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۳

از پیش نویس  را  بودجه شفاخانه های ۱۲ والیت  تازه گی  به  عامه  وزارت صحت 
بودجه سال مالی ۱400 حذف کرده است. بدین ترتیب بودجه این شفاخانه ها 
زیر چتر بودجه عادی انتقال و معاش ها براساس آن پرداخت می شود. این اقدام 
با واکنش های تند کارمندان صحی، به ویژه داکتران شفاخانه های این ۱۲ والیت 
سرپل،  بغالن،  کندز،  تخار،  والیت های  در  صحی  کارمندان  است.  شده  روبه رو 
سمنگان، هرات، غزنی، غور، زابل و قندهار با انتقاد از این عملکرد وزارت صحت، 
می گویند که حذف بودجه شفاخانه های والیتی و حوزه ای این والیت ها »ضربه 
زدن به نظام صحی و مردم این مناطق است«. به باور این کارمندان صحی، آنان 
در ناامنی و در دورترین نقاط کشور خدمات صحی به مردم ارایه می کنند و نباید 

در حق شان کم لطفی شود.

داکتران در صورت کاهش معاش، به ترک 
وظیفه مجبور می شوند

۴ ۴

عقب نشینی مسووالنه؛ لزوم دوری از تکرار سه اشتباه تاریخی
وزارت خارجه یا اداره 

صدور تسلیت؟ ارتش سرخ در شانزدهم فبروری ۱989 میالدی به شکل کامل افغانستان را ترک کرد. رهبران اتحاد جماهیر شوروی پس از 
آن که متوجه شدند جنگ افغانستان پیچیده و فرسایشی شده و ادامه آن با هزینه های هنگفت مالی و انسانی همراه است، تصمیم 

گرفتند تا از طریق سیاسی به حل جنگ بپردازند.

تهدید دولت به سقوط 
جرم است
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۳

اعتراض به کاهش معاش کارمندان صحی؛
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

اظهارات حکمتیار و حکم قانون؛



۸صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست 
جمهوری اظهارات گلبدین  حکمتیار، رهبر حزب 
اسالمی درباره سقوط حکومت و محاصره ارگ 
خوانده  سیاسی«  »فکاهی  را  جمهوری  ریاست 

است.
بیست وششم  یک شنبه،  روز  حکمتیار  گلبدین 
دلو که به مناسبت خروج قشون سرخ شوروی 
داد  هشدار  می کرد،  سخنرانی  افغانستان  از 
دولت  و  اسالمی  توافق نامه صلح حزب  اگر  که 
گسترده  تظاهرات  راه اندازی  با  نشود،  عملی 
به سرنوشت  را  ارگ نشینان  و  محاصره  را  ارگ 

»پرچمی ها« گرفتار خواهد کرد.
حکمتیار هم چنان حکومت را به سنگ اندازی در 
از کشورهای  روند صلح متهم کرد و گفت که 
تجارتی سالح  کانتینرهای  در »ضمن«  منطقه 
به کشور وارد و به فرماندهان ضد طالبان توزیع 

می کند تا برای جنگ آماده گی بگیرند.
گفته  اظهارات  این  به  واکنش  در  صالح  امراهلل 
به صورت  به آوردن سالح  نیاز  است که دولت 

مخیفانه و قاچاقی ندارد.
به گفته او، دولت همیشه نیازهای تسلیحاتی اش 
را به صورت واضح و مشروع برآروده کرده است 

و می کند.
در  تسلیحاتی  تدارکات  که  است  افزوده  صالح 
صالحیت های مقام ریاست جمهوری است و او 
مصلحت آخر را تعیین می کند که از کدام مرجع 

خریداری شود.
به بخش  اشاره  با  اول ریاست جمهوری  معاون 
دیگری از سخنان حکمتیار گفته است که بیش 
از 40 سال تالش فرسایشی و افسرده کن توأم با 
بغاوت، کودتا، دسیسه، توطیه، جنگ و کشتار، 

»موصوف« را به ارگ نرسانید.
او افزوده است که حکمتیار به هیچ آدرس ضد 
با  و  باشد  نکرده  مراجعه  که  نیست  افغانستان 

آن هم به ارگ نرسید.
ادامه در صفحه ی فیس بوکش نوشته  صالح در 
است، وقتی که گلبدین حکمتیار به بیرق ملی، 
ارگ  به  کرد،  تمکین  نظام  و  اساسی  قانون 
جمع  یک  در  را  ساعاتی  تا  کردند  مهمانش 

بگذارند.
معاون اول ریاست جمهوری افزوده است: »آن 
ساعات را نیز ضایع ساخت و جریحه ایجاد کرد. 
حاال از مرحله راکت زدن به حرف زدن تکامل 
بگذرایم.  ارج  باید  را  بخش  این  است.  نموده 
بگوید.  است  دلش  چه  هر  بگوید.  بگذارید 

فکاهی های سیاسی خبر سازترند.«
از  که  درباره »مقاومت دوم«  سخنان حکمتیار 
نیز  است،  شده  مطرح  چهره ها  از  برخی  سوی 

واکنش برانگیز بوده است.
از  شماری  که  گفت  اسالمی  حزب  رهبر 
»ناافغان های ملت ستیز و جنگ طلب« شعارهای 
»مقاومت دوم« را به اشاره و دستور کشورهای 
که  افزود  ادامه  در  او  دادند.  سر  طلب  جنگ 

مقاومت اول این ها به فرار تا کوالب منجر شد.
جمعیت  حزب  شورای  رییس  نور،  عطامحمد 
اسالمی در واکنش به این سخنان در صفحه ی 
اظهارات  که  است  نوشته  خود  فیس بوک 
را  او  بیچاره گی«  و  عقده مندی  »اوج  حکمتیار 

نشان می دهد.
از وطن  برای دفاع  نور گفته است که مقاومت 
بود. او اما حکمتیار را متهم به قتل عام ۷0 هزار 

نفر کرده است.
روایت  مقاومت  که  است  افزوده  نور  عطامحمد 
شورای  رییس  است.  کشور  تاریخ  از  بخشی 
اجرایی حزب جمعیت پرسیده است که روایت 
حکمتیار که نور از آن به عنوان »آقای فراری« 
یاد کرده است، جز خشونت، نفرت، انزجار، قتل 
چه  بیگانه گان  برای  صداشدن  و  مزدوری  عام، 

بوده است؟
نور هم چنان گفته است: »حکمتیار از درون خانه 
کرایی حکومت که توان بیرون شدن از آن جا 
را ندارد، طرح براندازی نظام را مطرح می  کند، 
باشد  مطلع  حکمتیار  است.  خنده آور  چقدر 
به  پیروزمندانه  را  اول  مقاومت  که  همان گونه 
موفقیت رسانیدیم، مقاومت دوم را درصورت نیاز 
و برای دفاع از کشور و مردم شکل خواهیم داد.«

صالح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت اسالمی 
نیز به سخنان حکمتیار واکنش نشان داده است.

ربانی گفته است که مقاومت ملی دولت اسالمی 
از مستقل ترین حرکت ها در تاریخ مبارزات کشور 
بوده است. او در پایان تأکید کرده است که در 
شرایطی که افغانستان به همدلی و همبسته گی 
نیاز دارد، اظهارات تخریش کننده و عقده مندانه ای 
ایجاد  و  نفرت  و  نفاق  ترویج  جز  دست،  این  از 
نیروهای  فضای تشتت و فاصله میان گروه ها و 

سیاسی و جامعه، پی آمد دیگری ندارد.

 

ناتو،  نظامی  سازمان  عضو  کشورهای  دفاع  وزرای  روزه  دو  نشست 
فردا )چهارشنبه، ۲9 دلو( برگزار می شود. این نشست به دلیل شیوع 
ویروس همه گیر کرونا به شکل آنالین تنظیم شده است. وزرای دفاع 
ناتو در این نشست درباره تمدید ماموریت سربازانش پس از ماه می 
امسال و یا خروج آن ها در این ماه تصمیم می گیرند. این تصمیم برای 

آینده افغانستان یک نقطه عطف است.
سازمان نظامی ناتو در حال حاضر حدود ده هزار سرباز در افغانستان 
دارد. این سربازان در قالب ماموریت حمایت قاطع فعالیت می کنند. 
افغان و مداخله در  نیروهای  به  نقش آن ها آموزش و مشورت دهی 

جنگ  در صورت طلب کمک از سوی نیروهای افغان است.
طبق توافق نامه امریکا و طالبان، آخرین گروه از سربازان خارجی باید 
در ماه می سال جاری میالدی، افغانستان را ترک کند. پیش از آن، 
گروه طالبان می باید روابط خود با گروه های تروریستی را قطع و وارد 
مذاکره با دولت افغانستان می شد. هم زمان باید از حمله به نیروهای 
خارجی دست می کشید و تن به کاهش خشونت قابل مالحظه می داد.
دو ماه بیش تر تا زمان خروج کامل سربازان بین المللی از افغانستان 
از  سال  یک  به  نزدیک  جریان  در  طالبان  گروه  است.  نمانده  باقی 
این  اصلی  شرط  چهار  از  شرط  یک  تنها  دوحه،  توافق نامه  امضای 
توافق نامه را اجرا کرده است. اگرچه این گروه وارد مذاکره با دولت نیز 
شده بود، اما فعاًل میز مذاکره را ترک کرده است. به این ترتیب، تنها 
شرطی که از سوی گروه طالبان به صورت کامل رعایت شده است، 

پرهیز از حمله به نیروهای خارجی است.
سطح خشونت ها در افغانستان بسیار بلند است. بیم آن می رود که 
این خشونت ها در بهار سال آینده افزایش چشم گیر پیدا کند. بارها به 
گروه طالبان گوش زد شده است که سطح خشونت ها را کاهش دهد؛ 
اما این گروه جدی نگرفته است. این بی اعتنایی حاال کار را به جایی 
رسانده که شکست مذاکرات بین دولت و طالبان تقریباً به یک امر 

قطعی تبدیل شده است.
از جانب دیگر، مطالعات نیروهای افغان و خارجی نشان می دهد که 
روابط گروه طالبان با سایر گروه های تروریستی تا هنوز قطع نشده 
است. هرچند طالبان بارها مدعی شده اند که هیچ پیوندی با القاعده 
و داعش ندارند. گزارش های نهادهای مستقل نیز روابط طالبان با این 

گروه ها را که تهدیدی برای امنیت جهانی اند، تأیید کرده است.
اجرای  نیستند،  توافق نامه دوحه  به  متعهد  در شرایطی که طالبان 
تنها  طالبان  دید  از  است. جنگ  نوع خودکشی  یک  برنامه خروج، 
ابزار کارآمدی است که می تواند راه ورود این گروه به کاخ قدرت را 
هموار کند. این گروه در جریان چندین ماه مذاکره با دولت، به خوبی 
نشان داده است که به کم تر از قبضه کامل قدرت راضی نیست و با 
ارزش های دموکراتیک و مظاهر دنیای مدرن مشکل دارد. بنابراین، 
ترک افغانستان در چنین شرایطی و واگذار کردن این کشور به حال 
خودش، هم برای امنیت و ثبات افغانستان و هم برای امنیت جهانی 

بسیار خطرناک است.
افغانستان کماکان مستعد تبدیل شدن به پناه گاه گروه های تروریستی 
القاعده، داعش و تروریسم جهانی است. به ویژه آن که گروه طالبان تا 
هنوز روابط خود را با این گروه ها حفظ کرده است. گروه طالبان به 
صورت ماهرانه در کمین است که به محض خروج سربازان بین المللی، 
کار حکومت بر سر اقتدار را از راه جنگ یک طرفه کند. اگر نیت این 
گروه غیر از این بود، از وقت کشی در مذاکرات پرهیز می کرد و اجازه 
می داد که پیش از فرارسیدن ماه می، سرنوشت سیاسی افغانستان 
در پشت میز مذاکرات تعیین می شد. لذا به دلیل آن که عزم گروه 
طالبان برای ادامه جنگ کماکان جزم است و برای غلبه بر جبهه 
دولت از سایر گروه های تروریستی استمداد می جوید، ترک افغانستان 

به مصلحت نیست.
افغان ها دوست ندارند که نیروهای خارجی برای همیشه در افغانستان 
با  مبارزه  برای  که  می دهند  ترجیح  اما  آن ها  باشند.  داشته  حضور 
پناه گاه  به  افغانستان  تبدیل شدن  از  و جلوگیری  تروریسم جهانی 
گروه های تروریستی، روی حضور نیروهای خارجی حساب کنند. از 
این رو، انتظار می رود که وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان ناتو در 
نشست دو روزه خود مسووالنه درباره سربازان باقی مانده این سازمان 
در افغانستان تصمیم بگیرند. تصمیم وزرای دفاع این سازمان می باید 
بازتاب واقعیت های موجود افغانستان باشد و مسیر آینده این کشور را 

به سمت امنیت و ثبات جهت بدهد.
آینده  مسیر  جهت دهی  در  ناتو  سازمان  خارجه  وزرای  تصمیم 
افغانستان تعیین کننده است. اگر قرار شود که نیروهای ناتو در شرایط 
چنین آشفته افغانستان را ترک کنند، باید مطمئن بود که این کشور 
در شرایط بدتر از وضعیت کنونی قرار خواهد گرفت. برعکس، اگر 
قرار شود که این نیروها حفظ گردد، باید برای استفاده موثر از حضور 
این نیروها شرایط تازه ای در برابر دولت و طالبان قرار داده شود. این 
افغانستان و گروه طالبان را وادار بسازد که  باید دولت  شرایط تازه 
فوراً  تفاهم سیاسی  انجام  برای  و  دوباره پشت میز مذاکرات حاضر 
این  ادامه حضور  این صورت،  غیر  در  معنادار شوند.  مذاکرات  وارد 
نیروها تنها می تواند از سقوط دولت به دست گروه طالبان و گروه های 
تروریستی هم سو با این گروه، پیش گیری کند. البته این هم غنیمت 

کوچکی نیست.

نشست وزرای دفاع 
ناتو برای افغانستان 
سرنوشت ساز است

سه شنبه
شماره 3543

۲۸ دلو 1399
1۶ فبروری ۲0۲1
قیمت: ۲0 افغانی

سال سیزدهم
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و  باخته گان  مال  از  شماری  هرات:  ۸صبح،   
گمرک  آتش سوزی  در  که  موترهایی  مالکان 
اسالم قلعه هرات اموال شان حریق شد، خواهان 

دریافت خسارت هستند.
آنان روز دوشنبه، بیست وهفتم دلو، با حضور در 
یک گردهم آیی اعتراضی، از حکومت خواستند 
برای شان  شده،  تخریب  اموال  بهای  معادل  که 
خسارت پرداخت کند. معترضان ادعا دارند که بر 
اساس قانون گمرکات، مواد نفتی باید طی شش 
تانکر  هزاران  اما  شود،  خارج  گمرک  از  ساعت 
مواد سوختی، مواد خوراکی و مواد ساختمانی، 
در  فساد  موجودیت  دلیل  به  روز   ۲0 تا   ۱0

گمرک، متوقف مانده اند.
روزنامه  به  موترداران،  از  محمودی،  نعمت اهلل 
پرداخت  خسارت  برایش  باید  می گوید  8صبح 
گمرک  مسووالن  آتش سوزی،  مقصر  و  شود 
آنان،  کارشکنی«  و  »فساد  که  هستند  هرات 
سبب گسترش آتش و افزایش خسارت مالی شد.

امتحان  زمان  معارف  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
مکاتب در والیت های سردسیر و نهایت سردسیر 

را اعالم کرد.
در اعالمیه ای که روز دوشنبه، بیست وهفتم دلو، 
از سوی این وزارت به نشر رسید، آمده است که 
امتحان ساالنه مکاتب سردسیر از ۱0 تا ۲۵ ماه 

حوت سال جاری گرفته می شود.
طبق این تقسیم اوقات، امتحان ساالنه  صنف های 
اول تا سوم در مناطق سردسیر از ۲0 حوت آغاز 

و در ۲۵ همین ماه خاتمه می یابد.
به این ترتیب این وزارت زمان برگزاری امتحان 
مکاتب  و  دوازدهم  تا  چهارم  صنف های  ساالنه  
شبانه را از  ۱0 حوت تا ۲۵ همین ماه تعیین 

کرده است.
طبق گفته های وزارت معارف، امتحان ساالنه در 
مناطق نهایت سردسیر از  ۱0 حمل آغاز و در 

۲۵ همین ماه تکمیل می شود.
این وزارت گفته است که امتحان صنف های اول 
تا سوم در ۲0 حمل و امتحان صنف های چهارم 

۸صبح، هرات: مقام های محلی هرات می پذیرند 
در  »پاشدان«  آب گردان  بند  کارگران  برخی  که 
ربوده  طالبان  از سوی  والیت،  این  کُرخ  ولسوالی 

شده اند.
روزنامه 8صبح  به  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
از محل  دورتر  در شعاعی  افراد  این  که  می گوید 

اصلی بند مصروف کار بودند.
برخی منابع مردمی شمار افراد ربوده شده را ۱۱ 
نفر عنوان می کنند، اما مقام های حکومتی در مورد 

تعداد آنان چیزی نمی گویند.
منابع معتبر تأیید می کنند که شماری از کارگران 
از سوی طالبان ربوده شده اند و احتمال دارد چند 

راننده گان  از  دیگر  یکی  عزیزی،  محمدزمان 
موترش  خسارت  پرداخت  خواهان  هراتی، 
تمام  آنان  و می گوید که  توسط حکومت است 
دیگر،  جانب  از  داده اند.  از دست  را  دارایی شان 
والی هرات و مقام های هیأت اعزامی وزارت مالیه 
می گویند رهبری حکومت در پیوند به پرداخت 

خسارت تصمیم می گیرد.
هیأتی که به ریاست رییس جنایی وزارت امور 
وقوع  چگونه گی  و  علت  بررسی  برای  داخله، 
در  که  است  قرار  کرده  سفر  هرات  به  حادثه 
و  خصوصی  سکتور  نماینده گان  با  هماهنگی 
اداره محلی هرات، عوامل آتش سوزی را مشخص 

کنند.
گفتنی است که روز شنبه، بیست وپنجم دلو یک 
وقوع  به  قلعه  اسالم  مرز  در  بزرگ  آتش سوزی 
موتر حامل  آتش سوزی صدها  این  در  پیوست. 
مواد سوخت، خوراکه و مواد ساختمانی حریق 
شد و میلیون ها دلر به تاجران خسارت وارد کرد.

