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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.

4 4

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
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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.
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با اوج گیری موج سوم ویروس کرونا در کشور، مردم از کمبود آکسیجن افزایش 
کمبود  دلیل  به  آنان  که  می گویند  کرونایی  بیمارداران  از  برخی  است.  یافته 
آزاد  بازار  از  هنگفت  قیمت  با  را  آکسیجن  بالون های  مجبور شده اند  آکسیجن، 
توان  بیمارداران کرونایی می گویند که وزارت صحت عامه  این  خریداری کنند. 
فراهم کردن آکسیجن برای بیماران را ندارد و بیش تر مردم خودشان آکسیجن 
می کنند  تصریح  اما  باشنده گان  این  می کنند.  تأمین  را  بیماران شان  نیاز  مورد 
که شرکت های تولید کننده آکسیجن از مجبوریت مردم سوءاستفاده می کنند و 
بالون های آکسیجن را به قیمت گزاف پر می کنند. طبق معلومات آنان، بالون های 
آکسیجن که پیش از این به 600 افغانی پر می شد، در حال حاضر این شرکت ها 
آن را به شش هزار افغانی پر می کنند. شهروندان، نهادهای دولتی را به ناتوانی در 

امر نظارت و وضع قیمت بر سکتورهای خصوصی متهم می کنند و...

شرکت  ها از مجبوریت مردم 
سوءاستفاده می کنند
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تمدید حضور نظامی ترکیه تناقض ها و واقعیت ها در سخنان قریشی
و دورنمای ثبات و امنیت افغانستان شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان در مصاحبه با طلوع نیوز، مواضع پاکستان را در مورد چگونه گی رابطه این کشور 

با گروه طالبان، گفت وگوهای صلح، مرز دیورند و دیگر مسائل مرتبط به افغانستان، بیان کرد. بخشی از سخنان او، قبل از این از 
زبان دیگر سیاست مداران پاکستانی در مورد افغانستان مطرح شده بود.

جنگ  بحث های  محور  در  پاکستان  که  است  سال ها 
این  صلح.  بحث  محور  در  هم  امروز  است.  افغانستان 
برای  خواسته،  خود  برای  که  را  آنچه  بی بدیل  همسایه 

همسایه اش هم خواسته است؟
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وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه 
با طلوع نیوز: 

اگر بن بست صلح نشکند، 
افغانستان به دهه نود برمی گردد

وزارت خارجه: 
سخنان غیرواقعی مقام های پاکستانی برای روابط دوجانبه خوب نیست

وزیر حج و اوقاف به طالبان:
تعمیرها کافر نیستند، ویران نکنید

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه در واکنش به 
اعالمیه اخیر وزارت پاکستان در مورد سخنان 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور، گفته 
از  دور  و  غیرواقعی  نظرهای  اظهار  که  است 
واقعیت مقام های این کشور به نفع روابط کابل 

و اسالم آباد نیست.
شنبه،  روز  که  خارجه  امور  وزارت  اعالمیه  در 
»با  است:  آمده  شد،  نشر  جوزا  بیست ونهم 
فرصت های  و  اوضاع  حساسیت  درنظرداشت 
دایمی  صلح  یک  به  رسیدن  برای  پیش آمده 
نظرها  اظهار  منطقه،  و  افغانستان  در  پایدار  و 
این  بیانیه های مکرر مقام های پاکستانی که  و 
روند را صدمه بزند به نفع پروسه صلح نیست.«

جمعه،  روز  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
بیست وهشتم جوزا، با نشر اعالمیه ای اظهارات 
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی را »بی اساس 
به  را  پاکستان  محب  خواند.  غیرمنطقی«  و 
که  بود  گفته  و  کرد  متهم  طالبان  از  حمایت 
پاکستان،  خارجه  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
»نادان، ناآگاه و یا همدست« طالبان است. این 

طالبان  افزایش خشونت های  مورد  در  سخنان 
شاه محمود  تازه گی  به  که  است  شده  گفته 
قریشی گفته است که در مورد خشونت طالبان 

اغراق شده است.
در اعالمیه وزارت خارجه پاکستان آمده است: 
»اظهارات مکرر و ناشایسته مشاور امنیت ملی 
افغانستان به شدت نگران کننده است. زیرا این 
امر برابر است با تالش حساب شده دفتر او برای 

نادیده گرفتن و لغو پیش رفت روند صلح.«
نقش  است که  افزوده  پاکستان  وزارت خارجه 
پاکستان در روند صلح افغانستان توسط جامعه 

بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
از  باید  این وزارت خاطر نشان کرده است که 
بازی سرزنش عمومی پرهیز شود و از مجرای 
دوجانبه  روابط  وسیع  دامنه  برای  رسمی 

گفت وگو شود.
وزارت خارجه پاکستان می گوید که از اظهاراتی 
که باعث از بین رفتن اعتماد متقابل می شود، 

باید خودداری کرد.
وزارت امور خارجه افغانستان اما گفته است که 
ابراز نظرهایی که »غیرواقعی و بدور از حقیقت« 
را متضرر  پاکستان  و  افغانستان  روابط  و  است 

می کند.
در اعالمیه وزارت خارجه آمده است که خواست 
پاکستان  دولت  از  جهانی  جامعه  و  افغانستان 
این است که با استفاده از نفوذ و کنترلی که بر 
طالبان دارد، آن ها را برای انجام گفت وگوهای 

معنادار به میز مذاکره برگرداند.
این وزارت هم چنان افزوده است که کابل مصمم 
است تا از راه دیپلماتیک روی موضوعات مهم و 

بنیادین با اسالم آباد گفت وگو کند.

کمبودآکسیجندروضعیتکرونایی؛

۸صبح، کابل: وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور 
اعالم کرده است که گروه طالبان با تسلط چند 
بر برخی مناطق در کشور، تأسیسات عامه  روزه 

را ویران می کنند.
اوقاف  و  حج  ارشاد  وزیر  حلیمی،  قاسم  محمد 
نشست  در  جوزا  بیست ونهم  شنبه،  روز  کشور 
ویرانی  جز   هدفی  طالبان  که  گفت  مطبوعاتی 

تاسیسات عامه، انفجار و انتحار ندارند.
یک  »تعمیر  افزود:  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر 
ساختمان است و منصوب به کدام دین و مذهب 
نیست. هیچ تعمیر کافر نمی شود، اما می بینیم که 

گروه طالبان دست به تخریب آن می زنند.«
برای ساختن نظام  اگر طالبان  به گفته حلیمی، 
افغانستان  نفع  به  که  عادالنه  حاکمیت  ایجاد  و 
تخریب  را  عامه  تاسیسات  می کردند،  کار  باشد 

نمی کردند.
برای  که  ساحاتی  در  طالبان  که  افزود  حلیمی 
چند روز تسلط می یابند، دست به تخریب پل ها، 
پایه های برق، ساختمان ها و دیگر تأسیسات عامه 

می زنند.
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بی سرنوشتی در دیار غربت؛ 



 

سران حکومت برای وزارت های دفاع و داخله، سرپرستان تازه تعیین 
محمدی سرپرست  بسم اهلل  منابع حکومتی،  اعالم  کرده اند. طبق 
وزارت دفاع و عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله تعیین 
شده اند. قرار است که کرسی احمدضیا سراج در ریاست عمومی 
امنیت ملی نیز به فرد دیگری واگذار شود. مسعود اندرابی و یاسین 

ضیا از نامزدان احتمالی برای تصدی کرسی این ریاست هستند.
این تغییرات در رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی کشور در حالی 
اعمال می شود که جنگ با گذشت هر روز اوج می گیرد. گروه طالبان 
در بهار امسال موفق شده است تا کنترل ده ها ولسوالی را از دست 
دولت بیرون کند. پیش روی سریع این گروه، اما باعث نگرانی عموم 

مردم شده و سطح انتقادات از دولت را به شدت باال برده است.
اعمال تغییرات در رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی کشور با توجه 
به پیش روی  با توجه  بود. هم چنان  به شدت جنگ یک ضرورت 
سریع طالبان و همین طور افزایش نگرانی مردم از این وضعیت، کار 
دیگری از دولت انتظار نمی رفت. اکنون که این تغییرات اعمال شده 
است، انتظار می رود که وضعیت به نفع دولت و مردم کمی تغییر 

کند و دست کم جنگ تحت مدیریت بیاید.
اعالم  رسماً  را  خود  بهاری  حمالت  که  وجودی  با  طالبان  گروه 
از  بهار امسال داشته است.  قابل مالحظه ای در  نکرده، پیش روی 
وضعیت سقوط پی در پی ولسوالی ها و پاسگاه های نیروهای دولتی 
چنان معلوم می شود که ابتکار جنگ به دست طالبان است. دولت 
با وجودی که مدعی است از حالت دفاعی بیرونی شده است؛ اما 
واقعیت میدان جنگ خالف آن را ثابت می کند. مشاهدات میدانی 
نشان می دهد که دولت کنترل جنگ را تقریباً از دست داده و به 
غیر از دفاع در برابر حمالت طالبان، ابتکار عمل چندانی از خود 

نشان نداده است.
بگیرد.  دست  به  را  وضعیت  مدیریت  و  جنگ  ابتکار  باید  دولت 
برای بقای دولت، تنها دفاع در برابر حمالت تهاجمی طالبان کافی 
نیست. این گروه باید سرکوب شود. پیش روی طالبان اگرچه در نبود 
نیروهای خارجی یک امر محتمل است؛ اما این پیش روی باید لگام 
زده شود. فعاًل سقوط ولسوالی ها به دست طالبان بسیار دراماتیک 
و سریع است. تغییر این وضعیت یک نیاز جدی است که باید در 

دستور کار نهادهای دفاعی و امنیتی کشور قرار گیرد.
اگرچه نمی توان از سرپرستان تازه وزارت های دفاع و داخله انتظار 
معجزه را داشت؛ اما امید می رود که آن ها بتوانند در مدیریت جنگ 
انجام  کاری  بتوانند  تازه  آن که سرپرستان  برای  واقع شوند.  موثر 
دهند، نیاز است که برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان 
در  سرپرست  عنوان  به  آن ها  حفظ  برای  تالش  شوند.  معرفی 

وزارت های دفاع و داخله به نفع نیست.
این وضعیت  به سر می برد.  افغانستان در یک وضعیت اضطراری 
را باید تمام جوانب درک و برای عبور کشور از این وضعیت تالش 

کنند.
جنگ متأسفانه بدترین گزینه ای است که فعاًل دولت و طالبان هر 
دو آن را انتخاب کرده اند. از همین رو، مذاکرات بین دو طرف متوقف 
است. تماس هایی هم که برای از سرگیری مذاکرات تاکنون انجام 
شده، نتیجه مطلوب نداشته است. گویا تصمیم دولت و طالبان آن 
است که سرنوشت آینده افغانستان را در میدان جنگ تعیین کنند، 

نه در میز مذاکرات.
نسبت  مردم  نگرانی های  رفع  مسأله  مهم ترین  حاضر،  شرایط  در 
به آینده و همین طور تقویت صفوف نیروهای دولتی و بازگرداندن 
اعتماد به نفس به این نیروها است. تصور می شود که سقوط پی هم 
نیروهای  نفس  به  اعتماد  و  روحیه  روی  پاسگاه ها،  و  ولسوالی ها 
این وضعیت،  با مشاهده  نیز  است. مردم  داشته  منفی  اثر  دولتی 
نسبت به آینده نگران شده اند. سرپرستان وزارت های دفاع و داخله 

باید با استفاده از هر ابزار ممکن بر این وضعیت غلبه کنند.
در کنار آن، ضعف های مدیریتی جنگ باید شناسایی و رفع شود. 
دولت وقتی با داشتن صدها هزار نیروی مسلح و با حمایت جامعه 
حتماً  می شود،  عقب نشینی  به  وادار  افغانستان  مردم  و  جهانی 
خالهایی در مدیریت جنگ موجود است. اگر این خالها شناسایی 
و رفع نشود، راه غلبه بر وضعیت نگران کننده کنونی دشوار خواهد 

بود.
هم چنان مردم در دفاع از دولت و مبارزات نیروهای وابسته به آن 
باید بسیج شوند. متأسفانه شکاف فعلی بین مردم و دولت بسیار 
و  صالحیت ها  از  مقامات  سوءاستفاده  هم  آن  علت  است.  عمیق 
دارایی های عامه بوده است. از این رو، نیاز است که دولت در کنار 
جنگ با طالبان، فاصله خود با مردم را کم کند و اجازه ندهد که 
این شکاف به یک درد سر جدی برایش تبدیل شود. جای بسیار 
تأسف است که گزارش می شود که بزرگان محلی و موسفیدان برای 
به طالبان، وساطت  پاسگاه های آن ها  و  نیروهای دولتی  تسلیمی 
می کنند. این نشانه شکاف عمیق بین مردم و دولت است و زنگ 
باید این امر نیز مورد توجه  هشداری برای زوال و سقوط دولت. 

جدی قرار گیرد.

وضعیت میدان جنگ 
باید تغییر کند

یک شنبه
شماره 3626

30 جوزای 1400
20 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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بادغیس و  ۸صبح، هرات: باشنده گان والیت 
شورای  و  والیتی  شورای  در  نماینده گان شان 
ملی در حمایت از نیروهای امنیتی و حفاظت 

از تاسیسات دولتی سالح برداشتند.
باشنده گان بادغیس می گویند که در صورت نیاز 
در کنار نیروهای امنیتی در مقابل طالبان وارد 

جنگ خواهند شد.
برخی از فعاالن مدنی و اعضای شورای والیتی 
بادغیس از تشکیل جبهه »مقاومت دوم« برای 
را  ساختار  این  و  اند  خوش بین  امنیت  تأمین 

خودجوش و مردمی می خوانند.
سیدمحمود انتظار از فعاالن مدنی در بادغیس 
شنبه  روز  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
بیست ونُهم جوزا، باشنده گان بادغیس و برخی 
از اعضای شورای والیتی و مجلس نماینده گان، 
مانور  بادغیس  والیت  مرکز  نو،  قلعه   شهر  در 
نیروهای  از  را  خود  حمایت  و  دادند  مسلحانه 

امینتی اعالم کردند.
او تأکید دارد که که این تشکیل زیر نام »مقاومت 
در  امنیتی  نیروهای  کنار  در  نبردها  در  دوم« 
مقابل طالبان می جنگند و از تاسیسات دولتی 

و قلمرو حکومت دفاع می کنند.
عبدالعزیز بیک، رییس شورای والیتی بادغیس، 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید تشکیل 
قوت های  افزایش  بر  افزون  می تواند  جدید 
امنیتی  نیروهای  به  طالبان،  مقابل  در  جنگی 

روحیه دهد.
او می افزاید که در این تشکیل مردمی »مقاومت 
شورای  در  مردم  نماینده گان  از  دوم« شماری 
والیتی، نماینده گان مردم در مجلس و شماری 

از سران جهادی حضور دارند.
رییس شورای والیتی بادغیس خواستار حمایت 
اداره محلی این والیت از تشکیل جبهه مقاومت 
دوم مردمی است و تأکید می کند که آنان برای 
با طالبان نیازمند همکاری حکومت در  مقابله 
زمینه تهیه تجهیزات جنگی هستند. براساس 
رهبری  ۸صبح،  روزنامه  به  رسیده  اطالعات 
تشکیل مقاومت دوم مردی را محدناصر نظری، 

عضو شورای والیتی بادغیس بر دوش دارد.
حمایت  روند  این  از  بادغیس  محلی  مقام های 
خود را اعالم و تأکید کردند که اداره محلی این 
دفاع  و  شهروندان  امنیت  تامین  برای  والیت، 
در  مردم  همکاری  نیازمند  ارضی  تمامیت  از 
والی  شمس،  حسام الدین  است.  بخش ها  همه 
اداره  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  به  بادغیس، 
تامین  به  از هر حرکتی که  این والیت  محلی 
امنیت کمک کند و ایجاد رفاه برای شهروندان 

را به دنبال داشته باشد، حمایت می کند.

عبداهلل،  عبداهلل  دیدار  برنامه  کابل:  ۸صبح، 
رییس شورای عالی مصالحه ملی و جمعی از 
سیاسیون با رهبران طالبان در دوحه به تعویق 

افتاد.
این  که  می گویند  ۸صبح  روزنامه  به  منابعی 
اما  بود،  تنظیم شده  هفته جاری  برای  دیدار 

بنابر دالیل نامعلوم به تعویق افتاده است.
کرزی،  حامد  عبداهلل،  عبداهلل  منابع،  قول  به 
قانونی،  محمدیونس  خلیلی،  محمدکریم 
عنایت اهلل بابر فرهمند و شمار دیگر قرار بود با 

رهبری طالبان در دوحه دیدار کنند.
رهبران  دیدار  که  می گوید  دیگر  منبع  یک 
افغانستان با رهبران طالبان دوحه به دلیل به 
توافق نرسیدن دو طرف روی اجندای دیدار، به 

تعویق افتاده است.
این منابع افزوده اند که دیدار رهبران افغانستان 
و رهبران طالبان با وساطت پاکستان و زلمی 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده   خلیل زاد، 

افغانستان، برنامه ریزی شده بود.
طالبان  گروه  و  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
دیدار  این  درباره  رسمی  صورت  به  تاکنون 

چیزی نگفته اند.
این در دیدار در حالی برنامه ریزی شده است 
دارند که تالش های  باور  ناظران  از  برخی  که 

صلح افغانستان به حاشیه رفته است.
ترکیه  در  بلند«  در »سطح  نشستی  بود  قرار 
برگزار شود، اما به دلیل شرکت نکردن طالبان 

این نشست تاکنون برگزار نشده است.

۸صبح، کابل: شرکت برشنا اعالم کرده است که 
سه پایه برق وارداتی در والیت سمنگان با انفجار 

ماین تخریب شده است.
طبق اعالم شرکت برشنا، این پایه ها ساعت ۱0:00 
جمعه شب، بیست وهشتم جوزا، در ساحه قچندره 

والیت سمنگان انفجار داده شده است.
شرکت برشنا گفته است که این پایه ها به صورت 
کلی منهدم نشده است، اما دو پایه بیش تر تخریب 

شده است.
کارمندان فنی شرکت برشنا برای ترمیم این پایه ها 
تا ساعات  انتظار می رود  و  اعزام شده اند  به محل 

دیگر کار ترمیم را آغاز کنند.

معاون  دانش،  محمدسرور  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
دوم ریاست جمهوری، اعالم کرد که طرح امنیتی 
ریاست  به  ویژه  امنیتی  نشست  در  کابل  غرب 
تأیید  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 

شده است.
این طرح از سوی محمدسرور دانش، معاون دوم 

ریاست جمهوری تهیه شده است.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری روز 
شنبه، بیست ونهم جوزا، اعالم کرد که این طرح 
به  که  امنیتی  نشست  در  بیست وششم جوزا  در 
ریاست رییس جمهور و با حضور معاونانش، مشاور 
امنیت  عمومی  رییس  داخله،  وزیر  ملی،  امنیت 
ملی، رییس ستاد ارتش و معاون تخنیکی دفتر 
تأیید شده  بود،  برگزار شده  ملی  امنیت  شورای 

است.
این دفتر گفته است که طرح امنیتی در مشورت 

با مردم این ساحه تهیه شده است.
نشست امنیتی به ریاست محمداشرف غنی این 
طرح را در »پرنسیب« مورد تأیید قرار داده است.

عنوان  به  محمدی  بسم اهلل  کابل:  ۸صبح، 
به  میرزکوال  و عبدالستار  وزارت دفاع  سرپرست 
کارش  به  داخله  وزارت  جدید  سرپرست  عنوان 

آغاز کردند.
بسم اهلل محمدی به جای اسداهلل خالد و عبدالستار 
میرزکوال به جای حیات اهلل حیات تعیین شده اند.

امنیتی  نهادهای  رهبری  در سطح  تغییرات  این 
در حالی رونما شده است که حمالت طالبان در 

والیت ها اوج گرفته است.
در  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
برنامه معرفی مسووالن تازه نهادهای امنیتی ابراز 
امیدواری کرد که با معرفی آن ها، تغییرات مثبت 

شرکت برشنا گفته است که منهدم ساختن پایه ها 
در دو ماه اخیر سبب مختل شدن جریان برق در 
اکثر والیت ها شده و افزون بر آن خسارت هنگفت 

مالی را نیز برای شرکت برشنا به باور آورده است.
امنیتی  نیروهای  از مردم و  رهبری شرکت برشنا 
خواسته است که در شناسایی عامالن انفجارها و 

پیش گیری از آن، این شرکت را کمک کنند.
در چند ماه گذشته بیش تر پایه های برق در شمال 

کابل تخریب و منهدم شده است.
روزنامه ۸صبح در گزارشی پیش تر فاش کرده بود 
که عامالن تخریب پایه های برق از شرکت برشنا 

۳٫۵ میلیون دالر خواسته است.

ملی  امنیت  شورای  به  که  می گوید  دانش  دفتر 
هدایت داده شده است که با ایجاد یک گروه کاری 
فنی با با اشتراک نماینده گان دفاتر معاونان رییس 
جمهور طرح امنیتی غرب کابل را به صورت همه 

جانبه بررسی و نهایی کند.
دوم  معاون  دفتر  اعالم  طبق  ترتیب،  همین  به 
امنیت ملی دستور  ریاست جمهوری، به شورای 
داده شده است که با اقدامات واضح کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت، طرح امنیتی غرب کابل را 

به جلسه بعدی ارائه کند.
که  می گوید  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دفتر 
به وزارت داخله و ریاست عمومی امنیتی دستور 
داده شده است که هر نهاد در ساحه مربوط خود 

اقدامات عاجل را روی دست گیرند.
رییس جمهور غنی پس از حمله مرگ بار به مکتب 
سیدالشهدا در هژدهم ثور امسال در دشت برچی 
که  داد  وظیفه  دانش  محمدسرور  به  کابل  شهر 
منطقه  این  امنیت  تأمین  برای  را  جامعی  طرح 

تهیه و ریاست جمهوری پیش کش کند.

در عرصه امنیتی در کشور رونما شود.
قرار بود که بسم اهلل محمدی به عنوان سرپرست 
این  به  اشاره  با  غنی  شود.  تعیین  داخله  وزارت 
پذیرش  علت  به  محمدی  بسم اهلل  از  موضوع 

سرپرستی وزارت دفاع ملی تشکری کرد.
غنی گفت که امیدوار است که با معرفی بسم اهلل 
اعتبار  از  امنیتی  نیروهای  بین  در  که  محمدی 
تغییرات جدی  برخوردار است، در میدان جنگ 

بیاید.
عنوان  به  احمدزی،  ولی محمد  دیگر،  جانب  از 
رییس ستاد ارتش، تعیین شده است. او به جای 

محمدیاسین ضیا در این سمت کار خواهد کرد.

