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گروهی زیر نام »دادخواهان برق بلخ« کمپینی را برای کاهش بهای صرفیه برق در 
این والیت راه اندازی کرده است. اعضای این گروه از حکومت و اداره های مسوول 
می خواهند که اگر میان شهروندان برتری نمی گذارند، باید بهای صرفیه برق شان 
را متناسب با والیت های هم جوار بلخ کاهش دهند. این شهروندان هشدار می دهند 
که در صورت کاهش نیافتن بهای برق تا پایان ماه حمل در این والیت، پول دور 
کنونی صرفیه برق شان را پرداخت نخواهند کرد و به هیچ فردی نیز اجازه نخواهند 
آنان  اما می گویند که  برشنا«  را قطع کند. مسووالن در »بلخ  برق شان  داد که 
ناگزیرند پول برق وارداتی را بپردازند و در صورت پرداخت نشدن پول صرفیه آن، 
برق باشنده گان بلخ قطع خواهد شد. به گفته مسووالن، تالش ها برای یکسان سازی 

بهای برق ادامه دارد و این طرح »به  زودی« عملی خواهد شد. 
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تفاوت قایل نشوید
بهای برق را کاهش دهید تأکید بر برقراری صلح، حفظ 

دست آوردها و گسترش 
همکاری های منطقه ای

پایان نشست نهم قلب آسیا - روند استانبول؛
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گره کور مذاکرات صلح نگذارید فرصت دوم صلح از دست برود
در کجا است؟ نشست صلح استانبول از همین حاال با ابهام و بن بست روبه رو است. براساس گزارش ها، حکومت، شورای عالی مصالحه ملی 

و تعدادی از جریان های سیاسی با طرح های جداگانه به این نشست خواهند رفت. طالبان نیز درخواست کرده اند که نشست 
استانبول پس از ماه رمضان برگزار شود.

بیم شکست نشست استانبول؛ 
امریکا، ترکیه و سازمان ملل نسبت به تعدد طرح ها در حوزه جمهوریت نگران  هستند

صلح  روند  ناظران  و  آگاه  منابع  کابل:  ۸صبح، 
گفته اند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  افغانستان 
واحد  روی یک طرح  در حوزه جمهوریت  اگر  که 
ناممکن  استانبول  نشست  موفقیت  نشود،  توافق 

خواهد بود.
این منابع هم چنان می گویند که پراکنده گی طرح 
و نظر در حوزه جمهوریت باعث شده است که امید 
در بین کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان 

نسبت به موفقیت این روند رنگ ببازد.
استانبول  میزبان نشست سرنوشت ساز  ترک ها که 
هستند، نیز نسبت به پراکنده گی در آرا و نظریات 
نهادها و کنش گران حوزه جمهوریت ابراز نارضایتی 

کرده اند.
نمی توانند  آن ها  که  گفته اند  ترکیه  مقامات 
که  بگیرند  برعهده  را  نشستی  برگزاری  مسوولیت 
پیش از برگزاری امکان دست یافتن به یک نتیجه 

مطلوب از آن متصور نیست.
به همین ترتیب، امریکا، ناتو و سازمان ملل متحد 
حوزه  در  نظر  و  طرح  پراکنده گی  وجود  از  نیز 

جمهوریت ابراز نگرانی کرده اند.
جانب  از  متعدد  طرح های  ارایه  که  گفته اند  آن ها 
یک  به  رسیدن  برای  تالش ها  جمهوریت،  حوزه 

ناکامی  با  را  استانبول  نشست  در  مطلوب  توافق 
روبه رو خواهد کرد.

به قول این منابع، امریکا، ناتو، ترکیه و سازمان ملل 
متحد به این باور هستند که ابتدا بهتر است نهادها 
و کنش گران حوزه جمهوریت نظریات و طرح های 
استانبول  نشست  سپس  و  کنند  توحید  را  خود 

برگزار شود.

سیاسی  گروه های  که  شرایطی  در  آن ها،  نظر  از 
نتوانند در ایجاد یک طرح واحد به توافق برسند، 
توازن سیاسی در این نشست برهم خواهد خورد و 
تالش ها برای رسیدن به نتیجه قابل قبول برای همه 

طرف ها به شکست روبه رو خواهد شد.

این آگاهان و ناظران روند صلح افغانستان هم چنان 
به ۸صبح گفته اند که امریکایی ها نشر نتایج ارزیابی 
توافق نظر در  ایجاد  تا  را  توافق نامه دوحه  از  خود 

حوزه جمهوریت به تاخیر انداخته اند.
به گفته آن ها، سفر زلمی خلیل زاد به ترکیه که برای 
انجام  استانبول  نشست  برای  فنی  آماده گی  اتخاذ 

شده بود تاکنون به نتیجه روشنی نرسیده است.

گفته می شود با وجودی که طرف های برگزار کننده 
و  فنی  آمادگی های  روی  نشست  این  میزبان  و 
آجندای نشست کار می کنند، به علت سردرگمی 
و پراکنده گی طرح و نظر در حوزه جمهوریت، این 

تالش ها با بن بست روبه رو شده است.

پس از نشر طرح دولت بایدن برای صلح افغانستان، 
حوزه  رسمی  نهادهای  و  سیاسی  گروه های 
جمهوریت هر کدام از شرکت با طرح  های مستقالنه 

در این نشست گپ زده اند.
شورای عالی مصالحه ملی نیز اعالم کرده است که 
طرح های  تمام  مرور  از  پس  دارد  تالش  نهاد  این 
نشست  در  ارایه  برای  را  واحد  طرح  یک  موجود، 

استانبول آماده کند.
پیش تر این منابع به ۸صبح گفته بودند که نشست 
نخواهد  برگزار  پیش بینی شده  زمان  در  استانبول 

شد.
به شمول پیشنهاد طالبان مبنی بر برگزاری نشست 
استانبول پس از ماه رمضان، تعدد طرح ها در حوزه 
جمهوریت باعث شده است که برگزارکننده گان این 
نشست نتوانند تاریخ روشنی را برای برگزاری این 

نشست تعیین کنند.
موفقیت  عدم  صورت  در  می گویند  آگاهان  این 
حوزه جمهوریت برای رسیدن به یک طرح واحد، 
تالش های جاری برای برگزاری نشست استانبول با 
بن بست روبه رو خواهد شد؛  حتا اگر نشست مذکور 
دست  به  آن  از  مطلوب  نتایج  شود،  هم  برگزار 

نخواهد آمد.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

۸۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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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.
۳

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

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

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   
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DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time
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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.
۳

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

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

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
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

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

باشنده گان بلخ به حکومت؛ 



امنیت ملی از کشته شدن یک عضو برجسته 
القاعده و یک فرمانده طالبان در پکتیکا خبر داد

نهادهای حامی رسانه های آزاد نسبت به حمالت علیه 
رسانه های چاپی در فضای مجازی ابراز نگرانی کردند

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرد که نیروهای ویژه این ریاست با اجرای 
یک عملیات هدف مند یک عضو برجسته شبکه 
ولسوالی  در  را  طالبان  فرمانده  یک  و  القاعده 

گیان والیت پکتیکا کشته اند.
در اعالمیه ریاست عمومی امنیت ملی که روز 
از عضو شبکه  سه شنبه، دهم حمل نشر شد، 
به  تاجیکی مشهور  نام »دولت بیگ  به  القاعده 
عضو  او  است.  شده  یاد  التاجیکی«  ابومحمد 

شبکه القاعده در شبه قاره هند بوده است.
در این اعالمیه از فرمانده طالبان به نام »حضرت 
علی مشهور به حمزه مهاجر« یاد شده است که 

باشنده  اصلی وزیرستان پاکستان بوده است.
اصلی  طراحان  از  را  تن  دو  این  ملی  امنیت 
بزرگ  و  خونین  پیچیده،  مشترک  حمالت 

طالبان و القاعده عنوان کرده  است.
از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اعالمیه  در 
ارتباطی شبکه  اشخاص  عنوان  به  تن  دو  این 
القاعده و گروه طالبان یاد شده است. این دو 
تن مسوولیت تجهیز و تمویل گروه طالبان را 

بر عهده داشته اند.
واپسین اقدام این عضو شبکه القاعده و فرمانده 
حمالت  اجرای  برای  مشورت دهی  طالبان 

گسترده بهاری به طالبان خوانده شده است.

۸صبح، کابل: نی یا حمایت کننده رسانه های 
خبرنگاران  مصونیت  کمیته  و  افغانستان  آزاد 
یک  نشر  با  حمل  دهم  سه شنبه،  روز  افغان 
علیه  حمالت  به  نسبت  مشترک  اعالمیه 
رسانه های چاپی در فضای مجازی ابزار نگرانی 

کرده اند.
مسوول  نهادهای  از  مشترک  اعالمیه  این  در 
خواسته شده است که به این موضوع به صورت 

جدی رسیده گی کنند.
این دو نهاد در این اعالمیه نگاشته اند: »تعدادی 
از رسانه های افغانستان به خصوص رسانه های 
طریق  از  خاص  گروه های  حمالت  در  چاپی 
به  قرارگرفته اند.  تهدید  مورد  مجازی  فضای 
باور تعدادی از مسووالن رسانه های چاپی، افراد 
موظف حکومتی از طریق شبکه های اجتماعی 
این  گفته  به  می زنند.  آن ها  تهدید  به  دست 
افراد، به گونه ویژه وقتی گزارش های پژوهشی 
را به نشر می سپارند، مورد تهدید بیش تر واقع 

می شوند«.
مصونیت  کمیته  و  نی  مشترک  اعالمیه  طبق 
به  افغانستان  مطرح  روزنامه  دو  خبرنگاران، 
سوی  از  که  نوشته اند  نامه ای  در  نهادها  این 

امنیت ملی، برنامه ابومحمد تاجیکی و حمزه 
مهاجر در افغانستان را فراهم کردن سالح های 
در  طالبان  به  نظامی  آموزش  و  پیش رفته 
والیت های غزنی، لوگر و زابل عنوان کرده است.
 در اعالمیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده 
نظامی  آموزش  وظیفه  نامبرده  افراد  که  است 
در  و  داشتند  را  طالبان  گروه  به جنگ جویان 
تالش گسترش این برنامه در سایر قرارگاه های 

طالبان بوده اند.
آن چنان که امنیت ملی اعالم کرده است، محل 
فعالیت این افراد در غزنی تثبیت شده بود، اما 
هنگامی که قصد رفتن به والیت پکتیکا را به 
را  و تجهیز جنگ جویان طالبان  تمویل  هدف 

داشتند، کشته شدند.
ادعاهای  خالف  که  است  گفته  ملی  امنیت 
القاعده،  با  روابط  قطع  بر  مبنی  طالبان  گروه 
این سومین عملیات هدف مند است که بعد از 
امضای توافق نامه دوحه در آن اعضا و رهبران 
القاعده در پایگاه های طالبان هدف قرار  ارشد 

گرفته است.
طبق توافق نامه دوحه طالبان، باید روابط خود 
را با القاعده قطع کنند. این گروه متهم به حفظ 
درباره  اما  است. گروه طالبان  روابط شده  این 

اظهارات تازه امنیت ملی چیزی نگفته است.

گروه های خاص در فضای مجازی مورد حمله 
قرار می گیرند.

در اعالمیه آمده است: »متأسفانه به دلیل اوضاع 
نابسامان داخلی، امکان پی گرد و پی گیری این 
مساله برای همه  ی ما دشوار است. ما احساس 
می کنیم که این افراد از حمایت مستقیم مالی 

و تکنالوژیک دولت برخوردار اند.«
نی و کمیته  مصونیت خبرنگاران با نگرانی از این 
وضعیت، از نهادهای مرتبط خواسته اند تا این 
قضیه را به  صورت همه جانبه پی گیری کنند. 
به باور نی و کمیته مصوونیت، هرگونه تهدید، 
ترعیب و هراسان کردن رسانه ها از هر طریق 
ممکن یک عمل غیرقانونی بوده و باید از جانب 

نهادهای امنیتی مورد پی گرد قرار گیرد.
این دو نهاد حامی رسانه ها از وزارت امور داخله 
به  ویژه بخش پولیس سایبری خواسته اند که با 
تحقیق ادعای این دو روزنامه را مورد بررسی 

قرار دهد.
این نهادها تأکید کرده اند که عامالن این گونه 
تهدیدها را حتا اگر زیر چتر حکومت نیز کار 
می کنند، باید بازداشت و هویت آن ها رسانه ای 

شود.

غیرنظامی  ابتدایی  دادستانی  کابل:  ۸صبح، 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، 
محمدهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت 
مالیه، شادمحمد سرگند مشاور رییس جمهور 
در امور زیربنا و رویا رحمانی سفیر افغانستان در 
امریکا را در پیوند به اختالس از بودجه ساخت 
متهم  واشنگتن  در  افغانستان  سفارت  دیوار 
شناخته و از دادگاه خواستار مجازات برای آن ها 

شده است.
در صورت دعوای دادستان این پرونده، قیومی، 
رحمانی، و سرگند به اختالس ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ 
دالر در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در 

واشنگتن متهم شده اند.
در این صورت دعوا به صورت تفیصلی توضیح 
برخی  مزبور که  مقام های  است که  داده شده 
از آن ها اکنون برحال نیستند، در ساخت این 
دیوار از صالحیت های وظیفه ای خود نیز سوء 

استفاده کرده اند.
از  استفاده  سوء  به  پیوند  در  موظف  دادستان 
از  نیز  مقام  سه  این  وظیفه ای  صالحیت های 

دادگاه خواستار مجازات شده است.

دو  در  زن  واکسیناتور  سه  کابل:  ۸صبح، 
حمله مسلحانه در شهر جالل آباد، مرکز والیت 
از  ننگرهار کشته شده اند. این دو حمله پیش 
چاشت روز سه شنبه، دهم حمل در ناحیه های 
چهارم و هفتم شهر جالل آباد به وقوع پیوسته 

است.
که  گفته اند  ۸صبح  روزنامه  به  صحی  منابع 
چهارم  ناحیه  در  که  مسلحانه ای  حمله   در 
نام  به  زن  یک  گرفت،  صورت  جالل آباد  شهر 
نقش  در  نگینه  است.  شده  کشته  »نگینه« 
هم آهنگ کننده کمپین تطبیق واکسن پولیو در 

جالل آباد کار می کرد.
ناحیه   در  که  دومی  حمله  در  منابع،  قول  به 
هفتم شهر جالل آباد صورت گرفت، دو کارمند 
رضاکار کمپین تطبیق واکسن پولیو به نام های 

»بصیره و سمینه« کشته شده اند.
در  نیز  بمب  یک  صحی،  منابع  اعالم  طبق 
نزدیکی دفتر مربوط به بخش واکسن پولیو رخ 

داده است که تلفات در پی نداشته است.
مقام های محلی ننگرهار درباره این سه حمله در 

شهر جالل آباد چیزی نگفته اند.
تطبیق  کمپین  کارمندان  بر  حمله  مسوولیت 
واکسن پولیو در ننگرهار را فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
کمپین تطبیق واکسن پولیو روز دوشنبه، نهم 
روند حدود  این  در  است  قرار  آغاز شد.  حمل 
۹.۶ میلیون کودک زیر پنج سال واکسن شوند.

در مراسم شروع این کمپین، وزارت صحت عامه 
اعالم کرد که ممانعت گروه های مسلح مخالف 
واکسن  تطبیق  فراروی  جدی  چالش  دولت، 

پولیو در کشور است.
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه از 
را در  مخالفان مسلح خواسته است که دولت 

تطبیق واکسن پولیو کمک کنند.
در سال جاری میالدی یک واقعه نوع اول پولیو 
در کشور و چندین واقعه نوع دوم آن ثبت شده 

است.
مقام های وزارت صحت عامه می گویند که نوع 
دوم پولیو از پاکستان در کشور شیوع پیدا کرده 

است.

