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عقب نشینی تاکتیکی به سود طالبان تمام شده است
عقب نشینی تاکتیکی از ولسوالی های دوردست به صورت آگاهانه یا از روی ناگزیری، به ضرر دولت، به خصوص نیروهای 

امنیتی، تمام شد. انتظار می رفت که با تمرکز همه نیروهای امنیتی همراه با خیزش های مردمی، بهتر از قبل از شهرها دفاع 
شود. شاید تصور می شد که جنگ جویان گروه طالبان در ولسوالی  ها پراکنده می شوند.

3

3

در  جنگ  درگیر  گروه های  از  گزارشی،  نشر  با  ملل  سازمان  بشر  حقوق  بخش 
افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از خون ریزی و کشتار افراد ملکی، جنگ 
و خشونت را متوقف کنند. هم چنان این سازمان گفته است که طالبان باید حمالت 
خود را بر شهرهای افغانستان پایان دهند. در این گزارش آمده است که بحران 
کنونی افغانستان تنها از راه مذاکره قابل حل است و به  کارگیری زور برای رسیدن 

به قدرت برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
افغانستان و  رییس بخش حقوق بشر این سازمان تأکید کرده است: »حکومت 
به میز مذاکره  برای چاره یابی  بردارند و  از جنگ و خشونت  باید دست  طالبان 
برگردند، به یک راه حل مسالمت آمیز دست یابند و وضعیت وحشتناک کنونی که 
برای شهروندان این کشور رقم خورده است را تغییر دهند.« رییس حقوق بشر 
سازمان ملل متحد خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه بار تداوم 

جنگ برای مردم افغانستان شده است.

خالد پاینده به امریکا رفت؛
اجمل احمدی از بانک مرکزی به وزارت مالیه می آید؟ به آواره گان جنگ که در کابل پناه آورده اند، 

رسیده گی می شود
۸صبح، کابل: محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت 
وزارت  این  سرپرستی  از  را  کناره گیری اش  مالیه، 
به  از سفر  او پس  اعالم کرد. منابع می گویند که 

امریکا استعفا داده است.
صفحه  در  اسد،  نزدهم  سه شنبه،  روز  پاینده 
فیس بوک خود نوشته است که عالم شاه ابراهیمی، 
معین عواید و گمرکات را به عنوان وارسی کننده 

این وزارت معرفی کرده است.
سرپرست وزارت مالیه نوشته است که استعفای او 

از سوی ریاست جمهوری پذیرفته شده است.
محمدخالد پاینده دلیل کناره گیری خود را »معاذیر 

شخصی« عنوان کرده است.
برخی از منابع می گویند که پاینده تعهد داده بود 
که در ظرف شش ماه اصالحات اساسی را در وزارت 
غنی  رییس جمهور  اما  کرد،  خواهد  عملی  مالیه 

هم چنان از عملکرد او ناراضی بود.
با این حال، منابع معتبر در دولت به روزنامه ۸صبح 
از احتمال معرفی شدن اجمل احمدی، سرپرست 
وزارت  عنوان سرپرست  به  مرکزی،  بانک  ریاست 
مالیه خبر می دهند. چندی پیش منبعی در دولت 

به روزنامه ۸صبح گفته بود که اقدامات فراقانونی 
احمدی در بانک مرکزی که در گزارش تحقیقی 
را  رییس جمهور غنی  بود،  یافته  انعکاس  ۸صبح 
برآشفته کرد و به زودی در مورد سرپرست بانک 

مرکزی تصمیم گرفته خواهد شد.
تاکنون ارگ ریاست جمهوری به صورت رسمی در 

این مورد چیزی نگفته است.
از  پس  گذشته  سال  دلو  چهارم  در  پاینده  خالد 
به  مالیه  وزارت  از  ارغندیوال  عبدالهادی  برکناری 

عنوان سرپرست تعیین شد.

والیت  رسانه های  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
که  است  نوشته  خبرنامه ای  در  کابل 
ضمن رسیده گی فوری به بی جاشده گان 
مکان   آن ها  برای  پایتخت،  در  جنگ 
مناسب بودوباش در نظر گرفته می شود.

کمیته  ویژه  نشست  خبرنامه،  طبق 
محمدیعقوب  ریاست  به  اضطرار  حالت 
حیدری والی کابل، روز سه شنبه، نزدهم 
بی جا  وضعیت  مورد  در  و  برگزار  اسد 
شده های جنگ که از والیت های مختلف 
به کابل پناه آورده اند، صحبت شده است.

اعضای  که  است  آمده  خبرنامه  در 
انتقال،  پیرامون  اضطرار،  حالت  کمیته 
جلب  و  درمانی  خدمات  فراهم سازی 

صحبت  همکار  نهادهای  کمک های 
کرده اند. مطابق نوشته ی خبرنامه، والی 
کابل به اداره های مهاجرین و مبارزه با 
حوادث طبیعی این والیت هدایت داده 
است تا به گونه مشترک، بی جا شده گان 
را سروی کرده و به نیازمندی های آنان 

رسیده گی عاجل کنند.
به  اضطرار،  کمیته  نشست  پایان  در 
وظیفه  نیز  کابل  عامه  صحت  ریاست 
سیار  تیم های  از طریق  تا  سپرده شده 
خدمات  شده گان  بی جا  برای  صحی، 

درمانی ارائه کند.
به  نزدیک  تاکنون  آمارها،  بنیاد  بر 
۶۰هزار خانواده از مناطق مختلف کشور 
شده اند.  بی جا  جنگ  گسترش  به دلیل 
به  رسیده گی  امور  در  دولت  وزارت 
حوادث اعالم کرده که ۱۷هزار خانواده از 
والیت های مختلف بر اثر تشدید جنگ، 

به کابل آواره شده اند.

سازمان ملل خواهان توقف حمالت 
طالبان به شهرها شد

افغانستان از جهان خواست به طالبان 
در مورد صلح پیام واضح بدهد

نشست دوحه؛
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time
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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
سال سیزدهم

سه شنبه
9 جدی 1399
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قیمت: 20 افغانی
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.



 

قطر برای سه روز میزبان نشست مقامات دولت افغانستان و گروه 
طالبان و همین طور همکاران منطقه ای و جهانی صلح این کشور 
است. این میزبانی که روز سه شنبه آغاز شده بود تا روز پنج شنبه 
هفته جاری ادامه خواهد داشت. طبق آن چه وزارت خارجه امریکا 
اعالم کرد، تسریع گفت وگوهای صلح، توقف خشونت ها و توافق 
این نشست است. در نشست  از محورهای اصلی  روی آتش بس 
قطر این پیام که دولت استوار بر زور مورد پذیرش جامعه جهانی 
همکاران صلح  می شود.  مخابره  به طرف های جنگ  نیز  نیست، 
افغانستان توقع دارند که دست کم تمهیدات یک پاسخ مشترک 

بین المللی به وضعیت وخیم و آشفته افغانستان را فراهم کنند.
به  مناسب  پاسخ  یافتن  برای  نیز  افغانستان  دولت  نماینده گان 
دغدغه های خود در نشست قطر شرکت کرده اند. آن ها به دنبال 
این هستند که مواضع قطعی همکاران صلح افغانستان نسبت به 
وضعیت جاری در این کشور و احتمال افزایش خشونت ها را از 
نزدیک بفهمند. فیصله مشترک این کشورها برای دولت افغانستان 

مهم و روی تصامیم و اقدامات آینده آن اثرگذار است.
این  از  آن ها  توقع  هستند.  افغانستان  مردم  قضیه،  دیگر  طرف 
نشست بلند است. مردم خسته از جنگ افغانستان قلباً در انتظار 
کاهش خشونت ها، آتش بس و ختم جنگ در این کشور هستند. 
باید  پایدار هستند که  آن ها هم چنان در آرزوی صلح عادالنه و 

هرچه زودتر محقق شود.
کافی  اعالمیه  صدور  و  موضع  اعالم  تنها  افغانستان  مردم  برای 
نیست. آن ها به خاطر توقف جنگ، توقع دارند که همکاران صلح 
عضو  کشورهای  بزنند.  نیز  عملی  اقدامات  به  دست  افغانستان 
ترویکای توسعه یافته نیز در نشست قطر نماینده دارند. نماینده گان 
این کشورها بارها با صدور اعالمیه خواستار حل قضیه افغانستان 
از راه گفت وگو شده اند. این نماینده گان هم چنان برای چندین بار 
این  کرده اند.  مخالفت  اعالم  افغانستان  در  »امارت«  بازگشت  با 
طالبان  گروه  موضع  روی  اثری  هیچ  اما  توصیه ها  و  مخالفت ها 
نداشته است. علت آن هم نبود برنامه عمل برای زیر فشار قرار 
دادن گروه طالبان و یا ترغیب این گروه به صلح با دولت بوده است.

طالبان  و  دولت  به  و سازمان ها  و هشدارهای کشورها  توصیه ها 
آن قدر تکرار شده است که دیگر گوشی برای شنیدن آن باقی نمانده 
است. اگر قرار باشد در پایان نشست قطر نیز همان اعالمیه های 
برآورده  نشست  این  از  افغانستان  مردم  توقع  شود،  تکرار  سابق 
نخواهد شد. به این ترتیب، نشست قطر نیز به جمع نشست هایی 
افزوده خواهد شد که تاکنون اثر محسوس روی وضعیت افغانستان 

نداشته و هیچ کمکی به بهبود وضعیت نکرده است.
با وضعیت وخیم  برای مواجهه  یافتن پاسخ مشترک بین المللی 
و آشفته افغانستان یک نیاز است. در این نشست باید تمهیدات 
این پاسخ مشترک فراهم شود. این پاسخ مشترک بین المللی باید 
کمک کند تا مردم افغانستان هرچه زودتر به صلح و ثبات برسند.

کشورها و سازمان های درگیر در قضیه افغانستان تاهنوز به اجماع 
کامل درباره چگونه گی مواجهه با خشونت های روزافزون در این 
کشور نرسیده اند. فعاًل تعیین کننده وضعیت در افغانستان تنها دو 
طرف جنگ هستند. فعاًل نقش کشورهای خارجی و سازمان های 
این  تعیین وضعیت در  افغانستان در  بین المللی حامی صلح در 
کشور تقریباً صفر است. این امر باعث شده است که صلح از اولویت 
بیرون شود و دولت و طالبان، هر دو برای تصفیه حساب به جنگ 

روی بیاورند.
صلح  روند  در  جهانی  جامعه  معنادار  و  مستقیم  دخالت  بدون 
نزدیک  پایان جنگ  به  کشور  این  که  نیست  ممکن  افغانستان، 
شود. با توجه به این که مواضع دولت و طالبان فرسنگ ها از هم دور 
است، احتمال طوالنی شدن خشونت ها در افغانستان بسیار زیاد 
است. با ادامه این خشونت ها واضح است که طرح هایی نظیر ثبات، 
اتصال، توسعه و رفاه در منطقه محقق نخواهد شد. این طرح ها تنها 
در افغانستان امن قابل اجرا و تحقق است. به این ترتیب، ضرورت 
است که در نشست قطر روی امکان دخالت مستقیم جامعه جهانی 

در روند صلح افغانستان نیز فکر شود.
تنها  افغانستان  در  تأکید کرد که جنگ  بار دیگر  باید  پایان  در 
این  بارها  طالبان  و  دولت  نمی شود.  متوقف  هشدار  و  توصیه  با 
هشدارها و توصیه ها را شنیده؛ اما به آن عمل نکرده اند. کشورهای 
همکار صلح افغانستان باید روی تدابیر و اقداماتی کار کنند که 
باعث تغییر در وضعیت شود. این تدابیر و اقدامات می تواند از تهیه 
نقشه راه صلح تا تطبیق آن و وضع تعزیرات بر طرف های جنگ و 
حتا پیاده کردن نیروهای صلح بانی را شامل می شود. ابتکار عمل 
این اقدامات باید به دست سازمان ملل متحد باشد و کشورهای 
همکار صلح باید از آن پشتی بانی کنند. در غیر این صورت، دولت و 
طالبان فعاًل آماده شنیدن توصیه و هشدار نیستند. هر دو طرف با 
انتخاب جنگ، فعاًل افغانستان را به سرزمین ارواح تبدیل کرده اند و 
تصمیم دارند قضیه را تنها از راه جنگ یک طرفه کنند. این انتخاب 
برای مردم افغانستان بسیار سنگین تمام شده و تاکنون هزاران 

قربانی روی دست این مردم گذاشته است.

چشم داشت مردم 
از نشست قطر

چهار شنبه
شماره 3661

20 اسد 1400
11 آگست 2021
قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  کابل:  ۸صبح، 
باعث  افغانستان  در  جنگ  که  است  کرده  اعالم 
باید هرچه زودتر  تلفات غیرنظامیان شده است و 

متوقف شود.
در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  الینز،  دیبرا 
افغانستان این موضوع را روز دوشنبه، هژدهم اسد، 
کشور  رییس  غنی،  محمداشرف  با  دیدارش  در 

مطرح کرده است.
شهرها  در  جنگ  گسترش  که  است  گفته  او 
»صدمات وحشتناک« را به غیرنظامیان وارد کرده 
را  خشونت ها  فوراً  باید  جنگ  درگیر  طرف های  و 

متوقف کنند.
خانم الینز  هم چنان از کشورهای همسایه  افغانستان 

امریکا )پنتاگون( در  ۸صبح، کابل: وزارت دفاع 
واکنش به حمالت اخیر طالبان در کشور می گوید 
که وضعیت افغانستان به مدیریت رهبران نظامی و 

غیرنظامی این کشور بسته گی دارد.
روز دوشنبه،  پنتاگون  اف کربی، سخنگوی  جان 
هژدهم اسد، که در یک کنفرانس خبری در مورد 
وضعیت امنیتی افغانستان صحبت می کرد، گفت 
که طالبان در جریان چند روز گذشته دست کم 
مرکز پنج والیت را تصرف کرده اند و مراکز سایر 
افزود که جنگ  او  نیز زیر تهدید است.  والیت ها 
پیش   به  درست  مسیر  در  وضوح  به  افغانستان 

نمی رود.
دفاع  وزیر  آستین،  لوید  که  کرد  تصریح  کربی 
امریکا نگرانی کشورها در باره وضعیت افغانستان 
نیروهای  اما معتقد است که  او  را درک می کند، 
امنیتی افغان توانایی دفاع از کشورشان را دارند و 
از ظرفیت الزم برای ایجاد تغییر بزرگ در میدان 

جنگ برخوردارند.
است:  گفته  کشور  این  دفاع  وزیر  از  نقل  به  او 
در  ما  که  است  کرده  تأکید  آستین  جی  »لوید 
صورت امکان به حمایت از نیروهای امنیتی افغان 
ادامه می دهیم - با درک این که این امر همیشه 

امکان پذیر نیست.«

و  ترانه سرا  یاسین، خموش،  ۸صبح، کابل: پیکر 
شاعر برجسته کشور روز سه شنبه، نزدهم اسد، در 

کابل به خاک سپرده شد.
اوزبیکستان  در  بیماری  اثر  در  خموش  یاسین 
درگذشت. پیکر او روز سه شنبه به کابل انتقال و 

در قصبه به خاک سپرده شد.
او عضو اتحادیه سینماگران افغانستان نیز بود.

