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پس از آن که سریال سقوط ولسوالی ها به دست 
طالبان به سرعت فاجعه باری رسید و نرخ سقوط 
ولسوالی در  به 5  روز  ولسوالی در چند  از یک 
غنی،  رییس جمهور  سرانجام،  رسید،  روز  یک 
امنیتی  نهادهای  رهبری  سطح  در  تغییرات 
نصب ها،  و  عزل  این  در  گرفت.  دست  روی  را 
حیات  حیات اهلل  ضیا،  یاسین  خالد،  اسداهلل 
به عنوان  سمت های شان  از  قانع  عبدالصبور  و 
وزیر دفاع، رییس ستاد ارتش، سرپرست وزارت 
امور  وزارت  امنیتی  امور  ارشد  معیین  و  داخله 
ترتیب بسم اهلل  به  به جای آن ها  برکنار و  داخله 
عبدالستار  احمدزی،  ولی محمد  محمدی، 
به سمت های  رحمان  عبدالرحمان  و  میرزکوال 
ارتش،  ستاد  ریاست  دفاع،  وزارت  سرپرستی 
ارشد  معینیت  و  داخله  امور  وزارت  سرپرستی 

وزارت امور داخله منصوب شدند.
در  جدید  نصب های  و  عزل  دلیل  مهم ترین 
رهبری نهادهای امنیتی و نظامی، جلوگیری از 
 40 حدود  سقوط  جبران  طالبان،  جنگی  فشار 
ولسوالی در دو ماه گذشته در سراسر کشور و در 
نهایت جلوگیری از وقوع یک فاجعه ی نظامی در 

جبهات جنگ است...
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به جای رهبری، پالیسی 
جنگ را تغییر دهید

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 3

سخن گوی وزارت داخله: 
در حالت شدت جنگ 
پیش روی و پس روی 
سقوط محسوب نمی شود

جنگ مدیریت    ها

شاه محمود قریشی در 
مقام »وزیر خارجه طالبان«

نفتالی بنت: 
انتخاب رئیسی در ایران 

آخرین پیام بیدارباش به 
جهان است

جان برکو، رییس 
سابق پارلمان بریتانیا و 
نماینده محافظه کار، به 
حزب کارگر پیوست

اطالعات روز: طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله 
می گوید که در حالت شدت جنگ، پیش روی و 
پس روی سقوط محسوب نمی شود و طالبان در هیچ 
جایی حضور دو روزه ندارند...

شاه   محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان 
در یک گفت وگوی ویژه با تلویزیون طلوع نیوز، 
حضور رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان را به 
صراحت رد کرد و در پاسخ به سوال...
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اطالعات روز: در پایان نشست سه جانبه ی افغانستان، 
در  کشورها  این  خارجه ی  وزیران  ایران،  و  ترکیه 

اعالمیه ای بر دریافت راه حل سیاسی،...

عراقچی با اشاره به 
مذاکره غیرمستقیم 

ایران و امریکا: 
تمام اسناد توافق 

آماده است

در نشست سه جانبه ی افغانستان، 
ترکیه و ایران بر دریافت راه حل 

سیاسی در افغانستان تأکید شد

کمیسیون حقوق 
بشر خواهان توجه 

ویژه ی سازمان ملل 
به وضعیت دشوار 

پناهجویان 
افغان شد
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نقش چک پاینت ها در تأمین مالی گروه های شورشی
در مناطق جنگی، جنگ جویان مدل تجاری جدیِد کم سود 
یک  داده اند.  توسعه  خود  مالی  تأمین  برای  را  پایدار  اما 
کلبه با چند کالشینکف در کنار جاده و وضع مالیات بر 
همه چیزهایی که بر روی جاده در حرکتند، هسته ی این 
این است که  اما مسأله  را تشکیل می دهد.  تجاری  مدل 

شرکت های چند ملیتی و سازمان های...

داخلی  جنگ های  اصلی  محور  جدید،  پژوهشی  برپایه 
بلکه  نیست،  طبیعی  منابع  یا  قلمرو  جمعیت،  بر  کنترل 
جمهوری  تا  گرفته  افغانستان  از  جاده هاست.  بر  کنترل 
دموکراتیک کنگو و از سوریه تا سومالیا، گروه های مسلح 
بزرگ راه ها هجوم  به  مالی عملیات های خود  تأمین  برای 

می آورند.
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بحران انسانی در افغانستان؛ 

امریکا باید کمک کند
نیروهای  نصف  که  است  آن  از  حاکی  تازه  گزارش های 
از  آن عده  شده اند.  خارج  افغانستان  از  متحده  ایاالت 
کار  متحده  ایاالت  ارتش  با  که  افغانستان  شهروندان 
قرار  طالبان  قصاص  هدف  فزاینده   ای  به طور  کرده اند، 

خواهند گرفت. تالش  ها برای خارج کردن بسیاری از...

غنی: 

جامعه جهانی به طالبان 
حیثیت سیاسی داده است

موج سوم کرونا: 

افغانستان به مرز بحران 
رسیده است؟

و  افغانستان  در  کرونا  ویروس  سوم  موج  انتشار 
فراتر  صحی  بخش  ظرفیت   از  آن  از  ناشی  وخامت 
می گویند  عامه  صحت  وزارت  مسئوالن  است.  رفته 
که هرچند ظرفیت بخش صحی نسبت به موج های 
کافی  اما  شده  دوبرابر  کرونا  با  مبارزه  برای  قبلی 
وخامت  میزان  انتشار،  موج سوم سرعت  در  نیست. 
در مریضان و نیاز آنان به اکسیجن به مراتب بیشتر 
از موج اول و دوم است. به همین نسبت میزان مرگ 
بنابر  است.  یافته  افزایش  به شدت  نیز  کرونا  اثر  بر 
میزان  مورد  یک  در  اخیر  روزهای  در  رسمی  آمار 
از مرز صد نفر هم  مرگ کرونایی در یک شبانه روز 

گذشته است. 
کمبود اکسیجن

تولیدات  است.  اکسیجن  کمبود  چالش،  مهم ترین 
داخلی اکسیجن در شفاخانه ها کافی نیست...
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کیـف  و  کـم  خصـوص  در  نمی تـوان  هنـوز 
تـوان و ظرفیـت رهبـری، جنگـی و نظامـی 
رهبـران جدیـد و رده اول سـکتور امنیتـی در 
وزارت هـای دفـاع و داخلـه بـه قطـع قضاوتی 
کـرد و بایـد انتظـار کشـید تـا در میـدان اجرا 
و عمـل، مسـئوالن جدیـد ظرفیـت رهبـری و 
توانایـی نظامی شـان را ثابـت کننـد. بـه جـز 
و  طوالنـی  سـابقه ای  کـه  محمـدی  بسـم اهلل 
قابـل توجه نظامـی و جنگـی در دوره ی جهاد 
و مقاومـت در برابـر طالبـان دارد، سـه مقـام 
دیگـر بایـد در ظرف زمان، بـه منصه ی داوری 

و قضـاوت قـرار گیرنـد.
اما واقع این است که صرفا نام و نشان افراد، 
رهبری  مدیریتی  توانایی  و  ظرفیت  سابقه، 
تعیین کننده ی  امنیتی،  نهادهای  جدید 
جبران  و  طالبان  برابر  در  جنگ  وضعیت 
هفته های  در  امنیتی  نیروهای  شکست های 
اخیر نیست. مهم تر از عزل و نصب در رهبری 
و  اساسی  تغییرات  آوردن  امنیتی،  نهادهای 
مؤثر در پالیسی های جنگ و رهبری سیاسی 
که  اخیر  نظامی  شکست های  است.  جنگ 
ماه  دو  در  ولسوالی   35 دست کم  سقوط 
گذشته، بخشی از آن به حساب می آید، بیش از 
ناتوانی رهبران رده اول سکتور  از  ناشی  آن که 
امنیتی باشد، محصول پالیسی اشتباه نظامی و 

رهبری سیاسی جنگ است.
برخالف اصول و نورم و واقعیت های اجتماعی 
نقش  امنیتی،  نهادهای  رهبری  افغانستان، 
نهادهای  امور  رهبری  در  ناچیزی  اختیار  و 
در  مسئوالن  و  مقام ها  نصب  و  عزل  امنیتی، 
اداره ی  و  سوق  والیات،  و  امنیتی  وزارت های 
بومی  و  ملی  نیروهای  چیدمان  نیروها، 
در  تعیین کننده  امور  سایر  و  جبهات  در 
دفتر  دارند.  امنیت  تأمین  و  جنگ  سرنوشت 
رییس جمهور،  ملی  امنیت  شورای  مشاوریت 
و  بایدها  تصامیم،  همه ی  تعیین کننده ی 
تنفیذ  و  امنیت  جنگ،  عرصه ی  نبایدهای 
وزارت های  وزرا/سرپرستان  و  است  قانون 
ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  و  دفاع  و  داخله 
قانونی شان،  صالحیت های  از  استفاده  به جای 
به زنگ فرامین، تصامیم و دخالت های  گوش 
بهبود  برای  بودند/هستند.  دفتر  این  نابجای 
وضعیت امنیتی و جنگی، صالحیت های قانونی 
به  فورا  باید  امنیتی  نهادهای  مسئوالن جدید 
آن ها برگشته و دفتر مشاوریت شورای امنیت 
برحذر  نهادها  این  قبضه ی صالحیت  از  ملی، 
جنگ  عرصه ی  در  که  چیزی  نخستین  شود. 
و امنیت باید تغییر کند، برگشت صالحیت به 
وزارت های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی 

کشور است.
بـا وصـف افزایـش سرسـام آور فشـار نظامی و 
جنگـی طالبـان بـر نیروهـای امنیتـی ملـی و 
مـردم افغانسـتان و احتمال وقوع یک فاجعه ی 
نظامـی در صـورت دوام ایـن وضعیـت، هرنوع 
رابطـه و اعتمـاد میـان رهبری سیاسـی جنگ 
بومـی  نیروهـای  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  در 
ضدطالـب، از میـان رفته اسـت. مسـلم اسـت 
کـه برای مقابلـه در برابر فشـار نظامی طالبان 
انکارناپذیـر در  بـر ظرفیت هـای  بایـد عـالوه 
نیروهـای امنیتـی ملی، بـه ظرفیت هـا، انگیزه 
و تـوان نظامـی نیروهـای بومـی ضدطالب نیز 
اتـکا شـود. هـزاران نیـروی مردمـی و بومـی 
به خصـوص  و  کشـور  سراسـر  در  ضدطالـب 
صفحـات شـمال، ظرفیـت عظیمی سـت کـه 
ایـن  از  می توانـد  جنـگ  سیاسـی  رهبـری 
نیروهـا در کنـار نیروهـای امنیتـی ملـی برای 
تغییـر در وضعیـت جبهـات جنـگ اسـتفاده 
کنـد. ایـن نیروهـای بومـی بـه تبـع خاصیت 
اجتماعـی و واقعیت های سیاسـی افغانسـتان، 
بـه رهبـران سیاسـی و نظامـی قومی/محلی و 
بومـی وفـادار هسـتند. ارگ ریاسـت جمهوری 
اگـر واقعـا نگـران وقوع یـک فاجعـه ی نظامی 
در جبهـات جنـگ اسـت، بایـد هرچـه زودتـر 
اسـتخباراتی  و  نظامـی  سیاسـی،  روابـط 
دوسـویه، متکـی بـر اعتمـاد و همـکاری را بـا 
ایـن نیروهـا و رهبـری سیاسـی و نظامـی این 
نیروهـا برقـرار کـرده و بسـیج نظامی سراسـر 
متشـکل از نیروهـای امنیتی ملـی و نیروهای 

بومـی و محلـی ضدطالـب را فعـال کنـد.
و  برجسته  خالی  دو  این  که  صورتی  در 
نصب  و  عزل  تنها  نشود،  رفع  تعیین کننده 
تأثیر  نه تنها  امنیتی  نهادهای  رهبری  در 
چشمگیری در وضعیت جبهات جنگ نخواهد 
انقطاع  اثر  بر  است  ممکن  بسا  ای  که  داشت 
زود به زود در رهبری این نهادها، تأثیر مخربی 

نیز به جا بگذارد.

توحید  راستای  در  خود  تأثیرگذاری  و 
دیدگاه های برای موفقیت مذاکرات صلح 

افغانستان، کار گیرند.
وزارت  اعالم  براساس  هم،  سویی  از 
مولود  اتمر،  محمدحنیف  خارجه، 
و  ترکیه  خارجه ی  وزیر  اوغلو،  چاووش 
ایران  محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ی 
در این نشست سه جانبه که دیروز برگزار 
شده بود، روی تطبیق پروژه های اتصال 

منطقه ای نیز تأکید کرده اند.
و  نهایی سازی  مورد  در  همچنین  آنان 
ترانزیت  و  تجارت  تفاهم نامه ی  امضای 
دست  توافقاتی  به  هم  کشور  سه  میان 

یافته اند.

کید شد یافت راه حل سیایس در افغانستان تأ در نشست سه جانبه ی افغانستان، ترکیه و ایران بر در
پایان  برای  و  بوده  افراط گرایی  از  ناشی 
حمایت  و  همکاری  به  نیاز  جنگ،  این 

منطقه ای دارد.
داخلی،  اجماع  کنار  در  او،  گفته ی  به 
و  منطقه ای  اجماع  تقویت  به  مبرم  نیاز 
بین المللی برای محو تهدید تروریزم در 

افغانستان، منطقه و جهان وجود دارد.
از صحبت هایش  او در بخشی  همچنین 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
جهت  مضاعف  تالش  برای  فرصتی  را 
رسیدن به توافق سیاسی و تأمین صلح 
است  گفته  و  خوانده  کشور  در  دایمی 
کنار  در  می توانند  ایران  و  ترکیه  که 
از جایگاه  پاکستان، روسیه، قطر و هند 

توافق  سازمان یافته  جرایم  و  تروریزم 
کرده اند.

مفاد  از  استقبال  ضمن  اعالمیه  در 
خارجه ی  وزیران  مشترک  اعالمیه ی 
شده  تأکید  ایران  و  ترکیه  افغانستان، 
است که دولت افغانستان تحقق تعهدات 
مندرج آن را گام مثبت و مهم در راستای 
مبارزه ی مشترک علیه تروریزم، استقرار 
آتش بس، آغاز مذاکرات معنادار و تأمین 

صلح و ثبات پاید می پندارد.
کشور  خارجه ی  وزارت  هم،  سویی  از 
وزیر  اتمر،  محمدحنیف  که  است  گفته 
این وزارت در این نشست تصریح کرده 
است که افغانستان قربانی جنگ طوالنی 

اطالعات روز: در پایان نشست سه جانبه ی 
وزیران  ایران،  و  ترکیه  افغانستان، 
اعالمیه ای  در  کشورها  این  خارجه ی 
برقراری  سیاسی،  راه حل  دریافت  بر 
کشورها  سازنده ی  نقش  و  آتش بس 
صلح  مذاکرات  موفقیت  خصوص  در 
افغانستان و ایجاد یک افغانستان مستقل، 
آزاد،  متحد و دموکراتیک تأکید کرده اند.

وزارت خارجه ی کشور دیروز )یک شنبه، 
اعالمیه ای گفته است  نشر  با  30 جوزا( 
که آنان همچنین روی تقویت و گسترش 
اقتصادی   – سیاسی  همکاری های 
به ویژه تطبیق پروژه های مشترک اتصال 
علیه  مشترک  مبارزه ی  و  منطقه ای 

کمیسیون حقوق برش خواهان توجه ویژه ی سازمان ملل به وضعیت دشوار پناهجویان افغان شد
که  است  گفته  همچنین  نهاد  این 
طرف های منازعه با اذعان به رنج مردم، 
برای دست یابی به صلح عادالنه و پایدار 

صادقانه تالش کنند.
افغانستان از عمده ترین کشورهای مبدأ 
می شود.  شمرده  جهان  در  مهاجرت 
در  افغان  میلیون  شش ونیم  از  بیش 
بیشتر  که  اند  پناهنده  و  مهاجر  جهان 
ایران  و  پاکستان  کشورهای  در  آنان 

به سر می برند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
دیرپا  جنگ  بی ثباتی،  که  است  گفته 
شده  سبب  امنیتی  ناپایدار  وضعیت  و 
دارای  کشورهای  از  افغانستان  تا  است 

بیشترین پناه جو باشد.
از  کمیسیون  این  حال،  همین  در 
با  که  است  خواسته  منازعه  طرف های 
احترام به حق مردم افغانستان به زندگی 
را  و خشونت  صلح، جنگ  و  امنیت  در 
متوقف و آتش بس دایمی را برقرار کنند.

در  افغان  پناهجویان  وضعیت  از 
اردوگاه های پناه جویی در سراسر جهان 
ابراز نگرانی کرده و گفته است که بیشتر 
آنان از سال ها به این طرف بدون تعیین 

تکلیف حقوقی رها شده اند.
در اعالمیه همچنین از سازمان های فعال 
در عرصه ی مهاجرت خواسته شده است 
پناهجویان  نیازهای  و  به خواست ها  که 
توجه  پناه جویی  اردوگاه های  در  افغان 

ویژه کنند.

