزین سلطنت سکوالر پهلوی کرد که در 

این نظام ولی فقیه همه کاره امور دولت است، به هیچ کسی 
پاسخ گو نیست و قدرت عزل و نصب عالی ترین مقامات 
دولتی و لغو مصوبات پارلمان را دارد. هم چنان، با این که 
هر چهار سال انتخابات به منظور گزینش رییس جمهور 
برگزار می شود، اما رأی مردم مبنای مقبولیت دولت است 
تا مشروعیت آن. رییس حکومت و پارلمان صالحیت های 
و  فقیه  ولی  چون  دارند،  محدود  قانون گذاری  و  اجرایی 
نهادهای غیرمنتخب تحت امر وی، مانند شورای نگهبان 
قانون اساسی، می توانند جلو برنامه ها و مصوبات حکومت 
و پارلمان را بگیرند. کما این که سپاه پاسداران، مهم ترین 
را  خود  ایران،  اقتصادی  و  نظامی  نهاد  قدرت مندترین  و 
نه به رییس جمهور  به ولی فقیه پاسخ گو می داند،  تنها 

و پارلمان.
انتخاباتی،  دموکراسی  مشکالت  بزرگ ترین  از  یکی 
سیاست مداران  رعیتی   - ارباب  و  ناموثر  معیوب،  رابطه 
از  بهره گیری  با  سیاست مداران  است.  رأی دهنده گان  با 
و  فاسد  زد وبندهای  زبانی،  و  مذهبی  قومی،  تضادهای 
بده بستان های مالی و شغلی با گروه های ذی نفوذ محلی 
و منطقه ای در انتخابات محلی و کشوری به پارلمان ها و 
شوراها راه پیدا می کنند که هدف عمده شان نه رسیده گی 
به مطالبات و مشکالت رأی دهنده گان، بلکه کسب نفوذ 
به  این سیاست مداران که  مالی و سیاسی بیش تر است. 
انواع مختلف در فساد و بی کفایتی نظام اداری و سیاسی 
سهم دارند، به جای کار برای تغییر وضعیت عمومی، به 
خصوص در حوزه انتخابی شان، به افراد وفادار خود امتیاز 
می دهند. این سیاست مداران در تبانی با یک دیگر دستگاه 
نزدیکان،  می سازند،  وابسته  خود  به  را  عدلی  و  قضایی 
مختلف  بخش های  در  را  خود  وفادار  افراد  و  معتمدان 
نهادهای مجری قانون منصوب می دارند تا مصونیت عدلی 

و قضایی خود را تضمین کنند.
دموکراسی شکلی و معیوب صرفاً سازوکاری برای تقسیم 
قدرت میان جناح های سیاسی است که به مردم پاسخ گو 
و  نقض  پیوسته  به صورت  را  نیستند، حقوق شهروندان 
و  توجیه  به سود خود  را  نهادهای دموکراتیک  و  قوانین 
شفاف  مکانیسم  عنوان  به  دموکراسی  می کنند.  تحریف 
چند  جامعه  در  عمومی  رضایت  کسب  و  قدرت  تقسیم 
قومی، یک نظام سیاسی مناسب است، اما در عین حال 
از منظر هنجاری، بسیاری از خصایل پیش رو و امروزینش 
دست  از  مردساالر  و  مذهبی  چندپارچه  جامعه  در  را 
می دهد که یک نمونه آن جایگاه حقوقی و سیاسی زنان 
و اقلیت های قومی و جنسیتی در نظام سیاسی آن است. 
نابرابر  قوانین  و  ساختارها  می تواند  دموکراسی  واقع،  در 
دست  در  ضعیف  نهاد  به  را  دولت  یا  بخشد،  تداوم  را 
کند  تبدیل  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت مند  گروه  های 
است. در یک  آنان  و رضایت  تابع سازش  که کارکردش 
دموکراسی تقلیل یافته به یک نظام انتخاباتی، رأی مردم 
به نفع اربابان سیاسی استفاده می شود که عوامل اصلی 
نظام فاسد سیاسی، اداری و اقتصادی اند.این دولت پیش از 
آن که منافع عمومی را تأمین کند، دغدغه اش ایجاد تعادل 
میان منافع متضاد گروه های مختلف و کمک به برقراری 
صلح نسبی میان گروهی است؛ اما چنین دولتی پرتضاد در 
بلندمدت به خاطر بحران ها و مشکالت داخلی و خارجی 

همواره در معرض فروپاشی و ناکامی قرار دارد.
تحلیل فوق در مورد نظام دموکراتیک، طبقه سیاسی و 
فرهنگ سیاسی افغانستان صادق است. به همین خاطر 
اکنون به اعتبار و کارکرد دموکراسی در افغانستان چنان 
به  و حتا سیاست مداران  مردم  اعتقاد  که  رسیده  صدمه 
علت وجودی آن ضعیف شده است. سیاست مداران برای 
حفظ منافع خود، دموکراسی را که معطوف به حاکمیت 
است،  کارآمد  قانون، حفظ حقوق مردم و حکومت داری 
از معنای اصلی اش تهی ساخته و به طور فعال تخریبش 
به  نهادها و دستگاه های عریض و طویل دولت  کرده اند. 
خدمت  در  تنها  عامه،  منافع  و  حقوق  از  حفاظت  جای 
این  قرار داشته اند. بی دلیل نیست که در  کارگزاران شان 
وضعیت دفاع از دموکراسی، دفاع دشوار و ناامیدکننده از 
داعیه ای شده است که نه نیروهای مدافع شناخته شده و 
و دست  برای سر  اشتیاقی  عامه  افکار  نه  و  دارد  مصمم 

