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سقوط ولسوالی ها؛  
خدمات تعطیل است و مردم بی سرنوشت شده اند

پس از سقوط برنامه ریزی شده و مرموز شمار زیادی از ولسوالی ها به دست طالبان، حدس و گمان  بر این بود که حکومت 
مرکزی با برنامه ریزی دقیق دوباره این ولسوالی ها را آزاد می کند. چون ولسوالی ها از راه غلبه نظامی به دست گروه طالبان 

نیفتاد؛ بلکه با هدایت مستقیم حکومت مرکزی تخلیه و در اختیار این گروه قرار داده شد.
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روی اصول اساسی دولت 
آینده توافق شود

استقبال کابل از اعالمیه نشست رم؛ 

بازگشایی تدریجی دانشگاه ها؛ درس های حضوری دانشجویان در 
برخی والیت ها دو هفته بعد آغاز می شود در ۳۱ والیت کشور قیود شب گردی وضع شد

در  داخله  امور  وزارت  ۸صبح، کابل: 
۳۱ والیت کشور قیود شب گردی وضع 

کرده است.
محدودیت گشت وگذار افراد از ساعت 
۱۰:۰۰ شب تا ۴:۰۰ بامداد در تمامی 
والیت ها به استثنای کابل، پنجشیر و 

ننگرهار اجرایی می شود.
احمدضیا ضیا، معاون سخنگوی وزارت 
به  اسد،  دوم  شنبه،  روز  داخله،  امور 
قیودات  این  که  گفت  روزنامه ۸صبح 
شهروندان،  امنیت  تأمین  هدف  به 
و  غیرنظامیان  تلفات  از  جلوگیری 
خنثاسازی فعالیت شبانه گروه طالبان 

روی دست گرفته شده است.
بیش ترین  طالبان  گروه  او،  گفته  به 
اجرا  شبانه  را  خود  فعالیت های 
می کند و تصمیم گرفته شده است که 
در ۳۱ والیت  محدودیت گشت وگذار 

کشور به اجرا گذاشته شود.

که  کرد  اعالم  عالی  تحصیالت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
درس های حضوری دانشجویان در تمام نهادهای تحصیلی 
برای جلوگیری از شیوع کرونا، به صورت تدریجی آغاز 

می شود.
روز  عالی،  تحصیالت  وزارت  سخنگوی  عبیدی،  حامد 
براساس گزارش  این تصمیم  اسد، گفت که  شنبه، دوم 

وزارت صحت عامه گرفته شده است.
به گفته او، در گام نخست، دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی 
در والیت هایی که آمار شیوع ویروس کرونا کم تر از ۳۵ 

درصد است تا دو هفته دیگر بازگشایی می شود.
در  که  کرد  تأکید  عالی  تحصیالت  وزارت  سخنگوی 
این والیت ها تمام دانشجویان واکسین کرونا را دریافت 

خواهند کرد.
او درباره والیت هایی که شیوع ویروس کرونا کم تر از ۳۵ 

داخله  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 
به  شب گردی  قیودات  که  می گوید 
شده  گذاشته  اجرا  به  موقت  صورت 

است.
وزارت امور داخله از شهروندان کشور 
قیودات  اجرای  در  که  است  خواسته 
گشت وگذار شبانه با پولیس همکاری 

کنند.
پولیس به مردم هشدار داده است که 
با متخلفان قیود شب گردی به صورت 

جدی مقابله می کند.
این تدابیر چنان که وزارت امور داخله 
به هدف جلوگیری  اعالم کرده است، 
دست  روی  طالبان  شبانه  فعالیت  از 

گرفته شده است.
طالبان اخیراً حمالت خود را بر شهرها 

و ولسوالی های کشور افزایش داده اند.
پیش از این قیود شب گردی در والیت 

قندهار وضع شده بود.

درصد است، معلومات نداد.
به گفته عبیدی، در صورتی که سایر والیت ها نیز از نظر 
دانشگاه هایش  بگیرد،  قرار  درصد   ۳۵ زیر  کرونا  شیوع 

بازگشایی خواهد شد.
دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحصیلی به هدف جلوگیری 
از شیوع موج سوم ویروس کرونا از هشتم جوزا به این 
سو تعطیل شده اند. تعطیلی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و 
مکاتب ابتدا در ۱۶ والیت کشور اجرایی و سپس سراسری 

شد.
مراکز  و  دانشگاه ها  تعطیلی  تاکنون  عامه  وزارت صحت 
آموزشی و تحصیلی را در چند نوبت تمدید کرده است. 
پیش تر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه، گفته 
فشار  دانشگاه ها تحت  و  مکاتب  بازگشایی  برای  که  بود 

است.
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رفتار  و  رویه  از  قندهار  اسپین بولدک  و  غزنی  مالستان  ولسوالی   باشنده گان 
این  بر  تسلط  از  پس  آنان  که  می گویند  و  دارند  شکایت  طالبان  »ظالمانه« 
ولسوالی ها، باشنده گان آن مناطق را اذیت  و آزار و در بسا موارد تیرباران کرد ه اند. 
به گفته آنان، طالبان در ولسوالی مالستان، باشنده گان محل را بدون کدام دلیل 
به رگ بار بسته و دکان های شان را به آتش  کشیده اند. همین طور گزارش ها از رویه 
نادرست طالبان در ولسوالی اسپین بولدک قندهار نیز به نشر رسیده است. به گفته 
منابع محلی، طالبان بیش از ۱۰۰ باشنده این ولسوالی را پس از بیرون کشیدن از 
خانه های شان، تیرباران کرده اند. دیده بان حقوق بشر نیز با نشر گزارشی، این رویه 

طالبان با مردم محل را تایید کرده و گفته است که طالبان...

طالبان در مالستان و اسپین بولدک 
چه کردند؟

اتهام نقض حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان؛ 

کارمندان فاسد زمینه 
سقوط گمرک فراه را 

فراهم کردند
5
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کلیشه های رییس  جمهور غنی و ادامه 
بدبختی ملت از نشانی حکومت

در آخرین روزها از بهار ۱۴۰۰، رویداد هنری »نظرگاه« 
»نمایشگاه  تابستان  روزهای  اولین  در  آن  تکمیل  به  و 
اسالمی«  محمدشهاب  آثار  با  چندرسانه ای،  انفرادی 
شد.  برگزار  کابل  شهر  در  استقرا  عکاسان  گروه  توسط 
پیرامون مجموعه  چندرسانه ای  مقاله تحلیلی پیش  رو، 

»خوانش مجردی، شرجی بی کیفیتی«...
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گسترش هنر مفهومی در کابل؛ 
شکل گیری زمان و مکان 

در اندیشه هنرمند



 

گروه طالبان برای روسیه تاهنوز یک گروه تروریستی است. با این وصف، 
روسیه به گروه طالبان به عنوان یک متحد بالقوه در کارزار مبارزه با 
داعش نگاه می کند. این کشور هم زمان با احیای »امارت اسالمی« در 

افغانستان مخالف است.
روسیه به گروه طالبان به عنوان یک گروه قدرتمند می بیند که ضمن 
شکست نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، بر بیش تر اراضی این 
کشور تسلط دارد. چندی پیش ضمیر کابلوف، گفت که در وجود طالبان 
توانایی استیالی بالقوه نظامی و قبضه قدرت از راه زور دیده می شود. 
بنابراین، از دید مقامات روسیه، گروه طالبان یکی از سه طرف اصلی 
قضیه افغانستان است که باید در دولت آینده شامل شود. دو طرف دیگر 

این قضیه، حکومت افغانستان و گروه های اپوزیسیون آن هستند.
فرمت  افغانستان،  در  صلح  مذاکرات  بن بست  از  عبور  برای  روس ها 
معروف به »فرمت مسکو« را دنبال می کنند. در چارچوب این فرمت، 
نماینده گان سه طرف اصلی )حکومت، اپوزیسیون سیاسی و طالبان( 
باید درباره آینده افغانستان به توافق برسند. گروه طالبان نیز طرف دار 

این فرمت است.
این  اعضای  سایر  است.  توسعه یافته  ترویکای  مکانیسم  عضو  روسیه 
مکانیسم، امریکا، چین و پاکستان هستند. روس ها تالش دارند تا این 
همسایه های  و  ترکیه  هند،  ایران،  کشورهای  عضویت  با  را  مکانیسم 
که  است  گفته  الوروف  سرگی  بدهند.  گسترش  افغانستان  شمالی 

دست کم با ایران در این زمینه وارد گفت وگو شده است.
در  صلح  مذاکرات  بن بست  مسوول  که  دارند  باور  روسی  مقامات 
افغانستان، دولت این کشور است. این مقامات بارها از خسته گی طالبان 
از جنگ یاد و بر آماده گی این گروه برای یافتن راه حل سیاسی برای 
به همین علت، چندی پیش ضمیر  تأکید کرده اند.  افغانستان  قضیه 
کابلوف در گفت وگو با دویچه وله با صراحت اعالم کرد که کلید صلح 
افغانستان در کابل است. به عقیده مقامات روسی، تا زمانی که گروه های 
اپوزیسیون به عنوان یک طرف مستقل وارد مذاکره نشوند و قدرت به 
یک دولت موقت انتقال نیابد، کاروان صلح افغانستان به راه نخواهد افتاد.

به این ترتیب، موضع روس ها بیش تر در حمایت از گروه طالبان است. 
اما آن چه در اوج جنگ بین دولت و طالبان مایه نگرانی روس ها است، 
تازه گی  به  متحد  ملل  امنیت سازمان  است. شورای  داعش  تهدیدات 
اعالم کرده است که جنگ جویان داعش پس از شکست در ننگرهار و 
کنر به والیت های نورستان، بادغیس، سرپل، بغالن، بدخشان و کندز 
رفته اند. طبق این اعالم، شاخه خراسان داعش فعاًل سرگرم سربازگیری 

است و احتماالً تا ده  هزار جنگ جو را جذب خواهد کرد.
مقامات روسی ادعا دارند که جنگ جویان داعشی در جریان سال های 
گذشته با همکاری امریکا و ناتو با هلی کوپتر به شمال افغانستان منتقل 
شده اند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به تازه گی گفته 
است که آن ها برای اثبات این ادعای خود اسناد کافی در اختیار دارند.

گروه  که  گفت  گذشته  جمعه  روسیه،  خارجه  وزیر  الوروف،  سرگی 
طالبان متعهد شده است با داعش در افغانستان مبارزه کند. این تعهد 
در سفر ماه سرطان هیأت طالبان به مسکو به رهبر مولوی شهاب الدین 

دالور، سپرده شده بود.
خطر نفوذ جنگ جویان داعش به کشورهای آسیای میانه جدی است. 
خالی امنیتی که فعاًل در ولسوالی های مرزی افغانستان با آسیای میانه 
وجود دارد، این تهدید را برجسته تر کرده است. روسیه فعاًل پایگاه خود 
در تاجیکستان را برای مبارزه با این تهدید تقویت کرده است. نیروهای 

مرزبانی تاجیک نیز در حال آماده باش قرار گرفته اند.
کرده  گفت وگو  طالبان  گروه  با  داعش  تهدیدات  درباره  ترکمنستان 
از  به دلیل اعالم بی طرفی در جنگ، آماده میزبانی  این کشور  است. 
سربازان هیچ کشوری برای مبارزه با این تهدیدات نیست. اوزبیکستان 
از  خود  خاک  در  خارجی  پایگاه  تأسیس  منع  مصوبه  خاطر  به  نیز 
میزبانی سربازان روسی خودداری خواهد کرد. به این ترتیب، روسیه 
خاک  تنها  داعش  با  مستقیم  مبارزه  برای  افغانستان  همسایه گی  در 

تاجیکستان را در اختیار دارد.
روسیه در کنار سایر آماده گی ها برای مبارزه با نفوذ داعش به آسیای 
این  نگرانی  تعامل شده است. هرچند  نیز وارد  با گروه طالبان  میانه، 
کشور از فعالیت داعش در شمال افغانستان با کابل نیز شریک شده 
است. با این وصف، روسیه به گروه طالبان به عنوان یک متحد بالقوه 
در جنگ با داعش در شمال افغانستان می بیند. طبق این تصور، ممکن 
است گروه طالبان از فهرست گروه های ممنوعه در روسیه بیرون و این 

گروه به نیابت از این کشور وارد جنگ با داعش شود.
واقعیت اما این است که گروه طالبان از القاعده و داعش جدا نیست. 
تصور این که گروه طالبان می تواند روسیه را در جنگ با داعش کمک 
کند، بنیاد محکم ندارد. همین حاال به وضوح دیده می شود که بخشی 
گروه  می برند.  پیش  داعش  را جنگ جویان  دولت  با  طالبان  از جنگ 
ایجاد خالی  به دلیل  طالبان در هسته گذاری گروه داعش در شمال 

امنیتی نیز مقصر است.
امنیتی  همکاری های  سطح  که  است  مناسب  همان  روسیه  برای 
طرف  دو  سابق  توافقات  و  کند  تقویت  را  افغانستان  دولت  با  خود 
بنیادگرا  گروه  یک  به  اتکا  شود.  عملی  امنیتی  اطالعات  تبادله  برای 
و افراطی می تواند باعث دردسرهای تازه ای برای روسیه و کشورهای 
آسیای میانه شود؛ زیرا روابط گروه طالبان با گروه های تندرو اسالمی 
تاجیکستان،  اسالمی  نهضت  شرقی،  ترکستان  اسالمی  جنبش  مثل 
جنبش اسالمی اوزبیکستان، حزب التحریر و جماعت تبلیغی و ده ها 
گروه تندرو و رادیکال اسالمی دیگر برقرار است. با این وصف، این تنها 
دولت افغانستان است که می تواند روسیه را در مهار تهدیدات گروه های 

تروریستی، از جمله داعش، کمک کند.

روسیه در نبرد با داعش نباید 
روی طالبان حساب کند  یک شنبه
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۸صبح، کابل: بازی های المپیک تابستانی ۲۰۲۰ 
توکیو که به دلیل کرونا برای یک سال به تاخیر 
افتاده بود، با اشتراک پنج بازیکن افغان آغاز شده 

است.
در این بازی ها، فرزاد منصوری در بخش تکواندو، 
بخش  در  نورزهی  شاه محمود  و  یوسفی  کیمیا 
اتلتیک، فهیم انوری در بخش شنا و مهدی یاوری 

در بخش نشان زنی از افغانستان حضور دارند.
در برنامه افتتاحیه این بازی ها که روز جمعه، یکم 
یوسفی  کیمیا  و  منصوری  فرزاد  برگزار شد،  اسد 

بیرق افغانستان را حمل کردند.
المپیک،  بین المللی  کمیته  زمان بندی  براساس 
مهدی یاوری روز یک شنبه، سوم اسد، در سبک 
با ۴۶ ورزشکار دیگر وارد  ۱۰ متری تفنگ بادی 

رقابت می شود.
فرزاد منصوری نیز در کتگوری وزن باالتر از ۸۰ 
ان  به مصاف  اسد،  پنجم  روز سه شنبه،  کیلوگرام 
صورت  در  و  می رود  جنوبی  کوریای  از  دان  کیو 
راهیابی به مرحله بعد، دیدارهای بعدی او نیز همان 

روز پی گیری خواهد شد.
فهیم انوری در هشتم اسد و در سبک شنای ۵۰ 
این  دوم  دور  در  او  رقابت می شود.  وارد  آزاد  متر 

رقابت ها به مصاف پنج بازیکن دیگر خواهد رفت.
کیمیا یوسفی اما در بخش اتلتیک و در فاصله ۱۰۰ 

متری همان روز به میدان خواهد رفت.
هم چنان شاه محمود نورزهی نیز در نهم اسد و در 

فاصله دوش ۱۰۰ متری رقابت خواهد کرد.
میان  از  منصوری  فرزاد  پیش بینی ها،  براساس 
مدال  کسب  شانس  بیش ترین  افغان  ورزشکاران 

المپیک را دارد.
دیدارهای  آغاز  )زمان  از ۱۹۳۶  افغان  ورزشکاران 
المپیک تابستانی( تا حال در ۱۲ المپیک تابستانی 
حضور  نیز  دیگر  دور  پنج  در  و  کرده اند  شرکت 

۸صبح، کابل: جو بایدن، رییس جمهور امریکا با 
صدور دو فرمان جداگانه ۳۰۰ میلیون دالر را به 
هدف رسیده گی به وضعیت مهاجران افغانستان 
و متقاضیان ویزای مهاجرت ویژه اختصاص داده 

است.
این دو فرمان روز جمعه، یکم اسد، صادر شده 

است.
طبق فرمان نخست، ۱۰۰ میلیون دالر از صندوق 
برای  امریکا  مهاجرت  و  اضطراری  امور  کمک 
غیرمنتظره،  مهاجران  جدی  نیازهای  تأمین 
نتیجه  در  که  افرادی  سایر  و  درگیری  قربانیان 
به  می بینند  آسیب  افغانستان  کنونی  وضعیت 
کمک  مهاجرت،  ویژه  ویزای  متقاضیان  شمول 

می شود.
در فرمان بایدن آمده است که این کمک ها ممکن 
است به صورت دوجانبه و یا چندجانبه از طریق 
سازمان های  سایر  یا  و  بین المللی  سازمان های 

غیردولتی، ادارات و نهادهای امریکا ارائه شود.