جهانی  روز  با  همزمان  روز:  اطالعات 
مستقل  کمیسیون  پناهندگان، 
خواستار  افغانستان  بشر  حقوق 
پناهندگان  عالی  کمیسیاریای  توجه 
سازمان ها  سایر  و  متحد  ملل  سازمان 
به  مهاجرت  بخش  در  فعال  نهادهای  و 
در  افغان  پناهجویان  »دشوار«  وضعیت 

اردوگاه های پناه جویی شده است.
دیروز  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
با نشر اعالمیه ای  )یک شنبه، 30 جوزا( 

نیروهای امنیتی و دفاعی است.
طالبان  هولناک«  »جنایات  او،  به گفته ی 
تروریستی  و حمالت  ماین ها  از  استفاده  با 
غیرنظامی  شهروند  هزاران  جان  انتحاری، 

کشور را گرفته است.
سخن گوی وزارت داخله در ادامه گفته است 
که نیروهای امنیتی و دفاعی در سنگرهای 
نمی گذارند  هرگز  و  دارند  فعال  داغ حضور 
سقوط  به  کشور  جغرافیای  از  بخشی  حتا 
دایمی مواجه شود. او خاطرنشان کرده است 
که برنامه ی بازپس گیری و سرکوب طالبان 
در تعدادی از ولسوالی ها که طالبان ادعای 
حضور در آنجا را دارند، در دست اجرا است. 
او از نشر جزئیات تخنیکی این برنامه به دلیل 

محرمیت نظامی معذرت خواسته است.
گذشته  ماه  دو  طی  که  است  درحالی  این 
از 40 ولسوالی در حوزه های مختلف  بیش 
کرده  سقوط  طالبان  گروه  به دست  کشور 
در  ولسوالی،  این  تصرف  با  طالبان  است. 
تأسیسات  تخریب  به  دست  نقاط  برخی 
عامه زده اند. همچنین در نتیجه ی حمالت 
طالبان در این ولسوالی ها، صدها خانواده از 

مناطق اصلی شان بی جا شده اند.

حضور نیروهای خارجی، مستقالنه بر دوش 
می کشند: »روایتی که در سال ۲0۱4 برای 
چندی  از  پس  بود،  گرفته  شکل  سقوط 
امروز ۲0۲۱ همین  تا  ثابت شد و  برعکس 
نبرد  میدان  در  افغان  قهرمان  نیروهای 
خود  مردم  و  خاک  از  دلیرانه  و  شجاعانه 

دفاع می کنند.«
جنگ  در  که  است  کرده  عالوه  آرین 
است،  موجود  تلفات  و  پس روی  پیش روی، 
تلفات  برابر  تلفات طالبان دست کم سه  اما 

در  داخله،  وزارت  سخن گوی  به گفته ی 
سربازان  جان  حفظ  کشور  نقاط  از  برخی 
در اولویت قرار دارد. او در عین حال تأکید 
کرده است که طالبان در شش ماه گذشته 
هر باری که فکر سقوط کرده اند، به ویژه در 
والیت های هلمند، قندهار و بغالن، با دادن 

تلفات سنگین ناکام مانده اند.
آقای آرین تصریح کرده است که نیروهای 
در وضعیت جدید جنگی  دفاعی  و  امنیتی 
بدون  را  کشور  از  دفاع  و  شده اند  داخل 

اطالعات روز: طارق آرین، سخن گوی وزارت 
داخله می گوید که در حالت شدت جنگ، 
محسوب  سقوط  پس روی  و  پیش روی 
نمی شود و طالبان در هیچ جایی حضور دو 

روزه ندارند. 
آقای آرین صبح دیروز )یک شنبه، 30 جوزا( 
به ادعای طالبان در مورد سقوط شماری از 
ولسوالی ها واکنش نشان داده و گفته است 
از  استفاده  دید  مکان،  هیچ  در  طالبان  که 
حضور  و  ندارند  خدمات  عرضه ی  و  منابع 
این گروه در نقاط غیراستراتژیک، »قطعا به 

مفهوم پیروزی نیست«.
طالبان  گروه  که  است  کرده  تأکید  آرین 
جغرافیای  از  بخشی  هیچ  نگهداری  توانایی 
کشور را ندارد و »پیشروی در نقاط اطراف 
روایت  مشروعیت  مفهوم  به  قطع  به گونه ی 

پیروزی تلقی نمی شود«.
او عالوه کرده است: »طالب با تمام قوت و 
عقبه ی حمایتی بیرونی در ۱5 سال گذشته 
نتوانست یک ولسوالی را حتا پایدار نگهدارد 
برای مردم همان  تفهیم کند که  و حداقل 
این که  جز  دارد،  ارایه  برای  چه  ولسوالی 
تأسیسات عامه را انفجار و نابود کرده است.«

سخن گوی وزارت داخله: 
در حالت شدت جنگ پیش روی و پس روی سقوط محسوب نمی شود

او تأکید کرده است که در حال حاضر هشت 
قرار  تطبیق  و  دیزاین  تحت  ملی  برنامه ی 
دارد و کمک های بین المللی در این خصوص 

باید نتیجه محور باشد، نه روندمحور.
برگشت  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  او 
مهاجرین را وظیفه ی دولت خوانده و گفته 
و  مهاجرین  که  است  این  ما  »تعهد  است: 
و  باعزت  مهم،  بخش  افغان  دیاسپورای 
سرمایه ی بزرگ بوده و باید از این سرمایه 

تمام افغان ها مستفید شوند.«
و  مهاجرین  وزیر  مراسم  این  در 
نماینده  معاون  افغانستان،  عودت کنندگان 
کمیشنری  نماینده  و  ملل  سازمان  خاص 

عالی سازمان ملل نیز صحبت کرده اند.
افغانستان،  در  خشونت ها  کاهش  بر  آنان 
تالش های  از  ملل  سازمان  حمایت  ادامه ی 
اعمار  مارکت سازی،  زمینه های  حکومت در 
برنامه ی  چارچوب  در  دولت سازی  و  صلح 

انکشافی صلح تأکید کرده اند.

»افغان بودن« هیچ شهروند افغانستان سلب 
شده نمی تواند.

غنی ضمن اشاره به نقش موثر دیاسپورا در 
کرده  عالوه  همچنین  انکشافی،  برنامه های 
است که بحث مهاجرت بدون دیدگاه واضح 
دادن  رخ  در حال  که  تغییراتی  به  توجه  و 

است، صورت گرفته نمی تواند.

به نقش  تا در رابطه  ایران خواسته است  و 
و  پایدار  صلح  و  ثبات  ایجاد  در  فعال شان 

عادالنه در افغانستان تعلل نکنند.
از سوی هم، رییس جمهور غنی در این مراسم 
جدایی ناپذیر  جزء  را  دیاسپورا  و  مهاجرین 
و  دانسته  افغانستان  ملی  سرمایه ی  و  ملت 
افزوده است که براساس قانون اساسی، حق 

اشرف غنی در  روز: رییس جمهور  اطالعات 
مراسم تجلیل از روز پناهندگی گفته است 
حیثیت  طالبان  گروه  به  جهانی  جامعه  که 

سیاسی داده است. 
آقای غنی در این مراسم که دیروز )یک شنبه، 
برگزار  ریاست جمهوری  ارگ  در  جوزا(   30
طالبان  که  است  گفته  همچنین  شده، 
همه روزه  و  اند  جنگ  ادامه ی  مسئول 
تأسیسات عامه را تخریب و غیرنظامیان را 

هدف قرار می دهند.
در  نیز  پیش  روز  دو  غنی  رییس جمهور 
گفته  ریاست جمهوری  ارگ  در  نشستی 
بود که طالبان به اشاره ی شبکه های سیاه، 
افغانستان را ویران می کنند. در خبرنامه ی 
آمده  از غنی  نقل  به  ریاست جمهوری  ارگ 
از  غیرمشروع  تحمیلی  جنگ  »این  است: 
سوی طالبان، باید از طرف منطقه و جامعه 

بین لمللی تحریم و محکوم شود.«
پاکستان  از  به ویژه  منطقه  کشورهای  از  او 

غین: 

جامعه جهاین به طالبان حیثیت سیایس داده است
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موج سوم کروان: 

افغانستان به مرز بحران رسیده است؟
که برای نخست از ووهان چین شیوع کرد در 
نوع  انتشار  است. سرعت  ثبت شده  افغانستان 
در  است.  بیشتر  مراتب  به  دلتا  جهش  یافته ی 
هفته های اول موج سوم مسئوالن وزارت صحت 
عامه گفته بودند که تنها حدود 3۲0 مورد از 
نوع جهش یافته ی دلتا در افغانستان ثبت شده 
است. این مسئوالن در آن زمان گفته بودند که 
کرونا  دلتای  جهش یافته ی  نوع  انتشار  سرعت 
است.  کم  آن  وخامت  میزان  اما  است  بیشتر 
اکنون که وضعیت وخیم شده است مسئوالن 
وزارت صحت عامه در مورد جهش دلتای کرونا 

اطالعات نمی دهند. 

واکسین
واکسین یگانه راه حل کنترل از بحران کرونا در 
افغانستان است. درحالی که تلفات ناشی از کرونا 
به مرز بحران رسیده اما تاکنون شماری کمی 
از شهروندان واکسین شده اند. بنابر آمار وزارت 
دوز  میلیون   48 به  افغانستان  عامه،  صحت 
واکسین کرونا ضرورت دارد. تاکنون حدود 560 
گذشته  هفته های  شده اند.  واکسین  نفر  هزار 
افغانستان  به  که  هند  کشور  تولید  واکسین 
کمک شده بود تمام شد. این بار 700 هزار دوز 
واکسین برای 350 هزار نفر به تازگی از چین 
این  است.  شده  آغاز  آن  تزریق  روند  و  آمده 
واکسین برای افراد باالتر از 50 سال، کارمندان 
اولویت بندی شده  بخش های  سایر  و  صحی 

تزریق می شود. 
مسئوالن وزارت صحت  عامه می گویند که در 
ماه بعدی میالدی )جوالی( نیز قرار است 468 
همچنان  شود.  وارد  هند  از  دوباره  دوز  هزار 
ماه جوالی  نیز وعده  داده است که در  امریکا 
به افغانستان واکسین کمک می کند. بر عالوه، 
اتحادیه جهانی واکسین یا کواکس وعده داده که 
۱6 میلیون دوز واکسین را برای افغانستان تهیه 
تا سایر  کند. وزارت صحت عامه در نظر دارد 
واکسین مورد نیاز افغانستان را از شرکت های 

تولیدی خریداری کند. 
واکسین،  روند  آغاز  از  پس  اول،  هفته های  در 
وجود  شهروندان  میان  واکسین  برای  عالقه 
به کرونا میان  نداشت. نوعی بی تفاوتی نسبت 
شهروندان ایجاد شده است و از جانب دیگر نوعی 
نیز وجود  از عارضه های جانبی واکسین  ترس 
درخواست کنندگان  میزان  اکنون  اما  داشت. 

واکسین نیز بلند رفته است.

تولیدی اکسیجن را به سوءاستفاده از وضعیت و 
احتکار متهم می کنند. 

کمبود اکسیجن از مهم ترین چالش هایی است 
که در موج سوم افغانستان با آن روبه رو شده 
است. دکتر وحید مجروح به رسانه ها گفت که 
دارو،  بستر،  مثل  امکانات  عامه  صحت  وزارت 
تجهیزات و پزشکان را برای رسیدگی به مریضان 
کرونا می توانند در راهروها، وسط حیاط و دیگر 
جاها تهیه کند ولی اگر اکسیجن نباشد، مراقبت 
و جلوگیری از تلفات غیرممکن است: »در تهیه 
اکسیجن با چالش روبه روییم. بسترها را می توان 
افزایش داد در صورتی اکسیجن موجود باشد.«

محدودیتها
افغانستان  صحت  عامه ی  وزارت  مسئوالن 
می گویند که اکنون موج سوم کرونا در سراسر 
به گونه  ی یکسان و سریع در حال  افغانستان 
و  دارد  است. موج سوم حالت صعودی  انتشار 
با  بعد  ماه   یک  که  دارد  وجود  این  از  نگرانی 
انتشار  در  دیگری  جهش  قربان  عید  رسیدن 
کرونا تجربه شود. چنانچه در عید فطر تجربه 
رسمی  آمار  آن  از  پس  که  داد  نشان  و  شد 
مبتالیان کرونا و مرگ آن به مراتب بلند رفت. 

بد  شرایط  و  فقر  به  دلیل  کرونا،  سوم  موج  در 
اعالم  عمومی  قرنطین  نیست  قرار  اقتصادی 
شود اما برخی از محدودیت ها وضع شده است. 

دارند  اکسیجن  به  نیاز  که  کرونایی  بی شمار 
کافی نیست. 

سرپرست وزارت صحت عامه به رسانه ها گفت 
که خریداری دستگاه های جدید تولید اکسیجن 
انجام شده است.  نیازمندی موج دوم  براساس 
درحالی که میزان نیاز به اکسیجن در موج سوم 
به مراتب بیشتر از موج دوم است. به گفته ی 
آقای مجروح اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا 
کند، مردم و نهادها در رعایت شرایط بهداشتی 
نکنند،  همکاری  اعالم شده  محدودیت  های  و 
خواهند  کرونایی  مریضان  نیز  را  جاده ها  روی 

گرفت. 
دولتی،  شفاخانه های  برعالوه  سوم  موج  در 
میزان مراجعه به شفاخانه های خصوصی و نیاز 
مراتب  به  نیز  شفاخانه ها  این  در  اکسیجن  به 
اکسیجن  بهای  نسبت  همین  به  و  شده  زیاد 
یافته  افزایش  برابر  چندین  نیز  آزاد  بازار  در 
قیمت  این  از  پیش  که  می شود  گفته  است. 
است  بوده  افغانی   600 اکسیجن  کپسول  هر 
اما اکنون به شش هزار افغانی فروخته می شود. 
اجتماعی گزارش می دهند  کاربران شبکه های 
که چگونه برای تهیه ی اکسیجن به دنبال پیدا 
اکسیجن اند  تولیدی  کردن آدرس شرکت های 
برای  حاضرند  شود  یافت  که  هربهایی  به  تا 
بیماران شان اکسیجن خریداری کنند. شماری 
از کاربران در شبکه های اجتماعی، شرکت های 

لیاقت الیق

افغانستان  در  کرونا  ویروس  سوم  موج  انتشار 
و وخامت ناشی از آن از ظرفیت  بخش صحی 
فراتر رفته است. مسئوالن وزارت صحت عامه 
صحی  بخش  ظرفیت  هرچند  که  می گویند 
با کرونا  مبارزه  برای  قبلی  به موج های  نسبت 
سوم  موج  در  نیست.  کافی  اما  شده  دوبرابر 
سرعت انتشار، میزان وخامت در مریضان و نیاز 
آنان به اکسیجن به مراتب بیشتر از موج اول 
بر  مرگ  میزان  نسبت  همین  به  است.  دوم  و 
اثر کرونا نیز به شدت افزایش یافته است. بنابر 
آمار رسمی در روزهای اخیر در یک مورد میزان 
مرگ کرونایی در یک شبانه روز از مرز صد نفر 

هم گذشته است. 

کمبوداکسیجن
است.  اکسیجن  کمبود  چالش،  مهم ترین 
تولیدات داخلی اکسیجن در شفاخانه ها کافی 
نیست. شرکت های خصوصی داخلی نیز ظاهرا 
با وزارت صحت عامه همکار نیستند یا ظرفیت 
هفته های  در  گرچند  ندارند.  را  کافی  تولید 
عامه  صحت  وزارت  مسئوالن  سوم،  موج  اول 
اوضاع،  وخیم شدن  صورت  در  که  می گفتند 
تولیدات  تمام  خصوصی،  بخش  با  تفاهم  در 
بخش  در  را  خصوصی  شرکت های  اکسیجن 
اما دکتر وحید  داد.  اختصاص خواهند  صحت 
مجروح سرپرست وزارت صحت عامه روز شنبه 
)30 جوزا( در نشست خبری با رسانه ها گفت 
که روزانه ۲00 کپسول اکسیجن به »جبر« از 
شرکت های خصوصی دریافت می کنند. وزارت 
که  می کند  تالش  افغانستان  عامه ی  صحت 
از  را  دولتی  شفاخانه های  نیاز  مورد  اکسیجن 
کند. 3500 کپسول  تهیه  کشورهای همسایه 
اکسیجن از ایران خریداری شده است که 900 
کپسول آن تاکنون به هرات رسیده است. روزانه 
300 تا 500 کپسول اکسیجن به کمک شماری 
از تاجران، از ازبیکستان به شفاخانه حوزوی بلخ 
وارد می شود. از کشور تاجیکستان روزانه ۱00 
تا ۲00 کپسول اکسیجن به شفاخانه حوزوی 
اکسیجن  واردات  وارد می شود. در کنار  قندوز 
از کشورهای همسایه، دستگاه های جدید تولید 
مرکزی  شفاخانه های  از  شماری  در  اکسیجن 
نیز  دیگر  شماری  در  و  شده  نصب  والیتی  و 
هم  این  وجود  با  شد.  خواهد  نصب  به زودی 
مریضان  به  رسیدگی  برای  داخلی  تولیدات 

دانشگاه ها و مکاتب تعطیل شده است. وزارت 
سالن های  که  است  کرده  اعالم  عامه  صحت 
باید بسته باشند. زمان  عروسی و حمام ها نیز 
کار در ادارات نیز محدود شده است. افراد باالتر 
مسئوالن  کنند.  کار  خانه  از  باید  سال   50 از 
ادامه ی  با  که  می گویند  عامه  صحت  وزارت 
وضعیت انتشار ویروس کرونا و سیر صعودی آن 
تمدید این محدودیت ها را اعالم خواهند کرد. 
نهادهای اجرایی و شهروندان مسئول اند که آن 

را اجرا کنند. 
کرونا  ویروس  سریع  انتشار  عامل  بزرگ ترین 
از  استفاده نکردن  بهداشتی،  نکات  رعایت  عدم 
ماسک و جلوگیری نکردن از تجمعات شهروندان 
است. گفته می شود که مریضان کرونا در پشت  
دروازه ی شفاخانه ها صف می بندند اما از ماسک 
استفاده نمی کنند. در نبود قرنطین، کمتر کسی 
اکنون در افغانستان از کرونا می ترسند و نکات 
بهداشتی را رعایت می کنند. با ادامه ی وضعیت 
به ویژه که عید قربان تا یک ماه دیگر می رسد 
بزرگ  بحران  یک  به  افغانستان  است  ممکن 
با  افراد  آن  بحرانی که در  روبه رو شود.  صحی 
سن باال و افرادی که مریضی مزمن دارند بیشتر 
احمر،  هالل  و  سرخ  صلیب  می بینند.  آسیب 
با  مبارزه  که  کرده اند  اعالم  گذشته  روزهای 
کرونا در افغانستان به مرز بحران رسیده است. 

