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سرنوشتصلحدرمیدانجنگتعیینمیشود
در اوج جنگ های جاری، نشست فوق العاده شورای ملی برگزار شد. در این نشست رییس جمهور خطاب به اعضای شورای 

ملی و مردم به شرح وضعیت جاری پرداخت. صحبت های صریح رییس جمهور در باب جنگ و صلح ابهام های زیادی را 
برطرف کرد. این صحبت در شرایط جاری در بحث صلح و جنگ به حیث نقشه راه جدید و فصل الخطاب در سیاست داخلی 

به شمار می رود.
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تاریخ  دخترانه،  دولتی  مکتب های  در  سپید  چادر  و  سیاه  لباس  انتخاب  درباره 
مکتب  اولین  ایجاد  با  تاریخ،  کتاب های  روایت  مطابق  اما  نشده،  ذکر  مشخصی 
امان اهلل خان، در سال ۱۲۹۹ خورشیدی،  ثریا، خانم شاه  دخترانه توسط ملکه 
به تعداد چهل دانش آموز دختر که به گونه رسمی مشغول آموزش بودند، چادر 
سپید، لباس سیاه و جوراب سیاه به تن می کردند. به همین ترتیب در نخستین 
سال های ایجاد مکتب های دخترانه، لباس سیاه و چادر سپید به گونه یونیفورم برای 
دانش آموزان مکتب انتخاب می شود و با گذشت سال ها و افزایش تعداد مکتب های 
دخترانه در سطح شهر و والیات، این دو رنگ، به عنوان رنگ معارف در بین مردم 
جا می افتد. با روی  کار آمدن محمد ظاهر شاه در سال ۱۳۱۲ خورشیدی، با آن که 

نهضت زنان رنگ جدیدی به خود می گیرد، اما...

امریکا و بریتانیا: 
رهبران طالبان مسوول جنایات جنگ جویان شان هستند برنامه پرداخت معاش کارمندان دولتی از طریق 

تلفن افتتاح شد
با  بریتانیا در کابل  امریکا و  ۸صبح، کابل: سفارت های 
نشر اعالمیه  مشترک خواستار توقف فوری جنگ و تأمین 
رشته  نشر  با  دو کشور  این  در کشور شده اند.  آتش بس 
مسوول  طالبان  رهبران  که  گفته اند  مشابه  توییت های 

جنایات جنگ جویان این گروه در افغانستان اند.
مشترک،  گونه  به  بریتانیا  و  امریکا  سیاسی  نماینده گی 
که  گفته اند  توییتی  نشر  با  اسد،  یازدهم  دوشنبه،  روز 
گروه طالبان ده ها غیرنظامی را در اسپین بولدک قندهار 
کشته اند که این موارد می تواند جنایت جنگی محسوب 

شود.
در همین حال، این دو کشور با نشر اعالمیه خواستار توقف 

جنگ و تأمین فوری آتش بس شده اند.
سفارت امریکا با نشر این اعالمیه گفته است که امریکا و 

بریتانیا برای تأمین آتش بس در افغانستان و حمایت از این 
روند در کنار یک دیگر هستند.

عین  نشر  با  نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت  هم،  از سویی 
جنایت  مسوول  طالبان  رهبران  که  است  نوشته  توییت 

جنگ جویان خود هستند.
این سفارت تاکید کرده است که این جنایات باید مورد 
بررسی قرار گیرد. به گفته سفارت بریتانیا، آن دسته از 
این گروه که مرتکب  فرماندهان  یا  جنگ جویان طالبان 

این جنایات شده اند، باید پاسخ گو باشند.
با این حال، سفارت امریکا و انگلستان خطاب به رهبران 
طالبان گفته اند: »اگر اکنون نمی توانید جنگ جویان خود 
را کنترل کنید، بعداً هیچ مشاغلی در زمینه حکومت داری 

ندارید.«

۸صبح، کابل: برنامه پرداخت معاش 
در  تلفن  طریق  از  دولتی  کارمندان 
رییس  غنی،  اشرف  محمد  حضور 
افتتاح  با  شد.  افتتاح  کشور،  جمهور 
این برنامه، از این پس تمام کارمندان 
دولتی می توانند از طریق تلفن معاش 

خود را دریافت کنند.
ارگ ریاست جمهوری با اعالم این خبر 
گفته است که برنامه پرداخت معاشات 
کارمندان دولتی از طریق تلفن همراه 
در  اسد  یازدهم  دوشنبه،  روز  صبح 
افتتاح  کشور  جمهور  رییس  حضور 

شده است.
احمدی،  اجمل  از  نقل  به  ارگ 

گفته  مرکزی  بانک  ریاست  سرپرست 
انتقال پول از  برنامه  این  است که در 
طریق تلفن های همراه معمولی انجام 

می شود و به انترنت نیاز ندارد.
تمام  پس  این  از  ارگ،  اعالم  طبق 
با  کشور  نظامی  و  ملکی  کارمندان 
می توانند  عادی  تلفن های  داشتن 
و  کنند  بررسی  را  شان  حساب های 
معاش خود را از این طریق به خانواده 

یا هرکسی بفرستند.
پیش رفت  را  برنامه  این  افتتاح  غنی 

اساسی و گام تاریخی خواند.
که  است  افزوده  غنی  جمهور  رییس 
و  فساد  از  جلوگیری  در  سیستم  این 
موقع  به  اجرای  نیز  و  شفافیت  ایجاد 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  معاشات 
کشور با اهمیت است. به گفته رییس 
در  آن  تجربه  و  سیستم  این  جمهور، 

افریقا موفق بوده است.

رنگ یونیفورم دختران مکتبی 
چرا خاکستری و آبی نشد؟

از ظاهر شاه تا غنی؛

جنگ و صلح؛ 

سیاست دولت را رییس جمهور 
اعالم و شورای ملی حمایت کرد

فقـــر؛ 
کودک خیابانی در 
جست وجوی نان

5

4

پاکستان و احساس پیروزی 
در جنگ افغانستان
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گردشگرانی از قندهار تا کابل؛      
پروان و پنجشیر میزبان  است

نگرانی های  از  موجی  میان  در  کشور  باشنده گان  از  شماری 
سیاسی و امنیتی، برای زنده گی آسوده در فضای صلح امیدوار ند 
و انتظار می کشند تا روزهای خشونت و کشتار هرچه زودتر پایان 
و  دولتی  کارمندان  پنج شنبه  روز  از  بخشی  و  جمعه  روز  یابد. 
کشور،  در  جنگ  گسترش  وجود  با  دارند.  رخصتی  غیر دولتی 
تفریح گاه های کشور هنوز هم مثل گذشته پرجنب و جوش است. 
سالنگ یکی از مکان های تفریحی پروان برای باشنده گان کشور 

است که همه ساله میزبان صدها گردشگر داخلی...



 

متن بیانیه رییس جمهور در نشست فوق العاده شورای ملی برای 
بیش تر مردم دل گرم کننده و امیدبخش بود. مردم ناامید از صلح 
توقع داشتند که فرمانده کل قوا به صورت روشن از موضع دولت 
در مواجهه با وضعیت کنونی سخن بزند. رییس جمهور با درک 
این توقع، علیه گروه طالبان رسماً اعالن جنگ کرد. این اعالن، 

یک پاسخ واقع بینانه به توقع مردم از فرمانده کل قوا بود.
»استقرار  و  وضعیت«  »تغییر  مردم  به  جمهوری  ریاست  وعده 
یافتن« تا شش ماه آینده است. مردم از همان لحظه اعالن جنگ 
آغاز  »استقرار«  و  »تغییر«  برای  را  روزشماری  طالبان،  با  دولت 
کردند. به این ترتیب، مردم انتظار دارند که جنگ دولت با طالبان 
باید باعث تغییر در وضعیت کنونی و استقرار نظامی و اداری دولت 
شود. اگر این »تغییر« و »استقرار« حاصل نشود، از سطح اعتماد 
مردم به فرمانده کل قوا و امید آن ها به آینده کاسته خواهد شد. 
از آینده،  ناامیدی مردم  روشن است که بی اعتمادی به دولت و 

بالی جان همه خواهد شد.
گذشته  روز  بیانیه  از  ملی  شورای  و  سیاسی  جامعه  پشتی بانی 
با طالبان است.  رییس جمهور، ضامن موفقیت دولت در جنگ 
بیش تر نخبه گان جامعه سیاسی افغانستان از برنامه دولت برای 
پنج  مشترک  اعالمیه  کرده اند.  حمایت  »استقرار«  و  »تغییر« 
ماده ای هر دو اتاق شورای ملی نیز در حمایت از این برنامه بود. 
انتظار می رود که این حمایت در سطوح مختلف جامعه انجام شود. 
نیاز داشت.  این حمایت ها  به  برای بخت آزمایی در جنگ  دولت 
اکنون که این پشتی بانی انجام شده است، دولت برای اجرای این 

برنامه نباید درنگ کند.
استراتژی »ترغیب« برای صلح با گروه طالبان پاسخ نداده است. 
و  آمد  کوتاه  زیاد  خود  موضع  از  استراتژی،  این  براساس  دولت 
عقب نشینی کرد؛ اما سودی برای صلح نداشت. این کوتاه آمدن 
و عقب نشینی به گروه طالبان انگیزه داد تا تیغ خشونت خود را 
تیزتر و برنده تر کند. حاال نوبت بخت آزمایی با استراتژی »فشار« و 
»تفنگ« است. اگر از این استراتژی استفاده درست شود، وضعیت 

به نفع دولت تغییر خواهد کرد.
برای پیش برد  فعلی دولت  بودجه دفاعی  دارد.  اما هزینه  جنگ 
افزایش  و  ملی  بودجه  سند  تعدیل  است.  کم  طالبان  با  جنگ 
از  ملی  شورای  پشتی بانی  با  است.  ضرورت  یک  جنگ،  بودجه 
موضع ریاست جمهوری، انتظار می رود که سند بودجه ملی تعدیل 
شود. صرفه جویی در مصارف غیرضروری و اجرای سیاست ریاضت 
اقتصادی از گزینه های دم دست برای اختصاص وجوه مالی بیش تر 
به بخش دفاعی است. برای انجام این کار، کم ترین درنگ، فاجعه بار 

خواهد بود.
انتظام دادن به نیروهای مسلح دولت و طرف دار آن، یک نیاز جدی 
است. بی برنامه گی و سراسیمه گی در صفوف نیروهای نظامی قابل 
انتظام دادن  تحمل نیست. اصالحات در تمام سطوح به منظور 
است،  بدبختی ها  مادر  اعمال شود. فساد که  باید  نیروها  این  به 
باید در نطفه نابود شود. دولت برای بردن جنگ نیاز دارد تا تمام 
خالهای موجود در قوای مسلح را رفع کند. در غیر این صورت، 
»تغییر« و »استقرار« به عنوان دو هدف متعالی در حد خیال باقی 

خواهد ماند.
پشتی بانی از اعالن جنگ دولت به معنای پشتی بانی از یک جنگ 
لجام گسیخته نیست. دولت ملزم است تا اصول حقوق بشردوستانه 
بین المللی در جنگ را رعایت کند. کشتار غیرنظامیان، جنایت 
و  مذموم  جنگ  طرف  دو  هر  از  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 

محکوم است.
جامعه سیاسی، شورای ملی و مردم از این جنگ حمایت کرده اند 
در  فراهم شود.  در کشور  عادالنه  برقراری صلح  برای  تا شرایط 
پی فراهم شدن چنین شرایطی، جنگ باید متوقف شود. مردم 
افغانستان به دنبال حذف گروه طالبان نیست. گروه طالبان بخشی 
از واقعیت جامعه افغانستان است که مردم دوست دارند در صلح 
با این گروه زنده گی کنند. بنابراین، پشتی بانی از جنگ دولت با 
به صلح  آماده گی گروه طالبان  به محض  طالبان مشروط است. 
عادالنه با دولت، باید جنگ با این گروه متوقف شود. در غیر این 
صورت، مشروعیت سیاسی و حقوقی این جنگ در افکار عمومی 

زایل خواهد شد.
گروه طالبان باید بپذیرد که مسوول ادامه جنگ است. اگر جنگ 
تشدید شود، مسوول آن هیچ طرفی غیر از طالبان نیست. این 
گروه بارها علیه روند صلح ایستاده است. فرصت های صلح زیاد 
بود؛ اما گروه طالبان هدر داد. این گروه باید اعتراف کند که مقصر 

است.
گروه طالبان تاکنون طرحی برای صلح ارایه نکرده است. به همین 
علت، تصور عمومی آن است که گروه طالبان آماده صلح با دولت 
نیست. این تصور اما با پیش روی گروه طالبان در جریان سه ماه 

گذشته، مصداق عینی نیز به خود گرفته است.

بیانیهغنیمطابقتوقع
مردمبود
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۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرد که در 
یک شبانه روز گذشته در نتیجه عملیات نیروهای 
 ۴۵۵ والیت،   ۱۵ در  کشور  دفاعی  و  امنیتی 

جنگ جوی طالب کشته شده اند.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده است 
شهر  در  را  طالبان  گروه  امریکایی  نیروهای  که 

لشکرگاه مرکز والیت هلمند، بمباران کرده اند.
فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در توییتی 
گفته است که در حمله هوایی صبح روز دوشنبه، 
یازدهم اسد نیروهای امریکایی بر مواضع طالبان 
هلمند دست کم  والیت  مرکز  لشکرگاه،  در شهر 

هفت جنگ جوی طالب کشته شده اند.
از  بزرگی  مقدار  حمله  این  در  امان،  گفته  طبق 

سالح و مهمان گروه طالبان از بین رفته است.

۸صبح، کابل: وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 
 ۲۶( گذشته  هفته  دو  جریان  در  که  کرد  اعالم 
سرطان تا ۸ اسد( ۱۱ هزار و ۹۲۳ نفر از مهاجران 
افغانستان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته اند.

طبق معلومات بخش مرزی وزارت امور مهاجرین 
مرز ملیک در والیت نیمروز، ۱۱ هزار و ۸۸۲ نفر از 

ایران بازگشته اند.
این افراد عمدتاً کسانی بوده اند که برای کار به ایران 
سفر کرده بودند و یا کسانی اند که به قصد سفر به 

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  ۸صبح، کابل: 
اضطراری  پروژه  از طریق  است  قرار  که  می گوید 
به  مربوط   ،EATS غذایی،  مواد  تامین  و  زراعت 
بیست هزار  فلزی  سیلوی  یک  زراعت،  وزارت 
نگهداری  منظور  به  انتقال«  »قابل  متریک تُنی 

گندم در والیت هرات ساخته شود.
اعالم  دالر  میلیون  پنج  سیلو  این  ساخت  هزینه 

شده است.
وزارت زراعت روز دوشنبه، یازدهم اسد، اعالم کرد 

۸صبح، کابل: مقام ها در وزارت معارف کشور 
می گویند که معارف یک نهاد خدماتی، تعلیمی 
و غیرسیاسی است و نباید از مکتب ها به حیث 

مراکز نظامی و جنگی استفاده شود.
تربیه وزارت  و  تعلیم  عطاواهلل واحدیار، معین 
یک  در  اسد،  یازدهم  دوشنبه،  روز  معارف، 
این  آمار  اساس  بر  که  گفت  خبری  نشست 
در  کشور  سراسر  در  مکتب  باب  وزارت ۱۷۶ 
چند ماه اخیر به علت درگیری گروه طالبان با 

نیروهای امنیتی تخریب شده اند.
 او افزود که نباید از هیچ مکتبی به حیث مرکز 

نظامی و سپر استفاده شود.
به  افغانستان  دولت  که  می گوید  واحدیار 
کنوانسیون مصونیت مکاتب پیوسته و بر اساس 
این کنوانسیون حکومت مکلف است که برای 
مصونیت مکاتب در درگیری ها اقدامات الزم را 

انجام دهد.
معین تعلیم و تربیه وزارت معارف تصریح کرد 
نهادهای  تمام  از  نامه ای  طی  وزارت  این  که 
امنیتی خواسته است تا از مکاتب در ساحات 
برای  نیروها  این  و  کنند  محافظت  جنگی 

مصونیت مکاتب تعهد سپرده اند.
وزارت  توقع  که  کرد  تأکید  همچنان  او 
و  به مراکز »خودآموزی  این است که  معارف 
خداشناسی« احترام و از آسیب زدن به مراکز 

تنویر اذهان کودکان کشور جلوگیری شود.
شدن  وارد  تأیید  با  واحدیار  حال،  همین  در 
تلفات بر شاگردان مکاتب و معلمان گفت که تا 
هنوز آمار دقیق از تلفات و نیز تعداد مکاتبی که 

بسته شده اند در اختیار این وزارت قرار ندارد.
برای  کشور  معارف  وزارت  که  گفت  واحدیار 

رسیدن به هدفش نیاز به حمایت مردم دارد.
چنان که وزارت معارف اعالم کرده است، در 
شدت  کشور  در  جنگ  که  گذشته  ماه  چند 
کشور  در  مکتب   ۱۷۶ از  بیش  است،  گرفته 
که  است  متهم  طالبان  است.  شده  تخریب 
مکاتب را در ساحات تحت کنترل خود تخریب 
به  را  دولتی  نیروهای  اما  گروه  این  می کنند. 
مکاتب  در  نظامی  مرکزهای  و  ساختن سنگر 

متهم می کند.