۸صبح، کابل: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی و سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت 
در امور صلح افغانستان، روز جمعه، یکم اسد، 
پیشین  نخست وزیر  شریف،  نواز  با  لندن  در 
پاکستان دیدار کردند. این موضوع به جدال 
و  افغانستان  مقام های  بین  توییتری  داغ 

پاکستان دامن زده است.
شورای امنیت ملی در مورد این دیدار نوشت: 
دولت  ملی  امنیت  مشاور  محب،  »حمداهلل 
جمهوری اسالمی افغانستان و سید سعادت 
منصور نادری وزیر دولت در امور صلح، نواز 
در  را  پاکستان  پیشین  نخست وزیر  شریف، 
لندن دعوت کرده و در مالقاتی با وی درباره 
موضوعات مورد عالقه دو طرف، بحث کردند.«
طبق اعالم شورای امنیت ملی، دو طرف در 
این دیدار توافق نظرشان را اعالم کردند که با 
سیاست احترام متقابل و مداخله نکردن در 
امور داخلی هم دیگر، منافع هر دو ملت تأمین 

می شود.
در  که  است  گفته  ملی  امنیت  شورای 
تقویت  که  است  شده  تأکید  مالقات  این 
این  می تواند  کشور  دو  هر  در  دموکراسی 
دهد  قرار  رفاه  و  ثبات  مسیر  در  را  کشورها 

و باعث اتصال منطقه و توسعه تجارت شود.
این دفتر تأکید کرده است که محب حمایت 
پاکستان  در  مبارزات دموکراتیک  از  را  خود 
اعالم کرد و همین طور نخست وزیر پیشین 
و  قوی  افغانستان  که  است  گفته  پاکستان 

باثبات، برای پاکستان و منطقه مفید است.
مقام های  از  شماری  واکنش  دیدار  این 

پاکستانی را در قبال داشته است.
و  اطالعات  وزیر  چودری،  حسین  فواد 
این موضوع  به  پاکستان، در واکنش  نشرات 
نواز  فرستادن  که  است  نوشته  توییترش  در 
بود؛  خطرناک  پاکستان  از  خارج  به  شریف 
افرادی در توطیه های بین المللی  زیرا چنین 

شریک می شوند.
او در ادامه نوشته است که دیدار نواز شریف 
با حمداهلل محب به باور او، بزرگ ترین متحد 
افغانستان،  در  هند  استخبارات  سازمان 
نمونه ای از این اقدامات است. وزیر اطالعات و 
نشرات پاکستان گفته است که نریندرا مودی 
نخست وزیر هند، محب یا امراهلل صالح، معاون 
از دشمنان  ریاست جمهوری کشور که  اول 
شریف  نواز  با  می روند،  شمار  به  پاکستان 

دوستان نزدیک هستند.
ویژه عمران  خان،  از دستیاران  شهباز گیل، 
توییتی  رشته  در  نیز  پاکستان،  نخست وزیر 
یافته  اطالع  موثق  منابع  از  که  است  نوشته 
است که محب پیام ویژه نریندرا مودی را به 

نوازشریف آورده است.
او با اشاره به انتخابات کشمیر گفته است که 
نتایج این انتخابات جنجالی خواهد شد تا با 
تسلط هند یک سان  انتخابات کشمیر تحت 

مقایسه شود.
مقام های پاکستان این دیدار را به هند نسبت 
داده اند. دستیار ویژه عمران خان تأکید کرده 
است که در برابر کسانی که علیه ارتش این 
کشور زهرپاشی می کنند، می ایستد و اجازه 
بازی  احساسات کشمیری ها  با  که  نمی دهد 

کنند.
واکنش  با  پاکستان  مقام های  سخنان  این 
وحید عمر، رییس اداره ارتباطات استراتژیک 
و مشاور رییس جمهور غنی روبه رو شده است.

ملی  امنیت  مشاور  که  است  نوشته  عمر 
حکومت  مخالف  رهبر  با  تنها  افغانستان 
پاکستان دیدار کرده است و این موضوع به 
رسانده  آسیب  پاکستان  به  که  نظر می رسد 
مقام های  به  خطاب  ادامه  در  او  است. 
شما  کنید،  تصور  که  است  گفته   پاکستان 
افغانستان را  به تروریستانی که روزانه مردم 
می کشند، آموزش می دهید، تجهیز می کنید 
نیز  می کنید  فراهم  امن  پناه گاه  برای شان  و 
کمک  مالی جمع آوری و زخمی های شان را 
درمان می کنید. پاکستان به حمایت از طالبان 

متهم است.
که  است  افزوده  جمهور  رییس  مشاور 
تا  می کند  کمک  تروریستان  به  پاکستان 
حمالت علیه مردم افغانستان را برنامه ریزی 
کنند. او مقام های پاکستانی را به این پرسش 
این موضوع  آیا می دانید  فراخوانده است که 

چقدر دردآور و آسیب زا است.

نداشته اند.
سهم ورزشکاران افغانستان از این بازی ها، دو مدال 
برنز بود که در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ 
پکن و ۲۰۱۲ لندن توسط روح اهلل نیکپا به دست 

آمد.
در  توکیو   ۲۰۲۰ تابستانی  المپیک  بود  قرار 
بیست سوم جوالی سال گذشته میالدی پی گیری 
شود، اما شیوع کرونا سبب شد که این بازی ها به 

تاخیر بیافتد.
و  جاپانی  مقامات  مشوره های  از  پس  سرانجام 
فیصله کمیته بین المللی المپیک، بازی ها امسال و 

بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.
هرچند پیش بینی شده بود که این بازی ها حدود 
توجه  با  اما  دارد،  بر  هزینه  دالر  میلیارد  هشت 
از  دیگر  برخی  و  آن  آغاز  در  ساله  یک  تاخیر  به 
اقدامات، اکنون هزینه آن حدود سه برابر افزایش 

یافته است.
در این دور از بازی ها، ورزشکاران ۳۳ بخش ورزش 
المپیکی که ۵۰ شاخه ورزشی را در بر می گیرد، در 
سبک ها و رشته های مختلف به مصاف هم می روند.
در این دور از بازی ها، ۳۳۹ مدال طال در نظر گرفته 
شده که ۱۶۶ مدال آن سهم مردان، ۱۵۵ مدال آن 
سهم زنان و ۱۸ مدال دیگر سهم تیم های مختلط 

است.
به  ورزشکار  هزار   ۱۱ از  بیش  ترتیب  این  به 
المپیک  بازی های  در  کشور   ۲۰۶ از  نماینده گی 

حضور یافته اند.
گفتنی است که در حال حاضر امریکا بیش ترین 

شمار ورزشکاران در این رقابت ها را دارد.
این کشور در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریو دو ژنیرو 
نیز توانسته بود که با کسب ۱۲۱ مدال، از جمله 
۴۶ مدال طال، در صدر فهرست کشورها حاضر در 

آن رقابت ها قرار گیرد.

در فرمان دوم نیز آمده است که برای کمک به 
پناهنده گان، قربانیان درگیری و سایر افرادی که 
در نتیجه وضعیت افغانستان در معرض خطر قرار 
از جمله متقاضیان ویزای ویژه مهاجرت،  دارند، 

۲۰۰ میلیون دالر اختصاص داده شود.
برای  را  دالر  میلیون   ۳۰۰ حالی  در  امریکا 
متقاضیان  و  مهاجران  وضعیت  به  رسیده گی 
ویزای ویژه مهاجرت این کشور کمک کرده است 
جمله  از  بین المللی  نهادهای  این  از  پیش  که 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای 
پناهنده گان نسبت به وخامت اوضاع در افغانستان 

هشدار داده بود.
امریکا قرار است شمار قابل توجهی از افغان هایی 
افغانستان  با ارتش و دولت این کشور در  را که 
کمک کرده است، از طریق ویزای ویژه مهاجرت 

به امریکا انتقال دهد.
طبق اعالم سفارت امریکا، این روند در هفته روان 

ماه جوالی آغاز خواهد شد.

المپیک توکیو؛ 
ورزشکاران افغان امروز به مصاف حریفان شان می روند

دیدار محب با نواز شریف 
در لندن به جدال توییتری 

مقام های افغانستان و 
پاکستان دامن زد

امریکا ۳۰۰ میلیون دالر را برای رسیده گی به مهاجران 
افغانستان و متقاضیان ویزای ویژه مهاجرت کمک کرد



مالستان  ولسوالی   باشنده گان 
غزنی و اسپین بولدک قندهار از 
رویه و رفتار »ظالمانه« طالبان 
می گویند  و  دارند  شکایت 
این  بر  تسلط  از  آنان پس  که 
ولسوالی ها، باشنده گان آن مناطق 
موارد  بسا  در  و  آزار  و  اذیت   را 
ولسوالی  در  طالبان  آنان،  گفته  به  کرد ه اند.  تیرباران 
مالستان، باشنده گان محل را بدون کدام دلیل به رگ بار 
بسته و دکان های شان را به آتش  کشیده اند. همین طور 
ولسوالی  در  طالبان  نادرست  رویه  از  گزارش ها 
اسپین بولدک قندهار نیز به نشر رسیده است. به گفته 
منابع محلی، طالبان بیش از ۱۰۰ باشنده این ولسوالی 
تیرباران  خانه های شان،  از  کشیدن  بیرون  از  پس  را 
کرده اند. دیده بان حقوق بشر نیز با نشر گزارشی، این 
رویه طالبان با مردم محل را تایید کرده و گفته است 
که طالبان بیش از ۳۰۰ باشنده ولسوالی اسپین بولدک 
قندهار را از خانه های شان بیرون کشیده و ده ها تن شان 
از جمله وابسته گان کارمندان دولتی را تیرباران کرده اند. 
این نهاد کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با آنان را نقض 
جدی حقوق بشری عنوان کرده و گفته است که این 
بین المللی  بشردوستانه  قانون  با  مغایرت  در  عملکرد 
است. طالبان اما این ادعاها را رد می کنند و می گویند 
که هیچ یکی از غیرنظامیان در این مناطق، از سوی 
جنگ جویان شان کشته نشده  است. طالبان تنها کشته 
شدن دو غیرنظامی در اسپین بولدک قندهار را تایید 
می کنند و می گویند که آن ها به دلیل خصومت های 

شخصی کشته شده اند.
گروه طالبان در نوزدهم سرطان ماه گذشته، شب هنگام 
از سه جهت باالی ولسوالی مالستان حمله و پس از دو 
شبانه روز جنگ، این ولسوالی را تصرف کرد. ولسوالی 
مالستان در ۱۱۰ کیلومتری شهر غزنی موقعیت دارد. 
خاص،  ارزگان  ناهور،  ولسوالی های  با  ولسوالی  این 
مالستان  ولسوالی  است.  هم مرز  جاغوری  و  اجرستان 
بار  دو  تاکنون  به دست گروه طالبان،  از سقوط  پس 
دست به دست  طالبان  گروه  و  امنیتی  نیروهای  میان 
شده است. باشنده گان محل می گویند که طالبان به 
محض تصرف این ولسوالی، با باشنده گان آن بدرفتاری 

کرده و شماری را نیز به گلوله بسته اند. 

مالستان  در  را  غیرنظامی   30 از  بیش  طالبان 
کشته اند

عبداالحمد حسینی 
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یک منبع محلی به شرط افشا نشدن نامش، به روزنامه 
۸صبح گفت که جنگ جویان طالبان با تصرف ولسوالی 
اموال ولسوالی و باشنده گان محل را  مالستان، مال و 
به ولسوالی دایه )اجرستان( انتقال دادند. به گفته او، 
باربری نوع کاماز را به ۳۰ هزار  طالبان چندین موتر 
کلدار پاکستانی اجاره کرده و اجناس را به این ولسوالی 
منتقل کردند. عالوه بر این، این منبع افزود که طالبان 
پس از تصرف این ولسوالی دکان های مردم را باز کردند 
و اجناس این دکان ها را »غارت« کردند. او گفت: »قفل 
دکان ها را شکستانده  و بعد مال هایی  که به دردشان 
می خورد را برده و بقیه را آتش زدند.« به همین ترتیب 
مالستان،  به  ورود  با  طالبان  که  کرد  بیان  منبع  این 
غیرنظامیان به شمول موتروان، چوکی دار و دهقان را به 
رگ بار بستند و کشتند. او گفت: »خودم در صحنه بودم 
که طالبان چه ترس و وحشت را به راه انداخته بودند. 
بعضی ها را لت و کوب می کردند. حتا به بچه های کوچک 

رحم نمی کردند و آن ها را با سیلی می زدند.«
از  تن   ۳۰ حدود  طالبان  که  کرد  تصریح  منبع  این 
کشته اند.  مختلف  بهانه های  به  را  محل  باشنده گان 
تایید  امنیتی  نهادهای  سوی  از  تاکنون  اما  آمار  این 
دلیل کشته  منبع  این  این حال  با  است.  نشده  رد  یا 
شدن غیرنظامیان در مالستان را همکاری نکردن شان 
که  گفتند  را  »بعضی  گفت:  او  کرد.  عنوان  طالبان  با 
را  آن ها  نمی دهند،  موتر  وقتی  بدهید.  را  موترتان 
آبیاری  زمین هایش  باالی  که  دهقان  یک  می کشند. 
می کرده، هم تیرباران کرده اند.« این باشنده مالستان 
تصریح کرد که در حال حاضر هیچ نیروی امنیتی در 
این  کلی  به طور  طالبان  و  ندارد  حضور  ولسوالی  این 
بیان کرد که مردم به  او  ولسوالی را در اختیار دارند. 
دلیل وحشت طالبان و رفتار خشن شان، ساحه را ترک 
کرده و به شهرهای غزنی و کابل متواری شده اند. به 
گفته او در حال حاضر خانه ها خالی از سکنه است و 
تنها تعدادی از پیر مردان در خانه ها مانده اند. به گفته او، 
مردم مال و اموال شان را رها کرده و خانواده های شان را 

به کابل و سایر مناطق امن انتقال داده اند. 
این  وضعیت  نیز  مالستان،  میرادینه  باشنده  عباس، 
طالبان  که  گفت  او  کرد.  عنوان  تاسف بار  را  ولسوالی 
و  ترس  آن  باشنده گان  دل  به  مالستان،  به  ورود  با 
حاضر  حال  در  او  گفته  به  هرچند  انداختند.  حشت 
اما مردم جرأت  ندارد،  این ولسوالی جنگ جریان  در 
افزود که  برگردند. عباس  به خانه های شان  نمی توانند 
طالبان به محض ورود به این ولسوالی، تعدادی را بدون 

کدام دلیل به رگ بار بستند و این سبب شد که بیش تر 
باشنده گان منطقه به جاهای امن متواری شوند. 

این باشنده مالستان گفت که در همین چند روز پیش، 
متنفذان محل نزد مسووالن طالبان رفتند و خواستار 
وضاحت در باره کشتار غیرنظامیان شدند. عباس به نقل 
از این متنفذان افزود که طالبان استدالل کرده اند که 
در چنین وضعیتی هرچیزی  و  است  وضعیت جنگی 
ممکن است رخ دهد. به گفته این باشنده محل، طالبان 
گفته اند که در آن هنگام جنگ جویان زیاد بود و اداره 
آن ها از دست شان خارج شده است. با این حال طالبان 
به این متنفذان وعده داده اند که دیگر چنین رویدادی 
رخ نخواهد داد، از این رو آنان از مردم خواسته اند که به 

مناطق شان برگردند. 
به گفته این باشنده مالستان، هرچند طالبان اطمینان 
داده اند که به مردم محل آسیب نمی رسانند، اما مردم 
نیز  اکنون  هم  که  گفت  او  ندارند.  اعتماد  آنان  به 
به کابل و غزنی می رسند  روزانه حدود ده موتر کوچ 

و خانواده های شان را از این ولسوالی بیرون می کنند. 