تا دوازدهم در ۱0 حمل آغاز می شود.
که  است  گفته  معارف  وزارت  دیگر  سوی  از 
مناطق  در  معذرتی  و  مشروطی  امتحانات 
از سوم ماه حمل آغاز و در سیزدهم  سردسیر 
همین ماه خاتمه پیدا می کند. به همین ترتیب 
امتحان مشروطی از صنف اول تا صنف دوازدهم 
در مناطق نهایت سردسیر از اول ماه ثور آغاز و 

در دهم این ماه تکمیل می شود.
این وزارت اما شروع مکاتب در مناطق سردسیر 
را سه حمل و نهایت سردسیر را یک ثور تعیین 

کرده است.
با این حال وزار معارف از مکاتب خواسته است 
ساالنه  امتحانات  زمانی  تقسیم اوقات  طبق  که 
۱۳99 را اخذ و مطابق الیحه این وزارت، سال 

جدید ۱400 تعلیمی را آغاز کنند.
کرونا  ویروس  دلیل شیوع  به  که  است  گفتنی 
مکاتب با تأخیر آغاز شد. وزارت معارف با شروع 
که  گفت  و  کرد  تعطیل  را  مکاتب  سرما  فصل 
پیش از ماه حمل امتحان ساالنه را اخذ می کند.

روز آینده رها شوند.
اطالعات  مبنای  بر  که  می افزاید  هرات  والی 
مشکل  و  نیست  نگرانی  جای  امنیتی،  نهادهای 
حل می شود. او طالبان را به اخاذی از پروژه های 
ساختمانی متهم کرد و افزود که افراد وابسته به 

طالبان از برخی پروژه ها باج گیری می کنند.
بند آب گردان پاشدان در ۲0 کیلومتری شرق شهر 
کار ساخت آن حدود ۷0  و  دارد  موقعیت  هرات 

درصد پیش رفته است.
قرار است این پروژه تا پایان سال ۲0۲۱ میالدی 
به بهره برداری برسد، اما نگرانی هایی در پیوند به 

تأمین امنیت آن وجود دارد.

مال باخته گان آتش سوزی هرات خواهان 
دریافت خسارت هستند

زمان امتحان ساالنه  مکاتب در مناطق سردسیر 
و نهایت سردسیر اعالم شد

طالبان شماری از کارگران بند »پاشدان« 
هرات را ربودند

صالح هشدار حکمتیار 
برای سقوط حکومت را 
»فکاهی سیاسی« خواند



حسیب بهش

رهبر  حکمتیار،  گلبدین  گفته های 
جهادی، پیرامون براندازی دولت، 
با موجی از واکنش ها روبه رو شده 
است. او در نشستی به مناسبت 
خروج  روز  از  بزرگ داشت 
گفت  شوروی،  ارتش  نیروهای 
تظاهراتی  آینده  روزهای  در  که 
روند  این  و  می کند  راه اندازی  را 
»حاکمیت  وی،  گفته  به  که  یافت  خواهد  ادامه  زمانی  تا 
بدنام مفسدان پایان یابد و مردم از شر آنان نجات یابند«.  
ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این موقف گیری آقای 
براساس  افغانستان  کنونی  »نظام  که  می گوید  حکمتیار، 
اجازه  فردی  هیچ  به  و  است«  آمده  وجود  به  مردم  اراده 
داده نخواهد شد که به ارگ ریاست جمهوری داخل شود. 
معاونت اول ریاست جمهوری نیز تصریح می کند که آقای 
حکمتیار »از مرحله راکت  زدن به حرف  زدن تکامل کرده« 
است. آقای صالح حرف های او را »فکاهی سیاسی« خوانده 
تالش  حقوقی  آگاهان  واکنش ها،  این  با  هم زمان  است. 
برای براندازی دولت را بخشی از جرایم علیه امنیت داخلی 
می دانند و معتقد اند که حکومت می تواند در برابر گلبدین 
حکمتیار اقدام کند. افراد وابسته به آقای حکمتیار اما تصریح 
می کنند که حرف های این رهبر جهادی »سیاه  نمایی« شده 
است و در صورت برگزاری تظاهرات، رویکرد این تظاهرات 
ارگ  بدعهدی  به  انتقاد  با  آنان  بود.  خواهد  »صلح آمیز« 
ریاست جمهوری، می گوید که توافق نامه صلح با این گروه 
عملی نشده و عالوه بر آزاد نشدن اعضای این گروه، برخی 

دیگر نیز بنا بر دالیل ناروشن زندانی شده اند. 
گلبدین حکمتیار، رهبر جهادی، روز یک شنبه، بیست وششم 
دلو، در نشستی به مناسبت بزرگ داشت از روز خروج قشون 
نشدن  عملی  صورت  در  که  گفت  کشور  از  شوروی  سرخ 
توافق نامه صلح حزب  اسالمی و دولت، تظاهراتی راه اندازی 
خواهد شد و ارگ نشینان به سرنوشت »پرچمی ها« دچار 
خواهند شد. او افزود: »انشاءاهلل در روزهای معدود شهر کابل 
تا  تا ارگ می رویم،  بود.  پُر شأن ما خواهد  شاهد تظاهرات 
ارگ  رفت.  ارگ خواهیم  تا  بشنوند.  نیز  ارگ نشینان  ارگ. 
را تا آن زمان محاصره می کنیم که حاکمیت بدنام مفسدان 
پایان یابد و مردم از شر آنان نجات یابند.« آقای حکمتیار 
و هوادارانش معتقد اند که دولت به تعهدش در توافق نامه 
صلح با این گروه پابند نبوده است و زندانیان این گروه از 

زندان های حکومت آزاد نشده اند.
این گفته های آقای حکمتیار واکنش هایی به دنبال داشت. 
ارگ ریاست جمهوری می گوید که نظام کنونی »براساس 
اراده مردم به وجود آمده است« و مشروعیت جهانی دارد. 

تازه گی  به  عامه  صحت  وزارت 
بودجه شفاخانه های ۱۲ والیت 
سال  بودجه  پیش نویس  از  را 
کرده  حذف   ۱400 مالی 
این  بودجه  ترتیب  بدین  است. 
شفاخانه ها زیر چتر بودجه عادی 
آن  براساس  معاش ها  و  انتقال 
اقدام  این  می شود.  پرداخت 
داکتران  ویژه  به  کارمندان صحی،  تند  واکنش های  با 
است.  شده  روبه رو  والیت   ۱۲ این  شفاخانه های 
بغالن،  کندز،  تخار،  والیت های  در  صحی  کارمندان 
با  زابل و قندهار  سرپل، سمنگان، هرات، غزنی، غور، 
انتقاد از این عملکرد وزارت صحت، می گویند که حذف 
والیت ها  این  حوزه ای  و  والیتی  شفاخانه های  بودجه 
»ضربه زدن به نظام صحی و مردم این مناطق است«. به 
باور این کارمندان صحی، آنان در ناامنی و در دورترین 
و  می کنند  ارایه  مردم  به  خدمات صحی  کشور  نقاط 
نباید در حق شان کم لطفی شود. این داکتران می گویند 
که در والیت های ناامن مصروف خدمت هستند و در 
بیش تر  عادی،  بودجه  از  معاش شان  اجرای  صورت 
کارمندان صحی به ترک وظیفه مجبور می شوند. آنان از 
وزارت صحت عامه می خواهند که شفاخانه های حوزه ای 
و والیتی باید همانند سابق از پروژه های انکشافی تمویل 
شوند و زیر ریفورم اصالحی وزارت صحت عامه فعالیت 
کنند. وزارت صحت عامه اما می گوید این پروژه از طرح 
یک سان سازی معاشات متاثر شده و به همین دلیل نه 
تنها پروژه های وزارت صحت عامه، بلکه پروژه های همه 
وزارت خانه ها از پیش نویس بودجه بیرون کشیده شده 

است. 
از سوی  تاکنون  بودجه سال مالی ۱400  پیش نویس 
مجلس نماینده گان تأیید نشده است. طبق معلومات، 
بعضی توافقات روی پیش نویس بودجه صورت گرفته 
و قرار است در آینده نزدیک به رأی گذاشته شود. این 
پیش نویس اما از آن جایی  که نماینده گان مردم خواهان 
یک سان سازی معاشات کارمندان پایین رتبه دولتی شده 
بودند، از تصویب باز مانده است. اکنون وزارت مالیه در 
همکاری با نهادهای دولتی پروژه های انکشافی شماری 
بعضی  کارمندان  ان تی ای  معاشات  و  وزارت خانه ها  از 
و  آموزگاران  معاشات  به  و  بازنگری کرده  را  ادارات  از 
کارمندان پایین رتبه دولتی افزوده است. در این میان 
اما بودجه شفاخانه های والیتی که در مناطق دوردست 
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دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: 
»نظام از مردم به گونه کامل حمایت می کند. مردم با توجه 
به تجربه های تلخ گذشته، در کنار این که از نظام حمایت 
می کنند، به کسی اجازه نمی دهند که به زور حکومت کند 
و به ارگ داخل شود.« او گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی 
ریاست  ارگ  ترتیب  بدین  هستند.  جمهوریت  محافظان 
در  که  کشید  خط ونشان  حکمتیار  گلبدین  به  جمهوری 
صورت چنین اقدامی، با واکنش روبه رو می شود. معاونت اول 
ریاست جمهوری نیز حرف های آقای حکمتیار را »فکاهی  
آقای صالح روز دوشنبه، بیست وهفتم  سیاسی« می خواند. 
دلو، در صفحه فیس بوکش نوشت: »]گلبدین حکمتیار[ حاال 
از مرحله راکت  زدن به حرف  زدن تکامل نموده است. این 
بخش را باید ارج بگذاریم. بگذارید بگوید. هرچه دلش است 

بگوید. فکاهی های سیاسی خبر سازترند.« 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت 
احتیاط«  بدون  »گاهی  سیاسی  چهره های  از  شماری  که 
حرف می زنند. او افزود که مردم توقع دارند رهبران سیاسی 
از زبان تهدید، زور و خشونت استفاده نکنند؛ زیرا زبان تهدید 

و زور در افغانستان نتیجه نمی دهد.

را  عدلی  تعقیب  ایجاب  حکمتیار  گلبدین  گفته های 
می کند

که  می گویند  قانون،  مواد  روشنی  در  حقوقی  آگاهان 
را  عدلی  تعقیب  قابلیت  حکمتیار  آقای  اخیر  گفته های 
روزنامه  به  روز دوشنبه  آگاه حقوقی،  فرزه یی،  دارد. وحید 
علیه  که  شخصی  هر  جزا،  کد  براساس  که  گفت  8صبح 
دولت تبلیغاتی را به راه بیندازد که در اثر آن نظام و دولت 
ضعیف شود یا در ضعیف سازی آن نقش داشته باشد، قابل 
تعقیب عدلی پنداشته می شود. او تصریح کرد که حکومت 
نیز مکلفیت دارد تا به تعقیب عدلی اقدام کند. آقای فرزه یی 
افزود که در مطابقت با ماده ۵۶ قانون اجراآت جزایی، در 
صورت نشر چنین گفته ها از طریق رسانه ها، اشخاصی که 
چنین تهدیدها یا الفاظی را به زبان می آورند، قابل تعقیب 
زیر  کل  دادستانی  و  دولت  طریق  از  باید  و  هستند  عدلی 

تعقیب عدلی قرار بگیرند. 
این آگاه امور حقوقی گفت که آقای حکمتیار به عنوان رهبر 
حزب  اسالمی باید جواز ثبت در وزارت عدلیه داشته باشد 
و اگر نداشته باشد، حزب وی رسمیت ندارد. او اما افزود که 

دولت  مسلح  مخالف  گروه های  تهدیدات  زیر  و  کشور 
فعالیت دارند، نیز قربانی این طرح شده و بودجه آن ها از 

سند مالی ۱400 حذف شده است. 
این اقدام نگرانی کارمندان صحی در والیت های تخار، 
سمنگان، بغالن، کندز، زابل، غور، هرات، غزنی و قندهار 
را برانگیخته است. آنان می گویند که در بدترین شرایط 
و در نقاط دور دست کشور به مردم خدمات صحی ارایه 
می کنند و شفاخانه ها نیز با بهترین امکانات در اختیار 
شفاخانه ها  این  بودجه  اکنون حذف  است.  بوده  مردم 
کارمندان و خدمات صحی این شفاخانه ها را زیر شعاع 
قرار می دهد و تاثیرات منفی روی کارکرد آن ها به  جا 

می گذارد. 
آرش یقینی، یک تن از مسووالن شفاخانه والیتی تخار، 
به روزنامه 8صبح گفت که این شفاخانه ها از مدت ۱۵ 
فعالیت  عامه  وزارت صحت  نظر  زیر  سو  این  به  سال 
تمویل  انکشافی  پروژه های  از  آن ها  مصارف  و  داشته 
تا  دارد  نظر  در  وزارت  این  اما  اکنون  است،  می شده 
بودجه آن را از پروژه های انکشافی حذف و به بودجه 
را  عامه  صحت  وزارت  کار  این  او  دهد.  انتقال  عادی 
غیرمسووالنه عنوان کرد و گفت در صورتی که بودجه 
این شفاخانه ها به بودجه عادی انتقال یابد، اکثر کدرها و 
متخصصان این شفاخانه ها کار شان را ترک خواهند کرد.  
و  توصیف کرد  موثر  را  این شفاخانه ها  کارکرد  یقینی 
»جان  دانشگاه  سوی  از  که  ارزیابی ای  براساس  گفت 
استندرد در جایگاه های  نگاه  از  انجام شده،  هاپکینز« 
»امکانات  گفت:  او  گرفته اند.  قرار  سوم  و  دوم  اول، 
خوبی دارد. در زمان کرونا وسایل و دستگاه های تنفس 
مصنوعی را از این شفاخانه ها به شفاخانه کوووید-۱9 
بردند. اگر این پروژه حذف شود، اکثر کارمندان حاضر 
به کار نخواهند شد. مریض که اندک مشکالت  داشته 
باشد و قابل تداوی در آن جا نباشد، به مرکز و با امکانات 
خود شفاخانه فرستاده می شود. وقتی این پروژه حذف 
شود، دیگر وزارت تیل موتر و مصارف آن را پرداخت 
نمی کند.« وی تصریح کرد که پیش از این همه وزیران 
که در رأس وزارت صحت عامه قرار گرفته اند، این پروژه  
رهبری  که  کرد  ادعا  او  کرده اند.  حمایت  و  تقویت  را 
جدید وزارت صحت عامه اما از این شفاخانه ها حمایت 
نکرده و بودجه آن ها را از سند مالی سال آینده حذف 
کرده است. یقینی افزود: »گزارش غلط به رییس جمهور 
آرش  همه  این  با  شود.«   حذف  پروژه  این  تا  دادند 
یقینی بیان کرد که برای حل این مشکل به نهادهای 

حتا اگر گفته های گلبدین حکمتیار از طرف حزب اسالمی 
دولت  علیه  تبلیغ  یا  تهدید  یک  عنوان  به  باشد،  بوده  هم 
دانسته می شود و می شود که مورد پی گیرد عدلی قرار گیرد. 
دیگر  در  معمول  امری  را  احزاب  رهبران  عدلی  تعقیب  او 
کشورها دانست و افزود که وکالی مدافع در چنین شرایطی 
از فرد دفاع می کنند. به گفته آقای فرزه یی، اگر اثبات شود 
که فرد »حسن نیت« دارد، قابل تعقیب عدلی نیست و در آن 
مورد دادستان تصمیم می گیرد. با این حال او گفت که اگر 
اثبات نشود، قابل تعقیب عدلی است و حتا باید به مجازات 

حبس و جریمه نقدی محکوم شوند.
در بند اول ماده ۲۵4 ُکد جزا زیر عنوان »تحریک به جنگ 
داخلی«  آمده است: »شخصی که دیگری را به جنگ داخلی 
تحریک کند، در صورت وقوع نتیجه جرمی به مجازات جرم 
مرتکبه محکوم می گردد.« در بند دوم اما تصریح شده است 
که اگر تحریک موثر واقع نشود، »مرتکب به حبس متوسط« 
حبس  افغانستان،  جزای  ُکد  براساس  می شود.  محکوم 

متوسط بین یک  تا پنج سال است. 

حرف های گلبدین حکمتیار »سیاه نمایی« شده است
می گویند  حکمتیار  آقای  به  نزدیک  افراد  حال،  همین  در 
که حرف های این رهبر جهادی بیش تر »سیاه نمایی« شده 
است. همایون جریر، از افراد نزدیک به گلبدین حکمتیار، 
روز دوشنبه، بیست وهفتم دلو، به روزنامه 8صبح گفت که 
یک  باشد،  داشته  تظاهرات  برنامه  اسالمی  حزب  حتا  اگر 
»طبق  افزود:  او  بود.  خواهد  صلح آمیز«  کاماًل  »تظاهرات 
قانون افغانستان از مقامات امنیتی اجازه کسب خواهد شد و 
این تظاهرات یک تظاهرات صلح آمیز خواهد بود. هیچ گاهی 
بحث براندازی نظام و مشکالت به وجود آوردن نیست. اصل 
مساله این است که حزب می خواهد که جناب رییس جمهور 
به مفاد توافق نامه بین حزب و حکومت افغانستان امضا شده 
و سازمان ملل، شورای امنیت و کشورهای دوست افغانستان 
همه آن را تایید کردند، عمل کند. تا هنوز هیچ عمل نشده 
بود طبق  قرار  که  افراد حزب  از  زیادی  شمار  فرضاً  است. 

