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افغانستان، بیش ترین جمعیت آواره و مهاجر را 
در میان همه ی کشورهای جهان دارد. در آخرین 
برآورد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل 
متحد، 3 میلیون تبعه ی افغان در خارج از کشور 
و  دارند  قرار  پناهجویی  یا  پناهندگی  در حالت 
به دلیل  افغانستان  داخل  در  دیگر  میلیون   3
جنگ، خشونت و فقر از محل زندگی شان بی جا 
شده اند. این شش میلیون، برابر با 16 درصد کل 
آمار،  این  می رسد  به نظر  است.  کشور  جمعیت 
از تعداد واقعی آوارگان و مهاجرین افغان که به 
خارج از کشور رفته اند، بسیار کمتر باشد. بنا بر 
اعالم وزارت خارجه ی ایران، دستکم 3 میلیون 
مهاجر افغان در این کشور زندگی می کنند. در 
این  جمعیت  درصد  یک  حدود  نیز،  پاکستان 
کشور، معادل حدود 1.5 میلیون نفر را مهاجران 
دو  در  فقط  بنابراین،  می دهد.  تشکیل  افغان 
کشور همسایه ی افغانستان، حدود 4.5 میلیون 
مهاجر افغان زندگی می کنند. اگر بی جاشدگان/

در  افغان  مهاجر  هزار  صدها  و  داخلی  آوارگان 
سایر کشورهای جهان را ضمیمه کنیم، این آمار 

بسیار بیشتر از 6 میلیون نفر می شود.
با تشدید خشونت ها در هفته های اخیر،...
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آوارگان جنگ را 
فراموش نکنید
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مجلس نمایندگان به سازمان ملل: 
از زنان در مقابل تهدیدات 
طالبان حفاظت کنید

محاصره ی شهر هرات 
و سقوط گمرک ها

مردم نگران سقوط شهر و 
افزایش بهای مواد اولیه اند

ظریف ادامه 
مذاکرات احیای برجام را 

به دولت رئیسی سپرد

سفر نمایندگان امریکا به 
هائیتی برای بررسی قتل 
رییس جمهوری این کشور

اطالعات روز: همزمان با تشدید حمالت گروه 
طالبان در کشور و نشر گزارش ها در مورد بدرفتاری 
جنگ جویان این گروه با زنان در...
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فرار از مرگ: 

چه کسی می تواند معنای آزادی را بیشتر از سید علی بفهمد؟
روایت 65 روز اسارت یک عضو نیروی هوایی افغانستان در نزد طالبان

می شود.  آرزوی مان  تمام  آلو  یک  خوردن  هوس  گاهی 
این چیزهای کوچک همان نقطه های عطف زندگی است 
که روی سکه را برمی گرداند. آن چنان که آدمی به معنا، 

درک، باور و جهان بینی تازه ای دست می یابد...

گاهی  است.  وصل  باریکی  چیزهای  به  آدم ها  ما  زندگی 
را  زندگی  بسته ی  دروازه ی  فلزی،  کوچک  میخ  دو  یکی 
دوباره به روی ما باز می کند. گاهی چشیدن طعم شیرین 
یک توت دست مان را از کشیدن تناب مرگ باز می دارد. 
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رابطه ایران و طالبان؛

 سراسیمگی ایران برای تطهیر 
و مشروعیت بخشی به طالبان

نگران  به شدت  افغانستان  سیاسی  نخبگان  و  مردم 
هستند.  افغانستان  و  منطقه  در  ایران  ماجراجویی های 
ایدئولوژیک، جنگ های نیابتی و  ماجراجویی های نظامی، 

ایده هایی چون صدور انقالب اسالمی که...

اگر در هلمند با طالبان 
نجنگید باید در خیابان های 

واشنگتن با آن ها بجنگید
سرطان(   11 )جمعه،  بامداد  ساعت  نخستین  در 
بدون  را  بگرام  پایگاه  بین المللی  ائتالف  نیروهای 
در  که  بگرام  پایگاه  کردند.  ترک  قبل  از  اطالع 
نظامی  پایگاه  بزرگترین  دارد،  موقعیت  کابل  شمال 
نیروهای ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت متحده 
هزار  پنج  از  بیش  پایگاه  این  در  بود.  افغانستان  در 
زندانی طالبان در زندان هستند و تا 100 هزار )زمان 
اوج حضور( نیروهای امریکایی در این پایگاه حضور 

داشتند. 
می خواهند  هم پیمانانش  و  متحده  ایاالت  که  حاال 
برای  آیا  افغانستان خارج شوند،  از  از 20 سال  بعد 
مأموریتی که آمده بودند، موفق شدند؟ آیا افغانستان 
دوباره به کام تروریزم و بنیادگرایی فرونخواهد رفت؟ 
امریکا در منطقه و  آیا تهدید دیگری متوجه منافع 

جهان نخواهد بود؟

دفتر رسانه های ولسوالی مالستان والیت غزنی اعالم کرده است که جنگ جویان گروه طالبان از چندین استقامت 
بر مرکز این ولسوالی حمله کرده اند و نیروهای امنیتی این ولسوالی برای دفع حمالت طالبان به کمک فوری نیاز دارند.
در اعالمیه ی دفتر رسانه های ولسوالی مالستان که دیروز )دوشنبه، 21 سرطان( منتشر شده، آمده است که نیروهای 

امنیتی و دفاعی این ولسوالی چندین روز است که با دست خالی در برابر »دشمن« مبارزه کرده اند.

هشدار از  وقوع فاجعه در مالستان والیت غزنی؛ 
»نیروهای امنیتی به کمک فوری نیاز دارند«

صفحه 2

سفارت امریکا روند صدور 
ویزای ویژه ی مهاجرت به 
افغان ها را از سر گرفت

»اگر افغانستان سقوط کند« 
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از  کشور  سراسر  در  نفر  هزار  ده ها 
قابل  آمار  شده اند.  آواره  خانه هاشان 
دقیق  تعداد  خصوص  در  اطمینانی 
به دلیل  که  داخلی  بی جاشدگان 
ماه  دو  دستکم  در  جنگ  شدت گرفتن 
در  کرده اند،  فرار  خانه هاشان  از  اخیر 
دسترس نیست. بااین حال براساس یک 
آمار مورد ادعای وزارت خارجه، بیش از 
200 هزار نفر فقط در خشونت های دو 
ماه اخیر، از خانه ها و محل سکونت شان 

بی جا شده اند.
آوارگان جنگ، یکی از آسیب پذیرترین، 
گروه ها  مستحق ترین  و  نیازمندترین 
و  صحی  درمان  خدمات  دریافت  برای 
و  دلجویی  غذایی،  کمک های  روانی، 
همدردی در افغانستان  است. آن ها، به 
رقت بارترین شکل ممکن، با کول کردن 
وسایل  و  اسباب  ضروری ترین  نوزادان، 
از  آذوقه،  و  خوراک  و  خواب  پوشش، 
تعدادی،  شده اند.  متواری  خانه هاشان 
در جریان جنگ یا در حین فرار، کشته 
بر آسیب های  و مجروح شده اند. عالوه 
معرض  در  به شدت  آن ها  فیزیکی، 

آسیب های روانی قرار گرفته اند.
کمک فوری و کافی به این آوارگان باید 
حکومت  بگیرد.  قرار  جدی  اولویت  در 
افغانستان به موجب یکی از اساسی ترین 
اعانه ی  و  کمک  باید  مسئولیت هایش، 
در  را  آوارگان  این  به  کافی  و  فوری 
حکومت  اگر  دهد.  قرار  کارش  دستور 
لوژستیکی،  مالی،  دالیل  به  افغانستان 
تجهیزاتی و تخنیکی، آمادگی الزم برای 
هرچه  ندارد،  را  نیروها  این  به  کمک 
زودتر باید از نهادهای ملی و بین المللی 
و  بی جاشدگان  عرصه ی  در  فعال 
تا  بخواهد  کمک  جنگ  آسیب دیدگان 
به  که  جنگ  آسیب دیدگان  و  آوارگان 
کمک فوری نیاز دارند را تحت پوشش 

قرار دهد.
موجب  به  و  اخالقی  دلیل  به  نه تنها 
حکومت داری،  اساسی  مسئولیت های 
فکری  و  نظامی  مقابله ی  منظر  از  که 
و  بی جاشدگان  به  کمک  طالبان،  با 
جدی  اولویت  در  باید  جنگ  آوارگان 
جنگ،  آوارگان  اکثر  بگیرد.  قرار 
طالبان  خشونت های  از  ترس  به دلیل 
خانه هاشان  از  گروه  این  آسیب های  و 
افغانستان  حکومت  شده اند.  بی جا 
طرف  از  که  کسانی  به  است  مؤظف 
طالبان آسیب دیده اند، کمک کند. اگر 
مشروعیت  مدعی  افغانستان  حکومت 
مردمی و حمایت از شهروندان کشور در 
برابر آسیب های جنگ و حمالت طالبان 
هست، باید با روی دست گرفتن پوشش 
آوارگان  از  حمایتی  فوری  و  وسیع 
جنگ، پیام حقوقی، سیاسی و اخالقی 
مناسب مبنی بر درمان زخم های مردم 
در برابر جنایات طالبان را مخابره کند.

گلوله،  فیر  شدت گرفتن  بحبوحه ی  در 
جنگ های  پیشروی،  و  عقب نشینی 
جبهه  در  جنگ  تبلیغاتی،  و  رسانه ای 
کودک،  هزار  ده ها  میز،  در  مذاکره  و 
و  باردار  مادر  بیمار،  زن،  کهن سال، 
از  پس  که  جنگ  از  متواری  انسان 
و  فیزیکی  فراوان  آسیب های  تحمل 
روانی، از خانه هاشان آواره شده اند، نباید 
فراموش شود. عالوه بر حکومت، نهادها 
و سازمان های ملی و بین المللی فعال در 
عرصه ی حمایت از آسیب دیدگان جنگ 
مسئولیت  نیز  مردم  بی جاشدگان،  و 
هر  به  که  دارند  میهنی  و  انسانی 
این  فراوان  دردهای  از  دردی  طریقی، 
دستگیری،  و  کمک  مستحق  آوارگان 

درمان کنند.

ترکمنستان  به  پیش  روز  دو  قطر  در 
سفر کرده است.

سیاسی  دفتر  سخن گوی  محمدنعیم، 
طالبان در قطر گفته است که هیأت این 
گروه در دیدار با مقام های ترکمنستانی 
در مورد موضوعات سیاسی، اقتصادی و 

امنیتی بحث و گفت وگو کرده اند.
به  طالبان  اخیر  ماه های  در  همچنین 
کشور  از  بخش هایی  در  حمالت شان 
از  بیش  جریان  در  بخشیده اند.  شدت 
دو ماه گذشته، این گروه حدود 100 

ولسوالی را سقوط داده اند.

وزارت خارجه: تالش های منطقه ای و بنی املللی برای تأمنی صلح در مشوره با افغانستان باشد
هزار نفر و برهم خوردن نظم و اخالل 
اقتصادی  فعالیت های  و  مردم  زندگی 

در ولسوالی ها شده است.
در  اقدامات  از  قدردانی  با  وزارت  این 
افغانستان  صلح  روند  تقویت  راستای 
در  جنگ  ختم  که  است  کرده  تأکید 
کشور تنها از طریق راه حل سیاسی و 
در نتیجه ی گفت وگوهای واقعی صلح 

امکان پذیر است.
این درحالی است که یک هیأت گروه 
شیرمحمدعباس  ریاست  به  طالبان 
استانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان 

در افغانستان باشد.
این  که  است  شده  تأکید  اعالمیه  در 
رابطه ی  قطع  به  همچنین  تالش ها 
باید  منطقه ای  تروریستان  با  طالبان 

متمرکز شود.
سفر  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت 
هیأت طالبان به ترکمنستان هم گفته 
به  در حالی  این گروه  که سفر هیأت 
کشورهای منطقه صورت می گیرد که 
ماه های  طی  آن ها  وحشیانه  حمالت 
اخیر سبب کشته شدن بیش از سه هزار 
و 500 نفر و بی جاشدن بیش از 200 

خارجه  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
شرکای  تالش های  که  می گوید 
تأمین  برای  بین المللی  و  منطقه ای 
مشوره ی  در  باید  کشور  در  صلح 

مستقیم با حکومت افغانستان باشد.
)دوشنبه،  دیروز  خارجه  امور  وزارت 
گفته  اعالمیه ای  نشر  با  سرطان(   21
است که دولت افغانستان توقع دارد تا 
حمایت شرکای منطقه ای و بین المللی 
از روند صلح کشور در راستای تقویت 
برای  بین المللی  و  منطقه ای  اجماع 
برقراری آتش بس دایمی و ختم جنگ 

شـاید دیگـر کمتـر کسـی شـک داشـته باشـد کـه در 
یـک دهه  ی گذشـته گروه طالبـان برای نزدیک  ترشـدن 
بـه قـدرت کامیاب  تـر بـوده تـا دولـت مرکـزی در حفظ 
قـدرت. هـر روز کـه می  گـذرد چانـس طالبـان بـرای 
تصـرف قـدرت حکومتـی بیشـتر می  شـود و چشـم  انداز 
برقـرار مانـدن حکومـت موجـود تنگ  تـر. هـر روز کـه 
از  بیشـتری  قسـمت  های  مرکـزی  می  گـذرد حکومـت 

کشـور را بـه طالبـان وا می  گـذارد. 
چـرا چنیـن اسـت؟ علـت کامیابـی مـداوم طالبـان و 

چیسـت؟  حکومـت  پیوسـته  ی  عقب  نشـینی 
ایـن  در  مـن  امـا  دارد.  علـت  طالبـان چنـد  کامیابـی 
یادداشـت بـه یکـی از آن علت  هـا می  پـردازم و با شـرح 
آن علـت به یـک نقص اسـتراتژیک حکومـت موجود در 

مناسـبات منطقـه  ای نیـز اشـاره می  کنـم. 
اساسـی  ترین علـت کامیابـی طالبـان مدیریـت دقیـق 
و کارآمـد پیـکار طالبـان توسـط مدیـران و کارگردانـان 

طالبان  سخن گویان  از  مجاهد،  ذبیح اهلل 
جنگ جویان  رفتار  که  است  گفته  اما 
این گروه با مردم از جمله زنان مطابق با 
اصول »شریعت« است. او افزوده که هیچ 
محدودیت و شرایطی از سوی طالبان بر 

مردم وضع نشده است.
در  طالبان  گروه  که  است  درحالی  این 
ماه های اخیر به حمالتش در بخش هایی 
از کشور شدت بخشیده است. در جریان 
ولسوالی   100 حدود  ماه  دو  از  بیش 
به دست جنگ جویان طالبان سقوط کرده 

است.

این  به  ورود  هنگام  در  طالبان  گفته اند 
مناطق بر زنان محدودیت وضع کرده اند.

این گروه  افزوده اند که جنگ جویان  آنان 
امارت شان در کابل  زنان همانند زمان  با 
رفتار و برخورد می کنند. طالبان به زنان 
اجازه ی بیرون شدن از منزل بدون محرم 
به  مجبور  را  آنان  همچنین  و  نداده  را 

پوشیدن برقع کرده اند.
بلخ  والی  عظیمی،  محمدفرهاد  همچنین 
طالبان  که  بود  گفته  پیش  روز  چند  نیز 
در این والیت زنان را در مواردی به دلیل 
عدم رعایت اصول این گروه، شالق زده اند.