در  را  تسلیم شده  دولتی  کارمندان  طالبان 
اسپین بولدک کشته اند؟

کشتار غیرنظامیان تنها بر باشنده گان مالستان تحمیل 
بر  تسلط  با  طالبان  گزارش ها،  بربنیاد  است.  نشده 
ولسوالی اسپین بولدک والیت قندهار، باشنده گان این 
ولسوالی را نیز مورد خشونت و بد رفتاری قرار داده اند. 
طالبان  که  گفت  قندهار  والیت  در  محلی  منبع  یک 
از  از ۳۰۰ تن  با تصرف ولسوالی اسپین بولدک، بیش 
کشیدند  بیرون  خانه های شان  از  را  محل  باشنده گان 
به قتل رساندند. طالبان در بیست وسوم  را  و شماری 
این  و  اسپین بولدک  گذرگاه  بر  گذشته  ماه  سرطان 
ولسوالی تسلط یافتند. در حال حاضر این ولسوالی در 
تصرف طالبان است و نیروهای امنیتی تاکنون موفق 
نشده اند این منطقه استراتژیک را از کنترل طالبان آزاد 
سازند. گذرگاه تجارتی اسپین بولدک نیز در این ساحه 
موقعیت دارد و بیش  تر کاالهای تجارتی از پاکستان از 

طریق همین گذرگاه وارد کشور می شود.
به گفته این منبع، طالبان زمانی که بر بخش های دیگر 
قندهار حمله کرده اند، ده ها تن را به ظن همکاری با 
بشر  حقوق  دیده بان  حال  همین  در  کشته اند.  دولت 
سازمان ملل نیز با نشر گزارشی گفته است که طالبان 
با تصرف اسپین بولدک قندهار، صدها تن از ساکنان آن 
را به اتهام همکاری با دولت بازداشت کرده اند. این نهاد 

تعداد بازداشت شده گان را ۳۰۰ نفر عنوان کرده و گفته 
است که طالبان شماری از این بازداشت شده گان که 
از بسته گان مقام های دولتی بوده  را کشته اند. دیده بان 
شفافیت گفته است که ناپدید شدن اجباری و بدرفتاری 
بر اساس قوانین بین المللی منع  بازداشت شده گان  با 

است. 
نیز  قندهار،  پولیس  سخنگوی  بارکزی،  جمال ناصر 
اسپین بولدک،  ولسوالی  با تصرف  می گوید که طالبان 
به »قتل عام« دست زده اند. به گفته او، گروه طالبان 
غیرنظامیان، نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی را که 
به این گروه تسلیم شده بودند، از خانه های شان بیرون 

کرده و به قتل رسانده اند.
جنگ جویان   که  می گویند  ادعاها  این  رد  با  طالبان 
یوسف  قاری  نرسانده اند.  صدمه  غیرنظامیان  به  آن ها 
احمدی، از سخنگویان گروه طالبان، گفته است که در 
کارمندان  و  امنیتی  نیروهای  با  قندهار  اسپین بولدک 
دولتی که به این گروه تسلیم شده اند، بدرفتاری نشده 
است. او هم چنان کشتار غیرنظامیان و کارمندان دولتی 
و  کشتار  در باره  شده  منتشر  خبرهای  و  کرده  رد  را 
بازداشت صدها نفر را شایعه خوانده است. او اما کشته 
شدن دو غیرنظامی را تایید کرده و گفته است که در 

پی بازداشت عامالن آن هستند. 
طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  دیگر  سوی  از 
بدرفتاری جنگ جویان این گروه در مالستان را رد کرد. 
او گفت که از رهبری طالبان به جنگ جویانش دستور 
داده است که در مناطق هزاره نشین، به ویژه مالستان، 
با مردم رفتار نیک داشته باشند. به گفته او، در میان 
مردم هزاره ذهنیت داده شده است که طالبان با آنان 
رفتار تعصب آمیز دارند و به همین دلیل رهبران طالبان 
غارت  او  شود.  برطرف  ذهنیت  این  باید  که  گفته اند 
اموال مردم و کشتار غیرنظامیان را نادرست خواند و 
گفت که تنها افراد مسلح در ولسوالی مالستان کشته 

شده اند. 
گفتنی است که گروه طالبان در جریان ماه های اخیر 
است.  داده   افزایش  را  حمالتش  بی سابقه ای  به شکل 
این گروه در جریان دوونیم ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ 
می گوید  دفاع  وزارت  است.  کرده  تصرف  را  ولسوالی 
از  برخی  بازپس گیری  برای  عملیات  زودی  به  که 
ولسوالی ها و گذرگاه های تجاری آغاز می شود. پیش تر 
رییس جمهور نیز گفته بود طرحی روی دست دارد که 
براساس آن وضعیت جنگ سه تا شش ماه آینده تغییر 

خواهد کرد.

اتهام نقض حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان؛ 

طالبان در مالستان و اسپین بولدک چه کردند؟

اتحادیه  امریکا،  ویژه  نماینده گان 
ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  اروپا، 
از  پس  بریتانیا  و  ناروی  ناتو، 
نشر  با  رم،  نشست  برگزاری 
اعالمیه ای، از دولت افغانستان و 
گروه طالبان خواسته اند که روی 
آینده  دولت  برای  اساسی  اصول 

افغانستان توافق کنند. 
در این اعالمیه هم چنان آمده است که دولت و طالبان 
جزییات  و  جامع  و  دایمی  آتش بس  مورد  در  باید 
توافق  به  رسیدن  تا  انتقالی  حکومت  توافق نامه های 
این  نماینده گان  برسند.  تفاهم  به  نهایی  سیاسی 
کشورها تأکید کرده اند که تنظیم حکومت انتقالی باید 
شامل احترام به حقوق همه افغان ها مطابق با تعهدات 
بین المللی افغانستان و نیز تعهدات ضد تروریستی این 

کشور باشد.
 ۳۱ پنج شنبه،  روز  افغانستان  به  رابطه  در  رم  نشست 

سرطان، در شهر رم ایتالیا برگزار شد. 
استقبال  نشست  این  اعالمیه  از  کشور  خارجه  وزارت 
کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه که روز شنبه، دوم 
اسد نشر شد، آمده است: »از اعالمیه نماینده گان خاص 
سازمان ناتو، اتحادیه اروپا، امریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، 
روم  شهر  در  اسد  اول  تاریخ  به  که  انگلستان  و  ناروی 
ایتالیا به هدف توقف خشونت ها از جانب طالبان، استقرار 
آتش بس فوری و دریافت راه حل سیاسی در افغانستان 
اعالمیه،  این  در  می کند.«  استقبال  گردید،  صادر 
تعهد شان  بر  سازمان ها،  و  کشورها  خاص  نماینده گان 
به  رسیدن  جهت  افغانستان  از  حمایت ها  تداوم  برای 
راه حل سیاسی، با درنظرداشت پنج اصل عمده تأکید 
همه شمول،  دولت داری  دربرگیرنده  اصول  این  کردند. 

حق مردم برای انتخاب زعامت سیاسی، حفظ حقوق  بشر 
به شمول حقوق زنان، جوانان و اقلیت ها، تعهد دوام دار 
از  اطمینان  منظور حصول  به  تروریسم  با  مبارزه  برای 
مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه های امن تروریستان و 

احترام به قوانین بشردوستانه بین الملل، می باشد.
بیانگر  را  رم  نشست  اعالمیه  اصل  پنج  خارجه  وزارت 
خواست و اراده واقعی مردم و دولت افغانستان در راستای 
آن  از  و  دانسته  کشور  در  پایدار  ثبات  و  صلح  تامین 

حمایت کرده است.
سیاسی،  رهبران  انتخاب  حق  فراگیر،  حکومت 
اقلیت ها،  حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان و 
از  جلوگیری  و  تروریسم  با  مبارزه  زمینه  در  تعهدات 
و  تروریستان   برای  پایگاهی  به  افغانستان  تبدیل شدن 
هم چنان پای بندی به قوانین بین المللی از جمله حقوق 
بشردوستانه بین المللی از جمله عناصری است که این 
صلح  نهایی  توافق نامه  در  آن  رعایت  لزوم  بر  کشورها 
تاکید کرده اند. نماینده گان این کشورها  تصریح کرده اند 
که حمایت بین المللی از هر دولت آینده، حداقل تا حدی 

به پای بندی به این پنج عنصر بسته گی خواهد داشت.
حکومت داری خوب، تعهد به قانون و حقوق بشر از جمله 
دولت  قاطع  اقدام  دختران،  و  زنان  دستاوردهای  حفظ 
برای مبارزه با فساد و انجام تعهدات جینوا نیز از شرایط 
کمک جامعه جهانی برای افغانستان خوانده شده است. 

و ۳۲  کشور  از ۶۶  با شرکت کننده گانی  جینوا  نشست 
به  برای جلب کمک های چهارساله  بین المللی  سازمان 
افغانستان حدود شش ماه پیش برگزار شد. کشورهای 
کمک  دالر  میلیارد   ۱۳ حدود  اعالم  با  کمک کننده، 
و  فوری  آتش بس  خواستار  افغانستان،  به  مشروط 
سراسری، حمایت از روند صلح، حفظ دستاوردهای دو 
دهه اخیر و حضور و نقش پر معنای زنان در روند صلح 

شدند.
نماینده گان امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 
ناتو، ناروی و بریتانیا، تأکید کرده اند که مساله افغانستان 
راه حل نظامی ندارد و آن ها از دولتی که از طریق نیروی 

نظامی تحمیل شود، حمایت نمی کنند.
اروپا،  اتحادیه  امریکا،  نماینده گان  اعالمیه  از  در بخشی 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا آمده است، 
اسالمی  جمهوری  بین  که  بلند  سطح  در  مذاکراتی 
افغانستان و طالبان در هفدهم و هژدهم جوالی برگزار 
شد، در آینده باید روی موضوعات اصلی متمرکز باشد. 
نماینده گان کشورهای مزبور با نشر یک اعالمیه  مشترک 
از طالبان خواسته اند که حمالت خود را به صورت فوری 
متوقف کنند. در این اعالمیه تاکید شده است که همه 
طرف ها باید خشونت ها را کاهش دهند، از غیرنظامیان 
محافظت کنند و به تعهدات خود به قوانین  بین المللی 

بشردوستانه احترام بگذارند.
آلمان،  فرانسه،  اروپا،  اتحادیه  امریکا،  ویژه  نماینده گان 
ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا به صورت مشخص از طالبان 

خواسته اند که حمالت نظامی خود را متوقف کنند.
که  است  شده  خواسته  طالبان  و  دولت  از  اعالمیه  در 

به طور معناداری در روند صلح شرکت کنند. نماینده گان 
آتش بس  برقراری  فوری  ضرورت  بر  مزبور  کشورهای 
بر  مشروط  طالبان  گروه  این،  از  پیش  کرده اند.  تاکید 
دولت،  سوی  از  گروه  این  زندانی  هزار  هفت  آزادی 

پیشنهاد سه ماه آتش بس را داده بود.
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، نیز از 
این اعالمیه استقبال کرده است. آقای عبداهلل در توییتی 
برجسته  ارزش های  و  اصلی  اصول  به  »ما  است:  گفته 
متعهد هستیم و بار دیگر خواستار صلح عادالنه و پایدار 

از طریق یک توافق سیاسی و مذاکره هستیم.«
امریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی 
درگیری های  از  افغانستان  مردم  که  گفته اند  بریتانیا  و 
طوالنی رنج برده و نگران میزان بلند خشونت ها، حمالت 
طالبان و موارد جدی نقض حقوق بشر در مناطقی که 
دیگر  بار  جهانی  جامعه  هستند.  دارد،  جریان  جنگ 
حمایت خود را از روند فراگیر صلح که متعلق به افغان ها 
باشد و مشارکت کامل و معنادار زنان در آن تمثیل شود، 
اعالم کرده است. نماینده گان ویژه امریکا، اتحادیه اروپا، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا حمایت خود 
از نهادهای افغانستان از جمله نیروهای امنیتی را اعالم 

کرده اند.
جامعه جهانی تاکید کرده که هر دو طرف باید با حسن  
و  عادالنه  سیاسی  توافق  یک  به  تا  کنند  مذاکره  نیت 
دایمی برسند و آن ها برای پیش رفت مذاکرات از هرگونه 

تسهیل کننده و میانجی  طرف سوم استقبال می کنند.
پیش از این هیات مذاکره کننده دولت، سازمان ملل را 
به عنوان میانجی مذاکرات به طالبان پیشنهاد کرده بود، 

اما طالبان آن را نپذیرفتند.
سفر هیات بلند پایه دولت تحت ریاست عبداهلل عبداهلل، 
رییس شورای عالی مصالحه ملی، به دوحه امیدواری هایی 
را خلق کرده بود؛ اما این سفر نتایج چشم گیری در پی 
ابزار  رم  اشتراک کننده گان نشست  این حال  با  نداشت. 
امیدواری کرده اند که هیات های بلندپایه هر دو جانب، 
در آینده نیز با هم دیدار و روی موارد مهم اساسی بحث 

و گفت وگو کنند.

استقبال کابل از اعالمیه نشست رم؛
روی اصول اساسی دولت آینده توافق شود

حسین حیدری



قبل از سقوط ولسوالی ها و حاکمیت 
طالبان، موسسات خارجی و داخلی 
مصروف ارایه خدمات برای مردم 
محل بودند. در تمام ولسوالی ها و 

حتا اغلب دهکده ها دولت پروژه های 
جاده سازی و مکتب سازی و برنامه های 

انکشافی، زراعتی و حمایتی از مردم 
محل داشت که با حاکمیت طالبان 

تمامی این پروژه ها تعطیل و متوقف 
شده است. حتا کورس های آموزشی 

و مکتب ها تعطیل است و احتمال 
می رود که هم چنان تا پایان حاکمیت 
طالبان بسته بماند. دست اندرکاران 

آموزشگاه ها و مکتب ها از ترس 
طالب، محل را ترک کرده اند و به 

نظر می رسد در کوتاه مدت به محل 
و مناطق و سر شغل شان نخواهند 

آمد. چون گروه طالبان، جریانی 
نیست که زمینه تحصیل برای تمام 

دانش آموزان مناطق را از درآمد 
خویش فراهم کند.

برنامه ریزی  سقوط  از  پس 
از  شده و مرموز شمار زیادی 
طالبان،  دست  به  ولسوالی ها 
حدس و گمان  بر این بود که 
حکومت مرکزی با برنامه ریزی 
را  ولسوالی ها  این  دوباره  دقیق 
آزاد می کند. چون ولسوالی ها از 
راه غلبه نظامی به دست گروه طالبان نیفتاد؛ بلکه با 
هدایت مستقیم حکومت مرکزی تخلیه و در اختیار 
این گروه قرار داده شد. سقوط بدون جنگ و مقاومت 
کرد.  را حیرت زده  مردم  طالبان  به دست  ولسوالی ها 
نیروهای  کنار  در  گذشته  سال های  طی  مردم  چون 
برای  بودند.  کرده  دفاع  خویش  محالت  از  امنیتی 
این  با  امنیتی  نیروهای  که  نمی شد  باورشان  همین، 
همه تجهیزات و حمایت های داخلی و خارجی، محالت 
و ولسوالی ها را ترک و به دست گروه طالبان رها کنند. 

از ادای نماز عید  بیننده  نطق رییس  جمهور غنی پس 
شکننده   و  دشوار  شرایط  درنظرداشت  با  بودم.  قربان 
حاکم در افغانستان، توقع داشتم تا رییس  جمهور غنی 
نشانی  از  قاطع  و  واضح  پیام  یک  فرصت  از  استفاده  با 
در  و  منطقه  کشورهای  به  طالبان،  به  ملت،   به  دولت 
نهایت به جامعه  جهانی داشته باشد؛ اما شوربختانه و در 
کمال ناباوری، او به کلیشه گویی همیشه گی اش پرداخت 
نه تحلیل واقعی  و یک بار دیگر نشان داد که حکومت، 
برای  راهبردی  دیدگاه  نه  و  دارد  افغانستان  شرایط  از 

مدیریت شرایط کنونی کشور.
نخست عرض کنم که در اصل، مخاطب رییس  جمهور 
همان چند تنی بود که در اطرافش ایستاده بودند؛ چون 
آقای غنی هیچ گاهی به دوربین ها نگاه نکرد تا به گونه 
مستقیم و صریح ملت را مخاطب قرار دهد. رییس  جمهور 
تا آخر به اطرافیانش نگاه می کرد تا مگر کسی از آن ها 
کنند.  تأیید  را  او  دیگری سخنان  یا ژست  تکان سر  با 
بدترین صحنه نمایش، حضور رییس مجلس  نماینده گان 
در کنار رییس  جمهور بود که هیچ آرامش نداشت. به نظر 
مناسبات سیاسی  به  و  دیپلماتیک  با عرف  او  می رسید 

صورت درست آشنا نیست.