سه پایه برق وارداتی این بار در سمنگان با انفجار ماین تخریب شد

باشنده گان بادغیس علیه 
طالبان تفنگ برداشتند

برنامه دیدار عبداهلل و جمعی 
از سیاسیون با رهبران طالبان 

در دوحه به تعویق افتاد

طرح امنیتی غرب کابل از سوی رییس جمهور 
غنی تأیید شد

سرپرستان جدید وزارت های دفاع ملی و داخله 
به کارشان آغاز کردند



روز  با  مصادف  جوزا  سی ام 
و  آواره گان  از  حمایت 
براساس  است.  پناهنده گان 
آمارها، هم اکنون 6.9 میلیون 
به  کشور  از  خارج  در  افغان 
عنوان مهاجر زنده گی می کنند. 
در  مهاجران  این  بیش ترین 
به  دارند.  زیست  هند  و  ترکیه  اروپا،  پاکستان،  ایران، 
گفته مسووالن در وزارت مهاجرین و عودت کننده گان، 
حکومت در همکاری با کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد برای 7۵ هزار خانواده مهاجر افغان در پاکستان 
به منظور مشکالت اقتصادی برخاسته از محدودیت های 
کرونایی کمک کرده است. پاکستان اما تصریح می کند 
همکاری  در  کشور  آن  دولت  سوی  از  کمک  این  که 
با این سازمان صورت گرفته است. این در حالی است 
که مقام های افغان از کمک به دیگر مهاجران در سایر 
کشورها یاد نمی کنند. مهاجران افغان در هند و ترکیه 
که  می گویند  و  ناراضی اند  شدت  به  شرایط شان  از 
بی تفاوتی مسووالن و حکومت، مشکالت آنان را بیش تر 
افغان مقیم هند  فعاالن مدنی  به گفته  است.  ساخته 
برخورد  با مهاجران  ترکیه، دولت های آن دو کشور  و 
درستی ندارند و سازمان های حامی مهاجران نیز مطابق 
نامشروع«  »خواست  بدل  در  را  آنان  پرونده  میل شان 
است  گفتنی  می کنند.  رد  دالیلی  بر  بنا  هم  یا  تأیید 
شرایط شان،  از  هند  در  افغان  مهاجران  پیش تر  که 
سفارت  برخورد  و  سنگین  جریمه های  پرداخت  بحث 

افغانستان در آن کشور شکایت کرده بودند.
جهان  در  جوزا،  سی ام  با  مصادف  جون،  بیستم  از 
پناهنده گان  و  آواره گان  از  حمایت  روز  عنوان  به 
گرامی داشت می شود. هم زمان با شیوع ویروس کرونا در 
برخی از کشورها، وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
افغان  آواره گان  نیازمندی های  رفع  برای  که  می گوید 
این  سخنگوی  جرئت،  اسالم الدین  است.  کرده  اقدام 
نهاد، روز سه شنبه، بیست ونهم جوزا، گفت که حکومت 
متحد،  ملل  سازمان  عالی  با کمیساریای  در همکاری 
پاکستان  مهاجران  کمپ های  در  خانواده  هزار  به 7۵ 
پاکستانی کمک  به هر خانواده حدود ۱2 هزار کلدار 
کرده است. او دلیل این کمک ها را مشکالت اقتصادی 
برخاسته از محدودیت های کرونا عنوان کرد. مسووالن 

با اوج گیری موج سوم ویروس 
از  مردم  کشور،  در  کرونا 
افزایش  آکسیجن  کمبود 
از  برخی  است.  یافته 
می گویند  کرونایی  بیمارداران 
کمبود  دلیل  به  آنان  که 
شده اند  مجبور  آکسیجن، 
بالون های آکسیجن را با قیمت هنگفت از بازار آزاد 
می گویند  کرونایی  بیمارداران  این  کنند.  خریداری 
آکسیجن  فراهم کردن  توان  عامه  وزارت صحت  که 
خودشان  مردم  بیش تر  و  ندارد  را  بیماران  برای 
می کنند.  تأمین  را  بیماران شان  نیاز  مورد  آکسیجن 
که شرکت های  می کنند  تصریح  اما  باشنده گان  این 
تولید کننده آکسیجن از مجبوریت مردم سوءاستفاده 
می کنند و بالون های آکسیجن را به قیمت گزاف پر 
می کنند. طبق معلومات آنان، بالون های آکسیجن که 
پیش از این به 600 افغانی پر می شد، در حال حاضر 
این شرکت ها آن را به شش هزار افغانی پر می کنند. 
شهروندان، نهادهای دولتی را به ناتوانی در امر نظارت 
و وضع قیمت بر سکتورهای خصوصی متهم می کنند 
این شرکت ها  نبود نظارت،  به دلیل  و می گویند که 
خواستیم  می کنند.  وضع  را  دلخواه  خود  قیمت های 
این  در  را  تولید کننده آکسیجن  دیدگاه شرکت های 
زمینه داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به 
برقراری تماس با هیچ یک از این شرکت ها نشدیم. در 
همین حال وزارت صحت عامه کمبود آکسیجن را رد 
نمی کند، اما می گوید که در شفاخانه های دولتی هیچ 
مریضی بدون آکسیجن نمانده است. مسووالن در این 
وزارت تأکید دارند که کارمندان وزارت صحت، همه  
تالش شان را برای ارایه خدمات به بیماران کرونایی 

انجام می دهند. 
هم زمان با افزایش میزان مبتالیان به ویروس کرونا، 
شهروندان از کمبود آکسیجن شکایت دارند. شماری 
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این نهاد اما در مورد دیگر آواره گانی که در 7۵ کشور 
جهان، از جمله ایران و هند با مشکالت روبه رو هستند، 
چیزی نگفتند. مقام های این وزارت در حالی از کمک 
به مهاجران در پاکستان سخن می گویند که به گفته 
وزارت امور خارجه پاکستان، این کمک ها از سوی آن 
کشور در چارچوب برنامه »احساس« و در همکاری با 
از  شمار  این  به  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیسیاری 

خانواده های افغان صورت گرفته است.  

بی سرنوشتی  در  هند:  در  پناهنده گان  اعتراض 
قرار داریم

کشورها  از  شماری  در  افغان  پناهنده گان  از  برخی 
به دلیل  روزنامه ۸صبح، می گویند که  با  در گفت وگو 
در  مسووالن،  ناکاره گی  و  حکومت  بی برنامه گی 
بی سرنوشتی و انزوا به سر می برند. نثاراحمد شیرزی، 
فعال سیاسی ـ مدنی افغان در هند و از مهاجران افغان، 
به روزنامه ۸صبح گفت که هم اکنون 2۵ تا ۳0 هزار 
مهاجر افغان در سه کتگوری مختلف در هند زنده گی 
می کنند که بنا بر دالیلی از جمله ناامنی به آن کشور 
کارت  مهاجران  این  از  بخشی  او،  گفته  به  رفته اند. 
به  که  منتظرند  سال ها  اما  کرده اند،  دریافت  مهاجرت 
کشور سوم منتقل شوند؛ زیرا هند کنوانسیون مربوط به 
وضعیت پناهنده گان را امضا نکرده است. شیرزی افزود 
که با وجود حدود ۱0 سال، هنوز پرونده  این مهاجران 
هر  کارت های شان  آن،  برخالف  و  است  نشده  بررسی 

شش ماه تمدید می شود. 
او افزود که حدود یک  هزار و ۵00 نفر دیگر پرونده شان 
به  نمی توانند  مشکالت  دلیل  به  اما  است،  بسته شده 
ملل  سازمان  هرچند  که  افزود  او  بازگردند.  افغانستان 
اسنادی به برخی از مهاجران داده است، اما این اسناد 
اقامت  ترتیب  این  به  ندارد.  اعتبار  هند  پولیس  نزد 
»غیرقانونی«  هند  حکومت  برای  مهاجران  چنین 
باید  برگشت،  حین  مهاجران  این  و  می شود  شمرده 
جریمه بپردازند. این جریمه در حال حاضر حدود ۵0 
هزار افغانی است و در بیش تر موارد، مهاجران به امید 
سنگین  جریمه های  سرانجام  پرونده شان،  شدن  قبول 
را  کار  این  شفاف سازی  مسوولیت  هرچند  می پردازند. 
کمیساریای دفتر سازمان ملل متحد دارد، اما به گفته 
نثاراحمد شیرزی، چنین اقدامی به دلیل »سهل انگاری« 

از باشنده گان کابل می گویند که در جریان روزهای 
کمبود  با  کرونایی  بیماران  افزایش  دلیل  به  اخیر، 
دارند  تأکید  حتا  برخی  شده اند.  روبه رو  آکسیجن 
جان  آکسیجن،  نرسیدن  دلیل  به  مریضان شان  که 
 باخته اند. این شهروندان از وزارت صحت عامه انتقاد 
دارند که پیش بینی و تحلیل درست از اوضاع نداشته 
و برای چنین روزها آکسیجن کافی فراهم نکرده است. 
مسعود، باشنده  کابل، که مادرش به دلیل ابتال به کرونا 
جان باخته است، به روزنامه ۸صبح گفت که مادرش را 
در یکی از شفاخانه های دولتی در کابل بستری کرده، 
اما از آن جایی  که آکسیجن الزم فراهم نبود، مجبور 
باال  قیمت  با  و  آزاد  بازار  از  را  آکسیجن  است  شده 
از  پایتخت  باشنده  این  آن،  بر  کند. عالوه  خریداری 
و گفت  کرد  انتقاد  دولتی  در شفاخانه های  کم کاری 
که در برخی موارد، بسترها خرید و فروش می شود. 
با این حال او وزارت صحت عامه را به ضعف مدیریت 
متهم کرد و گفت که این وزارت باید چنین روزها را 
پیش بینی می کرد و برای آن آماده گی می گرفت. به 
گفته مسعود، اکنون بیمارداران کرونا مجبورند که از 
باال بخرند.  با قیمت  شرکت های خصوصی آکسیجن 
او گفت که شرکت های خصوصی از مجبوریت مردم 
سوءاستفاده می کنند و بالون های آکسیجن را که پیش 
از این به ۵00 تا 600 افغانی پر می کردند، اکنون به 
شش هزار افغانی پر می کنند. او هم چنان یادآور شد 
که به دلیل نداشتن بالون آکسیجن، مجبور شده است 
افغانی خریداری  به 2۵ هزار  را  بالون آکسیجن  یک 

کند.
محمدذکی، باشنده دیگر شهر کابل، نیز می گوید که 
در جریان روزهای اخیر، بازار شرکت های تولید کننده 
مجبوریت  از  استفاده  با  آنان  و  است  گرم  آکسیجن 
فروش  به  باال  قیمت  با  را  محصوالت شان  مردم، 
شرکت های  کابل  باشنده  این  هم چنان  می رسانند. 
تولید کننده آکسیجن را به فریب کاری متهم می کند. 

صورت نمی گیرد.
به  هند  در  افغان  مهاجران  هرچند  که  افزود  شیرزی 
به  را  کرده اند که مشکالت شان  اشکال مختلف تالش 
گوش دنیا برسانند، اما هیچ راهی تاکنون کارساز نبوده 
است. او گفت که این شمار از مهاجران افغان در هند 
دریافت  نیز  کمکی  هیچ  و  ندارند  کار  و  تحصیل  حق 
افزد که حتا کمیساریای  نثاراحمد شیرزی  نمی کنند. 
عالی سازمان ملل متحد در مواردی به معترضان هشدار 
لغو پرونده های شان را داده است و به همین دلیل، سال 
خودکشی  به  اقدام  افغان  مهاجر  دو  میالدی  گذشته 
افغان ها، مهاجران دیگر  برخالف  او گفت که  کرده اند. 
کشورها از همه مزایای مهاجرت بهره می برند. نثاراحمد 
شیرزی وضعیت حدود 60 پناهنده  افغان در نیپال را نیز 

همین گونه توصیف کرد. 
او گفت که بر اساس معیارهای دیپلماتیک، یک کارمند 
مهاجرت باید بیش از سه سال در یک اداره کار نکند، 
اما شماری از این کارمندان حتا برای ۱0 سال در این 
کرسی ها باقی مانده اند. به گفته او، هرچند از راه های 
هیچ  اما  شده،  تالش  سرگشاده  نامه های  و  اعتراض 
کرد  تصریح  شیرزی  است.  نداشته  پی  در  نتیجه ای 
افغان ها  برای  افغانستان  پاسپورت  حاضر  حال  در  که 
وجود  با  پیشین  مهاجران  حتا  و  است  شده  قطعی 
ورق کمیساریای عالی، در حال حاضر بدون پاسپورت 
نمی توانند از دولت هند ویزه بگیرند و در چنین صورتی، 
مجبور به پرداخت جریمه می شوند. او گفت که مهاجران 
افغان هم اکنون در بیم زنده گی می کنند و از آینده  شان 
نگران اند. قرار است مهاجران افغانستان در هند امروز در 
جلو درب کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در آن 

کشور اعتراض کنند.

مهاجران افغان در ترکیه: وضعیت وخیم است
در کنار مهاجران افغان در هند، برخی از فعاالن مدنی 
افغان در ترکیه نیز از وضعیت مهاجران در آن کشور 
شکایت دارند. زهره نجفی زاده، فعال مدنی افغان مقیم 
ترکیه، روز شنبه، بیست ونهم جوزا، به روزنامه ۸صبح 
شهرهای  همه  در  افغان  مهاجران  وضعیت  که  گفت 
به  مهاجران  او  گفته  به  است.  وخیم«  »بسیار  ترکیه 
اقدام  مواردی  در  که  شده اند  مشکالت  درگیر  حدی 
مواردی  در  و  دزدی  به  حتا  و  می کنند  خودکشی  به 

شبکه های  در  شرکت ها  از  شماری  می گوید  او 
اجتماعی اعالم می کنند که به مریض داران آکسیجن 
رایگان توزیع می کنند، اما پس از مراجعه مردم، نه تنها 
آکسیجن رایگان نمی دهند، بلکه آن را با قیمت چند 
برابر می فروشند. به گفته او، شرکت ها وقتی آکسیجن 
به  و  نمی گیرند  را پس  بالون های آن  را می فروشند، 
همین دلیل کشور با کمبود بالون آکسیجن نیز مواجه 
است. با این حال، او از نبود یک سیستم منظم نظارتی 
کنترل  بازار  روی  دولت  او،  گفته  به  کرد.  انتقاد  نیز 
ندارد و تاجران و کسبه کاران به دلخواه خود قیمت 

وضع می کنند.
کاوه شفق، از شهروندان کشور، در صفحه فیس بوکش 
نوشته است: »امروز دختر کاکای یکی از دوستان نازنینم 
که مصاب به کرونا شده بود، در یکی از شفاخانه های 
کابل به دلیل موجود نبودن آکسیجن وفات کرد.« او 
افزوده است که کشور به دلیل »بی کفایتی« مسووالن 
او،  باور  به  است.  روبه رو  آکسیجن  کمبود  با  صحت 
چنین روزی در کشور دور از تصور نبود و مسووالن 
وزارت صحت عامه باید پیش از پیش تدابیر خود را در 
این زمینه می گرفتند. به گفته او، حکومت می بایست 
مقدار زیاد تجهیزات و امکانات فراهم می کرد تا بیماران 

با کمبود آکسیجن روبه رو نمی شدند.
آکسیجن  تولیدکننده  شرکت های  دیدگاه  خواستیم 
را در زمینه گران  فروشی و ادعاهای شهروندان داشته 
باشیم، اما با تالش های مکرر، موفق به برقراری تماس 

با این شرکت ها نشدیم.
را یک  آکسیجن  عامه هرچند کمبود  وزارت صحت 
هیچ  تاکنون  که  می گوید  اما  می داند،  معضل جدی 
کمبود  دلیل  به  دولتی  شفاخانه های  در  مریضی  
نظری،  غالم دستگیر  است.  نباخته  جان  آکسیجن 
سخنگوی وزارت صحت عامه، به روزنامه ۸صبح گفت 
فراهم کردن  برای  را  توان خود  وزارت همه  این  که 
او، این وزارت  آکسیجن به کار بسته است. به گفته 

دلیل  او  می زنند.  دست  خانواده گی  خشونت های  به 
از کشور  آواره شدن  بیچاره گی،  فقر،  را  این مشکالت 
و نادیده گرفته شدن از سوی دولت ترکیه عنوان کرد. 
به گفته نجفی زاده، سازمان ها و اداره ها مهاجرت، دیگر 
مهاجران را نمی پذیرند و همه آنان هم اکنون در ابهام 

به سر می برند. 
زهره نجفی زاده گفت که رفتار اداره های دولتی ترکیه 
او،  گفته  به  است.  »نادرست«  و  »زشت«  مهاجران  با 
حتا مهاجرانی که هم اکنون به شکل قانونی در ترکیه 
شاکی اند.  ترکیه  دولت  اداره های  از  می کنند،  زنده گی 
مهاجران  که  گفت  هند  مقیم  افغان  مدنی  فعال  این 
افغان اقامه و بیمه صحی ندارند و در صورت بیماری، 
با مشکل روبه رو می شوند؛ زیرا شفاخانه ها از پذیرفتن 
بیمار بدون اقامه و پاسپورت خودداری می کنند و تنها 
به  گزاف حاضر  پول  با  هم  آن   از شفاخانه ها،  شماری 

پذیرش آنان می شوند. 
شده  ثبت  شکایت هایی  گذشته  در  افزود،  نجفی زاده 
است که مبتنی بر آن، سازمان ملل برای رسیده گی به 
پرونده های مهاجران، از آنان »خواسته های نامشروع« 
باور  به  می کردند.  وادار  آن  به  را  مهاجران  و  داشتند 
او، هم اکنون در بحبوحه بحران کرونا، وضعیت صحی 
تصریح  نجفی زاده  نمی شود.  گرفته  نظر  مد  مهاجران 
که  داشتند  شکایت  مهاجران  از  برخی  که  می کند 
سازمان  زیرا  نمی توانند؛  خوانده  درس  فرزندان شان 
فعال  این  نمی پذیرند.  را  آنان  مهاجرت  اداره  و  ملل 
این نیز »دشوار« و  از  مدنی تصریح کرد که وضعیت 
در  که  افزود  نجفی زاده  زهره  است.  »ناراحت  کننده« 
برای  دارند،  اقامه  ترکیه  در  که  افرادی  حاضر  حال 
تمدید آن دوباره به کشور فرستاده می شوند تا پس از 
گرفتن ویزا، بازگردند؛ زیرا از اقامه شان دو هفته سپری 

شده است. 
گفتنی است که براساس آمارها، هم اکنون 6.۵ میلیون 
پناهنده گی،  شرایط  تحت  دنیا  کشور   7۵ در  افغان 
پناه جویی و مهاجرت، زنده گی می کنند. از این میان، سه 
میلیون مهاجر در ایران، 2.۵ میلیون در پاکستان، 769 
هزار در اروپا، 200 هزار در ترکیه، ۱۸ هزار در یونان و 
هفت هزار و 7۳۸ تن در اندونیزیا زنده گی می کنند. تنها 
از میان مهاجران در پاکستان، حدود ۸00 هزار نفر بدون 
اسناد زنده گی می کنند و زمینه چنین خدمات برای شان 
فراهم نشده است. آمارها هم چنان نشان می دهد که 6۸ 
درصد افغان ها در پاکستان کارهای شاقه می کنند. باید 
گفت که با تشدید خشونت ها در کشور، احتمال می رود 

شمار مهاجران افغان به مراتب افزایش یابد.

چه از طریق نصب دستگاه های تولید کننده آکسیجن 
و چه از طریق فراهم کردن بالون، آکسیجن مورد نیاز 
به بیماران را فراهم کرده است. او به خرید بالون های 
آکسیجن از ایران و کمک های اوزبیکستان و پاکستان 
اشاره کرد و گفت که با این تعداد بالون مشکل کمبود 
معلومات  طبق  شد.  خواهد  رفع  جایی  تا  آکسیجن 
ایران  از  بالون  و ۵00  هزار  سه  عامه،  وزارت صحت 
خریداری شده و حدود یک هزار بالون را اوزبیکستان 
است.  کرده  کمک  پاکستان  را  دیگر  بالون   ۵00 و 
اوزبیکستان  است  قرار  که  کرد  تصریح  او  هم چنان 
روزانه  ۳00 بالون و تاجیکستان ۵00 بالون آکسیجن 
پر کند. او اما در مورد شرکت های خصوصی گفت که 
کنترل و تعیین قیمت آکسیجن مربوط وزارت صحت 
عامه نمی شود. به گفته او بازار آزاد است و این نهاد 
در  این  نمی تواند.  قیمت ها  تعیین  در  دخالتی  کدام 
حالی است که سایر نهادهای ذی ربط دولتی نیز در 

این زمینه پاسخگو نیستند.
نیز روز شنبه،  از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  جوزا،  بیست ونهم 
جلسه ای به ریاست محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کشور، در رابطه به موج سوم کرونا برگزار شده و در آن 
پیرامون اولویت دادن به ارایه خدمات عاجل صحی به 
مردم و مدیریت آکسیجن گفت وگو شده است. آقای 
چارچوب  در  دولت  که  داده  اطمینان  مردم  به  غنی 
گونه  به  تاکنون  را  کرونا  موج سوم  موجود،  امکانات 
حال  تصمیم های  همه   و  است  کرده   مدیریت  بهتر 
گذشته  تجارب  و  علمی  معیارهای  بر اساس  آینده  و 
اتخاذ می شود. او هم چنان در خصوص توزیع عادالنه 
واکسین کرونا گفته است که باید به قشر آسیب پذیر 

جامعه اولویت داده شود. 
کشور  در  کرونا  سوم  موج  تاکنون  که  است  گفتنی 
عامه  صحت  وزارت  مسووالن  است.  نرسیده  اوج  به 
این هفته، موج  معتقدند که ممکن است در جریان 
سوم به اوج نزدیک شود. تاکنون بیش از ۱0۱ هزار 
تن در کشور به این ویروس مصاب شده اند که از این 
میان بیش از چهار هزار تن جان باخته و نزدیک به 64 

هزار تن دیگر بهبود یافته اند.