نگران کننده است«.
ملل  سازمان  بر  افزون  رحمانی  آقای 
بشر  حقوق  کمیسیون  از  متحد، 
و  اروپا  بشر  افغانستان، کمیسیون حقوق 
نهادهای  و  زنان  حقوق  حامی  نهادهای 
که  خواست  بین المللی  و  داخلی  مدنی 
طالبان  بدرفتاری  مورد  در  نگرانی ها  به 
مورد  را  آنان  و  کنند  رسیدگی  زنان  با 

حمایت قرار دهند.
اخیرا  که  مناطق  از  شماری  ساکنان 
به دست جنگ جویان گروه طالبان سقوط 
روز  اطالعات  روزنامه  به  است،  کرده 

با تشدید حمالت  روز: همزمان  اطالعات 
گروه طالبان در کشور و نشر گزارش ها در 
با  گروه  این  بدرفتاری جنگ جویان  مورد 
زنان در مناطق تحت تصرف شان، مجلس 
نمایندگان از سازمان ملل متحد خواسته 
است که از زنان افغان در مقابل تهدیدات 

طالبان حفاظت کند.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
دیروز  عمومی  نشست  در  نمایندگان 
)دوشنبه، 21 سرطان( گفت که »تبعیض 
علیه  اسالمی  و  غیرانسانی  برخوردهای  و 
طالبان  تصرف  تحت  مناطق  در  زنان 

مجلس نمایندگان به سازمان ملل: 
از زنان در مقابل تهدیدات طالبان حفاظت کنید

طبق این اعالمیه، در شش ماه نخست سال 
مالی جاری، 178 پرونده ی ترک شهروندی 
را که مربوط امسال و سال گذشته بوده، 
از  پس  پرونده ها  این  است.  کرده  نهایی 
رییس جمهور  سوی  از  کابینه،  تصویب 
منظور شده است. وزارت عدلیه عالوه کرده 
است که عمده ترین دلیل ترک شهروندی 
از  شماری  مقررات  و  قوانین  افغانستان، 
کشورهایی است که شهروندان افغانستان 
می خواهند  و  می کنند  زندگی  آن  در 

شهروندی همان کشور را کسب کنند.
شمار  این  وزارت،  این  معلومات  براساس 
شهروندان  به  شهروندی  اعطای  کشورها 
شهروندی  لغو  به  مشروط  را  خارجی 
قبلی شان کرده اند و متقاضیان نمی توانند 
داشته  را  کشور  دو  شهروندی  همزمان 

باشند.
با این حال، وزارت عدلیه روند طی مراحل 
کسب  و  شهروندی  ترک  پرونده های 
شهروندی را به دلیل بررسی این پرونده ها 
و  مالیه  وزارت  امنیتی،  نهادهای  از سوی 
اداره ثبت و احوال نفوس و اطمینان این 
و  مالی  جرمی،  مسئولیت  عدم  از  ادارات 

تثبیت هویت، طوالنی خوانده است.
خواسته  یادشده  ادارات  از  عدلیه  وزارت 
است که در راستای طی مراحل سریع این 
تا  کنند  همکاری  وزارت  این  با  پرونده ها 
سبب سرگردانی درخواست کنندگان نشود.

کشور  عدلیه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
نخست  ماه  جریان شش  در  که  می گوید 
مالی 1400، هفت شهروند خارجی  سال 
برای کسب شهروندی افغانستان درخواست 
داده اند و پرونده های کسب شهروندی 10 
این  است.  شده  نهایی  خارجی  شهروند 
گذشته  سال  و  امسال  مربوط  پرونده ها 

می شود.
دیروز  که  عدلیه  وزارت  اعالمیه ی  در 
)دوشنبه، 21 سرطان( منتشر شده، آمده 
است که این 10 نفر شهروندان کشورهای 
نهایی شدن  با  که  اند  جهان  مختلف 
توسط  شهروندی شان  کسب  پرونده های 
رییس جمهور،  فرمان  صدور  و  وزارت  این 
دریافت  را  افغانستان  شهروندی  رسما 

کرده اند.
وزارت عدلیه همچنین گفته است که سه 
پرونده ی دیگر کسب شهروندی افغانستان 
را زیر کار دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
در اعالمیه ی وزارت عدلیه آمده است که 
مالی  سال  نخست  ماه  شش  جریان  در 
به دلیل  افغانستان  شهروند   102 جاری، 
دومی،  کشورهای  شهروندی  کسب 
افغانستان  شهروندی  ترک  درخواست 
از  پس  افراد  این  پرونده های  کرده اند.  را 
ترک  امور  بررسی  در »کمیسیون  بررسی 
مراحل  طی  به  تابعیت«  کسب  و  تابعیت 

گذاشته شده است.

در  ویزا  متقاضیان  است  ممکن  که  است 
قرار  تعلیق  حالت  یا  و  لغو  با  نیز  آینده 

مالقات ها مواجه شوند.
سرپرست  ویلسن،  راس  حال،  همین  در 
سفارت امریکا در کابل دیروز )دوشنبه، 21 
که  است  نوشته  رشته تویتی  در  سرطان( 
ویزای ویژه ی مهاجرت کمک کرده است 
که بیش از 15 هزار شهروند افغانستان که 
امریکا  متحده ی  ایاالت  به  ایمان داری  با 
مکان  نقل  کشور  آن  به  کرده اند،  خدمت 

کنند.
ویلسن نوشته است که از ماه اپریل تا کنون 
بیش از 1600 نفر همراه با فامیل های خود 

مصاحبه را سپری کرده اند. 
که  امریکا  به  اقامت  ویزای  صدور  روند 
ترمپ،  دونالد  مهاجرتی  احکام  به دلیل 
متوقف  امریکا  پیشین  رییس جمهور 
جاری  سال  فبروری  ماه  در  بود،  شده 
میالدی با آغاز به کار جو بایدن بع عنوان 
چهل وششمین رییس جمهور امریکا از سر 
گرفته شد، اما به دلیل جلوگیری از شیوع 

کرونا دوباره متوقف شد.
ویزای ویژه مهاجرت به امریکا برای آن عده 
نیروهای  با  قبال  که  افغان  شهروندان  از 
امریکایی  شهروندان  دیگر  یا  و  امریکایی 
در افغانستان کار کرده اند و در حال حاضر 
صادر  است،  روبه رو  خطر  با  زندگی شان 

می شود.

کابل  در  امریکا  سفارت  روز:  اطالعات 
طی  و  صدور  روند  که  است  کرده  اعالم 
افغان ها  به  مهاجرت  ویژه  ویزای  مراحل 
اما روند صدور ویزای  را آغاز کرده است، 
تعلیق  حالت  در  همچنین  غیرمهاجرتی 

قرار دارد.
است  آمده  امریکا  سفارت  اعالمیه ی  در 
درخواست  به  نخست  مرحله ی  در  که 
که  می شود  رسیدگی  متقاضیانی 
از  جلوگیری  به خاطر  مصاحبه های شان 
خطر ابتال به ویروس کرونا به تعویق افتاده 

بود.
به نقل از اعالمیه، در مرحله ی دوم، بخش 
امریکا  متحده ی  ایاالت  سفارت  قونسلی 
ویزا،  صدور  ملی  مرکز  با  هماهنگی  در 
زمان بندی قرارهای جدید ویزای مهاجرت 
کامل  را  اسنادشان  متقاضیانی که  برای  را 
انجام  به  قادر  و  می کند  تنظیم  کرده اند، 

قرارهای فوری نخواهد بود.
به  با توجه  امریکا گفته است که  سفارت 
اقدامات جاری جهت کاهش شیوع ویروس 
کرونا، قرارهای مرتبط با ویزا کم تر خواهد 
بود. این سفارت در عین حال گفته است 
که به منظور از سرگیری مصاحبه ها برای 
و  متقاضیان  امنیت  و  ویزا، صحت  صدور 
کارکنان در اولویت نخست بخش قنسولی 

قرار دارد. 
شده  تأکید  امریکا  سفارت  اعالمیه ی  در 

یکا روند صدور ویزای ویژه ی  سفارت امر
مهاجرت به افغان ها را از رس گرفت

10 شهروند خارجی در شش ماه گذشته 
شهروندی افغانستان را کسب کرده اند

پیاده َرو پیش مارکت محب زاده در  حوالی دی شام، در 
پل سرخ، در میان عابران و در سوسوی نورهای ضعیفی 
که از هرسو می رسید و نمی رسید، دختری خردسالی را 
دیدم که پسر جوانی را دنبال می کرد. پسر یک آیسکریم 
سفید چاق در دست داشت و همین طور که راه می رفت، 
آن را نزدیک دهانش گرفته بود ولی هربار که زبانش را از 
کامش بیرون می آورد تا لیسی بزند، دخترک از گوشه ی 
آستینش کش می کرد و زبان پسر ناکام برمی گشت به 
این که طعم گوارای  کامش. آن زبان در آن حال به جای 
را  ناگواری  حروف  تا  می چرخید  بچشد،  را  آیسکریم 
تلفظ کند، تا دخترک از او دور شود، تا او با خوردن یک 
آیسکریم لعنتی در یک شامگاه سگِی خفقان آوِر تابستانی 
اندکی طعم حیات را مزه مزه کند. دختر اما اصرار می کرد 
و پسر با ناراحتی چشمانش را بزرگ و صدایش را لوگ 
انزجار  با  را  رویش  زد،  شتاب  با  را  تلخش  حرف  کرد، 
برگرداند، یک گوشک گوشکی اش را که از شکاف گوشش 
روی سینه اش آویزان شده بود، دوباره در گوشش فرو برد 

و گام هایش را تندتر کرد.  
دخترک را برگرداندم به این وعده که باهم برویم آیسکریم 
و  سفید رنگ  بود،  هفت ساله  شاید  دخترک  بخوریم. 
دیپلمات  پدرش  اگر  که  آن قدر شیرین  بود.  شیرین زبان 
می بود، حتما هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشت، قبل از 
بازکردن کراواتش خودش را به او می مالید، او را می بوسید، 
نوک  بینی اش را در غنچه ی موهایش فرو می کرد و نفس 
عمیقی می کشید. رنگ لباس هایش متنوع بود ولی رنگ 
حرف زدن  جریان  در  می چربید.  رنگ ها  سایر  بر  سیاه 
هربار که سرش را باال می گرفت، تبسمی روی لب هایش 

از  بخش هایی  بر  طالبان  حمالت 
سه  از  غزنی  والیت  مالستان  ولسوالی 
شب پیش به این طرف آغاز شده است. 
دو روز قبل امیرمحمد جاوید، ولسوال 
مالستان به روزنامه اطالعات روز گفته 
ساحات  در  طالبان  حمله ی  که  بود 
شیرداغ و خارزار این ولسوالی با مقاومت 
در  و  شده  مواجه  امنیتی  نیروهای 
نتیجه ی درگیری میان دو طرف، بیش 
از 40 جنگ جوی طالبان کشته شده اند.

داد.
ولسوال  باهنر،  عارف  حال،  همین  در 
ولسوالی  همسایگی  در  جاغوری 
دو  طالبان  که  می گوید  مالستان 
ولسوالی  از  بخش هایی  در  قبل  شب 
مالستان پیش روی داشته اند، اما برنامه 
او  این گروه وجود دارد.  برای سرکوب 
تأکید کرد که وضعیت به زودی به نفع 
و  کرد  خواهد  تغییر  امنیتی  نیروهای 

هیچ گونه نگرانی ای وجود ندارد.

نیروهای امنیتی و دفاعی این ولسوالی 
چندین روز است که با دست خالی در 

برابر »دشمن« مبارزه کرده اند.
به رغم  اعالمیه آمده است که  این  در 
درخواست های مکرر، هنوز هیچ کمکی 
از سوی حکومت مرکزی صورت نگرفته 
است و در صورتی که به زودترین فرصت 
ولسوالی  امنیتی  نیروهای  به  ممکن، 
»فاجعه ی  نشود،  کمک  مالستان 
خطرناکی« در این ولسوالی رخ خواهد 

اطالعات روز: دفتر رسانه های ولسوالی 
مالستان والیت غزنی اعالم کرده است 
که جنگ جویان گروه طالبان از چندین 
حمله  ولسوالی  این  مرکز  بر  استقامت 
کرده اند و نیروهای امنیتی این ولسوالی 
کمک  به  طالبان  حمالت  دفع  برای 

فوری نیاز دارند.
اعالمیه ی دفتر رسانه های ولسوالی  در 
 21 )دوشنبه،  دیروز  که  مالستان 
که  است  آمده  شده،  منتشر  سرطان( 

هشدار از  وقوع فاجعه در مالستان والیت غزین؛ 

»نریوهای امنییت به کمک فوری نیاز دارند«



مردان به رابطه خود با فرزندان ناتنی و حتا فرزندان تنی و 
بیولوژیکی، به عنوان نوعی سرمایه گذاری روی رابطه خود با مادر 
کودک موردنظر نگاه می کنند. و وقتی این رابطه با مادر پایان 
یابد، پدران تمایل کمتری به حفظ رابطه با کودک دارند.
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شـاید دیگـر کمتـر کسـی شـک داشـته باشـد کـه در 
یـک دهه  ی گذشـته گروه طالبـان برای نزدیک  ترشـدن 
بـه قـدرت کامیاب  تـر بـوده تـا دولـت مرکـزی در حفظ 
قـدرت. هـر روز کـه می  گـذرد چانـس طالبـان بـرای 
تصـرف قـدرت حکومتـی بیشـتر می  شـود و چشـم  انداز 
برقـرار مانـدن حکومـت موجـود تنگ  تـر. هـر روز کـه 
از  بیشـتری  قسـمت  های  مرکـزی  می  گـذرد حکومـت 

کشـور را بـه طالبـان وا می  گـذارد. 
چـرا چنیـن اسـت؟ علـت کامیابـی مـداوم طالبـان و 

چیسـت؟  حکومـت  پیوسـته  ی  عقب  نشـینی 
ایـن  در  مـن  امـا  دارد.  علـت  طالبـان چنـد  کامیابـی 
یادداشـت بـه یکـی از آن علت  هـا می  پـردازم و با شـرح 
آن علـت به یـک نقص اسـتراتژیک حکومـت موجود در 

مناسـبات منطقـه  ای نیـز اشـاره می  کنـم. 
اساسـی  ترین علـت کامیابـی طالبـان مدیریـت دقیـق 
و کارآمـد پیـکار طالبـان توسـط مدیـران و کارگردانـان 

اگر در هلمند اب طالبان نجنگید ابید در خیاابن های واشنگنت اب آن ها بجنگید
امریکا  یعنی  این  و  است.  باال  پیکارجویان 
در انجام مأموریتش در امر مبارزه با تروریزم 
لورل  خانم  عقیده ی  به  است.  مانده  ناکام 
میلر، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان 
نیروی  بدون  تروریزم  با  مبارزه  پاکستان،  و 
یعنی  امریکا  خروج  است.  ناممکن  نظامی 
پایان دادن مأموریت در حال تهدید تروریزم 

در افغانستان هنوز پابرجاست.

جنگ در خیابان های واشنگتن
زلمی خلیلزاد نماینده ویژه ایاالت متحده برای 
پروسه صلح افغانستان در کتاب »فرستاده« 
متحده  ایاالت  وقت  حکومت  که  می نویسد 
افغانستان را پس از شکست و خروج شوروی 
در دهه 90میالدی به حال خودش رها کرد. 
ده سال بعد طرح حمالت مرگبار 11 سپتامبر 
در خاک افغانستان طرح ریزی و در نیویورک 
تاوان  متحده  ایاالت  حقیقت  در  شد.  اجرا 
داد.  را  به حال خودش  افغانستان  رهاکردن 
اکنون هم اگر ایاالت متحده اشتباه دهه 90 
را تکرار کند در صورت روی کارآمدن طالبان 
ایاالت متحده دوباره مجبور خواهد شد تا با 
این گروه در خیابان های واشنگتن و نیویورک 
جنگ کند، جنگی را که باید با این گروه در 

هلمند و قندوز می کرد. 

امنیتی  نیروهای  برای  سخت  آزمون 
افغانستان

حاال که ایاالت متحده عزمش را جزم کرده 
تا از افغانستان خارج شود، مسئولیت تأمین 
امنیتی  نیروهای  به عهده ی  کشور  امنیت 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  است.  کشور 
هفته های اخیر نشان داده اند در صورتی که 
فرماندهی این نیروها در دست افراد درست 
با  توانایی مبارزه  نیروها  این  باشد  و کارفهم 
اصلی  مشکل  دارند.  را  شورشی  گروه های 
ضعف  کشور،  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  در 
بخش های  در  گسترده  فساد  و  مدیریتی 
اپراتیفی و اکماالتی است. این امر اکثر اوقات 
سبب می شود تا این نیروها آسیب ببینند و 
مهمات کافی به آن ها نرسد. باتوجه به موارد 
فوق آزمون سختی در انتظار نیروهای امنیتی 

افغانستان است.