و  طالبان  قبال  در  جمهور  رییس   کلیشه های 
سیاست پاکستان

در  افغانستان  دولت  موضع  تا  نبود  قادر  جمهور  رییس  
قبال طالبان و سیاست های پاکستان را برای ملت واضح 
کند. پاکستان می گوید که بر طالبان نفوذ ندارد؛ اما ما 
می دانیم که نفوذ دارد. می گوید که جنگ در افغانستان 
به نفع پاکستان نیست؛ اما واقعیت این  است که این کشور 
در جنگ افغانستان دخیل است. پاکستان در افغانستان 
این  چرا  که  است  این  سوال  می خواهد،  اسالمی  نظام 
نظام اسالمی را برای خود نمی خواهد؟ پاکستان از روند 
صلح افغانستان پشتی بانی می کند؛ اما در عمل این کار 
را نکرده  است. ما پنج هزار زندانی طالب را آزاد کردیم؛ اما 
مذاکرات صلح با طالبان پیش رفتی نداشت. ما می خواهیم 
با پاکستان مذاکره کنیم نه با طالبان. اگر طالبان افغان 
هستند، پس باید از جنگ دست بکشند و به صلح تن 
به  ما  ندارند.  مردم  به  مثبتی  پیام  هیچ  طالبان  دهند. 

کلیشه های رییس  جمهور غنی و ادامه بدبختی 
ملت از نشانی حکومت

خدمات تعطیل است و مردم 
بی سرنوشت شده اند

است و گروه طالبان به دالیل نامعلوم در محل حضور 
ندارد و در قبال رخدادهای محالت احساس مسوولیت 
و  دولت  عملیات  منتظر  مردم  برای همین،  نمی کند. 
سرگیری  از  آن  تعقیب  به  و  ولسوالی ها  بازپس گیری 

خدمات عامه هستند.
قبل از سقوط ولسوالی ها و حاکمیت طالبان، موسسات 
مردم  برای  خدمات  ارایه  مصروف  داخلی  و  خارجی 
محل بودند. در تمام ولسوالی ها و حتا اغلب دهکده ها 
دولت پروژه های جاده سازی و مکتب سازی و برنامه های 
انکشافی، زراعتی و حمایتی از مردم محل داشت که با 
حاکمیت طالبان تمامی این پروژه ها تعطیل و متوقف 
شده است. حتا کورس های آموزشی و مکتب ها تعطیل 
است و احتمال می رود که هم چنان تا پایان حاکمیت 
و  آموزشگاه ها  دست اندرکاران  بماند.  بسته  طالبان 
به  و  کرده اند  ترک  را  محل  طالب،  ترس  از  مکتب ها 
سر  و  مناطق  و  محل  به  کوتاه مدت  در  می رسد  نظر 

رژیم ایران در این اواخر به تکرار دیده ایم.

تعیینات سیاسی
تعیینات  در  سیاسی  نفوذ  قطع  از  غنی  رییس  جمهور 
بود  این  در  نکته  اما  گفت؛  سخن  اطمینان  با  کشور 
او،  آقای محقق ایستاده بود. به نظر  که در چند قدمی 
می رسید که رییس جمهور فراموش کرده است که فقط 
رییس  بر  نفوذ سیاسی  با  محقق  آقای  پیش،   روز  چند 
به عنوان  از معرفی  شدن جنرال مرادعلی مراد  جمهور 

والی دایکندی جلوگیری کرد.

روایت تاریخی ناموثق افغانستان
تنها  که  داده  است  نشان  بارها  غنی  رییس  جمهور 
برای خودش  که  را  افغانستان  تاریخ  قسمت های  همان 
روایت های  همین رو،  از  خوانده  است.  بوده،  خوشایند 
تاریخی از زبان او نه  تنها موثق نیست؛ بلکه در بسیاری 
از موارد غرض آلود و اغراق آمیز است. رییس  جمهور به 
تداوم سلطنت احمدشاه ابدالی اشاره و به گونه  عمدی، 
افغانستان کنونی را ادامه  سلطنت ابدالی قلمداد کرد. البته 
می دانم که هدف رییس  جمهور نشان دادن عمر تاریخی 
افغانستان در مقایسه با پاکستان و اشاره به سلطه  افغان ها 
عمق  امر  این  عین حال،  در  ولی  بود؛  هند  بر شبه قاره  
دیدگاه رییس  جمهور را نسبت به حاکمیت سیاسی در 
افغانستان نشان می دهد. این مسأله هم قابل نگرانی است 

و هم هسته مشکالت کنونی افغانستان.

تناقض گویی و عوام فریبی
رییس  جمهور مدعی شد که دوسال پیش خواسته است 
تا نیروهای نظامی خارجی از افغانستان بیرون شوند. او در 
این نطق، یک بار دیگر خارجی ها را مقصر اصلی شرایط 
افغانستان خواند. این ادعای رییس  جمهور بیش تر به یک 
شوخی بی مزه می ماند تا یک واقعیت عینی. وی مدعی شد 
که اگر طالبان و حامیان شان بر تداوم جنگ تأکید کنند، 
با شمشیر بر آن ها پیروز می شود. وی افزود که دشمنان 
از  نمی توانند  جمهوریت(  سیاسی  )مخالفان  جمهوریت 
برسند.  جایی  به  و  ببرند  پیش  از  کاری  معامله،  طریق 
آقای غنی در ادامه افزود که جنگ کنونی طالبان، علیه 
افغانستان و مردم افغانستان است و مردم باید در کنار 
نیروهای نظامی کشور بایستند و در برابر طالبان بجنگند. 

جریانی  طالبان،  گروه  چون  آمد.  نخواهند  شغل شان 
دانش آموزان  تمام  برای  تحصیل  زمینه  که  نیست 

مناطق را از درآمد خویش فراهم کند.
و  دهکده ها  در  مشکالت  از  یکی  حاضر  حال  در 
رهبری  مرجعیت  نبود  مرکز،  از  دور  ولسوالی  های 
است. در حاکمیت دولت افزون بر بخش ها و اداره های 
مختلف یا همان بوروکراسی معمول، برای رسیده گی 
به دعواها و مشکالت مردم محل، تعداد زیاد انجمن ها 
و سازمان های داوطلب محلی مثل شورای ده و قریه  
را  از مشکالت محل  حضور داشتند که بخش زیادی 
حل و به دولت نیز کمک می کردند. اکنون مردم چون 
با طالبان مخالف هستند و آنان را شایسته رهبری محل 
خویش نمی دانند، با این گروه همکاری نمی کنند. برای 

همین، به مشکالت روزانه مردم رسیده گی نمی شود.
را  ولسوالی ها  از  بعضی  کنترل  این که  از  پس  طالبان 
به دست گرفتند، هچ گونه ارایه خدمات، ابتکار و اقدام 
این گروه در  کار  نداشته اند.  برای مردم محل  انسانی 
جمع  کنترلش  تحت  ولسوالی های  در  مدت،  این 
کردن اموال اداره های دولتی چون میز، چوکی، فرش، 
هم چنان  است.  بوده  لوازم  دیگر  و  یخچال  تلویزیون، 
جمع کردن سالح و موترسایکل و نیروهای امنیتی و 
خیزش های مردمی. طالبان در این مدت نه تنها برای 
مردم محل خدمات ارایه نکرده اند، بلکه چشم شان به 
حریم خصوصی مردم بوده است و برخورد غیرمحترمانه 

و ظالمانه با آنان داشته اند.
دولت باید در قبال مردم محالتی که کنترلش به دست 
وقتی  کند.  مسوولیت  احساس  است،  افتاده  طالبان 
طالب نمی خواهد و یا نمی تواند در داخل هر ولسوالی 
حضور داشته باشد، با مردم رابطه برقرار کند و همانند 
دولت تشکیالت و خدمات داشته باشد، هرج ومرج خلق 
می شود، در نتیجه این هرج ومرج نفرت مردم از طالبان 
چندبرابر می شود، در چنین یک وضعیتی حکومت به 
ساده گی می تواند دوباره کنترل ولسوالی ها را به دست 
بگیرد و ارایه خدمات برای مردم را از سر شروع کند. 
مکتب ها باید باز نگه داشته شود، برنامه های عام المنفعه 
متوقف نشود و به مشکالت روزانه مردم رسیده گی شود.

این در حالی است که چند روز پیش، آقای فضلی )دست 
نمی خواهد،   به رسانه ها گفت که حکومت  راست غنی( 
خیزش های مردمی را تجهیز و تمویل کند. رییس  جمهور 
اظهار داشت که برنامه هایش برای نسل های آینده است و 
وی قهرمان تاریخ افغانستان خواهد بود که نامش به نیکی 
در تاریخ ثبت خواهد شد. تکرار شعارهای میان تهی غرور 
رهبران  از  جمهور  رییس   دنباله روی  نمایانگر  غیرت،  و 
سنتی است؛ همان رهبرانی که زمانی، آقای غنی آن ها 

را از نظر سیاسی بی سواد خطاب می کرد.

نتیجه
نخست، رییس  جمهور باید خودش را از بند روایت های 
تاریخی بیرون کند. هدف کار او تاریخ سازی نباشد؛ بلکه 
تا  دارد  نیاز  رییس  جمهور  باشد.  ملت  سرنوشت سازی 
راهبردی  برنامه  از شرایط کنونی،  یک  بیرون رفت  برای 
گوشه  در  مردم  انسجام  به  نیاز  او  کند.  تدوین  نظامی 
یک  با  نفره  چند  جمهوریت  دارد.  افغانستان  گوشه  
برنامه راهبردی نمی توانند کشور را از این بحران بیرون 
واقع بینانه  تحلیل  یک  تا  دارد  نیاز  رییس  جمهور  کند. 
از مشکالت و جنگ افغانستان داشته  باشد. پاکستانی ها 
نیستند.  افغانستان  مشکالت  تمامی  عامل  تنهایی  به 
افغان ها بیش تر  این سرزمین می داند که خود  فرد فرد 
پاکستانی ها در ویرانی کشورشان سهم دارند. رییس  از 
 جمهور نیاز دارد تا واقع بینی را جای گزین خیال پردازی 
کند. طالبان حتا بندرگاه های مهم کشور را در شمال و 
غرب اشغال کرده اند؛ اما آقای غنی خواب مهار آب ها و 
چهارراه تجاری منطقه،  معادن افغانستان و سلطه  تاریخی 
تا  دارد  نیاز  رییس  جمهور  می بیند.  باز  چشمان  با  را 
نخست اعتماد به نفس کاذب خود را رها کند و دوم، از 
تشویق مردم به داشتن غرور و غیرت بی جا دست بکشد. 
یک شهروند عادی کشور هم می داند که جنگ کنونی با 
غرور و غیرت برده نمی شود. افغانستان نیاز به پشتی بانی 
جامعه جهانی، به ویژه بازی گران منطقه ای برای پیروزی 
در این جنگ دارد. پس نیاز است تا رییس  جمهور در 
این  به  منطقه ای  و  بازی گران جهانی  پای  کشاندن  پی 
باشد.  صادق  تا  دارد  نیاز  رییس  جمهور  باشد.  جنگ 
افراد  از کف پرحوصله ترین  او عنان را  تناقض گویی های 
این جامعه می برد و نیازهای بی شماری دیگری نیز وجود 

دارد که از حوصله این نوشته بیرون است.
اشتباه نشود که ما همواره پشتی بان نظام در افغانستان 
اما پشتی بانی ما بلی گویی و دنباله روی تفسیر  هستیم؛ 

نشود. برادر با برادر، حسابش برابر.
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اکنون پس از سقوط ولسوالی ها و بی سرنوشتی مردم 
محل، به نظر می رسد که دولت حداقل در کوتاه مدت 
برنامه ای برای بازپس گیری این ولسوالی ها ندارد. این 
در حالی است که در ولسوالی های واگذار  شده، هیچ 
نوع حاکمیتی برقرار نیست. این هرج ومرج و وحشت 
خلق شده، سبب متوقف شدن همه چیز در محالت و 

مناطق از دست رفته، شده است.
مردم  افتاده،  طالبان  دست  به  که  ولسوالی هایی  در 
گرفتار جنگ و بی نظمی این گروه هستند. در مناطقی 
که دولت عقب نشینی کرده و کنترل آن به دست گروه 
ندارد.  وجود  خدماتی  هیچ گونه  است،  افتاده  طالبان 
دیگر  مناطق  و  تخار  بدخشان،  ولسوالی های  تمام  در 
در شمال کشور که از کنترل دولت خارج شده است، 
در  است.  تمام عیار حاکم  بی نظمی  و  واقعی  انارشیزم 
در  طالب.  نه  و  است  حاکم  دولت  نه  ولسوالی ها  این 
واقع دولت به دالیل نامعلوم ولسوالی ها را ترک کرده 

مردم خدمت می کنیم، طالبان تخریب می کنند. این گروه 
دهشت افگن  گروه های  سایر  با  همراهی  در  می خواهد، 
مستقر در کشورهای منطقه، افغانستان را یک بار دیگر به 
مرکز تروریسم بین المللی تبدیل کند. ما اراده  صلح داریم؛ 

اما طالبان اراده ای برای صلح ندارند.
این ها سخنانی است که مردم بارها و بارها شنیده اند، چه  
سودی از بازگویی مجدد آن ها به ما می رسد؟ در ضمن، 
واکنش به گفته های عمران خان، نخست وزیر پاکستان، 
چه  چیزی را ثابت می کند؟ بهتر بود در پشت همان میز 
در تاشکند، با جدیت گفته می شد که ما می خواهیم با 

پاکستان مذاکره کنیم.

برنامه های حکومت برای مهار وضعیت کنونی
رییس  جمهور از تدوین یک برنامه راهبردی نظامی بزرگ 
تمرکز  بر  برنامه  این  در  داد. وی گفت که  مهم خبر  و 
داشت  اظهار  وی  شده  است.  تأکید  قوا  استعمال  و  قوا 
افغانستان را طی سه تا شش ماه  که این برنامه اوضاع 
دیگر تغییر خواهد داد. در ادامه رییس  جمهور از تعیین 
اولویت ها برای نیروهای ارتش خبر داد و گفت که اگر در 
استعمال قوا و تمرکز قوا دقت نکنیم،  فعالیت های نظامی 
ما موثر نخواهد بود. جالب این  است که رییس  جمهور بعد 
از سال ها جنگ با طالبان،  حاال برنامه راهبردی نظامی 
می سازد. معلوم نیست که او چطور مطمین است که این 
می دهد.  تغییر  ماه  در شش  را  افغانستان  اوضاع  برنامه 
کسانی  که دانش و تجربه  مدیریتی دارند، می دانند که 
نتیجه  بعد  سال ها  کشور،  سطح  در  ویژه  به  برنامه ها، 

می دهد.