فرید عظیم، رییس اتحادیه سینماگران، به روزنامه 
شامل  شامل  هنری  اثر  ده ها  که  گفت  ۸صبح 
مجموعه شعری، کتاب و سناریوی فلم از یاسین 
عظیم،  گفته  به  است.  مانده  یادگار  به  خموش 

خموش روی چند اثر دیگر کار می کرد.

۸صبح، کابل: نشست کمیسیون عالی مبارزه 
سوی  از  مهاجران  قاچاق  و  انسان  قاچاق  با 
وزارت عدلیه برگزار شد. وزیر عدلیه می گوید 
که افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی در مبارزه 
با قاچاق انسان پیش رفت چشم گیری نداشته 

است.
کمیسیون  نشست  عدلیه،  وزارت  اعالم  طبق 
عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 
در محوریت گزارش اخیر وزارت امور خارجه 
و  انسان  قاچاق  با  مبارزه  وضعیت  از  امریکا 
سه شنبه،  روز  افغانستان  در  مهاجران  قاچاق 

نزدهم اسد برگزار شد.
ارایه  با  عدلیه  وزیر  معنوی،  احمد  فضل 
کارکرد این وزارت در راستای مبارزه با قاچاق 
به  زمینه  این  در  افغانستان  که  گفت  انسان 
پیش رفت های زیادی دست نیافته است و علت 

عمده آن جنگ و ناامنی است.
خارجه  امور  وزارت  گزارش  در  افغانستان 
امریکا در مورد مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق 

مهاجران در رده اخیر قرار گرفته است.
اقدامات پیش گیرانه برای جلوگیری از قاچاق 
نیروهای  استخدام کودکان در صفوف  انسان، 
»بچه بازی«  پدیده  از  جلوگیری  و  امنیتی 
بر آن  امریکا  مواردی است که وزارت خارجه 

تأکید کرده است.
وزیر عدلیه در نشست خبری کمیسیون عالی 
مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران  گفته 
در  که  شده  سبب  ناامنی  و  »جنگ  است: 
مبارزه عملی با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران 

پیش رفتی نداشته باشیم.«
او افزود که هرچند اقدامات مهمی در راستای 
مبارزه با این چالش انجام شده است؛ اما برای 
جهان قناعت بخش نیست. جامعه جهانی انتظار 
زمینه  این  در  بیش تری  عملی  گام های  دارد 

برداشته شود.
دولت  اراده  هرچند  که  کرد  تصریح  معنوی 
افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق 
مهاجران به ویژه مبارزه با بچه بازی مورد تایید 
و توصیف امریکا قرار گرفته است؛ اما در عرصه 
پیش رفت  انسان  قاچاق  مبارزه  برنامه  تطبیق 

چشم گیری وجود ندارد.
در همین حال، وزیر عدلیه گفت که در مورد 
اذیت جنسی  آزار و  به پرونده های  رسیده گی 
کودکان در مکتب ها و جلوگیری از استخدام 
یک  در  امنیتی  نیروهای  صفوف  در  کودکان 

سال اقدامات جدی انجام شده است.
از  زیادی  شمار  که  کرد  اضافه  عدلیه  وزیر 
کودکان در والیات دوردست زیر نام آموختن 
به  و  جدا  خانواده های شان  از  دینی  علوم 
پاکستان قاچاق می شوند و در آن جا به آنان 

تعلیمات تروریستی داده می شود.
قاچاق  از خطر  خانواده ها  نبودن  آگاه  معنوی 
انسان را مهم ترین عامل این پدیده در کشور 

می داند.
پیش تر وزارت عدلیه هشدار داده بود که اگر با 
پدیده قاچاق انسان مبارزه نشود، ممکن است 

کشور در فهرست تحریم امریکا قرار گیرد.

عالی(  )دادگاه  محکمه  ستره  کابل:  ۸صبح، 
سرپرست  سالم،  محمد  که  است  کرده  اعالم 
محکمه ابتداییه ولسوالی چهارآسیاب کابل پس 

از جراحت شدید جان باخته است.
دادگاه عالی با نشر خبرنامه ای گفته است که او 
افراد  توسط  وظیفه  اجرای  حین  گذشته  هفته 
اثر  در  گذشته  روز  و  زخمی  ناشناس  مسلح 

جراحت شدید جان باخته است.
شرعیات  رشته  در  او  که  است  افزوده  نهاد  این 
از  پیش  و  بود  خوانده  درس  کابل  دانشگاه  در 
در  ابتداییه  محاکم  قضایی  عضو  عنوان  به  این 
کابل  چهارآسیاب  و  قره باغ  فرزه،  ولسوالی های 

اجرای وظیفه کرده است.

خواسته است که با اقدامات مشخص نشان دهند که 
به نفع صلح در افغانستان عمل کرده و از بی ثباتی 

در منطقه جلوگیری می کنند.
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده 
ضمن تأکید بر پایان خشونت، از رهبران سیاسی 
افغانستان خواسته است که باید برای پایان دادن 
به جنگ در افغانستان به ایجاد همبسته گی تالش 
کشورهای  از  حالی  در  متحد  ملل  سازمان  کنند. 
اقدامات  که  است  خواسته  منطقه  و  همسایه 
مشخصی را در راستای صلح افغانستان انجام دهند 
که شهروندان افغانستان با راه اندازی هشتگی در 
تویتر و فیسبوک ادعا می کنند که پاکستان بر طبل 

جنگ افغانستان می کوبد و باید تحریم شود.

با این حال کربی خاطر نشان کرده است که وزارت 
مبنی  بایدن  جو  دستور  اجرای  بر  امریکا  دفاع 
افغانستان  از  کشور  این  نیروهای  کامل  برخروج 
از  پس  امریکا  که  افزود  اما  او  است.  متمرکز 
خروج  نیروهایش به روابط دوجانبه خود با دولت 

افغانستان ادامه می دهد.
این جا  »نتیجه  کرد:  تصریح  پنتاگون  سخنگوی 
هرچه باشد، وقتی به گذشته نگاه کنیم،... می توانیم 
بگوییم که این امر توسط رهبران سیاسی و نظامی 

هدایت شده است.«
با این حال او بیان کرده است که افغانستان بیش 
از ۳۰۰ هزار نیرو دارد و ارتش این کشور مزایایی 
دارد که طالبان از آن برخوردار نیستند. کربی تأکید 
کرده است که اکنون دولت و ارتش افغانستان باید 

از این مزایا در مقابل طالبان استفاده کنند.
کربی در حالی وضعیت افغانستان را به مدیریت 
رهبران سیاسی و نظامی وابسته می داند که جنگ 
در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است. طالبان 
مراکز چند والیت را محاصره کرده اند. هم زمان با 
رهبران  با  گذشته  روز  غنی  جمهور  رییس  این، 
آنان  از  و  داشت  دیدار  کشور  نظامی  و  سیاسی 
مردمی  بسیج های  عاجل  تجهیز  به  که  خواست 

تمرکز کنند.

ترانه هایی که یاسین خموش سروده است، از سوی 
شده  ساخته  آهنگ  کشور  برجسته  هنرمندان 
رسیده/  کابل  از  نامه  »برایم  مشهور  ترانه  است. 
دوباره خون به رگ هایم دمیده« نیز سروده  یاسین 
خموش است که از سوی داوود سرخوش خوانده 

شده است.
یاسین  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
فرهنگی  شخصیت  و  نویسنده  شاعر،  را  خموش 
گفته  جمهور  رییس  است.  کرده  توصیف  پرآوازه 
است که سال های زیادی عمرش را در این راه قدم 
و قلم زد و آثار زیادی از خود به یادگار گذاشت، 

مرگ او یک ضایعه است.

سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری جنگ و تالش 
مشخص کشورهای همسایه افغانستان برای صلح شد

وزیر عدلیه: 
به علت جنگ پیش رفت 
قابل مالحظه در مبارزه با 

قاچاق انسان نداشتیم

سرپرست محکمه ابتداییه 
ولسوالی چهارآسیاب کابل 

ترور شد

پنتاگون: 

پیکر یاسین خموش، ترانه سرا و شاعر برجسته کشور 
در کابل به خاک سپرده شد

وضعیت افغانستان به رهبران نظامی و غیرنظامی آن 
بسته گی دارد
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این سو  به  چندی  از  طالبان 
تصورات،  برخالف 
حمالت شان به داخل شهرها 
را آغاز کرده اند. جنگ جویان 
این گروه طی یک هفته اخیر 
را  دست کم مراکز هشت والیت 
تازه ترین  در  داده اند.  سقوط 
مورد، گروه طالبان ادعا کرده که مرکز والیت فراه را 
تصرف کرده است. هم زمان با این، کشورهای منطقه 
و جهان نشستی را در مورد حمالت طالبان و روند 
صلح افغانستان در دوحه دایر کرده اند. قرار است که 
این  شود.  برگزار  نیز  فردا  و  امروز  دیگر  نشست  دو 
نشست ها امیدواری های زیادی را در کشور و بیرون از 
آن خلق کرده است. وزارت خارجه امریکا این نشست 
را مهم خوانده و گفته است که کشورهای تأثیرگذار 
در روند صلح افغانستان برای برقرای آتش بس، کاهش 
خشونت و تعهد به رسمیت نشناختن دولت تحمیلی، 
فشار خواهند آورد. در عین حال منابع در دوحه نیز 
فشار  طالبان  باالی  نشست ها  این  در  که  می گویند 
وارد می شود تا حمالت شان به شهرها متوقف شود. 
گروه طالبان گفته  است که در این نشست ها شرکت 
زیاد  نشست ها  این  نتایج  به  اما  گروه  این  می کند. 

خوش بین به نظر نمی رسد.
پیش روی طالبان در جریان چند روز اخیر نگرانی های 
زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است. گروه 
طالبان در یک هفته اخیر مراکز والیت های جوزجان، 
کندز، تخار، نیمروز، سرپل و سمنگان را تصرف کرد. 
این گروه در ادامه حمالتش مراکز والیات فراه و بغالن 
را نیز به  دست آورد. قاری یوسف احمدی، سخنگوی 
که  شد  مدعی  اسد،  نوزدهم  سه شنبه،  روز  طالبان، 
افراد آنان به »قلب شهر فراه« رسیده و با نیروهای 
حکومتی  مهم  مرکز  چند  نزدیکی  در  حکومتی 
درگیر شده اند. او ادعا کرده بود که ساختمان والیت، 
فرمان دهی پولیس و ریاست امنیت ملی این والیت 
حضرتی،  خالد  دیگر،  جانب  از  کرده اند.  تصرف  را 
سخنگوی پولیس فراه، با نشر یک پیام صوتی ادعای 
طالبان مبنی بر تصرف مرکز شهر فراه را رد کرد. او 
اما تأیید کرد که درگیری میان دو طرف در این شهر 

سازمان  بشر  حقوق  بخش 
از  گزارشی،  نشر  با  ملل 
در  جنگ  درگیر  گروه های 
تا  است  خواسته  افغانستان 
خون ریزی  از  جلوگیری  برای 
جنگ  ملکی،  افراد  کشتار  و 
کنند.  متوقف  را  خشونت  و 
باید  طالبان  که  است  گفته  سازمان  این  هم چنان 
پایان دهند.  افغانستان  حمالت خود را بر شهرهای 
در این گزارش آمده است که بحران کنونی افغانستان 
تنها از راه مذاکره قابل حل است و به  کارگیری زور 
قابل  جهانی  جامعه  برای  قدرت  به  رسیدن  برای 

پذیرش نیست.
کرده  تأکید  سازمان  این  بشر  حقوق  بخش  رییس 
از  دست  باید  طالبان  و  افغانستان  »حکومت  است: 
میز  به  چاره یابی  برای  و  بردارند  خشونت  و  جنگ 
مذاکره برگردند، به یک راه حل مسالمت آمیز دست 
یابند و وضعیت وحشتناک کنونی که برای شهروندان 
این کشور رقم خورده است را تغییر دهند.« رییس 
حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اقدام فوری 
تداوم جنگ  فاجعه بار  پیامدهای  از  جلوگیری  برای 

برای مردم افغانستان شده است.
میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
متحد گفته است که ناکامی در جلوگیری از افزایش 
خشونت ها و ارتکاب نقض حقوق بشری، پیامدهای 
افراد  تلفات  دارد.  افغانستان  مردم  برای  فاجعه باری 
ملکی هم چنان افزایش می یابد و گزارش های نقض 
و  جنگی  جرایم  به  است  ممکن  که  بشری  حقوق 
جرایم علیه بشریت محسوب شود، به دست می رسد.

جریان دارد.
از سوی طالبان سبب شد که  مراکز والیات  تصرف 
کربی،  اف  جان  دهد.  نشان  واکنش  نیز  پنتاگون 
سخنگوی وزارت دفاع امریکا، روز گذشته اذعان کرد 
اختیار  را در  پنج والیت  مراکز دست کم  که طالبان 
نیز  افزوده بود که مراکز سایر والیت ها  او  گرفته اند. 
زیر تهدید است. به این ترتیب، سخنگوی وزارت دفاع 
بود که جنگ در مسیر درست  امریکا تصریح کرده 
یک  گذشته  روز  این ها،  همه  با  نمی رود.  پیش   به 
افغانستان در  امنیتی  نشست مهم پیرامون وضعیت 
این نشست کشورهای منطقه  دوحه برگزار شد. در 
و جهان در مورد وضعیت افغانستان گفت وگو کردند. 
در نشستی که روز گذشته دایر شده بود، نماینده گان 
پاکستان،  چین،  روسیه،  بریتانیا،  امریکا،  کشورهای 

اوزبیکستان و قطر اشتراک داشتند.