اعالم  میوند   ۲۱۵ اردوی  قول  کابل:  ۸صبح، 
طالبان  گروه  جنگ جویان  از  نفر   ۴۰ که  کرد 
یک شنبه شب، دهم اسد، به زندان شهر لشکرگاه 
حمله کردند که در ضدحمله نیروهای امنیتی، 

۳۸ تن از آن ها کشته شده اند.
طبق اعالم این قول اردو، حمله گروه ۴۰ نفری 
از جنگ جویان گروه طالبان با مقاومت نیروهای 

زمینی و هوایی کشور روبه رو شده است.
قول اردوی ۲۱۵ میوند می گوید که در جریان 
درگیری ها ۳۸ عضو گروه طالبان کشته و دو تن 

آن ها زخمی شده اند.
هفته  جمعه  روز  طالبان  گروه  جنگ جویان 

گذشته به شهر لشکرگاه حمله کردند.
نهادهای امنیتی از دفع و طرد حمالت طالبان 
خبر داده اند. با این حال، درگیری های شدید در 
بخش هایی از شهر لشکرگاه گزارش شده است.

گروه طالبان مدعی است که حوزه نهم شهر را 
تصرف کرده است.

تازه  و  کماندو  نیروی  صدها  ملی  دفاع  وزارت 
نفس را به شهر لشکرگاه فرستاده است.

نهادهای امنیتی می گویند که طالبان در حمله 
تلفات سنگین شده  به شهر لشکرگاه متحمل 

است.

فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع ملی روز دوشنبه، 
یازدهم اسد، در توییتی گفته است که در نتیجه 
بغالن،  والیت های  در  امنیتی  نیروهای  عملیات 
تخار، کندز، هرات، لوگر، قندهار، فاریاب جوزجان، 
و  پکتیکا  پکتیا،  ننگرهار،  هلمند،  سمنگان،  بلخ 

کاپیسا، ۴۵۵ طالب کشته  شده اند.
او شمار زخمی های طالبان ۲۳۲ تن اعالم کرده 

است.
گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته اند.

نبردهای سنگین در چندین والیت کشور جریان 
تخار  و  قندهار  هلمند،  هرات،  شهرهای  دارد. 
شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و 

جنگ جویان گروه طالبان است.

مقامات نظامی امریکایی و نیز گروه طالبان تا هنوز 
در این مورد چیزی نگفته اند.

نیروهای امریکایی پیش از این نیز مواضع طالبان 
را در هلمند و قندهار بمباران کرده بودند. امریکا 
گفته است که حمایت هوایی نیروهای امریکایی از 
همتایان افغان شان ادامه می یابد. نبردهای شدید 
بین نیروهای امنیتی و طالبان در بخش هایی از 
هلمند جریان دارد. طالبان سه روز پیش به شهر 
لشکرگاه حمله کردند. وزارت دفاع ملی نیروهای 
تازه نفس کماندو را به لشکرگاه اعزام کرده است.

کشورهای دیگر به ایران رفته بودند.
از  که شماری  است  کرده  تأیید  مهاجرین  وزارت 
این مهاجران توسط نیروهای مرزی ایران بازگشت 
داده شده اند. در دو هفته گذشته ۳۱ مهاجر دیگر از 
طریق مرز تورخم از پاکستان به کشور برگشته اند.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان گفته است که 
از میان بازگشت کننده گان پنج درصد آن نیازمند 
شناسایی شده اند و کمک های بشردوستانه دریافت 

می کنند.

مشورتی  ورکشاپ  یک  هرات  زراعت  ریاست  که 
یک روزه را نیز با حضور پنجاه تن از نماینده گان 
و  مشورت  منظور  به  ریاست،  این  کاری  شرکای 
کرده  برگزار  سیلو،  این  ساخت  برای  هم آهنگی 

است.
با  سیلو  این  است  قرار  که  گفته  زراعت  وزارت 
هزینه پنج میلیون دالر به منظور نگهداری گندم و 
افزایش ظرفیت ذخایر استراتژیک در سطح حوزه 

غرب ساخته شود.

تخریب ۱۷۶ مکتب در اثر وزارت دفاع از کشته شدن ۴۵۵ عضو طالبان خبر داد
جنگ؛ »مکتب ها نباید به 
میدان جنگ تبدیل شود«

حمله طالبان به زندان 
لشکرگاه با کشته شدن ۳۸ 
جنگ جوی طالب عقب 

زده شد

وزارت دفاع: 
نیروهای امریکایی طالبان را در لشکرگاه بمباران کردند

نزدیک به ۱۲ هزار مهاجر در دو هفته گذشته 
به کشور برگشته اند

یک سیلوی فلزی با ظرفیت ۲۰ هزار تُن به هزینه پنج 
میلیون دالر در هرات ساخته می شود
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دامنه  گسترش  با  هم زمان 
جنگ در شهرها و راکد بودن 
دوحه،  در  صلح  مذاکرات 
رییس  غنی،  محمد اشرف 
یازدهم  دوشنبه،  روز  جمهور ، 
نشست  بار  اولین  برای  اسد، 
فوق العاده شورای ملی را برگزار 
کرد. صحبت های رییس جمهور غنی در این نشست بر 
چهار محور متمرکز بود. رییس جمهور غنی با استناد به 
آیه قرآن کریم، گروه طالبان را متجاوز خواند و از مردم 
خواست که علیه این گروه بسیج شوند. به همین ترتیب 
او از توافق نامه دوحه میان امریکا و طالبان به عنوان یک 
روند شتاب زده یاد کرد و گفت که این روند نه تنها منجر 
به صلح نشد، بلکه برای مشروعیت بخشی به یک »گروه 
جمهوریت  واحد  صف  از  مشروعیت زدایی  و  متجاوز« 
تالش شد. رییس جمهور غنی در این نشست فوق العاده 
به وحدت و یک پارچه گی میان مردم تاکید کرد و از 
اعضای شورای ملی خواست که شانه دهند تا یک آینده 
روشن برای افغانستان ترسیم شود. او وضعیت کنونی 
ادارت  مختلف  سطوح  در  مدیریت  ضعف  از  ناشی  را 
اوضاع،  بهبود  برای مدیریت و  عنوان کرد و گفت که 
تا  آن  براساس  که  کرده اند  تدوین  را  پالن شش ماهه 
شش ماه آینده وضعیت تغییر می کند. هم چنان رییس 
جمهور خطاب به طالبان گفت که در مقابل قوت های 
ویرانگر زانو نمی زند. به گفته او، یا در میز مذاکره زانو 
به زانو با طالبان می نشیند یا در میدان جنگ زانوهای  
اعضای این گروه را می شکند. با این حال این سخنرانی 
رییس جمهور با موجی از واکنش ها روبه رو شده است. 
اعضای شورای ملی با استقبال از این سخنرانی رییس 
نیروهای  و  جمهوریت  نظام  از  که  گفته اند  جمهور 
امنیتی پشتی بانی می کنند. شهروندان نیز این موقف 
رییس جمهور را ستوده  و گفته اند که هرچند این موقف 
ناوقت گرفته شده، اما می تواند شرایط را به نفع حکومت 
تغییر دهد. طالبان اما در واکنشی این گفته های رییس 
جمهور را »یاوه  سرایی« خوانده و گفته اند که غنی تالش 
داشت وضعیت بد و حالت »وارخطایی« خود را کنترل 

کند.
نیروهای خارجی به  جای  از خروج  گروه طالبان پس 
تمرکز بیش تر بر مذاکرات صلح، بر حمالت و افزایش 
خشونت تمرکز کرد . هرچند حکومت و جامعه  جهانی 
صلح  معنادار  مذاکرات  به  که  خواستند  گروه  این  از 
برگردند، اما ظاهراً به این خواست ها وقعی گذاشته نشد. 
هم اکنون طالبان بر بیش تر والیات حمالت تهاجمی 
این  گرفتند.  محاصره  در  را  والیات  مراکز  و  کرده اند 
وضعیت سبب شد که محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کشور، نشست فوق العاده شورای ملی را برگزار کند. او 
در این نشست گفت، به  رغم این که دولت برای برقراری 
صلح عادالنه و پایدار گام های موثر برداشته، اما طالبان 
نه تنها گامی برنداشته، بلکه جنگ را بر مردم و دولت 
افغانستان تحمیل کرده اند. رییس جمهور با استناد به 
از  آیه قرآن کریم، طالبان را گروهی متجاوز خواند و 
مردم و اعضای مجلس خواست که در برابر این گروه 
صریح  حکم  براساس  او،  گفته  به  کنند.  ایستاده گی 
مسوولیت  برندارد،  دست  تجاوز  از  که  گروهی  قرآن، 
او  کنند.  جنگ  آن  علیه  که  است  مردم  همه  دینی 
آن  ابزار  و  فتنه  ایجاد  تجاوز  هدف  که  کرد  استدالل 
»مکر و خدعه« است. غنی افزود که این جنگ و فتنه 
بر مردم و دولت افغانستان تحمیل شده و اکنون وجیبه 
دینی و ایمانی هر مرد و زن مسلمان افغان است تا در 

مقابل آن بجنگند.
رییس جمهور غنی تأکید کرد که مردم او را با شعار 
انتخاب  اقتصادی  پیش رفت  و  آرامش  صلح،  برقراری 
کرده اند و اکنون او تالش می کند تا از جنگ و تلفات 
غیرنظامیان جلوگیری کند. به گفته او، پیش از این نیز 
آرمانش صلح پایدار و عادالنه بود و اکنون هم همین 
آرمان را دارد. غنی اما افزود که طالبان اراده ای برای 
به  کرده اند.  تحمیل  مردم  بر  را  جنگ  و  ندارند  صلح 
گفته رییس جمهور، در چنین وضعیتی که در کشور 
جنگ جریان دارد، دردآورترین قسمت کار او، خواندن 

گزارش های تلفات غیرنظامیان و نظامیان کشور است.
از سوی دیگر آقای غنی به برقراری آتش بس سه روز 
عید در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت که این آتش بس 
یک ابتکار ملی و بیانگر سینه فراخ ملت بود. به گفته 
او، طالبان با چشم خود دیدند که افق این ملت چه قدر 
گسترده است. به گفته غنی، در آن زمان جوانان، زنان و 
مردم ما با طالبان صحبت کردند و هیچ کسی به آنان به 
دیده دشمن نگاه نکرد. او تأکید کرد که این آتش بس 
سه روزه درس بزرگی به طالبان بود. همین طور او افزود 
که درس های صلح ملی و عملی را در دو صفحه خالصه 

ارایه کرده است. رییس جمهور  و به مردم و جهانیان 
طبیعت  پایدار،  و  واقعی  صلح  به  »دست یابی  گفت: 
درک  دنبال  به  و  است  سرزمین  این  مردم  تاریخ  و 
عمیق تری از بستر ایدیولوژیکی، فرهنگی و تاریخی این 

سرزمین است.«

مشروعیت  طالبان  به  دوحه،  صلح  موافقت نامه 
بخشید

محمداشرف غنی در بخشی از سخنانش به نحو تلویحی 
به موافقت نامه دوحه اشاره کرد و گفت که برای رسیدن 
به صلح، اجماع ملی و نقشه راه وجود داشت، اما مشکل 
بین المللی  و  افغانی  از جایی شروع شد که درس های 
صلح مراعات نشد. به باور غنی، در این امر مهم، جای 
و  وارداتی  روند  یک  را  واقع بینانه  و  ملی  روند  یک 
شتاب زده گرفت؛ روندی که به گفته غنی بر فرضیه های 
و  جمهوریت  بر  فشار  را  اساسش  و  بود  استوار  خام 
کشور  جمهور  رییس  می ساخت.  دموکراسی  تخریب 
تصریح کرد که این روند نه تنها منجر به صلح نشد، بلکه 
کوشش هایی برای مشروعیت بخشی به یک گروه متجاوز 
و تالش برای مشروعیت زدایی از صف واحد جمهوریت 
شد. هم چنان او تأکید کرد که این روند شک و ابهام 

زیادی ایجاد کرد که بازده آن وضعیت کنونی است .
غنی تاکید کرد که در افکار طالبان کدام تغییری نیامده 
است. او اما در جواب کسانی  که معتقدند طالبان تغییر 
کرده اند و به گفته غنی طالبان را سفیدنمایی می کنند، 
گفت: »بلی طالبان تغییر کرده اند؛ در ظلم و خشونت 
شدیدتر شده اند و نسبت به گذشته مزدورتر شده اند.« به 
گفته او، همان گونه که طالبان در دوران حاکمیت شان 
از نصاب حذف کرده  را  تاریخ، جرافیه و وطن دوستی 
بودند، اکنون باور عمیق تر به حذف دارند. وی افزود که 
در حال حاضر طالبان باالی تاریخ و جغرافیه این وطن 
نتیجه رسیده اند  این  به  و مردم و دولت  آورده  هجوم 
و  پایدار  به صلح  اعتقادی  مافیه الضمیر طالبان  که در 
تا  کرد  تصریح  جمهور  رییس  ندارد.  وجود  عادالنه 
زمانی  که میدان جنگ تغییر داده نشود، این محاسبه 
گمراه  کننده شان تغییر نمی کند. با آن  هم او از طالبان 
خواست که دشمنی را کنار بگذارند و زنجیر دوستی را 

با مردم افغانستان محکم کنند.

تأکید بر وحدت میان مردم
با این حال رییس جمهور یادآور شد که در این برهه 
است.  رسیده  فرا  هم بسته گی  و  وحدت  وقت  زمانی، 
و  برای جدا ساختن مالمت  افزود که حاال فرصتی  او 
سالمت نیست و وجدان آگاه مردم در این مورد قضاوت 
خواهد کرد. غنی بیان کرد که اکنون تمرکزش بیش تر 
بر وحدت و یک پارچه گی مردم است. به گفته او، اتحاد 
و اتفاق شرط بقا و پیروزی کشور است. رییس جمهور 
کشور گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده است که یک 

گفتمان ملی آغاز شود.
معرض  در  امروز  کشور  غنی،  جمهور  رییس  باور  به 
آزمون کالن ملی قرار گرفته است. او گفت سوال های 
زیادی را باید از خود بپرسیم؛ از جمله این که چگونه با 
داشتن تمدن چند هزار ساله، در برابر فتنه یک »مشت 
مردم  او،  گفته  به  می افتیم؟  پا  از  خون خوار  و  اجیر« 
باید با این همه سرمایه دینی، تاریخی و فرهنگی ، اجازه 
بیرون  از  ختک«  اکوره  منحرف  »مدرسه  که  ندهند 
مقابل  در  ما  »آیا  او گفت:  بزند.  رقم  را  سرنوشت شان 
گروهی که هیچ تفاوتی با خوارج صدر اسالم ندارد، زانو 

می زنیم؟ نه! نه!«

طالبان  علیه  را  مردمی  نیروهای  نماینده گان، 
بسیج کنند

رییس جمهور غنی در بخش دیگر از سخنانش به خروج 
افغانستان اشاره کرد و گفت پنج  از  نیروهای خارجی 
سال پیش پیش بینی کرده بود که شرکای بین المللی 
این مدت  او، در  به گفته  افغانستان را ترک می کنند. 
هزاران سرباز خارجی از کشور بیرون شده ، اما نیروهای 
امنیتی توانسته اند این خال را پر کنند. عالوه بر این، غنی 
تأکید کرد که دو سال پیش به رییس جمهور امریکا نامه 
نوشته است تا در باره خروج سربازان باقی مانده آن کشور 
تصمیم بگیرد. به گفته او، هرچند برخی از شهروندان 
تحلیل می کردند که امریکا افغانستان را ترک نمی کند، 
اما امریکا این کار را کرد و به طور ناگهانی تصمیم به 
خروج نیروهایش گرفت. او اما تصریح کرد که با خروج 
سربازان خارجی از افغانستان، خطراتی به میان آمده و 

مسوولیت بر طرف کردنش با همه مردم است.
به همین ترتیب غنی در ادامه صحبت هایش گفت که 
کشور در سه ماه گذشته با یک حالت غیر مترقبه روبه رو 
شده است. به باور غنی در حال حاضر کشور مورد هجوم 

تبلیغات داخلی و خارجی قرار گرفته و برخی شایعات 
وجود دارد که گویا وضعیت کنونی نتیجه معامله پنهانی 
است. غنی با اطمینان گفت که هیچ معامله ای در کار 
نیست، بلکه این وضعیت ناشی از عدم آماده گی دوجانبه 
و ضعف های ُخرد و ریز در سطوح مختلف بوده است. به 
گفته او، همین دلیل ها سبب به وجود آمدن یک حالت 
مبهم شده بود. غنی به اعضای مجلس نماینده گان گفت 
نمی خواست در شرایطی که مسایل مبهم بود و مشخص 
نبود که نیروهای امنیتی توان تطبیق طرح ها را دارند 
یا نه، به مجلس چیزی بگوید که بعداً عملی نشود. او 
گفت: »نمی توانستم که یک حالت خیالی را ترسیم و 
تا  ابهام  این  امروز  دهم.  کاذب  وعده های  آن  براساس 
حدی زیادی رفع شده است. استقرار نسبی قوا به وجود 
آمده است. امروز در خدمت تان هستم تا در مورد آینده 

حرف بزنیم.«
تا  دهند  شانه  که  خواست  ملی  شورای  اعضای  از  او 
غنی  شود.  ترسیم  روشن  آینده  یک  افغانستان  برای 
خاطر نشان کرد که هر نماینده ملت با هزاران نفر ارتباط 
برای  شبکه  ای شان  و  قوی  روابط  از  می توانند  و  دارند 
بسیج ملی استفاده کنند تا یک جواب قاطع به دشمنان 

داده شود.