برانگیختن حساسیت های منطقه ای
رییس  جمهور در سخنرانی اش به کشورهای منطقه اشاره 
کرد که از مهار کردن آب های افغانستان و از تبدیل  شدن 
این کشور به گذرگاه تجاری منطقه  هراس دارند. البته 
مهار کردن آب های افغانستان و بهره برداری بازرگانی از 
موقعیت کشور به مثابه  پل  خالی برای کشورهای منطقه،  
باید  افغانستان  جمهور  رییس   هر  مهم  برنامه های  از 
باشد؛ اما در اوضاع کنونی،  این اشاره تنها حساسیت های 
واکنش های  آن،  نتیجه  و  می کند  بیش تر  را  منطقه ای 
است.  افغانستان  مقابل  در  منطقه  کشورهای  بیش تر 
چنان چه این امر را در قباحت زدایی از طالبان از جانب 

همایون بشیر

سقوط ولسوالی ها؛

حبیب حمیدزاده
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قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار  در  که  معلوماتی  بربنیاد 
از تصرف گمرک مرزی  گرفته است، چند روز پیش 
والیت فراه از سوی طالبان، شماری از کارمندان این 
گمرک که در فساد گسترده دست داشتند، زمینه را 

برای تصرف گمرک از سوی طالبان فراهم کردند.
معلوماتی که یکی از کارمندان پیشین گمرک فراه در 
اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده، نشان می دهد که چند 
برخی  طالبان،  به دست  گمرک  از سقوط  پیش  روز 
مقام های ارشد آن به شهر بیرجند ایران سفر کردند 
و از مقام های ایرانی خواسته اند که در صورت تصرف 
گمرک از سوی طالبان، به آن ها اجازه داده شود تا وارد 

خاک ایران شوند.
روزانه  حیف ومیل  گسترده،  فساد  وجود  از  ادعاهایی 
میلیون ها افغانی توسط کارمندان فساد پیشه و کاهش 
چشم گیر عواید گمرک چند روز پیش از تصرف آن به 
دست طالبان وجود دارد. روزنامه ۸صبح تالش کرد 
تا در پیوند به ادعاهای مطرح شده دیدگاه مقام های 
محلی فراه را جویا شود، اما والی فراه و مقام های محلی 

حاضر نشدند چیزی بگویند.
یک کارمند پیشین گمرک مرزی ابونصر فراهی والیت 
فراه، معلوماتی را در اختیار روزنامه ۸صبح قرار داده 
که  گمرک  این  کارمندان  برخی  می دهد  نشان  که 
در فساد گسترده مالی دست داشتند، زمینه را برای 
سقوط گمرک به دست طالبان فراهم کردند تا اسناد و 

مدارک فساد از بین برده شود.
این کارمند پیشین گمرک ادعا دارد که چند روز قبل 
از سقوط گمرک فراه، دو تن از مدیران این نهاد که 
روزنامه ۸صبح به دلیل اصول روزنامه نگاری نمی تواند 
نام آن ها را در گزارش ذکر کند، با نشر یک ویدیو از 
فساد گسترده مقام های ارشد گمرک به وزارت مالیه 
شکایت کردند. براساس ادعاهایی که مطرح شده است، 

و  مردمی  منابع  از  شماری 
در  مردمی  خیزش  نیروهای 
و  غوربند ها  ولسوالی های 
تگاب والیت کاپیسا می گویند 
که رهبری و فرماندهی جنگ 
نظامیان  را  ولسوالی ها  این  در 

پاکستانی برعهده دارند. 
شینواری  ولسوالی  در  محلی  نیروهای  فرمانده  یک 
والیت پروان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت 
بر  هوایی  وقتی حمالت  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با 
شماری از اهداف گروه طالبان در این ولسوالی ها اجرا 
شد و شماری از افراد طالبان کشته شدند، نیروهای 
امداد رسان صلیب سرخ نزدیک به پنج جسد از افراد 
گروه طالبان را از مسیر زیر کنترل نیروهای امنیتی 

بازهم گمرک به دست طالبان سقوط کرد.
بر  طالبان  حمله  هنگام  موجود،  ادعاهای  برمبنای 
گمرک مرزی والیت فراه، هیچ گونه مقاومتی از سوی 
نیروهای امنیتی مستقر در این گذرگاه مرزی صورت 
از  پیش  روز  نیروهای چند  از  و حتا شماری  نگرفته 
حمله طالبان گمرک را ترک کرده  و برخی دیگر به 
ایران فرار کرده اند و گمرک بدون مقاومت به طالبان 

تسلیم شده است.
برخی منابع مردمی ادعا دارند که پس از فرار نیروهای 
امنیتی مستقر در گمرک مرزی فراه به خاک ایران، این 
نیروها چند ساعت زیر آفتاب سوزان قرار گرفتند و از 
سوی نیروهای مسلح ایران به دلیل فرار از میدان نبرد 
و مقاومت نکردن در برابر طالبان »تحقیر و تمسخر« 
شدند. این شمار از نیروها پس از مدت کوتاهی دوباره 

از خاک ایران به افغانستان منتقل شدند.
منبع هم چنان مدعی است که گمرک فراه حدود ۱۰۰ 
از این کارمندان  کارمند رسمی دارد و بخش زیادی 

سیاه گرد  ولسوالی  باشنده  سمیع اهلل،  حال  همین  در 
در غوربند، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت زمانی 
که گروه طالبان کنترل ولسوالی سیاه گرد را به دست 
گرفتند، شماری از آنان به زبان اردو صحبت می کردند. 
به گفته وی، جنگ جویان خارجی که در میان گروه 
که  وی  است.  زیاد  شمارشان  گرفته اند،  جا  طالبان 
شهر  به  جانش  حفظ  خاطر  به  است،  دولت  کارمند 
چاریکار آمده است؛ جایی که صدها تن دیگر مثل او 

بی جا شده اند.
با وجود این، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، 
افراد شان را رد  حضور جنگ جویان خارجی در میان 

می کند.
کاپیسا  والیت  تگاب  ولسوالی  از  منابع،  تعداد  یک 
نیز می گویند که در این ولسوالی شمار جنگ جویان 
است.  بیش تر  داخلی  به جنگ جویان  نسبت  خارجی 
فرماندهی پولیس کاپیسا به روزنامه ۸صبح می گوید: 
»وقتی ما ولسوالی تگاب را تخیله کردیم، طالبان در 
بازار ولسوالی مانور قدرت اجرا کردند که در این میان 
باشنده گان محل شمار زیادی از افراد خارجی به ویژه 
حرف  اردو  زبان  با  که  کرده  مشاهده  را  پاکستانی ها 
می زده اند.« به گفته وی، افراد برجسته گروه طالبان، 
اسیر  با سربازان  این جنگ جویان  پاکستانی هستند؛ 

برخورد عقده ای دارند.
با این حال یکی از سربازان اردوی ملی که کندک شان 
روز  چهل  از  پس  کاپیسا  والیت  تگاب  ولسوالی  در 
محاصره با میانجی گری یک بزرگ قوم به گروه طالبان 

این شمار از مدیران گمرک و برخی کارمندان در پیام 
ویدیویی خود به مقام های وزارت مالیه هشدار داده اند 
که مسوالن ارشد گمرک به دلیل پوشاندن فساد خود 
و حریق اسناد فساد، تالش دارند گمرک را به طالبان 

تسلیم کنند.
منبعی که معلومات را در اختیار روزنامه ۸صبح قرار 
داده، مدعی است که پیش از حمله طالبان و تصرف 
مرزی  شهر  به  فراه  گمرک  ارشد  مقام  یک  گمرک، 
گفت وگو  ایرانی  مقام های  با  و  رفته  ایران  بیرجند 
ایرانی به  کرده تا در صورت حمله طالبان، مقام های 
کارمندان گمرک و نیروهای امنیتی افغانستان اجازه 

دهند وارد خاک این کشور شوند.
این منبع ادعا دارد که شمار زیادی از نیروهای امنیتی 
دوم  کندک  نیروهای  کمیساری،  نیروهای  به شمول 
نیروهای  گمرک،  مفرزه  قطعه  نیروهای  مرزی،  لوای 
پولیس شاهراه، نیروهای ریاست امنیت ملی و نیروهای 
مردمی با ده ها موتر زرهی در گمرک مستقر بودند، اما 

از  که  دادند  انتقال  پاکستان  به  آن جا  از  و  کابل  به 
برجسته ترین نظامیان پاکستانی بودند.

ایست  در  که  »هنگامی  افزود:  محلی  فرمانده  این 
هراس  چون  می کردیم،  بررسی  را  موتر ها  بازرسی 
داشتیم که طالبان در لباس نیروهای امداد رسان جا 
بررسی  نیز  را  سرخ  صلیب  آمبوالنس  موتر  بگیرند، 
می کنیم. ده ها مورد از این قضایا را گزارش داریم که 
جسد جنگ جویان خارجی از مسیر ما به کشورشان 

انتقال داده شده است.«
از  یکی  مورد،  تازه ترین  در  فرمانده،  این  گفته  به 
نظامیان پاکستانی معروف به شکیل، در جنگ رو به رو 
و  باخته  جان  پروان  سیاه گرد  در  دولتی  نیروهای  با 
پاکستان  به  جسدش  سرخ  صلیب  موسسه  توسط 

انتقال داده شده است.

پیش از تصرف گمرک به دست طالبان، به بهانه ناامنی 
از طریق  فراه،  الی مرکز والیت  راه گمرک  در مسیر 
برخی  و  می کردند  رفت وآمد  گمرک  به  ایران  خاک 
به  جنگ افزار  خود  با  ناامنی  بهانه  به  نیز  کارمندان 

همراه داشتند.
برمبنای ادعاهای مطرح شده چند ماه پیش از سقوط 
گمرک والیت فراه به دست طالبان، عواید روزانه آن 
به گونه میانگین چیزی حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون افغانی 
بود، اما هفته ها قبل از سقوط گمرک به دست طالبان 
تعرفه  پول  و  یافت  به گونه چشم گیری کاهش  عواید 
به  به حساب حکومت،  واریز شدن  جای  به  گمرکی 

جیب مقام های ارشد گمرک می ریخت.
این منبع ادعا دارد که موجودیت فساد در گمرک فراه 
به تمام اعضای کابینه، به ویژه وزارت مالیه، آشکار است 
نام »سیپارو«  به  مواد  نوعی  قاچاق  به  این گمرک  و 
دارد.  شهرت   »Areca Nut« التین  نام  با  فوفل  یا 
این مواد از کشورهای گرم سیر مانند مالیزیا به ایران 
وارد می شود و سپس به گونه آشکار از طریق گذرگاه 
مرزی ابونصر فراهی با عبور از خاک افغانستان از مسیر 

اسیپن بولدک به پاکستان می رود.
براساس ادعاهای موجود، مقام های ارشد گمرک فراه 
باربری که  موتر  از هر  امنیتی  نیروهای  از  و شماری 
تا ۵۰۰  مواد »سیپارو« در آن جابه جا می شد، ۲۰۰ 
بسیار  پول  و  می کردند  دریافت  رشوت  افغانی  هزار 
هنگفتی از این رهگذر به جیب افراد فاسد و سودجو 

روانه می شد.
پیش از این به دلیل دوری مسافت و ناامنی مسیر راه 
مرکز والیت فراه تا گمرک مرزی ابونصر فراهی، این 
بندر مرزی در موارد بسیار اندک از سوی وزارت مالیه 
مورد تفتیش و بازرسی قرار می گرفت و انتظار می رود 
در صورت بررسی های شفاف و همه جانبه، اسناد فساد 

گسترده مالی در این نهاد به دست آید.
امنیتی  والی و مقام های  با  روزنامه ۸صبح در تماس 
والیت فراه و نیز سخنگوی طالبان تالش کرد تا دیدگاه 
آنان را در پیوند به ادعاهای مطرح شده با خود داشته 
و  فراه  والیت  محلی  مقام های  از  هیچ کدام  اما  باشد، 
سخنگوی گروه طالبان حاضر نشدند به ادعاهای مطرح 

شده پاسخ بدهند.

کرده  تایید  ابتدا  در  »طالبان  می گوید:  شد ،  تسلیم 
و تجهیزات  نکنیم، حتا مهمات  اگر جنگ  بودند که 
عدلی  تعقیب  زیر  تا  داد  واپس خواهند  را  ما  نظامی 
طالبان  آن،  از  پس  اما  نگیریم،  قرار  دولتی  نهاد های 
۱۳۰ سرباز اسیر را رها کردند، اما اسلحه ما را دوباره 

ندادند.«
این سرباز قصه می کند که در میان طالبان، نظامیان 
اردو صحبت  زبان  به  و  نیز حضور داشتند  پاکستانی 
می کردند. وی تصریح کرد: »حتا وقتی طالبان افغانی 
با ممانعت  می خواستند سالح های ما را پس بدهند، 
جدی نظامیان پاکستانی یا طالبان پاکستانی روبه رو 
شدند و این سبب شد که سالح و تجهیزات نظامی نزد 

گروه طالبان در مشوره با نظامیان پاکستانی بماند.«
جدی  نگرانی  و  است  خانه  در  اکنون  که  سرباز  این 
میان  در  که  می گوید  می شود،  دیده  سیمایش  در 
گروه طالبان نظامیان پاکستانی و ُگجر های افغانستان 

بیش تر دیده می شوند.
این سرباز قصه تسلیم شدنش به طالبان را این گونه 
ما  کندک  به  بار  چندین  »موسفیدان  می دهد:  شرح 
آمدند و می گفتند بیایید خون ریزی نکنید، وزارت دفاع 
وعده  بار  چهل  روز  چهل  در  هم  کمکی  نیروهای  و 
کردند که می آیند، اما نیامدند. ما بازهم با شکم گرسنه 
جنگ کردیم، اما باالخره ولسوالی و قوماندان کندک 
در پایین سر کوهی با طالبان توافق کردند که بدون 
هیچ شکنجه باید تسلیم شویم. ما هم از مواضع خود 
پایین شدیم. وقتی نزدیک طالبان شدیم، دیدیم که در 
میان آن ها بیش ترشان جنگ جویان خارجی هستند.«

پروان  والیت های  محلی  مقام های  دیگر  جانب  از 
میان  در  خارجی  جنگ جویان  حضور  نیز  کاپیسا  و 
مورد  این  اما گروه طالبان  تایید می کنند،  را  طالبان 

را رد می کنند.
گفتنی است که مقام های نظامی کشور در نشست های 
حضور  از  همواره  امنیتی  نشست های  و  رسانه ای 
پاکستانیان حرف زده و  به ویژه  جنگ جویان خارجی 

از آن به شدت انتقاد کرده اند.

کارمندان فاسد زمینه سقوط گمرک 
فراه را فراهم کردند

رهبری جنگ غوربندها و تگاب کاپیسا را 
نظامیان پاکستانی بر عهده دارند

شایق قاسمی

یک فرمانده نیروهای محلی در ولسوالی شینواری والیت پروان به شرط افشا نشدن نامش در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که 
وقتی حمالت هوایی بر شماری از اهداف گروه طالبان در این ولسوالی ها اجرا شد و شماری از افراد طالبان کشته شدند، نیروهای 

امداد رسان صلیب سرخ نزدیک به پنج جسد از افراد گروه طالبان را از مسیر زیر کنترل نیروهای امنیتی به کابل و از آن جا به 
پاکستان انتقال دادند که از برجسته ترین نظامیان پاکستانی بودند.
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در آخرین روزها از بهار ۱۴۰۰، رویداد هنری »نظرگاه« 
»نمایشگاه  تابستان  روزهای  اولین  در  آن  تکمیل  به  و 
اسالمی«  محمدشهاب  آثار  با  چندرسانه ای،  انفرادی 
شد.  برگزار  کابل  شهر  در  استقرا  عکاسان  گروه  توسط 
پیرامون مجموعه  چندرسانه ای  مقاله تحلیلی پیش  رو، 
دو  این  در  که  بی کیفیتی«  شرجی  مجردی،  »خوانش 
ارایه مخاطبان زیادی قرار  رویداد به هم پیوسته، مورد 

گرفت، نوشته و تنظیم شده است.

 

هنرمند،  و  عکاس  اسالمی،  محمدشهاب  ارایه شده   آثار 
شرجی  مجردی،  »خوانش  چندرسانه ای  مجموعه  در 
بی کیفیتی« از لحاظ بیان هنری هم عصر و زمان با هنر 
معاصر است و از حیث فرم، تکیه بر رویکردهای فرمال 
پسامدرنیته ای می زند. این نوع رویکرد فرمال در فضای 
هنری افغانستان، یک حرکت نوین یا دست کم کم سابقه 
شمرده می شود. به این دلیل که دیدگاه های هنری حاکم 
بر هنر افغانستان، نه تنها مدرن، بلکه غالباً کالسیک است. 
اما آثار محمدشهاب اسالمی به نوعی در موازات، ضدیت و 
نفی هنر مدرن و کالسیک قرار می گیرد. هنرمند خود را از 
زمینه های مرسوم و کهنه ای که حقیقت هنری و مفهومی 
برنمی تابد و نوعی تفاخر، کمال گرایی و ظاهربینی در آن 
نهفته، دور ساخته و سعی کرده است به بیان هنری نوینی 
)چون هنر معاصر( نزدیک بسازد. این نوع دیدگاه هنرمند 
ریشه یابی  کاسوت  جوزف  دیدگاه های  در  می توانیم  را 
کنیم. کاسوت بر این نظر است که »هنرمند بودن در این 
زمان )عصر پسامدرن( به این مفهوم است که طبیعت و 

