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»نیروهای  و  »نظام«  به  پیوند  در  انصاری  مجیب الرحمان  مولوی  اخیر  سخنان 
امنیتی« افغانستان، واکنش های گسترده ای به دنبال داشته است. مولوی انصاری، 
روز جمعه، اول حوت، در جریان خطبه نماز جمعه، حضور در نظام افغانستان را 
»گناه کبیره« خواند. افزون بر این، او عالمان دین که از حکومت حمایت می کنند 
را بدتر از »یهود و نصارا« عنوان کرد. در واکنش به این سخنان، مشاور امنیت ملی 
افغانستان، اظهارات مولوی انصاری را خالف دیدگاه تمام علمای جهان می داند 
و پافشاری دارد کسی که مردم را علیه نظام تحریک کند، »بغاوت گر« است و 
احتمال دخیل بودن استخبارات منطقه ای در سخنان اخیر مولوی انصاری از سوی 
به اظهارات مولوی  نیز در واکنش تند  امنیت ملی بررسی می شود. والی هرات 
انصاری، تأکید دارد که هرات جایی برای تولید داعش نیست و حتا اگر با بهای 

خونش تمام شود...

واکنش تُند مردم و حکومت 
به سخنان مولوی انصاری

غنی طرح حکومت موقت 
را پایان یافته خواند

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان
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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
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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
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گفت وگو با طاهر قادری:  
تروریسم نگرانی مشترک 

هند و افغانستان است
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۴ ۴

دهلیزشرقوغرب؛طالبان،خطرناکترازتروریسمبینالمللی
مسیرپیشرفت،

توسعهورهاییازفقر اخیراً گروه مطالعاتی افغانستان که از سوی کنگره  امریکا تأسیس شده، گزارشی را در مورد وضعیت افغانستان و مسایل امنیتی 
این کشور منتشر کرده است. آنچه در این گزارش آمده، مروری است بر چگونه گی وضعیت امنیتی افغانستان، میزان پابندی 

طالبان به تعهدات توافق نامه دوحه و در نتیجه توصیه هایی برای امریکا.

مبنی  مرکزی  بانک  تصمیم  به  کشور  صرافان  اعتراض 
وارد  پول،  تبادله  مراکز  و  صرافی ها  »شرکت سازی«  بر 
اعتصاب  به  سومین هفته اش شد. صرافان کشور دست 
کاری زده اند و اعتراض دارند که شرکت سازی صرافی ها 
مرکزی  بانک  از  آنان  نیست.  عملی  کنونی،  شرایط  در 
می خواهند که روند توزیع جواز انفرادی را متوقف نکند و 

اجازه دهد که صرافی ها همانند گذشته...

۷

ادامه اعتصاب صرافان؛ 
بانک مرکزی عقب نشینی نمی کند

وزیر دفاع امریکا: 
سطح بلند خشونت ها در افغانستان باید کاهش یابد پایان اعتصاب شرکت های ترانسپورتی؛ 

وزارت داخله ۱۳۵ مسوول شاهراه و ۵۱ کارمند 
امنیتی دروازه های کابل را بر کنار کرد

وزیر  اندرابی،  محمدمسعود  کابل:  8صبح، 
امور داخله گفته است که ۱۳۵ تن از موظفان 
شاهراه و ۵۱ تن از منسوبان دروازه های کابل در 

پیوند به شکایت ها از اخاذی ها برکنار شده اند.
اندرابی روز شنبه، دوم حوت در توییتی نوشته 
است که معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله 
با تیم های موظف برای توسعه اصالحات در این 

بخش کار  می کند.
اتحادیه های  و  راننده گان  اعتراض  از  پس 
در  اخاذی ها  به  نسبت  کشور  در  ترانسپورتی 

امریکا  دفاع  وزیر  آستین،  لوید  کابل:  8صبح، 
می گوید که سطح کنونی خشونت ها در افغانستان 

»بسیار بلند« است و باید کاهش یابد.
وزیر دفاع امریکا که روز جمعه، یکم حوت در یک 
وزیران  نشست  برگزاری  از  پس  خبری  نشست 
همه  که  کرد  تأکید  می گفت،  سخن  ناتو  دفاع 

طرف ها باید مسیر صلح را انتخاب کنند.
لوید آستین هم چنان گفت که کشورش متعهد 
به پایان دادن مسووالنه به جنگ افغانستان است 
و از تبدیل شدن این کشور به پناه گاه امن برای 
گروه های تروریستی که منافع امریکا و متحدانش 

را تهدید کند، جلوگیری می کند.
او افزود که در نشست وزیران دفاع ناتو به متحدان 
امریکا گفته است که نتیجه بررسی ها هرچه باشد، 
ایاالت متحده عجوالنه و با بی نظمی از افغانستان 
افتادن  خطر  به  سبب  که  شد  نخواهد  خارج 

نیروهای آن ها شود.
وزیر دفاع امریکا افزوده است که در حال حاضر 
هیچ تصمیمی درباره وضعیت آینده نیروهای این 
کشور در افغانستان گرفته نشده است و مأموریت 
و  نظامی حق  فرماندهان  و  ادامه می یابد  کنونی 
مسوولیت دارند که از خود و شرکای افغان خود 

در برابر حمالت دفاع کنند.
مشترک  صورت  به  که  کرد  تأکید  آستین  لوید 
این  هم  با  و  تصمیم می گیرد  امریکا  متحدان  با 

تصمیم را عملی می کند.
این در حالی است که جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا نیز در نخستین اظهارات خود درباره روند 
از روند صلح  را  افغانستان حمایت دولتش  صلح 

اعالم کرده است.
تا  نمی دهد  اجازه  که  است  کرده  تأکید  نیز  او 
افغانستان بار دیگر به پناه گاه امن برای تروریستان 

بدل شود.

مسوولیت  اندرابی  مسعود  شاهراه ها  مسیر 
رسیده گی به این شکایت ها را شخصاً بر عهده 

گرفت.
ترانسپورتی  اتحادیه های  و  راننده گان  اعتراض 
اسالم قلعه  گمرک  آتش سوزی  و  کشور  در 
و  مواد خوراکی  بهای  افزایش  در هرات سبب 

سوختی در بازارهای کشور شده بود.
راننده گان و شرکت های ترانسپورتی به صورت 
مشروط به اعتراض و اعتصاب چند روزه ی شان 

پایان داده اند.

تاکید امریکا بر انتخاب مسیر صلح؛ 



8صبح، کابل: فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه 
کشور که در سفری به والیت نیمروز رفته است، 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  جلو  اگر  که  می گوید 
مختلف  بخش های  بر  نشود،  گرفته  مهاجران 

کشور تعزیرات وضع می شود.
وزیر عدلیه با استناد به گزارش ساالنه وزارت 
و  انسان  قاچاق  وضعیت  درباره  امریکا  خارجه 
در  افغانستان  که  است  گفته  مهاجران  قاچاق 
رده بندی سال ۲۰۲۰ این وزارت خانه به مرتبه 

سوم نزول کرده  است.
که  است  کرده  خاطرنشان  معنوی  فضل احمد 
ایاالت متحده امریکا بر کشورهایی که در این 
وضع  تعزیرات  سلسله  یک  گیرند،  قرار  مرتبه 
و  اقتصادی  وضعیت  تعزیرات  این  که  می کند 
سیاسی کشورها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
و  انسان  قاچاق  وضعیت  بررسی  برای  معنوی 
مهاجران در راس یک هیأت دولتی به نیمروز 
معین  از  متشکل  هیأت  این  است.  کرده  سفر 
وزارت کار و امور اجتماعی، معین وزارت امور 
مهاجرین، معاون حقوق بشر وزارت دفاع ملی و 

رییس حقوق بشر وزارت عدلیه است.
طبق اعالم وزارت عدلیه، معنوی در جریان این 
سفر با والی نیمروز دیدار و درباره جلوگیری از 
قاچاق انسان و قاچاق مهاجران گفت وگو کرده 

است.
او هم چنین در نشستی که در مقر کمیسیون 
والیتی قاچاق انسان و مهاجران والیت نیمروز 
که  گفت  و  کرد  سخنرانی  بود،  شده  برگزار 
قاچاق انسان و مهاجران یک مشکل بین المللی 
جلوگیری  منظور  به  افغانستان  دولت  و  است 
از قاچاق انسان و مهاجران کمیسیون عالی را 
ایجاد کرده که ریاست و دبیری این کمیسیون 

را وزارت عدلیه بر عهده دارد.
سایر  عدلیه،  وزارت  که  است  افزوده  معنوی 
و  کمیسیون  عضو  نهادهای  و  وزارت ها 
در  تا  دارند  وظیفه  والیتی  کمیسیون های 
راستای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 

کار کنند.
تا  آمده ایم  این جا  وزیر عدلیه گفته است: »ما 
این پیام را برسانیم که قاچاق انسان و قاچاق 
مهاجران موضوع بسیار جدی است و باید جلو 

آن گرفته شود.«
او از مسووالن در والیت نیمروز خواسته است 

که در این راستا برخورد جدی و قاطع کنند.
مقام های محلی در والیت نیمروز گفته اند که 
والیت  این  طریق  از  زیاد  مهاجرت های  علت 
با دشت های بزرگ و مرز  نیمروز  بودن  وسیع 
و  پاکستان  و  ایران  کشورهای  با  باز  طوالنی 

هم چنان فقر، جنگ و بیکاری است.

کرده  اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
وزارت  کارمند   ۱۰ و  ارشد  مقام  دو  که  است 
سوء  و  اختالس  اتهام  به  اراضی  و  شهرسازی 
بازداشت  وظیفه ای  صالحیت های  از  استفاده 

شده اند.
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
گفت که این افراد پیش از چاشت روز شنبه، 
جرایم  با  مبارزه  پولیس  سوی  از  حوت  دوم 
شده اند.  بازداشت  داخله  امور  وزارت  سنگین 
رییس عمومی مالی و اداری و رییس عمومی 
تدارکات وزارت شهرسازی و اراضی نیز در بین 

بازداشت شده گان شامل هستند.
سخنگوی وزارت امور داخله گفته است که افراد 
طبق یافته های کشفی و اپراتیفی پولیس مبارزه 
میلیون ها  که  هستند  متهم  سنگین  جرایم  با 
و  شهرسازی  وزارت  قراردادهای  از  را  افغانی 

اراضی حیف ومیل کرده اند.
وزارت شهرسازی تاکنون در این مورد چیزی 

نگفته است.

 

سال  سه  دست کم  جریان  در  هرات  گازرگاه  مسجد  خطیب 
اخیر اظهارات زهرآگین بسیاری بر ضد نظام، گروه های مذهبی 
خاص، رسانه ها و خبرنگاران داشته است. مولوی مجیب الرحمن 
رسانه ها  علیه  جهاد  که  بود  گفته   ۱۳۹۷ سرطان  در  انصاری 
را  نهادی  گذشته  سال  اواخر  افراطی  مولوی  این  است.  فرض 
بدون مجوز رسمی دولت به نام امر به معروف و نهی از منکر 
در  است،  نیز  غیرمسوول  افراد مسلح  دارای  که  او  کرد.  ایجاد 
مذهب  یک  پیروان  علیه  پیوسته  به صورت  گذشته  سال های 
خاص سخن رانده و آن ها را مشرک خوانده است. مولوی انصاری 
در جمعه گذشته، به صورت واضح بر ضد نظام تبلیغ کرد. او در 
خطبه نماز جمعه خود گفت که پولیس و ارتش با کار در نظام 
کنونی مرتکب گناه کبیره می شوند. به گفته او، نویسنده گان و 
عالمان دین که در حمایت از نظام فعالیت می کنند، نیز مرتکب 
این گناه می شوند. انصاری از تمام اقشار جامعه خواست که با 
نظام کنونی همکاری نکنند، به  ویژه برای ارتش و پولیس گفت 
که از گرسنه گی بمیرید، اما برای بقای این نظام کار نکنید. این 

اظهارات از مصادق بارز تبلیغ بر ضد نظام و تضعیف آن است. 
براساس ماده ۵۵ قانون اساسی، دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع 
افغانستان است. طبق حکم این ماده، خدمت عسکری از وجایب 
اتباع برای دفاع از تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی کشور 
و  ارتش  در  عضویت  و  نظام  در  مشارکت  از  مردم  منع  است. 

پولیس، نقض آشکار این ماده قانون اساسی و جرم است. 
براساس حکم ماده ۵۹ قانون اساسی، هیچ شخصی نمی تواند 
بیان  آزادی  اصل  از جمله  قانون  این  در  مندرج  آزادی های  از 
سوء استفاده کند و بر ضد استقالل، تمامیت ارضی، حاکمیت 
مولوی  گذشته  جمعه  اظهارات  کند.  عمل  ملی  وحدت  و 
مجیب الرحمن انصاری ناقض حکم این ماده قانون اساسی نیز 
است. هم چنان سخنان رکیک و زهرآگین او بر ضد پیروان یک 
گروه مذهبی خاص، خالف تاکید این ماده بر احترام به اصل 

وحدت ملی است. 
همانند  اظهارات  جزا،  کود   ۲۵۶ و   ۲۵۴  ،۲۴۳ ماده های  در 
سخنان مولوی مجیب الرحمن انصاری جرم انگاری و برای متکلم 
آن جزا تعیین شده است. طبق حکم ماده نخست، برای کسی 
که در حالت جنگ با اظهارات مغرضانه باعث آسیب به قدرت 
دفاعی کشور  شود، حبس طویل تا ده سال تعیین شده است. 
ماده دوم تاکید دارد که هرگاه کسی باعث تحریک دیگری به 
جنگ داخلی شود، مجرم است و باید به زندان محکوم شود. 
براساس ماده سومی، کسی که دیگری را به تبعیض یا تفرقه 
حبس  به  و  است  مجرم  نیز  کند،  تحریک  و  دعوت  مذهبی 

متوسط محکوم می شود. 
براساس احکام این ماده ها، فتوای جهاد علیه رسانه ها، تحریک 
پیروان یک مذهب به تبعیض در برابر پیروان یک مذهب دیگر و 
گناه کبیره دانستن فعل سربازی در نظام، جرم است و فاعل آن 
باید براساس احکام کود جزا روانه زندان شود. بنابراین از دستگاه 
مولوی  این  بازداشت  برای  که  می رود  انتظار  قانون،  مجری 
با مجازات  اقدام شود و  تندرو و ضد نظام هرچه فوری داخل 
ارتش و پولیس، جنگ مذهبی و خشونت علیه  از تضعیف  او 
خبرنگاران پیش گیری کند. هرگاه در برابر این دست از مولوی ها 
با مماشات و اغماض رفتار شود، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و 

وحدت ملی در کشور به مخاطره خواهد افتاد. 
تردیدی نیست که دستگاه حکومت با فساد آلوده است و توان 
ارایه خدمات اساسی به صورت مطلوب آن را ندارد. با این وصف 
تحریک مردم به دوری از نظام و ترغیب پولیس و ارتش به ترک 
وظیفه، به معنای توطیه علیه کلیت نظام است. این توطیه در 
صورتی که مهار نشود، دیر یا زود باعث مرگ نظام و برگشت 
کشور به دامن یک فاجعه تازه خواهد شد. این هشداری است 

که نباید دست کم گرفته شود. 
مولوی مجیب الرحمن انصاری هیچ گونه برتری نسبت به هیچ 
شهروند دیگر کشور ندارد. مسجد گازرگاه هرات نباید به منبری 
او از دین و اصل آزادی بیان و مکانی برای  برای سوء استفاده 
و  کاستی ها  از  می تواند  او  شود.  تبدیل  نظام  برابر  در  توطیه 
سستی های نظام انتقاد کند؛ اما به حکم قانون اجازه تحریک 
مردم به خشونت و تبعیض و ترغیب آن ها به جنگ در برابر نظام 
را ندارد. این کار نوعی اقدام در برابر امنیت داخلی و حاکمیت 
ملی است؛ اقدامی که در کود جزا، جرم انگاری شده است و فاعل 

آن باید مورد تعقیب عدلی و قضایی واقع شود.

جای مولوی انصاری 
زندان است
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اعالم  تجارت  و  صنعت  وزارت  کابل:  8صبح، 
انتقال  برای  فعالیت گمرک اسالم قلعه  کرد که 
و  ایران  بین  وارداتی  و  صادراتی  محموله های 

افغانستان از سر گرفته شده است.
فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت 
روز شنبه، دوم حوت گفت که پس از آتش سوزی 
در پارکینگ گمرک اسالم قلعه هرات، رفت وآمد 
موترهای باربری از افغانستان و به ایران و برعکس 

آن برای چند روز محدود متوقف شده بود.
گمرک مرزی اسالم قلعه که در ۱۲۰ کیلومتری 
دارد،  موقعیت  ایران  با  مرز  در  و  هرات  شهر 
این  گرفت.  آتش  دلو  بیست وپنجم  شنبه ،  روز 
و  یافت  ادامه  ساعت  چندین  برای  آتش سوزی 
نیز کمک خواسته شد.  ایران  از  آن  مهار  برای 
برآورد شده است که این آتش سوزی میلیون ها 

دالر خسارت برجای گذاشته است.
که  می دهد  نشان  ۸صبح  روزنامه  یافته های 
وزارت مالیه در جلوگیری از آتش سوزی گمرک 
تاجران  هشدار  و  کرده  سهل انگاری  اسالم قلعه 
در پیوند به احتمال وقوع آتش سوزی را جدی 

نگرفته است.
مبتنی بر این اسناد، تاجران حدود سه ماه پیش 
تانکرهای مواد سوخت  نسبت به ُکندی خروج 
ابراز نگرانی و از احتمال آتش سوزی  از گمرک 
که  است  آمده  اسناد  در  بودند.  داده  هشدار 
و  تجارت  اتاق  و  سوخت  مواد  واردکننده گان 
سرمایه گذاری هرات، چندین بار نگرانی خود را 

8صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
نامه ای را عنوانی درگاه خواجه معین الدین چشتی 
نوشته است و چادری را برای آرامگاه او در شهر 

اجمیر هند هدیه کرده است.
خواجه معین الدین چشتی در سال ۱۱۴۲ میالدی 
در چشت هرات زاده شد و سپس به هند رفت و 

در آن  جا طریقه چیشتیه را اساس گذاری کرد.
هند  در  افغانستان  سفارت  کاردار  قادری،  طاهر 
می گوید که این اقدام رییس جمهور نشان دهنده 

عمق روابط فرهنگی بین دو کشور است.
غنی در این نامه نوشته است که به عنوان شاگرد 
طریقه صوفی برای ۵۰ سال شیفته شخصیت و 
تأثیرگذاری کارکردهای معین الدین چشتی شده 

است.
محمداشرف غنی افزوده است که طریقه چشتی 
در اوج شکوفایی در افغانستان قرار دارد و مکتب 
صوفیه سبب شده است که آدمیانی از مدنیت و 

فرهنگ های مختلف گرد یک حلقه جمع شوند.
تماس  در  چشتی  بنیاد  رییس  چشتی،  سلمان 
تلفنی به کاردار سفارت افغانستان در هند گفته 
است که این هدیه رییس جمهور غنی به عنوان 
»یادگار افغانستان« همیشه در معرض دید مردم و 

از »حادثات دلخراش« مانند آتش سوزی و انفجار 
تانکرهای گاز، با مقام های محلی شریک کرده اند، 
احتمالی  حوادث  از  جلوگیری  برای  اقدامی  اما 

نشده است.
جنایی  جرایم  با  مبارزه  ریاست  هیأت  اعضای 
دنبال  به  که  دارند  تأکید  داخله  امور  وزارت 
ارشد  مقام های  از  تن  ابتدایی، ۱۲  بررسی های 
گمرکات،  محافظت  قطعه  اسالم قلعه،  گمرک 
مقام های  و  استندرد  و  نورم  اداره  مقام های 
شرکتی که از مواد سوختی نمونه گیری می کند، 

به دادستانی معرفی شده اند.
و  تجارت  اتاق  بررسی کننده  هیأت  یافته های 
سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد که فساد 
گسترده در گمرک، سوء مدیریت و نبود امکانات 
برای مهار آتش، سبب افزایش خسارت های مالی 

آتش سوزی شده است.
هیأت مجلس نماینده گان نیز احتمال »عمدی 
اداره  می کند.  بررسی  را  رویداد  این  بودن« 
احتمال  از  رسمی  شکایت  درج  هرات،  محلی 
آتش سوزی را رد می کند، اما می گوید که برای 
رسیده گی به شکایت های شفاهی تاجران چند 

بار اقدام شده است.
بررسی های  انجام  بر  مالیه  وزارت  مقام های 
بیش تر پافشاری دارند و هشدار می دهند، تمامی 
فساد  در  یا  و کم کاری کرده  غفلت  افرادی که 
معرفی  عدلی  نهادهای  به  باشند،  داشته  دست 

می شوند.