 

طبق آن چه مقامات در شورای عالی مصالحه ملی اعالم کرده اند، 
نشست  این  در  است.  »فیصله کن«  نشست  استانبول یک  نشست 
انتقال قدرت، آتش بس  نظام سیاسی، شیوه  اساسی،  قانون  درباره 
این  می شود. طبق  تصمیم گیری  دیگر  مرتبط  مسایل  از  بعضی  و 
اعالم، نشست استانبول یک نشست ساده مشورتی - رای زنی و یا 
اما  این نشست  نیست.  بزرگ تر دیگر  برای یک نشست  مقدمه ای 
اگر نتواند به نتیجه قطعی برسد، دست کم انتظار می رود که هسته 
تصمیمات نهایی را برای یک نشست دیگر که هم سطح آن باشد، 
بگذارد. بنابراین، نشست استانبول از هر حیث نسبت به نشست های 
قبلی که در پیوند به صلح افغانستان برگزار شده بود، متفاوت و حایز 

اهمیت است.
اما خطرهایی هم در کمین نشست »فیصله کن« استانبول نشسته 
است. این خطرها شامل تعدد طرح ها، تعویق برنامه خروج، اختالف 
نظر روی زمان نشست و احتمال امتناع سران دولت افغانستان و 
گروه طالبان از شرکت در این نشست می شود. این خطرها، سازمان 
ملل متحد، امریکا و ترکیه را به شدت نگران کرده است. از همین 
رو، آن ها در تالش هستند تا این خطرات را پیش از برگزاری نشست 

برطرف کنند.
مقامات  جمهوریت،  حوزه  از  استانبول  »فیصله کن«  نشست  در 
عالی رتبه دولت به  شمول غنی و عبداهلل و هم چنان سران احزاب 
از طرف دولت  این دعوت نامه  اقوام دعوت خواهند شد.  بزرگان  و 
ترکیه آماده می شود. هم چنان، از جانب طالبان نیز رهبران بلندپایه 
این گروه، به  ویژه مال هبت اهلل در جمع مدعوین نشست استانبول 
خواهند بود. هرچند مرگ و زنده گی این رهبر طالبان فعاًل در هاله 
ابهام است. شرکت غنی در نشست استانبول اما مشروط به شرکت 

مال هبت اهلل در این نشست است.
انتظار امریکا، ترکیه و سازمان ملل متحد از نشست استانبول نیز 
آن است که این نشست باید فیصله نهایی را درباره جنگ و صلح 
افغانستان صادر کند. از همین رو، آن ها گفته اند که اگر نماینده گان 
حوزه جمهوریت با یک طرح واحد در این نشست شرکت نکنند، 
از برگزاری آن منصرف خواهند شد. تابع همین انتظار، قرار شده 
است که تنها مقامات بلندپایه دولت و طالبان در نشست استانبول 
دعوت شوند و در تصمیم گیری های این نشست از صالحیت بالمنازع 

برخوردار باشند.
به دلیل انتظارات بلندی که از نشست استانبول وجود دارد، شورای 
عالی مصالحه ملی فعاًل سرگرم توحید طرح های پراکنده در حوزه 
بر  را در  البته ممکن است زمان زیادی  این کار  جمهوریت است. 
بگیرد. دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر نیز هیأتی را برای بحث 
و مشورت با رهبران این گروه به پاکستان فرستاده است. موضوع 
خروج سربازان بین المللی از افغانستان و مسأله انتخابات به عنوان 
سازوکار انتقال قدرت، از جمله مهم ترین موضوعاتی است که این 
هیأت در سفرش به پاکستان درباره آن بحث و مشورت می کند. 
این گروه اما قباًل پیشنهاد کرده بود که نشست استانبول باید پس 
از ماه رمضان برگزار شود؛ تاریخی که هم امریکا و هم شورای عالی 
مصالحه ملی با آن موافق نیستند. ترجیح آن ها این است که نشست 
استانبول پیش از ماه می برگزار و روی بعضی از مسایل از جمله 

آتش بس در ماه رمضان توافق حاصل شود.
با توجه به این که نشست استانبول از شأن و جایگاه بلندی نسبت به 
نشست های قبلی درباره صلح افغانستان برخوردار است، بهتر است 
که نماینده گان جمهوریت و امارت با آماده گی کامل در آن حضور 
پیدا کنند. یکی از این آماده گی ها، تهیه طرح جامع به نماینده گی 
از این دو حوزه است. مسوولیت تهیه این طرح در حوزه جمهوریت 
بر عهده شورای عالی مصالحه ملی است. این نهاد باید طرح های 
ارایه و  برای  را  پراکنده حوزه جمهوریت را توحید کند و کمرش 
دفاع از آن در نشست استانبول محکم ببندد. برای حوزه جمهوریت 
مایه شرم و شکست خواهد بود که دو طرح جداگانه از آدرس این 
حوزه به نشست استانبول سپرده شود؛ کاری که قرار بود در افتتاح 
نشست بین االفغانی دوحه و نشست ترویکای توسعه یافته در مسکو 

انجام شود.
گروه طالبان نیز باید برای استفاده بهتر از این فرصت تاریخی آماده 
شود. اگر این گروه به فکر فتح از راه جنگ باشد، کاماًل در اشتباه 
است. نشست استانبول مثل نشست های بین االفغانی دوحه نیست 
وقت کشی  حواشی،  در  بازی  انجام  با  و  گرفت  بازی  به  را  آن  که 
کرد. اگر این نشست به هر دلیلی با شکست مواجه شود، یکی از 
بزرگ ترین فرصت های تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان از 
را  باید اهمیت نشست استانبول  دست خواهد رفت. گروه طالبان 
درک کند و متناسب با شأن و جایگاه این نشست برای شرکت در 

آن آماده شود.
است،  نشسته  استانبول  نشست  در کمین  که  با وجود خطرهایی 
امید می رود که این نشست در فرصت مناسب برگزار شود. مردم 
افغانستان انتظار دارند که این نشست بتواند سنگ تمام قضیه جنگ 
و صلح این کشور باشد. یا دست کم مسیری را به سوی آینده باز 
کند که فرجام آن صلح پایدار باشد. باید با خطرات موجود در برابر 
نشست استانبول به صورت منطقی مبارزه و حداکثر تالش ها نیز 

روی استفاده بهینه از این نشست متمرکز شود.
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قیومی، سرگند و بانو رحمانی 

به اختالس در ساخت دیوار 
سفارت افغانستان در امریکا 

متهم شدند

سه واکسیناتور زن در دو 
حمله مسلحانه در ننگرهار 

کشته شدند



عبداالحمد حسینی 

نهمین دور نشست »قلب  آسیا 
- روند استانبول« روز سه شنبه، 
دهم حمل، پایان یافت. اعضای 
این نشست که در شهر دوشنبه، 
برگزار  تاجیکستان،  پایتخت 
اعالمیه  یک  سرانجام  بود،  شده 
سیاسی  صلح،  »همکاری های  مورد  در  را  ماده ای   3۰
و  »پناهنده گان  مخدر«،  مواد  با  »مقابله  امنیتی«،  و 
بازگشت کننده گان«، »همکاری اقتصادی«، »سازمان های 
منطقه ای و بین المللی« و »اقدامات اعتماد سازی« صادر 
کردند. در این نشست بر برقراری آتش بس و صلح، حفظ 
و  مخدر  مواد  قاچاق  و  تروریسم  با  مبارزه  دست آوردها، 
گسترش همکاری های منطقه ای تأکید شد. محمداشرف 
غنی، رییس جمهور کشور، در این نشست گفت که تأمین 
صلح و ثبات در افغانستان همانند آب و هوا برای همه 
در  آرامش  به  منجر  ثبات  و  صلح  این  و  است  ضروری 
منطقه می شود. او بر انتقال قدرت در کشور از راه  انتخابات 
تأکید کرد. امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، 
گفت که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و راه حل 
آن در دیپلماسی و توافق سیاسی نهفته است. به گفته او، 
تاجیکستان تجربه غنی در روند صلح دارد و حاضر است 
َدین خود در این راستا به افغانستان را ادا کند. وزارت امور 
خارجه کشور دور نهم نشست قلب آسیا - روند استانبول 
را »موفقانه« توصیف کرد. گفتنی است که این نشست 
با عضویت ۱5 کشور و حمایت ۱۶ کشور و حدود ۱۱ 

سازمان و نهاد بین المللی برگزار شد. 
براساس اعالمیه ای که در پایان روز سه شنبه، دهم حمل 
نشر شد، در نهمین دور از این نشست ها بر »بیانیه های 
پیشین اعضای نشست قلب آسیا - روند استانبول مبنی 
صلح،  ارتقای  برای  نتایج  و  اهداف  اصول،  به  تعهد  بر 
امنیت و رفاه افغانستان«، »اهمیت نشست قلب آسیا به 
هدایت افغانستان، تقویت گفت وگو و اعتماد سازی میان 
کشورهای منطقه و ترویج همکاری های سیاسی، امنیت 
و اقتصادی منطقه ای به هدف ایجاد صلح ، ثبات و رفاه 
در افغانستان و کل منطقه توسط قلب آسیا«، »ضرورت 
پیش برد همکاری و گفت وگوی منطقه ای به عنوان ابزاری 
و  مشترک  چالش های  با  مقابله  برای  ضروری  و  موثر 
در  اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعه  و  ثبات  امنیت،  ارتقای 
منطقه قلب آسیا و تجدید تعهد برای تقویت همکاری های 
پیش رفته از طریق ترکیبات مختلف دو جانبه ، فرآیندهای 
شرکت کننده  کشورهای  بین  در  چند جانبه  و  سه جانبه 
است.  شده  تأکید  موثر«  روشی  به  پشتی بانی کننده  و 
هم بسته گی  و  همکاری  بر  نشست  این  در  هم چنان 
کشورها و سازمان های حاضر در نشست قلب آسیا هنگام 

همه گیری کرونا تأکید شده است. 
این  امنیتی،  و  سیاسی  صلح،  همکاری های  بخش  در 
از  و  کرد  پشتی بانی  افغانستان  صلح  روند  از  نشست 
کشورهای  و  منطقه ای  کشورهای  همسایه،  کشورهای 
تالش شان  حداکثر  که  خواست  افغانستان  بین المللی 
را برای موفقیت این روند به کار ببندند. به باور اعضای 
نشست قلب آسیا - روند استانبول، »ثبات و رفاه درازمدت 
در منطقه نیازمند صلح و امنیت در افغانستان است« و 
کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای رسیدن به صلح 
منابع  و  »مسوولیت  عنوان  به  افغانستان  در  ثبات  و 
مشترک« به شکل واحد کار کنند. اعضای این نشست 
طریق  از  صلح  روند  »تسریع  برای  کشورها  تالش  از 
مذاکره معنادار«، مذاکرات بین االفغانی، نشست ترویکای 
توسعه یافته در مسکو، آماده گی برای »نشست سطح باال 
در ترکیه« و تعیین جان آرنو به عنوان نماینده شخص 
دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان استقبال کردند. 
در اعالمیه تأکید شده است که آتش بس جامع و دایمی 
سبب توافق سیاسی می شود و هر گونه توافق سیاسی باید 
»از حقوق همه افغان ها از جمله زنان ، جوانان و اقلیت ها 
به  باید  نشست،  این  اعضای  گفته  به  کند«.  محافظت 
عالقه مندی افغان ها برای دست یابی به صلح و رفاه پایدار 
اقتصادی،  احترام گذاشته و زمینه حفظ دست آوردهای 
شمول  به  اخیر  دهه  دو  توسعه ای  و  سیاسی  اجتماعی، 

تعهدات بین المللی آن احترام گذاشته شود. 
محکوم  را  افغانستان  در  نشست خشونت ها  این  اعضای 
کرده و گفته اند که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. 
در اعالمیه بر »لزوم آتش بس فوری ، دایمی و جامع« و 
»از سرگیری مذاکرات صلح آمیز با کمال احترام به حقوق 
بشردوستانه بین المللی« تأکید شده است. اعضای نشست 
قلب آسیا - روند استانبول با ابراز نگرانی از گزارش شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در مورد ادامه همکاری طالبان 
از  القاعده،  جمله  از  بین المللی،  تروریستی  گروه های  با 
اقدام طالبان مبنی بر جای ندادن جنگ جویان خارجی 
در صفوف شان استقبال کرده اند. با این حال تصریح یافته 
است که باید از استفاده نشدن خاک افغانستان به عنوان 
و  منطقه ای  کشورهای  علیه  تروریستان  امن  پناهگاه 
بین المللی اطمینان حاصل شود. هم چنان از »فداکاری« و 
»دست آوردهای« نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در 
راستای مبارزه با »تروریسم« تقدیر و بر اهمیت حمایت و 
ارتقای ظرفیت آنان تأکید شده است. هم چنان در اعالمیه 
تذکر یافته است که با تقویت تالش های جمعی،  باید با 
مقابله  منطقه  در  افراط گرایی  و  تروریسم  اقسام  و  انواع 
شود و این کار در مطابقت با منشور سازمان ملل متحد و 

تعهدات حقوق بین الملل صورت گیرد. 
از  با مواد مخدر«، اعضای این نشست  در بحث »مقابله 
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سطح باالی کشت غیرمجاز و تولید تریاک در افغانستان، 
حجم قاچاق مواد مخدر ، تجارت غیرقانونی مواد مخدر و 
نگرانی  ابراز  این موضوع  به  از موارد مربوط  برخی دیگر 
کرده اند. به باور اعضای این نشست، چنین مواردی توسعه 
تهدید  را  جهان  ثبات  و  امنیت  اجتماعی،  ـ  اقتصادی 
ترویج  تریاک،  کردن  ریشه کن  بر  ترتیب  بدین  می کند. 
معیشت های جای گزین، اجرای قانون، پیش گیری، درمان، 
به  راستا  این  در  اطالع رسانی  برای  تالش  و  توان بخشی 
عنوان یک استراتژی جامع و واحد مورد نیاز، تأکید شده 
است. کشورهای حاضر در این نشست از جامعه جهانی 
خواسته اند که به حمایت در راستای مبارزه با مواد مخدر 
و تالش برای از بین بردن قاچاق و تولید آن در افغانستان 
ادامه دهند. آن ها افزون بر تأکید باالی ایجاد بدیل برای 
قانون و کنترل  اجرای  راستای  اقدام ها در  از  کشاورزان، 

مرزهای قدردانی کرده اند. 
در بخش پناهنده گان و بازگشت کننده گان، از کشورهای 
پناهنده  میلیون ها  از  میزبانی  و  حمایت  بابت  منطقه 
است.  افغان در جریان چهار دهه گذشته ستایش شده 
این کشورهای با تأکید بر نقش ایران و پاکستان در این 
راستا، ابراز امیدواری کرده اند که با در نظرداشت وضعیت 

معیشت، زمینه برگشت و ادغام باوقار آنان فراهم شود. 
از  که  است  شده  گفته  اقتصادی«  »همکاری  بحث  در 
چارچوب ملی صلح در نشست جینوا، به شمول ستون های 
می شود.  استقبال  بازسازی  و  دولت سازی  صلح سازی، 
هم چنان از مشارکت و تعهد بلندمدت جامعه جهانی برای 
بر ضرورت حمایت  افغانستان قدردانی و  از مردم  حمایت 
تعهدات  بر  مبتنی  مرفه  و  باثبات  صلح آمیز،  افغانستان  از 
افغان ها در نشست »جینوا - ۲۰۲۰« تأکید شده است. به 
باور اعضای این نشست، همکاری  اقتصادی و ادغام منطقه ای 
اجتماعی  ـ  اقتصادی  توسعه  برای  را  فرصت های گسترده 
بلند مدت و گسترده  اقتصادی  فراهم می کند و »پتانسیل 
در افغانستان و منطقه« می تواند ابزاری برای دست یابی به 

صلح، ثبات و رفاه اقتصادی پایدار در کشور شود. 
هم چنان از تالش های مشترک افغانستان و منطقه برای 
تقویت گفت وگو و همکاری در پیش برد توسعه اقتصادی 
منطقه ای ،  اتصال  تسهیل  بر  و  استقبال  افغانستان  در 
تجارت و حمل ونقل ، گسترش همکاری ویزای کنسولی ، 
تسهیل سفرهای تجاری ، گسترش تجارت ، افزایش قبلی 
رشد  هدف  به  زیرساخت ها  توسعه  و  سرمایه گذاری ها 
منطقه  و  افغانستان  در  ایجاد مشاغل  و  پایدار  اقتصادی 
تأکید شده است. در این نشست »نقش تاریخی افغانستان 
به عنوان یک پل زمینی در ارتقای ارتباطات منطقه ای و 
ادغام اقتصادی کشورهای عضو« برجسته شده و تصریح 
منطقه ای  ـ   اقتصادی  همکاری های  این  که  است  یافته 
نقش مهمی در دست یابی به ثبات و توسعه در افغانستان 
دارد. هم چنان از نقش برخی دیگر از سازمان ها در بحث 

همکاری های اقتصادی ـ  منطقه ای تمجید شده است. 
بر  بین المللی«  و  منطقه ای  »سازمان های  موضوع  در 
نقش سازمان های منطقه ای در پشتی بانی از نشست قلب 
آسیا - روند استانبول و لزوم تقویت آن با سایر سازمان ها 
تأکید شده است. هم چنان کشورهای عضو »نقش اصلی 
و بی طرفانه سازمان ملل متحد در برقراری صلح و ثبات 
افغانستان« را به رسمیت شناخته اند و از تالش های  در 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و جان آرنو، 
نماینده شخصی او برای افغانستان، قدردانی شده است. 
اسالمی  همکاری های  سازمان  مداوم  تالش  از  هم چنان 
در راستای حمایت از روند صلح افغانستان و درخواست 

آتش بس فوری و همه جانبه تقدیر شده است. 
در  عضو  کشورهای  اعتمادسازی«،  »اقدامات  بحث  در 
به  را  اعتمادسازی  اقدامات  اهمیت  که  گفته اند  اعالمیه 
عنوان عنصر اصلی برای افزایش اعتماد و همکاری عملی 
سیاسی ، امنیتی و اقتصادی در منطقه درک می کنند و 
از پاکستان به دلیل برگزاری  خواستار دوام آن هستند. 
نشست  و   )RTG( منطقه ای  فنی  گروه  نشست  اولین 
به  برگزاری  و  شده  قدردانی   )CBM( کشاورزی  توسعه 
را خواستار شدند. هم چنان  آینده آن  موقع نشست های 
از حمایت ارزشمند جامعه جهانی در مورد نشست قلب 
آسیا - روند استانبول قدردانی و بر دوام آن برای تحقق 
فعالیت های اولویت بندی شده تأکید شده است. در ادامه 
از محیط  زنان و حفاظت  توانمند سازی  برنامه جدید  بر 
شده  قدردانی  آن  در  مشترک  کار  از  و  تأیید  زیست 
است. هم چنان از حضور بانک جهانی به عنوان سازمان 
حمایت کننده جدید در نشست قلب آسیا - روند استانبول 

استقبال شده است. 
در بخش »نتیجه« تصریح یافته است که نشست بعدی 
مقام های ارشد این نشست در جریان سه ماه بعد برگزار 
و روی اجرا و پی گیری تصمیمات بحث شود. در پایان از 
تاجیکستان برای میزبانی این دور از نشست ها قدردانی و 
از افغانستان بابت میزبانی دور بعدی استقبال شده است. 
گفتنی است که این اعالمیه از سوی ۱5 کشور عضو تایید 
و از سوی کشورها و سازمان های بین المللی استقبال شده 

است.