جهان نباید در قبال بحران بی سابقه انسانی در 
افغانستان بی تفاوت باشد

در این نشست، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
حضور  افغانستان  از  نماینده گی  به  ملی،  مصالحه 
داشت. او در این نشست گفت که چندی پیش 4۸ 
ساعت با گروه طالبان بحث کرد و طالبان روی تسریع 
مذاکرات و حل سیاسی قضیه با حضور میانجی توافق 
کردند. طالبان اما برعکس این تعهد را نقض کردند 
حمالت  و  بخشیدند  شدت  را  خشونت  و  جنگ  و 
تهاجمی خود را به شهرها را آغاز کردند. عبداهلل افزود 
که این جنگ ها بحران بی سابقه بشری را در پی داشته 
است. به گفته او، صدها هزار تن در نتیجه جنگ آواره 
و هزاران تن کشته و زخمی شده اند. رییس شورای 
مرتکب  طالبان  که  کرد  تأکید  ملی  مصالحه  عالی 
چنین جنایت در کشور شده اند. او از جامعه بین المللی 
انسانی«  بحران »بی سابقه  این  قبال  خواست که در 
در افغانستان بی تفاوت نمانند و برای طالبان در مورد 

صلح پیام واضح بدهند.
عالی مصالحه ملی در بخش دیگری  رییس شورای 
خارجی  جنگ جویان  حضور  به  صحبت هایش  از 
اشاره کرد و گفت که در کنار طالبان، هزارن تن از 
القاعده،  چون  »تروریستی«  گروه های  جنگ جویان 

بانو باشله گفته است: »ما می دانیم که جنگ شهری 
ملکی  افراد  از  زیادی  تعداد  شدن  کشته  به  منجر 
می شود، ما این را قباًل بارها دیده ایم. در افغانستان، از 
نهم جوالی سال جاری میالدی، تنها در مراکز چهار 
شهر بزرگ -لشکرگاه، قندهار، هرات و کندز- دست کم 
۱۸۳ نفر از افراد ملکی کشته و یک هزار و ۱۸۱ تن به 
شمول کودکان زخمی شده اند.« او تأکید کرده است 
که تنها گزینه برچیدن بحران کنونی افغانستان این 
است که طرف ها به راه حل سیاسی متوسل شوند و 
برای دست یافتن به این توافق به میز مذاکره برگردند.

خانم باشله هم چنان از جامعه جهانی خواسته است 
برای  نفوذ خود به شکل دوجانبه و چندجانبه  از  تا 
پایان دادن جنگ و خون ریزی در افغانستان استفاده 
کند. او هم چنان افزوده است که دولت ها موظف اند از 
هرگونه اهرم فشار برای کاهش تنش و تقویت روند 

صلح استفاده کنند.
کمیشنر عالی بخش حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره 
به نشست هایی که برای برقراری صلح در افغانستان 
طی هفته جاری در دوحه قطر برگزار می شود، تأکید 

کرده است که جنگ باید پایان داده شود.
سازمان  معاونت  هیأت  مستند  گزارش های  براساس 
ملل متحد در افغانستان )یوناما( و دفتر حقوق بشر 
سازمان ملل متحد، بیش ترین آسیب را افراد ملکی از 
جریان درگیری های زمینی دیده اند. هم چنان در این 
افغانستان  گزارش  آمده است که حمالت هوایی در 
نیز منجر به تلفات افراد ملکی و آسیب های مالی برای 

شهروندان این کشور شده است.
در  طالبان  حمله های  آغاز  از  گزارش،  این  براساس 
ماه می سال جاری میالدی، دست کم دو صد و 4۱ 

علیه  و  دارند  حضور  طیبه  لشکر  و  محمد  جیش 
مردم افغانستان می جنگند. او افزود که با همه  این ها، 
اولویت  به صلح  احزاب سیاسی در کشور  و  رهبران 
گفت وگو   طریق  از  بحران  حل  خواهان  و  می دهند 
ابهام در  ادامه وضعیت کنونی و  اما  هستند. عبداهلل 
مذاکرات صلح را قابل قبول ندانست و افزود که در باره 
سوال های  یک جانبه،  و  بی ثمر  تالش های  این  ادامه 
جدی وجود دارد. او ادامه وضعیت کنونی را خطرناک 
خواند و گفت که هیچ کشوری در منطقه و فرامنطقه 
از بحرانی شدن وضعیت افغانستان سود نخواهد برد. 
رییس شورای عالی مصالحه ملی از اشتراک  کننده گان 
جامعه  که  است  نرسیده  آن  وقت  آیا  که  پرسید 
پیام واضح و  برای طالبان در مورد صلح  بین المللی 
روشن بدهد؟ عبداهلل هم چنان از طالبان خواست که 
بگذارند و حضور  میز  را روی  برای صلح  طرح خود 
بحران  بدانند که  و  بپذیرند  را  مذاکرات  در  میانجی 

جاری راه حل نظامی ندارد.
در عین حال، محمدمعصوم استانکزی، رییس هیأت 
مذاکره کننده دولت، حمالت طالبان باالی شهرها را 
خالف همه تعهدات و موازین بین المللی خواند و گفت 
که این حمالت باعث ایجاد بحران بشری در افغانستان 
شده است. به گفته او، تشدید حمالت از سوی طالبان، 
فضای بی اعتمادی را بیش تر ساخته است. او با انتقاد 
از این عمل کرد طالبان، از این گروه خواست که اگر 
آماده برقراری صلح است، چرا طرحش را برای آینده 

مشترک سیاسی ارایه نمی کند؟
کرد  خاطرنشان  دولت  مذاکره کننده  هیأت  رییس 
رسیدن  برای  خود  تالش   تمام  افغانستان  دولت  که 
به یک نتیجه مطلوب و مورد قبول مردم افغانستان 
افزود، طوری  اما  او  است.  داده  انجام  را  مذاکرات  از 
روش های  از  استفاده  با  طالبان  می شود  معلوم   که 
به  رسیدن  از  و خدعه«  بهانه جویی  »انحصارگرایانه، 
به گفته  را کنار می کشند.  توافق سیاسی خود  یک 
باور هستند  این  به  همه  در حال حاضر  استانکزی، 
نظامی  راه حل  پایدار  به یک صلح  برای رسیدن  که 
گزینه درست و منطقی نیست؛ اما طالبان جنگ را 
هم چنان  او  می کنند.  تکرار  را  آن  و  داده اند  ترجیح 
از حضور جنگ جویان خارجی در صفوف طالبان به 

طوالنی مدت  درگیری های  و  شده اند  آواره  تن  هزار 
به آسیب  جدی در زیرساخت های  در شهرها منجر 
اساسی این کشور همانند بزرگ راه ها، ساختمان های 
اداری در والیات و ولسوالی های مختلف، پل ها و دیگر 
گزارش  از  نقل  به  است.  شده  همه گانی  تأسیسات 
سازمان ملل متحد، تنها در ۱۳ روز -از ۲۸ جوالی 
به این سو- هنگامی که جنگ در مراکز والیات آغاز 
شد، این سازمان، گزارش هایی مبنی بر کشته شدن 
نفر  زخمی شدن 4۸۱  و  ملکی  فرد  دست کم ۱۳۹ 

دریافت کرده است.
تأسیسات  رفتن  بین  از  و  ارتباطات  قطع  دلیل  به 
آمار  از  بیش تر  بسیار  تلفات  واقعی  آمار  مخابراتی، 

گزارش شده است.
سازمان ملل متحد گفته است که طالبان با تصرف 
پی در پی ۱۹۲ مرکز اداری در ولسوالی ها و حمالت 
به مراکز والیات، ترس و وحشت را در بین شهروندان 

افغانستان ایجاد کرده اند.
کمیسار عالی بخش حقوق بشر سازمان ملل، هشدار 
از  حمایت  در  که  ملیشه  هایی  افزایش  است،  داده 
ممکن  شده اند،  بسیج  طالبان  علیه  دولتی  نیروهای 
است افراد ملکی را نیز در معرض خطر بیش تری قرار 

دهد.
توسط  قباًل  که  مناطقی  از  است  گفته  باشله  خانم 
بین  که  مناطقی  از  و هم چنان  تصرف شده  طالبان 
دولت و طالبان دست به دست می شود، گزارش های 

تکان دهنده دریافت می کند.
که  است  کرده  تأکید  هم چنان  متحد  ملل  سازمان 
از نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه، مانند 
کشتن نیروهای دولتی توسط جنگ جویان طالب و 

کشورهای اشتراک کننده هشدار داد. استانکزی گفت 
که افغانستان نباید به مرکز منافع متضاد کشورهای 
دیگر مبدل شود. او از جامعه بین المللی خواست که 
تسریع  منظور  به  که  مداخله ای  از  جلوگیری  برای 
جنگ و ادامه قتل و ویرانی افغانستان می شود، متفق 

شوند.
با این حال، قرار است که دو نشست دیگر نیز برگزار 
شود. طبق معلومات منابع، امروز چهارشنبه، بیستم 
اشتراک  با  توسعه یافته«  »ترویکای  نشست  اسد، 
امریکا، روسیه، چین و پاکستان نیز برگزار می شود. 
کشورهای  میان  پنج شنبه  روز  سومی  نشست 
اشتراک کننده و گروه طالبان برگزار می شود. با این 
حال منابع در تیم مذاکره کننده دولت می گویند که 
در این نشست ها نماینده گان کشورهای تأثیرگذار در 
روند صلح افغانستان اشتراک دارند و تالش می کنند 
تا روی توقف جنگ در شهرها و تسریع مذاکرات صلح 
بحث کنند. این منابع ابراز امیدواری می کنند که در 
تا چرخه  این نشست ها پیش رفت هایی حاصل شود 

کشتار غیرنظامیان را متوقف کند.
از سوی دیگر، طالبان نیز گفته اند که در این نشست ها 
شرکت می کنند. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی 
هیأت  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  قطر،  در  طالبان 
پیدا  حضور  نشست ها  تمامی  در  مذاکره کننده شان 

می کند.
زیادی  امیدواری های  نشست ها  این  حال،  این  با 
نشر  با  امریکا  خارجه  وزارت  است.  کرده  خلق  را 
گفته  و  خوانده  مهم  را  نشست ها  این  اعالمیه ای 
است که در این نشست ها شرکت کننده گان منطقه 
و  آتش بس  برقراری  کاهش خشونت،  برای  و جهان 
تعهد به رسمیت نشناختن دولت تحمیل شده با زور، 
فشار خواهند آورد. این وزارت گفته است که در این 
برای  امریکا  ویژه  نماینده  نشست ها زلمی  خلیل زاد، 
صلح افغانستان، شرکت کرده و قرار است که او روی 
شهرها  بر  را  تا حمالت شان  کند  وارد  فشار  طالبان 

متوقف کنند.
نشست  چندین  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
این  است.  شده  برگزار  افغانستان  صلح  پیرامون 
نشست ها اما تاکنون نتیجه ملموسی در پی نداشته 
بیش تر  طالبان  این مدت، حمالت  در جریان  است. 
کرده  تصرف  را  بیش تری  ساحات  گروه  این  و  شده 
ماه  دوم  نیمه  در  اکلد،  معلومات  براساس  است. 
جوالی، سه هزار و ۶5۸ تن از غیرنظامیان، نظامیان 
در  هم چنان  شده اند.  کشته  طالبان  جنگ جویان  و 
آواره   خانواده  هزاران  شهرها  بر  طالبان  حمالت  پی 
شده اند. با این حال دیده شود که این نشست ها جنگ 

کنونی و حمالت طالبان را متوقف می کند یا خیر؟

برعکس، گزارش های زیادی دریافت می کند.
قوانین  نقض  ملل،  سازمان  بشر  حقوق  بخش 
و  دولتی  نیروهای  سوی  از  بین المللی  بشردوستانه 
طالبان را ممنوع اعالم کرده و آن را جنایت جنگی 
خوانده است. خانم باشله از طرف های درگیر جنگ در 
افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از آسیب 
رسیدن به افراد ملکی و دارایی های عامه اقدامات الزم 
روی  پرجمعیت  مناطق  در  به ویژه  را  پیش گیرانه  و 

دست گیرند.
نقض  ملکی،  افراد  علیه  حمالت  که  کرده  تأکید  او 
جدی قوانین بین المللی بشردوستانه است و جنایت 
که  است  افزوده  وی  می شود.  محسوب  جنگی 
گروه های درگیر جنگ باید قوانین جنگی را رعایت 

کنند.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هم چنان در 
مورد وضع محدودیت ها و آزادی های  فردی در مناطق 
زیر کنترل طالبان ابراز نگرانی کرده است. او از وضع 
نگرانی  ابراز  به گونه جدی  زنان  برابر  محدودیت در 
بازگشت  دارند که  کرده و گفته است، مردم هراس 
طالبان به قدرت، دستاوردهای حقوق بشری دو دهه 

گذشته را نابود خواهد کرد.
ملل،  سازمان  بشر  حقوق  بخش  عالی  کمیشنر 
هم چنان گفته است که وضع محدودیت های جدی بر 
آزادی بیان و روزنامه نگاران در انجام کارهای مهم شان 
ابهام و هرج ومرج  این دوره  توسط هر دو طرف، در 

بسیار نگران کننده است.
اوضاع  شدن  بدتر  نگران  حالی  در  ملل  سازمان 
طالبان  دست  به  والیت  هشت  که  است  افغانستان 

افتاده است.

افغانستان از جهان خواست به طالبان 
در مورد صلح پیام واضح بدهد

سازمان ملل خواهان توقف حمالت طالبان به شهرها شد

نشست دوحه؛

عبداالحمد حسینی 

خلیل رسولی 



به  شمال  والیت  چند  مرکز 
سقوط  طالبان  گروه  دست 
کرد. تالقان بیش از ۶۰ روز 
مقاومت  طالبان  برابر  در 
کرد. نیروهای خیزش مردمی 
همراه با ارتش برای حراست از 
شهر تالقان و مردم آن، از هیچ 
چیزی به شمول جان خویش دریغ نکردند. مردم و 
ارتش تا رسیدن طالبان به کوچه ها و میدان اصلی شهر 
تالقان در مقابل آنان جنگیدند و به آنان تلفات وارد 
کردند. سرانجام پس از دو ماه نبرد تن به تن و خونین، 
برای این که به مردم ملکی آسیب نرسد و تأسیسات 
عمومی تخریب نشود، شهر را ترک کردند و در مقابل 
آن به  طور باورنکردنی دو ولسوالی استراتژیک تخار 
کردند.  خارج  طالبان  کنترل  از  را  ورسج(  و  )فرخار 
عقب نشینی نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی از 
شهر تالقان همانند صحنه های فلم های هالیوود بود. 
تمام  با  قلب دشمن  از  مردمی  و خیزش های  ارتش 

مهمات و تجهیزات دولتی خارج شدند.
به  دوردست  ولسوالی های  از  تاکتیکی  عقب نشینی 
دولت،  ضرر  به  ناگزیری،  روی  از  یا  آگاهانه  صورت 
انتظار  شد.  تمام  امنیتی،  نیروهای  خصوص  به 
می رفت که با تمرکز همه نیروهای امنیتی همراه با 
خیزش های مردمی، بهتر از قبل از شهرها دفاع شود. 
شاید تصور می شد که جنگ جویان گروه طالبان در 
ولسوالی  ها پراکنده می شوند. این گونه هم در مدیریت 

روشن ترین بحث در باب مبارزه با گروه های افراطی این است که باید در برابر تفکرشان، تفکری 
خلق کرد. تفکری که بتواند حتا فریب خورده گان جبهه خودشان را در تزلزل قرار بدهد. جریان 

طالبان اگر تنها یک گروه جنگ جو بود، سال ها قبل نابود می شد. اما این گروه جدایی از تروریست 
بودنش، یک تفکر است. تفکری که در بستر تاریخی اسالم رشد کرده، پرورش یافته و در هر 

مقطع زمانی با نام ونشان مختلف عرض اندام کرده است.