پناهنده گان افغان از شرایط ناراضی اند
بی سرنوشتی در دیار غربت؛

کمبود آکسیجن در وضعیت کرونایی ؛

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی 

شرکت  ها از مجبوریت مردم سوءاستفاده می کنند



محمدداوود قیومی
استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات جنگ و صلح

از فحوای کالم قریشی دانسته می شود که پاکستان روی 
خروج نیروهای امریکایی از طالب جدی تر و بنیادی تر 
است. او با کنایه به ایاالت متحده امریکا می گوید که 
آنان آمده بودند که کمر نیروهای تروریستی را بشکنند. 
صورت  هر  در  رسیده اند.  هدف شان  به  می کنند  فکر 
افغانستان را ترک کنند. برای  حاال وقتش رسیده که 
همین، اسالم آباد از رهبران پرنفوذ افغانستان به نوبت 
دعوت کرده است که به پاکستان سفر کنند. قریشی 
می گوید که پاکستانی ها برای درک بهتر با تمام رهبران 
از اقوام مختلف دیدار داشته  اند. قریشی ادامه می دهد که 
دوست دارد دیپلمات ها و نیروهای امنیتی افغانستان به 
پاکستان بیایند و آموزش ببینند. این بخش از سخنان او 
نشان می دهد که پاکستان به دنبال این است که نقش 

خود را در اداره آینده افغانستان برجسته کند.
قریشی پذیرفت که رهبری طالبان در پاکستان حضور 
دارند؛ اما گفت که طالبان به دوحه هم می روند، به مسکو 

هم رفتند و به جاهای دیگر هم در رفت وآمد هستند.
بخشی از سخنان قریشی دقیق و درست است. نظریات 
او در مورد وضعیت فعلی،  جنگ و صلح کاماًل درست 
از  بعضی  که  است  درست  این  مثال،  طور  به  است. 
مشکالت فعلی افغانستان، داخلی است و نباید به گردن 
ولسوالی ها  سقوط  هم چنان  شود.  انداخته  پاکستان 
مشکل حکومت است، نه پاکستان. چون جامعه جهانی 
برای تربیه و تجهیز نیروهای امنیتی، پول زیادی مصرف 
کرده  است. در ضمن، این نیرو چند برابر جنگ جویان 
افغانستان  مردم  و  حکومت  باید  حاال  است.  طالبان 
پیدا کنند و بدانند که مشکل در کجای کار است که 
این  از  نمی تواند  ارتش  و  می کند  سقوط  ولسوالی ها 
ولسوالی ها دفاع کند. در ضمن، صلح مسوولیت هر دو 
بردارد،  دولت  را  اول  گام های  باید  است.  طرف جنگ 
باید پیش قدم  امر صلح، حکومت  در  نه گروه طالبان. 
باشد. اگر حکومت انتخابش جنگ است و به خودش 
حق می دهد که ولسوالی ای را از کنترل طالبان خارج 

سوی دیگر با تعدادی از رهبران سنتی افغانستان دارد، 
عالقه مند است که نقش تأثیر گذار و سازنده  در موفقیت 

پروسه صلح داشته باشد.
به طور کلی، مقامات ارشد ترکیه، به خصوص اردوغان 
دولت  از  حمایت  و  همکاری  جهت  در  زیادی  تمایل 
سیاسی،  روابط  توسعه  دنبال  به  و  دارند  افغانستان 
از  نقل  به  هستند.  کشور  این  با  نظامی  و  اقتصادی 
سیاست  انقره  ترکیه،  خارجی  سیاست  تحلیل گران 
خارجی خود در قبال افغانستان را در چهار محور زیر 

تعریف کرده  است:
۱- حفظ ثبات سیاسی و وحدت کشور.
2- تقویت ساختارها و نهادهای موجود.

۳- حمایت از ثبات و امنیت.
4- پشتی بانی از پروسه صلح و مبارزه در مقابل تروریسم 

و افراط گرایی.
این  به  توجه  با  ترکیه  راهبردی  همکاری های  بررسی 
به  است  این کشور عالقه مند  که  نشان می دهد  موارد، 
عنوان یکی از اعضای فعال ناتو، با توجه به تجربه ای که 
از مبارزه با تروریسم و افراط گرایی کسب کرده  است، در 
زمینه حمایت از دولت افغانستان و پیش رفت روند صلح 
نظامی  نیروهای  حفظ  بنابراین،  باشد.  داشته  همکاری 
ترکیه در افغانستان به منظور تأمین امنیت مرز هوایی 
کابل پس از خروج سربازان ایاالت متحده امریکا، می تواند 
به صورت مستقیم تأثیر مثبت بر تحکیم امنیت پایتخت 
کشور داشته باشد. در غیر این صورت، ممکن است پس 
از خروج نیروهای ائتالف بین المللی از کشور، برخی از 
سفارت خانه ها به دلیل افرایش خشونت ها و تهدیدهای 

امنیتی، تمایل به ادامه کار در افغانستان نداشته باشند.

و  افغانستان  با  ترکیه  امنیتی  همکاری های   -2
امکان تشدید رقابت های منطقه ای

نظامی  حضور  تجربه  گذشته  سال های  در  ترکیه 
این  دارد.  را  لیبیا  کشور  در  ویژه  به  آفریقا،  شمال  در 
همکاری های امنیتی به طور رسمی از ۱7 اگست 2020 
در زمینه آموزش ارتش دولت پیشین لیبیا به رهبری 
تحلیل گران،  از  برخی  شده  است.  شروع  سراج  فائز 
حضور مشاوران نظامی ترکیه در این کشور به منظور 
عوامل  از  یکی  را  آن  نفتی  منابع  از  استفاده  و  کنترل 
جنگ و تشدید رقابت های منطقه ای بین ترکیه، مصر 
و امارات متحده عربی در سال های اخیر تلقی می کنند. 
مخالفان مداخله نظامی ترکیه در امور لیبیا، استدالل 
می کنند که پس از سال 20۱9 و توافق امنیتی طرابلس 
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امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
مصاحبه  در  پاکستان  خارجه 
با طلوع نیوز، مواضع پاکستان 
رابطه  چگونه گی  مورد  در  را 
طالبان،  گروه  با  کشور  این 
دیورند  مرز  گفت وگوهای صلح، 
به  مرتبط  مسائل  دیگر  و 
افغانستان، بیان کرد. بخشی از سخنان او، قبل از این از 
زبان دیگر سیاست مداران پاکستانی در مورد افغانستان 

مطرح شده بود.
مصاحبه اش  از  بخش هایی  در  قریشی  شاه محمود 
مورد  در  کشورها  دیگر  که  گفت  سخن  همان طور 
تأمین  دنبال  به  پاکستان  یعنی  می گویند.  افغانستان 
مهم  این  تسهیل  برای  و  است  افغانستان  در  صلح 
گام های مهمی برداشته است. برخالف ادعاهای کابل 
که پاکستان را مخرب صلح و دشمن افغانستان می داند، 
قریشی می گوید که جهان تغییر کرده و پاکستان برای 
سرمایه گذاری بیش تر، نیازمند صلح در افغانستان است. 
»ببینید، ما می خواهیم که کمک کنیم. ما می خواهیم 
در پیش برد روند صلح کمک کنیم و همان گونه که شما 
می دانید، ما روند صلح را تسهیل کرده ایم و تصدیق این 
افغانستان  بازسازی  در  که  می خواهیم  ما  دارد.  وجود 
همکاری کنیم. ما می خواهیم که با افغانستان، با ایاالت 
ما  بلی،  باشیم.  همکار  تروریسم  با  مبارزه  در  متحده 

همکاران در صلح خواهیم بود.«
اما آنچه در 2۵ سال گذشته از آدرس پاکستان علیه 
از  بخشی  این  خالف  است،  شده  انجام  افغانستان 
که  معنا  این  به  می دهد.  نشان  را  قریشی  گفته های 
پاکستان طی سال های گذشته، مقر اصلی گروه طالبان 
محل  و  نظامی  آموزشگاه های  آن جا  در  طالبان  بود. 
جنگی  و  انتحاری  حمالت  اغلب  و  داشتند  بودوباش 
این گروه از داخل پاکستان طرح ریزی می شد. پاکستان 
نمی تواند از عدم حضور گروه طالبان در داخل پاکستان 

با خروج نیروهای نظامی امریکا و ناتو، پیش از دست یابی 
نگرانی ها  و گروه طالبان،  بین دولت  توافق سیاسی  به 
نسبت به دورنمای ثبات و امنیت افغانستان بیش تر شده 
 است. هفته گذشته، رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا 
انستیتوت تحقیقاتی  افغانستان، در مقاله ای که در  در 
سیاست  از  شد،  منتشر  بین الملل  صلح  برای  کارنگی 
خارجی رییس  جمهور بایدن در قبال افغانستان انتقاد 
کرد و گفت: »ادامه همکاری های اقتصادی و بشردوستانه 
به افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی امریکا، کار 
دشواری خواهد بود.« او در این زمینه توضیح داد که 
طبق ادعای بایدن، برنامه های بشردوستانه ایاالت متحده 
امریکا به منظور توسعه افغانستان، به ویژه برنامه هایی 
که به نفع زنان و دختران است، بدون حضور نیروهای 
امریکایی در داخل این کشور، ادامه خواهد یافت. البته 
امکان اجرای این برنامه ها به ادامه فعالیت سازمان های 
غیردولتی که مجری بیش تر این برنامه ها خواهند بود و 
نظامی،  نیروهای  از خروج  امنیتی موجود پس  شرایط 

منوط است.
خروج  دستور  قباًل  امریکا  دولت  این که  به  توجه  با 
کرده  صادر  افغانستان  از  را  خود  پرسونل  از  برخی 
 است، مشخص نیست که آیا این کشور قادر به حفظ 
این در  یا خیر.  بود  افغانستان خواهد  سفارت خود در 
ناتو در  حالی  است که رهبران کشورهای G7 و سران 
آخرین بیانیه ای که صادر کرده ، بار دیگر تعهد خود را به 
ادامه همکاری های اقتصادی و ارتقای ظرفیت نیروهای 
اجماع سیاسی جامعه  اعالم کرده اند.  افغانستان  ارتش 
جهانی و حمایت مداوم رهبران ناتو از دولت افغانستان، 
می تواند تأثیر مثبت بر دورنمای صلح و ثبات این کشور 
داشته  باشد. اما در عین حال پس از پایان حضور نظامی 
امریکا و ناتو، احتمال دارد که خشونت و چالش امنیتی 
در افغانستان افزایش یابد. از این رو، یکی از موضوعات 
به ویژه در مالقات  ناتو،  مهمی که در نشست رهبران 
گرفت،  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  بایدن،  و  اردوغان 
حفظ نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان جهت تأمین 
امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بود. به نظر 
می رسد که بحث حضور نظامی ترکیه در افغانستان پس 
از خروج ناتو، صرفاً به منظور تأمین امنیت میدان هوایی 
بین المللی حامد کرزی نبوده؛ بلکه یکی از سناریوهای 

تخریبی  برنامه های  طالبان  گروه  تنها  نه  کند.  دفاع 
بلکه  کرده اند؛  طرح ریزی  پاکستان  خاک  در  را  خود 
مستقر  پاکستان  خاک  در  تروریستی  دیگر  گروه های 
القاعده  رهبر شبکه  بن الدن،  اسامه  و هستند.  بودند 
در پاکستان کشته شد و او کسی بود که عملیات های 
افغانستان  از داخل خاک پاکستان علیه  را  تروریستی 
راه اندازی می کرد. چیز دیگری که در این مورد می توان 
گفت، این است که پاکستان طی 20 سال اخیر، گروه 
طالبان را بر حکومت های کابل ترجیح داده و دیپلماسی 
سال های اخیر افغانستان، هیچ نتیجه ای در پی نداشته 
کشور  دو  میان  تیره  روابط  پیشینه  به  توجه  با  است. 
همسایه، قبول کردن این که پاکستان بدون رسیدن به 
اهدافش در داخل افغانستان، دست از مداخله بردارد، 

سخت است.
نیز نظر مشابه  افغانستان  آینده  قریشی در مورد نظام 
به کشورهای همسایه و جهان داشت. او انتخاب نوعیت 
انتخاب  اگر  افغانستان می داند، حتا  نظام را حق مردم 
مردم امارت اسالمی باشد. ولی به نظر قریشی، پاکستان 
خواستار یک افغانستان مستقل و دموکراتیک است. به 
باور او، نظام آینده افغانستان باید با رای مردم روی کار آید 
و هر کسی را که مردم افغانستان انتخاب کنند، پاکستان 
افغانستان دموکراتیک و  با آن موافق است. قریشی به 
نظام همه شمول تأکید کرد. »ما به دموکراسی باور داریم 
و ما یک نظام دموکراتیک در افغانستان می خواهیم. ما 
همواره گفته ایم که از یک افغانستان با اقتدار، مستقل و 

دموکراتیک پشتی بانی می کنیم.«
در این مورد هم سخنان او مصداق تاریخی ندارد. زیرا 
پاکستان یکی از کشورهایی بود که در دهه نود میالدی 
آن  جنگ  از  و  شناخت  رسمیت  به  را  طالبان  امارت 
در برابر مقاومت مردم افغانستان به صورت همه جانبه 
حمایت کرد. گروه مورد حمایت پاکستان در دهه نود، 
نه تنها دموکراتیک نبود که به هیچ یک از ارزش های 

انسانی و ملی باور نداشت.

جدید امریکا و ناتو، حمایت نظامی از نیروهای امنیتی 
افغانستان در امر مبارزه با تروریسم و تحکیم ثبات در 
این کشور است. در این نوشته سعی شده  است، موضوع 
خروج  از  پس  افغانستان  در  ترکیه  جدید  مأموریت 
نظامی ناتو و تأثیر آن بر تحکیم امنیت و دورنمای ثبات 

سیاسی، مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. 

تا  میانجی گری  از  افغانستان؛  در  ترکیه  نقش   -1
حضور نظامی

روابط  و  فرهنگی  تاریخی،  مشترکات  کنار  در  ترکیه 
از  یکی  عنوان  به  افغانستان،  مردم  و  دولت  با  نزدیک 
تحوالت  آغاز  از  منطقه،  قدرتمند  اسالمی  کشورهای 
جدید در این کشور، به ویژه پس از سال 200۱، مأموریت 
خویش را در چارچوب نیروهای ناتو در جهت مبارزه با 
این مدت در  در  و  افراط گرایی شروع کرد  و  تروریسم 
حامد  بین المللی  هوایی  میدان  امنیت  تأمین  قسمت 
کرزی نقش فعال داشته  است. ترکیه فراتر از مأموریت 
امنیتی با ناتو، در دو دهه گذشته در زمینه های مختلف 
با دولت افغانستان همکاری داشته  است. به عنوان مثال، 
این کشور در ابتکار شکل گیری پروسه استانبول، موسوم 
به قلب آسیا که هدف آن اعتمادسازی و ایجاد هم سویی 
و  افراط گرایی  با  مبارزه  امر  در  منطقه  کشورهای  بین 
حمایت از روند صلح و رفاه افغانستان عنوان شده، نقش 

برجسته داشته  است.
از  و  گفته می شود که ترکیه در سطح روابط دوجانبه 
طریق سازمان ناتو و ملل متحد، از شروع سال 200۱ 
بخش های  در  دالر  میلیارد   ۱.۱ حدود   ،20۱9 الی 
افغانستان  در  زیرساخت ها  و  آموزش  صحت،  امنیت، 
سرمایه گذاری کرده  است. با این اوصاف، قرار بود ترکیه 
در جهت حمایت و پشتی بانی از روند صلح و دست یابی 
براساس  طالبان  گروه  و  دولت  بین  سیاسی  توافق  به 
متحد،  ملل  سازمان  و  امریکا  متحده  ایاالت  پیشنهاد 
صلح  گفت وگوهای  میزبان  جاری،  سال  اپریل  ماه  در 
تغییر  چندین بار  وجود  با  طالبان  اما  باشد.  افغانستان 
نشست  در  شرکت  از  صلح،  مذاکرات  برگزاری  زمان 
صلح  ایجاد  و  آتش بس  برقراری  منظور  به  استانبول 
امتناع ورزیدند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که 
ترکیه به عنوان یکی از میانجی گران صلح، با توجه به 
روابط نزدیک و تعامالت چندجانبه ای که از یک سو با 
برخی از کشورهای منطقه از جمله پاکستان و قطر و از 

کند، طبیعی است که طالبان هم باالی شهرها حمله 
خواهند کرد و سقوط خواهند داد.

فقط  خشونت ها  رفتن  بلند  که  است  درست  هم  این 
توسط طالبان، یک مبالغه است. چون گروه های مخرب 
دیگری چون داعش مسوول خشونت ها هستند. کسانی 
که از اقتصاد جنگی بهره می برند، در این وضعیت نقش 
دارند. آنانی که می خواهند قدرت شان را نگه دارند، نیز 

مسوول هستند.
این بحث قریشی که باید مردم و سیاسیون افغانستان 
کنار هم بنشینند و یک راه حل پیدا کنند، کاماًل درست 
است. بخش دیگر سخنان او در مورد چگونه گی رابطه 
افغانستان با پاکستان است. افغانستان باید انتخاب کند. 
زبان و فرهنگ  پاکستان  افغانستان و  به نظر قریشی، 
مشابه و حتا غذاهای مشابه دارند.غذای پاکستانی تند و 
کمی متفاوت است. اما وقتی افغانستان بیاید، پاکستان 
ذوق  براساس  هم  آن  کرد،  خواهد  کم تر  را  آن  تندی 
دارد.  افغانستان. هند چهار کنسولگری در روی کاغذ 
افغانستان حق دارد با دهلی روابط مستقل داشته باشد؛ 
استفاده  پاکستان  علیه  افغانستان  خاک  از  وقتی  ولی 
چون  او،  نظر  به  می شود.  اذیت  اسالم آباد  می کند، 
روابطش  باید  ندارد،  مشترک  مرز  هند  با  افغانستان 
کم تر از روابط با پاکستان باشد. وقتی قریشی می گفت 
که پاکستان و افغانستان فرهنگ و غذای مشابه دارند، 
نجفی زاده برایش گفت: » غذای شما کمی تند است«. او 
در جوابش گفت که بلی، ولی اگر افغانستان به پاکستان 

نزدیک شود، تندی اش را کم می کند.
خط دیورند جنجال برانگیزترین موضوع میان افغانستان 
ندارد؛  قبول  را  خط  این  افغانستان  است.  پاکستان  و 
مجامع  در  معتبر  است سند  نتوانسته  وقت  هیچ  ولی 
بین المللی به نفع خود ارایه کند. اکنون پاکستان این 
خط را حصار کشیده است. از نظر قریشی، خط دیورند 
ندارد. به  به بحث مجدد  نیاز  نهایی شده است و حتا 
نظر او، فقط عده ای در داخل افغانستان، بنابر مصلحت 
دید  از  ولی  می کنند؛  رد  را  آن  منافع شخصی شان  و 

قریشی، دیورند یک مرز بین المللی است.

 و انقره به منظور تحکیم امنیت و مبارزه با تروریسم در 
لیبیا، نه تنها پیش رفتی در زمینه صلح و امنیت در این 
کشور به وجود نیامد؛ بلکه کمک نظامی دولت اردوغان 
به حکومت فائز سراج موجب افزایش بحران در شمال 
آفریقا شد. از سوی دیگر، دیدگاه تعدادی از کارشناسان 
این  است که یکی از عوامل اصلی شکست گروه مخالف 
دولت به رهبری خلیفه حفتر و تحکیم نسبی ثبات پیش 
از ایجاد حکومت موقت بین گروه های متخاصم در لیبیا، 

حمایت نظامی دولت ترکیه از این کشور است.
از آن جایی که در جنگ افغانستان برخی از کشورهای 
از آن ها براساس  منطقه نیز ذی نفع هستند و هرکدام 
منافع خویش استراتژی متفاوتی را در قبال این کشور 
در پیش گرفته اند، متأسفانه هنوز پیش رفتی در زمینه 
ایجاد اجماع منطقه ای در جهت حمایت از پروسه صلح 
شکل نگرفته  است. بنابراین، امکان مخالفت در ارتباط با 
حفظ نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان پس از پایان 
حضور نظامی امریکا، وجود دارد. این در حالی  است که 
اردوغان، رییس  جمهور ترکیه پس از دیدار اخیرش با 
بایدن در حاشیه اجالس رهبران ناتو و صحبت درباره 
افغانستان،  دولت  از  حمایت  در  ترکیه  احتمالی  نقش 
خواهان همکاری پاکستان و امریکا در جهت موفقیت 
با توجه به روابط خوب  مأموریت جدید کشورش شد. 
انقره و اسالم آباد، به نظر نمی رسد که در مورد حضور 
داشته  پاکستان مخالفتی  افغانستان،  در  ترکیه  نظامی 
باشد. ولی از طرف دیگر، ظاهراً ایران و عربستان سعودی 
-دو بازیگر سنتی و تأثیرگذار منطقه- تمایلی در مورد 

همکاری های جدید امنیتی ترکیه با افغانستان ندارند.
در  ترکیه  نظامی  حضور  تمدید  که  می شود  گفته 
هوایی  میدان  امنیت  تأمین  منظور  به  افغانستان 
بین المللی حامد کرزی، یکی از اهداف راهبردی دولت 
اردوغان است و این کشور قصد دارد پس از خروج نظامی 
ناتو از منطقه به عنوان قدرت تأثیرگذار با امریکا و روسیه 
تعامل بیش تری داشته باشد. هفته گذشته، وال استریت 
ژورنال گزارش داد که ترکیه به منظور همکاری امنیتی 
خود با دولت افغانستان به دنبال کسب امتیاز و به ویژه 
خواهان موافقت امریکا در به کارگیری و حفظ سامانه 
دفاع موشکی اس 400 روسیه است. این در حالی  است 
که در گذشته، امریکا با تحریم کردن انقره، مخالفت خود 
را در خصوص خرید برخی از تجهیزات نظامی از مسکو، 

اعالم کرده بود .
به  افغانستان  بدیهی است که حضور نظامی ترکیه در 
منظور حفظ حریم هوایی کابل با توجه به تجربیات این 
کشور، در جهت حفظ منافع امنیتی و گسترش روابط 

دوجانبه کابل - انقره خواهد بود.

تناقض ها و واقعیت ها در سخنان قریشی

تمدید حضور نظامی ترکیه و دورنمای ثبات 
و امنیت افغانستان

حبیب حمیدزاده
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پاکستان در محور بحث های جنگ  سال ها است که 
این  امروز هم در محور بحث صلح.  افغانستان است. 
همسایه بی بدیل آنچه را که برای خود خواسته، برای 
همسایه اش هم خواسته است؟ سیاست های پاکستان 
برای افغانستان و منطقه چگونه شکل می گیرد و به چه 
قیمتی؟ آیا فرصتی برای هم زیستی مسالمت آمیز میان 
افغانستان و پاکستان پیش آمده است؟ مسوولیت های 
این  در  من  امروز  مهمان  چیست؟  کشور  دو  هر 
پاکستان  خارجه  وزیر  قریشی،  شاه محمود  گفت وگو، 

است.

خارجه  امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود  نجفی زاده: 
پاکستان، سپاس از وقت تان.

قریشی: سپاس.

شما  کنیم.  آغاز  خوب  خبر  از  بیایید  نجفی زاده: 
می گویید که راهکار پاکستان در برابر افغانستان تغییر 

کرده، چه چیزی واقعاً تغییر کرده است؟
راهکار  کرده،  تغییر  که  چیزی  ببینید،  قریشی: 
پاکستان است. ما می خواهیم که افغانستان با صلح و 
با ثبات باشد، به خاطری که ما احساس می کنیم که 
افغانستان صلح آمیز و با ثبات برای ما اتصال منطقه ای 
وسیع را فراهم می کند. اگر به دنبال امنیت اقتصادی 
روابط  توسعه  و  دنبال سرمایه گذاری  به  اگر  هستید، 
تجاری دوجانبه و منطقه هستید، این تنها می تواند با 
صلح فراهم شود. صلح و ثبات در افغانستان تنها نیاز 
افغانستان نیست؛ بل خواست پاکستان نیز است. ما از 

آن سود می بریم.

نجفی زاده: آیا سیاست گذشته پاکستان نبوده است؟
قریشی: همیشه این گونه بوده است.

نجفی زاده: پس چه چیزی تغییر کرده است؟
قریشی: چیزی که تغییر کرده، راهکار جهان است. 
طریق  از  می تواند  صلح  که  بودند  باور  این  به  مردم 
راه حل نظامی به دست آید. این گونه نشد. ما سال ها 
است که تأکید می کنیم که جنگ افغانستان راه حل 
نظامی ندارد. چیزی که تغییر کرده، راهکار تازه است و 
چیزی که نیاز است یک راه حل سیاسی از راه گفت وگو 
است که ما طرف دار آن بودیم. این فضای بین المللی 
تغییر کرده و این فضا را برای صلح قاطع تر از هر زمان 

دیگر ساخته است.