تقسیم وظایف نیروهای امنیتی
ادامه خاطر نشان کرد که یک  رییس جمهور غنی در 
ماه  شش  در  »استقرار«  به  رسیدن  برای  واضح  پالن 
او  است.  شده  آغاز  آن  تطبیق  و  کرده  تدوین  آینده 
و  است  فرصت ها  و  خطرات  تمام  پیش بین  که  افزود 
اکنون نیروهای امنیتی قابلیت استقرار را پیدا کرده اند 
و روزبه روز قوی تر شده اند. به گفته غنی تا شش ما آینده 
کشور به حالت استقرار و بعد از آن به حالت مطلوب 
می رسد. رییس جمهور تصریح کرد که تنها به همکاری 
توان و  با  این کشور می تواند  نماینده گان شان  و  مردم 

قوت به پا ایستاد شود.
رییس جمهور به نماینده گان مردم گفت که دولت با 
یورش بی سابقه تروریسیم روبه رو شده و طالب نیز آن 
به گفته رییس جمهور،  طالب ۲۴ سال پیش نیست. 
طالبان نسبت به گذشته جابرتر، خون خوارتر و ظالم تر 
هجوم آورده اند. غنی افزود که طالبان خالف تعهدات شان 
قطع  را  بین المللی  تروریست های  با  روابط شان  نه تنها 
او گفت که خشونت  نیز کرده اند.  قوی تر  بلکه  نکرده، 
گروه طالبان اکنون بیش از هر زمانی شده است. او افزود 
که طالبان نسبت به احکام و ارزش های دینی بیش از 
پیش بی اعتنا شده   و حمالت شان بر زنان، خبرنگاران و 
جامعه مدنی را افزایش داده اند. رییس جمهور همین طور 
افزود که دولت این بار با یک حرکت پراکنده و بی تجربه 
روبه  رو نیست، بلکه در برابر یک دستگاه منظم سوق و 
اداره قرار دارد. او تشریح داد که در عقب این ایتالف 
»با  گفت:  او  دارد.  قرار  بین المللی  تروریسم  نامقدس، 
و  دون  مفکوره  را  آن  عقبه  که  هستیم  روبه رو  یورش 
تاریک اندیش پر می کند. با یورشی روبه رو هستیم که 
مخدر،  مواد  قاچاقبران  و  بنادر  باج گیران  آن  عقب  در 
کرومایت و طال قرار دارند. این جنگ را در برابر ایتالف 
نامقدس گروه های تروریستی ایدیولوژیک، قاچاقبران و 

باج گیران می نماییم.«
امنیتی حکومت  این همه غنی توضیح داد که پالن  با 
واضح است و همه آماده گی برای دفع »موج فتنه« در 
شش ماه آینده گرفته شده است. به گفته او، محاسبه 
اشتباه پیروزی از راه نظامی طالبان را ذلیل خواهد کرد. 
هم چنان رییس جمهور غنی تقسیم وظایف بین قوا را 
بر بر  باید  اردو  او،  براساس گفته های  نیز تشریح کرد. 
ساحات استراتژیک و دفاع متمرکز شود، پولیس امنیت 
شهرهای و ولسوالی استراتژیک را تأمین کند و ریاست 
امنیت ملی و شورای امنیت بسیج مردمی را در کنار 
نیروهای امنیتی هماهنگ کنند. او تأکید کرد که جامعه 
جهانی از تمامی پالن های دولت حمایت مالی و سیاسی 
این نشست  در  رییس جمهور  ترتیب  این  به  می کند. 
فوق العاده از اعضای شورای ملی خواست که با قاطعیت 
از نظام و نیروهای امنیتی حمایت کنند. هم چنان او از 
اعضای شورای ملی خواست که مردم را بسیج و بر ضد 

این فتنه طالبان صدا بلند کنند.

طالبان تصیم بگیرند؛ صلح می  خواهند یا جنگ؟
محمداشرف غنی، در بخشی دیگر از سخنانش یادآور 
شد که ۷۲ سال دارد و هیچ چیزی جز آرامش و صلح 
برایش مهم نیست. او گفت هر اقدامی که برای صلح، 
آرامش و رفاه مردم می کند، از جانب مقابل )طالبان( 
چیزی جز کشتار و خشونت نمی بیند. غنی افزود که از 
او توقع اغماض نداشته باشند. به گفته رییس جمهور، 
مردم از او توقع دارند که کشور را قاطعانه از این آزمون 

انتخاب  به طالبان خطاب کرد و گفت که  او  بگذراند. 
کنند، جنگ می خواهند یا صلح. او تأکید کرد که در 
میز  در  یا  او  نمی زند؛  زانو  ویرانگر  قدرت  هیچ  مقابل 
واقعی مذاکرات صلح با طالبان زانو به زانو می نشیند یا 
زانوی طالبان را در میدان جنگ می شکند. او افزود که 
ما انتخاب کرده ایم و اکنون این طالبان و حامیان شان 

هستند که باید انتخاب کنند.

واکنش ها
سخنرانی غنی با واکنش هایی روبه رو شده است. شورای 
ملی و شماری از شهروندان از این اقدام غنی استقبال 
کرده و حمایت شان را از نظام و نیروهای امنیتی اعالم 
نشست  برگزاری  از  ملی پس  اعضای شورای  کرده اند. 
فوق العاده با حضور رییس جمهور، یک اعالمیه مشترک 
را به تصویب رساندند. در این اعالمیه مشترک از نظام 
جمهوریت، پروسه صلح و نیروهای امنیتی حمایت شده 
طالبان خواسته  از  اعالمیه  این  در  ملی  است. شورای 
است که باید ماشین »یتیم سازی و ویرانگری اقتصادی« 
را که به راه انداخته اند، متوقف کنند. شورای ملی گفته 
است که قربانی اصلی خشونت ها در کشور، مردم عادی 
و جامعه فقیر کشور ند، بنابر این گروه طالبان نباید بیش  
از این تاریخ تمدن منطقه را ویران کند. شورای ملی از 
طالبان خواسته است به صلحی که خواست قرآن کریم 
نیز است، بپیوندند. در بخشی از اعالمیه مشترک مجلس 
نماینده گان و مجلس سنا، از سازمان ملل متحد، امریکا، 
سازمان های  افغانستان،  مساله  در  دخیل  کشورهای 
جهانی و منطقه ای و نیز سازمان همکاری های اسالمی 
خواسته شده است تا مردم افغانستان را همانند دو دهه 
گذشته حمایت مادی و سیاسی کرده و در راه رسیدن 

به صلح دایمی و پایدار، همکاری همه جانبه کنند.
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، سخنان رییس 
جمهور را از هر جهت راه گشا و سازنده خوانده است. او 
در صفحه فیس بوکش نوشته است که به همه سواالت 
نقطه  تردیدها  و  ابهامات  همه  به  و  داده  روشن  پاسخ 
پایان گذاشته شد. به گفته او، موضع رهبری حکومت 
از هر جهت و در همه موارد مهم و سرنوشت ساز ملی 
مذاکرات  پیش رفت  چگونه گی  جنگ،  صلح،  هم چون 
و  دشمن  ماهیت  صلح،  معنادار  گفت وگوهای  و 
مسوولیت های ملی مردم افغانستان به صراحت و روشنی 
از موقف سازنده  تمام بیان شد. دانش گفته است که 
تصریح  او  می کند.  همه جانبه  حمایت  جمهور  رییس 
با  که  افغانستان  مردم  همه  وظیفه  اکنون  که  کرده 
حرکت متحد در یک مسیر روشن و با صفوف فشرده، 

به دفاع از جمهوریت و نیروهای امنیتی به پا خیزند.
موقف  که  است  گفته  شاعر ،  و  نویسنده   جبران،  کاوه 
رییس جمهور غنی هرچند دیر است، اما هنوز کار ساز 
است. او اما تأکید کرده است که این مهم در صورتی 
امکان پذیر است که کار عملی و صداقت آن را پشتی بانی 
کند. او از رییس جمهور خواسته است که زمینه مداخله 
امنیتی  نهادهای  در  حکومت  چهر ه های  از  شماری 
عالی مدیران  به شورای  را  تصامیم جنگی  و  بگیرد  را 
جنگ بسپارد. همین طور از حکومت خواسته است که 
نیروهای مقاومت مردمی را به رسمیت بشناسد و تجهیز 
و تمویل آن ها را به موازات سایر نیروهای امنیتی بدون 
سیاست بازی و تبعیض انجام دهد. این نویسنده کشور 
به حکومت پیشنهاد کرده است که خدمت سربازی را 
به طور موقت اجباری کند و افراد زیر چهل سال را به 

جنگ با طالبان فرا بخواند.
جمهور  رییس  گفته های  این  واکنشی  در  اما  طالبان 
غنی را »یاوه سرایی« توصیف کرده اند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی گروه طالبان، در توییتی گفته است که رییس 
جمهور غنی تالش داشت وضعیت بد و حالت وارخطایی 
خود را کنترل کند. او گفته است که اعالن جنگ، وارد 
کردن اتهامات و ارایه معلومات »کاذب«، عمر حکومت 

غنی را دراز نمی تواند.
رییس جمهور غنی در حالی نشست فوق العاده شورای 
نتیجه  دوحه  که گفت وگوهای صلح  کرد  دایر  را  ملی 
ملموسی در پی نداشته است. هرچند منابع در دوحه 
هیأت های  میان  صلح  گفت وگوهای  که  می گویند 
روی  تاکنون  اما  دارد،  جریان  طرف  دو  مذاکره کننده 
اصل اجندا که همانا برقراری آتش بس، تعیین میانجی و 

توافق سیاسی باشد، بحث آغاز نشده است.

سیاست دولت را رییس جمهور اعالم و 
شورای ملی حمایت کرد

جنگ و صلح؛

عبداالحمد حسینی 



شاه حسین مرتضوی

محمداکرام اندیشمند

شورای  فوق العاده  نشست  جاری،  اوج جنگ های  در 
ملی برگزار شد. در این نشست رییس جمهور خطاب 
به اعضای شورای ملی و مردم به شرح وضعیت جاری 
باب  در  جمهور  رییس  صریح  پرداخت. صحبت های 
این  کرد.  برطرف  را  زیادی  ابهام های  صلح  و  جنگ 
صحبت در شرایط جاری در بحث صلح و جنگ به 
سیاست  در  فصل الخطاب  و  جدید  راه  نقشه  حیث 

داخلی به شمار می رود.

اجماع سیاسی
یکی از نکات مهم در سخنرانی رییس جمهور تأکید 
بر اجماع سیاسی و اتحاد همه اقشار برای بقای کشور 
بود. اجماع قشر سیاسی در حمایت از نیروهای امنیتی 
حمایت  است.  گرفته  شکل  عماًل  کشور  دفاعی  و 
شورای ملی به اتفاق آرا از نیروهای امنیتی و دفاعی 

نشان دهنده فضای جدید در راستای هم گرایی و اجماع 
سیاسی است. به رغم تفاوت دیدگاه، همه جریان های 
برای  جدی  خطر  یک  حیث  به  طالبان  به  سیاسی، 
نظر،  اجماع  این  می بینند.  نظام  کلیت  و  افغانستان 
نقطه قوت صف جمهوریت در میدان جنگ و صلح به 
شمار می رود. کوشش های زیاد طی ماه های گذشته به 
هدف چند دسته گی میان قشر سیاسی و جریان های 
موثر از سوی کشورهای مختلف صورت گرفته است. 
خوش بختانه درک مشترک و خرد جمعی همه اقشار 
سبب شده است تا امروز بیش از هر زمان دیگری به 

اتحاد نظر توجه جدی شود.

نقشه تحمیلی صلح
رییس جمهور از نشست کابل گرفته تا نشست جینوا 
و هم چنان در مالقات ها و نشست های مختلف، نقشه 

روشن است که پاکستان در آخرین روزهای خروج 
کامل نیروهای امریکایی و ناتو پس از بیست سال 
پیروزی  احساس  افغانستان،  در  نیروها  این  جنگ 
می کند. اظهارات عمران خان، نخست وزیر پاکستان، 
در روزهای اخیر ماه جوالی مبنی بر این که طالبان 
جنگ  پیروز  را  خود  ناتو  قوای  خروج  شرایط  در 
برای صلح  را  توافقی  که  است  مشکل  و  می دانند 

بپذیرند، در واقع بیان این پیروزی بود.
می خواهد  پاکستان  آیا  که  است  این  سوال  اما 
با  افغانستان  جنگ  در  را  خود  پیروزی  احساس 
تصاحب انحصاری قدرت توسط طالبان از راه نظامی 

و گویا فتح این کشور به نمایش بگذارد؟

چند نکته در پاسخ به این پرسش قابل بیان و 
بررسی است:

می خواهد  پاکستان  که  است  واضح  کاماًل   -۱
ناسیونالیسم پشتون در افغانستان را از مسند قدرت 
سیاسی که فکر می کند اشرف غنی و حکومتش و 
هم چنان کرزی با حکومتش آن را شکل دادند، به 

زیر بکشد و شکست دهد.
۲- پاکستان می خواهد بنیادگرایی اسالمی پشتون 

سرنوشت صلح در میدان جنگ تعیین می شود

پاکستان و احساس پیروزی در جنگ افغانستان

در  تغییر طالبان شنیده شد. تالش های گسترده  بر 
داخل و خارج به هدف قباحت زدایی از طالبان صورت 
گرفت. رسانه های مطرح کشورهای همسایه در وصف 
در  نکتایی دار  طالبان  کردند.  مدیحه سرایی  طالبان 
در  برزدند.  آستین  قباحت زدایی  تالش  در  نیز  کابل 
خارج از کشور نیز فرش های سرخ برای رهبران طالبان 
پهن شد. مقامات برجسته برخی کشورها شانه به شانه 

رهبران طالبان ایستاده عکس گرفتند.
با این همه، طالبان با تسلط در میدان جنگ نقاب از 
چهره خود برداشتند. آنان نشان دادند که به ارزش های 
انسانی و  اساسی، کرامت  شهروندی، مدنیت، حقوق 
شریعت اسالمی باور ندارند. رفتار طالبان در همه جا 
خشن، ظالمانه و با محکمه های صحرایی همراه بود. 
سیاست زمین سوخته، تخریب، تاراج، ویرانی و غارت 

در راس برنامه های این گروه قرار دارد.
وضع محدودیت شدید علیه زنان، رسانه ها و اقلیت ها 
در همه جا به صورت هدفمند اعمال شده است. طالبان 
با ائتالف نامقدس و عقبه مغلق پابه پای قاچاقبران مواد 
مخدر، اقتصاد جرمی و شبکه های مختلف تروریستی 
در حرکت اند. رفتار طالبان سبب بسیج ملی در سراسر 
است.  شده  سیاسی  اقشار  همه  هم صدایی  و  کشور 
افغانستان در ۲۱ سال در پرتو قانون اساسی تجربه های 
مهمی از هم زیستی مسالمت آمیز، چندصدایی، تنوع و 
تکثر سیاسی را تجربه کرده است. هم پذیری سیاسی 
و مذهبی در افغانستان در سطح جهان اسالم بی نظیر 
و در عرصه آزادی بیان، آزادی سیاسی و مذهبی نیز 
برجسته  افغانستان  زنان در  مثال زدنی است. جایگاه 
وصف،  این  با  می کند.  پیدا  توسعه  روز  هر  و  است 
مردم  برگردد.  گذشته  به  نیست  حاضر  هیچ کسی 
افغانستان نخستین انتخابات  های آزاد را تجربه کردند. 
زنان و مردان کاندیدا شدند و با صف بزرگ رای دهی 

مشق دموکراسی را تمثیل کردند.