شکستاندن بر سر آن از خود نشان می دهد.
نظام های دموکراتیک در کشورهای مختلف، عمالً  ظرفیت 
و قدرت تشکیل دولت های ملی، نظام های اقتصادی مرفه 
و اداره موثر را داشته اند. در مقابل، تمام الگوی های بدیل 
سیاسی، چه کمونیستی و فاشیستی و چه شاهی مطلقه 
و اخوانی، نه تنها دولت های مشروع باثبات و مرفه ایجاد 
نتوانسته، بلکه در مقاطعی از تاریخ خود با برافروختن آتش 
ناآرامی و نارضایتی عمومی راه زوال را پیموده اند. دلیلش 
این است که نظام های جمهوری برخالف دیگر سیستم ها 
و با وجود انتقادات نیرومند از کاستی های شان، از یک سو 
و  حقوق  چون  مترقی  ارزش های  سلسله  یک  متضمن 
ایجاد فرصت  انسان ها،  برابری  بنیادین مردم،  آزادی های 
دیگر،  سوی  از  و  بوده  شهروندان  میان  همبسته گی  و 
برکناری  انتخاب رهبران کارآمد و مشروع،  سازوکارهای 
مدیران فاسد و ناتوان، مدیریت عقالنی و اصالح امور کشور 
را به وجود آورده اند. اما نظام جمهوری در افغانستان به 
بروکراسی  ناتوانی  خارجی،  مداخله  داخلی،  جنگ  دلیل 
و فساد طبقه سیاسی به موفقیت های تاریخی نظام های 
دموکراتیک و ملی در کشورهای دیگر دست نیافته است.

و آزادی های اساسی مردم، بلکه در خدمت تداوم قدرت 
رییس جمهور می دانند.

داخلی،  رقابت های سیاسی  و  اختالفات  که  است  روشن 
چند دسته گی در دفاع از اصول اساسی دولت را به وجود 
آورده است، اما نباید از سر این پرسش به ساده گی گذشت 
که صدای دفاع از جمهوریت چرا در جامعه ضعیف است؟ 
پویایی  و  کنش گری  رمق  و  انگیزه  ناامیدی  و  ترس  آیا 
سیاسی را از جامعه گرفته است یا نهادها و رهبران سیاسی 
مشروعیت و شایسته گی الزم را برای بسیج مردم ندارند؟

اعتبار از دست رفته
ایاالت  هجوم  دومی  پیامد  افغانستان  در  دموکراسی 
برای  واشنگتن  سرد،  جنگ  آغاز  از  بعد  است.  متحده 
تغییر رژیم های سیاسی نامطلوب خود، گسترش لیبرال 
بازار آزاد را در قلب سیاست خارجی خود  دموکراسی و 
قرار داد. اما نگاه ابزاری آن به این سیستم سیاسی باعث 
ناکامی آن در بیرون از حوزه غرب شده و پروژه لیبرال 
ایاالت  سلطه  هژمونیک  منطق  از  بخشی  دموکراسی 
متحده تلقی گردیده است. البته قدرت های فاتح در طول 
تاریخ همواره هجوم خود را با ارجاع به یک داعیه بزرگ 
و »نجات بخش« توجیه کرده اند. قوای فاتح، نظم جدیدی 
آراسته به منطق سیاسی و فرهنگی تازه را بنا کرده که 
ابزاری و سودجویانه بوده است.  منطق درونی آن فاسد، 
برای توسعه نظم سیاسی  را  قدرت اشغال گر منابع الزم 
دل خواه خود نداشته و به دلیل بیگانه بودنش همیشه با 
مشکل مشروعیت در سرزمین های تحت اشغال دست به 

گریبان بوده است.
سابقه دموکراسی در افغانستان به مبارزات مشروطه خواهان 
و آزادی خواهان افغانستان بر می گردد، اما پس از کودتای 