انواع جهش یافته ی دلتا و نوع اول آن  تاکنون 

بوده که طالبان از جامعه    ی بین المللی دریافت کرده    اند. 
در  جهات  بسیاری  از  ملی  اردوی  که  وقتی  چرا  حال، 
حمله    های  برابر  در  پیوسته  دارد،  قرار  بهتری  موقعیت 
بسیار  تلفات  و  خسارات  و  می    نشیند  عقب  طالبان 

سنگین را متحمل می    شود؟ 
تنهـا توضیـح معقولـی کـه باقـی می    مانـد ایـن اسـت 
کـه حکومـت از ظرفیـت و توانایی اردوی ملـی در برابر 
طالبان اسـتفاده    ی درسـتی نمی    کند. چـرا؟ به دو دلیل: 
یکـی این کـه گرداننـدگان حکومـت فعلی بـرای مقابله 
بـا طالبـان اراده    ی سیاسـی ندارنـد. محمد اشـرف غنی، 
رییس جمهـور، و تیـم قومـی    اش نمی خواهنـد طالبـان 
سـرکوب شـوند. امیدوارنـد کـه ظرفیت خشـونت    ورزی 
)یعنـی  بهتـر  مسـیری  در  بتواننـد  را  طالبـان  قومـی 
در جهـت تأمیـن هژمونـی قومـی یـک گـروه اتنیکـی( 
هدایـت کننـد. دیگـری این کـه اگـر در حکومـت فردی 
کـه دوسـت دارد متفکـر دوم جهان بخواننـدش، میزان 
اشـتباهات مدیریتی سـر به آسـمان می    زنـد. طالبان در 
زیر فشـار سـنگین ناتـو و امریکا آن    قـدر تصمیم    های بد 
و غلـط نگرفتنـد کـه مدیران ایـن حکومـت در روزهای 
نرمـال حکومـت    داری خـود گرفتنـد. اکثر روزهـای این 
حکومـت در ایجـاد تنـش و نـزاع بـا گروه    هـا و افـرادی 
می    گـذرد کـه طرفـدار نظـام جمهـوری هسـتند و نـه 
مخالـف آن. اشـرف غنی کار را به جایی رسـانده که اگر 
همیـن امـروز لبـاس رزم بپوشـد و به هلمند بـرود و در 
آن جـا در جنـگ بـا طالبان »شـهید« شـود، مـردم این 
شـهادت او را نیـز حلقه     ای از سلسـله    ی بلند نیرنگ    های 
سیاسـی او محسـوب خواهنـد کـرد. فقط یـک مدیر بد 
می    توانـد در ایـن حد بی    اعتمـادی در میان مـردم خلق 

 . کند

ملی  اردوی  سربازان  اما  دارند.  و سرسختی  جنگ    دیده 
نیز در کوره    های زیادی آزموده شده    اند و از نظر روحیه    ی 
خود  نیستند.  طالبان  از  کمتر  مقاومت  توان  و  جنگی 
نیروهای  که  می    کند  تبلیغات  پیوسته  حکومت  همین 
قهرمان اردوی ملی کشور از شمار بهترین سربازان در 

منطقه هستند. 
»برخورداری  با  نمی    توان  را  اردو  شکست    های  پنج- 
داد.  توضیح  بیشتر«  بین    المللی  حمایت    های  از  طالبان 
و  آموزشی  پولی،  تسلیحاتی،  حمایت  که  است  روشن 
حقوقی    ای که حکومت افغانستان از جامعه ی بین المللی 
حمایت    هایی  از  بیشتر  مراتب  به  کرده  دریافت  تاکنون 

سخیداد هاتف

حکومتی    های ما توضیح نمی    دهند که علت شکست    های 
از  بعضی  چیست.  طالبان  برابر  در  ملی  اردوی  پیاپی 
را  شکست    ها  این  می    کنند  سعی  حکومتی  مقامات 
دفاع  برای  برنامه    ی هوشمندانه  از یک  همچون بخشی 
از مردم جلوه بدهند. اما وقتی که می    بینیم با سقوط هر 
ولسوالی طالبان مواضع خود را بیشتر تحکیم می    کنند 
می    کنند،  پیدا  بیشتر دسترسی  و  بهتر  به سالح    های  و 
تردیدی نمی    ماند که هیچ طرح هوشمندانه    ای در پشت 
این مثال »عقب    نشینی    های تاکتیکی« اردوی ملی وجود 

ندارد. 
یا  ضدحکومتی  موضع    گیری    های  بدون  و  بنشینیم  اگر 
ضدطالبانی و تنها از موضع یک ناظر درباره    ی این قضیه 
به عنوان  نمی    توانیم  را  گزینه    ها  از  بعضی  بیندیشیم، 

توضیِح وضعیت به کار ببریم:
»هزینـه    ی  بـا  نمی    تـوان  را  اردو  شکسـت    های  یـک- 
بـاالی جنـگ« توضیـح داد. گاهـی مقامـات حکومتـی 
می    گوینـد کـه جنـگ در ایـن همـه والیـت هزینـه    ی 
باالیـی دارد و گاهـی ایـن هزینه    های کمرشـکن سـبب 
می    شـوند که اردوی ملـی در برابر طالبـان کوتاه بیایند. 
ایـن توضیـح درسـتی نیسـت. چـرا کـه جنـگ بـرای 
طالبـان نیـز هزینـه دارد. چـه می    شـود کـه هزینـه    ی 
تأثیـر  امـا  می    کنـد،  زمینگیـر  را  ملـی  اردوی  جنـگ 

مشـابهی بـر طالبـان نـدارد؟ 
عددی  »برتری  با  توان  نمی  را  اردو  شکست    های  دو- 
طالبان« توضیح داد. خیلی روشن است که اردوی ملی 
مقامات  )خود  دارد  بیشتری  آموزش    دیده    ی  سربازان 
همین حکومت بارها گفته    اند که شمار نیروهای طالبان 

به هفتاد هزار نفر نمی    رسد(. 

جنگ مدیریت    ها
»محبوبیت  با  نمی    توان  را  اردو  شکست    های  سه- 
اجتماعی طالبان« توضیح داد. در این مورد هم ادعای 
حکومت این است که طالبان به عنوان یک گروه واپسگرا 
خوبی  جایگاه  افغانستان  مردم  میان  در  خشونت    ورز  و 
جفاهای  که  مردمانی  کشور،  مناطق  اکثر  در  ندارند. 
گذشته    ی طالبان و خشونت    های فعلی این گروه را تجربه 
کرده    اند، از طالبان و حاکمیت این گروه بیزارند. سربازان 
اردوی ملی هرچه باشند، در اکثر بخش    های جامعه    ی ما 

محبوب    تر از طالبان هستند. 
چهار- شکست    های اردو را نمی    توان با »مهارت جنگی 
بهتر طالبان« توضیح داد. بدون تردید طالبان نیروهای 



توسط  که  دیدگاه  این  براساس  است. 
ثروت  می شود،  ترویج  دونرها  و  دانشگاهیان 
معدنی »قابل غارت« بودجه منازعه را تمویل 
نشان  شواهد  که  همان طور  اما  می کند. 
نقلیه درحال  از وسیله  مالیات  اخذ  می دهد، 
معادن  بر  نظارت  از  آسان تر  مراتب  به  عبور 
اینکه یک گروه شورشی  به  است )چه رسد 

بخواهد آنرا استخراج کند(.
چه  که  نمی کند  فرقی  شورشیان  اکثر  برای 
می کند.  عبور  بازرسی شان  ایست  از  کاالیی 
که  است  ثروتی  آن ها  برای  نیز  معدنی  مواد 
وضع  با  و  گرفت  آن را  انتقال  جلو  می توان 
مالیات برآن و نیز وضع مالیات بر زنجیره های 
و  چندملیتی  شرکت های  تدارکات  تأمین 
را  خود  شورش  کمک رسان،  سازمان های 
بر  غربی  حکومت های  گرچه  کرد.  تأمین 
و  غیررسمی  معدنچیان  بر  مقررات  وضع 
پاسخ گوساختن شرکت های معدن کاری تأکید 
دارند، اما فعالیت سازمان های کمک رسان )از 
نیز  و  غربی(  مالیات دهندگان  پول  طریق 
است  ممکن  چندملیتی  شرکت های  فعالیت 
صدها  ساالنه  مشترک  و  مجموعی  به طور 
میلیون دالر به فعالیت های شورشیان کمک 

مالی کنند.
دلیل آن این است که شرکت های غربی در 
تأمینات  و  تدارکات  معموال  جنگی  مناطق 
به  غیرشفاف  مجاری  طریق  از  را  خود 
می سپارند.  فرعی  تدارکاتی  پیمان کاران 
نام  به  کار  این  در  دخیل  افراد  را  طرح  این 
اساسا  که  یاد می کنند  دور«  راه  از  »تجارت 
می دهد  را  امکان  این  اصلی  شرکت های  به 
زنجیره های  در  نمی دانند  که  کنند  ادعا  تا 
گرچه  می گذرد.  چه  تدارکات شان  و  تأمین 
را  لباس  برندهای جهانی  فعاالن حقوق بشر 
متهم می کنند که از این طرح برای الپوشانی 
استفاده  عادی  کارگران  از  بهره کشی شان 
می کنند، اما سایر شرکت های بزرگ نیز از عین 
به  پرداخت هاشان  مخفی کردن  برای  ترفند 
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و  سیگار  دیزل،  از  عظیمی  حجم  بر  مالیات 
تایر موتر که در امتداد شاهراه های افغانستان 
از  آسان تر  مراتب  به  حرکتند،  حال  در 
محافظت از مزارع کوکنار است.« همزمان با 
افغانستان،  از  متحده  ایاالت  نیروهای  خروج 
کنترل  گسترش  درحال  سرسختانه  طالبان 
خود بر بزرگ راه  های کشور هستند و به طور 
طریق  از  را  دالر  میلیون ها  سیستماتیک 
هزینه  تأمین  برای  خود  بازرسی  ایست های 

جنگ جمع آوری می کنند.
مناطق خط  اصلی  تمام جاده های  عراق،  در 
ایست  از  پر  مختلف  جناح های  بین  مقدم 
این  از  عراقی  جناح های  است.  بازرسی 
شبکه  گسترش  برای  بازرسی  ایست های 
حمایتی و تمویل جنگ جویان خود استفاده 
گروه های  که  می شود  گفته  حتا  می کنند. 
از  استفاده  حق  خصوصی  سازمان یافته 
ایست های بازرسی را در ازای مبالغ هنگفت 
از مقامات عالی رتبه اجاره می گیرند تا به طور 
اخاذی  کامیون ها  رانندگان  از  سیستماتیک 
اتحاد  مرکزی،  آفریقای  جمهوری  در  کنند. 
سال  در  را  کشور  که  »سلیکا«  شورشیان 
که  پاشید  هم  از  وقتی  نوردید،  در   ۲0۱3
در سال ۲0۱4 جناح های مختلف این اتحاد 
با  سودآور  بازرسی  ایست های  کنترل  سر  بر 
یک دیگر وارد جنگ شدند. امروزه جناح های 
شورشی مختلف حدود نیمی از 300 ایست 
بازرسی را در امتداد مسیرهای تجاری اصلی 

کشور کنترل می کنند.
در سوریه، از آغاز جنگ تا کنون، ایست های 
و  داخلی  مرزی  گذرگاه های  در  بازرسی 
خارجی، منبع اصلی درآمد گروه های مسلح 
سال  در  سوریه  جنگ  اوج  در  است.  بوده 
تنها در اطراف حلب بیش  ۲0۱3 و ۲0۱4، 
و  داشت.  وجود  بازرسی  ایست  هزار   ۱ از 
توسط  غیرقانونی  مالیات  وضع  سومالیا،  در 
الشباب  درآمد  اصلی  منبع  چک پاینت چی ها 

است.
یک  خود  بازرسی  ایست های  در  الشاب 
سازوکار متمرکز، سخت گیرانه و  دقیق برای 
کاالهای  نقلیه،  وسایل  از  مالیات  جمع آوری 
تجاری و دام وضع کرده که مجموعا هر سال 
ارمغان  به  گروه  این  برای  دالر  میلیون  ده ها 
از  سومالیا،  دولت  برخالف  الشباب  می آورد. 
کامیون داران فقط یک مرتبه مالیه می گیرد و 
سپس به راننده رسیدی می دهد که بتواند از 
ایست بازرسی بعدی بدون پرداخت پول عبور 
کند. همچنین این گروه به  عنوان یک مشوق 
مسیرهای  کامیون داران  اینکه  برای  اضافی 
تالش  برگزینند،  را  الشباب  کنترل  تحت 
تحت  که  استراتژیک  جاده های  که  می کند 
کنترلش نیست، دائما موردحمله قرار گیرند.

ایست های  کلیدی  نقش  این که  دلیل 
به  شورشی  گروه های  تمویل  در  بازرسی 
افسانه  این  است،  نشده  شناخته  رسمیت 
است که بازیگران مسلح، همچون دولت های 
»وستفالی« رفتار می کنند و سعی در کنترل 
قلمرو کالن تر و جمعیت بیشتر دارند. اما در 
عالقه ای  هرگز  حاکمان  جهان،  نقاط  بیشتر 
خود  بلکه  نداشته اند؛  قلمرو  کنترل  برای 
مهم  بازرسی  ایست های  تصرف  وقف  را 
مالیات  جمع آوری  و  تجاری  مسیرهای  و 

کرده اند.
نقشه های  که  است  این  مشکل  از  بخشی 
کنترل  اواخر  همین  تا  موردمنازعه  مناطق 
قلمرو  و  منطقه  به  نظر  اغلب  را  شورشیان 
این  و  می دادند  نمایش  کنترل شان  تحت 
پی  در  شورشیان  که  می زدند  دامن  را  ایده 
کنترل قلمرو و به تبع آن گسترش قلمروشان 
هستند. اما در سال ۲0۱5 نقشه هایی ظاهر 
را  )داعش(  اسالمی  دولت  حضور  که  شد 
تکه ها  این  می داد.  نشان  تکه تکه  صورت  به 
جمعیت  دارای  که  بودند  مناطقی  هرکدام 

بزرگ و مسیرهای تجاری استراتژیک بودند.
از کنترل بیابان های خالی، جنگل ها و کوه ها 
جای  بنابراین،  نمی شود.  حاصل  چیزی 
حمله  با  شورشیان  که  باشد  نباید  تعجب 
را  کاری  فقط  اغلب  تجاری،  مسیرهای  به 
اشغال  می دهند:  انجام  دولت ها  که  می کنند 
جمع آوری  و  مالیات  وضع  مالیاتی،  مناطق 
مالیات )که خود نشانه های یک دولت است(. 
به  این کار یک مدل تجاری ساده و مقرون 
صرفه است: هرکسی با یک تکه طناب و چند 
میل کالشینکف می تواند این مدل را عملیاتی 

کند.
از دیدی  ناشی  این مشکل  از  بخش دیگری 
معادن  و  منازعه  رابطه  درباره  ساده لوحانه 

گروه های مسلح استفاده می کنند. شورشیان 
وضع مالیات بر پیمان کاران تدارکاتی محلی 
را که در خدمت شرکت های کالن چندملیتی 
کرده اند.  تبدیل  عادی  عمل  یک  به  هستند 
صاحبان این شرکت ها به خوبی از این موضوع 
فرعی می خواهند  از شرکت های  اما  آگاهند، 
هزینه  با  سرجمع  را  پرداخت ها  این  که 
مجموعی انتقال کاال محاسبه کنند و به این 