ساویس تاجیک

حبیب حمیدزاده

عقب نشینی تاکتیکی به سود طالبان تمام 
شده است

صدایی از هریوا برخاست و افغانستان نشین شد. ساعت 
است.  گرفته  نشانه  را   )۹۹/۰5/۱4( سه شنبه شب  نُه 
شهروندان شهر هرات همه برخاسته اند. زنان به روی 
بام ها، مردان به خیابان و جاده ها؛ همه می خواهند نعره 
اهلل اکبر سر بدهند. اهلل اکبری برخاسته از موج نفرت و 
انزجار در برابر گروه طالبان. اهلل اکبری برخاسته از حس 
افتخار و حمایت از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی که 
امیر اسماعیل خان، فرمانده جهادی هفتاد و پنج ساله، 
آنان را رهبری می کند. این شهر یک باره به صدا می آید 
و با موج سهمگین اهلل اکبر، دادخواهی خویش را در 
برابر اهلل اکبر گروه طالبان به نمایش می گذارد. گروه 
طالبان در اطراف هرات هجوم آورده اند، نبردهای داغ 
و شلیک های پراکنده اطراف شهر را گرفته است. آن 
طرف با ندای اهلل اکبر می خواهد هرات را به گورستان 
آزادی و هم زیستی تبدیل کند، این طرف، جوان و پیر، 
مرد و زن، کودک و نوجوان، همه، برای دفاع از هویتی 
که طالبان خود را محق آن می دانند، برخاسته و نعره 
می زنند: اهلل اکبر، اهلل اکبر، اهلل اکبر. آری، این موج از 
هرات بلند شد و تمام افغانستان را یک شبه به سمت 
شهروندان  اکبر  اهلل  ندای  من،  نظر  به  کشاند.  خود 
افغانستان در برابر اهلل اکبر گروه طالبان روشن کننده 

دو پیام اساسی است:
یکم- نه گفتن به مرجعیت طالبانی: تردیدی نیست 
تولد نشده است  از اسالم یک شبه  قرائت طالبان  که 
گونه های  به  اسالم  تاریخ  بستر  در  کج خوانی  این  و 
مختلفی در جریان های افراطی دگر ظهور کرده است. 
اما کم تر جریانی را می توان در طول تاریخ چنین خشن 
البته این طور هم نبوده است که در  و بدرفتار یافت. 
برابر این جریان های جزم اندیش و افراطی جریان های 
هیچ گاهی  اسالم  تاریخ  باشند.  نگرفته  قرار  دیگری 
خالی از تقابل جریان های افراطی و معتدل نبوده است. 
دین  را صاحب  و خود  تفکری خلق شده  هرازگاهی 
آن  از  روشن تر  و حتا  میزان  به همین  است.  دانسته 
تفکری دیگری برای دفاع از اسالم واقعی قدعلم کرده 
و نفی تک خوانی کرده است. این که ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی گروه طالبان در برابر موج اهلل اکبر زن و مرد 
افغانستان واکنش نشان می دهد و می گوید که اهلل اکبر 
شعار آنان است و با کسانی که این شعار را سر داده اند، 
برخورد جدی می کنند، برای این است که طالبان از 
تزلزل مرجعیت خویش هراس دارند. برای این است 
که تقابل روایتی را حس می کنند. تقابلی که حاال تنها 
از  بلکه  از آدرس دموکراسی و آزادی حرف نمی زند؛ 
آدرس دین و آبشخور اصلی این گروه نیز حرفی برای 
گفتن دارد. آقای بشیراحمد انصاری در کتاب »مذهب 
طالبان«، شباهت های این گروه را با خوارج صدر اسالم 

قوماندانی و فرمان داری باشد، حضور ندارند. آن ها در 
بعضی از ولسوالی ها روزانه سر می زنند و شب هنگام 
کرده  آغاز  را  جنگ  آن جا  از  که  دره هایی  به  دوباره 
بودند، می روند. اکنون طالبان از تمامی ولسوالی های 
شده اند.  جمع  فیض آباد  شهر  اطراف  به  بدخشان 
مسوولیت ولسوالی ها در بعضی مناطق به دست مردم 
محل سپرده شده است و در بعضی از مناطق، دو یا سه 
نفر طالب حضور دارند. اکنون طالبان در بخش های 
مختلف اطراف شهر فیض آباد مستقر شده اند و بخش 
در  آنان  شاخه  هر  که  است  این  قصه  توجه  جالب 
و  جای  خود  برای  باید  بدخشان  مختلف  بخش های 
قرارگاه جنگ پیدا کند. به طور مثال، طالبان یفتل 
را  یفتل  مواضع  در  درواز  طالبان  برای  جنگ  اجازه 
بر سر  یفتل  نداده اند. میان طالبان وردوج و طالبان 
چگونه گی حمله بر شهر فیض آباد، حکمروایی بعد از 
»تصرف«، تقسیم غنایم و مسائل دیگر اختالف جدی 

نیستیم،  دیگر مظلوم نما  افغانستان  ما شهروندان  که 
دیگر نمی پذیریم که طالبان خود را صاحب این خاک 
و این مردم بدانند و هرگونه که خواستند برای ما قانون 
وضع کنند. اگر این حرکت شهروندان افغانستان بدون 
فریاد اهلل اکبر اجرا می شد، شاید چنین لرزه ای به اندام 
طالبان وارد نمی کرد. چون در آن صورت، گروه طالبان 
شعار دهنده گان را در یک فتوای کامل گم راه شده گان 
می خواند و می توانست به راحتی موضوع را خاموش 
هراس  درون دینی  فریاد  از  گروه  این  اما  کند. 
قرائت  برابر  در  که  می ترسد  این  از  گروه  این  دارد. 
علم  قد  دوباره  ظلم نپذیری  قرائت  ستم پیشه گی اش 
کند. شهروندان افغانستان به گونه واضح پیام خود را 
رساندند که اگر برداشت طالبان از دین اجازه می دهد 
که خون ما را مباح بدانند و به مال ما به چشم غنیمت 
نگاه کنند، همان دین، برای ما دستور می دهد که در 
برابر متجاوز و ظالم سکوت نکنیم. همان دین فرمان 
می دهد که ستم گران به راستی گناه کاران بزرگ اند؛ 
اما ستم پذیری هم از دیدگاه اسالم همان اندازه گناه 
است که ستم گری. و فردا در پیشگاه پروردگار هر دو 
گروه باهم برابر هستند و می چشند عذاب وحشتناک 
را. گروه اول به سبب ستم گری و گروه دوم به سبب 
ستم پذیری. )اعراف، ۳۸ - ۳۹( طالبان از چنین روایت 
درون دینی می ترسند. چون این گونه ایستاد شدن در 
برابر این گروه، دو نتیجه خطرناک را برای طالبان در 
قبال دارد. در گام نخست، برای نیروهای ضد طالبانی 
روایت مستحکم دینی خلق می کند و سبب می شود 
که نیروهای مردمی در یک هماهنگی کامل در کنار 
نیز  را  باور  و  عقیده  از  دفاع  خود،  سرزمین  از  دفاع 
تمثیل کنند. در گام بعدی، گسترش این حرکت روند 
سربازگیری گروه طالبان را در ولسوالی ها و روستا ها 

کم رنگ می کند.
هرچند عده ای در شبکه های مجازی گفته اند که چرا 
برای حمایت از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی، باید 
اهلل اکبر بگوییم، در حالی که گروه طالبان به صورت 
روشن با شعار اهلل اکبر، اسیران را گردن می زند؟ این 
در  مستحکم  سنگر  تنها  که  می کنند  فراموش  افراد 
برابر این گروه، دین است. طالبان دو روایت قوی در 
عقب تفکر و جبهه خود دارند. روایت نخستین، دین و 

وجود دارد.
شبیه این قصه، در والیت تخار و در جنگ شهر تالقان 
نیز اتفاق افتاده است. طالبان در ولسوالی های تحت 
تصرف شان مستقر نبودند و نیستند. طالبان در جایی 
که جنگ باشد، حضور می یابند. ولسوالی ها یا به مردم 
محل واگذار شده است، یا اصاًل مسوولی ندارد. براساس 
گفته های نظامیان و مردم محل، طالبان بدخشان پس 
فیض آباد،  باالی  پرتلفات  و  ناکام  حمله  چندین  از 
اکنون از تخار و کندز نیرو خواسته اند. طالبان اکنون 
می توانند شهر تالقان را به چند نفر محدود خود رها 
کنند و برای جنگ به فیض آباد بروند. این در حالی 
است که در برابر این برنامه طالبان، برنامه حکومت 

روشن نیست.
تحت  مردم  سرنوشت  به  بی اعتنا  طالبان  گروه 
تصرف شان، همیشه در جایی که جنگ است، متمرکز 
می شوند. ظاهراً مشکل اساسی دولت در برابر وحدت 
و یک پارچه گی جنگ جویان طالبان، عدم رسیده گی 
به نیروهای خیزش مردمی،  اختالف کشنده  درست 
میان مسووالن حکومتی و قوماندان ها و بزرگان محلی 
کرد،  سقوط  شهرها  این که  از  بعد  حکومت  است. 
به  می دهد.  انجام  هوایی  طالبان حمله  تجمع  باالی 
و حواشی شهر  فرخا  دره  در  باید  طالب  مثال،  طور 
تالقان بمباران می شد. اما وقتی شهرها سقوط می کند، 
دولت اقدام به عملیات هوایی می کند. دولت هم چنان 
موضع خود را در قبال خیزش های مردمی تاکنون به 
درستی روشن نکرده است. هزاران میل سالح بعد از 
سقوط شهرها به دست گروه طالبان افتاد؛ در حالی 
که دولت باید از تجهیزات انبارشده و امکانات موجود، 
خیزش های مردمی را تجهیز و تمویل و از آنان در برابر 

گروه طالبان استفاده می کرد.

روایت دومی هم تفکر قومی. بنابراین، تنها روایتی که 
در گام نخست می تواند طالبان را در هراس بیندازد، 
گسترش قرائت معتدل از اسالم در برابر قرائت طالبانی 
است. در گذشته هم جوهر مبارزه در برابر گروه طالبان 
چنین روایتی بوده است. بی جا نیست که آقای برنارد 
فرانسوی،  نویسنده  و  فیلسوف  لویی، روشن فکر،  هنر 
در سخنرانی خود در همایش رونمایی از لوح یادبود 
میانه رو  اسالم  مستحکم  را سد  او  مسعود،  احمدشاه 
چون  )بی بی سی(  می خواند.  افراطی  اسالم  برابر  در 
مبارزه  طالبان  با  این که  کنار  در  مسعود  احمدشاه 
معتقد  گروه،  این  رادیکال  برداشت  برابر  در  می کرد، 
به قرائت معتدل از اسالم بود. او تنها یک مبارز ضد 
طالبان نبود؛ بلکه روایت قوی دینی ضد تفکر طالب را 

نیز با خود حمل می کرد.

نتیجه گیری
افراطی  با گروه های  مبارزه  باب  روشن ترین بحث در 
این است که باید در برابر تفکرشان، تفکری خلق کرد. 
تفکری که بتواند حتا فریب خورده گان جبهه خودشان 
یک  تنها  اگر  طالبان  بدهد. جریان  قرار  تزلزل  در  را 
گروه جنگ جو بود، سال ها قبل نابود می شد. اما این 
است.  تفکر  یک  بودنش،  تروریست  از  جدایی  گروه 
تفکری که در بستر تاریخی اسالم رشد کرده، پرورش 
یافته و در هر مقطع زمانی با نام ونشان مختلف عرض 
ایستاده گی  کنار  در  همین،  برای  است.  کرده  اندام 
نیز  را  او  تفکر ضد  باید  گروه،  این  برابر  در  مسلحانه 
پرورش داد. تفکری که در طول تاریخ اسالم به نام های 
مختلف در برابر رادیکال اندیشان استدالل کرده است. 
اکبر  اهلل  دادن  شعار  با  موج  این  زمینه  خوش بختانه 
شهروندان افغانستان در گوشه گوشه این کشور مهیا 
شده است. و پیام های اساسی اهلل اکبر را گروه طالبان 
اکبر  اهلل  ندای  کالم،  یک  در  است.  کرده  دریافت 
طالبان  گروه  اکبر  اهلل  برابر  در  افغانستان  شهروندان 
بیانگر این است که دوره تکلیف مداری به تاریخ سپرده 
تعیین  انتظار  به  افغانستان  امروز  انسان  است.  شده 
تکلیف از جانب کسی یا نهادی نمی نشیند. این بسیار 
اهمیت دارد؛ چون مرجعیت کلیسا در غرب زمانی به 
شکست مواجه شد که خوانش متن مقدس از انحصار 
بیرون شد. طالبان می دانند که این خشم خودجوش، 
کالم  و  علی  شمشیر  می تواند  است.  مرجعیت شکن 
حنفی را در برابرشان به نمایش بگذارد. حاال که موج 
در حال بلند شدن است، علمای اعتدال گرای ما باید 
دست به کار شوند و فتوای باغی خواندن گروه طالبان 
را با جرأت تمام ابالغ کنند. این زخم ناسور داروی جز 

خون خویشتن ندارد.
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شاید  هم  و  می شوند  ثابت  ناتوان  ولسوالی ها  امور 
نتوانند به شهرهای بزرگ حمله کنند.  دسته جمعی 
اما خالف حدس و تصور دولت، طالبان قصد مدیریت، 
ارایه خدمات، صحبت با مردم و پذیرفتن مسوولیت 
ولسوالی ها را ندارند. آنان از هنگامی که ولسوالی ها به 
دست شان سقوط کرده است، تنها کاری که کرده اند 
هم چنان  است.  عمومی  و  دولتی  اموال  کردن  جمع 
جمع آوری سالح مردم محل و ذخیره آن نه در اداره 
و قرارگاه امارت، بلکه در خانه های شخصی هر یک از 
اعضای گروه طالبان، بخشی از برنامه این گروه بوده 
است. طالبان با استفاده از عقب نشینی تاکتیکی دولت، 
سالح و مهمات زیادی به دست آورده ، از مردمان تحت 
تصرف خود سربازگیری کرده و هم چنان روحیه باالی 

جنگی پیدا کرده اند.
از  هیچ یک  در  طالبان  مردم،  و  دولت  انتظار  خالف 
تعمیر  که  قرارگاه  در  بدخشان  و  تخار  ولسوالی های 

