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

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

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

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

به دنبال آغاز روند ثبت موترهای بدون اسناد در هرات، برخی اعضای شورای 
والیتی این والیت از وجود مشکالت اساسی در »رهنمود ثبت این موترها« شکایت 

دارند. از دید آنان، داشتن شناس نامه الکترونیکی برای ثبت و ممنوعیت خرید و 
فروش موترهای ثبت شده، دو مشکل اساسی است که روند ثبت این وسایط را با 
مشکل رو به رو می کند. اعضای شورای والیتی هرات هشدار می دهند که پیچیده 

بودن روند ثبت موترهای بدون اسناد، زمینه ساز فساد گسترده در ثبت این وسایط 
خواهد شد و شرایط گنجانده شده در رهنمود ثبت موترها »غیرمنطقی« است و 

مانع ثبت این موترها خواهد شد. شماری از ساکنان هرات، با استقبال از آغاز روند 
ثبت موترهای بدون اسناد، این اقدام را به سود مالکان موترها و حکومت عنوان 

می کنند. فعاالن مدنی هم باور دارند که ثبت موترهای بدون اسناد، می تواند سبب 
قانون مندسازی تردد این وسایط و نیز جلوگیری از...

3۴ روز تا می؛ 

۳

امریکا برای خروج مردد است

۴ ۴

سکوت یعنی سقوط
فیس بوک چلونکی ها آزادی بیان 

را سنگ سار می کنند
دورنمای افغانستان بیش از هر زمان دیگری تیره و تاریک است. شتاب نیروهای خارجی، به ویژه ایاالت متحده امریکا برای خروج 

از افغانستان که برخی ها از آن به عنوان فرار زیرکانه یاد می کنند، ثبات موجود در کشور را لرزان ساخته است. تأکید طالبان بر 
خواست های همیشه گی شان هرچند با نرمش هایی همراه بوده است؛ ولی هنوز و هم چنان جامعه و جهان به آنان به دیده شک و تردید 

می نگرند و از آینده کشور در حضور آنان نگران هستند.

افغانستان در قرن چهاردهم 
خورشیدی؛ 

درس هایی از تاریخ

۷

سرپرست وزارت دفاع:

عملیات ارتش برای بازداشت علی پور و پاک سازی راه ها ادامه دارد

اعالم  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست  کابل:  ۸صبح، 
برای  میدان وردک  بهسود  در  عملیات  که  کرد 
رییس  ضیا،  یاسین  دارد.  ادامه  علی پور  بازداشت 
ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع ملی از جانب 
دیگر تأکید کرد که عملیات برای پاک سازی مسیر 
راه های منتهی به بهسود میدان وردک نیز آغاز شده 

است.
رییس ستاد ارتش که روز شنبه، هفتم حمل در 
صحبت  امنیتی  ارشد  مسووالن  خبری  نشست 
می کرد، گفت که عملیاتی که علیه علی پور به اجرا 
گذاشته شده است، »بحث کالن« نیست و اعالم 

جنگ علیه یک ساحه و منطقه نبوده است.

»در  او  تعبیر  به  که  روشنفکران  از  ضیا  یاسین 
بحث  تا  خواست  نشسته اند،  گرم«  و  نرم  جاهای 
»جاهای  به  را  علی پور  عبدالغنی  علیه  عملیات 

دیگر« نبرند.
او در این نشست خبری عبدالغنی علی پور را »دزد 
در  ضیا،  یاسین  گفته  به  کرد.  خطاب  رهزن«  و 
حال حاضر علی پور ساحه را ترک کرده است، اما 
هرجایی که باشد توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

خواهد شد.
یک  که  شد  آغاز  آن  از  پس  بهسود  در  عملیات 
چرخ بال ارتش در ولسوالی بهسود سقوط کرد که 
کشته  خلبان  چهار  و  امنیتی  نیروی  پنج  آن  در 
علی پور  به  وابسته  افراد  ملی  دفاع  وزارت  شدند. 
را مسوول سقوط این چرخ بال اعالم کرد. علی پور 
ضدونقیض  اظهارات  هواپیما  این  سقوط  درباره 

داشته است.
یاسین ضیا از جانب دیگر گفت که نیروهای ارتش 

اهداف عملیاتی دیگر را نیز در ساحه دارند.
سرپرست وزارت دفاع ملی گفت که طالبان با بستن 
راه ها مردم را آزار و اذیت کرده اند که عملیات برای 

بازگشایی  راه ها نیز آغاز شده است.

به سمت  که  کسانی  که  داد  توضیح  ضیا  یاسین 
چرخ بال ارتش شلیک کرده و یا راه ها را بسته اند، 

هر دو گروه تروریستی اند و کار »غلط« کرده اند.
بخش هایی از شاهراه کابل- بامیان که در ولسوالی 
جلریز ناامن است. همواره از گروگان گیری و کشتار 
کارمندان دولتی در این ساحه شکایت وجود داشته 

است.
نیروهای دولتی که برای عملیات بازداشت علی پور 
بلکه  نرفته اند؛  بهسود  به  از مسیر جلریز  رفته اند، 
مسیر طوالنی را طی کرده و از طریق بامیان وارد 

بهسود شده اند.
بهسود  در  دولتی  نیروهای  که  است  شده  شایع 
عملیات تالشی شبانه را در خانه ها راه اندازی کرده 
را  هتل  مانند  مردمی  تأسیسات  از  برخی  نیز  و 

تخریب کرده اند.
یاسین ضیا این موضوع را رد کرد و گفت که هیچ 
در  ارتش  نیروهای  چپاول«  و  »چور  شاهد  کس 

جریان چند سال گذشته نبوده است.
او توضیح داد که نیروهای امنیتی بسته های مواد 
غذایی را برای مردم مستحق بهسود توزیع کرده اند 
و مردم نیز از حضور نیروهای امنیتی راضی هستند.

ریاست  حکم  براساس  ضیا،  یاسین  گفته  به 
از  بهسود سر  ادارات حکومتی در  جمهوری همه 

روز یک شنبه فعال می شود.
او هم چنان گفت که نیروهای ارتش ساحاتی را که 
شده  تخریب  راکت ها  شلیک  و  بمب گذاری ها  در 

است، دوباره بازسازی می کنند.

پرونده اهلل داد فدایی
امنیتی،  ارشد  مسووالن  خبری  نشست  در 
امور  وزارت  امنیتی  ارشد  معین  قانع،  عبدالصبور 
در  فدایی  اهلل داد  که  کرد  تأکید  دیگر  بار  داخله 
اثر  در  غیرنظامی   ۴۲ آن  در  که  دلو   ۱۰ حادثه 
شدند،  زخمی  و  کشته  امنیتی  نیروهای  شلیک 
بی گناه است. نیروهای تحت امر اهلل داد فدایی به 
گزارش کمیسیون حقوق بشر بر معترضان شلیک 

کرده بودند.
عنوان  به  جمهور  رییس  سوی  از  فدایی  اهلل داد 
است.  شده  تعیین  لغمان  والیت  پولیس  فرمانده 
معین ارشد وزارت امور داخله گفت که سه نفر در 
پیوند به کشتار غیرنظامیان تحت تعقیب عدلی و 

قضایی قرار گرفته اند.

در هوای سرد، مجلس شان گرم است. چهار تن روبه روی 
زنگ زده  کتاره های  کنار  در  خورشید  نور  زیر  هم 
به  شیرازی  حافظ  دیوان  یکی ،  نشسته اند.  پل سوخته 
دست دارد و با صدای بلند بیت »اگر آن ترک شیرازی...« 
را زمزمه می کند. سه تن دیگر که کنارش نشسته اند، در 

کنار گوش دادن به او، پودر را روی...

۸

دود حشیش و غزل حافظ؛ 
معتادی که برای گریز از فقر

همه چیز را باخت



 

خروج  زمان  فرارسیدن  آستانه  در  ناتو  و  امریکایی  مقام های 
کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، بر سر دو راهی انتخاب 
قرار گرفته اند. این مقام ها نه شرایط کنونی افغانستان را برای 
خروج کامل مناسب می بینند و نه هم آماده ریسک برای عدول 
از توافق نامه دوحه هستند. به همین دو علت، در حال حاضر نه 
سرنوشت رفتن نیروهای بین المللی از افغانستان در ماه می و 
نه سرنوشت ماندن این نیروها پس از این ماه در افغانستان به 

صورت قطع روشن است. 
رفتن و نرفتن نیروهای بین المللی از افغانستان هر دو با تبعات 
منفی همراه است. ترک افغانستان از سوی نیروهای بین المللی 
در ماه می، می تواند انگیزه گروه طالبان برای تشدید خشونت ها 
با هدف فتح و سقوط دولت را تقویت کند. کمااین که یکی از 
دالیل توسل این گروه به روش »مذاکره در سایه« نیز خرید 
زمان برای فراهم شدن شرایط فتح با خروج نیروهای بین المللی 
نتواند  فتح  نیت  با  اگر  طالبان  گروه  است.  بوده  افغانستان  از 
استقرار  از  است  قادر  دست کم  بدهد،  سقوط  را  فعلی  دولت 
کامل آن پیش گیری کند. در این حالت، طبیعی است که مردم 
افغانستان برای یک دوره نامعلوم دیگر بین دو سنگ آسیاب 
آرد و جنایات بی شمار تازه ای ثبت تاریخ این کشور خواهد شد. 
ماه  در  افغانستان  کامل  ترک  از  بین المللی  نیروهای  پرهیز 
می، نیز خطرناک است. نیروهای خارجی با این تصمیم، گروه 
طالبان را به خروج از مذاکرات و روی آوردن به جنگ تحریک 
خواهند کرد. توافق نامه دوحه از دید گروه طالبان سند پایان 
»اشغال« افغانستان است و نقض آن ادامه »اشغال« به حساب 
می آید. از این رو، ادامه ماموریت فعلی نیروهای بین المللی باعث 
خشم گروه طالبان و در نتیجه تشدید خشونت ها خواهد شد. 

که  کرده اند  درک  خوبی  به  افغان  و  ناتو  امریکا،  مقام های 
ترک افغانستان پیش از رسیدن به توافق صلح در این کشور، 
خطرناک است. این درک کامال واقع بینانه است. از جانب دیگر، 
امریکا و پیرو آن ناتو تعهد کرده اند که نیروهای خود را تابع 
شرایط در ماه می از افغانستان بیرون می کنند. شرایط اما برای 
از  تا کنون دور  این تعهد آماده نیست و هدف نهایی  اجرای 
دسترس است. در چنین حالتی، انتخاب برای مقام های  امریکا 
و ناتو بسیار دشوار شده است. ظاهراً آن ها طرف دار از سر گیری 
به  افغانستان  کاروان صلح  دارند  تالش  و  نیستند  خشونت ها 
منزل مقصود برسد. این هدف اما با کلیک روی هر یک از دو 

گزینه فوق )رفتن و نرفتن( به مخاطره خواهد افتاد. 
راه بینابین تا کنون گم است. هرچند قباًل گفته شده بود که 
احتماالً سازمان ملل متحد در نشست استانبول به طرف های 
جنگ در افغانستان پیشنهاد استقرار نیروهای حافظ صلح در 
این کشور را خواهد داد. نقش این نیروها پس از خروج کامل 
نیروهای بین المللی از افغانستان، جلوگیری از جنگ بین دولت 
و طالبان، نظارت بر آتش بس و تسهیل شرایط صلح خواهد بود. 
عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد پس از توافق صلح بین 
طرف های جنگ و استقرار دولت جدید، پایان می یابد. با این 
وصف، سازمان ملل متحد تا کنون رسماً در قبال این موضوع 

چیزی نگفته است. 
در شرایطی که رفتن و نرفتن نیروهای خارجی از افغانستان هر 
دو با پیامد جنگ همراه است، راه اندازی عملیات حفظ صلح 
تنها گزینه مناسب برای کمک افغانستان در راستای صلح است. 
امریکا و ناتو در هماهنگی با سازمان ملل متحد باید این گزینه 
را که یک گزینه بینابینی است و احتمال توافق روی آن نیز 
وجود دارد، در دستور بررسی قرار دهند. در غیر این صورت، 
خطر ادامه جنگ با ادامه ماموریت نیروهای امریکایی و ناتو از 
یک طرف و فروپاشی دولت و شروع جنگ همه علیه همه با 
خروج این نیروها از افغانستان از طرف دیگر، رفع نخواهد شد.

جنگ حاصل یکسان 
رفتن و نرفتن است

 یک شنبه
شماره 3569

۸ حمل ۱۴۰۰
2۸ مارچ 2۰2۱

قیمت: 2۰ افغانی

سال سیزدهم

2

۸صبح، کابل: حمدهلل محب، مشاور امنیت ملی، 
از  اعالم کرد که شماری  روز شنبه، هفتم حمل 
اعضای هیأت مذاکره کننده دولت که در کابل به 
سر می بردند، برای از سرگیری مذاکره با طالبان به 

دوحه برگشته اند.
به  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  از  شماری 
شمول محمدمعصوم استانکزی، رییس این هیأت 

در کابل اقامت داشتند.
گفته  به  استانبول،  نشست  برگزاری  آستانه  در 
حمداهلل محب، این هیأت گفت وگوها را با جانب 

طالبان از سر می گیرد.
دور دوم مذاکرات بین االفغانی در شانزدهم جدی 
سال گذشته آغاز شد، اما تاکنون هیچ نتیجه ای از 

این نشست بیرون نشده است.
نشست  اجندای  باید  که  گفت  محب  حمداهلل 
چه  که  شود  مشخص  تا  شود  روشن  استانبول 

نتیجه ای قرار است از این نشست به دست آید.

طالبان  گروه  جنگ جویان  قندهار:  ۸صبح، 
پیش از چاشت روز شنبه، هفتم حمل پس از دو 
انفجار بر مرکز ولسوالی ارغستان والیت قندهار 

حمله کردند.
و  امنیتی  نیروهای  بین  درگیری  که  حالی  در 
از  منابع  دارد،  جریان  طالبان  جنگ جویان 
شدن  زخمی  و  پولیس  سرباز  سه  کشته شدن 

چهار تن خبر داده اند.
انفجار نخست که مقر فرماندهی پولیس ولسوالی 
راغستان را هدف قرار داد، ساعت ۱۱:۰۰ پیش 

از چاشت روز دوشنبه صورت گرفت.
غورزنگ افریدی، آمر امنیت فرماندهی پولیس 
قندهار می گوید که انفجارها ناشی از تانک های 

بمب گذاری شده بوده است.
در  قندهار  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
انفجار،  دو  این  از  پس  که  است  گفته  ادامه 

مشاور امنیت ملی هم چنان گفت بسیار مهم است 
از  نماینده گی  به  کسانی  چه  شود  مشخص  که 

طالبان شرکت می کنند.
حمداهلل محب گفت که تیمی که به نماینده گی از 
طالبان به مسکو رفته بودند، مخالفت صلح و بدون 

صالحیت بودند.
تصمیم گیری  تیم صالحیت  این  که  افزود  محب 
ندارد و مذاکرات با این ها تاکنون در دوحه نتیجه 

نداده است.
هیأتی به رهبری مال عبدالغنی برادر در نشست ۲۸ 
حوت سال گذشته در مسکو شرکت بود. نشست 

استانبول قرار است در ماه اپریل برگزار شود.
حمداهلل محب گفت که گفت وگوها درباره اجندا و 

نتایج حاصله این نشست جریان دارد.
مشابه  استانبول  نشست  که  دارند  باور  بسیاری 
نشست »بن« است که پس از سقوط طالبان در 

سال ۲۰۰۱ برگزار شد.

به  امنیتی  نیروهای  با  طالبان  جنگ جویان 
درگیری پرداخته اند.

ویژه  قطعات  و  کماندو  نیروهای  او،  گفته  به 
هستند،  مستقر  ولسوالی  مقر  در  که  پولیس 
در حال نبرد با طالبان هستند و در عین حال 

نیروهای هوایی نیز به محل حادثه رسیده اند.
او تأکید کرد که یک شمار از سربازان پولیس 
و جنگ جویان گروه طالبان در این درگیری ها 

»کشته و زخمی« شده اند.
غورزنگ افریدی اما شمار دقیق تلفات نیروهای 
دولتی را اعالم نکرد. یک منبع معتبر به روزنامه 
۸صبح گفته است که در این حمله سه پولیس 

کشته و چهار پولیس دیگر زخمی شده اند.
طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته 
به  را  سنگین  تلفات  که  است  شده  مدعی  و 

نیروهای امنیتی وارد کرده اند.

صبح  امنیتی  منسوب  یک  کابل:  ۸صبح، 
روز شنبه، هفتم حمل از سوی تفنگ داران 

ناشناس در شهر کابل کشته شده است.
به  کابل،  پولیس  فرامرز، سخنگوی  فردوس 
این رویداد ساعت  روزنامه ۸صبح گفت که 
۰۷:۱۵ صبح روز شنبه در ساحه قلعه غیبی 
از مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل رخ داده 

است.
کرده  یاد  »جاوید«  نام  به  مقتول  از  فرامرز 

است.
این  که  می گوید  کابل  پولیس  سخنگوی 

رویداد در دست بررسی است.
منسوب  این  قتل  مسوولیت  فردی  تاکنون 

نیروهای امنیتی را بر عهده نگرفته است.

اعضای هیأت مذاکره کننده دولت برای از سرگیری 
گفت وگو با طالبان به دوحه برگشتند

حمله طالبان بر ولسوالی ارغستان قندهار 
تلفات برجای گذاشت

سرپرست فرماندهی پولیس 
ولسوالی سنگین والیت 

هلمند کشته شد

نشست استانبول؛ 
زلمی خلیل زاد به ترکیه رفت

یک منسوب امنیتی در کابل کشته شد

تأیید  هلمند  پولیس  قندهار:  ۸صبح، 
سروری،  عبدالحمید  که  است  کرده 
ولسوالی  پولیس  فرماندهی  سرپرست 
با طالبان  این والیت در درگیری  سنگین 

کشته شده  است.
پولیس  سخنگوی  همدرد،  محمدزمان 
به  حمل  هفتم  شنبه،  روز  هلمند  والیت 
شب  طالبان  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
گذشته یک رشته حمالتی را در ولسوالی 
سنگین هلمند بر قطعه ۶۱۱ شاهراه اجرا 
کردند که در نتیجه این حمالت عبدالحمید 

سروری کشته شده است.