اصول این توافق نامه رها شوند، تاهنوز در زندان مانده اند.« 
نشدن  رها  از  جدا  که  می گوید  جریر  آقای  این،  بر  افزون 
زندانیان حزب اسالمی، شماری دیگر از اعضای این حزب 
حتا پس از امضای توافق نامه زندانی شده اند. او گفت: »بعد 
از این توافق نامه هم شماری از افراد حزب که دلیلش برای 

قناعت بخش  تاکنون جواب  اما  ذی ربط مراجعه کرده  ، 
دریافت نکرده اند. او هشدار داد در صورتی که به این 
خواست های کارمندان صحی توجه نشود، ممکن است 

این کارمندان دست از کار بکشند. 
شیرمحمد احمدی، از مسووالن شفاخانه دولتی سرپل، 
نیز از این کار وزارت صحت عامه انتقاد کرد. او گفت 
این دوازده والیت  که شفاخانه های والیتی و حوزه ای 
پیش از این زیر نظر ریفورم اصالحی وزارت صحت عامه 
فعالیت داشتند، اکنون اما قرار است که جزو پروژه های 
عادی وزارت صحت شوند. او از انجام این کار هشدار داد 
و گفت که اکثر کارمندان صحی در این والیات از سایر 
والیت ها آمده اند و در صورت اجرای طرح جدید، دست 
از کار می کشند. به باور او حذف بودجه این شفاخانه ها 
بودجه  به  آن  انتقال  و   ۱400 بودجه  پیش نویس  از 
گذاشت.  خواهد  تاثیر  کارمندان  معاش  روی  عادی، 
شفاخانه والیتی سرپل بیش از ۱00 بستر و ۱80 نفر 
کارمند دارد. او گفت که این شفاخانه تنها شفاخانه ای 
در سرپل است که بخش های نظامی و غیرنظامی را زیر 

پوشش قرار داده است. 
مجتبی اکبری، یک تن از مسووالن شفاخانه سمنگان، 
ضربه  را  شفاخانه ها  این  بودجه  حذف  خود  سهم  در 
کالن به مردم و نظام صحی دانست. او افزود در صورتی 
که بودجه این شفاخانه ها از بودجه عادی تمویل شود، 
خدمات صحی آن ها بی کیفیت می شود و ممکن است 
کارمندان آن ها دیگر حاضر به کار نشوند. به گفته او، 
حکومت در بودجه عادی برای پرستار و پزشک حدود 
هشت هزار افغانی معاش تعیین می کند که به هیچ وجه 
قابل قبول نیست. از سوی دیگر وی افزود در صورتی که 
این شفاخانه از زیر چتر ریفورم اصالحات کشیده و در 
بخش های دیگر این ریاست مدغم شود، خدمات صحی 
متاثر می شود و این برای مردم قابل پسند نیست. او از 
وزارت صحت عامه خواست که در تصمیمش تجدید 
به  سابق  همانند  شفاخانه ها  این  بگذارد  و  کند  نظر 

فعالیت خود ادامه دهند. 
معتقد  نیز  بغالن  والیتی  شفاخانه  مسووالن  هم چنان 
پیش نویس  از  شفاخانه ها  این  بودجه  نباید  که  اند 
بودجه سال مالی حذف شود. این مسووالن می گویند 
که این شفاخانه ها با پول اندک بهترین خدمات را به 
صورتی  در  و  می کنند  عرضه  والیات  این  باشنده گان 
که زیر نظر ریاست داخلی وزارت صحت فعالیت کنند، 
کار آن ها بی کیفیت خواهد شد. شفاخانه والیتی بغالن 

ما روشن نیست، آن ها از طرف حکومت حبس شده اند. این 
هم برای ما سوال است که اگر افراد ما مشکل قانونی دارند 
انجام  است[  قانون جرم  نظر  از  که  ]عملی  قانونی  یا جرم 
داده اند، باید برای حزب گفته شود. ما هم بدین نظر هستیم 
کسی که جرم قانونی انجام می دهد، باید محاکمه شود. اما 
اگر یک عضو حزب بدون هیچ دلیل گرفته می شود،  ما حق 
اعتراض را به خود محفوظ می داریم. به هر صورت اگر حزب 
تظاهراتی داشته باشد، بدون شک تظاهرات مهمی خواهد 
بود؛ اما این تظاهرات صلح آمیز و طبق قانون انجام خواهد 

شد.« 
همایون جریر در ادامه در واکنش به بحث ثبت نبودن حزب 
براساس  حزب  این  که  گفت  حکمتیار،   گلبدین  اسالمی 
توافق  صلح به امضای رییس جمهور غنی و آقای حکمتیار 
وارد کابل شده و مبتنی بر این توافق، »یک حزب سیاسی 
رسمی« تلقی می شود. او افزود: »طبق مفاد این توافق نامه، 
اسالمی یک  دارد که حزب  توافق نامه صراحت  ماده هفت 
در  می تواند  و  است  افغانستان  در  رسمی  سیاسی  حزب 
به  می تواند  باشد.  داشته  سیاسی  فعالیت  کشور  سراسر 
ریاست جمهوری و پارلمان کاندید بدهد. این توافق نامه به 
توشیح رییس جمهوری رسیده است. هر کاغذی که رییس 
را  فرمان  قانونی حکم  نظر  از  کند،  اجرا  و  توشیح  جمهور 
اسالمی گویا  این مساله منتفی است که حزب  دارد. پس 
در فهرست وزارت عدلیه نیست؛ اما حزب اسالمی به وزارت 
عدلیه درخواست داده و عنقریب مشکل ثبت این حزب در 
وزارت امور داخله حل می شود و در حال حل شدن است.« 
گفتنی است که براساس آمارهای تخمینی، حدود دو هزار 
عضو حزب اسالمی در زندان های حکومت در بند اند. حزب 
اسالمی گلبدین حکمتیار تاکید دارد که براساس توافق نامه، 
افرادی که پیش از امضای توافق نامه زندانی شده اند و »جرم 
این  هم چنان  آزاد شوند.  باید  باشند،  نداشته  حق العبدی« 
حزب می گوید، افرادی که پس از توافق نامه گرفتار شده اند، 
در صورت مرتکب نشدن عملی که از نظر قانون جرم است، 

باید رها شوند. 
حکومت در حالی از نظر آقای حکمتیار به مواد توافق نامه 
از  بخشی  پیش تر  که  است  نکرده  عمل  اسالمی  حزب  با 
زندانیان حزب اسالمی در میان زندانیان طالبان آزاد شدند. 
گفتنی است که در ماه های اخیر، موقف گیری های گلبدین 

حکمتیار هر بار واکنش برانگیز شده است.

حدود ۱۱0 بستر و ۲00 کارمند دارد. این شفاخانه در 
و  والدی  ـ  نسایی  عملیات،  سراپا،  عاجل،  بخش های 
کودک فعالیت دارد. با این حال این کارمندان صحی 
به وزارت صحت و مجلس نماینده گان شکایت کرده اند، 
به  پروژه  این  تاهنوز  و  نبوده  موثر  شکایت ها  این  اما 

پیش نویس بودجه راه نیافته است. 
از سوی دیگر تنها کارمندان صحی این والیات از این 
اقدام وزارت مالیه و صحت عامه نگران نیستند، شماری 
نیز  نماینده گان  این والیات در مجلس  نماینده گان  از 
نگران اند.  بودجه  پیش نویس  از  پروژه  این  حذف  از 
شفاخانه ها  این  کار  این که  علی  رغم  می گویند  آنان 
بین المللی مقام  نهادهای  از سوی  و  بوده  نتیجه بخش 
اول را گرفته، بودجه آن ها از پیش نویس بودجه حذف 
وزارت صحت  و  مالیه  وزارت  آنان  باور  به  است.  شده 
بدون آن که برای آن بدیل تعیین کنند، این پروژه را از 
سند بودجه حذف کرده و این شفاخانه ها را بی سرنوشت 
ساخته اند. آنان از وزارت مالیه و مجلس خواستند که در 

این بخش اقدامات جدی را روی دست گیرند. 
این  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  حال  همین  در 
است.  شده  متاثر  نماینده گان  مجلس  طرح  از  پروژه 
روزنامه  به  وزارت،  این  نشرات  آمر  طاهری،  عثمان 
8صبح گفت، از آن جایی که مجلس نماینده گان طرح 
تعداد  یک  کرده،  پیشکش  را  معاشات  یک سان سازی 
پروژه های این وزارت تنقیص شده است. به گفته او قرار 
است این پروژه زیر بودجه عادی انتقال و در این قالب 
فعالیت کند. او اما تصریح کرد که به هیچ عنوان معاش 
کارمندان این شفاخانه کاهش پیدا نمی کند. از جانب 
دیگر وی افزود در صورتی که به پروژه های جدید در این 
والیات نیاز باشد، وزارت صحت عامه اقدام خواهد کرد. 
گفتنی است که شفاخانه های والیتی و حوزه ای در این 
دوازده والیت از سال ۱۳8۵ هجری شمسی زیر چتر 
خدمات  ارایه  به  عامه  صحت  وزارت  اصالحی  ریفورم 
بخش های  در  شفاخانه ها  این  کرده اند.  آغاز  صحی 
ارتوپیدی،  اطفال،  عمومی،  داخله  والدی،  ـ  نسایی 
جراحی عمومی، گوش، گلو و چشم فعالیت دارند. طبق 
تا  هشت  از  شفاخانه ها  این  کارمندان  برای  معلومات 
40 هزار افغانی معاش پرداخت می شده است. پیش تر 
اعضای مجلس نماینده گان گفته بودند که حکومت از 
طرح یک سان سازی معاشات برداشت اشتباه دارد و حتا 
در مواردی کاهش معاش سربازان را به یک سان سازی 

معاشات مرتبط دانسته است.

عبداالحمد حسینی 

داکتران در صورت کاهش معاش، به ترک وظیفه مجبور می شوند
اعتراض به کاهش معاش کارمندان صحی؛



دیگر  جدی  چالش  است.  نشده 
در برابر مذاکرات کنونی، نبود 
گفت وگوهای  بر  ناظر  نهاد 
به  توجه  با  است.  بین االفغانی 
مذاکرات  جریان  تجربه های 
شوروی،  قوای  خروج  و  جینوا 
انتظار می رود که دولت جدید امریکا، 
منطقه ای  حامیان  و  افغانستان  جنگ  مقابل  طرف  به 
نکند.  اعتماد  معتبر،  تضمین های  بدون  آن،  جهانی  و 
هم چنان از گفت وگوهای بین االفغانی به خوبی نظارت 
کند و نگذارد طرف مقابل با عهدشکنی بار دیگر زمینه 
سقوط و فروپاشی نهادهای ملی افغانستان را مهیا سازد.

از  عقب نشینی  روزهای  آخرین  در  شوروی ها  سوم- 
و  )پاکستان  افغانستان، متوجه شدند که طرف مقابل 
تنظیم های جهادی تحت حمایتش( گزینه ادامه جنگ 
و پیش روی به سوی کابل را در دستور کارشان قرار داده  
است؛ اما از آن جایی که تنها به خروج می اندیشیدند، 
به صورت مستقیم از دولت افغانستان حمایت نظامی 
شوروی  جماهیر  اتحاد  مسووالن  تالش  تمام  نکردند. 
متمرکز بر این مسأله بود که از جنگ افغانستان به شکل 
آبرومندانه کنار بکشند. آنان پیش از این که از پیامدهای 
دوجانبه  پروتکل  مفاد  از  باشند،  داشته  نگرانی  خروج 
می شد،  امضا  مسکو  و  کابل  میان  که  قوا  برای خروج 
نگران بودند. آنان می خواستند پروتکل دوجانبه خروج 
آینده، دولت های  امضا شود که در  و  تهیه  به گونه ای 
افغانستان نتوانند درخواست غرامت کنند. این پروتکل 
با توجه به خواست های اتحاد جماهیر شوروی تهیه و 
نظامی  و  و مسووالن سیاسی  ارتش سرخ  و  امضا شد 
آن کشور با شادمانی بسیار افغانستان را ترک کردند. 
اکنون نیز بحث خروج مسووالنه و آبرومندانه امریکا و 
اعضای ائتالف بین المللی از کشور مطرح است. امریکا 
به  افغانستان  صلح  مذاکرات  به  نباید  هم پیمانانش  و 
پا  معرکه  این  از  تنها خودشان  نگاه کنند که  گونه ای 
آن چه  نباشند.  پیامدهای خروج   نگران  و  بکشند  پس 
در مسأله افغانستان بیش تر از هر چیزی مهم و ضروری 
است، نظارت از جریان مذاکرات و به دنبال آن تطبیق 
و  بایدن  دولت  می رود  انتظار  است.  توافق نامه ها  مفاد 
اعضای ناتو اشتباه اتحاد جماهیر شوروی را تکرار نکنند.

اسحق علی احساس

آقای اتمر در میان عده ای از 
هواخواهان خویش به توانایی های 

گسترده مدیریتی معروف است، 
در حالی که با توجه به سوابق 
کاری شان، جناب اتمر در گام 

نخست یک جاه طلب سیاسی است 
که از بطن ساختار های امنیتی و 

استخباراتی برخاسته است. تجربه 
طوالنی مدت آقای اتمر به عنوان 
کارمند خاد، وزیر امور داخله و 

مشاور امنیت ملی، نگاه او را 
به بسیاری از مسایل، امنیتی و 

استخباراتی ساخته است. متأسفانه 
تجربه ایشان در وزارت معارف 

و انکشاف دهات نیز موید همین 
ادعا است. از سوی دیگر، آقای 

اتمر متهم به »رفیق«بازی است و 
اکثر اطرافیان ایشان را یا رفقا و یا 

هم تبارانش تشکیل می دهد.

می گذرد، نمی توان نسبت به صحت و سقم این وعده 
آقای اتمر، چیزی گفت. درستی و نادرستی تعهد آقای 
اتمر مبنی بر تسهیل روند دست رسی به معلومات برای 
رسانه ها، در هفته ها و ماه های آینده، آن هم در صورتی 
دوام  خارجه  وزارت  لرزان  کرسی  در  جناب شان  که 

بیاورد، روشن خواهد شد.
این همه در حالی رخ می دهد که آقای اتمر در »ایجاد 
اجماع منطقه ای برای صلح«  که آن را مهم ترین اولویت 
سیاست خارجی خودش خوانده بود،  ناکام مانده است. 
و  تهران  در  طالبان  نماینده گان  مورد،  دو  در  چنانچه 
مسکو ادامه مذاکرات بین االفغانی را مشروط به استعفای 

اشرف غنی ساختند.
در کنار کاهش دست رسی رسانه ها به معلومات، شماری 
از ناظران به این باور  اند که آقای اتمر به جای توجه 
به  را  خارجه  وزیر  جایگاه  خود،  اصلی  مأموریت  به 
جاه طلبانه  اهداف  جهت  در  سیاسی  ابزار  یک  عنوان 
خویش استفاده می کند. به گفته این ناظران، یکی از 
دل مشغولی های عمده آقای اتمر ابراز تسلیت به افراد، 
خانواده ها و شخصیت های دیگر سیاسی است. حساب 
نیز  و  فیس بوک  و  توییتر  در  ایشان  شخصی  کاربری 
شکی  است.  نکته  این  موید  خارجه،  وزارت  وب سایت 
نیست که ابراز تسلیت و غم شریکی یک ابزار دیپلماتیک 
اهداف  به منظور  نباید  دیپلماتیک  ابزار  این  اما  است؛ 
انرژی  از  بخشی  و  شود  برده  کار  به  سیاسی شخصی 
دستگاه دیپلماسی صرف تسلیت گویی به این و آن شود.

جایگاه  حفظ  منظور  به  اتمر  آقای  آن،  کنار  در 
به  دست  خارجه،  امور  وزارت  کرسی  در  خویش 
چنانچه  است.  زده  نیز  فراقانونی  و  گسترده  تعیینات 
اعضای  وابسته گان  و  خویشاوندان  از  برخی  انتصاب 
ولسی جرگه زیر عنوان کارمند محلی در کانادا و امریکا 
است.  ادعا  این  بر  تأییدی  اروپایی،   کشورهای  نیز  و 
جالب است که خویشاوندان نماینده گان و شماری از 
قدرتمندان داخلی با استفاده از پست  کارمند محلی به 
کشورهای غربی می روند و هم زمان با دریافت معاشات 
کالن، پناهنده می شوند و بخش عمده ای از وقت خود 
را صرف مسایل مرتبط به پناهنده گی خویش می کنند. 
کارمندان  پست های  در  افراد  این  حضور  بنابراین، 
محلی نه تنها سودی به حال مأموریت های دیپلماتیک 
افغانستان ندارد، بلکه سبب می شود منابع شماری از 
بازی های  صرف  افغانستان  دیپلماتیک  مأموریت های 

مهم ترین  از  یکی  فعال،  دیپلماسی  موجود،  عصر  در 
این  می آید.  حساب  به  دولت ها  موفقیت  سامانه های 
و  اقتصادی  لحاظ  به  چه  که  ما  کشور  برای  به ویژه 
تکنیکی و چه به لحاظ سیاسی وابسته گی های فراوانی 
دوچندانی  اهمیت  دارد،  دنیا  از کشورهای  به شماری 
تا روابط موجود خویش را  نیاز داریم  دارد. ما نه تنها 
با دنیا استحکام بخشیم، بلکه ضرور است تا در جهت 
حفظ منافع افغانستان، بازتاب بیچاره گی های خویش به 
دنیا و نیز تالش برای قطع جنگ و خون ریزی موجود، از 
هیچ گونه تالش و کوششی در کرسی وزارت امور خارجه 

دریغ نورزیم.
کنار  از  بعد  افغانستان  دیپلماسی  دستگاه  متأسفانه 
و  نسنجیده  با سیاست گذاری  ربانی  رفتن صالح الدین 
احساساتی اشرف غنی، با آسیب های جدی و شدیدی 
مواجه شد. اشرف غنی با گمارش افراد ناالیق، بی تجربه 
و ناتوان که هدفی جز جابه جایی مهره های قومی خودش 
نداشت، دستگاه دیپلماسی کشور را تا حد زیادی فلج 
از  چخانسوری  هارون  رفتن  با  می رفت،  انتظار  کرد. 
کرسی وزارت امور خارجه، یک شخصیت ملی و با تجربه 
دیپلماتیک به این وزارت گماشته شود؛ اما چنان نشد و 
آقای غنی یک بار دیگر با گمارش حنیف اتمر، این اداره 

را قربانی بازی های سیاسی خودش کرد.
خویش  هواخواهان  از  عده ای  میان  در  اتمر  آقای 
در  است،  معروف  مدیریتی  گسترده  توانایی های  به 
حالی که با توجه به سوابق کاری شان، جناب اتمر در 
بطن  از  که  است  سیاسی  جاه طلب  یک  نخست  گام 
ساختار های امنیتی و استخباراتی برخاسته است. تجربه 
طوالنی مدت آقای اتمر به عنوان کارمند خاد، وزیر امور 
از  بسیاری  به  را  او  نگاه  ملی،  امنیت  مشاور  و  داخله 
متأسفانه  است.  استخباراتی ساخته  و  امنیتی  مسایل، 
نیز  دهات  انکشاف  و  معارف  وزارت  در  ایشان  تجربه 
موید همین ادعا است. از سوی دیگر، آقای اتمر متهم 
به »رفیق«بازی است و اکثر اطرافیان ایشان را یا رفقا و 

یا هم تبارانش تشکیل می دهد.
امنیتی/استخباراتی سازی  برجسته  نمونه های  از  یکی 
دست رسی  کاهش  اتمر،  آقای  سوی  از  ملکی  ادارات 
تحت  که  است  اداره هایی  در  اطالعات  به  مطبوعات 
خبرنگاران  از  زیادی  بوده اند. شمار  اتمر  آقای  رهبری 
گفته اند  سطور  این  نویسنده  به  داخلی  رسانه های 
امور  وزیر  عنوان  به  اتمر  آقای  انتصاب  زمان  از  که 
به شدت  معلومات  به  آنان  دست رسی  میزان  خارجه، 

وزارت خارجه یا اداره صدور تسلیت؟

کاهش یافته و کارمندان وزارت امور خارجه به دالیل 
محدودیت هایی که از سوی آقای اتمر به دلیل همان 
تفکر امنیتی/استخباراتی ایشان وضع شده است، اجازه 
ارایه معلومات به رسانه ها را ندارند. متأسفانه یک چنین 
مشکلی در زمان تصدی آقای اتمر در پست های وزارت 
انکشاف دهات، داخله، معارف و کرسی مشاوریت امنیت 

ملی نیز وجود داشت.
و  رییس  مورد،  تازه ترین  در  که  است  حالی  در  این 
اطالعات  به  دست رسی  کمیسیون  اعضای  از  یکی 
را مطرح کرده و  این مشکل  اتمر  آقای  با  در دیداری 
خواهان رفع قیودات و محدودیت برای دست رسی به 
اطالعات شده اند. آقای اتمر در این دیدار به نماینده گان 
که  است  گفته  اطالعات  به  دست رسی  کمیسیون 
»وزارت امور خارجه مطابق به قانون، همه اطالعات الزم 
را از طریق کمیسیون در اختیار شهروندان قرار خواهد 