مقایسه می کند و نتیجه می گیرد که طالبان را می توان 
خوارج عصر جدید نام  گذاشت. این اهلل اکبر برخالف 
باور عده ای، طالبان را خلع ایدئولوژیکی نمی کند؛ بلکه 
روایت جدیدی را در برابرشان ایجاد می کند. روایتی 
از  خوارج  برابر  در  مسلمانان  خلیفه چهارم  علی،  که 
آن استفاده کرد. گروه طالبان از خلق روایت جدید در 
برابر تفکر تروریستی خویش هراس دارد. چون تمام 
جریان های افراطی دینی زمانی محکوم به شکست اند 
اکبر  اهلل  شود.  خلق  تفکری  تفکرشان،  برابر  در  که 
افغانستان -چه در کابل و هرات و  گفتن شهروندان 
یا شهرهای دیگر- بسیار به جا و پذیرفته شده است. 
و  قوی  جریان های  اسالم  تاریخ  در  این که  دلیل  به 
مستحکم را در برابر جریان های افراطی سراغ داریم. 
جریان هایی که هم به صورت کالمی و هم فقهی در 
مقابل جزم گرایان و تکفیریان قد علم کرده اند. حضرت 
تعریف های خوارج  از  موجی  برابر  در  که  زمانی  علی 
از اسالم قرار گرفت، قبل از جنگیدن با آن ها راه های 
مقابله فکری را نیز در نظر داشت. به ساده گی نمی شد، 
و  مسلمان  را  خود  که  شد  ایستاد  موجی  برابر  در 
قرائتش را تنها قرائت واقعی از دین اسالم می دانست. 
گروه طالبان هم بدون کم وکاست برداشت خود را تنها 
برداشت واقعی از اسالم می داند و از همین راه هر روز 
سربازگیری می کند. اکنون این صداهای شبانه مردم 
در برابر این گروه می تواند منجر به جدای واقعی اسالم 
طالبانی از اسالم معتدل شود. گروه طالبان هراسی از 
خلع روایت خویش ندارد. چون می داند که روایت و 
تفکرش نه یک شبه خلق شده است و نه هم بی ریشه 
تکفیر  تفکر ضد  از خلق  و سست بنیاد است. طالبان 
در  ابوحنیفه  امام  که  تفکری  خلق  از  دارند.  هراس 
برابر تکفیرگرایان ایجاد کرد. شعار اهلل اکبر شهروندان 
برابر خوارج  را در  امام علی  افغانستان می تواند کالم 
اسلحه  برابر  در  را  ابوحنیفه  امام  رای  و  جدید  عصر 
مدیریت  این که  به شرط  کند؛  زنده  این گروه  تکفیر 
روایت  به خلق  ما  اعتدال گرای  عالمان  و  خوب شود 

محکم و مستدل در برابر طالبان برنامه ریزی کنند.
دوم- پیام دوم شهروندان افغانستان در برابر اهلل اکبر 
گروه طالبان در کنار این که حمایت مردم را از نیروهای 
امنیتی و بسیج مردمی نشان می دهد، بیانگر این است 

اهلل اکبر در برابر اهلل اکبر



آمده اند.  کابل  به  و  کرده  ترک  را  چاریکار 
در  چاریکار،  شهر  باشنده گان  از  سحر،  روینا 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که این روزها 
تبلیغات شدیدی در شهر چاریکار والیت پروان 
جریان دارد که گویا طالبان بر این شهر حمله 
می کنند. او می افزاید که این تبلیغات، آنان را 
سخت نگران کرده است. به گفته وی، مردم 
پروان، از گروه طالبان هراس دارند، چون در 
والیت  این  باشنده گان  به  گروه  این  گذشته 

ستم زیادی کرده است.
این دختر جوان که با روحیه بلند به مکتب 
افغانستان  امروز  نسل  که  می گوید  می رود، 
نسل دیروز نیست و این موضوع را گروه طالبان 
نیز باید درک کند که از راه جنگ و خشونت 
به پیروزی نمی رسد. روینا سحر تصریح کرد: 
»ما دستاوردهای بی شماری داشتیم و داریم، 
اکنون طالبان اگر تالش کنند این دستاوردها 
را نابود سازند، با مردم و قیام مردمی روبه رو 

خواهند شد.«
که  خیری زاده  عصمت اهلل  حال  همین  در 
کند،  ترک  را  پروان  خانواده اش  با  دارد  قصد 
روزنامه ۸صبح گفت: »طالبان  با  در صحبت 
نه به ناموس مردم رحم دارند و نه هم به جان 
باید خانواده را به  ابتدا  مردم.« به گفته وی، 
جای امنی انتقال داد، بعد سالح گرفت و در 
برابر این گروه ایستاده گی کرد تا نشان داده 
تحمیل  مردم  باالی  بیگانه ای  هیچ  که  شود 
از شهروندان  آن که شماری  با  نیست.  شدنی 
شهر چاریکار و ولسوالی های والیت پروان به 
را  کشور  پایتخت  راه  جان شان  نجات  هدف 
میان شماری  این  در  اما  گرفته اند؛  پیش  در 

وخیم شده است، چنان چه در بعضی شهرها، 
مانند لشکرگاه و کندز، مراکز صحی در خط 

مقدم نبرد قرار گرفته اند.«
والیت  مرکز  لشکرگاه  در  گزارش،  این  طبق 
هلمند، پیش از یک هفته است که نبردهای 
شدید در داخل شهر جریان دارد، نبردهایی 
که زنده گی مردم را به بن بست مواجه کرده 
شفاخانه ها  در  صحی  کارمندان  اما  است، 
تداوی کنند، در  را  تا مریضان  حضور دارند، 
انجام  و  راکت  هاوان،  گلوله،  باران  حالی که 
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در  نگرانی  تشدید  با 
باشنده گان  میان 
چاریکار،  شهر 
پروان،  والیت  مرکز 
امنیتی  مقام های 
اطمینان  والیت  این 
آماده گی  که  می  دهند 
طالبان  شکست  و  حمالت  دفع  برای  کافی 
فرمانده  ارزگانی،  عبدالرووف  دارد.  وجود 
با روزنامه ۸صبح  پولیس پروان، در مصاحبه 
اکنون  گروه  این  و حامیان  طالبان  گفت که 
از  دارند  تالش  و  شده اند  روبه رو  شکست  با 
راه تبلیغات »زهرآگین« بر مردم و نیروهای 
حال  در  وی  گفته  به  شوند.  پیروز  امنیتی 
والیت  این  جبهات جنگ  در  طالبان  حاضر، 
مورال شان را از دست داده اند و در حال فرار  
هستند. فرمانده پولیس پروان تأکید دارد که 
نیروهای امنیتی این والیت تمام آماده گی ها 
به  دست  طالبان  گروه  هرگاه  و  گرفته اند  را 
حمالت بزند، همانند سال های پیش با جواب 

دندان شکن روبه رو خواهد شد.
معاون شهری  فهیم،  نجیب  حال،  همین  در 
ریاست امنیت ملی پروان، می گوید که طالبان 
و حامیان این گروه در پروان با شکست روبه رو 
پروان  باشنده گان  و  مردم  از  وی  شده اند. 
خواست که آگاهانه و ناآگاهانه شکار تبلیغات 
دشمن نشوند؛ زیرا به گفته وی گروه طالبان 
هرگز جرأت حمله و تهاجم به شهر چاریکار 

را نخواهد داشت.
مقام های امنیتی در حالی این اطمینان را به 
خانواده ها، شهر  از  برخی  که  می دهند  مردم 

گفته  گزارشی  نشر  با  مرز  بدون  داکتران 
است که خشونت ها در افغانستان، از ماه می 
نیروهای  میان  درگیری ها  پی  در  این سو  به 
این  است.  یافته  افزایش  طالبان  و  امنیتی 
در  پیامدهای جنگ  که  است  گفته  سازمان 
والیت های قندهار، هلمند و کندز به وضوح 

دیده می شود.
بشردوستانه  امور  مسوول  بوخژولی،  الرا 
افغانستان،  در  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
می گوید: »وضعیت در این کشور تا حدی زیاد 

هنوز روحیه  بلند دارند و می گویند که به هیچ 
قیمتی شهرشان را ترک نخواهند کرد.

برای  که  علی زاده  شاداب  حال  همین  در 
خرید عروسی  اش به شهر چاریکار آمده است، 
و  بزرگ شده اند  با جنگ  »افغان ها  می گوید: 
چون  است؛  عادی  برای شان  وضعیت  این 
و  جنگ  در  همه  امروز  نسل  من،  شمول  به 
خشونت بزرگ شده  که این وضعیت برای شان 
نادر نیست.« به گفته وی، افغانستان روزهای 
رفتنی  موج  این  می کند،  سپری  را  سختی 
است؛ اما کسانی که این وطن را ترک می کنند 
بیرونی  به کشورهای  آسوده  زنده گی  برای  و 
خواهد  قضاوت  موردشان  در  تاریخ  می روند، 
کرد. این پسر جوان که در این اوضاع نابسامان 
امنیتی تصمیم گرفته است زنده گی تازه خود 
را بسازد، تأکید می کند: »اگر مشکل افغانستان 
بود،  شدنی  حل  مهاجرت  و  کردن  ترک  با 
بود. طی سال های گذشته  تاکنون حل شده 
کشورهای  راه  و  شدند  مهاجر  بسیاری ها 
بیرونی را در پیش گرفتند؛ اما هنوز که هنوز 

است مشکالت سر جایش باقی است.«
آماده گی  از  امنیتی  مقام های  که  وجودی  با 
والیت  در  طالبان  حمالت  دفع  برای  کافی 
پروان خبر می دهند؛ اما چند مدت پیش گروه 
طالبان ولسوالی های شیخ علی و سرخ پارسای 
این والیت را تصرف کرد. نیروهای امنیتی پس 
از حدود دو هفته موفق شدند که طالبان را 
حال،  این  با  بزنند.  عقب  ولسوالی  دو  این  از 
دیده شود که اطمینان مقام  های امنیتی چقدر 
برای دفع حمالت مجدد طالبان به این والیت 

کارساز واقع می شود.

حمالت هوایی در ساحات نزدیک شفاخانه ها 
بست  شفاخانه  در  راکت  یک  دارد.  جریان 
کار  مرز  بدون  داکتران  نظر  زیر  که  هلمند 
می کند، اصابت کرده، اما تلفات در پی نداشته 

است.
سازمان داکتران بدون مرز تصریح کرده است 
افراد  جراحی  عملیات   ۲۰ تازه گی،  به  که 
زخمی را در هلمند در یک روز اجرا کرده اند. 
به نقل از گزارش این سازمان، بسیاری از مردم 
در حال حاضر از شهر لشکرگاه فرار کرده اند. 
این سازمان به جنگ های خونین اخیر کندز 
نیز اشاره کرده و گفته است که بین ۱ الی ۹ 
آگست، ۱۲۷ زخمی به شمول ۲۷ کودک زیر 
۱۶ سال را به دلیل جراحت ناشی از گلوله و 

انفجار تحت درمان قرار داده است.
این سازمان تصریح کرده است که افغانستان 
ادامه   و  است  صحی  ضعیف  سیستم  دارای 
به خدمات صحی  خشونت دست رسی مردم 

را به شدت کاهش می دهد.
که  می شود  مطرح  حالی  در  نگرانی ها  این 
به  این سو  به  می  ماه  از  جنگ  و  خشونت 
شکل کم پیشینه ای در شهرها و مراکز والیات 

گسترش یافته است.

وضعیت امنیتی پروان چگونه است؟

شفاخانه ها به خط نخست نبرد تبدیل شده است

نگرانی و اطمینان؛

داکتران بدون مرز: 

شهرداری به درختان 
رسیده گی درست کند

محیط زیست

شهرداری کابل در سال روان حدود ۱۹۰ هزار نهال 
مختلف النوع را در شهر کابل کاشته است. سمیرا 
رسا، سخنگوی شهرداری کابل، می گوید که این 
درختان را در پارک ها، گلدان ها، مکاتب، اماکن 
عامه و دانشگاها به منظور سرسبزی، زیبایی شهر 
آلوده گی هوا کاشته اند. در همین  از  و جلوگیری 
حال شماری از باشنده گان کابل از خشک شدن 
برخی از این درختان در سطح این شهر نگران اند و خواستار توجه جدی 

شهرداری کابل هستند.
او هشت  باشنده های ساحه داراالمان شهر کابل است.  از  محمد، یکی 
سال است که در این منطقه زنده گی می کند. به گفته محمد، درخت ها 
این ساحه رو به خشک شدن است و رنگ برگ های  و سرسبزی های 
آن اکنون زرد شده است. وی می افزاید که در گذشته، این درخت ها و 
سرسبزی ها تازه و سرسبز بودند و گاهی هم کارمندان شاروالی به آنان 

رسیده گی می کردند.
او هم چنان گفت: »بعضی از نل های آب که در زیر این درختان نصب 
شده، بسیار ضعیف است و به درختان آب کافی نمی رسد.« این باشنده 
شهر کابل می  گوید، یادم می آید که حدود دو سال قبل کارمندان شاروالی 
هفته دوبار برای آبیاری درخت ها و سرسبزی ها می آمدند؛ اما حاال بسیار 

»دیر« می آیند و به درختان رسیده گی می کنند.
او در جریان صحبت هایش، در زیر سایه یکی از درختان که خشکیده و 
زرد شده، نشسته بود. در آخر سخنانش به درخت ها نظر انداخت و گفت 
که اگر به این درخت ها توجه شود، هم فضای شهر زیبا می شود و هم 

می توانیم از سایه آن استفاده کنیم.
او  است.  کابل  شهر  داراالمان  ساحه  باشنده های  جمله  از  نیز  عزت اهلل 
می گوید که این درخت ها سال به سال خشکیده و رنگ های شان زرد 
شده است. وی افزود: »زمانی  که به طرف این درخت ها می بینم، فکر 
می کنم که سر این درخت ها چه آمده که در این وقت سال، چون خزان 
زرد شده است.« عزت اهلل تصریح کرد که در گذشته  کارمندان شهرداری 
با تانکرهای آب این درخت ها را آبیاری می کردند؛ اما حاال در زیر این 
آبیاری  درست  درختان  آن  طریق  از  که  کرده اند  نصب  نل  درخت ها 
نمی شود. به نظر عزت اهلل، شماری از این درخت ها در اثر کم آبی به این 
حالت رسیده اند و شماری دیگر آن نیز ممکن است بیماری داشته باشند. 

او به عنوان یک شهروند از نهادهای مسوول و شهروندان می خواهد که به 
محیط  زیست و سرسبزی شهر توجه جدی کنند.

این باشنده گان شهر کابل از شهرداری خواستند که به درختان رسیده   گی 
درست کنند.