تأکید غنی بر انتقال قدرت از راه انتخابات
نشست  این  در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
از جمله سخنرانان اصلی بود. او گفت صلح در افغانستان 
نه تنها یک خواست ، بلکه یک نیاز مبرم است. وی افزود، 
افغانستان آماده است که برای رسیدن به یک صلح پایدار، 
با کشورهای منطقه و جهان کار کند. او ابراز امیدواری کرد 
که حکومت افغانستان به همکاری کشورهای کمک کننده 
غنی  بگذارد.  پایان  نقطه  زور گویی  و  خشونت  به  بتواند 
توضیح داد که ادامه  جنگ و خشونت برضد منافع کشور 
بوده و افغانستان باید از آن رهایی یابد. او تاکید کرد که 
تامین صلح و ثبات در افغانستان همانند »آب و هوا« برای 
در  ثبات  و  صلح  برقراری  او،  باور  به  است.  ضروری  همه 
منطقه  در  آرامش  و  ثبات  برقراری  به  منجر  افغانستان 
می شود. رییس جمهور در این نشست خاطر نشان کرد که 
گذر زمان نشان خواهد داد که مردم و حکومت افغانستان 
برای رسیدن به صلح چه قدر اذیت شده و رنج دیده اند. او 
گفت: »من نمی توانم درد و رنج مردم و نیروهای امنیتی و 
دفاعی خود را که هر روز به خاطر وطن قربانی می دهند، به 
کلمات بیان کنم. مردم افغانستان به آینده شان امیدوار ند.«
رییس جمهور غنی در ادامه تصریح کرد که مردم و حکومت 
افغانستان امید خود را از دست نداده اند و با توجه به این که 
دولت افغانستان و شرکای بین المللی اش فهم مشترک در 
زمینه صلح دارند، این مهم تامین می شود. او تاکید کرد که 
صلح تنها یک خواهش نه، بلکه یک ضرورت است و این 
مهم را از روز اول ریاست جمهوری اش به عنوان یک اولویت 
در نظر گرفته است. غنی تصریح کرد، از زمانی  که دولت 
رهبری روند صلح را برعهد گرفته و اجماع ملی برای صلح 
را تامین کرده است، توانسته برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ 
او  کند.  برقرار  طالبان  گروه  با  را  آتش بس چهار روزه  یک 
گفت که این آتش بس یک جشن ملی واقعی و تجلی اراده 
مردم افغانستان برای پذیرش آینده، غلبه بر گذشته و نشان 
دادن این بود که طالبان می توانند درگیر گفت وگوها باشند. 
او افزود: »بحث بین  طالبان و زنان افغانستان و نیروهای 

امنیتی افغانستان و طالبان واقعاً دلچسب بود.« 
در  افغانستان  که  کرد  خاطر نشان  کشور  جمهور  رییس 
همکاری با شرکای بین المللی اش در تالش است تا به یک 
صلح واقعی و پایدار برسد. او گفت که برای رسیدن به صلح، 
باید آتش بس برقرار شود و جامعه بین المللی از این روند 
نظارت کند. هم چنان وی بیان کرد که در صورت رسیدن 
به یک توافق نامه، این توافق نامه باید تاییدی لویه جرگه را 

کسب کند. 
از  قدرت  انتقال  به  غنی  جمهور  رییس  دیگر  جانب  از 
که  گفت  نشست  این  در  او  کرد.  تاکید  انتخابات  راه 
از  جانشینش  به  قدرت  سپردن  افتخارش  »بزرگ ترین« 
او به شدت  انتخابات است. آقای غنی تأکید کرد که  راه 
از برگزاری انتخابات در اولین فرصت حمایت می کند. به 
باور او، این انتخابات باید سراسری، عادالنه و شفاف برگزار 
شود و کشورهای منطقه ، جهان و نهادهای بین المللی از  
حافظ  و  نهایی  را  مرحله  این  او  کنند.  نظارت  روند  این 
صلح دانست. رییس جمهور غنی تصریح کرد که پس از 
برقراری صلح، کار طوالنی آغاز می شود که آن  هم ادغام 
جنگ جویان و پناهنده گان و تعریف واضح از اولویت های 
جدید امنیتی، توسعه و حکمرانی است. غنی گفت که در 
این مرحله افغانستان نیاز دارد که مسیر خود را در مسیر 

صلح عادالنه و پایدار حفظ کند. 
برای  طرحش  مورد  در  بیش تر  جزییات  جمهور  رییس 
برقراری صلح نداد، اما افزود که تجربه و درس هایی که 
از روندهای صلح در سراسر جهان گرفته شده، ارزشمند 
است. او به روند صلح تاجیکستان اشاره کرد و گفت، از 
آن جایی که تاجیکستان تجربه بسیار مهم در این زمینه 
فراهم می کند  افغانستان  برای مردم  را  امکان  این  دارد، 
منابع  از  صلح آمیز  استفاده  و  پایدار  صلح  مزایای  از  تا 
»خدادادی« به منظور توسعه کشور، بهره ببرند. از جانب 
دیگر غنی به نقش کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت 
صلح  حفظ  و  برقراری  در  مهم  نقش  کشورها  این  که 
دارند. او توضیح داد که امنیت این مناطق ذاتاً به امنیت 
افغانستان پیوند خورده و مبارزه با سازمان های تروریستی 
او  است.  کشورها  این  همه گی  وظیفه  فراملی  جنایی  و 
نفع همه   به  مرفه  و  افغانستان صلح آمیز  که  کرد  تاکید 
کشور است و تامین امنیت در افغانستان آرامش جهانی را 

در پی خواهد داشت. 
غنی در حالی بر انتقال قدرت از راه انتخابات تاکید می کند 
که پیش از این امریکا یک طرح را برای حل مشکالت کنونی 
افغانستان به طرف های گفت وگو کننده پیش کش کرده که 
در آن نقشه راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده 
را  احتمالی  سناریوی  امریکا چندین  این طرح،  در  است. 
برای ایجاد دولتی زیر نام »دولت انتقالی صلح« پیش بینی 
کرده است. براساس این طرح، قرار است یک ساختار جدید 
سیاسی به نام »دولت انتقالی صلح افغانستان« به میان آید 
که دارای »سه قوای مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی 
دادگاه های محلی« خواهد  و  عالی  دادگاه  دارای  و مقننه 
عالی  شورای  یک  ایجاد  طرح،  این  در  آن،  بر  عالوه  بود. 

فقه اسالمی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی نیز در 
نظر گرفته شده است. با آن که این طرح با حکومت و گروه 
طالبان در میان گذاشته شده، اما ظاهراً دیده می شود که 
حکومت آن را نپذیرفته و طرح خودش را روی دست دارد. 
رییس جمهور غنی پیش از این نیز به تکرار بر انتقال قدرت 
از راه انتخابات تاکید کرده است. رییس جمهور گفته است 
انتخابات زودهنگام  به صلح آماده است  برای رسیدن  که 
را برگزار کند؛ طرحی که از سوی برخی نهادها غیرقابل 

تطبیق خوانده شده است. 

رحمان: با توجه به تجربه صلح، حاضریم با افغانستان 
همکاری کنیم

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، از سخنرانان 
دیگر این نشست بود. او گفت که افغانستان و تاجیکستان 
تجربه مشترک دارند. او افزود که تجربه تلخ جنگ و خشونت 
در طول چهل سال اخیر در افغانستان نشان می دهد که این 
جنگ راه حل نظامی ندارد و تنها از راه گفت وگو قابل حل 
است. رییس جمهور تاجیکستان تصریح کرد که کلید حل 
مساله افغانستان، دیپلماسی و توافق سیاسی و اندیشیدن 
راه های معاصر به هدف تامین رشد اقتصادی و اجتماعی 
جرایم  و  افراط گرایی  تروریستی،  فعالیت های  از  او  است. 
سازمان یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز 
نگرانی کرد و گفت که گروه های تروریستی و افراط گرا وضع 
اهداف  به  منظور دست یابی  به  افغانستان  »قلمرو«  در  را 

تروریستی خود پیچیده کرده اند. 
از موضع  این کشور  امام علی رحمان خاطر نشان کرد که 
جمهوری اسالمی افغانستان در مذاکرات بین االفغانی برای 
تأمین صلح در این کشور حمایت می کند. او اما تصریح کرد 
که در مذاکرات بین االفغانی منفعت همه مردم افغانستان 
باید در نظر گرفته شود و تقدیر و سرنوشت آینده افغانستان 
به دست افغان ها رقم بخورد. رییس جمهور تاجیکستان از 
جامعه جهانی و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان 
خواست که در شرایط کنونی از مردم افغانستان دست گیری 

و برای برقراری صلح »کمک بی غرض« کنند.
با  را  افغانستان  کنونی  وضع  تاجیکستان  جمهور  رییس 
شرایط مصالحه کشورش مقایسه کرد و از نقش برهان الدین 
ربانی، رییس جمهور پیشین و احمدشاه مسعود، وزیر دفاع 
آن دوران، به نیکویی یاد کرد. او گفت که اولین مذاکرات 
بین  تاجیکان در کابل برگزار شد و آخرین دور این مذاکرات 
که منجر به امضای توافق نامه سال ۱۹۹۷ میالدی شد، نیز 
بود.  شده  برگزار  تالقان  در  دهکده ای  در  مسجد  یک  در 
را  روزها  این  تاجیکستان  این که  بیان  با  رحمان  امام علی 
پشت سر گذاشته است، افزود که سرانجام هر جنگ  آشتی 
است. رحمان تصریح کرد که کشورش تجربه غنی در بخش 
مصالحه دارد و آماده است که با افغانستان در این زمینه 

همکاری کند. 

را  استانبول  روند  نهمین نشست قلب آسیا -  اتمر 
»موفقانه« خواند

خارجه  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  حال  همین  در 
کشور، کنفرانس »قلب آسیا - روند استانبول« را یکی از 
»موفق ترین« کنفرانس ها خواند و گفت که این کنفرانس 
نه تنها به خاطر اشتراک نماینده گان سطح بلند کشورهای 
توافقات  به  که  دلیل  این  به  بلکه  کمک کننده ،  و  عضو 
اعالمیه ای  گفت،  او  است.  مهم  آمده ،  نایل  مهمی  بسیار 
مشترک که در این کنفرانس نشر شد، یکی از »بهترین« 
اعالمیه های بوده که وضعیت کنونی افغانستان و منطقه را 
این  اتمر، در  آقای  به گفته  بررسی و تحلیل کرده است. 
این  که  کردند  اعالم  اشتراک کننده  کشورهای  کنفرانس 
کشورها با تهدیدات مشترک روبه رو هستند. هم چنان آقای 
اتمر افزود، در این کنفرانس تصریح شد که اگر تنها یک 
راه حل برای پیروزی بر موارد مخدر و جرایم سازمان یافته 
افغانستان  راه صلح در  باشد، آن  بین المللی وجود داشته 
است. همین طور در این نشست گفته شده است، صلحی که 
در افغانستان برقرار می شود، باید بر بنیاد قوانین جمهوری 
کشور  خارجه  امور  وزیر  آید.  میان  به  افغانستان  اسالمی 
که  است  ممکن  زمانی  پایدار  و  عادالنه  صلح  یک  گفت 
مردم  و دست آوردهای  تهداب جمهوری گذاشته شود  بر 

افغانستان حفظ شود.
آقای اتمر در جمع بندی این کنفرانس گفت که کشورهای 
تقبیح کرده اند.  به شدت  را  ادامه خشونت  اشتراک کننده 
آنان در این نشست خاطرنشان کرده اند که جنگ افغانستان 

از دیدگاه اسالمی نامشروع است. 
این کنفرانس روی  یادآور شد که در  از سوی دیگر، وی 
موضوعات اقتصادی، فرهنگی و همکاری های منطقه ای نیز 
بحث شده است. اتمر اتصال منطقه به ویژه اتصال آسیای 
جنوبی و مرکزی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت که در 
این بخش توافق شد تا بیش تر سرمایه گذاری شود. عالوه 
روند   - آسیا  قلب  نشست  در  که  کرد  تصریح  او  این،  بر 
استانبول روی ادامه کمک های بین المللی نیز تاکید شده 
است. قرار است دور بعدی این نشست سال آینده میالدی 

در کابل برگزار شود.

پایان نشست نهم قلب آسیا - روند استانبول؛
تأکید بر برقراری صلح، حفظ دست آوردها 

و گسترش همکاری های منطقه ای



نشست صلح استانبول از همین حاال با ابهام و بن بست روبه رو است. براساس گزارش ها، حکومت، شورای عالی مصالحه ملی و تعدادی از 
جریان های سیاسی با طرح های جداگانه به این نشست خواهند رفت. طالبان نیز درخواست کرده اند که نشست استانبول پس از ماه رمضان 

برگزار شود. تعدد طرح ها در حوزه جمهوریت و درخواست تعویق زمان برگزاری نشست از سوی طالبان، در شرایطی که با گذشت هر روز به زمان 
خروج نیروهای امریکایی نزدیک می شویم، طرف های دخیل در قضیه افغانستان را در شرایط سخت و دشوار قرار داده است.

بهار مهر

نگذارید فرصت دوم صلح از دست برود

گره کور مذاکرات صلح در کجا است؟
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همین  از  استانبول  صلح  نشست 
روبه رو  بن بست  و  ابهام  با  حاال 
گزارش ها،  براساس  است. 
حکومت، شورای عالی مصالحه 
جریان های  از  تعدادی  و  ملی 
به  جداگانه  طرح های  با  سیاسی 
این نشست خواهند رفت. طالبان 
نیز درخواست کرده اند که نشست استانبول پس از ماه 
رمضان برگزار شود. تعدد طرح ها در حوزه جمهوریت و 
درخواست تعویق زمان برگزاری نشست از سوی طالبان، 
در شرایطی که با گذشت هر روز به زمان خروج نیروهای 
قضیه  در  می شویم، طرف های دخیل  نزدیک  امریکایی 
افغانستان را در شرایط سخت و دشوار قرار داده است. 
اگر درخواست طالبان مبنی بر تعویق نشست استانبول 
نیروهایی  یا خروج  و  ادامه حضور  بحث  پذیرفته شود، 
امریکایی قبل از این که گفت وگوهای صلح افغانستان به 
نتیجه  رسیده باشد، زمینه ساز تنش جدی میان طالبان و 
امریکا خواهد شد. از آن جایی که هیأت ناظر بر توافق نامه 
تفسیر  در  دو طرف  این که  احتمال  ندارد،  وجود  دوحه 

مفاد این موافقت نامه دچار مشکل شود، وجود دارد.
و  دیدگاه  اختالف  اما  افغانستان  برای  جدی تر  چالش 
بر  که  انتقادی  است.  جمهوریت  حوزه  در  طرح  تعدد 
این  این بود که در  بود،  گفت وگوهای صلح دوحه وارد 
مذاکرات، اجماع الزم داخلی، منطقه ای و جهانی وجود 
داشتند:  حضور  طرف  سه  دوحه  مذاکرات  در  نداشت. 
امریکا  دولت  طالبان.  گروه  و  افغانستان  دولت  امریکا، 
تحت رهبری دونالد ترمپ، به این پروسه نگاه انتخاباتی 
داشت و تالش می کرد تا هرچه زودتر مسأله افغانستان 
یک طرفه شود و او بتواند با فراخواندن نیروهای امریکایی، 
رأی امریکایی های ناراض از جنگ »بی پایان« افغانستان 
را به دست بیاورد. بنابراین، نگاه دولت ترمپ به پروسه 
مبتنی  و  استراتژیک  نه  بود،  انتخاباتی  نگاه  دوحه، 
دیگر  طرف  افغانستان.  صلح  و  جنگ  واقعیت های  بر 
گفت وگوهای دوحه، گروه طالبان بود. این گروه با درک 
ناگزیری های اداره ترمپ، با تشدید جنگ و خشونت، تا 
توانست از امریکایی ها امتیاز گرفت. دولت افغانستان به 
عنوان بازنده اصلی مذاکرات دوحه، طرف سوم این روند 
بود. پس از آغاز مذاکرات بین االفغانی در قطر، هرچند 
جایگاه دولت افغانستان احیا شد؛ اما گفت وگوها برخالف 
انتظار مردم و جامعه جهانی پیش رفت الزم را نداشت و 

از توافق بر سر آجندا و طرزالعمل فراتر نرفت.