این  در  دیگر  سرباز  سه  همدرد،  گفته  به 
حمله زخمی شده اند.

گزارش شده است که بیش از ۱۰ سرباز در 
این حمله کشته شده اند.

سخنگوی پولیس هلمند این رقم از تلفات 
در  طالبان  حمله  در  را  امنیتی  نیروهای 

ولسوالی سنگین تأیید نکرد.
نیروهای  ضدحمله  در  که  گفت  اما  او 
امنیتی، ۱۰ عضو گروه طالبان کشته شده 
و پنج عضو دیگر این گروه زخمی شده اند.

کیلومتری   ۹۰ در  سنگین  ولسوالی 
والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر  شمال شرق 

هلمند واقع است.

۸صبح، کابل: وزارت خارجه امریکا اعالم 
کرد که زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه این 
تازه  دور  افغانستان  صلح  امور  در  کشور 
سفرهای منطقه ای خود را در پیوند به روند 

صلح آغاز کرده است.
سفر زلمی خلیل زاد به تاریخ ۲۵ مارچ به 

ترکیه آغاز شده است.
که  می شود  آغاز  حالی  در  سفر  این 
آماده گی ها برای برگزاری نشست استانبول 
به مدیریت سازمان ملل متحد جریان دارد.
سفر  امریکا،  خارجه  وزارت  اعالم  طبق 
شرکای  اخیر  تالش های  بر  خلیل زاد 
دو  تشویق  برای  بین المللی  و  منطقه ای 
تسریع  برای  بین االفغانی  مذاکرات  طرف 
استوار  درگیری  پایان  و  صلح  مذاکرات 

خواهد بود.
که  است  گفته  امریکا  خارجه  وزارت 
خلیل زاد دو طرف را در این سفر تشویق 
صلح  دایمی،  آتش بس  روی  که  می کند 

پایدار و عادالنه توافق  کنند.
دیدار با مقام های کشورهای دخیل و ذینفع 
در روند صلح افغانستان از دیگر برنامه های 

سفر خلیل زاد عنوان شده است.



عبداالحمد حسینی 

عجله برای خروج زودهنگام، پای نیروهای امریکایی 
را دو باره به افغانستان می کشاند. 

مقام های دولت بایدن بیش تر از تهدیدی که ممکن 
است تسخیر طالبان برای زنان افغان به دنبال داشته 
که  کرده اند  پیش بینی  مقام ها  این  نگران اند.  باشد،  
احتمال دارد طالبان در ابتدا از حقوق زنان پاسداری 
کنند، اما با حاکمیت در کشور تضمین حمایت از زنان 
گفته  به  که  است  حالی  در  این  می شود.  پیچیده تر 
متحد،  ملل  سازمان  در  امریکا  متحده  ایاالت  سفیر 
سیاسی  و  مالی  حمایت  می خواهد  اگر  افغانستان 
جامعه جهانی را داشته باشد، هر توافقی در کشور باید 
دست آوردها را حفظ کند. او گفته است که در این 

مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. 
که  است  شده  تصریح  گزارش  در  دیگر  طرف  از 
پیش بینی ها  مورد  در  بایدن  دولت  ارشد  مقام های 
پیرامون احیای القاعده و دولت اسالمی تردید دارند؛ 
زیرا آنان معتقدند که طالبان با گروه دولت اسالمی 
)داعش( مخالف اند و القاعده نیز حضور کم رنگی دارد. 
به نقل از نیویارک تایمز، کاخ سفید برخی از نشست ها 
در این مورد را برگزار کرده است و بخشی دیگر را نیز 
برگزار می کند. بدین ترتیب جو بایدن منتظر است 
تا نشست هایی را با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امریکا و لوید آستین، وزیر دفاع آن کشور، برگزار کند. 
ناتو  در چارچوب  امریکا  متحدان  با  پیش تر  بلینکن 
از کابل،  گفت وگو کرده بود. آستین نیز در دیداری 

دیدگاه حکومت افغانستان را گرفته است.
به نقل از گزارش، دولت بایدن در تالش است تا پیش 
از ماه می پیش رفتی در مذاکرات صلح بین االفغانی 
دیده شود. گفتنی است که بخشی از هیأت دولت روز 
شنبه، هفتم حمل، به دوحه سفر کردند. از سوی دیگر 
تا  می آورد  فشار  بایدن  اداره  که  است  شده  تصریح 
نشست استانبول را برگزار کند و در کنار آن، مذاکرات 
را  خشونت ها  روزه   ۹۰ کاهش  مورد  در  طالبان  با 
امریکایی در مورد  این حال مقام های  با  ادامه دهد. 
پیش بینی ها تردید دارند؛ زیرا به گفته آنان،  احتمال 
ایجاد  چالش  آینده  در  اطالعاتی  تخمین  که  دارد 
کند. از ادامه کمک های بین المللی به عنوان یکی از 
این موارد یاد شده است؛ زیرا به باور آنان، امریکا در 
صورت ماندن، به مصرف بودجه بیش تر محکوم است 
و در صورت خروج، احتمال دارد کنگره به سرعت به 

کاهش حمایت مالی اقدام کند.
خروج  موافق  دیدگاه های  از  برخی  حال  همین  در 
نیروهای امریکایی از افغانستان نیز مطرح است. آدام 
و  واشنگتن  ایالت  دموکرات  حزب  نماینده  اسمیت، 
رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نماینده گان آن 
کشور، در یک نشست مجازی گفته است افغانستان 
کنونی شبیه ۱۹۹۰ نیست که القاعده در آن اردوگاه 
نیروهای  نگه داشتن  اسمیت،  باور  به  کند.  ایجاد 
امریکایی سبب افزایش خطر برای امریکایی ها می شود 
و افزون بر هزینه های مالی، به تبلیغات برای جذب 
نیرو برای گروه های مخالف امریکا کمک می کند. با 
این حال گفته شده است که پولیس و نیروهای محلی 
قادر به نگهداری مناطق نیستند و سبب می شود که 

از  برخی  اما  است،  گرفته  پیش  در  افغانستان  از 
مقام های پنتاگون معتقدند که نیروهای امریکایی باید 
مدت بیش تری در افغانستان بمانند. نیویارک تایمز 
احتمال  امریکایی  مقام های  که  است  کرده  تصریح 
داده اند در صورتی که نیروهای خارجی افغانستان را 
ترک نکنند و به طور »نامحدود« در این کشور باقی 
بمانند، نیروهای امنیتی افغان به احتمال زیاد مانع 
سقوط بخش هایی از این کشور می شوند و به کابل 
کمک خواهد کرد تا کنترل شهرهای بزرگ خود را 

حفظ کند. 

به  دوباره  را  امریکا  پای  زودهنگام،  خروج 
افغانستان می کشاند

شماری از فرماند هان نظامی و مقام های دولت امریکا 
نیروهای  زودهنگام  خروج  که  داده اند  هشدار  اما 
امریکایی از افغانستان، حتا اگر تا پایان سال جاری 
میالدی انجام شود، ماموریت امریکا را ناکام و حفظ 
دست آوردهای دو دهه اخیر را پیچیده تر می سازد. به 
باور این مقام ها، تنها راه برای حفظ این دست آوردها، 

حضور بخشی از نیروهای امریکا در افغانستان است. 
این مقام ها استدالل کرده اند که عقب  نشینی نیروهای 
دولت  »سقوط«  به  منجر  جاری  سال  در  امریکایی 
کنونی، نقض »شدید« حقوق بشر و زنان و بازگشت 
گروه های تروریستی بین المللی خواهد شد. با این حال 
شماری دیگر از مقام های دولت جو بایدن گفته اند که 

شماری از آژانس های اطالعاتی امریکا در مورد آینده 
جو  به  امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 
بایدن، رییس جمهور آن کشور، هشدار داده اند. این 
از  پیش  نیروهای خارجی  اگر  که  گفته اند  آژانس ها 
تقسیم قدرت میان دولت و طالبان، افغانستان را ترک 
سه  یا  دو  جریان  در  افغانستان  نقاط  بیش تر  کنند، 
سال به کنترل طالبان در می آید. براساس ارزیابی ها، 
طالبان کنترل شان بر مناطق را به سرعت گسترش 
نظامی،  و کمک های  آموزش ها  وجود  با  و  می دهند 
می ماند.  باقی  شکننده  هم چنان  افغانستان  ارتش 
نیروهای  سرنوشت  مورد  در  هنوز  امریکا  هرچند 
باقی مانده اش در افغانستان تصمیم نگرفته است، اما 
برخی از فرماندهان نظامی و مقام های دولت گفته اند 
که خروج زودهنگام نیروهای امریکا حتا اگر تا پایان 
را  امریکا  ماموریت  شود،  انجام  میالدی  جاری  سال 
ناکام و حفظ دست آوردهای دو دهه اخیر را پیچیده تر 
می سازد. شورای امنیت ملی نیز تصریح کرده است 
احتمال  امریکایی،  نیروهای  خروج  صورت  در  که 
شکل گیری جنگ های داخلی وجود دارد. طالبان اما 
هشدار داده اند که در صورت ماندن نیروهای امریکایی 
در افغانستان پس از ماه می، این گروه مبارزه اش علیه 
نیروهای خارجی را از سر می گیرد. این در حالی است 
که در حال حاضر امریکا برای حل اختالف هایش با 
کشورهای منطقه و نتیجه گیری رای زنی های دولت و 

طالبان، نشست استانبول را به تأخیر انداخته است.
روزنامه نیویارک تایمز روز گذشته گزارشی را با استناد 
نشر  امریکا  دولت  اطالعاتی  آژانس های  ارزیابی  به 
کرد. این گزارش که بخشی از آن سال گذشته برای 
دولت دونالد ترمپ تهیه شده بود، در جمع اطالعات 
تاکنون  و  قرار داشت  امریکا  طبقه بندی شده  دولت 
فاش نشده بود. براساس گفته های نیویارک تایمز، این 
ارزیابی آخرین مورد از مجموعه پیش بینی های شفاف 
در باره آینده افغانستان است که تحلیل گران اطالعاتی 
در طول دو دهه گذشته ارایه کرده اند.  در این گزارش 
تقسم  از  پیش  نیروهای خارجی  اگر  است که  آمده 
قدرت بین دولت و طالبان، افغانستان را ترک کنند، 
این کشور طی دو یا سه سال پس از خروج این نیروها، 
به شکل وسیع در اختیار طالبان قرار خواهد گرفت. 
نیویارک تایمز افزوده است، در حالی  که دونالد ترمپ، 
رییس جمهور سابق امریکا، خواهان خروج نیروهایی 
امریکای براساس توافق نامه صلح با طالبان بود، اما جو 
امر دیدگاه مختلفی دارد و در  این  به  بایدن نسبت 
نیروهای  که خروج   است  گفته  تصمیمش  تازه ترین 
امریکایی در اول ماه می سال جاری، به دالیل فنی، 
دشوار است. او تاکید کرده است که خروج نیروهای 

امریکایی در سال آینده قابل تصور است.  
شدن  نزدیک  با  که  شده  تصریح  گزارش  این  در 
میعاد زمانی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، 
مقام های دولت جوبایدن در تالش اند تا او و مقام های 
در  دهند.  قرار  تاثیر  تحت  را  وی  ملی  امنیت  ارشد 
ضمن روزنامه نیویارک تایمز گفته است، با وجودی  
که لوید جی آستین، وزیر دفاع امریکا، هنوز مشخص 
نکرده که چه روشی را برای خروج نیروهای امریکایی 
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این  بگیرند.  را  آنان  جای  کماندو  و  ارتش  نیروهای 
تاکتیک اما از سوی امریکا زمان بر توصیف شده است.  

یک  با  را  افغانستان  امریکایی  نیروهای  خروج 
جنگ داخلی روبه رو می کند

در  که  می گویند  اما  افغانستان  حکومت  در  مقام ها 
یک  با  افغانستان  امریکایی،  نیروهای  خروج  صورت 
جنگ داخلی روبه رو می شود. حمداهلل محب، مشاور 
هفتم  روز  شنبه،  غنی،  رییس جمهور  ملی  امنیت 
نیروهای  »اگر  گفت:  خبری  نشست  یک  در  حمل، 
خارجی از افغانستان بیرون شوند و ما به طرف صلح 
یک  به  افغانستان  که  دارد  وجود  این  خطر  نرویم، 
جنگ داخلی مواجه شود.« او تأکید کرد که حکومت 
به طرف یک جنگ  نمی خواهند  افغانستان  مردم  و 

داخلی دیگر بروند. 
وی خاطر نشان کرد که نهادهای امنیتی در تالش اند 
در  داخلی  جنگ  بروز  از  جلوگیری  منظور  به  تا 
افغانستان، خالها را پر کنند. او افزود، تمام آماده گی ها 
هشدارهای  چنین  بروز  از  که  است  همین  برای 
استخباراتی جلوگیری شود. محب فرصت کنونی را 
بهترین فرصت برای صلح عنوان کرد و از گروه طالبان 
خواست که از این فرصت استفاده کند. مشاور امنیت 
خروج  منتظر  طالبان  اگر  که  کرد  خاطر نشان  ملی 
نیروهای خارجی اند تا به قدرت برسند، در اشتباه اند. 
او گفت که در حال حاضر هیچ کسی منتظر گروه 

طالبان نیست و این گروه را نمی خواهد.
طالبان  گروه  که  کرد  تصریح  سویی  هم  از  محب 
دوحه  به  که  طالبان  هیأت  و  نیست  در صدد صلح 
سفر کرده، صالحیت عام و تام ندارد. او گفت: »روی 
دوام  را  افغان کشی  نمی کنند،  بحث  اصلی  موضوع 
تخریب  را  افغانستان  تجهیزات  و  پل ها  می دهند، 
می کنند. ما می خواهیم که طالبان به مذاکرات واقعی 

بیایند تا به صلح برسیم.«
سناریو  هر  برای  که  می گوید  نیز  ملی  دفاع  وزارت 
آماده است. به گفته مسووالن، اگر طرفی به حکومت 
در امر تأمین امنیت کمک کرد که خوب، در غیر آن، 
دولت افغانستان بر کسی »قرض« ندارد. این در حالی 
است که گروه طالبان از عدم خروج نیروهای امریکایی 
داده است. طالبان گفته اند، در  افغانستان هشدار  از 
صورتی که نیروهای امریکایی براساس توافق نامه صلح 
میان این گروه و امریکا عمل نکند، این گروه به مبارزه 

مسلحانه علیه نیروهای خارجی ادامه می دهد.  
هم زمان با این نگرانی ها، امریکا نشست استانبول را تا 
زمان نامعینی به تاخیر انداخته است. به گفته منابع، 
در اوایل قرار بود نشست استانبول در بیست وهفتم 
مارچ برگزار شود، اما اختالف های امریکا با برخی از 
کشورهای منطقه، درنگ طالبان بر طرح پیشنهادی 
و مخالفت ارگ با این طرح، سبب شد که امریکا در 
بدین  کند.  نظر  تجدید  نشست  ضرب االجل  مورد 
شدن  کامل  زمان  تا  که  است  شده  فیصله  ترتیب 
توافق طرف ها، نشست استانبول برگزار نشود. این در 
حالی است که به گفته منابع، احتمال دارد دست کم 
مورد  در  جمهوریت  حوزه  از  متفاوت  دیدگاه  سه 
طرح امریکا مطرح شود. قرار است تیم ارگ ریاست 
جمهوری، افراد نزدیک به حامد کرزی، رییس جمهور 
پیشین و شماری دیگر از سیاسیون پیشنهادهای شان 
را ارایه کنند و شورای عالی مصالحه ملی مسوولیت 

توحید این طرح ها را عهده دار است.
پیشنهادی  مورد طرح  در  رای زنی   که  است  گفتنی 
امریکا ادامه دارد. امریکا پیش تر برای رفع نگرانی ها 
در مورد آینده افغانستان و تسریع روند صلح، ایجاد 
دولت انتقالی صلح را مطرح کرده است. هرچند ارگ 
ریاست جمهوری با آن به گونه صریح مخالفت کرد، 
اما پذیرفت که حاضر به برگزاری انتخابات زودهنگام 
است؛ انتخاباتی که از دید نهادهای ناظر، برگزاری آن 
با توجه به ابعاد فنی، زمانی و اعتباری، ممکن نیست.

۳۴ روز تا یم؛ 

امریکا برای خروج مردد است

روزنامه نیویارک تایمز روز گذشته 
گزارشی را با استناد به ارزیابی 

آژانس های اطالعاتی دولت امریکا 
نشر کرد. این گزارش که بخشی 

از آن سال گذشته برای دولت 
دونالد ترمپ تهیه شده بود، در 

جمع اطالعات طبقه بندی شده  دولت 
امریکا قرار داشت و تاکنون فاش 

نشده بود. براساس گفته های 
نیویارک تایمز، این ارزیابی آخرین 

مورد از مجموعه پیش بینی های 
شفاف در باره آینده افغانستان 
است که تحلیل گران اطالعاتی 
در طول دو دهه گذشته ارایه 

کرده اند.  در این گزارش آمده 
است که اگر نیروهای خارجی پیش 

از تقسم قدرت بین دولت و طالبان، 
افغانستان را ترک کنند، این کشور 

طی دو یا سه سال پس از خروج این 
نیروها، به شکل وسیع در اختیار 

طالبان قرار خواهد گرفت.



این  روزها صداهای مخالف بیش تر از 
هر زمان دیگری سنگ سار می شوند. 
هر جا صدای مخالفی سر باال می کند، 

تعداد زیادی برای هجمه ، تهمت و 
برچسب زدن در حالت آماده باش 
قرار دارند. بمبارد علیه مخالفان 

طوری سازمان دهی می شود تا 
واقعیت ها طور دیگری جلوه نمایند. 

فرمول آن هم بسیار ساده است: 
چندین حساب کاربری جعلی در 

دنیای مجازی ساخته می شود و به 
جای نقد محتوایی مباحث منتقدان، 

با هجوم بر شخصیت منتقدان، آن ها 
را متهم به وطن فروشی، خیانت 

ملی، جاسوسی، تعصب و... می کنند 
و نتیجه آن این است که در البالی 

غوغاها و پروپاگانداها، اصل موضوع 
گم و زمینه قضاوت های نادرست 
فراهم می شود؛ قضاوت هایی که 
باعث دل سردی و خودسانسوری 

منتقدان می شود و آزادی بیان را با 
چالش مواجه می سازد.