در همین حال، سمیرا رسا، سخن گوی شاروالی کابل، در مورد خشک 
که خشکیدن  می گوید  شهر  این  مناطق  از  بعضی  در  درخت ها  شدن 
درخت ها معموالً در اثر مصاب شدن به بعضی از امراض و تصادم وسایط 
افزود:  رسا  خانم  است.  محدود  بسیار  شمارشان  که  می آید  وجود  به 
»ممکن در بعضی از مناطق موضوع آبیاری هم باشد؛ اما بسیار کم است، 

چون ما سیستم آبیاری قطره ای را راه اندازی کرده ایم.«
وی هم چنان گفت که آنان برنامه های منظم برای حفظ و مراقبت درختان 
دارند. وی تصریح کرد، در ساحاتی که مشکلی در قسمت خشک شدن 

بعضی از درختان وجود داشته باشد، ما به آن رسیده گی خواهیم کرد.
که  می گوید  محیط زیستی،  کارشناس  همایون،  کاظم  حال  همین  در 
عوامل  از  یکی  و  دارد  مختلف  عوامل  کابل  در  خشک شدن درخت ها 
عمده آن،  مدیریت ناسالم شهرداری کابل و کم کاری وزارت زراعت است.

آقای همایون نیز با اشاره به درخت ها و سرسبزی های جاده داراالمان 
گفت:  او  است.  ساحه خشکیده  این  در  درخت ها  از  که شماری  گفت 
»عوامل اصلی اش این است که قبل از ساختن جاده، زباله های برخاسته 
از ساختمان آن جاده و جاهای دیگر را برای پرکاری به این جاده آوردند. 

حاال خاک واکنش نشان می دهد و این درخت ها خشک شده اند.«
این کارشناس محیط زیست، بی احتیاطی و هم چنان عدم حفاظت این 
از جمله عوامل خشک شدن  را  از سوی شهروندان  نظافت  و  درختان 
درخت ها و سرسبزی های داخل شهر می داند. کابل از جمله شهرهایی 
است که با نفوس زیاد، فضای سبز کم دارد. نبود فضای سبز در این شهر 
از  پیدا کند. کابل یکی  افزایش  نیز  آلوده گی هوا  سبب شده است که 

آلوده ترین و کثیف ترین شهرهای جهان است.

زهرا عطایی

ساکنان شهر کابل:

شایق قاسمی
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تحوالت اخیر امنیتی و تشدید بی پیشینه و گسترده 
روزافزون  نگرانی  باعث  افغانستان،  در  جنگ  دامنه 
که  است  نیاز  است.  شده  آینده شان  مورد  در  مردم 
دولت با اتخاذ تدابیر بهتر و بیش تر در ابعاد امنیتی و 
سیاست خارجی، اقدامات عملی کند. در این نوشته 
سعی می شود که برخی از شاخص های اصلی که به 
احتمال زیاد فضای امنیتی - سیاسی آینده افغانستان 

را شکل می دهد، برجسته شود.

خروج نیروهای خارجی
به گفته مقامات حکومتی، خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان از مدتی به این سو قابل پیش بینی بود؛ اما 
تبعات این خروج که اکنون به شکل گسترده دامن گیر 
قوای امنیتی و دفاعی کشور شده است، نشان دهنده 
عدم آماده گی و پیش بینی الزم حکومت برای مدیریت 
اوضاع بعد از خروج قوای خارجی است. احتمال خروج 
به شکل  و  قوای خارجی در یک ضرب االجل کوتاه 
شتاب زده، نه توسط حکومت پیش بینی شده بود و 
نه هم قوای امنیتی و دفاعی کشور آمادگی الزم برای 
جبران خالهای به وجود آمده از آن را داشتند. حتا در 
سیاست خارجی افغانستان نیز برای البی الزم در این 
زمینه جایگاهی وجود نداشت. سفر حمداهلل محب، 
مشاور امنیت ملی افغانستان، به بریتانیا زمانی صورت 
این  مورد همکاری  بریتانیا در  دفاع  وزیر  گرفت که 
کشور با حکومت بعدی افغانستان که طالبان شامل 

آن باشند، اظهار آماده گی کرده بود.
خروج نیروهای خارجی از کشور به عوض این که در 
بیش تر  گیرد،  صورت  افغانستان  حکومت  با  توافق 
یک  و  دیرینه  دشمن  با  امریکا  توافق نامه  براساس 
گروه شورشی که زمینه ساز حمالت مرگ بار ۹ و ۱۱ 
سپتامبر ۲۰۰۱ بود، صورت گرفت. رییس جمهور غنی 
در صحبت هایش مبنی بر این که او نیروهای خارجی 
را از افغانستان بیرون کرده است، با عکس العمل های 
دوم  معاون  دانش،  سرور  حتا  شد.  روبه رو  شدیدی 
از  خارجی  نیروهای  خروج  نیز  جمهوری،  ریاست 
افغانستان را قبل از وقت خواند. نیروهای خارجی نه 
تنها مسووالنه و با افتخار از افغانستان خارج نشدند؛ 
بلکه این خروج به قیمت جان هزاران تن از مردم این 
کشور تمام شد. علی رغم تالش های نیروهای امریکایی 
و ناتو برای حفظ دستاوردهای بیست ساله افغانستان، 
تلفات اخیر ملکی بعد از خروج، یک قسمت بزرگ 
جورج  می گذارد.  نیروها  این  دامن  در  را  مسوولیت 
بوش، رییس جمهور پیشین ایاالت متحده و تعداد 
دفاعی  دستگاه های  مسووالن  و  جنراالن  از  کثیری 
و  تیره  احتماالً  عواقب  از  نیز  کشور  این  امنیتی  و 

وحشتناک این تصمیم هشدار داده اند.

تالش طالبان برای تسلط بر میدان جنگ
میزان خشونت ها به طور قابل توجهی افزایش یافته 
و  مناطق  برخی  والیت،  شش  مرکز  شمول  به  و 
ولسوالی ها و اراضی وسیعی به کنترل طالبان درآمده 
مشهود  و  محسوس  ضعف  از  نشانه هایی  این  است. 
رهبری است. اخیراً حمداهلل محب، در مصاحبه ای با 
بی بی سی و اسکای نیوز، از آماده گی نیروهای امنیتی 
برای دفاع و بازپس گیری این مناطق یادآور شد؛ ولی 
هم  هنوز  که  می دهد  نشان  جنگ،  میدان  حقایق 
سقوط ولسوالی ها و حتا والیات مختلف در افغانستان 
بعد  والیات  از  یکی  مرکز  که  است. طوری  محتمل 
از این اظهارات به دست طالبان افتاد. تالش طالبان 
برای تسخیر میدان جنگ نتیجه سه مورد ذیل است:

صفوف  در  هماهنگ  و  قوی  رهبری  این که   -۱
نیروهای امنیتی و دفاعی تاهنوز شکل نگرفته است 
با وصف  نیاز به تغییر بنیادی دارد.  و شیوه رهبری 
این که در ماه های اخیر، رهبری وزارت های دفاع ملی 
دست خوش  افغانستان  اسالمی  جمهوری  داخله  و 
چندین تغییر و تبدیلی بود، پیش رفت های این نیروها 
در میدان جنگ اما چشم گیر نیست. تغییرات اخیر 
ممکن است تا حدی از پراکنده گی قبلی کاسته باشد؛ 
اما این نیروها کماکان به دلیل نحوه رهبری، اکماالت 
و هم چنان به دلیل وسعت و شدت جنگ، توان مقابله 

طوالنی مدت با دشمن را ندارند.
 ،)snowball theory( ۲- براساس تیوری برف کوچ
مختلف  ولسوالی های  در  طالبان  سریع  پیش رفت 
افغانستان و سقوط بدون مقاومت شهر زرنج، مرکز 
شهرهای  سقوط  احتمال  از  نگرانی  نیمروز،  والیت 

دیگر را بیش تر می کند.
در  طالبان  گروه  پیش رفت های  این که  وصف  با   -۳
چالش های  موجودیت  نشان دهنده  جنگ  میدان 
مدیریتی در دولت افغانستان است؛ اما به قول دولت، 
اهمیت استراتژیک ساحاتی که فعاًل تحت حاکمیت 

که با قربانی های فراوان به دست آورده اند، یک شبه به 
یک گروهی که با این ارزش ها بیگانه است، از دست 
دهند. فرار مردم از ساحاتی که از کنترل دولت خارج 

می شود، مبین این حقیقت است.

شرکای منطقه ای و بین المللی
آماده گی  مورد  در  بریتانیا  دفاع  وزیر  که  طوری 
طالبان  احتمالی  حکومت  با  همکاری  برای  دولتش 
و  منطقه  کشورهای  تمامی  گفت،  سخن  آینده  در 
ارتباطی شان  راه های  افغانستان  در  ذی نفع  شرکای 
در  کشوری  یگانه  هند،  کرده اند.  باز  گروه  این  با  را 
منطقه بود که عالقه ای به ایجاد ارتباط با این گروه 
نداشت، حاال این کشور نیز با این گروه ارتباط برقرار 
کرده است. چین، کشوری که در سایر نقاط جهان از 
حکومت های مشروع و مرکزی حمایت می کند، اکنون 
برای یک گروه دهشت افگن فرش سرخ هموار و از آن 
در سطح یک دولت مشروع استقبال رسمی می کند. 
با این طرز فکر که می توانند کشورهای  طالبان نیز 
را  چین  و  روسیه  مانند  بزرگ  قدرت های  و  منطقه 
برای مشروعیت شان قناعت دهند، روی دست یابی به 
قدرت از راه نظامی امیدوار هستند. تاهنوز هیچ یک 
از شرکای منطقه ای و بین المللی افغانستان واکنش 
مورد  در  دیپلماتیک  یا  و  نظامی  سیاسی،  جدی 

جنایات طالبان در افغانستان نشان نداده است.
وزارت امور خارجه افغانستان که در این برهه حساس 
زدوبندهای  در  هم  هنوز  دارد،  بزرگی  مسوولیت 
است.  درگیر  کنسولی  و  اداری  اصالحات  و  سیاسی 
افغانستان  البی گران  و  خارجی  سیاست  کارگزاران 
در این شرایط حساس و دشوار مسوولیت دارند تا از 

داعیه برحق مردم افغانستان دفاع کنند.
قبال  در  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای  سیاست 
پروسه صلح افغانستان منوط بر خطوط منافع ملی 
پایتخت های  به  طالبان  سفر  است.  منطقه ای شان  و 
است  این  نشان دهنده  منطقه،  کشورهای  مختلف 
که این کشورها در تعهدشان برای تقویت حکومت 
مشروع و قانونی افغانستان صادق نیستند و قبل از 
قبل روی اهداف شان با گروه طالبان مذاکره می کنند. 
هیچ گونه  طالبان  که  است  اهمیت  حایز  نکته  این 
تغییر  عدم  از  زیادی  مثال های  نکرده اند.  تغییری 
این گروه هر روز از طریق مراجع و نهادهای معتبر 
بین المللی و رسانه های رسمی و شبکه های اجتماعی 

نشر می شود.

روند صلح
بحث روی چگونه گی و تفصیل روند صلح ایجاب یک 

گروه طالبان قرار دارد، در مقیاس بزرگ تری پایین 
است. نکته قابل اهمیت این است که این پیش رفت ها 
در رفتار طالبان -هم در میز مذاکره و هم در میدان 
گروه  این  و  است  گذاشته  جدی  تأثیرات  جنگ- 
مغرورتر و جسورتر از گذشته )خواه این غرور کاذب 
مذاکره  میز  در  خود  موقف های  بر  واقعی(  یا  باشد 
تأکید و تمرکز خواهد کرد که در نتیجه رسیدن به 

یک توافق احتمالی را دشوار می  کند.

نیروهای مقاومت محلی
با افزایش خشونت ها و سقوط ولسوالی های مختلف، 
علم  قد  جمهوریت  نظام  از  دفاع  برای  محل  مردم 
کرده اند. تاهنوز در مورد این که آیا این نیروها از جانب 
حکومت مورد پشتی بانی قرار گرفته اند و یا خیر -هم 
در درون نظام و هم در بین مردم- نظریات متفاوتی 
محلی  سطح  در  نیروها  این  ظهور  ولی  دارد.  وجود 
نشان دهنده احساس واقعی و انزجار مردم افغانستان 
بیست  افغانستان  امروز،  افغانستان  است.  طالبان  از 
تجربه  روز هم  و کسانی  که یک  نیست  سال پیش 
کار  روی   از  داشته اند،  را  طالبان  رژیم  در  زنده گی 
اکثر  هستند.  بیزار  طالبانی  فکر  و  گروه  این  آمدن 
مردم افغانستان سقوط در مقابل طالبان را، از دست 
دادن بیست سال پیش رفت اقتصادی - اجتماعی در 
کشور می دانند. با وصف این که ظهور نیروهای محلی 
در سطح محل احساس واقعی مردم را در برابر گروه 
طالبان نشان می دهد، در سطح دولت اما این نشانه ای 
از ضعف در رهبری است. در تصویر بزرگ تر، ظهور و 
تقویت این نیروها نشان می دهد که دولت برای اداره 
چالش  با  می تواند  آینده  در  کشور  مختلف  مناطق 
مواجه شود. اگرچه داکتر فضل محمود فضلی، رییس 
اداره امور ریاست جمهوری، از هماهنگ ساختن این 
نیروها تحت چتر نیروهای امنیتی و دفاعی صحبت 
نشده  مالحظه  تاهنوز  آن  عملی  قراین  ولی  کرده؛ 
 است. در عین حال، شرایط عینی بیانگر این است که 
سقوط مناطق زیادی که توسط قوای امنیتی و دفاعی 
افغانستان محافظت می شد، قرار گرفتن این نیروها 

در رأس نیروهای مقاومت محلی را دشوار می سازد.
چهار دهه جنگ، لیست طویلی از مشکالت سیاسی،  
مردم  برای  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
ترک  به  وادار  را  آنان  و  آورده  ارمغان  به  افغانستان 
خانه و کاشانه شان کرده است. مردم حاضر هستند به 
هر قیمتی به صلح نایل آیند؛ ولی صلحی که بتواند 
پایدار  آن  نتایج  و  کند  حراست  آنان  ارزش های  از 
باشد. مقاومت مردم محلی در سراسر افغانستان نشان 
می دهد که آنان حاضر نیستند تا ارزش های شان را 