تصامیم سخت، آزمون بزرگ
دوستان  دارد.  قرار  بزرگی  آزمون  در  افغانستان 
بین المللی پس از ۲۱ سال همکاری و کمک اکنون 
در حال ختم مأموریت خود هستند. مسوولیت اصلی 
کشور به دوش دولت و ملت قرار گرفته است. در این 
شرایط دشوار برخی روحیه تسلیمی به خود گرفته 
این میان  را اختیار کرده اند. در  و برخی ترک وطن 
به  دست  آزادی  و  بقا  برای  کشور  اصلی  جمعیت 
تصمیم سخت و دشوار زده اند. تصمیم دشوار و سخت، 

حکومت  تشکیل  و  طالبان  نظامی  پیروزی  زیرا 
سیاسی  گروه های  مشارکت  بدون  آن ها  انحصاری 
کشورهای  سایر  غیبت  در  و  افغانستان  قومی  و 
همسایه و منطقه برای پاکستان دو خطر عمده را 

ایجاد می کند:
و  دولت  تشکیل  و  طالبان  نظامی  پیروزی  الف: 
جهادی  شمشیر  لبه  است  ممکن  طالبانی  امارت 
گروه های مشابه را در داخل پاکستان به سوی دولت 
این کشور برگرداند و پاکستان با این ماری که بازی 

می کند، خودش قربانی نیش و زهر آن شود.
ب: پاکستان احساس نگرانی می کند که در صورت 
طالبانی  دولت  تشکیل  و  طالبان  نظامی  پیروزی 

ایستاده گی برای آزادی است. کسی نمی خواهد تسلیم 
ظلم و ستم طالبان شود. اصاًل موجودیت این گروه با 
اصل مدنیت و روح آزادی خواهی مردم ما سازگاری 
ندارد. شاید ماه های سخت و دشواری در پیش باشد؛ 
اما پالن منظم همراه با تدبیر و تقسیم وظایف میان 
وضعیت  از  عبور  برای  دفاعی  و  امنیتی  قوت های 
میان  این  در  دارد.  وجود  ثبات  حالت  به  رسیدن  و 
حرکت های ملی و خیزش های مردمی برای رسیدن 
به ثبات بی نهایت مهم است. امروز همه برای آزادی و 
اصل بقا مبارزه می کنند. این مهم است که همه زنان 
و مردان به خطر طالبان به خوبی پی برده اند. در این 
تصامیم سخت همه ملت در کنار دولت خواهد بود. 
این هم صدایی، افغانستان را در این مرحله از هجوم 

تروریستان نجات خواهد داد.

سرنوشت صلح در میدان جنگ تعیین خواهد 
شد

دولت و مردم ماه های طوالنی را برای رسیدن به یک 
نتیجه مثبت از صلح، انتظار کشیدند؛ اما طالبان در 
باور ندارند. آنان برای  عمل نشان دادند که به صلح 
داشتند.  لحظه شماری  بین المللی  نیروهای  خروج 
به  بین المللی، طالبان دست  نیروهای  از خروج  پس 
از  مردم  عام  قتل  زدند.  خشونت ها  از  جدیدی  موج 
و...  تا مالستان، هلمند، قندهار، هرات  اسپین بولدک 
دل  حاال  است.  گروه  این  خشن  رفتار  نشان دهنده 
بستن به دوحه و یا هر مکان دیگری بیهوده و وقت 
را ضایع کردن است. باید راه صلح را در میدان جنگ 
جست وجو کرد. تغییر در میدان جنگ سبب تغییر در 

موقف طالبان خواهد شد.

مسوولیت جهان
کشورهای جهان خطر تروریسم را باید در افغانستان 
برخی  و  القاعده  با  طالبان  رابطه  بگیرند.  جدی 
برای  گروه  این  است.  نشده  قطع  دیگر  کشورهای 
است.  بزرگ  تهدید  یک  جهان  و  منطقه  افغانستان، 
قباحت زدایی،  طالبان،  برای  سرخ  فرش  کردن  پهن 
هم پیاله شدن  و  گروه  این  رفتار  قبال  در  بی تفاوتی 
با رهبران طالبان سبب خواهد شد تا آتش این فتنه 

دامن همه را بگیرد.
نهاد های حامی حقوق بشر، آزادی بیان، زنان و اقلیت ها 
نیز نسبت به رفتار طالبان در افغانستان متوجه باشند. 
این گروه با خاموش کردن صدای رسانه ها به جنایت 
و کشتار پنهان ادامه می دهد. صدای نهاد های یادشده 
نباید خاموش باشد. افغانستان از همکاری های کشور 
امریکا  به خصوص سازمان  ملل،  نهادهای دوست،  و 
و ناتو بابت حمایت شان ممنون است؛ اما انتظار دارد 
تا در این مقطع حساس نیز در برابر ائتالف نامقدس 
به  باثبات،  افغانستان  نباشند.  بی تفاوت  تروریستان 
در  تروریستی  موجودیت شبکه های  است.  همه  نفع 
برای جهان  بزرگ  نامقدس تهدید  ائتالف  قالب یک 

و بشریت است.

نیابتی در  انحصاری، تحت فشار جنگ  به صورت 
افغانستان قرار بگیرد که توسط سایر همسایه گان 
و کشورهای منطقه مشتعل شود. مسلماً کشورهای 
پیروزی  این  ایران  و  روسیه  تا  هند  از  منطقه 
یک جانبه پاکستان را نمی پذیرند و دستان خود را 

برای این پیروزی باال نمی گیرند.
۵- بنابراین، پاکستان تالش خواهد کرد تا با سقوط 
دادن چند شهر از طریق طالبان، حکومت غنی و 
ناسیونالیسم پشتون را وادار به کنار رفتن کند و یک 
دولت مشترک از طالبان و گروه های دیگر تنظیمی 

و قومی متمایل به خود بسازد.
نظامیان  برخی  که  دارد  وجود  نیز  نظر  این   -۶
صدد  در  آی اس آی  و  ارتش  داخل  در  پاکستانی 
پیروزی یک جانبه طالبان هستند و نمی خواهند این 
فرصت را از دست بدهند. آن ها احساس می کنند 
را  افغانستان  در  پشتون  اسالمی  بنیادگرایی  که 
نمی تواند خطری  این،  و  کنند  مدیریت  می توانند 

برای دولت سکوالر پاکستان باشد.
۷- هنوز اوضاع متغیر و شکننده است و نمی توان 
به صورت قطعی تصمیمات نهایی پاکستان را در 
است،  مشخص  آن چه  اما  خواند.  افغانستان  مورد 
این است که پاکستان برای شکستن ناسیونالیسم 
جامعه پشتون در حاکمیت افغانستان و جانشینی 
است.  بسته  کمر  جامعه،  این  اسالمی  بنیادگرایی 
تا حاال اوضاع در مسیر این سیاست پاکستان قرار 

دارد.
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راه صلح افغانستان را ارایه و شریک کرده است. این 
و  تدوین  کشور  عینی  واقعیت های  بنیاد  بر  نقشه ها 
که  خارج  از  ارایه شده  نسخه های  بود.  شده  تنظیم 
عجله  و  با شتاب  نداشت  با شرایط کشور هم خوانی 
تحمیل شد. این نسخه ها سبب شد تا دولت افغانستان 
دور زده شود. در همین سیاست، طالبان مشروعیت 
سیاسی پیدا کردند و در سطح بین المللی احیا شدند. 
از  طالبان،  یک جانبه  خواسته های  رویکرد  همین  با 
نسخه  شد.  عملی  گروه،  این  زندانیان  رهایی  جمله 
در  و  جامعه  در  گمان ها  و  بیرونی صلح سبب شک 
الیه های  در  بدگمانی هایی  و  بدبینی  با  موارد  برخی 
مختلف همراه شد. با این همه، حکومت برای رسیدن 
به صلح حاضر به قربانی بزرگ شد. رهایی زندانیان 
را  بلکه فرصت  نکرد؛  به صلح کمک  تنها  نه  طالبان 
برای جنگ طلبی طالبان بیش تر کرد. پس از ۱۱ ماه 

انتظار در دوحه هیچ پیش رفتی در گفت وگو های صلح 
حکومت  فهرست  صدر  در  آتش بس  نمی شود.  دیده 
قرار دارد؛ اما همین موضوع در انتهای فهرست طالبان 

است.
بیرونی، رسیدن  با نسخه  به نظر می رسد که  اکنون 
به صلح دشوار است. مهم تر از همه طی ۱۱ ماه ثابت 
هم چنان  ندارند.  صلح  برای  طرحی  طالبان  که  شد 
آنان عماًل میز صلح را ترک کرده و در میدان جنگ 
حاضر شده اند. حاال وقت آن است که حکومت و مردم 
موضوع،  تعیین  صلح،  آجندای  خلق  در  افغانستان 
شرایط و معیارهای اساسی برای صلح، نقش برازنده 

داشته باشند.

تصویر واقعی از طالبان
از زمان آغاز گفت وگوهای صلح صداهای زیادی مبنی 

در  پشتون  ناسیونالیسم  جانشین  افغانستان  در  را 
این  ممثل  طالبان  اکنون  کند.  سیاسی  حاکمیت 

بنیادگرایی دینی جامعه پشتون هستند.
و  غنی  اشرف  که  زمانی  تا  پاکستان  بنابراین،   -۳
تالش  نوع  هیچ  بماند،  باقی  ارگ  در  حکومتش 
انجام  صلح  مذاکرات  برای  را  جدی  و  صادقانه 
نمی دهد. پاکستان معتقد است که هر نوع همکاری 
به  فعلی  بقای حکومت  موجب  مذاکرات صلح  در 

ریاست غنی می شود.
توسط  یک دست  دولت  تشکیل  از  پاکستان   -۴
طالبان با پیروزی نظامی این گروه به اندازه ناکامی 
و شکست آن در جنگ، احساس نگرانی می کند؛ 

دولت و مردم ماه های طوالنی را برای رسیدن به یک نتیجه مثبت از صلح، انتظار کشیدند؛ اما طالبان در عمل نشان دادند 
که به صلح باور ندارند. آنان برای خروج نیروهای بین المللی لحظه شماری داشتند. پس از خروج نیروهای بین المللی، 

طالبان دست به موج جدیدی از خشونت ها زدند. قتل عام مردم از اسپین بولدک تا مالستان، هلمند، قندهار، هرات و... 
نشان دهنده رفتار خشن این گروه است. حاال دل بستن به دوحه و یا هر مکان دیگری بیهوده و وقت را ضایع کردن است. 

باید راه صلح را در میدان جنگ جست وجو کرد. تغییر در میدان جنگ سبب تغییر در موقف طالبان خواهد شد.
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درباره انتخاب لباس سیاه و چادر 
دولتی  مکتب های  در  سپید 
مشخصی  تاریخ  دخترانه، 
ذکر نشده، اما مطابق روایت 
کتاب های تاریخ، با ایجاد اولین 
ملکه  توسط  دخترانه  مکتب 
خان،  امان اهلل  شاه  خانم  ثریا، 
در سال ۱۲۹۹ خورشیدی، به تعداد چهل دانش آموز 
دختر که به گونه رسمی مشغول آموزش بودند، چادر 
سپید، لباس سیاه و جوراب سیاه به تن می کردند. به 
همین ترتیب در نخستین سال های ایجاد مکتب های 
یونیفورم  به گونه  لباس سیاه و چادر سپید  دخترانه، 
برای دانش آموزان مکتب انتخاب می شود و با گذشت 
سال ها و افزایش تعداد مکتب های دخترانه در سطح 
شهر و والیات، این دو رنگ، به عنوان رنگ معارف در 

بین مردم جا می افتد.
 ۱۳۱۲ سال  در  شاه  محمد ظاهر  آمدن  کار  روی   با 
خورشیدی، با آن که نهضت زنان رنگ جدیدی به خود 
می گیرد، اما عده زیادی از خانواده های سنتی، هنوزهم 

رفتن دختران  به مکتب را تابو می دانند.
خانم سیما که اکنون در آستانه ۶۶ ساله گی قرار دارد، 
شده  فارغ  بلخی  رابعه  مکتب  از  ظاهر شاه  زمان  در 
خاطر  به   سال ها  آن  در  سیما،  خانم  گفته  به  است. 
کم تر  کشور،  مختلف  مناطق  در  حاکم  سنت های 

سال ها پیش زمانی که کودک 
بودم، از پدرم خواستم برایم 
اما  پدرم  بخرد.  قرآن  یک 
با عجله و چهره خشمگین 
کرده  اشتباهی  کار  گویا  که 
تا  خواست  من  از  باشم، 
قرآن  برای  را  کلمه »فروش« 
استفاده نکنم. آن زمان نمی دانستم که چرا پدرم 
چهره  و  می شود  حساس  قرآن  فروش  کلمه  به 
چهره اش  شود،  قهر  وقتی  پدرم  می کشد.  درهم 
دوست داشتنی نیست. از واکنش پدرم در حیرت 
پیش  کم  خیلی  روزمره  زنده گی  در  چون  بودم، 
می آید که از کلمه خرید و فروش استفاده نکنیم. 
و فروش  و کتابچه خرید  لباس، کتاب  برای غذا، 
استفاده می شود. با حالتی نامطمین خواستم دلیل 
این چهره درهم کشیده پدرم را بپرسم. گفتم: چرا 

آغا؟ 
گفت: »بچیم، برای قرآن کلمه هدیه استفاده کو، 
قرآن سخن خدا است. اگر زمین و آسمان را پول 
خرمن کنی، نمی تانی حتا یک حرف از قرآن شریفه 
بخری.« آن زمان ادای پسران مطیع و فرمان بردار 
را در آوردم و سرم را به نشان تایید تکان دادم؛ اما 
اشتباه  همواره  جوان شدم،  که  هم  زمانی  تا  حتا 
را  فروش  و  خرید  کلمه  قرآن  برای  و  می کردم 
استفاده می کردم. هنوز هم این طورم و گاه استفاده 

از واژه هدیه را برای قرآن کریم فراموش می کنم.
نمی دانم این عصر چندمین بار بود که کلمه هدیه 
را فراموش کرده بودم. این بار اما کلمه فروش را از 
زبان خودم نشنیدم. کودکی صدا می زد: »یاسین 

اکنون که از فیصله شورای وزیران حدود شش سال 
یونیفورم دختران مکتب  سپری شده است، هنوزهم 

به رنگ سیاه است.
وزیر  متوسطه  لیسه  استادان  از  یکی  حبیب،  ملیحه 
۸صبح  روزنامه  به  مورد  این  در  خان،  محمداکبر 
می گوید: »شش سال قبل مطابق الیحه وزارت معارف 
این شده  بر  قرار  نیز  محمداکبر خان  وزیر  لیسه  در 
بود که رنگ لباس دختران دانش آموز مطابق رنگ های 
تعیین شده، از سیاه به آبی و خاکستری تغییر کند. 
این تصمیم که خیلی جدی به نظر می رسید، بعضی 
رنگ های  مطابق  خاصی  عالقه مندی  با  دانش آموزان 
تعیین شده برای خود یونیفورم تهیه کردند، اما پیش 
دانش آموزان،  تمام  باالی  این الیحه  تطبیق شدن  از 
این تصمیم فروکش کرد و دوباره اعالن شد که باید 
یونیفورم دانش آموزان دختر به همان رنگ قبلی اش 
اگر وزارت معارف  باور ملیحه حبیب،  به  باقی بماند. 
با یک نظم خاص موفق به تبدیل رنگ سیاه که برای 
فصل  در  و  نیست  تایید  قابل  دانش آموزان  بیش تر 
از  بعد  می کند،  جذب  را  حرارت  بیش ترین  تابستان 
تغییر  یک  آموزش  قسمت  در  نشیب،  و  فراز  سا ل ها 
مثبت بود؛ اما بنا بر بی نظمی ای که این تغییر رنگ 
وزارت  بود،  کرده  ایجاد  مکتب ها  و  خانواده ها  برای 
معارف نخواست این بی نظمی  را نظم ببخشد و آن ها 
بدون هیچ زحمتی، رنگ سیاه را که گویا این رنگ، 
یک رنگ قبول شده و جا افتاده در بین مردم است، 

دوباره تایید کردند.«
در همین حال نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، 
به روزنامه ۸صبح می گوید: »با آن که تغییر رنگ لباس 
از طرف  تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۹۵  به  دانش آموزان دختر 
شورای وزیران تایید و فیصله شده بود و روی الیحه 
آن که رنگ سیاه در تمام مکاتب شهر و والیات به 
نیز  کارهایی  کند،  تغییر  و خاکستری  آبی  رنگ  های 
شورای  فیصله  مطابق  که  زمانی   اما  گرفت،  صورت 
کرد.  نظرسنجی  خانواده ها  از  معارف  وزارت  وزیران، 
بیش تر خانواده ها به دلیل مشکالت اقتصادی و عدم 
بعد  نظریه های شان  در کل  رنگ ها، که  به  دسترسی 
اقتصادی داشت، فیصله این شورا را نپذیرفتند. کابینه 
از  مجبور شد  معارف  وزارت  رای زنی های  از  بعد  هم 