محمد منصوریان

و  تیره  دیگری  زمان  هر  از  بیش  افغانستان  دورنمای 
ایاالت  تاریک است. شتاب نیروهای خارجی، به ویژه 
متحده امریکا برای خروج از افغانستان که برخی ها از 
آن به عنوان فرار زیرکانه یاد می کنند، ثبات موجود در 

کشور را لرزان ساخته است.
تأکید طالبان بر خواست های همیشه گی شان هرچند 
با نرمش هایی همراه بوده است؛ ولی هنوز و هم چنان 
جامعه و جهان به آنان به دیده شک و تردید می نگرند 

و از آینده کشور در حضور آنان نگران هستند.
گروه های  سایر  فعالیت های  تشدید  حال،  عین  در 
از  افراطی که تحت شعاع گروه طالبان قرار گرفته و 
دیدها به دور بوده  است، بخش دیگری از چالش های 
افغانستان را در  پیدا و پنهان فرداهای دور و نزدیک 

ذهن و ضمیر شهروندان کشور شکل می دهد.
سیاست گذاری های  و  سیاست ها  در  صداقت  عدم 
برای  همکاری  در  منطقه  و  همسایه  کشورهای 
موفق شدن روند گفت وگوها و تامین صلح پایدار در 
افغانستان، پیام آور توطیه های دیگری برای به آشوب 

کشاندن افغانستان پسا خروج جامعه جهانی است.
با این همه و مهم تر از همه عمل کرد تک روانه ارگ بدون 
در نظرداشت حساسیت های موجود در کشور و جامعه، 
شعله های  و  است  زده  دامن  است،  نگرانی  هرچه  به 

تشویش از آینده را تیزتر و مشتعل تر می سازد.
تامین  مرکز  می بایست  که  جمهوری  ریاست  ارگ 
امنیت و تعمیم آرامش به شهروندان باشد، با بی تفاوتی 
به  انتقادها،  و  مشوره ها  نظرها،  دیدگاه ها،  به  کامل 
دیگر  )این که  است.  گشته  بدل  عامه  تشویش  محور 
است؟(  گرفته   دست  روی  را  عجوالنه ای  تصمیم  چه 
به پرسش بی پاسخ هر انسان این سرزمین بدل گشته 

است.
در  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس  اخیر  اظهارات 
رد طرح پیشنهادی ایاالت متحده امریکا برای مذاکره 
نهایی با گروه طالبان و ایجاد حکومت مشارکتی با آن 
گروه، هرچند جسورانه به نظر می رسد؛ ولی نیم جمله 
بعدی، دوباره تحسین را به تشویش مبدل می سازد. زیرا 
همه  به خاطر دارند که در چند دور انتخابات قبلی، تیم 
حاکم در ارگ ریاست جمهوری، برخالف تمام موازین 
ترفندهای منحصر  با  و  زد  تقلب دست  به  انتخاباتی، 
به فرد به ابقای خود در قدرت کوشید و )به قیمت از 

دست رفتن اعتماد مردم به انتخابات(، موفق هم شد.

این  روزها صداهای مخالف بیش تر از هر زمان دیگری 
باال  سر  مخالفی  صدای  جا  هر  می شوند.  سنگ سار 
می کند، تعداد زیادی برای هجمه ، تهمت و برچسب 
علیه  بمبارد  دارند.  قرار  آماده باش  حالت  در  زدن 
واقعیت ها  تا  می شود  سازمان دهی  طوری  مخالفان 
طور دیگری جلوه نمایند. فرمول آن هم بسیار ساده 
است: چندین حساب کاربری جعلی در دنیای مجازی 
مباحث  محتوایی  نقد  جای  به  و  می شود  ساخته 
منتقدان، با هجوم بر شخصیت منتقدان، آن ها را متهم 
و...  تعصب  جاسوسی،  ملی،  خیانت  وطن فروشی،  به 
می کنند و نتیجه آن این است که در البالی غوغاها 
و پروپاگانداها، اصل موضوع گم و زمینه قضاوت های 
باعث  که  قضاوت هایی  می شود؛  فراهم  نادرست 
دل سردی و خودسانسوری منتقدان می شود و آزادی 

بیان را با چالش مواجه می سازد.
مصروف  بیش تر  چلونکی ها  فیس بوک  گذشته،  در 
مورد  تا  بودند  زور  و  زر  اربابان  برای  چرخه گیری 
توجه آن ها قرار گیرند و از دسترخوان آن ها، کنج ناِن 
پس مانده ای در کاسه چاپلوسی آن ها انداخته شود؛ اما 
حاال بازار این دریوزه گری مجازی آن قدر انکشاف کرده 
جان  برکفی  پیش قراوالن  به  چلونکی ها  فیس بوک  که 
ارتقا کرده اند که حاضر هستند گلوی خود را تا انتها 
و  به لجن بکشند  را  تا شخصیت مخالفان  پاره کنند 
افکار  در  مقدس  تندیس های  به  اربابان شان  برعکس 
عامه تبدیل شوند. در واقع، فیس بوک چلونکی ها در 
اربابان شان  از  )مقدس مآبی(  بت سازی  برای  تالش 
به جانب آن ها  انتقاد  تا هیچ شخصی جرأت  هستند 

را نداشته باشد.
فیس بوک چلونکی ها کی ها  این  این که  از  نظر  صرف 
هستند، سر آن ها در کدام آبشخوری است و زنده گی 
آن ها چطور می چلد و معاش و امکانات آن ها از کجا 
نوشته های  آیا  که  است  این  اساسی  سوال  می آید، 

با  فرار،  برای  شتاب  جای  به  است،  کرده  افغانستان 
آرامش حرکت کند و اجازه ندهد که تجربه تلخ عراق 
در افغانستان تکرار شود. این کشور با توجه به ادعاهایی 
بر رهبری جهان و مدیریت موفق در مناطقی  مبنی 
همسایه  کشورهای  می تواند  است،  داشته  حضور  که 
داخلی  امور  در  مداخله  عدم  به  وادار  را  افغانستان 
افغانستان و پایان دادن به حمایت از گروه های افراطی 
کند و در عین حال، این گروه ها را مجبور به تمکین در 

برابر خواست جامعه جهانی نماید.
3. گروه های افراطی که استفاده از خشونت را یگانه راه 
برای رسیدن به قدرت می دانند و بر همین اساس، ده ها 
و حتا صدها هزار تن در سالیان گذشته قربانی شده اند، 
با تأمل دقیق و حساب شده، بیایند و راه های نرم را 
برای مبارزات خویش انتخاب و باری برای رسیدن به 
و  صلح آمیز  سبز،  مسیرهای  از  خویش  خواست های 

مدنی نیز استفاده کنند.
۴. احزاب سیاسی و فعاالن سیاسی که از مدت ها به 
به عنوان  را  برقی  و  پر زرق  عناوین  و  القاب  این سو 
هم  یک بار  برای  می کشند،  یدک  جامعه  رهبران 
حلقات  و  خویش  شخصی  منافع  از  بیرون  شده  که 
مربوطه شان، پا بگذارند و به حال ملتی در حال احتضار 
بیندیشند. مردمی که در بدترین شرایط در کنار اینان 
قرار گرفته  اند، شایسته تنها ماندن و به حال خود رها 

شدن نیستند.
از  پسین،  دهه  دو  در  که  مدنی  جامعه  نهادهای   .۵
آدرس همین ملت و مردم، به نام، نان و نوایی رسیدند 
به سکوت  اکنون  رنگین شد،  خالی شان  و سفره های 
خویش خاتمه دهند و با استفاده از داشته های معنوی، 
برنامه هایی  طرح  به  دارند،  که  ارتباطاتی  و  علمی 
ابعاد  با اجرای آن، حقوق مردم در تمام  بپردازند که 
محفوظ بماند و راه برای تعیین سرنوشت شان توسط 
خودشان هموار باشد. زیرا سکوت این چنینی، فرصت 
در  که  ساخت  خواهد  فراهم  استبدادگرانی  برای  را 
احساس  جایی  هیچ   در  هیچ کسی  آنان  موجودیت 

امنیت نخواهد کرد.
سخن را با این پیام به پایان می رسانم که رسانه های 
همه گانی که بیش ترینه قربانی خشونت ها از آدرس های 
مختلف بوده اند، صدای رسای مردم افغانستان هستند 
و رسالت بزرگی را بر عهده دارند که باید موفقانه به 

انجام برسانند.

و جامعه سیر تکاملی خود را می تواند طی کند؟ اگر 
تحملی برای صداهای مخالف وجود نداشته باشد، پس 
این همه حمالت  با دیکتاتوری در چیست؟  فرق آن 
از  باید  شخصی چه معنایی دارد؟ چرا جرأت نوشتن 
جرأت  فکر،  صاحبان  اگر  شود؟  گرفته  فکر  صاحبان 
انتشار افکار خود را نداشته باشند، آیا ابتکار و خالقیتی 

ایجاد می شود؟
افغانستان کشوری با تنوع فرهنگی بسیار عالی است. 
است.  متفاوت  دیدگاهای  خلق  زمینه ساز  تنوع،  این 
می کند،  خلق  را  زیبایی ها  که  است  تفاوت ها  همین 
می آورد.  نشاط  جامعه  به  و  می کند  ایجاد  را  تحرک 
جامعه بدون منتقد، جامعه خسته کننده و افسرده است 
شدن  مطرح  اجازه  و  می کند  تکرار  را  خود  فقط  که 
افکار نو را نمی دهد. چنین وضعیتی این توهم را ایجاد 
می کند که گویا همه چیز جور شده است و  صرفاً باید 

مرثیه سرایی برای دل خوشی مسووالن کرد.
فیس بوک  برای  را  عامه  فضای  نباید  بنابراین، 
چلونکی ها خالی کرد؛ بلکه باید همه با هم دست به 
دست بدهیم و با این پدیده شوم مبارزه کنیم، تا این 
و  نقادی  فرهنگ  باید  شود.  ریشه کن  ویرانگر  ابتذال 
نقدپذیری نهادینه شود و به جای پرورش فیس بوک 
چلونکی ها، به منتقدان احترام گذاشته شود و زمینه 
مباحثات سازنده فراهم گردد تا گامی به جلو برداشته 
شود. هیچ شخصی نمی تواند صاحب امتیاز انحصاری 
ارزش های ملی قلمداد شود که اگر به عمل کرد آن ها 
انتقاد شد، گویا ارزش های ملی به خطر افتاده است. 
همه  که  است  ملت  یک  داشته های  ملی  ارزش های 
روی آن توافق دارند؛ ولی اشخاص موقت اند که یکی 
می رود و دیگری می آید. نباید از هر مسوولی، شخصیت 
قدسی ساخته شود و ارزش های ملی به آن گره بخورد. 
چاپلوسی های فیس بوکی، زد و خوردهای فیس بوکی و 
رقابت های فیس بوکی تا حدی امری بدیهی است که 
شاید جلوی آن را هم نتوان نگرفت؛ اما سازمان دهی 
از اشخاص  به منظور جلب حمایت  هدفمندانه آن ها 
مشخص و تخریب منتقدان آن ها به صورت افراطی و 
نفرت انگیز، آزادی بیان را با چالش مواجه کرده است 
که باید جلوی آن به صورت اصولی گرفته شود و برای 

آن راهکار عملی سنجیده شود.

از  وقتی سخن  پیشینه ای،  چنین  به  توجه  با  و  حاال 
برای  حل  راه  عنوان  به  زودهنگام  انتخابات  برگزاری 
نه  کارنامه   همه  آن  می آید؛  میان  به  بحران  از  عبور 
افکار عمومی رژه می رود و رسیدن  چندان سپید در 
به آرامش و ثبات از این مسیر دور و خونین به نظر 

می رسد.
در کنار این ها، سکوت احزاب سیاسی و درگیری های 
بین گروهی میان بعضی از این احزاب، نشان می دهد 
که بر خالف همه کشورهای جهان و علی رغم نیم قرن 
اقتدار و عدالت، هنوز هم احزاب  مبارزه برای آزادی، 
سیاسی و فعاالن سیاسی به پخته گی نرسیده  و در خط 

مخالف مصالح عمومی در حرکت  و با هم درگیر اند.
حیثیت  کشورها  دیگر  در  که  مدنی  جامعه  نهادهای 
چراغ به دستان را دارند، این جا در افغانستان و در این 
فرو  بی تفاوتی  بالین  به  حیاتی، سر  و  مقطع حساس 
برده اند و انگار هیچ مشکلی در کشور نیست و آنان هم 

نیازی به تحرک و فعالیت ندارند.
اینان که در چنین مواردی باید در خطوط مقدم جبهه 
فکر، مشوره، هماهنگی، برنامه ریزی و عمل گرایی قرار 

در  آیا  نیست؟  قانون  خالف  چلونکی ها  فیس بوک 
مخالف با آزادی بیان نیست؟ حق آزادی بیان از جمله 
تهداب سایر  که  به شمار می رود  بشر  اساسی  حقوق 
حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را می گذارد. مطابق 
ماده سی وچهارم قانون اساسی کشور »آزادی بیان از 
را  فکر خود  دارد  افغان حق  هر  است.  تعرض مصون 
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داشته باشند، با وجود تجربه های بیست ساله در حضور 
دیگر  طبقات  و  قشر  هر  از  منفعل تر  جهانی،  جامعه 

جامعه به نظر می رسند.
با این حساب و با این عوامل، به این نتیجه می رسیم که 
تا زمانی که دگرگونی و تغییر مثبت در راهکار، گفتار 
و کردار حلقات و گروه های تاثیرگذار بر کشور به میان 
گروه های  در سطح خشونت های  تغییری  نیاید، هیچ 
افراطی و مداخالت کشورهای حامی آنان رونما نخواهد 

شد.
برخالف سلیقه های تک روانه، باور نویسنده بر این است 
که هیچ انسان و هیچ گروهی به صورت مطلق بد و غیر 
قابل برگشت نیست. هرکسی می تواند با درک و ارزیابی 
دقیق اوضاع و با در نظرداشت منصفانه منافع فردی 
بازگشت  به  و کشور خویش، تصمیم  و جمعی مردم 
اشتباهات  بر جبران  افزون  و  بگیرد  درست  مسیر  به 
گذشته، راه را به اصالحات، نوسازی و بازسازی کشور 
و  اذهان  در  را  کلمه  واقعی  معنای  به  آرامش  و  باز 

زنده گی مردم جاگزین کند.
با این حساب اگر بنا باشد، سنگ بنای آینده به گونه 
دیگری گذاشته شود، ایجاب می کند تا موارد ذیل در 

نظر گرفته شود:
۱. ارگ ریاست جمهوری به عنوان یکی از اصلی ترین 
نهادهای تصمیم گیرنده در کشور، برنامه هایی را روی 
دست گیرد که با اجرای آن، اعتماد مردم به نظام جلب 
شود و آنان آماده حمایت از آن در هر شرایطی شوند. 
با توجه به شناختی که از بافت های سیاسی - اجتماعی 
مردم کشور وجود دارد، چنین توانایی و استعدادی در 
مدیران و کارآفرینان وجود دارد که با تغییر نگرش و 
دیدگاه در قبال مردم و کشور، می توانند راه صدساله 
را یک شبه طی کنند. کافی است که تصمیم درست، 
عزم قاطع و اراده راسخ به چنین تغییری به میان آید 

و عملی شود.
۲. ایاالت متحده امریکا به عنوان بزرگ ترین کشوری 
در  را  هزینه  بیش ترین  گذشته،  سال  بیست  در  که 

با  دیگر،  وسایل  یا  و  تصویر  نوشته،  گفتار،  وسیله   به 
رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.« 
با در  افغانستان  قانون رسانه های همه گانی  هم چنان، 
حقوق  بین المللی  میثاق  و  اساسی  قانون  نظرداشت 
مدنی و سیاسی، حق آزادی بیان را چنین تعریف کرده 
است: »)۱( هر شخص حق آزادی فکر و بیان را دارد. 
طلب، حصول و انتقال معلومات، اطالعات و نظریات در 
حدود احکام قانون بدون مداخله، ایجاد محدودیت و 
تهدید از طرف مسووالن دولتی شامل این حق است. 
این حق در بر گیرنده  فعالیت آزاد وسایل پخش، توزیع 

و دریافت معلومات نیز می باشد«.
یک  از  متذکره،  قوانین  نظرداشت  در  با  بنابراین، 
آزادی  افترا  و  تهمت  با  چلونکی ها  فیس بوک  طرف 
دیگر  از طرف  و  می نمایند  تهدید  را  شهروندان  بیان 
خود آن ها با استفاده سوء از آزادی بیان، خالف واقع 
عمل می کنند و اگر جلوی آن ها گرفته نشود، فضای 
از مسیر  و  به دست می گیرند  کاماًل  را  افکار عمومی 
واقعی آن منحرف می سازند. تصور کنید شما براساس 
دغدغه های شخصی و به عنوان یک شهروند مسوول 
یک نظر انتقادی برای ایجاد اصالحات اظهار می کنید 
حتا  کرایه ای  چلونکی های  فیس بوک  از  نفر  صدها  و 
بدون خواندن مطالب، شما را متهم به این و آن بکنند 
به جای  و  بگذارند  برچسب های مختلف  و روی شما 
مباحثات محتوایی، شخصیت شما را هدف قرار دهند. 
آن هم صرف به خاطر این که شما عمل کرد بت های این 

فیس بوک چلونکی ها را به چالش کشیده اید.
ستایش  که  هستند  کی ها  مقدس مآب  بت های  این 
انتقادی  که  و هر شخصی  باشد؟  تحمیلی  باید  آن ها 
شود.  سیاه  روزگارش  باید  داشت،  آن ها  عمل کرد  به 
بت سازی از یک مشت اربابان زر و زور، جامعه را به کجا 
می برد؟ اگر انتقادی نباشد و همه مجبور به ستایش 
صاحبان قدرت باشند، آیا اصاًل اصالحاتی ایجاد می شود 

سکوت یع�ن سقوط

فیس بوک چلونیک ها آزادی بیان 
را سنگ سار یم کنند

تأکید طالبان بر خواست های همیشه گی شان هرچند با نرمش هایی همراه بوده است؛ ولی 
هنوز و هم چنان جامعه و جهان به آنان به دیده شک و تردید می نگرند و از آینده کشور در 

حضور آنان نگران هستند.