پیشین  نخست وزیر  گیالنی،  یوسف رضا  نجفی زاده: 
پاکستان، یک بار در پارلمان پاکستان گفت که در این 
کشور حکومتی در درون حکومت است که حکومت 
غیرنظامی را نمی گذارد کارش را انجام دهد. آیا این 

تغییر کرده است؟
این  گیالنی  آقای  که  زمانی  من،  دید  از  قریشی: 
سخنان را بیان کرد، خارج از مالحظات سیاسی بود 
و به عنوان نخست وزیر، او باید می دانست که رییس 
کشور  این  اجرایی  رییس  و  است  کشور  این  اجرایی 
براساس قانون اساسی تمام نهادها را اداره می کند و 
تمام نهادهای حکومت در سایه قانون اساسی فعالیت 
می کنند و گزارش می دهند و او رییس اجرایی کشور 
صحبت  می توانم  نهادها  از  نماینده گی  به  من  است. 
کنم که این کارها امروز چگونه به پیش می روند. همه 
نهادها در هماهنگی با حکومت کار می کنند، ما یک 
دید داریم، ما مشورت ها را انجام می دهیم و از همه 

باهم دوجانبه بنشینیم و روی آن صحبت کنیم.

نجفی زاده: آیا این فعال است؟
قریشی: فعال است؛ اما ما می توانیم آن را موثرتر به 
کار ببریم. از دید من، ما آن گونه که باید از آن به گونه 

موثر کار نگرفته ایم.

نجفی زاده: آیا شما پیشنهاد آموزش نیروهای افغان 
در پاکستان را داده اید؟

قریشی: ما بسیار خرسند خواهیم بود.

نجفی زاده: پاسخ کابل چه بود؟
قریشی: ببخشید؟

نجفی زاده: از کابل چه پاسخی دریافت کردید؟
تاکنون  آنان  اما  نگفته ؛  نه  هیچ گاهی  آنان  قریشی: 
هیچ گاهی پیشنهاد ما را جدی نگرفته اند. ما صادقانه 
کنیم.  همکاری  می توانیم  که  می کنیم  احساس 
نظامیان شما این جا بیایند، دیپلمات های شما این جا 
بیایند، در اکادمی خدمات خارجی، در نهادهای نظامی 
ما آموزش ببینند. می توانیم همکاری کنیم. ما به یک 
زبان صحبت می کنیم، از لحاظ فرهنگ، شباهت های 
بسیاری داریم. آنان احساس خواهند کرد که در خانه 

خود هستند.

نجفی زاده: پیش از پرداختن به روند صلح و به ویژه 
با هراس افگنی مختصراً  بیایید درباره مبارزه  طالبان، 

صحبت کنیم. آیا امریکا شکست خورده؟
قریشی: خوب، امریکایی ها گفته  که آنان به هدف شان 
سازمان های  کمر  که  بود  این  آنان  هدف  رسیده اند. 
حفاظت  متحده  ایاالت  از  و  بشکنند  را  تروریستی 
کنند. آنان احساس می کنند که در این بیست سال، 
در این هدف موفق شده اند و می خواهند دوباره به خانه 
بروند. و آنان احساس می کنند که حکومت افغانستان 
و طالبان که با آنان در دوحه درباره توافق صلح مذاکره 
خاک  که  کرده اند  توافق  باز  بسیار  گونه  به  کردند، 
افغانستان در برابر ایاالت متحده و یا کشور دیگری، 

استفاده نمی شود.

نجفی زاده: شما چه فکر می کنید؟ آیا فکر می کنید 
که امریکا افغانستان را با افتخار ترک می کند و این 

یک خروج با افتخار است؟
قریشی: آنان با یک هدف آمدند و احساس می کنند 
آنان  که  است  بدیهی  رسیده اند.  هدف  این  به  که 

نمی توانستند، این جا باشند و قطعاً باید می رفتند.

خرسند  افغانستان  از  آنان  رفتن  از  آیا  نجفی زاده: 
هستید؟

قریشی: بلی. آنان نمی توانند در این جا برای همیشه 
بمانند. آنان باید ترک کنند. و اگر آنان راضی هستند 

که به هدف خود رسیده اند، ما با آن مشکلی نداریم.

نجفی زاده: جنرال حمید گل، رییس آی اس آی باری 
گفت که »آی اس آی به کمک امریکا، امریکا را شکست 

داد.« به این چه پاسخی می دهید؟
قریشی: من نمی دانم که این سخنان در کدام زمینه 
بیان شده. اگر دو جمله را بیرون بکشید و زمینه آن 
به من مشخص نباشد، پس چگونه می توانم درباره آن 

ابراز نظر کنم؟

نهادهای دولتی دیدگاه شان را می خواهیم و سپس این 
نهادها پالیسی حکومت را عملی می کنند.

یک  طرف دار  پاکستان  پس  درست.  نجفی زاده: 
افغانستان با ثبات، دموکراتیک و مستقل است؟

قریشی: قطعاً.

با یک دولت رهبری شده  تنها  این  آیا  نجفی زاده: و 
باید  آیا  است؟  ممکن  افغانستان  در  طالبان  از سوی 

این گونه باشد؟
قریشی: نه، نه، نه. این بر مردم افغانستان است که 
تصمیم بگیرند که کی بر آنان حکومت کند و این که 
این  افغانستان می خواهد؟  را  چگونه ساختار سیاسی 
تصمیم شما است. این تصمیم مردم افغانستان است. 
چیزی که ما می گوییم این است که شما همه افغان 
هستید، صلح تنها زمانی به افغانستان می آید که شما 
و  صلح  و  بنشینید  شما  اگر  کنید.  صلح  و  بنشینید 
مذاکره کنید، شما خود تعیین خواهید کرد که چگونه 
قانون اساسی می خواهید، چگونه نظام باید ایجاد شود. 
چیزی که ما پیشنهاد می کنیم، این است که یک نظام 

همه شمول...

نماینده گی  اقوام  از همه  باید  نجفی زاده: که در آن 
شود؟

قریشی: این می تواند به مصالحه کمک کند و روند 
صلح را به پیش ببرد.

حکومت  با  که  می خواهد  پاکستان  و  نجفی زاده: 
مرکزی در کابل سروکار داشته باشد؟

قریشی: ما می خواهیم با حکومتی که توسط مردم 
افغانستان انتخاب شده، سروکار داشته باشیم.

نجفی زاده: از طریق انتخابات؟
قریشی: طبعاً. ما به دموکراسی باور داریم و ما یک 
نظام دموکراتیک در افغانستان می خواهیم. ما همواره 
و  مستقل  اقتدار،  با  افغانستان  یک  از  که  گفته ایم 

دموکراتیک پشتی بانی می کنیم.

یکی  افغانستان  سیاسی  رهبران  از  شما  نجفی زاده: 
پی دیگری دعوت می کنید. آیا این به چالش کشیدن 

قدرت مرکزی در افغانستان نیست؟
پیش رفت  برای  تنها  این  صورت.  هیچ  به  قریشی: 
نادرست  برداشت های  باره  این  در  است.  بهتر  درک 
وجود داشت و گفته های زیادی بود که گویا پاکستان 
تنها روی یک بخش مشخص و مکتب فکری مشخصی 
تمرکز می کند. نه. ما می خواهیم که با همه در ارتباط 
ما  و  باشیم  با همه دوست  که  ما می خواهیم  باشیم، 
می خواهیم که با افغانستان و مردم افغانستان دوست 
با  ما می خواهم  دارد.  مختلف  اقوام  افغانستان  باشیم. 
همه آنان برای داشتن یک درک بهتر، در ارتباط باشیم.

یا  شما  آیا  خارجه،  وزیر  آقای  درست.  نجفی زاده: 
همکاری  توافق  یک  روی  پاکستان،  و  افغانستان 

راهبردی کار می کنید؟ آیا این در حال انجام است؟
قریشی: چیزی که ما روی آن توافق کرده ایم، یک 
دریافتیم  ما  است.  ای پی پی اس  نام  به  کارشیوه ای 
مسائلی است که وجود دارد و همیشه وجود خواهد 
داشت. ما باید یک راهکار منظم و نهادینه شده داشته 
باشیم تا هر گاهی که این مشکالت به میان می آید، 

اگر بن بست صلح نشکند، افغانستان به دهه نود برمی گردد

نجفی زاده: امریکا شکست خورد و آی اس آی به آن 
کمک کرد. این بسیار ساده است.

قریشی: امریکا چگونه شکست خورد؟ توسط کی؟

نجفی زاده: توسط طالبان.
قریشی: او دیگر با ما نیست، پس نمی توانم چیزی 
من،  دید  از  اما  کنم.  تأیید  می گویید،  شما  که  را 
می کنند  احساس  و  آمدند  یک هدف  به  امریکایی ها 
دو  هر  بل  یک،  تنها  نه  رسیده اند،  هدف  این  به  که 

اداره امریکا.

نجفی زاده: و شما احساس می کنید که...
قریشی: آیا می توانم حرفم را تکمیل کنم؟ هر دو اداره 
امریکا -اداره جمهوری خواهان و اداره ترمپ- احساس 
کردند که زمان خروج فرا رسیده و اداره کنونی، یعنی 
حزب دموکرات به رهبری رییس جمهور بایدن، این 
را پس از بررسی بار دیگر تأیید کرده است و پس از 
بررسی دقیق به این نتیجه رسیده که زمان خروج فرا 

رسیده.

نجفی زاده: و در حالی که امریکا بیرون می شود، شما 
با ایاالت متحده هم نظر هستید؟

قریشی: آیا آنان به توافق ما نیاز دارند؟ این تصمیم 
خودشان است. این تصمیم خودشان است.

نجفی زاده: که شما می توانید در صورت تهدید بیش تر 
از افغانستان، با آنان کمک کنید؟

ما  کنیم.  که کمک  می خواهیم  ما  ببینید،  قریشی: 
و  کنیم  کمک  صلح  روند  پیش برد  در  می خواهیم 
همان گونه که شما می دانید، ما روند صلح را تسهیل 
کرده ایم و تصدیق این وجود دارد. ما می خواهیم که 
در بازسازی افغانستان همکاری کنیم. ما می خواهیم 
که با افغانستان، با ایاالت متحده در مبارزه با تروریسم 

همکار باشیم. بلی. ما همکار در صلح خواهیم بود.

از  آنان  خروج  با  هم زمان  شما  آیا  نجفی زاده: 
را  پایگاه هایی  آنان  به  پاکستان  داخل  در  افغانستان، 

فراهم می کنید؟
قریشی: نه.

نجفی زاده: استخباراتی، نظامی؟
قریشی: من گفتم که هیچ پایگاه نه.

نجفی زاده: هواپیماهای بی سرنشین هم نه؟ 
قریشی: نه. هیچ.

نجفی زاده: آقای وزیر خارجه، آیا ضمیمه های مخفی 
توافق شده میان امریکا و طالبان را دیده اید؟ دو سند 

مخفی ای جدا از چیزی که در دوحه اعالم شد؟
قریشی: چیزی که با ما شریک ساخته شده را دیده ایم.

نجفی زاده: ضمایم یا سندهای اصلی؟
قریشی: سندهای اصلی.

این  در  که  صلح  روند  به  برمی گردیم  نجفی زاده: 
شرایط بسیار مهم است. ما در روند صلح در کجای کار 

قرار داریم؟ آیا پیش رفتی به دست آمده؟
قریشی: شما کجا قرار دارید؟ چگونه گفته می توانیم 
که ما کجا قرار داریم؟ این افغان ها هستند. روند صلح 
باید از طریق یک مذاکره بین االفغانی به نتیجه منطقی 
هر  نیستیم.  مذاکره  میز  روی  آنان  با  ما  برسد.  آن 
نیاز بوده، ما این روند را تسهیل کرده ایم.  زمانی که 
ما نمی توانیم به نماینده گی از شما تصمیم بگیریم. این 
افغان ها هستند که نشسته اند و تصمیم می گیرند که 

چه می خواهند. ما تنها...

می کنند،  زنده گی  این جا  که  افغان هایی  نجفی زاده: 
طالبان،  یعنی  هستند؛  پاکستان  در  که  افغان هایی 

رهبران طالبان؟
روابط  این جا  آنان  که  نمی گویم  من  نه.  قریشی: 
کامل  اطمینان  با  را  این  رهبری،  اکثریت  اما  ندارند؛ 
می گویم، در پاکستان زندگی نمی کنند. در واقع آنان 

در افغانستان زنده گی می کنند.
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نجفی زاده: مذاکره کننده گان طالبان در دوحه، به پاکستان 
برای مشورت می آیند. آنان این را اذعان کرده اند. مال برادر 

بارها این جا آمده.
قریشی: برای تسهیل روند صلح.

نجفی زاده: آنان به کویته می روند تا از جنگ جویان شان در 
شفاخانه ها دیدن کنند.

قریشی: آنان به دوحه می روند. آنان به بخشی های دیگر 
نیز سفر کرده اند. آنان به مسکو رفتند. آنان به بخش های 

دیگر هم رفتند.

نجفی زاده: ما ویدیویی از آنان ندیده ایم که به هلمند، کابل 
یا قندهار آمده باشند.

در  آنان  با  باید  افغانستان هستند. شما  در  آنان  قریشی: 
ارتباط شوید. ما با آنان در ارتباط هستیم تا روند صلح را 
ما  شویم.  واقع  ممد  تا  می کنیم  تالش  ما  کنیم.  تسهیل 
در  را  این  بسیاری ها  باشیم.  سازنده  که  می کنیم  تالش 
افغانستان  اما برخی ها در  بین المللی درک کرده اند؛  سطح 
هستند که هنوز هم محاصره ذهنی دارند که این واقعیت 
را بپذیرند که پاکستان سخاوتمند و سازنده بوده و صادق 
است؛ به خاطری که پاکستان احساس می کند که منفعتش 
در صلح و ثبات افغانستان است. چرا مردم در افغانستان این 
افغانستان این را  مردم  را درک نمی کنند، به نظرم عموماً 
درک می کنند، به خاطری که از دید من، مردم افغانستان 

صلح می خواهند.

نجفی زاده: البته.
قریشی: آنان خشونت بسیار دیده اند.

نجفی زاده: سطح خشونت ها بسیار بلند است، آقای وزیر.
قریشی: آنان به پیمانه کافی خشونت دیده اند. آنان دهه ها 

خشونت دیده اند.

نجفی زاده: خشونت ها در این روزها بیش تر است.
قریشی: بلی، متأسفانه. خشونت ها باید کاهش یابد.

نجفی زاده: چطور خشونت کاهش یابد...
قریشی: ما همواره طرف دار کاهش خشونت ها بوده ایم که 
این  به  واقعاً  ما  که  به خاطری  بینجامد،  آتش بس  یک  به 
باوریم که شما نمی توانید مذاکرات و خشونت ها را هم زمان 
و  به روند صلح  یابد و  باید کاهش  باشید. خشونت  داشته 

مذاکرات باید سرعت داده شود.

نجفی زاده: در حالی که آنان در این جا حضور دارند، آزادی 
در گشت وگذار دارند، در این جا سربازگیری می کنند، کمک 
پاکستانی  به شفاخانه های  آنان  می کنند،  مالی جمع آوری 

می روند. آیا این همه نادرست است؟
قریشی: این همه در گذشته منجمد است.

نجفی زاده: آیا این همه نادرست است؟
قریشی: شما هنوز هم...

نجفی زاده: آیا این ها نادرست است؟ 
قریشی: این ها اغراق است.

نجفی زاده: پس حقیقت چیست؟
قریشی: این ها مبالغه است. من گفتم. شما هنوز... ببینید، 
مشکل این است تا زمانی که با این واقعیت که امروز چه رخ 
می دهد، کنار نیایید. متأسفانه، بگذارید این را بگویم، زمانی 
که موارد در مسیر درست به پیش نمی روند، شما به دنبال 
یک قربانی برای اتهام ها می شوید و قربانی مورد عالقه ای 
که شما دارید، پاکستان است. زمانی که ناکامی در داخل 
باشد، شما پاکستان را به آن متهم می کنید. پاکستان برای 
ناکامی در درون مسوول نیست. پاکستان برای جنگ های 
پاکستان  نیست.  مسوول  افغانستان،  در  انجام  حال  در 
مسوول نیست، اگر رهبری افغانستان نمی تواند بنشیند و 
به یک توافق صلح دست یابد. ما مسوول آن نیستیم. این 
مسوولیت شما است. ما می گوییم که می خواهیم همکار 

باشیم.

نجفی زاده: آیا طالبان به صلح آماده اند؟
قریشی: از دید من بلی. آنان نیز رنج دیده اند.

نجفی زاده: آنان در دو ماه گذشته سی ولسوالی را گرفته اند. 
آیا این نشانه ای از صلح است؟

قریشی: ببینید، چگونه می توانم در این باره بگویم. اردوی 
این  با  باید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  افغانستان  ملی 
وضعیت مجادله کنند. جامعه جهانی پول زیادی را در تجهیز 
و آموزش نیروهای امنیتی افغان مصرف کرده است. و شما 
در مقایسه با طالبان تعدادتان بسیار زیاد است. این دیدی 
به خود  باشد. شما چرا  است که یک فرد می تواند داشته 

نمی بینید که چه نادرست است؟

صلح  آنان  آیا  طالبان.  خواست  پرسش  نجفی زاده: 

امیدوارم که از این بن بست بگذرید، به خاطری که اگر این 
بن بست ادامه یابد و خروج تکمیل شود، بدبختانه شما به 
دهه نود برخواهید گشت که برای افغانستان خوب نیست، 
برای پاکستان خوب نیست و برای منطقه خوب نیست. آیا 
افغانستان می تواند یک جنگ داخلی دیگر را تحمل کند؟ 
آیا می توانید یک دهه هرج ومرج را تحمل کنید؟ نمی توانید. 
و نباید کنید. من برای مردم افغانستان احساس دارم. آنان به 

اندازه کافی رنج دیده اند.

نجفی زاده: سپاس به خاطر آن.
قریشی: و دومین کشوری که پس از شما رنج دیده است، 
ما هستیم. ما ۸۳ هزار تن را در مبارزه با تروریسم از دست 

داده ایم. ما به لحاظ اقتصادی صدمه دیده ایم.

نجفی زاده: اگر اجازه شما باشد آقای وزیر خارجه، آیا شما 
برخالف پیروزی طالبان از راه نظامی هستید؟

گرفتن  از  هیچ گاهی  ما  نگفته ایم.  هیچ گاهی  ما  قریشی: 
کابل توسط زور پشتی بانی و حمایت نکرده ایم. نه.

نجفی زاده: شما مخالف آن هستید؟
قریشی: قطعاً.

اسالمی  امارت  یک  بازگشت  مخالف  شما  آیا  نجفی زاده: 
هستید؟

قریشی: ببینید، چیزی که من گفتم، این است که این بر 
شما مردم افغانستان است که تصمیم بگیرید چه می خواهید.

نجفی زاده: حتا اگر این یک امارت اسالمی باشد؟
صحبت  شما  از  نماینده گی  به  می توانم  چگونه  قریشی: 
کنم؟ چگونه می توانم به نماینده گی از شما صحبت کنم؟ 

چیزی که ما گفته ایم این است که...

نجفی زاده: شما با آن مخالفت می کنید یا با آن مخالفت 
نمی کنید؟

قریشی: آیا می توانم چیزی را که ما گفته ایم به شما بگویم؟ 
و  رفاه  با  اقتدار،  با  مستقل،  افغانستان  یک  می خواهیم  ما 

دموکراتیک را ببینیم. این به چه معنا است؟

نجفی زاده: امارت نه. دموکراسی؟
قریشی: این به چه معنا است؟ این به چه معنا است؟ شما 
می توانید تعریف خودتان را داشته باشید. من چیزی را که 

می خواهیم، گفته ام.

نجفی زاده: چرا؟ می توانید آن را توضیح دهید؟
قریشی: من این را به پیمانه  کافی تشریح کرده ام تا مردم 

بدانند که چه می گویم.

نجفی زاده: ما درباره رییس جمهور غنی صحبت کردیم و 
شما از جنگ داخلی یاد کردید. آیا این شما را نگران می کند 

که افغانستان به سوی یک جنگ داخلی می رود؟
قریشی: قطعاً.

نجفی زاده: آیا ما به آن سو روان هستیم؟
قریشی: امیدوارم که نه. امیدوارم که نه. از همین رو، من 
می گویم که لطفاً، لطفاً با هم بنشینید و یک راه بیرون رفت 
را دریابید که در آن هم زیستی و مصالحه است. یک دیگر را 
بپذیرید. شما باید یک دیگر را بپذیرید. می دانید، مردم در 
دولت افغانستان و طالبان که برای دهه ها جنگیده، هر دو 
افغان اند. شما باید صلح کنید و شما باید راهی به پیش را 
دریابید. ما نگرانیم به خاطری که اگر خدا ناخواسته در آن جا 

جنگ داخلی شود...

نجفی زاده: آیا شما نشانه هایی از آن را می بینید؟ آیا ما به 
آن طرف می رویم؟

قریشی: امیدوارم این گونه نباشد.

نجفی زاده: اما این امیدواری است.
قریشی: این وابسته به شما است. این وابسته به رهبری 
افغانستان  رهبری  توانایی  به  وابسته  این  است.  افغانستان 
است که یک راه بیرون رفت را دریابد. اگر شما ناکام شدید، 
اگر رهبری افغانستان ناکام شد، پس بلی، ما به سوی یک 
ناخواسته جنگ داخلی  اگر خدا  و  جنگ داخلی می رویم. 
شود، پس شما رنج می برید و ما نیر رنج می بریم. ما از یک 
موج دیگر پناه جویان بیم داریم. ما از نزدیک به سه میلیون 
پناه جو حمایت می کنیم که جامعه جهانی آنان را فراموش 
کرده. ما از آنان حمایت می کنیم. ما قلب و ذهن خود را برای 
آنان باز کرده ایم. ما به پیمانه منابعی که داریم تا اندازه توان 
و  فراهم کردن آموزش  از طریق  آنان میزبانی کرده ایم،  از 
پرورش، فراهم سازی بورسیه ها، تداوی، از طریق اجازه دادن 
تجارت حتا در شرایط کرونایی، ما مرز تورخم را 24 ساعته 
فراهم کنیم. ما همه  را  تا سفر مردم و تجارت  باز کردیم 

چیزی را که امکان داشت، انجام داده ایم.

نجفی زاده: این دوطرفه است.
دوطرفه  طبیعی  روابط  طریق  از  همه چیز  قطعاً.  قریشی: 
است. ما می خواهیم در آن نفع ببینیم و ما می بینیم. ما در 

روابط خوب با افغانستان نفع می بینیم.

به  برگردیم و گامی  به پرسش طالبان  بیایید  نجفی زاده: 
مدرسه،  شاگردان  هستند؟  کی  طالبان  بگذاریم.  گذشته 

می خواهند یا جنگ؟
آنان  با  که  گفت وگوهایی  به  نظر  من،  دید  از  قریشی: 

داشته ام...