می خری؟ ده روپه است.«
دوباره به شیشه  موتر می زند و جمله اش را تکرار 
تا  نداریم، یک  نان  می کند: »خیر اس کاکا، شب 
یاسین خو بخر...« راننده در حالی  که به دوردست ها 
نگاه می کند، آهسته شیشه موتر را بلند می کند و 
با دیدن صورت خسته  خودش در شیشه  پسرک 
و  برمی گردد  ناامید  می شود.  موتر، خسته تر  سیاه 
بسته ای از یاسین را که در دست دارد، به لباسش 
می مالد و گرد و خاک روی سرمایه اش را که برای 
فروش به بازار آورده است، پاک می کند. از این که 
جنسش خریدار ندارد، مایوس می شود. با بی میلی 
به کارش ادامه می دهد و کنار موتر دیگر می ایستد. 
نخواستم از او سوالی کنم و یا حداقل این را برای او 
بگویم که برای قرآن، هدیه استفاده کند. می دانستم 
که حتماً پدرش این کلمه را بارها برای او تکرار کرده 
می آمد،  چهارراه  به  وقتی  شاید  همین طور  است. 
مادرش نیز صدایش کرده بود: »برای قرآن شریف 
هدیه استفاده کنی بچیم، گناه داره.«  چهره اش را 
برگرداند، بی رمق و حال رفته نگاه سردی به من که 
به او خیره شده بودم، انداخت. نگاه غم باری بود که 
تا هنوز در خاطرم هست. از نگاه یک باره اش غافلگیر 
شدم و به سرعت نگاهم را دزدیدم. رنگ از صورتش 

فیصله قبلی خود صرف نظر کرده و مطابق خواست 
خانواده های دانش آموزان، لباس سیاه و چادر سفید را 
که برای بیش تر از خانواده ها قبول شده است، دوباره 

تایید کند.«
مروه در صنف دهم لیسه  عالی رخشانه درس می خواند. 
او که رنگ سیاه یونیفورم مکتبش را نمی پسندد، به 
همین دلیل بارها از خانواده اش تقاضا کرده است که 
او را به یکی از مکاتب خصوصی تبدیل کند. مروه که 
برایش دست  لباس سیاه حس دل تنگی  پوشیدن  با 
می دهد، گویا یونیفورم سیاه مکتبش او را در فضای 
سیاه و محدود قرار می دهد. به گفته او، در کشوری 
که همیشه سیاهی بر سپیدی چیره گی داشته است، 
اگر حد اقل این تاریکی و سیاهی از لباس دانش آموزان 

دختر برداشته می شد، خیلی خوب بود.
لیسه  یازدهم  از دانش آموزان صنف  زهرا، یکی دیگر 
عالی رخشانه، می گوید به خاطر نگرانی  ای که او نسبت 
به اوضاع نا به سامان کشور دارد، رنگ ها در زنده گی او 
کاماًل مفهومش را از دست داده است و او نمی تواند در 

هیچ رنگی آرامشش را جست وجو کند. 
در همین حال زکریا بارکزی، روان شناس، می گوید در 
مکاتب دخترانه همین گونه که رنگ سیاه معنا و مفهوم 
خود را پیدا کرده و ذهن عامه را به خود جلب کرده 
است، اگر دفعتاً به عوض این رنگ، رنگ های دیگری 
جاگزین شود، مشکالت فرهنگی و روانی را در قبال 

خواهد داشت.
 به باور آقای بارکزی رنگ ها در آموزش دانش آموزان 
نقش اساسی دارد. او می گوید اگر وزارت معارف این 
آموزشی  وسایل  و  میز  صنف،  رنگ  از  را  تغییرات 
دانش آموزان شروع کند، باالخره به مرور زمان تغییر 
رنگ لباس شاگردان نیز امکان پذیر خواهد شد. به گفته 
وی، رنگ ها به صفت محرک در یادگیری دانش آموزان 
تاثیر عمیق می گذارد و انسان ها به  خاطر بالقوه بودن 
نماد زنده گی خود، مطابق میل خود به رنگ ها مفهوم 

روانی می دهند.
جامعه شناس،  فریور،  محمدموسی  دیگر  جانب  از 
می گوید که اکنون دانش آموزان مکتب های افغانستان 
هر  از  بیش تر  آن ها  و  دارند  قرار  نامصون  فضای  در 

تغییری شدیداً به تغییر امنیتی نیازمند  ند.

پریده بود. سن و سالش در حدود ۱۰ سالی می آمد. 
لبا سش پاره بود. بسته  دست داشته اش را بار دیگر با 

لباسش پاک کرد و بعد بوسید. 
همین طور که به او نگام می کردم، به این اندیشیدم 
که جنگ و فقر چه بر سر مردم می آورد. ده سال از 
عمرش نگذشته است، اما در این کودکی شانه هایش 
غم نان و گرسنه گی را خیابان به خیابان می کشد. 

پسرک خیابانی خسته و گرسنه را در شیشه  عقب 
موتر نگاه می کردم؛ کنار هر موتر می ایستاد و پس از 
لحظه ای که راننده یا مسافر به او توجهی نمی کرد، 
سراغ موتر دیگر می رفت؛ اما چه کسی فریاد خفته 
در گلوی او را با دل و جان درک می کرد؟ چه کسی 
و  بود  ارزش آن پسرک  تنها  قرآن، که  به حرمت 
حاال به دلیل گرسنه گی آن  را به خراج گذاشته بود، 
توجه می کرد؟ هیچ کس. همه برای این که صدای 
کودکانه او را که داشت با گلوی خسته،  گرسنه گی، 
جنگ و مجبوریت را فریاد می زد، نشنوند، پنجره 
را یکی پس از دیگری می بستند. پسرِک خسته و 
بازار  این  بود متاعش در  با آن که دانسته  درمانده 
خریداری ندارد، ناامید نشد و با گام های آهسته راه 
چهارراه دیگر در پیش گرفت؛ به امید این که جلدی 

از سوره یاسین بفروشد و شب به خانه نان ببرد.

او،  گفته  به  بروند.  مکتب  به  داشتند  اجازه  دختران 
اکثریت خانواده های سنتی اجازه  از دالیلی که  یکی 
پوشش  نوع  بروند،  مکتب  به  دختران شان  نمی دادند 

یونیفورم مکتب بود. 
پیراهن  مکتب  دختران  یونیفورم  که  سال ها  آن  در 
بود،  سپید  چادر  و  جوراب  با  کوتاه  سیاه  دامن دار 
غیر اسالمی  را  لباس  این  خانواده ها  بیش ترین 
اجازه  را  دختران شان  دلیل  همین  به  و  می دانستند 

نمی دادند که به مکتب بروند.
در سال های بعدی پس از دوره ظاهر شاه، یونیفورم 
قبلی، ظاهراً  با حفظ رنگ  رفته رفته  مکتب دخترانه 
به خود می گیرد. دختران مکتب های  را  شکل چپن 
دولتی سال های متواتر از این رنگ ها به عنوان یونیفورم 
مکتب شان استفاده می کنند، تا این که در سال ۱۳۹۵ 
خورشیدی، شمار زیادی از دانش آموزان مکتب ها، به 
دلیل این که سیاه رنگ غم انگیز است و این رنگ در 
فصل گرما بیش ترین حرارت آفتاب را جذب می کند، 

خواهان تغییر رنگ یونیفورم شان می شوند. 
به  ویژه  یک مدت طوالنی بحث های داغی بین مردم 
فعاالن جامعه  مدنی در این ارتباط شکل می گیرد، تا 
این که به تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۹۵ شورای وزیران فیصله 
مکتب های  دانش  آموزان  یونیفورم  رنگ  که  می کند 
و  آبی  به  سیاه  رنگ  از  والیات  و  شهر  در  دخترانه 

خاکستری تغییر کند. 

شریف دانه ۱۰ روپه گک، کاکا یاسین می خری؟« 
ناشی  هوا  آلوده گی  است.  راه بندان کسل کننده ای 
می شود،  بلند  موترها  از  که  خاک  و  گرد  دود،  از 
خفقان آور است. از سویی هم سروصدای موترهای 
قراضه روح آدم را می خراشد. سر چهارراه پولیس 
ترافیک با شکم پیش آمده و چهره آفتاب زده آهسته 
و بی انرژی عالمت توقف و حرکت را بلند می کند. 
آن سوتر در  قطار سوم موتری با شیشه های سیاه 
ترافیک  به  می خواهد  این که  مثل  می کند،  هارن 
بفهماند که حواسش به او باشد. کودکان، پسران و 
دختران خیابانی میان موترها می دوند؛ یکی قلم در 
 دست دارد و دیگری مخلوط   کن ، یکی عروسک های 
رنگین و دیگری بادکنک  می فروشد. با آن که قهقهه 
می خندند، اما پشت چهره های خسته  شان کوله باری 
از غم و داستانی بس بلند و باال از فقر و جور روزگار 
پنهان دارند. با شور و شعف میان موتر ها می آیند. 
هیجان شان در یک روز کاری دیگر دیدنی است. 
از راه بندان زیاد بدشان نمی آید،  احساس می کنم 
برخالف من که مدام به ساعتم نگاه می کنم و پشت 
سرهم خمیازه می کشم. آنان ازدحام سر چهارراه را 
دوست دارند؛ چون به قول نسیم، کودک خیابانی، 

نسبت به دیگر ساحات شهر یک لقمه نان دارد.
همین طور که این منظره را نگاه می کنم، کودکی 
خیابانی خردسال  با سر و صورت چرکین و نگاه 
خسته به پنجره یک موتر کناری نزدیک می شود. 
بلند  راننده  به  رو  را  »یاسین«  سوره  از  بسته ای 
می خری؟  یاسین  »کاکا  می گوید:  و  می گیرد 
توجهی  اما  راننده  است.«  روپه  ده  نیست،  قیمت 
نمی کند. پسرک بار دیگر: »کاکا کاکا یاسین شریف 

رنگ یونیفورم دختران مکتبی چرا خاکستری و آبی نشد؟

کودک خیابانی در جست وجوی نان

از ظاهر شاه تا غنی؛ 

فقـــر؛ 

شمیم فروتن

اعجازالحق سامی
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از  موجی  میان  در  کشور  باشنده گان  از  شماری 
آسوده  زنده گی  برای  امنیتی،  و  سیاسی  نگرانی های 
تا  می کشند  انتظار  و  امیدوار ند  صلح  فضای  در 
یابد.  پایان  زودتر  هرچه  کشتار  و  خشونت  روزهای 
روز جمعه و بخشی از روز پنج شنبه کارمندان دولتی 
و غیر دولتی رخصتی دارند. با وجود گسترش جنگ 
در کشور، تفریح گاه های کشور هنوز هم مثل گذشته 
مکان های  از  یکی  سالنگ  است.  پرجنب و جوش 
که  است  کشور  باشنده گان  برای  پروان  تفریحی 
نقاط  از  داخلی  گردشگر  صدها  میزبان  همه ساله 
مختلف کشور می باشد؛ حتا گاهی گردشگران خارجی 
تفریحی  منطقه  این  سرد  فضای  و  سالنگ ها  از  نیز 

دیدن می کنند.
کنار دریای خروشان سالنگ که آب سرد، توت، دوغ و 
فضای سبز دارد، روزهای جمعه و پنج شنبه میزبان ده ها 
باشنده کابل و والیت های جنوبی کشور است که برای 
تفریح در این جا جمع می شوند. سمیر وصال، باشنده 
آمده  سالنگ  به  دوستانش  با  قندهار،  والیت  اصلی 
است. وی در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که در 
سال های اخیر چندین بار با دوستانش تصمیم گرفته اند 
که به سالنگ بیایند تا فضای سبز و سرد این دره را 
از نزدیک احساس ببینند، ولی هر از گاهی مشکالت 
امنیتی در مسیر والیت راه دلیل شده است که موفق 
به این کار نشوند؛ اما این بار صد دل را یک کرده اند تا 
خود را به پروان برسانند. به گفته سمیر، قندهار اکنون 
وضیعت امنیتی خوبی ندارد، اما هیچ گاهی آنان اجازه 
نداده اند تا این وضیعت بر روزهای خوش زنده گی شان 

اخیراً بانک مرکزی از اتخاذ پالیسی »وام مسکن« با سقف 
۵ میلیون افغانی و موعد سررسید پنج سال برای آن عده 
از کارکنان دایمی سکتور عامه که دست کم سه سال 
در دولت وظیفه اجرا کرده باشند، خبر داده است. این 
پالیسی به صورت واضح تنها آن عده از کارکنان دولتی 
صدهزاری  معاشات  دارای  که  کرد  خواهد  مستفید  را 
باشند و نیز توانایی پیش پرداخت ۱۰ درصد مبلغ خرید 
را از جیب خود داشته باشند. بانک های تجارتی کشور 
در صورت عالقه مندی بر بنیاد شرایط وضع شده بانک 
واجد  متقاضیان  برای  وام مسکن  به  رابطه  در  مرکزی 
شرایط به منظور خرید و اعمار منزل، وام اجرا خواهند 

کرد.
وام مسکن یک محصول مالی با میعاد معموالً الی سی 
سال در جهان است که توسط بانک ها برای خانواده های 
کم درآمد که استطاعت خرید مسکن را با پول شخصی 
و به طور نقد ندارند، به هدف خرید منزل در برابر تکتانه  
داده می شود. انواع دیگر وام مسکن هم چنان به هدف 
اعمار، توسعه،  بازسازی و به سازی منزل و موارد نظیر 

آن، اعطا می شود.
معرفی  مرکزی  بانک  توسط  حالی  در  پالیسی  این 
می شود که گسترش دامنه  جنگ و ناامنی در ۲۰ والیت 
کشور و سقوط مرکز بیش از صد ولسوالی بر فعالیت های 
اقتصادی به شمول فعالیت های سکتور بانکی و سکتور 
جایداد به شدت سایه افکنده و اقتصاد کشور را عمالً  
دچار رکود ساخته است. از جانب دیگر، به دلیل وخامت 
اوضاع امنیتی و سیاسی در کشور، مردم در تالش یافتن 
در  مهم شان  اولویت  و  هستند  وطن  ترک  برای  راهی 
جایداد  و  منزل  روی  سرمایه گذاری  حالتی  هم چون 

نیست.
 )۱ است:  شده  ترتیب  ذیل  بخش  دو  در  مقاله  این 
واکاوی، نقد و شرح دالیل غیرعملی بودن پالیسی »وام 
خرید مسکن« که توسط اجمل احمدی طراحی شده 
و ۲( اقدامات بانک مرکزی پیرامون وام مسکن قبل از 

سرپرستی او.

بخش نخست: نقد پالیسی وام خرید مسکن
در  مسکن  خرید  وام  کوتاه:  بازپرداخت  موعد   -1
جهان یک محصول مالی درازمدت و معموالً دارای مدت 
بازپرداخت الی ۳۵ سال است. میانگین وام مسکن در 
کشورهای مختلف بین ۲۰ الی ۲۵ سال است. تعیین 
مسکن  خرید  وام  برای  سال  پنج  بازپرداخت  موعد 
توسط بانک مرکزی افغانستان هم از اصول پذیرفته شده 
با آن چه در سایر  لحاظ روش معمول  از  و هم  نیست 
به  و  ندارد  سازگاری  است،  متداول  جهان  کشورهای 
کارکنان  از  بزرگی  بخش  معاشات  بودن  پایین  دلیل 
دولت، این پالیسی در صورت تطبیق، تنها آن کارمندانی 
را مستفید خواهد کرد که برخالف هدف وام مسکن، 
به  باشند.  صدهزاری  ماهوار  ناخالص  معاشات  دارای 
بازپرداخت وام مسکن طوالنی  پیمانه ای که میعاد  هر 
باشد، به همان پیمانه مبلغ اقساط کاهش می یابد و به 

خشونت ها در کشور تاثیری بر این خنده  هایش نداشته 
است؟ گفت که چرا نی، این فضا بی تاثیر نبوده و نیست.
را  بتوانند لحظه ای  این که  برای  زرلشت و خانواده اش 
دور از خبرهای کشتار و خشونت باشند، به سالنگ پناه 
آورده اند. زرلشت می گوید که مردم افغانستان به شمول 
خانواده او از وضعیت پیش آمده در کشور خسته اند و 
انتظار دارند این روزها زودتر به پایان برسد و مردم در 

فضای آرام زنده گی کنند. 
روزهای  نیز  کابل  شمال  در  پنجشیر  پروان،  کنار  در 
از  زیادی  شمار  و  است  مهمان دار  پنج شنبه  و  جمعه 
شهروندان کشور به این والیت سفر می کنند. پنجشیر 
که  است  طبیعی  محصوالت  و  گوارا  آب  دارای  نیز 
این والیت تالش می کنند  به  گردشگران هنگام سفر 
از همه داشته های آن استفاده کنند. توت، دوغ، قیماق، 
چهارمغز و دیگر محصوالت طبیعی از داشته های این 

فاقد سرپناه شخصی باشند، نخواهند توانست، تضمین 
قباله شرعی را غرض اخذ وام مسکن به تضمین بانک 
بگذارند؛ زیرا به این ترتیب، مسکن مورد نظر اگر آپارتمان 
باشد،  از این که آپارتمان ها عمدتاً به سند رهنما خرید 
و فروش می شود، فاقد قباله شرعی است و زیر تضمین 
تضمین  پهلوی  در  آن،  بر  مزید  نمی تواند.  گرفته  قرار 
قباله شرعی، تضمین دو کارمند بر حال دولت منحیث 
ضامن و معاش کارمند نیز بر شرایط تضمین اضافه شده 
تضمین گنجانده شده  در شرایط  این،  بر  است. عالوه 
را ضمانت کند  کارمند  باید یک  اداره/وزارت  است که 
و در صورتی که کارمند نتواند قرضه را پرداخت کند،  
معنای  بپردازد.  را  مربوطه اش  کارمند  قرضه  باید  اداره 
این شرط این است: در صورتی که یک کارمند از اداره 
منفک شود و یا استعفا دهد، اداره مربوطه باید وام وی 
را تصفیه کند. حتا اگر اداره مربوطه، وام را تصفیه کند،  
پرسش این است که این اداره با مسکن به جا مانده از 
کارمند چه کند؟ این  شرایط چندالیه  تضمین در حالی 
معتبر،  و  موجود  شواهد  بنیاد  بر  که  است  شده  وضع 
اجمل احمدی قبل از احراز سرپرستی ریاست کل بانک 
مرکزی، شرایط تضمین قروض این بانک را در مجالس 
متعدد سطح عالی در داخل و خارج از کشور مسخره 
خود  آن که  از  پس  اما  بود.  خوانده  احمقانه  و  می کرد 
اتخاذ  با  کرد،  احراز  را  مرکزی  بانک  سمت سرپرستی 
پالیسی های  پیشگام  و  بانی  را  خود  اقدامات،  هم چون 

مسخره در این بانک معرفی کرد.