عبدالبصیر عظیمی





محمد هادی ابراهیمی، روزنامه نگار

مجتبی ابراهیمی، تحلیل گر اقتصادی

کدام طرح برای حل منازعه بهتر است؟
انتخابات زودهنگام یا دولت انتقالی؛

تاث�ی بندهای آ�ب بر توسعه افغانستان
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امریکا  متحده   ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
در دهم حوت ۱3۹۹ به کابل آمد. آقای خلیل زاد در 
از سیاسیون  و شماری  با رهبران حکومتی  این سفر 
از  پس  هفته  یک  به  نزدیک  کرد.  مالقات  افغانستان 
ورود او به کابل، سندی که گویا آقای خلیل زاد حامل 
آن بوده است، به رسانه ها درز کرد. این سند، طرحی 
برای ایجاد یک )دولت انتقالی( بوده است. در این طرح، 
از نشستی در استانبول  پیشنهاد شده است که پس 
ترکیه با حضور رهبران سیاسی افغانستان و طالبان، 
مسیر  حکومت،  این  و  شود  تشکیل  موقت  حکومت 
عبور به یک حکومت دایمی و انتخاباتی را آماده کند. 
همین طور، در این طرح به جزئیات دیگری از دولت 
انتقالی،  انتقالی، هم چون صالحیت های رییس دولت 
چگونه گی ساختار این دولت و چگونه گی تعیینات آن 

پرداخته شده است.
شد؛  مواجه  حکومت  رهبران  واکنش  با  طرح  این 
آقای غنی آن را یک کاغذ دانست و گفت که هرکس 
می تواند طرحی را برای افغانستان روی کاغذ بیاورد. 
با  هم  ریاست جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امراهلل 
گفت  و  دانست  ناپذیرفتنی  را  طرح  این  تند  ادبیات 
که سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب را بر 

امضای این طرح ترجیح می دهد.
در شام گاه سوم حمل، رویترز به نقل از دو مقام حکومت 
افغانستان اعالم کرد که اشرف غنی، طرح بدیل برای 
طرح دولت انتقالی دارد. در طرح بدیل آقای غنی که 
از آن در نشست استانبول رونمایی خواهد شد، رییس 
جمهور غنی بحث برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست 
جمهوری را پیشنهاد خواهد کرد و براساس این طرح، 
انتخابات  آتش بس،  روی  بر  طالبان  توافق  صورت  در 

زودهنگام تا شش ماه آینده برگزار خواهد شد.
نقاط ضعف  دارای  این طرح هم  که  نظر می رسد  به 
متعدد و هم از جهاتی دارای نقاط قوت است. در ادامه 
تالش می شود تا نقاط قوت و ضعف این طرح به صورت 

جداگانه به بررسی گرفته شود.
اولین مشکلی که در این طرح دیده می شود، نداشتن 
صالحیت رییس جمهوری در مورد برگزاری انتخابات 
جمهور  رییس  طرح،  این  براساس  است.  زودهنگام 
موافقت کرده است که با آتش بس طالبان، در شش ماه 
آیند انتخابات را برگزار کند. براساس ماده  شصت و هفتم 
قانون اساسی افغانستان، تنها در چند صورت ممکن 
است که انتخابات زودهنگام اعالم شود، آن هم زمانی 
است که رییس جمهور عزل شود، یا استعفا دهد و یا 
هم به دلیل بیماری صعب العالج که مانع انجام وظیفه 
او شود، از مقام خود برکنار گردد. در این سه صورت، 
ماه  سه  مدت  برای  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 

دارند،  قرار  جریان  در  ما  عزیز  مردم  که  همان طوری 
افغانستان در سال های اخیر شاهد افتتاح چندین بند 
بندها  این  افتتاح  اخبار  خوشبختانه  است.  بوده  آبی 
در میان اخبار ناخوشایند بسیاری که روزانه به گوش 
می رسد، بسیار امیدوارکننده است. بندهای آبی برای 
است.  اهمیت  حایز  مختلف  جهت های  از  افغانستان 
آشکارترین بُعد آن، اقتصاد است. از آن جا که اقتصاد 
وضعیت  بهبود  بنابراین،  است،  کشور  حیاتی  شریان 
اقتصادی می تواند به بهبود وضعیت فرهنگی، امنیتی، 

سیاسی و در نتیجه به توسعه بینجامد.
همان طوری که می دانید، تولید برق یکی از استفاده هایی 
است که از بندهای آب می شود. برق یکی از نیازهای 
اساسی مردم افغانستان است که متأسفانه مدت زیادی 
از  متأسفانه  می برند.  رنج  آن  کمبود  یا  نبود  از  است 
شروع حکومت موقت آقای کرزی تاکنون، حکومت های 
را  و کشور  را حل  این مشکل  نتوانسته اند،  افغانستان 
از  افغانستان  برق  کنند.  برق مستقل  تامین  لحاظ  به 
کشورهای هم جوار تامین می شود که به دلیل طوالنی 
بودن مسیر و اتفاقات طبیعی و هم چنین ناامنی ها ضمن 
این که قیمت تمام شد آن بسیار زیاد می شود، پرچوی 
پی در پی را نیز دارد. افزایش قیمت و پرچوی پی در 
پی برق، ضمن این که رفاه خانواده ها را کم می کند، به 
صنعت افغانستان نیز صدمه می زند. بنابراین، بندهای 
آبی می توانند افغانستان را به لحاظ تامین برق مستقل 

و از این جهت مشکل کشور را حل کنند.
آبی  بندهای  است،  واضح  که  طوری  دیگر،  طرف  از 
تامین  را  زراعتی  زمین های  نیاز  مورد  آب  می توانند 

جوامعی که بحران توزیع قدرت وجود دارد، تنها راه 
حل، نظام های پارلمانی است که در آن قانون برد ـ  برد 
وجود داشته باشد و هرکس به اندازه  رای  که می برد، 
سهمی در کابینه و قدرت داشته باشد. نه این که بازنده 
هیچ سهمی نداشته باشد، حتا اگر ۴۹ درصد آرا را به 
دست آورده باشد. به همین جهت، انتخابات به تنهایی 
مشکل را حل نمی کند، مسأله در ساختار توزیع قدرت 

است، نه زمان برگزاری انتخابات.
مشکل چهارم این است که این طرح از سوی طالبان 
پذیرفته نخواهد شد. طالبان هم از دیدگاه ایدئولوژیک 
یک  در  که  می دانند  هم  و  دارند  مشکل  انتخابات  با 
این  ندارند.  را  شدن  برنده  توانایی  شفاف،  انتخابات 
از سوی جناح مقابل رد خواهد  اول  طرح در مرحله  
شد. گرچند الزم نیست که هر طرحی باب میل تمام 
طرحی  چنین  ارایه   اصوالً  و  باشد  درگیر  طرف های 
ناممکن است. باید طرحی را روی میز گذاشت که جناح 
مقابل، اگر نه به صورت کامل، اما به صورت تعدیل شده 
با طرح موافقت کند؛ اما طالبان به هیچ وجه با برگزاری 

انتخابات در این طرح موافقت نخواهند کرد.
نه تنها مشکل طالبان با گزینه انتخابات در این طرح 
آنان قرار  بلکه گزینه آتش بس هم مورد قبول  است، 
نخواهد گرفت. طالبان تنها زمانی به آتش بس حاضر 
باشند.  به تمام خواسته  های شان رسیده  می شوند که 
نیروی  با  آنان  دارند.  نظامی  و  جنگی  هویت  طالبان 
جنگی تعریف می شوند و همین نیرو مهم ترین ابزارشان 
از  را  مهم  ابزار  این  آتش بس،  است.  مذاکره  میز  در 
طالبان می گیرد، اگر طالبان آتش بس و نیروهای خود 
را از میدان جنگ بیرون کنند، دیگر نمی توانند دوباره 
آنان را به میدان جنگ بفرستند. طالبان این سناریو را 
تصور می کنند که پس از آتش بس به توافق نرسند و 
دوباره به میدان جنگ برگردند؛ به همین جهت گزینه 
آتش بس را به زیان خودشان می دانند. پیش از این هم، 
از یک سال به این سو همواره خواست آتش بس مطرح 

شده است؛ اما طالبان از قبول آن خودداری کرده اند.
اما این طرح نقاط قوت هم دارد. به ویژه که این طرح 
پیش  نهاد  را  انتقالی  دولت  که  طرحی  با  مقایسه  در 
برخوردار  بیش تری  قوت  نقاط  از  مراتب  به  می کند، 
است. مهم ترین نقطه  قوت آن - که می توان آن را به 
عنوان گزینه  بدیل فرض کرد، این است که از فروپاشی 
انتخابات  ساختار و نظام جلوگیری می کند. در طرح 
زودهنگام، قاعده بازی به هم نمی خورد؛ همان قاعده 
ادامه می دهد.  از ۱3۸3 اجرا شد را  بازی ای که پس 
این طرح با خطر فروپاشی نظام سیاسی مواجه نیست. 
بماند  ناکام  که  دارد  احتمال  انتقالی،  دولت  اما طرح 
طرح  است.  ساختار  فروپاشی  مثابه  به  آن،  ناکامی   و 

درآمد سرانه کشور به گونه قابل توجه افزایش خواهد 
یافت.

را  کشور  مختلف  بخش های  سرانه،  درآمد  افزایش 
متأثر می سازد که در قدم نخست باعث افزایش میزان 
دست رسی به امکانات رفاهی می شود. هم چنین، افزایش 
درآمد سرانه باعث افزایش دست رسی به امکانات صحی 
می گردد. پیش رفت بخش صحی و افزایش دست رسی 
خانواده ها به خدمات صحی، میزان مرگ و میر را کم 
می کند. بنابراین، افزایش دست رسی به امکانات صحی 
و کاهش میزان مرگ و میر امید به زنده گی را در کشور 

افزایش می دهد.
افزایش  باعث  سرانه  درآمد  افزایش  دیگر،  طرف  از 
که  همان طوری  شد.  خواهد  آموزش  به  دست رسی 
می دانید یکی از مشکالت بسیار بزرگ مردم افغانستان 
مردم  از  نیمی  از  بیش  که  طوری  است.  بی سوادی 
افغانستان بی سواد اند. بی سوادی چالش های گوناگونی 
این  بزرگ ترین  از  یکی  می کند.  خلق  کشور  برای  را 
انجام  تحقیقات  طبق  است.  فرهنگی  فقر  چالش ها، 
شده از سوی پژوهشگران مختلف، وجود فقر فرهنگی 
در میان مردم باعث سهولت جذب آن ها به گروه های 

افراطی مخالف می شود.
از طرف دیگر، به دلیل کاهش بیکاری و افزایش درآمد 

و  لغو  را  کنونی  دولت  مشروعیت  ابتدا  انتقالی  دولت 
دولت موقت را مسیری برای گذار از وضعیت کنونی 
به وضعیت پسا دولت انتقالی پیشنهاد می کند. ریسک 
و خطر این طرح زمانی است که دولت موقت نتواند 
چنین  هم  غالباً  )که  برسد  خود  مطلوب  نتیجه  به 
نظام  فروپاشی  با  که  است  صورت  این  در  می شود(، 

مواجه می شویم.
نقطه قوت دیگر این طرح کم بودن ابهامات آن نسبت 
انتقالی  دولت  طرح  در  است.  انتقالی  دولت  طرح  به 
ابهامات زیادی وجود دارد، از جمله تعیین نشدن زمان 
برای دولت انتقالی. واضح است که هر طرح و برنامه  
سیاسی باید تقویم زمانی خودش را داشته باشد. اما 
طرح دولت انتقالی این تقویم زمانی را ندارد و مشخص 
نیست که دولت انتقالی تا چه زمانی قرار است بر سر 
قدرت باشد. برخالف طرح انتخابات زودهنگام که موعد 
مشخص را برای انتخابات تعیین کرده است. زمان بندی 
به طرح دولت  این طرح نسبت  ابهامات  از  این طرح 
انتقالی می کاهد و خود یک نقطه  قوت برای آن است.

با طرح دولت  این طرح در مقایسه  نقطه قوت دیگر 
به  زودهنگام  انتخابات  طرح  که  است  این  انتقالی، 
دستگاه بروکراسی کشور ضربه وارد نمی کند. برخالف 
اداری  دستگاه  انتقالی  دولت  طرح  غنی،  آقای  طرح 
کشور را فلج می کند. در طرح دولت انتقالی، تعیینات 
براساس توافق جناح های طالبان و جمهوریت صورت 
و  داخلی  تاریخ جنگ های  به  مرور ساده  با  می گیرد. 
همین طور  و  بن  کنفرانس  آن کشمکش های  از  پس 
دو انتخابات پسین، به خوبی می توان پیش بینی کرد 
جنجال  و  کشمکش  از  آمیزه ای  انتقالی،  دولت  که 
تعیینات و جناح گرایی خواهد شد. در  بر سر  دایمی 
شایسته ساالری  براساس  نه  تعیینات  انتقالی،  دولت 
امتیازات یک جناح  و  براساس جناح  بلکه  توانایی،  و 
صورت می گیرد. چه بسا که فرد وابسته به یک جناح، 
به محض این که بر قدرت بنشیند، تمام اداره  زیر دست 
خود را تصفیه  کند و یا با ارگان های دیگری که وابسته 
به جناح های مخالف اند، همکاری و همراهی نکند. در 
مشکل  با  دولت  اداری  دستگاه  که  است  صورت  این 
مواجه می شود؛ مشکلی که تا حدودی در دولت وحدت 
ملی و دولت کنونی هم دیده می شود. اما واضح است 
که این مشکل در دولت انتقالی به اوج خود می رسد. 
اما طرح انتخابات زودهنگام، از این مشکل فارغ است؛ 
چون در این مدت، هم چنان تعیینات از سوی رییس 

دولت انجام می شود.
با توجه به مقایسه  این دو طرح و با توجه به شرایط 
استثنایی کنونی، می توان گفت که طرح رییس جمهور 
غنی با تمام مشکالتی که دارد، نسبت به طرح دولت 
انتقالی بهتر و از نقاط قوت بیش تری برخوردار است. 
به  نسبت  است که  این  آن هم  قوت  نقطه   مهم ترین 

طرح دولت انتقالی، ریسک کم تری دارد.

سرانه، پیوستن مردم به گروه های مسلح مخالف دولت 
گروه های  که  اصلی  دالیل  از  یکی  زیرا  می شود.  کم 
دوام  متمادی  سالیان  توانستند  دولت  مخالف  مسلح 
بیاورند، موجودیت بیکاری و درآمد سرانه پایین - آن هم 
بنابراین، بندهای آبی می توانند  در بین جوانان است. 
با  بهبود وضعیت فرهنگی  بیکاری و  از طریق کاهش 
افزایش میزان دست رسی به آموزش، به بهبود امنیت 

نیز کمک کند.
هم چنین، افزایش درآمد ملی میزان وابسته گی سیاسی 
را کم می کند و چه بسا از بین می برد؛ زیرا علت عمده  
وابسته گی سیاسی، وابسته گی اقتصادی است. بنابراین، 
ناخالص  تولیدات  افزایش  به  که  آبی  بندهای  وجود 
داخلی می انجامد، می تواند استقالل سیاسی را نیز در 

پی داشته باشد.
بهبود وضعیت اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و استقالل 
سیاسی منتج به توسعه می شود؛ پدیده ای که آرزوی 
دیرینه تمام کشورهای عقب مانده، از جمله افغانستان 

است.
با توضیحات فوق، مشخص می شود که ارزش و اهمیت 
بندهای آبی بسیار زیاد است. بنابراین، الزم است دولت 
و ملت دست در دست هم بدهند و از این مایه حیاتی 

بیش از پیش حفاظت کنند.

قدرت را به دست می گیرد. همین طور معاون نخست 
مکلف است که در این مدت برای انتخابات زودهنگام 
مورد  افغانستان  اساسی  قانون  در  کند.  زمینه سازی 
دیگری برای انتخابات زودهنگام پیش بینی نشده است. 
به همین جهت، می توان گفت که طرح اشرف غنی، از 
دیدگاه قانونی با مشکل مواجه می شود. همین طور بنابر 
فهمیده می شود، در مدت  آقای غنی  از طرح  آن چه 
شش ماه قدرت هم چنان در دست اشرف غنی خواهد 
ماند و دولت زمینه سازی انتخابات زودهنگام را انجام 
می دهد که این مسأله هم خالف قانون اساسی است. 
اگر انتخابات زودهنگام مطرح شود، رییس جمهور باید 
استعفا دهد و تا زمان برگزاری انتخابات، معاون نخست 
و صالحیت های  است  اجرایی حکومت  امور  عهده دار 
نخست  معاون  به  مورد(  )به جز چند  رییس جمهور 
منتقل می شود. لذا این طرح تنها در صورتی قانونی 
خواهد بود که رییس جمهور استعفا دهد و دیگر در 
از  انتخابات هم پس  نباشد، همین طور  قدرت دخیل 

سه ماه برگزار شود، نه شش ماه.
باور فیفا  به  انتخابات است.  مشکل دوم، مسائل فنی 
)موسسه  انتخابات آزاد و عادالنه  افغانستان(، حکومت 
افغانستان توانایی برگزاری انتخابات را ندارد. این نهاد 
ترتیب  بر  افزون  که  است  گفته  ۸صبح  روزنامه  به 
و  بایومتریک  رای دهنده گان، اصالح سیستم  فهرست 
اعمال اصالحات فنیـ  قانونی، حکومت باید زمینه ثبت 
نام شمار زیادی از شهروندان را نیز فراهم کند که به 
باور این نهاد، حکومت افغانستان توانایی انجام این کار 

را ندارد.
مشکل سوم این است که انتخابات زودهنگام مشکل 
از  آن چه  بنابر  کند.  حل  نمی تواند،  را  قدرت  توزیع 
کلیات طرح برداشت می شود، در خالل این شش ماه، 
سیاسی  نظام  و  افغانستان  اساسی  قانون  در  تغییری 
می افتد.  پیش  انتخابات  برگزاری  زمان  تنها  نمی آید، 
اما مسأله اصلی این است که نظام سیاسی افغانستان 
را حل کند. چنان چه  قدرت  توزیع  نمی تواند مشکل 
تاکنون هم حل نکرده است. نظام سیاسی افغانستان،  
نظام ریاستی و متمرکز است. در این نظام، تمام قدرت 
انتخابات  می شود.  متمرکز  جمهور  رییس  دست  در 
برای این نظام هم قانون برد  - باخت است. یعنی برنده 
همه چیز را می برد و دیگران همه چیز را می بازند. چنین 
نظام سیاسی ای نمی تواند توزیع قدرت را موفقانه انجام 
دهد. در این نظام، تنها یک نفر برنده می شود و دیگران 
برای مدت طوالنی از قدرت اجرایی به دور می مانند. 
بحث در مورد نظام سیاسی مطلوب برای افغانستان، 
اما همین قدر می توان گفت که در  بحثی جدا است؛ 
جوامع چندپارچه ای چون افغانستان و همین طور در 