نجفی زاده: شما با کی گفت وگو می کنید. با برادر؟ با؟
قریشی: با اعضای کمیته سیاسی که شما با آنان صبحت 

می کنید.

نجفی زاده: شما با سراج گفت وگو می کنید؟
قریشی: من قطعاً با افرادی که شما با آنان صبحت می کنید، 
گفت وگو می کنم. افرادی که شما در دوحه با آنان گفت وگو 
آنان گفت وگو  با  افرادی که شما در میز مذاکره  می کنید. 
می کنید. همین افراد. من احساس می کنم که آنان نیز درک 
کرده  که رنج برده و قیمت کالنی پرداخته اند و این کشور 
خودشان است. آنان خارجی نیستند. آنان افغان هستند. آیا 
فکر نمی کنید که آنان در افغانستان صلح می خواهند؟ آیا 
فکر نمی کنید که آنان در افغانستان ثبات می خواهند؟ من 
دیدگاه آنان را نماینده گی نمی کنم؛ اما این منطقی است. اگر 
در پاکستان بی نظمی ای می بود، هر پاکستانی در این جا صلح 

و ثبات می خواست.

نجفی زاده: بلی اما سطح خشونت ها بسیار بلند است.
است؟  آن  مسوول  کی  است؟  آن  مسوول  کی  قریشی: 
دوباره، اگر شما تالش کنید که این گمان را ایجاد کنید که 
خشونت ها برای طالبان بلند است، این یک مبالغه خواهد 
بود. چرا این را می گویم؟ آیا در آن جا عناصر دیگری نیستند 

که نقش تخریبی را بازی  کنند؟

نجفی زاده: مانند کی؟
قریشی: داعش. مانند نیروهایی در داخل افغانستان.

نجفی زاده: کی؟
قریشی: کسانی که در اقتصاد جنگی نقش دارند. آنانی که 
می خواهند قدرت شان را نگه دارند. کسانی که فراتر از دو 

قدمی شان را نمی بینند و تنها می خواهند در قدرت بمانند.

نجفی زاده: رییس جمهور غنی در قدرت است.
قریشی: ببخشید؟

شما  آیا  است.  قدرت  در  غنی  رییس جمهور  نجفی زاده: 
اشاره می کنید که او صلح نمی خواهد؟

رییس  من،  دید  از  اما  نمی گویم.  را  آن  من  نه،  قریشی: 
جمهور غنی یک مسوولیت بسیار مهم برشانه هایش دارد که 

او باید رهبری و انعطاف پذیری نشان دهد تا...

نجفی زاده: انعطاف پذیری یعنی این که کنار برود؟
قریشی: این تصمیم بر او است. اما.

نجفی زاده: زمانی که شما انعطاف پذیری می گویید.
قریشی: انعطاف پذیری برای رسیدن به توافق صلح.

نجفی زاده: چگونه؟
قریشی: این بر شما است که تصمیم بگیرید. من نمی توانم 
به شما بگویم که چه باید کنید. اما هر دو طرف، ببینید، اگر 
طالبان موقف شان را نگه دارند و رییس جمهور غنی و تیم 
افغانستان  آیا صلح در  بمانند،  به موقف خودشان  خاصش 
خواهد آمد؟ شما به من بگویید؟ آیا صلح خواهد بود؟ نه، 

صلحی نخواهد بود. آیا صلح نمی خواهید؟

نجفی زاده: البته.
رهبری  چرا  می خواهند.  صلح  افغانستان  مردم  قریشی: 
از  افغانستان  مردم  که  کند  درک  نمی تواند  افغانستان 
جنگ خسته شده اند. مردم خسته شده اند. مردم کودکان 

و خانواده های شان را از دست داده اند.

نجفی زاده: آقای وزیر امور خارجه، شما درست می گویید؛ 
اما پرسش این است که طالبان نیز بخشی از جنگ اند.

قریشی: بلی.

را  انعطاف پذیری  و  صلح  از  نشانه ای  آنان  آیا  نجفی زاده: 
نشان می دهند؟

قریشی: چیزی که من می خواهم بگویم، این است که آنان 
نیز صلح می خواهند.

نجفی زاده: شما چگونه می دانید؟
قریشی: به خاطر تماس هایی که داشتیم.

نجفی زاده: اما در عمل چیز دیگری معلوم می شود. این گونه 
نیست؟

قریشی: ببینید، من نمی توانم در بحث هایی دخیل شوم که 
میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد.

نجفی زاده: هیچ بحثی در جریان نیست.
و من  است.  بن بست  اکنون یک  بود.  قریشی: بحث هایی 

تعریف اگر بن بست صلح... چگونه  را  آنان  تروریستی.  گروه  یک  شورش گران، 
می کنید؟

قریشی: افغان هایی که...

نجفی زاده: که تفنگ دارند و مردم را می کشند.
صورت  طرف  هردو  از  کشتار  بدبختانه  خوب،  قریشی: 

می گیرد.

نجفی زاده: طالبان کی هستند؟
قریشی: افغان .

نجفی زاده: همین؟
قریشی: افغان نیستند؟ آیا می گویید که آنان افغان نیستند؟

نجفی زاده: طالبان افغان هستند.
قریشی: بلی، این چیزی است که من می گویم.

تروریست  که  دارید  افغان هایی  شما  پس  نجفی زاده: 
هستند، افغان هایی که تروریست نیستند، افغان های خوب، 

افغان های بد. مانند پاکستانی های خوب، پاکستانی های بد.
قریشی: وابسته به این است که کی به موارد از کدام منظر 
زمانی  و  می شوند  خوانده  تروریست  مردم  زمانی  می بیند. 
مردم به حیث عناصری برای جنگ در برابر یک اشغال، دیده 
می خواهند.  را  سرزمین شان  آزادی  که  می شوند  خوانده  و 

پس این بسته گی به این دارد که به آن چگونه می بینید.

نجفی زاده: شما وزیر خارجه یک کشور بسیار مهم هستید، 
به ویژه وقتی حرف از افغانستان می آید. پس دید شما مهم 
است و راهکارهای شما نیز. از همین رو، من دوباره می پرسم 

و برای آخرین بار، طالبان را چگونه توصیف می کنید؟
قریشی: افغان .

نجفی زاده: آیا آنان این جا تمویل می شوند؟
قریشی: تمویل؟

نجفی زاده: در پاکستان.
قریشی: این از جمله چیزهایی است که برای سال ها ادامه 
داشته است. شما به گذشته منجمد مانده اید. از آن روزنه 
بیرون بیایید لطفاً. بشنوید. اگر شما منجمد باقی بمانید، باور 
کنید که نخواهید توانست از این فراتر بروید. ما می خواهیم 

شما فراتر بروید. ما مصالحه و صلح می خواهیم.

نجفی زاده: آیا شما به عنوان پاکستان از طالبان می ترسید؟
قریشی: ترس؟ چرا از طالبان بترسیم؟

نجفی زاده: آنان نمی توانند برای پاکستان تهدید باشند؟
قریشی: اصاًل.

نجفی زاده: روابط آنان با طالبان پاکستانی.
افغانستان  خاک  از  استفاده  با  تی تی پی  ببینید،  قریشی: 
فعالیت های تروریستی انجام داده است و ما درباره آن نگران 
هستیم. و ما با مقام های افغان گفت وگو کرده ایم و احساس 
بررسی شوند. وقتی شما می گویید  باید  آنان  می کنیم که 
هیچ پناهگاه امنی نباشد، ما می گوییم که هیچ پناهگاه امنی 

در هر دو طرف نباشد.

نجفی زاده: درست. بیایید از این طرف آغاز کنیم. شوراهای 
کویته و پشاور. وقتی شما این دو کلمه را می شنوید، چه 

احساس می کنید؟
به  را دهه ها است که می شنوم.  این کلمات  قریشی: من 

پیش بروید. به پیش بروید.

نجفی زاده: آنان وجود ندارند؟
قریشی: ببخشید؟ 

نجفی زاده: شورای کویته طالبان وجود ندارد؟
قریشی: به نظرم شورای طالبان در افغانستان نشسته است. 

به دنبال آن بروید.

نجفی زاده: البته، آنان قلمروی را اداره می کنند. پرسش این 
است که آیا آنان در کویته هستند یا نه؟

قریشی: من این را گفتم که براساس بررسی ما، ببینید، 
ما برای سال ها یک مرز منفذ داشته ایم. اکنون ما در حال 
انجام  را  این  چرا  درست؟  هستیم.  مرز  این  حصارکشی 
می دهیم؟ برای مدیریت بهتر مرزی. این مهم است. اگر باید 
روی تروریسم بررسی داشته باشیم، باید مرز خود را مدیریت 
کنیم، ما باید مرز خود را منظم بسازیم. مرز افغانستان و 

پاکستان را.

نجفی زاده: این یک بحث مهم است.
بخش  در  ما  کنم.  تمام  را  حرفم  می خواهم  قریشی: 
چیزی  می دهیم.  انجام  می توانیم،  که  را  چیزی  خود، 
در  هم  افغان  میلیون  سه  که  است  این  می گوییم  ما  که 
پاکستان زنده گی می کنند. آنان می خواهند به خانه بروند 
و می خواهیم آنان به گونه محترمانه و با عزت به خانه بروند. 
یک بار که آنان دوباره رفتند و در آن جا کدام حرکت فرامرزی 
اگر  به آن مسوول دانسته شویم.  انجام شود، ما می توانیم 

هزاران تن داخل می شوند.
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نجفی زاده: آنان به خانه می روند، می جنگند، دوباره می آیند، 
تداوی می شوند و دوباره می روند.

عبور  مرز  از  تداوی  و  تجارت  برای  تن  هزاران  قریشی: 
می کنند.

نجفی زاده: شما مرز را حصارکشی کرده اید.
قریشی: من گفتم که ما در حال حصارکشی مرز هستیم.

نجفی زاده: بیش از ۸0 یا 90 درصد تکمیل شده است.
به وجود آمده. سطح  بررسی  بلی کرده ایم و یک  قریشی: 
تروریسم کاهش یافته. ما مناطق مان را پاک سازی کرده ایم، 
پرداخته ایم.  بزرگی  قیمت  یک  ما  زیاد.  هزینه  پرداخت  با 
»خیبر  در  را  آنان  و  کرده ایم  پاک سازی  را  مناطق مان  ما 
پشتون خواه« ادغام کرده ایم. این یک پیش رفت کالن است 
و دموکراسی در آن جا معرفی شده، در آن جا انتخابات برگزار 
مجلس  در  نیز  و  دارند  نماینده  ملی  شورای  در  آنان  شده، 

منتخب خیبر پشتون خواه نماینده دارند.

نجفی زاده: نخست وزیر شما...
قریشی: در آن جا کمک مالی شده، فعالیت های توسعه ای 
ادامه دارد، زنده گی به سوی عادی شدن روان است. بازی های 
فعالیت  آن جا  در  بازارها  می شود.  برگزار  آن جا  در  کالن 

می کنند. پس ما برای آن تالش کردیم.

کردن  دنبال  برای  نظامی  عملیات  یک  شما  نجفی زاده: 
طالبان پاکستانی داشتید.

کارزار  این یک  نبود؛  نظامی  کارزار  تنها یک  این  قریشی: 
به  رسیده گی  سیاسی،  شمولیت  با  که  بود  نظامی ای 
ادغام  و  توسعه ای  فعالیت های  راه اندازی  خواست های شان، 
آنان در مسیر اصلی، همراه بود. این یک راهکار چندشاخه ای 

بود.

نجفی زاده: آقای وزیر خارجه، نخست وزیر شما، آقای عمران 
داد.  آموزش  را  القاعده  و  طالبان  آی اس آی،  که  گفت  خان 
این زمانی بود که او به این سمت نرسیده بود. شما مخالف 

این هستید؟
قریشی: ببینید، در جامعه جهانی، همراه با ایاالت متحده 
جنگ جویان  می جنگید،  سابق  شوروی  با  که  زمانی  امریکا 

آزادی را آموزش داد.

نجفی زاده: طالبان وجود نداشتند.
شد،  بیرون  سابق  شوروی  که  زمانی  بشنوید،  قریشی: 
امریکایی ها بدون یک برنامه جامع از صحنه خارج شدند و 

بعد مردم مختلف، اقدامات مختلف کردند.

رسمیت  به  نود  دهه  در  را  طالبان  رژیم  شما  نجفی زاده: 
شناختید. یکی از سه کشور بودید.

قریشی: بلی، ما کردیم.

نجفی زاده: آیا این یک کار درست بود که انجام دادید؟
قریشی: آن گونه که گفتم ما باید با هر کسی در این کشور 
کابل  بر  آنان  کنیم.  کار  می کند،  رهبری  را  حکومت  که 
حکومت می کردند و ما مسائل تجارت دوجانبه و مسائل دیگر 
با آنان داشتیم، ما باید با کسی در تماس می بودیم، آنان زمام 
امور را به دست داشتند. امروز نیز که رییس جمهور اشرف 
غنی زمام امور را به دست دارد، ما با او در تماس هستیم، ما 

به کابل رفته ایم.

نجفی زاده: طالبان زنان را در ورزشگاه به گلوله می بستند، 
آنان تلویزیون را منع کردند و دختران را از رفتن به مکتب 

باز می داشتند.
نبودیم. من هیچ گاهی  آن  ما هیچ گاهی طرف دار  قریشی: 
طرف داری آن را نمی کردم. شما به پاکستان بیایید. شما در 
پاکستان هستید. بروید و ببینید. زنان در پارلمان  هستند، 

زنان در حکومت کار می کنند.

نجفی زاده: ما هم همین را به خود می خواهیم.
قریشی: ما می خواهیم که از شما هم همین گونه باشد. ما 
با آن مخالفتی نداریم. این بر شما است که تصمیم بگیرید. 
این است که ما یک کشور اسالمی  چیزی که ما گفته ایم، 
لباس  هم دیگر  مشابه  ما  درست؟  شما.  مانند  هستیم، 
می پوشیم، ما غذاهای مشابه می خوریم، با زبان مشابه صحبت 

می کنیم.

نجفی زاده: تندی غذای شما کمی بیش تر است.
قریشی: بلی. شاید. کمی متفاوت است. اما وقتی شما بیایید، 
آن را کم تر تند خواهیم ساخت، آن را براساس ذوق شما کم تر 
تند خواهیم ساخت؛ اما شما زنده گی ما را می بینید، نهادهای 

ما فعالیت می کنند، دختران به مکتب می روند.

نجفی زاده: اما طالبان اجازه نمی دهند؟
قریشی: بشنوید، اگر ما این را در کشور خود انجام می دهیم، 

آیا در آن جا از چیز دیگری طرف داری می کنیم؟ نه. نه.

نجفی زاده: اما همان گونه که بسیاری از افغان ها و هم چنان 
دارند،  ریشه  این جا  در  طالبان  دارند،  باور  جهانی  جامعه 

درست  ما  طرف  از  کاماًل  این  است.  درست  این  می کنید. 
است. و ما احساس می کنیم که حضور آنان از آن چیزی که 
باید می بود، گسترده تر است، به خاطری که آنان با شما مرز 

مشترک ندارند.

نجفی زاده: آیا این شما را اذیت می کند؟
قریشی: اگر آنان خاک شما را در برابر ما استفاده کنند، ما 

اذیت می شویم.

نجفی زاده: آیا آنان این کار را می کنند؟
قریشی: بلی. 

نجفی زاده: چگونه؟ 
ما  تروریستی.  فعالیت های  انجام  با  چگونه؟  قریشی: 
را شریک ساخته ایم  آن  ما  و  داریم  معلومات  و  استخبارات 
و ما یک فرد مشهور داریم که پذیرفته و انجام فعالیت های 
تخریبی و تروریستی در پاکستان، در بلوچستان را تأیید کرده 

است.

نجفی زاده: می شود هم چنان موضوع لشکر طیبه و جیش 
محمد را بلند کرد. آیا آنان گروه های تروریستی مستقر در 

پاکستان هستند؟
قریشی: خوب. سخنان ما بسیار واضح است. ما از هیچ گروه 
تروریستی  گروه  هیچ  از  ما  نمی کنیم.  حمایت  تروریستی 

حمایت نمی کنیم، حتا در برابر هند.

تروریستی  گروه  حیث  به  را  آنان  شما  شاید  نجفی زاده: 
نمی شناسید. مانند طالبان.

به  می توانم  من  ندهید.  من  دهن  به  را  حرف ها  قریشی: 
صلح  هند  با  ما  هند؛  درباره  اما  کنم.  صحبت  خودم  جای 
می خواستیم و لحظه ای که نخست وزیر عمران خان کارش را 
آغاز کرد، گفت که اگر هند یک قدم به سوی صلح بردارد، ما 
دو قدم برمی داریم. متأسفانه آنان این کار را نکردند. متأسفانه 
آنان اقداماتی کردند که فضا را خدشه دار کرد. با وجود آن 
باور هستیم که وضعیت در جامو و کشمیر  این  به  ما  هم، 
اشغال شده، یک وضعیت سیاسی است که درست با آن رفتار 
را  کشمیری ها  اگست 20۱9،  اقدامات  با  امروز  هند  نشده. 
بیش تر از خود رانده، آنان به خودشان کمک نکرده اند و امروز 

وضعیت در آن جا بسیار حساس و به جوش  آمده است.

خط  برگردیم.  خودمان  موضوعات  به  بیایید  نجفی زاده: 
دیورند. آیا این یک مرز شناخته شده است؟

قریشی: خوب، اگر ما می خواهیم به پیش برویم و به حیث 
همسایه های خوب در کنار هم باشیم که خواست ما هم است، 

پس باید این مرز بین المللی را به رسمیت بشناسیم.

نجفی زاده: آیا این موضوعی است که آن را با مقام های افغان 
در میان گذاشته باشید؟

قریشی: خوب، در ذهن من، اگر آنان بنابر علت های سیاسی 
داخلی، این را بپذیرند یا نه، این مرز که وجود دارد، از دید 

من یک مرز بین المللی است.

و  پاکستان  حکومت  میان  بحث  یک  این  آیا  نجفی زاده: 
حکومت افغانستان است؟

قریشی: من برای این بحث نیازی احساس نکردم. این به 
حیث یک مرز بین المللی پذیرفته شده و شناخته شده است.

را هم  آن  درباره  عالقه صحبت  حتا  نجفی زاده: پس شما 
ندارید.

قریشی: من نیاز آن را احساس نمی کنم.

این جا  در  داخلی  مسائل  از  برخی  به  بیایید  نجفی زاده: 
بپردازیم. آیا پی تی ام )جنبش حفاظت از پشتون ها( خطری را 

متوجه ثبات پاکستان می کند؟
قریشی: آنان در شورای ملی حضور دارند.

نجفی زاده: آنان بازداشت می شوند.
قریشی: هر کسی که قانون شکنی کند، می تواند بازداشت 

شود.

نجفی زاده: به جز رهبران طالبان.
قریشی: خوب. من به این، پاسخ نخواهم داد. من می توانم 
پاسخ بگویم؛ اما نمی گویم. من مانند مشاور امنیت ملی شما 
در این وضعیت حساس نمی خواهم فضا را میان افغانستان و 
پاکستان خدشه دار کنم؛ در لحظه ای که ما از صلح و مصالحه 
آنچه  از  زیادی  چیزهای  می توانم  من  می کنیم.  طرف داری 
به  که  است  این  نیست. هدف  این هدف  اما  بگویم؛  گفتم، 
پیش برویم. هدف این است که در گذشته منجمد نمانیم. و 
من گاه گاهی می بینم که بسیاری ها در افغانستان در گذشته 

منجمد هستند.

برگردیم.  پی تی ام  به  برویم.  پیش  به  بیایید  نجفی زاده: 
پشتین،  منظور  وزیر،  علی  می شوند.  بازداشت  آنان  رهبران 

محسن داور. چرا؟
قریشی: محسن داور بازداشت نشده. او دیروز با من دیداری 
داشت. ما دیروز در پارلمان بودیم. ما دیروز گفت وگوی خوبی 
داشتیم. ما درباره برخی از موضوعات پارلمانی صحبت کردیم.

نجفی زاده: او قباًل بازداشت شده است، درست؟
من  اگر  نشود.  قانون شکنی  اگر  که  گفتم  من  قریشی: 

قانون شکنی کنم، من بازداشت می شوم.

داد.  نخواهند  اجازه  را  این  دارند،  شوراها  دارند،  پایگاه ها 
پس پرسش من این است که مال هبت اهلل کجا است؟ شما 

می دانید؟
قریشی: از رییس امنیت ملی بپرسید.

نجفی زاده: او می داند؟
قریشی: شاید. او می داند.

نجفی زاده: آنان می گویند که او در پاکستان است.
در  افرادی  که  است  این  می دانیم  ما  که  چیزی  قریشی: 
نیروهای  ما حمله کرده اند،  بر کشور  افغانستان هستند که 
بیرونی هستند که از حضورشان در افغانستان برای تضعیف 

پاکستان استفاده می کنند.

نجفی زاده: هند؟
می کنند،  تضعیف  را  پاکستان  که  آنانی  خوب،  قریشی: 

فعالیت های تخریبی را در بلوچستان انجام می دهند.

نجفی زاده: به این خواهیم پرداخت، این مهم است.
قریشی: و آنان در آن جا هستند. آنان را کمک مالی می کنند 
و هر کار ممکن دیگر. اما ما آنان را اجازه نمی دهیم که در 
میان ما قرار بگیرند. با وجود این همه، ما افغانستان را با ثبات، 

با رفاه و صلح آمیز می خواهیم.

نجفی زاده: هبت اهلل در پاکستان نیست؟
قریشی: از حکومت تان در این باره بپرسید.

نجفی زاده: سراج حقانی؟
قریشی: از حکومت تان بپرسید. 

نجفی زاده: مال یعقوب؟ 
قریشی: ادامه دهید. به گرفتن نام آنان ادامه دهید.

پاکستان  به  این جا  به  ماه گذشته  نجفی زاده: شیخ حکیم 
برای مشورت با رهبران شان آمد. این را به همه گفت.
قریشی: او با من در تماس نشد. پس من نمی دانم.

نجفی زاده: پس حداقل شما رهبر آنان نیستید. ممکن است 
آنان به دیدار شما آمده باشند...

قریشی: من یک نماینده منتخب پاکستان هستم.

نجفی زاده: در سفرهای اخیر مقام های پاکستانی به شمول 
جنرال باجوه، به کابل، بحث هایی درباره مقام ها میان رهبران 

افغان و طالبان در این جا بود. در این باره پیش رفتی شده؟
کردیم.  پذیرایی  پاکستان  در  را  افغان  رهبران  ما  قریشی: 
به گرمی  آنان  از  ما  و  آمد  برخی خواهند  و  آمده اند  برخی 
استقبال خواهیم کرد، با آنان می نشینیم و از آنان می شنویم؛ 
اما از دید من در تماس بودن با رهبران طالبان، شاید پاکستان 
بهترین جا نباشد، چرا شما با آنان در جایی صحبت نمی کنید 

که در تماس هستید؟

نجفی زاده: در دوحه؟
قریشی: بهترین جا شاید دوحه باشد.

نجفی زاده: چرا پاکستان نه؟
قریشی: چرا پاکستان نه؟ آنان در پاکستان نیستند. محور 

آنان در پاکستان نیست.