داوود خان گسستی در این فرآیند تاریخی اتفاق افتاد و 
به واسطه غلبه ایدیولوژی های سیاسی و فکری استبدادی 
از گفتمان سیاسی غالب در  اخوانی و کمونیستی تقریباً 
سال  در  اصلی  سیاسی  نیروهای  شد.  حذف  افغانستان 
بودند  سلفی  طالبان  و  اخوانی  جهادی  احزاب   ،200۱
که در حیات سیاسی خود با دموکراسی به عنوان نظام 
سیاسی »غربی« خصومت ورزیده بودند. از این رو، بازگشت 
دموکراسی به گفتمان سیاسی افغانستان را باید پیامد دومی 
جنگ ساالران  باالی  آن  تحمیل  و  متحده  ایاالت  هجوم 
هرچند  آورد.  حساب  به  مهاجر  تکنوکرات های  و  محلی 
ایاالت متحده در آغاز مطمین بود که در چارچوب طرح 
کالن بازسازی نظم سیاسی خاورمیانه از طریق براندازی 
رژیم های نامطلوب می تواند افغانستان و سپس عراق را به 
الگوی تجربی موفق دموکراسی نولیبرال در منطقه بدل 
سازد، اما در عمل این پروژه چنان از تناقضات بنیادین رنج 
می برد که طراحان آن خیلی زود از آن عقب نشینی کردند 
جفرسونی«  دموکراسی  »پروژه  دهه  یک  از  کم تر  در  و 
جای خود را به تیوریزه کردن نژادپرستانه و اورینتالیستی 
افغانستان به عنوان »کنفدراسیون قبایل بدوی« داد که از 
نظر آنان راه مدنیت »غرب متمدن« را در پیش نخواهد 

گرفت.
واقعیت این است که پروژه دموکراسی نولیبرال غربی در 
ماند.  ناکام  داخلی اش  تناقضات  خاطر  به  هم  افغانستان 
اول، منطق تهاجمی و استراتژیک نیروهای امریکایی در 
دموکراسی  مشروعیت  که  بود  صریح  آن قدر  خاورمیانه 
هم  و  مردم  هم  می شد.  زایل  باید  منطقاً  افغانستان  در 
نیروهای سیاسی متحد امریکا در افغانستان، دموکراسی 
را استراتژی واشنگتن برای رقابت و مهار قدرت های بزرگ 
آسیایی می دیدند که بالطبع منطق آن نه معطوف به اعمار 
یک نظم جدید سیاسی عادالنه و صلح آمیز دموکراتیک 
در منطقه بلکه در خدمت یک هژمونی ژیوپلیتیک قرار 
افغانستان  در  ادامه جنگ  آن ها  چارچوب،  این  در  دارد. 
را نیز منطق درونی رقابت ها و سلطه هژمونیک واشنگتن 

تلقی کرده اند.
دوم، غربی ها انتظار داشتند که با مهندسی ساختارها و 
افغان ها  افغانستان،  اجتماعی و سیاسی  مناسبات سنتی 
یک باره به »شهروندان نوین دموکراتیک« بدل شوند و این 

افسون خودكامه گی و گفتمان 
كم فروغ جمهوريت در افغانستان

خالد خسرو
بخش اول



هیأت های مذاکره کننده افغانستان و طالبان به تاریخ 
)22 قوس( فیصله کردند که برای مشوره و رأی زنی 
بیش تر پیرامون مذاکرات صلح به مدت سه هفته به 
اصلی مذاکرات در  تا روی آجندای  بروند  رخصتی 

سطح رهبری دو جانب بحث کنند.
هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان به کابل آمد 
کارشیوه،  روی  مذاکرات  روزه  جریان ۹0  درباره  و 
فهم طالبان از صلح و جنگ، وجوه مشترک و تقابل 
دوم  دور  در  اصلی  آجندای  مفاد  و  دو طرف  میان 
مذاکرات به ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه 

ملی گزارش داد.
در این ارتباط، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
هیأت  حضور  با  مشترک  جلسه  چندین  ملی 
مذاکره کننده داشت و فیصله شد که ادامه مذاکرات 
در دوحه برگزار و هیأت به لحاظ سیاسی و تخنیکی 
تقویت شود. کمیته رهبری فیصله کرد  و  حمایت 
مذاکره  پیشبرد  برای  را  الزم  صالحیت  هیأت  که 
دارد و از حکومت، کمیته رهبری و مردم افغانستان 

نماینده گی می کند.
هیأت طالبان هم به رهبری مال برادر به اسالم آباد 
سفر و با عمران خان، نخست وزیر و سایر مقام های 
آن کشور دیدار کرد. این نخستین بار نیست که مال 
برادر یا هیأت طالبان در مواقع حساس به پاکستان 
سفر می کند و به نهادهای اجرایی آن کشور پیرامون 
عقبه  پاکستان  می دهد.  گزارش  صلح  مذاکرات 
سیاسی طالبان است؛ این کشور هم در میدان نبرد 
از طالبان حمایت مالی، تسلیحاتی و نظامی می کند 
تعیین  جهت  و  مش  خط  آن ها  به  قطر  در  هم  و 
می  نماید. پاکستان در این روند منافع حیاتی دارد 
که در صورت عدم تأمین آن، اجازه نخواهد داد که 
روند صلح به نتیجه ای برسد. اسالم آباد حتا در زمان 
انزوا و فشارهای بین المللی موضع خود را در قبال 

افغانستان تغییر نداد.