داد.«
محدود  روز  چند  دیدار  این  از  هنوز  که  آنجایی  از 

وکال  وابسته گان  گمارش  شود.  خارجه  وزیر  سیاسی 
وزارت  پست  از  سیاسی  استفاده  ماجرای  از  بخشی 
است.  اتمر  جناب  سیاسی  منافع  جهت  در  خارجه 
ایشان عالوه بر این گمارش  های غیرقانونی حداقل در 
دو مورد، تمامی اصول و پرنسیپ های مدیریتی را زیر 
از آن جمله، یک کارمند محلی در  پا گذاشته است. 
فدراتیف  شهروندی  که  مسکو  در  افغانستان  سفارت 
پست  به  قانونی  مراحل  طی  بدون  دارد،  را  روسیه 
دیپلمات گماشته شده است. این در حالی است که بر 
مبنای اصول دیپلماتیک کشورهای میزبان از پذیرش 
شهروندان خویش که تابعیت کشور دومی را دارند، به 
آنجایی که  از  اما  عنوان دیپلمات خودداری می کنند. 
دیپلمات گماشته شده از دوستان آقای اتمر است، این 
در  است.  نشده  گرفته  درنظر  دیپلماتیک  حساسیت 
از معین های قبلی وزارت دفاع  یک مورد دیگر، یکی 
که در حال حاضر در ایاالت متحده امریکا درخواست 
پناهنده گی داده است، به دستور مستقیم جناب اتمر به 
عنوان کارمند محلی در سفارت کشورمان در واشنگتن 
و  اصول  خالف  نیز  این  که  شده  گماشته  دی سی 

پرنسیپ های دیپلماتیک است.
از  شماری  با  گفت وگو  در  سطور  این  نویسنده 
دیپلمات  های سابقه دار در داخل و خارج، دریافته است 
که آقای اتمر در چندین مورد و برخالف تمامی اصول و 
حساسیت های دیپلماتیک، شماره تلفن شخصی خویش 
را در اختیار دیپلمات های کشورهای دیگر قرار می دهد 
تا در صورت نیاز به صورت مستقیم با شخص ایشان 
تماس بگیرند. این مورد نیز از نظر شماری از کارمندان 
باخبر هستند، یک  از ماجرا  برحال وزارت خارجه که 
اقدام غیراخالقی و خالف پرنسیپ است. زیرا با این کار 
زدن  دور  با  و  دیده  آسیب  دیپلماسی  حرمت دستگاه 
سیستم، آقای اتمر اداره وزارت خارجه را به محلی برای 
اهداف و اغراض سیاسی شخصی خویش مورد استفاده 

قرار داده است.
امور  وزارت  برجسته  و  برحال  دیپلمات های  از  یکی 
گفت:  سطور  این  نویسنده  با  گفت وگو  در  خارجه 
به  و  قدرت طلبی  برای  اتمر  آقای  فوق العاده  »عطش 
صورت عمده رسیدن به ریاست جمهوری، فراوان است 
و به همین دلیل نیز حضور ایشان به عنوان وزیر خارجه 
برای دستگاه دیپلماسی کشور در این شرایط مناسب 

نیست.«

اتحاد جماهیر شوروی به نجیب اهلل گفته بودند که در 
دیگر  بخش های  وفاداری  عدم  و  جنگ  ادامه  صورت 
ارتش، گارد خاص ریاست جمهوری می تواند از دولت 

دموکراتیک دفاع کند.
هرگاه از درون این تالش ها و گام ها به جریان مذاکرات 
جینوا، امضای موافقت نامه ها و در نهایت اجرای گام به گام 
پروسه خروج ارتش سرخ از افغانستان نگاه کنیم، نتیجه 
تصور  خالف  بر  شوروی  نیروهای  که  می شود  این 
بیرون  از  اگر  اما  نداشتند.  غیرمسووالنه  خروج  غالب، 
مسووالن  از خروج، خاطرات  پس  تجربه های  دل  از  و 
حزبی و دولتی و از جایگاه یک ناظر بی طرف به جریان 
عقب نشینی ارتش سرخ نگاه کنیم، می توانیم حداقل سه 
اشتباه بزرگ را در این زمینه فهرست کنیم و آن را به 

گفت وگوهای جاری صلح پیوند بزنیم.

حزبی  مسووالن  خاطرات  و  تاریخی  مستندات  اول- 
جریان  در  شوروی  جانب  که  می دهد  نشان  دولتی  و 
مسایل  مواردی،  در  میالدی،  هشتاد  دهه  سال های 
مربوط به افغانستان را با طرف مقابل جنگ به مذاکره 
و معامله می گذاشت. عبدالوکیل، عضو بیروی سیاسی 
حزب دموکراتیک خلق و وزیر خارجه دولت دموکراتیک 
مطلقه  پادشاهی  »از  خاطراتش  کتاب  در  افغانستان، 
این  از  افغانستان«،  دموکراتیک  جمهوری  سقوط  الی 
رویکرد اتحاد جماهیر شوروی به سختی انتقاد می کند 
و می نویسد که او نارضایتی جانب افغانستان را در آن 
زمان، با مسووالن شوروی مطرح کرده است. این مسأله، 
که  بود  زمان  آن  در  اشتباهات جدی شوروی  از  یکی 
جهادی  )تنظیم های  مقابل  طرف  جنگ  به  ناخواسته 
بخشید،  مشروعیت  امریکا(  و  پاکستان  حمایت  تحت 
نقش دولت دموکراتیک افغانستان را تضعیف کرد و به 
جایگاه  آن صدمه بسیار زد. بر مذاکرات کنونی صلح نیز 
همین نقد وارد است. دولت ترمپ در جریان نزدیک به 
هژده ماه، در غیاب دولت افغانستان به عنوان تنها اقتدار 

لزوم دوری از تکرار سه اشتباه تاریخی
سه شنبه
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سیاست مداران،  و  تاریخ  حوزه  تحلیل گران  از  تعدادی 
غیرمسووالنه  را  افغانستان  از  شوروی  نیروهای  خروج 
و  دموکراتیک  دولت  سقوط  آنان،  باور  به  می خوانند. 
خروج  پیامد  سرزمین،  این  ملی  نهادهای  فروپاشی 
با سالروز  آنان، هم زمان  بود.  ارتش سرخ  غیرمسووالنه 
خروج نیروهای شوروی از افغانستان، عقب نشینی این 
نیروها از کشور را با گفت وگوهای جاری صلح و مسأله 
خروج نیروهای ائتالف بین المللی به رهبری امریکا پیوند 
می زنند و از عواقب هر نوع رفتار و خروج غیرمسووالنه 

هشدار می دهند.
ارتش سرخ در شانزدهم فبروری ۱989 میالدی به شکل 
جماهیر  اتحاد  رهبران  کرد.  ترک  را  افغانستان  کامل 
افغانستان  جنگ  شدند  متوجه  آن که  از  پس  شوروی 
هزینه های  با  آن  ادامه  و  شده  فرسایشی  و  پیچیده 
هنگفت مالی و انسانی همراه است، تصمیم گرفتند تا از 
طریق سیاسی به حل جنگ بپردازند. آنان با تالش های 
پی گیر، زمینه مذاکرات و امضای توافق نامه های جینوا 
افغانستان را  را مهیا ساختند. در سطح داخلی، ارتش 
جناحی  مخالفت های  از  توانستند  تا  و  کردند  تقویت 
در  کردند.  جلوگیری  خلق،  دموکراتیک  حزب  میان 
جنگ  اصلی  طرف  که  را  پاکستان  منطقه ای  سطح 
محسوب می شد، به میز مذاکره کشاندند و تالش کردند 
اجماع الزم منطقه ای را برای حل منازعه افغانستان از 
طریق دیپلماسی به وجود بیاورند. در سطح جهانی نیز 
ایاالت متحده امریکا را به اتاق گفت وگوهای جینوا - در 
مقر اروپایی سازمان ملل در سویس ـ کشاندند. نتیجه 
تالش ها، این بود: تقویت دولت افغانستان، خلق اجماع 
منطقه ای و جهانی برای صلح و امضای توافق نامه ها با 
تضمین کننده گان و هیأت نظارتی معتبر )سازمان ملل 
تقویت  و  جمهوری  ریاست  خاص  گارد  ایجاد  متحد(. 
و  دولت  از  اقتصادی  و  تسلیحاتی  حمایت های  و  آن 
ارتش افغانستان، به این هدف صورت گرفت که دولت 
دموکراتیک برای روزهای سخت آماده باشد. مسووالن 

مشروع این سرزمین، با طالبان به مذاکره پرداخت. با 
وصف آن که دولت ترمپ بارها اعالم کرد که روی مسایل 
تنها  و  نکرده  طالبان گفت وگو  با  افغانستان  به  مربوط 
گرفته،  بحث  به  آنان  با  را  امریکا  با  مرتبط  موضوعات 
اما بحث موجودیت ضمیمه های محرمانه در توافق نامه، 
است.  آورده  وجود  به  زمینه  این  در  را  ابهامات جدی 
دولت  انزوای  طالبان،  با  امریکا  مذاکرات  منفی  پیامد 
افغانستان و مشروعیت یافتن جنگ گروه طالبان بود. 
اکنون که بحث بازنگری توافق نامه دوحه در دولت بایدن 
مطرح شده است، توقع می رود که دولت جدید امریکا، 

اشتباهات دولت ترمپ را تکرار نکند.

اعتماد  شوروی،  جماهیر  اتحاد  دوم  اشتباه  دوم- 
رهبران  بود.  )پاکستان(  مقابل  جانب  تعهدات  به 
از امضای  افغانستان، پس  سیاسی و نظامی شوروی و 
توافق نامه ها  این  مفاد  گام به گام  جینوا،  توافق نامه های 
از  یک  هیچ  به  اما  مقابل  جانب  ساختند.  اجرایی  را 
تعهداتش عمل نکرد. در جریان یک سال پس از امضای 
توافق نامه های جینوا، دولت افغانستان به شکل مستند 
۳9۵ یادداشت رسمی از تخطی های پاکستان در دفتر 
»هیأت مساعی جمیله  سازمان ملل متحد در افغانستان 
نخواست/ اما  ملل  سازمان  کرد؛  ثبت  پاکستان«  و 
به  که  امریکا  کند.  بررسی  را  تخطی ها  این  نتوانست 
از تضمین کننده گان، توافق نامه های جینوا  عنوان یکی 
را امضا کرده بود، با تکمیل شدن روند خروج نیروهای 
بی توجه شد  افغانستان  به  مربوط  قضایای  به  شوروی، 
در  کرد.  فراموش  را  این کشور  دراز،  برای سال های  و 
مذاکرات کنونی صلح، احتمال تکرار این اشتباه وجود 
دارد. توافق نامه امضا شده میان امریکا و طالبان را هیچ 
کشور و نهاد بین المللی تضمین نکرده است. اکنون بحث 
بازنگری این توافق نامه در وضعیتی مطرح شده است که 
طالبان به عهدشکنی متهم هستند و دولت جدید امریکا 
مدعی است که ارتباط طالبان با القاعده و داعش قطع 

عقب نشی�ن مسووالنه؛

س. پامیری
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آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0770676۴65 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



جنگ  اصلی  هدف  که  گفته اند  بارها  آنان  رهبران 
تغییر رژیم سیاسی  و  اشغال  بیست ساله شان، ختم 

کشور به یک »نظام اسالمی« است.
طرح حکومت موقت، ایده خوبی است و در بسیاری 
از کشورهای جهان نتایج مثبتی داشته است؛ اما اگر 
صلح به قیمت از دست دادن مظاهر یک حکومت 
دموکراتیک و برگشت به بیست سال قبل باشد، نه 
تنها صلح نیست، بلکه رفتن به جنگ جدیدی خواهد 
بود. مراد از جنگ جدید، مبارزه با یک گروه مخالف 

دولت نیست، بلکه جنگ داخلی است.
در  و  موقت  حکومت  طرف داران  طالبان،  مواضع 
کل طرف داران جمهوریت در مورد ایجاد حکومت 
موقت روشن است؛ اما در میان شهروندان کشور، 
کسانی که بار جنگ را بر دوش می کشند، فراموش 

شده اند.

کثافات  و  زباله ها  فاضالب،  زراعتی،  کودهای  قبیل 
به  زراعتی  محصوالت  و  گیاهی  مواد  شهرداری، 
دست می آید. بیوگاز از میتان و کاربن دای اکساید 
و  درصد  الی ۷0  میتان ۶۲  که  است  تشکیل شده 
کاربن دای اکساید ۳0 الی ۳۵ درصد در ترکیب آن 
وجود دارد. ممکن است مقادیر ناچیزی از گازهایی 
و  اکساید  مونو  کاربن  نایتروجن،  هایدروجن،  چون 
ارزش  باشد.  داشته  در خود  نیز  سلفاید  هایدروجن 
حرارتی این گاز دو برابر گرمایی است که از سوزاندن 

پاروی حیوانات به صورت عادی تولید می شود.
به هدر  اغلب  انرژی است که  ارزش  با  بیوگاز منبع 
می رود. از این گاز می توان مستقیماً در تامین انرژی 
یا  کرد،  استفاده  ساختمان ها  روشنایی  و  حرارتی 
این که جهت تولید برق در جنراتورهای گازی آن را 

به کار برد.
اولیه  مواد  آن  در  که  است  واحدی  بیوگاز  دستگاه 
کلی  طور  می شود.  ذخیره  و  تولید  بیوگاز  و  هضم 
ساختمان دستگاه بیوگاز از دو قسمت محفظه تخمیر 
و محفظه گاز تشکیل شده است که محفظه تخمیر 

در بحبوحه مذاکرات صلح دوحه، شایعاتی مبنی بر 
طرح حکومت موقت به گوش می رسد. محتمل ترین 
آن  به  دوحه  نشست  است،  ممکن  که  نتیجه ای 
طالبان  که  است  ایجاد حکومت جدید  منتج شود، 
افغانستان در آن سهیم  و دولت جمهوری اسالمی 
باشند. پیش زمینه ایجاد چنین حکومتی، ایجاد یک 
حکومت موقت خوانده شده است. اکنون سوال این 
است که آیا بزرگ ترین خواسته گروه طالبان ایجاد 

حکومت موقت است؟
با توجه به مواضع طالبان در میز مذاکرات دوحه و 
به  آنان،  نماینده گان  در حاشیه سفرهای منطقه ای 
خوبی می توان دید که این گروه تا هنوز با هیچ یکی 
از مبانی یک نظام دموکراتیک موافقت نکرده  است. 

انرژی،  مصرف  رشد  به  رو  روند  اخیر  سال های  در 
پدیده بحران انرژی را در جهان به وجود آورده است. 
مصرف انرژی حاصل از سوخت های فسیلی، به ویژه در 
کشورهای رو به توسعه اگرچه رشد سریع اقتصادی 
انتشار  به وسیله  اما  به همراه داشته،  را  این جوامع 
آالینده های حاصل از احتراق سوخت های فسیلی و 
افزایش گازهای سمی در اتمسفر، جهان را با تغییرات 
افغانستان،  برگشت ناپذیری روبه رو ساخته است. در 
خصوصاً در شهرهای بزرگ که به شدت با آلوده گی 
محیط زیست دست و پنجه نرم می کنند و از سوی 
زغال سنگ  نفت،  مواد سوختی چون  دیگر کاهش 
این  بودن  پذیر  تجدید  غیرقابل  و  طبیعی  گاز  و 
سوخت ها و پیش بینی افزایش قیمت ها، بیش از پیش 
جایگزینی سیستم انرژی بیوگاز مهم و ضروری است. 
انرژی های  به سایر  را نسبت  بیوگاز  انرژی  آنچه که 
کنترل  و  جمع آوری  می سازد،  متمایز  پذیر  تجدید 
مواد آلی زاید شهرها و صنایع است که تأثیر بسزایی 
گازهای  ورود  از  و  دارد  زیست  محیط  حفاظت  در 

گلخانه ای به اتمسفر زمین جلوگیری می کند.
با ساخت و توسعه سیستم ها و نیروگاه های بیوگاز، 
عالوه بر تامین بخشی از انرژی مورد نیاز، می توان گام 
موثر در جهت حل بحران عظیم ناشی از زباله های 
در  چه  فناوری  این  از  بهره گیری  برداشت.  شهری 
مقیاس خرد و چه در مقیاس کالن، رویکردی نوید 
بخش در خصوص مدیریت و سازمان دهی ضایعات 

آلی تولید شده در شهرها و قریه ها است.

بیوگاز چیست؟
یک  در  که  می شود  اطالق  گازهایی  به  بیوگاز 
بدون  بودن  فعال  و  )زنده  بی هوازی  تجزیه  فرایند 
از  تجزیه  قابل  مواد  تخمیر  اثر  در  آکسیجن(  و  هوا 

خواست مردم چیست؟
مبنی  تضمینی  این که  بدون  موقت  حکومت  طرح 
حقوق  بیان،  آزادی  دموکراسی،  اساسات  حفظ  بر 
بشر، حقوق زنان و... وجود داشته باشد، برای آینده 
جامعه خطرناک خواهد بود. صلحی که نظام بعد از 
آن، براساس آرای مردم نباشد، بدون شک به عنوان 
برگشت کشور به جنگ داخلی و حکومت استبدادی 

است.
این که  از  قبل  جدید،  حکومت  تشکیل  به  طالبان 
عنوان  به  نه  برسد،  نتیجه  به  صلح  گفت وگوهای 
برای  راهی  به عنوان  بلکه  پایان جنگ،  برای  راهی 
مشروعیت بخشیدن به خود و نفوذ در دستگاه های 
ساختن  فراهم  و  کشور  سیاسی  و  نظامی  اداری، 

زمینه های ایجاد حکومت استبدادی، می نگرند.
ناگوار حکومت موقت، یکی هم ایجاد  از پیامدهای 

دستگاه  ظرفیت  براساس  اولیه  مواد  نگه داری  برای 
گاز،  محفظه  و  می شود  ساخته  اولیه  مواد  مقدار  و 
مخزنی است که جهت نگه داری گاز از آن استفاده 
می شود. تفاوت عمده دستگا ه های بیوگاز در نحوه قرار 

گرفتن دستگاه و نحوه استفاده از آن است.
دارد.  وجود  راه  دو  سیستم  این  از  استفاده  برای 
می توان این سیستم را به شکل هاضم های پر و خالی 
که به یک باره مواد به هاضم ریخته و یک باره گاز 
تولید شده آن استفاده می شود و هم چنان می توان از 
هاضم هایی با جریان های مستمر استفاده کرد که هر 
روز مقداری مواد به هاضم ریخته می شود و گاز آن 

نیز به صورت مداوم استفاده می گردد.