پیروان طریقه چشتی قرار خواهد گرفت.
طاهر قادری می گوید که در  سال ۲۰۱۹ سفارت 
عنوان  تحت  را  برنامه ای  دهلی  در  افغانستان 
سالن  در  چشت«  و  اجمیر  میان  پلی  »هرات؛ 
دو  هر  از  صوفیان  اشتراک  با  سفارت  فرهنگی 
از  زمینه سفر شماری  و  بود  کرده  برگزار  کشور 
صوفیان هند به چشت شریف در هرات را فراهم 

کرد.
به گفته طاهر قادری، محمد اشرف غنی نخستین 
بیت  برای  که  است  افغانستان  از  جمهور  رییس 
چشتی نامه می نویسد و هدیه فرستاده است. پیش 
از این، باراک اوباما، رییس جمهور پیشین امریکا 

و چند رهبر دیگر جهان نیز چنین کرده است.
سرپرست سفارت افغانستان در هند می گوید که 
خواجه معین الدین از هرات به هند طریقه چشتیه 
این میراث مشترک هند،  و  انتقال داده است  را 
عمق  نشان دهنده  و  است  منطقه  و  افغانستان 
ابتکار  و  است  کشور  دو  میان  فرهنگی  روابط 
رییس جمهور تاثیر زیادی بر دیپلماسی فرهنگی 

می گذارد.
زیادی  پیروان  نیز  افغانستان  در  چشتی  طریقه 

دارد.

فعالیت گمرک اسالم قلعه پس از آتش سوزی 
از سر گرفته شد

غنی برای آرامگاه چشتی چادری را هدیه داد

وزیر عدلیه در نیمروز: 
اگر جلو قاچاق انسان 
گرفته نشود، افغانستان 

تحریم می شود

دو مقام ارشد و ۱۰ کارمند 
وزارت شهرسازی به اتهام 
اختالس بازداشت شدند



حسیب بهش

می شود،   نزدیک تر  جنگ  تازه  فصل  که  حالی  در 
طرف های درگیر با گذشت هر روز از گفت وگو فاصله 
می گیرند. به جای بحث صلح، موضوع حکومت موقت 
این روزها به سوژه ای مهم میان دولت و طالبان بدل 
طرح  دیگر  بار  اما  غنی  جمهور  رییس  است.  شده 
حکومت موقت را مردود شمرد و گفت که تا زمان زنده 
بودن وی، طالبان به این خواست شان نخواهند رسید. 
به باور ارگ، بحث ایجاد حکومت موقت برای مغشوش 
کردن اذهان عامه مطرح می شود. این در حالی است که 
در کنار طالبان، روسیه نیز پیش تر طرح دولت انتقالی-
افغانستان  جنگ  پایان  برای  ساده  مدلی  را  ایتالفی 
خوانده بود. هم زمان با این بحث ها، اداره جدید امریکا 
به آینده جنگ افغانستان و خطرهای احتمالی آن برای 
این کشور تمرکز کرده است. بایدن می گوید که امریکا از 
روند دیپلماتیک برای پایان دادن جنگ حمایت می کند 
و باید اطمینان حاصل شود که افغانستان دیگر پناه گاه 
امن برای فعالیت های تروریستی علیه امریکا، متحدانش 
و منافع آن ها نخواهد بود. پنتاگون نیز تاکید دارد که 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان عجوالنه و بی نظم 
این  با  گیرد.  صورت  مسووالنه  باید  بلکه  بود،  نخواهد 
حال، دولت بایدن معتقد است که طرف ها باید مسیر 

صلح را انتخاب کنند و خشونت ها نیز کاهش یابد.  
ریاست  کرسی  بین االفغانی،  مذاکرات  توقف  از  پس 
جمهوری محل اختالف ها میان طرف های درگیر است. 
غنی،  رفتن محمداشرف  کنار  بر  طالبان  در حالی که 
رییس کشور تاکید دارند، ارگ به این خواسته ها پاسخ رد 
می دهد و می گوید که چنین درخواستی، عملی  نیست. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، روز شنبه، دوم 
حوت، در گفت وگوی تلفنی با قربانیان نیروهای امنیتی 
و سربازان در خط نخست نبرد، اطمینان داد که طرح 
حکومت موقت مردود است. به گفته آقای غنی، تا زمانی 
که او زنده است،  طالبان روی حکومت موقت را نخواهند 
ساختن  مغشوش  را  طرح  این  ایجاد  از  هدف  او  دید. 
اذهان عامه عنوان کرد و گفت که با توجه به »حمایت 
مردم و افسران نیروهای امنیتی«، »بیدی« نیست که 
نیروهای  باور رییس جمهور غنی،  به  بلرزد.  باد  از هر 

سخنان اخیر مولوی مجیب الرحمان انصاری در پیوند 
به »نظام« و »نیروهای امنیتی« افغانستان، واکنش های 
گسترده ای به دنبال داشته است. مولوی انصاری، روز 
جمعه، اول حوت، در جریان خطبه نماز جمعه، حضور 
بر  افزون  خواند.  کبیره«  »گناه  را  افغانستان  نظام  در 
می کنند  از حکومت حمایت  که  دین  عالمان  او  این، 
به  واکنش  نصارا« عنوان کرد. در  و  از »یهود  بدتر  را 
اظهارات  افغانستان،  ملی  امنیت  مشاور  سخنان،  این 
جهان  علمای  تمام  دیدگاه  خالف  را  انصاری  مولوی 
می داند و پافشاری دارد کسی که مردم را علیه نظام 
تحریک کند، »بغاوت گر« است و احتمال دخیل بودن 
استخبارات منطقه ای در سخنان اخیر مولوی انصاری 
نیز  هرات  والی  بررسی می شود.  ملی  امنیت  از سوی 
در واکنش تند به اظهارات مولوی انصاری، تأکید دارد 
که هرات جایی برای تولید داعش نیست و حتا اگر با 
بهای خونش تمام شود، اجازه نمی دهد کسی به دستور 
بیگانه، اندیشه های افراطی را ترویج دهد. ریاست حج 
اگر  می خواهد  انصاری  مولوی  از  نیز  هرات  اوقاف  و 
سخنانش از روی احساسات بیان شده باشد، در پیوند 
به آن به مردم وضاحت بدهد. آگاهان امور حقوقی باور 
به  پیوند  در  انصاری،  مولوی  اخیر  سخنان  که  دارند 
نیروهای امنیتی و نظام، مفهوم »تبلیغ و مبارزه علیه 
نظام« را دارد و بر مبنای کود جزای افغانستان، قابل 

پی گرد عدلی و قضایی است.
به دنبال سخنان مولوی مجیب الرحمان انصاری، خطیب 
مسجد گازرگاه هرات، که حضور در نظام افغانستان را 
»گناه کبیره« خوانده بود، حمداهلل محب، مشاور امنیت 

تاکید امریکا بر انتخاب مس�ی صلح؛ 
غنی طرح حکومت موقت را پایان یافته خواند
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امنیتی روزبه روز قوی تر می شود و تعهد جهانی نیز برای 
حمایت از این نیروها وجود دارد.

مشاور امنیت ملی نیز می گوید که باید تصمیم در مورد 
افغانستان باید از سوی افغان ها گرفته شود و حکومت 
عبوری هیچ دردی را دوا نمی کند. حمداهلل محب روز 
که  گفت  خبری  نشست  یک  در  حوت،  دوم  شنبه، 
اما در پیشنهادات  یابد،  پایان  مردم می خواهند جنگ 
باید راه حل ارایه شود و به باور او، بحث عبوری راه حل 
نیست. آقای محب در واکنش به موقف گیری نماینده 
از  باید  افغانستان، گفت که تصمیم  برای  ویژه روسیه 
مورد  در  پیشنهادی  اگر  و  شود  گرفته  افغان ها  سوی 
افغانستان مطرح می شود، باید با طرف افغانستان مشوره 
شود. به گفته مشاور امنیت ملی، رهبری گروه طالبان 
نیت صلح ندارند و اعضای هیأت این گروه در قطر نیز 
دوست ندارند که آرامش شان به هم بخورد. او در ادامه 
پاکستان« و  تصریح کرد که میان طالبان در »کویته 
دوحه اختالف نظر نیز وجود دارد و تنش های مالی این 

اختالف ها را بیش تر ساخته است.
پیش از این گروه طالبان بحث استعفای رییس جمهور 
غنی را مطرح کرده بود و گفته بود که اگر او استعفا دهد، 
این گروه حاضر است که صلح کند. طالبان هم چنان 
جایگزین  اسالمی  حکومت  یک  که  کردند  تصریح 
حکومت کنونی خواهد شد و رییس جمهور غنی در آن 
حضور نخواهد داشت. در ادامه ضمیر کابلوف، نماینده 
طرح  افغانستان،  امور  در  روسیه  جمهور  رییس  ویژه 
عنوان یک مدل  به  را  انتقالی-ایتالفی«  ایجاد »دولت 
ساده برای پایان جنگ کنونی پیشنهاد کرده بود. وزارت 
امور خارجه اما روز جمعه، یکم حوت، در پاسخ به این 
موقف گیری نماینده ویژه روسیه، گفت که بزرگ نمایی 
»گروه ممنوعه در روسیه« با خواست این کشور برای 
منافع  و  منطقه  در  پایدار  صلح  تروریسم،  با  مبارزه 

مشترک روسیه-افغانستان سازگاری ندارد. 

دولت بایدن، حامی پایان جنگ افغانستان از راه 
دیپلماتیک 

امریکا  موقت،  حکومت  طرح  روی  بحث ها  با  هم زمان 

ملی کشور، می گوید که سخنان مولوی انصاری خالف 
دیدگاه »تمام علمای جهان« است و پیش از این عالمان 
دین تمام کشورها، بدون یک کشور، جنگ افغانستان 
را »غیرمشروع« خوانده اند. آقای محب روز شنبه، دوم 
حوت، در یک نشست خبری در کابل گفت اگر کسی بر 
ضد نظام مردم را تحریک کند، ما او را به حیث »باغی/
بغاوت گر« می دانیم و باید با وی اجراآت صورت گیرد. 
این مقام حکومت افغانستان تأکید دارد، افرادی که از 
آدرس دین و منبر سخن می زنند، باید با سایر علمای 

دین هماهنگی کنند.
مشاور امنیت ملی کشور افزود: »اگر اظهارات مولوی 
انصاری در چهارچوب اسالم است، باید با علمای دین 
باشد،  استخباراتی  موضوع  کدام  اگر  کند.  هماهنگی 
چون در زون غرب استخبارات منطقه هم فعال هستند، 
به امنیت ملی وظیفه سپرده شده تا بررسی کند؛ زیاد 

امکان دارد که این موضوع منطقه ای باشد.« 
از جانب دیگر، احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت 
ملی افغانستان، در این نشست خبری گفت که حکومت 
مطابق قانون و مقررات عمل می کند و اگر کسی فراتر از 
تمام ارزش ها سخن بزند و حکومت مشروع را »چلنج« 
بدهد، این حالتی است که پای خود را فراتر از قانون 
می گذارد. رییس عمومی امنیت ملی کشور باور دارد 
که سخنان مولوی انصاری در پیوند به فعالیت افراد در 
نظام، خارج از چوکات قوانین افغانستان است و هشدار 
می دهد اگر این روند ادامه پیدا کند، از سوی حکومت 

در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد.  
سیدوحید قتالی، والی هرات، می گوید که هرات جایی 
برای تولید داعش نیست. او روز شنبه، دوم حوت، در 
یک نشست  خبری گفت: »مگر ما ُمرده باشیم که در 
این شهر دوباره وحشت بیاید. بیرق های پلید خود را 
پایین کنند. ما خون دادیم تا این شهر آباد شود و مردم 
آرام شوند. خون ما بریزد، نمی گذاریم داعش بیاید. این 
قتالی  آقای  کنند.«  شرم  نکنند،  را  خوش خدمتی ها 
خطاب به مولوی انصاری هشدار داد: »پا از گلیم خود 

برنامه هایش را روی خروج مسووالنه و حفظ منافع این 
جمهور  رییس  بایدن،  جو  است.  کرده  متمرکز  کشور 
امریکا، روز جمعه، یکم حوت، در نشست امنیتی مونیخ 
پایان  از روند جاری دیپلماتیک برای  امریکا  گفت که 
جنگ افغانستان »قویاً« حمایت می کند. او که به گونه 
آنالین در این نشست صحبت می کرد، بر اطمینان از 
فعالیت های  امن  پناه گاه  به  افغانستان  نشدن  تبدیل 
تروریستی علیه امریکا، متحدانش و منافع آن ها تاکید 
با  که  است  کرده  تعهد  امریکا  بایدن،  گفته  به  کرد. 
اتالنتیک  پیمان  سازمان  در  خود  شرکای  و  متحدان 
شمالی یا ناتو در مورد پیش رفت در افغانستان مشورت 

کند. 
لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، نیز در نشست وزیران 
دفاع این سازمان، اطمینان داد که امریکا خروج عجوالنه 
و بی نظم از افغانستان را روی دست نخواهد داشت. او 
هم زمان با تاکید بر تعهد امریکا به تالش دیپلماتیک 
ارزیابی  که  کرد  تصریح  افغانستان،  جنگ  پایان  برای 
دولت جدید امریکا از توافق نامه صلح دوحه ادامه دارد. 
ارزیابی، مشخص خواهد شد که طالبان  در پایان این 
تا چه اندازه ای به تعهدات شان در توافق صلح با امریکا 
به ماه  با گذشت هر روز  امریکا  بوده اند. هرچند  پابند 

بیش تر دراز نکن، احساسات مردم را جریحه دار نکن، 
این ملت می خواهد به آبادانی فکر کند، نو بر آب های 
خود حاکم شده، بر بند سلما و کمال خان و معادن خود 

حاکم شده؛ توطیه بیگانه را نیار سر ما.«
این مقام ارشد محلی هرات در ادامه سخنانش افزود، 
فصل این گذشته که کسی به دستور بیگانه اندیشه های 
افراطی را تولید کند و مردم از وحشت و جنگ خسته 
نیروهای  علیه  بیگانه  دستور  به  او،  دید  از  شده اند. 

امنیتی افواهات گفته می شود. 
مولوی انصاری در سخنانش گفته بود عالمان دین که 
از نظام کنونی حمایت می کنند، از »یهود و نصارا« بدتر 
که  است  کسی  یهود  هرات  والی  باور  به  اما  هستند، 
داعش را تولید می کند و قصد دارد مردم را به سوی 

بدبختی ببرد.
در همین حال، از دید آگاهان امور حقوقی، اگر فردی 
اقدام  به  را  آنان  انگیزه دهد و  را علیه حکومت  مردم 
قانون  اقدام خالف  این  کند،  تشویق  بر ضد حکومت 
و  عدلی  پی گرد  مورد  باید  و  است  افغانستان  اساسی 
حقوقی،  امور  آگاه  فرزه یی،  وحید  گیرد.  قرار  قضایی 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که هرگاه فردی 
سبب »تضعیف نظام« شود، مجازات او بیش تر است، 
به حکومت  و هیچ ضرری  »تبلیغ« کند  تنها  اگر  اما 
و  است  متهم  هم  باز  نکند،  وارد  امنیتی  نیروهای  و 

مجازات کم تری می شود. 
آگاهان امور حقوقی باور دارند که سخنان اخیر مولوی 
انصاری، در پیوند به نیروهای امنیتی و نظام، مفهوم 
»تبلیغ و مبارزه علیه حکومت« را دارد و بر مبنای کود 

جزای افغانستان، قابل پی گرد عدلی و قضایی است. 
هرات،  اوقاف  و  حج  ارشاد،  رییس  هروی،  عبدالخالق 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که سخنان اخیر 
مولوی انصاری، مورد پذیرش تمام عالمان دین نیست و 
دیدگاه شخصی این فرد است. به گفته او، این سخنان 
از آدرس شخصی یک فرد مطرح شده و دیدگاه اسالم، 
فتوا و دین نیست. رییس حج و اوقاف هرات افزود که 

افغانستان،  از  کشور  این  نیروهای  خروج  مهلت  می، 
نزدیک می شود، اما به گفته وزیر دفاع این کشور، هنوز 
تصمیمی در مورد خروج نیروهای امریکایی گرفته نشده 
است. بدین ترتیب آستین خاطر نشان کرد که مأموریت 
مسوولیت  نظامی  فرماندهان  و  می یابد  ادامه  امریکا 
دارند که از نیروهای امریکایی و شرکای افغان در برابر 
حمالت گروه طالبان دفاع کنند. وزیر دفاع امریکا روز 
جمعه، یکم حوت، ضمن یادآوری از سطح »بسیار بلند« 
خشونت ها در افغانستان، تصریح کرد که این سطح از 
خشونت ها باید کاهش یابد و همه طرف های مسیر صلح 

را انتخاب کنند. 
در آخرین مورد، تونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با  گفت وگو  در 
صلح  روند  تسریع  از  امریکا  حمایت  بر  ملی،  مصالحه 
تاکید کرده است. بلینکن که روز شنبه، دوم حوت از 
طریق تلفن با آقای عبداهلل صحبت می کرد، گفت که 
امریکا هم زمان با ارزیابی و بازنگری وضعیت افغانستان، 
خواستار تسریع روند صلح و دست یافتن به یک توافق 
جامع و صلح پایدار است. وزیر امور خارجه امریکا در 
ادامه از افزایش خشونت ها ابراز نگرانی کرد و خواستار 

پایان هرچه زودتر آن شد. 
طالبان،  با  دوحه  توافق نامه  در  امریکا  تعهد  براساس 
نیروهای این کشور باید در ماه می افغانستان را ترک  
پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  هرچند  کنند. 
امریکا، بر خروج هرچه زودتر نیروهای امریکایی تاکید 
داشت، اما دولت بایدن می گوید که باید اول توافق نامه 
دوحه، به ویژه سطح خشونت های طالبان، اشتراک این 
گروه های  با  روابط  قطع  به  تعهد  و  مذاکرات  در  گروه 
بایدن  دولت  این،  با  هم زمان  شود.  بررسی  تروریستی 
دستور ترمپ مبنی بر خروج نیروهای امریکایی در ماه 
می را نیز ارزیابی می کند. هرچند نشست های ناتو در 
بیست ونهم و سی ام دلو به گونه آنالین برگزار شد، اما 
وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو هنوز در مورد خروج 
نیروهای تصمیم نگرفته اند. دفتر سیاسی طالبان در قطر 
بر پای بندی  بایدن،  به دولت  نامه ای  ارسال  با  پیش تر 

امریکا به توافق نامه صلح تاکید کرد.