نجفی زاده: پس می تواند، این در افغانستان باشد.
قریشی: در افغانستان؟ این بر حکومت شما است که تصمیم 
بگیرد. اگر آنان در افغانستان هستند، شما تصمیم بگیرید که 

آیا می خواهید دیدار کنید؟

بن  اسامه  پاکستان،  نخست وزیر  خان،  عمران  نجفی زاده: 
الدن را شهید خطاب کرد.

از موضوع هستید. آن  بیرون  باز هم، شما  قریشی: خوب. 
از  مشخصی  بخش  و  بود.  شده  قول  نقل  موضوع  از  بیرون 

رسانه ها آن را روی هم درست کردند.

نجفی زاده: آیا اسامه بن الدن یک شهید بود؟ شما مخالف 
هستید؟

قریشی: من از این پرسش می گذرم.

نجفی زاده: بیایید به تأثیر هند در افغانستان برگردیم. شما 
کمی به آن اشاره داشتید. چند کنسولگری هند در افغانستان 

است؟
قریشی: در روی کاغذ چهار است.

نجفی زاده: غیررسمی؟
قریشی: شما بهتر می دانید.

نجفی زاده: شما بر چیزی که روی کاغذ است شک دارید؟
قریشی: نه. من می گویم که ما احساس می کنیم که با هند 
هم مرز نیستید و البته که روابط مستقل دارید و روابط دوگانه 
باشید.  روابط مستقل داشته  با هند  دارید که  دارید و حق 
شما با هند تجارت می کنید، شما در آن جا کارهای توسعه ای 

درباره اگر بن بست صلح... افغانستان  در  و حتا  پاکستان  در  این  و  نجفی زاده: 
دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادی رسانه و آزادی بیان 

چه پیامی را می دهد؟
قریشی: در پاکستان؟

نجفی زاده: بلی، بازداشت های اخیر و...
بروید،  پاکستان  به  شما  کنید،  باور  کنید،  باور  قریشی: 
در  این جا  ببینید، شما  تلویزیون ها  به  ببینید،  روزنامه ها  به 
اسالم آباد هستید. بحث های تلویزیونی را ببینید که مطبوعات 
ما به چه پیمانه مستقل هستند. مطبوعات در پاکستان کاماًل 
مستقل هستند و ما به حیث دموکرات  ها نمی خواهیم رسانه ها 
را محدود کنیم، به خاطری که امروز این کار را نمی توانید 
با  است،  در دست رس  که  تازه  وسایل  با  بخواهید.  اگر  حتا 
نمی توانید  نمی توانید. شما  را  این کار  اجتماعی،  رسانه های 
موضوعات را پنهان کنید. ما این را می شناسیم و می پذیریم. 

ما هیچ گاهی مطبوعات را محدود نمی کنیم.

نجفی زاده: پس کدام قوانین بر رهبران پی تی ام می تازند؟
قریشی: خوب، اگر حمله ای بر پاسگاهی باشد، پس این گذار 

از قانون است.

نجفی زاده: آیا تندروی برای پاکستان یک چالش است؟
قریشی: این برای جهان یک چالش است. متأسفانه سطح 
تحمل در همه جا پایین رفته، سطح عدم تحمل بلند رفته 
رشد  حال  در  همه جا  در  رادیکالیسم  و  افراط گرایی  است. 

بوده اند، نه تنها در پاکستان، در همه جا.

نجفی زاده: این جا چگونه با آن برخورد می کنید؟
قریشی: ببینید که روز دیگر در کانادا چه اتفاق افتاد. پنج 
شهروند بی گناه پاکستانی در کانادا کشته شدند، چرا؟ من از 
نخست وزیر جاستین ترودو قدردانی می کنم که این کار را به 

حیث یک حمله اسالم هراسی و تروریسم دانست.

برخورد  چگونه  این جا  در  رادیکالیسم  با  شما  نجفی زاده: 
می کنید؟ به حیث یک کشور و ملت.

مردم  مطلق  اکثریت  یک  که  باورم  این  به  من  قریشی: 
آنان  نیستند.  افراط گرا  آنان  هستند،  میانه رو  پاکستان  در 
در  آنان  می خواهند.  صلح  آنان  می کنند.  پیروی  قانون  از 
وضعیت زنده گی پیش رفت می خواهند. آنان می خواهند که 
از خانواده های شان حمایت کنند و زنده گی عادی را به پیش 

ببرند.

سطح  در  پاکستان  هویت  درباره  شما  دیدگاه  نجفی زاده: 
جهان چیست؟

قائد  ما  موسس  توسط  پاکستان  دیدگاه  خوب،  قریشی: 
اعظم محمدعلی جناح گذاشته شد. ارزش هایی که او تأیید 
کرد، حزب من، حزب نخست وزیر عمران خان، به ارزش ها و 

دیدگاه او باور دارند.

نجفی زاده: مثاًل؟
قریشی: مثاًل دولت اسالمی دموکراتیک با رفاه.

نجفی زاده: بیایید درباره اسالم و مشخصاً مسلمانان صحبت 
کنیم. مثاًل، مسلمانان در چین. کسانی که شکنجه می شوند. 
آیا سیاست به شما اجازه می دهد که در این باره نظر بدهید؟
قریشی: خوب، آیا مجبور هستید درباره هرچیز در محضر 

عام صحبت کنید؟ آیا چنین است؟

نجفی زاده: اگر شما به ارزش ها باور دارید.
قریشی: اگر شما به ارزش ها باور دارید، اگر شما یک رابطه 
مختلف با کشورهای مختلف دارید و با دوستان، ما یک راهکار 
ما  است.  دوست  یک  می گیریم. چین  پیش  در  را  متفاوتی 
چین را به حیث یک دوست می شناسیم. و چین در روز خوب 

و بد در کنار پاکستان بوده است.

خارجه،  وزیر  آقای  پرسش،  آخرین  عنوان  به  نجفی زاده: 
تاریخ کسانی را که مجسمه های بودای بامیان را انفجار دادند، 

چگونه قضاوت کند؟
و هم زیستی  به صلح  قریشی: خوب من کسی هستم که 
اقلیت ها است.  برای  باور دارم. در اسالم، جایی  ادیان  میان 
افرادی که فکر می کنند که یک دید متفاوت را عملی کنند. 
ما باید به آنان احترام کنیم. در پاکستان شما می بینید که 
معبدها و گرودواره ها است و کلیساها و نیز مسجدها است. 
فعالیت دارند. اقلیت ها در این جا مانند پاکستانی های عادی 

زنده گی می کنند.

نجفی زاده: تاریخ آنانی را که مجسمه های بودای بامیان را 
انفجار دادند، چگونه قضاوت کند؟

قریشی: ما باید اماکن مذهبی و سمبول های تمام مذاهب 
را احترام کنیم.

نجفی زاده: تاریخ چگونه کسانی که رییس جمهور نجیب اهلل 
را به دار زدند، قضاوت کند؟

می کشد،  را  بی گناه  شخص  یک  که  کسی  هر  قریشی: 
می تواند به عدالت کشانده شود. زنده گی انسان ها مهم است. 
زنده گی هر انسان مهم است. و این از آموزه های اسالم است 

در هر جامعه متمدن.

نجفی زاده: شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه، سپاس از 
وقت تان.

قریشی: سپاس.
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محمدقاسم عرفانی، 
پژوهشگر سیاست 

بین الملل

8صبح، کابل
قوه  در  حضور  سال ها  از  پس  رییسی  سیدابراهیم 
انتخابات  در  خورشیدی   ۱۳96 سال  ایران،  قضاییه 
حسن  برابر  در  اما  کرد،  اشتراک  جمهوری  ریاست 
روحانی شکست خورد و موفق نشد بر کرسی ریاست 
جمهوری تکیه بزند. او حدود یک  سال پس از شکست 
در انتخابات ریاست جمهوری، با حکم علی خامنه ای، 
قوه  رییس  عنوان  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  رهبر 

قضاییه گماشته شد.
که  جمهوری  ریاست  انتخابات  مناظره های  در 
محسن  می شد،  نشر  ایران  حکومتی  تلویزیون  از 
مهرعلی زاده، نامزد ریاست جمهوری، در جریان یک 
برنامه زنده که میلیون ها نفر بیننده داشت، گفت که 
رییسی تنها شش صنف در مکتب درس خوانده و با 
این میزان تحصیالت نمی تواند کشور را اداره کند، اما 

رییسی مدعی است که مدرک دکترا دارد. 
»قاضی  عنوان  با  مطلبی  در  رویترز  خبرگزاری 
تندرو رییس جمهور ایران شد«، به پیروزی رییسی 
واکنش نشان داده است. از دید بسیاری از فعاالن و 
تحلیل گران سیاسی در ایران، سیدابراهیم رییسی یکی 
از گزینه های اصلی جانشینی رهبر جمهوری اسالمی 
ایران می باشد و رسیدنش به ریاست جمهوری بخشی 

از تالش او برای رهبر شدن است.

انتخابات پُرحاشیه و جنجالی
ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  دور  سیزدهمین 
حاشیه های زیادی داشت و جنجال های آن خبرساز 
شد. شاید خبرسازترین و جنجالی ترین خبر انتخاباتی 
ایران، رد صالحیت شدن علی الریجانی، مشاور رهبر 
اسالمی/پارلمان  شورای  مجلس  پیشین  رییس  و 
علی  بود.  ایران  برجسته سیاسی  از شخصیت های  و 
قوه  پیشین  رییس  الریجانی،  صادق  برادر  الریجانی 
قضاییه ایران و از چهره های نزدیک به علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اسالمی ایران است که ۱2 سال و در 
یا  اسالمی  شورای  مجلس  ریاست  پیاپی  دوره  سه 
پارلمان ایران را بر عهده داشت. چند روز پس از اعالم 
فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری  و رد 
صالحیت شدن علی الریجانی،  رهبر جمهوری اسالمی 
ایران بدون نام گرفتن از او، به گونه تلویحی گفت که 
در حق یکی از نامزدها جفا شده و باید این جفا جبران 
به  او سبب نشد که الریجانی  اما موضع گیری  شود، 

جمع نامزدان نهایی راه پیدا کند.
هم زمان با این، رد صالحیت شدن محمود احمدی نژاد، 
زیادی  نیز حاشیه های  ایران،  پیشین  رییس جمهور 

اگرچه رییس جمهور در ایران با رای مستقیم مردم 
کشور  آن  اساسی  قانون  طبق  اما  می شود،  انتخاب 
نیاز به توشیح رهبر مذهبی ایران نیز دارد. از طرف 
زیر  نیز  ایران  در  سیاست گذاری  کلی  خطوط  دیگر 
این  از  می شود.  انجام  کشور  این  مذهبی  رهبر  نظر 
اساسی  ایران، خطوط  تغییر رییس جمهور در  با  رو 
سیاست خارجی و هم چنین مدیریت داخلی آن کشور 
دچار تحول ماهوی بنیادی نمی شود. با این وجود از 
آن جایی که رییس جمهور عالی ترین مقام اجرایی آن 
کشور در داخل و عالی ترین مقام رسمی ایران در امور 
بین الملل است و رهبری شوراهایی چون شورای عالی 
امنیت ملی ایران و شورای بازنگری قانون اساسی و 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  کابینه  رهبری  هم چنین 
برعهده دارد، تأثیرگذاری او را نمی توان نادیده گرفت. 

براساس اعالم مقام های ایرانی، سیدابراهیم رییسی با 
این  به عنوان رییس جمهور  آرا  کسب 6۱.9 درصد 
کشور انتخاب شده است. پیروزی او در انتخابات دور 
داشتند  باور  تحلیل گران  از  بسیاری  و  نبود  ذهن  از 
که با حذف علی الریجانی، رییسی پیروز خواهد شد. 
دلیل  به  که  شد  برگزار  اوضاعی  در  ایران  انتخابات 
حکومت،  از  مردم  نارضایتی  و  اقتصادی  مشکالت 

کارزار گسترده ای برای تحریم آن آغاز شده بود.
اقتصادی، ساقط شدن هواپیمای  افزون بر مشکالت 
اوکراینی از سوی سپاه پاسداران ایران، کشته شدن 
صدها معترض به گرانی پترول در اعتراض های سال 
۱۳9۸ و همه گیری ویروس کرونا، عوامل دیگر حضور 
کم رنگ مردم در انتخابات پنداشته می شود. شماری 
از شهروندان ایرانی با نشر ویدیوهایی در شبکه های 
بودن  خلوت  از  فارسی زبان،  رسانه های  و  اجتماعی 

مراکز رای گیری روایت کردند.
میزان  بین المللی،  رسانه های  برخی  گزارش  به 
ایران  اخیر  انتخابات  در  رای دهنده گان  مشارکت 
نسبت به دوره های گذشته بسیار اندک بوده است. از 
جانب دیگر، رسانه های وابسته به حکومت و تلویزیون 
در  مردم  حضور  از  تصاویری  نشر  با  ایران  حکومتی 
اشتراک  از  را  خودشان  روایت  رای گیری،  محل های 

گسترده رای دهنده گان در انتخابات بازتاب دادند.

رییس جمهور جدید ایران کیست؟
سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور منتخب ایران، از 
چهره های جنجالی و افراد نزدیک به رهبر جمهوری 
اسالمی ایران است. او از سن 20 ساله گی و پس از 
قضایی  دستگاه  وارد  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی 
شد و در بخش های گوناگون قوه قضاییه این کشور 
کار کرده است. آقای رییسی یکی از چهره های اصلی 
سال  در  ایران  حکومت  مخالفان  گسترده  اعدام های 

۱۳67 خورشیدی دانسته می شود. 
خواستار  واکنش،  اولین  در  بین الملل  عفو  سازمان 
پی گرد سیدابراهیم رییسی به اتهام ارتکاب »جنایت 
علیه بشریت« شده است. عفو بین الملل گفته است 
حکومت  بلند  سمت های  در  گذشته  در  رییسی  که 
جمهوری اسالمی ایران در نهادهای عدلی و قضایی کار 
کرده و متهم به مشارکت در صدور احکام خودسرانه 
»اعدام« برای هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال 

۱۳67 است.

روز  ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  سیزدهمین 
جمعه، 2۸ جوزا، برگزار شد و ابراهیم رییسی به عنوان 
هشتمین رییس جمهور منتخب این کشور پیروز این 
اسد  در ۱2  او  است  قرار  اعالم شد.  رقابت ها  از  دور 
رسماً سکان رهبری قوه مجریه ایران را برعهده بگیرد.

از آن جایی که ایران یکی از همسایه گان مهم افغانستان 
است، این پرسش مطرح می شود که با تغییر دولت در 
ایران و روی کار آمدن آقای رییسی ، چه چشم اندازی 
برای مناسبات دو کشور متصور است و آیا قرار است 
کدام تحولی مهمی در روابط دو جانبه رخ دهد یا خیر؟ 
برای ارایه پاسخ نسبتاً جامع به این پرسش، دو موضوع 

نیاز به کمی تبیین دارد. 

جایگاه ریاست جمهوری در ایران 

گذشته  دور  در  که  احمدی نژاد  داشت.  همراه  به 
پیش  بار  این   بود،  شده  صالحیت  رد  هم  انتخابات 
ریاست  انتخابات  نامزدهای  نهایی  فهرست  اعالم  از 
جمهوری هشدار داد که اگر تأیید صالحیت نشود، در 
انتخابات شرکت نخواهد کرد و رای هم نخواهد داد. 
افشاگری های محمود احمدی نژاد از حمالت تخریبی 
هسته ای  تأسیسات  محرمانه  و  مهم  اسناد  سرقت  و 
جاسوسی  سازمان  سوی  از  ایران  فضایی  سازمان  و 

اسراییل، بازتاب گسترده ای داشت. 
برمبنای قانون اساسی ایران، نامزدهای نهایی انتخابات 
گزینش  اساسی«  قانون  نگهبان  »شورای  سوی  از 
می شوند و افراد برای رسیدن به ریاست جمهوری باید 

ابتدا از فیلتر این شورا بگذرند.

استقبال کم رنگ مردم
حضور کم رنگ مردم در پای صندوق های رای ، یکی 
ریاست  انتخابات  از  دور  این  مهم  مسایل  از  دیگر 
جمهوری ایران بود. رسانه های بین المللی و رسانه های 
فارسی زبان مخالف حکومت ایران از تحریم گسترده 
انتخابات  دور  سیزدهمین  در  مردم  اندک  حضور  و 
رسانه های  برخی  می کنند.  روایت  جمهوری  ریاست 
فارسی زبان با نشر تصاویری از حضور کم رنگ مردم 
تحریم  از  رای دهنده گان ،  اندک  بسیار  اشتراک  و 
انتخابات از سوی مردم و اعتراض به وضعیت موجود 
در این کشور خبر می دهند. شماری از شخصیت های 
سیاسی نیز از کارزار تحریم انتخابات حمایت کرده اند. 
چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
ایرانی  شهروندان  سوی  از  گسترده ای  کارزار  ایران، 
برای تحریم انتخابات آغاز شد و برگزارکننده گان آن از 
مردم خواستند تا با عدم اشتراک در انتخابات، اعتراض 
خود را به حکومت و مشکالت موجود در ایران بیان 

کنند. 
در  مردم  گسترده  حضور  اما  ایران  حکومت  دید  از 
پای صندوق های رای ، نشانگر حمایت مردم از نظام 
و روشی برای اثبات مشروعیت حکومت و نظام است. 
پای  در  مردم  حضور  برای  نیز  گسترده ای  تبلیغات 
صندوق های رای و شرکت در روند انتخابات از سوی 
با وجود همه گیری گسترده  انجام می شود.  حکومت 
ویروس کرونا در ایران، رسانه  های وابسته به حکومت 
و تلویزیون حکومتی از حضور گسترده مردم در پای 
صندوق های رای  و استقبال پُرشور از انتخابات روایت 
دوام دار  گونه  به  ایران  حکومتی  تلویزیون  کردند. 
را  رای دهی  مراکز  در  مردم  حضور  از  زنده  تصاویر 
نشر کرد و رهبر ایران هم از حضور مردم در انتخابات 

سپاس گزاری کرد. 
اصالح طلب  سیاسی  جناح  نامزدان  کم رنگ  حضور 
به  وابسته  چهره های  بیش تر  شدن  صالحیت  رد  و 

از طرف دیگر میزان صالحیت رییس جمهور در رویه 
عملی بسته گی به رویکرد سیاسی اصالح طلبانه و یا 
نظام  در  قدرت  در ساختار  دارد.  نیز  او  اصول گرایانه 
سیاسی ایران رهبر مذهبی ایران مسووالن نهادهای 
نظامی ـ امنیتی، قوه قضاییه و شورای نگهبان قانون 
معموالً  که  می کند  تعیین  و  منصوب  را  اساسی 
نیروهای اصول گرا گزینش می شوند. لذا حکومت ـ در 
از سوی چهره های  اگر  ـ  گفته می شود  دولت  ایران 
رهبری   )۱۳92-۱۳۸4( احمدی نژاد  مثل  اصول گرا 
نظام سیاسی  و  با چالش کم تری مواجه است  شود، 
اصالح طلبان  سوی  از  اگر  اما  می شود،  یک دست تر 
روحانی  و حسن   )۱۳۸4-۱۳76( دوره خاتمی  مثل 
)۱۳92-۱400( اداره شود، با چالش و یا دو دسته گی 
بیش تری مواجه خواهد بود. ابراهیم رییسی چون در 
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جناح  این  جایگاه  تضعیف  سبب  اصالح طلب ها، 
آنان  این است که  بر  باورها  و  ایران شد  سیاسی در 
خواهند  ایران  سیاسی  آینده  در  کم رنگ تری  نقش 
تنش  بدون  روابط  خواهان  اصالح طلب ها  داشت. 
اصول گرایان  مانند  و  هستند  اروپایی  کشورهای  با 

دیدگاه های تند ندارند.

آمار و ارقام انتخابات
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران، هفت 
نامزد از سوی شورای نگهبان تایید صالحیت شدند، اما 
سعید جلیلی، علی رضا زاکانی و محسن مهرعلی زاده، 
رقابت  و  دادند  انصراف  انتخابات  برگزاری  از  پیش 
میان چهار نامزد باقی مانده یعنی سیدابراهیم رییسی، 
و سیدامیرحسین  رضایی   عبدالناصر همتی، محسن 
به گزارش رسانه های  برگزار شد.  قاضی زاده هاشمی 
ایرانی به نقل از ستاد انتخابات این کشور، سیدابراهیم 
یعنی  رای  میلیون   ۱7 از  بیش تر  کسب  با  رییسی 
چیزی حدود 6۱.9 درصد آرا، به عنوان رییس جمهور 
منتخب گزینش شد و حسن روحانی، رییس جمهور 
ایران، در دیدار با رییسی پیروزی او را تبریک گفته 

است.
عبدالناصر  درصد،   ۱۱.7 کسب  با  رضایی  محسن 
همتی با کسب ۸.۳ درصد و در نهایت سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی با کسب ۳.4 درصد آرا از رسیدن 
به کرسی ریاست جمهوری ایران بازماندند. براساس 
آمار ستاد انتخابات وزارت داخله ایران، میزان اشتراک 
مردم در انتخابات بیش تر از 24 میلیون نفر بوده است. 
این دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران به گونه 
الکترونیک و با استفاده از دستگاه های جدید برگزار 
روند  آغاز  در  تأخیر  از  زیادی  گزارش های  اما  شد، 
الکترونیک  دستگاه های  خرابی  دلیل  به  رای گیری 
برگزار  از  روحانی  این، حسن  از  پیش  داشت.  وجود 
نشدن انتخابات با دستگاه های الکترونیک انتقاد کرده 

بود.
آغاز  حالی  در  ایران  جمهوری  ریاست  جدید  دوره 
ایاالت  فلج کننده  و  شدید  تحریم های  که  می شود 
و  کرده  تضعیف  را  این کشور  اقتصاد  امریکا  متحده 
مشکالت و اقتصادی و گرانی شدید را به دنبال داشته 
اعتراض های  و  نارضایتی  سبب  که  مشکالتی  است؛ 
مقام های  و  است  بر ضد حکومت شده  مردم  شدید 

ایرانی هم به تأثیرات منفی آن اعتراف می کنند.
رییس  سیاسی  تحلیل گران  برخی  دید  از  هرچند 
جمهور نقش و قدرت چندانی در ساختار حکومتی 
ایران ندارد و حرف اول و آخر را در تمام موارد رهبر 
این کشور می زند، با این وجود باید منتظر ماند و دید 
ریاست جمهوری  در  رییسی  که حضور سیدابراهیم 

ایران می تواند گره مشکالت را باز کند یا نه.

گذشته برای تصدی تولیت »آستان قدس رضوی« در 
مشهد از سوی آیت اهلل خامنه ای منصوب شده و بود و 
هم اکنون نیز که ریاست قوه قضاییه ایران را برعهده 
نیز  انتخابات  در  و  است  ایران  رهبری  منصوب  دارد 
نماینده و کاندیدای اصلی جریان اصول گرا بود، انتظار 
نزدیک  همکاری  برای  بیش تری  پتانسیل  از  می رود 
با نهادهای غیر انتخابی در ایران برخوردار بوده و در 
دولت ایشان شاهد هم سویی داخلی بیش تری در ایران 

باشیم. 