4- مستفید شونده گان خاص: هرچند بانک مرکزی 
دست رسی  تسهیل  را  پالیسی  این  اتخاذ  از  هدف 
تعیین  اما  می گوید؛  مسکن  وام  به  دولت«  »کارکنان 
کسر  سال،   ۵ بازپرداخت  میعاد  میلیون،   ۵ وام  سقف 
با  ماهوار  اقساط  بازپرداخت  برای  معاش  درصد   ۳۰
پیش پرداخت  و  باقی مانده  بیالنس  از  تکتانه  سنجش 
۱۰ درصد قیمت خانه توسط متقاضی، ثابت می کند که 
برخالف هدف اساسی وام مسکن، تنها گروه مشخصی 
از کارمندان دولت که دارای معاشات ماهوار صدهزاری 
بیالنس  روش  براساس  تکتانه  که  در صورتی  آن هم  و 
باقی مانده سنجش شود، واجد شرایط اخذ وام مسکن 
است. هم چنان از این که معاشات خیلی بلند اغلباً برای 
کارکنان قراردادی پرداخت می شود و یا هم این که این 
بلند  بست های  کارکنان  از  اندکی  تعداد  به  معاشات 
که دارای مصونیت وظیفوی کم تری هستند، پرداخت 
و  بالقوه  شونده گان  مستفید  تعداد  بنابراین،  می شود، 
اندک و کاماًل برگزیده شده خواهد  حقیقی وام مسکن 

بود.
نظر  در  را  ذیل  مثال  موضوع،  اثبات  و  توضیح  برای 
طور  به  را  مسکن  وام  ساالنه  تکتانه  اگر  می گیریم. 
با درنظرداشت میعاد  میانگین ۱۰ درصد فرض کنیم، 
بازپراخت پنج سال، قیمت مسکن به طور میانگین ۳ 
برای  ناخالص  معاش  درصد   ۳۰ کسر  افغانی،  میلیون 
روش  براساس  تکتانه  سنجش  وام،  قسط  بازپرداخت 
قیمت  درصد   ۱۰ پیش پرداخت  و  باقی مانده  بیالنس 
مسکن توسط کارمند متقاضی، یک مقروض باید در هر 

والیت است که مردم بیرون از این والیت بیش تر دوست 
دارند از این محصوالت هنگام سفر استفاده کنند.

پنجشیر یک دره است. فضای سبز و هوای سرد این 
والیت، بیش  از هر جای دیگر برای گردشگران مورد 
توجه است. از سوی دیگر این والیت از لحاظ امنیتی 
در وضعیت خوبی قرار دارد و مردم آن نیز مهمان نواز 

هستند.
 عتیق جویا، از باشنده گان کابل، با جمعی از اعضای 
خانواده خود و خانواده خسرش به این والیت آمده اند. 
او اکنون نامزد است. وی در مصاحبه با روزنامه ۸صبح 
را  روز خوشی  تا  است  آمده  پنجشیر  به  که  می گوید 
وضعیت  اخیر  روزهای  در  وی،  گفته  به  کند.  سپری 
نگران  از پیش  را بیش   آنان  امنیتی کشور  و  سیاسی 
جاهای  و  خوب  هوای  از  مردم  است  نیاز  و  ساخته 

تفریحی لذت ببرند. 
خوبی های  کنار  در  افغانستان،  شهرهای  در  زنده گی 
رنج می برد.  نیز  از مشکالتی  دارد، همواره  زیادی که 
یکی از مهم ترین مشکالت، نبود مکان های تفریحی در 
شهرهای بزرگ است. از جانب دیگر، فرصت استفاده از 
فضای سبز و سرد والیت های شمال کابل برای حداقل 
فصل های  در  و  است  میسر  پایتخت نشینان  از  برخی 
به  والیات  سایر  و  کابل  از  نفر  هزار  ده ها  سال،  گرم 
والیت های پروان و پنجشیر به تفریح می آیند. در کنار 
این دو والیت، بامیان نیز به دلیل داشتن طبیعت بکر 
و زیبا از جمله بند امیر، که نخستین پارک ملی کشور 
را در فصول گرم سال  است، ده ها هزار گردشگر  نیز 

جذب می کند.

ماه  ۵۷ هزار و ۳۶۷ افغانی را از معاش خویش به شکل 
قسط به بانک پرداخت کند تا بتواند در مدت پنج سال 

بدهی اش را تصفیه کند.
حاالً  اگر معاش ناخالص یک کارمند ۸۰ هزار افغانی باشد 
و قسط ماهانه قرضه موصوف همراه با تکتانه آن اندکی 
بیش تر از ۵۷ هزار افغانی شود،  کارمند موصوف به دلیل 
نداشتن درآمد کافی برای پرداخت اقساط قرضه برای 
دریافت وام مسکن هرگز واجد شرایط نخواهد بود. حتا 
اگر تمام معاش خالص موصوف که از آن مالیه، تقاعد 
و مأکوالت کسر شده باشد، نیز به بانک پرداخت شود، 
کفایت قسط یک ماه وام او را نخواهد کرد. از آن جایی 
که مقدار معاش ماهوار اکثریت مطلق کارمندان دولتی 
زیر صدهزار افغانی در ماه است، بنابراین، قطعاً کفایت 
قسط ماهوار قرضه را براساس سنجش فوق نمی کند. به 
این دلیل، پالیسی مذکور به هیچ عنوان فراگیر و عملی 
نیست و حتا در حاالتی که بانک ها به جبر به اعطای وام 
مسکن توسط اجمل احمدی وادار شوند، تنها کارکنان 
برگزیده شده و خیلی اندک دولتی از آن مستفید خواهند 
شد که در عمل یا دارای سرپناه هستند و یا هم نیازی 

برای اخذ وام غرض خرید و ساخت مسکن ندارند.

5- تناقضات در تناسب میان سطح معاش، قسط 
ماهوار و میعاد بازپرداخت قرضه: در رابطه به قسط 
ماهوار قرضه آن چه در جهان متداول است، معموالً کسر 
۲۰ درصد از معاش ماهوار مقروض است؛ زیرا مهم است 
تا از معاش مقروض، تقاعد، مالیه و سایر مصارف ضروری 
زنده گی او کسر شود و سپس یک درصد مناسب معاش 
)معموالً  ۲۰ درصد( برای قسط قرضه تخصیص یابد. از 
جهان  در  دلیل  این  به  مسکن  قرضه  میعاد  همین رو، 
خیلی طوالنی تعیین می شود که افراد کم درآمد که اغلب 
با پرداخت ۲۰  دارای مسکن شخصی نیستند، بتوانند 
درصد معاش و یا درآمدشان به شکل قسط برای بانک، 
در درازمدت مبلغ قرضه و تکتانه آن را تصفیه کنند و 
صاحب مسکن شوند. حاال با درنظرداشت سقف وام ۵ 
میلیون افغانی، معیاد بازپرداخت ۵ سال و کسر ۳۰ درصد 
از معاش ماهانه کارمند برای قسط قرضه که توسط بانک 
مرکزی در پالیسی وام مسکن تسجیل یافته است، نرخ 
تکتانه ساالنه ۱۰ درصد، سنجش تکتانه براساس روش 
قیمت  پیش پرداخت  درصد   ۱۰ و  باقی مانده  بیالنس 
مسکن توسط متقاضی، اگر محاسبه کنیم، معاش ماهوار 
یک کارمند باید حداقل مبلغ سه صد هزار افغانی باشد 
تا با کسر ۳۰ درصد از معاش ماهوار خویش بتواند برای 
دریافت وام ۵ میلیونی واجد شرایط شود. بنابراین، این 
تناقضات فنی اجازه نخواهد داد که کارکنان کم درآمد 
که  افغانی(  هزار   ۴۰ زیر  معاشات  )صاحبان  دولتی 
نیازمندان واقعی مسکن هستند، با شرایط وضع شده از 
جانب بانک مرکزی بتوانند از وام خرید مسکن مستفید 
درصد  از ۳۰  قسط  افزایش  که  است  ذکر  قابل  شوند. 
معاش ماهوار یک کارمند به ۴۰ درصد یا بیش تر از آن 
غرض واجد شرایط ساختن یک کارمند دولت برای اخذ 
قرضه، به دالیل چشم انداز وضعیت تورم پولی در آینده 
و پایین آمدن سطح عاید حقیقی کارمندان دولت که 
با درنظرداشت سطح قیمت ها، تکافوی مصارف ضروری 
و  نخواهد کرد، هرگز مطلوب، منطقی  را  زنده گی شان 

معقول نیست.
ادامه در صفحه 7

تاثیر منفی بگذارد.
که  هستیم  »خوشحال  می کند:  تصریح  وصال  سیمر 
امروز موفق شدیم به سالنگ زیبا بیاییم. سالنگ جای 
از  مردم  که  می فهمیم  دارد.  هوای سرد  است،  خوبی 
جنگ خسته هستند، اما در طول عمر ما جنگ بوده و 
ما در جنگ بزرگ شده ایم، حاال باید از امکانات حداقلی 
که در کشور ما فراهم است لذت ببریم. نفرین به جنگ 

و خشونت، اگر ما را از زنده گی خسته بسازد!«
با این حال در گوشه دیگر از تفریح گاه سالنگ، بانویی 
آدم  که  خنده ای  چنان  می خندد؛  بلند  همراهانش  با 
گاهی فکر می کند فضای مغموم و ترسناک جنگ، هیچ 
تاثیری بر مردم کشور نداشته است. زرلشت هاشمی 
از  با جمعی  اصلی کابل است که  باشنده گان  از  یکی 
اعضای خانواده و دوستانش به ولسوالی سالنگ آمده 
و  جنگ  آیا  که  پرسیدم  زرلشت  از  ابتدا  در  است. 

این ترتیب کارکنانی که دارای معاشات پایین تر باشند 
را واجد شرایط برای اخذ وام می سازد. از این رو،  وضع 
محدودیت در موعد بازپرداخت یکی از نقایص راهبردی 
این پالیسی است که از لحاظ اصول و عمل با تجارب 

متداول جهانی کاماًل در تضاد است.

 ۵ مبلغ  تعیین  وام:  سقف  غیرواقعی  تعیین   -2
میلیون افغانی منحیث سقف وام که به نرخ مبادله امروز 
معادل ۶۲۵۰۰ دالر امریکایی می شود، به متقاضیان وام 
اجازه نخواهد داد تا منزلی را خریداری کنند که قیمت 
در  این که  مگر  باشد؛  تعیین شده  سقف  از  بیش تر  آن 
پهلوی اخذ وام از پس انداز شخصی و یا سایر منابع  نیز 

استفاده کنند.
تضمین  میان  تناسب  رابطه،  این  در  دیگر  مهم  نکته 
یک  ارزش  اگر  که  معنا  این  به  است.  جایداد  ارزش  و 
به  بانک ها  باشد،   امریکایی  آپارتمان ۴۰ هزار دالر  باب 
دلیل نوسانات در قیمت مسکن، افزایش عدم مصونیت 
وظیفوی کارکنان دولت در سال های اخیر و چشم انداز 
وضعیت تورم پولی در آینده، اساساً به متقاضی مبلغ ۴۰ 
هزار دالر قرضه نمی دهند؛ بلکه احتماالً در نهایت الی 
۷۰ درصد قیمت آپارتمان مورد نظر را به متقاضی وام 
خواهند داد. از این رو، یک بانک در عمل معادل ۲۸ هزار 
دالر به متقاضی قرض خواهد داد،  نه ۴۰ هزار دالر که 
قیمت اصلی آپارتمان است. عالوه بر آن، متقاضی قرضه 
باید ۱۰ درصد قیمت منزل مورد نظر را هنگام خرید آن 
از جیب خود پرداخت کند که این کار برای کارکنان 
هستند،  سرپناه  اصلی  نیازمندان  که  دولت  کم درآمد 

خالی از دشواری  نخواهد بود.
هم چنان به دلیل این که خرید و فروش مسکن در کشور، 
به خصوص در شهرهای کالن، به دالر امریکایی صورت 
در  افغانی  ارزش  پی هم  کاهش  با  بنابراین،  می گیرد، 
برابر دالر امریکایی در آینده، مقدار تعیین شده وام برای 
است  یادآوری  شایان  بود.  نخواهد  بسنده  منزل  خرید 
که معیار متداول و اساسی برای تعیین مبلغ وام توسط 
متقاضی  بازپرداخت  توانایی  از  عبارت  مالی  موسسات 
است که براساس درآمد و ثبات وظیفه  موصوف سنجش 
می شود. از این رو، تعیین ۵ میلیون افغانی منحیث سقف 
وام مسکن توسط بانک مرکزی یکی از نارسایی های این 

پالیسی پنداشته می شود.

3- تضمین های متعدد و مفرط: در وام مسکن روش 
متداول این است که اساساً واحد مسکونی خریداری شده 
تضمین  زیر  مقروض  توسط  وام  کامل  بازپرداخت  الی 
بانک قرار می گیرد. این در حالی است که بانک مرکزی، 
وضع  تضمین  شرایط  از  یکی  منحیث  را  شرعی  قباله 
این است که به جز  کرده است. مسأله مهم در رابطه 
مکروریان ها و چند مجتمع رهایشی قیمتی و تجملی 
دیگر، در سراسر کشور بالک رهایشی ای پیدا نمی شود 
در  حتا  بدهد.  شرعی  قباله  آپارتمان هایش  برای  که 
بالک های  شهرنو،  شمول  به  پایتخت،  نقاط  بهترین 
بنابراین،  نیست.  شرعی  قباله  دارای  تجملی  رهایشی 
کارکنان دولت، به ویژه کارکنان دارای معاشات پایین که 

پروان و پنجشیر میزبان  است

آیا طرح بانک مرکزی عملی است؟

شایق قاسمی



آیا طرح بانک...
6- نبود مصونیت وظیفوی در دولت: نبود مصونیت 
وظیفوی در دولت به دالیل سیاسی، تبعیض، سلیقه و 
حتا عقده مندی زیر عنوان اصالحات که اقدامات اجمل 
احمدی در وزارت صنعت و تجارت و بانک مرکزی نمونه 
بارز و مستند آن است، یکی از چالش های بالقوه فرا راه 
رسیدن به هدف پالیسی وضع شده مسکن توسط این 
باعث خواهد شد  نبود مصونیت وظیفوی  است.  بانک 
که حتا کارکنان واجد شرایط برای وام مسکن به اخذ 
وام مبادرت نورزند؛ زیرا در صورت از دست دادن وظیفه 
در پرداخت اقساط قرضه و تکتانه آن به مشکل جدی 
مواجه خواهند شد. نبود مصونیت وظیفوی در دولت، 
بانک ها را نیز در دادن قرضه به کارکنان دولت متردد 
تن  نبود مصونیت وظیفوی دو  آن،  بر  مزید  می سازد. 
کارمند بر حال و دایمی دولت که همکار متقاضی شان 
را تضمین کنند،  متردد خواهد ساخت؛ زیرا در صورت 
در  ضامن  منحیث  آن ها  مقروض،   کارکن  برکناری 
از  داشت.  خواهند  مکلفیت  او  قرضه  اقساط  پرداخت 
مانند حذف و  افزایش دیگر  به  جانب دیگر، موارد رو 
تنزیل بست ها و تنقیص های گسترده در ادارات باعث 
اقساط  بازپرداخت  در  جدی  مشکالت  تا  شد  خواهد 
میان  به  آینده  در  مقروض  کارکنان  توسط  قروض 
حذف  و  غیرقانونی  برکناری های  نمونه،  طور  به  آید. 
تبعیض، سلیقه  دلیل  به  کارکنان  بست  سیستماتیک 
بانک  در  احمدی  اجمل  توسط  شخصی  عقده های  و 
مرکزی باعث شد تا آن عده کارکنان بانک مرکزی که 
حتا وام مسکن بدون تکتانه با میعاد ۱۵ سال به دست 
آورده بودند،  به مشکالت خیلی جدی در بازپرداخت آن 
مواجه شوند و در مواردی حتا اجمل احمدی با نقض 
قوانین و مقررات و پامال کردن حقوق قانونی و طبیعی 
این افراد، مانع استخدام شان در سایر ادارات دولتی شده 
مصونیت  نبود  از  ناشی  تشویش های  این رو،  از  است. 
نیاز  با وصف  باعث خواهد شد که  وظیفوی در دولت 
به مسکن،  کارکنان دولتی عالقه ای به اخذ وام مسکن 

نداشته باشند.