از دید عالمان دین، افغانستان در شرایط کنونی نیازمند 
و  ایجاد شود  فاصله  میان مردم  نباید  و  است  وحدت 
باید پاسخگوی این حرف های  شخص مولوی انصاری 
خود باشد. او تأکید دارد که عالمان دین حاضرند در 
مورد گفته های مولوی انصاری در یک نشست عمومی 

بحث کنند.
انصاری  سخنان  که  می کند  پافشاری  هروی  آقای 
کار  حکومت  در  که  است  افرادی  تمام  به  »توهین 
می کنند« و از مولوی انصاری می خواهد اگر سخنانش 
از روی احساسات بیان شده باشد، در پیوند به آن به 
مردم وضاحت بدهد. این مقام محلی هرات باور دارد 
کرده  انکار  هیچ کسی  را  نظام«  در  »فساد  مسأله  که 
نمی تواند و مردم از نظام کنونی رضایت کامل ندارند، 
اما نباید تمام ملت زیر سوال برده شوند و همه گناه کار، 

مرتکب گناه کبیره و تشبیه به یهود و نصارا شوند.
سخنان جنجالی مولوی انصاری، موجی از واکنش ها را 
میان مردم و کاربران شبکه های اجتماعی در هرات به 
دنبال داشته است. برخی کاربران شبکه های اجتماعی، 
را  امنیتی  نیروهای  تصاویر  اظهارات،  این  نکوهش  با 
منتشر کرده و از این نیروها حمایت کرده اند. شکیب 
پردیس، از ساکنان هرات، باور دارد که نظام افغانستان 
با بهای خون هزاران نفر به دست آمده و همه ساکنان 
افغانستان باید از این نظام پشتی بانی کنند. از دید او، 
گناه  خود  مردم،  خواندن  گناه کار  و  منبر  از  استفاده 

کبیره است.
برخی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با نشر 
مطالب »کنایه آمیز« در پیوند به گناه کار بودن افرادی 
که در نظام سرگرم کار هستند، سخنان مولوی انصاری 
عنوان  افغانستان  ملت  تمام  به  بزرگ«  »توهین  را 
کرده اند. مولوی مجیب الرحمان انصاری، خطیب مسجد 
گازرگاه هرات، پیش از این نیز در سخنانی، »بی حجابی 
زنان را دلیل بی غیرتی مردان« دانست و با ایجاد اداره 
تفسیر  داشت  قصد  منکر«،  از  نهی  و  معرف  به  »امر 

خودش از اسالم را عملی کند.

واکنش تُند مردم و حکومت به سخنان 
8صبح، کابلمولوی انصاری



محمدهادی ابراهیمی

اخیراً گروه مطالعاتی افغانستان که از سوی کنگره  امریکا 
تأسیس شده، گزارشی را در مورد وضعیت افغانستان و 
مسایل امنیتی این کشور منتشر کرده است. آنچه در این 
گزارش آمده، مروری است بر چگونه گی وضعیت امنیتی 
افغانستان، میزان پابندی طالبان به تعهدات توافق نامه 
دوحه و در نتیجه توصیه هایی برای امریکا. یکی از مواردی 
که در این گزارش از آن یاد شده، احتمال تبدیل شدن 
دوباره  افغانستان به پایگاه تروریسم بین المللی است. به 
همین جهت و در همین راستا توصیه هایی از سوی این 
گروه مطالعاتی به جانب دولت امریکا صورت گرفته است. 
تا نشان داده شود که  در این نوشته تالش شده است 
گروه طالبان، گرچند خود به عنوان تروریسم بین المللی 
و  بسترساز  این که  دلیل  به  اما  نمی شود،  طبقه بندی 
زمینه ساز گروه های تروریستی بین المللی است و هم به 
از سوی  فرامرزی  اهداف  تعیین  احتمال  که  آن جهت 
از  مراتب خطرناک تر  به  می تواند  است،  زیاد  گروه  این 

تروریسم بین المللی باشد.
تروریسم بین المللی یکی از اهداف مهم ناتو پس از جنگ 
سرد است. ناتو پس از جنگ سرد، سه هدف اساسی برای 

خود تعیین کرده است:
۱. مبارزه با تروریسم؛

۲. مبارزه با مواد مخدر؛
از موشک های دوربرد  از ساخت و استفاده  ۳. ممانعت 

هسته ای.
ناتو همواره  ناتو است.  اهداف اساسی  از  تروریسم یکی 
میله   که  تروریست هایی  و  بین المللی  تروریسم  از 
تفنگ های شان محدود به مرز مشخصی نیست، هراس 
باشد،  بین المللی  تروریسم  از  بویی  که  جایی  هر  دارد. 
از  امریکا  هم  و  ناتو  هم  ناتو.  برای  است  خطری  زنگ 
می بینند.  و  دیده اند  آسیب  بین المللی  تروریسم  ناحیه  
حمالت یازدهم سپتامبر نشانه ای بود بر این که تروریسم 
باشد.  خطرناک  میزان  چه  تا  می تواند  بین المللی 
نیز  اروپایی  کشورهای  در  داعش  حمالت  همین طور 
باعث سلب آرامش از شهروندان آن کشورها شد و نشان 
داد که نادیده گرفتن خطر تروریسم بین المللی، تا چه 
میزان امنیت روانی کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. به همین جهت است که تروریسم بین المللی از 
اولویت  مهمی برای امریکا و کشورهای اروپایی عضو ناتو 

برخوردار است.
ناتو  و  امریکا  اصلی  دغدغه   که  است  جهت  همین  به 
تروریسم   با  گروه  این  ارتباط  قطع  طالبان،  قبال  در 

نبود سرک باعث محرومیت، فقر، بیکاری و مشکالت زیادی برای مردم مناطق مرکزی شده است. تا زمانی که سرک گردن 
دیوار ساخته نشود، زمینه رفاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست. با ساختن این سرک، زمینه های پیش رفت 

و ترقی در بخش بزرگی از افغانستان، خصوصاً مناطق مرکزی میسر خواهد شد. این مسیر، خصوصاً در بهار و تابستان از 
طبیعت و زیبایی خاص برخوردار است. میلیون ها نفر به این مناطق به خاطر دیدن آثار باستانی سفر خواهند کرد و زمینه 

استخراج و انتقال معادن هم آماده خواهد شد. اگر سرک ساخته شود، محصوالت این والیات به بازارها انتقال می یابد، 
مواد مورد نیاز به قیمت ارازن تر به بازارهای محلی وارد می گردد و از تخریب و فرسوده گی هزاران وسیله نقلیه جلوگیری 
می شود. با ساختن سرک گردن دیوار و ساختن سرک سمنگان - یکاولنگ، مردم از شمال کشور، مستقیم به مناطق مرکزی 

و غرب و جنوب، بدون این که به کابل بیایند، سفر خواهند کرد و اموال تجارتی از مسیر کوتاه تر و امن تر به غرب و مرکز 
منتقل خواهد شد. 

بیش تری دست پیدا کنند و یا بتوانند قدرت شان را در 
عرصه سیاست افغانستان به گونه مشروع تثبیت کنند، 
مطمئناً که اهداف فرامرزی را هم به اهداف خود نزدیک 
خواهند کرد. به ویژه به دلیل ایدیولوژی فراملی که دارند، 

احتمال تعیین اهداف فرامرزی بیش تر می شود.
چه این که روند تکامل طالبان به خوبی نشان می دهد 
تحول  و  دگردیسی  دچار  زمان  بستر  در  گروه  این  که 
در اهداف  خود شده  است. طالبان در ابتدای ظهور خود 
تنها اهداف محلی داشتند، اهداف طالبان به روایت احمد 
رشید تنها مقابله با جنگ ساالران و هرج ومرج در جنوب 
اولیه اش در میان  افغانستان بود. مال عمر هم در نطق 
طالبان علوم دینی سینگسار هدفش را مقابله با کسانی 
اما  تجاوز می کنند.  مردم  ناموس  و  مال  بر  می داند که 
همین گروه پس از موفقیت های اولیه و جلب حمایت 
به  پاکستان،  توجه  جلب  آن  از  پس  و  محلی  تاجران 
در  انحصاری  قدرت  خواستار  که  شد  تبدیل  گروهی 
به  را  تفنگ های ِشان  جنگ جویانش  و  بود  افغانستان 

سمت کابل و دولت کابل هدف گرفت.
به همین سان می توان پیش بینی کرد که طالبان گرچند 
پس  که  نیست  بعید  اما  ندارند،  فرامرزی  اهداف  حاال 
از دست یابی به قدرت تصمیم به اهداف فرامرزی و به 
گونه ای به صدور امارت اسالمی شان بگیرند و یا هم به 
اسالم گرای  گروه های  از  ایدیولوژیک،  قرابت های  دلیل 

افراطی در فراتر از مرزها حمایت کنند.
لذا با توجه به دو دلیل فوق، مبنی بر بسترسازی طالبان 
تعیین  احتمال  همین طور  و  بین المللی  تروریسم  برای 
اهداف فرامرزی از سوی طالبان، می توان خطر آنان را 
به اندازه تروریسم بین المللی و چه بسا خطرناک تر از آن 
انگاشت. چنانچه تاکنون نیز خطر آنان هم سان القاعده 
جهانی  امنیت  برای  تهدیدی  القاعده  اگر  و  است  بوده 
خلق کرد،  دلیلش طالبان بودند که یک جغرافیا را برای 
سازمان دهی این شبکه بسترسازی کرده بودند. پس باید 
درک کرد که این گروه، هم چنان می تواند برای امنیت 

جهانی خطرآفرین باشد.

این  به  نفر  میلیون ها  است.  برخوردار  خاص  زیبایی  و 
باستانی سفر خواهند کرد  آثار  به خاطر دیدن  مناطق 
خواهد  آماده  هم  معادن  انتقال  و  استخراج  زمینه  و 
به  این والیات  اگر سرک ساخته شود، محصوالت  شد. 
بازارها انتقال می یابد، مواد مورد نیاز به قیمت ارازن تر به 
بازارهای محلی وارد می گردد و از تخریب و فرسوده گی 
هزاران وسیله نقلیه جلوگیری می شود. با ساختن سرک 
گردن دیوار و ساختن سرک سمنگان - یکاولنگ، مردم 
و  غرب  و  مرکزی  مناطق  به  مستقیم  کشور،  شمال  از 
جنوب، بدون این که به کابل بیایند، سفر خواهند کرد و 
اموال تجارتی از مسیر کوتاه تر و امن تر به غرب و مرکز 
منتقل خواهد شد. این سرک از اهمیت باالیی برخوردار 
است و از پالن های مهم و حیاتی دولت های گذشته، از 

جمله دولت داوود خان بوده است.

پروژه گردن  دیوار، یا دهلیز شرق و غرب و یا سرک مناطق 
مرکزی که هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک 
طول  کیلومتر  حدود ۷۹۰  و  می کند  وصل  کابل  به  را 
دارد، یکی از پروژه های مهم ملی در افغانستان است. این 
سرک از اهمیت تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
شاهراه،  این  اعمار  است.  برخوردار  فراوانی  توسعه ای  و 
چندین والیت را به هم وصل و به توسعه و رفاه کشور 

کمک چشم گیری می کند.
در مسیر این سرک، چندین معدن مهم، از جمله معدن 
ولسوالی شهرک  در  نمک  معدن  بامیان،  در  حاجیگک 
و  شریف  چشت  ولسوالی  در  مرمر  سنگ  معدن  غور، 
چندین معدن دیگر در غور و بامیان، قرار دارد. هم چنان، 
آثار تاریخی مهمی، مانند مجسمه های بودا، شهر غلغله و 
شهر ضحاک در بامیان، منار جام در ولسوالی شهرک غور 
و آثار تاریخی ولسوالی چشت در این مسیر موجود است.

هم چنان، یکی از پارک های ملی کشور، یعنی ساحه زیبا 
و دیدنی بند امیر در بامیان و بند سلما در ولسوالی چشت 
افغانستان )هریرود و  هرات قرار دارد و دو دریای مهم 

هلمند( در این مسیر در جریان است.
این والیات از تولیدات مهم زراعتی و حیوانی، چون گندم، 
کچالو، چهارمغز، بادام و سیب و محصوالت حیوانی، مانند 
گوشت، پشم و لبنیات برخوردار است. گوشت و چهارمغز 
و سیب غور، کچالوی بامیان، سیب و بادام دایکندی و 
صنایع دستی چون برک، قالین، گلیم و البسه این والیات 

شهرت باالیی دارد.
و  جهان گردی  جذاب  فرصت های  از  مرکزی  مناطق 
اقتصادی به حساب می آید. حاال این منطقه به نام زندان 
مرکزی مشهور است. با نبود سرک، ساالنه هزاران وسیله 

دهلیز شرق و غرب؛ 
مسیر پیش رفت، توسعه و رهایی از فقر

خطرناک تر از تروریسم بین المللی

نفر  صدها  و  می شود  واژگون  و  فرسوده  تخریب،  نقلیه 
فصل  جریان  در  خصوصاً  می شوند.  کشته  و  زخمی 
زمستان، قیمت موادی که به این والیات انتقال می یابد، 
دو برابر می شود و حاصالت زراعتی و حیوانی به دلیل 
نبود سرک به بازارهای مهم افغانستان انتقال نمی یابد. 
این محصوالت یا فاسد و یا هم به قیمت ناچیز فروخته 

می شود.
مشکالت  و  بیکاری  فقر،  محرومیت،  باعث  سرک  نبود 
زمانی  تا  است.  مناطق مرکزی شده  برای مردم  زیادی 
که سرک گردن دیوار ساخته نشود، زمینه رفاه اقتصادی، 
این  ساختن  با  نیست.  امکان پذیر  فرهنگی  و  اجتماعی 
بزرگی  بخش  در  ترقی  و  پیش رفت  زمینه های  سرک، 
خواهد  میسر  مرکزی  مناطق  خصوصاً  افغانستان،  از 
از طبیعت  تابستان  و  بهار  در  این مسیر، خصوصاً  شد. 

طی بیست سال گذشته، بارها مسووالن وعده داده اند که 
این شاهراه اعمار خواهد شد. حتا رییس جمهور غنی، در 
اولین دور ریاست جمهوری خود گفته بود که من قفل 
زندان مرکزی را می شکنم، ولی هنوز این قفل شکسته 

نشده و کلید نخورده است.
زودگذر،  و  مصرفی  پالن های  جای  به  دولت  امیدواریم 
برنامه های عایدزا و مهمی مانند اعمار سرک مرکزی را 
روی دست بگیرد. این سرک هم به نفع مردم است و هم 
به نفع دولت. امیدواریم دولت این مسأله را به زودی درک 
و عملی کند. دولت می تواند از این طریق به کاهش فقر 
و محرومیت کمک و در امر توسعه و پیش رفت کشور و 
افزایش عواید داخلی تحول مهمی ایجاد کند. این سرک، 
شاهرگ مهم اقتصادی کشور است و اعمار آن برای کشور 

سود فراوان خواهد داشت.