متحده  ایاالت  که  است  آن  واضح  مصداق 
هنوز  سرسام آور  و  هنگفت  مصارف  باوجود 

نتوانسته گروه های شورشی نابود کند.
تمام  یا  قسمتی  طالبان  که  صورتی  در 
افغانستان را تحت کنترل خودشان در بیاورند 
دوباره  افغانستان  که  دارد  وجود  امکان  این 
النه ی امن برای گروه های بنیادگرا شود. در 
طول دهه 80 و 90میالدی افغانستان مقصد 
ایدآل برای افراد افراطی و پیکارجو بود. تعداد 
زیادی از پیکارجویان افراطی از بخش مختلف 
جنوب  چین،  مرکزی،  آسیای  نظیر  جهان 
آسیا، خاورمیانه و شمال افریقا به افغانستان 
سفر می کردند. با دوباره قدرت گرفتن طالبان، 
باال  سناریو  این  به وقوع پیوستن  احتمال 
می رود که دوباره افغانستان به نقطه ی تالقی 
گروه های تروریستی و بنیادگرا مبدل شود. به 
عبارت دیگر، در صورت قدرت گرفتن طالبان 
به هم  منطقه  در  بنیادگرایی  پازل  قطعات 
قطعه ی  نقش  افغانستان  و  می شود  وصل 
تکمیل کننده این پازل را دارد. کامل شدن این 
پازل سبب می شود تا تمام منطقه ناامن شود؛ 
چین،  اویغورهای  تا  می شود  سبب  امر  این 
بنیادگراهای آسیای مرکزی، طالبان پاکستان 
به  و سایر گروه های مستقر در جنوب آسیا 
از  بزرگ  شبکه  یک  و  شوند  وصل  همدیگر 

مورد حضور القاعده و همکاری طالبان با آن ها 
القاعده، داعش و طالبان  وجود دارد. حضور 
تهدید جدی برای امنیت افغانستان و منطقه 
است. طالبان در حال حاضر به شکل بی سابقه 
دارند  تالش  و  هستند  پیشروی  حال  در 
ساقط  را  افغانستان  در  مرکزی  حکومت  تا 
کنند. تهدید دولت اسالمی شاخه خراسان و 
این  و جنگ جویان  پابرجاست  هنوز  القاعده 
گروه دست به اعمال تروریستی می زنند. در 
حقیقت تا حاال تهدید تروریزم در افغانستان 
برای  جدی  تهدید  این  و  است  نشده  رفع 
امریکا  دیگر،  به عبارت  است.  امریکا  منافع 
است  مانده  ناکام  تروریزم  با  مبارزه  امر  در 
افغانستان  در  بنیادگرا  مختلف  گروه های  و 

فعالیت دارند. 

آیا دیگر تهدیدی وجود ندارد؟
در استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده، منافع 
ملی این کشور در ورای مرزهای آن تعریف 
چین  و  جاپان  تا  آن  دامنه ی   و  است  شده 
می رسد که سیاست مداران و سیاست گذاران 
آن هستند. جان  از  دفاع  به  ملزم  امریکایی 
ایاالت  پیشین  ملی  امنیت  مشاور  بولتون 
جو  اکنون  و  ترمپ  اوباما،  می گوید  متحده 
افغانستان  مانده اند.  ناکام  امر  این  در  بایدن 

علی سجاد موالیی

 11 )جمعه،  بامداد  ساعت  نخستین  در 
پایگاه  بین المللی  ائتالف  نیروهای  سرطان( 
کردند.  ترک  قبل  از  اطالع  بدون  را  بگرام 
موقعیت  کابل  شمال  در  که  بگرام  پایگاه 
دارد، بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای ائتالف 
در  متحده  ایاالت  رهبری  به  بین المللی 
افغانستان بود. در این پایگاه بیش از پنج هزار 
 100 تا  و  هستند  زندان  در  طالبان  زندانی 
هزار )زمان اوج حضور( نیروهای امریکایی در 

این پایگاه حضور داشتند. 
هم پیمانانش  و  متحده  ایاالت  که  حاال 
می خواهند بعد از 20 سال از افغانستان خارج 
بودند،  آمده  که  مأموریتی  برای  آیا  شوند، 
کام  به  دوباره  افغانستان  آیا  شدند؟  موفق 
آیا  رفت؟  فرونخواهد  بنیادگرایی  و  تروریزم 
تهدید دیگری متوجه منافع امریکا در منطقه 
و جهان نخواهد بود؟ و در نهایت آیا خروج 

امریکا از افغانستان مسئوالنه است؟

آیا هدفی که ایاالت متحده برای آن به 
افغانستان آمده بود تحقق یافته؟ 

در  متحده  ایاالت  رییس جمهور  بایدن  جو 
افغانستان  مورد  در  خود  مصاحبه ی  آخرین 
گفت که آن ها برای ملت سازی به افغانستان 
هستند  افغانستان  مردم  این  و  بودند  نرفته 
که باید سرنوشت شان را تعیین کنند. هدفی 
محو  بود،  آمده  آن  برای  متحده  ایاالت  که 
تروریزم و سرکوب عامالن 11 سپتامبر بود. 
اسامه بن الدن رهبر پیشین القاعده و متهم 
در  که  بود  سپتامبر   11 حادثات  درجه یک 
سال 2011 در نزدیکی مرکز پاکستان توسط 
نیروهای ویژه امریکایی کشته شد. استدالل 
که  است  این  متحده  ایاالت  سیاست گذاران 
القاعده و  و  به هدف خودشان رسیده  آن ها 
رهبر آن را نابود کرده اند. اما سوال این است 
که آیا واقعا ایاالت متحده در امر نابودسازی 
و مبارزه با تروریزم موفق بوده است یا خیر؟ 
آیا تهدید القاعده رفع شده است و افغانستان 
دیگر النه ی امنی برای گروه های تروریستی و 
بنیادگرا نمی شود؟ در پاسخ می توان گفت که 
ایاالت متحده نتوانسته که این اهداف را کامل 
در  مختلف  گزارش های  هنوزهم  کند. چون 

می توانند یک 11  که  بسازند  را  بنیادگرایی 
سپتامبر دیگر را رقم بزنند.

افسانه ی خروج مسئوالنه 
امریکا  رییس جمهور  چهارمین  بایدن  جو 
و  می برد  ارث  به  افغانستان  که جنگ  است 
بایدن بارها گفته است که این جنگ بی پایان 
به  را  نیروهایش  و  داد  خواهد  خاتمه  را 
این  از  کامال  بایدن  گشتاند.  بازخواهد  خانه 
اجرا  را  آن  سر  آخر  و  کرد  دفاع  تصمیمش 
اما سوال این است که آیا واقعا خروج  کرد. 

ایاالت متحده مسئوالنه بوده یا خیر؟ 
نتیجه ی  به  هنوز  افغانستان  صلح  پروسه 
به  قرارمعلوم  از  و  است  نرسیده  ملموس 
شد.  نخواهد  میسر  امر  این  زودی ها  این 
میان جناحین وجود  اختالفات شدید  چون 
نشده  بن بست صلح شکسته  هنوز  و  داشته 
است و ازین رو رسیدن به صلح در کوتاه مدت 
صلح،  بعیدبودن  بادرنظرداشت  است.  بعید 
خروج  است.  شده  داغ تر  جنگ  میدان های 
متحده  ایاالت  مسئوالنه ی  غیر  و  عجوالنه 
وضعیت افغانستان را وخیم تر نموده و زمینه 
مداخله قدرت های منطقه ای را فراهم می کند. 
احتماال  و  افغانستان  نامعلوم  آینده ی 
برای  مکانی  به  کشور  این  تبدیل شدن 

پیاده َرو پیش مارکت محب زاده در  حوالی دی شام، در 
پل سرخ، در میان عابران و در سوسوی نورهای ضعیفی 
که از هرسو می رسید و نمی رسید، دختری خردسالی را 
دیدم که پسر جوانی را دنبال می کرد. پسر یک آیسکریم 
سفید چاق در دست داشت و همین طور که راه می رفت، 
آن را نزدیک دهانش گرفته بود ولی هربار که زبانش را از 
کامش بیرون می آورد تا لیسی بزند، دخترک از گوشه ی 
آستینش کش می کرد و زبان پسر ناکام برمی گشت به 
این که طعم گوارای  کامش. آن زبان در آن حال به جای 
را  ناگواری  حروف  تا  می چرخید  بچشد،  را  آیسکریم 
تلفظ کند، تا دخترک از او دور شود، تا او با خوردن یک 
آیسکریم لعنتی در یک شامگاه سگِی خفقان آوِر تابستانی 
اندکی طعم حیات را مزه مزه کند. دختر اما اصرار می کرد 
و پسر با ناراحتی چشمانش را بزرگ و صدایش را لوگ 
انزجار  با  را  رویش  زد،  شتاب  با  را  تلخش  حرف  کرد، 
برگرداند، یک گوشک گوشکی اش را که از شکاف گوشش 
روی سینه اش آویزان شده بود، دوباره در گوشش فرو برد 

و گام هایش را تندتر کرد.  
دخترک را برگرداندم به این وعده که باهم برویم آیسکریم 
و  سفید رنگ  بود،  هفت ساله  شاید  دخترک  بخوریم. 
دیپلمات  پدرش  اگر  که  آن قدر شیرین  بود.  شیرین زبان 
می بود، حتما هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشت، قبل از 
بازکردن کراواتش خودش را به او می مالید، او را می بوسید، 
نوک  بینی اش را در غنچه ی موهایش فرو می کرد و نفس 
عمیقی می کشید. رنگ لباس هایش متنوع بود ولی رنگ 
حرف زدن  جریان  در  می چربید.  رنگ ها  سایر  بر  سیاه 
او گفت: »ما تا حدی خوش بین هستیم. زیرا وضعیت هربار که سرش را باال می گرفت، تبسمی روی لب هایش 

تغییر کرده است. اول این که دو طرف برای اولین بار 
پس از 40 سال تماس مستقیم برقرار کرده اند. طالبان 
همچنین خواهان مذاکره مستقیم ]با حکومت[ برای 
ضمن  کامیلوف  هستند.«  صلح  توافق  به  دست یابی 
تأکید براین که او به هیچ وجه مدافع طالبان نیست، با 
اشاره به بیانیه رسمی در وب سایت گروه طالبان گفت 
که در این بیانیه ادعا شده که طالبان خواهان ایجاد 
بدون هیچ گونه  افغانستان  امارت اسالمی مستقل در 
است  قرار  ظاهرا  این که  و  هستند.  خارجی  دخالت 
در این کشور جدید حقوق زنان، دختران و اقلیت ها 

تضمین شده باشد.
کارآزموده  دیپلمات  یک  که  است  سخت  باورش 
مانند کامیلوف فریب سخنان چرب و شیرین طالبان 
باید  افغانستان  استدالل وی که  این  اما  را می خورد. 
به طور عمیق تری در اقتصاد آسیای میانه ادغام شود، 
بر مبنای استراتژیک درستی استوار است. حتا طالبان 
نیز مجذوب ایده »آسیای میانه بزرگ« خواهند شد، 
اقتصادی  پویایی های  از  برخی  احتماال  که  ایده ای 
 1600 تا   1100( ابریشم  جاده  شکوه  سال های 

میالدی( را احیا کند.
باتوجه به تصمیم چین مبنی بر تعمیق روابط تجاری  
و گسترش سرمایه گذاری و زیرساخت هایش در سراسر 
دارا  را  تحقق  امکان  چشم انداز  این  اوراسیا،  منطقه 
است. اما برای تحقق آن، اول باید صلح در افغانستان 

حاکم باشد.

جومارت اوتوربایف از سال 2014 تا 2015 نخست وزیر 
قرقیزستان بود.

ابزاری برای تضعیف تالش های جنگی ایاالت متحده 
به آسیای  از گسترش بی ثباتی  اکنون  افغانستان،  در 
میانه و فراتر از آن می ترسد. سرگئی شویگو، وزیر دفاع 
اخیر در  به تحوالت  پاسخ  روسیه گفته است که در 
افغانستان، »تا پایان امسال فرماندهی نظامی مرکزی 
دو لوای قوای هوایی را با جنگنده-بمب افکن سوخو-
خواهد  مجهز  میگ-31بی ام  رهگیر  جنگنده   و   34
کرد.« این برنامه برای تقویت و تجهیز نیروی هوایی 
روسیه در منطقه »توانایی ما را در مقابله با دشمن با 
آتش هوایی و موشک های کروز در ساحات استراتژیک 

آسیای میانه به طور چشم گیری افزایش می دهد.«
به همین ترتیب، چین نیز پس از خوش وبش با طالبان 
اکنون از گسترش بی ثباتی در منطقه در نتیجه خروج 
طالبان  به قدرت رسیدن  است.  نگران  متحده  ایاالت 
و  ابتکار کمربند  پیشرفت  در  اختالل  ایجاد  بر  عالوه 
تهدید  می تواند  پینگ،  جین  شی  رییس جمهور  راه 
افراط گرایان اسالم گرا در استان سین کیانگ در غرب 

چین را دوباره فعال کند.
شدید،  فقر  منبع  به  افغانستان  تبدیل شدن  احتمال 
مهاجرت گسترده و بی ثباتی به سرعت به نگرانی همه 
از  بیشتر  میانه  آسیای  دولت های  و  می شود.  تبدیل 
با  دارند.  قرار  افغانستان  تیررس تحوالت در  همه در 
میانه  آسیای  منطقه ای  مقامات  از  بسیاری  این حال 
عبدالعزیز  می رسند.  به نظر  خوش بین  جالبی  به طرز 
کامیلوف، وزیر خارجه ازبیکستان پس از سفر اخیرش 
به ایاالت متحده برای بحث درباره افغانستان و امنیت 
منطقه ای، مصاحبه مفصلی انجام داد و در آن اظهار 
می توانند  طالبان،  به شمول  افغان ها،  تنها  که  داشت 

مشکالت افغانستان را حل کنند.

جومارت اوتوربایف، پروجکت سندیکت
مترجم: جلیل پژواک

کنترل  جوالی   2 تاریخ  در  متحده  ایاالت  ارتش 
واگذار  افغانستان  حکومت  به  را  بگرام  هوایی  پایگاه 
کرد. سربازان امریکایی و متحدان شان در ناتو، آماده  
می شوند افغانستان را تا اواسط ماه جوالی ترک کنند. 
روند خروج نیروها درحالی شتاب گرفته که در اصل 
رییس جمهور جو بایدن تاریخ 11 سپتامبر 2021 را 
کرده  تعیین  افغانستان  از  کامل  خروج  نهایی  مهلت 

بود.
دو  براون،  دانشگاه  پژوهش گران  تازه  تحلیل  برپایه 
دهه درگیری نظامی امریکا در افغانستان حدود 2.3 
گذاشته  واشنگتن  دست  روی  هزینه  دالر  تریلیون 
است. حاال کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ایران، 
چین، هند و کشورهای آسیای میانه درحال محاسبه 
هزینه ای هستند که حفظ امنیت منطقه پس از رفتن 

ایاالت متحده روی دست آن ها خواهد گذاشت.
یک  از  پس  امریکا  اطالعاتی  جامعه  جون  ماه  اواخر 
افغانستان  حکومت  که  رسید  نتیجه  این  به  ارزیابی 
امکان دارد طی شش ماه پس از خروج ایاالت متحده 
با  مقایسه  در  ارزیابی  این  کند.  کشور سقوط  این  از 
بود،  امریکایی ها که خوش بینانه تر  قبلی  نتیجه گیری 
با  می کند.  ترسیم  خروج  فردای  از  تاریک  تصویری 
افغانستان  شمال  مناطق  در  طالبان  سریع  پیشروی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  ولسوالی،  ده ها  سقوط  و 
اغلب بدون جنگ تسلیم می شوند. براساس گزارش ماه 
جون تیم سازمان ملل متحد برای نظارت بر تحریم ها، 
ولسوالی ها  از  نیمی  از  بیش  حاضر  حال  در  طالبان 
درصد  بر 70  و  دارند  مستقیم خود  کنترل  تحت  را 

»اگر افغانستان سقوط کند«
مناطق غیرشهری اعمال نفوذ می کنند.

لرزه های ناشی از پیشروی های اخیر طالبان در سراسر 
فاصله ی  در  که  مناطقی  حتا  می شود.  حس  منطقه 
چهار ساعت رانندگی از دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، 
شدید  درگیری های  صحنه  مواردی  در  دارند،  قرار 
تاریخ 20 جون  بوده اند. در  افغان  نیروهای  طالبان و 
نیروهای  افغانستان  شمال  در  طالبان  شبه نظامیان 
که  کشور  بزرگ  شهر  ششمین  قندوز،  در  را  دولتی 
کردند.  محاصره  دارد،  جمعیت  هزار   300 حدود 
سپس در 22 جون طالبان گذرگاه مرزی افغانستان-

تاجیکستان را در بندر شیرخان بدون درگیری تصرف 
کردند.