طالبان  و  امریکا  متحده  ایاالت  توافق  از  یک سال  از  بیش 
می گذرد. در این مدت اما هیچ پیش رفت قابل مالحظه ای 
نیامده است. طالبان،  در روند گفت وگوهای صلح به میان 
امریکا و دولت افغانستان بارها یک دیگر را متهم به کم  کاری 
و عدم پای بندی به مواد توافق نامه دوحه کرده اند. آگاهان 
و تحلیل گران داخلی و خارجی با ارایه تحلیل ها در تالش 
پیدا کردن گره های کور این بن بست اند. اغلب تحلیل گران 
تالش دارند تا با پرداختن به ابعاد منطقه ای جنگ و دخالت 
کشورهای همسایه به این معضل راه حل ارایه کنند. مراکز 
فکری - سیاسی در واشنگتن و شماری از پایتخت های جهان 
مشغول بررسی پالیسی ادامه حضور و یا هم خروج نیروهای 

نظامی ناتو و پیامد خروج این نیروها از افغانستان اند.
در افغانستان نگرانی اصلی شکست پیمان دوحه و نشست 
استانبول نیست؛ بلکه هراس از عدم توافق با طالبان درباره 
نوع نظام، مشارکت اقوام در قدرت و حکومت آینده است. 
نویسنده باور دارد که اغماض بازیگران جهانی صلح از منازعه 
طوالنی قدرت میان اقوام در افغانستان و عدم ارایه مکانیسم 
حکومت داری کارآمد که بتواند به تمرکز قدرت به دست یک 
فرد یا قوم مشخص پایان دهد، می تواند تکرار تجربه تلخ پسا 

کنفرانس بن باشد.
ایدیولوژیک   - به عنوان یک جریان سیاسی  گروه طالبان 

با  صحبت  در  صلح  روند  ناظران  و  آگاه  منابع  حمل( 
روزنامه ۸صبح تأیید کردند که پراکنده گی طرح و نظر در 
حوزه جمهوریت باعث شده است، امید در بین کشورهای 
این  موفقیت  به  نسبت  افغانستان  روند صلح  در  دخیل 

روند رنگ ببازد.
اکنون، آن چه از روند صلح افغانستان فهمیده می شود، این 
است که این روند، بیش از هر زمان دیگر با پیچیده گی 
دوحه،  گفت وگوهای  جریان  در  است.  روبه رو  ابهام  و 
حوزه جمهوریت حداقل در ظاهر امر، در صف واحد قرار 
داشت. هم چنان تا تاریخ خروج نیروهای امریکایی و دیگر 
کشورهای عضو ناتو از افغانستان مطابق توافق نامه دوحه، 
زمان کافی وجود داشت. یک پارچه گی حوزه جمهوریت و 
زمان کافی تا تاریخ خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
گفت وگوهای دوحه را قابل جمع و نتیجه بخش می نمود و 
با وصف تشدید خشونت و ناامیدی مردم از این مذاکرات، 

کماکان امکان رسیدن به یک نتیجه در آن، متصور بود.
میزبان  که  ترکیه  است.  کرده  فرق  وضعیت  اما  حاال 
نظریات  و  آرا  پراکنده گی  از  است،  استانبول  نشست 
احزاب و کنش گران حوزه جمهوریت ناراضی است. قرار 
معلوم، ترک ها از همین حاال نسبت به موضع گیری های 
طرف های جنگ و صلح افغانستان با شک و تردید نگاه 

می کنند. هرگاه به نگرانی های سازمان ملل که در طرح 
تازه وزارت خارجه امریکا مسوولیت برگزاری و نظارت از 
نشست استانبول را بر عهده دارد، توجه شود، حتا احتمال 
لغو این نشست نیز قابل پیش بینی است. این در حالی 
نگران  پیش آمده  از وضعیت  نیز  ناتو  و  امریکا  که  است 

هستند.
توقع می رفت با واگذاری مدیریت مذاکرات صلح افغانستان 
به سازمان ملل و انتقال مکان گفت وگوها از قطر به یک 
کشور دیگر، از یک سو اجماع منطقه ای و جهانی نسبت به 
این پروسه به دست آید و از جانب دیگر، طرف های ناراض 
از روند صلح در داخل افغانستان، در این روند سهم بگیرند 
و در ذیل یک گفت وگوی فشرده و فراگیر، توافق صلح 
حاصل شود. اکنون اما دیده می شود که برخالف انتظارات 
از طرح تازه امریکا و نشست استانبول، موضع گیری ها و 
طرح های طرف های جنگ و صلح پراکنده و تا حدودی 
کشورهای  و  امریکا  وضعیت،  این  است.  جمع  غیرقابل 
نسبت  را  ترکیه  و  داده  قرار  بالتکلیفی  در  را  ناتو  عضو 

به میزبانی نشست استانبول با تردید روبه رو کرده است.
و  ملل  سازمان  نگرانی  ترکیه،  تردید  امریکا،  بالتکلیفی 
در  دیدگاه  اختالف  و  طرح  تعدد  ناتو،  عضو  کشورهای 
استانبول  نشست  تعویق  درخواست  و  جمهوریت  حوزه 
نسبت  گروه  این  موضع گیری های  و  طالبان  سوی  از 
ماه  از  پس  خارجی  نیروهای  تمدید حضور  احتمال  به 
است،  رسیده  راه  از  جنگ  فصل  که  شرایطی  در  می، 
چشم انداز ناخوشایندی نسبت به آینده تالش های صلح 
افغانستان ترسیم می کند. به هر میزانی که این وضعیت 
پیچیده تر شود، امید به استقرار صلح در افغانستان رنگ 
خواهد باخت و طرف های جنگ، به ویژه طالبان به اقدام 
نظامی توسل خواهند جست. با این اوصاف، برای حوزه 
جمهوریت گزینه ای جز تفاهم و توافق روی طرح مشترک 
و دوری از اختالف دیدگاه وجود ندارد. نشست استانبول 
این  است.  افغانستان  مسأله  حل  برای  کم نظیر  فرصت 
و  جمهوریت  حوزه  در  دیدگاه  اختالف  با  نباید  فرصت 

کارشکنی های طالبان از دست برود.

لویه جرگه  مصوب  اساسی  قانون  در  سیاسی  ساختار  ماند. 
سال ۲۰۰4 نیز در نتیجه فشارهای سیاسی بیرونی، جبن 
و ترس شماری از رهبران سیاسی اقوام غیرپشتون و توطیه 
سازمان یافته  تکنوکرات های پشتون به محوریت کرزی، به 
گونه ای شکل گرفت که به جای حل منازعه قدرت آن را 

تشدید کرد.
اکنون در حالی که حوزه سیاسی غیرپشتون های افغانستان 
سرگرم ارایه طرح بدیل و اجتناب از تکرار اشتباه کنفرانس 
بن بر سر انتخاب نوع نظام سیاسی در کشور است، اشرف 

غنی و شرکایش که مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی 
با  تا  دارند  تالش  ندارند،  پشتون ها  میان  در  حتا  اندکی 
یارگیری از چهره های فاقد دیدگاه و دنباله رو تاجیک، هزاره 
و اوزبیک و با شعار جمهوریت، آینده سیاسی خودشان را 

تضمین کنند.
در این شرایط، الزم است تا ایاالت متحده امریکا، همکاران 
ناتو و گروه های فشار دخیل برای ختم جنگ افغانستان به 
معضل منازعه قومی بپردازند و به یکی از بنیادی ترین عوامل 
و  پایداری حکومت ها  بی ثباتی سیاسی، عدم  ادامه جنگ، 
تاریخی رهبران سیاسی در کسب مشروعیت الزم  ناتوانی 
بدون  و  کنند  اذعان  افغانستان،  در  حکومت داری  برای 
سیاسی  نظام  مورد  در  تاریخی  و  ذهنی  پیش فرض های 
به  متناسب  سیاسی  نظام  ساختار  روی  بحث  افغانستان، 
به  را  افغانستان  جغرافیایی  و  سیاسی  اجتماعی،  شرایط 
محور گفت وگوهای صلح میان طالبان و نماینده گان حوزه 
در  را  افغانستان  مردم  سپس  و   کنند  بدل  غیرپشتون ها 

تطبیق موفقانه آن گام به گام یاری رسانند.
پیروزی  برای جامعه جهانی،  نسخه ختم مسووالنه جنگ 
در ماموریت کنونی برای ایاالت متحده و ناتو و تامین صلح 
پایدار در افغانستان صرفاً از طریق ایجاد یک نظام غیرمتمرکز 
گفتمان  یک  دل  از  که  است  ممکن  )پارلمانی/فدرال( 
سیاسی  مشارکت  زمینه  و  باشد  آمده  بیرون  همه شمول 
برابر همه اقوام را فراهم سازد؛ صالحیت تصمیم گیری در 
حکومت داری محلی را از طریق انتخاب مستقیم به مردم 
واگذار کند؛ نظارت بر عمل کرد حکومت و نماینده گی واقعی 
و حکومت  ملی دولت  و  ارکان محلی  و  را عملی  از مردم 
که  است  ساختاری  چنان  در  سازد.  پاسخگو  مردم  به  را 
حکومت مردم برای مردم شکل می گیرد و نماینده گان مردم 
در سطوح محلی و ملی بر بنیاد رای و اراده مردم شریک 
سیاست گذاری ها و دولت داری می شوند. توافق صلح میان 
طالبان دگم اندیش و تمامیت خواه و اشرف غنی و شرکایش 
که به جز تشدید تمرکزگرایی و انباشت قدرت در ارگ به 
چیز دیگری نمی اندیشند، منجر به صلح پایدار در افغانستان 
و حل منازعه قومی که یکی از اساسی ترین عوامل جنگ 
از  را  افغانستان  می تواند  هم  نه  و  نمی شود  است،  کنونی 
برگشت به یک جنگ تمام عیار قومی در فردای یک توافق 

ناقص گویا صلح برهاند.

با روی کار آمدن دولت بایدن وضعیت تغییر کرد، از نیاز 
به یک فرمول جدید سیاسی سخن گفته شد و طرف های 
جنگ افغانستان در انتظار نتیجه بررسی های دولت جدید 
امریکا از توافق نامه دوحه نشستند. این انتظار، با طرح تازه 
وزارت خارجه امریکا که در آن »حکومت انتقالی صلح« 
و برگزاری کنفرانس استانبول پیشنهاد شده است، پایان 
یافت. برخالف خوش بینی های حوزه جمهوریت و به ویژه 
حکومت افغانستان، طرح تازه امریکا از نخستین روزها و 
قبل از آن که به صورت رسمی بحث روی آن آغاز شود 
و طرف های جنگ افغانستان در شهر استانبول ترکیه به 
گفت وگو بپردازند، با ابهام و بن بست روبه رو شده است. 
این ابهام و بن بست از زمانی آغاز شد که رهبری حکومت 
افغانستان، طرح وزارت خارجه امریکا را »طرحی در روی 
کاغذ« خواند و گفت که هرکسی می تواند چنین طرحی 
را تهیه کند. سپس، رویترز به نقل از دو مقام بلندپایه 
افغانستان گزارش داد که رییس جمهور غنی  حکومت 
با طرح برگزاری انتخابات تا شش ماه آینده در نشست 
استانبول شرکت خواهد کرد. به دنبال آن، منابع آگاه از 
روند صلح به روزنامه ۸صبح گفتند که طالبان درخواست 
کرده اند که نشست استانبول پس از ماه رمضان برگزار 
شود. این در حالی است که روز گذشته )سه شنبه، دهم 

در  می دهند؛  تشکیل  پشتون ها  را  آن  اعضای  اکثریت  که 
نماینده  را  کنونی  جمهور  رییس  غنی  اشرف  که  حالی 
خود  نمی داند،  کابل  حکومت  در  پشتون ها  مشروع 
هم چنان هیچ گونه دیدگاه روشن و تعریف شده برای حل 
زوال، یک  تا  از ظهور  امارت طالبانی  ندارد.  منازعه قدرت 
حکومت تک قومی، متمرکز و بنیادگرا بود. از این رو، تصور 
این که طالبان حاضر شوند تنوع قومی افغانستان و حقوق 
شهروندی همه شهروندان را بپذیرند، هنوز مبهم است؛ اما 
این مسأله روشن است که اشرف غنی خواهان تمرکز قدرت 
به دست یک فرد و قوم است و بارها با تقلب در انتخابات 
و استفاده از صالحیت های تمرکز یافته و فردمحور در نهاد 
ریاست جمهوری، در صدد اعاده هژمونی یک قوم خاص در 

افغانستان بوده است.
از طرف دیگر، تجربه توافق بن و بیست سال حکومت داری 
ریاستی  متمرکز  نظام  که  می دهد  نشان  طالبان  از  پس 
پاسخگوی شرایط سیاسی و اجتماعی امروز کشور نیست. 
ریاست  سقوط  با  که  افغانستان  در  قدرت  سر  بر  منازعه 
خلق  دموکراتیک  حزب  انشعاب  و  خان  داوود  جمهوری 
افغانستان به میان آمد، هنوز پابرجا است. این منازعه که 
پس  یافت،  دیگری  شمایل  و  شکل  داخلی  جنگ های  در 
از تحوالت سیاسی سال ۲۰۰۱ هم چنان حل  ناشده باقی 

اسحق علی احساس

بیش از یک سال از توافق ایاالت 
متحده امریکا و طالبان می گذرد. در 

این مدت اما هیچ پیش رفت قابل 
مالحظه ای در روند گفت وگوهای 

صلح به میان نیامده است. طالبان، 
امریکا و دولت افغانستان بارها 

یک دیگر را متهم به کم  کاری و عدم 
پای بندی به مواد توافق نامه دوحه 

کرده اند. آگاهان و تحلیل گران 
داخلی و خارجی با ارایه تحلیل ها 
در تالش پیدا کردن گره های کور 

این بن بست اند. اغلب تحلیل گران 
تالش دارند تا با پرداختن به 
ابعاد منطقه ای جنگ و دخالت 

کشورهای همسایه به این معضل 
راه حل ارایه کنند. مراکز فکری - 
سیاسی در واشنگتن و شماری از 
پایتخت های جهان مشغول بررسی 

پالیسی ادامه حضور و یا هم خروج 
نیروهای نظامی ناتو و پیامد خروج 

این نیروها از افغانستان اند.





شبکه های اجتماعی ابزاری برای واکنش ها و جنبش های اجتماعی است. در عصر کنونی، 
مردم بیش تر از مجرای شبکه های اجتماعی )توییتر، فیس بوک و...( ابراز نظر و اعتراض 

می کنند. اعتراض در فضای مجازی و شبکه ای را »اسلکتیویسم« می گویند. اما آیا 
اسلکتیویسم در افغانستان کارایی دارد؟ آیا حکومت به اعتراض های مردم در شبکه های 

اجتماعی تمکین کرده  است؟

افغانستان یکی از 48 کشوری است که می تواند با صد درصد ترجیحات گمرکی به حوزه اروپا صادرات داشته باشد. 
این حوزه با 500 میلیون نفر نفوس با قدرت خرید باال، یکی از مناسب ترین اهداف صادراتی برای تجارت جهانی 

محسوب می شود. مهم ترین کاالی صادراتی افغانستان به اروپا شامل قالین، زعفران، میوه خشک، سنگ های قیمتی و 
محصوالت زراعتی است. اما با توجه به صادرات کاالهای همسان از کشورهای همسایه، افغانستان از این فرصت رقابتی 

چگونه استفاده برده است؟ در سطور آتی به تحلیل این موضوع می پردازم.

جنبش های عصر دیجیتال 
»در رساندن صدای خود به 

دستگاه قدرت خوب اند؛ ولی در 
فرجام خواهی یا پیشبرد مذاکرات 

پیچیده خوب عمل نمی کنند.« 
چنان چه در موضوع »تکه  و 

پارچه  کردن اقوام غیرپشتون« 
اعتراض ها در شبکه های اجتماعی 

خیلی سریع شکل گرفت و 
بسیار گسترده بود؛ اما مسیر 
سازمان یافته و فرجام خواهی 

نداشت. در ضمن، با بروز واقعه 
جدید، واقعه  قبلی به فراموشی 

سپرده شد.

اعتراض شبکه ای در افغانستان

بررسی صادرات افغانستان به اتحادیه اروپا

شبکه های اجتماعی ابزاری برای واکنش ها و جنبش های 
اجتماعی است. در عصر کنونی، مردم بیش تر از مجرای 
ابراز نظر و  شبکه های اجتماعی )توییتر، فیس بوک و...( 
اعتراض می کنند. اعتراض در فضای مجازی و شبکه ای 
در  اسلکتیویسم  آیا  اما  می گویند.  »اسلکتیویسم«  را 
افغانستان کارایی دارد؟ آیا حکومت به اعتراض های مردم 

در شبکه های اجتماعی تمکین کرده  است؟
در دوره حکومت داری محمد اشرف غنی، افغانستان شاهد 
اعتراض ها و تظاهرات گسترده  مردمی بوده  است. تظاهرات 
و راه پیمایی های جنبش روشنایی، جنبش تبسم، جنبش 
با  که  بود  گسترده ای  اعتراض های  جمله  از  و...  عدالت 
انتحار، بمب، گلوله، گاز اشک آور و... استقبال شد. قربانی 
این دادخواهی ها هم بیش تر هزاره ها و تاجیک ها بودند. 
پس از این قربانی ها، مردم افغانستان جرأت راه پیمایی و 

با  می تواند  که  است  کشوری   4۸ از  یکی  افغانستان 
اروپا صادرات  صد درصد ترجیحات گمرکی به حوزه 
با  نفوس  نفر  با 5۰۰ میلیون  این حوزه  باشد.  داشته 
قدرت خرید باال، یکی از مناسب ترین اهداف صادراتی 
برای تجارت جهانی محسوب می شود. مهم ترین کاالی 
صادراتی افغانستان به اروپا شامل قالین، زعفران، میوه 
خشک، سنگ های قیمتی و محصوالت زراعتی است. 
اما با توجه به صادرات کاالهای همسان از کشورهای 
چگونه  رقابتی  فرصت  این  از  افغانستان  همسایه، 
این  تحلیل  به  آتی  سطور  در  است؟  برده  استفاده 

موضوع می پردازم.
اقتصادی  توسعه  روند  بخشیدن  شدت  خاطر  به 
کشورهای رو به توسعه و کم تر توسعه یافته، سازمان 
تصویب   GSP نام  تحت  را  برنامه ای  جهانی  تجارت 
توسعه  به  رو  کشورهای  آن  براساس  که  است  کرده 
این  گمرکی  تعرفه های  سقف  از  عدول  با  می توانند 
سازمان و با ترجیحات بیش تر به کشورهای توسعه یافته 
صادرات داشته باشند. در همین چارچوب، اتحادیه اروپا 
 EBA) «Everything( برنامه ای را تحت نام اِی بی ای
but Arms«، برای کشورهای کم تر توسعه توسعه یافته 
افغانستان که  آغاز کرد.  از سال ۲۰۰۱ میالدی  پس 
براساس فهرست سازمان ملل یکی از کشورهای کم تر 
 EBA پالن  چارچوب  در  می تواند  است،  توسعه یافته 
تمام کاالهای صادراتی خویش را با تعرفه صفر و بدون 
محدودیت کمی به حوزه اروپا صادر کند. تنها استثنا 