امنیتی  و  پاکستان در تحوالت سیاسی  نقش 
افغانستان

پاکستان از زمان فروپاشی شوروی و سقوط حکومت 
داکتر نجیب تاکنون روی طالبان سرمایه گذاری و از 
این طریق منافع ملی خود را در افغانستان و منطقه 
مدت  این  طول  در  اسالم آباد  است.  کرده  پیگیری 
از  یکی  افغانستان  امنیتی   - سیاسی  تحوالت  در 
بازی گران تأثیرگذار امنیتی بوده است، هرچند گاهی 
میزان این تأثیرگذاری به دلیل تحوالت بین المللی و 
به قول رابرت کاپالن جغرافیای نامرتبط افغانستان 

فراز و فرود در پی داشته است.
نقش این کشور پس از سقوط حکومت داکتر نجیب 
و روی  کار آمدن طالبان برجسته تر شد. ولی با وقوع 
رویداد ۱۱ سپتامبر و حمله امریکا به افغانستان و 
اضحمالل رژیم طالبان، پاکستان به حاشیه رفت و 
این کشور ظاهرأ سیاست همراهی با ایاالت متحده 
را در پیش گرفت؛ ولی در موضعش هیچ تغییری 

نیاورد.
در  فعال  دیپلماسی  طریق  از  را  اهدافش  پاکستان 
عرصه بین المللی و تقویت گروه طالبان برای احیای 
مجددش در افغانستان دنبال کرد. دستگاه سیاست 
طی  را  مسیر  این  آی اس آی  و  کشور  آن  خارجی 
تحوالت  در  رسیدند. حاال  مرحله  این  به  تا  کردند 
افغانستان  جاری، نقش پاکستان در جنگ و صلح 

غیرقابل انکار است.
همواره  پاکستان،  در  آن  امن  النه های  و  تروریسم 
اسالم آباد  روابط  در  اختالف  و  تنش  نقاط  از  یکی 
و واشنگتن بوده است. واشنگتن از تمام گزینه های 
از  فشار برای وادارکردن پاکستان به ترک حمایت 
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عالی مصالحه ملی به پاکستان درب گفت وگو را باز 
کرد. استقبال بی پیشینه حکومت پاکستان به لحاظ 
پاکستان  نخبه گان  نگرش  از  بخشی  دیپلماتیک 
افغانستان است که بسته گی به تحوالت  نسبت به 
جاری و مبحث صلح دارد. عبداهلل در سفرش دیدگاه 
مقام های پاکستانی را نسبت به روند صلح ذهن یابی 
کرده است. الزم است که نتیجه گیری رهبری شورای 
دیپلمات های  و  خارجه  امور  وزارت  مصالحه،  عالی 
تحلیل گرفته شود  به  این سفر  از  اسالم آباد  مقیم 
عالی  با شورای  هماهنگی  در  آن  و حکومت طبق 

مصالحه ملی گام های بعدی را بردارد.
حکومت افغانستان برای ختم جنگ و حل بحران، 
باید با پاکستان وارد مذاکره شود. اگر پاکستان حس 
از طریق  افغانستان  قبال  نگرانی هایش در  کند که 
صورت  هیچ  به  نمی شود،  تأمین  صلح  و  مذاکره 
ابزاری چون طالبان را که 30 سال میلیون ها دالر 
صرف آن کرده و پیامدهای های بین المللی آن را هم 
بر عهده گرفته است، از دست نمی دهد. بحث دیورند، 
حضور فعال هند در افغانستان و آب های افغانستان 
با بقای پاکستان گره خورده است و از جمله منافع 
حیاتی پاکستان به شمار می رود. کشورها در ارتباط 
و  اخالقی  مالحظه  هیچ گونه  حیاتی شان  منافع  به 
انسانی ندارد. در محیط انارشیکال جنوب آسیا که 
فضای بدبینی و بی اعتمادی به شدت حاکم است، 
پاکستان بدون حل این موارد از موضع خود عقب 

نمی نشیند.
جنگ افغانستان بُعد داخلی ندارد، بلکه زمینه داخلی 
دارد که از سوی نیروهای سرگردان بی کار و بی سواد 
و گروه های تندرو و افراطی فراهم شده است. جنگ 
طالبان ابزاری  است برای تأمین منافع سیاسی این 
گروه و منافع ملی حامیان شان، به ویژه پاکستان. اما 
ایدیولوژی دینی  این جنگ،  تداوم  مهم ترین عامل 
است که به سربازان این گروه انگیزه خلق می کند و 

میدان های نبرد و مدارس دینی - آموزشی طالبان را 
خالی از طالب و سرباز نمی گذارد.

پیامدهای تروریسم دولتی بر اقتصاد و امنیت 
پاکستان

اقتصاد و امنیت پاکستان نیز از تروریسم دولتی و 
رشد آن در منطقه متأثر شده است. در حال حاضر 
گروه های  امن  پناهگاه های  و  تروریسم  پرورش 
تروریستی در آن کشور به یک تهدید جدی علیه 
تبدیل شده  پاکستان  ارضی  تمامیت  منافع ملی و 
است و این امکان وجود دارد که در آینده از کنترل 
ارتش و سازمان استخبارات آن کشور خارج شوند 
امنیتی سازند. هم اکنون  و پاکستان را وارد بحران 
گروه های تروریستی در دو طرف خط دیورند مستقر 
هستند و در بلوچستان و وزیرستان شمالی آزادانه 
نیز  پاکستان  علیه  بر  هرازگاهی  و  دارند  فعالیت 