به  افغانستان  دولت  بلند:  معاشات  ناپایداری   -7
دالیل مشکالت روزافزون مالی توانایی پرداخت معاشات 
بلند را برای اکثر کارکنان خویش ندارد و معاشات بلند 
که به درصد خیلی  کوچکی از کارکنان دایمی دولت که 
معموالً در بست های بلند وظیفه اجرا می کنند، پرداخت 
می شود، نیز پایدار نخواهد بود. افزایش مشکالت مالی 
دولت باعث خواهد شد تا در آینده سطح معاشات بلند 
کارکنان  که  صورتی  در  یابد.  کاهش  و  شود  بازنگری 
دارای معاشات بلند با درنظرداشت توانایی بازپرداخت 
فعلی خویش وام مسکن اخذ کنند و در آینده به دلیل 
با  یابد،  کاهش  معاشات شان  بودجوی  محدودیت های 
قروض خویش  اقساط  بازپرداخت  در  مشکالت جدی 
مواجه خواهند شد و در نتیجه از رهگذر عدم توانایی 
خطرات  با  را  بانکی  سکتور  قروض شان،  بازپرداخت 
اعتباری بالقوه روبه رو خواهند کرد. مسأله دیگر در این 
رابطه این است که عدم پایداری معاشات بلند که غالباً 
امتیازی و استثنایی است، بانک ها را نیز در اعطای وام 

مسکن به کارکنان دولتی متردد خواهد کرد.

وام  مسائل  و  مباحث  در  زیرساخت ها:  نبود   -۸
مسکن تنها اعطای وام توسط بانک ها همه چیز نیست؛ 
به  نیاز  مسکن  وام  خدمات  عرضه  و  راه اندازی  بلکه 
موجودیت  شامل  زیرساخت ها  این  دارد.  زیرساخت ها 
بانکی،  برای سکتور  قانونی جامع  و  چارچوب حقوقی 
بازار تکامل یافته مسکن، سکتور عدلی و قضایی نیرومند 
برای حل وفصل قضایای حقوقی ناشی از خطرات نکول 
وام  بیمه  مالکیت،  حقوق  دعوا،  اقامه  و  مسکن  وام 
مسکن، کار شیوه های عملیاتی برای اعطای وام مسکن 
و حل وفصل قضایای حقوقی ناشی از وام مسکن و نیز 
بانک های تجارتی کشور  وام در  این  نیروی متخصص 
است. در نبود چنین زیرساخت های مهم، اتخاذ پالیسی 
چالش های  بانک ها،  توسط  آن  تطبیق  و  مسکن  وام 
بانکی  سکتور  سالمتی  و  ثبات  متوجه  را  ضمیموی 
خواهد کرد که در نهایت منجر به از دست رفتن اعتماد 

نیمه بند مردم باالی سکتور بانکی کشور خواهد شد.

مالی به خطر مواجه خواهد شد.

ساختار  بانکی:  سکتور  سپرده های  ساختار   -12
اخیر  سال   ۱۵ طی  کشور  بانکی  سکتور  سپرده های 
نشان می دهد که به طور میانگین ۷۵ درصد سپرده ها 
وام  این که  از  است.  بوده  )عندالمطالبه(  جاری  نوع  از 
نمی توانند  بانک ها  است،  میعاد طوالنی  دارای  مسکن 
سپرده های  به  اتکا  با  نقدینه گی  خطرات  دلیل  به 
کوتاه مدت و جاری،  قرضه های درازمدت را اجرا کنند. 
برای اجرای وام مسکن به صورت اساسی نیاز است تا 
بانکی تغییر کند و سپس  ساختار سپرده های سکتور 
روی پالیسی تمویل درازمدت کار شود. هرچند در سال 
۱۳۹۶ براساس تالش های رهبری سابق بانک مرکزی، 
بانک جهانی با تخصیص ۴۰ میلیون دالر امریکایی به 
توسط  مسکن  تمویل  آغاز  از  حمایت  برای  بانک  این 
بانک ها وعده داده بود؛ اما با آن هم این راه حل اساسی 
نیست و تا زمانی که ساختار سپرده های سکتور بانکی به 
صورت اساسی تغییر نکند، هرگونه تمویل درازمدت به 
شمول وام مسکن دشوار و با خطرات جدی نقدینه گی 
برای سکتور بانکی و ثبات نظام مالی کشور به همراه 

خواهد بود.

13- تناقض در پالیسی های بانک مرکزی: اجمل 
احمدی در حالی با اتخاذ پالیسی وام مسکن برای خود 
بر  عالوه  که  کند  طراحی  کاذب  دستاورد  می خواهد 
مشکالت و نقایص راهبردی فوق، تناقض جدی میان 
سیاست پولی و پالیسی وام مسکن بانک مرکزی وجود 
دارد. این تناقض در پالیسی های بانک مرکزی از زمانی 
اوراق  باالی  تکتانه  نرخ  احمدی  اجمل  که  شد  آغاز 
بهادار یک ساله این بانک را به ۶.۵ درصد و به تعقیب 
مرکزی  بانک  شبانه  سپرده های  باالی  تکتانه  نرخ  آن 
و  بی پیشینه   افزایش  این  داد.  افزایش  درصد   ۶ به  را 
مازاد  بانک ها  تا  شد  باعث  تکتانه  نرخ  در  غیرمنطقی 
بانک  در  خطری  هیچ  بدون  را  خویش  نقدینه گی 
مرکزی سرمایه گذاری کنند و عالقه ای برای گسترش 
قرضه به سکتور خصوصی نداشته باشند. به بیان دیگر، 
وقتی بانک مرکزی برای جلب مازاد نقدینه گی بانک ها 
تکتانه خیلی بلند پرداخت کند، دیگر هیچ بانکی انگیزه 
برای  اعتباری  خطرات  پذیرش  با  تا  داشت  نخواهد 
سکتور خصوصی و افراد در شرایط به شدت نابه سامان 
از این رو، تناقضات جدی در  کنونی، قرضه اعطا کند. 
پالیسی های بانک مرکزی انگیزه قرضه دهی بانک ها را 
در  اقدامات  تا  داد  نخواهد  اجازه  و  است  نشانه گرفته 
رابطه به وام مسکن نتیجه ملموس و مطلوبی را در پی 

داشته باشد.

14- مداخله بانک مرکزی در کارهای اداری قرضه 
بانک های تجارتی: نقش بانک مرکزی در قبال سکتور 
مالی اصوالً وضع قوانین و مقررات سکتوری و نظارت از 
از  عمل کرد موسسات مالی به هدف حصول اطمینان 
تطبیق قوانین و مقررات نافذه سکتوری و تأمین ثبات 
مالی، شفافیت و یک پارچه گی مالی است. این در حالی 
روشن  مسکن  وام  پالیسی  در  مرکزی  بانک  که  است 
کرده است که بررسی سوابق کارمند در اداره مربوطه 
ترتیب،   این  به  می گیرد.  صورت  مرکزی  بانک  توسط 
اداری  کارهای  تسهیل کننده  حد  در  مرکزی  بانک 
قرضه دهی بانک های تجاری، پرستیژ و وظایف خود را 
تنزیل داده است. بعد از وضع پالیسی مسکن،  وظیفه 
بانک مرکزی مطابق قانون نظارت از عمل کرد بانک های 
و  قوانین  سایر  و  معرفی شده  پالیسی  مطابق  تجارتی 
مقررات نافذه بانکی است. از این رو، بانک مرکزی این جا 
برخالف قانون و در حالی که خود ناظر سکتور است، 
در امور اداری مربوط به قرضه دهی بانک های تجارتی 
مداخله می کند. شاید بانک مرکزی این را تسهیل روند 
بداند؛ اما خود منحیث ناظر سکتور که فردا عمل کرد 
اصوالً  می دهد،   قرار  بررسی  زیر  راستا  این  در  را  آن 
نمی تواند در روند اداری قرضه دهی مداخله کند. هرچند 
عمل کردهای بی شمار اجمل احمدی بارها این را ثابت 
ساخته است که با قانون در افغانستان بیگانه و او خود 
قانون است. شایان ذکر است که بررسی سوابق کارمند 
در اداره مربوطه توسط بانک مرکزی با بررسی سوابق 
اعتباری کارمند در بانک اطالعاتی ثبت اعتبارات عامه 
بانک مرکزی متفاوت است و نباید این دو توسط این 

بانک اشتباه گرفته شود.

وضعیت  که  شرایطی  در  کالن:  اقتصاد  محیط   -15
عدم اطمینان ناشی از جنگ،  ناامنی و بی ثباتی سیاسی 
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افغانستان  مالی:  سکتور  ساختاری  مشکالت   -9
و نیز  دارای سکتور مالی مبتنی بر بانک است. اساساً 
در صورت توسعه نیافته گی کامل سکتور مالی، بانک ها 
نمی توانند وام های درازمدت )۱۰ سال و بیش تر از آن( 
را اعطا کنند. مزید بر آن، نبود بانک های اختصاصی وام 
مسکن در کشور نیز یکی از چالش های دیگر در برابر 
راه اندازی خدمات و محصوالت این وام است. هم چنان، 
برای  را  بستر  اساسی  طور  به  که  مالی  بازارهای  نبود 
امکانات مالی درازمدت فراهم سازد، نیز مشکل دیگری 
است که روی داشتن برنامه وام مسکن تأثیرگذار است. 
مسکن  وام  برای  که  نیست  معنا  آن  به  این  هرچند 
بازارهای مالی ایجاد شود؛ زیرا توسعه و تکامل سکتور 
بانکی و نیرومندسازی زیربنای این سکتور نیز می تواند 
قسمت زیادی از مشکالت این وام را در آینده حل کند. 
این چیزی است که در صورت بهبود وضعیت امنیتی در 
کشور و ایجاد بستر مساعد برای اقتصاد کالن،  حداقل 

بین ۱۵ الی ۲۰ سال از آن فاصله داریم.

روش  و  تکتانه  نرخ  تعیین  در  چالش ها   -10
میانگین  مرکزی،  بانک  آمار  بنیاد  بر  آن:  سنجش 
نرخ تکتانه از چندین سال به این سو حدود ۱۲ درصد 
است. هرچند در این جا نقد پالیسی وام مسکن بانک 
مرکزی با نرخ تکتانه ۱۰ درصد که پایین تر از میانگین 
نرخ تکتانه بازار است، صورت گرفته است؛ اما نظر به 
شدید  سایه افکنی  دلیل  به  اعتباری  خطرات  افزایش 
شرایط عدم اطمینان در کشور، افزایش درصد قروض 
دارای مشکل سکتور بانکی به ۲۲ درصد در ختم سال 
مالی ۱۳۹۹، چشم انداز پرخطر و نامطمین جو امنیتی 
و سیاسی در کشور،  کاهش پیوسته ارزش افغانی، نبود 
بازار ثانوی فعال برای فروش دوباره تضمین های جایداد، 
سنجش تکتانه براساس روش بیالنس باقی مانده و چند 
عامل دیگر به احتمال ۹۰ درصد، بانک های تجارتی به 
استثنای بانک های دولتی که متأثر از سیاست و مداخله 
حکومت هستند، حاضر نخواهند شد که با تکتانه ۱۰ 
درصد برای وام مسکن قرضه دهند،  مگر این که اجمل 
احمدی با توسل به فشارهای فراقانونی، سکتور بانکی را 
به اعطای این وام با تکتانه پایین و آن هم براساس روش 
بیالنس باقی مانده وادار سازد. اگر چنین شود، این کار 
برای سالمت و ثبات نظام بانکی کشور در چنین حالتی 

خیلی خطرناک و بحران زا خواهد بود.
بر  اتکا  با  انتقادی  مقاله  این  در  سنجش ها  هرچند 
محاسبه تکتانه براساس روش بیالنس باقی مانده و نرخ 
تکتانه ساالنه ۱۰ درصد صورت گرفته است که هزینه 
اگر  اما  نشان می دهد؛  پایین  را خیلی  تکتانه  حقیقی 
بانک ها به دلیل چشم انداز کاهش ارزش افغانی به دالیل 
خواهد  چنین  احتماالً   )که  نباشند  حاضر  پولی،  تورم 
را محاسبه  باقی مانده تکتانه  به روش بیالنس  تا  شد( 
کنند، در آن صورت یک مأمور دولت باید حداقل ۳۵۰ 
هزار افغانی معاش داشته باشد تا بتواند با پرداخت ۳۰ 
درصد معاش ناخالص خویش منحیث قسط ماهوار وام 
افغانی  هزار   ۹۵ معادل  که  خویش  مسکن  خریداری 
می شود، برای دریافت وام خرید مسکن واجد شرایط 

پنداشته شود.

11- نوسانات نامطلوب ارزش جایداد: بانک مرکزی 
در حالی از پالیسی وام مسکن حرف می زند که در بازار 
جایداد در سراسر کشور تاکنون هیچ شرکت حرفه ای 
طبق  بتواند  که  جایدادها  ارزش گذاری  اعتماد  قابل  و 
را  بین المللی محاسبه و گزارش دهی، جایدادها  اصول 
برای بانک ها ارزیابی و ارزش گذاری کند،  وجود نداشته 
است که چالش ها و شکایت های پی هم بانک ها از این 
این  است.  ادعا  این  بر  دالی  اخیر  سال های  در  ناحیه 
موضوع بیش تر وقتی جدی تر تلقی می شود که کاهش 
شهر  در  به ویژه  کشور،  در  جایدادها  ارزش  روزافزون 
تا بانک ها در حاالتی که یک  کابل، باعث خواهد شد 
به  کند،  تصفیه  را  وام خویش  نتواند  مقروض  کارمند 
فروش جایداد غرض حصول وام مبادرت ورزند. شایان 
جایدادها  فروش  برای  ثانوی  بازار  نبود  که  است  ذکر 
برای وام مسکن بیش تر از همه موارد به مشکل بانک ها 
در این زمینه خواهد افزود و در نتیجه سالمت سکتور 

به شدت روی اقتصاد کالن سایه افکنده و شاخص هایی 
اشتغال،  پولی،   تورم  مبادله،   نرخ  اقتصادی،  چون رشد 
بیالنس تادیات و درآمد سرانه را دچار نوسانات و شیب 
منفی کرده است، از دید اقتصاد کالن تطبیق برنامه وام 
مسکن مقدور نیست و هیچ نوع موثریتی نخواهد داشت.

وام  پیرامون  مرکزی  بانک  اقدامات  دوم:  بخش 
مسکن قبل از سرپرستی اجمل احمدی

برای نخستین بار بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ با ایجاد 
آمریت جداگانه ای برای وام مسکن، اولین گام را در این 
پالیسی  تدوین  با  ابتدا  در  آمریت  این  برداشت.  راستا 
قرضه ساختمانی، قرضه های بدون تکتانه را برای خرید 
و اعمار منزل برای کارکنان بانک مرکزی فراهم ساخت. 
به دنبال آن، حسب لزوم  دید رهبری وقت بانک مرکزی، 
این آمریت در تشکیل آمریت عمومی محاسبه و مالی 
این بانک مدغم شد. مزید بر آن، در دوره تصدی خلیل 
و  بیش تر  تدقیق  مرکزی،  بانک  اسبق  رییس  صدیق، 
مشورت فراگیر روی مسأله صورت گرفت و نتیجه گیری 
مانند ساختار سپرده های  به عواملی  نظر  این شد که 
وام  بلند  خطرات  و  قیمت ها  نوسانات  بانکی،  سکتور 
بانکی  مسکن در کشور، نبود ظرفیت الزم در سکتور 
برای اجرای وام مسکن، کافی نبودن منابع مالی بانک ها 
در مقایسه به سطح بلند تقاضا به وام انفرادی مسکن 
و تمویل پروژه های ساختمان سازی، نبود زیربنای الزم 
برای راه اندازی وام مسکن از طریق بانک های تجارتی، 
نبود زیرساخت های مکمله مانند بازار رهن و محصوالت 
بیمه وام مسکن، نبود زیربنای الزم حقوقی برای بیمه 
و بازار مسکن و در نهایت توسعه نیافته گی الزم سکتور 
مالی کشور هنوز راه درازی برای تمویل مسکن به طور 
معیاری، فراگیر و قابل اطمینان در پیش است و کارهای 
زیادی باید برای ایجاد بستر مناسب غرض وام مسکن 
اقدامات  نوع  از هر  انجام شود. تصمیم گرفته شد که 
عجوالنه و کوتاه بینانه که سالمت سکتور مالی را صرف 
به خاطر تسجیل دستاورد اسمی به خطر مواجه سازد، 
در  مسووالنه  اقدامات  آن،  با  هم زمان  شود.  اجتناب 
با  انجام گفت وگوهای سازنده  با  و  زمینه متوقف نشد 
مسووالن بانک جهانی توافق صورت گرفت که این بانک 
مبلغ ۴۰ میلیون دالر امریکایی را به طور بالعوض برای 
اجرای وام مسکن از طریق بانک های تجارتی در اختیار 
 ۱۳۹۸ مالی  سال  در  سپس  دهد.  قرار  مرکزی  بانک 
وجوه مورد نظر از طریق وزارت مالیه از بانک جهانی 
درخواست شد؛ اما از اجراات این بانک در زمینه تاکنون 

خبری در دست نیست.