مسایل مهم مطرح در روابط افغانستان و ایران 
متحده  ایاالت  مخصوصاً  و  غرب  با  ایران  مناسبات 
امریکا، مناسبات ایران با طالبان و نوع جهت گیری این 
کشور در روند جنگ و صلح افغانستان، نحوه تعامل 
مبادالت  ایران،  مقیم  افغان  مهاجران  با  ایران  دولت 
اقتصادی، مناسبات آبی و مبارزه مشترک با تروریسم 
و قاچاق مواد مخدر در سرحدات از جمله مسایل مهم 

و تأثیرگذار در روابط دو کشور است.
ادامه در صفحه 10

رییسی به کرسی ریاست 
جمهوری ایران رسید

دولت جدید ایران و چشم انداز 
مناسبات افغانستان و ایران

سیدابراهیم رییسی، رییس جمهور منتخب ایران، از چهره های جنجالی و افراد 
نزدیک به رهبر جمهوری اسالمی ایران است. او از سن 20 ساله گی و پس از 

پیروزی انقالب اسالمی ایران، وارد دستگاه قضایی شد و در بخش های گوناگون قوه قضاییه 
این کشور کار کرده است. آقای رییسی یکی از چهره های اصلی اعدام های گسترده مخالفان 

حکومت ایران در سال 136۷ خورشیدی دانسته می شود. 



جمهوری اسالمی ایران همسایه غربی افغانستان است. 
این کشور مشترکات تاریخی و فرهنگی با افغانستان 
دارد. بستر واحد فرهنگی و تمدنی در منطقه سبب 
حوزه  این  در  مختلف  کشورهای  که  است  شده 
جغرافیایی از اشتراکات تاریخی و فرهنگی برخوردار 
در  که  جدیدی  نسبتاً  اوضاع  و  شرایط  اما  باشند. 
جریان دو قرن نوزدهم و بیستم میالدی در این خطه 
با  افتاد، کشورها و ملت ها در مناطق جداگانه  اتفاق 
رسومات سیاسی متفاوت از هم شکل پیدا کردند. این 
میان  واضح سیاسی  مرزهای  تاریخی،  دگرگونی های 
ایران و افغانستان به عنوان دو همسایه ایجاد کرد و 
بعد از آن این دو کشور همسایه در کنار هم دیگر روابط 

و مناسبات متعادل سیاسی را در کارنامه  خود دارند.
و  جدی  تحول  ایران،  معاصر  تاریخ  قبل،  سال   4۳
تغییرآوری را پذیرفت و انقالب اسالمی در آن کشور به 
پیروزی رسید. نتیجه  آن، سرنگونی سلسله شاهنشاهی 
ایران و روی کار آمدن نظام جمهوری اسالمی بود. در 
سنت  و  شاخص ها  با  اسالمی  جمهوری  نظام  ادامه، 
خاص سیاسی که منحصر به ایران است، خلق شد و 
ادامه یافت. در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسالمی 
ایران، مقام رهبری تعریف شده که از صالحیت های 
قوی و اساسی سیاسی در نظام برخوردار است. سه 
قوه مجریه، مقننه و قضائیه با تفکیک صالحیت های 
قانونی در ساختار سیاسی نظام جایگاه متمایزی دارند 
جمهوری  ریاست  انتخابات  یک بار،  سال  چهار  هر  و 
آن کشور برگزار و رییس جمهور با رای مردم انتخاب 
ریاست  انتخابات  اکنون  انقالب،  از  بعد  می شود. 
جمهوری ایران وارد سیزدهمین فصل خود شده است 
که روز جمعه، 2۸ جوزای سال ۱400 برگزار شد. در 
این یادداشت، چگونه گی انتخابات و فضای انتخاباتی 
ایران و مهم تر از همه بُعد خارجی این انتخابات تحلیل 

و بررسی شده است.
تجربه انتخابات ریاست جمهوری  ایران در سیزده دوره 
متفاوت بوده است. مسوولیت برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری ایران را وزارت داخله آن کشور برعهده دارد 
و در چارچوب ستاد انتخاباتی، این پروسه را مدیریت 
می کند. اما پیش از این که کاندیدان ریاست جمهوری 
در ایران وارد رقابت انتخاباتی شوند، براساس برنامه 
را  انتخابات  نامزدان  شوند.  نامزد  بایست  تعیین شده 
نهاد موسوم به »شورای خبره گان« بررسی و فهرست 
نهایی کاندیدان را تهیه می کند. پس از آن، کاندیدانی 
پیدا  را  انتخابات  کارزار  در  حضور  صالحیت  که 

امریکا  گذشته  هه  دو  در  افغانستان  این که  با 
اما  داشته،  خود  راهبردی  شریک  عنوان  به  را 
مقام های  هم چنین  و  ما  کشور  در  سیاست گران 
بوده   عرصه  این  در  موازنه  بر قراری  به  قادر  ایرانی 
و غرب  ایران  روابط  در  تنش  نداده اند که  اجازه  و 
طبعاً  بیفگند.  جدی  سایه  دو جانبه  مناسبات  بر 
توافق  پی  در  چنان که  غرب  و  ایران  روابط  بهبود 
واقع   20۱۵ سال  در  برجام  به  موسوم  هسته ای 
شد، زمینه های بهتر و بیش تری را برای همکاری 
نهادهای ایرانی و افغانی فراهم می کند، ولی تشدید 
تنش در رابطه ایران و امریکا از جمله پس از ترور 
بر روابط  نتوانست  قاسم سلیمانی در سال ۱۳9۸ 
ایران و افغانستان تأثیر منفی بگذارد. از جانب دیگر 
نزدیکی روابط افغانستان و امریکا در مواردی مثل 
پی  در  امریکا  تحریم های  از  چابهار  بندر  معافیت 
خروج آن کشور از برجام و هم چنین صادرات نفت 
ایران به افغانستان، فرصت هایی را برای ایران فراهم 
کرده است. عالوه بر آن، در سایه حضور بیست ساله 
نظامی امریکا در کشور ما حضور فرهنگی ایران در 
این جا تقویت شده و بازار افغانستان برای کاالهای 
ایرانی محل مناسبی بوده است. با این وجود و به 
رغم این که امریکا به لحاظ نظامی در حال خروج 
سیاسی  متحد  عنوان  به  اما  است،  افغانستان  از 
افغانستان حضور دارد و افغانستان از کمک های آن 
کشور بهره مند می شود. لذا اگر بازگشت امریکا به 
امریکا و  ایران و  برجام تسجیل شود و تنش بین 
متحدانش در خاورمیانه ـ که نشانه هایی در روابط 
امریکا دیده می شود ـ کاهش  ایران و عربستان و 
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ایران نسبت به انتخابات را سبب شد.
عدم اشتراک چشم گیر مردم ایران در انتخابات، افزون 
بر دالیل فوق، نارضایتی مردم آن کشور را در بستر 
جمهوری  نظام  کلی  پالیسی های  به  نسبت  جامعه 
شاخص های  آمدن  پایین  می دهد.  نشان  اسالمی 
رفاه اجتماعی در ایران، گرانی زیاد مواد اولیه و مواد 
مورد ضرورت مردم در زنده گی روزمره، عواملی است 
ناراض  نظام  این  سیاست ورزی های  از  را  مردم  که 
و  بین المللی  مجامع  در  ایران  انزوای  است.  کرده 
تحریم های شدید علیه این کشور را مردم در اساس 
سیاست گذاری های نظام می بینند؛ لذا بخشی از مردم 
ایران پررنگ سازی انتخابات و شرکت در این پروسه 
سراسری را بی فایده می دانند. با توجه به این که رییس 
جمهور روحانی و آقای خامنه ای از مردم با لحن های 
متفاوت خواسته بودند که در انتخابات شرکت کنند 
انتخابات،  روز  که  بود  گفته  خامنه ای  آقای  حتا  و 
به  نیز  دیگری  سخنرانی  در  و  است  ایران  ملت  روز 
صراحت بیان کرده بود که عدم حضور مردم در پای 
صندوق های رأی به معنای فاصله  گرفتن آنان از نظام 
اسالمی است؛ اما استقبال مردم در روز انتخابات نشان 
ایران  جامعه  واقعیت  آنچه  میان  فاصله هایی  که  داد 
است و آنچه که مقامات از آن تصور و انتظار دارند، 

وجود دارد.
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین  حال،  هر  به 
برنده اعالم  ابراهیم رییسی  برگزار و  ایران  جمهوری 
می رسد،  نظر  به  مهم  فصل  این  در  که  آنچه  شد. 
سیاست  خارجی دولت آینده ایران است. کشورهایی 
برنامه های  هستند،  بهتری  سیاسی  ثبات  دارای  که 
استراتژیک شان در منطقه و جهان با تغییر دولت ها، 
به صورت اساسی تغییر نمی کند. ایران نیز تا حدی 
در شمار این کشورها می آید. به این معنا که سیاست 
خارجی ایران و اعمال آن در منطقه و جهان با روی 
کار آمدن دولت جدید تغییر چندانی نخواهد کرد؛ در 
کنار این که تعیین کننده اصلی سیاست های بزرگ در 
نظام جمهوری اسالمی ایران، شخص رییس جمهور 
ابعاد  در  رهبر  شخص  و  رهبری  نهاد  بلکه  نیست، 

مختلف، این مهم را برعهده دارد.
کشورهای  ایران،  دولت  خارجی  سیاست  حوزه  در 
غربی، به ویژه ایاالت متحده امریکا یک قطب اساسی 
سال های  در  امریکا  متحده  ایاالت  روابط  زیرا  است؛ 
اخیر با نظام جمهوری اسالمی ایران پرتنش و دارای 
تحریم های  است.  بوده  فراوان  ریخت های  و  شکست 
همه جانبه از طرف ایاالت متحده بر دولت و شرکت ها 
بسیار  پیامد های  ایران،  در  اشخاص  و  افراد  حتا  و 

شده و ثبت نشده افغانی در ایران زنده گی می کنند. 
این مهاجران که برخی نسل سوم شان در ایران در 
حال رشد است، با مشکالت و مسایل مختلفی از 
قبیل نحوه تمدید اقامت، مالیات بر کار و مالیات 
خدمات  سنگین  هزینه  اقامت،  دریافت  خاطر  به 
درمانی،  خدمات  گاز،  برق،  آب،  قبیل  از  عمومی 
ترانسپورت شهری، هزینه تحصیل و نحوه برخورد 
پولیس ایران با مهاجران فاقد مدرک اقامتی مواجه 
هستند که اتفاقاً قوه مجریه ایران با توجه به این که 
نهادهای  برعهده دارد و  رهبری پولیس را معموالً 
آموزشی، بهداشتی، شهرداری ها و مالیه را رهبری 
دارد.  افغان  مهاجران  با  تنگاتنگ  رابطه  می کند، 
مهاجرانی که در چارچوب قوانین ایران کار می کنند 
و معموالً در مشاغل سخت و پر خطر مشغول اند و 
در کنترل تورم نقشی کلیدی دارند، توقع دارند که 
دولت ایران در سامان دهی امور آن ها جانب انصاف، 
عدالت و ارزش های حقوق بشری را مطمح نظر قرار 
دهد. در طی سالیان گذشته مواردی بوده است که 
دولت های ایران و پاکستان که بیش ترین مهاجر ما 
را پذیرا هستند، طوری با مهاجران برخورد کرده اند 
از آن  ابزاری  استفاده  با عنوان  که تفسیر سیاسی 
عرصه های  از  یکی  رو  این  از  است.  گرفته  صورت 
مهمی که دولت جدید می تواند در آن ایفای نقش 
مثبت کرده و روابط دو دولت و دو ملت را بهبود 

بخشد، همین موضوع تعامل با مهاجران است.
در عرصه تجاری و مبادالت کاال ایران در سال های 
در پنج سال گذشته بزرگ ترین  اخیر و مخصوصاً 
شریک تجاری افغانستان محسوب می شود. بر اساس 
گزارش ساالنه وزارت صنعت و تجارت افغانستان، 
واردات کاال از ایران در سال ۱۳99 حدود ۱۱04 
میلیون دالر بوده است، در حالی که صادرات ما به 

می کنند، به صورت رسمی وارد این رقابت در سطح 
کشور می شوند. در این دوره، چهره ها و شخصیت های 
مطرح خود را نامزد کرده بودند که از جانب شورای 
رییس  نژاد،  احمدی  شدند.  صالحیت  رد  خبره گان 
نام های آشنایی  و...  ایران، حداد عادل  جمهور سابق 
صالحیت  خبره گان  شورای  از  نتوانستند  که  بودند 

شرکت در دور سیزدهم انتخابات را به دست آورند.
سیزدهم  دور  در  مطرح  چهره های  راهیابی  عدم 
تأثیرات اساسی  ایران، حداقل در دو حوزه  انتخابات 

داشت:
۱- بخشی از مردم که می خواستند در انتخابات 2۸ 
جوزا سهیم شوند، با رد صالحیت شدن نامزدان مورد 
نگریستند  تردید  دیده   با  انتخابات  این  به  نظرشان 
تنظیم شده  پیش  از  برنامه  ای  را  انتخابات  فرایند  و 
خواندند. نظرسنجی های مختلف این ادعا را به نحوی 
جامعه شناسی  استاد  نفیسی،  رسول  می کنند.  تأیید 
و سیاسی  »ابعاد منطقی  است که  معتقد  امریکا  در 
دیسکورس انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران و 
به  خصوص دوگانه رای دادن یا ندادن، نیاز به بررسی 
بیش تر و خالی از مالحظات حزبی و گروهی دارد و این 
در شرایطی است که در کل، مردم اقبالی به انتخابات 
نشان نمی دهند و عدم شرکت در انتخابات به عنوان 
نوع  به یک  تبدیل  یک عمل سیاسی سلبی تدریجاً 
عمل اثباتی می شود«. او در این مقاله توضیح می دهد: 
تنها ۳4.۱ درصد گفته اند  "ایسپا"  »بنابر نظرسنجی 
که در انتخابات شرکت می کنند که پایین ترین سطح 
در طول  ریاست جمهوری  انتخابات  در  شرکت جویی 

عمر این رژیم است.«
رقابت  میدان  اما  کم رنگ  نامزدان  میان  رقابت   -2
کاندیدان وسیع بود. روحیه حاکم بر پروسه انتخابات 
در دوران کمپاین نشان می داد که ابراهیم رییسی که 
قباًل رییس قوه قضائیه دولت جمهوری اسالمی ایران 
بود، پیروز این دوره انتخابات خواهد بود. این روحیه 
حتا در میان نامزدهای دیگر و طرف داران آنان دیده 
قبلی  دوره های  در  که  مسأله ای  عمده ترین  می شد. 
انتخابات ایران غوغا خلق و زمینه بسیج عامه مردم 
را فراهم می کرد، رقابت اصالح طلبان و اصول گرایان 
بود که در انتخابات در دو جبهه  رو در روی هم قرار 
می گرفتند. این گفتمان رایج در فضای سیاسی ایران 
بود.  افکنده  سایه  انتخابات  بر  و  غایب  دوره  این  در 
چهره هایی که در سکوهای به ظاهر رقیب بودند، در 
غایت مسأله تفاوت های زیاد در رویکرد سیاسی شان 
نسبت به سیاست داخلی و خارجی ایران نداشتند. از 
این جهت نیز کم رنگی و در نهایت کم عالقه گی مردم 

با  بهتر دو جانبه  زمینه  ساز همکاری  یابد، می تواند 
افغانستان در حوزه های مورد عالقه دو جانبه باشد. 

اگرچه با آغاز خروج بی قید و شرط قوت های غربی از 
افغانستان روند صلح در کشور با ابهام و پیچیده گی 
بیش تری مواجه شده ، اما روی دیگر سکه که تشدید 
راه  از  برای کسب قدرت  اشتهای طالبان  و  جنگ 
نظامی باشد، بیش تر از گذشته مطرح است. ایران 
که هم از ثبات و بی ثباتی در این جا متأثر خواهد 
شد و هم تجربه سلطه طالبان در دهه نود را دارد و 
از افراط گرایی رادیکال مذهبی در منطقه احساس 
خطر می کند، می تواند با اتخاذ موضعی روشن در 
قبال افزون طلبی طالبان، نقش کلیدی در حمایت 
وادارسازی  و  افغانستان  در  دموکرتیک  نظام  از 
توجه  با  بازی کند.  روند صلح،  پذیرش  به  طالبان 
وزارت خارجه  و مشخصاً  مجریه  قوه  به هم سویی 
جدید ایران با سپاه، در دولت آقای رییسی، ظرفیت 
فراهم  زمینه  این  در  ایران  منسجم تر  کنش  برای 
شده است. در سال های اخیر که ایران در مواردی 
پذیرای هیات گروه طالبان بود و از نقش این گروه 
در آینده افغانستان دفاع می کرد، مقام ها در کابل 
نظر  به  کردند.  یاد  دولت محور  تعامل  ضرورت  از 
می رسد با توجه به تحوالت جدید در صحنه سیاسی 
افغانستان، اتخاذ رویکرد دولت محور از جانب ایران 
در قبال جنگ و صلح افغانستان، از اهمیت بسیار 

باال برخوردار است. 
برخورد دولت  نحوه  از مسایل کلیدی،  یکی دیگر 
است.  کشور  این  مقیم  افغان  مهاجران  با  ایران 
بر اساس تخمین ها حدود سه میلیون مهاجر ثبت 

سنگینی داشته است. فشار بیش تر این تحریم ها بر 
مردم  در حال گردش  و  روان  اقتصاد  و  عادی  مردم 
کشور  یک  عنوان  به  افغانستان  است.  بوده  ایران 
مستقل در چارچوب همکاری های درازمدت با ایاالت 
متحده امریکا قرار دارد و در این بیست سال اخیر در 
جبهه واحد در برابر تروریسم بین المللی رزمیده اند. در 
جانب دیگر، افغانستان با جمهوری اسالمی ایران نیز 
روابط و مناسبات مبتنی بر احترام دارد. رابطه پرتنش 
امریکا و ایران اما در زمان های مختلف، نتایج نامناسب 

بر شرایط افغانستان داشته است.
نزدیکی و سازش دولت های ایران و امریکا روی مسائل 
مورد منازعه هر دو کشور در ابعاد مختلف، بر اوضاع 
افغانستان تأثیر دارد. در بخش اقتصادی، وقتی تحریم  
بر ایران از جانب امریکا کاهش پیدا کند، ارزش واحد 
به  امر  این  و  امروز می شود  از  بهتر  این کشور  پولی 
افغانستانی  کارگران  درآمد  روی  مستقیم  صورت 
شاغل در ایران و از این رهگذر روی وضعیت زنده گی 
خانواده های این کارگران اثر مثبت می گذارد. میزان 
صادرات و واردات مواد غذایی و مواد دیگر مورد نیاز 
جامعه افغانستان از ایران، با برطرف شدن تحریم ها، 
بهتر خواهد شد. این ها گزینه هایی است که به صورت 
مستقیم روی بخش عمده ای از اقتصاد افغانستان تأثیر 
می گذارد. در بخش امنیتی و سیاسی نیز افغانستان 
متأثر از وضعیتی است که ایران در مقابله با کشورهایی 
چون امریکا قرار می گیرد. تنش بیش تر میان ایاالت 
متحده امریکا و ایران بر میزان ناامنی در افغانستان 
دولت های  آمدن  وجود  به  است.  داشته  اثر  همواره 
این فرصت  امریکا،  ایران و  متعادل در هر دو کشور 
را مهیا خواهد کرد که از آن افغانستان استفاده خوب 
و جمهوری  امریکا  متحده  ایاالت  قدر  هر  زیرا  کند؛ 
مسالمت آمیزی  و  نزدیک  رابطه  از  ایران  اسالمی 

برخوردار باشند، به سود افغانستان خواهد بود.
با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، امید نمی رود 
زیرا  شود؛  رونما  حوزه  این  در  چندانی  تغییرات  که 
آقای رییسی از محدود چهره های نزدیک و موافق با 
دولت  اگر  اما  است.  ایران  رهبری  نهاد  سیاست های 
جدید ایران تحت رهبری آقای رییسی در آینده بتواند 
بخشی از مشکالتش را با جامعه جهانی و به خصوص 
امریکا حل کند و موافقت نامه تاریخی برجام احیا شود، 
افغانستان  به  ابعاد مختلف  در  امر کمک شایان  این 
خواهد کرد. اما آنچه که از عقبه  سیاسی آقای رییسی 
بسیار  امر  این  که  گفت  می توان  می شود،  فهمیده 

مشکل به نظر می رسد.
یا  دادن  »رای  مقاله  از  نوشته  این  در  یادداشت: 
رای ندادن در انتخابات ۱400 از نگاه رسول نفیسی، 
جامعه شناس« استمداد جسته ام. این مقاله در سایت 

صدای امریکا موجود است.

این کشور تنها در حدود ۸ میلیون دالر بوده است. 
در همین سال واردات از پاکستان، هند و قزاقستان 
به ترتیب 7۳2 میلیون، 490 میلیون و 64۸ میلیون 
دالر بوده است. از این رو تقویت مناسبات اقتصادی 
همواره به نفع ایران بوده و مصرف کننده گان افغان 
این  کاالهای  از  استفاده  عالقه مند  دالیلی  به  نیز 
کشور هستند. اما تقویت روابط در این زمینه ایجاب 
می کند که دولت جدید ایران در قسمت صادرات 
افغانستان تسهیالت بیش تر قایل شده و  کاالهای 

زمینه را برای ارتقای این همکاری فراهم کند.
مخدر،  مواد  قاچاق  و  تروریسم  با  مشترک  مبارزه 
این  در  است.  دو جانبه  همکاری  مهم  عرصه  دیگر 
عرصه هرچه روابط دولت محور و همکاری دولت های 
ایران و افغانستان افزایش یابد، زمینه برای کنترل 
بهتر مرزها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر فراهم 
می شود. انتظار می رود دولت جدید ایران با درک 
این مهم که رویکرد حمایت از نیروهای شورشی و 
مخالف دولت هم زمینه همکاری در سایر عرصه ها 
را  مرز مشترک  در  نا امنی  و هم  آسیب می زند  را 
نیروهای  با  و همکاری  روابط  تشدید خواهد کرد، 
از گذشته در  بیش  را  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 

دستور کار قرار دهد.
در نتیجه تأمین منافع مشترک دو کشور در گرو 
افزایش همکاری دو جانبه است و با توجه به روند 
در حال تکمیل خروج قوای خارجی از افغانستان، 
همکاری  از  جدیدی  فصل  که  می رود  انتظار 
دولت محور تقویت شود و دولت جدید ایران با توجه 
به نزدیکی و هم سویی ای که با ارگان های امنیتی 
دارد،  کشور  آن  در  سیاست گذاری  کالن  سطح  و 
ظرفیت آن را دارد که گام های موثری را در تمامی 

زمینه های یاد شده بردارد.