گزارش  تاجیکستان  مرزی  نیروی  همین حال،  در 
افغان به خاک تاجیکستان پناه  داد که 134 نظامی 
آورده اند. به دنبال آن گزارش شد که حدود 53 سرباز 
دولتی و ملیشه های غیردولتی با عبور از مرز از حمله 
ازبیکستان  خاک  به  شورتپه،  ولسوالی  در  طالبان 
عقب نشینی کردند. همین طور در 5 جون گزارش شد 
که بیش از 1000 سرباز افغانستان از مرز بدخشان به 

تاجیکستان فرار کردند.
منطقه آمو دریا و رود پنج که افغانستان را از ازبیکستان 
هفته  چند  احتماال طی  می کند،  جدا  تاجیکستان  و 
از  آمد.  خواهد  در  طالبان  کنترل  تحت  کامال  آینده 
تا  امکان می دهد  به طالبان  این سناریو  آن جایی که 
به زودی کنترل کامل مرزهای بین المللی افغانستان در 
امتداد جبهه شمالی کشور به دست گیرند، خطر هجوم 
پناهندگان افغانستان به آسیای میانه و سپس روسیه 

و اروپا به شدت افزایش یافته است.
به عنوان  طالبان  از  مخفیانه  حمایت  از  پس  روسیه 
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تمام روز در بلندای کوه در غاری 
می خوابند. شب که می رسد 
دوباره به راه شان ادامه می دهند. 
این سفر هفت شبانه روز طول 
می کشد. تمام این مدت آن ها 
گرسنگی و تشنگی می کشند و از 
یک قدمی مرگ و گرفتاری دوباره 
به طور اتفاقی نجات می یابند. 

زندگی ما آدم ها به چیزهای باریکی وصل 
فلزی،  کوچک  میخ  دو  یکی  گاهی  است. 
دروازه ی بسته ی زندگی را دوباره به روی 
ما باز می کند. گاهی چشیدن طعم شیرین 
تناب  کشیدن  از  را  دست مان  توت  یک 
مرگ باز می دارد. گاهی هوس خوردن یک 
آلو تمام آرزوی مان می شود. این چیزهای 
کوچک همان نقطه های عطف زندگی است 
که روی سکه را برمی گرداند. آن چنان که 
جهان بینی  و  باور  درک،  معنا،  به  آدمی 
علی  تازه ای دست می یابد. چنان چه سید 
فرار  و  اسارت  روز   65 از  بعد  رضوانی 
یافته  دست  آن  به  طالبان  نزد  از  موفقانه 
است. حاال اوست که طعم یک آلوی سرخ 
و رسیده را با تمام سلول های روی زبانش 
می برد.  حظ  دادنش  قورت  از  و  می چشد 
و آزادی که برای ما کلمه ی گنگی است، 
برای سید علی بزرگ ترین دارایی است که 

یک انسان می تواند داشته باشد. 

اسارت
مرد  یک  بزرگ  فرزند  رضوانی،  علی  سید 
دایکندی  در  خانه دار  زن  یک  و  دهقان 
نوجوان  است. در سال 1387 وقتی هنوز 
بود زادگاهش را ترک کرد و به کابل رفت. 
هنوز مردد بود که درسش را از صنف نهم 
را سر  و تحصیلش  یا درس  بگیرد،  از سر 
کار بگذارد و لقمه نانی درآورد. دوستانش 
راه دیگری نشانش دادند: نه درس و نه کار، 
و  سربازی  و  افغانستان  ارتش  به  پیوستن 

سنگرگیری. 
نظامی  آموزش های  گذراندن  از  پس  او 
شامل  رقابتی،  آزمون  در  اشتراک  و 
میکانیک  و  مهندسی  آموزش های 
ادامه  در  می شود.  نظامی  هواپیماهای 
به خاطر تسلط به زبان انگلیسی و گذراندن 
واجد  رقابتی  آزمون های سخت  موفقانه ی 
شرایط بورس تحصیلی دو ساله به امریکا، 
عربی  متحده ی  امارات  و  چین،  هند، 

می شود. 
در اواخر ماه جوزای پارسال، او با خانم و 
تعطیالت  گذراندن  برای  کوچکش  دختر 
دایکندی  مرکزی  والیت  به  هفته ای  یک 
سرطان   6 در  بعد  هفته  یک  می روند. 
در  کابل،  به  برگشت  مسیر  در   1399
منطقه ی همیشه ناامن جلریز میدان وردک 
می خوردند.  بر  طالبان  ایست بازرسی  به 
فالنکوچ حامل مسافران دایکندی به کابل، 
اوایل صبح آفتاب سرزده در ایست بازرسی 
میان  از  طالبان  افراد  می شود.  متوقف 
همه ی سرنشینان موتر، سه نفری را که در 
پایین  بودند،  نشسته  راننده  عقب  صندلی 
به  نوبت  بدنی،  بررسی  از  بعد  می کنند. 
تجسس در گوشی های همراه می رسد. در 
گالری تلفن همراه سید علی رضوانی حدود 
دوستان،  سفرها،  از  عکس  قطعه  هزار   2
بود.  شده  ذخیره  کارش  حین  و  خانواده 
به  قطعه  را  عکس ها  همه ی  طالبان  افراد 
آخر  ردیف  به  این که  تا  می بینند  قطعه 
عکس های او که همه در کابین هواپیمای 
می رسند.  بود،  شده  گرفته  دولت  نظامی 
با  را  او  و  بندند  را می  موتر  دروازه ی  بعد 
نزدیک  فاصله ی  باغی که در  خودشان در 
به جاده قرار داشت، می برند. اول دستانش 
را با زنجیر به درخت و بعد چشمانش را با 
پارچه ای می بندند. بعد از تحقیق ابتدایی، 
و  می کنند  سوارش  موترسکلیتی  روی 
حدود نیم ساعت به سمت نامعلومی پیش 
می روند. به مقصد که می رسند، سید علی 
که  زمانی  می بندند.  درختی  به  دوباره  را 
چشمانش را باز می کنند، او خود را با سه 
طالب در دامنه ی کوهی پرجنگل در درون 
برایش  آن  ته  و  سر  که  می بیند  دره ای 
معلوم نیست. بعد او را با شالق و شکنجه 

زیر تحقیقات می گیرند. 
»می گفتند تو در دولت چیه کار می کنی؟ 
و  انجینر طیاره هستم  من گفتم من یک 
باور  آن ها  ندارم.  کاری  مسائلش  دیگر  به 
پیلوت  من  که  داشتند  باور  و  نمی کردند 
مورد  در  من  از  همین  خاطر  به  هستم. 
عملیات  چگونگی  و  نقشه ها  و  برنامه ها 
هوایی می پرسیدند. هرچه اصرار کردند من 

آن ها به توافق می رسند که کندن سوراخ 
را با دو میخ کلفت فلزی که افراد طالبان با 
آن دیوارهای سلول را پالستیک زده بودند، 
آغاز کنند. بیش از یک ماه از سمت باالی 
اتاقک رو به صدای پای رمه های گوسفندان 
در  که  آخر  می کنند. شب  را  دیوار  شبانه 
سطح زمین سوراخ کوچکی باز می کنند، با 
آمدن باد خنک و شنیدن صدای وزش باد 
که  می شوند  خوشحال  درختان،  برگ  در 

سمت درستی را انتخاب کرده اند. 
می گیرنـد.  را  فـرار  آمادگـی  بعـدا  آن هـا 
نصـف نانـی را کـه زندانبـان طالبـان صبح 
و شـب برای شـان می داد، بـرای چند روز 
از روی سـاعت مچـی  ذخیـره می کننـد. 
بـود،  جامانـده  نورمحمـد  حاجـی  از  کـه 
می کننـد.  تعییـن  را  فـرار  دقیـق  زمـان 
و  می خواننـد  را  شب شـان  نمـاز  دو  هـر 
قـرآن  و  می کننـد  را  رازونیازهای شـان 
در  را  نورمحمـد  حاجـی  از  به جامانـده 
کمرشـان می بندند و سـاعت که 12 شـب 
می شـود، بـا تـرس و دلهـره پشت سـرهم 
از سـوراخی کـه بیـش از یـک مـاه کنـده 

می شـوند. بیـرون  بودنـد، 
دوباره  ما  که  داشت  احتمال  درصد   99«
دستگیر و یا کشته شویم. فقط یک درصد 
احتمال فرار موفقانه وجود داشت. زندگی 
که  بود  خواستنی  قدر  همین  ما  برای 
از  را  شانس  درصد  یک  همان  نخواستیم 

دست بدهیم«. 
در دنیای بیرون از سلول اولین زنده جانی 
که متوجه آن ها شدند، سگ ها بودند. آن ها 
مواجه  سگ ها  شدید  حمله ی  با  وقتی 
می شوند با پاهای بسته در زنجیر، خود را 
در نزدیک ترین جوی آب می اندازند تا هم از 

را  امید  چراغ  و  نشود  تسلیم  که  می داد 
رفته رفته  دارد.  نگه  روشن  دلش  کنج  در 
حرف های حاجی نورمحمد روی سید علی 
تأثیر می گذارد و عضو نیروی هوایی ارتش 
نقشه ای  ناآگاهش  و  خودآگاه  در  کشور 
برای فرار طرح می کند. بعدا طرح های فرار 
روی  هردو  می کنند.  شریک  باهم  را  خود 
کندن تونل توافق می کنند اما این که از چه 
سمتی و با چه ابزاری به نتیجه نمی رسند. 
دسته ی  که  می گوید  نورمحمد  حاجی 
سقف  از  و  بشکنند  را  چای شان  ترمز 
سید  کنند.  سوراخ  باال  سمت  به  سلول 
علی محتاطانه تر فکر می کند و می گوید با 
وسط  از  سر  باال،  سمت  به  کردن  سوراخ 
از  بعد  افراد طالبان در می آوردند.  خانه ی 
چندین روز دقت و زیرنظر گرفتن نشانه ها، 
بهتری  نتیجه ای  به  را  علی  مورد سید  دو 

می رساند. 
»یکی نور ضعیفی بود که در اطراف لوله ی 
و  بود  آمده  اتاقک  به  سقف  از  که  آب 
دیگری صدای پای رمه ها که هر از گاهی 
از سمت دیوار گلی شنیده می شد. این نور 
در حال تغییر بود. من نتیجه گرفتم که اگر 
برق  نور  این  باشد،  زیر خانه  در  ما  اتاقک 
است و باید همیشه ثابت باشد در حالی که 
پای  از صدای  تغییر می کرد. دوم  همیشه 
رمه ها به این نتیجه رسیدم که این جا راه 
است و باید به همین سمت سوراخ کنیم«. 
عین  در  علی  سید  و  نورمحمد  حاجی 
تعیین سمت کندن سوراخ،  اختالف روی 
که  می رسند  نتیجه  این  به  سرانجام 
نقشه ی شان را عملی کنند. چند شبانه روز 
آغاز  را  کندن  که  می کنند  دل دل  دو  هر 
برای  که  اطمینانی  و  جرئت  آن  اما  کنند 
آغاز کار الزم بوده، در وجودشان هنوز خانه 
نکرده بود. اما پیش از این که آن ها دست 
به کار شوند، افراد طالبان یک سرباز ارتش 
را اسیر می گیرند و در سلول آن ها اضافه 
می کند. سید علی یکی از دو جاجم خود 
را به او می دهد، زیرا او هیچ چیزی برای 
طالبان  افراد  بعدا  است.  نداشته  خوابیدن 
حاجی نورمحمد را از سلول بیرون می برند 
نمی بینند.  را  و دیگر آن ها هرگز همدیگر 
نقشه ی فرار سید علی بعد از رفتن او روی 
دستش می ماند. محمدموسا هم بند جدید 
نداشته  فرار  برای  توانایی  و  اراده  هیچ  او، 
است. سید علی روزها با او صحبت می کند 
و برایش روحیه و انگیزه برای همراهی در 
روی هم رفته  می دهد.  فرار  نقشه ی  اجرای 

حمله ی سگ ها محفوظ بمانند و هم از دید 
افراد طالبان. تا این موقع هیچ کدام آن ها 
یا  ولسوالی  والیت،  کدام  در  نمی دانستند 
قریه هستند و راه فرار به کدام سمت است. 
تنها چیزی که می دانستند این بود که باید 
به سمت نزدیک ترین کوه پیش بروند. بعدا 
آن ها خود را آهسته آهسته از میان خانه ها 
می کشانند  کشاورزی  زمین های  سمت  به 
را  پاهای شان  قفل های  اقدام،  اولین  در  و 
تمام شب  آن  از  بعد  می شکنند.  با سنگ 
و  خانه ها  میان  از  را  که خود  می روند  راه 
قلعه های بلند گلی بیرون بکشند اما موفق 
به  می روند  که  سمتی  هر  به  نمی شوند. 
بلند  به دیوارهای  یا  و  کوچه های بن بست 
غیرقابل عبور مواجه می شوند. نزدیکی های 
در  را  خود  می شود  روشن  هوا  که  صبح 
منطقه ی  آن  در  که  کوهی  یگانه  نزدیکی 
به سمت  و  می یابند  داشته،  وجود  دشتی 
قله ی آن باال می روند. تمام روز در بلندای 
کوه در غاری می خوابند. شب که می رسد 
دوباره به راه شان ادامه می دهند. این سفر 
این  تمام  می کشد.  طول  شبانه روز  هفت 
مدت آن ها گرسنگی و تشنگی می کشند و 
از یک قدمی مرگ و گرفتاری دوباره به طور 

اتفاقی نجات می یابند. 
جایی  یا  قریه  به  که  نمی خواستند  آن ها 
بروند که مردم آن ها را ببینند، چون تمام 
آن منطقه که آن ها نمی دانستند کجاست، 
هفته  یک  از  بعد  بود.  طالبان  کنترل  در 
برای  راهی  یافتن  و جست وجوی  کالفگی 
فرار از منطقه، ناگزیر می شوند که به سمت 
معلوم  برای شان  که  بروند  پیش  جاده ای 
بازار  به  نهایت  نبود به کجا می انجامد. در 
پیرمردی  کمک  به  و  می رسند  کوچکی 

موتر مسافربری غزنی را سوار می شوند.
اشک  بی اختیار  نشستیم،  که  موتر  »در 
و  گذاشتم  دستانم  روی  را  سرم  ریختم. 
نشود،  گریه ام  متوجه  کسی  این که  برای 
هنوز  پیچاندم.  گردن  شال  با  را  صورتم 
یا  می کنیم  پیدا  نجات  که  نبودم  مطمئن 

در مسیر راه گیر می افتیم«.
ساعت 8 صبح، موتر حامل آن ها به شهر 
دوی شان  هر  جیب  ته  در  می رسد.  غزنی 
کرایه  که  می شود  پیدا  افغانی   200 فقط 
چرخه  سه  یک  با  بعدا  می دهند.  را  موتر 
به  تا  می روند  غزنی  شهاده  قلعه  به  باری 
ولی  بروند  علی  سید  اقارب  از  یک  خانه 
به  نداشتند.  آن  از  نشانی  و  آدرس  هیچ 
پیش  می رسند  که  شهاده  قلعه  ایستگاه 

گفتم که یک انجینر هستم و از این چیزها 
اطالع ندارم. با شالق بسیار زدند و تهدید 

کردند که ترا همین لحظه می کشیم«. 
طالبان  افراد  می شود،  تاریک  که  هوا 
روی  دوباره  را  هوایی  نیروهایی  عضو  این 
موترسکلیت با چشمان بسته سوار می کنند 
انتقال می دهند. بعد  نامعلومی  و به جایی 
او  به مقصد می رسند، چشمان  این که  از 
را  علی خود  بار سید  این  می کنند.  باز  را 
در طبقه ی دوم یک اتاق کوچک گلی که 
فقط سه نفر در آن جا می شدند، می یابد. 
را  او  طالبان  افراد  اسارت،  از  شب  اولین 
پذیرایی  بامیه  قورمه ی  با  خانه ی شان  در 
علی  سید  آن،  صرف  از  بعد  می کنند. 
جهنم  برایش  شب  آن  و  می گیرد  اسهال 
می شود. میزبانان با اکراه و بدخلقی اجازه 
می دهند که هرچند لحظه بعد بیرون برود 
و دستشویی صحرایی کند. فردای آن روز 
طالبان این مهمان خداداده شان را با چشم، 
می اندازند  موتری  در  بسته  پایی  و  دست 
می دهند.  انتقال  نامعلومی  سمت  به  و 
موتر  در  هم  را  دیگری  فرد  راه،  مسیر  در 
از  بعد  روز  دو  و  می کنند  اضافه  او  حامل 
آن، ساعت 9 شب آن ها را جلوی حویلی 
بزرگ گلی پیاده می کنند. حینی که آن ها 
می خواستند از راه پله ی خانه درون حویلی 
باال بروند، یکی از افراد طالبان سنگی را از 
وسط راه پله بر می دارد و به آن ها می گویند 
است،  آویزان  چاه  درون  که  ریسمانی  از 
بگیرند و پایین بروند. نخست سید علی با 
چشمان و دستان بسته از ریسمان می گیرد 
تعادلش  یک باره  می پرد.  چاه  داخل  و 
میان  از  ریسمان  و  می دهد  دست  از  را 
پنجه هایش می لغزد و با پهلویش به شدت 
او اسیر دومی  به زمین می خورد. به دنبال 
را هم داخل چاه هدایت می کنند. بعدا به 
آن ها دستور می دهند که با آرنج های شان 
به شکل مارمولک راه باریک درون چاه را 
بروند.  پیش  متر  دو  در  دو  اتاق  به سمت 
آن ها فاصله ی چند متری ته چاه و اتاقک 
تاریک و گل آلود را سینه خیز پیش می روند 
آن جا  می رسند.  مشترک شان  سلول  به  و 
چشمان شان را باز می کنند اما پاهای شان 
هر  برای  می بندند.  زنجیر  و  قفل  با  را 
را  یکی  که  می دهند  جاجم  دو  کدام شان 
روی گل های تر زیرشان بیندازند و دیگری 
روی شان. در گوشه ی این سلول، سوراخی 
به عنوان دستشویی، کنده شده و از سقف 
آن لوله  ی باریکی به پایین کشیده که از آن 
آب بنوشند. هم بند او که مرد درشت هیکل 
نورمحمد،  حاجی  را  خود  است،  پیری  و 
معاون استخبارات گروه طالبان در والیت 
اما  می کند.  معرفی  وردک  میدان  و  غزنی 
هستند؛  طالبان  گروه  زندانی  دو  هر  حاال 
او به اتهام همکاری با داعش و سید علی 
به عنوان خلبان ارتش دولت افغانستان، که 
برای طالبان لقمه ی چربی به نظر می رسد. 
حاجی نورمحمد به زندانبان طالبان مقدار 
پولی می دهد که برایش یک جلد قرآن و 
یک ساعت مچی بیاورد. وقتی این لوازم را 
در اختیارش قرار می دهند، هر دو هم بند 
که  زردرنگ  کوچک  بسیار  المپ  نور  زیر 
شده،  تعبیه  قبل  از  سلول  سقف  روی 
خلوت  در  و  می خوانند  قرآن  همیشه 

دونفری شان عبادت می کنند. 