ترتیب از چشم بقیه پنهان نگه دارند.
کوچک  و  بزرگ  امدادرسان  سازمان های 
نیز  آن ها  می کنند.  کار  روش  عین  به  نیز 
تا  می کنند  داد  قرار  محلی  پیمان کاران  با 
کنترل  تحت  مناطق  از  را  امدادی  کاالهای 
دهند.  عبور  مالیات بگیر  شورشی  گروه های 
پرداخت  از  رسمی  لحاظ  از  انتقال دهنده ها 
بازرسی  ایست های  به  غیرقانونی  مالیات 
این  که  مسلحی  گروه های  اما  شده اند.  منع 
ایست های بازرسی را اداره می کنند می دانند 
که این انتقال دهندگان پول خوبی از مشتریان 
بنابراین،  و  می کنند  دریافت  بین المللی شان 
پرداخت  به  مجبور  آن ها  بیشتر  عمل  در 
ایست های  به  منظم  به طور  مالیات  این 
در  امدادگران  هستند.  مالیات بگیر  بازرسی 
برابر  مناطق جنگی به صورت قابل درکی در 
مأمور  یک  هستند.  حساس  موضوع  این 
کنگو  در  امدادرسان  سازمان  یک  تدارکاتی 
ایست های  به  ما  که  »البته  گفت:  من  به 
بازرسی پول می دهیم. همه این را می دانند، 
کند.«  اعتراف  آن  به  نمی تواند  هیچ کس  اما 
دلیل آن این است که اذعان به پرداخت به 
پول به گروه های مسلح، که به نوبه خود به 
باعث  می کند،  کمک  گروه  این  فعالیت های 
کمک رسان  سازمان های  که  شد  خواهد 

حامیان مالی خود را از دست دهند.
حمل ونقل  شرکت  شش  فقط  کنگو  در 
جمله  از  بین المللی  مشتریان  با  پیمان کار 
در  تنها  امدادی،  نهادهای  و  ملل  سازمان 
مالیات  دالر  میلیون   ۱.7 ساالنه  والیت  یک 

فعالیت های  و  بازرسی می زند  ایست  می برد، 
تأمین  را  مرکزی  آفریقای  مسلح  گروه های 
می کند، به خصوص اگر گروه  موردنظر، مانند 
ام۲3، بر مناطق غنی از مواد معدنی کنترل 
یک  »جین«،  که  همانطور  یا  باشد.  نداشته 
شورشی کنگویی به من گفت: »اولین کاری 
که وقتی جایی مستقر شدید انجام می دهید، 
ساختن کلبه ای در برابر باران است. کار دوم، 
ایجاد ایست بازرسی برای تهیه آذوقه و کسب 

پول است.«
به نظر می رسد سخن همه  این حرف جین 
شورشیان باشد. من و مردم محلی، فقط در 
از 800 ایست  دو استان شرقی کنگو، بیش 
بازرسی را بر روی نقشه موقعیت یابی کردیم. 
بازرسی موجود در جاده ها  ایست های  تراکم 
۱ ایست بازرسی در هر ۱0 مایل است و به 
در  که  نیست  جاده ای  کلمه  واقعی  معنای 
آن ایست بازرسی نباشد. در گذشته، برآورد 
می شد که گروه های شورشی مسلح فعال در 
کنگو مجموعا بین ۱4 تا 50 میلیون دالر در 
سال به طور انحصاری از طریق مالیات جاده ای 

کسب درآمد می کنند.
گروه های  برای  دالر  میلیون   50 تا   ۱4 رقم 
زیرا  باشد،  اغراق آمیز  کمی  شاید  شورشی 
توسط  بازرسی  ایست های  از  نیمی  حدود 
سربازان ارتش کنگو اداره می شود. در کنگو، 
ارتش،  در  قابل اتکا  مزایای  و  حقوق  فقدان 
واحدها را مجبور ساخته تا در هر جایی که 
را  خودشان  مالی  لحاظ  به  شدند،  مستقر 
طریق  از  را  کار  این  سربازان  و  کنند  تأمین 
اما این  ایجاد ایست بازرسی انجام می دهند. 
مسأله باعث می شود که سربازان و شورشیان 
اغلب بر سر کنترل ایست بازرسی با یکدیگر 
گروه   گزارش های  سال  پانزده  بجنگند. 
کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد کنگو، 
شواهد کافی درباره این واقعیت ارائه می کند 
گروه های  بین  درگیری ها  از  بسیاری  که 
محل  در  ارتشی  جناح های  و  شورشی 
ایست های بازرسی و بر سر کنترل ایست های 
بازرسی واقع در گلوگاه های استراتژیک و در 
سودآور  کاالهای  تجاری  مسیرهای  امتداد 

اتفاق می افتد.
کنگو با بیش از ۱۲0 گروه مسلح فعال طبق 
آخرین آمار، نمونه  استانداردی از یک دولت 
بقیه کشورهای  برخالف  زیرا  است،  شکننده 
به  قادر  ندرت  به  کنگو  دولت  درگیر جنگ، 
اعمال کنترل بر قلمرو یا جمعیت این کشور 
است. مانند بسیاری از دولت های به اصطالح 
به  تقریبا  که  کنگو،  مناطق  بیشتر  شکننده، 
اندازه اروپای غربی مساحت دارد، چیز زیادی 
به  ندارد.  وجود  آن  بر  حکومت کردن  برای 
جنگل های  درون  به  شورشیان  دلیل  همین 
یا  دسترسی  غیرقابل  کوه های  فراز  بر  انبوه، 
دشت های خالی مستقر نمی شوند. شاید این 
اما  باشند،  فوق العاده  مخفی گاه های  مکان ها 
برای جمع آوری پول نقد، معقول تر است که 
مسیر  نزدیک ترین  به  حاکمان  و  شورشیان 
از  ـ  را  هر چیزی  و  و هرکس  بروند  تجاری 
کامیون های  تا  گرفته  امدادی  کاروان های 
و  مصرفی  کاالهای  یا  معدنی  مواد  حامل 
می کنند،  عبور  جاده  روی  از  که  ـ  بازاری 

مجبور به پرداخت پول کنند.
شواهد نشان می دهد که در واقع این کار یک 
مدل تجاری موردپسند شورشیان در سراسر 

جهان است.
افغانستان را در نظر بگیرید. کشوری که در 
آن در واقع مالیات های غیرقانونی از جاده ها 
هنگامی  بود.  طالبان  ظهور  عامل  مهم ترین 
که این گروه در سال ۱993 آغاز به فعالیت 
کرد، کامیون داران و تاجران از پروپاقرص ترین 
حامیان این گروه بودند، زیرا طالبان وعده داده 
غیرقانونی  مالیات های  جمع آوری  که  بودند 
را  افغانستان  تجاری  مسیرهای  در  مروج 
متوقف می کنند. بخش عمده حمایت  ایاالت 
متحده از ارتش افغانستان پس از سال ۲00۱ 
نیز کمک به این ارتش برای ایجاد ۱0 هزار 
ایست بازرسی در سراسر کشور بود که بعدا 
معلوم شد ارتش از آن برای جمع آوری حدود 
3.9 میلیارد دالر رشوه استفاده کرده و جای 
در  ارتش  پوسته های  که  ندارد  هم  تعجب 
حمالت  اصلی  هدف  به  تجاری  مسیرهای 

طالبان تبدیل شد.
از  که  منسفیلد«،  »دیوید  پژوهش گر 
منازعات  مالی  تأمین  زنجیره   ۱990 دهه 
است، می گوید که  دنبال کرده  را  افغانستان 
که  شدند  »متوجه  زمان  گذشت  با  طالبان 
وضع  طریق  از  فعالیت های شان  مالی  تأمین 

برپایه پژوهشی جدید، محور اصلی جنگ های 
منابع  یا  قلمرو  جمعیت،  بر  کنترل  داخلی 
جاده هاست.  بر  کنترل  بلکه  نیست،  طبیعی 
تا جمهوری دموکراتیک  افغانستان گرفته  از 
گروه های  سومالیا،  تا  سوریه  از  و  کنگو 
مسلح برای تأمین مالی عملیات های خود به 

بزرگ راه ها هجوم می آورند.
در مناطق جنگی، جنگ جویان مدل تجاری 
تأمین  برای  را  پایدار  اما  کم سود  جدیِد 
با چند  کلبه  داده اند. یک  توسعه  مالی خود 
بر  مالیات  کالشینکف در کنار جاده و وضع 
همه چیزهایی که بر روی جاده در حرکتند، 
هسته ی این مدل تجاری را تشکیل می دهد. 
چند  شرکت های  که  است  این  مسأله  اما 
ملیتی و سازمان های کمک رسان بین المللی از 
مالیاتی که از این طریق جمع آوری می شود، 
تأمین  زنجیره های  پیچیدگی  نیستند.  معاف 
و تدارکات این سازمان ها، عمال پرداخت های 
بقیه  نظر  از  را  شورشیان  به  سازمان ها  این 
پایداری  و  موفقیت  به  این  و  می دارد  پنهان 

مدل تجاری جدید شورشیان کمک  می کند.
غربی  غیردولتی  سازمان های  خاص  به طور 
که در ساحات جنگی فعالیت می کنند، بین 
شورشیاِن پول طلب و این واقعیت گیر مانده اند 
که اگر معامالت آنان که به طور ساختاری به 
تأمین مالی منازعات مسلحانه کمک می کند، 
زیر  بشردوستانه  پروژه  یک  کل  شود،  افشا 
غربی  مخاطبان  نزد  دیگر  و  می رود  سوال 
خریدار نخواهد داشت. برای جلوگیری از این 
شرکت های  فعالیت های  این که  برای  و  کار 
چند ملیتی و گروه های کمک رسان، به تأمین 
جهان  نشود،  منجر  داخلی  جنگ های  مالی 
زنجیره های  مدیریت  برای  جدید  قوانین  به 

تأمین جهانی نیاز دارد.
ایست های بازرسی  یا »چک پاینت « یا »موانع 
مناطق  بارز  ویژگی های  از  یکی  جاده ای« 
جنگی و موردمنازعه در سراسر جهان است. 
باشد  موردنظر شدید  منازعه  نمی کند  فرقی 
ایست  گاه به گاه،  درگیری های  حد  در  یا 
دارد. در اطالع رسانی  بازرسی  همیشه وجود 
ایست های  به  اغلب  موردمنازعه،  مناطق  از 
مستدل  غیر  و  سرسری  صورت  به  بازرسی 
بر جمعیت،  کنترل  معموال  و  می شود  اشاره 
درگیری  عوامل  طبیعی،  منابع  یا  قلمرو 
عنوان می شود. دانشگاهیان و سیاست گذاران 
افسانه ی  فریب  اثر  در  یا  یکسان،  صورت  به 
چارچوب  یک  دلیل  به  یا  معادن،  کنترل 
دولت محور منسوخ برای مطالعه تأمین مالی 
را  شورشیان  تجاری  مدل  شورش گری ها ، 
اشتباه تشخیص داده اند. جای تعجب نیست 
مالی  تأمین  زنجیره  قطع  برای  تالش ها  که 

منازعات بی اثر بوده است.
برای مثال جمهوری دموکراتیک کنگو را در 
نظر بگیرید، که به  عنوان کشوری که در آن 
و  معادن  کنترل  سر  بر  شورشی  گروه  ده ها 
جنگند،  در  یکدیگر  با  ارزش  با  معدنی  مواد 
تصویر  به  منابع«  »نفرین  قربانی  معموال 
کشیده می شود. اگر این کشور قربانی نفرین 
منابع است، چرا درگیری ها به سایر گوشه و 
کنار کشور پنهاور آفریقای مرکزی و معموال 
دارد،  اندکی  معدنی  منابع  که  جاهایی  به 

کشیده می شود؟
فارن  برای  گزارشی  در  من   ۲0۱3 سال  در 
پالیسی نوشتم که فعالیت »هینیکن«، دومین 
شرکت آبجوسازی بزرگ در جهان منجر به 
تأمین مالی یک گروه مسلح به نام »جنبش 
شرقی  کنگوی  در  »ام۲3«  یا  مارچ«   ۲3
بی رحم  و  مسلح  گروه  این  شده.  جنگ زده 
کنترل مسیرهای تجاری و گذرگاه های مرزی 
را به دست می گیرد و برای اخذ مالیات ایست 
بازرسی  احداث می کند. این گروه ماهانه حدود 
۱80 هزار دالر را از ایست های بازرسی خود به 
دست می آورد، مبلغی که شورش جنبش ۲3 
مارچ را به یک کسب وکار اقتصادی مقرون به 
بالقوه خودپایدار تبدیل کرده است.  صرفه و 
به همین دلیل یک چک پاینت چی ام۲3 در 
مصاحبه  ای با اشاره به جیب خود، گفت که 
اینجا عبور  از  اینجا، جاده  از  »اینجا، درست 

می کند.«
جامعه  دیدگاه  با  به سختی  ام۲3  استراتژی 
در  منازعه  محرک های  مورد  در  دانشگاهی 
برای  اما  می کند،  مطابقت  مرکزی  آفریقای 
است.  نبوده  تعجب آور  هیچ گاه  محلی  مردم 
مدعی  که  هرکسی  جهان،  از  پاره  این  در 
قدرت است به سمت مسیرهای تجاری هجوم 

نقش چک اپینت ها در أتمین 
مایل گروه های شوریش

پیر شوتن، فارن پالیسی
مترجم: جلیل پژواک

دلیل این که نقش کلیدی ایست های بازرسی در تمویل گروه های 
شورشی به رسمیت شناخته نشده است، این افسانه است که 

بازیگران مسلح، همچون دولت های »وستفالی« رفتار می کنند و 
سعی در کنترل قلمرو کالن تر و جمعیت بیشتر دارند. اما در بیشتر 
نقاط جهان، حاکمان هرگز عالقه ای برای کنترل قلمرو نداشته اند؛ 
بلکه خود را وقف تصرف ایست های بازرسی مهم و مسیرهای 

تجاری و جمع آوری مالیات کرده اند.
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همچنین احتمال دارد بحران انسانی به کشورهای همسایه سرایت 
مهاجر در سراسر جهان  میلیون  از دوونیم  بیش  افغانستان  کند. 
دارد که این تعداد یکی از بزرگ ترین و طوالنی ترین جمعیت آواره 
است. ایران و پاکستان میزبان اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران 
افغان -به  این طرف میلیون ها پناهنده  به  از سال ۲00۱  بوده اند. 
شمول 860 هزار تن که در سال گذشته به دلیل شیوع کووید۱9 و 
آسیب دیدن اقتصاد کشورهای میزبان- به خانه  خود بازگشتند. اما 
این جریان ها می توانند به زودی در جهت مخالف حرکت کنند. در 
سال جاری بیش از ۱00 هزار غیرنظامی در داخل افغانستان بی جا 
شده اند. اگر جنگ داخلی فرا برسد، بسیاری های دیگر چاره ای جز 

فرار از کشور نخواهند داشت.
این احتمال وجود دارد که افغانستان از بازگشت به هرج و مرج 
وحشیانه ای دهه ۱990 جلوگیری کند، اما ممکن است خاطره ی 
خانه های  ترک  به  وادار  را  افغان ها  از  بسیاری  زمان  آن  دردناک 
شان کند. اگر گذشته مقدمه ای بر وضعیت باشد، خروج نیروهای 
به  کشور  اقتصاد  و  دولت  که  خارجی  کمک های  کاهش  غربی، 
مغزها،  فرار  از  ترکیبی  داشت.  دنبال خواهد  به  را  وابسته اند،  آن 
فروپاشی اقتصادی و سقوط خدمات عمومی بسیاری دیگر را به فرار 
از فقر و جستجوی آینده ی بهتر در آن سوی مرزهای افغانستان، ]به 

مهاجرت[ سوق خواهد داد.
نتیجه ی نهایی این است که منطقه با احتمال بحران بزرگ دیگر 
آوارگی روبه رو است. کمک کنندگان باید حمایت خود از کشورهای 
همسایه که میزبان آوارگان افغان هستند، افزایش دهند و در عوض، 
به دنبال مهیا کردن شرایط بهتر برای پناهندگان توسط کشورهای 
میزبان در منطقه باشند. آزمایش های فشرده ای مانند آزمایش در 
اردن، ایجاد شغل و آموزش برای پناهندگان و جوامع میزبان، باعث 
ایجاد انعطاف پذیری می شود. کشور اردن مدل مهمی را برای راهی 
که افغانستان و کشورهای همسایه اش پیش رو دارند،  ارائه می دهد.