بین المللی، از جمله القاعده است. آنچه برای امریکا و ناتو 
اهمیت دارد و این اهمیت را می توان هم در توافق نامه 
دوحه و هم در موضع گیری های ناتو دید، ارتباط طالبان 

با گروه های تروریستی بین المللی است.
عنوان  به  را  طالبان  امریکا،  هم  نه  و  ناتو  نه  که  البته 
که  جهت  بدان  نمی شناسند.  بین المللی  تروریسم 
مهم ترین مشخصه  تروریسم بین المللی این است که برای 
تعریف  فرامرزی  فرامرزی و حوزه  عملیات  اهداف  خود 
می کند، چونان القاعده و داعش، که طالبان این ویژه گی 
را ندارند. چه این که بنابر برخی از تعریف ها، گروه طالبان 
به عنوان گروه شورشی تعریف می شود، نه تروریستی. 
البته تعیین جایگاه طالبان از دیدگاه مطالعات تروریسم، 
به  اما در هر صورت، طالبان  نیست.  نوشتار  این  هدف 
عنوان تروریستان بین المللی شناخته نمی شوند. طالبان 
از بدو ظهور خود، اهداف محدود به افغانستان داشته اند. 
از زمانی که طالبان در »سینگسار« قندهار ظهور کردند 
در  افغانستان  درصد خاک  نود  از  بیش  که  زمانی  تا  و 
کنترل شان بود و همین طور زمانی که پس از سال ۲۰۰۲ 
دوباره به میدان جنگ برگشتند، تمام دغدغه  این گروه 
محدود به جغرافیای افغانستان می شد. به همین جهت، 
این گروه برای ناتو و امریکا، به عنوان تروریسم بین المللی 
شناخته نمی شود و تمام تقاضای این دو از طالبان، قطع 

ارتباط  شان با تروریسم بین المللی است.
عنوان  به  آن که  با  طالبان،  که  داشت  توجه  باید  اما 
تروریستان بین المللی شناخته نمی شوند، اما به مراتب از 
تروریسم بین المللی خطرناک تر هستند. طالبان گرچند 
تاکنون اهداف فرامرزی برای خود تعریف نکرده اند، اما در 
عمل می توانند موجب آسیب هایی شوند که این آسیب ها 

فرامرزی است.
مهم ترین دلیل بر این که خطر طالبان به مراتب بیش تر 
از تروریسم بین المللی است، این است که آنان بسترساز 
گروه های  هستند.  بین المللی  تروریستی  گروه های 
نیرو  بسیج  و  سازمان دهی  برای  بین المللی  تروریستی 
نیازمند یک جغرافیا هستند؛ جغرافیایی که چندان تحت 
کنترل یک دولت قوی نباشد و بتوانند در آن جغرافیا 
به سازمان دهی نیروهای خود بپردازند. از سویی، طالبان 
برای سازمان دهی در خدمت گروه های  را  این جغرافیا 
فعالیت گروه هایی  قرار می دهند.  بین المللی  تروریستی 
هم چون القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، سپاه صحابه، 
شرقی،  ترکستان  حرکت  البدر،  تنظیم  حقانی،  شبکه 
فعال  گروه های  دیگر  و  اوزبیکستان  اسالمی  نهضت 
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حمایت  معنای  به  تروریستی 
همین  است.  آنان  از  طالبان 
افغانستان  در  گروه ها  این  که 
آن  معنای  به  دارند،  فعالیت 
طالبان  حمایت  از  که  است 
دلیل  به  هستند.  برخوردار 
تروریستی  گروه های  این که 

کنترل  تحت  که  دارند  بودوباش  حوزه هایی  در  غالباً 
دولت نیست و از مراکز شهری دور است و از آن جهت 
که محدوده  جغرافیایی تحت کنترل طالبان روستاها و 
مناطق مرزی و دورافتاده از مرکز شهرها است، می توان 
گفت که این گروه ها در مناطق تحت نفوذ طالبان هستند 
و بعید است که طالبان از حضور و تحرکات آنان بی خبر 
در  تروریستی  گروه های  فعالیت  به  توجه  با  لذا  باشند. 
حوزه های تحت کنترل طالبان، به خوبی می توان فهمید 
که طالبان بسترساز این گروه ها هستند و جغرافیا و محل 
بودوباش را برای گروه های تروریستی بین المللی آماده 
قرابت های  هم چون  زیادی  دالیل  به  طالبان  می سازند. 
برای  تسلیحاتی،  و  اقتصادی  منافع  یا  و  ایدیولوژیک 
گروه های تروریستی بین المللی بسترسازی و زمینه سازی  

می کنند.
در  القاعده  بلندرتبه   اعضای  شدن  کشته  همین طور 
بر  نفوذ طالبان، خود دلیل دیگری است  مناطق تحت 
هستند  بین المللی  تروریستان  بسترساز  طالبان  این که 
طالبان  نفوذ  تحت  مناطق  در  تروریستی  گروه های  و 
برای  بسترسازی  خطر  که  مطمئناً  دارند.  بودوباش 
گروه های تروریستی، به مراتب بیش تر از خود گروه های 
و  بزرگ  حمله  توانست  القاعده  اگر  است.  تروریستی 
فاجعه باری چون یازدهم سپتامبر را ترتیب ببیند، دلیلش 
این بود که مامن و پایگاه مطمئنی برای سازمان دهی و 
رهبری چنین حمالتی را در دست داشت و همین طور 
ندارد، یکی  را  توانایی چنین حمالتی  القاعده  اگر حاال 
امارت  اسم  به  پایگاهی  دیگر  که  است  این  دالیلش  از 
اسالمی افغانستان ندارد. به همین دلیل، طالبان از آن 
جهت که بسترساز تروریسم بین المللی هستند، به اندازه  
تروریسم بین المللی و چه بسا بیش تر از آن خطرناک اند.

کل  صورت  به  و  جنبش ها  که  است  این  نکته  دومین 
را  خود  اهداف  اجتماع،  و  سیاست  عرصه  کنش گران 
براساس میزان قدرت خود تعیین می کنند. لذا اگر حاال 
طالبان اهداف فرامرزی ندارند، دلیل بر آن نیست که در 
آینده هم نداشته باشند. چه این که اگر طالبان به قدرت 

طالبان

حسن حکیمی



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0۷۷520۷368

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي به روش

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

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

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

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

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: 0۷۷06۷6۴65 - 0۷0۷۱3۱326آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



افغانستان خارج کند. اما این گزینه با توجه به اظهارات 
مقامات سیاسی و نظامی واشنگتن ناممکن خواهد بود 
و هیچ فشاری امریکا را وادار نخواهد کرد که مطابق 
ترمپ  از  متحده پس  ایاالت  کند.  طالبان عمل  میل 
برنامه خود را دارد که طالبان فکر می کنند به ضررشان 

است.
گزینه دوم این است که تا بهار سال آینده اگر امریکا 
بحث خروج نیروهایش را معلوم نکند و به توافق نامه 
مرحله  یک  برای  طالبان  ندهد،  نشان  پابندی  دوحه 
و  گفت  خواهند  ترک  را  مذاکره  میز  دیگر  طوالنی 
ادامه  افغانستان  در  خون ریزی  و  جنگ  به  هم چنان 
خواهند داد که در صورت رفتن طالبان به این سمت، 
داشته  را  الزم  آماده گی های  باید  افغانستان  حکومت 
باشد، تا از خاک و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند، 
و  پر چالش  بازهم یک سال  بعدی  در غیر آن، سال 
مردم  برای  »خونین«  سال  گفته اند،  که  همان طوری 

افغانستان خواهد بود.

اسالمی  جمهوری  دولت  مدارای  و  تساهل  پس 
افغانستان در برابر طالبان، بیش از این منطق ندارد. 
وقتی نماینده گان این گروه عماًل میز مذاکره را ترک 
کشورهای  پایتخت های  به  سفر  حال  در  و  گفته اند 
این  همه خوش بینی برای چیست و  منطقه هستند، 
هیأت دولت افغانستان در قطر چه کار می کند؟ چرا 
باید دروازه مذاکره و گفت وگو همیشه و در همه حال 
یا  و  اصول  و  معیار  یک  چرا  باشد؟  باز  طالبان  برای 
یک چارچوب واضح برای ازسرگیری گفت وگوها طرح 
نمی شود؟ شورای مصالحه ملی باید تمام اعضای هیأت 
خود را به کابل بخواهد و دور بعدی گفت وگوها را به 
 شرط برقراری »آتش بس عمومی« آغاز کند، در غیر 
آن، طالبان به این راحتی ها تن به صلح نخواهند داد. 
سخنان و اقدامات آن ها در باب صلح سراب و دروغی 
بیش نیست. گروهی که به مذاکره اعتقاد نداشته باشد، 

چگونه می توان با آن بحث و گفت وگو کرد؟

که  گرفت  اوج  زمانی  طالبان  با  صلح  مذاکرات  بحث 
ایاالت  متحده امریکا در سال ۲۰۱۹ توانست، رهبران 
طالبان را قناعت دهد که از طریق گفت وگو به جنگ 
افغانستان پایان دهند. ۱۸ ماه مذاکره فرسایشی زلمی 
 ۲۹ توافق نامه  آن  نتیجه  در  که  طالبان  با  خلیل زاد 
فبروری ۲۰۲۰ رقم خورد، در واقع مقدمات مذاکرات 
حکومت افغانستان را نیز با گروه طالبان فراهم ساخت و 
این باعث شد تا دولت افغانستان برای نخستین بار بعد 
از ۱۹ سال جنگ، با نماینده گان سیاسی طالبان رو در 
رو به بحث و مذاکره بپردازد، تا در نتیجه آن دو طرف 
به یک نسخه واحد و راه  حل سیاسی برای ختم جنگ 
هیأت  مذاکرات  افتتاح  کنند.  پیدا  دست  افغانستان 
جمهوری اسالمی افغانستان با نماینده گان طالبان در 
۲۲ سنبله سال جاری در قطر، با امیدهای فراوان برای 
پایان یافتن جنگ و برقراری صلح در کشور به همراه 
بود؛ اما دیری نگذشت که با بن بست مذاکرات و عدم 
و  دو طرف  مذاکره کننده  هیأت های  کاری  پیش رفت 
همچنان تداوم و گسترش جنگ در کشور، این امیدها 

دوباره به یأس مبدل شد.
اسالمی  جمهوری  دولت  هیأت  مذاکرات  دوم  دور 
نیز که در ۱۷ جدی سال  و گروه طالبان  افغانستان 
روان آغاز شد، با گذشت بیش تر از یک ماه نه  تنها هیچ 
نشانه ای از پیش رفت در آن دیده نمی شود، بلکه این 
مذاکرات به قول ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه 
متوقف  و  مواجه  بن بست  با  عماًل  افغانستان،  امور  در 
به  تمایلی  مرحله چندان  این  در  طالبان  است.  شده 
ادامه مذاکرات نشان ندادند و در عوض اهدافی را که 
با هیأت جمهوریت مطرح  می بایست در میز مذاکره 
می کردند، در تهران، مسکو و عشق آباد مطرح کردند و 

حاال به میز مذاکره حاضر نمی شوند.
دولت  که  کردند  ترک  را  مذاکره  میز  زمانی  طالبان 
که  کرد  اعالم  بایدن  جو  رهبری  به  امریکا  جدید 
می کند.  بررسی  را  طالبان«  با  امریکا  »توافق نامه 
واقعیت امر این است که طالبان در تبانی با پاکستان 
روی نسخه ای با دولت امریکا به رهبری دونالد ترمپ 
در خصوص آینده افغانستان به توافق رسیده بودند که 
در نتیجه آن، این گروه قدرتمند می شد و زمینه های 
فروپاشی نظام کنونی را فراهم می کرد و البته در این 
زمینه به موفقیت های خوبی هم  دست یافته است که 
با امریکا  بهترین نمونه  آن توافق نامه سیاسی طالبان 
می تواند باشد. اما با شکست ترمپ در انتخابات ۲۰۲۰ 
ایاالت متحده، نقشه های طالبان به هم خورد و دولت 
تازه  جان  غنی  جمهور  رییس   رهبری  به  افغانستان 
گرفت. اگر ترمپ پیروز انتخابات امریکا اعالم می شد، 
قطعاً طالبان نیز پیروز میدان بودند؛ اما حاال وضعیت 
دوحه«،  »توافق نامه  بازنگری  کنار  در  می کند.  فرق 
و  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  عدم  بحث 
نهادهای  از  خارجی  نیروهای  و  ناتو  قاطع  حمایت 
امنیتی و حکومت این کشور، به  عنوان دو مسأله بسیار 
طالبان  این که  است.  بحث  مطرح  طالبان  برای  مهم 
رفتن به تهران، مسکو و عشق آباد را نسبت به مذاکرات 
دوحه ترجیح می دهند، ریشه در همین مسأله دارد. 
آن ها فکر می کنند که با مراجعه به آدرس های مخالفان 
وارد  فشار  متحده  ایاالت  بر  می توانند  امریکا  دولت 
کنند، تا دولت جدید به توافق نامه ۲۹ فبروری متعهد 
باقی بماند. اما معلوم می شود که دولت جدید امریکا 
خروج  خطرناک  پیامدهای  به  بایدن  جو  رهبری  به 
قدرتمند  و  امریکایی  نظامی  نیروهای  غیرمسووالنه 
شدن طالبان در افغانستان، آگاه است و به این زودی ها 

به خواسته های این گروه تن نمی دهد.
اما کندی مذاکرات و عدم پیش رفت در کار هیأت های 
است که  مذاکره کننده دو طرف در دوحه، موضوعی 
پدیده  به  طالبان  نگاه  و  بینش  عمق  به  برمی گردد 
به  طالبان  که  است  این  امر  واقعیت  مذاکره.  و  صلح 
لحاظ فکری به گفت وگو اعتقادی ندارند. آن ها زمانی 
به مذاکره تن می دهند که پیروزی مطلق خودشان و 
شکست قطعی رقیب از قبل روشن باشد. در صورتی 
که نگاه مطلق گرایانه به پیروزی خود و شکست جانب 
مقابل، پیش فرض گروه های درگیر باشد، گفت وگو در 
نیست. صلح  باب صلح چیزی جز ضایع کردن وقت 
زمانی برقرار می شود که طرف های جنگ واقعاً بپذیرند 
که تفنگ را به زمین می گذارند و با از خودگذری ها و 

بن بست مذاکرات دوحه؛

بحث مذاکرات صلح با طالبان 
زمانی اوج گرفت که ایاالت  

متحده امریکا در سال 2019 
توانست، رهبران طالبان را 

قناعت دهد که از طریق گفت وگو 
به جنگ افغانستان پایان دهند. 
18 ماه مذاکره فرسایشی زلمی 
خلیل زاد با طالبان که در نتیجه 

آن توافق نامه 29 فبروری 
2020 رقم خورد، در واقع 
مقدمات مذاکرات حکومت 

افغانستان را نیز با گروه طالبان 
فراهم ساخت و این باعث شد تا 
دولت افغانستان برای نخستین 

بار بعد از 19 سال جنگ، با 
نماینده گان سیاسی طالبان رو در 

رو به بحث و مذاکره بپردازد، 
تا در نتیجه آن دو طرف به یک 
نسخه واحد و راه  حل سیاسی 

برای ختم جنگ افغانستان دست 
پیدا کنند. افتتاح مذاکرات 

هیأت جمهوری اسالمی افغانستان 
با نماینده گان طالبان در 22 
سنبله سال جاری در قطر، با 
امیدهای فراوان برای پایان 

یافتن جنگ و برقراری صلح در 
کشور به همراه بود؛ اما دیری 

نگذشت که با بن بست مذاکرات 
و عدم پیش رفت کاری هیأت های 
مذاکره کننده دو طرف و همچنان 

تداوم و گسترش جنگ در 
کشور، این امیدها دوباره به 

یأس مبدل شد.

کوتاه آمدن ها و درعین حال امتیاز گرفتن ها به سمت 
برقراری صلح و آرامش گام های عملی را بردارند. پس ، 
از این زاویه که بنگریم، گروه طالبان به آن حد بلوغ 
سیاسی و مدنی نرسیده است که با رقیب و یا دشمن 
خود روی میز مذاکره به چانه زنی بپردازد و از طریق 
این  امتیاز کسب کند.  مقابل  از جانب  زبان  و  سخن 
گروه جز تفنگ و گلوله چیز دیگری در چانته ندارد 
این  از  کند،  تقدیم  خود  مخاطبان  و  مردم  برای  که 
 جهت رو آورده  است به جنگ تا از این طریق به قدرت 
برسد. اگر بحث انتخابات امریکا و یک سلسله اهداف 
خاص و غیرعقالنی ترمپ نبود، طالبان به  هیچ  عنوان 
نمی توانستند در مذاکره با خلیل زاد موفقیت به دست 
آورند. پیروزی طالبان در توافق نامه ۲۹ فبروری بیش تر 
تالش های  و  ترمپ  دونالد  اداره  ناکارایی  و  ضعف  به 
پاکستان بسته گی داشت، تا خوب درخشیدن این گروه 
با شکست  به همین خاطر است که  در میز مذاکره. 
از  را  خود  کارایی  هم  توافق نامه  انتخابات،  در  ترمپ 

دست داده است.
افغانستان  جنگ  در  حضورشان  سال   ۲۵ در  طالبان 
و  ایدیولوژیک  گروه  یک  عنوان  به   که  داده اند  نشان 
افکار  تمامیت خواه به صلح و فضایی که در آن تنوع 
گروه  این  ندارند.  اعتقاد  باشد،  حاکم  کثرت گرایی  و 
با  با آن که در نخستین حرکت خود در سال ۱۹۹۵ 
داخلی  ختم جنگ  های  و  صلح  شعار  و  سفید  پرچم 
وارد افغانستان شد؛ اما در عمل نشان داد که با صلح 
پدیده دیگری در ستیز است.  از هر  بیش تر  ثبات،  و 
احمدشاه مسعود، وزیر دفاع دولت اسالمی افغانستان 
قبل از تأسیس جبهه مقاومت، در چهار آسیاب کابل 
جهت گشودن باب مذاکره و یافتن راه  حل سیاسی با 
طالبان دیدار کرد؛ اما طالبان کوچک ترین تمایلی برای 
صلح نشان ندادند. دیدار احمدشاه مسعود، قهرمان ملی 
افغانستان با سران طالبان در دهه ۹۰ در واقع آغازی 
پنداشته  طالبان  با  صلح  گفت گوی  و  مباحثه  برای 
مسعود  حتا  شد.  رد  گروه  این  سوی  از  که  می شود 
پیشنهاد کرد که »صاحب نظران دینی و علما باید از 
سراسر کشور کنار هم بیایند و در پیوند به حکومت 
اسالمی که قرار است، به میان آید، صحبت کنند و به 
توافق برسند«؛ اما این پیشنهاد او نیز از سوی این گروه 
رد شد و طالبان خواهان تسلیم شدن او شدند. اینجا 
دوباره دیده می شود که گروه طالبان در پی حاکمیت و 
پیروزی مطلق بر افغانستان بوده است و این طرز دید 
آن ها باعث شد که مذاکرات دولت سالمی افغانستان با 

طالبان با شکست مواجه  شود.
از  امریکا  وقتی  نیز  سپتامبر  یازدهم  رویداد  از  پس 
شبکه  رهبر  الدن،  بن   اسامه  که  خواست  پاکستان 
تروریستی القاعده را تسلیم کند، جنرال مشرف، آقای 
با  را  پاکستان  استخبارات  سازمان  رییس  محمود، 
جمعی از علمای دینی جهت مذاکره به قندهار فرستاد 
تا مال عمر را قانع سازد که بن  الدن را تسلیم امریکا 
بازهم دیده می شود که رهبری  این مذاکره  کند. در 
طالبان بدون درک حساسیت موضوع تصمیم می گیرد 

و نمی تواند وضعیت را به نفع امارت خود رقم بزند و با 
پاسخ منفی به هیأت پاکستانی، بساط امارتش نیز از 

افغانستان برچیده می شود.
سومین  کرزی،  حامد  جمهوری  ریاست  دوم  دور 
عالی صلح در  با گشایش شورای  است که  مرحله ای 
افغانستان، طالبان به صلح و مذاکره دعوت می شوند؛ 
اما به جای استفاده از این فرصت خوب، خالف تمام 
را  فردی که خود  اخالقی،  و  انسانی  موازین   و  اصول 
ربانی،  برهان الدین  بود،  کرده  معرفی  طالبان  نماینده 
در سال  مواد همراهش  انفجار  با  را  این شورا  رییس 
۱۳۹۰ ترور کرد. طالبان با این عمل خود نشان دادند 
که هیچ اعتقاد و باور دینی و اخالقی به صلح و مذاکره 

ندارند.
امروز هم، اگر طالبان بعد از ۲۰ سال، یک بار دیگر به  
پای میز مذاکره حاضر شده اند، به خاطر پیش فرضی 
بر  مبتنی  پیش فرض  آن  و  دارند  ذهن  در  که  است 
طالبان  مذاکره  دور  یک  است.  مطلق  پیروزی  روایت 
»بده  مفهوم  آن ها  که  داد  نشان  هیأت جمهوریت  با 
و بستان« در میز مذاکره را نمی دانند. مشکل اساسی 
از شروع  قبل  را  مذاکره  نتیجه  که  است  این  طالبان 
مذاکره می خواهند که این نگاه هیچ سابقه تاریخی در 