افغانستان  مالداری،  و  زراعت  وزارت  آمار  طبق  کنند. 
دارای هشت میلیون هکتار زمین قابل کشت است که 
از آن  استقاده  از نیمی  به دلیل نبود آب کافی، فقط 
تولیدات  این که  آبی، ضمن  بندهای  اعمار  با  می شود. 
شامل  نیز  روستاها  بیکار  مردم  می شود،  زیاد  زراعتی 
کار می شوند که در این صورت، مهاجرت از روستا به 
از  نیز  قباًل  از کسانی که  شهر کم می شود و تعدادی 
روستا به شهر مهاجرت کرده بودند، کم کم به روستا 
برمی گردند. بنابراین، مشکل شلوغی و ترافیک سنگین 

شهر نیز حل می شود.
ناخالص  تولیدات  افزایش  زراعتی،  تولیدات  افزایش 
داخلی را در پی دارد. از طرف دیگر، با احداث بندها و 
مدیریت آب می توان این ماده حیاتی را برای کشورهای 
نیازمند به فروش رساند. قیمت هر متر مکعب آب در 
بازار جهانی حداقل ۱.۵ دالر است. افغانستان با فروش 
۵۰ میلیارد متر مکعب آبی که دارد، ساالنه ۷۵ میلیارد 
دالر درآمد کسب خواهد کرد. از طرف دیگر، هم اکنون 
نیاز خود، ساالنه  مورد  انرژی  تامین  افغانستان جهت 
پول  برق،   صادرکننده  کشورهای  به  دالر  میلیون ها 
از  آبی  بندهای  ساخت  با  بنابراین،  می کند.  پرداخت 
شد.  خواهد  جلوگیری  پول  این  بزرگ  بخش  مصرف 
متذکره،  دالیل  به  آبی  بندهای  ساخت  با  هم چنان، 

همان طوری که مردم عزیز ما در جریان قرار دارند، افغانستان در سال های اخیر شاهد افتتاح چندین بند آبی بوده است. خوشبختانه اخبار 
افتتاح این بندها در میان اخبار ناخوشایند بسیاری که روزانه به گوش می رسد، بسیار امیدوارکننده است. بندهای آبی برای افغانستان 
از جهت های مختلف حایز اهمیت است. آشکارترین بُعد آن، اقتصاد است. از آن جا که اقتصاد شریان حیاتی کشور است، بنابراین، بهبود 

وضعیت اقتصادی می تواند به بهبود وضعیت فرهنگی، امنیتی، سیاسی و در نتیجه به توسعه بینجامد.



حبیب حمیدزادهبخش دوازدهم و پایانی

در قرن چهاردهم خورشیدی نتوانست در مسیر درست؛ 
مسیر صلح،  برابری و داشتن یک جامعه دموکراتیک قرار 
گیرد. هیچ یک از رویاها و مطالبات مردم افغانستان که 
در شروع این قرن به آن ها دست داده بود، به حقیقت 
نپیوسته و عینیت نیافته است. نه تنها تحقق نیافته است 
که بیم آن می رود که افغانستان به دوران سیاه طالبان 
برگردد.  نبود،  تجاوز  و  که چیزی جز کشتار، شکنجه 
قرن چهاردهم خورشیدی با جنگ شروع شد و اکنون با 

جنگ پایان می یابد.
دارای  تاکنون  شکل گیری اش  زمان  از  افغانستان 
حاکمان  ویژه گی های  از  و  است  بوده  حاکمان ضعیف 
ضعیف، دست نشانده بودن آنان است و مداخله خارجی 
شاه  است.  معمول  امر  یک  ضعیف  حاکمیت های  در 
و  شد  بازگردانده  قدرت  به  بریتانیایی ها  توسط  شجاع 
رای  استقالل  فاقد  و  نشانده  روزهای مرگش دست  تا 
بود. در سال ۱۸۷۹ یعقوب خان به کمک بریتانیایی ها 
بر تخت نشست و برای همین کم تر از یک سال دوام 
نکوهش  مورد  گندمک  معاهده  امضای  برای  و  نیاورد 
مردم قرار گرفت. ظاهر شاه به استثنای ده سال آخر 
پادشاهی اش، همیشه از عموهایش دستور می گرفت و 
سرانجام هم با کودتای عمویش از سلطنت برکنار شد. 
حزب دموکراتیک خلق دست نشانده و دارای حاکمان 
ضعیف بود. این حزب به شدت شیفته و پیرو شوروی 
رهبران  فرامین  برابر  در  و  بود  سوسیالیسم  اردوگاه  و 
سرپیچی  نمی توانست  هیچ گاه  شوروی  جماهیر  اتحاد 
کند. در حالی که تره کی رییس جمهور بود، قدرت عماًل 
در دست حفیظ اهلل امین بود و در نهایت توسط امین 
به قتل رسید. ببرک کارمل به حدی وابسته و ضعیف 
بود که به ساده گی برکنار و به بیرون از کشور تبعید 
طالبان،  مجاهدین،  حکومت  مورد  در  وضع  این  شد. 
 کرزی و غنی نیز به کلی صدق می کند. افغانستان که 
به استقالل طلبی و جنگ برای استقالل معروف است، 
وابسته ترین و دست نشانده ترین حاکمان را داشته است 

مدیریت  در  اسناد،  بدون  موترهای  تمام  باید  ماه  سه 
مدیر  وزیری،  هارون  شود.  بایومتریک  و  ثبت  ترافیک 
ترافیک هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
برنامه ثبت موترهای بدون اسناد زیر نظر جلسات امنیتی 
انجام می شود و امراهلل صالح، معاون اول  »۶:3۰ صبح« 
ریاست جمهوری، این روند را نظارت خواهد کرد. به گفته 
او، رهنمود ۱۵ ماده ای برای ثبت موترهای بدون اسناد 
از کابل به هرات ارسال شده و مطابق آن موترها ثبت و 

بایومتریک خواهد شد.
برای مالک هر  بر اساس رهنمود،  افزود که  آقای وزیری 
و  و روی شیشه جلو  امنیتی صادر می شود  کارت  موتر 
نصب  شده  شماره  گذاری  »استیکر«  موتر  عقب  شیشه 
می شود و روند صدور کارت امنیتی و استیکر، از سوی 
بخش »جرمن هایتک« در مدیریت ترافیک انجام خواهد 
شد. مدیر ترافیک هرات تصریح کرد که بر مبنای رهنمود 
ثبت موترهای بدون اسناد، مالکان موترها باید شناس نامه 
شود،  بایومتریک  موتر  مالک  باشند،  داشته  الکترونیکی 
را تضمین  مانند وکیل گذر مالک موتر  یک فرد معتبر 
کند، مالکان موترهای ثبت شده حق خرید و فروش آن ها 
را ندارند و در نهایت اسناد امنیتی موتر تنها در والیتی 
اعتبار دارد که موتر در مدیریت ترافیک همان والیت ثبت 

شده باشد.
مدیریت ترافیک هرات باور دارد که یکی از عوامل مهم 
و  اسناد  بدون  موترهای  تردد  هرات،  شهر  در  بی نظمی 
موترهای دست پاکستان است و اجرای برنامه ثبت این 
موترها می تواند در نظم بخشیدن به شهر و جلوگیری از 
انجام  اسناد  بدون  موترهای  از  استفاده  با  که  جرم هایی 
اعضای  برخی  دیگر،  جانب  از  باشد.  سودمند  می شود، 

برای نجات افغانستان، افغانستان شناسی شرط اساسی 
درست  بدون درک  ملی  بزرگ  هرگام  برداشتن  است. 
ناکام و  افغانستان،  از مناسبات و ویژه گی های تاریخی 
بحران  از  عبور  برای  راه حل  ارایه  برای  است.  زیان بار 
جامعه  یک  به  رسیدن  برای  باالخره  و  افغانستان 
دانش  باید  اجتماعی،   برابری  از  برخوردار  دموکراتیک 
خود را از واقعیت های تاریخی - ملی و داخلی افغانستان 
افغانستان -  برای  برنامه و طرح  ارایه هرگونه  بگیریم. 
براساس  فقط  یا  بیرونی  مدل های  و  نسخه ها  براساس 
سیاسی  اسالم  سوسیالیسم،  چون  بزرگی  روایت های 
و لیبرالیسم )بدون در نظر گرفتن واقعیت های ملی و 
ناکام خواهد  افغانستان(  قومی  و  تاریخی  ویژه گی های 
از مسیر  افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی  بود. 
همه  این ها گذشت و داروی هرکدامی از این ها را برای 
نتیجه  اما  کرد؛  استفاده  و  تجویز  خودش  زخم  التیام 
آن افزایش درد و عمیق شدن زخم بوده است.  بحران 
افغانستان بیش تر داخلی است و راه حلش هم داخلی 
با  تاکنون،  زمان شکل گیری  از  افغانستان  بود.  خواهد 
مشکل  تبعیض، برتری طلبی،  بی عدالتی و عدم اعتماد 
ملی دست و پنجه نرم کرده است. کشورهای همسایه، 
منطقه و جهان مدام از نارضایتی داخلی در افغانستان 
استفاده کرده اند. بنابراین،  با تسلیم شدن تمام طرف ها 
به واقعیت های ملی، با حل عادالنه و دموکراتیک مسأله 
ملی، با تامین عدالت برای تمام مردم افغانستان - بدون 
در نظرداشت قوم،  مذهب و سمت، می توانیم افغانستان 

را در مسیر درست قرار دهیم.
کسب  با  افغانستان،  برای  خورشیدی  چهاردهم  قرن 
شاه  واالی  آرمان های  نشاندن  کرسی  به  و  استقالل 
جوان آغاز شد، با استبداد، مبارزه بر ضد استبداد، وقوع 
چندین کودتا، انقالبی گری،  جهاد،  بنیادگرایی و مبارزه 
برای داشتن یک جامعه دموکراتیک ادامه یافت و حاال 
در اوج ناامیدی و غمگینی پایان می یابد. افغانستان با 
تقدیم کردن میلیون ها کشته و زخمی، معلول و آواره 

به دنبال آغاز روند ثبت موترهای 
برخی  هرات،  در  اسناد  بدون 
این  والیتی  شورای  اعضای 
والیت از وجود مشکالت اساسی 
موترها«  این  ثبت  در »رهنمود 
شکایت دارند. از دید آنان، داشتن 
شناس نامه الکترونیکی برای ثبت 
و ممنوعیت خرید و فروش موترهای ثبت شده، دو مشکل 
اساسی است که روند ثبت این وسایط را با مشکل رو به رو 
می کند. اعضای شورای والیتی هرات هشدار می دهند که 
پیچیده بودن روند ثبت موترهای بدون اسناد، زمینه ساز 
فساد گسترده در ثبت این وسایط خواهد شد و شرایط 
گنجانده شده در رهنمود ثبت موترها »غیرمنطقی« است 

و مانع ثبت این موترها خواهد شد.
ثبت  روند  آغاز  از  استقبال  با  از ساکنان هرات،  شماری 
موترهای بدون اسناد، این اقدام را به سود مالکان موترها 
و حکومت عنوان می کنند. فعاالن مدنی هم باور دارند که 
ثبت موترهای بدون اسناد، می تواند سبب قانون مندسازی 
تردد این وسایط و نیز جلوگیری از سوءاستفاده آن در 
هرات  ترافیک  مدیریت  مقام های  شود.  گوناگون  جرایم 
 ۶:3۰« امنیتی  جلسه  فیصله  بر اساس  که  دارند  تأکید 
برای  جمهوری،  ریاست  اول  معاون  رهبری  به  صبح« 
توزیع  امنیتی  و کارت  اسناد »استیکر«  بدون  موترهای 
می شود و مالکان آن حق خرید، فروش و انتقال موتر از 

یک والیت به والیت  دیگر را ندارند.
مدیریت ترافیک هرات از آغاز روند ثبت موترهای بدون 
دستور  بر اساس  می دهد.  خبر  پاکستان(  )دست  اسناد 
این  بایومتریک  و  ثبت  مقام های حکومت مرکزی، روند 
نوع موترها از روز شنبه، هفتم حمل، آغاز شد و در جریان 

بتواند  است که  نداشته  تاریخش حکومتی  و در طول 
بدون درآمدهای خارجی و کمک های بیرونی به حیات 

خود ادامه دهد و کشور را نگه دارد.
از  خشونت،  و  قومی  جنگ  قبیله ها،  جنگ  شورش، 
یک  هیچ  است.  کشور  این  معاصر  تاریخ  ویژه گی های 
و سالح کشی  شورش  از  افغانستان  معاصر  حاکمان  از 
مرگ  زمان  از  است.  نبوده  امان  در  و  مصون  مردم 
تمام  تاکنون  عبدالرحمان خان )۱۹۰۱ میالدی(  امیر 
پادشاهان و حاکمان افغانستان با قتل یا شورش مسلحانه 
مواجه شده  و معموالً برای دفع و سرکوب هر شورش 
و اعتراضی از یک کشور بیرونی کمک طلبیده اند. طلب 
کمک از بیگانه فقط به منظور شورشیان نبوده است، 
برای سرکوب  چه بسا حاکمیت های گذشته و کنونی 

مخالفان سیاسی دست به دامن بیرونی ها شده اند.
مشروطه،  سلطنت های  استبدادی،  سلطنت های 
حکومت  سوسیالیستی،  جمهوری  داوود،  جمهوری 
مجاهدین، طالبان و نظام کنونی و رهبرانش سرنوشت 
اگر  نیست  بی جا  همین،  برای  دارند.  مشابه  شرایط  و 
شود.  گفته  ابدی  شورش های  سرزمین  افغانستان  به 
متأسفانه هیچ یک از شورش ها و قتل ها در صد سال 

اخیر موجب پند و اندرز برای آینده گان نشده است.
قرنی که رو به پایان است، میراث بدی را تحویل قرن 
جدید می دهد. این قرن، یک دولت ورشکسته و شاید هم 
بدتر از آن بی دولتی و هرج ومرج، حاکمیت گروه بزرگی 
اقتصادی،   و  اجتماعی  بحران  اسالمی،  بنیادگرایان  از 
ویژه گی های  از  یکی  که  تعصب  و  تبعیض  قوم گرایی، 
قرن چهاردهم در افغانستان بود را تحویل قرن جدید 
می دهد. هنوز بسیاری از چیزهایی که در آغاز این قرن 
مقابل  پرونده شان  و  است  نشده  بود، حل  شروع شده 
چشم ما هم چنان باز است و از نسل جدید انتظار می رود 
که آنان را در قرن جدید حل کند. داشتن یک حکومت 
عادل، از میان برداشتن تبعیض و تعصب، بیدار ساختن 
مردم، برقراری عدالت اجتماعی و  پاک کردن جامعه از 
افراط گرایی، افغانستان با ثبات و با تربیت و مردم اهل 
مدارا چیزهایی است که از این قرن به آن قرن می ماند 
و می باید آینده گان برای آن سعی و تالش کنند. سایه 
قرن رو به اتمام، هم چنان تا مدت ها بر سر قرن جدید 
گسترده خواهد بود. مشکالت و میراث خون بار این قرن 

بر شانه های قرن جدید سنگینی خواهد کرد.
افغانستان نوین و دموکراتیک در معرض خطر و فروپاشی 
است. گروه طالبان پس از ۱۹ سال جنگ و خون ریزی، 
مذاکره  میز  به  را  افغانستان  کنونی  حاکمان  و  دولت 
و  جهانی  دیپلماسی  و  مذاکره  سال  دو  و طی  نشانده 
منطقه ای در وضعیت بهتر از قبل قرار گرفته است. در 

موترهای  ثبت  برنامه  از  هرچند  هرات،  والیتی  شورای 
بدون اسناد استقبال می کنند، اما واکنش تُندی به برخی 
موارد گنجانده شده در طرح ثبت این وسایط دارند. سردار 
بهادری، عضو شورای والیتی هرات، در صحبت با روزنامه 
تهیه  را  موترها  این  ثبت  رهنمود  را که  افرادی  ۸صبح، 
کرده اند »بی عقل« خطاب کرده و باور دارد که حکومت با 
پیچیده کردن رهنمود ثبت موترها، زمینه  را برای فساد 

فراهم کرده است.
مواردی  دارد که وجود  عقیده  والیتی  این عضو شورای 
و  خرید  عدم  و  الکترونیکی  شناس نامه  داشتن  مانند 
برای ثبت  فروش موترها، سبب عدم مراجعه موترداران 
می افزاید  وی  شد.  خواهد  ترافیک  مدیریت  در  وسایط  
که در ثبت موترهای بدون اسناد )دست افغانستان( هم 
داشتن شناس نامه الکترونیکی ذکر شده بود، اما خودش 
داشتن  بدون  رشوت«،  افغانی  هزار   ۱۰« پرداخت  با 

شناس نامه الکترونیکی موترش را محصول کرده است. 
طرح  از  نیز  اسناد  بدون  موترهای  مالکان  از  شماری 
حکومت برای ثبت این موترها استقبال می کنند، اما وجود 
برخی محدودیت ها در ثبت وسایط را مانعی بزرگ برای 
اجرای طرح می دانند. نبی خان، از ساکنان هرات، عامل 
بیش تر حوادث راننده گی را موترهای بدون اسناد )دست 

پاکستان( عنوان می کند.
عبدالواسع، از مالکان موترهای بدون اسناد در هرات، باور 
دارد که ثبت این موترها می تواند سبب قانون مند شدن 
تردد آن ها شود و برای حکومت نیز منبع کسب عواید 
باشد، اما حکومت باید از واردات موترهای بدون اسناد و 
فساد در روند ثبت این موترها به گونه جدی جلوگیری 

کند. 