تحرکاتی انجام می دهند.
گروه های تندرو و جنبش های اسالمی در منطقه و 
کشورهای آسیای مرکزی - مانند اویغورها، القاعده 
و اسالم گراهای جهادی که در برابر غرب می جنگند، 
از پاکستان تغذیه می شوند. پاکستان تا چه زمانی 
می تواند این گروه ها را در النه های شان بدون خطر 
وادارساختن  دالیل  از  یکی  کند؟  کنترل  و  حفظ 
همین  افغانستان،  حکومت  با  گفت وگو  به  طالبان 

نگرانی پاکستان است.
پاکستان از سال 20۱0 تاکنون با بحران اقتصادی 
آن  آن که  با  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  تورم  و 
آب های  به  کراچی  و  واگه  بندر  طریق  از  کشور 
برای  قوی  پتانسیل  و  است  وصل  بین المللی 
تجارت و ترانزیت به کشورهای آسیای مرکزی و 
آسیای غربی را دارد و هم چنان به انرژی آسیای 
مرکزی برای رشد صنعتی و تولیدی نیازمند است؛ 
و  افغانستان  در  تروریستی  گروه های  فعالیت  اما 
منطقه این فرصت را از پاکستان گرفته و اقتصاد 
و  اقتصادی )چین  این کشور در میان دو قدرت 
فعالیت  دلیل  که  به  است.  شده  تضعیف  هند( 
با  منطقه  و  افغانستان  در  تروریستی  گروه های 
حمایت پاکستان فرصت های کالن اقتصادی را از 

آن کشور زدوده است.
نخست وزیری،  کرسی  احراز  از  پس  خان  عمران 
خارجی،  کمک های  جذب  با  که  کرد  تالش 
به خصوص کمک های عربستان و ترکیه و چین این 

تورم را مدیریت کند، ولی موفق نشد.
پاکستان پالن دارد که از تجربه صنعتی و تولیدی 
چین بهره ببرد و برای تحقق این امر جداً به انرژی 
افغانستان  از  آن  راه  که  دارد  نیاز  مرکزی  آسیای 
می گذرد. پروژه تاپی و کاسا یک هزار در صورتی به 
پاکستان انتقال می یابد که در افغانستان ثبات بیاید 

و صلح تأمین شود.
انتقال  آسیا  جنوب  به  مرکزی  آسیای  انرژی  اگر 
یابد، پاکستان می تواند برعالوه بازسازی اقتصادش 
به بازار آسیای مرکزی دست پیدا کند. اما اولویت 
جدی تر از این برای پاکستان جلوگیری از نفوذ هند 
در افغانستان است. پاکستان نگران است که مبادا 
تأمین صلح و ثبات در افغانستان این نفوذ را تقویت 
اسالم آباد  بر  را  فشارها  طریق  این  از  هند  و  کند 

افزایش دهد.
از طریق شورای عالی مصالحه  افغانستان  حکومت 
و وزارت امور خارجه باید با پاکستان وارد مذاکره و 
گفت وگو شود و به رفع نگرانی های آن کشور در قبال 
افغانستان بپردازد تا بستر صلح فراهم شود.  آینده 
صلح بدون هم کاری صادقانه پاکستان نتیجه ای در 

پی نخواهد داشت.

تروریسم، به ویژه طالبان بهره برد؛ اما نتیجه نداد. در 
زمان بارک اوباما بیش ترین نیرو به افغانستان اعزام 
شد و بعد از آن ترمپ بارها در اظهاراتش، پاکستان 
را متهم به حمایت و پرورش تروریسم کرده است و 
به همین دلیل کمک های نظامی امریکا به پاکستان 

را قطع کرد. با آن هم پاکستان به راهش ادامه داد.
جنگ  پاکستانی  استراتژیست های  و  جنراالن 
ملی  منافع  راستای  در  خوبی  به  را  افغانستان 
کشورشان مدیریت کردند و دیپلمات های آن کشور، 
انزوای  برابر  را فریب دادند و در  بین المللی  جامعه 
از تروریسم  بین المللی کشورشان به دلیل حمایت 

مقاومت کردند.

با پاکستان وارد  افغانستان  باید حکومت  چرا 
مذاکره شود؟

تردیدی وجود ندارد که گروه طالبان با خواست و 
استقاللیت خودشان به پای میز مذاکره نرفته است؛ 
بلکه مجوز اسالم آباد در مذاکرات امریکا با طالبان و 
گفت وگوهای مستقیم با هیأت حکومت افغانستان 

شرط الزم بوده است.
منافع  افغانستان  ساله  چهل  منازعه  در  پاکستان 
منافع  که  جایی  می کند؛  جست وجو  را  ملی اش 
از  شود،  تهدید  و  نشود  تأمین  کشور  این  ملی 
هراس افگنانه  فعالیت های  از جمله  ابزارهای خشن 
کار می گیرد. نگرانی های این کشور درباره دیورند، 
آب های کابل و حضور هند با بقای پاکستان پیوند 
خورده است. به این دلیل نتایج مذاکرات بسته گی به 

رفع این نگرانی های پاکستان دارد.
حکومت افغانستان در کنار مذاکرات دوحه برای حل 
مذاکره شود.  وارد  پاکستان  با  باید  منازعه  و فصل 
گفت وگو با اسالم آباد به اندازه مذاکرات دوحه برای 
تعیین کننده  و  ثبات در کشور مهم  و  تأمین صلح 
شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  سفر  است. 