مذاکرات سیاسی ندارد.
نوع  و  حرکت  سیر  به  گذرا  نگاه  یک  ما  اگر  پس 
سیاست ورزی طالبان در بستر تاریخی داشته باشیم، 
چون  مفاهیمی  با  طالبان  که  می یابیم  در  به  وضوح 
ندارند  باور چندانی  مذاکره، مباحثه، صلح  و گفتمان 
که  می دانند  پیروزی  عامل  را  »جنگ«  صرف  و 
در  زیادی  کمک  گروه  این  بودن  ایدیولوژیک  شاید 
شکل گیری چنین تفکری داشته است. بنابراین، دیده 
می شود که تا زمانی که تغییر در رهبری ایاالت  متحده 
امریکا به وجود نیامده بود و وضعیت بر مراد طالبان 
برای  مناسب  محل  را  دوحه  گروه  این  می چرخید، 
رسیدن به خواسته های خود می دانست. اما در دور دوم 
مذاکرات دوحه، وقتی دولت جدید امریکا نگاه متفاوتی 
به مذاکرات و بحث صلح افغانستان پیدا کرد، طالبان 
تغییر  بودند،  کرده  تعیین  که  را  هدفی  و  مسیر  نیز 
دادند؛ لذا به جای بحث و گفت وگو با هیأت جمهوری 
اسالمی افغانستان، به سفرهای منطقه ای پرداختند و 
با مطرح کردن مباحثی چون ایجاد »حکومت موقت« 
و »کنار رفتن رییس  جمهور غنی از سمتش« نه  تنها 
دادند  نشان  عماًل  بلکه  رفتند،  فراتر  مذاکره  قاعده  از 
که مذاکرات دوحه برای آنان بازیچه ای بیش نیست. 
آن ها با این کارشان آشکارا بحث گفت وگو را منتفی 
ساختند. شاید این نوع برخورد اقتدارگرایانه آن ها ناشی 
از این است که دریچه صلح بدون قید و شرط و همیشه 

برای شان باز بوده است.
حاال طالبان دو گزینه روی دست دارند. نخست این که 
فشار  منطقه ای خود می خواهند  با حامیان  تبانی  در 
حداکثری را باالی ایاالت  متحده امریکا وارد کنند، تا 
این کشور به توافق نامه ۲۹ فبروری متعهد باقی بماند 
و با تطبیق مواد مندرج این توافق نامه سربازانش را از 
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عبداالحمد حسینی 

بمانیم یا برگردیم؟
ماه گذشته، وقتی جو بایدن به دفتر ریاست جمهوری 
ایاالت  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  یافت،  دست  امریکا 
هم چنان  او  برد.  ارث  به  نیز  را  افغانستان  در  متحده 
به  ترمپ  آقای  قبلی،  رییس جمهور  از  را  توافق نامه ای 
ارث برده است؛ توافق نامه با گروه طالبان که تا به حال 
جنگ خونینی را پس از بیرون راندن شان توسط امریکا 
در پایان ۲۰۰۱، انجام داده  است. در این توافق نامه، آقای 
ترمپ برای برگرداندن تمام قوای امریکایی تا اول ماه می 
۲۰۲۱ با طالبان توافق کرده است و به این صورت، این 

ظاهراً پایان »جنگ ابدی« امریکا خواهد بود.
رهبری طالبان در عوض قول داده است که به گروه های 
تروریستی که قصد حمله بر امریکا را دارند، مانند القاعده، 
استفاده  پایگاه  عنوان  به  افغانستان  از  که  ندهند  اجازه 
کنند. طالبان هم چنان خود را متعهد به گفت وگو با دولت 
ناتوان و مورد حمایت امریکا در کابل کردند؛ دولتی که 
کنترل قلمروش رو به کاهش است. به عنوان بخشی از 
این گفت وگوها، به طور مشخص وعده داده شده است که 

در مورد »آتش بس دایمی و جامع« مذاکره شود.
امریکا پابند به مذاکره بوده است. در ماه های اخیر، آقای 
ترمپ تعداد نیروهای امریکا در افغانستان را که زمانی 
تعدادشان به بیش از صد هزار نفر می رسید، به ۲۵۰۰ 
سرباز کاهش داد. این تعداد نیرو را جنراالن امریکایی، 
این تعداد نیروها هم برای تالش های  حداقل می دانند. 
ضد تروریستی و هم برای کمک به نیروهای ضعیف افغان 
که آماده برای مبارزه بدون نیروهای امریکایی می شوند، 
کافی تلقی می شود. با این حال، به غیر از تبادل زندانیان، 
در بسیاری از موارد دیگر پیش رفت ناچیزی داشته است. 
)در حالی که دولت قبلی امریکا و آقای خلیل زاد، نماینده 
این کشور  افغانستان، حکومت  امور  در  آن کشور  ویژه 
را از جزئیات مهمی این توافق نامه بی خبر گذاشته بود(. 
طالبان هنوز هم به القاعده نزدیک هستند. گفت وگوها 
میان طالبان و القاعده شش ماه دیرتر، در ماه سپتامبر 
آغاز شد. این گفت وگوها تا هنوز به جایی نرسیده است. 
این فاصله ها بعضاً غیرقابل عبور تلقی می شود، به شمول 
این که افغانستان یک حکومت دین ساالر باشد، یا یک 

جمهوری.
بدتر از همه، خشونت، کالن ترین ابزار برای امتیازگیری 
طالبان، هم چنان ادامه دارد. هر هفته تعداد زیادی، در 

اعتراض صرافان کشور به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر 
»شرکت سازی« صرافی ها و مراکز تبادله پول، وارد سومین 
هفته اش شد. صرافان کشور دست به اعتصاب کاری زده اند 
شرایط  در  صرافی ها  شرکت سازی  که  دارند  اعتراض  و 
کنونی، عملی نیست. آنان از بانک مرکزی می خواهند که 
روند توزیع جواز انفرادی را متوقف نکند و اجازه دهد که 
صرافی ها همانند گذشته به فعالیت شان ادامه دهند. این 
روند  است  نیاز  که  می کنند  تصریح  هم چنان  معترضان 
اخذ جواز شرکت صرافی اختیاری باشد. بانک مرکزی اما 
می گوید که طرح شرکت سازی به خواست خود صرافان 
ایجاد و تطبیق شده است و مشکل کنونی هیچ راه حل 
دیگری ندارد، مگر این که صرافان از این جوازها مستفید 
شوند. بدین ترتیب بانک مرکزی بر موقفش پافشاری دارد 
و »یک اینچ عقب نشینی نمی کند«. این در حالی است که 
نرخ برخی از اجناس در پایتخت و والیات افزایش یافته 
و بانک مرکزی نیز برای کنترل بازار، هفته ای ۳۰ تا ۴۰ 

میلیون دالر را لیالم می کند.
بانک مرکزی در جریان ماه های اخیر اعالم کرده است که 
دیگر جواز صرافی های انفرادی را توزیع و تمدید نمی کند. 
به  انفرادی  صرافی های  آن  جای  به  مسووالن،  گفته  به 
جدید  سیستم  براساس  و  شوند  تبدیل  صرافی  شرکت 
مبارزه  را  تصمیم  این  علت  مرکزی  بانک  کنند.  فعالیت 
از  است،  گفته  و  تروریسم خوانده  تمویل  و  پول شوی  با 
بین المللی اش  شرکای  به  مرکزی  بانک  آن جایی  که 
اما  تصمیم  این  است.  گرفته  را  تصمیم  این  دارد،  تعهد 
با مخالفت های صرافان کشور مواجه شده است. صرافان 
اعتصاب  به  بیست روز است که دست  به  نزدیک  کشور 
تصمیم  این  لغو  خواهان  مرکزی  بانک  از  و  زده   کاری 
شده اند. این صرفان معتقدند که شرکت سازی صرافی ها در 
شرایط کنونی پذیرفتنی نیست، از این رو آنان می گویند 
همانند  صرافی ها  تا  دهد  اجازه  باید  مرکزی  بانک  که 

گذشته به فعالیت شان ادامه دهند. 
کابل  روز شنبه، دوم حوت، در شهر  از صرافان  شماری 
و  کردند  برپا  اعتراضی  گردهمایی  والیات  برخی  و 
مخالفت شان را بار دیگر با این تصمیم ابراز داشتند. دادگل 
افغانستان،  صرافان  سراسری  شورای  معاون  حضرت زی، 
گفت که براساس تصمیم »اشتباه« بانک مرکزی، وضعیت 
اقتصادی کشور بحرانی شده است. طبق گفته های او، در 

با نزدیک شدن ماه می میالدی، آقای بایدن زیر فشار 
تصمیم گیری فوری قرار دارد. آیا ایاالت متحده امریکا، 
با از دست دادن ۲۳۰۰ سرباز، با مصرف کردن نزدیک 
و  برگردد  بکاهد،  را  خود  کمک  دالر،  تریلیون  یک  به 
افغانستان را به حال خود رها کند؟ یا باید این معامله 
صلح را ناکام اعالم کند و بپذیرد که جنگ، اگر بی پایان 

نباشد، هنوز تمام نشده است.
در  می دهد.  ترجیح  را  اولی  گزینه  بایدن  آقای  اما 
او  اوباما،  ریاست جمهوری  دوران  در  معاونیتش  هنگام 
افغانستان  برای ملت سازی در  علیه تالش های مضاعف 
خلیل زاد،  زلمی  مجدد  انتصاب  اما  می کرد.  استدالل 
نماینده ویژه آقای ترمپ در افغانستان، کسی که در مورد 

دالر به بازار عرضه می کند.  
صرافان  اتحادیه  سراسری  شورای  معاون  دیگر  جانب  از 
افغانستان گفت که حکومت به  جای این که کار را برای 
را  سرمایه گذاری  زمینه  کند،  تسهیل  صرافان  و  تاجران 
تنگ تر و زمینه فرار سرمایه از کشور را وسیع تر می کند. او 
ادعا کرد که در جریان چند روز اخیر بیش از ۵۰ صراف 
کشور را ترک کرده و به کشورهای خارجی از جمله ترکیه، 
امارات متحده عربی و کشورهای همسایه رفته اند. او گفت 
که طبیعی است این صرافان سرمایه شان را نیز از کشور 
زمانی که  تا  داد  این حال وی هشدار  با  خارج کرده اند. 
صرافان به خواست های شان نرسند، به اعتصاب کاری شان 
که  اقتصادی  زیان  مسوولیت  افزود،  او  می دهند.  ادامه 
وارد  کشور  و  مردم  به  صرافی ها  بودن  مسدود  دلیل  به 

می  شود، به دوش حکومت و بانک مرکزی است. 
امین جان خوستی، رییس پیشین سرای شهزاده، گفت که 
صرافان جواز شرکت های صرافی و خدمات را می خواهند، 
اما این جواز ها باید به شکل اختیاری باشد، نه اجباری. 
مرکز  و  والیات  در  انفرادی  صرافی های  که  افزود  وی 
کشور توان گرفتن جواز شرکت صرافی و خدمات پولی 
را ندارند، از این رو روند صدور جواز انفرادی نباید متوقف 
شود. هم چنان وی از بانک مرکزی خواست که جوازهای 
قبلی انفرادی که توزیع شده، باید به مدت سه سال دیگر 
تمدید شود. او تصریح کرد که به جوازهای انفرادی باید 
حق شرکت در مزایده ها در مرکز و والیات داده شود. با 
این همه وی تأکید کرد که مشکل به وجود آمده میان 
صرافان و بانک مرکزی باید از راه گفت وگو حل شود. او 
بانک  سرپرست  احمدی،  اجمل  که  کرد  خاطر نشان  اما 
مرکزی، دروازه گفت وگوها را بسته و این بانک را »خانه 

شخصی« خود ساخته است. 
و  تجارت  اتاق های  داراالنشای  رییس  باز،  خان محمد 
صنایع، از عواقب بسته بودن صرافی ها هشدار داد. آقای 
صرافی ها،  این  ماندن  مسدودن  صورت  در  که  گفت  باز 
اقتصاد کشور زیان می بیند. وی بیان کرد که بیش از این 
نباید این مشکالت ادامه پیدا کند. او از حکومت و بانک 
مرکزی خواست که در قسمت حل مشکالت صرافان اقدام 
جدی کنند. آقای باز  تأکید کرد، به  رغم این که پیش از 
این امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری در جلسه 
شش ونیم دستور داده که این مشکل حل شود، اما تاکنون 

معامله سال گذشته مذاکره کرد، نشان دهنده دو دلی 
بودن آقای بایدن در افغانستان است. به همین اساس، 

دولت امریکا سخن از »بررسی« این توافق نامه می زند.
خانم  امریکایی،  نیروهای  خروج  تاریخ  شدن  نزدیک  با 
میلر و دیگران استدالل می کنند که آقای بایدن باید به 
دنبال تمدید مهلت شش ماهه باشد. هدف این مهلت این 
خواهد بود که روند صلح زنده نگه داشته خواهد شد. در 
عین حال، این مهلت برای دولت بایدن فرصتی خواهد 
بود تا آنچه را در مورد افغانستان در فکر دارد، انجام دهد. 
در معامله آقای ترمپ با طالبان که دولت افغانستان در 
آن به حاشیه رانده شده و از ترک نیروهای امریکا وحشت 
افغانستان  به  امریکایی  نیروهای  تاخیر خروج  بود،  زده 
اطمینان خواهد داد. مقامات در کابل امیدوار هستند که 
دوباره به عنوان شرکای امریکایی با آن ها رفتار شود. به 
گفته آقای نادر نادری، یکی از اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت، پیام آن ها به دولت بایدن این است که نباید یک 
وقتی  به ویژه  بگیرد،  با عجله صورت  پایدار  توافق صلح 

طالبان به تعهدات خود در توافق صلح پابند نیستند.
اما امریکا چند گزینه دارد تا طالبان را وادار به رفتار بهتر 
کند. رهبران طالبان ممکن تمایلی به رها کردن موقف 
و استقامتی که روند صلح برای آنان داده است، نداشته 
باشند. دوستان طالبان در منطقه، مانند پاکستان، باید 
ترغیب شوند که برای جلوگیری از حمالت، شورشیان را 

تحت فشار قرار دهند.
برای برخی ها هم در افغانستان و هم در امریکا این کار 
که  دارند  این  از  هراس  آن ها  می رسد.  نظر  به  خیالی 
طالبان هر نوع تاخیر امریکا را غنیمت خواهند شمرد و 
روند صلح را به کلی رها خواهند کرد. حتا اگر طالبان به 
تاخیر خروج نیروهای امریکایی موافقت کنند، این فقط 
به این دلیل خواهد بود که آن ها معتقدند که زمان به نفع 
آن ها است. عصبانیت مردم از فساد و بی کفایتی دولت 
افغانستان زیاد است. در همین حال، فرماندهان طالبان 
قوت  افغانستان  قلمرو  در  تدریجی  پیش روی  خاطر  به 
می گیرند. آن ها نه در مورد تقسیم قدرت، بلکه در مورد 
تصاحب آینده قدرت حرف می زنند. در همین حال، حتا 
اگر آقای بایدن موفق به تامین تمدید نیروهای امریکایی 
شود، شش ماه بعد، همین معضل برای وی پیش خواهد 

آمد: آیا بمانیم یا برگردیم؟

به این خواست توجه نشده است. 

بانک مرکزی برنامه عقب نشینی ندارد
موقفش  در  که  می گوید  مرکزی  بانک  حال  همین  در 
عصمت اهلل  نمی کند.  عقب نشینی  آن  از  و  است  ایستاده 
بانک  ریاست  دفتر  آمریت  رسانه های  مدیر  کوهسار، 
مرکزی، به روزنامه ۸صبح گفت که روند توزیع جوازهای 
انفرادی از سال ۲۰۱۵ به این سو آغاز شده و این بانک در 
موقفش ایستاده است و صرافان کشور باید از این جوازها 
وجود  دیگری  راه حل  که  کرد  تأکید  او  مستفید شوند. 
صرافی  شرکت  جوازهای  که  افزود  کوهسار  آقای  ندارد. 
سهولت بیش تری نسبت به جواز انفرادی دارد. وی تصریح 
کرد که افغانستان تنها کشوری بوده/است که جواز صرافی 
انفرادی توزیع می کرد؛ اکنون براساس تعهداتی که بانک 
مرکزی به شرکای بین المللی اش دارد، باید جواز صرافی و 
خدمات پولی را به شکل شرکتی توزیع کند. او تاکید کرد 
که جواز شرکتی یک معیار بین المللی است و صرافان باید 

از این قوانین پیروی کنند. 
جواز شرکتی صرافی ها  که  کرد  بیان  او  دیگر  از سوی   
نسبت به جواز انفرادی سهولت و مفاد بیش تری دارد. آقای 
کوهسار توضیح داد که بانک مرکزی برای فعالیت صرافان 
تعیین کرده و مشکالتی که آن ها در  را  ثابت  یک ماده 
بخش مالیه داشتند را حل کرده است. او گفت: »در سابق 
صرافان می گفتند که در موضوع مالیه مشکل داریم. ما 
مالیه ثابت را تعیین کردیم. در سابق فیس جوازها ۵۰۰ 
هزار بود، اما برای توزیع این جواز به ۳۰۰ هزار  افغانی 
رساندیم. بیالنس را نمی گیریم. در آکشن یا مزایده کسانی 
که جواز شرکتی اخذ کنند، در حدود ۵۰۰ پول تخفیف 

می آوریم.«
در کنار این بانک مرکزی با نشر اعالمیه ای گفته است، در 
صورتی که صرافان و معترضان در بخش تخنیکی و پروسه 
مرکزی  بانک  باشند،  داشته  مشکل  شرکتی  جواز  اخذ 
حاضر است از طریق مجراهای قانونی به آن بپردازد. با این 
حال بانک مرکزی می گوید که در بخش تخنیکی کدام 
مشکلی وجود ندارد و اعتراض این صرافان ابعاد سیاسی 

دارد. 
گفتنی است که در جریان سه هفته اخیر عالوه بر صرافان، 
راننده گان موترهای باربری نیز اعتصاب کرده  بودند. این 
خلق  مردم  برای  را  اقتصادی  زیاد  مشکالت  اعتصاب ها 
و  این مدت قیمت مواد خوراکی  کرده است. در جریان 
مواد نفتی در اکثر والیات کشور افزایش دو برابر داشته و 
این سبب شده است که مردم از ادامه این وضعیت شکایت 

کنند.