اهمیت محیط زیستی بیوگاز
ایجاد  زیست  محیط  برای  مشکلی  تنها  نه  بیوگاز 
نمی کند، بلکه یکی از محدود انرژی های تجدید پذیر 
آالینده های  رفتن  بین  از  و  کاهش  باعث  که  است 
محیط زیست می شود. با گسترش زنده گی شهری در 
کشور، میزان تولید زباله های شهری افزایش می یابد 
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بدگمانی ها در مورد چگونه گی سهیم شدن گروه های 
رهبران  است.  موقت  حکومت  در  سمتی  و  قومی 
جهادی هر یک خود را بهترین گزینه برای ریاست 
حکومت موقت می دانند و برای این مهم در استفاده 
قومی در  برانگیختن عصبیت  و  احساسات مردم  از 

جامعه، سنگ تمام خواهند گذاشت.
موقت  حکومت  در  را  طرف ها  همه  بتوان  اگر  حتا 
سهم داد، بدون تضمین های معتبر، اعتماد به هر نوع 
ساختاری، افغانستان را با بحران داخلی مواجه خواهد 
که  می رسد  نظر  به  غیرممکن  هم چنان  ساخت. 
طالبان حکومتی به ریاست یکی از چهره های جهادی 
و یا سیاسی را قبول کنند. در این صورت، همین نظم 

نسبی موجود هم به تاریخ خواهد پیوست.
بعضی با خوش باوری تمام، حکومت موقت پسا صلح 
را با حکومت موقت پسا بن مقایسه می کنند. اما اگر 
به صورت دقیق تر به این مسأله نگاه کنیم، در آن 
زمان، جامعه جهانی، سازمان ملل و تمامی گروه های 
افغانستان، به جز طالبان، طرف دار فراهم سازی زمینه 
ایجاد یک حکومت دموکراتیک با اقتدار مرکزی در 
سایه حکومت موقت بودند؛ اما شرایط کنونی کاماًل با 
آن زمان متفاوت است. اکنون نگرانی از یک فروپاشی 
جدی مطرح است. اگر به این نگرانی ها توجه نشود، با 
وصف آن که حکومت عبوری/موقت می تواند به عنوان 
با خطرات  راه حلی برای پایان جنگ مطرح باشد، 

جدی نیز همراه است. 
در نتیجه می توان گفت، شروطی را که اعضای هیأت 
طالبان در میز مذاکرات دوحه و در تهران و مسکو 
بهانه جویی  فقط  کردند،  مطرح  برقراری صلح  برای 
می خواهند  آن ها  صلح.  برای  راهی  نه  است، 
مشروعیت بین المللی پیدا کنند و حکومت استبدادی 
خود را روی کار آورند. بحث روی حکومت موقت، 
بدون روشن شدن موضع طالبان در مورد ارزش های 
مردم ساالرانه، دموکراسی، حقوق بشر و... از چاله به 

چاه افتادن است.

که یک چالش جدی است. هم چنان، استفاده از برخی 
زباله های شهری توسط باشنده گان شهرها به حیث 
مواد سوخت، آلوده گی هوا را افزایش می دهد. اما با 
آلی  مواد  بازیافت  و  موجود  تکنیک های  از  استفاده 
برای ساختن بیوگاز در یک فرایند منظم، می توان گاز 
تولید کرد. این رویکرد باعث متراکم نشدن زباله های 

شهری و مواد آلی و تولید انرژی می شود.

در  انرژی  تولید  برای  جدید  ظرفیت  بیوگاز 
کشور است

با توجه به آمارها، از هر تن مواد زاید و کثافت شهری 
کرد.  تولید  ساعت  در  برق  کیلووات   ۵۵0 می توان 
 ۱۵۵ حیوانی،  پاروی  و  فضله  تن  هر  از  هم چنان، 
کیلووات برق و از هر تن مواد پوسیده زراعتی، 4۱۷0 
کیلووات برق در ساعت تولید می شود. در شهرهای 
قندهار،  و  شریف  مزار  هرات،  کابل،  چون  بزرگ، 
روز  در  زاید  مواد  تن   ۱۵0 از  بیش  تولید  ظرفیت 
وجود دارد که 8۲۵00 کیلووات برق در ساعت تولید 
می شود. به صورت کلی می توان گفت که افغانستان 
می تواند با استفاده از سیستم بیوگاز از بابت کثافت 
و مواد زاید شهری، فضله حیوانات و بقایای زباله های 
و  زراعتی  محصوالت  و  پوسیده  گیاهی  مواد  سبز، 
ساعت  در  برق  میگاوات   4400 حدود  در  گیاهان، 

تولید کند. )معروف ضیایی(
در قریه های افغانستان که دست رسی به گاز و برق 
محدود است، بیوگاز گزینه خوبی برای گازدار شدن 
است. درسال ۲0۱4 یک نهاد آلمانی در بامیان برنامه 
نهاد  این  بود.  کرده  برگزار  را  بیوگاز  تولید  آموزش 
حدود هشت مرکز تولید بیوگاز در بامیان ایجاد کرد 
که هر دستگاه ظرفیت تولید گاز مصرفی برای یک 

خانواده ده نفری را داشت.
حاجی ظاهر، باشنده منطقه میرامور والیت دایکندی 
یک  ساخت  برای  افغانی  هزار   8۲ کردن  هزینه  با 
گاز  کیلو   ۵ روزانه  خانه اش،  در  گاز  تولید  دستگاه 
گاز  تولید  جدید  ظرفیت  بیوگاز  می کند.  تولید 
ظرفیت  این  روی  دولت  اگر  است،  افغانستان  برای 
سرمایه گذاری کند؛ چیزی که تا حاال اتفاق نیفتاده 

است.

حکومت موقت؛
راه حلی با خطرات جدی

بیوگاز؛ 
انرژی از یاد رفته در افغانستان

محمد امان صدیقی

امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی

طرح حکومت موقت بدون این که 
تضمینی مبنی بر حفظ اساسات 
دموکراسی، آزادی بیان، حقوق 

بشر، حقوق زنان و... وجود داشته 
باشد، برای آینده جامعه خطرناک 

خواهد بود. صلحی که نظام بعد از 
آن، براساس آرای مردم نباشد، 

بدون شک به عنوان برگشت 
کشور به جنگ داخلی و حکومت 

استبدادی است.
طالبان به تشکیل حکومت جدید، 

قبل از این که گفت وگوهای 
صلح به نتیجه برسد، نه به 

عنوان راهی برای پایان جنگ، 
بلکه به عنوان راهی برای 

مشروعیت بخشیدن به خود 
و نفوذ در دستگاه های اداری، 

نظامی و سیاسی کشور و فراهم 
ساختن زمینه های ایجاد حکومت 

استبدادی، می نگرند.

بیوگاز نه تنها مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی کند، بلکه یکی از محدود انرژی های تجدید پذیر است که باعث کاهش و از بین رفتن 
آالینده های محیط زیست می شود. با گسترش زنده گی شهری در کشور، میزان تولید زباله های شهری افزایش می یابد که یک چالش جدی 

است. هم چنان، استفاده از برخی زباله های شهری توسط باشنده گان شهرها به حیث مواد سوخت، آلوده گی هوا را افزایش می دهد. اما 
با استفاده از تکنیک های موجود و بازیافت مواد آلی برای ساختن بیوگاز در یک فرایند منظم، می توان گاز تولید کرد. این رویکرد باعث 

متراکم نشدن زباله های شهری و مواد آلی و تولید انرژی می شود.



محمدحسین نیک خواه

به نظر می رسد که دو طرف جنگ افغانستان، برای یک رویارویی دیگر در بهار آماده گی 
گرفته اند. حکومت افغانستان با آموزش شمار بیش تر نیروهای ویژه، قرار است به مصاف 

طالبان برود و طالبان نیز که در سال گذشته زمین بیش تری را در نتیجه جنگ به دست 
آورده اند، برای تصرف مناطق بیش تر تالش خواهند کرد. هدف طالبان این است که حداقل 

کنترل یک یا دو والیت را در جنوب افغانستان به دست گیرد.

دیگر  یک بار  زمستان،  فصل  پایان  به  شدن  نزدیک  با 
جنراالن ارتش از یک »بهار خونین« دیگر سخن گفته اند. 
یک  به  تابستان  در  جنگ  و  زمستان  در  صلح خواهی 
است. همه ساله  تبدیل شده  برای طالبان  معمول  روش 
با فرارسیدن زمستان، جنگ جویان و فرماندهان این گروه 
به پاکستان می روند و برای جنگ در بهار آینده آماده گی 
می گیرند. هرچند در زمستان سال جاری طالبان هم چنان 
سنگرهای جنگ را گرم نگه داشتند و کابل بیش از هر 
بود.  ملکی  تلفات  و  انفجار  بیش ترین  شاهد  دیگر  سال 
و  طالبان  که  است  کرده  ثابت  گذشته  سال های  تجربه 
از  و  می اندازند  راه  و صدا  زمستان سر  در  آنان  حامیان 
تامین  آن ها  هدف  که  حالی  در  می گویند،  صلح سخن 
صلح نیست و سه ماه زمستان فرصت خوبی برای رفع 
خسته گی و آماده گی های بیش تر برای یک جنگ دیگر 

است.
برای  افغانستان،  جنگ  طرف  دو  که  می رسد  نظر  به 
یک رویارویی دیگر در بهار آماده گی گرفته اند. حکومت 
قرار  ویژه،  نیروهای  بیش تر  شمار  آموزش  با  افغانستان 
سال  در  که  نیز  طالبان  و  برود  طالبان  مصاف  به  است 
دست  به  جنگ  نتیجه  در  را  بیش تری  زمین  گذشته 
آورده اند، برای تصرف مناطق بیش تر تالش خواهند کرد. 
هدف طالبان این است که حداقل کنترل یک یا دو والیت 
را در جنوب افغانستان به دست گیرد. در دو سال اخیر و 
با کاهش حمایت نیروهای ناتو، طالبان حمالت شان را بر 
پاسگاه ها و قرارگاه های پولیس و ارتش شدت بخشیدند. 
در نتیجه این حمالت، تلفات نظامیان افغان افزایش یافت 
و حکومت مجبور شد، برای جلوگیری از تلفات بیش تر، 
قرارگاه های نسبتاً کوچک ارتش و پولیس را از ولسوالی ها 
برچیند. این اقدام، خود زمینه را برای قدرت نمایی طالبان 
بیش تری  مناطق  بر  را  نفوذش  گروه  این  و  کرد  فراهم 

گسترش داد.

کوبیدن بر طبل جنگ
جای  به  اخیر  روزهای  در  طالبان  صلح  هیأت  اعضای 
از  برخی  و  ایران  روسیه،  به  با هیأت جمهوری،  مذاکره 
گفته  آشکارا  گروه  این  رفتند.  میانه  آسیای  کشورهای 
با رفتن رییس جمهور غنی صلح ممکن  تنها  است که 
است. این حرف طالبان حاکی از آن است که این گروه 
خواهان مذاکره و صلح با جمهوریت نیست و تصمیم دارد 
حکومت کنونی را با استفاده از زور از قدر کنار بزند. پشت 
رییس جمهور  رفتن  کنار  بر  تأکید  و  مذاکره  به  کردن 

بررسی های ابتدایی نشان می دهد که هزاران موتر باربری 
به  توقف گاه گمرک مرزی اسالم قلعه،  از گنجایش  بیش 
اداره  بود .  شده  متوقف  محل  این  در  »غیرعادی«  گونه 
موتر  گمرک ۶00  ظرفیت  که  دارد  تأکید  هرات  محلی 
باربری است، اما بیش تر از دوهزار و ۵00 موتر باربری در 
این محل ازدحام کرده بود. راننده گان موترهای باربری، 
حضور هیأتی از کابل را عامل توقف طوالنی موترها عنوان 
می کنند و این امر را زمینه ساز افزایش خسارت های مالی 
به  تأیید می کنند که  آتش سوزی می دانند. منابع معتبر 
دلیل حضور هیأت، موترها از گمرک خارج نشد و چندین 
روز در توقف گاه گمرک باقی ماند. گمرک مرزی اسالم قلعه 
به مدت یک  هفته  ایران  از  باربری  موترهای  تردد  برای 
مسدود شده و هیأتی مشترک از ایران و افغانستان، قرار 
است سرنوشت موترهایی که پس از آتش سوزی به ایران 
انتقال یافته را مشخص کند. از سوی دیگر، هیأت اعزامی 
وزارت مالیه، هیأت محلی و مقام های محلی هرات، از آغاز 
بررسی ها برای مشخص شدن میزان دقیق خسارت های 
بازرگان  برخی  هرچند  می دهند.  خبر  آتش سوزی  مالی 
ادعا دارند که حدود دوهزار موتر در آتش سوخته است، 
مقام ها  نمی کنند.  تایید  را  آمار  این  مقام های رسمی  اما 
هم چنان می گویند که برخی از راننده گان خود موترشان 
را آتش زدند تا فسادشان مشخص نشود، زیرا بار اصلی 
موتر نوشابه »مانستر« بوده، اما در اسناد گمرکی »کچالو« 

نوشته شده است.

یافته های ابتدایی آتش سوزی گمرک
آتش سوزی  از  ابتدایی  یافته های  هرات  محلی  مقام های 
بزرگ در گمرک مرزی اسالم قلعه را با رسانه ها در میان 
دوشنبه،  روز  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید  گذاشتند. 
خبری،  نشست  یک  در  حضور  با  دلو،  بیست وهفتم 

نبرد  یک  برای  کنند،  چانه زنی  گفت وگو  میز  پشت  در 
نفس گیر دیگر در بهار آماده می شوند.

هرچند تاکنون رییس جمهور جدید ایاالت متحده امریکا 
از  افغانستان اعالم نکرده، ولی  استراتژی اش را در قبال 
قراین پیدا است که تطبیق تقسیم اوقات خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان، آن گونه که اداره ترمپ مشخص 
کرده بود، ممکن نیست. عجله ای که ترمپ برای خارج 
رییس  داشت،  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  کردن 
نظام  بقای  و  افغانستان  برای  این  ندارد.  بایدن  جمهور 
امیدوارکننده است. طالبان که برای خروج کامل نیروهای 
بدانند  باید  حاال  می کردند،  شماری  دقیقه  امریکایی 
نیروهای  نشود،  مشخص  صلح  سرنوشت  که  زمانی  تا 

 فعالیت حلقات مافیایی در گمرک
طبق گفته های والی هرات، با تمام افرادی که دست به 
غارت اموال زدند، در ساحه غفلت کردند، سبب ازدحام 
شدند، طی مراحل را ُکند کردند و راننده گانی که اموال 
بازرگانان را سرقت کردند، برخورد قانونی می شود و در 
ارشد  مقام  این  دارد.  وجود  شواهد  و  اسناد  زمینه  این 
محلی هرات روایت می کند که راننده یکی از موترهای 
باربری که در آن تخلف صورت گرفته بود، مقابل چشمان 
اسناد  در  نشود.  مشخص  فساد  تا  زد  آتش  را  موتر  او، 
گمرکی بار موتر کچالو نوشته بود، اما بار اصلی »مانستر« 
بود. والی هرات افزود: »چرا مافیا امروز همکاری نمی کنند 
که موترهای شان را به داخل گمرک ببریم؟ من کنار تاجر 
هستم، تاجر را می شناسم، اما فیصدی بزرگی از افراد، 
کسانی هستند که فساد انجام دادند و حاضر نمی شوند 

موترها وارد شود.«
کارشکنی«  و  »فساد  راننده گان  برخی  این،  از  پیش 
و  آتش سوزی  گسترش  عامل  را  اسالم قلعه  گمرک  در 
خسارت های مالی عنوان کرده بودند. به روایت آنان، با 
آغاز آتش سوزی، سربازان گمرک اجازه خروج موترهای 
با شلیک گلوله، مانع خروج موترها  ندادند و  را  باربری 
فساد  که  مدعی اند  باربری  موترهای  راننده گان  شدند. 
و  دارد  وجود  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  در  گسترده 
تا  پنج  دریافت  با  امنیتی  سربازان  و  گمرک  کارمندان 
۱۵هزار افغانی از هر موتر باربری، اجازه می دهند موترها 

بدون رعایت نوبت، از گمرک خارج شوند.
مقام ها در وزارت مالیه کشور هشدار می دهند، با افرادی 
برخورد  باشند،  داشته  دست  گمرکات  فساد  در  که 
وزارت  رییس عمومی گمرکات  احمدی،  آمنه  می شود. 
مالیه، می گوید اگر کارمندان و نیروهای امنیتی گمرک 
و  می گیرند  قرار  پی گرد  مورد  باشند،  دخیل  فساد  در 
از  او  شد.  خواهند  معرفی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 
اطالعات  و  اسناد  که  می خواهد  راننده گان  و  بازرگانان 
مرتبط با فساد را در اختیار هیأت اعزامی از کابل قرار 
دهند تا با کسانی که در فساد دخیل اند، برخورد شود. 
خانم احمدی اطمینان می دهد که اسناد و شواهد فساد 

از سوی حکومت مرکزی با دقت بررسی می شود.
 

شمار تلفات جانی مشخص نیست
هیچ  تاکنون  که  دارند  تأکید  هرات  محلی  مقام های 
ادعایی در مورد جان باختن افراد در آتش سوزی گمرک 

بین المللی افغانستان را ترک نخواهند کرد. یکی از اهداف 
ناتو، می توانند به  با خروج نیروهای  طالبان این بود که 
راحتی نیروهای داخلی را شکست بدهند و قدرت را از راه 
زور تصاحب کنند. چنین رویایی، حداقل در حال حاضر 
تبدیل  کابوس  به  طالبان  و خواب  یافت  نخواهد  تحقق 
خواهد شد. جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که 
ترک غیرمسووالنه افغانستان و در نتیجه آن خالی قدرت 
می تواند یک بار دیگر این کشور را به میدان تاخت و تاز 

گروه های تروریستی تبدیل کند.

در انتظار استراتژی جدید امریکا
مذاکره و توافق مستقیم ایاالت متحده امریکا با طالبان 
سبب شد تا این گروه خواب های رنگین تری ببیند. طالبان 
و حامیان منطقه ای شان فکر می کردند که ناتو در جنگ 
افغانستان شکست خورد است و راهی جز سازش با این 
امریکا،  متحده  ایاالت  در  رهبری  تغییر  اما  ندارد.  گروه 
بازی را طور دیگری رقم خواهد زد. هرچند تا هنوز معلوم 
نیست که اداره جو بایدن از خیر افغانستان می گذرد و این 
کشور را یک بار دیگر به جنراالن پاکستانی واگذار می کند، 
داکتر  شکست  تجربه  اما  می گیرد؛  دیگری  تصمیم  یا 
نجیب اهلل نشان می دهد که اعتماد بر پاکستان نیز گزینه 
مناسبی نیست. یک گزارش وزارت دفاع امریکا که اخیراً 
نشر شده نیز تأکید کرده که طالبان به تعهد خود برای 
قطع رابطه با القاعده عمل نکرده و هم چنین خشونت ها 
را نیز کاهش نداده اند. مقام های امریکایی نیز گفته اند که 
به  افغانستان  نیروی نظامی آن کشور در  حضور ۲۵00 
منظور مقابله با القاعده و داعش کافی خواهد بود. به این 
معنا که خروج کامل نیروهای امریکایی در حال حاضر 
نتیجه  گفت وگوهای صلح  که  زمانی  تا  و  نیست  مطرح 

ندهد، خروج کامل این نیروها ممکن نخواهد بود.
طالبان  و  حکومت  حاضر  حال  در  می رسد،  نظر  به 
هیچ کدام تمایلی به پیشبرد مذاکره ندارند. تا زمانی که 
بین المللی  قاطع  فشار  و  حمایت  با  صلح  گفت وگوهای 
نشوند،  تضعیف  نبرد  میدان  در  طالبان  و  نباشد  همراه 
افغانستان کماکان ناممکن خواهد بود. طالبان  صلح در 
که برای سقوط حکومت کمر بسته اند، زمانی به مذاکره 
تن خواهد داد که حامیان اصلی این گروه تحت فشار قرار 
گیرند و سران طالبان را وادار به برگشت برسر میز مذاکره 
کنند. در حال حاضر، هم طالبان و هم حکومت افغانستان 
منتظر اعالم استراتژی رییس جمهور جدید امریکا برای 

صلح و جنگ افغانستان است.