جوهر هنر مدرن را زیر سوال ببریم«۱.
شرجی  مجردی،  »خوانش  چندرسانه ای  مجموعه  
 بی کیفیتی«، متشکل از دو مجموعه  عکس با عنوان های 
عالوه   به  »هجویات«  و  نشدنی«  محو  »پس مانده های 
یک چیدمان با مواد عکس های خانواده گی و یک کتاب 
دیگر،  سوی  از  است.  شده  پرداخته  و  ساخته  هنرمند 
تعریف و اجرای نوعی از ارایه  محیطی با عنوان »نظرگاه« 
که مدتی است توسط گروه عکاسان استقرا در شهر کابل 
صورت می گیرد ]و دومین رویداد خود را به ارایه  مجموعه 
»خوانش مجردی، شرجی  بی کیفیتی« در منزل شخص 
معنایی  و  مفهومی  بُعد  بود[،  داده  اختصاص  هنرمند 
نوعی  که  ارایه ای  می آید.  حساب  به  مجموعه  مضاعف 
ساختارشکنی به موازات تکثر آرا در حوزه  نظریه  »هنر 
برای هنر« نیز برداشت می شود )فرم و ساختار در دیدگاه 
هنر برای هنر اهمیت فراوان دارد و ذاتاً داری اصالت و 
زیبایی شناسی است(۲. امروزه آن چه که بر فضای هنری 
جهان )و با اغماض افغانستان( آگاهانه و یا ناآگاهانه حاکم 
است، غلبه جنبه مادی و محتوازده هنر نسبت به جنبه 
معنوی و فرمالیستی آن )که همان بیان حقیقت است(، 
دیده می شود و گالری ها و موزه ها غالباً آثاری را می پذیرند 
که یا از بُعد تجمالتی و دکوراتیو برخوردار باشد ]تا زودتر 
به فروش برسد[، یا بسته به مناسبات سیاسی و اجتماعی 
جهان، اکت های متظاهرانه ای را به نمایش بگذارد. اما در 
این نوع از ارایه مستقل که با آثار محمدشهاب اسالمی 
آثار در نظر گرفته  مواجه می شویم، جایی برای مادیت 
به  متعهد  است که  نشده و صرف هنرمند تالش کرده 
بیان مفهوم شخصی و تألیفی خود باشد. یعنی از اساس 
فروش  و  خرید  جنبه   آثار  مجموعه  مفهوم  با  مطابق  و 
اقتصادی را عامدانه از خود حذف کرده است و برعکس با 
تساهل و دل زده گی در نحوه نصب و انتخاب مکان ارایه، 
نهیب می زند بر جنبه رو به زوال و میرایی آثاری که از 

تجزیه و غیاب، سخن می گویند.
اگر ما به مجموعه  عکس  »پس مانده های محو نشدنی« که 
نمایانگر مواد صنعتی و مصرفی روزمره استفاده شده توسط 
شخص هنرمند بوده است، نظر بیندازیم و تأمل کنیم که 
عکس ها چطور با استفاده از رسانه  عکاسی و الگوگیری از 
میزانسن )چیدمان و آرایش صحنه( نقاشی های طبیعت 
رنگی  طیف  با  ]هرچند  کالسیسیسم  و  باروک  بی جان 
دیجیتال و نور و پس زمینه ای نازیبا[ چیدمان و ثبت شده، 
هنر   تاریخ  که  می شود  تداعی  ما  ذهن  در  موضوع  این 
همواره سرشار بوده از این بزنگاه های تاریخی که یک یا 
چند هنرمند، نسبت به معیارهای کهنه  یک رسانه  دیگر 
یا رسانه ای که خود در آن فعالیت دارند، می توانند رویکرد 
انتقادی یا بازتعریف کننده پیشه و تولید کنند. این پروسه  
تحول در حقیقت بقای خالقانه و پویای هنر را تضمین 
آمبروسیوس  و  کاراواجو  دستاوردهای  از  وقتی  می کند. 
بوشهارت در دوران باروک و کالسیسیسم به نقاشی های 
پدر نقاشی مدرن یعنی پل سزان می رسیم و شاهد تغییر 
در فرم پرسپکتیو، تابش غیرمعمول نور و سایه و ماهیت 
رنگی اشیا می شویم، طبیعتاً ادراک واقع گرایانه  ما دچار 
از  که  پیکاسو  چون  پدیده ای  ظهور  با  می شود.  چالش 
اساس، قواره، حجم، ماهیت و بافتار یک شی را زیر سوال 

و  فیزیکی  تا جنبه  دارد  است که تالش  بیان هنری  از 
ظاهری کار را تا حد ممکن تنزل بخشد و به جای آن 
نیروی ذهنی ناشی از اثر هنری را تقویت کند. در این 
نوع از هنر تحریکات بصری و نوری به نفع روند فکری 
و هوشمندانه ادراک اثر هنری، کم اهمیت شمرده شده 
و مخاطب اثر هنری به همراهی و گفتمان با خالق آن 
بیان  را  او  کلی  نظر  که  هنری  بیانیه های  و  )هنرمند( 
می دارد، دعوت به درک مفهوم ذهنی هنرمند می شود. 
به این ترتیب، فرایند آفرینش اثر هنری با فرایند ادراک 
و دریافت آن به نوعی پیوند می خورد. هنر مفهومی اساساً 
از الگوهای فکری سرچشمه می گیرد و در این راه از هر 
وسیله و موادی که با ابزار ذهنیت های هنرمند سازگاری 
دارد، مدد می جوید. هنر مفهومی در برخی موارد، برخالف 
ذات و تعریف خود، صورت کاماًل فیزیکی و شکلی ناشی از 
تجسم فکری که به شیوه ای کاماًل ادبی بیان شده، به خود 

می گیرد. ماده اصلی هنر مفهومی، تفکر و زبان است«۶.
اما مراد از این »تفکر« و »زبان« چیست؟ منظور از زبان 
ادبیات و نوشتار ادبی است که در قالب عنوان و  دقیقاً 
منزله  به  و  می شود  تلفیق  هنری  شی  با  هنری  بیانیه  
یک عنصر کمکی در کنار متن اصلی )اثر هنری( حضور 
پیدا می کند و به عنوان رابط میان متن )اثر( و مخاطب 
شناخت  جمله  از  کارکرد هایی  دارای  و  می کند  عمل 
زیبایی شناسی، ایجاد ارتباط، ارجاع دهی و برقراری روابط 
آزبورن:  ریچارد  نظر  است. طبق  هنری  اثر  و  متن  بین 
»زبان برای آرایش فعالیت های بالقوه ای به کار گرفته شده 
که به نمود تجسمی در ذهن مخاطب می انجامد. زبان به 
عنوان یک واسط رسانه   )مدیوم( هنر، به طور مستقیم تر 
و به صورت ابزاری برای نفی بصیرت -به عنوان کیفیت 
در  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  متمایز هنر مدرن- 
این جا »خواندن« در تضاد با »نگاه کردن« قرار می گیرد؛ 
چرا که شکل متفاوتی از توجه بصری است که نزدیکی 

بیش تری با تفکر و تجسم دارد«.
 

فلسفه کلی ای که محمدشهاب اسالمی در برخورد با هنر 
دارد و همه چیز )بیانیه، رسانه و شی هنری( بر مبنای آن 
اندیشیدن« است. در  از »مفهوم  تعریف شده، مصداقی 
واقع عناصر بیانی یادشده نه تنها در اندیشه هنرمند شکل 
گرفته است؛ بلکه وی با ایجاد یک بستر مفهومی کوشش 
می کند قوه  اندیشیدن مخاطب را تحریک کند، تا با امر 
تفکر و تأمل دریچه هایی را بگشاید برای پرسش برانگیزی 
مجموعه  هنری  بیانیه  در  او.  ذهن  در  متعدد  مفاهیم 
و  مفهوم  نیز  بی کیفیتی«،  شرجی  مجردی،  »خوانش 
تعریف تجرد از اندیشه  هنرمند )و تجربه  شخصی وی( 
برخواسته است که ابتدا با ارایه کدهای ملموسی چون 
مانند  انسان ها  میان  و مشترک  احساسات عمومی  ذکر 
کدهای  کردن  مخفی  با  و سپس  ترس  و  تنهایی  انزوا، 
نامحسوسی مانند اشاره هایی پنهان به موقعیت زیستی/

خود  و  افسرده گی  روان شناختی  ریشه های  جنسی، 
هم زادپنداری  و  درک  سمت  به  را  مخاطب  ویرانگری، 
این تجربه دعوت و سهیم می کند. بر این اساس، می توان 
این طور نتیجه گرفت که شکل گیری -زمان و مکان- که 
مبین یکی از اصل های اصالت هنرهای مدرن به این سو 
است، در اندیشه شخص هنرمند )محمدشهاب اسالمی( 

تعریف، معنا و مفهوم پیدا کرده است.
 

هر  تفسیری  به شرح  متمرکز  به صورت  ادامه  در 
یک از آثار خواهیم پرداخت:

و  نشدنی«  محو  »پس مانده های  عکس  مجموعه   -۱
وجهه بخشیدن و شخصیت قائل شدن به مواد صنعتی 
آن  از  می توانند  نیز  اقشار جامعه  تمام  که  عام  مصرفی 
استفاده  کنند. این مواد مصرفی در بُعد مطالعاتی تاریخ 
هنر، انسان را به یاد کارهای اندی وارهول، هنرمند هنر 
پاپ، می اندازد که برای ارایه اثر هنری خود گاهاً از مواد 
به  و  بود  عام  بی نهایت  که  می کرد  استفاده  مصرفی ای 
صورت واضح مصرف گرایی را نه تنها نکوهش نمی کرد؛ 
بلکه کاالمحوری را ترویج می داد و نام کارگاه هنری خود 
کارهای  که  بارز  نکته   یک  اما  بود.  گذاشته  کارخانه  را 
محمدشهاب اسالمی را از لحاظ مفهومی نسبت به آثار 
وارهول متمایز می سازد، این است که موادهای سوژه شده 
در کار او تکه پاره و مصرف شده  و آماده  دور ریختن است. 
در صورتی که در کارهای وارهول )مشخصاً مانند کنسرو 
سوپ، کوکاکوال و یا اجرای ویدیو آرت خوردن فست فود 
توسط وی( مواد یا کاال، حاضر و آماده است برای مصرف. 
زنده گی  سبک  تثبیت  منظور  به  وارهول  آثار  نوعی  به 
مصرف گرایانه و امروزی و ایضاً قدرت بخشیدن به جایگاه 
هنر گرافیک تبلیغات شکل می گرفت؛ در صورتی که در 
انتقادی  لحن  و  انزجار  اسالمی حس  محمدشهاب  آثار 

نسبت به مصرفی شدن زنده گی و حتا خود او هم چون 
مواد مصرفی، کاماًل مشهود است. قسمتی از بیانیه هنری 
مجموعه: »من ناخواسته با چهره های تکراری بسیار از این 
ظرف ها و پوشش های پالستیکی هم خانواده شده ام. دیر 
یا زود برای سرکوب تروما های روحی ام به سراغ مصرف 
آن ها می روم. هر چه آن ها را دور می اندازم، دوباره باید 

آن ها را بخرم«.
 

است...!«  مراجعه  در  همیشه  »حافظه  چیدمان   -۲
فلم برداری  دوربین  آیینه،  مانند  موادی  از  ترکیبی  با 
مبین  که  هنرمند  شخص  خانواده گی  عکس های  و 
است. چیدمانی  است، ساخته شده  او  خاطرات گذشته 
ارتباط زمان و حافظه را هدف بازخوانی قرار  که مقوله   
داده بود. مخاطب به واسطه  یک هرم شکسته که بنا به 
نحوه  قرارگیری هندسی اش، فرم پرسپکتیو را بازآفرینی 
می کند، یک باره خود را در چالشی می یابد که ناچار است 
از ادراک زمان حال جاری، به تجسس در زمان گذشته 
یاری  با  هنرمند  این جا  در  کند.  ذهنی  سفر  هنرمند 
جستن از این نوع رسانه )مدیوم( چیدمانی که بی شباهت 
مارسل  بی تکلف  و  کمینه گرا  چیدمان های  ماهیت  به 
با  ذهنی اش  درگیری   نسبت  دارد  نیست، سعی  دوشان 
زمان گذشته را در ذهن مخاطب بازسازی کند. رویکردی 
که مانند کارهای دوشان امر مشاهده کردن، چشم چرانی، 
خطای چشم و فریفتن ذهن، وضوح و خیره گی در فرایند 

تماشا کردن و... را هم یادآور می شود.
جست وجوی رنج آور همراه با تاری و خیره گی، تا شاید 
کمی از آن موهبت از دست رفته، یعنی زیست خانواده گی 
را تصور کنیم. تصوری وهم آلود که در کوتاه ترین زمان 
ممکن شکل می گیرد و دوباره ممکن نیست تکرار شود. 
از همین رو هیچ دست رسی فیزیکی به عکس ها )جهت 
درک حقیقی موضوع( برای مخاطب وجود ندارد و صرفاً 
قابل کشف است.  بازتاب یک عدسی دوربین  از دریچه  
باعث  چیدمان  دیواره های   بازتابنده گی  دیگر،  سوی  از 
شده تا مکان و فضای چهاردیواری حبس و رنگ پریده  
هنرمند،  جسم  و  ذهن  بیرونی  وجود  آیینه  در  خانه 
گریخته  زمان حال  از  هنرمند  این رو،  از  بازنمایی شود. 
و به داالن خاطرات و گذشته پناه می برد. چون با محیط 
بیرون ارتباط نمی گیرد، خود را خوش بین به گفت وگوی 
مجردانه )با خویش(، تسلی می دهد؛ در واقع هنرمند فکر 
می کند که از اصل خود )خانواده( دورافتاده و نگران است 
که دوباره دست یافتن به شخصیت های خاطرات گذشته  
او نیز )که اتفاقاً افرادی حقیقی هم هستند( امکان ناپذیر 
همانند کارت حافظه ای که در داخل  باشد. دقیقاً  شده 
دوربین )دوربین این جا استعاره ای از چشم ذهن است( 
خاطره ای  هیچ  ماندگاری  و  ضبط  دیگر  و  ندارد  وجود 

ممکن نیست.
هنرمند  پرتره شخص  »هجویات«  عکس  مجموعه   -۳
است که با بازسازی فضای شخصی او در خانه، به همراه 
نوشتار و تذهیب منقوش شده است. یک ضلع تکمیلی 
دیگر برای یادآوری این که ما بیننده  یک روایت مشخص 
فردی از یک مقوله  اجتماعی کالن چون مجردی هستیم. 
این عکس ها نیز جدا از بازنمایی تنهایی ها و خلوت های 
هنرمند، به لحاظ بیان زیبایی شناختی و ساختاری پیرو 
انتقادی  رویکردی  »پس مانده ها...«  عکس  مجموعه 
طنز،  به  آغشته  نقدی  دارند.  شرقی  کالسیک  هنر  به 
ریشخند و کنایه... هم در محتوا، هم در تکنیک و هم 
در فرم. هنر مینیاتور شرقی که گویی روی دیگر سکه  
هنر باروک است و اهمیت مندی کمال گرایی در اجرای 
این  در  می کند.  نماینده گی  را  هنری  آفرینش  محض 
متعالی  تکنیک  و  شکل  رنگ باخته گی  شاهد  مجموعه 
بدن  ژست  و  نشستن  طرز  اگر  هستیم.  مینیاتوریسم 
هنرمند را در این آثار مطالعه کنیم، می بینیم فردی که 
در این تصاویر است از لحاظ ژست، حرکت دست و اندام 
آثار  بدن به صورت مشابه مثل مدل هایی است که در 
مینیاتور شرقی نقاشی شده اند )مانند چهره نگاری هایی 
از کمال الدین بهزاد، مینیاتوریست دوره حکومت مغول ها 
در جغرافیای افغانستان(. اما عناصر بصری دیگری که در 
این عکس ها دیده می شود، کاماًل نفی کننده معیارهای 
معمول در هنر مینیاتوری است. رنگ باخته گی، معماری 
تحمیل گر، تنزل یا معنازدایی از اشیا و تجزیه شدن فرم 
هندسی تذهیب از مواردی است که نه تنها هجویه ای 
انسان  مولفه های  بلکه  می زند؛  کنایه  را  سنت گرایی  بر 
انزوا شده(  معاصر امروزی ) که در بند مصرف گرایی و 
یا  تاریخی مورد قیاس  با آن شکوه و تفاخر گذشته   را 
جایگزینی قرار می  دهد. حتا اشعاری که در مینیاتور های 
شاعران  از  مثنوی  و  غزل  چون  قالب هایی  در  شرقی 
کوچک و بزرگ، با خطاطی مورد نگارش قرار می گرفته، 
در پرتره های هنرمند جای خود را به ترانه هایی داده که 
در دل روزمره گی فضای مجردی هنرمند، هم زادپنداری 
او را بر می انگیخته است. مجموعه ای برای بازنمایی یک 

دگردیسی فرهنگی.
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می برد )و معتقد است که اشیا همان طور تعریف می شود 
که او می بیند و طراحی می کند(، هنر بار دیگر با آزادی 
و عصیان هر چه تمام تر بر خودش می شورد و خواهان 
گسترده کردن زبان و لحنش است. وقتی از این منظر 
به مجموعه »پس مانده های محو نشدنی« تأمل می کنیم، 
اشیا  بر  ارزش گذاری  در جهت  نوعی جایگزینی  متوجه 
می شویم که پیشنهاد ادراکی هنرمند نیز تلقی می شود. 
اگر که در یک نقاشی طبیعت بی جان با محوریت میز 
غذاخوری و اشیای درباری، تمامی عناصر نقاشانه نوعی 
می کشند؛  رخ  به  را  زیبایی  در  کمال گرایی  و  تفاخر 
و  زمینه  رنگ، سوژه،  )ترکیب بندی،  عناصر  این  جایگاه 
پس زمینه( در آثار محمدشهاب اسالمی تنزل یافته است 
و تعمداً در ضدیت با اصول زیبایی شناسی کالسیک قرار 
برجسته تر  است،  او  اندیشه  در  مفهومی که  تا  می گیرد 
شود و با مخاطب از طریق بیان زیباشناختی )نه از طریق 
امر زیبایی مطلق( ارتباط برقرار کند. یک تنزل یافته گی 
در وجه زیبایی شناسانه طبیعت بی جان، هم چون تبدیل 
پس زمینه ها و پرده های گرمابخش به دیواری تجزیه شده 
و تََرک برداشته، حذف میز و جابه جایی سطح تصویر بر 
زمین، نور سرد و مرده به جای نورپردازی الیه به الیه   
حیات بخش. در هنر پسامدرن دقیقاً مفهوم، نسبت به هر 
امر دیگری برتری پیدا می کند. همان طوری که جوزف 
صورت  به  تنها  خود  ذات  در  » هنر  می گوید:  کاسوت 
مفهومی وجود دارد«۳. روی همین ملحوظ و نظر به گفته 
برای واسازی یک  ژاک دریدا که می گوید: »منابع الزم 
میراث، از خود آن میراث گرفته می شود و این ویژه گی 

دوران گذار به دوره ای است که هنوز نامی ندارد«۴.
 