زخمی  یا  و  کشته  بمب ها،  انفجار  و  مسلحانه  حمالت 
که  دیگر  جاهای  و  کابل  در  اخیر  ترورهای  می شوند. 
گمان می رود کار طالبان باشد، نه تنها پولیس و سربازان، 
بلکه فعاالن جامعه مدنی، خبرنگاران و در ماه گذشته دو 
قاضی زن را نیز هدف قرار داده است. در نهم فبروری، 
پنج کارمند دولت در دو حمله جداگانه در شهر کابل 

کشته شدند.
الرل میلر، یک مقام سابق امریکایی در گروه بین المللی 
یک   ،)International Crisis Group( بحران 
اندیشکده، خاطرنشان می کند که نه طالبان و نه دولت 
باورمند هستند که آن ها گزینه های نظامی خود را تمام 
کرده اند، بنابراین در مورد گفت وگوها بی اشتیاق هستند. 

سراسر  در  نفر  هزار   ۲۰۰ حدود  اخیر  روز  چند  جریان 
افغانستان بیکار شده اند. در ضمن وی افزود که اعتصاب 
مواد  نرخ   کشور،  در  پول  عدم چرخش  و  کاری صرافان 
غذایی و مواد نفتی را افزایش داده و به این ترتیب روزانه 
میلیون ها افغانی به اقتصاد کشور ضربه وارد شده است. 
به دوش  این همه  افزود که مسوولیت  آقای حضرت زی 
دولت است. او گفت که صرافان تنها مسوول انتقال پول 
نیستند، بلکه صنعت کارند و هزاران تن از شهریان در این 

صنعت مصروف کار هستند. 
به گفته آقای حضرت زی، حکومت به بهانه تعهدات خود 
به جامعه جهانی و زیر نام جلوگیری از پول شویی و تمویل 
و خدمات  ایجاد شرکت های صرافی  به  تروریسم، دست 
پولی زده است. معاون شورای سراسری صرافان این کار 
را »مسخره« توصیف کرد و گفت که حکومت با این کار 
می خواهد صرافان انفرادی را به انزوا بکشاند. هم چنان او 
تأکید کرد که این سیستم در بیش تر والیات کشور عملی 
نیست، زیرا بیش تر والیات با کمبود انرژی برق و انترنت 
روبه رو است. به همین دلیل وی از بانک مرکزی خواست 
که در این تصمیمش تجدید نظر کند و روند اخذ جواز 

شرکت صرافی را اختیاری بسازد.
معاون شورای سراسری اتحادیه صرافان بیان کرد که هم 
پول  چرخش  مرکزی«،  بانک  »لجاجت  دلیل  به  اکنون 
متوقف است و هزاران تن در کشورهای بیرون با مشکل 
را کم لطفی  بانک مرکزی  این تصمیم  او  مواجه شده اند. 
کم ترین  با  کشور  صرافان  که  گفت  و  خواند  صرافان  به 
هزینه پول شهروندان را در دورترین نقاط کشور که امکان 
فعالیت  بانک ها وجود ندارد، انتقال می دهند. عالوه بر آن، 
گذشته  سال  چند  طول  در  صرافان  که  شد  یادآور  وی 
تالش کرده اند واحد پول افغانی را به جای کلدار پاکستانی 
ترویج و واحد پول پاکستان را از والیات جمع آوری کند. 
از سوی دیگر او گفت که به دلیل اعتصاب کاری صرافان، 
نرخ دالر در بازارهای کشور رو به رشد بوده و بانک مرکزی 
برای ثابت نگهداشتن نرخ آن، میلیون ها دالر را زیر نرخ به 
حراج گذاشته است. او این کار را خالف قانون و بازی با 
سرمایه مردم دانست. این در حالی است که بانک مرکزی 
هفته ای ده ها میلیون دالر را به لیالم می گذارد. عصمت اهلل 
کوهسار، آمر نشرات بانک مرکزی به روزنامه ۸صبح گفت 
که این بانک برای کنترل بازار، هفته ای ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
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ماه گذشته، وقتی جو بایدن به دفتر ریاست جمهوری امریکا دست یافت، طوالنی ترین 
جنگ تاریخ ایاالت متحده در افغانستان را نیز به ارث برد. او هم چنان توافق نامه ای را 
از رییس جمهور قبلی، آقای ترمپ به ارث برده است؛ توافق نامه با گروه طالبان که تا 
به حال جنگ خونینی را پس از بیرون راندن شان توسط امریکا در پایان 2001، انجام 

داده  است. در این توافق نامه، آقای ترمپ برای برگرداندن تمام قوای امریکایی تا 
اول ماه می 2021 با طالبان توافق کرده است و به این صورت، این ظاهراً پایان »جنگ 

ابدی« امریکا خواهد بود.

مترجم: مسعود اندیشمندمنبع: مجله اکونومیست



گفت وگو با طاهر قادری:
گفت وگوکننده: مجیب مهرداد

و  معاون  عنوان  به   ۱۳۹۸ جوزای  در  قادری  طاهر 
سرپرست سفارت افغانستان در دهلی جدید گماشته 
سیاسی،  علوم  در  را  کارشناسی اش  مدرک  او  شد. 
دیپلماسی و اداری از دانشگاه بلخ و مدرک ماستری اش 
را در حوزه حکومت داری جهانی و سیاست بین المللی 
از دانشگاه لندن به دست آورده است. آقای قادری پیش 
از این به عنوان رییس عمومی شبکه تلویزیونی میترا، 
گزارشگر و مجری شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی کار 
کرده و جوایزی نیز به دست آورده است. طاهر قادری 
به تازه گی به عنوان سفیر افغانستان در پولند گماشته 
شده است. مجیب مهرداد، مدیر مسوول روزنامه ۸صبح، 
در این گفت وگو با آقای قادری، به کارکرد دوساله وی 
به عنوان سرپرست پیشین سفارت افغانستان در هند و 

چالش های موجود در این سفارت، پرداخته است.

8صبح: تشکر از فرصتی که برای گفت وگو دادید. هند 
یکی از کشورهای حامی افغانستان در سال های گذشته 
بوده است، از ساختن بند سلما شروع تا ساختن پارلمان 
افغانستان و دادن آموزش های نظامی به نظامیان افغان. 
مجموع کمک های  این کشور نیز بیش از سه میلیارد 
دالر می شود، ولی اخیراً در روند صلح افغانستان، هند 
در  که  جدیدی  تغییرات  با  بود.  نگران  کشورهای  از 
روند صلح آمده است، به خصوص با تغییر اداره ریاست 
یا  نگرانی های هند رفع شده  آیا  امریکا،  جمهوری در 
هنوز هند یکی از کشورهای نگران در روند صلح است؟
روزنامه  محترم  خواننده گان  و  شما  به  سالم  قادری: 
طول  در  حاال  فرمودید،  شما  که  همان گونه  ۸صبح. 
که  می کنیم  بیان  شکلی  به  را  هند  با  دوستی  تاریخ 
مردم  منافع  کنار  در  ]مردم هند[ همواره  این ها  گویا 
افغانستان ایستاد شده اند؛ چرا که ما با این ها ارزش های 
با این ها نگرانی های مشترک هم  مشترک داریم و ما 
داریم. به گونه مثال، موضوع ناامنی هم برای افغانستان 
نگران کننده است و هم برای هندوستان. هند از آغاز 
بدون  ُخب،  بود.  واقع دخیل  در  به شکلی  روند صلح 
هند  با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حکومت  شک 
همواره در تماس بود و موضوعات مختلفی که در آن جا 
]قطر[ اتفاق می افتاد، پیرامون موضوع این ها ]حکومت 
بدون شک  ُخب  ولی  در جریان می گذاشت.  را  هند[ 
هند یک مقدار در این روند به نسبت گذشته فعال تر 
شده است. به گونه مثال سفر مشاور امنیت ملی شان 
به کابل که نشان دهنده روابط استراتژیک ما است تا 
به قطر،  آقای جی شنکر و رفتن هیأت شان  سخنرانی 
بدون شک  این ها  که  است  این  نمایان گر  این ها همه  
عالقمند داشتن نقش بسیار مثبت و موثر در این روند 
هستند. ولی جای خوش بختی در این جا این است که 

هند از موضع مردم و حکومت ما حمایت می کند. 

8صبح: نگرانی های هند در آغاز مذاکرات چه بود؟
زیادی  نگرانی های  شاید  حاال  مجموع  در  قادری: 
به  اگر  بدون شک  باشند.  داشته  مساله  این  پیرامون 
 »Afghan let»، «Afghan controlled« اصطالحات
و »Afghan own« نگاه بکنید، این اصطالحات یعنی 
روندی که کنترلش توسط مردم افغانستان و افغانستان 
افغانستان  و  باشند  افغانستان  مردم  مالکش  باشد، 
این واژه ها که  بار  اولین  برای  ببرد. ُخب،  آن را پیش 
مطرح شد، توسط هندی ها استفاده شد. مساله مبارزه 
و  افغانستان  مشترک  نگرانی های  از  یکی  تروریسم  با 
دموکراتیک  ارزش های  حفظ  طرف  آن  از  است.  هند 
در افغانستان برای هند بسیار مهم است. هند همیشه 
خواستار یک مرکز قوی، یک پایتخت قوی و حکومت 
قوی در افغانستان بوده است؛ یعنی هند همواره دنبال 
این است که باید در افغانستان حکومت قوی باشد و 
نهادها نهادینه شود، چون این ها سرمایه گذاری بسیار 
زیادی کرده اند. به گونه مثال اگر شما تنها به بورسیه ها 
نگاه بیندازید، از سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تا حال حدود 
به  اگر  شما  شده اند.  فارغ  این جا  از  دانشجو  هزار   ۷۰
هزار   ۱۸ تقریباً  کنید،  نگاه  دانشجویان  فعلی  شرایط 
دانشجو در سراسر هند درس می خوانند که یک تعداد 

زیاد آن ها بورسیه  گرفته اند.

تغییراتی در حال حاضر در منطقه در حال  8صبح: 
شکل گرفتن است و طبیعی است که امریکا مهم ترین 
کشور در روند صلح افغانستان است. تغییرات جدیدی 
که با حضور اداره بایدن آمده و بازنگری در توافق نامه 
این مساله چگونه می بینند؟ یعنی  به  صلح، هندی ها 
روابط آن ها با اداره بایدن و ترمپ، به خصوص در مورد 
می تواند  تفاوت هایی  به صلح، چه  نسبت  رویکردشان 

داشته باشد؟
ایجاد  تالش  در  افغانستان  حکومت  که  اول  قادری: 
خوش بختانه  بود،  جهانی  و  منطقه ای  ملی،  اجتماع 
در سطح منطقه ما هند را به عنوان یک حامی بزرگ 
در  هند  طرف  آن  از  داریم.  افغانستان  مردم  و  دولت 
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بوده است. 
در  ما  که  کنم  عرض  شما  خدمت  را  دیگر  چیز  یک 
در  داشتیم.  روایت  کم تر  ]هند[  این جا  رسانه های 
تالش  این جا  در  رسانه های مان  بخش  با  همکاری 
با رسانه ها بیش تر شود. به گونه  کردیم که تماس ما 
مثال ما به نوشتن مقاله  شروع کردیم. من خودم شخصاً 
است،  بوده  این جا  که  فکری  اتاق  و  روزنامه  هر  برای 
نمی توانم  و  نبوده ام  آن  از  پیش  من  نوشته ام.  مقاله 
هم  می شد  اگر  اما  کنم،  قضاوت  کارها  این  مورد  در 
شاید کم تر می شد. ما تالش کردیم که این را افزایش 
زمانی که  تا  زیرا  بسازیم؛  بیش تر  را  و تالش ها  دهیم 
شما خودتان جهش نداشته باشید، مشخص است که 

خیلی ها شاید ندانند.

8صبح: یک مقاله جدید شما درباره دیپلماسی زعفران 
نشر شد. فکر می کنید که زعفران می تواند برای معرفی 
افغانستان جدید یک ابزار خوب باشد. در واقع یک تولید 
خوب زراعتی است و در عین زمان می تواند بخشی از 
دیپلماسی فرهنگی و تجارتی افغانستان هم باشد. چرا 

تنها زعفران؟
قادری: ببینید، هر کشوری از خود یک قدرت نرم دارد. 
من احساس می کنم که ما پتانسیل و ظرفیت های بسیار 
داریم. هم قدرت  را  نو  افغانستان  برای معرفی  زیادی 
نرمش را و هم از آن طرف ما البی گری برایش کنیم. 
حاال زعفران به عنوان طالی سرخ افغانستان زیباترین 
دارو و دوایی است که ما می توانیم از آن برای تبلیغ در 
این کشورها استفاده کنیم. به گونه مثال چای زعفران 
با سفارت افغانستان خیلی سروصدا در آن زمان ایجاد 
کرد. حتا از مکاتب بچه ها و دخترها می آمدند و من در 
مورد افغانستان نو با آن ها صحبت می کردم. شما ببینید 
ما هم زمان دو کار را می کردیم؛ هم این ها چای زعفران 
را نوش  جان می کردند و هم آن طرف ما در واقع در 
مورد روایت فعلی افغانستان البی گری می کردیم. من 
فکر می کنم که زعفران یک نمونه  از این ها است. ما در 
بسیار  بسته بندی های  از  استفاده  با  این جا در سفارت 
کوچک، ولی خیلی زیبا و ارزان، زعفران هدیه می دادیم، 
در مناسب های مختلف مانند سالروز استقالل افغانستان. 
همین حاال خود من از الجورد و زعفران به عنوان دو 
نماد بسیار خوب افغانستان هم برای البی گری و هم 

برای نشان دادن چهره افغانستان ]استفاده می کنم[.

از قدیم بین  8صبح: طبیعی است که روابط تجاری 
هند و افغانستان وجود داشته است. این تجارت چگونه 
است؟ می شود یک مقدار توضیح دهید که کدام اقالم 
از افغانستان می آید و برای کدام تولیدات زراعتی مانند 
بازار  هند  در  افغانستان  تجارتی  اقالم  سایر  و  زعفران 
وجود دارد، مانند سنگ های قیمتی که در افغانستان 
روابط  سطح  که  بگویید  می شود  مورد  این  در  است. 

تجاری ما در چه سطحی است؟
قادری: هند یکی از مقاصد اصلی برای صادرات افغانستان 
است. ما به هند صادرات بسیار زیادی داریم. تقریباً ۳۵ 
نوع قلم صادراتی داریم که کالن ترین های شان هنگ، 
و  تازه، سنگ های قیمتی  زعفران، میوه خشک، میوه 
دیگر موارد است. من حداقل اگر جریان دو سال اخیر را 
خدمت شما عرض کنم، حدود شش نمایشگاه در سال 
۲۰۱۹ داشتیم که حاال در ۲۰۲۰ متاسفانه زیر تاثیر 
 Passage« نام از این ها به  کرونا قرار گرفتیم. یکی 
to prosperity یا گذر به طرف رفاه« بود. این یکی 
از کالن ترین نمایشگاه هایی بود که ده ها و صدها تاجر 
افغانستان در این جا آمدند و بازاریابی کردند و در نتیجه 
آن ده ها و صدها قرارداد منعقد شد. یک نمایشگاه دیگر 
نام »نمایشگاه بین المللی هندوستان« برگزار شد  زیر 
 Made in« بازار  ما  بودیم.  نیز شریک  آن  در  ما  که 
Afghanistan« را داشتیم که تولیدات افغانستان را به 
عنوان کاالهای تولید شده در افغانستان تبلیغ کردیم 

و فروش داشتیم. 
تنها در همان سال ۲۰۱۹، مجموع قراردادهایی که عقد 
شده بود، حدوداً ۲۰۰ میلیون دالر بود. ُخب این خیلی 
یک ارزش کالن است. کشوری که همیشه به عنوان 
یک کشور محاط به خشکه یاد شده، امروز صاحب پل 

است. کشوری هستیم که پل می زنیم و یک طرف دنیا 
از طریق  با طرف دیگر آن وصل می کنیم. فعاًل ما  را 
این جا صادرات داریم که  به  افغانستان  از  چهار مسیر 
بندر واگه، بندر عباس، بندر چابهار و دهلیز هوایی است. 
را می کنیم.  اعظمی خود  استفاده  ما  از هر چهار آن، 
پروازهای بسیار زیادی است که به گونه روزمره از کابل 
محموله ها را به این جا می آورد. به گونه مثال شما راحت 
می توانید به یک بازار دهلی بروید و میوه های افغانستان 
را پیدا کنید، انار قندهار و سیب جالل آباد را پیدا کنید؛ 

یعنی این فوق العاده رشد کرده است. 
یک خبر خوش دیگر که خدمت شما عرض کنیم، این 
است که با وجود همه گیری کرونا تنها در سال ۲۰۲۰ 
با وجود صدمه دیدن اقتصاد دنیا از کرونا، ما پنج درصد 
 ۵۱۴ حدود  که  داشته ایم  رشد  هند  به  صادرات  در 

میلیون دالر را ما به این جا انتقال داده ایم.

است،  هند  از  ما  وارادات  که  درشتی  اقالم  8صبح: 
چیست؟

قادری: ُخب، واردات تقریباً دو برابر این است. از این جا 
بیش تر کاالهای مختلف، از جمله دوا و مواد خوراکی 
می رود. مجموع رابطه تجارتی هند و افغانستان تقریباً 

۱.۴ میلیارد دالر است. 

از ایجاد یک پروژه کالن بند  8صبح: اخیراً صحبتی 
آب گردان زده می شود به نام پروژه شاه توت که گفته 
برای  آشامیدنی  آب  است  قرار  آن  اجرای  با  می شود 
در  این  شود.  فراهم  کابل  در  نفر  میلیون  دو  تقریباً 
حالی است که در کابل ما در سال های آینده به دلیل 
رشد بی رویه شهر با قلت آب روبه رو می شویم و منابع 
زیرزمینی کابل در حال فروکش کردن است. چه زمانی 

کار عملی این پروژه آغاز می شود؟
قادری: در نشست جینوا تمام کشورها تعهدات شان را 
دوباره به افغانستان اعالم کردند و هند از کشورهایی 
بود که در صدر این فهرست قرار داشت. خوش بختانه 
این ها آمدند و با یک رقم درشت دیگر گفتند که در 
کنار افغانستان ایستاد می شوند. یکی از پروژه هایی که 
است  شاه توت  پروژه  کردیم،  کار  آن  روی  همواره  ما 
که به بیش تر از دو میلیون خانواده در افغانستان آب 
آشامیدنی فراهم می کند. پروژه بسیار زیاد بزرگ است 
و خوشحالم که این پروژه در دوره ماموریت من انجام 
را  آشامیدنی  فرموید، هم آب  می شود. چنان چه شما 
نگاه کمک ها  از  هم  و  می کند  فراهم  افغانستان  برای 
کالن ترین  از  یکی  این  منطقه،  و  بیرون  تعهدات  و 
پروژه هایی است که به زودی کارش آغاز می شود. در 
کنار این، یک تعداد پروژه های کوچک توسعه ای دیگر 

هم هست که آن ها آن را در وقتش اعالم می کنند.
هند  در  دانشجو  هزار   ۱۸ تا   ۱۷ حدود  در  ۸صبح: 
این ها مشکالت فراوان دارند. من  تحصیل می کنند و 
خودم تجربه تحصیل در این جا را داشته ام. به گونه مثال 
روند  یک  می آیند،  این جا  به  این ها  که  روندی  همان 
به  از طریق واسطه  دانشجویان  شفاف نیست. معموالً 
هند برای تحصیل می آیند. وقتی می آیند،  با مشکالت 
عدم  هست،  زبان  مشکالت  می شوند.  روبه رو  زیادی 
آشنایی با سیستم تحصیلی هند هست و عدم پذیرایی 
وجود دارد که می آیند و با سرگردانی عجیبی گرفتار 
می شوند تا این که دانشگاه و محیط بودوباش و درس 
کارهایی  چه  شما  زمینه  این  در  کنند.  پیدا  را  خود 
کرده اید؟ متاسفانه این مشکالت هم چنان پابرجا است.