حالی که دولت با تضرع و زاری خواستار آتش بس و قطع 
خون ریزی است، گروه طالبان هم چنان بر طبل جنگ 
افغانستان می کوبد.  اراضی و مناطق  و تسخیر بیش تر 
هرچند مقامات حکومتی از بهار و سال خونین هشدار 
داده اند؛ اما شاید در سال پیش رو، سرنوشت چهل و دو 
سال جنگ افغانستان به نفع دولت حاکم یا گروه طالبان 

مشخص شود.
افغانستان در دو راهی فرصت و چالش قرار گرفته است. 
درست  استفاده  صلح  برای  آمده  پیش  فرصت  از  اگر 
جدید  قرن  در  افغانستان  است  ممکن  بگیرد،  صورت 
تالش ها  آخرین  اگر  اما  بپیماید؛  را  رشد  و  توسعه  راه 
برای برقراری صلح با بن بست مواجه شود و گزینه گروه 
طالبان ادامه جنگ و غلبه از راه نظامی باشد، افغانستان 
وارد مرحله دیگری از جنگ و خون ریزی خواهد شد. 
مقاومت  از سوی طالبان، شکل گیری  زیرا دوام جنگ 
دیگری را در پی خواهد داشت. زیرا مقاومت مسلحانه در 
برابر طالبان، غیر قابل اجتناب است. بنابراین، افغانستان 
در دروازه بهشت و دوزخ قرار دارد و با ترس و نگرانی 
بسیار بین دروازه و اتاق انتظار این دو در حرکت است. 
تاریخ هنوز تصمیم نگرفته است که افغانستان از کدام 
یکی سر بیرون می آورد و این که این کشور از کدام یکی 
سر بیرون خواهد آورد، بسته گی به رشته ای از حوادث 
و چگونه گی برخورد حکومت و مردم افغانستان با آن 

حوادث دارد.
حاال که قرن حاضر را قرار است تحویل تاریخ بدهیم، 
نیاز است تا مجموعه ای از خصایل درشت و بد قومی، 
 دینی و مذهبی خویش را که با خون و تعصب آغشته و 
عجین است، برای عبور و رسیدن به یک جامعه انسانی، 
دموکراتیک و برابر، به تاریخ بسپاریم و فراموش کنیم. 
آن چه از تاریخ قرن چهاردهم آموختیم، این است: اعمال 
ملی  بزرگ  آفت  نابرابری  و  تبعیض  قوم گرایی،  سلطه، 
است و ممکن است هر دهه یک بار افغانستان و مردمش 
را گرفتار منازعه و درگیری خونین بسازد. بنابراین، به 
جای سعی و تالش برای نگه داشتن سلطه و برتری طلبی 
باید دسته جمعی باالی آموزش کودکان، گسترش دانش 
صورت  کار  ملی  وحدت  و  همدلی  کشور،  سراسر  به 
بگیرد. افغانستان سرزمین و خانه مشترک همه اقوام و 
مذاهب موجود دانسته و قبول شود. باید امتیازهای این 
خانه مشترک میان همه باشنده گانش برابر و مساویانه 
تقسیم و توزیع شود. باید همه مردم افغانستان سیمای 

خویش را در آیینه ملی ببینند.
حاال که وارد قرن دیگری می شویم، باید هر آن چه را 
وحدت  راه  سد  و  مانع  خورشیدی  چهاردهم  سده  در 
کنیم.  رها  است،  بوده  اقتصادی  رشد  و  توسعه  ملی، 
به خصوص در این مرحله و لحظه تاریخ باید خود را 
آماده کنیم که وارد مرحله عمل شویم. همه طرف ها به 
واقعیت های داخلی تن بدهیم. نباید در مرحله تفکر و 
در حد سخن درنگ کنیم. باید سیستم خاص خویش 
را که استوار بر واقعیت های تاریخی و براساس شرایط 
تاریخی افغانستان باشد، برای تشکیالت و اداره جدید 

کشور پیش کش کنیم و عملی بسازیم.

در همین حال، برخی فعاالن مدنی هرات از ثبت موترهای 
و  کرده  خوش بینی  ابراز  پاکستان(  )دست  اسناد  بدون 
بدون  موترهای  مالکان  و  به سود حکومت  را  طرح  این 
اسناد عنوان می کنند. نجیب احمد جمشیدی، از فعاالن 
که  روزنامه ۸صبح می گوید  با  مدنی هرات، در صحبت 
راهکاری  اسناد می تواند  بدون  موترهای  قانون مندسازی 
مناسب برای رسیده گی به مشکالت ناشی از افزایش این 

موترها در هرات باشد.
فرمان دهی پولیس هرات نیز می پذیرد که بخش زیادی 
از جرایم سازمان یافته مانند ترور، آدم ربایی و سرقت، با 
استفاده از موترهای بدون اسناد انجام می شود. عبداالحد 
دارد  باور  هرات،  پولیس  فرمان دهی  ولی زاده، سخنگوی 
که ثبت موترهای بدون اسناد سبب کاهش میزان جرایم 
مدیریت  آمار  بر اساس  و شناسایی مجرمان خواهد شد. 
ترافیک هرات، در این والیت حدود ۸۰ هزار موتر بدون 
موترها  این  تمام  و  دارد  وجود  پاکستان(  )دست  اسناد 
پس  و  شود  بایومتریک  و  ثبت  ماه  سه  جریان  در  باید 
موترها، وسایطی که  ثبت  برای  از مهلت مشخص شده 
پولیس جمع آوری  از سوی  باشد،  نداشته  امنیتی  اسناد 

خواهد شد.
دست  اسناد  بدون  موترهای  محصول  و  ثبت  روند  با 
افغانستان، حاال حکومت روند ثبت و صدور اسناد امنیتی 
کرده  آغاز  را  پاکستان  دست  اسناد  بدون  موترهای  به 
بار  چندین  هرات  محلی  مقام های  این  از  پیش  است. 
تالش کردند موترهای بدون اسناد دست پاکستان که در 
هرات به »ویشی« شهرت دارند را جمع آوری کنند، اما 
به دنبال اعتراض مالکان این نوع موترها، روند جمع آوری  

ناکام شد.

درس هایی از تاریخ
افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛

موانع ثبت موترهای بدون اسناد چیست؟
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یک  تنها  است،  رسیده  کجا  می پرسد  هرکه  از  می گیرد. 
پاسخ می شنود: »در خاک ایران استیم«. برایش دل داری 
می دهند: »تشویش نکو. توکل خود را با خدا کو. اگر خدا 
خواسته باشه، دو روز بعد تهران استیم. از ایجه که به  خیر 
رد شویم و به دست پولیس و دزد و آدم رباها نیفتیم، دیگه 

کار ما جور اس«. 
قاچاق بر به آن ها می گوید که روز را در گوشه   ای سر کنند 
شب هنگام  همراهانش  و  محمدعلی  بیفتند.  راه  شب  و 
در تاریکی راه می افتند. دوان دوان به جایی می رسند که 
پاسگاه پولیس است. شماری از همراهانش فرار می کنند. 
محمدعلی اما چانس ندارد. می بیند که راه فرار بسته است 
ناچار  است.  نمانده  برایش  تسلیمی  جز  گزینه ای  هیچ  و 
پاسگاه  به  را  او  دهد.  تحویل  پولیس  به  را  خود  می شود 
می برند و برای مدتی در آن جا می ماند. عالوه بر »تحقیر«، 
و  داخل  تمیزکردن  و  صفاکاری  »شکنجه«،  و  »توهین« 
بیرون پاسگاه را نیز به او می سپارند. پس از بیست روز، 

است که در فرصت  و همکاری«  در مسیر دوستی 
مناسب و مقدور تقدیم خواننده گان گرامی می شود.

متقابل  همکاری های  ضرورت  و  روابط  اهمیت 
افغانستان و تاجیکستان

افغانستان و تاجیکستان دو کشور مستقل همجوار 
و دو همسایه نیک و همکار در عرصه های مختلف 
امنیتی  و  اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی، 
زمان  از  همسایه،  کشور  دو  این  مناسبات  هستند. 
حصول استقالل تاجیکستان در سال ۱۹۹۱ میالدی 
و  همجواری  حسن  اصل  براساس  همواره  تاکنون، 
منافع متقابل ملی استوار بوده و هیچ گونه خدشه ای 
در روابط دو کشور به وجود نیامده است. افغانستان 
استقالل  که  است  کشورهایی  نخستین  جمله  از 
تاجیکستان را به رسمیت شناخت. روابط دیپلماتیک 
بین دو کشور به تاریخ ۱3 جوالی ۱۹۹۲ آغاز شد و 
از آن زمان تاکنون، سیاست جمهوری تاجیکستان در 
قبال افغانستان مثبت بوده و تاجیکستان همواره در 
مجالس ملی و بین المللی از روند استقرار صلح و ثبات 

پایدار در افغانستان حمایت کرده است.
 ۱3۶۴ درازای  به  طوالنی  مرز  همسایه گی  این 
به  مبانی  و  گسترده  ابعاد  دوستی  این  و  کیلومتر 
مراتب فراتر از حدود همسایه گی دارد. مبانی دوستی 
افغانستان و تاجیکستان از آن جایی آغاز می شود که 
تاریخ و فرهنگ مشترک هر دو کشور از آن جا آغاز 
شده است. تاریخ و فرهنگی که در متن و بطن آن 
ناصر  حکیم  بلخی،  ابن سینای  رودکی،  عبداهلل  ابو 
موالنا  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  قبادیانی،  خسرو 
جالل الدین محمد بلخی، موالنا عبدالرحمان جامی، 
کمال خجندی، محمد ابن موسی خوارزمی، موالنا 
تن  و ده ها  میرعلی سعید همدانی  یعقوب چرخی، 
پرورده  و  زاده  دیگر  ادیب  و  شاعر  و  و حکیم  عالم 

شده اند.
افغانستان و تاجیکستان از جمله نادر کشورهایی اند 
که بیش ترین و عمیق ترین مشترکات را با هم دارند 
کننده  تقویت  دیرینه،  و  عمیق  مشترکات  این  و 
همکاری های نوین در سطح منطقه و جهان به شمار 

می رود.

در هوای سرد، مجلس شان گرم است. چهار تن روبه روی 
هم زیر نور خورشید در کنار کتاره های زنگ زده پل سوخته 
نشسته اند. یکی ، دیوان حافظ شیرازی به دست دارد و با 
صدای بلند بیت »اگر آن ترک شیرازی...« را زمزمه می کند. 
سه تن دیگر که کنارش نشسته اند، در کنار گوش دادن 
می  کنند.  آماده  برای کشیدن  زر ورق  روی  را  پودر  او،  به 
از دیرزمانی روال زنده گی شان همین است. دیوان حافظ 
و دود پودر، بخش جدایی ناپذیر روزمره گی هایش شده و 
دیگر غم چیزی را ندارد. پس از آن که برای گریز از فقر 
به بیرون از کشور رفت، دیگر هیچ گاه به آغوش خانواده 
برنگشت. می خواست از فقر بگریزد، اما حاال در دام اعتیاد 
گیر افتاده است؛ اعتیادی که همه  چیز و حتا خانواده را از 

او گرفته است.
و  فقر  به تدریج  نمی چرخد.  او  میل  طبق  روزگار  چرخ 
ناداری، دایره زنده گی را برای او و خانواده هفت نفری اش 
تنگ و تنگ تر می سازد. محمدعلی مجبور است کار کند 
نسبی  طور  به  را  خانواده اش  و  خود  زنده گی  چرخه  و 
همه  خالصه  و  روزانه کاری  چوپانی،  دهقانی،  بچرخاند. 
راه های ممکن را طی می کند؛ اما چیزی نصیبش نمی شود. 
کمر را می بندد و قاچاقی راه »پرخوف و خطر« ایران را 
در پیش می گیرد. از یکی از همسایه ها مقداری پول بابت 
کرایه موتر و جیب خرجی قرض می گیرد و وعده می دهد 
که به محض رسیدن به ایران و پیدا کردن کار، در اولین 
اقدام، پول همسایه اش را خواهد فرستاد. علی و همراهانش 
راه پاکستان را در پیش می گیرند تا از آن طریق خود را 

به ایران برسانند. 
از  پس  و  می شود  پاکستان  وارد  قاچاقی  روز  آن  فردای 
مدتی با عبور از مرز خود را به خاک ایران می رساند. همین 
که وارد خاک ایران می شود، دیگر بخت با محمدعلی یار 
نیست. بی خبر از سرنوشت شومی که دامن گیر او خواهد 
نمی داند  او  برد.  خواهد  رنج  آن  از  است  زنده  تا  و  شد 
پیش  در  سفر  راه  که  است  نخستین بار  است.  کجا  که 

»قلب  منطقه ای  سازمان  اجالس  نهمین  است  قرار 
تاریخ ۱۰ حمل ۱۴۰۰  به  استانبول«  روند   - آسیا 
با  میالدی   ۲۰۲۱ مارچ   3۰ با  برابر  خورشیدی، 
شرکت وزرای خارجه کشورهای عضو و تحت ریاست 
مشترک روسای جمهور افغانستان و تاجیکستان در 
شهر دوشنبه برگزار شود. »پروسه استانبول - قلب 
آسیا« در سال ۲۰۱۱ میالدی به ابتکار و پیشنهاد 
شد.  تشکیل  ترکیه  دولت  حمایت  با  و  افغانستان 
فعالیت های »روند استانبول - قلب آسیا« عمدتاً به  
فراهم سازی زمینه های گفت وگو و تقویت همکاری  
و همگرایی منطقه ای، به  ویژه در رابطه با افغانستان 
هم سوسازی  به   راستا  همین  در  و  است  معطوف 
خاطر  به  عضو  کشورهای  مشترک  فعالیت های 
اعتمادسازی، استفاده بهینه از فرصت های ترانزیتی، 
حوادث  با  مقابله  مخدر،  مواد  و  تروریسم  با  مبارزه 
سرمایه گذاری  و  منطقه ای  تجارت  توسعه  طبیعی، 
و  همسایه  کشور   ۱۴ که  است  گفتنی  می پردازد. 
و ۱۶ کشور  دارند  سازمان عضویت  این  در  منطقه 
می کنند.  حمایت  آن  از  بین المللی  سازمان   ۱۲ و 
کشورهای عضو عبارت اند از: افغانستان، تاجیکستان، 
قزاقستان،  هند،  چین،  آذربایجان،  ترکیه،  ایران، 
قرقیزستان، پاکستان، روسیه، عربستان، ترکمنستان 

و امارات متحده.
جلسات نوبتی این سازمان مهم منطقه ای همه ساله 
در پایتخت یکی از کشورهای عضو برگزار می شود و 
امسال )۱۴۰۰ هجری خورشیدی( قرار است، نهمین 

اجالس آن در شهر دوشنبه برگزار شود.
ضرورت  و  روابط  »اهمیت  عنوان  تحت  مقاله  این 
تاجیکستان«  و  افغانستان  متقابل  همکاری های 
بیش تر  همگرایی  و  همکاری  ضرورت  مطالعه  به 
افغانستان و تاجیکستان به مثابه دو کشور مستقل 
قلب   - استانبول  »پروسه  فعال  دو عضو  و  همجوار 
مهم  موقیعت  و  محوری  نقش  و  می پردازد  آسیا« 
ژئواستراتژیک این دو کشور دوست و همسایه را در 
اتصال کشورهای منطقه و به خصوص مبدل شدن 

افغانستان به » چهارراه آسیا« برجسته می سازد.
این مقاله در واقع بخشی از یک تحلیل وسیع تر و 
تاجیکستان   - »افغانستان  عنوان  تحت  مفصل تر 

اردوگاه »سنگ سفید«  به  با شماری دیگر  را  محمدعلی 
می فرستند.

او دیگر پول ندارد، نه می تواند غذا بخرد و نه می تواند کرایه 
راه را بپردازد. »پول نداشتم. همی که ما ره د ای طرف مرز 
انداخت، حیران مانده بودم که کجا برم. چند روزی د هرات 
سرگردان گشتم. تصمیم گرفتم که هرات را ترک کده کابل 
بیایم، اما کرایه موتر نداشتم. به موتروان گفتم که مه یک 
ردمرزی استم، چیزی ندارم، مره از خیر خود و خدایت به 
کابل برسان. موتروان مره د راه رو موتر باال کد. از هرات تا 
کابل د صد مصیبت آمدم. شکمم هم گشنه بود. کابل که 
آمدم، با خود فکر کدم که به منطقه برم یا نه. اگه خانه برم، 
پول و نان ندارم که به اوالدهای خود بدم. باز از شرمنده گی 
کجا شوم. دیگه سر ندارم که بین سیال و ناسیال بگردم. 
جواب همسایه خود را چه بتم که به مه پول قرض داده بود. 