مقاله جداگانه را می کند؛ ولی در این تحلیل یک بار 
برای  نظامی  راه حل  که  است  این  بر  تأکید  دیگر 
راه حلی  چنین  اگر  ندارد.  وجود  افغانستان  مشکل 
وجود می داشت، شاید چندین بار نتیجه می داد. اگر 
به  حاضر  طالبان  گروه  و  افغانستان  حکومت  امروز 
مذاکرات صلح شده اند، این امر می تواند به این معنا 
باشد که هم دولت جمهوری اسالمی افغانستان و هم 
گروه طالبان به این نتیجه رسیده اند که این جنگ را 
از راه نظامی نمی توانند ختم کنند. با توجه به این که 
نبوده  را شاهد  پیش رفتی  تاکنون هیچ  مذاکره  میز 
به صورت  یا  و  طرفین  که  کرد  ادعا  می توان  است، 
مشخص  طالبان هنوز بر فتح میدان از طریق نظامی 
امیدوار هستند و حضورشان در میز مذاکره تنها برای 
برنامه  یک  پیش برد  و  مشروعیت  آوردن  دست  به 
وسیع دیپلماسی برای جلب اعتماد و حمایت برخی 

همسایه گان افغانستان است.
قابل ذکر است که پس از توافق میان امریکا و گروه 
طالبان در دوحه و آغاز روند مذاکرات میان حکومت 
افغانستان و گروه طالبان، راه گفت وگوها همیشه باز 
بوده است و مذاکره کننده گان هر دو جانب همیشه با 
هم در تماس بوده اند؛ ولی پیش رفت در روند مذاکره 

ناچیز بوده است.
به  را  مذاکره  روند  که  دارد  وجود  مختلفی  دالیل 
چالش کشیده است. اول این که طالبان تصور می کنند 
که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، می توانند 
قلمروشان  و گسترش  موفق شوند  نظامی  از طریق 
سبب به رسمیت شناختن شان خواهد شد. از طرف 
دیگر، نظامیان پاکستانی که حامی اصلی گروه طالبان 
هنوز هم  علنی شان  اظهارنظرهای  برخالف  هستند، 
افغانستان  در  طالبان  نظامی  موفقیت  که  معتقدند 
باعث تأمین عمق استراتژیک برای سیاست خارجی 
این کشور خواهد شد و حکومت بعدی در افغانستان 
که طالبان در رأس آن باشند، تابع پاکستان خواهد 

بود.
بر  نفوذش  از  استفاده  برای  پاکستان  صداقت  عدم 
مهم  موارد  از  نیز  روند صلح  به  برای کمک  طالبان 
است. ایجاد پلتفرم های مختلف و دعوت سیاسیون و 
اعضای گروه طالبان به این پلتفرم ها سبب شده است 
که بعد از هر پیش رفت در میز مذاکره، صحبت ها در 
یک مکان و چیدمان دیگر دوباره از سر گرفته شود 
که این یکی از تاکتیک هایی است که طالبان از طریق 
آن در میز مذاکره زمان بیش تر می خرند و تمرکز خود 
این که  برای  بیش تر می کنند.  نظامی  فشار  باالی  را 
منسجم  جمهوریت  و صف  بیش تر  سیاسی  انسجام 
شود، الزم است، اقدامات عملی و ملموسی برای ایجاد 

اجماع ملی روی دست گرفته شود.
طالبان چه حاال و چه در گذشته، روی »سمبولیسم« 
نجیب اهلل  داکتر  گروه  این  داشته اند.  بیش تر  اتکای 
آن جا  از  او  که  محلی  کابل،  آریانای  در چهارراه  را 
علیه پاکستان اعالم مبارزه کرده بود، به دار آویخت. 
به همین ترتیب، طالبان بعد از سقوط شهر بندری 
خانه  اشغال  از  قندهار،  والیت  در  اسپین بولدک 
جنرال عبدالرازق،  شخص محوری مقاومت علیه این 
اشغال شهر  کردند.  تبلیغاتی  بزرگ  استفاده  گروه، 
پوشیدن  و  مارشال دوستم  و تصرف قصر  شبرغان 
لباس نظامی وی، زنگ خطری برای همه سیاسیون 

محلی است.
جدید  والی  انتصاب  علیه  قبل  چندی  که  مقاومتی 
اگر  نمادین کفن صورت گرفت،  پوشیدن  با  فاریاب 
می گرفت،  صورت  طالبان  برابر  در  مخالفتی  چنان 

شاید آن لباس نظامی در جای خود بود.
شاخص،  چهره های  بعضی  که  شده  است  مشاهده 
محوری و کاریزماتیک نظامی، بنا بر اختالف سالیق و 
یا منافع مقطعی، به گونه ای به حاشیه رانده شده و یا 
خلع قدرت شده اند که قیمت آن را سربازان به دلیل 
نبود رهبری درست در میدان نبرد می پردازند. ولی 
یگانه چتر  کاستی ها، چتر جمهوریت،  این  وجود  با 
رنگین کمانی است که همه می توانند خود را در سایه 
آن بیابند. اگر خالیی دارد و اگر شکست و گسستی 
دارد، باید در ترمیم آن هم دست شویم، نه در تخریب 

آن.
تا  دارد  تاریخی  افغانستان مسوولیت  رییس جمهور 
تمامی  واقعی  و  معنادار  گرفتن  سهم  برای  را  فضا 
این  از  موفقانه  عبور  کند.  فراهم  دولت،  در  جناح ها 
بر  سیاسی  دوراندیشی  نیازمند  خطیر  مسوولیت 
یا  و  گروه  منافع یک  از  فراتر  ملی،  منافع  محوریت 
یک حلقه است. در مقابل، سیاسیون مطرح کشور هم 
مکلفیت  و رسالت دارند که از جایگاه ویژه مردمی شان 
استفاده کنند و تغییرات گسترده ای را به نفع مردم و 

نظام در مسیر حوادث جاری رقم بزنند.

احمدنوید نورمل و برکت اهلل رحمتی



نویسنده: جیمز کانینگهام

مترجم: سیدجمال اخگر

طالبان با ناکامی متواتر مذاکره با دولت افغانستان، نشان داده اند که به دنبال پیروزی همه جانبه از راه نظامی هستند. خواست هایی که طالبان دارند، 
از جمله کنترل باالی نیروهای پولیس، ارتش و اطالعات و هم چنین صالحیت برکناری و انتصاب رییس دولت و سایر مقامات ارشد، به معنای تسلیمی 
دولت است. طالبان هم چنین تعهدات خود مبنی بر دور نگه داشتن زندانیان آزاد شده از میدان جنگ و قطع رابطه با القاعده را نقض کرده اند و در 

عین حال به بدرفتاری با زنان و دختران و برخورد وحشیانه در برابر دشمنان مورد نظرشان، ادامه می دهند.
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افغانستان را از دست ندهید!

با توجه به افزایش حمالت تهاجمی طالبان بر شهرهای 
بزرگ و نادیده گرفتن فراخوان مذاکرات صلح، تهدید 
زنان و اعدام زندانیان و غیرنظامیان از سوی این گروه، 
تصمیم جو بایدن، رییس جمهور امریکا، برای خروج 
انتقادها  با  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  سریع 
مواجه شده است. دیده شود که مقاومت مردمی که 
در حمایت از نیروهای امنیتی شکل گرفته است، در 
هرچه  اما  می آورد؛  دوام  زمانی  چه  تا  طالبان  مقابل 
باشد امکان فاجعه وجود دارد. رها کردن مردم شجاع 
میلیون ها  می تواند  طالبان،  با  مقابله  برای  تالش  در 
شهروند افغانستان را در معرض سرکوب این گروه قرار 
دهد. به همین دلیل، ما به حمایت مضاعف از نیروهای 
هوایی  نیروی  طریق  از  به ویژه  افغانستان،  امنیتی 
وعده های  قاطع  اجرای  هم چنین  و  است  حیاتی  که 
ایاالت متحده مبنی بر حمایت های امنیتی، اقتصادی، 
ادامه  با  می کنیم.  تأکید  دیپلماتیک  و  بشردوستانه 
حمایت غیرمستقیم -رویکردی که ایاالت متحده در 
حال حاضر در عراق اختیار کرده- ممکن است جلو 
فروپاشی کامل دولت و هرج ومرج بیش تر در منطقه 
و  سریع  باید  امریکا  افغانستان،  در  اما  شود؛  گرفته 

قاطعانه برای جلب حمایت جهانی اقدام کند.

یک کشور متعادل
افغانستان،  دولت  با  مذاکره  متواتر  ناکامی  با  طالبان 
راه  از  پیروزی همه جانبه  دنبال  به  که  داده اند  نشان 
از  دارند،  طالبان  که  خواست هایی  هستند.  نظامی 
جمله کنترل باالی نیروهای پولیس، ارتش و اطالعات 
و هم چنین صالحیت برکناری و انتصاب رییس دولت 
و سایر مقامات ارشد، به معنای تسلیمی دولت است. 
نگه  دور  بر  مبنی  خود  تعهدات  هم چنین  طالبان 
داشتن زندانیان آزاد شده از میدان جنگ و قطع رابطه 
با القاعده را نقض کرده اند و در عین حال به بدرفتاری 
با زنان و دختران و برخورد وحشیانه در برابر دشمنان 
گروه  این  اعضای  می دهند.  ادامه  نظرشان،  مورد 
روند صلح دوحه  گرفتن  برای جدی  که  را  تعهداتی 
انجام داده بودند، نادیده می گیرند. همه این ها نشان 
می دهد که طالبان قصد حذف دولت منتخب کنونی 
بازگرداندن چیزی شبیه »امارت اسالمی  و  در کابل 
افغانستان« را دارند. در همین حال، نظرسنجی هایی 
که طی سال ها صورت گرفته است، نشان می دهد که 
تعداد زیادی از افغان ها نمی خواهند زیر سلطه طالبان 
میدان  در  حاضر  حال  در  ارقام  این  کنند.  زنده گی 
جنگ منعکس شده است؛ زیرا غیرنظامیان پیوسته به 

برای  کافی  مراقبت  و  حفظ  امکان  کردن  فراهم  و 
نیروهای هوایی افغانستان است تا این نیروها را سرپا 
نگه دارد. برنامه ها و زمان بندی ها باید واقع بینانه باشد 
و با همکاری ناتو و سایر همکاران تطبیق شود. ناتو 
هم چنین باید تعهد خود را برای ارایه پشتی بانی هوایی 
کامل  طور  به  افغانستان  هوایی  نیروی  که  زمانی  تا 
باشد(  موفقیت آمیز  صلح  مذاکرات  )یا  شود  ساخته 
تمدید کند. نکته مهم این است که ایاالت متحده باید 
از  نظارت  برای  را  خود  دفاع  وزارت  ارشد  مقام  یک 

تالش های دفاعی تعیین کند.

سیاست شفاف، کلید اصلی است
تاکتیک  یک  هوایی  پشتی بانی  ادامه  حال،  این  با 
نه  است،  شکست  از  جلوگیری  برای  کوتاه مدت 
بدون  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  سیاست. خروج  یک 
این  شامل  بعدی  اقدامات  برای  کافی  برنامه ریزی 
سیاست می شود. حمایت از مذاکرات مفید است؛ اما 
تنها صحبت در مورد مذاکره در حالی که طرف مقابل 
در حال پیروزی نظامی و وارد کردن فشار برای تسلیم 
است، بیهوده به نظر می رسد. رویکرد ایاالت متحده 
باید از شکست و فروپاشی دولت افغانستان تا زمانی 
که بن بست مذاکرات شکسته شود و مذاکرات جدی 
و پایدار صورت گیرد، جلوگیری کند. توافقی صورت 
را  قبیله ای  و  قومی  گسترده  طیف  منافع  که  گیرد 
محافظت کند. تنها از طریق این نوع گفت وگوها است 
که می شود، دستاوردهای بیست ساله زنان افغانستان 
را حفظ کرد. به همین دلیل است که مذاکرات باید 
به طور دایمی مورد حمایت قرار گیرد و در کنار آن 
عملیات نظامی نیز نادیده گرفته نشود؛ طوری که سال 
گذشته ایاالت متحده چنین کرد و عمدتاً در حالت 
نیز  بشردوستانه  کمک های  ارایه  داشت.  قرار  دفاعی 
بسیار مهم است؛ زیرا حمله نظامی طالبان ده ها هزار 
نفر را آواره کرده و افغانستان را به سمت بحران انسانی 

سوق داده است.
اکنون ایاالت متحده مسوولیت بیش تری را در برابر 
کسانی که پس از خروج باقی می مانند، بر دوش دارد. 
کمک رسانی  برای  را  بین المللی  تالش  باید  امریکا 
تأثیر  تحت  که  کسانی  به  بشردوستانه  اضطراری 
خشونت قرار گرفته اند، هدایت کند. این می تواند به 
جلوگیری از حرکت گسترده پناهنده گان در سراسر 
وجود  دلیلی  هیچ  کند.  آن کمک  از  فراتر  و  منطقه 
افغانستان  رنج دیده  مردم  به  امریکایی ها  که  ندارد 
پشت کنند، به ویژه زمانی که آن ها هنوز درگیر جنگ 
آزادی، حقوق  ارزش های  با  را  هستند. بسیاری خود 
بشر و لیبرالیسم سیاسی که ایاالت متحده به مدت 
بیست سال آن را تبلیغ کرده است، سازگار کرده اند. 
اکنون آن ها از مرگ و آزار و اذیت پناه می برند، بیش تر 
می خواهند بمانند و به افغانستان کمک کنند. دولت 

امریکا باید به آن ها کمک کند.

نیروهای مقاومت ملحق می شوند. به عنوان مثال، در 
مرکز والیت هرات در غرب، قیامی به رهبری اسماعیل 
نیروهای  با  خان، فرمانده پیشین جهادی، در کمک 
را عقب  طالبان  اخیر،  روزهای  در  افغانستان  امنیتی 
راند. این امر منجر به رقص و آواز خواندن مردم در 
خیابان های هرات شد؛ جشنی که به زودی در کابل 
نیز بازتاب یافت. در همین حال به نظر می رسد که 
افغان ها تمایل زیادی دارند تا بر ضد طالبان بجنگند؛ 
اما مقاومت آن ها تاکنون به صورت منظم و گسترده 
از  برخی  در  مقاومت  نیروهای  است.  نگرفته  شکل 
ننگرهار در  و  بغالن در شمال  و  تخار  مانند  والیات، 
شرق، به اندازه کافی حضور دارند؛ اما در برخی دیگر 
نظم  بدون  مقاومت  و  کرده اند  عمل  ضعیف  تاکنون 
باقی مانده است. به عنوان مثال، مرکز والیت نیمروز 
در جنوب، روز جمعه با وجود مقاومت محلی نیروهای 
امنیتی و غیرنظامیان به دست طالبان سقوط کرد؛ اما 
اگر بعدها این نیروها به درستی هدایت و پشتی بانی 
شوند، ممکن است به یک نیروی قوی مبدل شوند. 
از  ترکیبی  با  تا  دارند  تالش  خود  نوبه  به  طالبان 
حرکت های نظامی و پیشنهاد امتیاز در حکومت آینده، 

با این مقاومت مقابله کنند.