در سال های ۱۹۶۰ میالدی، سه جریان نوین هنری از 
هنر  کشیدند:  چالش  به  را  مدرن  هنر  متفاوتی  زوایای 
پاب، هنر مینیمال و هنر مفهومی. هنر پاپ، به بازآفرینی 
اشکال تبلیغاتی، تصاویر رسانه ای از فرهنگ عامه پرداخت 
و راه جدید هنر را در بستر مشترک نقاشی شکل گرا و 
مینیمال،  هنر  کرد.  جست وجو  رسانه ای  تصویرگری 
مفاهیمی  استنتاج  برای  تالش  هرگونه  مینیمالیست ها 
ورای واقعیت ماده و عینیت شی را دیدگاه تحمیلی به 
به  تجسمی  نگاه صرفاً  به جای  لذا  و  هنر می پنداشتند 
فوق العاده  کار  در  را  آن  غیراستعاری  مادی  ادراک  اثر، 
کمینه گرای خود به کار می گرفتند. هنر مفهومی، بر آن 
بود تا با طرد دیدگاه سنتی، زمینه را برای درک نوینی 
از هنر و فرایند آفرینش هنری فراهم سازد. تالش های 
تاریخ ساز هنرمندان مفهومی یا کانسپچوال، در سه محور 
زیبایی شناسی  اقتدار  نخست، سقوط  است:  تعمق  قابل 
مدرنیستی، دوم، ظهور فرم های هنری نوین و بیان  مند، 
سوم، اولویت های جدید در نقد هنری. این یک انقالب 
مفهومی در هنر بود که توسط سه جریان مذکور رهبری 
می شد و به تدریج، افول ساختاری هنر مدرن و پدیدار 

شدن فضای هنری پسامدرن را رقم زد.
در  حتا  پسامدرنیستی،  مفهوم گرای  هنر  امواج  البته 
رادیکال ترین شکل خود نیز با برخی بنیادهای هنر مدرن 
آمیخته است. مینیمالیسم یک ریشه در جریان متأخر 
وام دار  خود  بطن  در  و  داشت  انتزاعی  اکسپرسیونیسم 
ارزش های هنر مدرن در خلوص طرح و کمینه گرایی بود. 
نسبی  پای بندی  و  نقاشی  رسانه  با حفظ  نیز  پاپ  هنر 
به اصول زیبایی شناسی مدرنیستی، بیش تر به تحول در 
موضوع این هنر توجه داشت تا ساختار آن. هنر مفهومی 
هنر  با حکم  تعارض  در  یادشده  جریان  دو  از  بیش  اما 
مدرن و ارزش های فرهنگی آن هم چون کیفیت، جوهر، 
اصالت و استقالل اثر هنری ظاهر شد. با این حال، هنر 
مفهومی نیز دست کم در سال تکوین خود، گفتمان هنری 
را یک مقوله مستقل فرهنگی و نه یک رسانه برای بیان 
همین  در  دقیقاً  و  می پنداشت  هنر،  از  خارج  چیزهای 

رویکرد با فرازهای هنر مدرنیستی هم آوایی داشت.۵
  

با  اسالمی(  )محمدشهاب  هنرمند  مجموعه،  این  در 
رویکرد پست مدرنیستی نسبت به رسانه عکاسی و شی 
هنری، نوعی بیان هنری را توضیح می دهد که هم مواد 
و هم رسانه  هنری، به ابزار مهم برای بیان مفهوم ذهنی 
هنرمند بدل می شود. تعریف دقیق تری که برای بیان هنر 
مفهومی می تواند به ما کمک کند، تعریف ادوارد لوسی 
اسمیت است. مطابق تعریف وی: »هنر مفهومی شکلی 

شکل گیری زمان و مکان در اندیشه هنرمند
گسترش هنر مفهومی در کابل؛
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دعوت به داوطلبی
ریاست صحت عامه والیت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه آفرگشایی.

۱- احاطه یک قطعه زمین در کارته آریانا.
۲- احاطه یک بخش تعمیر مرکز صحی چمن میرواعظ.

۳- حفر یک حلقه چاه آب آشامیدنی در مرکز صحی قصبه.
۴- ساخت یک باب دروازه عمومی برای مرکز صحی قصبه.

اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرط نامه مربوط را بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرط نامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات خانه پری نموده و طور سربسته از تاریخ نشر 
اعالن الی ۲۱ روز، ساعت یک بجه بعد از ظهر به تاالر ریاست صحت عامه والیت کابل تشریف آورده.
تضمین آفر بصورت بانک گرانتی و یا پول نقد مبلغ )۲۰۰۰۰۰( دوصد هزار افغانی بوده و جلسه 
آفرگشایی بروز معینه ساعت یک بجه بعد از ظهر در تاالر ریاست صحت عامه والیت کابل تدویر 

می گردد. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

شکل گیری زمان و مکان...

دیگری  مستقل  و  کوچک  رسانه   هنرمند«  »کتاب   -۴
پرداختن  فرصت  مفهومی  هنر  زیرمجموعه  که  است 
در  می سازد.  فراهم  هنرمند  برای  را  شخصی  و  تألیفی 
آغازین صفحه های »کتاب هنرمند«، از مجموعه »خوانش 
مجردی...« با یک کپی از تذکره هنرمند و بندهای ادبی 
نامتعارفی که بر کلمه -کپک زدن- استوار است، مواجه 
می شویم. کتابی که نام مشخصی برای آن انتخاب نشده، 
زده گی-  -کپک  مولفه   آن  صفحه های  بند  بند  در  اما 
مشهود است. هنرمند با طراحی کتابی از جنس لباس ها، 
پالستیک ها و کاغذهایی که به طور روزمره با آن ها روبه رو 
بوده، از خودسانسوری خلوت خود عبور کرده و تصویری 
مستندگونه از حقیقت جریان زنده گی اش را به مثابه یک 
گالری کوچک به نمایش گذاشته است. به عالوه به دلیل 
 deadpan( سرد  عکاسی  جریان  پیرو  عکس هایی  نصب 
photography( از معماری و فضای خانه هنرمند، »کتاب 
هنرمند« یک هویت کتاب عکس نیز به خود گرفته است. 
عکس هایی که بیش تر جزئیات گوشه وکنار خانه را نمایش 
می دهد و مخاطب برای درک کامل معماری خانه تشویق 
بزند.  به یک تدوین بصری دست  تا در ذهنش،  می شود 
اشیا )طبیعت بی جانی( هم که با فواصل در البه الی این 
صفحه ها نصب شده اند، هرکدام  قصه  رازآلود و رنج آور از 
آسیب های این زیست مجردانه  هنرمند را روایت می کنند. 
هنگامی که مخاطب با نسخه های پزشکی، جلد و پوشش 
 داروها، گراف قلبی، منوهای فست فود، عریضه  مجرد خط  
و اشیای خانه گی دیگر بر روی سطوحی از لباس  زیرهای 
روبه رو  فرسوده،  و  کهنه  بیرونی  لباس  های  و  چرک 
می تواند  را  خانه  معماری  در  حضور  احساس  می شود... 
تجربه کند. خاطرات روزمره گی ای که هر برگ آن پروسه  
تجزیه شدن شخص هنرمند را بیان می دارد و نکته ای که از 
لحاظ مفهومی تجرد شخص هنرمند را با هر شخص دیگر 
متمایز می سازد و خوانش هنری او را استقالل می بخشد، 
بُعد  در  را  بحث  یعنی  است.  هنر  با  تجرد  مفهوم  تلفیق 
-شناخت مفهومی و شخصی هنرمند- محدود نمی کند و 

به آن هویتی از تجرد هنرمندانه قائل می شود.
 

۵- هرچند مخاطبان در شهر کابل در دو مکان متفاوت 
ارایه   شاهد  »گالری«  و  هنرمند«  شخص  »خانه   مانند 
ارایه  در »خانه   این  اما در اصل  بودند؛  این مجموعه  آثار 
هنرمند« بود که موفق شده بود روح و اتمسفر مجموعه را 

اشاره
برای جواب به این سوال که 
جامعه اطالعاتی امریکا دارای 
ساختار  کدام  و  عضو  چند 
این  خارجی  سیاست  نیز  و 
کدام  تابع   ۲۱ قرن  در  کشور 
عوامل است، باید گفت که قبل 
 ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱ حادثه  از 
جامعه اطالعاتی ایاالت متحده دارای ۱۴ عضو بود که 
برعهده  اطالعات مرکزی )سیا(  را سازمان  آن  رهبری 
داشت. اکنون اما جامعه اطالعاتی آن کشور شامل ۱7 
سازمان اطالعاتی می شود که مدیر اطالعات ملی رهبری 
آن را برعهده دارد. دو عضو جدید بالفاصله پس از حادثه 
۱۱ سپتامبر شامل شدند و یک عضو دیگر در دهه دوم 
این قرن در این خانواده اطالعاتی افزوده شد. افزون بر 
این که ما شاهد افزایش در تعداد اعضا بوده ایم، شاهد 
تغییرات در ساختار، اهداف و ابزار جامعه اطالعاتی نیز 
مانند  امریکا  خارجی  سیاست  منوال،  این  به  بوده ایم. 
است  عوامل مشخص  تابع  آن کشور  اطالعاتی  جامعه 
و ما شاهد تغییرات در اهداف سیاست خارجی ایاالت 
متحده بوده ایم. تروریسم نوین، ساختارنظام بین الملل و 
انقالب سایبری از جمله عوامل افزایش اعضا و تغییرات 
در جامعه اطالعاتی ایاالت متحده و سیاست خارجی آن 

کشور بوده است.

مقدمه
سیاست  نیز  و  امریکا  متحده  ایاالت  اطالعاتی  جامعه 
مخصوصاً  بیست ویک،  قرن  آوان  از  کشور  آن  خارجی 
پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر دچار تحوالت اساسی 
از  پس  یک بار  شاید  را  آن  نظیر  که  بی پیشینه شد  و 
تحلیل  )مرکز  عضو  سه  دیده ایم.  هاربر،  پرل   حمله 
اطالعات و مدیریت حفاظت از زیرساخت ها در وزارت 
وزارت  در  ملی  امنیت  اطالعات  دفتر  داخلی،  امنیت 
عدلیه و دفتر اطالعات مالی تروریسم(، جدیداً به جامعه 
اطالعاتی امریکا پیوسته اند که در مجموع تعداد اعضای 
آن به ۱7 می رسد و تحوالت ایجادشده در عرصه های 
به  می شود.  مشاهده  وضوح  به  اهداف  و  ابزار  ساختار، 
منظور شناخت دقیق از جامعه اطالعاتی کشورها، باید 
مسووالن  نوشتاری  و  گفتاری  رفتاری،  کنش های  به 
کشورها مراجعه کرد؛ اگر کنش نوشتاری موجود باشد، 
بهتر است با استناد به آن از وضعیت و ساختار جامعه 
اطالعاتی کشور مورد نظر مطلع شویم. نسل جدیدی از 
اسناد اطالعاتی که شامل آرمان ها و اهداف دولت امریکا 
می شود، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر تدوین و ارایه شده 
است. برخی از مهم ترین این اسناد که در مقاله حاضر از 

آن استفاده شده است، شامل موارد زیر می شود:
از  تحول  متحده؛  ایاالت  ملی  اطالعات  استراتژی   -۱

طریق ترکیب و نوآوری در سال ۲۰۰۵؛
۲- استراتژی ضد اطالعات ملی ایاالت متحده در سال 

۲۰۰۵؛
۳- استراتژی ضد اطالعات ملی ایاالت متحده در سال 

۲۰۰۸؛
سال  در  متحده  ایاالت  ملی  اطالعات  استراتژی   -۴

۲۰۰۹؛
۵- استراتژی ضد اطالعات ملی ایاالت متحده در سال 

۲۰۰۹؛
سناریوهایی  اطالعاتی؛  جامعه  چهارساله  برآورد   -۶
درباره آینده احتمالی پیش  روی جامعه اطالعاتی، سال 

۲۰۰۹؛
7- روندهای جهانی۱ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۵؛

۸- برآوردهای اطالعات ملی.۲
۹- استراتژی سایبری ایاالت متحده در سال ۲۰۱۸؛

سال  در  متحده  ایاالت  ملی  اطالعات  استراتژی   -۱۰
.۲۰۱۹

و  ملی  اطالعات  مدیر  توسط  نوشتاری  این کنش های 

سیاست خارجی و جامعه 
اطالعاتی امریکا در قرن 2۱، 

تحوالت و علل آن
 یک شنبه
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در همان جا که تولد یافته  بودند، برای مخاطب زنده و پویا 
بسازد. دلیل تقدم ارایه »نظرگاه« بر »نمایشگاه« هم دال 
بر آگاهی شخص هنرمند از این موضوع است. در چنین 
ارایه  محیطی ، محیط و هنرمند جزو اثر هنری به حساب 
می آیند. آثار در محیط خانه همراه دیوارها محصور شده 
بود. این دیوارها از لحاظ استحکام، رنگ و فضای نوری، 
از شکل و ترکیب بندی فرمال مناسبی برخوردار نبود. این 
عناصر )رنگ و نور و ترکیب بندی...( که در هنر کالسیک 
عناصر بسیار مهم برای بیان هنری و جلوه فروشانه  یک اثر 
به کار می رود، اکنون در این ارایه، تعمداً به منظور بیان 
نازیبایی و امر نامتعارف استفاده  معکوس داشته  است. دیوار 
در اندیشه هنرمند در بُعد مفهومی نوعی تمثیل از معماری 
وجود )درون( خود او است. محیط تجرد هنرمند را همین 
چهار دیواری بی رنگ و نور و ُسست همراه با مواد مصرفی 
تشکیل  می کند،  ارضا  او  در  را  خوردن  غریزه  صرف  که 
برمی گردد  رویکرد  نوع  این  هنری  ساختار  بُعد  می دهد. 
به دید مینیمالیستی و مفهومی هنرمند که با ساده سازی 
از این نوع محیط برای بیان  و ارجحیت دادن به مفهوم 

اندیشه خود استفاده کرده است.

منبع ها
کاسوت،  جوزف  آثار  ساختارشکنانه  خوانش  مقاله،   -۱

نویسنده گان: فریده آفرین و  سید ابوتراب احمدپناه. 
۲- مقاله، نقد و تحلیل نظریه »هنر برای هنر« از منظر 

تفکر دینی و توحیدی.
۳- مقاله، گفتمان علوم انسانی ژاک درایدا.

علی رضا  نویسنده  جهان،  معاصر  هنر  تاریخ  کتاب،   -۴
سمیع آذر.

۵- مقاله، مطالعه کارکرد »عنوان« در آثار تجسمی هنر 
بهروز سهیلی اصفهانی و محسن  نویسنده گان:  مفهومی، 

مراثی.