جمع بندی و پیشنهادات
پالیسی وام مسکن که توسط اجمل احمدی، سرپرست 
سلب صالحیت شده بانک مرکزی طراحی شده است، 
پالیسی فراگیر و عملی نیست و از نقایص جدی فنی 
و راهبردی به شدت رنج می برد. تأکید بر تطبیق آن، 
سکتور بانکی را با مشکالت جدی مواجه خواهد ساخت. 
این پالیسی نه تنها به بازنگری جدی و حتا دوباره سازی 
دلیل  به  افغانستان  کنونی  شرایط  در  بلکه  دارد؛  نیاز 
نبود زیربنای کافی، توسعه نیافته گی الزم سکتور مالی و 
چالش های روزافزون امنیتی، حکومت داری و اقتصادی، 
تطبیق آن برعالوه آن که دشوار است،  تأثیرات ملموسی 
را نیز در پی نخواهد داشت. پیشنهاد می شود تا اجمل 
احمدی به جای رفتارهای غیرعملی،  روی تدوین یک 
نهادهای  همه  اشتراک  به  مسکن  وام  جامع  راهبرد 
برای  و سکتور خصوصی،   غیردولتی  دولتی،   ذی دخل 
این وام در کشور کار درست و اساسی کند. اگر تدوین 
راهبرد با سلیقه او سازگاری ندارد،  در آن  صورت ایجاب 
می کند تا پالیسی مذکور را به صورت بنیادی بررسی 
کند و با تعدیل مدت بازپرداخت وام به حداقل ۱۵ سال، 
تعیین سقف واقعی برای وام، اکتفا به واحد مسکونی 
منحیث یگانه تضمین و کاهش قابل مالحظه نرخ تکتانه 
باالی اوراق بهادار و سپرده های شبانه بانک مرکزی به 
مسکن  وام  برای  را  بستر  معقول،   و  منطقی  حد  یک 
پالیسی ها  هم چون  اتخاذ  آن،  غیر  در  سازد.  مساعد 
یک بار دیگر باعث خواهد شد تا انتخاب رییس جمهور 
اجمل  رهبری  به  مرکزی  بانک  فنی  توانایی  و  غنی 
احمدی که ادعای دو سند کارشناسی ارشد از دانشگاه 
هاروارد را دارد، در نزد همکاران بین المللی بانک مرکزی 

افغانستان مورد پرسش قرار گیرد.

یادداشت: بخش وام برای اعمار و توسعه منزل مطابق 
نقد  و  تحلیل  به  مقاله  این  تمویل مسکن در  پالیسی 

گرفته نشده است.

از صفحه ۶
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بریتانیا و رومانیا که شهروندان شان در حمله بر کشتی 
شدند،  کشته  عمان  دریای  جنوب  در  استریت  مرسر 

سفرای ایران در لندن و بخارست را احضار کردند.
به گزارش بی بی سی، این کشورها همراه امریکا و اسراییل، 
جمهوری اسالمی ایران را مسوول حمله بر نفت کش تحت 
مدیریت شرکت اسراییلی معرفی کرده  و گفته اند که با 
هماهنگی یک دیگر به این حمله واکنش نشان خواهند 
داد. وزارت امور خارجه ایران بار دیگر اتهام دست داشتن 
در حمله بر نفت کش مرسر استریت را رد کرده و هشدار 
از  به حفاظت  اسالمی »نسبت  است که جمهوری  داده 
و هر  نداشته  تردید  لحظه ای  ملی خود  منافع  و  امنیت 
گونه ماجراجویی احتمالی را بی درنگ و با قوت و جدیت 

پاسخ خواهد داد.«
جیمز کلورلی، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاور 
میانه، به محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن، گفته است 
که تهران باید بالفاصله اقداماتی را که صلح و ثبات جهانی 
را تهدید می کند، متوقف کند. وزارت خارجه رومانیا هم 
به شدت  را  استریت  مرسر  بر کشتی  بیانیه ای حمله  در 
محکوم کرد و خواهان توضیح فوری مقام های ایران درباره 

آن شد.
رومانیا هم مانند اسراییل، بریتانیا و امریکا به شواهدی 
اشاره کرده که نشان می دهد حمله عمدی بر نفت کش 
ایران  طرف  از  و  گرفته  صورت  پهپاد  با  استریت  مرسر 

برنامه ریزی شده است.
دولت رومانیا حق خود را برای نشان دادن واکنش متناسب 
با همراهی شرکای بین المللی خود محفوظ دانسته است.

این نفت کش که تحت مدیریت شرکت زودیاک متعلق 
به ایال اوفر، میلیاردر اسراییلی است، روز پنج شنبه، ۲۹ 
جوالی، در نزدیکی سواحل عمان در آب های آزاد هدف 
قرار گرفت و عالوه بر یک شهروند رومانیا، یک بریتانیایی 

هم در آن کشته شد.
چنین حوادثی در ماه های گذشته بارها رخ داده، اما این 
بار تلفات انسانی آن باعث واکنش گسترده و شدید علیه 

ایران شده است.
وزارت خارجه رومانیا گفته که حمله بر هدف غیرنظامی، 
انسانی و خسارت جدی منجر شده، هیچ  تلفات  به  که 
توجیهی ندارد و باید به شدت در سطوح بین المللی محکوم 

شود.
ایران  دارد  اطمینان  که  بود  کرده  اعالم  امریکا  پیش تر 
مرتکب این حمله شده و بریتانیا هم در موضعی مشابه 

جمهوری اسالمی ایران را مقصر خوانده بود.
نشان  دارد که  بود شواهدی  گفته  اسراییل  آن  از  پیش 
می دهد ایران با پهپاد بر کشتی مرسر استریت حمله کرده 

و تهدید به تالفی کرده بود.
نفتالی بنت، نخست وزیر اسراییل، حمله بر این کشتی را 
اشتباهی بزرگ خواند و تهدید کرد که ما در هر صورت 
می دانیم که به شیوه خودمان چه درسی به ایران بدهیم.

ایران و اسراییل در ماه های اخیر چندین بار یک دیگر را به 
حمله بر کشتی های تجاری متهم کرده اند.

ایران،  جمهور  رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
دیروز در توضیح موانع فروش نفت ایران در دوره ریاست 
جمهوری حسن روحانی گفت که اسراییل آدم می فرستاد 

داخل نفت کش ما و آن را منفجر می کرد.
 ۱۲ حمالت  این  جریان  در  جهانگیری  آقای  گفته  به 

نفت کش ایرانی آسیب دیده و دچار انفجار شده است.

بریتانیا و رومانیا سفیران ایران 
را احضار کردند

مناطق  به  آن  گسترش  و  چین  در  دلتا  کرونای  شیوع 
و  والیت  پانزده  حداقل  است.  شده  نگرانی  باعث  جدید، 
ولسوالی درگیر کرونای دلتا هستند و بیش از ۳۰۰ مبتال 

ظرف ۱۰ روز شناسایی شده اند.
به گزارش بی بی سی اخبار شیوع کرونا رسانه های محلی 
برجسته  متخصص  یک  گزارش ها  بر  بنا  و  گرفته  فرا  را 
بیماری های تنفسی ابراز نگرانی شدید کرده است. دولت 
از  و  کرده  اعمال  سفر  برای  را  جدیدی  محدودیت های 

میلیون ها نفر آزمایش کرونا گرفته است.
مشخص نیست که چند نفر در چین هر دو نوبت واکسین 

کرونا را زده اند، اما دولت این کشور می  گوید که بیش از 
یک میلیارد و شش صد هزار دوز تاکنون تزریق شده است.

اگرچه موارد ابتال به کرونای دلتا در چین از دیگر نقاط دنیا 
بسیار کم تر است، اما این بزرگ ترین شیوع کرونا در چین 
در چند ماه اخیر محسوب می شود. چین سال گذشته در 

کنترل کرونا تا حد زیادی موفق بود.
کرونای دلتا ابتدا در ماه جون در میدان هوایی نانجینگ در 
کارگرانی دیده شد که هواپیمایی را که از روسیه آمده بود 
تمیز کرده بودند. به سرعت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از 
ساکنان نانجینگ آزمایش و صدها هزار نفر قرنطین شدند.

اما در تعطیالت آخر هفته توجه به شهر گردشگرپسند 
ژانگ جیاجیه در والیت هونان در مرکز چین جلب شد؛ 
جایی که بسیاری از آخرین موارد ظاهر شده است. تصور 
می شود مسافران زیادی اخیراً از نانجینگ به ژانگ جیاجیه 

سفر کرده اند.
جاذبه های  و  مراکز  همه  محلی  رسانه های  گزارش  به 
گردشگری ژانگ جیاجیه تعطیل و از گردشگران خواسته 
شده است که قبل از خروج از شهر، آزمایش کرونا بدهند. 
به گفته ژونگ نانشان، یکی از برجسته ترین متخصصان 
بیماری های تنفسی در چین، ژانگ جیاجیه کانون گسترش 

کرونای دلتا در چین است.
مورد  چند  و  رسیده  هم  چین  پایتخت  به  دلتا  کرونای 

گزارش شده است.
تمام ارتباط های هوایی و سفرهای زمینی با اتوبوس و دیگر 
مثبت قطع شده  موارد  دارای  مناطق  به  پکن  از  وسایل 
است. ورود گردشگران به پایتخت هم ممنوع شده است و 
فقط مسافران ضروری با آزمایش منفی کرونا اجازه ورود 
می یابند. روزنامه گلوبال تایمز شیوع تازه کرونا در چین 
را جدی ترین مورد پس از شیوع کرونا در ووهان خوانده 
انتقاد  و در سرمقاله ای از خالهای آشکار در پیش گیری 

کرده است.

شیوع کرونای دلتا در چین؛ محدودیت های جدید برای سفر اعمال شد

سرقت اسناد هسته ای ایران؛  
نتانیاهو ادعا و روحانی تایید کرد

اعالم آماده گی لهستان، چک 
و فرانسه از تقاضای پناهنده گی 

ورزشکار بالروسی
روز  ایران،  جمهور  رییس  روحانی،  حسن 
دوشنبه، ۱۱ اسد، در آخرین سخنرانی خود در 
تایید کرد که اسراییل »اسناد  دولت دوازدهم 

هسته ای« ایران را سرقت کرده است.
آقای روحانی که در جمع مدیران ارشد دولت 
دوازدهم سخنرانی می کرد، گفت: »اسراییلی ها 
اسناد دروغ و راست را بردند و منتشر کردند و 
به ترمپ گفتند که براساس این اسناد چیزی از 

برجام نمی ماند.«
به گزارش یورو نیوز، خبر سرقت اسناد هسته ای 
پیشین  نخست  وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  را  ایران 
بود.  کرده  اعالم   ۲۰۱۹ سال  در  اسراییل، 
آقای نتانیاهو در ۱۰ سرطان هم گفته بود که 
انتقال  ایران و  عملیات سرقت اسناد هسته ای 
پنهانی آن ها به اسراییل »یکی از باشکوه ترین 
نهاد  این  تاریخ«  تمام  دستاوردهای موساد در 

است.
با این حال مقام های ایرانی به صورت رسمی و 
غیر رسمی اظهارات مقام های اسراییلی مبنی بر 
سرقت اسناد سری هسته ای ایران را رد کرده 
پیش شرط  با  روحانی  آقای  بار  این  اما  بودند؛ 
از  اسنادی  سرقت  موضوع  راست«،  و  »دروغ 

ایران را تایید کرد.
تودیع  مراسم  جریان  در  کوهن  یوسی  پیشتر 
جاسوسی  سازمان  ریاست  سمت  از  خود 
اسراییل، موساد، که با حضور آقای نتانیاهو در 
۱۰ سرطان برگزار شد، گفته بود: »ما به قلِب 

برای  ما  کردیم.  نفوذ  ایران،  دشمن مان،  قلب 
جمع آوری بی وقفه اطالعات و برمال کردن رازها 
و شکستن اعتماد به نفس و غرور آن ها )ایران( 

اقدام کردیم.«
عملیات  که  بود  گفته  هم چنین  کوهن  آقای 
بایگانی سوابق هسته ای  در  اسناد  به  دست برد 
ایران، »برنامه هسته ای نظامی ایران و نقشه های 
آن، حفظ توانایی اش در حوزه نظامی هسته ای و 
نیرنگ ها و دروغ هایش را در معرض دید جهانیان 
قرار داد.« اما آقای روحانی بر این نظر است که 
»دشمنان و بدخواهان« پس از توافق نامه برجام 
آرام ننشستند و دور جدید تالش های خود را 

برای به شکست کشیدن توافق شروع کردند.
او با اشاره به فشارها و سختی هایی که دولت 
روبه رو  آن ها  با  گذشته  سال های  در  دوازدهم 
بوده است، گفت: »با آغاز به کار دولت دوازدهم 
صهیونیست ها  مشام  به  کباب  بوی  دوباره 
اشتباه  که  حالی  در  خورد،  منطقه  ارتجاع  و 
)جدی(  دی ماه  در  را  پیام  اولین  و  می کردند 
۹۶ به دولت جدید امریکا دادند که اوضاع مثل 
قبل نیست و می توان وضعیت ایران را به هم 

ریخت.«
»وزیر  گفت:  ادامه  در  ایران  جمهور  رییس 
وزیر  و  ژنو  در  شد  بلند  عربستان  خارجه 
اروپا رفت و  به  خارجه رژیم صهیونیستی هم 
نکنید و ما  امریکایی ها گفتند اآلن مذاکره  به 

نفت را ارزان می کنیم.«

بالروسی  دونده  ورزشکار  تسیمانوسکایا،  کریستینا 
درخواست  لهستان  از  توکیو،  المپیک  در  شرکت کننده 
پناهنده گی کرد. تاکنون چک، لهستان و فرانسه آماده گی 
را  بالروس  ورزشکار  این  به  پناهنده گی  دادن  برای  خود 

اعالم کرده اند.
ورزشکار  تسیمانوسکایا،  کریستینا  دویچه وله،  گزارش  به 
هنگامی  که  اسد،   ۱۱ دوشنبه،  روز  بالروسی،  دونده 
دوربین های رسانه های جهان او را همراهی می کردند، وارد 

سفارت لهستان در جاپان شد.
صبح روز دوشنبه، ۱۱ اسد، وقتی اعالم شد که این ورزشکار 
بالروسی شرکت کننده در المپیک توکیو قصد پناهنده گی 
دارد، بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله لهستان، چک و 
فرانسه بالفاصله برای پذیرش این ورزشکار اعالم آماده گی 

کردند.
که  است  گفته  فرانسه،  اروپای  امور  وزیر  بون،  کلمنت 
کشورش حاضر است درخواست پناهنده گی این ورزشکار 
که  گفت  او  بپذیرد.  را  اروپا  اتحادیه  به  ساله   ۲۴ جوان 
پذیرش ورزشکار دونده بالروسی افتخار بزرگی برای اروپا 
است. کمیته بین المللی المپیک صبح دوشنبه، ۲ آگست، 
ملی  کمیته  از  و  گرفت  تماس  بالروسی  ورزشکار  این  با 
به  کتبی  به صورت  که  کرد  درخواست  بالروس  المپیک 
اتهامات مربوط به »بازگشت اجباری« این ورزشکار پاسخ 

دهد.
کمیته ملی المپیک بالروس اعالم کرده بود که در جریان 
است و این ورزشکار دونده بنا بر توصیه پزشکان به دلیل 

وضعیت روحی و روانی از تیم المپیک خارج شده است.
تسیمانوسکایا روز یک شنبه، ۱۰ اسد، به خبرگزاری رویترز 
برخالف  خود  مربی  از  انتقاد  دنبال  به  او  که  است  گفته 
به  به زور  و  شده  منتقل  توکیو  هوایی  میدان  به  میلش 
بالروس بازگردانده می شود. او از کمیته بین المللی المپیک 
به  ندارد  قصد  که  کرد  اعالم  و  کرده  مداخله  درخواست 

کشورش برگردد.
این ورزشکار تماس  با   )IOC( المپیک کمیته بین المللی 
گرفت. پولیس میدان هوایی توکیو مانع بازگشت اجباری او 
شد. به گفته کمیته بین المللی المپیک، این ورزشکار مجبور 

شده است شب را در میدان هوایی توکیو سپری کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کمیساریای عالی 
این ورزشکار  با  نیز  سازمان ملل متحد برای پناهنده گان 

بالروسی در تماس است.
در بالروس حکومتی مستبد حاکم است و دولت لوکاشنکو 
به شدت  را  مردم  اعتراضات  که  است  سال  یک   از  بیش 
ورزشکاران  و  نخبه گان  فرار  باعث  و  می کند  سرکوب 

کشورش شده است.