باز با خود گفتم که د کابل بمانم، هرچه بادا باد!«
محمدعلی چند روزی را در کوچه ها و خیابان های پایتخت 

مناسبات افغانستان و تاجیکستان در دو محور اصلی 
و  دولت  با  دولت  است؛ محور  بررسی  و  بحث  قابل 
»محور  به  مبتنی  مناسبات  مردم.  با  مردم  محور 
دولت با دولت« از زمان تشکیل تاجیکستان به حیث 
کشور مستقل آغاز شده است و امکان قبض و بسط 
پالیسی ها  نوع  به  بسته گی  محور  این  در  مناسبات 
شرایط  و  ملی  منافع  طبق  دولت ها  موقف  اتخاذ  و 
مردم  »محور  به  مبتنی  روابط  اما  دارد.  بین المللی 
دولت های  ایجاد  از  عمر خیلی طوالنی تر  مردم«  با 

مستقل ملی دارد.
با  در بحث و بررسی حاضر بیش تر به محور دولت 
دولت پرداخته خواهد شد و محور مردم با مردم یک 
بحث عمدتاً تاریخی و فرهنگی است و در مجال دیگر 

و در تحت عناوین دیگر قابل بحث است.
جمع  در  تاجیکستان  شد،  اشاره  که  همان طوری 
مرز  طوالنی ترین  دارای  میانه  آسیای  کشورهای 
مشترک با افغانستان است. این مرز مشترک حدود 
۱3۶۴ کیلومتر طول دارد و دریای پنج و آمو خط 
فاصل بین دو کشور است. تاجیکستان عالوه بر مرز 
طوالنی مشترک، در چند زمینه دیگر نیز با افغانستان 
مشترکاتی  دارد؛  گوناگون  و  فراوان  مشترکات 
هم چون دین، فرهنگ، سنن، زبان و تاریخ طوالنی 
مشترک.  تمدنی  در حوزه  هم اندیشی  و  هم زیستی 
بنابراین، افغانستان و تاجیکستان از جهات مختلف 
امنیتی  و  تجارتی  اقتصادی،  فرهنگی،  ژئوپلیتیکی، 
موارد  به  ذیاًل  و  دارند  اهمیت خاص  برای هم دیگر 
و  همسایه  کشور  دو  بین  مناسبات  اهمیت  و  مهم 

دوست اشاره می شود:

سرگردان این طرف و آن طرف می رود. در پایتخت آشنایی 
بخواهد. پس  او کمک  از  یا  و  برود  به خانه اش  ندارد که 
از مدتی سرگردانی در کوچه و پس کوچه های کابل، زیر 
پل سوخته می رود و زنده گی جدیدی را آغاز می کند. آغاز 
یک زنده گی که به گفته خودش بسیار نفرت داشت، اما 
حاال خودش به پای خود قدم مانده است. او معتاد می شود. 
نه غم  است. حاال  کرده  عادت  پل  زیر  زنده گی  با  اکنون 
خانواده را دارد و نه غم پول و قرض داری. فکر و ذکرش 

مواد است، غزل های حافظ و زنده گی زیر پل سوخته. 
حتا خانواده اش را به یاد نمی آورد که کجا است و در چه 
را در کودکی در  نوشتن  و  او خواندن  سرنوشتی گرفتار. 
خانواده نزد پدرش فرا گرفت. قرآن کریم، حافظ شیرازی، 
حمله حیدری، گلستان و بوستان سعدی و پنج گنج را هم 
در کودکی خواند. مدتی است که یک جلد دیوان حافظ 
شیرازی را از میان زباله دانی ها پیدا کرده است. دود شیشه 
را  حافظ  غزل های  و  می َکشد  را   مخدر(  مواد  از  )نوعی 
با صدای موزون زمزمه می کند. گاه در بین هم قطارانش 
می نشیند و »ترک شیرازی«، »یوسف گم گشته«، »درخت 
عاشقی« و »آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب 
است« را می خواند و از زنده گی ای که روزگار سر او آورده 

است، گله دارد.
که  حالی  در  اصالح نشده  و  ژولیده  موهای  با  محمدعلی 
لباس های چرکین به تن و کیسه آشغال بر دوش دارد، به 
سه تن از رفیقانش اشاره می کند. این، اشاره رفتن است. 
دوست دارد دور از هیاهوی مردم، در گوشه ای پناه گیرد. 
دوست  می کند.  حرکت  و  بر می دارد  نیز  را  حافظ  دیوان 
ندارد تصویری از او بردارند. نمی خواهد مردم بدانند که او 
از کجا است. محمدعلی پس از روزگاری که بر سرش آمد، 

دیگر نمی خواهد در محضر عام ظاهر شود.

الف: اهمیت تاجیکستان برای افغانستان
۱- طبق خطوط اساسی سیاست خارجی جمهوری 
غنی،  اشرف  از سوی محمد  که  افغانستان  اسالمی 
شد،  بیان  تحلیف  مراسم  در  کشور  جمهور  رییس 
حلقات  از  حلقه  سه  در  تاجیکستان  جمهوری 
دارد؛   جایگاه  افغانستان  خارجی  سیاست  پنج گانه 
حلقه کشورهای همسایه، حلقه کشورهای اسالمی 
حلقه  اهمیت  براساس  آسیایی.  کشورهای  حلقه  و 
سیاست  در  که  آسیایی  و  اسالمی  همسایه گی، 
خارجی افغانستان مطرح است، تاجیکستان از نادر 
کشورهایی است که از سه مولفه مهم  ارزش گذاری 
به  و  است  برخوردار  افغانستان  خارجی  روابط  در 

اهمیت آن افزوده است.
۲- همان گونه که اشاره شد، تاجیکستان مرز طوالنی 
مشترک با افغانستان دارد و این مرز طوالنی تأثیر 
امنیتی،  اقتصادی،  سیاسی،  روابط  بر  مستقیم 

فرهنگی و اجتماعی دو کشور دارد.
3- تاجیکستان در جمع کشورهای آسیای میانه به 
جهت داشتن منابع آبی فراوان که اکثراً از کوه های 
پامیر سرچشمه می گیرد، کشور باال آب است و بقیه 
گفته  آب  پایان  میانه کشورهای  آسیای  کشورهای 
می شوند. منابع آبی تاجیکستان، مثل دریای پنج و 
شاخه های آن بین تاجیکستان و افغانستان مشترک 
است و مدیریت سالم و موثر این آب ها به سود هر 
دو کشور است. در آینده، در این رابطه بین دو کشور 
دشمنان  و  دوستان  آن  تبع  به  و  مشترک  منافع 
کشور  دو  هر  اهمیت  و  شد  خواهند  پیدا  مشترک 

همسایه نزد هم دیگر بیش تر خواهد شد.
با  ۴- تاجیکستان بیش ترین داد و ستد تجارتی را 
برمبنای  و  دارد  بزرگ جهان  اقتصاد  دومین  چین، 
سال  در  که  جامع«  استراتژیک  »مشارکت  پیمان 
۲۰۱۷ میالدی بین روسای جمهور دو کشور به امضا 
رسید، قرار است، طرح »یک راه و یک کمربند« به 
عنوان بخش جنوبی راه بزرگ ابریشم با احداث راه 
آهن بین چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان 
اهمیت  به  صورت  آن  در  که  شود  اجرایی  ایران  و 
ترانزیتی تاجیکستان و افغانستان افزوده خواهد شد 
و درک شاخص های منافع متقابل ملی و بهره برداری 
درست از موقعیت ترانزیتی برای هر دو کشور اهمیت 
این  موفقیت  بنابراین،  کرد.  خواهد  پیدا  بی پیشینه 

طرح بسته گی به امنیت و روابط این دو کشور دارد.
ادامه در صفحه ۹

معتادی که برای گریز از فقر، همه چیز را باخت
دود حشیش و غزل حافظ؛

اجالس »پروسه استانبول – قلب آسیا« 
و اهمیت همکاری های متقابل افغانستان 

و تاجیکستان

روح اهلل علی

تقوی  اهلل تقوا
کارمند سفارت جمهوری 

اسالمی افغانستان 
مقیم تاجیکستان

بخش اول



اجالس »پروسه استانبول – قلب آسیا«...

شائمزاده  است.«  وارد شده  کشور  به  آن  درصد   ۸۰
انتقال  خط  این  طریق  از  صادراتی  برق  خریداران 
برق را پاکستان و هم چنین افغانستان عنوان کرد و 
گفت: »افغانستان می تواند سهم برق خود را از طریق 
خط ۲۲۰ کیلووات به دست آورد که در این زمینه 

موافقت نامه ای به امضا رسیده است.
اعالم  افغانستان در سال ۲۰۱۷  آب  و  انرژی  وزارت 
برق  انتقال  طرح  عملی  کار  روند  که  بود  کرده 
کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان، موسوم به »کاسا 
۱۰۰« باید تا پایان سال روان میالدی تکمیل و در 

آغاز سال ۲۰۱۸ میالدی کار عملی آن آغاز شود.
وزارت انرژی و آب افغانستان از دو شرکت هندی که 
برای عملی ساختن این پروژه در افغانستان عالقه مند 
هستند، نام برده بود و قرار بر آن بود که یکی از این 
شرکت ها برگزیده شود. این پروژه بزرگ منطقه ای که 
کشورهای آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی وصل 
وزرای  توافق  به   ۲۰۱۶ سال  اپریل  ماه  در  می کند، 
انرژی افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان 

رسیده است.
قرقیزستان  مازاد کشورهای  برق  این طرح،  براساس 
و تاجیکستان از طریق خطوط انتقال انرژی با طول 
افغانستان و بعد به  با ولتاژ بلند به  ۱۲۵۰ کیلومتر، 
پاکستان منتقل خواهد شد. تاجیکستان و قرقیزستان 
سال،  از  ماه  در شش  می توانند  پروژه  این  طریق  از 
به  را  برق  ساعت  کیلووات  میلیارد  پنج  به  نزدیک 

افغانستان و پاکستان صادر کنند.
و  مردم  بهره مندی  پروژه:  عوایید   و  تسهیالت    -
ساالنه  درآمد  و  کارآفرینی  برق،  انرژی  از  دولت ها 
افغانستان حدود ۴۵  به دولت  ترانزیت برق  از منبع 

میلیون دالر است.
-  هزینه عمومی و سهم کشورهای عضو این پروژه: 
یک  از  بیش   ۱۰۰۰ کاسا  طرح  ساخت  کل  هزینه 
میلیارد دالر برآورد شده که 3۱۴ میلیون دالر آن به 
تاجیکستان، ۲۰۹ میلیون دالر آن به قرقیزستان، 3۵۴ 
میلیون دالر آن به افغانستان و ۲۰۹ میلیون دالر آن به 
پاکستان مربوط است. برای اجرای بخش تاجیکستانی 
این طرح، بانک جهانی ۴۵ میلیون دالر، بانک بازسازی 
و توسعه اروپا ۱۱۰ میلیون دالر و بانک توسعه اسالمی 

۷۰ میلیون دالر اختصاص می دهند.
امریکا،  جهانی،  بانک  پروژه:  تمویل کننده گان   -
انگلستان، بانک سرمایه  گذاری اروپایی و بانک توسعه 

اسالمی.
- طراحان نخستین پروژه: طراحان اصلی و نخستین 
این پروژه ایاالت متحده و بانک جهانی اند. نهادهای 
انتقال  احداث خط  با  دارند  قصد  امریکا  دیپلماتیک 
برق، جهت گیری کشورهای منطقه را به سمت جنوب 
آسیا تقویت و ارتباط  شان را با روسیه و چین تضعیف 

کنند.
آسیای  منطقه  بزرگ  طرح های  از  یکی  پروژه  این 
بار در سال  اولین  برای  به شمار می رود که  مرکزی 
۲۰۰۵ در کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای 

)ریکا( معرفی شد.
مبتکران پروژه به راحتی به کشورهای منطقه وعده 
کشورهای  به  تنها  نه   ۱۰۰۰ کاسا  که  می دهند 
دست  به  خوبی  پول  تا  می کند  کمک  صادرکننده 
فصل  و  برای حل  فرصتی  کلی  طور  به  بلکه  آورند، 

مشکالت اساسی فراهم می کند.
یک  کاسا ۱۰۰۰  پروژه:  تطبیق  فراراه  چالش های   -
و  خطرات  با  اما  است؛  بزرگ  مقیاس  در  پروژه ای 
قبیل  از  است؛  مواجه  بسیاری  ناشناخته  شرایط 
اوضاع  مانند  برق  انتقال  مسیر  امنیتی  مشکالت 
تمویل کننده گان در  پرداخت قروض  باز  افغانستان، 
هزینه  مبلغ  می شود  گفته  )چنان چه  معین  زمان 
باید در طول ۱۵ سال  این پروژه  شده برای ساخت 
بازگردانده شود( و هم چنان امکان درگیری کشورهای 
باال آب مانند تاجیکستان و قرقیزیستان با کشورهای 
پایان آب مانند اوزبیکستان، قزاقستان و ترکمنستان 
به عنوان مصرف  کننده گان آب. همین طور قیمت بلند 
برق که فی کیلووات در حدود ۱۰ سنت تعیین شده 
است و این قیمت بلند هرازچندگاهی سبب اعتراض 
دولت  چنان چه  می شود.  برق  کننده گان  مصرف 
پاکستان آماده خرید برق با قیمت ۱۰ سنت برای هر 
کیلووات نیست، نماینده گان اسالم آباد اصرار دارند که 
این قیمت را 3 برابر کم تر کنند. با قیمت پیشنهادی 
پاکستان، عماًل قرقیزستان و تاجیکستان عالقه ای به 
با توجه به قیمت  صادر کردن برق نخواهند داشت. 
بلند برق، قباًل افغانستان نیز اعالم کرده بود که توان 
خرید برق به این قیمت را ندارد و تنها کشور ترانزیتی 
در این مسیر خواهد بود. از سوی دیگر، تاجیکستان 
به اوزبیکستان هر کیلووات ساعت برق را به قیمت دو 

سنت صادر می کند.

جمع بندی و خالصه
سال ۲۰۰۵  در  کاسا ۱۰۰۰  منطقه ای  بزرگ  پروژه 
شروع  موافقت نامه  اولین   ۲۰۱۶ سال  در  و  معرفی 
عضو  کشورهای  انرژی  وزرای  بین  آن  عملی  کار 
)افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان( امضا 
کار  در  چشم گیر  تحول  تاکنون،  زمان  آن  از  شد. 
احداث و تکمیل پروژه به وجود نیامده است و فقط 
سیاسی  مجالس  در  دست آورد  عنوان  به  گاهی  گاه  
مطرح و به خورد مطبوعات داده می شود. بدون شک 
این پروژه در نوع خود اهمیت بزرگ منطقه ای دارد 
و با تطبیق آن افغانستان به حیث شریک با اعتبار در 
انکشاف منطقه ای و به عنوان محور بازار انرژی منطقه 
و هم چنان نقطه وصل دو بخش مهم آسیا )آسیای 
میانه و آسیای جنوبی( شناخته خواهد شد. از سوی 
دیگر، کشورهای عضو پروژه در حفظ امنیت و ثبات 

افغانستان توجه و تالش صادقانه خواهند کرد.
ولسوالی های  دشوارگذر  جغرافیای  به  توجه  با   -۸
و  جاده ای  نقل  و  حمل  بدخشان،  والیت  سرحدی 
اکمال مواد مورد ضرورت مردم در این ولسوالی ها به 
ویژه در فصل زمستان خیلی دشوار و در برخی مناطق 
ناممکن است. مردم این ولسوالی ها در موسم زمستان 
از  بعضاً  مالی  هنگفت  مصارف  قبول  با  و  ناچاری  از 
می کنند.  تردد  ترانزیت  ویزای  با  تاجیکستان  طریق 
موقعیت جغرافیایی این ولسوالی ها چنان است که در 
یک سو دریای آمو قرار دارد و در سوی دیگر کوه های 
مرتفع و سر به فلک قرار گرفته است و باشنده گان این 
مناطق سرحدی در واقع در یک تنگنا قرار می گیرند. 
در  سرحدی  بازارچه های  گشایش  و  پل ها  اعمار 
امتداد دریای آمو بین باشنده گان سرحدی دو کشور 
گوشه ای از مشکالت مردم این نواحی را حل نموده و 

در بهبود مناسبات بین مردمان دو کشور تاثیر مثبت 
برای  تاجیکستان  نظر،  این  از  است.  گذاشته  جا  به 
دولت و مردم افغانستان اهمیت درخور توجه دارد. حتا 
در فصل سرما اکماالت دولتی از همین مسیر صورت 
پروتکل های  و  معاهدات  انعقاد  رو  این  از  و  می گیرد 

همکاری بین والیات سرحدی دو کشور مهم است.
۹- تاجیکستان عالقه مند انتقال گاز شبرغان از طریق 
لوله کشی به تاجیکستان است و طرح موافقت نامه ای 
را در این رابطه به افغانستان فرستاده است. در صورت 
عملی شدن این طرح، تاجیکستان یک بازار پر رونق 

برای افغانستان خواهد بود.
۱۰- افغانستان و تاجیکستان در زمینه ساختن بند 
ناحیه شورآباد والیت  آب و برق دشت جم واقع در 
ختالن تاجیکستان و ولسوالی خواهان والیت بدخشان 
افغانستان طرح مشترک دارند و در صورت تحقق این 
طرح، باشنده گان دو سوی دریای آمو از خدمات تامین 
برق و آبیاری زمین های زراعتی مستفید خواهند شد. 
فعال  برای  فراوان  بالقوه  ظرفیت های  کشور  دو  این 

شدن پروژه های تولید انرژی دارند.
۱۱- براساس مطالعات انجام شده، ایران در نظر دارد، 
حسب ایجاب امکانات، آب دریاچه »سریز« واقع در 
والیت بدخشان تاجیکستان را توسط سیستم لوله از 
طریق خاک افغانستان به ایران انتقال دهد و در مقابل 
خط لوله انتقال گاز و نفت از ایران به تاجیکستان از 
طریق خاک افغانستان منتقل شود. )دریاچه »سریز« 
موقیعت  تاجیکستان  بدخشان  والیت  ارتفاعات  در 
دارد و صد سال قبل در اثر زمین لرزه شدید و لغزش 
کوه عظیم در مسیر دریای مرغاب به وجود آمد. آب 
این دریاچه ۵۶۷ متر ژرفا و ۵۶ کیلومتر درازا دارد و 
مقدار تجمع آن حدود ۲۰ میلیارد تن تخمین شده 
این  در  انباشته  آب  فشار  سال،  چند  از  بعد  است.  
دریاچه افزایش یافت و خطر فروریختن سد تشکیل 
شده در جلو دریاچه پدید آمد و اگر سد این دریاچه 
تاجیکستان،  در  نفر  میلیون  هفت  حیات  ریزد،  فرو 
افغانستان، اوزبیکستان و ترکمنستان با خطر جدی 
مواجه خواهد شد(. پروژه لوله کشی و انتقال آب این 
با  و  حاضر  حال  در  ایران  خراسان  ایالت  به  دریاچه 
توجه به سردی روابط بین تاجیکستان و ایران و هزینه 
گزاف آن یک طرح بلند پروازانه به نظر می رسد؛ چون 
آن  ساخت  هزینه  و  کیلومتر  صدها  لوله  این  طول 
است.  برآورد شده  امریکایی  دالر  میلیارد  سه  حدود 
از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی که سبب خشک سالی 
و  زاهدان  از جمله  ایران  والیات  برخی  در  کم آبی  و 
مشهد شده، نه تنها یک چالش عمده فراراه توسعه و 
پیش رفت اقتصاد ملی ایران است؛ بلکه یک نوع تهدید 
با  ایران ناگزیر است، به خاطر مبارزه  حیات است و 
این تهدید به هر قیمتی که شده آب مورد نیاز اهالی، 
مواشی و مزارع خود را تهیه و سرزمین و مزارع در 
حال خشک شدن خود را به منابع آبی منطقه، مثل 
دریاهای افغانستان و یا جهیل سریز در تاجیکستان 
انتقال آب جهیل  وصل کند. تحقق و تطبیق پروژه 
سریز تاجیکستان از طریق افغانستان به ایران، بدون 
تردید به شکوفایی اقتصادی افغانستان می افزاید و در 
به  منطقه  کشورهای  وابسته گی  باعث  موارد  بعضی 
افغانستان می شود. قابل تذکر است که چین به ذخایر 
آبی تاجیکستان، به ویژه جهیل سریز چشم دوخته 
اقتصادی اش در  نفوذ  است و همه  ساله به حضور و 
تاجیکستان افزوده می شود. تاجیکستان با دو کشور 
ایران و چین مشترکات متفاوت دارد. با ایران فرهنگ 
و زبان مشترک دارد؛ اما مرز مشترک ندارد، برخالف 
با چین فرهنگ و زبان مشترک ندارد؛ اما مرز مشترک 

دارد.
سازمان  چندین  در  افغانستان  و  تاجیکستان   -۱۲
پروسه  ریکا،  ایکو،  هم چون  بین المللی  و  منطقه ای 
کنفرانس  سازمان  شانگهای،  آسیا،  قلب   - استانبول 
بین المللی  سازمان  یونسکو،  اسالمی،  کشورهای 
و  مجالس  در  همیشه  و  دارند  عضویت  و...  تجارت 
از  و  داشته  مشترک  موقف  سازمان ها  این  مصوبات 

منافع ملی یک دیگر دفاع کرده اند.
همسایه  کشورهای  جمع  در  تاجیکستان   -۱3
افغانستان، تنها کشوری است که منافع ملی هماهنگ 

و متوازن با منافع ملی افغانستان دارد.
ادامه دارد...