اما  ندارد،  وجود  اسالم قلعه 
برای مشخص شدن  بررسی ها 
تلفات جانی هم چنان ادامه دارد. 
هرات  در  صحی  نهادهای  آمار 
نفر   ۱۷ تنها  که  می دهد  نشان 
در این رویداد دچار سوخته گی و جراحت شدند. برخی 
رسانه های ایرانی از مرگ ۵0 تن در آتش سوزی گمرک 
هرات خبر می دهند و روزنامه »شهروند« چاپ تهران، 
مقام های  است.  داده  خبر  نفر   ۱00 شدن  قربانی  از 
ایرانی، انتقال برخی زخمیان به خاک این کشور را تایید 

می کنند.
غالم رضا صیادی، معاون امداد و نجات هالل احمر والیت 
ایرانی  رسانه های  با  صحبت  در  ایران،  رضوی  خراسان 
برای  اسالم قلعه  گمرک  از  زخمی  سه  که  است  گفته 
زیر  و  شدند  منتقل  ایران  تایباد  مرزی  شهر  به  درمان 

درمان قرار گرفتند. 
که  خشمگین  موترداران  از  شماری  دیگر،  جانب  از 
خواهان  است،  سوخته  هرات  گمرک  در  موترهای شان 
نعمت اهلل  هستند.  حکومت  سوی  از  خسارت  پرداخت 
محمودی، از موترداران، به روزنامه 8صبح می گوید که 
باید برایش خسارت پرداخت شود و مقصر آتش سوزی، 
مسووالن گمرک هرات هستند که »فساد و کارشکنی« 
آنان، سبب گسترش آتش و افزایش خسارت مالی شده 

است.
هراتی،  راننده گان  از  دیگر  یکی  عزیزی،  محمدزمان 
خواهان پرداخت خسارت موترش توسط حکومت است 
و می گوید آنان تمام دارایی شان را از دست داده اند. از 
جانب دیگر، والی هرات و مقام های هیأت اعزامی وزارت 
مالیه می گویند که رهبری حکومت در پیوند به پرداخت 
خسارت تصمیم می گیرد. هیأتی به ریاست رییس جنایی 
وزارت امور داخله، برای بررسی علت و چگونه گی وقوع 
حادثه به هرات سفر کرده و در هماهنگی با نماینده گان 
سکتور خصوصی و اداره محلی هرات، قرار است عوامل 

آتش سوزی را مشخص کند.
در همین حال، به دنبال پیدا شدن الشه یک »پهپاد« 
امنیتی  مقام های  افغانستان،  و  ایران  مرزی  مناطق  در 
با رویداد  ارتباطی  پهپاد هیچ  این  دارند که  ادعا  هرات 
برای  دور،  راه  از  کنترل  هواپیمای  و  ندارد  آتش سوزی 
ندارد.  نظامی  و کاربرد  استفاده می شود  مقاصد کشفی 

علت سقوط پهپاد مشکالت فنی عنوان شده است. 
با گذشت سه روز از وقوع آتش سوزی در گمرک مرزی 
اسالم قلعه، بررسی در پیوند به این رویداد هم چنان ادامه 
دارد و مقام های حکومتی پافشاری دارند که یافته های 
شریک  مردم  با  رسانه ها  طریق  از  را  بررسی های شان 

می سازند.

غنی از قدرت، همین معنا را افاده می کند. از سوی دیگر، 
حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت ملی نیز گفته است 
که طالبان حاضر به گفت وگو نیستند و در پی رسیدن به 
قدرت از راه زور هستند. با فرارسیدن فصل بهار و گرم 
شدن هوا، هر دو طرف به هم دیگر چنگ و دندان نشان 
می دهند و در پی آغاز فصل دیگر جنگ هستند. چند 
ماه پیش و هم زمان با آغاز مذاکرات صلح بین هیأت های 
بودند که جنگ  امیدوار  بسیاری ها  امارت،  و  جمهوریت 
چهل ساله در افغانستان به پایان خواهد رسید و دو طرف 
بر سر تقسیم مسالمت آمیز قدرت توافق خواهند کرد؛ ولی 
با فرارسیدن فصل بهار همان تجربه گذشته تکرار شد. 
حاال دو طرف به جای این که برای حل معضل افغانستان 

بر اساس  کرد.  ارایه  آتش سوزی  چگونه گی  از  جزییاتی 
مواد  تانکر  و  باربری  موتر  هزاران  ابتدایی،  بررسی های 
سوختی، بیش تر از گنجایش گمرک اسالم قلعه، در این 
امر سبب گسترش دامنه  ازدحام کردند و همین  محل 
معلومات  است.  مالی شده  افزایش خسارت های  و  آتش 
مرزی  گمرک  ظرفیت  که  می دهد  نشان  هرات  والی 
وقوع  زمان  در  اما  است،  موتر   ۶00 حدود  اسالم قلعه 
آتش سوزی، به گونه »غیرعادی« حدود دو هزار و ۵00 
توقف گاه گمرک  تانکر مواد سوختی، در  و  باربری  موتر 

ازدحام کرده بود .
یافته های نخستین نشان می دهد که آتش سوزی ابتدا از 
کوتاهی صدها  در مدت  و  آغاز شد  مایع  گاز  تانکر  یک 
موتر طعمه آتش شد. برخی گواهان رویداد و بازرگان ادعا 
دارند که این تانکر گاز در هنگام نمونه گیری برای آزمایش 
کیفیت گاز مایع دچار آتش سوزی شد. سیدوحید قتالی، 
درصد  که 8۵  نشست خبری گفت  این  در  هرات،  والی 
موترهای باربری از گمرک خارج شد و تنها ۱۵ درصد از 
مجموع موترهای باری و تانکرهای سوخت، طعمه آتش 
شد. به گفته او، »80 درصد« امکانات برای جلوگیری از 
چپاول اموال استفاده شد و نیروهای امنیتی برخی افراد را 

به اتهام غارت اموال بازرگانان بازداشت کرده اند.
برمبنای آمار والی هرات، یک  هزار و ۵00 موتر به ایران 
انتقال یافت، ۱۳0 موتر در عقب کمیساری به محل امن 
انتقال یافت، ۶۵0 موتر از مجاورت آتش به ایستگاه راه آهن 

»روزنک« و از این محل به گمرک هرات منتقل شد. 
مواد  تانکرهای  و  باربری  موترهای  راننده گان  برخی 
سوختی، ادعا دارند که در پی حضور هیأتی از مرکز کشور، 
تانکرهای سوخت از چند روز پیش در گمرک متوقف شد 
و حتا به موترهایی که اسناد گمرکی شان تکمیل شده بود، 

اجازه خروج داده نشد.
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صلح در زمستان 
جنگ در تابستان

حسین سیرت

ازدحام »غیرعادی« موترها بررسی می شود
آتش سوزی گمرک هرات؛



آسیه حمزه ای

لحظه  ادعاهای چند  با همه  بود.  شب وحشتناکی 
پیشش، حتا صبر نکرد که صبح بشود؛ حتا تالش 
به حل  زناشویی خود،  دنیای کوچک  در  نکرد که 
این موضوع متقاعد شود. در همان حالت و موقعیت، 
حتا  که  عریان  تن  همان  با  و  نیمه شب  همان  در 
همسرش فرصت نکرده بود از روی تخت بلند شود، 
به خواهرانش زنگ زد. با صدایی که در گلو انداخته 
بود، فریاد می زد که »چی ره بری مه گرفتین؟ ای 
خود استفاده شده است. همی ثانیه و همی لحظه 
داکتر پیدا کنین اگه نی که دیوانه می شم« و بعد 
لت و کوب شدید رویا. در کم تر از یک ساعت، خانواده 
بفهمد  زن  یک  فقط  شاید  شدند.  جمع  شوهرش 
چنین شرایطی چه بار سنگین روحی و روانی را به 
اتاق می آمد که  همراه دارد. صدای جمع از بیرون 
می گفتند: »نه عشق بوده نه هیچ، دخترک ناقص 

است، خوده د جان ما زده.«
اول نمره صنف بود، با هم روزنامه نگاری می خواندیم. 
کتاب  چه  هر  داشت.  نوشتن  در  عجیبی  تبحر 
فهمیدن  و  خواندن  برای  عطشش  می خواند، 
شاید  نمی گرفت.  خو  کسی  هر  با  می شد.  بیش تر 
شد  بزرگ  خانواده ای  در  که  بود  این  علتش  یک 
دل  از  نبود.  حاکم  آن ها  بین  صمیمی  فضای  که 
فضای سنتی و پر از تبعیض برای یک دختر، »رویا« 
برخاسته  بود تا مبارزه کند. مبارزه برای همه آن 
کتاب  بیست و چهارم  صفحه  گوشه  که  هدف هایی 
به  هرچند  بود.  نوشته  جامعه شناسی اش  نظریات 
گفته خودش معلق بود میان سنت ها و فضای واقعی 
اطرافش با آرزوها و آن چیزهای قشنگی که فقط در 

کتاب ها وجود داشت.
مادری  و  پدر  فرزند  آخرین  مستعار(،  )اسم  رویا 
کهن سالی بود. تفاوت سنی او با ۱۲ خواهر و برادرش 
برای هیچ کس حوصله ای نگذاشته بود که به او عشق 
بورزد، محبت هدیه کند، سنگ صبور باشد و او را 
و دختر بودنش را و تمام شوریده گی های جوانی  اش 
را بپذیرد. وقتی می گوییم دختر بودنش را بپذیرد، 
یعنی نگاه مساوی به فرزند فارغ از جنسیت داشته 

باشد.
قصه برمی گردد به چند سال پیش که تازه از سفر 
هرات برمی گشتیم. نگران بودم. سکوت بسیار می کرد. 
دایم در حال عجیب خودش بود. عادت به مصروف 
کردن خود با مبایل نداشت. نگاهش را پرت کرده 
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ببیند. روزهای عجیبی برای رویا می  گذشت، پر از 
شوریده گی، پر از مستانه گی. بعد از آن دیدار توافق 
بر این شد که حمید با خانواده اش به خواستگاری 
رویا بیایند. سازهای مخالف در خانواده رویا زیاد بود. 
محیطی به شدت سنتی با عقاید خشک پدر، مادر، 
خواهران و برادران. به گفته خودش شاید مشکالت 
بیش از حد اقتصادی هم در زنده گی شان سبب شده 
بود که هیچ کس حال دل دیگری را نفهمد. مقدمات 

مهیا شد و رویا و حمید به نامزدی هم درآمدند.
رویا روزهای رویایی را سپری می کرد. آن قدر برایش 
را  کنایه ها  و  طعنه ها  طعم  گاهی  که  بود  شیرین 
نمی فهمید. حتا بارها حمید در شوخی و در لفافه به 
او می گفت: »از بی خواستگاری شله مه شدی.« رویا 
می کرد  بعد سعی  و  می ماند  لحظاتی ساکت  برای 
لذت وصال را با پرورش این حرف های منفی خراب 
نکند. در خانه به او می گفتند زودتر عروسی بگیرید 
که یک نان خور کم تر شود. رویا با حمید این حرف ها 
را صادقانه مطرح می کرد، ولی نمی دانست روزهای 
نه چندان دور همین حرف ها پتکی خواهد شد بر 

سر خودش و عاشقانه هایش.
همه چیز مطابق سنت و عنعنات خانواده ها پیش 
نداشت،  دوست  را  رویه  این  رویا  هر چند  می رفت. 
در  می گذاشت.  احترام  خانواده ها  خواست  به  اما 
دلبرانه  سپیدش  زیبای  لباس  در  عروسی  شب 
می رقصید و زنده گی را گویی که لحظات آخر است، 
روزهای آخر  و  یادم هست شب  جانانه می گذراند. 
ماه سنبله بود و باد سرد خزانی زودتر از موعد به 
پیش واز آمده بود. شب زفاف بود و بعد از خسته گی 
محفل عروسی، برخی نزدیکان در منزل پایین که 
خانه مادرشوهرش محسوب می شد، گرد هم آمدند 
گذاشتند.  تنها  خلوت شان  در  را  داماد  و  عروس  و 
کمی به معاشقه و صحبت گذشت. حمید می گفت: 
یخن قاق سفید  با همان  و  عاشق شده ام  »من هم 
دامادی در اتاق خواب می رقصید و زیر لب آهنگی را 
زمزمه می کرد«، تا این که مساله ای عادی و واکنشی 
غیرعادی تقریباً همه چیز را برهم زد. در مقاربت رویا 
و حمید در شب زفاف خونی نیامد. گرچه مدت ها 
بکارت  پرده  نام  به  چیزی  علم طب،  نظر  از  است 
وجود خارجی ندارد و صرفاً یک تصور عرفی است 
و اغلب خشونت در عمل مقاربت سبب خون ریزی 
مردانی  جامعه،  سنتی  الیه های  در  اما  می شود، 
هستند با تحصیالت عالی و مدارج علمی و اجتماعی 
قطرات  ارزش  به  هنوز  را  زن  یک  پاک دامنی  که 
خونی می دانند که به عنوان »دریده گی هایمن« از 

آن یاد می شود.
تمام  با  حمید  بود.  رویا  برای  وحشتناکی  شب 
که  نکرد  صبر  حتا  پیشش،  لحظه  چند  ادعاهای 
صبح بشود. حتا تالش نکرد که در دنیای کوچک 
شود.  متقاعد  موضوع،  این  حل  به  خود  زناشویی 
در همان حالت و موقعیت، در همان نیمه شب و با 
از  همان تن عریان که حتا رویا فرصت نکرده بود 
روی تخت بلند شود، حمید به خواهرانش زنگ زد. 
که  می زد  فریاد  بود  انداخته  گلو  در  که  با صدایی 
استفاده شده  ای خود  گرفتین؟  مه  بری  ره  »چی 
کنین  پیدا  داکتر  لحظه  و همی  ثانیه  همی  است. 
اگر نی که دیوانه می شم.« در کم تر از یک ساعت 
زن  فقط یک  شاید  خانواده شوهرش جمع شدند. 
بفهمد چنین شرایطی چه بار سنگین روحی و روانی 

را به همراه دارد. 
صدای جمع از بیرون اتاق می آمد که می گفتند: »نه 
عشق بوده نه هیچ، دخترک ناقص است، خوده در 

جان ما زده.« 
قضاوت ها ادامه داشت و هر کلمه تیری بود که قلب 
رویا را نشانه می گرفت. چه فکر می کرد؟ چه شد؟ 
هر که می آمد او را تهدید می کرد. انگار پرده ای روی 
افتاده بود که نه می شنید و  چشم و گوش حمید 
نه می دید، فقط داد و فریاد می زد که »دختر خو 

نیستی، زنکه استی، بی آبروی و بی عزت، خانواده گی 
صدای  هم  مادرت  و  پدر  که  استین  کار  همی  در 
قسمی  همی  می تم،  نشان تان  نکشیدن.  خوده 
نمی مانم شما ره.« روشنی صبح هنوز نزده بود که او 
را حیران کوچه ها و سرک ها کردند تا یک داکتر پیدا 

کنند و معاینه شود. 
خواهران رویا هم آمدند. دسته ای از آدم ها گرد هم 
جمع شدند تا با یک معاینه ای که با وجود تحقیقات 
جدید مبنای علمی ندارد، پاک دامنی اش را به چالش 
بکشند. داکتر معاینه نمی کرد، می گفت باید حکم 
قانونی بگیرید. وقتی به حوزه مراجعه کردند، پولیس 
با بی شرمی کامل گفت: »با حضور نماینده حوزه باید 
معاینه صورت بگیرد.« طی مراحل انجام شد و داکتر 
است  ارتجاعی  بکارت  »پرده  گفت:  معاینه  از  پس 
با یک  نمی شود.« حمید  خونی مشاهده  و طبیعتاً 
پایش لگدی به چوکی داکتر زد و گفت: »مه خودم 
درس خوانده استم، باید خون بیایه. چه گفته تو ره 
اتاقش  از  را  او  داکتر  می کنی؟«  او همکاری  با  که 
بیرون کشید. رویا، های های گریه می کرد، هق هق 
می زد، اشک می ریخت. خواهرانش او را به خانه پدر 
بردند. پدر و مادرش به جای درک وضعیت و حمایت 
قبل  در ساعات  که  اهانت هایی  تمام  برابر  در  او  از 
شده بود، گفتند: »دختر که از خانه رفت، رفت دگه، 
نان خور اضافی نمی خواهیم.« بالفاصله زنگ زدند به 
حمید و گفتند: »هر چه هست و نیست، حالی مال تو 

حساب می شه. مال خوده بیا از خانه ما ببر.«
انجام  مالی  تسویه حساب های  برهم خورد،  ازدواج 
شد، طالها به خانواده داماد پس داده شد و رویا با 
دنیایی از رویاهای درهم شکسته اش به انزوای شدید 
دچار شد. در خانه پدر ماند و زجر این که در خانه 
دیوانه اش  می نامیدند،  دومی«  »دست  را  او  گاهی 
را  درسش  روزنامه نگاری،  صنف  نمره  اول  می کرد. 
نیمه تمام رها کرد. تمام کتاب هایی که خوانده بود را 
آتش زد. می گفت: »در این راه نه عشق به کارم آمد، 

نه فلسفه، نه تاریخ و نه جامعه شناسی.«
اتفاق  این  بود،  آدم ها  همه  از  متفاوت  که  او  برای 
شوکی عجیب محسوب می شد. به هم ریخته بود، از 
هم پاشیده بود و انگار جسم زنده بود، در حالی که 

روح به کمای طوالنی مدت رفته است.
بیش از یک سال زمان برد تا از خاکستر خود دوباره 
برخاست، سفر کرد و در یکی از والیات وظیفه گرفت. 
هم زمان درسش را دوباره شروع کرد. در والیات به 
کمپین های  در  و  می داد  درس  داوطلبانه  کودکان 
انگار  می کرد.  کار  زنان  صحت  درباره  آگاهی دهی 
دعوت  وجودش  به  را  آرامش  می خواست  این طور 
کند تا کمی زخم ناسوری که در قلبش جای گرفته 
بود، التیام یابد. او دوباره به زنده گی برگشت، نوشت 
و نوشت، خواند و خواند، کار کرد و کار کرد و همین 
چندی پیش افغانستان را ترک کرد تا تحصیالتش را 

در مقاطع عالی ادامه دهد. 
آخرین پیامی که فرستاد، این بود: »از میان خاکستر 
خود باید ققنوس وار متولد شد، حتا اگر تمام دنیا به 
تو پشت کرده باشند و تو ایمان داشته باشی که راه 

را درست رفته ای.«

بود از کلکین موتر به دوِر دور... فقط شب قبلش در 
کتابچه حساب و کتاب ماهیانه اش نوشته بود: »یک 
چیزهایی در دل آدم هست که فقط خدا می داند.« 
خانه ما در مسیر راه بود. مادرم به استقبال مان آمد. 
رویا را خیلی دوست داشت، حتا بیش تر از من؛ حتا 
بغضش  مادرم  آغوش  در  می کردم.  گاهی حسادت 
بود. عشق به حمید )اسم  ترکید. رویا عاشق شده 
مستعار( که از هم دانشگاهی های ما بود او را عوض 
دلتنگی  از  خشک رفتار،  و  سخت  دختر  آن  کرد. 
بود و هم نمی دانست  می گریست. هم عاشق شده 

چه باید بکند.  
خواستگاری  گفت  گرفت،  را  تصمیمش  روز  یک 
می کنم. همه تعجب کردیم. یکی از دختران صنف 

گفت: »تو از بچه خواستگاری می کنی؟« گفت: »خو 
دوستش دارم، جسارتش ره هم دارم.« با خانوده اش 
بیرون  خانه  از  را  او  پدرش  کرد.  مطرح  را  موضوع 
ماند.  خواهرش  خانه  در  مدتی  برای  رویا  و  کشید 
به  زبان  رویا  عاشقی  قصه  خویش  و  قوم  میان  در 
نمی داد،  او  به  را  تقریباً کسی حق  زبان می گشت. 
چون عرف جامعه این نبود. او دختر بود و باید در 
خانه می نشست تا موهایش شبیه دندان هایش سپید 
شود و کسی درب خانه را بزند و او را بپسندد و به 
همسری بگزیند. همین... با وجود همه مخالفت ها، 
بار  شنید.  رد  جواب  اما  کرد،  خواستگاری  خودش 
بار  باز هم جواب رد شنید.  دوم خواستگاری کرد، 
را  تو  باید  خواهرم  که  داد  پیام  او  به  حمید  سوم، 

عاشقانه ای که در شب زفاف به هم خورد
اهانت عریان به »رویا«؛

قصه برمی گردد به چند سال پیش 
که تازه از سفر هرات برمی گشتیم. 
نگران بودم. سکوت بسیار می کرد. 