کشورهای اروپایی نیز مسئولیت دارند که در این خصوص عملکرد 
از  ایاالت متحده  نیروهای  موازات  به  ناتو  نیروهای  باشند.  داشته 
اروپا،  به  افغان ها  جنگ،  گسترش  با  می شود.  خارج  افغانستان 
را  پناه جویان  بزرگ  گروه  دومین  حاضر  حال  در  آن ها  جایی که 
هزار  د ه ها  وجود  این  با  شد.  خواهند  پناهنده  می دهند،  تشکیل 
افغان در سال های اخیر از اروپا و ترکیه بهطور اجباری به افغانستان 
بازگردانده شده اند و تعداد کسانی که پناهندگی کشورهای اتحادیه 
اروپا به آنان اعطا شده، به سرعت در حال کاهش است. اروپا باید 
و  درآورد  تعلیق  حالت  به  را  ]اجباری[  اخراج  دهد،  مسیر  تغییر 
گام  اولین  کند.  باز  افغان  پناه جویان  به روی  را  خود  دروازه های 
می دانند  قبال  شان  نظامیان   آنچه  اروپایی  رهبران  که  است  این 
بازگشت  برای  افغانستان  از  بخشی  این که هیچ  کنند:  تصدیق  را 

امن نیست.
برای ایجاد تغییر واقعی، دولت بایدن باید خود را برای هدایت آنچه 
که می تواند یک واکنش بزرگ بین المللی بشردوستانه به ]بحران 
افغانستان  بین المللی  شرکای  سایر  کند.  آماده  باشد،  انسانی[ 
آینده  مشارکت  از  باید  بایدن  دارند.  عملکرد  افزایش  به  نیاز  نیز 
خود در اجالس های ناتو و اتحادیه اروپا برای بسیج حمایت اروپا 
استفاده کند. یک مکان خوب برای شروع، تعهدات درخواست های 
است که  افغانستان  برای  ملل متحد  امسال سازمان  بشردوستانه 

همچنان به طور خطرناکی از بودجه کمتری برخوردار است.
درحالی که کشورهای غربی در تابستان امسال به سمت دروازه ی 
انجام  می توانند  که  کاری  کم ترین  می روند،  افغانستان  خروجی 
دهند، کمک به افغان ها است که برای بحران آینده آماده می شوند. 
این تالش باید هفته آینده در بروکسل آغاز شود و ایاالت متحده 

باید آن را رهبری کند.

دوستانه  بشر  سازمان  معاون  حاضر  حال  در  مه  لنگ  هاردین 
است،   »)Refugees Internationa( بین المللی  »پناهندگان 
در شش مأموریت صلح آمیز و بشردوستانه سازمان ملل متحد در 
افغانستان، بالکان، امریکای مرکزی، عراق، هائیتی و مالی خدمت 

کرده است.

ترجمه: فاطمه فرامرز
Just Secuirty/ منبع: هاردین لنگ

گزارش های تازه حاکی از آن است که نصف نیروهای ایاالت متحده 
با  افغانستان که  از شهروندان  افغانستان خارج شده اند. آن عده  از 
ارتش ایاالت متحده کار کرده اند، به طور فزاینده   ای هدف قصاص 
از  طالبان قرار خواهند گرفت. تالش  ها برای خارج کردن بسیاری 
با  کسانی که  خارج کردن  است.  افزایش  حال  در  کشور،  از  آن ها 
ارتش ایاالت متحده کار کرده اند از افغانستان کار درستی است، اما 
این روش از بیشتر غیرنظامیان افغان در برابر خشونت های بعدی 
محافظت نخواهد کرد. واقعیت تلخ این است که خروج نیروهای 
ایاالت متحده احتماال بحران انسانی در افغانستان را تشدید خواهد 
کرد و برای مبارزه با این بحران، کار کمی انجام شده و آمادگی 
مقامات  اجالس های  آینده  هفته  است.  شده  گرفته  کمی  بسیار 
شرکت  آن  در  بایدن  جو  جمهور  رییس  که  اروپا  در  عالی رتبه 
می کند، فرصت های مهمی را برای جامعه جهانی فراهم می کند تا 
برای مبارزه با این بحران انسانی در افغانستان، شروع به برنامه ریزی 

 کنند.
بر  مبنی  بایدن  تصمیم  منتقدان  و  بین طرفداران  و جدال  بحث 
با  است.  بوده  شدید  افغانستان  از  متحده  ایاالت  نیروهای  خروج 
این حال، بیشتر ناظران نزدیک متفق القول هستند که بی ثباتی در 
افغانستان اکنون بیشتر از هر زمان دیگر اجتناب ناپذیر است. گروه 
مطالعاتی افغانستان که مأمور کنگره بود، در مورد »صعود طالبان« 
گروه  این  داد.  هشدار  شده،  نظامی حساب  خروج  یک  دنبال  به 
شورشی در ماه های اخیر عمال در هر گوشه از کشور به قلمرو بیشتر 
دست یافته است. احتمال منطقی وجود دارد که این بار افغانستان با 

دور جدیدی از جنگ داخلی طوالنی مدت روبه رو شود.
چنین ارزیابی هایی منجر به درخواست فوری ایاالت متحده برای 
برنامه  است.  )SIV( شده  ویژه  مهاجرتی  ویزای  برنامه  گسترش 
ویزای مهاجرتی ویژه به آن عده از شهروندان افغانستان که به دلیل 
پناهندگی  دارند،  قرار  خطر  معرض  در  امریکایی  سربازان  با  کار 
می دهد. این مورد باید یک اولویت اصلی باشد. با این حال، چنین 
بیشترین  که  کشور  غیرنظامی  گسترده ی  جمعیت  از  اقداماتی 
خشونت را در آینده متحمل می شوند، محافظت چندانی نمی کند. 
عواقب بحران انسانی بسیار شدید خواهد بود. مدتی است که به 
دلیل خشونت ناشی از جنگ، بالیای طبیعی و بیماری همه گیر 
کووید۱9، شرایط رو به وخامت است. هم اکنون نیمی از جمعیت - 
حدود ۱8.4 میلیون شهروند افغانستان - به کمک نیاز دارند. تقریبا 

۱7 میلیون نفر از مصونیت غذایی بی بهره اند.
این  به  پاسخ گویی  برای  امدادگران  بی ثباتی،  افزایش  میان  در 
می گوید  بایدن  دولت  کرد.  خواهند  تالش  انسانی  بحران های 
امریکا  تا  را کمک می کنند  امدادرسان  مقامات  و  دیپلمات ها  که 
همچنان درگیر مسائل افغانستان باشد. اما در حال حاضر سفارت 
امریکا در کابل که تصور می کند افغانستان بسیار ناامن شود، در 
حال خارج کردن کارکنانش است و همچنین استرالیا به تازگی اعالم 
کرده است که سفارت خود در کابل را تعطیل می کند. دولت بایدن 
بشردوستانه  دالر کمک  میلیون  در یک گام مثبت وعده ی 300 
برای غیرنظامیان افغانستان را داده است - اما از مجموع تقاضای 
سازمان ملل متحد برای کمک های بشردوستانه به افغانستان در 

سال جاری، تنها بودجه ی ۱3 درصد آن تأمین شده است.
آژانس های امدادی غیردولتی سازمان ملل با وجود کمبود منابع در 
افغانستان باقی خواهند ماند تا برای جلوگیری از خون ریزی های 
بیشتر کار کنند. کارمندان این آژانس ها در افغانستان با خطرات 
بیشتر  به  می توانند  هم  هنوز  اما  هستند  مواجه  جدی  بسیار 
ولسوالی ها به شمول مناطق تحت کنترل طالبان خود را برای کمک 
برسانند. اگر تالش آن ها موفقیت آمیز باشد، کمک کنندگان باید در 
هرجایی که الزم باشد، بودجه تالش های امدادی و بهبودی را تأمین 
کنند. آن ها همچنین باید فرایند قواعد و قوانین رسمی غیرضروری 
را که باعث تأخیر در رسیدن کمک ها می شوند کوتاه کنند تا پول 
را به گروه های محلی کمک رسان که مدت ها پس از رفتن نیروهای 

امریکایی در خط مقدم باقی می مانند، ]بدون تأخیر[ برسانند.

سوریه،  در  می کنند.  پرداخت  جاده ای 
از  عبور  که  متوجه اند  امدادرسان  سازمان های 
تعداد زیادی ایست بازرسی یک مشکل اساسی 
است و گزارش ها می گوید که پرداخت نوعی به 
اصطالح تشویقیه به چک پاینت چی ها تاکتیک 
معمول در این کشور است. در سودان جنوبی، 
به کمک های غذایی  از مردم  نیمی  جایی که 
بیرونی متکی هستند، در امتداد مسیر تأمیناتی 
اصلی از »جوبا«، بین 50 تا ۱00 ایست بازرسی 
وجود دارد که عبور از آن ها در هر پیره برای 
کامیون های حامل کمک های بشردوستانه بین 

۱500 تا 4500 دالر هزینه بر می دارد.
در  شدت  به  دولتی  نخبگان  که  کشوری  در 
پی استخراج مستقیم درآمد نفتی ـ به سرعت 
نفت  شرکت های  حساب  از  ـ  کاهش  درحال 
واقع  در  بازرسی  ایست های  این  است،  دولتی 
همان سیستم مالیاتی را تشکیل می دهد که به 
سربازان و شورشیان امکان داده است تا دست 
به چور و چپاول تمام عیار نزنند. یک امدادرسان 
که قبال درگیر کارهای بشردوستانه برای یک 
می گوید:  بوده،  بزرگ  امدادرسان  سازمان 
ایست های  در  ما  که  هنگفتی  »مالیات های 
شورشیان  و  دولتی  سربازان  به  بازرسی 
می پردازیم یک راز آشکار در میان سازمان های 
امدادرسان این منطقه است. من ترک وظیفه 
کردم زیرا نمی توانستم از نظر اخالقی از کاری 
دفاع کنم که با هدف امدارسانی به مردم است 
فاسد  رژیم  یک  تقویت  به  زمان  عین  در  اما 

منجر می شود.«
غیرقانونی  پرداخت های  این  نمونه  بارزترین 
کمیته  که  شد   آشکار  زمانی  پیش  سال   ۱0
ایاالت  نمایندگان  مجلس  اصالحات  و  نظارت 
و  تأمین  زنجیره های  که  کرد  فاش  متحده 
از  افغانستان،  در  ائتالف  نیروهای  تدارکات 
سنگین  مالیات های  تحت  ساختاری  لحاظ 
ایست های بازرسی جنگ ساالران قرار دارد. این 
جنگ ساالران، براساس گزارش کمیته مجلس، 
جاده های اصلی افغانستان را کنترل می کنند. 
گزارش کمیته فاش کرد که این پول سرانجام 
جنگ ساالران  زیرا  می رسد،  طالبان  جیب  به 
باج  طالبان  به  خودشان  امنیت  برای  مذکور 
 Warlord,« عنوان  با  گزارش  این  می دهند. 
و  ناتو  نیروهای  چگونه  که  کرد  فاش   ».Inc
ایاالت متحده تدارکات خود را به شرکت های 
حمل و نقل برون سپاری کردند و چگونه این 
به  مجبور  جنگ ساالران  جانب  از  شرکت ها 
منطقه  یک  از  امن  عبور  برای  پول  پرداخت 
بودند. گزارش نشان داد که این پول در برخی 
موارد در ازای عبور هر کامیون از یک منطقه 
دالر  به 3 هزار  تحت کنترل یک جنگ ساالر، 

می رسید.
این جنگ ساالران به نوبه خود به طالبان و سایر 
برای  ائتالف،  نیروهای  موردهدف  شورشیان 
امنیت خود باج می دادند. طبق گزارش کمیته 
در  این دست  از  مجلس، هزینه های حفاظتی 
هفته به ۲ میلیون دالر می رسید. ارتش امریکا 
انجام  ارتش  از تحقیقاتی که کارشناسان  پس 
دادند، متوجه شد که مبلغ 360 میلیون دالر از 
طریق یک قرارداد حمل و نقل ۲.۱6 میلیارد 
است.  رسیده  بدنهاد«  »بازیگران  به  دالری 
ارتش امریکا با این یافته قرارداد خود را با ده ها 
پیمان کار فسخ کرد. اما زنجیره تأمین نیروهای 
ایاالت متحده در افغانستان همچنان آغشته به 

فساد باقی مانده است.
بارنامه  یک  پشت  نشان دهنده  فوق  عکس 
سازمان غیردولتی است که مهر و امضای تمام 
جاده ای  امتداد  در  فعال  چک پاینت چی های 
در جمهوری آفریقای مرکزی را خورده است. 
مستندات  اصلی  قطعه  دست،  این  از  اسنادی 
شمرده  جاده ای  مالیات  غیررسمی  کاری 
این  مجبورند  نه تنها  کامیون داران  می شود. 
کاغذ را به مسئوالن کنار جاده نشان دهند بلکه 
باید سند امضاشده و مهرشده را به  عنوان سند 
مالیات ترانزیتی متحمل شده در جریان مسیر، 
این  مشتریان  دهند.  ارائه  خود  مشتریان  به 
کامیون داران از آن ها می خواهند که این مالیات 
را به دالیلی که پیشتر ذکر شد جداگانه حساب 
نکنند. این ورق همراه با رسیدهایی که برخی 
از  بخشی  می کنند،  صادر  از چک پاینت چی ها 
از  غیرانتفاعی  نهادهای  که  است  سازوکاری 
آن برای موازنه بین دو چیز متناقض استفاده 
آن ها  از  مالیات جاده ای  برای  تقاضا  می کنند: 
نوع  این  پرداخت  ممنوعیت  و  منطقه(  )در 
از  خارج  در  مرکزی  دفتر  طرف  )از  مالیات 

کشور(.
جمهوری  در  تدارکاتی  شرکت  یک  کارمند 
»ما  گفت:  خصوص  این  در  مرکزی  آفریقای 

بازرسی در مسیر  ایست  آگاهیم که  به خوبی 
راه وجود دارد، ما می دانیم که چه کسی آنرا 
اداره می  کند و همچنین می دانیم که دورزدن 
ما چشم خود  بنابراین  است.  غیرممکن  آن ها 
با کامیون داران کار  را بر روی آن می بندیم و 
را  موانع  این  از  عبور  هزینه  آن ها  می کنیم. 
در پیشنهادی که ما به شما به  عنوان مشتری 

عرضه می کنیم، حساب می کنند.«
دالرهای مالیات دهندگان غربی از طریق بسته 
به  نقل  و  تدارکات و حمل  »هزینه سرجمع« 
جیب شورشیان می رسد و اینگونه درگیری ها 
مالیات  جمع آوری  کلی  مدل  می یابد.  ادامه 
جاده ای پایدار است زیرا کامیون داران قراردادی 
در مناطق جنگی، اساسا در برابر آن مقاومت 
به ایست  نمی کنند زیرا می توانند پولی را که 
قرارداد خود  از طرف  بعدا  بازرسی می پردازند 
اخذ کنند. طرف های قرارداد کامیون داران که 
کمک رسان  و  غیرانتفاعی  سازمان های  اغلب 
نادیده  را  وضعیت  می دهند  ترجیح  هستند، 
بگیرند تا به همدستی در تأمین مالی منازعه 
گرفتن  واقعت،  در  نشوند.  متهم  موردنظر 
برای  جهانی،  بازیگران  از  کالن  پول های 
شورشیان چنان سهل است که همین سهولت 
ممکن است انگیزه ای برای شورشی شدن باشد.

راه حل چیست؟
اصالح  »قانون  جمله  از  ابتکارعمل،  تعدادی 
وال استریت و حفاظت مصرف کننده«، موسوم 
متحده  ایاالت  در  فرانک«  داد-  »قانون  به 
شفافیت   برای  اروپا،  در  آن  معادل  قوانین  و 
معدنی  مواد  تأمین  زنجیره های  در  بیشتر 
تالش می کنند تا مطمئن شوند که، از جمله، 
اتکا روی فناوری منجر به تأمین مالی منازعه 
کنگو نشود. اما هر ساله 70 درصد شرکت های 
امریکایی که باید در مورد مواد معدنی آمده از 
مناطق جنگی گزارش دهند، نمی توانند تأیید 
کنند که آیا آن ها از کنگو منبع خود را تأمین 

می کنند یا جایی دیگر.
به نظر می رسد همین امر در مورد شرکت های 
تأمین  زنجیره های  انواع  سایر  در  دخیل 
اخیر  بررسی  یک  می کند.  صدق  نیز  جهانی 
 Deloitte مالیاتی  تفتیش  شرکت  توسط 
چندملیتی،  شرکت های  اکثر  که  داد  نشان 
زنجیره،  اول  حلقه  تأمین کنندگان  از  فراتر 
هیچ نظارتی بر بقیه زنجیره ندارند و آنچه در 
حلقه هایی  به  می افتد،  اتفاق  جنگی  مناطق 
که  است  مرتبط  برون سپاری  زنجیره  از 
پاسخ گویی  و  مسئولیت پذیری  حوزه  از  خارج 
دولت  که  زمانی  تا  است.  اصلی  شرکت های 
برای پاسخ گوساختن این شرکت ها در خصوص 
تمام حلقه های زنجیره  تأمین شان اقدام نکند، 
می توانند  امدادرسان  سازمان های  و  شرکت ها 
وانمود کنند که هیچ اطالعی در مورد اتفاقات 
تأمیناتی شان  زنجیره های  در  که  غیرقانونی 

می افتد، ندارند.
تأمین  زنجیره های  کنونی  مقررات  مشکل 
گرفته که خود  این  بر  را  فرض  که  است  این 
در  دارند،  مقررات  این  به  نیاز  که  بازیگرانی 
قوانین  برطبق  هستند.  شفاف  خود  کار  مورد 
کنند  ادعا  می توانند  موردنظر  بازیگران  فعلی، 
مسئولیت ها  آن ها  است.  قانونی  کارشان  که 
این گونه  و  می کنند  واگذار  پیمان کاران  به  را 
بدون  را  اسناد  می شوند  مجبور  پیمان کاران 
بررسی امضا کنند. یا به جای رسیدگی به موارد 

سؤاستفاده و قانون شکنی، چشم پوشی کنند.
تا زمانی که در روند تدارکات و در زنجیره های 
و  کمک رسان  سازمان های  تدارکات  و  تأمین 
نیز در زنجیره تجارت مواد معدنی در مناطق 
جنگی شفافیت و نظارت کافی به میان نیاید، 
غنیمت  و  جایزه  به  عنوان  جاده ها،  کنترل 
جهان  سراسر  در  شورشیان  برای  جنگ، 
است  این  مهم تر  پرسش  ماند.  خواهد  باقی 
از  که آیا شورشیانی که از طریق اخذ مالیات 
کمک های جهانی و مسیرهای تجاری فعالیت 
خود را تأمین می کنند، برای مردم محلی ثبات 
و امنیت حداقلی می آورند یا خیر و اگر غرب 
این کمک ها را بردارد، شورشیان چه خواهند 
کرد؟ یک مأمور رده باالی سازمان ملل متحد 
بازرسی  »ایست های  گفت:  جنوبی  سودان  در 
راه دیگری برای ما است که بتوانیم به جوامع 

محلی پول برسانیم.«

این مقاله از کتاب »سیاست ایست های جاده ای: 
خاستگاه خشونت در آفریقای مرکزی« اقتباس 
کتاب،  نویسنده  شوتن،  پیر  است.  شده 
پژوهش گر ارشد انستیتوت مطالعات بین المللی 
»خدمات  با  همکار  پژوهش گر  و  دانمارک 

بین المللی اطالعات صلح« است. 