در برنامه EBA، منع صادرات اسلحه است.
اما صورت واقعی استفاده افغانستان از این فرصت را 
از سال  افغانستان  ارقام صادراتی  ارزیابی  و  تحلیل  با 
با سایر کشورهایی که  ۲۰۱۷ الی ۲۰۱۹ در مقایسه 
بررسی  دارند،  صادرات  اروپا  به  برنامه  این  براساس 
صادراتی  ارقام  بیش تر،  وضاحت  خاطر  به  می کنم. 
از  استفاده  اعظم  حد  که  کشور  سه  با  را  افغانستان 
برنامه EBA را تجربه می کنند، به مقایسه می گیرم. 
کشور بنگالدیش در صدر قرار دارد و از میان کشورهای 
کم تر توسعه یافته باالترین حجم صادرات به اروپا را به 
خود اختصاص داده است. در رده های بعدی، کشورهای 
کمبودیا و موزامبیک قرار گرفته  که به لحاظ وضعیت 

اعتراض در خیابان ها را از دست دادند. اکنون شبکه های 
آن  در  می توانند  مردم  که  است  راهی  یگانه  اجتماعی 

اعتراض کنند.
در یک ماه اخیر، شبکه های اجتماعی مملو از اعتراض ها 
علیه حکومت افغانستان بوده است. اداره  احصاییه  مرکزی 
نام  قبایل مختلف، زیر  به  را  اقوام غیرپشتون  افغانستان 
قوم تقسیم کرده است. این کار حکومت با اعتراض های 
گسترده  مردم، سیاسیون و فعاالن مدنی در شبکه های 
را  حکومت  عمل کرد  این  مردم  شد.  روبه رو  اجتماعی 
اقوام  کردن  و  پارچه   تکه  برای  سازمان یافته  توطیه  
دانستند و خواهان اصالح آن شدند. این مخالفت ها هنوز 
به یک مسیر اعتراضی مطلوب نرسیده بود که حکومت در 
یک اقدام دیگر برای دست گیری »علی پور« به ولسوالی 
بهسود میدان وردک نیرو فرستاد. این در حالی بود که 

اما  مقایسه اند.  قابل  افغانستان  با  نفوس  و  اقتصاد 
مقایسه ارزش صادرات افغانستان با این سه کشور، با 

در نظرداشت برنامه EBA، نهایت ناچیز است.
جدول آتی که از منابع ITC Trademap استخراج 
بنگالدیش،  کشورهای  صادرات  روند  است،  شده 
کمبودیا و موزامبیک که هرکدام به ترتیب بزرگ ترین 
 EBA برنامه  از  استفاده  با  اروپا  به  کننده گان  صادر 
توضیح  افغانستان  صادرات  به  مقایسه  در  را  هستند 

می دهد.
دالر،  میلیون  به  صادرات  ارزش  جدول:   توضیح 

EBA براساس برنامه

International Trade Centre (ITC) :منبع
در  که  می شود  دیده  خوبی  به  فوق  ارقام  با حالجی 
میان کشورهای کم تر توسعه یافته، افغانستان کم ترین 
صادرات به اروپا را دارد. از حوزه جنوب آسیا، دو کشور 
بنگالدیش و کمبودیا باالترین حجم صادرات به اروپا در 
این پالن را به خود اختصاص داده اند. با نگاه ژرف تر به 
اقالم صادراتی این دو کشور، در می یابیم که مهم ترین 
کاالی صادراتی آن ها البسه و سایر محصوالت پوشاکی 
است. این کشورها با تولید انبوه و رعایت استندردهای 
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فرمان دهی  تحت  امنیتی  نیروهای  آن،  از  قبل  چندی 
بر  وردک  میدان  پیشین  امنیه  قوماندان  فدایی،  اهلل داد 
روی معترضان آتش گشوده بودند. در این حادثه، ۱۱ تن 
کشته و 3۱ تن زخمی شدند. چنان چه در آن زمان وزارت 
داخله وظیفه  این فرمانده را به حالت تعلیق درآورد. پس 
از آن، اهلل داد فدایی به حیث قوماندان امنیه والیت لغمان 
مقرر شد. این رفتارهای ناشیانه  حکومت موج اعتراض های 
اعتراض ،  این  با شکل گیری  داشت.  دنبال  به  را  دیگری 

اعتراض اولی به حاشیه رفت.
به  جنبش های عصر دیجیتال »در رساندن صدای خود 
دستگاه قدرت خوب اند؛ ولی در فرجام خواهی یا پیشبرد 
در  چنان چه  نمی کنند.«  عمل  خوب  پیچیده  مذاکرات 
موضوع »تکه  و پارچه  کردن اقوام غیرپشتون« اعتراض ها 
در شبکه های اجتماعی خیلی سریع شکل گرفت و بسیار 
فرجام خواهی  و  سازمان یافته  مسیر  اما  بود؛  گسترده 

اروپا  به  اقالم  این  جهانی، مهم ترین صادر کننده گان 
هستند.

کاالهای صادراتی افغانستان به اروپا منحصر به چند 
قلم از جمله قالین، میوه خشک، زعفران و سنگ های 
قیمتی می شود و روی هم رفته، سال ۲۰۱۹ یکی از 
بهترین سال ها برای صادرات افغانستان به اروپا با ۷۰ 
ارقام  دیگر،  سوی  از  می شود.  محسوب  دالر  میلیون 
سال ۲۰۱۹ نشان می دهد که علی رغم ۷۰ میلیون دالر 
اتحادیه  حوزه  از  افغانستان  واردات  اروپا،  به  صادرات 

اروپا در این سال معادل ۱3۶ میلیون دالر بوده است.
استفاده  با  اروپا  به  افغانستان  صادرات  توسعه  برای 

مدل  می تواند  افغانستان   ،EBA برنامه  ترجیحات  از 
به  صادرات  هرم  راس  در  که  را  کشورهایی  توسعه 
به تجربه  قرار دارند،   EBA برنامه از  استفاده  با  اروپا 
بگیرد. روحیه صادرات بنگالدیش و کمبودیا در بحث 
صادرات به اروپا کماکان یکسان است. این دو کشور 
به صورت گسترده محصوالت پوشاکی صادر می کنند. 
تمام  می تواند  افغانستان  مدل،  این  نظرداشت  در  با 
محصوالتی را که دارای مزیت های مطلق و نسبی است، 
با استندردهای اروپا تولید و به طور انبوه به این حوزه 

به  قبلی  واقعه   جدید،  واقعه  بروز  با  ضمن،  در  نداشت. 
فراموشی سپرده شد.

بهسود  قضیه  در  هزاره ها  خصوص  به  و  مردم  اعتراض 
هم چنان ادامه دارد. پرسش های  اصلی مردم این  ها  است: 
در حالی  که طالبان و دیگر گروه های تروریستی والیات 
و  دولتی  نیروهای  و  می دهند  سقوط  را  ولسوالی ها  و 
سربازان در گوشه وکنار افغانستان در سخت ترین شرایط 
این  رفع  برای  حکومت  چرا  جنگ اند،  در  تروریستان  با 
نیرو  بهسود  ولسوالی  به  که  نمی کند  اقدام  تهدیدات 
می فرستد؟ مردم به این نظر اند که هزاره ها در بیست سال 
اخیر همواره حامی حکومت و نیروهای دولتی بوده اند؛ اما 
چرا با بی مهری و تبعیض سیستماتیک حکومت روبه رو 
می شوند؟ طوری که فردی از داخل نظام فرمان قتل عام 
هزاره ها را صادر می کند؛ اما حکومت نه تنها با آن شخص 

برخورد قانونی نمی کند، بلکه از او حمایت نیز می کند.
برای  غنی  آقای  دوره حکومت   در  اعتراض های خیابانی 
معترضان و مردم به قیمت خون صدها انسان تمام شده 
 است. بنابر شرایط بد امنیتی و پاسخگو نبودن حکومت، 
بزنند.  خیابانی  اعتراض های  به  دست  نمی توانند  مردم 
شبکه های  مردم،  برای  اعتراض  زمینه  و  فرصت  یگانه 
اجتماعی است. اما تجربه و گذشته ثابت کرده  است که 
حکومت حتا در برابر اعتراض های خیابانی مردم پاسخگو 
نیست، چه برسد به اعتراض ها در شبکه های اجتماعی. 
چنان چه تاکنون نه اداره  احصاییه  مرکزی فهرست قبیله ها 
و مکان هایی را که به نام اقوام مستقل ثبت نموده اصالح 
کرده و نه هم لشکرکشی و تبعیض سیستماتیک حکومت 
در بهسود پایان یافته  است. نه »اهلل داد فدایی« محکمه 
شده و نه هم »سمیع سادات«، قوماندان قول اردوی ۲۱5 
بازپرس  مورد  غیرمسووالنه اش  اظهارات  دلیل  به  میوند 

قرار گرفته است.
به نظر می رسد که برای حکومت های استبدادی، اعتراض 
که  زمانی   تا  ندارد.  کارایی  اجتماعی  شبکه های  در 
اعتراض ها سازمان یافته و قدرتمند نشود و باالی حکومت 

فشار وارد نکند، نتیجه مثبت و ملموس نخواهد داشت.

صادر کند. طوری که در مورد کشور بنگالدیش دیده 
می شود، پس از چین باالترین حجم صادرات پوشاک 

به اروپا را به خود اختصاص داده است.
کشورهای  از  یکی  که  موزامبیک  صورت،  همین  به 
خویش  صادرات  است،  آفریقایی  توسعه یافته  کم تر 
محصوالت  سایر  و  آلومینیوم  به  را  اروپا  حوزه  به 
به  آلومینیوم  استخراجی متمرکز کرده است. سکتور 
تنهایی ۶۰ درصد حجم صادرات ساالنه این کشور به 

اروپا را تشکیل می دهد.
را  شده  یاد  کشور  سه  با  افغانستان،  مورد  آن چه  اما 
متمایز می سازد، موقعیت جغرافیایی و محصور بودن 
این کشور به خشکه است. کشورهای فوق الذکر هرکدام 
با استفاده از بنادر بحری مجهز، کاالهای تجارتی شان 
را به مقصد بازار ارزشمند اروپا روان می کند؛ در حالی 
از طریق بندر  افغانستان محدود به صادرات تنها  که 
گزینه  هردو  است.  هوایی  دهلیز  هم  یا  و  کراچی 
صادرات افغانستان به اروپا، محدود و آسیب پذیر است.

در مرحله بعدی، افغانستان با چالش دیگر مواجه است. 
در  می شود،  نامیده  همسان  کاالهای  صادرات  آن چه 
کشورهای همسایه افغانستان تولید و با امکانات بیش تر 
به اروپا صادر می شود. مثاًل پاکستان، هند و ایران به 
صورت گسترده در صادرات قالین دست باف پیشتاز اند 

و کماکان بازار اروپا را در این سکتور تسخیر  کرده اند.
استندردهای  رعایت  انبوه،  تولید  خالصه،  صورت  به 
اروپا و سیستم ترانسپورت پویا می تواند افغانستان را 
کمک کند.   EBA برنامه  از  بهینه  استفاده  در جهت 
فوق الذکر  عوامل  از  هریک  بررسی  و  امکان سنجی 
هرچند در قالب واژه کوتاه و بسیط به نظر می رسد؛ 
اما در عملی کردن آن جدیت، زمان و منابع  کافی 

الزم است.

بسم  اهلل حزین

شیرمحمد فرخ، کارشناس اقتصادی



خلیل رسولی 

اعتراض ها در مورد بهای صرفیه برق 
در بلخ به حدود شش سال پیش 

بر می گردد. عنایت اهلل باور بامیک، عضو 
گروه دادخواهان برق بلخ به روزنامه 
8صبح گفت که پیش از این ماهیت 

پرداخت بهای صرفیه برق در بلخ 
همانند کابل و برخی دیگر از والیت ها 

شکل کتگوری و تصاعدی داشت که 
بیش تر به نفع افراد کم درآمد بود، 
بدین ترتیب باشنده گان بلخ همانند 

باشنده گان کابل هنگام مصرف برق، تا 
200 کیلووات را با ضریب 2.5 افغانی 

پرداخت می کردند. مصرف اضافه تر 
برق در این والیت نیز در آن زمان 
براساس مقیاس تصاعدی مشخص 

شده، پرداخت می شد. به گفته آقای 
بامیک، این کار از یک  سو سبب شده 

بود که باشنده گان صرفیه برق شان 
را مدیریت کنند و از سوی دیگر، به 

افراد کم درآمد کمک می کرد تا هزینه 
کم تری بپردازند. 

مقام های محلی و امنیتی بادغیس می پذیرند که راه های رفت وآمد به ولسوالی جوند بیش از 10 سال می شود از سوی طالبان مسدود شده 
است. آنان پافشاری دارند که مسیرهای ارتباطی این ولسوالی دشوارگذر است و برای حل این مشکل به زودی اقدام می شود.

شکیبا سعیدی

باشنده گان بلخ به حکومت؛
تفاوت قایل نشوید، بهای برق را کاهش دهید

تهدید فاجعه انسانی در ولسوالی جوند بادغیس
10 سال محاصره؛

برای  را  بلخ« کمپینی  برق  نام »دادخواهان  زیر  گروهی 
راه اندازی کرده  این والیت  در  برق  بهای صرفیه  کاهش 
مسوول  اداره های  و  حکومت  از  گروه  این  اعضای  است. 
می خواهند که اگر میان شهروندان برتری نمی گذارند، باید 
بهای صرفیه برق شان را متناسب با والیت های هم جوار بلخ 
کاهش دهند. این شهروندان هشدار می دهند که در صورت 
کاهش نیافتن بهای برق تا پایان ماه حمل در این والیت، 
پول دور کنونی صرفیه برق شان را پرداخت نخواهند کرد 
را  برق شان  که  داد  نخواهند  اجازه  نیز  فردی  هیچ  به  و 
قطع کند. مسووالن در »بلخ برشنا« اما می گویند که آنان 
ناگزیرند پول برق وارداتی را بپردازند و در صورت پرداخت 
نشدن پول صرفیه آن، برق باشنده گان بلخ قطع خواهد 
شد. به گفته مسووالن، تالش ها برای یکسان سازی بهای 
برق ادامه دارد و این طرح »به  زودی« عملی خواهد شد. 
بهای برق در بلخ حدود شش سال پیش از شکل تصاعدی 
به شکل ثابت بدل شد و دلیل آن نیز پیشنهاد برخی از 
»سرمایه گذاران« و »زورمندان« خوانده شد. این موضوع 
واکنش باشنده گان کم درآمد بلخ را در پی داشته است؛ 
زیرا آنان از شش سال بدین سو ناگزیر ند حدود دو برابر و 
حتا بیش تر پول بپردازند. هرچند دادخواهان می گویند که 
در چندین مرحله )از جمله تغییر مرجع وارداتی برق بلخ 
از اوزبیکستان به ترکمنستان( به آنان تعهدهایی داده شد، 

اما مسووالن محلی هیچ کدام را عملی نکردند. 
شماری از باشنده گان بلخ زیر نام »دادخواهان برق بلخ« 
کمپین جدیدی را برای کاهش بهای صرفیه برق این والیت 
راه اندازی کرده اند. آن ها از نهادهای مسوول می خواهند که 
با یکسان  سازی بهای برق، پول صرفیه برق در این والیت 
را کاهش دهند. آنان که از یک سال بدین سو برای کاهش 
بهای برق در این والیت دادخواهی می کنند، می گویند که 
مردم بلخ در حال حاضر توان پرداخت صرفیه برق شان را 
ندارند. اعضای این گروه روز دوشنبه، نهم حمل، در یک 
اخیر ماه حمل سال  تا  اگر  گردهمایی هشدار دادند که 
به  نیابد،  این والیت کاهش  برق در  بهای صرفیه  جاری 
نافرمانی مدنی دست خواهند زد و تا زمان بر آورده شدن 
خواسته های شان، در مقابل اداره بلخ برشنا چادر تحصن 

برپا خواهند کرد.
عنایت اهلل باور بامیک، نماینده گروه دادخواهی برق بلخ، 
به ۸صبح گفت که اگر مسووالن محلی و حکومت مرکزی 
به خواست مردم تمکین نکنند و بهای برق در این والیت 
عادالنه نشود، آنان به اعتراض  های شان ادامه می دهند. او 
افزود: »مسوولیت این نافرمانی مدنی و قطع احتمالی برق 
به دوش متصدیان امور برق کشور است که در توزیع برق 

بیش از ۱۰ سال می شود که راه های رفت  وآمد به روی 
این  و  است  مسدود  بادغیس  »جوند«  ولسوالی  مردم 
این  طی  دارد.  قرار  طالبان  گروه  محاصره  در  ولسوالی 
سال ها طالبان اجازه ورود یا خروج هیچ وسیله نقلیه از 
مردم  امر سبب شده که  و همین  نداده اند  را  زمین  راه 
رفت وآمد  ولسوالی ها  سایر  و  بادغیس  مرکز  به  نتوانند 
کنند. بر اساس ادعای اعضای شورای والیتی بادغیس، اگر 
به زودی مشکل این ولسوالی حل نشود، احتمال وقوع 
از دو سال می شود که  بیش   دارد.  انسانی وجود  فاجعه 
مرکز ولسوالی جوند در محاصره اقتصادی طالبان است و 
بیش از ۱۰ سال است که طالبان بر بخش های مختلف 
این ولسوالی تسلط دارند. به باور اعضای این شورا، مردم 
جوند با مشکالت فراوانی از جمله کمبود مواد خوراکی، 
نیاز های زنده گی روبه رو هستند. کنشگران  دارو و سایر 
مدنی خواهان رفع این مشکل اند و تأکید دارند که اداره 
محلی بادغیس، از سال ها پیش به این مشکل رسیده گی 
جریان  در  محلی  مسووالن  آنان،  گفته  به  است.  نکرده  