فرار
سید علی رضوانی، از احتیاط و حساسیتی 
انتقال و جا به  جایی او  افراد طالبان در  که 
کار می گرفتند و از آخرین سلول زیرزمینی 
نتیجه  این  به  بودند،  کنده  برایش  که 
اسارت  در  زندگی اش  بقیه  بود که  رسیده 
با گلوله ای ختم  طالبان می گذرد و یا هم 
می شود. او امید و آرزویی برای آزادی اش 
متصور نبود. هم بندش حاجی نورمحمد که 
گرگ باران دیده بود، بر خالف او در خواب، 
در  قرآن  خواندن  هنگام  در  و  بیداری  در 
گوشه ی ذهنش دنبال طرح و نقشه ای برای 
آزادی بود. هر موقع که به حرف می آمدند، 
را  خودش  که  می گفت  علی  سید  به  رو 
فرار  برای  فرصتی  دنبال  و  نگهدارد  قوی 
باشد. استواری، اطمینان و نیرویی که در 
صدای او وجود داشت، به سید علی انرژی 

عابر شایگان

فرار از مرگ: 

چه کیس یم تواند معنای آزادی را 
بیشرت از سید عیل بفهمد؟

روایت 65 روز اسارت یک عضو نیروی هوایی افغانستان در نزد طالبان
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حوزه جنوب غرب را از این وضعیت نجات بدهیم.«
در گام نخست تمرکز محمداسماعیل  خان برای تحکیم کمربند 
امنیتی هرات است، تا سد مستحکم علیه تهاجم طالب را شکل 
بدهد. او مدعی است که هم اکنون شمار زیادی از افراد سالح 

به دست گرفته اند و از هرات دفاع می کنند.
مردم  عالقمندی  بلند  میزان  از  هرات  والی  قانع،  عبدالصبور 
او »نیروهای  برای قیام علیه طالبان خبر می دهد. به گفته ی 
ما در حال بسیج در هرات هستند و نیروهای مردمی در کنار 
خواهان  و  کرده اند  مراجعه  مردم  هستند.  امنیتی  نیروهای 
برنامه  یک  روی  ما  هستند.  طالبان  سرکوب  در  سهم گرفتن 
تعرضی  حالت  به  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  می کنیم  کار 
قرار بگیرند. به هراتیان اطمینان می دهیم که وضعیت در حال 

بهبودی کامل است.«
نیروهـای مردمـی در کنـار نیروهـای دولتـی در بخش هایی از 
شـهر هرات سـالح به دسـت گرفته اند تـا جلو تحـرکات طالبان 
را بگیرنـد. محمـد مجاهـدزاده، یکـی از این نیروها بـه روزنامه 
اطالعـات روز می گویـد که تـا آخرین مرمی در کالشـینکفش 
در مقابـل طالبـان خواهـد ایسـتاد: »مـا وقتـی دیدیـم کـه 
طالبـان ولسـوالی ها را می گیرنـد، مـا هـم مسـلح شـدیم و از 

مـردم خـود دفـاع می کنیم.«
نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی های گذره و کرخ هرات نیز 
شکل گرفته بود اما به نظر می رسد که این نیروها در جنگ رو 
در رو با طالبان مؤثر نبوده است. ولسوالی کرخ هم اکنون در 

کنترل گروه طالبان است.

افزایش بهای مواد اولیه
پس از افتادن گمرک های اسالم قلعه و تورغندی هرات به دست 
طالبان، مردم  به خرید مواد اولیه و گاز روی آورده اند تا با دوام 
مسدودبودن گمرک ها، تا مدتی از خرید این مواد با قیمت بلند 
بی غم باشند. اما هجوم سیل آسای مردم برای خرید مواد اولیه، 
قیمت این مواد نیز بلند رفته و به افزایش قیمت در بازار منجر 
خواهد شد. هم اکنون در قیمت هر بوجی برنج و آرد تا 150 

افغانی افزایش به وجود آمده است. 
افغانستان  با  را  خود  مرزهای  که  است  کرده  اعالم  نیز  ایران 
برای نقل   و انتقال کاال مسدود کرده است. نثاراحمد ناصری، 
سرپرست گمرک هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که گروه 
طالبان گمرک های اسالم قلعه و تورغندی را به تصرف شان در 

آورده اند.
نشان  هرات  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  در  مسئوالن  آمار 
طریق  از  افغانستان  کاالهای  درصد   50 از  بیش  که  می دهد 
گمرک های هرات وارد می شود. احمدسعید صدیقی، معاون این 
اتاق در صحبت با روزنامه اطالعات روز می گوید که انبارهای 
مواد غذایی و نفتی تاجران هرات برای حداکثر یک ماه خالی 

نخواهد شد.
به  دلیل مسدودشدن  اولیه  مواد  قیمت  بلندرفتن  نگران  اما  او 
دوام دار گمرک های اسالم قلعه و تورغندی است: »قرار است که 
روز دوشنبه طالبان با تاجران هرات بنشینند و در مورد آغاز 
متوقف  فعالیت گمرک  نباید  تا  فعالیت گمرک صحبت کنند 

شود و  این به زیان همگی مردم کشور است.«
هرات،  در  گمرکی  فعالیت های  توقف  که  می دهد  هشدار  او 
فعالیت کارخانه های تولیدی شهرک صنعتی هرات را به مشکل 
مواجه خواهد کرد و احتمال بی  کاری کارمندان شهرک صنعتی 

وجود دارد.
هرات یکی از مهم ترین والیت های افغانستان به لحاظ اقتصادی 
اقتصادی  قطب  جنگ  شدت گیری  اما  می شود،  شمرده 

افغانستان را به شدت به لرزه درآورده است.

واجد روحانی

باشندگان والیت هرات در غرب افغانستان در دو دهه ی اخیر 
این  که  شکلی  به  را  والیت شان  بر  طالبان  حاکم شدن  خطر 
روزها  این  آن ها  بودند.  نکرده  احساس  می شود،  دیده  روزها 
دولت اند؛  کنترل  از  هرات  ولسوالی های  خارج شدن  شاهد 
ولسوالی هایی که با درگیری و یا بدون درگیری به دست طالبان 

افتاده اند.
شهر  مرکز  محاصره  حلقه ی  حاال  ولسوالی ها  از  فراتر  طالبان 
والی  قانع،  عبدالصبور  گفته ی  به  و  کرده اند  تنگ تر  را  هرات 
تصرف  به  نیز  تورغندی  و  اسالم قلعه  گمرک های  حاال  هرات 
طالبان در آمده اند. او روز شنبه در یک نشست خبری گفت: 
قسم  این  جنگ  و  می دهیم  انسجام  را  نیروها  دوباره  »حاال 
مشکالت ]سقوط ولسوالی ها[ دارد. ما در حال انسجام نیروهای 
امنیتی هستیم، تا ساحات ازدست رفته را دوباره به تصرف خود 
بیاوریم  و از کنترل طالبان خارج کنیم. برنامه های بازپس گیری  

ولسوالی ها  در وقت و زمانش عملی می شود.«
امنیتی  کمربندهای  که  داد  اطمینان  هراتیان  به  هرچند  او 
شهر هرات با حضور نیروهای دولتی و نیروهای خیزش مردمی 
تقویت شده است اما ترس از هجوم طالبان همچنان در هرات 

پابرجاست.
محمـد احمـدی، یکی از سـاکنان هـرات به روزنامـه اطالعات 
روز می گویـد که در شـوک عظیـم حمله ی احتمالی گسـترده 
کـه  نمی رسـد  به نظـر  و  می بـرد  به سـر  شـهر  بـه  طالبـان 
نیروهـای دولتـی قـادر بـه مهـار ایـن هجـوم باشـند: »شـاید 
بـه زودی طالبـان شـهر  هـرات را تصـرف کننـد، امـا حکومـت 
می توانـد کـه بـا اسـتحکام کمربنـد امنیتـی شـهر، هـرات را 
به دسـت طالبان تسـلیم نکنـد.« نگرانی محمـد، دغدغه اصلی 
ایـن روزهـای اغلـب هرات نشـین ها اسـت. آنانی کـه از تکـرار 
حاکمیـت رژیـم طالبـان در نیمـه دوم دهـه 90 میـالدی در 

هـرات نگران هسـتند. 

آوارگی
کنار  در  هرات  ولسوالی های  اغلب  در  جنگ  شعله ور شدن 
زیان های مرگ بارش آوارگی  زیادی را نیز درپی داشته است. 
شب  اقوام شان،  خانه  در  گل محمد،  به شمول  آوارگان  بیش تر  
غوریان  ولسوالی  اصلی  باشنده ی  او  را می گذرانند.  روزشان   و  
امارت  رنگ  پرچم سفید  ولسوالی  این  در   و حاال  است  هرات 

اسالمی طالبان به چشم  می خورد.
او از حکومت می خواهد که ولسوالی غوریان را از تصرف گروه 
برگردد:  زادگاهش  به  دوباره  بتواند  تا  کند  پاک سازی  طالبان 
»آوارگی در هرات خیلی سخت است و ما مجبور شدیم که به 
خانه قوم های خود برویم. نباید غوریان به دست طالبان سقوط 

می کرد.«

قیام مسلحانه 
بـا تیرگـی اوضـاع امنیتـی، شـماری از هراتیـان بـه فرماندهی 
محمداسـماعیل خان )یکـی از فرماندهـان پیشـین جهـادی( 
جمـع شـده اند. ایـن فرمانده جهـادی روز جمعه 18 سـرطان، 
حرکـت موسـوم بـه مقاومت مـردم حوزه جنوب غرب را شـکل 
داد تـا ایـن حرکـت نیـروی بازدارنـده علیـه پیشـروی طالبان 

باشد.
بسیج  با  تا  خواست  هراتیان  تمام  از  محمداسماعیل خان 
بگیرند:  را  هرات  به  طالبان  فزاینده  حمالت  جلو  عمومی، 
ساکنان  از  را  جنوب غرب  حوزه  مردمی  مقاومت  حرکت  »ما 
والیت های بادغیس، فراه، هرات، غور، نیمروز، فاریاب، هلمند 
و هرات شکل داده ایم. فردا همگی کمر  خود را ببندید. ما باید 

تلفن  آن ها  به  که  می اندازند  رو  هرکس 
کوتاه  زنگ  یک  که  بدهند  را  همراه شان 
به سر و وضع  نگاهی  اما وقتی مردم  بزنند 
و قیافه ی آن ها می اندازند، بدون تردید فکر 
می کنند که با دو معتاد طرف هستند. پس 
حاضر  یکی  ماجرا،  شرح  و  بسیار  اصرار  از 
بدهد  علی  سید  به  را  تلفنش  که  می شود 
تا زنگ کوتاهی به پسرخاله اش بزند. وقتی 
غذا،  صرف  از  پس  می روند،  او  خانه ی  به 
سید  برادر  خستگی،  رفع  و  دوش  گرفتن 
نیروهای  فرماندهی  به  را  مسأله  این  علی 
کابل  از  می دهد.  گزارش  کابل  در  هوایی 
فعلی  موقعیت  که  می گیرند  تماس  او  به 
آن جا  باید  فورا  و  است  خطرناکی  جای  او 
او  فراری  همبند  محمدموسا  کند.  ترک  را 
در  خانه اش  سمت  به  زمینی  لحظه،  همان 
پنجشیر راهی می شود. سید علی به کمک 
راننده والی غزنی به فرودگاه غزنی می رود و 
از آن جا با هواپیمای نظامی به کابل منتقل 

می شود.
همه ی  برسد،  خانه  به  او  این که  از  پیش 
او  استقبال  به  خانه  در  اقاربش  و  بستگان 
دیدند،  را  همدیگر  وقتی  بودند.  شده  جمع 
سر به سر افتادند و روی شانه های همدیگر 
گریستند. دیگر فرصت قصه و درد دل نبود.

این عضو نیروی هوایی ارتش هنگامی که در 
بند طالبان بود، فکر نمی کرد که آزاد شود 
تمام  در  ببیند.  دوباره  را  بچه خود  و  و زن 
تنها  زندگی  مسائل  تمام  از  اسارت  دوران 
چیزی که در فکر او می گذشت این بود که 
پدر و مادر پیرش وقتی بشنوند که او اسیر و 
کشته شده، چگونه این غم و اندوه را تحمل 
خواهند کرد. او فرزند بزرگ خانواده است و 
مسئولیت تأمین مخارج شش خواهر و برادر، 
پدر و مادر پیر و شکسته و همسر و دخترش 

را به عهده دارد. 
آزادی اش  برای  امیدی  هیچ  علی  سید 
در  را  او  طالبان  افراد  وقتی  آن هم  نداشت. 
چاه انداختند و برایش هشدار دادند که اگر 
همکاری نکند او را در روغن داغ می اندازند: 
می پرسیدند  من  از  طالبان  تحقیق  »هیأت 
پالن  می توانی؟  همکاری  چه  ما  با  که 
عملیات هوایی را به ما بگو. چه کار کنیم که 
عملیات هوایی را خنثا بکنیم؟ من می گفتم 
نمی دانم.  چیزی  هوایی  عملیات  از  من  که 
تهدید  هرچه  هستم.  ساده  انجینر  یک  من 
کردند من از حرف خود نگذشتم. وقتی ما 
را داخل چاه انداخت از یک طالب پرسیدم 
نه.  گفت  هست؟  ما  آزادشدن  احتمال  که 
جایش  می شوند،  تبادله  یا  آزاد  که  کسانی 

این جا نیست.«
بعـد از حاجـی نورمحمـد، تکیـه  گاه بـزرگ 
سـید علـی، محمدموسـا بوده اسـت. سـرباز 
اهل پنجشـیر، عضو قول اردوی سـیالب در 
ننگرهـار. او در جریـان سـفرش از کابـل به 
هـرات، در والیت غزنی توسـط افراد طالبان 
از موتـر مسـافربری دسـتگیر  و  شناسـایی 
مراحـل  طـی  بـرای  کـه  موسـا  می شـود. 
اردوی  قـول  در  کـه  بـرادرش  اکرامیـه ی 
ظفـر سـربازی می کـرده و چنـد سـال قبل 
کشـته شـده بـود، به هـرات می رفته اسـت. 
موسـا هم سن وسـال سـید علـی، 31 سـال 
داشـته و گوش هایـش سـنگین بوده اسـت. 
او تنهایـی تاریک و خلوت سـلول زیرزمینی 
را بـا قصـه گویی هایـش پـر می کرده اسـت. 
بیشـترین وقـت آن هـا بـه کنـدن تونـل و 
عبـادت می گذشـته اسـت. زمانـی که سـید 
علـی از دلتنگـی اشـک می ریختـه اسـت، 
او برایـش قصـه می گفتـه اسـت. قصه هایـی 
از زندگـی، سـربازی و گاهـی هـم جـوک و 

 . هی فکا
سید علی در آن جا تصمیم می گیرد که اگر 
هرگز  دیگر  برگردد،  زندگی  به  و  آزاد شود 
به نظام برنگردد و به جای آن دست فقرا و 
تنگ دستان را بگیرد. حاال او که به زندگی 
برگشته، تغییرات بزرگی در زندگی اش رقم 
خورده و به درک جدیدی از زندگی رسیده 
معاش  از  مشخصی  مقدار  ماهیانه  است. 
خود را به فقرا اختصاص داده و برای بهبود 

زندگی شان تالش می کند. 
»وقتی به زندگی برگشتم، کامال تغییر کردم. 
زندگی ام دیگر مادی گرایی نیست. حاال فکر 
می کنم چیزهای که نیاز دارم، دارم؛ آزادی. 