بحران انساین در افغانستان؛ 

امریکا ابید کمک کند
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را  دولت  کرونا  همه گیری  تأثیر  که  گفت  منبع  این 
مورد  در  اما ضروری  تصمیم گیری سخت  به  »مجبور 

چگونگی صرف پول مالیات دهندگان« کرده است.
آقـای برکـو در آخرین سـالهای حضور خـود به عنوان 
رییـس مجلـس عـوام بریتانیـا نقـش برجسـته  ای در 
نزاعهـای پارلمانـی بـر سـر خـروج بریتانیـا از اتحادیه 
خـروج  طرفـدار  نماینـدگان  توسـط  و  داشـت  اروپـا 
علیـه  موضع گیـری  بـه  اروپـا  اتحادیـه  از  بریتانیـا 

برگزیـت متهـم شـد.
بی  سیاسی  نظر  از  باید  بریتانیا  پارلمان  رییس  نقش 
سال  انتخابات  در  برکو  آقای  بنابراین  باشد،  طرف 
او  محافظه کار شد.  از حزب  استعفا  به  مجبور   ۲009

تا آن زمان ۱۲ سال نماینده حزب محافظه کار بود.

و انترناسیونالیسم به حزب کارگر پیوسته است.
آقای برکو همچنین گفته که به این »نتیجه رسیده که 
این دولت باید تغییر کند و واقعیت این است که حزب 
کارگر تنها حزبی است که می تواند به این هدف برسد. 

گزینه معتبر دیگری وجود ندارد.«
بریتانیا  پارلمان  بر  ریاستش  مدت  در  برکو  جان 
برای  پارلمان  نمایندگان  به  سابقه ای  بی  اختیارات 

پاسخگو دانستن وزرا داد .
ارشد  منبع  یک  برکو،  آقای  مصاحبه  به  واکنش  در 
دولت گفت: »نخست وزیر یک برنامه بلند پروازانه دارد 
موفق  کرونا  همه گیری  از  ناشی  وضعیت  از  بتواند  تا 
بیرون بیاید و برای بهتر شدن زندگی مردم در سراسر 

بریتانیا تالش کند.«

اطالعات روز: جان برکو، رییس سابق پارلمان بریتانیا، 
به حزب  و  از حزب حاکم محافظه کار روی گردانده 

مخالف، حزب کارگر، پیوسته است.
اینکه  از  قبل  برکو  آقای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
نماینده  عنوان  به  شود،  بریتانیا  عوام  مجلس  رییس 

محافظه کار فعالیت می کرد.
سـال  در  سـمت  ایـن  در  کار  سـال  ده  از  پـس  او 
۲0۱9 اسـتعفا داد. آقـای برکـو در مصاحبه با نشـریه 
آبـزرور بریتانیـا گفتـه که او حـزب محافظـه کار تحت 
رهبـری بوریـس جانسـون، نخسـت وزیر را »مرتجـع 
، پوپولیسـت، ملی گـرا و حتـی گاهـی بیگانه سـتیز« 

می دانـد.
او گفت که به دلیل حمایت از برابری، عدالت اجتماعی 

یتانیا و نماینده محافظه کار، به حزب کارگر پیوست ییس سابق پارملان بر جان برکو، ر
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امریکا به برجام شده است.
یائیر الپید، وزیر خارجه جدید اسرائیل، نیز گفته 
هسته ای  طلبی های  جاه  به  رئیسی  ابراهیم  است 
رژیم و کارزار جهانی ترور جمهوری اسالمی متعهد 

است.
جدید  »رییس جمهور  نوشت:  توییتی  در  او 
یک  تهران،  جالد  به  معروف  اسالمی،  جمهوری 

افراطی و مسئول مرگ هزاران ایرانی است.«
لیور هایات، سخن گوی وزارت خارجه اسرائیل، نیز 
رییس جمهوری  »افراطی ترین  را  رئیسی  ابراهیم 
اسالمی« و »قصاب تهران« خواند و گفت او متعهد 
با  که  است  اسالمی  جمهوری  هسته ای  برنامه  به 

سرعت به پیش می رود.
آویو کوخاوی، رییس ستاد مشترک اسرائیل، قرار 

است روز یکشنبه راهی ایاالت متحده شود.
با  سفر  این  در  کوخاوی  اسرائیل،  ارتش  گفته  به 
مورد  در  آنها  با  و  دیدار  امریکا  نظامی  مقام های 
مسایل  جمله  از  مشترک،  امنیتی  چالش های 
ایران،  هسته ای  برنامه  از  ناشی  تهدیدهای 
نظامی اش  برای گسترش حضور  تهران  تالش های 
به  لبنان  حزب اهلل  تجهیز  ادامه  و  خاورمیانه،  در 

سالح و موشک، گفت وگو خواهد کرد.
رهبری  به  لبنان  که حزب اهلل  است  حالی  در  این 
از  منطقه،  در  اسرائیل  دشمن  نصراهلل،  حسن 
تداوم  خواستار  و  کرده  استقبال  رئیسی  پیروزی 
»مقاومت«  نیروهای  از  اسالمی  حمایت جمهوری 

شده است

جدید  نخست وزیر  بنت،  نفتالی  روز:  اطالعات 
عنوان  به  رئیسی  ابراهیم  انتخاب  اسرائیل، 
پیام  را »آخرین  ایران  رییس جمهوری اسالمی در 
حال  در  که  کشورهایی  و  جهان  به  بیدارباش« 
مذاکره برای احیای توافق هسته ای با ایران هستند 

توصیف کرد.
یکشنبه  روز  بنت  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
30 جوزا در آغاز نخستین نشست هفتگی کابینه 
جهانی  قدرت های  که  کرد  تاکید  اسرائیل  جدید  
طرف  کسی  چه  »با  بدانند  و  باشند  هوشیار  باید 

هستند.«
او با تاکید بر اینکه رئیسی را خامنه ای انتخاب کرد، 
و نه مردم ایران، گفت رئیسی در چشم ایرانی ها و 
جهانیان بدنام است و هزاران تن از مردم کشورش 

را به قتل رسانده است.
نخسـت وزیر جدیـد اسـرائیل بـا تاکیـد بـر اینکـه 
سیاسـت ایـن کشـور در قبـال جمهوری اسـالمی 
تغییـر نکـرده اسـت گفـت: »رژیـم جـالدان نباید 
اجـازه دسـتیابی بـه سـالح اتمـی داشـته باشـد. 
همچنـان اجـازه نمی دهیـم ایـران به سـالح اتمی 

یابد.« دسـت 
نخست وزیر  اینکه  به  اشاره  با  رویترز  خبرگزاری 
بنیامین  دولت  رویکرد  ندارد  قصد  اسرائیل  جدید 
نتانیاهو در مورد ایران را تغییر دهد نوشت که هر 
دو دولت پیشین و جدید اسرائیل از منتقدان برجام 
جدید  خارجه  وزیر  که  هرچند  می روند؛  شمار  به 
اسرائیل خواهان آمادگی این کشور برای بازگشت 

نفتایل بنت: 
ین پیام بیدارباش به جهان است انتخاب رئییس در ایران آخر

در طول  ماه های گذشته، مقامات دولت جو بایدن 
برجام  کامل  اجرای  به  ایران  که  گفته اند  بارها 
به  باید  توافق  این  احیای  برای  و  نیست  متعهد 

تعهدات هسته ای خود بازگردد.
امریکا  ایران در مقابل اعالم کرده است که  دولت 
باید پیش از بازگشت به برجام، تحریم ها را به طور 

کامل لغو کند.
وزیر  بلینکن،   آنتونی  اختالف نظر ها،  این  وجود  با 
خارجه امریکا، روز ۲3 جوزا ضمن هشدار در مورد 
زمینه  در  ایران  »بازگشت ناپذیر«  پیشرفت های 
دستیابی به فناوری هسته ای و غنی سازی اورانیوم، 
بر »فوریت« احیای برجام و بازگشت به چارچوب 

توافق هسته ای سال ۲0۱5 تأکید کرد.
همان زمان، میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشد 
کردن  نهایی  برای  که  گفت  هم  وین،  در  روسیه 
دو هفته  توافق، دست کم  به  و دستیابی  مذاکرات 
دیگر زمان نیاز است. عباس عراقچی نیز در نشست 
خبری امروز به خبرنگاران گفته است که »امیدوارم 
در دور بعدی« طرفین بتوانند »به یک جمع  بندی 
مذاکرات  بعدی  دور  زمان  تاکنون  برسند.  نهایی« 

احیای برجام اعالم نشده است.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته 
در  آنتالیا«  دیپلماسی  »مجمع  نشست  حاشیه  در 
دیده  را  توافق  ویرایش شده  متن  که  گفت  ترکیه 
و به احتمال زیاد تا پیش از پایان دولت روحانی، 
توافق احیای برجام به نتیجه می رسد. دولت حسن 

روحانی در نیمه مرداد امسال به پایان می رسد.

اطالعات روز: عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و 
رییس تیم ایران در مذاکرات وین، گفته است که 
»انجام مذاکره غیرمستقیم کار آسانی نیست« ولی 
»تمامی اسناد توافق تقریباً آماده است« و »برخی 

از مسائل اصلی مورد اختالف« حل شده است.
به گزارش رادیو فردا، او که روز یکشنبه، 30 جوزا، 
در جمع خبرنگاران سخن می گفت، تأکید کرد که 
تصمیم گیری  برای  باید  مذاکره کننده  هیئت های 
به  باقی مانده«  هنوز  مسائِل  »برخی  درباره 
تصمیم گیری  برای  »زمان  و  برگردند  پایتخت ها 

طرف های مقابل ما فرا رسیده است«.
روز  نیز  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
خارج  برجام  از  امریکا  چون  بود  گفته  گذشته 
شده، باید در مذاکرات هسته ای نسبت به عمل به 

تعهدات خود اطمینان دهد.
با حضور  برجام  توافق  احیای  دور ششم مذاکرات 
اعضای باقی مانده در این توافق یعنی ایران، روسیه، 
اتحادیه  همراه  به  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه،  چین، 

اروپا در وین، پایتخت اتریش، برگزار شد.
امتناع  دلیل  به  مذاکرات  این  در  امریکایی  هیئت 
در  دیگر  هتلی  در  حضوری،  دیدارهای  از  ایران 
وین مستقر است و به شکل »غیرمستقیم« در این 

مذاکرات مشارکت دارد.
آقای عراقچی بدون ارائه جزئیات درباره اختالفات 
طرفین تأکید کرده است که مسائل مورد اختالف 
»کاماًل  و  گرفته«  خود  به  دقیقی  کاماًل  »شکل 

روشن است که ابعاد این اختالفات چگونه است«.

یکا:  کره غریمستقیم ایران و امر عراقچی با اشاره به مذا
تمام اسناد توافق آماده است

دیلی میل: 
ناوگان نفت کش های ایران با قاچاق نفت به چنی پشتوانه برنامه مخفی هسته ای ایران است

ملـل، چیـن برخـالف تحریم هـای امریـکا، طی شـش ماه 
گذشـته معامـالت مخفی خـود با ایـران را در دریا افزایش 

داده اسـت تـا بـه فعالیت هسـته ای ایـران کمک کند.
نامبـرده شـده مجموعـا می تواننـد حـدود  نفتکش هـای 
بشـکه  میلیـون  و ۱۲  نفـت خـام  بشـکه  میلیـون   ۱00
میعانـات گازی را بـه ارزش 5/5 میلیـارد دالـر جابه جـا 

. کنند
عـالوه بـر چین، سـوریه و امـارات متحـده عربـی از دیگر 

خریـداران نفـت ایران هسـتند.
مرکـز  در  ارشـد  مشـاور  روبـرت،  ایـور  سـر  گفتـه  بـه 
اتحـاد علیـه ایـران هسـته ای، حجـم نفتـی کـه چیـن در 
بـازار سـیاه از ایـران خریـداری می کنـد کـه امـکان را به 
جمهـوری اسـالمی می دهـد تا ارز مـورد نیـازش را تامین 
کنـد، برنامه هسـته ای خـود تقویت کنـد و برنامه حمایت 

از تروریسـم را در خـارج از کشـور دنبـال کنـد.

جملـه ثبت کشـتی ها در کشـورهای کوچکی کـه توانایی 
اسـتفاده  را  پرچم شـان  کـه  نفتکش هایـی  بـر  نظـارت 

می کننـد، ندارنـد.
کشـتی های ایرانـی همچنیـن بـرای پرهیـز از شناسـایی 
شـدن بـه هنـگام لنگـر انداختـن در مناطـق ممنوعـه، 
سیسـتم موقعیت یـاب )جی پی اس( کشـتی را دسـتکاری 

می کننـد.
پرچـم   تعویـض  طریـق  از  همچنیـن  نفتکش هـا  ایـن 
را  هویتشـان  می کننـد  سـعی  مختلـف  کشـورهای 
پنهـان کننـد. بـه گـزارش دیلی میـل، در حـال حاضـر 
نفتکش هایـی کـه ۱8 میلیـون بشـکه نفت ایـران را حمل 
دریـای جنوبـی چیـن  در  نظـر می رسـد  بـه  می کننـد، 

باشـند. مسـتقر 
بـر اسـاس گـزارش مرکـز اتحـاد علیه ایـران هسـته ای به 
مدیریـت مارک واالس، سـفیر پیشـین امریکا در سـازمان 

اطالعـات روز: روزنامـه بریتانیایـی دیلی میل در گزارشـی 
۱۲3 نفتکـش ایرانـی را کـه بـا دور زدن تحریم هـا، نفـت 
را در بـازار سـیاه بـه صورت قاچـاق به چین می فروشـند، 
پشـتوانه برنامـه مخفـی هسـته ای ایـران خوانـد و افـزود: 
ایـران نـاوگان کشـتیرانی خـود را طـی یک سـال دو برابر 

اسـت. کرده 
بـه نقـل از ایـران اینترنشـنال، به نوشـته دیلی میـل ایران 
نفتکش هـای خـود را بـا پرچم کشـورهای دیگـر به چین 
اجـازه می دهـد تـا روزانـه یـک میلیون بشـکه نفـت را به 

صـورت قاچاق خریـداری کند.
کارشناسـان اطالعاتـی گفتنـد توسـعه ناوگان کشـتیرانی 
ایـران نشـان می دهد کـه تهران بـا وجـود محدودیت های 
بین المللی، در حال توسـعه توانایی هسـته ای خود اسـت.