دایم در حال عجیب خودش بود. 
عادت به مصروف کردن خود با مبایل 

نداشت. نگاهش را پرت کرده بود 
از کلکین موتر به دوِر دور... فقط 

شب قبلش در کتابچه حساب و 
کتاب ماهیانه اش نوشته بود: »یک 

چیزهایی در دل آدم هست که فقط 
خدا می داند.« خانه ما در مسیر راه 

بود. مادرم به استقبال مان آمد. رویا 
را خیلی دوست داشت، حتا بیش تر 
از من؛ حتا گاهی حسادت می کردم. 

در آغوش مادرم بغضش ترکید. رویا 
عاشق شده بود. عشق به حمید )اسم 

مستعار( که از هم دانشگاهی های ما 
بود او را عوض کرد. آن دختر سخت 

و خشک رفتار، از دلتنگی می گریست. 
هم عاشق شده بود و هم نمی دانست 

چه باید بکند.

عکاس: تهمینه علی زاده

رویا )اسم مستعار(، آخرین فرزند 
پدر و مادری کهن سالی بود. تفاوت 

سنی او با 1۲ خواهر و برادرش برای 
هیچ کس حوصله ای نگذاشته بود که 
به او عشق بورزد، محبت هدیه کند، 

سنگ صبور باشد و او را و دختر 
بودنش را و تمام شوریده گی های 

جوانی  اش را بپذیرد. وقتی می گوییم 
دختر بودنش را بپذیرد، یعنی نگاه 
مساوی به فرزند فارغ از جنسیت 

داشته باشد.



نقیب اهلل مشفق، استاد دانشگاه
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اساساً نقد مدرن، مبتنی است بر خرِد انتقادِی سّیال. یعنی 
ذهن انسان باید آن قدر قابلیت داشته باشد که هم بتواند 
بنویسد، هم بتواند بخواند و هم نقد کند. هر دو سوی نقد 
)منتقد و نقد شونده( نیز این ظرفیت و زمینه را می بایست 
داشته باشند که چگونه گی نقد کردن و نقد شدن را بفهمند. 
انتقادِی  در چارچوب خرِد  نوشتن  زمینه،  این  به  توجه  با 
به نظر  این ظرف، کار ساده ای  سّیال و خواندن متون در 

نمی رسد.
با توجه به متن فوق، در قدم نخست باید اشاره کرد که هر 
کار علمی، با تمام کم وکاست آن در جامعه ای که سر از بالین 
برنداشته، غنیمتی است، بس بزرگ. در ابتدا به دوست و 
همکار گرامی جناب داکتر عمر صدر تبریک عرض می کنم 
و امید دارم تا این سطور، مقدمه ای برای تفکر و تأمل بیش تر 

و بسط کار علمی شان در آینده باشد.
عین  در  و  مزایا  برخی  دارای  علمی  کار  هر  شک،  بدون 
حال کمبودهایی است. کتاب »جمهوری و دشمنان آن« 
از چند حیث قابل تمجید است. نخست این که، متن روان 
و خوانا دارد. از همین جهت، خواننده زود خسته نمی شود. 
مبنای  که  شده  نوشته  خاصی  مفهومی  چارچوب  با  دوم، 
مسأله شناسی  سوم،  است.  بوده  سیاسی  نظریه های  آن 
خوبی دارد و پیرامون عنوان کاربردی و مهمی بحث کرده 
است. هرچند این عنوان با حکومت رییس  جمهور غنی و 
شعارهای اصحاب حکومت بسیار بر سر زبان ها قرار گرفته 
است، اما در سطح کالن تر، جدال میان جمهوریت، اسالم، 
سنت ها و فرهنگ افغانی، افکار مشتاقان به این حوزه را به 
خود منعکس می سازد و از این حیث، می توان ادعا کرد که 

آستانه  در  خود  نظامی گری  تاریخ  در  ناتو  نظامی  پیمان 
یک  تا  است  قرار  است.  گرفته  قرار  دشوار  تصمیم  یک 
روز دیگر، وزرای دفاع این پیمان روی موضوع ماندن و یا 
رفتن از جنگ ناتمام افغانستان، بعد از ماه می سال روان 
میالدی رای زنی کنند. بر مبنای توافق نامه  دوحه که سال 
نتیجه  در  طالبان  گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  میان  پار 
۱۷ ماه مذاکرات نفس گیر امضا شد، باید همه  نیروی های 
نظامی ایاالت متحده امریکا در ماه می سال جاری میالدی 
شروط  که  است  حالی  در  این  کنند.  ترک  را  افغانستان 
شامل  که  دو طرف  میان  توافق نامه  در  قید شده  درشت 
خروج نیروهای  امریکایی از افغانستان و کاهش خشونت ها 
از طرف طالبان است، به  گونه شاید و باید از طرف گروه 
طالبان رعایت نشده و برعکس خشونت ها در افغانستان و 
خصوصاً شهر کابل پهلو ها و ابعاد جدیدی به خود گرفته و 
چندین برابر افزایش یافته است. گسترش خشونت ها، تداوم 
همکاری گروه طالبان با القاعده، افزایش فعالیت های شاخه 
خراسان داعش، حمایت کشورهای منطقه از گروه طالبان 
و فعالیت بیش تر از ۲0 گروه و شبکه  تروریستی در مناطق 
تحت تسلط طالبان، مجموعه ای از عوامل ذی دخل است 
که وزرای جنگ سازمان ناتو را در برابر یک تصمیم مهم 
یا  ادامه مبارزه علیه گروه های تروریستی و  برای  تاریخی 

رفتن از افغانستان، قرار داده است.
به شمول همسایه گان، سران  که همه  کشورها  در حالی 
ناتو و اتحادیه اروپا هرازگاهی از مذاکرات میان افغانی در 
دوحه سخن می گویند و امیدوار اند که این راهکار بتواند 
تأسف  با  اما  رقم  بزند؛  را  افغانستان  جنگ  سیاسی  حل 
طرف  از  و  است  روبه رو  بن بست  به  عماًل  مذاکرات  این 
طالبان توقف داده شده و سران گروه طالبان به عوض آن 
دیپلماسی منطقه ای را به منظور اعمال فشار بر اداره جدید 
کاخ سفید در پیش  گرفته اند. با توجه به تجربه های تاریخی 
جنگ با شورش گری در کشورهای مانند سریالنکا، کلمبیا 
و نظریات کلی دانشمندان رشته  مطالعات جنگ و صلح، تا 
براندازی  وقتی که شورشیان در موضع ضعف نباشند، به 
می اندیشند و نیازی به مذاکره و یافتن راه حل سیاسی برای 
جنگ نمی بینند. با توجه به این اصل، شورشیان تا زمانی 
که به این عقیده نرسند که جنگ شان به بن بست خورده 
است و یا بازنده منازعه هستند، به مذاکره و حل سیاسی 

اسالمی«. این مسأله دچار دو بحران جدی در متن کتاب 
این سه مرحله  این که جمهوری  خواندن  شده است. یکی 
تاریخی با چارچوب مفهومی کتاب زیاد ارتباط ندارد؛ زیرا 
فیلسوفان سیاسی  آرای  بیش تر  چارچوب مفهومی کتاب، 
غربی را مورد بررسی قرار می دهد و این ارتباط را به سه 
نوع جمهوری در افغانستان که نویسنده از آن یاد می کند، 
نمی توان به وضوح یافت. دیگر این که اگر این سه دوره را 
جمهوری فرض کنیم، متن کتاب عاری از ایدیولوژی های 
و در عین حال سیاست های  افغانستان  سیاسی حاکم در 
جهانی کوشیده است تا به تحلیل جمهوریت در افغانستان 
بپردازد. به طور مثال، این چارچوب بسیار باید مورد بررسی 
قرار می گرفت که نوع گفتمان غالب بر پیدایش جمهوریت 
در دوره سردار محمدداوود خان چه بوده است؟ چرا داکتر 
نجیب اهلل از »جمهوری افغانستان« حمایت کرد؟ و در حال 
حاضر، آیا جمهوریت می تواند یک گفتمان سیاسی برای نوع 
حکومت داری رییس  جمهور باشد؟ در عین حال، قدرت های 
منطقه ای و جهانی چه نقش و تأثیری بر ظهور این جریان ها 

داشته اند؟ نقشی که بدون شک، بی تأثیر نبوده است.
4. در فصل »بازاندیشی جمهوری اسالمی«، بیش تر تمرکز 
بر روی اندیشه های سیاسی اقبال و خمینی شده است. در 
»اندیشه  شکل گیری  زمینه های  دارم،  باور  بنده  که  حالی 
جمهوری اسالمی« یا به عبارتی جمع میان این دو را در 
اندیشه محمد عبده و علی عبدالرازق  فقه اهل سنت، در 
و در فقه سیاسی اهل تشیع در اندیشه های محمدحسین 
نائینی )که خمینی متأثر از وی بود(، می توان جست وجو 
اسالمی  نظام های سیاسی در جوامع  اصالح گرایی  از  کرد. 
که محمد عبده مطرح کرد، تا غیرتقدسی خواندن خالفت و 
حکومت اسالمی توسط عبدالرازق و اندیشه حکومت فقیهان 

طوالنی ترین  نبرد،  این  است.  شده  حیثیتی  نبرد  یک  به 
جنگ امریکا و سازمان ناتو به شمار می رود، کوچک ترین 
اشتباه محاسباتی و اتخاذ تصامیم عجوالنه مبنی بر خروج 
غیرمسووالنه، به حیثیت هژمون امریکا صدمه  جبران ناپذیر 
را وارد خواهد کرد که تجربه ویتنام را بار دیگر در اذهان 

جهانی زنده می کند.
سوم: پاکستان، روسیه، چین و ایران از جمله کشورهای 
رقیب و در عین حال تأثیرگذار در منازعات چهار دهه اخیر 
افغانستان هستند. رها کردن افغانستان به دام رقیبان امریکا 
بنیادی سیاست  با دکترین  برهه زمانی، در تضاد  این  در 
خارجی ایاالت متحده است. با توجه به تأثیرگذاری سیاست 
دیوان ساالری  مولفه  از  امریکا  متحده  ایاالت  خارجی 
موجود در آن کشور، امکان رها کردن افغانستان برخالف 

دیدگاه های آن ساختارها، بعید به نظر می رسد.
چهارم: مورد دیگر، تجربه ناخوشایند خروج اداره اوباما از 
جنگ عراق در سال ۲0۱۱ که ریشه در وعده های مبارزات 
سیاست  ناکام  تجربه  یک  عنوان  به  داشت،  او  انتخابات 
خارجی اوباما هنوز با قوت خود در اتاق های فکر و افکار 
عمومی مردم امریکا و جهان زنده است و ایاالت متحده به 
عنوان یک قدرت بزرگ در ناتو، از تکرار چنین سناریویی 

جلوگیری خواهد کرد.
لحاظ  از  افغانستان  جنگ  که  می پذیریم  همه  پنجم: 
صلح  و  جنگ  مطالعات  است.  خورده  بن بست  به  نظامی 
نشان می دهد، تا زمانی که تحول در جنگ شکل  نگیرد و 
برتری نظامی یک طرف ثابت نشود، نبرد ادامه پیدا می کند. 
تحول آفرین  جنگ افزار  ورود  با  که   ۱98۶ سال  برخالف 
ضد  موشک  زمان،  آن  در  کرد.  تغییر  وضعیت  استینگر 
این  می رفت.  شمار  به  تحول آفرین  ابزار  استینگر  هوایی 
موشک سرنوشت جنگ را تغییر داد، چون مجاهدین  ضد 
از شانه شلیک  را که  استینگر  شوروی سابق موشک های 
می شد، به هدف شکار چرخبال ها و هواپیماهای روسی به 
فضا فرستادند و این امر برتری هوایی نیروهای شوروی در 
افغانستان را تا حد زیادی درهم شکست. استفاده  جنگ 

کتاب حاضر بیش تر مورد استقبال قرار گیرد.
ادامه،  در  است.  مترتب  آن  بر  نقدهایی  نیز  از جهاتی،  اما 
کوشش کرده ام که نکات مختصری را پیرامون کتاب ارایه 
در  ابطال گرایی  روش شناسی  براساس  شک،  بدون  دهم. 
برای روشنایی و رشد کارهای  نقد روزنه ای  علم سیاست، 
علمی است، تا گذاشتن عینک متعصبانه و غیراکادمیک و 
در نهایت عقده گشایی های غیراخالقی. امید دارم کار من از 

نوع اول باشد.
۱. کتاب، به باور من نیاز به ویرایش جدی دارد. در جای جای 
به  است.  موجود  انشایی  و  تایپی  امالیی،  اشتباهات  آن 
 خصوص در متن فارسی کتاب. این مسأله نشان دهنده آن 
است که یا ناشر در کل سهل انگارانه کار را پیش برده، یا 
عجله ای برای انتشار کتاب وجود داشته است. این مشکل 
را.  نویسنده  تا  می دهد،  قرار  مذمت  مورد  را  ناشر  بیش تر 
گرچند کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده و سپس ترجمه 
و  کتاب  دقیق  خوانش  خوبی،  ناشر  هر  وظیفه  اما  شده، 

ویرایش علمی آن است.
گرچند  است؛  دقیق  و  منظم  روش شناسی  فاقد  کتاب   .۲
چارچوب نظری - مفهومی خوبی دارد، اما از ابتدا تا انتهای 
کار، معلوم نمی شود که با در نظر داشت چه روش شناسی 
هدف  است.  شده  تنظیم  کار  علمی   )Methodology(
روش شناسی، روشن ساختن چگونه گی رسیدن به مقصد 
است. این کتاب از جایی شروع کرده و به نتایجی هم رسیده 
است؛ اما چگونه گی رسیدن در آن زیاد محسوس و مشخص 

نیست.
در  »جمهوری«  مفهوم  تا  است  کوشیده  نویسنده   .۳
کند:  دسته بندی  تاریخی  مرحله  سه  در  را  افغانستان 
»جمهوری شاهانه«، »جمهوری سوسیالیستی« و »جمهوری 

نمی اندیشند. در حالی  که همه نیک می دانیم، طالبان خود 
را داعیه دار شکست ایاالت متحده امریکا و ناتو در جنگ 
افغانستان تلقی می کنند و دارند این پیام را به جنگ جویان 
سطوح تاکتیکی شان که به عنوان ماشین جنگ این گروه 
عمل می کنند، تزریق و الگو سازی می نمایند که ما برنده  

جنگ هستیم.
به باور نویسنده، وزرای دفاع ناتو که تا یک روز دیگر در 
آقای  ملی  امنیت  تیم  کنار  در  می آیند،  گردهم  بروکسل 
امریکا  ایاالت متحده  بقیه شرکای منطقه ای  بایدن و  جو 
و  هستند  دخیل  افغانستان  جنگ  و  صلح  قضیه  با  که 
هزینه های هنگفتی را از پول مالیه  دهنده گان شان برای این 
جنگ پرداخته اند، با توجه به داعیه کاذب طالبان مبنی بر 
شکست ناتو و امریکا و در ضمن پیامد های مخرب خروج 
نیروی های اتحاد شوروی، تصمیمی مبنی  بر تمدید شش  
ماه حضور ناتو بعد از ماه می و یا وابسته ساختن خروج 
و  امنیتی  به شرایط  این سازمان  نظامی  نیروی های  همه  
سیاسی افغانستان و پیش رفت مذاکرات بین االفغانی دوحه 
اتخاذ خواهند کرد. با وصف آن که برخالف انتظارات ایاالت 
از  یکی  به  تبدیل  افغانستان  ناتو، جنگ  و  امریکا  متحده 
منازعات طوالنی، پرهزینه، پر تلفات و پیچیده شده است؛ 
اما ناتو و اداره جدید کاخ سفید به رهبری دموکرات ها از 
تبعات خروج غیرمسووالنه در شرایطی که جنگ و مذاکره 
آتی خودداری  بنابر دالیل  و هم چنان  بن بست خورده  به 

خواهند کرد.
یکم: طالبان در شرایط کنونی،  خود را داعیه دار شکست 
ناتو و امریکا می دانند و تأکید دارند که دولت افغانستان 
را نیز  شکست خواهند داد. آنان به مذاکرات بین افغانی 
بی باور هستند، بنابراین سناریو مذاکره و حل سیاسی که 
جهان نیز به آن دل بسته اند، در کوتاه مدت و تا زمانی که 
گروه طالبان از موضع قدرت حرف بزند، کارساز نخواهد 

بود.
افغانستان،  در  تروریسم  علیه  جنگ  و  مبارزه  روند  دوم: 
خصوصاً برای امنیت و منافع امریکا و جهان غرب تبدیل 

در غیاب امام زمان که محمدحسین نائینی مطرح می کند، 
بسیار  تحلیلی بحث  مبانی  بر  بدون شک  نکاتی است که 
کمک می کرد. بنابراین، بهتر بود تا از ایشان نیز یادی می شد 

و بسترهای فکری شان نیز مورد تأمل قرار می گرفت.
۵. برخی از نقل قول ها نیز در متن کتاب بدون منبع ذکر 
که  کتاب   4۷ صفحه  نخست  پاراگراف  مانند  است.  شده 
افغانستان آمده است؛  انکشاف ملی  استراتژی  از  نقل قولی 
داعیه ای  و در کجا چنین  نیست که چه کسی  معلوم  اما 
به  نیاز  این چنین نقل قول هایی  لذا  را مطرح کرده است؟ 

ارجاع دارد.
۶. حجم یا کمیت متن کتاب، متناسب با عنوان و محتوا 
نظر  به  آن،  تبلیغات  و  عنوان  دیدن  با  ابتدا،  در  نیست. 
می رسد که کتاب حجمی را در بر می گیرد که این موضوع 
را به  صورت تفصیلی و با تمرکز بیش تر مورد بررسی قرار 
می یابد.  تنزل  احساس  این  مطالعه،  از  پس  اما  می دهد. 
و  خالصه گویی  بسیار  که  است  کوشیده  نویسنده  گرچند 
نکته وار مطالب را توضیح دهد، اما به نظر می رسد که این 
خالصه گویی کمی بیش تر از حد معمول شده و برخی از 

موضوعات ابتر مانده است.
به هر ترتیب، نکات فوق خالصه ای از آنچه بود که در ذهن 
اما الزم به ذکر است که بدون شک نکات قوت  من آمد. 
متن بسیار بیش تر است و ضمن عرض خسته نباشید، عرض 
تبریک و تهنیت بابت چاپ این کتاب به جناب داکتر صدر 

و همکاران ایشان دارم.