آزادی است که من حاال  بزرگ ترین نعمت 
دارم. حاال وقتی میوه ای را می خورم احساس 
را  دنیا  لذت  بهترین  و  بیشترین  می کنم 
وقتی  می برم. در کنار خانواده خود هستم. 
اسیر بودم فقط آرزو داشتم که یک بار دیگر 
دختر خود، کوثر را ببینم. حاال که می بینم 

واقعا از خدا سپاس گزار هستم«.
سید علی رضوانی، بعد از آزادی خالف عهد 
سال   13 برگشت.  نظام  به  دوباره  خودش، 
می شود که در نیروی هوایی افغانستان کار 
نظام،  به  دوباره اش  برگشتن  اما  می کند. 
است.  داشته  او  که  است  انتظاری  خالف 
او  نیروهای هوایی،  امنیت فرماندهی  بخش 
را زیر تحقیق و بررسی قرار می دهد و کارش 
منتقل  ارزگان  ناامن  والیت  به  کابل  از  را 
می کند: »من این تصمیم را نپذیرفتم و به 
فرماندهی نیروی هوایی شکایت درج کردم. 
گفتم اگر من جرم دارم و مرتکب اشتباهی 
اگر  و  مرا رسما محاکمه کنید.  باید  شده ام 
تبدیل  دلیل  بدون  مرا  چرا  نیست  این طور 
می کنید. بعدا فرمانده نیروی هوایی اعتراض 
مرا پذیرفت و به زیردستانش تماس گرفت 
که اگر مشکلی دارد مجازاتش کند و اگر نه 

چرا این کار را در حق او می کنید.«
دارد.  هم  شکایت هایی  دفاع  وزارت  از  او 
می گوید وقتی افراط طالبان از بند یا اسارت 
قرار  پاداش  و  ستایش  مورد  می شوند،  رها 
وقتی  دولت  ارتش  نیروهای  اما  می گیرند 
فرار می کنند،  به شجاعت خود  یا  و  مبادله 
تبدیل،  وظیفه ی شان  پاداش،  جای  به 
می شوند:  سرزنش  و  کم  امتیازات شان 
»من انتظار داشتم که وزارت دفاع به خاطر 
خود  جان  نجات  و  قهرمانی ام  و  شجاعت 
نمی بودم،  من  اگر  که  دیگر،  سرباز  یک  و 
خانواده  دو  و  می شد  ضایع  انسان  دو 
مورد  مرا  می شدند،  داغدار  و  بی سرپرست 
دیگر  گالیه ی  می داد.  قرار  تشویق  و  تقدیر 
من این است که در جریان تبادله ی زندانیان 
طالبان، برای هرکدام آن ها 20 هزار افغانی، 
و  دادند  تقدیرنامه  و  لنگی  و  جدید  لباس 
کوچک ترین  اما  کردند.  آزادشان  افتخار  با 
توجه به سربازان اردوی ملی وقتی از اسارت 
که  نه تنها  نمی شود.  می کنند،  فرار  یا  رها 
پاداش نمی دهند، هنوزم امتیازات شان قطع 
می شود و از بست شان هم تبدیل می شوند«. 
دانشگاه  استادان  کمک  به  رضوانی  آقای 
را  خود  اسارت  روز   65 این  خاطرات  خود، 
و  چاپ  به زودی  را  آن  است  قرار  و  نوشته 
آن  از  خاطراتش  می گوید  او  کند.  منتشر 
ستایش آمیزی  نگاه  که  است  مهم  جهت 
به  گاهی  که  زندگی ای  دارد.  زندگی  به 
چیزهای کوچک و نامهمی گره می خورد اما 
تأثیر اعجاب انگیزی به جا می گذارد. مثل دو 
میخی که زندگی سید علی و محمدموسا را 
از مرگ حتمی نجات داد. و یا مثل چند دانه 
توتی که یکی از شخصیت های فیلم »طعم 
از خودکشی  را  گیالس« عباس کیارستمی 
و  ساده دل  پیردمرد  که  راوی  می دارد.  باز 
و شمایل رهگذری  است در شکل  مهربانی 
در این فیلم ظاهر می شود و سرگذشت خود 
را این گونه روایت می کند: »اول ازدواجم بود. 
هر نوع ناراحتی و مشکالت در زندگی ام بود. 
خسته شده بودم. یک روز صبح وقتی بلند 
بروم خودکشی  که  برداشتم  را  تناب  شدم، 
هوا  بود.  توتستان  ما  خانه ی  نزدیک  کنم. 
می انداختم  باال  هرچه  را  تناب  بود.  تاریک 
رفتم  آخر خودم  نمی کرد.  گیر  به شاخه ای 
یک بار دستم  بستم.  را  تناب  باالی درخت، 
توت  چه  بود.  توت  نرمی.  چیزی  به  خورد 
شیرینی. شیرین بود. اولی را خوردم. دومی 
را خوردم. سومی را خوردم. یک وقت دیدم 
هوا روشن می شود. آفتاب زده است باال. چه 
یک  سبزه زاری!  چه  منظره ای!  چه  آفتابی! 
بچه های  می آید.  بچه ها  صدای  دیدم  وقت 
مدرسه بود. آمدند دیدند من توت می خورم، 
را تکان بده. منم درخت  آقا درخت  گفتند 
این ها  توت خوردند.  این ها  و  دادم  تکان  را 
خرده  یک  می کردم.  کیف  من  می خوردند 
هنوز  خانمم  خانه.  آمدم  کردم  جمع  منم 
دادم.  او هم  به  توت  بود. یک خرده  خواب 
بودم  رفته  کرد.  کیف  هم  او  خورد.  هم  او 
آقا یک  آوردم.  توت چیدم  خودکشی کنم، 

توت ما را نجات داد. یک توت.«

محارصه ی هشر هرات و سقوط گرمک ها
مردم نگران سقوط هشر و افزایش هبای مواد اولیه اند
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نفر از مردم دست به تجمع اعتراضی زدند. چندین نفر از 
گزارش  عمده ای  برخورد  اما  شده اند،  بازداشت  معترضان 

نشده است.
اعتراضات نخست در شهر سن آنتونیو د لوس بانوس در 
استان آرتمیسا رخ داد که در مجاورت هاوانا واقع است. 
نشان  اجتماعی منتشر شد  ویدیوهایی که در شبکه های 
می داد صدها نفر از ساکنان این شهر به خیابان ها آمده اند 

و علیه دولت کوبا شعار می دهند.
به  این رخداد سفر کوتاهی  به  واکنش  دیاز-کانل که در 
که  بازگشت گفت  در  داشت  بانوس  لوس  د  آنتونیو  سن 
در  متحده  ایاالت  »مزدوران«  اما  بوده،  واقعی  اعتراضات 
شبکه های اجتماعی با به راه انداختن کمپین هایی از آن 

سوءاستفاده کرده اند.
با این حال اعتراضات در طول روز یکشنبه گسترش یافت 
و به شهرهای مختلف رسید، از هاوانا گرفته تا پالما سوریانو 

او در ماه فوریه مدعی شد که نقشه برکناری و قتلش لو 
رفته است.

رهبر جدید هاییتی کیست؟
طبق قانون اساسی هاییتی، در صورت مرگ رییس جمهوری، 

انتخاب جانشین با مجلس این کشور است.
اما هاییتی در حال حاضر فاقد مجلس است.

به  که  سابق  رییس جمهوری  پیشنهادی  اساسی  قانون 
جانشین  را  وزیر  نخست  نشده،  گذاشته  پرسی  همه 

رییس جمهوری معرفی کرده است.
کفیل  ژوزف  کالود  موییس،  آقای  شدن  کشته  از  پیش 
نخست وزیری هاییتی بود و آریل هانری هم به عنوان نامزد 
نخست وزیری انتخاب شده بود ولی هنوز مراسم تحلیفش 

را به جا نیاورده است.
بیانیه  با صدور  سیاسی  احزاب  از  تعدادی  دیگر،  از سوی 
رییس جمهوری  عنوان  به  سنا  رییس  المبر،  ژوزف  از  ای 
جدید نام برده اند و آقای هانری را به عنوان نخست وزیر به 

رسمیت شناخته اند.

هزاران معرتض در رسارس کوبا به خیابان ها آمدند

ییس جمهوری این کشور یکا به هائییت برای برریس قتل ر سفر نمایندگان امر

د کوبا در شرق این کشور. معترضان در ویدیوهایی که از 
می گویند  است،  شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  طریق 
که »نه غذا موجود است و نه دارو، و مردم مجبورند که 
هر چیزی را از فروشگاه هایی بخرند که در آنجا فقط ارز 

خارجی پذیرفته می شود«.
دیاز-کانـل امـا در نطـق تلویزیونـی خـود ضمـن هشـدار 
بـه معترضـان گفـت: »ما از همـه انقالبیون در کشـور و از 
همـه کمونیسـت ها می خواهیـم کـه خیابان هـا را تصـرف 
کننـد، هـر جایـی که دیدیـد تالش بـرای تحریـک مردم 

می شـود.«
کوبا تحت حکومت کمونیستی طی دو سال اخیر درگیر 
بحران اقتصادی عمیقی بوده که دولت این کشور ویروس 
آن  اصلی  عامل  را  متحده  ایاالت  تحریم های  و  کرونا 
می داند، اما مخالفان معتقدند که بی صالحیتی حاکمان و 

نظام تک حزبی آن باعث این شرایط شده است.

 20 یکشنبه  روز  کوبا  مردم  از  نفر  هزاران  روز:  اطالعات 
سرطان در اعتراض به محدودیت های ایجاد شده در رابطه 
با ویروس کرونا، سرعت واکسیناسیون و آن چه بی توجهی 
دیگر  و  سانتیاگو  هاوانا،  خیابان های  به  نامیده اند،  دولت 

شهرهای این کشور آمدند.
به  کوبا  در  یکشنبه  روز  اعتراضات  از  رویترز  خبرگزاری 
عنوان اقدامی نادر نام برده است. اما میگوئل دیاز-کانل، 
بر  نیز  را  رییس جمهور کوبا که رهبری حزب کمونیست 
در  اعتراضات  وقوع  تلویزیونی  نطق  یک  در  دارد  عهده 

کشور را به ایاالت متحده نسبت داد.
به نقل از رادیو فردا، طبق این گزارش، جیپ های مسلح 
در  شده اند  مستقر  هاوانا  خیابان های  در  ویژه  یگان های 
حالی که آقای دیاز-کانل از هواداران خود خواسته است 

که با »اقدامات تحریک آمیز« مقابله کنند.
به رغم حضور سنگین پولیس در مرکز شهر هاوانا، هزاران 

گروه بودند که اکثرشان شهروند کلمبیا هستند و دو نفر 
از آنها تابعیت دوگانه هاییتی-امریکایی دارند.

آنها با هجوم به اقامتگاه ژونل موییس او و همسرش را به 
رگبار بستند.

مارتین موییس در این حمله به شدت مجروح شد و برای 
درمان به امریکا منتقل شد.

به گفته خانم موییس حمله طوری رخ داد که همسرش 
فرصت حرف زدن پیدا نکرد.

این سوء قصد  یا گروهی در  فرد  نیست چه  هنوز معلوم 
دست داشته و انگیزه این قتل چه بوده است.

آقای موییس در سال 2017 به ریاست جمهوری هاییتی 
رسید.

پارلمانی  انتخابات  بود،  قانون اساسی  او که در پی تغییر 
فاقد  هاییتی  زمان  آن  از  و  نکرد  برگزار  را   2019 سال 

پارلمان است.
آقای موییس به فساد متهم بود و هاییتی در ابتدای سال 

2021 شاهد تظاهرات علیه او بود.

اطالعات روز: هیأتی متشکل از مقام های امنیتی و قضایی 
رییس جمهوری  موییس،  ژونل  قتل  بررسی  برای  امریکا 

سابق هائیتی به این کشور سفر می کند.
به نقل از بی بی سی فارسی، هیأت امریکایی قرار است 
با  آقای موییس،  به جان  ضمن تحقیق درباره سوء قصد 
سه سیاستمداری که ادعای رهبری هائیتی را دارند، دیدار 

کند.
پیش از این دولت هاییتی از امریکا و سازمان ملل متحد 
از  تا  کنند  اعزام  سرباز  کشور  این  به  تا  بود  خواسته 
زیرساخت های فقیرترین کشور در نیم کره غربی حفاظت 

کنند.
امریکا در ابتدا با این درخواست مخالفت کرد ولی دولت 
جو بایدن گفته است این درخواست را بررسی خواهد کرد.
آقای موییس که 53 سال سن داشت، هفتم جوالی در 
مسلح  مهاجمان  دست  به  پورتوپرنس  در  خود  اقامتگاه 

متشکل از مزدوران خارجی به قتل رسید.
بنا بر اعالم پولیس هاییتی، 28 شهروند خارجی عضو این 
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عبـداهلل ابـراز وفـاداری کرد.
پادشـاه اردن در آن زمـان گفت کـه تصمیم گرفته 
بـه مسـئله بـرادر ناتنـی اش در چارچـوب خانواده 

سـلطنتی هاشمی رسـیدگی کند.

اتهام فتنه و تحریک علیه سلطنت
دادگاه امنیتـی امـان دو مقام سـابق را در اتهامات 
»تحریـک علیـه نظـام حاکـم« و »فتنه انگیـزی« 

شـناخت. مجرم 
دادگاه اعـالم کـرد کـه شـواهد کافـی بـرای اثبات 
اتهامـات ایـن دو نفـر را در اختیـار داشـته و افزود 
کـه متهمـان با تحریـک شـاهزاده حمزه بـرای در 
بـه  دسـت گرفتـن قـدرت در صـدد آسـیب زدن 

نظـام سـلطنتی بوده انـد.
بـه  امیـد  متهمـان  کـه  شـده  گفتـه  همچنیـن 
پرنفـوذ  ولیعهـد  سـلمان،  بـن  محمـد  حمایـت 

بودنـد. بسـته  عربسـتان، 
باسـم عـوض اهلل تابعیـت عربسـتان را هـم دارد و 
در نشسـت های مهـم در زمینـه سـرمایه گذاری در 

عربسـتان حضور داشـته اسـت.
او عـالوه بـر نزدیکـی بـه ولیعهـد عربسـتان، بـا 
محمـد بـن زایـد ولیعهـد امـارات متحـده عربـی 
هـم مرتبـط اسـت و گفتـه می شـود در خریـدن 
بیت المقـدس  اطـراف  در  فلسـطینی  زمین هـای 
کـه چنـد ماه پیش بـا حمایـت امارات انجام شـد، 

نقـش داشـته اسـت.

اطالعـات روز: دادگاهـی در اردن دو مقـام ارشـد 
پیشـین را به جـرم اقدام بـرای برانـدازی حکومت 
ملـک عبـداهلل، پادشـاه اردن، و تـالش بـرای بـه 
قـدرت رسـاندن ولیعهد سـابق به 15 سـال زندان 

کرد. محکـوم 
بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، باسـم عـوض اهلل، 
رییـس سـابق دربـار و شـریف حسـن بـن زیـد، از 
اعضـای درجـه دو خانـدان سـلطنتی و نماینـده 
پیشـین اردن در عربسـتان، متهـم بودنـد کـه بـا 
بـا شـاهزاده  هـدف کودتـا علیـه ملـک عبـداهلل، 

حمـزه، بـرادر ناتنـی او همدسـت شـده اند.
شـاهزاده حمـزه بن حسـین، ولیعهد سـابق اردن، 
جـزو متهمـان ایـن دادگاه نبـود. او حدود سـه ماه 
پیـش بـه ظن تالش بـرای کودتـا تحت بازداشـت 
خانگـی قـرار گرفـت امـا بعـد از چنـد روز به ملک 

دو مقام سابق اردن به جرم تالش برای رسنگوین 
ملک عبدهللا به ۱۵ سال زندان محکوم شدند

را  آی آر1«  سـانتریفیوژ  دسـتگاه  حداکثـر 6104 
کرد. اجـرا خواهـد 

ظریـف بـا اشـاره بـه ایـن کـه »ممکن اسـت ضرر 
همـه طرف هـا یکسـان نباشـد«، تاکید کـرد: »به 
همیـن دلیـل رسـیدن به توافـق نیازمند شـهامت، 
ایثـار و آمادگـی بـرای هزینـه از آبـرو و رجحـان 
بخشـیدن منافـع ملی به مصالح شـخصی اسـت.«

بـر اسـاس قانون »اقـدام متناسـب و متقابل دولت 
جمهـوری اسـالمی ایـران در اجـرای برجـام« کـه 
پـس از توافـق ویـن در مجلـس ایـران بـه تصویب 
رسـید، وزیـر امـور خارجـه ایـران موظـف اسـت 
رونـد اجـرای توافقنامـه را هـر سـه مـاه یـک بـار 
بـه کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 

مجلـس شـورای اسـالمی گـزارش دهـد.