 بـه نوشـته دیلی میـل، ناوگان ایـران به منظـور دور زدن 
تحریم هـا از یـک سـری تکنیک هـا اسـتفاده می کنـد، از 
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شاه محمود قرییش در مقام »وزیر خارجه طالبان«
درحالی کـه حکومـت پاکسـتان ایـن واقعیت 
را انـکار کـرده و بـه تکـرار گفتـه  اسـت کـه 
طالبـان  گـروه  جنگ  جویـان  و  رهبـران  بـه 
و  نظامـی  آمـوزش  زمینـه ی  و  نـداده  پنـاه 
ایدئولوژیکـی آن ها را فراهم نکرده  اسـت. ولی 
در واقعیـت پاکسـتان همچـون خانـه ی دوم 
بـرای گـروه طالبـان بـوده و مـرز این کشـور 
بـه روی زخمیـان گـروه طالبان همچنـان باز 

ست.  ا
آموزشـی  مراکـز  و  امـن  پناهـگاه  برعـالوه 
طالبـان در پاکسـتان، این کشـور متهم اسـت 
کـه از گـروه طالبان بـرای پیشـبرد جنگ در 
افغانسـتان علیه نیروهـای بین المللی و اکنون 
افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  علیـه  صـرف 
حمایـت مالـی و تسـلیحاتی کـرده و می کند. 
جریـان  در  اخیـر  هفته هـای  در  چنان کـه 
شـدت گرفتـن جنـگ در شـمال افغانسـتان، 
مقام هـای  فاریـاب،  در  جنـگ  به خصـوص 
گفته انـد  رسـانه ها  بـه  فاریـاب  در  محلـی 
کـه رهبـری جنـگ علیـه نیروهـای امنیتـی 
افغانسـتان در والیت هـای شـمال را جنـراالن 
و نظامیـان بازنشسـته ارتـش و اسـتخبارات 
شـاه محمود  امـا  می برنـد.  پیـش  پاکسـتان 
قریشـی همـه ی ایـن واقعیت هـا را انـکار کرد 
و گفـت کشـورش در تالش برقـراری صلح در 
افغانسـتان اسـت. او هشـدار داد که در صورت 
بن بسـت پروسـه صلح، افغانسـتان بـه دهه ی 
نود برخواهد گشـت و دچار فروپاشـی سیاسی 
و جنـگ داخلـی خواهـد شـد. امـا بـا ابـراز 
نگرانـی، همچنـان به شـکل آشـکار و بی پرده 
از گـروه طالبـان حمایـت کـرد و پذیرفت که 
همـراه رهبران گـروه طالبان در تماس اسـت. 
قریشـی در مقـام یـک مدافع سرسـخت گروه 
طالبـان، واقعیت هـای را انـکار کـرد کـه برای 
فعـاالن سیاسـی در پاکسـتان نیـز قابل قبول 
نبود و مایه ی تعجب شـد. محسـن داور، یکی 
از اعضـای پارلمان پاکسـتان و یکی از رهبران 
جنبـش تحفظ پشـتون ها در صحـن عمومی 
»قریشـی  می  گویـد:  کشـور  ایـن  پارلمـان 
طـوری از طالبـان حمایـت کـرد کـه انـگار 
وزیـر خارجـه پاکسـتان نیسـت، بلکـه وزیـر 
تویتـرش  در  وی  اسـت.«   طالبـان  خارجـه 
از  قریشـی  شـاه محمود  حمایـت  دربـاره ی 
گروه طالبان نوشـته اسـت: »او ظاهرا از سوی 
کسـانی که حکومـت اش و طالبـان را کنتـرل 
می کننـد مؤظف بـه انجام حمایـت از طالبان 
شـده اسـت. آن هایـی کـه طالبـان را حمایت 
می کننـد نمی تواننـد ادعـا کننـد کـه بـرای 

صلـح کار می کننـد.«

کردنـد کـه سـخن گوی گـروه طالبـان یکـی 
»رفت وآمدهـا  را  بحـث  مـورد  موضوعـات 
بـه کشـور پاکسـتان« عنـوان کـرده بـود. اما 
از مدتـی ویدیوی هـای در شـبکه های  پـس 
اجتماعـی به نشـر رسـید کـه مال بـرادر را در 
میـان زخمیـان جنگ  جویان طالبـان در یکی 
از شـفاخانه های پاکسـتان نشـان مـی داد. مال 
بـرادر در ویدیـو جنگ  جویـان گـروه طالبـان 
و  می کنـد  تشـویق  جنـگ  ادامـه  ی  بـر  را 
می گویـد نتیجـه ی جهـاد آن هـا باعث شـده 

کـه بـر امریکایی هـا پیـروز شـوند. 
پاکسـتان از دیرزمـان حامـی گـروه طالبـان 
در افغانسـتان بـوده اسـت. چنان کـه احمـد 
پاکسـتانی  روزنامه نـگار  و  نویسـنده  رشـید، 
می نویسـد، پـس از سـقوط رژیـم طالبـان در 
افغانسـتان، فرماندهان نظامـی و جنگ  جویان 
ایـن گـروه به طـور مخفـی نـه، بلکـه علنی به 
شـکل کاروان وارد خاک پاکسـتان می شـدند 
طوری کـه انـگار بـه خانه های شـان برگشـته 
باشـند. حمایت ارتش و اسـتخبارات پاکستان  
از گـروه طالبـان یـک واقعیت آشـکار اسـت، 

طالبان به شـمول شـیخ عبدالحکیـم به کویته 
رفتـه بودنـد، صحبت هـا داشـتند و حاال پس 
تأییـد کـرد  ناخواسـته  آمده انـد.« خلیـل  زاد 
کـه پایـگاه اصلـی رهبـران گـروه طالبـان در 
پاکسـتان اسـت و ایـن گـروه از مناطق مرزی 
پاکسـتان و حمایت سـازمان اسـتخبارات این 
به عنـوان خانـه  افغانسـتان  کشـور همسـایه 

می کننـد.  اسـتفاده  دوم شـان 
تأییدکننـده  منبـع  تنهـا  خلیـل  زاد  زلمـی 
خـاک  در  طالبـان  گـروه  رهبـران  حضـور 
و  رهبـران  بلکـه حضـور  نیسـت،  پاکسـتان 
فرماندهـان نظامـی گـروه طالبـان و همچنان 
خـاک  در  گـروه  ایـن  آموزشـی  پایگاه هـای 
پاکسـتان واقعیت آشـکار اسـت. پس از توافق 
هیـأت مذاکره کننـده دو طرف روی کارشـیوه 
مذاکـرات صلـح بین االفغانـی، اعضـای هیأت 
مذاکره کننـده گـروه طالبـان بـه رهبـری مال 
عبدالغنـی بـرادر بـا دعوت رسـمی پاکسـتان 
بـه اسـالم آباد رفتنـد. در آن سـفر مـال بـرادر 
بـا عمـران خـان، نخسـت وزیر و شـاه محمود 
دیـدار  پاکسـتان  خارجـه  وزیـر  قریشـی، 
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خارجـه  امـور  وزیـر  قریشـی،  شـاه   محمود 
بـا  ویـژه  گفت وگـوی  یـک  در  پاکسـتان 
تلویزیـون طلـوع نیـوز، حضـور رهبـران گروه 
طالبـان در خـاک پاکسـتان را بـه صراحـت 
گرداننـده  سـوال  بـه  پاسـخ  در  و  کـرد  رد 
گفـت کـه از حکومـت و رییـس امنیـت ملی 
افغانسـتان بپرسـید که رهبران گـروه طالبان 
)مـال هبت  اهلل، مال یعقـوب و سـراج حقانی...( 
کجـا هسـتند. او در ادامه گفت کـه » آن ها در 
پاکسـتان نیسـتند، محـور آن ها در پاکسـتان 
بارهـا  گفت وگـو  ایـن  در  قریشـی  نیسـت.« 
تأکیـد کـرد که به پیـش  برویم و در گذشـته 
منجمـد نمانیم. او از پروسـه صلح افغانسـتان 
حکومـت  نوعـی  بـه  امـا  کـرد،  حمایـت 
افغانسـتان را عامـل بن بسـت کنونی دانسـت. 
بیشـتر  بـه  گفت وگـو  ایـن   در  قریشـی 
سـوال های مهـم پاسـخ نگفـت و یـا هـم از 
پاسـخ دادن صریـح طفـره رفـت. او دربـاره ی 
کـه  گفـت  دیورنـد  منازعـه ی  مـورد  خـط 
اصـال برایـش مسـأله نیسـت کـه در خصوص 
آن صحبـت کنـد. امـا در پاسـخ بـه برخـی 
سـوال ها آن چنان آشـکار مغلطه کـرد و دروغ 
گفـت کـه انـگار مغلطـه و دروغ همـان عنصر 
اصلـی سیاسـت خارجـی پاکسـتان در قبـال 
افغانسـتان اسـت. طوری که قریشـی در مورد 
تخریـب تندیس هـای بـودای بامیـان توسـط 
گـروه طالبـان و بـه دار آویختن جسـد داکتر 
نجیـب اهلل احمـدزی که سـازمان اسـتخبارات 
ایـن  اصلـی  متهمـان  از جملـه ی  پاکسـتان 
و  سـکوت  بـا  مـی رود،  به حسـاب  رویدهـا 
اسـامه  مـرگ  در  و   گذشـت  بی اعتنایـی 
بـن الدن، رهبـر شـبکه القاعـده کـه در خاک 
پاکسـتان مخفی بود و در همانجا کشـته شد، 

نیـز ابـراز نظـر نکرد.   
قریشـی در حالـی از حضـور رهبـران گـروه 
طالبـان در قالـب شـورای پیشـاور و شـورای 
کویتـه در خـاک پاکسـتان انـکار کـرد کـه 
همیـن چنـد هفتـه قبـل زلمـی خلیـل  زاد، 
نماینـده ویـژه امریکا در امور صلح افغانسـتان 
زمانی کـه  نیـوز،  طلـوع  بـا  گفت وگـو  در 
دربـاره ی پالن طالبـان برای صلح افغانسـتان 
از او پرسـیده شـد، گفـت کـه طالبـان هنـوز 
امـا  نکـرده،  آن هـا شـریک  بـا  را  پالن شـان 
»روان  را  آن  و  داریـم  پـالن  کـه  گفته انـد 
کرده ایـم بـه رهبریـت در کویتـه، وقتی کـه 
از رهبریـت شـنیدیم بـاز شـریک می سـازیم. 
آوازه هـای اسـت کـه ممکـن بـا خـود پـالن 
هیـأت  عضـای  از  تعـدادی  باشـند.  داشـته 

امـا این کـه حکومـت پاکسـتان به طـور علنی 
از طالبـان حمایـت کند، در گذشـته تا حدی 
اسـت  ایـن  واقعیـت  می کردنـد.  مالحظـه 
کـه یکـی از عوامـل منازعـه در افغانسـتان، 
مداخلـه پاکسـتان در امور امنیتی و سیاسـی 
زمـان  از  کشـور  دو  ایـن  اسـت.  افغانسـتان 
شـکل گیری کشـوری به نـام پاکسـتان، روابط 
دوسـتانه و عـادی نداشـته و همـواره درگیـر 
منازعـات سـرزمینی و مـرزی بـوده، تـا آن جا 
کـه پاکسـتان جنـگ نیابتی اش با هنـد را نیز 
در افغانسـتان کشـانده و از دیرزمان در زمین 

افغانسـتان علیـه هنـد بـازی می کند. 
بـا این حـال مهم ترین موضوع مـورد منازعه ی 
اخیـر  سـال  های  در  پاکسـتان  و  افغانسـتان 
به خصـوص در ایـن دو دهـه ی گذشـته ایـن 
بـوده اسـت کـه حکومـت افغانسـتان همواره 
از پاکسـتان به خاطـر پنـاه دادن بـه رهبـران 
مناطـق  در  طالبـان  گـروه  جنگ  جویـان  و 
قبایلـی و فتا انتقاد کرده و خواسـتار برچیدن 
مراکـز آموزشـی گـروه طالبـان و پناهگاه های 
امـن ایـن گـروه در خـاک پاکسـتان شـده ، 
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بدینوسیلهبهتاسیازفقره)2(مادهچهلوسومقانونتدارکاتبهاطالععمومرسانیدهمیشود،کهریاستتدارکاتوزارتزراعت,آبیاریومالداریدرنظرداردقرارداداعمارمنزلدومتعمیرالبراتوارخاکشناسی
واقعفارمتحقیقاتبادامباغوالیتکابلدارایکدنمبرMAIL/PD/NCB/W/153/1400رابهشرکتساختمانیوسرکسازیهارونتوخیدارندهجوازنمبر)D-26244(واقعسرک3،سینمابهارستان،کارته

پروان،مرکزکابلافغانستانبهقیمتمجموعی6,482,924)ششمیلیونوچهارصدوهشتادودوهزارونهصدوبیستچهارافغانی(اعطاءنماید.
اشخاصحقیقیوحکمیکههرگونهاعتراضدرزمینهداشتهباشند،میتواننداعتراضخویشراازتاریخنشرایناعالنالیهفتروزتقویمیطورکتبیتوأمبادالیلآنبهریاستتدارکاتوزارتزراعت,آبیاری

ومالداریواقعجمالمینهناحیهسوم،کابل،افغانستانمطابقاحکاممادهپنجاهمقانونتدارکاتارائهنمایند.
ایناطالعیهبهمعنیعقدقراردادنبودهوالیتکمیلمیعادفوقالذکروطیمراحلقانونیبعدی،قراردادمنعقدنخواهدشد.

»اطالعیهتصمیماعطایقرارداد«

موضوع:اعالنداوطلبیتدارک)11(قلموسایلتکنالوژیمعلوماتیپروژهBTMIS)مدیریتاطالعاتسرحداتوقبایل(
.)MOBTA/1400/NCB/OPT/G.015(:شمارهدعوتبهداوطلبي

وزارتامورسرحداتوقبائیلازتمامداوطلبانواجدشرایطدعوتمينماید،تادرپرسهتهیهوتدارک)11(قلموسایلتکنالوژیمعلوماتیپروژهBTMIS)مدیریتاطالعاتسرحداتوقبایل(اینوزارتبابت
سالمالی1400اشتراکنموده،ضمآفرخویشجوازفعالیتوشرایطاهلیتمندرجشرطنامهرامدنظرگرفتهوآفرهايسربستهخویشرامطابقشرایطشرطنامهبهلسان)دريویاپشتو(طبققانونوطرزالعمل

تدارکاتعامهافغانستانازتاریخنشراعالنالي)21(روزارائیهنمایند.
توزیعشرطنامهوتسلیميآفرهااليساعت)09:30(بجهقبلازظهر)21(یومبعدازنشراعالنکهآخرینمیعادضرباالجلتسلیميآفرهاميباشدصورتمیگیردآفرهايدیررسیدهوانترنتيپذیرفتهنميشود.

تضمینآفرمبلغ)118,772(یکصدوهزدههزاروهفتصدوهفتادودوافغانیبودهکهداوطلبانآنرابهشکلگرنتیبانکیویاپولنقددرداخلآفرهایسربستهخویشارایهبدارند.
داوطلبانواجدشرایطمیتوانندشرطنامهرابهشکلسافتدرفلشازآدرسذیلاخذنمایند.

آدرس:ناحیه9،ریاستتدارکاتمنزلتحتانيوزارتامورسرحداتوقبائیلمکروریانسومجوارسترهمحکمه،کابلافغانستان.
نوت:درصورتیکهتاریخمعینشدهبرایتسلیمیآفرهابهروزرخصتیتصادفنمایدآفرهادرروزبعدیکاریدرهمانساعتتعینشدهتسلیموبازگشاییخواهندشد.

پاکستان از دیرزمان حامی گروه طالبان در افغانستان بوده است. چنان که 
احمد رشید، نویسنده و روزنامه نگار پاکستانی می نویسد، پس از سقوط 
رژیم طالبان در افغانستان، فرماندهان نظامی و جنگ  جویان این گروه 

به طور مخفی نه، بلکه علنی به شکل کاروان وارد خاک پاکستان می شدند 
طوری که انگار به خانه های شان برگشته باشند.
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اقتصادی محلی، زمینه ی استفاده ی اعظمی از 
منابع طبیعی مناطق را مهیا می سازد. 

گسترش نفود دولت در سراسر افغانستان یک 
نفوذ  نبود  و  محدودیت  است.  جدی  ضرورت 
تمایالت  و  شورش گری ها  تشدید  بر  دولت 
سه  هر  در  می افزاید.  کشور  در  جدایی طلبانه 
کشور مورد مطالعه ی این پژوهش، با رفتن به 
سوی یک سیستم دولت داری فدرال با مناطق 
کاهش  جدایی طلبانه  فعالیت های  خودمختار، 
یافتند و با تقویت پاسخ گویی در سطح حکومت 
مشروعیت زدایی  شورشی  گروه  های  از  محلی، 
دست  از  را  مردمی شان  پایگاه های  و  گردیده 
احساسات  محلی،  حاکمیت  افزایش  با  دادند. 
و تمایالت جدایی طلبی به طور مشابه کاهش 
محل ها،  برای  بیشتر  حاکمیت  اعطای  یافت. 
نارضایتی های  و  تنش ها  آمدن  پایین   سبب 
توزیع  اقتصادی،  فعالیت های  افزایش  قومی، 
به صورت  و  شده  درآمدها  متوازن  و  متناسب 
کمک  ]ملی[  دولت  کلی  نفوذ  رشد  به  عموم 

می کند. 