نقش پنهان اما تعیین کننده 
پاکستان در روند صلح افغانستان
حکومت افغانستان در کنار مذاکرات دوحه برای حل و فصل منازعه باید با پاکستان 
وارد مذاکره شود. گفت وگو با اسالم آباد به اندازه مذاکرات دوحه برای تأمین صلح 

و ثبات در کشور مهم و تعیین کننده است. سفر داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان درب گفت وگو را باز کرد. استقبال بی پیشینه 
حکومت پاکستان به لحاظ دیپلماتیک بخشی از نگرش نخبه گان پاکستان نسبت به 

افغانستان است که بسته گی به تحوالت جاری و مبحث صلح دارد. عبداهلل در سفرش 
دیدگاه مقام های پاکستانی را نسبت به روند صلح ذهن یابی کرده است. الزم است 
که نتیجه گیری رهبری شورای عالی مصالحه، وزارت امور خارجه و دیپلمات های مقیم 

اسالم آباد از این سفر به تحلیل گرفته شود و حکومت طبق آن در هماهنگی با شورای 
عالی مصالحه ملی گام های بعدی را بردارد.

خدایار نایب زاده، روزنامه نگار
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شبکه سی ان ان روز گذشته به نقل از یک مقام مطلع 
امریکایی گزارش داد که ایران طی 4۸ ساعت گذشته 
سطح آماده باش نیروهای دریایی اش را در خلیج فارس 

افزایش داده است.
این مقام که به گفته سی ان ان دارای آخرین اطالعات در 
این زمینه بوده، گفته است، مشخص نیست که افزایش 
سطح آماده باش نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس 
امریکا  احتمالی  اقدام  با  مقابله  برای  دفاعی«  »اقدامی 
برای  کشور  این  نیروهای  آماده سازی  نشانه  یا  است 

اقدامی در خلیج فارس علیه نیروهای امریکایی.
در همین زمینه، روزنامه نیویورک تایمز نیز دو روز پیش 
به نقل از تحلیل گران امنیتی امریکا گزارش داد که ایران 
سطح آماده باش سیستم پدافند هوایی و نیروهای دریایی 

خود را افزایش داده است.
به نقل از رادیو فردا، سی ان ان در این گزارش می گوید، 
در آستانه سال گرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده 
فرمانده گروه  معاون  ابومهدی مهندس،  و  سپاه قدس، 
حشد الشعبی عراق، ایران و امریکا یک دیگر را به تشدید 

تنش در خلیج فارس متهم می کنند.
در همین زمینه، نمایند ه گی ایران در سازمان ملل روز 
گذشته پرواز بمب افکن های امریکایی بر فراز خلیج فارس 
و دریای عمان را »ماجراجویی نظام« و »تحریک آمیز« 

خواند.
دو  پرواز  که  گفته اند  امریکایی  مقام های  مقابل  در 
به  واکنش  در  »بازدارنده«  اقدامی  بی-52  بمب افکن 
ظرف  دارد  قصد  ایران  این که  از  حاکی  است  عالیمی 
ایاالت  اهداف متحدان  علیه  را  آینده حمالتی  روزهای 

متحده در عراق یا دیگر نقاط خاورمیانه انجام دهد.
با تشدید تنش در منطقه  سی ان ان می گوید، هم زمان 
بین ایران و امریکا، جنگ لفظی بین دو کشور نیز تشدید 

شده است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، روز جمعه 
در سخنرانی خود در مراسم بزرگ داشت قاسم سلیمانی 
در دانشگاه تهران، مقام های امریکایی را تهدید کرد که 
انتقام  برای  درون خانه شما«  »از  است کسانی  ممکن 

کشته شدن قاسم سلیمانی دست به اقدام بزنند.
این در حالی است که دونالد ترمپ، ربیس جمهور امریکا، 
به ایران هشدار داده است که اگر یک امریکایی کشته 

شود، ایران را مسوول خواهد دانست.
طور  به  اسراییل  رسانه های  می گوید،  ان  ان  سی 
اقدام  گسترده ای گزارش یک رسانه عربی در خصوص 

نظامی علیه ایران را بازتاب داده اند.
روزنامه عربی »دارالحیاة« گزارش داده است که اسراییل 
و عربستان سعی دارند دولت دونالد ترمپ را قانع کنند 
در 20  امریکا  دولت جدید  آمدن  کار  روی  از  پیش  تا 
ایران دست به اقدام  جنوری، علیه تاسیسات هسته ای 

نظامی بزند.
طی هفته های اخیر با نزدیک شدن به سال گرد کشته 
امریکا تشدید  ایران و  بین  شدن قاسم سلیمانی تنش 
شده است. در همین زمینه سه مقام دفاعی دو روز پیش 
به سی ان ان گفته بودند که ایران اخیرا سالح هاي متعارف 
در  بالستیک  کوتاه برد  موشک های  جمله  از  پیش رفته 

اختیار شبه نظامیان شیعه قرار داده است.
معاون  المهندس،  ابومهدی  با  همراه  سلیمانی  قاسم 
از  دیگر  گروهی  و  عراق،  حشدالشعبی  گروه  فرمانده 
پارسال در  ماه جدی  روز ۱3  و عراقی  ایرانی  نظامیان 
در  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش  پهپادی  حمله  جریان 

نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند.