اطالعـات روز: محمدجـواد ظریـف، وزیـر خارجـه 
ایـران بـا شـرح جزئیاتـی از مذاکـرات ویـن درباره 
»آن چـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  برجـام  احیـای 
تاکنـون امـکان تحقـق آن فراهم شـده« در دولت 

ابراهیـم رییسـی »تکمیـل شـود«.
بـه گـزارش ایـران اینترنشـنال، ظریـف در بیسـت 
و دومیـن و آخریـن گـزارش خـود به عنـوان وزیر 
خارجـه بـه کمیسـیون امنیت ملی مجلـس درباره 
رونـد اجـرای برجـام، توضیحاتـی دربـاره تحوالت 
مذاکـرات ویـن درباره برجـام نیز ارائه کرده اسـت.
او در ایـن بـاره نوشـت: »بر اسـاس چهارچوبی که 
تاکنـون در مذاکـرات ویـن به دسـت آمده اسـت، 
در صـورت حصـول توافـق و بازگشـت امریـکا بـه 
برجـام، کلیـه تحریم هایـی کـه وفـق برجـام رفـع 
شـده بودنـد، مجـددا رفـع خواهنـد شـد. عـالوه 
بـر ایـن، کلیـه تحریم هـای ترامـپ کـه در صورت 
اسـتمرار عضویت امریـکا در برجام، نمی توانسـتند 

وضـع شـوند نیـز رفـع خواهند شـد.«
جمهـوری  رهبـر  دفتـر  علیـه  تحریم هـا  ظریـف 
اسـالمی را یکـی از ایـن مـوارد ذکـر کـرده اسـت.
همچنیـن بـه گفته وزیـر خارجه ایـران، در صورت 
بازگشـت امریـکا بـه برجـام، جمهـوری اسـالمی 
نیـز تعهـدات هسـته ای خـود از جملـه »اجـرای 
داوطلبانـه پروتـکل الحاقـی و نظارت حساب شـده 
اورانیـوم  »غنی سـازی  برجامـی«،  تعهـدات  بـر 
در سـطح حداکثـر 67/3 درصـد« و »اسـتفاده از 

کرات احیای برجام را  یف ادامه مذا ظر
به دولت رئییس سرپد

سه شنبه | 22 سرطان 1400 | سال دهم | شماره 2195



www.etilaatroz.comتحلیل

رابطه ایران و طالبان؛ 

رساسیمیگ ایران برای تطهیر 
و مرشوعیت بخیش به طالبان

یا  ایران حزب اهلل  باشد. چرا که جانب مقابل 
گروه های تندور حامی ایران در عراق نیست. 
بلکه گروهی است که منابع فکری و اقتصادی 
آن را بیش از این که دولت ایران تأمین کند، 
کشورهایی نظیر عربستان و پاکستان تأمین 
در  ماجراجویی هایش  به دلیل  ایران  می کند. 
منطقه، عالقه عجیبی به حمایت و ارتباط با 
القاعده،  مانند  تروریستی  و  تندرو  گروه های 
حزب اهلل، طالبان و ... دارد. تصور تئوریسین ها 
این  به  نزدیک شدن  از  ایرانی  تندروهای  و 
گروه های تروریستی ساده است. تأمین منافع 
ایران در منطقه و استفاده از قدرت این گروه  ها 
علیه منافع امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی 
و غیره. حمایت گسترده دولت ایران از طالبان 
در طول سال های گذشته نیز در همین راستا 

قابل بررسی است.
که  کرده اند  فراموش  ایرانی ها  وجود،  این  با 
دیپلمات های  که  بود  طالبان  گروه  همین 
آنان را در دهه هفتاد در مزار شریف سالخی 
دولت  که  بودند  طالبان  گروه  همین  کردند. 
و  جنگ  مرز  تا  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
کرد.  مهیا  را  خود  افغانستان  به  لشکرکشی 
نمی دانند  ایران  مردم  و  دولت  که  را  آن چه 
این است که گروه طالبان یک گروه واپس گرا، 
متحجر و تروریستی است که در ماهیت آنان 
سیاسی  و  دینی  نخبگان  که  آن چه  برخالف 
آن  القای  به دنبال  یا  و  می کنند  تصور  ایران 
نیامده  به جامعه خود هستند، هیچ  تغییری 
ترور،  سرکوب،  جز  طالبان  ماهیت  در  است. 
خشونت و ضدیت با ارزش های مدرن چیزی 
مشاهده نمی شود و چنان چه این گروه به هر 
طریقی بر بخشی از افغانستان و یا همه ی آن 
و  تروریسم  رشد  جز  پیامدی  یابند،  تسلط 
افراط گرایی برای افغانستان و منطقه نخواهند 
داشت. پیامدی که عواقب آن دامن حامیان و 
تطهیر کنندگان این گروه را نیز خواهد گرفت.

خواهند  گفت وگو  افغانستان  امنیت  و  صلح 
کرد. 

تندروهای  تالش های  گذشته  هفته های  طی 
ایرانی برای تطهیر از چهره طالبان مشهود بود. 
به عنوان مثال روزنامه جوان در تیتری نوشت 
»طالبان؛ اصالح شده ایم«. به باور نویسندگان 
این مطلب »این گروه اصالح شده، رهبرانش 
»پخته تر« عمل می کنند، دنبال تصرف نظامی 
به  دیگر  و  نیستند  افغانستان  پایتخت  کابل، 
دیپلمات ها و اتباع غیرنظامی خارجی آسیب 
از  ایرانی ها  است که  واضح  نخواهند رساند.« 
خروج امریکایی ها از افغانستان خوشحالند چه 
لحظه  شماری  روزهایی،  چنین  برای  که  بسا 
می کردند. ظاهرا ایرانی ها خطر یک حکومت 
بنیادگرا و ایدئولوژیک را در کنار مرزهای خود 
این که  امریکا می دانند.  از خطر حضور  کمتر 
چقدر این باور درست است، نیاز به زمان دارد.

تهران در چند دهه گذشته تحوالت افغانستان 
اساس  برهمین  است.  کرده  دنبال  بادقت  را 
تحوالت  در  را  فعال  نقشی  تا  کرده  تالش 
افغانستان بازی کند. نقشی که به واسطه حضور 
امریکا، هیچ گاه آرزوهای تئوریسین های ایرانی 
را در قبال افغانستان برآورده نکرد. همچنین 
ماهیت رادیکال گروه طالبان موجب شد که 
نزدیک  گروه  این  به  به راحتی  نتواند  ایران 
شود. اما باتوجه به تغییر و تحوالت افغانستان 
سرانجام نرسیدن  به  و  اخیر  سال های  در 
افغانستان  دولت  میان  صلح  گفت وگوهای 
ایران  گروه،  این  قدرت  مند شدن  و  طالبان  و 
آهسته آهسته خود را به این گروه نزدیک کرد. 
میزبان  تهران  اخیر  سال های  در  که  تاجایی 
بوده  طالبان  گروه  از  مختلفی  نشست های 
نتوانست  ایران  که  دیگری  مهم  عامل  است. 
روشن  سیاست  گذشته  سال ها  طول  در 
اتخاذ  افغانستان  قبال  در  را  یکپارچه ای  و 
مختلف  بازیگران  و  تصمیم گیرندگان  کند، 

دو  در  دولت-ملت  گفتمان   از  فراتر  روابطی 
سوی مرز با یکدیگر دارند. 

چند  طول  در  ایران  ساکن  افغان  مهاجران 
و  رشد  به  کشور  این  در  خود  حضور  دهه 
شکوفایی اقتصادی ایران کمک قابل توجهی 
دسترسی  قابل  و  ارزان  کار  نیروی  کردند. 
دولت  و  کارفرمایان  توجه  کمترین  از  که 
نه تنها در رشد و  بودند. آن ها  ایران بهره مند 
شکوفایی ایران در دوران سازندگی این کشور 
نقش به سزایی داشتند، بلکه در دوران جنگ 
ایران و عراق نیز نقش قابل توجهی را به عنوان 
نیروی جنگی ایفا کردند. اقلیتی که علی رغم 
عرصه های  در  فعال  مشارکت  دهه  چندین 
از  ایران  ... در  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف 
حمایت های  و  زندگی  امکانات  حداقل ترین 

حقوقی در ایران بهره مند بودند. 
چالش های سیاسی-ایدئولوژیکی ایران و غرب 
امریکا، همواره مانع جدی حضور  به خصوص 
ایران در منطقه و افغانستان بوده است. عمق 
به روی  گاها  که  بوده  به حدی  چالش ها  این 
این  با  است.  گذاشته  اثر  همسایه  دو  روابط 
را  افغانستان  تحوالت  همواره  ایران  وجود 
منافعی  کرده  تالش  و  کرده  دنبال  به دقت 
برای خود در این کشور تعریف کند. منافعی 
که بدون استثنا وجه غالب آن در ضدیت با 
امریکا و منافع این کشور تدوین شده است. در 
حالی که به باور بسیاری از کارشناسان مسائل 
اشتراکات  به دلیل  ایران  سیاسی-اقتصادی، 
تاریخی و فرهنگی اش با افغانستان و اهمیت 
نقش همسایگی اش ، می تواند در به وجودآمدن 
صلح پایدار در افغانستان، سهم اساسی داشته 

باشد. 
در گفت وگویی که چند ماه قبل محمدجواد 
از  یکی  با  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف، 
شد  مدعی  داشت،  کشور  داخلی  رسانه های 
ایران همچنان گروه طالبان را یک گروه  که 
همچنین  ظریف  آقای  می داند.  تروریستی 
عنوان کرد که » ضروری است طالبان بخشی 
از راه حل آینده ی افغانستان باشند نه راه حل 

آینده ی افغانستان«.
سیاسی  چهره های  از  شماری  گذشته  هفته 
و اجتماعی افغانستان و گروه  طالبان میزبان 
نشستی در تهران بودند که آن را آقای ظریف 
میزبانی می کرد. ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی 
طالبان در ارتباط با این نشست در تویتر خود 
مورد  در  طرفین  نشست،  این  در  که  نوشت 
همچنین  و  ایران  در  افغان  مهاجران  مسائل 

وحید اهلل شمس

به شدت  افغانستان  سیاسی  نخبگان  و  مردم 
و  منطقه  در  ایران  ماجراجویی های  نگران 
نظامی،  ماجراجویی های  هستند.  افغانستان 
ایده هایی  و  نیابتی  جنگ های  ایدئولوژیک، 
بخشی  که همه  اسالمی  انقالب  چون صدور 
و  برون مرزی  استراتژی های  از  الینفک 
طول  در  است.  کشور  این  خارجی  سیاست 
سال هایی که نیروهای بین المللی و امریکا در 
افغانستان حضور داشتند، ایران در تفسیرهای 
را  افغانستان  در  امریکا  حضور  خود  رسمی 
به عنوان  را  کشور  این  و  می دانست  نامشروع 
اشغال گر یاد می کرد. اکنون که دو دهه حضور 
پایان  به  رو  افغانستان  در  امریکا  هژمونیک 
حضور  خالء  از  تا  یافته  فرصتی  ایران  است، 
جنگ های  و  نظامی  مقاصد  نفع  به  امریکا 
کند.  استفاده  افغانستان  در  خود  نیابتی 
نگران  افغانستان  سیاسی  نخبگان  و  مردم 
و  ایران  نیابتی  جنگ های  از  جدیدی  موج 
کشورهایی  با  کشور  این  ماجراجویی های 
ایران  مانند عربستان و سایرین است. آن چه 
و طالبان را به یکدیگر نزدیک کرده است، در 
و سپس  امریکا  از  انزجار  و  تنفر  اول  مرحله 
رویکرد ایدئولوژیک گروه طالبان و ایران است. 
این مسائل در کنار نگرانی های امنیتی ایران از 
قدرت گرفتن طالبان، موجب شد که نخبگان 
سیاسی-مذهبی ایرانی و رسانه های این کشور 
به  اقدام  گسترده ای  به طور  اخیر  ماه های  در 
تطهیر طالبان کنند. تصویری اکنون که آن ها 
از طالبان ارائه می کنند، متفاوت از زمانی است 
که این گروه دیپلمات های ایرانی را در شهر 

مزار قتل عام کردند. 
افغانستان  از جمله کشورهای همسایه  ایران 
است که نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک 
با افغانستان دارد. زبان، دین، فرهنگ و تاریخ 
افغانستان موجب شد  با  این کشور  مشترک 
که بسیاری از افغان ها، ایران را به عنوان مقصد 
گذشته  سال  چهل  طول  در  مهاجرت شان 
کمیساریای  تخمین  براساس  کنند.  انتخاب 
عالی پناهندگان سازمان ملل 1.5 تا 2 میلیون 
پناهنده در ایران وجود دارد که »شامل 850 
در  که  هستند  مدرکی  فاقد  اتباع  تن  هزار 
سرشماری سال 2017 ثبت شده اند« و بیشتر 
آن ها طی 40 سال گذشته در ایران بوده اند. 
از  به دلیل سابقه مهاجرت طوالنی، بسیاری 
این  ایران،  با  هم مرز  والیت های  در  افغان ها 
و  می کنند  قلمداد  خود  دوم  خانه  را  کشور 

افغانستان  قبال  در  ایران  خارجی  سیاست 
امور  وزارت  پاسداران،  سپاه  است.  بوده 
خارجه، وزارت کشور و نهاد رهبری از جمله 
خارجی  سیاست  در  اصلی  تصمیم گیرندگان 
افغانستان بوده است. اکنون به نظر می رسد که 
وزارت  و  است  یکپارچه شده  این سیاست ها 
ایران به دنبال  امور خارجه جمهوری اسالمی 
هدایت  سکان  افغانستان  تحوالت  و  تغییر 
سیاست گذاری و تصمیم گیری در قبال مسائل 

افغانستان را به دست گرفته است. 
اسالم قلعه  گمرک  گذشته،  هفته  جریان  در 
که در مرز میان ایران و افغانستان قرار دارد 
بستر  که  ساختاری  افتاد.  طالبان  دست  به 
تبادله میلیون ها تُن کاال از ایران به افغانستان 
این  تصرف  تأیید  از  پس  است.  بالعکس  و 
عادی  روال  قطع  و  طالبان  به دست  گمرک 
تبادل کاالها و هرج و مرج به وجودآمده در دو 
ایرانی و طالبان خواستار  سوی مرز، مقامات 
و  کاالها  تبادل  عادی  جریان  سرگیری  از 
در  افراد  و  بازرگانان  توسط  مرور  و  عبور 
گروه  ضمنی  پذیرش  شدند.  مرز  سوی  دو 
از  برای  مذاکره  مورد  طرف  به عنوان  طالبان 
مقامات  توسط  مرزی  فعالیت های  سرگیری 
ایرانی، نقض حاکمیت و اقتدار دولت قانونی 
افغانستان است. این مسأله نقض آشکار قوانین 
بین  المللی از سوی دولت ایران است. همچنین 
بیانگر سراسیمگی ایران برای سرعت بخشیدن 
به مشروعیت دهی به یک گروه تروریستی به 
ایرانی ها  و عمل  است. حرف  آنان  بیان خود 
را  طالبان  یک سو  از  آن ها  نیست.  یکسان 
تروریست می خوانند و از سوی دیگر به  دنبال 

تطهیر آن ها هستند. 
افغانستان  از  امریکا  خروج  که  است  درست 
ایرانی ها در  یک فرصت تاریخی برای حضور 
افغانستان به وجود آورده است، اما این فرصت 
تاریخی همچنان می تواند یک خطر بالقوه نیز 