فراز و فرودهای انتخابات ایران
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عقربه گرد  تیک تاک...  تیک تاک، 
بازی  ثانیه ها  و  دقیقه ها  با 
می کرد. ساعت دیواری کوچک 
روی دیوار آرام و قرار نداشت. 
از روی  عقربه گرد  عبور  صدای 
بود.  آزاردهنده  برایش  ثانیه ها 
به  و  پهلو می چرخانَد  به  را  خود 
می شود.  خیره  دیواری  ساعت 
شاید خسته گی و تشنه گی ماه رمضان او را اذیت می کرد 
یا قلب مادرانه اش از چیزی خبر می داد. هنوز موفق نشده 
بود چشمانش را ببندد و با خیال راحت به خواب برود . 
و   می افتد  سرش  روی  سقف  از  گج  تکه های  گرومپ، 
چهار دیوار خانه مانند چهار ستون بدنش می لرزد؛ شیشه  
کنار دروازه می شکند و روی کتاب های قمرگل می افتد. 

برای دومین و سومین بار گرومپ و گرومپ. 
چادر سرمه ای رنگش از سرش به زمین می افتد و قلبش 
از جا کنده می شود. خوشی و لبخند مانند قاصدکی از 
وجودش پر می کشد و او به تب وتاب می افتد. برمی خیزد 
و به سمت پشت  بام می رود تا خبر این صدا را از شهر 
بگیرد. هنوز عقربه گرد  حرکت می کند و دقیقه ها 4 و 27 
دقیقه عصر را نشان می دهد. همان دقایق شوم که کاش 
میلیون ها ثانیه و عقربه  کنار هم تلنبار می شد و به آن 
لحظات شوم ختم نمی شد. او مادر است، مادر قمرگل. با 
پای برهنه زینه ها را طی می کند و به پشت  بام می رسد. 
از  بلند است. پدران و مادران آشفته  از دامنه کوه  دود 
انتحاری در  به هم دیگر خبر حمله  و  کوچه ها می دو ند 

مکتب سیدالشهدا را می دهند.
بدنش سست می شود و پاهایش ناتوان از ایستادن. سرش 
سرش  دور  شهر  انگار  می گیرد.  دستانش  با  محکم  را 
می چرخد. از پشت بام تا خانه چند بار به زمین می افتد 
و بلند می شود. خود را به تلفن می رساند و به پسرش 
زنگ می زند. بعد احوال دخترانش را می گیرد که در راه 
دانشگاه بودند. اما قمرگل، دردانه  خانه ، نه موبایلی دارد 

اکنون نیست.
اصلی  تا سرک  را  به سختی خود  روز  آن  قمرگل  مادر 
می رساند و در میانه های سرک دختر بزرگش را می بیند 
که با اضطراب به سمت مادرش می آید. به کمک هم دیگر 
به سمت مکتب راه می افتند. در کوچه ها و سرک جای 
آورده  هجوم  مکتب  به سمت  مردم  همه   و  نبود  خالی 
بودند. داد و فریاد، گریه و اضطراب مادرانه و پدرانه شهر 

را دچار آشوب کرده بود. 
وقتی نزدیکی مکتب می رسند، می بینند انگار تمام مردم 
که  می بینند  باشند.  شده  جمع  نقطه  همین  در  شهر 
افتاده اند و مادران  با لباس های سیاه هر طرف  دختران 
در میان دختران می گردند تا جگرگوشه های شان را پیدا 
کنند. مادر قمرگل در جایش میخ کوب می شود و قدم از 
قدم برنمی دارد. می ترسد قمرگل زنده نباشد، می ترسد 
دخترش سوخته باشد، می ترسد فقط کتاب هایش را به 

خانه ببرد. 
برادر قمرگل، حبیب اهلل، وقتی صدای انفجار را می شنود، 
نزدیک  وقتی  می رود.  مکتب  سمت  به  کارش  محل  از 
مکتب می رسد، نشانی از قمرگل نمی بیند و هیچ کس 
به  خواهرش  هم صنفان  از  بسیاری  ندارد.  خبر  او  از 
شفاخانه ها منتقل شده بودند و تعدادی هم، دیگر زنده 
زمین  روی  از  نیز  را  آن ها  بی جان   جسم های  نبودند. 

برداشته و به شفاخانه انتقال داده بودند. 
حبیب اهلل یک  لنگ کفش، دستکول مکتب و دو تا از 
بقیه  پیدا می کند.  بود  را که سالم  کتاب های خواهرش 
کتاب هایش سوخته بود. مادر و خواهرش نیز وقتی خبری 
از قمرگل نمی شنوند، به سمت خانه می روند. مادرش در 
مسیر راه به هر دختری برمی خورد، احساس می کند قمر 
او، تا  خودش است، اما هیچ یک قمرگل نبود. در نبود 

خانه هزاران بار می میرد و زنده می شود. 
حبیب اهلل یادگارهای قمرشان را به خانه می آورد و خود 
شفاخانه ها  به  خواهرش  یافتن  برای  دیگر  نفر  چند  با 

می روند. او قمر خانه شان بود، دردانه و یک دانه شان .
ساعت 7 شام، دو ونیم ساعت پس از 4:27 دقیقه، قمرگل 
را از شفاخانه امام زمان برچی پیدا می کنند. این حکایت 
یک برادر است، یک مرد این شهر. یا هم حکایت تمام 

مردان یک شهر سوخته است. 
وقتی حبیب اهلل از آن روز می گفت، دقیقاً ۳۳ روز گذشته 
بود، اما هنوز یاد قمرگل قلبش را می سوزاند و چکیدن 

اشک هایش انگار تنها کاری بود که او را آرام می کرد. 
قمرگل را به خانه می آورند، نه در روشنی روز، بلکه در 
تاریکی شب. بدن سوخته او را می آورند. قمر را بی نفس 
می آورند. وقتی مادرش صورت دخترش را می بیند، داد 
بود،  زیبا  قمر  نیه«.  ازمه  قمر  »ای  می گوید  و  می زند 
که  بود  دراز  موهایش  داشت،  بزرگ  و  سیاه  چشمان 
و  بود  سوخته  قمر  آن  اما  می بست،  پشت  به  همیشه 
صورتش را نمی شد تفکیک کرد. موهایش نبود و چشمان 
زیبایش بسته شده بود. چند ساعت پس از 4:27 دقیقه 
قمرگل را از خانه می برند و در مسجد غسل می دهند. 
برادرش جنازه  او را از روی ساعت دستی اش که همان 
روی  قلم  جای  از  و  می داد  صدا  تیک تاک  نیز  لحظه  
انگشتش شناخته بود. قمر را آن شب بردند و جایش کنار 

و نه خبری. چادرش را به سرش می کشد. هنوز صدای 
خنده های قمرگل را می شنود، هنوز بوسه هایی که قبل 
نثار گونه های مادرش کرده بود را  از رفتنش به مکتب 
دروازه  قفل  روی  را  دستانش  هنوز  و  می کند  احساس 
می فهمد؛ دستان کوچک و گندمی رنگش. چپلک هایش 
طی  را  بیست متره  طوالنی  سرک  مسیر  و  می پوشد  را 
عبور  آن  از  قمرگل  روزانه  که  سرکی  همان  می کند؛ 
می کرد؛ همان سرکی که قمرگل با طی کردن آن هزاران 
خیال و رویا با خود می بافید؛ کوچه ای خاکی که بیش تر 
گرفته  آن  را  طرف  دو  دو منزله  و  یک منزله  خانه های 
است. دیوار دیوار آن کوچه، شاهد شوخی ها، خنده ها و 

بازی گوشی های قمرگل بود.
قمرگل  مادر  بود.  گذشته  دقیقه   4:27 از  دقیقه  چند 
سنگ و چوب را احساس نمی کرد و با وجودی  که گاه 
به  مجبور  را  خود  می کرد  کوشش  و  می افتاد  زمین  به 
راه رفتن کند، اما انگار قدم هایش به پیش نمی رفت و او 
را پس می کشید. لباس هایش خاکی شده بود و اشکش 
بی صبرانه از روی گونه هایش می غلتد. این حکایت مادرها 
داستان صدها  این  قمرگل.  مادر  تنها حکایت  نه  است، 
مادر این خاک است، صدها مادر این شهر. مادران ما به 
لبخند فرزندان شان برای آخرین بار می بینند، به چشمان 
فرزندان شان طوری نگاه می کنند انگار آخرین روشنایی 
قدم های شان  آخرین  به  یا  و  می کنند  تجربه  را  آفتاب 
می بینند که گویا دیگر برنخواهند گشت. این جا مادران 
که  هستند  نقاشانی  مادران  این جا  هستند،  قهرمان 
بزنند.  دیگری  رنگ  را  زخم های شان  می کنند  کوشش 
مادران این شهر، کنار قبر انتظار لبخند فرزندان شان را 

می کشند. 
این ها حرف  های ناگفته  یک مادر است. وقتی خاطراتش 
را بازگو می کرد، اشک می ریخت و دستانش را در میان 
نوری که از پنجره تابیده بود، درهم می فشرد، انگار نیاز 
داشت کسی اندوهش را بچیند و او را راحت کند. قمرگل 
یا به گفته مادرش، قمر مادرش این کار را می کرد، اما 

کتاب هایش خالی ماند.
عصر  آن  از  روز   ۳۳
آن  از  دقیقه  صدها  و 
که  بود  گذشته  دقایق 
رفتم.  خانه  شان  به 
حویلی شان با درخت های 
تزیین  زردآلو  و  سیب 
دو اتاقه  خانه   و  بود  شده 
سمنتی پر از یاد و خاطره 
خودش  اما  بود،  قمرگل 
سکوت  در  خانه  نبود. 
نمی توانست  که  سکوتی  بود؛  شده  گرفتار  وحشتناکی 
تقسیم اوقات  ورودی  دروازه   روبه روی  شود.  دور  آن  از 
قمرگل نصب بود: تاریخ یک ساعت، ریاضی دو ساعت. 
برایش  که  زمانی  همان  بود؛  شده  تقسیم  برایش  زمان 

بیش تر نماند. 
کتاب هایی که روزها باز نشده بود و قلم هایی که کسی 
به دست نگرفته بود تا با فرمول ها بازی کند و یا درباره  
جغرافیای  کشورش بنویسد؛ جغرافیایی که برایش خونی 
شده بود. روی کتاب جغرافیه نوشته بود: »یک دامن گل 
برای شما«؛ اما باید پرسید که این شهر و این خاک برای 
او در جوابش واقعاً گل داد یا خون. دفترچه انگلیسی اش 
پر بود از جمالتی با زمان گذشته. زمان گذشته، یعنی 
هیچ. شاید خودش می دانست که همه چیزش فقط یک 
یک  تنها  زیبایش  خط  می شود.  یادگار  یک  و  گذشته 

یادگار شد و همین.

 
قمرگل ناصری صنف دوازدهم مکتب بود. اول نمره بود. 
درس های زبان انگلیسی اش را به تازه گی تمام کرده بود. 
تنها یک سال برای رسیدن به دانشگاه مانده بود. مادرش 
می گفت: »خیلی درس می خواند. بعضی وقت ها می گفتم 
که کم درس بخوان، باز گردنم را بغل می کرد و می گفت 
که دیگر مادرها می گویند زیاد بخوان، تو می گویی کم 
وارد  که  می خواند  درس  و  می خواند  انگلیسی  بخوان. 

دانشگاه شود، ولی نشد که نشد.«
اتاق کوچک خانه، مال قمرگل بود. او تنهایی آن جا درس 
ورود  و  هدفش  به  رسیدن  برای  شبانه روز  و  می خواند 
اتاق محبوس  را در آن  به دانشگاه تالش می کرد. خود 
اتاق  همان  از  را  دنیایش  ساخت  می خواست  و  می کرد 

کوچک شروع کند.
قمرگل و به گفته  مادرش قمر، آخرین فرزند خانواده بود. 
او پدرش را چند سال پیش از دست داده بود . قمرگل تا 
صنف ششم را در بامیان خوانده و پس از آن در کابل 
ادامه داده بود. خانه اش ساکت و آرام بود؛ اما هیچ آرامشی 

در آن دیده نمی شد. در نبود قمر، خانه تاریک بود.

پس از قمر، خانه تاریک است
 عصر خونین کابل؛

معصومه عرفان
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در واکنش به کودتای خشن نظامی میانمار، سازمان ملل 
خواستار توقف فروش تسلیحات به این کشور شده است.

به گزارش بی بی سی فارسی، مجمع عمومی سازمان ملل 
با تصویب قطع نامه ای، حاکمان نظامی میانمار را به دلیل 
سرنگون کردن دولت منتخب این کشور در ماه فبروری 

محکوم کرد.
از جمله  سیاسی،  زندانیان  آزادی  خواستار  ملل  سازمان 
علیه  خشونت  پایان  و  منتخب،  رهبر  سوچی،  آنگ سان 

معترضان شد.
وزن  اما  نیست،  الزام آور  حقوقی  نظر  از  قطع نامه  این 

سیاسی دارد.
کریستین شِرینر برگنر، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور 
میانمار، در مجمع عمومی این سازمان گفت: »خطر یک 
جنگ داخلی در ابعاد بزرگ واقعی است. زمان یک عنصر 
اساسی است. فرصت برای معکوس کردن قدرت گرفتن 

نظامیان تنگ  تر می شود.«
این قطع نامه با حمایت ۱۱9 کشور تصویب شد و بالروس 

تنها کشوری بود که علیه آن رای داد.
که   - چین  و  روسیه  جمله  از  دیگر  کشور   ۳6 رای 
فروشنده گان اصلی سالح به میانمار هستند - و هم چنین 

ایران، ممتنع بود.
برخی از این کشورهایی که رای ممتنع دادند، گفتند که 
این بحران مساله داخلی میانمار است و دیگران استدالل 
پیش  سال  چهار  سرکوب خشن  به  قطع نامه  که  کردند 
مسلمانان روهینگیا نمی پردازد. آن بحران به فرار تقریباً 

یک میلیون نفر از این کشور منجر شد.
اوالف اسکوگ، سفیر اتحادیه اروپا در سازمان ملل، گفت 
مشروعیت  سلب  نظامی  حکومت  »از  قطع نامه  این  که 
را  کشور  این  مردم  علیه  خشونت  و  بدرفتاری  می کند، 
محکوم می کند و انزوای آن در نگاه جهانیان را به نمایش 

می گذارد.«
اما کیا مو تون، سفیر میانمار در سازمان ملل که نماینده 
دولت منتخب غیرنظامی است، گفت مایوس است از این که 
مجمع عمومی برای تصویب این قطع نامه »کم جان« وقت 

زیادی تلف کرد.
زمان کودتا در حصر خانه گی  از  خانم سوچی 7۵ ساله 
بوده و به جز در مواردی که مختصراً به دادگاه حاضر شده، 

دیده نشده است.
ارتش میانمار با این ادعا که در انتخابات نوامبر تقلب روی 
داده، به دست گرفتن قدرت را توجیه می کند؛ اما ناظران 
و  آزاد  عمدتاً  رای گیری  که  می گویند  انتخابات  مستقل 

منصفانه بود.
این کودتا به تظاهرات گسترده دموکراسی خواهان منجر 
شد و نظامیان در واکنش، به سرکوب بی رحمانه معترضان، 

فعاالن و روزنامه نگاران پرداختند.
به گزارش گروه نظارتی »اِی اِی پی پی« )انجمن کمک به 
زندانیان سیاسی( نیروهای امنیتی این کشور بیش از ۸60 

نفر را کشته و تقریباً پنج هزار نفر را بازداشت کرده اند.

سازمان ملل خواستار 
منع فروش تسلیحات به 

میانمار شد

امریکا تصمیم گرفته است که از تعداد سامانه های دفاع 
موشکی پاتریوت خود در کشورهای عربستان سعودی، 
پاتریوت  سامانه  و هشت  کاسته  عراق  و  اردن  کویت، 
تجدید  کار،  این  از  هدف  کند.  خارج  خاورمیانه  از  را 

سازمان دهی نظامی اعالم شده است.
»وال استریت   روزنامه  از  نقل  به  فارسی  دویچه وله 
ژورنال« با انتشار گزارشی، از تصمیم دولت بایدن مبنی 
در  پاتریوت  دفاع ضدموشکی  کاهش شمار سامانه  بر 

خاورمیانه خبر داده است.
علت  مشابهی  گزارش  در  »الجزیره«  خبری  فرستنده 
خارج کردن هشت سامانه دفاع ضد موشکی پاتریوت از 

خاورمیانه را تالش امریکا برای کاهش تنش با جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرده است.

با تجدید نظر در  تا  بر آن است  امریکا  گفته می شود 
چالش  دو  به  جهان  در  خود  نیروهای  سازمان د هی 

امنیتی روسیه و چین توجه کند.
»وال استریت  ژورنال« هم چنین نوشته است که امریکا 
عالوه بر خارج کردن هشت سامانه دفاع ضد موشکی 
عراق  و  کویت  اردن،  عربستان،  از کشورهای  پاتریوت 
خاک  از  نیز  را  »تاد«  موشکی  ترمینال  دارد  تصمیم 

عربستان خارج کند.
افزون بر آن گفته شده است که صدها نفر از نیروهای 

نظامی امریکایی که در ارتباط با این سامانه های دفاع 
این  از  نیز  بوده اند،  ضد موشکی در خاورمیانه مستقر 

منطقه به نقطه دیگری منتقل خواهند شد.
سامانه ضد موشکی »تاد« که برای مقابله با موشک های 
بالستیکی طراحی شده است، در دوران ریاست جمهوری 

دونالد ترمپ به خاک عربستان منتقل شده بود.
لوید  که  است  نوشته  حال  عین  در  یادشده  روزنامه 
آستین، وزیر دفاع امریکا، موضوع خروج این سامانه های 
دفاع ضد موشکی را در اوایل ماه جاری به اطالع محمد 

بن سلمان، ولی عهد عربستان، رسانده است.
به  رغم کاهش شمار نیروهای نظامی امریکا در عراق 
و افغانستان، این کشور هم چنان در پایگاه های نظامی 

خود در خاورمیانه حضور خواهد داشت.
خبرنگار  به  امریکا  دفاع  وزارت  ارشد  مقام  یک 
وال استریت  ژورنال گفته است: »ما هم چنان به حفظ 
پایگاه های نظامی خود در کشورهای متحدمان در خلیج 
]فارس[ ادامه می دهیم. بر آن نیستیم این پایگاه ها را 
تعطیل کنیم. این پایگاه ها هنوز برای ما مهم هستند 
ما  برای  این منطقه  نیز حفظ آن ها در  این  از  و پس 

اهمیت دارد.«

امریکا هشت سامانه دفاعی پاتریوت را از خاورمیانه خارج می کند

آسترازنکا باید ۵۰ میلیون دوز واکسین به اتحادیه 
اروپا تحویل دهد

تشکیالت خودگردان فلسطینی 
واکسین های نزدیک به تاریخ 

انقضای اسراییل را رد کرد

پس از شکایت حقوقی اتحادیه اروپا از شرکت 
مقادیر  ارسال  تعویق  با  رابطه  در  آسترازنکا 
توافق  شده واکسین کرونا، دادگاهی در بلژیک 
اما  تبریه ،  غرامت  پرداخت  از  را  آسترازنکا 
واکسین  دوز  میلیون   ۵0 تحویل  به  موظف 

کرده است.
قرارداد  کامل  اجرای  از  کنون  تا  آسترازنکا 
کرونا  همه گیری  با  مقابله  واکسین  فروش 
باعث  موضوع  همین  است.  ورزیده  اجتناب 
شده است که اتحادیه اروپا آشکارا تعداد کم تر 

واکسین از این شرکت دریافت کند.
شرکت  علیه  ارتباط  همین  در  اروپا  اتحادیه 
آسترازنکا شکایت کرده بود. اکنون دادگاهی 
را  خود  حکم  بلژیک،  پایتخت  بروکسل،  در 

صادر کرده است.
بر اساس  که  است  داده  گزارش  دویچه وله 
است  موظف  آسترازنکا  دادگاه، شرکت  حکم 
تا پایان ماه سپتامبر سال جاری ۵0 میلیون 
دوز واکسین کرونا در اختیار کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا قرار دهد.
واکسین  دوز  میلیون   ۳00 اروپا  اتحادیه 
آسترازنکا تا پایان ماه جون سفارش داده بود. 

این در حالی است که در سه ماهه نخست سال 
جاری، آسترازنکا تنها ۳0 میلیون دوز واکسین 
به اتحادیه اروپا تحویل داده است. قرار بر سر 
تحویل ۱20 میلیون دوز تا پایان ماه مارچ بوده 

است.
پرونده،  این  به  رسید ه گی  مسوول  دادگاه 
آشکار  را »نقض  آسترازنکا  اقدام شرکت  این 
قرارداد« دانسته است. به  رغم آن، گفته شده 
است که اتحادیه اروپا نمی تواند انتظار دریافت 
کامل واکسین های سفارش داده خود را داشته 

باشد.
خواستار  خود،  شکایت  در  اروپا  اتحادیه 
آسترازنکا  شرکت  سوی  از  غرامت  پرداخت 
برای 90 میلیون دوز واکسینی شده بود که در 
سه ماهه نخست سال جاری می بایست تحویل 

داده می شد.
غرامت  این  پرداخت  از  را  آسترازنکا  دادگاه 
معاف کرده ؛ اما تصریح شده است که هرگاه 
 ۵0 سپتامبر  ماه  پایان  تا  آسترازنکا  شرکت 
اروپا  میلیون دوز به کشورهای عضو اتحادیه 
واکسین  دوز  هر  ازای  به  باید  ندهد،  تحویل 

تحویل داده نشده، ۱0 یورو غرامت بپردازد.

به گزارش یورونیوز، تشکیالت خودگردان فلسطینی اعالم 
دوز  میلیون  یک  تحویل  برای  اسراییل  با  توافق  که  کرد 
واکسین کووید-۱9 فایزر را به  دلیل آن که محموله ارسالی 

در آستانه انقضا قرار دارد، لغو کرده است.
برخالف کارزار وسیع و موفق واکسیناسیون در اسراییل، 
تنها ۳0 درصد شهروندان فلسطینی ساکن سرزمین های 
بر  اسراییل  شده اند.  واکسین  کرونا  ویروس  علیه  اشغالی 
این اراضی کنترل موثر دولتی و قضایی اعمال می کند و 
براساس موازین حقوق بین الملل، مسوول جان و زنده گی 

ساکنان این مناطق است.
چند روز پیش دولت اسراییل با اذعان به کمبود واکسین 
که  بود  کرده  اعالم  اشغالی  سرزمین های  به  ارسالی 
محموله ای شامل یک میلیون دوز واکسین فایزر را به این 
تشکیالت خودگردان  برابر،  در  و  تحویل می دهد  مناطق 
فلسطینی تعهد کرده بود که سال آینده و پس از دریافت 

سهمیه واکسین، همین مقدار را به اسراییل باز گرداند.
با این حال و به گفته ابراهیم ملحم، سخنگوی کابینه دولت 
از  بخش  نخستین  بررسی  از  فلسطینی، پس  خودگردان 
شدند  متوجه  فلسطینی  کارکنان  ارسالی،  واکسین های 
که این واکسین ها در آستانه فاسد شدن هستند. بنابراین 
لغو  را  اسراییل  با  توافق  خودگردان،  تشکیالت  مقام های 

کرده اند.
میان  خشونت ها  ادامه  با  هم زمان  توافق  این  فسخ 
فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسراییل در کرانه باختری 
نمازگزاران  جمعه  روز  داد.  روی  بیت  المقدس  به  ویژه  و 
فلسطینی پس از خروج از مسجد االقصا با ماموران پولیس 

درگیر شدند.