به گزارش دویچه وله فارسی، همکار پیشین داروخانه ای در 
ایاالت متحده بیش از 500 دوز واکسین ضد کرونای ُمدرنا 
را نابود کرده است. شیوه نادرست نگهداری باعث نابودی 
واکسین ها شده و پولیس گمان دارد که این امر آگاهانه و 

عمدی پیش آمده است.
ایالت ویسکانسن  همکار پیشین داروخانه شفاخانه ای در 
امریکا متهم است که حدود 570 دوز از واکسین کرونا را 

نابود کرده است.
متهم  مرد  که  دارد  آن  از  نشان  مأموران  اولیه  تحقیقات 
صدها واکسین کرونای ساخت ُمدرنا را به عمد از یخچال 

بیرون گذاشته است تا خراب و بی مصرف شوند.
واکسین  از  است.  داده  رخ  دسامبر   2۶ در  رویداد  این 
به گفته  است که  به مصرف رسیده  آسیب دیده 57 دوز 
داروخانه پی آمد زیان مندی نخواهد داشت. تنها افراد باید 

دوباره واکسین تزریق کنند.
قیمت واکسین های خراب  شده حدود ۸ تا ۱۱ هزار دالر 

تخمین زده می شود.
مردی که در تخریب واکسین ها مسوول شناخته می شود، 
برای مدتی کوتاه بازداشت و سپس آزاد شد. علیه او هنوز 
بر  پولیس  سوءظن  است.  نشده  تنظیم  کیفرخواستی 
احتمال رقابت میان سازنده گان و عرضه کننده گان گوناگون 

واکسین متمرکز است.
در امریکا از نیمه ماه دسامبر تزریق واکسین ضد ویروس 
با  کارزار  این  است.  شده  شروع  کوو-2(  )سارس  کرونا 
واکسین محصول بیونتک/فایزر شروع شد و اکنون با ُمدرنا 

نیز ادامه یافته است.
از آغاز گسترش پاندمی در امریکا حدود 20 میلیون نفر در 

این کشور به ویروس کرونا دچار شده اند.
بیماری  به  ابتال  اثر  بر  تاکنون  نفر  هزار   340 حدود 

کووید-۱۹ جان خود را در این کشور از دست داده اند.

سی ان ان: 
ایران سطح آماده باش نیروهای 
دریایی خود در خلیج فارس 

را افزایش داده است

مجلس سنای امریکا 
وتوی ترمپ را باطل کرد

نابودی بیش از ۵۰۰ دوز 
واکسین کرونا در امریکا

که  زمانی  از  بار  نخستین  برای  امریکا  کنگره 
دونالد ترمپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده 
را  بودجه  او درباره الیحه  رسیده است، وتوی 

باطل کرد.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش آسوشیتدپرس، 
در نخستین روز از سال 202۱ و در نشست روز 
گذشته سنای امریکا که در آن جمهوری خواهان 
اکثریت را در اختیار دارند، شکست وتوی دونالد 
ترمپ درباره الیحه 740 میلیارد دالری بودجه 

نظامی به رای گذاشته شد.
از  سنا،  رای گیری  از  پیش  ترمپ  دونالد 
در  و  کرده  انتقاد  جمهوری خواه  سناتورهای 
و ضعیف  بود: »رهبری خسته  نوشته  توییتی 
جمهوری خواهان اجازه خواهد داد که الیحه بد 

دفاعی تصویب شود.«
اعضای سنا  ترمپ هم چنین روی کرد  دونالد   
را  وتو  کردن  خنثا  برای  رای گیری  قبال  در 
»اقدامی« زشت و تسلیم کامل افراد ضعیف در 
فناوری توصیف کرده  بزرگ  برابر شرکت های 

بود.
ترمپ  دونالد  وتوی  شکست  به  سناتور   ۸۱
رای مثبت دادند و ۱3 سناتور با آن مخالفت 
که  نیز  امریکا  نماینده گان  مجلس  در  کردند. 
دموکرات ها اکثریت را در اختیار دارند، پیش تر 
ترمپ  دونالد  وتوی  به شکست  نماینده   322
رای مثبت دادند و ۸7 نفر با آن مخالفت کردند.
بی اثر کردن وتوی دونالد ترمپ نیازمند دو سوم 

آرای اعضای سنا و مجلس نماینده گان بود.