صالح الدین برهانی، عضو شورای 
والیتی تخار به عنوان نمونه به 
یک رویداد در ولسوالی خواجه 
بهاوالدین تخار اشاره می کند که 
طالبان طالفروشان را لت وکوب 
کرده اند، چرا که به گفته ی او آنان 
باعث می شوند زنان از خانه بیرون 
شوند و طال بخرند. 
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اداره ی امور مافوق قانون؛ 

چگونه شایسته ساالری قرابین قوم گرایی یم شود؟

اعضای  باید  باشد  قومی  ترکیب  »اگر  است: 
از تبار من باشد. چنین چیزی  کامیاب شده 
نیست. پسر کاکایم هم کامیاب نشده. اکثریت 
کامیاب شدگان برادران هزاره است و حق شان 
است چون من امتحان شفاف گرفتم و از تمام 
مراحل اسناد وجود دارد. این افراد هم پیروز 
این عرصه بودند. پارچه های ناکام مانده هایی 
که به ریاست جمهوری عریضه کرده بودند را 
نشان دادیم. قناعت کردند که ناکام ماندند.«

آقای شیوای شرق می گوید که ممکن است 
کمیشنران  گزینش  برای  مجدد  امتحان 
برگزار  اطالعات  به  دست رسی  کمیسیون 
امتحان  کسی  چه  نیست  »معلوم  شود: 
می گیرد اما آن ها می خواهند مسأله ی قومی 
را خدای ناخواسته به عنوان یک مورد مطرح 
کنند. و ترکیب قومی خالف حقوق شهروندی 
به عنوان دولت مردان  ما  و حقوق مدنی ست. 
کشور با آگاهی از قانون زمینه ی همبستگی 
خلق  نژاد  و  رنگ  مذهب،  تفکیک  بدون  را 

کنیم.«

چه  اطالعات  به  دست رسی  قانون 
می گوید؟

در رابطه به این که وزیر اطالعات و فرهنگ 
نمی تواند صالحیت رهبری پروسه ی گزینش 
اطالعات  به  دست رسی  کمیسیون  اعضای 
فقره ی  اول  واگذار کند در جزء  به کسی  را 
)1( ماده ی 20 قانون دست رسی به اطالعات 
اطالعات  »وزیر  است:  نشده  گفته  چیزی 
گزینش«  کمیته  رییس  حیث  به  وفرهنگ 

پیش بینی شده است.
قانون   20 ماده ی   )4 و   3( فقره ی  در 
باید  که  شده  گفته  اطالعات  به  دست رسی 
یک عضو کمیته ی گزینش عضو کمیسیون 
امور دینی، فرهنگی، معارف و تحصیالت عالی 
مجلس نمایندگان باشد و یک عضو دیگر آن 
وزارت  بشر.  عضو کمیسیون مستقل حقوق 
اطالعات و فرهنگ می گوید که در کمیته ی 
یادشده  نهادهای  از  نماینده هایی  گزینش 

حضور داشته اند.
به  مکتوبش  در  ریاست جمهوری  امور  اداره 
کرده  اشاره  چنین  شفافیت  دیدبان  نگرانی 
مشوره  بدون  سوانح  پذیرش  »اعالن  است: 
ماده   )3( فقره  خالف  بر  گزینش  کمیته  با 
دست رسی  قانون   26 ماده   )2( فقره  و   20
به اطالعات.« این در حالی است که در فقره 
)3( ماده 20 این قانون از عضویت یک عضو 
و  معارف  فرهنگی،  دینی،  امور  کمیسیون 
تحصیالت عالی مجلس نمایندگان در کمیته 
به  دست رسی  کمیسیون  اعضای  گزینش 
 )2( فقره  در  و  شده  گفته  سخن  اطالعات 
ماده 26 قانون دست رسی به اطالعات گفته 
شده است که عضو این کمیسیون در صورت 
مانع  که  صعب العالج  امراض  به  مبتالشدن 
اجرای وظیفه اش باشد، عضویتش را از دست 
امور  اداره ی  که  نیست  مشخص  می دهد. 
ریاست جمهوری چگونه فقره ی )3( ماده 20 
و فقره ی )2( ماده ی 26 قانون دسترسی به 
اطالعات را به نگرانی دیدبان شفافیت پیوند 

زده است.
گزینش  در  قومی«  »ترکیب  مورد  در 
کمیشنران کمیسیون دست رسی به اطالعات 
در قانون دست رسی به اطالعات هیچ اشاره ای 
نشده است. در ماده 19 این قانون، از هشت 
شرط برای عضویت در کمیسیون دست رسی 
به  اشاره ای  آن  هیچ کدام  در  اطالعات  به 

»ترکیب قومی« نشده است.
کمیسیون  رییس  بهادری  عین الدین 
به دلیل  به اطالعات می گوید که  دست رسی 
کمبود کمیشنران، آن ها در مواردی با مشکل 
روبه رو می شوند: »مثال تصمیم بر اکثریت آرا 
تصمیم  نفر  سه  حضور  با  و  می شود  گرفته 

کالن نگرفتیم، مثل کسر معاش.«

اطالعات را دوباره دایر کرده و خود وزیر آن را 
رهبری کند و در مدت معینه پیشنهاد خود را 

جهت منظوری به ریاست جمهوری بفرستد.
تاریخ  به  که  مکتوبی  در  شفافیت  دیدبان 
12 دلو 1399 به وزارت اطالعات و فرهنگ 
به  ارتباط  در  را  نگرانی اش  دالیل  فرستاده 
گزینش کمیشنران کمیسیون دست رسی به 
اطالعات مطرح کرده است. این نهاد از نبودن 
طرزالعمل واضح که کل پروسه را تعریف کند 
خبر می دهد و این که پروسه اعالن استخدام 
کمیشنرهای جدید بدون مشوره با نهادهای 
مدنی و کمیته گزینش صورت گرفته است. 
همچنان پروسه دریافت درخواستی ها شفاف 
بر  نتوانسته  گزینش  اعضای کمیته  و  نبوده 
ایمیل های متقاضیان که فرستاده نظارت کند 
و پروسه شارت لیست  کردن متقاضیان بدون 
نظارت دیدبان شفافیت بوده است. همچنان 
شارت لیست  متقاضیان  آن  در  که  پروسه ی 
و  ندارد  وجود  کنند  شکایت  بتوانند  نشده 
دو نفر از اعضای کمیته گزینش از فهرست 
فرستاده  ریاست جمهوری  به  که  پیشنهادی 

شده بی خبر بوده است.
وزارت  نفره ی   11 پیشنهادی  فهرست 
اطالعات و فرهنگ که از میان آن ها چهار نفر 
به عضویت کمیسیون دست رسی به اطالعات 
انتخاب می شوند، سه بار توسط اداره عمومی 
امور ریاست جمهوری رد شده و این اداره در 
مکتوبی از وزارت اطالعات و فرهنگ خواسته 
کمیسیون  کمیشنران  گزینش  پروسه  تا 

دست رسی به اطالعات دوباره دایر شود.

پاسخ وزارت اطالعات و فرهنگ
وزارت اطالعات و فرهنگ پروسه ی گزینش 
به  دست رسی  کمیسیون  کمیشنران 
 11 می گوید  و  می داند  شفاف  را  اطالعات 
نفر که در فهرست پیشنهادی این وزارت به 
ریاست جمهوری فرستاده براساس شایستگی 

و رقابت آزاد به این فهرست راه  یافته اند.
مسئوالن وزارت اطالعات و فرهنگ می گویند 
جدید  اعضای  گزینش  پروسه ی  در  که 
چندین  اطالعات  به  دست رسی  کمیسیون 
دیدبان  جمله  از  غیردولتی  و  دولتی  نهاد 
وکالی  انجمن  مدنی،  جامعه ی  شفافیت، 
مدافع، نماینده ی پارلمان، نمایندگان وزارت 
عدلیه و دادگاه عالی، کمیسیون حقوق بشر، 
نشراتی  معینیت  و  خبرنگاران  فدراسیون 
کرده  اشتراک  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
کردیم.  توافق  کارشیوه  دو  روی  »ما  بودند: 

برای  را  دلیل  چهار   »2924« شماره  محرم 
و  اطالعات  وزارت  پیشنهادی  فهرست  رد 
کمیشنران  گزینش  به  ارتباط  در  فرهنگ 
جدید کمیسیون دست رسی به اطالعات ذکر 

کرده است.
اداره  که  دالیلی   ،2924 مکتوب  براساس 
فهرست  ریاست جمهوری  امور  عمومی 
پیشنهادی وزارت اطالعات و فرهنگ در مورد 
دست رسی  کمیسیون  کمیشنران  گزینش 
وزیر  که  است  این  کرده  رد  را  اطالعات  به 
اطالعات و فرهنگ رهبری پروسه را به عهده 
نداشته و صالحیتش را به کسی دیگر واگذار 
کرده است. در حالی که مطابق جزء اول فقره 
)1( ماده 20 قانون دست رسی به اطالعات، 
وزیر اطالعات و فرهنگ نمی تواند صالحیتش 
را به کسی دیگری تفویض کند و باید خودش 
پروسه گزینش اعضای کمیسیون را رهبری 
کند. این اداره همچنان گفته که در گزارش 
معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ تمام 
پروسه گزینش به صورت واضح تعریف نشده 
است و تاریخ اعالن پذیرش سوانح، آغاز کار 
و شهرت اعضای کمیته گزینش موضوعاتی 
داده  کامل  وضاحت  موردشان  در  که  است 
نشده است. همچنان پروسه گزینش خالف 
معیاد زمانی و آن چه در فقره )3 و 4( ماده 
20 و فقره )2( ماده 26 قانون دست رسی به 

اطالعات در نظر گرفته، انجام شده است.
از این مکتوب اداره عمومی  در یک قسمت 
دیدبان  نگرانی  از  ریاست جمهوری  امور 
شفافیت سخن به میان آمده که در آن دیدبان 
اعالن  شفاف،  طرزالعمل  نبود  از  شفافیت 
با کمیته گزینش، عدم  سوانح بدون مشوره 
درخواستی ها،  دریافت  پروسه  در  شفافیت 
نظارت  بدون  متقاضیان  شارت لیست کردِن 
راهکار  موجودیت  عدم  و  شفافیت  دیدبان 
اظهار  شاکیان  شکایات  به  رسیدگی  برای 

نگرانی کرده است.
پیشنهادی  فهرست  رد  دلیل  آخرین 
اداره  توسط  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
مکتوب  این  در  که  ریاست جمهوری  امور 
و  قومی«  ترکیب  موجودیت  »عدم  آمده، 
براساس  معینه  زمان  مدت  رعایت نکردن 
شده  خوانده  اطالعات  به  دسترسی  قانون 

است.
امور  اداره  مکتوب،  این  آخر  بخش  در 
ریاست جمهوری از وزارت اطالعات و فرهنگ 
پروسه  فوق،  دالیل  بنابه  کرده  درخواست 
گزینش کمیشنران کمیسیون دست رسی به 

هادی خوش نویس

عضو  سه  آن که  از  پس  قبل  ماه   9 حدود 
دست رسی  کمیسیون  عضو  پنج  میان  از 
این  عضویت  از  دالیلی  بنابه  اطالعات  به 
گزینش  پروسه  شدند  خارج  کمیسیون 
شروع  کمیسیون  این  جدید  کمیشنران 
این  در  اشتراک کننده   33 میان  از  و  شد 
پروسه، 11 نفر با بلندترین نمرات توانستند 
وزارت  پیشنهادی  فهرست  در  را  خودشان 
اطالعات و فرهنگ، که به هدف نهایی شدن 
جا  می شد،  ارسال  ریاست جمهوری  به 
وزارت  پیشنهادی  فهرست  این  اما  بدهند. 
اطالعات و فرهنگ توسط اداره عمومی امور 

ریاست جمهوری رد شد.
کمیسیون  رییس  بهادری  عین الدین 
دست رسی به اطالعات می گوید که این نهاد از 
زمانی که پروسه گزینش شروع شد تا حاال با 
سه کمیشنر کار می کند و کمبود کمیشنران 
در مواردی آن ها را با مشکل مواجه می کند: 
»کمیته گزینش متشکل از نهادهای مختلف 
دایر و امتحان گرفته شد و نتایج این امتحان 
به ریاست جمهوری ارسال شده. ما منتظریم 
که اعضای کمیسیون دست رسی به اطالعات 

معرفی شوند.«
امور  عمومی  اداره  مکتوب  براساس 
این  رد  دالیل  از  یکی  ریاست جمهوری 
و  اطالعات  وزارت  پیشنهادی  فهرست 
فرهنگ »ترکیب قومی« ذکر شده است که 
وزارت اطالعات و فرهنگ در پروسه گزینش 
کمیشنران کمیسیون دست رسی به اطالعات 

آن را در نظر نگرفته است.
عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت 
اطالعات و فرهنگ می گوید پروسه گزینش و 
امتحانی که از متقاضیان گرفته »شفاف« بوده 
اما اداره عمومی امور ریاست جمهوری طی دو 
مکتوب امتحان »شفاف« و »حساب ده« آن ها 
را رد کرده و در سومین مکتوب کل پروسه 
دست رسی  کمیسیون  کمیشنران  گزینش 
آقای  است.  برده  سوال  زیر  را  اطالعات  به 
قانون  هیچ جای  در  که  می کند  اضافه  شرق 
قومی«  »ترکیب  از  اطالعات  به  دست رسی 
امتحان  »وقتی  است:  نشده  گفته  سخن 
رقابتی برگزار می شود ترکیب قومی معنایی 

ندارد.«

چرا کمیشنران کمیسیون دست رسی به 
اطالعات معرفی نمی شوند؟

اداره عمومی امور ریاست جمهوری در مکتوب 

طی  و  شد  اجرایی  که  طرزالعمل  ساختن 
امتحان  اخذ  و  شارت لیست کردن  مراحل 
تحریری و تقریری از کسانی که شارت لیست 
شده بودند. تمام مراحل را ما به صورت شفاف 

و کامال حساب ده برگزار کردیم.«
فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  معلومات  طبق 
برای  شارت لیست شده  نفر   83 مجموع  از 
برای عضویت در  شرکت در آزمون گزینش 
نفر   33 اطالعات،  به  دست رسی  کمیسیون 
امتحان  در  شرکت  شرایط  واجد  توانستند 
»تقریری« شوند و از مجموع آن ها، 11 نفر با 
بلندترین نمرات را در فهرست پیشنهادی شان 
»سه بار  کردند:  معرفی  ریاست جمهوری  به 
میشه از آدرس اداره ی امور امتحان شفاف و 
حساب ده ما رد شده. در مکتوب سومی تمام 
پروسه را زیر سوال برده و مسأله ی »ترکیب 
خالف  که  چیزی  کرده،  مطرح  را  قومی« 

قانون اساسی و حقوق شهروندی ست.«
عبدالمنان شیوای شرق، معین نشراتی وزارت 
روزنامه  با  گفت وگو  در  فرهنگ  و  اطالعات 
کمیته ی  اعضای  که  می گوید  روز  اطالعات 
گزینش با اکثریت آرا »کارشیوه ی« رسیدگی 
به امتحان شفاف را تعیین کردند: »فهرست 
از طرف اداره امور رد شده. سه بار استدالل 
مطرح  را  قومی  مسائل  و  رد شد  اما  کردیم 
رقابتی  امتحان  وقتی  حالی که  در  کردند. 

برگزار شد ترکیب قومی معنایی ندارد.«
آقای شیوای شرق در پاسخ به این پرسش که 
وزیر اطالعات و فرهنگ نمی تواند صالحیت 
اعضای کمیسیون  امتحان گزینش  برگزاری 
دست رسی به اطالعات را به کسی دیگر واگذار 
کند و باید خودش این پروسه را رهبری کند، 
می گوید که این کار داخلی وزارت است و از 
صالحیت وزیر است که مسئولیت را به چه 
کسی واگذار می کند: »صالحیت وزیر است 
این  واگذار می کند،  به کی  را  که مسئولیت 
وظیفه هیچ اداره ی دیگری نیست که در این 
موضوع دخالت کند. مهم این است که وزیر از 
امتحان راضی بوده و وزیر صالحیت برگزاری 
نداده  وزارت  از  بیرون  اداره ای  به  را  امتحان 

است.«
در  او  که  می کند  اضافه  شرق  شیوای  آقای 
اعضای  گزینش  امتحان  شفافیت  قسمت 
و  اطالعات  به  دست رسی  کمیسیون 
چگونگی کامیاب شدگان این آزمون حاضر به 
پاسخ گویی است. به گفته ی آقای شیوای شرق 
اکثریت راه یافتگان به فهرست پیشنهادی این 
»هزاره«  قوم  از  ریاست جمهوری،  به  وزارت 