جهت  از  افغانستان  حاصله،  تجارب  براساس   -۵
دچار  همواره  پاکستان  به  زمینی  بنادر  وابسته گی 
اختالفات  دالیل  به  مواقع  برخی  در  و  است  مشکل 
سیاسی،  مناسبات  خوردن  برهم  و  ارضی  و  مرزی 
تورخم در والیت  بندر  نظیر  افغانستان  بنادر زمینی 
سوی  از  قندهار  در  اسپین بولدک  بندر  و  ننگرهار 
پاکستان به روی اموال تجارتی و ترانزیتی افغانستان 
مسدود می شود. در چنین حالت هایی، نرخ مواد اولیه 
افغانستان بلند رفته و از جهات  بازار های  حیاتی در 
مختلف به دولت و مردم این کشور فشار و زیان وارد 
شده است. با توجه به این مشکالت، یکی از راه های 
نقل  و  لحاظ حمل  به  افغانستان  که  است  این  حل 
و ترانزیت اموال تجارتی به یک مسیر معین محدود 
نباشد و بایستی مسیرهای بدیل را در اختیار داشته 
خیلی  شرایطی  چنین  در  تاجیکستان  مسیر  باشد. 
ایالت  بازارهای  به  مسیر  کوتاه ترین  و  است  مهم 
سین کیانگ چین می باشد. همان طوری که افغانستان 
و  زمینی  ارتباطات  بن بست  شکستن  راستای  در 
و در  نظر گرفته  را در  ترانزیتی گزینه های مختلفی 
راستای همین هدف در احداث کریدورهای اقتصادی 
راه الجورد - چابهار به شکل وسیع تالش کرده است 
تا از وابسته  گی به بنادر یک کشور )پاکستان( رهایی 
یابد؛ همان طور باید به موقعیت ترانزیتی تاجیکستان 
ایالت  بازارهای  به  اتصال  مسیر  کوتاه ترین  مثابه  به 

سین کیانگ چین توجه کند.
۶- افغانستان همیشه از جهت نبود و کمبود انرژی 
الزم برای تولید و حرکت چرخ صنعت دچار مشکل 
باعث  افغانستان  در  برق الزم  نیروی  و کمبود  است 
شده است که کارخانه های تولیدی این کشور نتوانند، 
به درستی کار کنند و تولیدات خویش را در بازارهای 
جهانی و منطقه ای عرضه نمایند و به رونق اقتصادی 
کشور افزوده شود. در این میان، یکی از منابع مهمی 
که افغانستان می تواند انرژی مورد نیاز خود را تامین 
کند، استفاده از انرژی برق تاجیکستان است. در حال 
حاضر افغانستان ساالنه به ارزش بیش از پنجاه میلیون 
می کند  برق خریداری  تاجیکستان  از  امریکایی  دالر 
مصرف  به  کابل  و  بغالن  کندز،  والیت های  در  که 
می رسد. از این نظر، تاجیکستان در رونق اقتصادی و 
تنویر منازل مسکونی مردم افغانستان اهمیت بسزایی 
دارد. در آینده هم از ترانزیت برق »راغون« سهمی به 
افغانستان خواهد رسید و مسلماً با استقرار امنیت در 
افغانستان ظرفیت های زیادی در این کشور برای تولید 

انرژی موجود است.
از  تاجیکستان  برق  انتقال  طرح  شدن  اجرایی   -۷
طریق افغانستان به کشورهای آسیای جنوبی یا کاسا 
۱۰۰۰ به نقش ترانزیتی افغانستان در منطقه افزوده 
است و برعالوه منافع اقتصادی که از رهگذر ترانزیت 
درازمدت  در  حتا  می شود،  افغانستان  نصیب  برق 
پاکستان و هند محتاج دوستی افغانستان خواهند شد 
و براساس این ضرورت دو کشور مقتدر و باهم مخالف 
آسیای جنوبی )هند و پاکستان( مجبور اند از تشدید 
افغانستان  نیابتی خود در  بحران و تداوم جنگ های 
جلوگیری کنند و گزینه صلح و ثبات افغانستان را در 
اولویت شان قرار دهند. از این منظر نیز تاجیکستان 

برای افغانستان اهمیت خاص دارد.

آخرین پیش رفت ها و گزارش ها در مورد پروژه 
بزرگ منطقه ای کاسا 1000

براساس گزارش های منتشر شده، دولت تاجیکستان 
ساخت   )۲۰۲۱( جاری  سال  پایان  تا  دارد  تصمیم 
پایان  به  را   ۱۰۰۰ کاسا  پروژه  تاجیکستانی  بخش 
برساند. معاون اول وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان 
»جمشید شائمزاده« گفت که اجرای بخش تاجیکی 
پروژه کاسا ۱۰۰۰ در سال جاری میالدی )۲۰۲۱( به 

پایان می رسد.
برابر با سخنان وی، تاکنون برای کارهای ساخت وساز، 
۱۱۵ میلیون دالر هزینه شده و تا به امروز حدود ۷۰ 
درصد کارهای ساخت خط انتقال و پست مبدل برق 
به اتمام رسیده است. وی افزود: »کلیه تجهیزات الزم 
که  بود  شده  سفارش  قباًل  تاسیسات  ساخت  برای 
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جو بایدن از رییسان جمهور روسیه و چین برای شرکت 
در نشست تغییرات اقلیمی دعوت کرد

دادستانی هند از ارسال واکسین کرونا به ایران »ممانعت کرد«

ارتش امریکا: حاضریم برای بیرون کشیدن کشتی گیر افتاده در کانال سویز کمک کنیم

رادیو فردا گزارش داده است که جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا، از والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه و شی جین 
پینگ، رییس جمهور چین، برای شرکت در نشست جهانی 

تغییرات اقلیمی در ماه اپریل دعوت کرده است.
یک مقام دولت جو بایدن روز گذشته ضمن اعالم این خبر به 
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که امریکا امیدوار است 
به شکل گیری، سرعت بخشیدن و تعمیق تالش های جهانی 

برای کاهش سوخت فسیلی مخرب کمک کند.
طبق این گزارش، دولت جو بایدن امیدوار است که رویکرد 
دولت های قبلی امریکا یعنی دولت جورج بوش و باراک اوباما 
برای هدایت اقتصادهای بزرگ جهان جهت مقابله با تغییرات 
این در حالی است که دولت دونالد  ادامه دهد.  را  اقلیمی 
ترمپ، رییس جمهور سابق امریکا، عماًل از فرایند خارج شد.

رادیو فردا گزارش داده است که سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در ایران دلیل انصراف هند از فروش واکسین کرونا 
به ایران را نیاز به واکسین به دلیل افزایش شیوع بیماری در 

این کشور عنوان کرد.
علی رضا رییسی روز شنبه، هفتم حمل، با اشاره به این که 
همه مراحل خرید واکسین از هند انجام شده بود، درباره 
ارسال  برای  لحظه«  »آخرین  در  کشور  این  خودداری 
واکسین به ایران، به خبرگزاری فارس گفت که مقام های 
هندی با توجه به شیوع گسترده بیماری در کشورشان اعالم 

کردند که اولویت تزریق واکسین با مردم خودشان است.
بهداشت  رییس کمیسیون  پیش تر حسین علی شهریاری، 
خبرنگاران  باشگاه  با  گفت وگو  در  روز جمعه  نیز  مجلس، 
جوان ضمن تایید خبر ممنوعیت ارسال واکسین کرونای 
با دستور  اقدام  این  که  بود  گفته  هند،  از  خریداری  شده 

امریکا  ارتش  که  است  داده  گزارش  فارسی  دویچه وله 
برای کمک به بیرون کشیدن کشتی عظیم باری از کانال 
سویز، اعالم آماد ه گی کرده است. کشتی هم چنان در کانال 
بی حرکت مانده و هر عملیاتی تاکنون برای بیرون کشیدن 

آن و باز کردن راه کانال ناموفق بوده است.
کشتی »اور گیون« هم چنان از پهنا در کانال سویز متوقف 

شده و راه رفت و آمد را کاماًل بسته است.
عملیات بیرون کشیدن کشتی تاکنون ناموفق بوده است. در 
این میان ارتش ایاالت متحده برای کمک به بیرون کشیدن 

کشتی عظیم باربری اعالم آماده گی کرده است.
اعالم  که  است  گفته  سفید،  کاخ  سخنگوی  ساکی،  جن 
مقام های  اطالع  به  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  آماده گی 

نیروهای  رژه  جریان  در  میانمار  نظامی  کودتای  فرمانده 
مسلح در »روز ارتش« با تاکید بر »ادامه جریان دموکراسی« 
در این کشور، بار دیگر سرنگونی حکومت آنگ سان سوچی 

را توجیه کرد.
هالینگ،  آنگ  مین  جنرال  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
فرمانده کودتای دوم فبروی، روز شنبه در حومه نایپیداو، 
پایتخت و در برابر هزاران تن از نیروهای مسلح این کشور به 
معترضان هشدار داد که به برگزاری تظاهرات پایان دهند.

این هشدار در حالی اعالم می شود که به  گفته یک گروه 
حمایت از زندانیان سیاسی در میانمار،  از زمان کودتای دو 

ماه پیش در این کشور تاکنون 3۲۰ نفر کشته شده اند.
در چند  تهدید حکومت،  وجود  با  و  روز شنبه  معترضان 
شهر میانمار تظاهرات برگزار کردند. براساس گزارش ها در 
همین روز دست کم ۱۶ نفر در جریان رویارویی با پولیس و 

نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند.
مراسم رژه ارتش میانمار با حضور نماینده روسیه برگزار 
شد. فرمانده کودتاگران از پشتی بانی مسکو از میانمار تشکر 

کرد.
فرماندهان ارتش میانمار آنگ سان سوچی و حزب وی را به 
تخلف گسترده در جریان انتخابات ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ 
دوباره  برگزاری  وعده  نظامی  حکومت  می کنند.  متهم 

انتخابات را داده است.
با وجود محکومیت های جهانی و تحریم های اتحادیه اروپا، 
تمایلی  میانمار  نظامیان  امریکا،  متحده  ایاالت  و  بریتانیا 
به  حکومت  واگذاری  و  قدرت  از  فوری  کناره گیری  به 

غیرنظامیان نشان نمی دهند.

همین دلیل رهبران مهم بین المللی که مذاکره با آن ها در باره 
مسایل آب و هوا دشوار است را به این نشست دعوت کرده 

است.
طوالنی،  مذاکرات  و  امریکا  گسترده  تالش های  دنبال  به 
معاهده اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵ امضا شد؛ اما دونالد 
ترمپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ وعده 
داد که در صورت رسیدن به قدرت از این معاهده اقلیمی 

واکسین کرونا در شبکه بهداشتی کشور توزیع شده است.
به این ترتیب در بهترین حالت تاکنون تنها 3۵۰ هزار نفر از 

جمعیت ایران واکسین کرونا دریافت کرده اند.
کرونا،  واکسیناسیون  برنامه  از  ایران  ماندن  عقب   پی  در 
فراخوانی،  انتشار  با  حمل  چهارم  روز  دارو  و  غذا  سازمان 
اگر »قادر«  دارو دعوت کرد که  واردکننده  از شرکت های 
به تامین واکسین کرونا از »منابع مورد تایید این سازمان 

هستند«، مستندات خود را ارایه کنند.
درباره  گسترده ای  انتقادهای  گذشته  ماه های  طول  در 
مدیریت دولت روحانی در خرید و واردات واکسین خارجی 
کرونا مطرح شده است و بسیاری از کاربران در شبکه های 
رهبر  سخنان  هم چنین  و  دولت  عملکرد  به  اجتماعی 
ایران درباره ممنوعیت واردات واکسین   جمهوری اسالمی 

کرونای امریکایی و بریتانیایی اعتراض کرده اند.

این کشتی که روز چهارشنبه )۲۴ مارچ( بر اثر توفان شن از 
مسیر خود خارج شد، آب راهه میان دریای سرخ و دریای 

مدیترانه را کاماًل مسدود کرده است.
که  کرد  امیدواری  ابراز  مارچ(   ۲۶( جمعه  روز  مصر  دولت 
کشتی به زودی تکان بخورد و راه کانال بار دیگر باز شود. 
کارشناسان اما عقیده دارند، چنان چه تخلیه بار برای سبک 
این عملیات چند هفته طول  کردن کشتی ضروری باشد، 

خواهد کشید.
هم اکنون بیش از ۲۰۰ کشتی باری برای عبور از کانال صف 

بسته  و ترافیکی بی سابقه پدید آورده اند.
حدود ۱۲ درصد تجارت دریایی دنیا از طریق کانال ۱۹3 

کیلومتری سویز انجام می شود.

دعوت نامه برای ۴۰ تن از رهبران جهان روز جمعه ارسال 
شده است. این نشست مجازی در روزهای ۲۲ و ۲3 اپریل 

)کم تر از یک ماه دیگر( برگزار خواهد شد.
میزبانی این اجالس درباره تغییرات اقلیمی به نوعی تحقق 
وعده انتخاباتی جو بایدن در این زمینه است. جو بایدن در 
اجرایی،  فرمان  با  روز کاری خود در کاخ سفید،  نخستین 

دستور بازگشت امریکا به معاهده پاریس را صادر کرد.
آسوشیتدپرس می گوید که زمان بندی برگزاری این اجالس 
مجازی به گونه ای است که با اعالم برنامه دولت جو بایدن 

برای کاهش انتشار گازهای گل خانه ای مصادف شود.
در  نشود،  فاش  نامش  که خواست  امریکا  دولت  مقام  یک 
از  بایدن نگاهی فراتر  این زمینه گفته است که دولت جو 
شرکای بین المللی خود برای این اجالس داشته است و به 

دادستانی هند صورت گرفته و ارسال واکسین باید بر اساس 
مراحل »قانونی« و »دیپلماتیک« انجام شود.

میلیون   ۷۰۰ طلب  به  اشاره  با  هم چنین  شهریاری  آقای 
دالری ایران از هندوستان گفته بود که تسویه این طلب ها 

به دلیل تحریم ها با مشکالتی همراه است.
پیش تر اعالم شده بود که ایران قرار است ۵۰۰ هزار دوز 
واکسین »کوواکسین« از هند وارد کند. اولین محموله این 
حوت ۱3۹۹  ماه   ۲۱ روز  دوز  هزار   ۱۲۵ شامل  واکسین 
وارد ایران شد و قرار بود به فاصله چند روز 3۷۵ هزار دوز 

باقی مانده وارد ایران شود.
بر  مبنی  ایران  بهداشت  وزیر  معاون  وعده  وجود  با 
 ،۱3۹۹ سال  پایان  تا  نفر  میلیون   ۱.3 واکسیناسیون 
بهداشت،  وزارت  عمومی  روابط  مدیر  جهان پور،  کیانوش 
دوم فروردین ماه اعالم کرد که تاکنون فقط ۷۰۰ هزار دوز 

مصری رسیده است.
ایاالت  ارتش  اوربان، سخنگوی ستاد مرکزی  بیل  به گفته 
دریایی  کارشناسان  کند،  موافقت  مصر  چنان چه  متحده، 

امریکا حاضر ند بی درنگ وارد عملیات نجات کشتی شوند.
امریکا گفته است چنان چه مصر  نماینده وزارت دفاع  یک 
پایگاه  از  می توانند  امریکا  دریایی  کارشناسان  کند،  تقاضا 

نظامی بحرین مستقیماً به طرف کانال سویز راه بیفتند.
به کمک جرثقیل ها و دستگاه های حفاری و الی روبی، مقدار 
اما کشتی  از گل و الی کناره کانال برداشته شده،  زیادی 

هم چنان محکم در بستر کانال فرو رفته است.
کشتی عظیم ۴۰۰ متری »اور گیون« با ۲۲۰ هزار تن بار 

هم چنان در میان دیواره کانال قرار گرفته است.

اجرایی،  فرمان  با  ترمپ  دونالد  شد.  خواهد  خارج  جهانی 
از این معاهده خارج کرد که فرایند آن در ۱۴  امریکا را 

عقرب سال گذشته تکمیل و نهایی شده بود.
از  امریکا،  وقت  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  دولت 
جمله امضا کننده گان این معاهده بین المللی بود 
کاهش  برای  مشترک  تالش  آن  هدف  که 
سال  تا  گل خانه ای  گازهای  تولید  میزان 

۲۰3۰ اعالم شده است.
که  بود  داده  وعده   ۲۰۱۵ سال  در  اوباما  دولت 
انتشار گازهای گل خانه ای امریکا را تا سال ۲۰۲۵ نسبت به 
سطح سال ۲۰۰۵ بین ۲۶ تا ۲۸ درصد کاهش خواهد داد.

دانشمندان معتقدند که تحت تاثیر تولید گازهای گل خانه ای 
ناشی از فعالیت بشر، دمای زمین به نسبت سال های ۱۸۵۰ 
تا ۱۹۰۰ )دوران ماقبل صنعتی( حداقل یک درجه افزایش 

یافته است.

فرمانده حکومت نظایم 
میانمار در روز ارتش بر »ادامه 

دموکرایس« تاکید کرد