هم بهای هر کیلووات برق در بلخ با وجود کاهش در نرخ 
خرید آن، همان ۶.۲5 افغانی باقی ماند. این عضو گروه 
)تصاعدی شدن  افزود که دو گزینه  بلخ  برق  دادخواهی 
یا کاهش 5۰ درصدی  برق  پول صرفیه  پرداخت  دوباره 
نرخ ثابت( را در آن زمان به مسووالن پیشنهاد کردند تا 
فشار از دوش مردم برداشته شود، اما هیچ کدام از سوی 

مسووالن پذیرفته نشد.
به نقل از آقای بامیک، مسووالن محلی و رییس شرکت 
بلخ برشنا ماه های پیش در نشست هایی وعده دادند که 
شدن  وصل  صورت  در  و  است  راه  در  ترکمنستان  برق 
والیت  این  در  برق  نرخ  بلخ،  والیت  برق  به سیستم  آن 
تعیین  سرپل  و  جوزجان  فاریاب،  والیت های  مطابق 
والیت  سه  این  در  برق  کیلووات  هر  بهای  شد.  خواهد 
که  بودند  کرده  استدالل  مسووالن  است.  افغانی   3.5۰
برخی از سرمایه داران با شکل کتگوری موافق نیستند و 
در صورت انجام این کار، حساسیت برانگیز می شود. بدین 
ترتیب دادخواهان با این موضوع موافقت کردند و منتظر 
ماندند. آقای بامیک افزود که سپس در صحبت با قونسل 
وارداتی  برق  کیلووات  هر  که  ترکمنستان، مشخص شد 
این کشور توسط افغانستان به ارزش 3.5 سنت خریداری 
شده است. معادل این پول به افغانی حدود ۲.۷۰ افغانی 
می شود. هرچند به گفته عنایت اهلل باور بامیک، برق بلخ 
از حدود دو ماه به این سو با برق ترکمنستان وصل شده 
است، اما مسووالن به وعده شان عمل نکردند و بهای هر 

کیلووات برق در بلخ همان ۶.5 افغانی باقی مانده است. 
داده اند  وعده  بلخ  برق  دادخواهان  به  مسووالن  ادامه  در 
که منتظر باشند؛ زیرا پرداخت صرفیه برق در همه کشور 
یکسان سازی می شود. به گفته او، هرچند مخالفتی با این 
مورد وجود نداشت، اما سپس خاکه ای از این یکسان سازی 
هر  بهای  آن،  در  که  کرد  درز  اجتماعی  رسانه های  در 
کیلووات برق در کتگوری سوم به ۱۱.۹5 افغانی افزایش 
یافته است؛ تغییراتی که مخالفت باشنده گان بلخ و این 
دادخواهان را در پی داشته است. آنان معقتدند که این 
نرخ »بسیار« باال است و در صورت تعمیم آن، اعتراض ها 
در مورد بلند بودن پول صرفیه برق به همه کشور تعمیم 

خواهد یافت. 
شرایطی  هیچ  زیر  که  می کنند  تصریح  دادخواهان  این 
دست  مدنی  نافرمانی  به  و  نمی آیند  کنار  تفاوت  این  با 
می زنند. به باور آنان، باشنده گان کم درآمد بلخ دیگر از این 
پرداخت های اضافی خسته شده اند و نمی خواهند قربانی 

سرمایه داران و زورمندان شوند. 
صرفیه  بودن  بلند  مورد  در  اعتراض ها  که  است  گفتنی 
برق در بلخ پیش از این نیز خبرساز شده بود، اما مراجع 

مسوول به این اعتراض های مردم توجه نکردند.

بادغیس، باز خواهد شد و مردم می توانند در فضای آرام 
نیازمندی های شان را تهیه کنند.

به  که  می کنند  تأکید  هم  بادغیس  در  ارتش  مسووالن 
راه های  و  می کنند  اقدام  محاصره  برای شکستن  زودی 
مواصالتی این ولسوالی بازگشایی خواهد شد. حسیب اهلل 
مسعود، فرمانده نیروهای ارتش در بادغیس، به روزنامه 
۸صبح می گوید که مشکل جوند امنیتی نیست و طالبان 
به غیرنظامیان اجازه رفت وآمد نمی دهند. او می افزاید به 
زودی برای حل این مشکل و شکستن محاصره ۱۰ ساله 
اقتصادی ولسوالی جوند، عملیات نیروهای ارتش ملی آغاز 
می شود. بر اساس معلومات مقام های محلی بادغیس، به 
دلیل کمبود مواد خوراکی، دارو و سایر نیاز های اساسی، 
بهای مواد ضروری در جوند تا سه برابر افزایش یافته است.

گفته  مرکزی  حکومت  ارشد  مقام های  این  از  پیش 
بودند که طالبان مردم ولسوالی جوند بادغیس را تحت 
اول  معاون  صالح،  امراهلل  داده اند.  قرار  غذایی  محاصره 
صفحه  در  حمل،  نهم  دوشنبه،  روز  جمهوری،  ریاست 
فیس بوکش نوشت که طالبان از مدتی به این سو مردم 
را به جرم انتقال نان شکنجه می کنند و حتا می کشند. 
آقای صالح گفته است که شعار »دروغ« طالبان »دین و 
شریعت« است، اما این بار از »چنگیز و لشکریان مغول« 
تقلید کرده اند. صالح هم چنان گفته است که شماری فکر 
می کنند طالبان امروز آن هایی که در دوره حاکمیت خود 
مزرعه ها را به آتش می کشیدند، نیستند و تغییر کرده اند. 
به گفته او، طالبان نه تنها تغییر نکرده اند، بلکه »وحشی تر، 
جاهل تر و عقده مندتر« شده اند. این مقام ارشد حکومت 
افغانستان وعده داده است که به زودی محاصره ولسوالی 
به  واکنشی  تاکنون  اما  طالبان  می شود.  شکسته  جوند 
سخنان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نداشته اند. 
ولسوالی جوند، در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شهر قلعه  نو، 
مرکز والیت بادغیس، موقعیت دارد. این ولسوالی حدود 
۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار نفر نفوس دارد و اکنون در محاصره 

اقتصادی از سوی طالبان قرار دارد.
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این  شد.  مطرح  والیت  این  در  برق  بهای  یکسان سازی 
مکتوب به مرکز فرستاده و سپس تایید شد. بدین ترتیب 
نرخ برق از شکل تصاعدی به شکل ثابت درآمد و از آن 
زمان تاکنون پول صرفیه برق در بدل هر کیلووات ۶.۲5 
افغانی پرداخت شده است. عنایت اهلل باور بامیک تصریح 
کرد که هرچند دادخواهی ها از همان زمان تا یک سال 
پیش به گونه متفرق ادامه یافت، اما جایی را نگرفت، بدین 
ترتیب یک گروه زیر نام »دادخواهان برق بلخ« حدود یک 
سال پیش شکل گرفت تا این دادخواهی ها را توحید کند. 
به گفته آقای بامیک، باشنده گان بلخ در جریان سال های 
گذشته از برق وارداتی اوزبیکستان استفاده می کردند که 
پول آن با این کشور به دالر تسویه می شود. او افزود که 
هر کیلووات این برق به ارزش ۸ سنت خریداری می شد، 
اما در ادامه ارزش این برق از ۸ سنت به 5 سنت کاهش 
یافت. مسووالن ملی در آن زمان به مردم گفته بودند که 
یک سنت دیگر آن نیز به دالیلی از سوی اوزبیکستان در 
نظر گرفته نشد و ارزش واقعی آن 4 سنت است. با آن 

جنیداهلل اشکانی، کنشگر مدنی در بادغیس، به روزنامه 
اداره  گذشته  سال  دو  از  بیش   در  که  می گوید  ۸صبح 
محاصره  شکستن  برای  تالشی  هیچ  والیت  این  محلی 
اقتصادی این ولسوالی نکرده و مردم را به حال خود رها 
با  باشنده گان جوند  اکنون  او، هم  گفته  به  است.  کرده 
کمبود مواد خوراکی و دارو روبه رو هستند و مسیر های 
با خارج ولسوالی مسدود است. اعضای شورای  ارتباطی 
والیتی بادغیس، نگران بروز فاجعه انسانی در این ولسوالی 
هستند و پافشاری دارند که اداره محلی مکلف است تا به 

این مشکل رسیده گی کند. 
عبدالعزیز بیک، رییس شورای والیتی بادغیس، به روزنامه 
۸صبح می گوید اگر حکومت به زودی محاصره اقتصادی 
ولسوالی جوند را نشکند، فاجعه انسانی روی می دهد. او 
تأکید دارد که از ۱۱ بخش این ولسوالی تنها یک بخش 
در اختیار حکومت است و همان بخش بیش از دو سال 
می شود که در محاصره اقتصادی است، اما ساکنانش با 
محاصره،  از  ناشی  دشواری های  و  مشکالت  تمام  وجود 

حامی نظام هستند. 
مقام های محلی و امنیتی بادغیس می پذیرند که راه های 
رفت وآمد به ولسوالی جوند بیش از ۱۰ سال می شود از 
سوی طالبان مسدود شده است. آنان پافشاری دارند که 
مسیرهای ارتباطی این ولسوالی دشوارگذر است و برای 

حل این مشکل به زودی اقدام می شود.
حسام الدین شمس، والی بادغیس، در گفت وگو با روزنامه 
۸صبح می گوید طی بیش از ۱۰ سال که ولسوالی جوند 
محلی  اداره  دارد،  قرار  طالبان  اقتصادی  محاصره  در 
او  انسانی جلوگیری کند.  فاجعه  بروز  از  تا  تالش کرده 
می افزاید که به زودی برای شکستن محاصره جوند اقدام 
می شود و راه های رفت وآمد با شهر قلعه نو، مرکز والیت 

میان شهروندان کشور یک بام و دو هوا می کنند و به جای 
خدمت و برابری در توزیع انرژی، شرکت برق را یک منبع 

درآمد پنداشته اند.« 
گروه دادخواهی برق بلخ مسووالن در ریاست برشنا را به 
 »بی عدالتی« در توزیع برق متهم می کنند و می گویند که 
باید بهای صرفیه برق با بهای آن در والیت های فاریاب، 

جوزجان و سرپل یکسان شود. 
گروه  و  مردم  از  برشنا  بلخ  شرکت  حال  همین  در 
دادخواهان برق در این والیت می خواهد که در جمع آوری 
صرفیه برق با این اداره همکاری کنند. حمید اهلل حمید، 
»دادخواهی  هرچند  که  کرد  تصریح  برشنا،  بلخ  رییس 
که  بدانند  باید  مردم  اما  است«،  حق مسلم هر شهروند 
ماه  هر  پایان  در  ناگزیر ند  آنان  و  است  وارداتی  بلخ  برق 
از وارد کردن برق به کشور، پیش پرداخت یک ماه  قبل 
دیگر را به حساب کشور صادر کننده انتقال دهند. آقای 
حمید تصریح کرد که اگر مردم بلخ پول صرفیه برق شان را 
پرداخت نکنند، »ممکن است جریان برق نیز قطع شود.« 
به گفته او، »طرح یکسان سازی برق در صالحیت شرکت 
برشنا نیست و این مسوولیت را اداره تنظیم امور انرژی 
بر عهده دارد.« رییس بلخ برشنا اما می گوید که تالش ها 
برای یکسان سازی بهای صرفیه برق در کشور ادامه دارد و 

این طرح به زودترین فرصت اجرا خواهد شد.

جنجال برق بلخ از چه قرار است؟
حدود  به  بلخ  در  برق  صرفیه  بهای  مورد  در  اعتراض ها 
شش سال پیش بر می گردد. عنایت اهلل باور بامیک، عضو 
گروه دادخواهان برق بلخ به روزنامه ۸صبح گفت که پیش 
از این ماهیت پرداخت بهای صرفیه برق در بلخ همانند 
کابل و برخی دیگر از والیت ها شکل کتگوری و تصاعدی 
داشت که بیش تر به نفع افراد کم درآمد بود، بدین ترتیب 
مصرف  هنگام  کابل  باشنده گان  همانند  بلخ  باشنده گان 
پرداخت  افغانی  با ضریب ۲.5  را  کیلووات  تا ۲۰۰  برق، 
می کردند. مصرف اضافه تر برق در این والیت نیز در آن 
پرداخت  تصاعدی مشخص شده،  مقیاس  براساس  زمان 
می شد. به گفته آقای بامیک، این کار از یک  سو سبب 
شده بود که باشنده گان صرفیه برق شان را مدیریت کنند 
و از سوی دیگر، به افراد کم درآمد کمک می کرد تا هزینه 

کم تری بپردازند. 
افراد  از  برخی  زمان  آن  در  که  افزود  بامیک  آقای 
که  باالیی  مصرف  دلیل  به  »زورمند«  و  »سرمایه دار« 
داشتند، در هماهنگی با »شورای والیتی بلخ« زمینه را 
بحث  آن،  در  که  کردند  فراهم  مکتوب  برای صدور یک 

این  در  مستقر  امنیتی  نیروهای  سال،   ۱۰ از  بیش تر 
ولسوالی را از مسیر هوایی اکمال می کنند و حامیان نظام 

را فراموش کرده اند.
مقام های محلی بادغیس می پذیرند که از چند سال به این 
سو راه های مواصالتی زمینی این ولسوالی مسدود است 
و گروه طالبان مرکز جوند را در محاصره اقتصادی قرار 
داده  است. اداره محلی بادغیس ادعا دارد که با تالش های 
زیاد هنوز موفق به حل این چالش نشده و برای شکستن 
محاصره به دنبال  راه های دیگر است. برمبنای معلومات 
قیمت  بادغیس،  والیت  جوند  ولسوالی  از  مردمی  منابع 
مواد غذایی و سایر مواد مورد نیاز خانواده ها در جوند به 
شدت افزایش یافته و این مساله باشنده گان این ولسوالی 
را با مشکالت فراوانی روبه رو کرده است. اعضای شورای 
والیتی و کنشگران مدنی در والیت بادغیس، ابراز نگرانی 
می کنند که اگر به مشکل ولسوالی جوند رسیده گی نشود، 
فاجعه انسانی روی می دهد و از باشنده گان این ولسوالی 

قربانی می گیرد.
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بیش از 20 سال تحقیق، این سه مورد را به عنوان عناصر کلیدی برای ایجاد یک صلح پایدار به ما ارایه می دهد.

درمل الهو؛ 

مذاکرات صلح به شیوه قدیمی موثر نیست

پل وصل ورزشکاران افغان با سازمان های معتبر 
ورزشی بین المللی

مذاکرات صلح افغانستان به اولویت جدید اداره بایدن 
ایاالت  نیروهای  طریق،  این  از  تا  است  شده  تبدیل 
متحده امریکا را تا قبل از ماه می سال جاری به گونه 
کامل از افغانستان خارج کند؛ توافقی که تا حدی بعید 
به نظر می رسد. به همین ترتیب، پیشبرد روند صلح 
یمن، کشوری که میزان خشونت در آن افزایش یافته 
و بحران انسانی در آن تشدید شده، اولویت دیگر اداره 

بایدن است.
اما حتا اگر این مذاکرات صلح سرانجام منتج به توافقاتی 
هم شود، بعید است که به خشونت و بحران ناشی از 
جنگ خاتمه دهد؛ همان گونه که در توافقات صلح اخیر 
در کلمبیا، عراق و سودان جنوبی شاهد بودیم. دلیل 
آن هم، طوری که تحقیقات من نشان می دهد، رویکرد 

غلط ما در قبال صلح و روند اعمار صلح است.
در این مقاله، سه یافته حیرت آوری را که هنگام تحقیق 
دریافتم،  صلح«  مقدم  خود »خط  جدید  کتاب  برای 
ارایه خواهم کرد. این یافته ها نتیجه بیش از ۲۰ سال 
تحقیق در زمینه جنگ و صلح است که شامل تحقیقات 

میدانی در ۱۲ منطقه جنگی در سراسر جهان است.

جنگی،  مناطق  خطرناک ترین  در  حتا   -۱
روزنه های صلح را خواهید یافت

منطقه   پنجوایی،  ساکنان  ماه،  همین  جریان  در 
دورافتاده در والیت قندهار افغانستان، برای آتش بس 
این  این کشور و طالبان مذاکره کردند.  اردوی  میان 
آتش بس اگرچه فقط از ساعت ۹ صبح تا 5 بعدازظهر 

برای ۱۰ روز بود؛ اما شروع خوبی بود.
از ۲۰ سال است  بیش  در کنگو در جزیره »ایدجو« 
که یک منطقه امن باقی مانده است، با وصف این که 
از مرگ بارترین درگیری های جنگ جهانی دوم  یکی 
حوالی  در  گرفت،  را  انسان  میلیون  جان چندین  که 
همین منطقه رخ داد. به همین ترتیب، می توان این 
تقابل حیرت آور را در سومالی دید؛ جایی که هر هفته 

را  تالش شان  آخرین  ورزشکار  دو  است.  گرم  رقابت 
برای خوابیدن مچ یک دیگر به کار می بندند. هرچند 
در  صفری  حسین بخش  نمی گذارد  اما  دارد،  دلهره 
بحث های  او  برای  کند.  بیگانه گی  احساس  سالون، 
ملیت و قوم اهمیتی ندارد، فقط می اندیشد هم وطنی 
بیرون  از  آورد.  در  به  سرفراز  را  آورده  آن جا  به  که 
قفس مدام برادرانه برایش تذکر می دهد و تشویقش 
است  کافی  تذکر  همین  برای حسین بخش  می کند. 
که بر حریفش فایق آید. داور به هدف پایان بازی به 
سینه اش می زند و او را از ورزشکار روسی جدا می کند. 
به  پی هم  بوسه های  با  آن ها  میان  در  خود  او  حاال 
از  را در یکی  او  پیروزی  سر و صورت حسین بخش، 
بزرگ ترین سازمان های ورزشی بین المللی در مسکو 
جشن می گیرد. برای کسی که از جیبش برای پیروزی 
هم وطنش هزینه می کند، همان اهتزار پرچم سه رنگ 
بین المللی،  ورزشی  معتبر  میدان های  در  کشورش 

کافی است.
درمل الهو از دیر زمانی با ورزشکاران افغان همکاری 
از بس  اما  از کودکی عالقه داشت ورزش کند،  دارد. 
آتش جنگ  شعله ور بود و مشکالت بی شمار، نتوانست 
کاری کند. همانند دیگر پسر بچه های کابلی تالش کرد 
در پی رفتن به مکتب براید. به محض این که به مکتب 
المع شهید رفت، جنگ های خانمان سوز کابل در گرفت 
از پاکستان در آورد.  و جبر روزگار کاری کرد که سر 
خانواده اش  نشد.  الهو  درمل  النه  هیچ گاه  هم  آن جا 
دوباره رخت سفر بست و در مسکو مسکن گزین شد . 