قادری: یک بحث بسیار کالن و مهم است. وقتی که 
من در این ماموریت گماشته شدم، یکی از نخستین 
دانشجویان  موضوع  همین  کردم،  شروع  که  کارهایی 
عزیز ما بود. چون این بسیار برای من مهم است؛ زیرا 
شما  که  همان گونه  هستند.  افغانستان  آینده  این ها 
فرمودید، این ها حدوداً ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر از گوشه و 
کنار افغانستان آمده اند و در سراسر هند هستند. من به 
شکل روزمره از این که فارغ می شوند یا برای کارهای 
مختلف می آیند، در سفارت تجربه  های شان را می شنوم. 
در این شکی نیست که مشکل وجود دارد، ولی یک 
مساله این است که سفارت به شکل بسیار زیاد مستقیم 
در انتخاب این ها دخیل نیست. هند ساالنه یک هزار 
می دهد  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  به  بورسیه 
زمینه  کابل  در  سفارت شان  با  هماهنگی  در  آن ها  و 
گزینش، امتحان و هر مساله دیگری که هست را فراهم 
می کنند. ما آمدیم سه چهار ماه اول را با اتشه محترم 
این جا آسیب شناسی کردیم. من حداقل  تحصیلی در 
 )ICCR( با رییس شورای فرهنگی هند پنج نشست 
این  قبول داشت که در  داشتم. خوش بختانه وی هم 
مساله مشکل وجود دارد و باید برای آن راه  حل پیدا 
وجود  مشکل  چند  این جا  در  مثال  گونه  به  کنیم. 
کنار  و  گوشه   از  دخترها  تعداد  یک  این که  یکی  داد؛ 
فرستاده می شدند که  این جا  روستاهای  به  افغانستان 
به نسبت مشکالت سنتی ای که ما در افغانستان داریم،  
هیچ خانواده ای این را اجازه نمی دهد. خوش بختانه ما 
این را حل کردیم. شما ببینید یکی یکی ما حل کردیم. 
ادامه در صفحه ۹

واقع امتیازات بسیار زیادی برای البی گری برای موقف 
و موضع دارد. به گونه مثال هر بار که هیأتی امریکایی 
به افغانستان رفته،  یک توقف هم در دهلی داشته  است. 
آن ها با این جا صحبت کرده اند و نگرانی های هندی ها را 
مرفوع می کنند؛ یعنی به هندی ها می گویند که خوب 
است دست به کار شوند و اگر نگرانی ای دارند، آن را 
مطرح کنند. به همان خاطر شما در واقع یک نوع جهش  
جدید را می بینید که رفت وآمدها بهتر شده است. البته 
در مورد روند صلح، ما با هند روی یک صفحه هستیم. 
افغانستان و هند یکی است، ولی به  دیدگاه حکومت 
عنوان حامی ای که به مراتب در دنیا دست اول دارد و 
امکانات و امتیازات بسیار زیادی برای البی گری دارد. ما 
هم تالش داریم که از این استفاده کنیم، چون صدای 

ما و نگرانی های ما یکی است. 
مثال  گونه  به  کردید،  یاد  را  نگرانی ها  مساله  شما 
مساله  است.  هند  کالن  نگرانی های  از  یکی  تروریسم 
اعضای جامعه  و  و کشتار هدفمند خبرنگاران  ناامنی 
مدنی، یک از نگرانی های کالن هند است. این ها چون 
کرده اند،  تطبیق  را  زیادی  پروژه های  افغانستان  در 
همه این ها نگرانی های مشترکی است که هم ما و هم 

هندی ها داریم.

8صبح: غیر از نهادهایی که درباره افغانستان تولید فکر 
و دانش می کنند، آشنایی چندانی از جامعه افغانستان 
صورت  تالش  هم  آن  برای  و  ندارد  وجود  هند  در 
نمی گیرد. با توجه به ارزش فراتر از مسایل منطقه ای و 
اهمیت استراتژیکی که افغانستان برای هند دارد، شما 

در این زمینه چه کارهایی کردید؟
قادری: یک خوش بختی، حضور هزاران دانشجوی ما 
در سراسر هند است. من همیشه این ها را به سفیران 
این ها می توانند  فرهنگی تشبیه می کنم که هر کدام 
در گوشه و کنار هند به عنوان سفیران افغانستان، از 
کنند.  نماینده گی  آن  فرهنگ  و  ارزش ها  افغانستان، 
یک  فرمودید،  که شما  قسمی  مسایل،  آن  از  گذشته 
مشکل از گذشته در این جا وجود داشته و وجود دارد.  
بالیوودی  فلم های  دیدن  با  افغانستان  در  ما  واقع  در 
و  ارزش ها  فرهنگ،  همین خاطر  به  و  بزرگ شده ایم 
زنده گی در این جا برای ما بسیار مشخص است؛ ولی در 
هند، روایت ها بیش تر روایت های به گونه مثال کتاب 
کابلی واال از ربندرات تاگور است. بیش تر در واقع یک 
با هر هندی   روایت اصلی همان است. شما وقتی که 
کابلی واال  اولین چیزی که می گوید،  مواجه می شوید، 
است. ُخب از افغانستان نو یک مقدار تصویر و روایت 
کم تر است. تالش ما و همکاران ما در این مدت این بوده 
است که ما همان تصویر جدید افغانستان را در این جا 
نشان دهیم. آن تصویر در واقع کدام تصویر متفاوت از 
خود هند نیست. وقتی من می گویم ارزش های مشترک 
با هند داریم، این ارزش ها را ما بیش تر تالش می کنیم 
برنامه های  ما  دلیل،  به همین  بسازیم.  برجسته تر  که 
فرهنگی بسیار زیادی داشتیم. برنامه مردم با مردم که 
من بسیار عقیده دارم مردم ها را با هم نزدیک بسازیم. 

برنامه های بسیار زیادی بوده است. 
یک مثال کوچک اگر بگویم، ما یک برنامه را در سفارت 
اقشار مختلف  از  انداختیم.  راه  نام »چای زعفران«  به 
جامعه هند دعوت می کردیم که بیایند و صحبت کنیم. 
در واقع هم زعفران را تبلیغ کنیم و هم روی مسایل 
مختلف فرهنگی و واقعیت هایی که در افغانستان جریان 
کتاب،  چاپ  نهادها،  افغانستان،  نو  نسل  مانند  دارد، 
فلم و کارهای مشترک کار کنیم. این باعث شد که ما 
اتفاقاً برای اولین بار یک گروه از نهادهای هندی را به 
کابل بفرستیم و فلمی ساختیم به نام »نمستی سالم 
کابل جان«. در آن جا نمایشگاه لباس برگزار کردند و به 
تعقیب آن ما چند برنامه داشتیم، از جمله هفته غذای 
افغانستان، هفته لباس افغانستان و موسیقی افغانستان. 
همان قسم ما خانم ها را دعوت کردیم که آمدند صنایع 
دستی را در این جا تبلیغ کردند و نمایش دادند. حاال 
برنامه به حد خیلی زیاد است. به گونه مثال ما سالروز 
موالنا را در این جا تجلیل کردیم؛ برنامه های متعددی 
را در  افغانستان  از  که ما یک تصویر دیگر و متفاوت 
این جا نشان دهیم. خوش بختانه از دید من بسیار موثر 

تروریسم نگرانی مشترک هند و افغانستان است
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من  مثال  گونه  به  بود.  رشته ها  انتخاب  دوم  مساله 
کنار  در  شما  که  بود  این  هندی  دوستان  از  درخواستم 
حقوق و علوم سیاسی، سایر رشته ها را در نظر بگیرید. 
خوش بختانه این هم قبول شد. ولی یک مساله است که 
در هند یک آزمون دیگر وجود دارد. کسانی که طبابت 
نیز  آزمون جداگانه دیگر  باید در یک  این ها  می خوانند،  
هر  در  ما  که  می گفتند  هندی  دوستان  شوند.  موفق 
ولی شما  می دهیم،  بورسیه  بخواهید،  که شما  عرصه ای 

آدم های توانای تان را معرفی کنید. 
حال مساله معلومات پذیرایی می ماند. ما یک تفاهم را با 
این ها داشتیم که مساله کرونا آن را متاثر ساخت. پالن 
معلومات  آن ها  به  و  کنیم  را جمع  همه  که  بود  این  ما 
پذیرایی بدهیم. چون بیش تر متاسفانه دانشجویان ما به 
هند می آیند، دیدگاه این ها فلم های هندی است. این ها 
زیبا  جاهای  و  تعمیرها  سلسله  یک  بالیوود  فلم های  در 
را دیده اند و فکر می کنند که همین است، ولی وقتی به 
باز  می شوند،  فرستاده  دور  جاهای  به  و  می آیند  این جا 

جنجال شان می براید. 
یک مساله مشخص است که هند یک جمعیت کالن جوان 
مانند افغانستان دارد که همه عالقمند رفتن به دانشگاه 
و  ما می دهند  به  را هندی ها  فرصت  اما همین  هستند، 
نزدیک  تفاهم  بتوانیم در  ما  این است که  امیدواری من 
مشکالت را یکی یکی حل کنیم. به گونه مثال من خدمت 
شما گفتم که ما دو سه مورد را حل کردیم. این بدین معنا 
نیست که مشکلی وجود ندارد؛ مشکل وجود دارد، ولی این 

مسایل به مرور زمان حل می شود.

8صبح: یک مشکل مساله اسناد تحصیلی است. به گونه 
مثال اگر کسی بخواهد ترانسکریپت نمرات خود را بگیرد، 

والیت نیمروز از جمله والیات گرم سیر و مسطح کشور 
 ۲۱.۳۰ جغرافیایی  مختصات  در  که  می رود  شمار  به 
طول البلد  درجه   ۵۵.۶۶ و  شمالی  عرض البلد  درجه 
و  غرب  در  ایران  با  والیت  این  دارد.  موقعیت  شرقی 
از  دارد، هم چنین  پاکستان در جنوب سرحد سیاسی 
با والیت  از سمت شرق  و  فراه  با والیت  طرف شمال 
هلمند هم مرز است که از لحاظ موقعیت ژئواکونومیکی 
و ژئوپلیتیکی جایگاه ویژه ای دارد. نیمروز دارای آب و 
هوای خشک و گرم است که تابستان آن گرم و خشک 
است.  همراه  نزوالت جوی  با  و  معتدل  آن  زمستان  و 
موجودیت دریاهای خرد و بزرگ در این والیت، شرایط 
مساعد  آن  مواشی  و  ساکنان  برای  را  مناسب  زیستی 
ساخته است. دریای هلمند، بزرگ ترین دریا در والیت 
کوه های  سلسله  مرکزی  ارتفاعات  از  که  است  نیمروز 
هندوکش سرچشمه می گیرد و به سمت غرب و جنوب 
غرب کشور جریان دارد. عبور این دریا از میان دره های 
تخریب  به  منجر  مرکزی  کوهستانات  پیچ  و  خم  پر 
اراضی و بافت خاک و ایجاد سیالب های وحشتناک در 
فصل های مختلف سال می شود. این در حالی است که 
شرایط برای اعمار بندهای آب گردان و تولید انرژی برای 
شکوفایی کشور و آبیاری اراضی جهت رشد و توسعه 
زراعت در مسیر این دریاها کاماًل آماده است. بند کجکی 
در گذشته و بند کمال خان در سال جاری در همین 
گفته های  براساس  شد.  سپرده  بهره برداری  به  مسیر 
و  برق  میگاوات   ۹ تولید  ظرفیت  بند  این  مسووالن، 
را دارا  اراضی کشاورزی  آبیاری حدود ۸۰ هزار هکتار 

است.

تأثیر بند کمال خان روی شرایط زیست محیطی 
منطقه

اوضاع افغانستان از لحاظ شرایط زیست محیطی نسبت 
داشتن  به  نظر  و  است  متفاوت تر  کشورها  سایر  به 
زمینه ساز  می تواند  شیرین  آب  مکعب  متر  میلیاردها 
رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی در منطقه باشد که 
متأسفانه نظر به شرایط ناگوار سیاسی به این واقعیت 
دست نیافته است. بخش زراعتی و مالداری کشور نقش 
دارد  کشور  اقتصادی  رشد  و  توسعه  در  کننده  تعیین 

من به عنوان سرپرست هم کار می کردم. حاال من گاهی 
شوخی می کنم. شما در واقع سر یک اسپ هستید که نه 
پایین هستید؛ به یک  نه در  باالی زین نشسته اید و  در 
شکلی در هوا. یعنی به گونه مثال سفرا شما را به عنوان 
سفیر قبول نمی کنند و معاون سفیر هم به عنوان معاون 
گذشته  در  است.  باالتر  آن ها  از  شما  رتبه  چون  سفیر، 
به شکل سنتی کسی که به یک جای به عنوان نماینده 
دیپلماتیک توظیف می شد، سه کار را انجام می داد که این 
بسیار سنتی است: اطالع می دادند، نماینده گی می کردند 

و مذاکره می کردند. 
من وقتی این جا استخدام شدم، احساس کردم که این سه 
کار را در واقع مردم عماًل انجام می دهند. اطالع دادن، من 
فکر کنم خبرگزاری ها از هر کسی بهتر خبرها را انتقال 
می دهند. پس این کار ما را زیر سوال می برد؛ زیرا شما 
زودتر اطالع می دهید و بزرگان ما زودتر از مسایل خبر 
می شوند. مساله نماینده گی است. من فکر کنم که از ما 
کرده دانشجویان ما بهتر نماینده گی می کنند، در هرگوشه 
این جا هم  و کنار، چه هند و چه کشورهای دیگر. پس 
مقداری همان وظیفه ما را زیر سوال می برد. مساله سوم 
رهبران  حاال  می کنم  فکر  من  که  است  مذاکره  مساله 
محترم خودشان در سطوح بسیار کالن مذاکره می کنند و 
گپ می زنند. کاری که من کردم، یک اصطالح وجود دارد 
کردن  فکر  یا   »Thinking out of the box« نام  به 
خود  خطرات  آن جا  در  که  رسمیات  یا  جعبه  از  بیرون 
را هم دارد، ولی فرصت های زیادی را برای شما مساعد 
می کند و دست تان را بازتر می سازد. خوش بختانه در این 
مدت تمرکز ما اول باالی ایجاد روایت در هند بوده است. 
شما فعاًل یک روایت بسیار خوب از افغانستان امروز را در 
رسانه های هندی می بینید و این را ما ایجاد کردیم. رابطه 
بسیار نزدیکی را با رسانه های هندی ایجاد کردیم، مقاله 
نوشتیم، برای خبرگزاری های مختلف سرمقاله نوشتیم، به 
شکل دوام دار مصاحبه دادیم و به سفارت دعوت کردیم. 

بسیار  شکل  به  که  بود  ما  فرهنگی  کارهای  دوم  مساله 

و بیابان های اطراف را سرسبز کند و سیمای منطقه را 
تغییر دهد. هم چنین، این ذخیره گاه ها باعث شکل گیری 
چراگاه ها برای مواشی و مانع سیل خیزی و سیالب ها در 
سمت جنوب غرب کشور می شود. والیت نیمروز از لحاظ 
شیب اراضی بین ۰ الی ۲۱۰ درجه قرار دارد و نسبت به 
درجه شیب اراضی کل کشور)۰ - ۸۶۵( کم ترین مقدار 
درجه شیب را دارد و این یکی از مولفه های مهم در امر 
توسعه شهری - روستای، ایجاد باغ ها، اراضی زراعتی، 
صنعتی،  شرکت های  مسکونی،  شهرک های  تأسیس 
ساخت و ساز، حمل و نقل و... به شمار می رود. بند کمال 
مناطق  بین  دارد، حدوداً  موقعیتی که  به  نسبت  خان 
نبود  که  دارد  قرار   )۱۶-۰( اراضی  شیب  درجه  دارای 

تضادهای ارتفاعی را نشان می دهد. )نقشه ۱(

نقشه شماره ۱: نقشه، درجه شیب اراضی والیت 
نیمروز و میزان شیب اراضی را نشان می دهد.

 

دو ماه طول می کشد. برای این ها هم باید سفارت کاری 
کند.

متعهد  بخش  یک  ما  خوش بختانه  سفارت  در  قادری: 
برای این کار داریم. ما یک اتشه تحصیلی و یک بخش 
وزارت  و  خارجه  امور  وزارت  طرف  از  داریم،  تحصیلی 
نمی شود.  معطل  چیزی  ما  سفارت  در  عالی.  تحصیالت 
این ها بیش تر در نهادهای هندی کارشان معطل می شود. 
وقتی من این موضوع را با رییس ICCR مطرح کردم، 
گفتند که این جا یک روند دارند. روند اتستیشن است که 
باید مطمین شوند، چرا که این جا جعل کاری است و بعضی 
از کسان ممکن اسناد را جعل کنند. ولی در سفارت ما، 
با قاطعیت خدمت شما عرض می کنم که ما ساعت یک، 
دوباره  سه  ساعت  و  می شویم  تسلیم  را  تحصیلی  اسناد 

برای شان تحویل می دهیم.