افزایش  دالری  میلیارد   740 بودجه  این  در 
حقوق نیروهای مسلح امریکا نیز در نظر گرفته 
شده است. دونالد ترمپ چهارم ماه جدی الیحه 

بودجه نظامی مصوب کنگره را وتو کرده بود.
دفاعی  بودجه  از الیحه  انتقاد  با  ترمپ  دونالد 
کردن  محدود  در  الیحه  این  بود  گفته 
است.  بوده  ناکام  اجتماعی  شرکت های شبکه 
به گفته رییس جمهور امریکا، این شرکت ها در 
روی کردی  ریاست جمهوری  انتخابات  جریان 

مغرضانه در قبال او داشتند.
دونالد ترمپ هم چنین با تغییر نام پایگاه های 
ارتش جنوب در  نام فرماندهان  به  نظامی که 
جنگ داخلی امریکا نام گذاری شده اند، مخالفت 

کرده بود.
آسوشیتدپرس می گوید، بدون اقدام هماهنگ 
اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در 
کنگره امریکا امکان شکست وتوی دونالد ترمپ 

وجود نداشت.
این گزارش می افزاید، دونالد ترمپ در طول 
در  خود  جمهوری  ریاست  چهارساله  دوره 
اجرای انضباط حزبی برای جمهوری خواهان در 
کنگره موفق بود، هرچند تعداد انگشت شماری 

از اعضای این حزب با او مخالفت کرده بودند.
اقدام  اما  است،  کرده  اضافه  خبرگزاری  این 
و  جمهوری خواه  حزب  دو  اعضای  هماهنگ 
دموکرات در شکست وتوی رییس جمهوری در 
کنگره، نشان از محدودیت نفوذ دونالد ترمپ در 

هفته های پایانی کارش است.

جانسون،  بورس  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
نخست وزیر بریتانیا، در حساب توییتری خود اعالم 
ابتدای سال 202۱، ریاست  از  این کشور  کرد که 

گروه هفت را عهده دار شده است.
این  اهمیت  مطلب،  این  اعالم  با  جانسون  آقای 
افزود:  باال دانست و  بریتانیا بسیار  برای  موضوع را 
مهم  بسیار  بریتانیا  برای  را  سال  موضوع،  »این 
خواهد کرد. من مشتاقانه منتظر استقبال از دوستان 
و متحدان خود هستم. ما ویروس کرونا را شکست 
کنار  در  را  بهتری  مسیر  آن  از  پس  و  می دهیم 

یک دیگر می سازیم.«
عهده دار  را  هفت  گروه  رهبری  حالی  در  بریتانیا 
می شود که این کشور از ابتدای سال جدید میالدی، 
و مسیر جدیدی  اروپا خارج شد  اتحادیه  از  رسما 
را در روابط خارجی خود در پیش گرفت. بریتانیا 
با چالش های عمده ای در  بوریس جانسون حاال  و 
گروه هفت مواجه خواهند بود که احتماال یکی از 
مهم ترین آن ها انتخاب نوع روی کرد در قبال روسیه 

خواهد بود.

آقای جانسون هم چنین وعده داده تا با پایان بیماری 
کشور  هفت  رهبران  از  بتواند  بریتانیا  کووید-۱۹، 
بزرگ صنعتی جهان میزبانی کند. در سال جاری 
هم  اسکاتلند  در شهر گالسگوی  بریتانیا  میالدی، 

میزبان نشست تغییرات اقلیمی خواهد بود.
در  هم  بریتانیا،  خارجه  امور  وزیر  راب،  دومنیک 
توییتر خود نوشت که این کشور پس از گذراندن 
سال سخت 2020، منتظر روزهای بهتر است. آقای 
راب هم چنین تاکید کرد که کشورش به تالش برای 
تهیه واکسین برای آسیب پذیرترین افراد جهان ادامه 

خواهد داد.
آقای راب در توییتی نوشت: »سال هیجان انگیزی 
برای بریتانیا در پیش است. ریاست شورای امنیت 
سازمان ملل در ماه فبروری، ریاست گروه هفت که 
نشست آن در تابستان برگزار می شود و میزبانی از 
برگزار  نوامبر  ماه  در  که  اقلیمی  تغییرات  نشست 

خواهد شد.«
را  آزاد  تجارت  »ما  افزود:  ادامه  در  هم چنین  او 
گسترش خواهیم داد، وضعیت حقوق بشر را ارتقا 

می دهیم و با چالش های پیرامون بیماری کووید-۱۹ 
مقابله خواهیم کرد.«

راب در ماه گذشته میالدی به عنوان نماینده بورس 
مودی،  نارندرا  از  هند،  به  خود  سفر  در  جانسون 
نخست وزیر هند، دعوت کرده بود تا به گروه ه4ت 
برای  بریتانیا  طرف  از  تالشی  دعوت  این  بپیوندد. 
افزودن کشورهای هند، کوریای جنوبی و استرالیا 
به گروه هفت است که قرار است پس از اضافه شدن 

این کشورها به »دموکراسی ۱0« تغییر نام دهد.
سخنگوی بوریس جانسون پیش تر تاکید کرده بود 
این که چه کشورهایی برای اجالس دعوت شوند، از 

اختیارات میزبان خواهد بود.

یک روز پس از برکزیت، بریتانیا ریاست گروه هفت را برعهده گرفت