این گونه الگوهای محلی درس گرفت.
در کتاب »خط مقدم صلح«، من بسیاری از رویکردهای 
ناب و غیرمرسومی که از سوی میانجی های خارجی به 
گونه موثر در حمایت از مردمان محلی پیاده شده است 
میانجی گری  روش های  این دسته  از  کرده ام.  بیان  را 
نهادهای  توسط  که  دارد  وجود  جهان  نقاط  تمام  در 
گوناگون در کشورهای مختلف به کار گرفته می شود و 

چند اصل بین شان مشترک است.
می گذارند،  احترام  محلی  ساکنان  به  میانجی ها  این 
به آن ها گوش می دهند و درک می کنند که دیگران 
یا  و  باشند  داشته  مختلفی  اولویت های  است  ممکن 
داشته  توسعه  و  دموکراسی  صلح،  از  متفاوتی  درک 
باشند. این میانجی ها به خوبی از شرایط و فرهنگ های 
صحبت  محلی  زبان های  به  حتا  و  آگاه اند  محلی 
می کنند و شبکه های محلی گسترده ای دارند و برای 
سال ها، گاهی دهه ها در آن منطقه می مانند و تالش 

می کنند.
رسمی  مذاکرات  و  دولت ها  از  حمایت  اهمیت  البته 
زمانی  تنها  واقعی  صلح  زیرا  است؛  پابرجا  هم چنان 
سطوح  در  هم  و  باال  سطوح  در  هم  که  است  پایدار 
محلی ساخته شود. اما یک امر کاماًل واضح است: برای 
کاهش خشونت، ما باید اساساً نوع نگرش و هم چنین 
نوع برخورد خود را در قسمت تامین صلح تغییر دهیم.
در میان همه این یافته ها، متعجب کننده ترین بخش 
به  ابتکارات محلی می توانند  این  بود که  این  تحقیق 
کشورهای  در  را  تنش ها  تنها  نه  تا  کنند  کمک  ما 
جنگ زده ای مانند افغانستان، کنگو و یمن حل کنیم؛ 
به حل اختالفات  قادر  این فرمول  از  استفاده  با  بلکه 
نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی در ایاالت متحده نیز 

خواهیم بود.

زمینه سازی  آن  برای  الهو  و  بروند  رقابت  میدان  به 
ورزش  مدیریت  نظام،  از  به شدت  که  او  است.  کرده 
دارد که  باور  اداره آن گالیه مند است،  و کاستی های 
استعداد بسیاری از جوانان افغان به دلیل خویش خوری 

در اداره ورزش، حیف می شود. 
حس الهو در میدان های رقابت وصف ناپذیر است. از 
این کار عایدی حاصلش نمی شود که هیچ، حتا برای 
سربلندی وطن و هموطنش از جیب هزینه می کند. اما 
افتخار قهرمانی  او می ماند،  برای  این میان  آن چه در 
اهتزار پرچم سه رنگ کشورش در سازمان  و  افغان ها 
معتبر ورزشی بین المللی است. او گام را محکم برداشته 
است و حاال با گذشت هر روز با پرورش استعدادهای 

نو، به اهمیت کارش پی می برد.

جناح با تبادل خون خود تعهد می دهند به یک دیگر 
صدمه نزنند(، به از میان بردن خشونت از سوی خود و 

بیگانه کمک کرده است.
ساکنان  بین  زیادی  تفاوت های  ترتیب،  همین  به 
اما آن چه مهم  سومالی و »سومالی لند« وجود دارد. 
لند، خود شهروندان  این است که در سومالی  است، 
ابتکارات پایدار محلی را برای ایجاد و تامین صلح دنبال 
کردند؛ در حالی که بقیه مناطق این کشور به روش 
معمول حل منازعات در سطوح رهبری و به رهبری 

خارجی ها متکی بود.
در هر کشوری که تحقیقاتم را انجام دادم، نمونه هایی 
را یافتم که در آن شهروندان عادی و فعاالن محلی با 
ارتباطات شخصی خود، رهبران گروه های  از  استفاده 
بیایند و مذاکره  را متقاعد کرده اند که  اطراف  مسلح 
این  به  نیز  بلکه محققان دیگری  نه فقط من،  کنند. 
به  مختصر  تنها  ابتکارات  این  برخورده اند.  نمونه ها 
ساکنان منطقه پنجوایی در افغانستان، ایدجو در کنگو، 
آپارتادو«  د  خوزه  »سان  یا  سومالی  در  لند  سومالی 
از مناطق  بلکه ساکنان بسیاری  در کلمبیا نمی شود. 
امن، از بوسنی گرفته تا اندونیزیا و عراق عین کار را 
کرده اند. حتا در جریان جنگ جهانی دوم، شهروندان 
در  امنیت  تامین  برای  بی شماری  تالش های  عادی 
مناطق خود انجام دادند که بعضی از آن ها در کاهش 

درگیری ها موفق بود.

3- بدیلی برای شیوه تامین صلح وجود دارد که 
بهتر هم عمل می کند

مانند  خارجی  میانجی های  که  است  این  خوب  خبر 
نوع تالش ها  این  از  امریکایی می توانند  دیپلمات های 
میان  قدیمی  و  روابط خسته کن  درگیر  این که  بدون 
مردم  تالش های  و  داخلی شوند  و  بیرونی  جناح های 
محلی برای ایجاد صلح را طوری که مرسوم است به 
از  می شود  یقیناً  کنند.  پشتیبانی  بیندازند،  مخاطره 

ملیتی  چه  از  ورزشکار  که  نداشت  اهمیتی  می تپید، 
باشد. گاه پشتون و تاجیک و گاه هم ورزشکار هزاره را 
دعوت می کرد تا چانسش را در میدان های بین المللی 

بیازماید.
آن چه او از ورزشکار توقع داشت، این بود که ورزشکار 
او  برای  باشد.  داشته  را  الزم  توانایی  و  استعداد 
مشخصه های قوم، سمت، ملیت و واسطه ها دلیلی برای 
برتری دهی نمی شد. حتا به این هم نمی اندیشید که 
ورزشکار از نگاه اقتصادی در چه سطحی است؛ چرا که 
می دانست آن چه او و همان ورزشکار را سرافزار برون 
می  آورد، استعداد و توانایی هایش است. اولین بار وقتی 
به سازمان های ورزشی مسکو رفت تا برای ورزشکاران 
با پرسش عجیبی روبه رو شد:  افغانی البی گری کند، 
»مگر افغانستان ورزشکار هم دارد؟« جز سیر بهادرزاده 
ذهن  در  کسی  هیچ  دیگر  داشت،  هالند  تابعیت  که 
نه  و  هوتکی  نه  مبارزی،  نه  نمی کرد،  خطور  آن ها 

حسین بخشی. 
الهو اما اصرار می کند که اگر استعداد مهم است، باید 
ورزشکاران افغان برای یک بار آزموده شوند. اگر خوش 
درخشیدند که خوب، در غیر آن دست کم فرضیه ناتوان 
بودن ورزشکاران افغان ثابت می شود. پافشاری هایش به 
نتیجه می رسد. روس ها می پذیرند که احمدولی هوتک 
بخت آزمایی کند. در آن صورت اگر او حریفش را به 
زمین می کوبید، در واقع الهو نیز برنده می شد. الهو 
وصل  پل  او  حاال  آمد.  بیرون  سرافزار  امتحان  آن  از 
ورزشی  بزرگ  سازمان های  و  افغان  ورزشکاران  میان 

بین المللی است. 
ورزشکاران  حضور  زمینه  کردن  فراهم  کنار  در  الهو 
و  دانشجویان  بین المللی، دست  میدان های  در  افغان 
کارگران افغان در خارج را نیز می گیرد. بدین ترتیب 
آنان به لطف درمل الهو با پول اندکی، به سالون رقابت 
اندکی  هموطنان شان،  از  کنار حمایت  در  تا  می آیند 
خسته گی شان را نیز رفع کنند. تا حال ۱۸ ورزشکار 
برای درخشش به  او  به کمک  آزاد  حرفه ای مبارزات 
منطقه و جهان رفته اند. قرار است به تازه گی واحد نژند 
روسیه  در  نایت«  »فایت  در چوکات  فیضی  و سمیع 

شاهد بمب گذاری ها و حمالت تروریستی مهیب است، 
ولی منطقه خودمختار شمالی آن به نام »سومالی لند« 
در طی دو دهه گذشته شاهد کم ترین میزان خشونت 

و ترور بوده است.
د  خوزه  »سان  مانند  کلمبیا  مختلف  جوامع  در 
از  خشونتی،  نوع  هیچ  بدون  شهروندان  آپارتادو«، 
که  زورگیری ها  و  آدم ربایی ها  قتل ها،  برابر  در  خود 
مناطق همجوارشان اغلب با آن روبه رو است، محافظت 

می کنند.
است.  موجود  دنیا  مختلف  نقاط  در  الگوهایی  چنین 
حتا در اسرائیل دهکده ای به نام »وهات السالم - نوه 
امکان  مبنای  بر  آن  اساس  که  دارد  وجود  شالوم« 
اسرائیلی های  و  فلسطینی ها  صلح آمیز  هم زیستی 
این دهکده به  امکان در  این  یهودی گذاشته شده و 

حقیقت مبدل شده است.

۲- مردم عادی قدرتی فراتر از تصور ما در کاهش 
خشونت دارند

باال  سطوح  در  صلح  مذاکرات  از  ناشی  روزنه ها  این 
به جنگ های  پایان دادن  برای  از آن  بایدن  اداره  که 
افغانستان و یمن استفاده می کند، نیست. چون آن ها 
رویکردهای معمول است که بر تشریفات بین روسای 
بین  مذاکرات  و  انتزاعی  توافق نامه های صلح  جمهور، 

دولت و رهبران شورشی متمرکز است.
که  می کنم  بیان  من  صلح«،  مقدم  »خط  کتاب  در 
جزیره »ایدجو« در کنگو به دلیل مراودات و ارتباطات 
همه روزه ساکنانش، منجمله فقیرترین و کم قدرت ترین 
ترویج  با  آن ها  است.  منطقه صلح آمیز  آن، یک  افراد 
آن چه »فرهنگ صلح« می نامند، خشونت را دور نگه 
ساختارهای  با  نهادهایی  منطقه  این  مردم  می دارند. 
ابتدایی محلی را تنظیم کرده اند که به حل اختالفات 
و منازعات شان کمک می کنند. هم چنان، رسوم کهن 
هم چون »تعهد خونی« )معاهده سنتی که در آن دو 

توانست  سر  آخر  و  می رفت  مکتب  به  شب ها  الهو 
تحصیلش را در رشته حقوق اقتصادی به پایان ببرد.

در دنیایی که با آن خو نداشت، درمل الهو با چالش ها 
در  گرفت.  پیش  در  را  شخصی  تجارت  و  ساخت 
کشوری که او شهروند درجه دوم به حساب می آید، 
اموال  که  است  حمل ونقل  شرکت  دو  صاحب  حاال 
تجارتی را از چین به مسکو انتقال می دهد. از آن جایی 
بنیاد  را دوست دارد، ترجیح می دهد یک  که ورزش 
بگذارد.  به عرصه ورزش  پا  به نحوی  و  خیریه  بسازد 
طبق برنامه، الهو در ۲۰۱۶ به این مهم دست یافت 
و اساس بنیاد خیریه »خانه ما افغانستان« را گذاشت. 
با این کار، درمل الهو پله ای می شد برای بلند رفتن 
ورزشکارانی که از سرزمین جنگ زده افغانستان شوق 
رقابت در سازمان های بزرگ ورزشی بین المللی را در 

سر داشتند. 
آن چه او می خواست، این بود که تصویر انتحار، انفجار، 
جنگ و خشونت با یک تصویر از افغانستان عاری از این 
چالش ها جای گزین شود و استعدادها در سرزمین های 
بیگانه بدرخشند. با این کار، او می خواست که استعدادها 
سروصدا برپا کنند و اسباب تشویق بسیاری از جوانان 
شوند. الهو هیچ گاهی روی مرجع دیگری اتکا نکرد و 
ترجیح داد که در این راه از جیب خود هزینه کند. در 
هماهنگی و برنامه ریزی با سازمان های بزرگ ورزشی، 
او زمینه را فراهم می کرد تا ورزشکاران ناشناخته افغان 
بیابند.  در سطح بین المللی فرصت درخشش بیش تر 
برای او که دلش همانند کبوتر سفر کرده برای النه اش 

روح اهلل علی

در دنیایی که با آن خو نداشت، 
درمل الهو با چالش ها ساخت و 

تجارت شخصی را در پیش گرفت. 
در کشوری که او شهروند درجه 

دوم به حساب می آید، حاال صاحب 
دو شرکت حمل ونقل است که 

اموال تجارتی را از چین به مسکو 
انتقال می دهد. از آن جایی که 
ورزش را دوست دارد، ترجیح 
می دهد یک بنیاد خیریه  بسازد 
و به نحوی پا به عرصه ورزش 
بگذارد. طبق برنامه، الهو در 

2016 به این مهم دست یافت 
و اساس بنیاد خیریه »خانه ما 

افغانستان« را گذاشت. با این کار، 
درمل الهو پله ای می شد برای بلند 
رفتن ورزشکارانی که از سرزمین 
جنگ زده افغانستان شوق رقابت 

در سازمان های بزرگ ورزشی 
بین المللی را در سر داشتند. 



است.  متفاوت  و  متنوع  بسیار  افغانستان جغرافیای 
جغرافیایی  خصوصیات  تمام  در  بودن  متنوع  این 
آن - از مسایل انسانی گرفته تا ویژه گی های طبیعی 
میلیونی   35 تقریباً  جمعیت  می خورد.  چشم  به 
مختلف  مذاهب  و  متفاوت  زبان های  به  افغانستان 
در کنار هم زنده گی می کنند. کوه های هندوکش با 
ارتفاع ۷4۸5 متر دقیقاً در کنار ساحل دریای آمو 
که با ارتفاع بسیار پایین از سطح دریاهای آزاد قرار 
دارد، واقع شده است. مناطق کوهستانی افغانستان را 
شوره زارها و شنزارها از هر طرف محاصره کرده است 
و با اندک ترین مسافت از جنگل های سرسبز شرق 
بیابانی  حتا  و  بیابانی  نیمه  سرزمین های  به  کشور 

می رسیم.
با  بامیان  و  بدخشان  مردم  زنده گی  که  در صورتی 
در  نیمروز  مردم  است،  شده  آمیخته  سرما  و  برف 
بیش تر  بار  الی سه  دو  است  ممکن  عمرشان  طول 
برف را ندیده باشند. سالنگ ها در شمال شرقی کشور، 
ساالنه بیش از ۱۰۰۰ میلی متر نزوالت جوی دریافت 
می کند. در عین حال، در مناطق غرب و جنوب غرب 
و...(، حداکثر  کشور )دشت جهندم، مارگو، گودزره 
بارنده گی ساالنه کم تر از ۱۰۰ میلی متر است و این 
ویژه گی ها و خصوصیات دال بر این دارد که افغانستان 

سرزمین افراط و تفریط است. ) نقشه ۱(
 

این ناهماهنگی  عناصر طبیعی، بر آب و هوا، پوشش 
گیاهی، نوع خاک و روش زنده گی مردم اثر گذاشته 
است و مناطقی که عاری از ویژه گی های کوهستانی 
اقدامات  آن  احیای  برای  باید  باشد،  هایدرولوژی  و 

علمی و اساسی صورت بگیرد.
در همین راستا، موضوع کمبود آب در والیت نیمروز 
به دلیل کاهش شدید نزوالت جوی و مصرف بی رویه 
منابع آبی نمود جدی پیدا کرده و در سال های اخیر، 
در  ساکن  مردم  از  بسیاری  اصلی  معضل  و  مشکل 
مناطق شهری و روستایی این والیت، کمبود آب بوده 
است. به جرأت می توان گفت که اکثریت فعالیت های 
اقتصادی مردم نیمروز بر پایه فعالیت های کشاورزی 
در  نیمروز  توسعه  عدم  یا  توسعه  و  است  استوار 
و  کشاورزی  با  مستقیم  ارتباط  مختلف  بخش های 

البته منابع آبی دارد.
نتیجه  در  و  تولیدات  کاهش  خشک سالی،  وقوع  با 

افغانستان جغرافیای بسیار متنوع 
و متفاوت است. این متنوع بودن 

در تمام خصوصیات جغرافیایی 
آن - از مسایل انسانی گرفته 
تا ویژه گی های طبیعی به چشم 

می خورد. جمعیت تقریباً 35 
میلیونی افغانستان به زبان های 

متفاوت و مذاهب مختلف در کنار 
هم زنده گی می کنند. کوه های 

هندوکش با ارتفاع 7485 متر 
دقیقاً در کنار ساحل دریای آمو 

که با ارتفاع بسیار پایین از سطح 
دریاهای آزاد قرار دارد، واقع 
شده است. مناطق کوهستانی 

افغانستان را شوره زارها و 
شنزارها از هر طرف محاصره 

کرده است و با اندک ترین 
مسافت از جنگل های سرسبز 

شرق کشور به سرزمین های نیمه 
بیابانی و حتا بیابانی می رسیم.