8صبح: آقای قادری، شما دو سال در یکی از مهم ترین 
خودتان  برای  بودید.  سرپرست  افغانستان  سفارت های 

چقدر نمره  می دهید؟
قادری: اول من نمره را به مردم عزیز می گذارم که آن ها 
استخدام  خدمت گزار  عنوان  به  ما  که  چرا  بدهند؛  نمره 
و  می گیریم  امتیازات خوب  می گیریم،  معاش  می شویم، 
در ازای آن باید هم کار خوب انجام بدهیم. این موضوع را 
به مردم عزیزمان ]می گذارم[. ممکن کارهای خوبی کرده 
کنیم  باشیم رسیده گی  نتوانسته  باشیم، ممکن جاهایی 
نهایی خود را کرده ایم. کار کردن در  که ما واقعاً تالش 
سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در دهلی، یک وظیفه 
بیست وچهار ساعته است؛ یعنی هشت ساعت و نُه ساعت 
نیست. وظیفه ای که من دارم، من به عنوان معاون سفیر 
نداشتیم،  سفیر  ما  که  آن جایی  از  چون  آمده ام،  این جا 

بخش،  این  برای  امکانات  آماده سازی  در  می طلبد  که 
دولت و وزارت خانه های انرژی و آب و زراعت و مالداری 
توسعه  امر  به  تا  توجه کنند  نهادهای ذی ربط  و سایر 
زیست محیطی  اوضاع  یابیم.  دست  مختلف  ابعاد  از 
سایر  به  نسبت  کشور  غرب  جنوب  و  غرب  سمت  در 
مناطق کمی متفاوت تر است. هرچند افغانستان کشور 
کوهستانی است که درصد بیش تر آن را سطوح مرتفع 
غربی  جنوب  سمت  در  وضعیت  اما  می دهد،  تشکیل 
نوع  از  منطقه  این  هوای  و  آب  می کند.  فرق  کشور 
بارنده گی ساالنه  بیابانی خیلی گرم و خشک و اوسط 
در آن ناچیز است. هم چنین، میزان تبخیر در آن زیاد تر 
از مقدار بارنده گی است. در کنار و حاشیه رودخانه ها، 
طریق  از  آن  مردم  که  است  گرفته  شکل  روستاهایی 
شکار ماهی و پرنده گان، زراعت و پرورش مواشی تامین 
بندهای  و  معیشت می کنند. وجود ذخیره گاه های آب 
آب گردان در منطقه ای که در اطراف آن مناطق وسیع 
خشک و بیابانی قرار دارد، جاذبه آن را بیش تر می سازد 
و آن را به مکان مناسبی برای گردش گران و سیاحان 
موجب  وسیع  به شکل  آب  موجودیت  می کند.  مبدل 
تنوع آب و هوایی در سطح محلی و منطقه می شود که 
می تواند سمت جنوب غرب افغانستان را در سال های 
متوالی از پدیده خشک سالی و کم  آبی نجات دهد. این 
ذخیره گاه ها باعث پر شدن سفره های زیرزمینی نواحی 
اطراف می شود و نیاز جدی ساکنان این مناطق به آب را 
تا اندازه ای برطرف می سازد. وجود آب می تواند، دشت ها 

گسترده ما کار فرهنگی کردیم. کتاب چاپ کردیم، برنامه 
اجرا کردیم، موسیقی آوردیم، غذای افغانستان را معرفی 
کردیم، لباس افغانستان را معرفی کردیم و برای شعرا و 

بزرگان افغانستان برنامه گرفتیم. 
مساله مهم تر از این، ایجاد و حفظ رابطه استراتژیک است 
که بسیار زیاد ظرافت ها و حساسیت های خود را هم دارد. 
خوش بختانه هرچند نه سر اسپ بودیم و نه زیر اسپ، ولی 
ما توانستیم بدون داشتن لقب سفیر، رابطه را در سطح 
ببینید که  به گونه مثال شما  بسیار خوبی حفظ کنیم. 
تجارت ما این جا افزایش دارد. با وجود این که این جا بسیار 
الجپتنگر  در  که  شهروندانی  می کنند.  زنده گی  افغان ها 
زنده گی می کنند و کسانی که بیمار دارند، کوچک ترین 
صدایی به وجود نیامده است. انتقاد وجود دارد که قابل 
قدر است و ما می پذیریم، ولی تالش ما این بوده است که 
در حداقل باشد. به گونه مثال سفارت ما در جریان کرونا 
کالن ترین برنامه عملیات فرستادن شهروندان را داشت؛ 
یعنی ما ۱۶ هزار نفر را بدون کوچک ترین موردی در حالی 
که حتا در بیرون کسی حق قدم زدن را نداشت، اما ما 
همین شهروندان را بدون هیچ مشکلی به افغانستان روان 
فکر کنم  ما  عزیز  دانشجویان  نگه داشتن  راضی  کردیم. 
همین هم مهارت می طلبد، اما از آن جایی که گذشته من 
از یک رشته بسیار مشابه می آید، ایجاد رابطه برای من 
راحت تر است. جاهایی که ما مشکل داشتیم را به مردم ما 
گفتیم که ما این جا مشکل داریم و دست ما نمی رسد، ولی 
جاهایی را که می توانستیم، نه به عنوان دیپلمات و کسی 
که نیکتایی می زند، انجام دادیم. من به همکارانم در روز 
اول گفتم که جای ما پشت میز نیست، جای ما رفتن و 
صحبت کردن با مردم است؛ یعنی کار سفارت را از داخل 
به بیرون کشیدیم و این همان چیزی است که من از آن 

به عنوان »فکر کردن بیرون از جعبه« یاد کردم.

8صبح: بسیار تشکر قادری عزیز.
قادری: از شما هم تشکر.

هم چنین از لحاظ ارتفاع از سطح بحر بین ۴۲۰ الی ۵۰۰ 
متری قرار دارد و نسبت به جناحین خود پست تر است 
که در میزان حوضه آب گیری بند نقش بازی می کند و 

مانع بیرون رفت آب به اطراف می شود. )نقشه ۲(

نقشه  شماره ۲: نقشه، ارتفاع والیت نیمروز را نشان 
می دهد که توسط تصاویر DEM افغانستان 

ترسیم شده است.
 

والیت نیمروز در جنوب غرب کشور دارای ویژه گی های 
منحصربه فرد و خاصی است که می تواند در آینده نه 
چندان دور، دولت افغانستان هم چون گذشته به حیث 
منطقه استراتژیک در راستای توسعه کشور و منطقه 
از آن استفاده کند. در این حالت، نقاط قوت، نقاط 
ضعف، توانایی ها و تهدیدها را نباید نادیده گرفت؛ چرا 
که در امر توسعه و به خصوص ایجاد بنادر آب گردان 
که مانع جریان آب به خارج از کشور می شود، یکی از 
جمله »قابلیت های« منطقه به حساب می رود که در 
همین حالت »تهدیدهایی« که در آینده اتفاق خواهد 
تضادهای  به  منجر  که  داشت  نظر  در  باید  را  افتاد 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان کشورهای منطقه 

می شود.

تروریسم نگرانی مشترک...

والیت نیمروز از جمله والیات گرم سیر و 
مسطح کشور به شمار می رود که در مختصات 
جغرافیایی 21.30 درجه عرض البلد شمالی و 
55.66 درجه طول البلد شرقی موقعیت دارد.

از صفحه ۸
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امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
کشور  سه  دعوت  به  واشنگتن  که  گفت  امریکا،  خارجه 
ایران  با  غیررسمی  نشست  در   ۵+۱ گروه  عضو  اروپایی 

شرکت می کند.
بایدن  جو  سخنرانی  از  بعد  که  مصاحبه ای  در  بلینکن 
انجام داد، درباره نشست مجازی روز گذشته خود با سه 
کشور اروپایی عضو برجام درباره ایران گفت: »نتیجه این 
مذاکرات آن بود که امریکا و اروپا اکنون بار دیگر همسو 
بوده و در پی اهداف متفاوتی نیستند و این مهم است که 

ما اکنون اهداف مشترکی داریم.«
برای  اروپا  اتحادیه  دعوت نامه  امریکا  این که  اعالم  با  وی 
توافق  شرکت در نشست غیررسمی کمیسیون مشترک 
هسته ای با ایران را دریافت کرده، گفت: »قرار است سه 
به همراه چین  آلمان(  فرانسه و  )بریتانیا،  اروپایی  کشور 
و روسیه و هم چنین ایران در این نشست حضور داشته 
باشند و ما هم قصد داریم در آن نشست حضور داشته 

باشیم.«
معنای  به  نشستی،  چنین  گفت  گذشته  روز   بلینکن 
برداشتن نخستین گام ها برای باز کردن مسیر دیپلماسی 

در جهت حل مساله هسته ای ایران خواهد بود.

بلینکن هم چنین گفت که اگر جمهوری اسالمی به اجرای 
کامل تعهدات خود در چهارچوب برجام برگردد، امریکا نیز 
چنین خواهد کرد. وی با این حال افزود: »پس از احیای 
توافق هسته ای، ما با همکاری شرکای خود به دنبال تقویت 
و پایدارتر کردن این توافق خواهیم بود. سپس مقابله با 
اقدامات و مسایلی مانند فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
در منطقه و موشک های بالستیک این کشور را پی گیری 

خواهیم کرد.«
وزیر خارجه امریکا در پاسخ به این پرسش که آیا اقدام 
امریکا در پس گرفتن مکانیزم ماشه در شورای امنیت به 
بوده، گفت:  تهران  برابر  پیشاپیش در  امتیازدهی  معنای 
»هیچ امتیازدهی پیشاپیشی در کار نیست. ما در سال های 
اخیر سیاست موسوم به فشار حداکثری در قبال ایران را 
داشتیم که نه تنها نتیجه نداد، بلکه مشکالت را بدتر هم 

کرد.«
هنوز معلوم نیست نشست غیررسمی کمیسون مشترک 

برجام در کجا و چه زمانی برگزار می شود.
پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز جمعه در پاسخ به 
پرسشی در این زمینه به نیما قدکپور، خبرنگار یورونیوز در 
بروکسل، گفته بود که اروپا حاضر است با تمامی کشورهای 
حاضر در برجام و هم چنین امریکا نشستی داشته باشد، 
اما هنوز »هیچ تاریخ و زمان رسمی مشخصی« برای آن 

تعیین نشده است.
اروپا  اتحادیه  مقام  از یک  نقل  به  نیز  رویترز  خبرگزاری 
طرف های  برای  هنوز  نشست  این  دعوت نامه  که  نوشت 

باقی مانده در برجام فرستاده نشده است.

بلینکن:  
دعوت سه کشور اروپایی برای 
شرکت در نشست غیررسمی 

با ایران را می پذیریم

دولت اسراییل موافقت کرده که صد هزار کارگر فلسطینی 
شاغل در این کشور را برای پیش گیری از ابتال به بیماری 
جمعیتش،  نسبت  به  اسراییل  کند.  واکسین  کووید-۱۹ 

پیش تاز واکسیناسیون علیه کرونا در جهان است.
شنبه،  آلمان  صدای  رادیو  از  نقل  به  فارسی  دویچه وله 
بیستم فبروری )دوم حوت( گزارش داد که دولت اسراییل 
با واکسین کردن صد هزار کارگر فلسطینی موافقت کرده 

است.
بنابر این گزارش این توافق پس از دیداری میان نماینده گان 
با  مقابله  راه های  بررسی  برای  که  رام اهلل،  در  طرف  دو 

پاندمی کرونا برگزار شد، به دست آمده است.
تایید  را  دیدار  این  انجام  خبر  نهایت  در  اسراییل  دولت 
توضیح  شده  انجام  توافق های  جزییات  درباره  اما  کرده، 

بیش تری نداده است.
بیماری  به  ابتال  از  پیش گیری  برای  واکسیناسیون 
کووید-۱۹ در اسراییل از ۱۹ دسامبر آغاز شد و این روند 
توجهی  قابل  سامان دهی  و  با سرعت  زمان  همان  از  که 

پیش رفته، هم چنان با موفقیت ادامه دارد.
شهروندان  که  بود  شده  متهم  این  از  پیش  اسراییل 
فلسطینی را از برنامه موفقیت آمیز واکسیناسیون محروم 
کرده، در حالی که این کشور مسوولیت مستقیمی در این 

زمینه بر عهده ندارد.
میان حکومت وقت  اسلو که سال ۱۹۹۳  پیمان  پایه  بر 
اسراییل و سازمان آزادی بخش فلسطین در پایتخت ناروی 
به امضا رسید، مسوولیت رسیده گی به بهداشت و درمان 
در کرانه باختری رود اردن و باریکه غزه بر عهده تشکیالت 

خودگردان فلسطینی است.
تشکیالت خودگردان واکسیناسیون شهروندان فلسطینی 
را چند روز پیش و با استفاده از واکسین روسی »اسپوتنیک 

وی« آغاز کرده است.
تشکیالت  بهداشت  وزیر  الکیله،  می  گزارش ها،  بر  بنا 
خودگردان فلسطینی، روز چهارشنبه اعالم کرد که دو هزار 
دوز واکسین اسپوتنیک به باریکه غزه فرستاده شده است.

پیش از این برخی نماینده گان پارلمان اسراییل درخواست 

باریکه غزه که توسط  به  کرده بودند که ارسال واکسین 
به  افراطی حماس کنترل می شود، مشروط  اسالم گرایان 
اسراییلی  سرباز  دو  جسد  تحویل  و  اسراییلی  دو  آزادی 

کشته شده در درگیری های سال ۲۰۱۴ شود.
اسراییل حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد 
که اندکی بیش از شش و نیم میلیون نفر آن افراد باالی ۱۶ 
ساله هستند که تزریق واکسین کرونا برای آن ها توصیه 

می شود.
تا کنون بیش از ۵۶ درصد این افراد دوز اول واکسین را 
دریافت کرده اند و به فراتر از ۳۶ درصد آن ها دوز دوم هم 
این اساس در حال حاضر اسراییل  بر  تزریق شده است. 
از  زیادی  فاصله  با  شهروندان  واکسیناسیون  زمینه  در 

کشورهای دیگر جلوتر است.
در روزها و هفته های گذشته روند واکسیناسیون در برخی 
رفته  پیش  توجهی  قابل  سرعت  با  نیز  دیگر  کشورهای 
است. امارات متحده عربی، بریتانیا، بحرین، کویت و امریکا 
به  تازه گی  به  نیز  این کشورها هستند و ترکیه  از جمله 

جمع آن ها پیوسته است.
تا روز چهارشنبه امریکا با تزریق حدود ۵۳ میلیون دوز 
قرار  جهان  کشورهای  صدر  در  تعداد  لحاظ  به  واکسین 

داشت.

اسراییل ۱۰۰ هزار کارگر فلسطینی را واکسین می کند

الکسی ناوالنی به دوونیم سال زندان 
محکوم شد

عربستان ۲۰ میلیارد دالر 
در حوزه نظایم داخیل 
رسمایه گذاری یم کند

زندان  دو سال و نیم  حکم  روسیه  در  دادگاهی 
والدیمیر  سرشناس  منتقد  ناوالنی،  الکسی 
پوتین، رییس جمهور روسیه را تایید کرده است.
به  ناوالنی  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
مجازات  شرایط  نقض  دلیل  به  حبسش  حکم 
درخواست  و  کرده  اعتراض  تعلیقی  حبس 
تجدید نظر داده بود. او شش سال پیش به اتهام 
اختالس به سه سال و نیم زندان تعلیقی محکوم 
شده بود. اما دادگاه گفته از زمانی که این حکم 
تعلیقی به »اتهام فساد مالی« صادر شده، آقای 
ناوالنی به طور مرتب موقعیت خود را به پولیس 

گزارش نداده است.
زمانی  مدت  احتساب  با  دادگاه  ترتیب  این  به 
که او در حبس خانه گی بوده، حکم دو سال و نیم 

زندان او را تایید کرده است.
این  از خود  ناوالنی در دادگاه و در دفاع  آقای 
اتهامات را »بی اساس« دانسته و گفت در زمانی 
با سم  به دلیل مسمومیت  که در حال درمان 
گزارش  پولیس  به  نمی توانسته  بوده،  اعصاب 

بدهد.
این  علیه  دوم  بار  برای  که  گفته اند  او  وکالی 

حکم درخواست تجدید نظر می دهند.
روسیه  دولت  مخالفان  از  که  ناوالنی  آلکسی 

است، ماه گذشته پس از بازگشت از آلمان به 
روسیه در فرودگاه بازداشت شد.

آقای ناوالنی ۴۴ ساله سال گذشته با سم اعصاب 
در سایبری مسموم شد، پس از آن  به کما رفت 
و برای درمان به آلمان منتقل شد. او والدیمیر 
امنیتی  ماموران  به  که  کرده  متهم  را  پوتین 
رییس  کنند.  مسموم  را  او  تا  بود  داده  دستور 

جمهور روسیه این اتهام را تکذیب کرده است.
قرار است امروز هم چنین دادگاه دیگری درباره 
کهنه سرباز،  یک  به  ناوالنی  آقای  اهانت  اتهام 

تصمیم گیری کند.
آقای ناوالنی می گوید تمام اتهام هایی که به او 

زده شده، جعلی و برای ساکت کردنش است.
آقای  بازداشت  از  پس  و  گذشته  هفته های  در 
صحنه  روسیه  مختلف  شهرهای  ناوالنی، 
تظاهرات ضد دولتی بوده است. تا کنون چند 
بازداشت  اعتراضات  این  با  ارتباط  در  نفر  هزار 

شده اند.
زندانی شدن آقای ناوالنی و هم چنین بازداشت 
هزاران نفری که در اعتراض های مسالمت آمیز 
به بازداشت او با خشونت پولیس مواجه شدند، 
اعتراض اتحادیه اروپا، بریتانیا و امریکا را در پی 

داشته است.

دولت عربستان اعالم کرد که در ده سال آینده، ۲۰ میلیارد 
دالر برای تقویت و تحقیق و توسعه تولیدات داخلی در حوزه 

نظامی سرمایه گذاری خواهد کرد.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از خبرگزاری رویترز، احمد 
اداره صنایع نظامی عربستان،  العوهلی، مدیر  بن عبدالعزیز 
گفته است که دولت این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۵۰ 
درصد از بودجه نظامی ساالنه خود را صرف تقویت تولیدات 

نظامی داخلی کند.
او گفته است که در همین راستا، هزینه تحقیق و توسعه 
به چهار درصد هزینه های  از دو دهم درصد  نظامی  بخش 

نظامی ساالنه دولت عربستان افزایش خواهد یافت.
مقام های دولت عربستان در سال های اخیر قراردادهای کالن 
نظامی برای خرید تسلیحات از کشورهای دیگر به ویژه امریکا 

منعقد کرده بودند.
از جمله این قراردادها می توان به قرارداد شرکت بوئینگ در 
زمینه ساخت جنگنده برای عربستان به ارزش ۱۰ میلیارد و 

۴۵۰ میلیون دالر اشاره کرد.
فاصله  در  بریتانیا  سالح های  صادرات  از  درصد   ۴۰ مقصد 

سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نیز عربستان سعودی بوده است.
داد  خبر  جدی  ده  در  نیز  پنتاگون،  امریکا،  دفاع  وزارت 
بمب  احتمالی ۳۰۰۰  فروش  کشور  این  خارجه  وزارت  که 
دارای سامانه هدایت دقیق به پادشاهی عربستان سعودی را 
تصویب کرده است. این بسته شامل سه هزار بمب کم ُقطر 
پشتی بانی،  تجهیزات  مهمات،  محفظه های  جی بی یو-۳۹، 

قطعات یدکی و پشتی بانی فنی است.
دولت جو بایدن، رییس جمهور جدید امریکا، روز ۸ دلو اعالم 
کرد که فروش عمده تسلیحات به برخی کشورها را که در 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ توافق شده بود، موقتاً 
به تعویق انداخت، اما نگفت دولت جدید امریکا چه تصمیمی 

درباره این توافقات دارد.