گونه ای  به  می شود؛  منتشر  آن  اثر  تحت  مجموعه  یا 
که استراتژی اطالعات ملی توسط دفتر مدیر اطالعات 
ملی، استراتژی های ضد اطالعات ملی توسط دفتر مدیر 
اجرایی ضد اطالعات و اسناد مربوط به روندهای جهانی 
و برآوردهای اطالعات ملی توسط شورای اطالعات ملی 

تهیه و منتشر می شود.
افزایش اعضا و تحول در ساختار جامعه اطالعاتی امریکا 
متأثر از عواملی چون ساختار نظام بین الملل، تروریسم 
اتحاد جماهیر  فروپاشی  است.  بوده  سایبری  انقالب  و 
شوروی و به وجود آمدن محیط جدید در سطح جهان 
هژمون  عنوان  به  امریکا  متحده  ایاالت  که  گونه ای  به 
بیست ویک  آوان قرن  و  بیست  پایان قرن  بالمنازع در 
در  القاعده  تروریستی  عملیات  نیز  و  کرد  اندام  عرض 
کنیا و تانزانیا، خصوصاً حمله ۱۱ سپتامبر این شبکه بر 
مرکز تجارت جهانی در نیویورک و متعاقب آن التهاب 
ایاالت متحده و  این حمالت در سطح جهان و داخل 
فناوری  پیش رفت  و  سایبر  محیط  در  تحول  هم چنان 

اطالعات، همه در این تحول موثر بوده است.

چارچوب نظری
برای شناخت بیش تر و بهتر جامعه اطالتی ایاالت متحده 
امریکا به تغییرات پیش آمده در این جامعه باید توجه 
بالفاصله  ابزار.  و  مأموریت  در ساختار،  تغییرات  کنیم؛ 
تا  است  رونما شده  تغییرات  این  سپتامبر  از ۱۱  پس 
کلیه  برایند  اطالعات ملی ۲۰۱۹  استراتژی  در  این که 

تغییرات سه گانه به صورت برجسته مشاهده می شود.
عوامل مهمی هم چون ساختار نظام بین الملل، تروریسم 
تغییرات و تحوالت جامعه  انقالب سایبری در  و  نوین 
اطالعاتی امریکا در قرن بیست ویک نقش داشته است. 
اطالعاتی  سازمان های  در  تحول  و  تغییر  شاخص های 

شامل عرصه های ذیل می شود:
۱- تغییر در ساختار جامعه اطالعاتی: براساس نظریه های 
مدیریت، هر نوع دگرگونی در شیوه سازمان دهی و اداره 
یک نهاد ممکن است نوعی تحول ساختاری به شمار آید 
و از این رو، تحول نظام مدیریتی سازمان های اطالعاتی 
نیز یکی از شاخص هایی است که بیانگر دگرگونی در این 

نهادها است. )جمشیدی، نصرتی، ۱۳۹۸: ۱7۲(
از  دیگر  یکی  اولویت ها:  و  اهداف  در  تغییر   -۲
شاخص های تحول نهادهای اطالعاتی تغییر در اهداف 
تغییر در  و  با دگرگونی  است.  اطالعاتی  اولویت های  و 
محیط بیرونی، مانند بروز تهدیدات نوین امنیتی علیه 
هم چنین  و  جدید  امنیتی  بازی گران  ظهور  دولت ها، 
نیز  اطالعاتی  سازمان های  فناوری،  پیش رفت های 
راهبردها و سیاست های خود را دگرگون می کنند و خود 

را با شرایط روز تطبیق می دهند.
۳- دگرگونی در ابزارها و روش های اطالعاتی: شاید بتوان 
گفت که حرفه ای ترین تحول در فعالیت های اطالعاتی، 
کنترل  و  جمع آوری  شیوه های  و  ابزارها  دگرگونی 
اطالعات است و کنترل آن ها به طور سنتی مبتنی بر 
عوامل انسانی بوده است. این در حالی است که روش 
و ابزارهای جمع آوری و کنترل سوژه های اطالعاتی در 
قرن بیستم، به یمن پیش رفت های چشم گیر در فناوری 
به شدت دگرگون شده و به سمت استفاده از ابزارهای 
فنی سوق یافته است. در واقع با اختراع رادیو، دوربین 
مانند  دیگر  پیش رفته تر  فناوری های  و  تلفن  عکاسی، 
ماهواره و اینترنت، کنترل و جمع آوری اطالعات هرچه 
 Gil( .بیش تر از تکیه بر عامل انسانی فاصله گرفته است

)۱۶-۹ :۲۰۰۹ ,et at
سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا در قرن ۲۱ بنا بر 
رابطه علت و معلولی که با جامعه اطالعاتی آن کشور 
دارد؛ دچار تحول و تغییرات بوده است، خصوصاً تغییرات 
تروریسم  مثل  اهدافی  از  خارجی،  سیاست  اهداف  در 
مانند سازمان القاعده گرفته تا تروریسم نوین جهانی، 
چون داعش و سرانجام شروع یک جنگ سرد با هدف 

قرار دادن چین و روسیه.

عزیزاهلل بصیر 
بخش اول

1. Global Trends
2. National Intellegence Estimates

از صفحه ۶
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در حالی که پاکستان به دلیل شیوع گونه »دلتا« با افزایش 
موارد ابتال به کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می کند، دولت 
ایاالت متحده اعالم کرده است که سه میلیون دوز واکسین 
مدرنا را به آن کشور ارسال خواهد کرد. این محموله قرار 

است روز یک شنبه، سوم اسد، وارد پاکستان شود.
یک مقام کاخ سفید به صدای امریکا گفته است، دوزهایی 
که از طریق برنامه کواکس سازمان ملل متحد ارسال شده، 
عالوه بر ۲.۵ میلیون دوز واکسین مدرنایی است که قباًل به 

این کشور اهدا شده است.
بر  زیادی  حد  تا  پاکستان  ملی  واکسیناسیون  کارزار 
واکسین های چینی متکی بوده است، اما کمک های مالی 
بر  تا  مقام ها کمک خواهد کرد  به  امریکا  ایاالت متحده 
کمبودهای خود در رابطه با واکسیناسیون عمومی غلبه 

کنند.
کارگران پاکستانی که خارج از کشور فعالیت می کنند، نیز 
ملزم به تزریق واکسین های اروپایی یا امریکایی هستند تا 
بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ چرا که بسیاری از کشورها 

واکسین های ساخت چین را هنوز تأیید نکرده اند.
این مقام کاخ سفید گفت که دولت امریکا »مفتخر است 
که می تواند این واکسین های ایمن و مؤثر را به پاکستانی ها 
برساند.« او افزود: »ما این دوزها را با هدف کسب امتیاز 
با آن ها سهیم نشده ایم و اهدای واکسین، با هیچ تعهدی 

همراه نیست و هدف، نجات جان مردم است.«
پاکستان از اعالمیه کاخ سفید استقبال کرد. زاهد حافظ 
چودری، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، به صدای 
امریکا گفته است: »اهدای این واکسین ها به تسریع روند 

واکسیناسیون در پاکستان منجر خواهد شد.«
او هم چنین گفته است: »این حرکت قابل توجه، بخشی 
برای  پاکستان  به  امریکا  متحده  ایاالت  مداوم  کمک  از 
همه گیری  با  رابطه  در  پیش گیرانه  اقدامات  از  حمایت 

کووید-۱۹ است.«
به  دالر  میلیون  به ۵۰  نزدیک  حاضر  حال  در  واشنگتن 
اسالم آباد برای کمک به مقابله با کووید-۱۹ کمک کرده 

است.
داده های دولت پاکستان نشان می دهد که این کشور در 
حال حاضر بیش از یک میلیون مورد ابتال به کرونا دارد که 

بیش از ۵۳ هزار و ۶۰۰ مورد آن  فعال است.
پاکستان ۲۳ هزار مورد مرگ ناشی از ابتال به کووید-۱۹ 
گزارش کرده و مدتی است با شیوع گونه مسری تر »دلتا« 

دست به گریبان شده است.
به گفته یک مقام کاخ سفید، دولت امریکا تاکنون نزدیک 
اهدا  نیازمند  کشورهای  به  واکسین  دوز  میلیون   ۸۰ به 

کرده است.
عالوه بر کمک مالی ۲ میلیارد دالری به برنامه کواکس، 
دولت امریکا متعهد شده است که ۵۰۰ میلیون واکسین 
اتحادیه  در  در طول سال  را  آن   و  فایزر خریداری کرده 

آفریقا و ۹۲ کشور کم درآمد توزیع کند.

افزایش کرونا در پاکستان؛
واشنگتن سه میلیون دوز 

واکسین به اسالم آباد ارسال 
می کند

ایالت می سی سی پی خواهان لغو حق سقط 
جنین در امریکا شد

واکنش سازمان ملل به اوضاع 
خوزستان ایران

دادستان کل ایالت می سی سی پی امریکا از دیوان 
عالی امریکا خواست که حق قانونی سقط جنین 
را لغو کند و قانونی را حفظ کند که به موحب 
بارداری  پانزدهم  هفته  از  پس  جنین  سقط  آن 

ممنوع می شود.
به گزارش بی بی سی، هم اکنون طبق حکم سال 
۱۹7۳ دیوان عالی در پرونده تاریخی »رو علیه 
وید« سقط جنین در سراسر ایاالت متحده آزاد 
است. طبق این حکم، تنها در زمانی سقط جنین 
از رحم  بتواند در خارج  ممنوع است که جنین 
بارداری  از هفته ۲۸  بعد  زنده بماند که معموالً 

است.
دادستان می سی سی پی رای تاریخی سال ۱۹7۳ 

را »به شدت اشتباه« خوانده است.
آزادی سقط جنین از مسایل سیاسی و عقیدتی 
است  سال ها  محافظه کاران  و  است  امریکا  در 
تالش دارند تا رای سال ۱۹7۳ مبنی بر قانونی 

بودن سقط جنین را لغو کنند.
دیوان عالی امریکا ۹ قاضی مادام العمر دارد و هم 
اکنون تحت نفوذ قضاتی با گرایش محافظه کارانه 

است.
توسط  که  امریکا  ایاالت  از  شماری 
جنین  سقط  می شوند،  اداره  جمهوری خواهان 
را ممنوع کرده یا محدودیت های سنگینی برای 
آن وضع کرده اند. آن ها امیدوارند که با کشاندن 
نهایت  در  و  باالتر  دادگاه های  به  موضوع  مجدد 
دیوان عالی، زمینه لغو قانونی بودن سقط جنین 

در امریکا را فراهم کنند.
دادگاه هایی که تا کنون به محدودیت های ایالت 
سقط  مورد  در  ایاالت  سایر  و  می سی سی پی 
جنین پرداخته اند، آن را رد کرده و مانع اجرای 
آن شده اند. آن ها می گویند مصوباتی از این دست 

در مغایرت با حکم دیوان عالی است.
ایالت  جمهوری خواه  دادستان  فیچ،  لین 
می سی سی پی گفته است: »قانون اساسی از حق 
سقط جنین حمایت نمی کند.« او گفته است که 
»متن قانون اساسی در مورد سقط جنین چیزی 
اساسی  قانون  ساختار  در  چیز  هیچ  نمی گوید. 
از  را  ایاالت  و  نیست  به منزله حق سقط جنین 

محدود کردن آن منع نمی کند.«
در  شده  صادر  حکم  از  می سی سی پی  دادستان 
سال ۱۹7۳ و احکام مشابه در این زمینه، به شدت 
انتقاد کرده است. در سال ۱۹۹۲ در یک پرونده 
برای  محدودیت هایی  امریکا  عالی  دیوان  دیگر 
ایاالت در مورد حق و حقوق شان در برابر سقط 

جنین وضع کرد.
کنترل  در  ایاالت  از  شماری  و  فیچ  خانم 
حق  که  هستند  آن  خواهان  جمهوری خواهان، 
ایاالت  به  جنین  سقط  مورد  در  تصمیم گیری 

واگذار شود.
قاضی  سه  که  امیدوارند  جنین  سقط  مخالفان 
سابق،  رییس  جمهور  ترمپ،  دونالد  منصوب 
وقتی پرونده به دیوان عالی رسید، در این زمینه 

تاثیرگذار باشند.

میشل باشله، کمیسار عالی سازمان ملل متحد برای حقوق 
بشر، گفت که نظام جمهوری اسالمی ایران باید به جای 
سرکوب خشن اعتراضات مردم، به بحران بی آبی، بحران 
بهداشت و مشکالت مردم خوزستان بپردازد. اخیراً کانون 
مدافعان حقوق بشر ایران از میشل باشله خواسته بود که 
از تمامی امکانات خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب ها 

استفاده کند.
به گزارش آر اف آی، خانم میشل باشله با صدور بیانیه ای 
از حاکمان ایران خواست که بعد از سال ها بی توجهی، به 
اعتراضات مردم نومید خوزستان واکنش مثبت نشان دهد. 
در این بیانیه آمده است: »شلیک به سوی مردم و بازداشت 
کردن آنان، فقط خشم و ناامیدی را بیش تر خواهد کرد.«

پنج روز پیش، به دنبال شدت گرفتن تظاهرات خوزستان 
و کشته شدن سه نفر، کانون مدافعان حقوق بشر ایران از 

میشل باشله خواست که مانع سرکوب شود.
میشل باشله که تاکنون در موارد مختلف نسبت به نقض 
حقوق بشر در ایران اعتراض کرده، از مسووالن جمهوری 
اسالمی ایران می خواهد که مشکالت خوزستان را جدی 

بگیرند و برای جبران آن دست به اقدامات عاجل بزنند.
ستوه  آمده،  به  مردم  اعتراضات  جای  »به  می نویسد:  او 
حکومت ایران باید به پیامدهای بحران هولناک بی آبی بر 

زنده گی، سالمت و رفاه مردم خوزستان بپردازد.«
میشل باشله با اشاره به کشته شدن چند نفر در خوزستان 
اوضاع  وخامت  بر  و سرکوب،  بازداشت  از  مردم  هراس  و 
خوزستان تأکید می کند و می افزاید: فضای بسته و فقدان 
رسانه های آزاد باعث شده که مردم نتوانند شکایات خود 
را با شیوه ای غیر از تظاهرات و اعتراض خیابانی ابراز کنند.

خود  کردن  آماده  راستای  در  متحده  ایاالت  دولت 
برای رویارویی با احتمال عدم بازگشت تهران به میز 
مذاکرات، در حال بررسی موضوع مسدود کردن راه 
فروش نفت ایران به چین است. این خبر روز جمعه 
گذشته از سوی یکی از مقام های این کشور به شرط 

ناشناس ماندن اعالم شد.
به گزارش یورو نیوز و به گفته  او، واشنگتن در اوایل 
حال  در  که  بود  گفته  پکن  به  میالدی  جاری  سال 
سال  هسته ای  توافق  احیای  اصلی اش،  هدف  حاضر 
بازگشت  فرض  با  و  است  ایران  با  میالدی   ۲۰۱۵
به مجازات شرکت های  نیازی  توافق،  این  به  به موقع 

چینی که با خرید نفت خام ایران، تحریم های امریکا 
را نقض می کنند نیست.

از سر گیری  زمان  درباره  اطمینان  عدم  اکنون،  اما 
رییس  رییسی،  ابراهیم  آیا  این که  و  وین  مذاکرات 
جمهور جدید ایران حاضر است مذاکرات را از جایی 
که در ۲۰ جون متوقف شده از سر بگیرد یا اصرار بر 
شروع از نقطه صفر دارد، باعث شده که امریکا بررسی 
موضوع تحریم شرکت های چینی خریدار نفت ایران را 

در دستور کار خود قرار دهد.
دوره  آغاز  از  پس  زمانی  به  را  مذاکرات  ادامه  ایران 
مقام  این  و  کرده  موکول  رییسی  جمهوری  ریاست 

به  ما  »اگر  رویترز می گوید:  به خبرگزاری  امریکایی 
برجام برگردیم، دیگر دلیلی برای تحریم شرکت های 
اگر  اما  داشت؛  نخواهد  وجود  ایران  نفت  وارد کننده 
احتمال بازگشت قریب الوقوع به برجام ضعیف شود، 
خواهد  وضع  وضعیت جدید  قبال  در  تدابیری  آنگاه 

شد.«
پیش از این وال استریت ژورنال ضمن انتشار گزارشی 
در این باره که امریکا تشدید تحریم های ایران به ویژه 
بررسی  را در دست  با پکن  تهران  رابطه  به  با توجه 
دارد، اعالم کرده بود که چین طی ماه های نوامبر تا 
مارچ گذشته، روزانه به طور متوسط ۵۵7 هزار بشکه 

نفت خام از ایران دریافت کرده است.
پاالیشگاه های چینی بزرگ ترین واردکننده نفت ایران 
هستند و شرکت نفت چینی »کنکورد پترولیوم« به 
بازیگر اصلی خرید نفت از دو کشور تحریم شده ایران 

و ونزویال تبدیل شده است.
رابرت آینهورن ، تحلیلگر موسسه بروکینگز، به این باور 
است که »این خبر احتماالً پیامی برای ابراهیم رییسی 
است که اگر ایرانی ها برای بازگشت به برجام جدی 
نباشند، ایاالت متحده گزینه های دیگری دارد که برای 

تهران هزینه بر است.«

احتمال مسدود کردن راه صادرات نفت ایران به چین