محمدناصر محمدی گلرانی
دانشجوی برنامه ریزی آمایش سرزمین
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بند کمال خان و نقش آن در مدیریت 
خشک سالی نیمروز

 این بند آب بیش از ۱۸4 هزار هکتار زمین را آبیاری 
انرژی برق تولید خواهد کرد.  از ۹ مگاوات  و بیش 
ارتفاع این بند ۱۶ متر و ظرفیت ذخیره آب آن 5۲ 
میلیون مترمکعب است. با آن که این بند در مقایسه 
با بند سلما آب کم تری را ذخیره می کند؛ اما توان 

کنترل آب آن بسیار باال است.
منطقه ای که بند کمال خان در آن واقع شده، بیش تر 
برای  ویژه گی  این  دارد.  کمی  شیب  و  است  دشت 
از  تا  است  مزیت  پربازده ترین  و  بهترین  کشاورزی 
و  بیابان ها  کمال خان  بند  شده  ذخیره  آب  یک سو 
دشت های منطقه را تبدیل به مناطق سبز اقتصادی 
کند و از سوی دیگر، ذخیره این آب ها باعث پر شدن 
کمال خان  بند  و  می شود  زیرزمینی  آب  سفره های 
حوزه  و  نیمروز  در  خشک سالی  پدیده  با  می تواند 

جنوب غرب کشور مبارزه کند. ) نقشه 3(
 

اگر دولت افغانستان بتواند منابع آبی را که 
از کوه های افغانستان سرچشمه می گیرد، به 
شکل درست و علمی مدیریت کند، اراضی 
سبز،  اراضی  به  تبدیل  سوزان  و  خشک 
و  خواهد شد. شهرها  اقتصادی  و  زراعتی 
روستاهای بی برق، به برق دست رسی پیدا 
تا  خشک سالی،  مشکالت  و  کرد  خواهند 
اندازه ای با ذخیره این آب ها کاهش خواهد 

یافت.

تامین آب مورد نیاز بخش صنعت و کشاورزی و البته 
تولید برق را نیز به دنبال دارد.

نیمروز از جمله والیات هموار و مسطح کشور است. 
این والیت تابستان بسیار گرم و سوزان و و زمستان 
نسبتاً معتدل دارد. نزوالت جوی در این والیت نسبت 
به والیات مرکزی و شمال شرقی به مراتب کم تر است 
و بیش تر در معرض خشک سالی ها قرار دارد؛ اما با 
کشت،  قابل  غیر  دشت های  کمال خان  بند  ایجاد 
هموار و سوزان نیمروز تبدیل به یک کمربند سبز 
خواهد شد. اگر نزوالت جوی در منطقه نیمروز کم تر 
سرازیز شود، کافی است قله ها و دره های کوهستانات 
مرکزی کشور پُر از برف  و یخچال های طبیعی باشد 
تا جریان دریای هلمند ادامه داشته باشد و آب آن در 

بستر بند کمال خان ذخیره شود. ) نقشه شماره ۲(

کاهش محصوالت کشاورزی، میل و رغبت کشاورزان 
برای ادامه کار در این بخش کاهش می یابد که پیامد 

آن نیز مهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها است.
مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد مشاغل کاذب 
کشاورزی  محصوالت  تولید  کاهش  و  یک سو  از 
باید از آن به  از سوی دیگر، بحث مهمی است که 
عنوان محصول بی توجهی منابع آبی و خشک سالی 
در نیمروز یاد کرد. با توجه به این که بخش صنعت 
است،  نداشته  موفقیت های چندانی  تاکنون  نیمروز 
و سپس  اول  در درجه  داشته های کشاورزی  حفظ 
توسعه این داشته ها و توانمندی ها، عامل مهمی در 
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این والیت محسوب 
می شود. تنها راه عبور از خشک سالی و آبادانی دوباره 
زمین های زراعتی و باغ ها در این والیت، مهار آب و 
احداث بندها است. بروز خشک سالی و بحران کمبود 
آب، تنها به ضعف در زمینه زیرساخت های الزم برای 
مهار آب ها مربوط نمی شود؛ بلکه بهره برداری بی رویه 
از منابع و سفره های آبی طی دهه های اخیر نقش 

مهمی در شکل گیری این مشکل داشته است.
باغداران، کشاورزان و روستاییان  از  امروزه بسیاری 
والیت نیمروز به شدت با مشکل افت منابع زیرزمینی 
و کمبود آب درگیر هستند؛ چرا که این مسأله موجب 
در  و چشمه ها  آب  چاه های  کاریزها،  خشک شدن 

بیش تر مناطق این والیت شده است.
موجود  ذخایر  از  زیادی  مقدار  ساالنه  این،  از  قبل 
منابع آبی والیت نیمروز به دلیل نبود یک سیستم 
مدرن کنترل آب به خارج از کشور سرازیر می شد 
و بسیاری از دشت ها و اراضی زراعتی این والیت با 
بحرانی جدی بی  آبی روبه رو بود و اگر این روند به 
تا چند سال دیگر  ادامه پیدا می کرد  همین منوال 
تمام مردم نیمروز با کاهش بیش از حد منابع آبی 
روبه رو می شدند و این بحران جدی برای مردمان این 
دیار، به ویژه کشاورزان و روستاییان خیلی پرهزینه 

تمام می شد.
در همین ارتباط، بند کمال خان برای رفع این مشکل 
و حل بحران کمبود آب در نیمروز، یکی از مهم ترین 
و حیاتی ترین بندهای این منطقه به شمار می رود. 
شرب،  آب  تامین  بر  عالوه  کمال خان  بند  ساخت 
سیالب،  بروز  از  جلوگیری  هم چون  دیگری  نتایج 
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انتخاباتی  سیستم  در  را  جدید  اصالحات  چین  جمهور  رییس 
انتخابات  بر  شدیدتر  نظارت  از  هدف  کرد.  اعالم  هنگ کنگ 
با  آینده  در  هنگ کنگ  قانون گذاران  که  است  آن  پارلمانی، 
وفاداری بیش تری پیرو منویات و اراده رهبری جمهوری خلق 

چین باشند.
تازه هنگ کنگ به  انتخاباتی  براساس گزارش دویچه وله، قانون 
چین اجازه می دهد که نظارت خود را به شکل قوی تری بر قلمرو 

منطقه خودگردان هنگ کنگ اعمال کند.
طبق »اصالحات« تازه که سه شنبه، 3۰ مارچ، توسط شی جین  
برای  نامزدهایی  تنها  شد،  اعالم  چین  جمهور  رییس  پینگ، 
شرکت در رقابت انتخاباتی تایید می شوند که نسبت به رهبری 

کشور وفادار باشند.
تام یوچونگ، تنها نماینده هنگ کنگ در کنگره ملی خلق چین، 
انتخابات  قانون  است که »اصالح«  فرانسه گفته  به خبرگزاری 

پیش تر به تایید این نهاد بلندپایه رسیده است.
کنگره عالی خلق اصالح قانون انتخابات برای هنگ کنگ را نیمه 
تنها  که  است  این  قانون،  هدف  کرد.  مطرح  گذشته  مارچ  ماه 

»میهن پرستان« بتوانند بر هنگ کنگ حکومت کنند.
نامزدهای  صالحیت«  »تایید  در  که  است  این  چین  هدف 
از  را  »نامطلوب«  نامزدهای  بتواند  و  کند  دخالت  انتخاباتی 

مشارکت در انتخابات بازدارد.

هنگ کنگ  پارلمان  نماینده گان  شمار  تازه،  اصالحات  طبق 
با  آن ها  نفر  تنها ۲۰  افزایش می یابد که  به ۹۰ کرسی  از ۷۰ 
رای مستقیم مردم انتخاب می شوند؛ تاکنون 35 کرسی با رای 

مستقیم انتخاب می شدند.
از سوی  از ۹۰ کرسی،  آینده 4۰ کرسی  در  تازه  قانون  بر  بنا 
از  باقی 3۰ کرسی  انتخاب می شوند؛  پکن  به  وفادار  کمیته ای 
سوی کمیته های »کارشناسی« انتخاب می شوند که همواره از 

پیروان وفادار رهبری چین شناخته شده اند.
سوی  از  دقت  به  نامزدها  همه  سیاسی«  »صالحیت  آینده  در 
سران حکومت هنگ کنگ مورد بررسی قرار می گیرد. دستگاه 
امنیتی تازه نیز باید در تایید صالحیت نامزدها دخالت داشته 

باشد.
جنبش  سوی  از  هم  هنگ کنگ  انتخابات  قانون  اصالح 
دموکراسی خواهی این قلمرو و هم از سوی جامعه بین المللی، با 

انتقادات فراوان روبه رو شده است.
به دنبال اعالم الیحه اصالح قانون انتخابات، اتحادیه اروپا و ایاالت 
متحده، جمهوری خلق چین را به نقض خشن حقوق خودگردانی 

هنگ کنگ متهم کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، همان زمان در این باره 
حق  به  مستقیم  »دست برد  قانون  اصالح  این  که  کرد  تصریح 
خودگردانی است که طبق توافق چینی - بریتانیایی سال ۱۹۹۷ 

باید تا سال ۲۰4۷ اعتبار داشته باشد.«

ضربات  وجود  با  است  گفته  امریکا  دویچه وله،  گزارش  به 
سنگینی که بر پیکر داعش فرود آمده، این گروه تروریستی 
هم چنان خطری برای ثبات و امنیت جهان است؛ داعش نه 
تنها برای خاورزمین، بلکه هم چنین برای امریکا و اروپا نیز 

تهدیدی جدی به شمار می رود.
گروه تروریستی »خالفت اسالمی« )داعش( هم چنان به وارد 

آوردن ضربات مرگ بار در گوشه و کنار جهان توانا است.
آخرین عملیات این گروه در شهر ساحلی پالما در موزامبیک 
تأسیس شده  بزرگ گازی  میدان های  آن  در  داد که  روی 
است. در این منطقه به ویژه شرکت فرانسه ای توتال با پروژه  

بزرگی بالغ بر ۱۷ میلیارد یورو فعال است.
مسلح شرکت  از ۱۰۰ جهادگرای  بیش  مزبور  عملیات  در 
داشتند که موفق شدند بر شهر پالما مسلط شوند. آن ها ده ها 

نفر از ساکنان شهر را بی رحمانه به قتل رساندند.
ایاالت متحده گروه داعش و متحدان آن را هم چنان تهدیدی 
برای امنیت بین المللی ارزیابی می کند. به گفته جان گادفری، 
سرپرست عملیات ویژه امریکا در ایتالف مبارزه با داعش، این 
گروه افراطی نه تنها در سوریه و عراق، که در اروپا و امریکای 
شمالی خطری بزرگ به شمار می رود. به گفته او، هنوز در 
سرزمین سوریه کادرهای فعالی از جهادگران داعش وجود 
دارند که به خوبی سازمان دهی شده هستند و قابلیت تدارک 

حمله دارند.
بین المللی  ایتالف  بلندپایه  مقام های  مارچ،   3۰ سه شنبه، 
مبارزه با داعش درباره شیوه ادامه پیکار با این گروه تروریستی 
 رای زنی کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا و سوفی 

ویلمس، همتای بلژیکی او، به اتفاق نشست را اداره کردند.
جنگ جویان داعش که زمانی بخش های بزرگی از عراق و 
سوریه را زیر کنترل داشتند، البته ضربات سنگینی متحمل 
شده و از نظر نظامی تضعیف شده اند، اما هم چنان قادر به 

عملیات هستند.
گادفری تاکید کرد که پس از شکست دم و دستگاه »خالفت« 
اکنون جنگ جویان داعش بر فعالیت شاخه ها و شبکه های 
در  داعش،  با  مبارزه  ایتالف  مقام های  متمرکز ند.  پراکنده 
نشست خود درباره چندوچون فعالیت این گروه تروریستی، 
فراتر از عراق و سوریه، به ویژه در قلمروهایی مانند آفریقا، 

رای زنی کرده اند.

برای کنترل شدیدتر 
هنگ کنگ، چین قانون 

انتخابات را تغییر داد

پیونگ یانگ: رییس جمهور کوریای جنوبی 
طوطی دست آموز امریکا است

پیشنهاد رهبران جهان برای »معاهده بین المللی« 
با هدف مقابله با همه گیری های آینده

امریکا: 
داعش برای امنیت جهان 
هم چنان خطرناک است

پیونگ یانگ هم زمان با افزایش تنش ها در شبه جزیر 
کوریا در پی آزمایش موشکی اخیر کوریای شمالی، 
»طوطی  را  خود  جنوبی  همسایه  جمهور  رییس 

دست آموز امریکا« لقب داد.
جونگ،  یو  کیم  که  است  داده  گزارش  فردا  رادیو 
اون، رهبر کوریای شمالی، در  خواهر کیم جونگ 
جمهور  رییس  این،  جائه  مون  انتقاد  به  واکنش 
هفته  موشکی  آزمایش های  به  جنوبی  کوریای 
گذشته پیونگ یانگ، اظهارات او را »تکرار اعتراض 

غیرمنطقی و بی ادبانه« امریکا توصیف کرد.
رسانه های  توسط  که  بیانیه ای  در  جونگ  یو  کیم 
دولتی کوریای شمالی منتشر شد، با تاکید بر این که 

رادیو فردا گزارش داده است که رهبران ۲3 کشور 
عالوه بر اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت، روز 
گذشته از طرح معاهده ای جهانی با هدف مقابله با 

همه گیری های آینده حمایت کردند.
حمایت این رهبران روز گذشته در قالب مقاله ای 
منتشر شد و امضای آنگال مرکل، صدراعظم آلمان،  
امانویل  بریتانیا،  نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
مکرون، رییس جمهور فرانسه و همین طور همتایان 
کوریای جنوبی و آفریقای جنوبی آن ها را نیز دارد.

ملت ها  که  داریم  »باور  است:  آمده  مقاله  این  در 
باید در راه رسیدن به معاهده ای بین المللی تالش 
کنند تا برای مقابله با همه گیری ها آماده گی داشته 

باشند.«
حمایت از حرکتی جهانی برای مبارزه با یک پاندمی 
دیگر در آینده، در حالی مطرح می شود که بیش از 
یک سال از آغاز همه گیری کرونا می گذرد؛ موجی 

مون جائه این »بی شرمی را از حد گذرانده« تصریح 
کرد: »طوطی دست آموز امریکا به جای شرمنده گی، 

تنها به فکر جلب ستایش ایاالت متحده است.«
سیول با اظهار تاسف شدید از محتوای بیانیه رسمی 
خواهر رهبر کوریای شمالی، خواستار رعایت اصول 
حداقلی آداب معاشرت در مناسبات دو کشور حتا 

در دوران بحران شد.
آن ها،  متحدان  و  جنوبی  کوریای  متحده،  ایاالت 
اقدام کوریای شمالی مبنی بر شلیک هفته گذشته 
کردند.  محکوم  را  بالستیک  موشک  فروند  دو 
یک  طول  در  تسلیحاتی  آزمایش  نخستین  این 
انجام  از  هدف  شمالی  کوریای  بود.  گذشته  سال 
آزمایش های تسلیحاتی خود را مقابله با تهدیدهای 
ملی  حاکمیت  حق  علیه  متحده  ایاالت  ارتش 
که  است  شرایطی  در  این  است.  کرده  اعالم  خود 
آزمایش   ملل  امنیت سازمان  قطع نامه های شورای 
کوریای  توسط  هسته ای  و  بالستیک  موشک های 
شمالی را که تهدیدی برای صلح بین الملل عنوان 

شده، ممنوع کرده است.
از  شمالی  کوریای  هدف  کارشناسان  برخی 
آزمایش های موشکی اخیر را در چارچوب تالش تازه 
این کشور برای وارد آوردن فشار بر امریکا و وادار 
کردن دولت جو بایدن به کاهش فشار تحریم های 

وضع شده علیه این کشور، ارزیابی کرده اند.

که تاکنون جان نزدیک به دو میلیون و ۸۰۰ هزار 
نفر را در سراسر جهان گرفته است.

با  واکسین  تولید چندین  با وجود  در همین حال 
هنوز  سال  یک  مدت  همین  در  بی سابقه  سرعتی 
بسیاری از مردم جهان به این واکسین ها دسترسی 
ندارند و تنها درصد اندکی توانسته اند یک یا دو دوز 

آن را دریافت کنند.
هم زمان در اسفندماه گذشته دبیرکل سازمان ملل 
از »ملی گرایی« برخی کشورها  بیانیه ای  متحد در 
در زمینه خریداری عمده واکسین کرونا و هم چنین 
»احتکار« و معامالت جانبی با تولیدکننده گان آن 

به  شدت انتقاد کرد.
همکاری  »افزایش  پیشنهادی  معاهده  از  هدف 
بین المللی« در زمینه سیستم های هشدار، مشارکت 
در داده ها و پژوهش و تولید واکسین و دارو عنوان 

شده است.