نتیجه
موجودیت مسائل پیچیده و پویا در افغانستان 
است.  شده  کشور  این  در  ثبات  مانع 
دولت،  از  نارضایتی  تاریخی،  آزرده دلی های 
تنش های قومی، فقدان یک سیستم اقتصادی 
از  تجزیه طلبانه  گرایش های  رشد  و  مناسب 
مهم ترین چالش های دامن گیر مردم افغانستان 
در  افغانستان  مرکزی  تک ساخت  دولت  است. 
رسیدگی به این مسائل موفقیت چندانی نداشته 
با  فدرال  حکومتی  سیستم  تجربه ی  است. 
استفاده از مناطق خودمختار در اسپانیا، بلژیک 
نشان  عراق  کردستان  خودمختار  منطقه ی  و 
داده است که با توجه به مشابهت ها میان آن ها 
و افغانستان، می توان گفت مدل حکومت داری 
افغانستان  آینده ی  برای  خوبی  پیام آور  فدرال 
بوده و این کشور می تواند با استفاده از آن به 
معالجه ی چالش های یادشده بپردازد - هرچند 
انتظار نداشته باشیم فدرالیسم یا هرنوع نظام 
دیگری یک شبه برای مان تغییرات مثبت ایجاد 
از کشورهای مورد مطالعه ی  کند. در هر یک 
عراق(  کردستان  و  بلژیک  )اسپانیا،  مقاله  این 
به صورت  تحوالت  متمادی  سال های  طی 
تدریجی تکامل یافته و این روند تا امروز ادامه 
دارد. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نخواهد 
چنین  با  موثر  حکومت داری  چگونگی  بود. 
بیشتر  وقت  مستلزم  افغانستان  در  سیستمی 
پایدار سازمان های  و همکاری های فنی، تعهد 
امریکا و متحدان  ایاالت متحده ی  بین المللی، 
آن و موسسه  های مالی جهانی با کشور نام برده 
نسخه ای  فدرال  سیستم  هرچند  می باشد. 
برای همه ی بیماری های افغانستان نیست، اما 
می تواند برای رهایی از این وضعیت امیدبخش 

باشد. 
پانوشت: برایان کارول افسر پیاده ارتش ایاالت 
امریکا و دانش آموخته ی دانشکده ی  متحده ی 
مطالعات نظامی پیشرفته با فوق لیسانس هنر 
از  او  است.  تئاتر  عملیات  در  نظامی  علوم  و 
تاریخ  کارشناسی  نروژ مدرک  نظامی  دانشگاه 
افسر  است.  آورده  بدست  بین الملل  روابط  و 
کارول در عراق و افغانستان وظیفه انجام داده 
»هوابرد- پیاده نظام  مأموریت  چارچوب  در  و 

سترایکر« ارتش ایاالت متحده ی امریکا خدمت 
کرده است. 

بازنشسته ی  افسر  اندرسون  آ.  دیوید  دکتر 
نیروی دریایی ایاالت متحده امریکا می باشد و 
اکنون استاد مطالعات استراتژیک در فرماندهی 
در  متحده  ایاالت  ارتش  ستاد  کالج  و  ارتش 
وی  جایی که  است؛  کانزاس  لوونورث  فورت 
و  عملیاتی  و  استراتژیک  مطالعات  تدریس  به 
آندرسون  افسر  می پردازد.  اقتصاد  همچنین 
همچنین به عنوان استادیار دانشگاه وبستردر 
مختلف  دوره های  آن  در  که  است،  میسوری 
وی  از  می کند.  تدریس  را  بین الملل  روابط 
به  باره ی موضوعات مربوط  زیادی در  مقاالت 

روابط نظامی و بین المللی منتشر شده است.
پایان.

نفوذ  ساحه ی  افزایش  تقویت،  به  خودمختار 
برای شهروندان  ارایه ی خدمات موثر  و  دولت 
تقسیم  و  مدیریت  است.  شده  واقع  مفید 
عدم  و  خودمختار  ایالت های  توسط  درآمد ها 
دخالت سازمان های مرتبط با دولت مرکزی و 
نظام پیچیده ی بروکراتیک آن ها، تأثیر مثبتی 

بر جوامع در ایالت ها داشته است.
با آن که تجزیه طلبی در افغانستان هنوز به هیچ 
وجه با جلوه های منفی ظاهر نشده اما در میان 
مردم این کشور شماری از عناصر جدایی طلب 
و شورشی وجود دارد. بین گروه های قومی ای 
و  افغانستان  در  سیاسی  مرزهای  براساس  که 
کشورهای همسایه ی آن تقسیم شده اند روابط 
را  روابط  این  از  نمونه ای  است.  موجود  قوی 
افغانستان  شمال  تاجیکان  میان  در  می توان 
با مردم جمهوری تاجیکستان یافت. پشتون ها 
نمونه ی دیگری هستند.  افغانستان  در جنوب 
این  پاکستان  و  افغانستان  بین  کنونی  مرز 
گروه قومی را از هم جدا کرده است. به لحاظ 
تاریخی، پشتون های دو طرف مرز به استقالل 
بوده اند.  متمایل  از هردو کشور  ]پشتونستان[ 
به   متوسل  هنوز  تجزیه طلبانه  گرایش  این 
اکثریت  اصلی  انگیزه ی  اما  نشده،  خشونت 
فعاالن پشتون دو طرف مرز را تشکیل می دهد.

بازگشت  برای  افغان  شورشیان  فعالیت های 
رژیم طالبان شدیدتر شده است. گروه شورشی 
طالبان از نارضایتی های مردم از دولت به نفع 
خویش استفاده می کند. آن ها از ناتوانی دولت 
مردمان  امور  و  نیازمندی ها  به  رسیدگی  در 

از  به حمایت  تنها  بعضی والیت ها  این هدف، 
کشاورزی معیشتی می پردازند و بعضی  دیگر، 
روی  هرات  و  کاپیسا  کابل،  والیت های  مانند 
با  می کنند.  فکر  گوناگون  راه حل های صنعتی 
اقتصادی، هر  برنامه های  بروز اختالف ها میان 
والیت مطابق شرایط خویش سطح متفاوتی از 
نیازمندی ها را برای بهره مندشدن از کمک های 
خواهان  نیز  و  داشت  خواهد  اقتصادی 
سیستم های مختلف حمایت اقتصادی خواهد 
بلژیک،  آن زمان  شرایط  مانند  درست  بود. 
ممکن است در والیت کابل، به عنوان والیتی 
متمایل به اقتصاد صنعتی، موجودیت و اجرای 
چنین  اما  باشد،  ضروری  کودکان  کار  قوانین 
کشاورزی  اقتصاد  با  والیت  یک  در  قانون ها 

احتماال قابل اجرا نمی باشند.
اقتصادی  شرایط  ناهمگونی  با  برآن،  افزون 
از  آن ها  میان  درآمد  توزیع  والیت ها،  در 
به  افغانستان،  )مرکزی(  ملی  دولت  جانب 
برنامه ریزی دقیق ضرورت دارد. در اسپانیا، به 
عادالنه ی  توزیع  و  مالیات  جمع آوری  منظور 
گردید  ایجاد  طرحی  ایالت ها  برای  درآمد ها 
بودجه ی  والیت  هر  برای  آن  براساس  که 
ثابتی در نظر گرفته شد و بدین ترتیب توانایی 
شهروندان  برای  خدمات  ارایه ی  در  ایالت ها 
نیز  افغانستان  اسپانیا، دولت  مانند  بلند رفت. 
بتواند  که  دارد  نیاز  ملی ای  زیرساخت های  به 
زمینه ی درآمدزایی و جمع آوری عواید را فراهم 
نموده و موضوع توزیع درآمد های بودجه ای را 
نشان  موردی  تدوین کند. مطالعات  قانون  در 
می دهند که در یک سیستم دولت داری فدرال 
به  می توان  سادگی  به  خودمختار  مناطق  با 

اهداف مذکور دست یافت. 
بسیاری از موضوعات یادشده در نظریه ی نفوذ 
بنیادین  فرضیه ی  می شوند.  خالصه  دولت 
خدمات  ارایه ی  و  حضور  نام برده،  نظریه ی 
نفوذ  ]برای شهروندان[ می باشد. سطح  دولت 
دولت به میزان پولیس، ارتش، زیرساخت های 
در  موجود  اقتصادی  توانایی های  و  جاده ای 
افغانستان در سراسر  یک کشور بستگی دارد. 
کشور دارای یک شاهراه اصلی است. شهرهای 
متوسط تا شهرهای کوچک از حداقل خدمات 
یا  بیمارستان  چون  دولتی  زیرساخت های  و 
ایستگاه های پولیس برخوردارند. نارضایتی های 
از  برخاسته  اقتصادی  مسائل  در  به ویژه  مردم 
نفوذ پایین دولت مرکزی در بسیاری از مناطق 
کشور است. تجارب کشورهای مورد مطالعه ی 
ایجاد مناطق  این پژوهش نشان می دهند که 

نویسندگان: برایان کارول و دیوید آ. اندرسون
مترجمان: سمیع الحق قیومی و باسط آریانفر

کشورهای موردی مطالعات مقایسهی
سهگانهباافغانستان

کشور  سه  با  زیادی  شباهت های  افغانستان 
در  نخست،  دارد.  مقاله  این  مطالعه ی  مورد 
نارضایتی  های  از  این شباهت ها می توان  میان 
مردم نام برد. امروزه افغان ها از دولت مرکزی 
در  قومی  گروه های  ناراض اند.  و  خشم گین 
سراسر کشور متمایل به ساختار خودگردان و 
عدم نفوذ و دخالت مستقیم دولت مرکزی در 
بسیاری  قومی اند.  یا  و  خانوادگی  فردی،  امور 
از ملیت ها و رهبران ملی افغانستان تالش های 
فروانی در جهت تغییر مردم و فرهنگ قبیلوی 
اما  رویکرد  این  داده اند.  خرج  به   افغانستان 
جمعی  باور  با  افغانستان  شهروندان  میان  در 
در  مرکزی  دولت های  توانایی  عدم  بر  مبتنی 
است.  بوده  همراه  مردم  نیازهای  تأمین  امر 
باوری که نیت و ظرفیت دولت مرکزی نسبت 
ارایه ی خدمات متناسب و متوازن را مورد  به 
در  آشکار  مخالفت های  می دهد.  قرار  پرسش 
روشن  تبعات  از  یکی  مرکزی  دولت  درون 
اولیه  خدمات  کردن  فراهم  در  دولت  ناتوانی 
برای شهروندان است. سطحی از ثبات بنیادی 
انصاف مدارانه  عدالت  محلی،  پولیس  قالب  در 
و آموزش و پرورش کودکان، چشم داشت های 
هیچ  نمی شوند.  برآورده  که  مردم اند  ابتدایی 
ارایه ی  به  قادر  افغانستان  در  مرکزی  دولت 
خدمات مزبور نبوده است. ادامه ی نارضایتی ها 
از ناکارآمدی دولت مرکزی سبب محبوبیت و 
مقبولیت گروه طلبان و ایجاد » دولت سایه« 
 - را  منابع  که  است  شده  محلی  مناطق  در 
قرار  محلی  مردم  اختیار  در   - ناچیز  هرچند 
می دهند و در عوض، پشتیبانی و حمایت آن ها 

را جلب می کنند. 
تنش های قومی به سطح باالیی در افغانستان 
وجود دارد. به عنوان مثال گروه قومی پشتون 
بربنیاد شواهد  شامل دو قبیله ی بزرگ اند که 
بوده اند.  تضاد  در  یکدیگر  با  همواره  تاریخی 
پشتون ها با سایر اقوام بزرگ مانند تاجیک ها، 
اوزبیک ها و هزاره ها نیز درگیری های مستقیم 
میان  در  داشته اند. همچنان خرده قوم هایی که 
شدت  بر  دارند،  وجود  قومی  بزرگ  گروه های 
مسلحانه  درگیری های  افزوده اند.  تنش ها  این 
بر سر چراگاه ها و مناطق زراعتی بین دره های 
همجوار، نمونه ی بارزی از نقش خرده قومیت ها 
در تشدید تنش های قومی است. این تنش ها 
دارای ریشه ی بلند و دیرینه اند و در الیه های 
عمیق فرهنگ جا باز کرده اند. ساختار و شکل 
کنونی دولت درافغانستان هیچ گاه به این مهم 
نپرداخته و حتا در جهت کاهش این تنش ها 
با  مرکزی  دولت  برعکس،  است.  نکرده  سعی 
در  رقیب  قبیله ی  یا  قومی  گروه  جابه جایی 
یک والیت یا یک منطقه  به  تسریع و تحریک 
منازعه دامن زده است. عالوه بر روابط قبیلوی 
افغان ها  یا گروهی، مفهوم »منطقه« در میان 
قبیله ای  گروه های  است.  برجسته  خیلی 
با  عمیقی  پیوند  احساس  محلی  و  روستایی 
در  وقتی  دارند.  سکونت شان  محل  جغرافیای 
میان شهرستان ها و استان ها در تضاد با ایده ی 
»منطقه« اقدامی صورت گیرد، حمایت قبیله  ها 
از دولت مرکزی کاهش خواهد یافت. به عنوان 
در  افغانستان  جنوبی  منطقه ی  در  مثال، 
انتخابات  برگزاری  حوالی شهر قندهار، هنگام 
سایت های رأی گیری خودسرانه و بدون توجه 
به نقش قبایل ایجاد شده بودند که در نتیجه 

مردم محل انتخابات را تحریم کردند.
از نظر اقتصادی نیز افغانستان با عین پدیده هایی 
را  اسپانیا زمینه  بلژیک و  روبه رو است که در 
خودمختار  مناطق  با  فدرالیسم  ایجاد  برای 
مساعد ساختند. در ساده ترین شکل، هم اکنون 
افغانستان این است  مهم ترین دغدغه ی مردم 
که چگونه امرار معاش خانواده های شان را فراهم 
سازند. فراتر از ضرورت های اولیه ی حیات، هر 
به  دست یافتن  تالش  در  افغانستان  والیت 
سیستم اقتصادی ای است که بتواند برای مردم 
به  رسیدن  جهت  باشد.  رفاه  ضامن  آن والیت 

در  ابتدایی  خدمات  ناچیز  ارائه ی  با  محلی 
جهت کسب مشروعیت مردمی بهره ی اعظمی 
شرایط  نیز  کردستان  و  اسپانیا  در  می برند. 
حکومت داری  ایجاد  با  اما  بود  حاکم  مشابهی 
فدرال با مناطق خودمختار از گسترش چنین 

وضعی جلوگیری شد.

مناطق با فدرالیسم مثبت بالقوهی نقاط
خودمختاربرایافغانستان

براساس بررسی های مقایسوی میان کشورهای 
افغانستان، این  مورد مطالعه ی این پژوهش و 
حکومت داری  نوع  تطبیق  با  می تواند  کشور 
دست آوردهای  خودمختار،  مناطق  با  فدرال 
نارضایتی های  باشد.  برجسته ای داشته  و  بلند 
پیدا  و پنهان مردم محلی نشان  داده است که 
رفتن به سوی نظام غیرمتمرکز تأثیرات مثبتی 
به  رفتن  که  داد  نشان  به خوبی  اسپانیا  دارد. 
چگونه  خودمختار  مناطق  با  فدرالیسم  سوی 
کرد  کمک  اهدافش  تحقق  در  را  کشور  این 
مناطق  در  را  روبه افزایش  شورش گری  های  و 
نیز  افغانستان  ساخت.  مهار  کاتالونیا  و  باسک 
نارضایتی های  به  رسیدگی  در جهت  می تواند 
شورشیان  فعالیت های  خنثا سازی  و  مردم 

به طور موثر از فدرالیسم استفاده نماید.
و  افغانستان  در  قومی  تنش های  موجودیت 
)بلژیک،  مقاله  این  مطالعه ی  مورد  کشورهای 
ذاتی  مسأله ی  عراق( یک  کردستان  و  اسپانیا 
از  قابل توجهی  میزان  اما  است،  انکارناپذیر  و 
تنش های مذکور با رفتن به سوی یک سیستم 
کشورهای  در  خودمختار  مناطق  با  فدرال 
و  است  یافته  کاهش  نام برده  مطالعه ی  مورد 
تقسیم  نهادهای  ایجاد  محصول  موفقیت  این 
بوده  آن کشورها  در  منازعات  حل  و  قدرت 
افغانستان در  با تقسیم گروه های قومی  است. 
مناطقی با صالحیت های مستقل در زمینه های 
زندگی  سبک  محلی،  حکومت داری  قضایی، 
موفقیت  به  می توان  اقتصادی،  فعالیت های  و 

مشابهی در این کشور دست یافت.
در همه ی کشور های مورد مطالعه ی این مقاله 
فدرالیسم با مناطق خودمختار، رشد اقتصادی 
مناطق فدرال را به دنبال داشته است. افغانستان 
نیز به مدل اقتصادی ای ضرورت دارد که بتواند 
این  هم اکنون  کند.   تقویت  را  پایدار  توسعه ی 
محدودی  امکانات  با  تا  است  تالش  در  کشور 
فدرالیسم  برسد.  اقتصادی  رشد  به  دارد  که 
گرفتن  نظر  در  بر  مناطق خودمختار عالوه  با 
اولویت های  و  قومی  هنجارهای  و  ارزش ها 

نظام فدرال اب مناطق خودمختار: 
راهی برای موفقیت در افغانستان؟ )5(

فعالیت های شورشیان 
افغان برای بازگشت رژیم 

طالبان شدیدتر شده است. 
گروه شورشی طالبان از 
نارضایتی های مردم از 
دولت به نفع خویش 

استفاده می کند. آن ها از 
ناتوانی دولت در رسیدگی 

به نیازمندی ها و امور 
مردمان محلی با ارائه ی 
ناچیز خدمات ابتدایی در 
جهت کسب مشروعیت 
مردمی بهره ی اعظمی 

می برند.