نقدی بر کتاب جمهوری و دشمنان آن

ناتو در آزمون بزرگ؛  
تمدید ماموریت مبارزه با تروریسم و یا ترک افغانستان؟

اساساً نقد مدرن، مبتنی است بر خرِد انتقادِی سیّال. یعنی ذهن انسان باید آن قدر قابلیت داشته باشد که هم بتواند بنویسد، هم 
بتواند بخواند و هم نقد کند. هر دو سوی نقد )منتقد و نقد شونده( نیز این ظرفیت و زمینه را می بایست داشته باشند که چگونه گی 

نقد کردن و نقد شدن را بفهمند. با توجه به این زمینه، نوشتن در چارچوب خرِد انتقادِی سیّال و خواندن متون در این ظرف، کار 
ساده ای به نظر نمی رسد.

را  اتحاد شوروی  محاسبه   این جنگ افزار کل  از  تهاجمی 
ابزار جنگی  تغییر داد. در حال حاضر خوشبختانه چنین 
رقیب  از طرف کشورهای  حتا  میدان جنگ،  تغییرآفرین 
ایاالت متحده امریکا به دست رس طالبان قرار نگرفته است. 
با وجودی که گزارش ها حاکی از آن است که گروه طالبان 
چنین تقاضایی را مبنی  بر فراهم سازی سالح ضد هوا، از 

کشورهای روسیه و ایران کرده اند.
ششم: از سوی  دیگر، حضور ایاالت متحده امریکا و ناتو در 
افغانستان از روی یک تصادف نبوده، بلکه موجودیت چند 
به  اینجا کشانده  بالقوه پای آن کشور ها را  تهدید جهانی 
منطقه  در  تروریستی  گروه  ده ها  حاضر،  حال  در  است. 
برعالوه تحریک طالبان فعالیت دارند، مانند تحریک اسالمی 
حزب التحریر،  ترکستان،  اسالمی  جنبش  اوزبیکستان، 
اکرامیه اوزبیکستان و جماعت تبلیغ قزاقستان در آسیای 
میانه و ده ها گروه تروریستی نیز در پاکستان فعال هستند. 
همه این ها به عنوان تهدید جهانی برای کل منطقه، امریکا 
و ناتو هنوز باقوت خود باقی اند. تا زمانی که ایاالت متحده 
امریکا و ناتو  نگرانی امنیتی اش از این ناحیه برطرف نشود، 
حضور سربازان شان در منطقه و افغانستان برای مهار این 
استراتژی  و  پنتاگون  امنیتی  استراتژی  مبنای  بر  گروه ها 
از جنگ سرد، خلل ناپذیر  بعد  ناتو  دشمن تراشی سازمان 

باقی خواهد ماند.
دست آورد های  و  ارزش ها  همانا  دیگر،  مهم  مورد  هفتم: 
زنان،  آزادی  جمله  از  افغانستان،  در  پسین  سال   ۱9
آزادی بیان، حقوق بشری افراد، حق تعیین سرنوشت و به 
صورت کل دموکراسی است. پشت پا زدن به این ارزش ها  
لیبرال  بنیادی  ارزش های  برابر  و دست آورد ها، خیانت در 
دموکراسی به شمار می رود که جهان غرب خود را حامی 
و ترویج کننده آن می داند. بنابراین، از آنجایی که اکنون 
دموکرات ها در ایاالت متحده امریکا به قدرت رسیده اند و 
از سوی  دیگر، اعضای اتحادیه اروپا هم زمان اعضای سازمان 
ناتو نیز هستند، بعید به نظر می رسد که همه  این ارزش های 

انسانی را نادیده بگیرند و از افغانستان خارج شوند.
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جمهور  رییس  مکرون،  امانویل  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
فرانسه، اعالم کرد که جهان برای پیروزی در »جنگ جهانی 
روسیه  و  واکسین های ساخت چین  به  کرونا«  ویروس  علیه 

نیازمند است.
تا  کنیم  همکاری  چینی ها  و  روس ها  با  »باید  گفت:   وی 
سازمان  تأیید  با  ساخته اند،  آن ها  دانشمندان  که  واکسینی 
برای  ما  را در تالش چندجانبه  بهداشت، جای خود  جهانی 

مبارزه با همه گیری پیدا کند.«
رییس جمهور فرانسه هم چنین تأکید کرد که برای مقابله با 
ویروس کرونا تالش جمعی جهانی ضروری است، به  ویژه از 
آن  رو که این ویروس قابلیت جهش و تولید گونه های جدیدتر 
را دارد و همین امر، مبارزه با این همه گیری را به یک »جنگ 

جهانی« تبدیل کرده است.
این اظهار نظر اخیر رییس جمهور فرانسه در حالی است که 
اکثر کشورهای اروپایی تا کنون به واکسین های ساخت چین 

و روسیه، چندان روی خوش نشان نداده اند.
رییس  بایدن،  جو  تصمیم  هم چنین  فرانسه  جمهور  رییس 
سازمان  به  امریکا  بازگرداندن  در  را  ایاالت  متحده   جمهور 

جهانی بهداشت ستود.
آقای مکرون روز جمعه نیز جلسه آنالینی را با اعضای »کنش 
شتاب« برگزار کرد تا پیش رفت کارهای این گروه را بررسی 
کند. »کنش شتاب« رویدادی است به میزبانی رییس جمهور 
رییس  بهداشت،  جهانی  سازمان  رییس  حضور  با  و  فرانسه 
ملیندا  و  بیل  بنیاد  نماینده گان  و هم چنین  اروپا  کمیسیون 
گیتس که با هدف پایان دادن سریع، مؤثر و اخالق مدارانه به 

همه گیری کووید-۱9 تشکیل شده است.

مکرون: 
واکسین های روسی 

و چینی برای پیروزی در 
»جنگ جهانی« علیه 

کرونا ضروری اند

ترکیه خبر دادند که  فردا، مقام های  رادیو  به گزارش 
این  شده  ربوده  شهروند   ۱۳ پی کی کی  شبه نظامیان 
کشور از جمله چند سرباز ارتش و نیروی پولیس را در 

یک غار واقع در شمال عراق اعدام کرده اند.
آغاز  را  پی کی کی  گروه  علیه  نظامی  عملیات  ترکیه 
کرده و به گفته وزارت دفاع این کشور، در این عملیات 
از  نفر دیگر  تاکنون 48 شبه نظامی کرد کشته و سه 

آن ها زخمی شده اند.
از  نفر   ۱۲ که  گفت  ترکیه،  دفاع  وزیر  آکار،  حلوصی 
شهروندان ترکیه ای که ربوده شده بودند، بر اثر شلیک 
به سر کشته شده اند و نفر سیزدهم نیز بر اثر اصابت 
نظامی  عملیات  که  داشت  اظهار  وی  شانه.  به  گلوله 
ترکیه از روز ۱0 فبروری )۲۲ دلو( در ۳۵ کیلومتری 
آن  از  هدف  که  شده  آغاز  عراق  با  کشور  این  مرز 
ساختن  امن  و  شده  ربوده  شهروندان  جست وجوی 

نواحی مرزی بوده است.
والی ملطیه در جنوب شرق ترکیه اسامی شش سرباز و 
دو افسر پولیس را که سال های ۲0۱۵ و ۲0۱۶ در دو 
واقعه جداگانه ربوده شده بودند، در شمار کسانی برده 
این  دیگر  قربانی  غار کشته شده اند. سه  در  است که 

به گزارش دویچه وله فارسی، اعتراضات به کودتای نظامی 
در میانمار به  رغم بازداشت ها هم چنان ادامه دارد. ارتش 
در  زره پوش ها  است.  کرده  انترنت  کامل  قطع  به  اقدام 
سرکوب  احتمال  و  شده اند  مستقر  رانگون  خیابان های 

خشونت آمیز به نگرانی های جهانی دامن زده است.
رانگون، پایتخت میانمار و شماری از شهرهای این کشور 
کودتای  به  مردم  گسترده  اعتراضات  شاهد  هم چنان 

ایالتی در  پارلمان  انتخابات  اعالم شده  نتایج  بر اساس 
پیروزی  به  اسپانیا  از  استقالل  طرف داران  کاتالونیا، 
رسیدند. حزب سوسیالیست گرچه بیش ترین آرا را به 
خود اختصاص داد، اما سرنوشت اکثریت کرسی ها به نام 

استقالل طلبان افتاد.
روز  پارلمانی  انتخابات  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
انتخابات  ایالت کاتالونیا برگزار شد. نتیجه  گذشته در 
حکایت از پیروزی ایتالف نیروهایی دارد که خواستار 

جدایی از اسپانیا هستند.
پارلمانی در  انتخابات  در  استقالل  سه حزب طرف دار 
اختصاص  خود  به  را  آرا  میزان  بیش ترین  ایالت  این 
استقالل طلب  نیروهای  تنها  نه  ترتیب،  این  به  دادند. 
می توانند سرنوشت دولت محلی این ایالت را رقم بزنند، 
بلکه می توانند سیاست چالش برانگیز خود را در قبال 

حکومت مرکزی اسپانیا ادامه دهند.
نام حزب  به  کاتالونیا  انتخابات  آرای  تعداد  بیش ترین 
سوسیالیست PSC ثبت شد. این حزب عماًل شعبه ای 
اسپانیا  مرکزی  دولت  بر  از حزب سوسیالیست حاکم 

است.

به گزارش یورونیوز فارسی، انگوزی اوکونجو-ایواال، وزیر 
دارایی پیشین نایجریه، سه ماه پس از مخالفت جدی 
دونالد ترمپ با ریاست او و به لطف جلب حمایت جو 
بایدن باالخره بر رقیب کوریایی خود غلبه کرد تا از ظهر 
دوشنبه به عنوان نخستین زن و اولین آفریقایی تبار بر 

کرسی ریاست سازمان تجارت جهانی تکیه بزند.
فارغ التحصیل  دارد،  سال   ۶۶ که  اوکونجو-ایواال  خانم 
و  است  هاروارد  امریکایی  دانشگاه  از  توسعه  اقتصاد 
کار  به  مشغول  جهانی  بانک  در  سال  مدت ۲۵  برای 
بوده است. او در سال ۲00۳ به نایجریه بازگشت و با 
پذیرش مسوولیت وزارت دارایی این کشور نقش مهمی 
این  بدهی های خارجی  از  توجهی  قابل  لغو بخش  در 

کشور ایفا کرد.
وجود  با  امریکا،  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
مورد  در  جهانی  تجارت  سازمان  عضو   ۱۶۳ اجماع 
ریاست خانم اوکونجو-ایواال، ترجیح می داد یو میونگ 
هی، وزیر تجارت کوریای جنوبی، عهده دار ریاست این 

حادثه هنوز تعیین هویت نشده اند و برای این منظور 
اجساد آن ها به والیت مطلیه منتقل شده است.

رویترز  خبرگزاری  به  ترکیه  امنیتی  ارشد  مقام  یک 
گفت که یکی از نیروهای امنیتی ترکیه نیز در شمار 

کشته گان است.
حلوصی آکار در بیانیه ای عنوان کرد: »طبق اطالعات 

نظامی است. گفته می شود ده ها هزار نفر طی روزهای 
گذشته در اعتراض به دخالت ارتش در سیاست و کودتا 
علیه آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، به خیابان ها آمده اند.

در  گسترده  نگرانی های  باعث  خبر  چند  انتشار  اکنون 
سطح جهان شده است. از یک سو از قطع کامل انترنت 
سخن می رود و از سوی دیگر گفته شده است که ارتش 
کرده  رانگون  خیابان های  در  زره پوش  استقرار  به  اقدام 

به رغم آن، آرای ایتالف احزاب طرف دار استقالل بیش 
از آرای حزب سوسیالیست در پارلمان این ایالت است. 
حزب سوسیالیست ایالت کاتالونیا موفق به کسب ۲۳ 
مجموع ۱۳۵  از  کرسی  توانست ۳۳  و  آرا شد  درصد 

کرسی پارلمان را از آن خود کند.
میانه رو  استقالل طلبان  آرای  که  است  حالی  در  این 
تندرو  آرای طرف داران  ERC همراه  به حزب  وابسته 
استقالل از اسپانیا )وابسته به کارلوس پوچدمون( در 
همراهی با آرای گروه چپ رو و استقالل طلب این ایالت 
به حدی است که استقالل طلبان می توانند ۷4 کرسی 

را از آن خود بکنند.
میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی ایالت کاتالونیا ۵۳ 
درصد اعالم شده است. این در حالی است که مشارکت 

در انتخابات سال ۲0۱۷ حدود ۷9 درصد بود.

سازمان شود. آقای ترمپ معتقد بود که خانم اوکونجو-
ایواال تجربه مستقیمی در حوزه تجارت نداشته و از این 
ضعف  نقطه  دارای  خود  کوریایی  رقیب  برابر  در  نظر 

بزرگی است.
ایاالت  جدید  جمهور  رییس  بایدن،  جو  وجود  این  با 
ریاست  از  را  خود  کامل  گذشته حمایت  روز  متحده، 
خانم اوکونجو-ایواال بر سازمان تجارت جهانی اعالم کرد 
تا به اختالف سه ماهه امریکا و سایر اعضای این سازمان 

در مورد رییس آینده آن پایان دهد.
کارشناسان، مواجهه با جنگ تجاری ایاالت متحده و 
تجارت  قوانین  اصالح  جهانی  مطالبه  به  پاسخ  چین، 
آزاد و تالش برای کاهش تبعات منفی شیوع ویروس 
کرونا بر توسعه تجارت آزاد در جهان را از عمده ترین 
تجارت  سازمان  جدید  رییس  روی  پیش  چالش های 

جهانی می دانند.
خانم اوکونجو-ایواال وعده داده است که برای کاهش فقر 
جهانی از طریق رونق تجارت آزاد و عادالنه تالش کند.

اولیه ای که از دو تروریست اسیر شده دریافت کرده ایم، 
شهروندان ما در آغاز عملیات به دست تروریست ها در 

غار کشته شده اند.«
از سویی، پی کی کی با رد این مساله که آن ها زندانیان 
را کشته اند، اعالم کرد که زندانیان در جریان درگیری 
متحده  ایاالت  حال  این  با  شده اند.  کشته  منطقه  در 

بالفاصله این رخداد را محکوم کرد.
گفت:  امریکا،  خارجه  وزارت  سخنگوی  پرایس،  ند 
شمال  در  ترکیه  شهروندان  مرگ  از  متحده  »ایاالت 
اگر  که  کرد  اعالم  سپس  وی  است.«  متاسف  عراق 
کشته شدن شهروندان ترکیه به دست پی کی کی تایید 
شود، واشنگتن آن را به شدیدترین شکل ممکن محکوم 

می کند.
گروه پی کی کی که ترکیه، ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 
را  خود  مسلحانه  شورش  نامیده اند،  تروریستی  را  آن 
سال ۱984 در جنوب شرق ترکیه آغاز کرد و تاکنون در 
جریان این درگیری بیش از 40 هزار نفر جان باخته اند.

اخیر  سال  دو  در  پی کی کی  علیه  ترکیه  عملیات های 
اغلب در شمال عراق بوده است؛ منطقه ای در کوه های 

قندیل که نزدیک مرز ایران نیز محسوب می شود.

است.
ارتش دو هفته پیش علیه دولت میانمار دست به کودتا 
زد. پس از انتشار اخبار اعتراضات مردمی در شبکه های 

اجتماعی، ارتش اقدام به قطع کامل انترنت کرده است.
شبکه خبری ان تی وی با انتشار گزارشی از میانمار به نقل 
از یکی از کاربران شبکه توییتر نوشته است: »ما نمی دانیم 
در ساعات پیش رو چه چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. 

برای ما دعا کنید!« 
آلمان،  جمله  از  خارجی  کشورهای  از  شماری  سفیران 
فرانسه، هلند، بریتانیا و امریکا روز گذشته از ارتش میانمار 
خواستند تا دست به سرکوب خشن اعتراضات مردم نزند. 
قطع  و  انترنت  قطع  خارجی  کشورهای  سیاستمداران 
امکانات تماس و ارتباطات در میانمار را محکوم کرده اند. 
افزون بر آن گفته می شود که شماری از سیاستمداران 
و کنشگران مدنی در میانمار تا کنون بازداشت شده اند. 
سفیران کشورهای غربی در بیانیه خود نوشته اند: »ما از 
تالش مردم میانمار برای استقرار دموکراسی، آزادی، صلح 

و رفاه دفاع می کنیم.«
برای مدت  آنگ سان سوچی،  علیه  کودتا  از  ارتش پس 
یک سال وضعیت فوق العاده در میانمار اعالم کرده است.

۱۳ شهروند ترکیه  »به دست شبه نظامیان پی کی کی« کشته شدند

نخستین زن و اولین آفریقایی تبار به عنوان رییس سازمان پیروزی استقالل طلبان در انتخابات محلی ایالت کاتالونیا
تجارت جهانی انتخاب شد 

قطع کامل انترنت و نگرانی از سرکوب گسترده معترضان در میانمار