چرا پشتی بانی هوایی اهمیت دارد؟
یکی از عناصر محوری که باعث شد هرات سقوط نکند 
و هم چنین چندین شهر کلیدی حفظ شود، پشتی بانی 
هوایی موثر بود که نه تنها روحیه مقامات و نیروهای 
امنیتی افغانستان را تقویت؛ بلکه از عملیات اطالعاتی 
و لوژستیکی نیز پشتی بانی می کند. با انجام عملیات 
هوایی، برای دولت افغانستان، فرصت به وجود می آید 
متحدانش  و  متحده  ایاالت  بازیابد.  را  تعادل خود  تا 
نیز فرصت پیدا می کنند تا کمبودی های بیست سال 
گذشته را ارزیابی کنند. به همین دلیل، دولت بایدن 
باید فوراً در تصمیم خود مبنی بر پایان حمایت هوایی 
از نیروهای افغانستان تا ۳۱ آگست، تجدید نظر کند. 
ایاالت متحده باید با افغان ها برای ایجاد نیروی هوایی 
باشد، همکاری  نیازمندی های کنونی  که جواب گوی 
کند. گذشته از این، پیش رفت آهسته نیروهای هوایی 
تا  دارند-  خوبی  عمل کرد  اکنون  -اگرچه  افغانستان 
حدودی مسوولیت ایاالت متحده است؛ در حالی که 
جانب افغانستان درگیر فساد و سوءمدیریت بود، ایاالت 
متحده هم چنین 54۹ میلیون دالر را در هواپیماهای 
باربری ضعیف هدر داد و با تغییر هلی کوپترهای روسی 
بازسازی شده با بلک هاوک امریکایی با سیستم مغلق، 

زمان زیادی را از دست داد.
هم چنین، واشنگتن سیستمی را طراحی کرد که به 
بود؛  خارجی  پیمان کاران  حمایت  به  وابسته  شدت 
از  نیز  آن ها  ناگهانی،  خروج  برای  بایدن  تصمیم  با 

افغانستان بیرون می شوند.
آموزش  بگیرد،  صورت  باید  که  فوری ای  کارهای 

فراخوان حمایت جهانی
زمان  چقدر  صلح  به  رسیدن  این که  از  نظر  صرف 
می برد، باز هم به حمایت دیپلماتیک نیاز دارد. با توجه 
امریکایی و  نیروهای  توافق دوحه در مورد خروج  به 
آغاز مذاکرات جدی بین افغان ها، بایدن باید نماینده 
افغانستان و منطقه را برای  ایاالت متحده در  جدید 

تقویت دیپلماسی تعیین و پشتی بانی کند.
متحد  ملل  سازمان  همتای  متمم  باید  نماینده  این 
باشد که قدرت الزم را برای رهبری همکاری با دولت 
افغانستان، طالبان و بازیگران منطقه ای که عالقه مند 

ثبات در افغانستان هستند را داشته باشد.
و  نمی آیند  گردهم  تنهایی  به  منطقه ای  قدرت های 
با توجه به  را  ایاالت متحده نمی تواند چنین روندی 
رهبری  منطقه-  اصلی  -بازیگر  ایران  با  ارتباط  عدم 
کند. ایاالت متحده باید به جای مشارکت در ابتکارات 
کند.  ایفا  فرایند  این  در  را  حمایتی  نقش  مستقل، 
چین،  مانند  مهم،  ذی نفعان  طرف  از  باید  هم چنین 
عربستان  هند،  انگلستان،  اروپا،  اتحادیه  روسیه، 
دریافت  و جمعی  شفاف  توافق  پاکستان،  و  سعودی 
کند که آن ها به حکومت طالبان که از راه زور تحمیل 
رسمیت  به  را  مالی  یا  اقتصادی  کمک  باشد،  شده 

نمی شناسند یا ارایه نمی کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد این هفته به شدت 
تشدید خشونت، نقض حقوق بشر و تلفات غیرنظامی 
را محکوم کرد. تا زمانی که طالبان اقدامات ملموسی 
را برای کاهش خشونت انجام ندهند و وارد گفت وگوی 
با دولت کابل نشوند، تحریم های  توأم با حسن نیت 
و  برداشته شود  نباید  آنان  علیه  متحد  ملل  سازمان 
آزاد شود. شورای  نباید  گروه  این  زندانی  دیگر هیچ 
بر  جدید  محدودیت های  اعمال  فوراً  باید  امنیت 
طالبان، از جمله ممنوعیت سفر را در نظر بگیرد؛ مگر 
این که اقدامات فوق الذکر صورت بگیرد. دولت امریکا 
باید تأثیر وسیع تر و آثار بلندمدت سیاست جدید خود 
در  دولت  سرنگونی  بگیرد.  نظر  در  را  افغانستان  در 
باعث بی ثباتی جنوب آسیا می شود؛ منطقه ای  کابل 
که هند و پاکستان -دو قدرت متخاصم دارای سالح 
هسته ای- بر آن تسلط دارند. اما مهم تر از همه، خروج 
ننگین امریکا از این کشور، پیام وحشتناکی را برای 
با  متحده  ایاالت  زیرا  می کند؛  ارسال  کشورها  سایر 
اگر  می کند.  رقابت  مستبد  کشورهای  دیگر  و  چین 
ضمانت های امنیتی ایاالت متحده معتبر نیست؛ چرا 

معامالت خود با چین را قطع نمی کند؟
باید  و  می تواند  متحده  ایاالت  اما  است؛  دیر  اگرچه 
با  دفاعی همراه  و  هوایی  پشتی بانی  با  افغانستان  در 
دیپلماسی قوی و با قدرت عمل کند. آینده و هم چنین 

اعتبار جهانی واشنگتن در خطر است.
جیمز کانینگهام، معاون سفیر و سفیر ایاالت متحده 

در افغانستان در سال های ۲۰۱۱ - ۲۰۱4 بود.

منبع: شورای اتالنتیک
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سازمان جهانی صحت اعالم کرده است که نخستین مورد 
از ابتال به ویروس واگیردار ماربورگ در گینه، واقع در غرب 
آفریقا ثبت شده است. این سازمان خطر این بیماری را در 
این کشور و منطقه غرب آفریقا »زیاد« و در سطح بین المللی 

»کم« ارزیابی کرده است.
به گزارش یورونیوز، طبق اعالم دفتر سازمان جهانی بهداشت 
در آفریقا ویروس بیماری ماربورگ که به خانواده ویروسی 
ابوال تعلق دارد، دو ماه پس از اعالم پایان اپیدمی ابوال در 

گینه، در این کشور مشاهده شده است.
فرد مبتال که یکی از اهالی روستایی در مرز گینه و سیرالئون 
چند  و  داده  نشان  جوالی  روز ۲5  را  بیماری  عالیم  بوده، 
روز پس از بستری  شدن درگذشته است. داکتران با آزمایش 
نمونه خون وی تأیید کرده اند که او به تب هموراژیک ناشی 
از ویروس ماربورگ مبتال بوده است. مدیرکل سازمان جهانی 
صحت خواستار »تالش منسجم برای پیش گیری از انتقال 

بیماری و محافظت از دیگر اجتماعات« شده است.
هم چنین تیمی از کارشناسان این سازمان به یاری مقامات 
صحی گینه شتافته  است که در حال بررسی سریع و کامل 
وضعیت هستند. مقامات صحی گینه به  منظور ارزیابی خطر، 
نظارت،  ارایه مراقبت های بهداشتی و تدارک تجهیزات صحی 
نیروهای خود را در این منطقه بسیج کرده اند. نظارت در مرز 
کشورهای همسایه نیز آغاز شده است تا هرگونه مورد ابتالی 

احتمالی شناسایی شود.
نادر و خطرناک است که  ماربورگ، نوعی بیماری ویروسی 
سبب تب و خون ریزی داخلی در بیمار می شود. این بیماری 
ابوال است، نخستین بار  که ویروس  آن بسیار شبیه ویروس 
آلمان  فرانکفورت  و  ماربورگ  شهرهای  در   ۱۹۶۰ دهه  در 

شناسایی و نام گذاری شد.
این ویروس از راه تماس مستقیم با مایعات و ترشحات بدن 
و  ادرار  تنفسی،  قطرات  بزاق،  نظیر خون،  و حیوان،  انسان 

مدفوع و نیز تماس با اشیای آلوده انتقال می یابد.

نخستین مرگ بر اثر ابتال به 
ویروس »خطرناک« ماربورگ 

در غرب آفریقا ثبت شد

در  متحده،  ایاالت  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
گفت وگویی با همتای سعودی خود، فیصل بن فرحان 
آل سعود، بر لزوم بهبود وضعیت حقوق بشر در عربستان 

تأکید کرده است.
به گزارش رادیو فردا، وزارت خارجه ایاالت متحده اعالم 
کرده است که آقای بلینکن و وزیر خارجه سعودی درباره 
امنیت منطقه و حمله اخیر به کشتی مرسر استریت در 

اسناد  که  کردند  اعالم  متحده  ایاالت  مقامات 
سپتامبر ۲۰۰۱  یازده  وقایع  به  مربوط  محرمانه 
مطابق  امکان،  صورت  در  تا  می کنند  بررسی  را 
درخواست مکرر بازمانده گان قربانیان، بخش هایی 

از این اسناد را علنی کنند.
فدرال  پولیس  اف بی آی،  یورونیوز،  گزارش  به 
امریکا، در نامه ای به دادستانی نیویورک اعالم کرد 
که تصمیم دارد بخش هایی از این اسناد محرمانه 
را به  منظور »تشخیص اطالعات قابل افشا« مرور 
کند. در بیانیه این نهاد هم چنین آمده است که 
مأموران پس از بررسی، »این اطالعات را تا حد 

امکان سریع و به  شکل منظم افشا می کنند.«
قربانیان  شکایت  به  پاسخ  در  اف بی آی  بیانیه 
دولت های  می شود.  نشر  سپتامبر   ۱۱ رویداد 
مختلف ایاالت متحده در جریان رسیده گی به این 

دولت چین شماری از مقامات خود را به  سبب ناتوانی 
در  این  کرد.  مجازات  کرونا  ویروس  تازه  موج  مهار  در 
حالی است که اخیراً ۹۰۰ مورد ابتال به کووید-۱۹ در 
این کشور ثبت شده و طرح مقامات پکن را برای بیرون 
نگه داشتن این ویروس از خاک چین مختل کرده است.

مقام   ۳۰ از  بیش  مجموع  در  یورونیوز،  گزارش  به 
دولتی -از شهرداران و رییسان ادارات صحت گرفته تا 
مسووالن شفاخانه  ها و فرودگاه ها- به  خاطر مسامحه و 
خاص  مناطق  در  ویروس  مهار  زمینه  در  سوءمدیریت 
مجازات یا برکنار شده اند. هم چنین شهرداری یانگژو به 
پنج تن از مقامات خود رسماً اخطار داد و اعالم کرد که 
این افراد با سوءمدیریت در انجام تست همه گانی کرونا 
سبب انتشار بیش تر این ویروس و سرایت آن به شهرهای 

اطراف شده اند.

دریای عرب صحبت کردند؛ رخدادی که واشنگتن، ایران 
را مسوول آن می داند.

درباره  طرفین  که  می گوید  وزارت خانه  این  اطالعیه 
گسترش همکاری های امنیتی، حمایت سعودی از یک 
آتش بس کامل در یمن و لزوم انجام اقداماتی برای مهار 

بحران انسانی در این کشور صحبت کردند.
این اطالعیه با اشاره به گفت وگوهای ماه گذشته معاون 

پرونده طوالنی، دائماً خواستار عدم افشای اسرار 
دولتی در این زمینه شده اند.

از  اخیراً  امریکا،  رییس جمهور  بایدن،  جو  اما 
تصمیم این دادگاه استقبال کرد و گفت: »دولت 
مطابق  را  شفافیت  نهایت  که  شده  متعهد  من 

قانون تضمین کند.«
این  قربانیان  بازمانده گان  از  تن   ۱۷۰۰ حدود 
حادثه با امضای توماری خواستار آن شده اند که 
جو بایدن بدون وفا کردن به وعده اش در مراسم 
امسال یادبود قربانیان شرکت نکند. آنان خواستار 
افشای کلیه اسناد و شواهدی شده اند که به باور 
آن ها از ارتباط عربستان سعودی با این حمالت 

پرده برمی دارد.
مراسم یادبود قربانیان یازده سپتامبر به زودی در 

بیستمین سالگرد آن برگزار خواهد شد.

حال ۶ تن از بیماران مبتال به کووید-۱۹ در این شهر 
وخیم است و در صورت فوت هر یک از آن ها، نخستین 
مرگ کرونایی چین در ۶ ماه گذشته رقم خواهد خورد.

ویروس  اولیه  شیوع  کانون  ووهان،  کالن شهر  مقامات 
کرونا، ظرف چند روز گذشته از جمعیت ۱۱.۳ میلیون 
روز  و  گرفتند  کرونا  همه گانی  تست  شهر  این  نفری 
دوشنبه اعالم کردند که ۹ مورد انتقال ویروس کرونا در 

درون این شهر صورت گرفته است.
موج تازه شیوع کرونا اکنون به بیش از نیمی از ۳۱ والیت 
چین رسیده است. هرچند اکثریت جمعیت این کشور 
بهداشتی  مقامات  شده ،  واکسینه  کووید-۱۹  برابر  در 
چین به واکسیناسیون اتکا نکرده و در عوض به  سراغ 
اصول پیشین خود، یعنی انجام تست همه گانی و اعمال 

قرنطینه رفته اند.

مشاور  سالیوان،  جیک  با  سعودی  عربستان  دفاع  وزیر 
که  می گوید  واشنگتن  در  متحده،  ایاالت  ملی  امنیت 
تأکید  بشر  حقوق  شرایط  بهبود  لزوم  بر  بلینکن  آقای 

کرده است.
جمال  قتل  به  اما  امریکا،  خارجه  وزارت  اطالعیه 
خاشقچی، روزنامه نگار مخالف حاکمان کنونی سعودی، 
ریاست  زمان  در  که  رخدادی  است،  نداشته  اشاره ای 
مقامات  از  شماری  و  داد  رخ  ترمپ  دونالد  جمهوری 

عربستان در آن نقش داشتند.
روابط بایدن با عربستان سعودی زمستان گذشته، چندی 
انتشار  با صدور مجوز  او در کاخ سفید،  از حضور  پس 
گزارش های نهادهای امنیتی امریکا که می گوید محمد 
بن سلمان، ولیعهد سعودی فرمان قتل آقای خاشقچی 
را داده است، تا حدی دچار تنش شد. ریاض تأکید دارد 
که محمد بن سلمان نقشی در این رخداد نداشته است. 
عملیات  از  متحده  ایاالت  حمایت  به  هم چنین  بایدن 
تهاجمی ائتالف بین المللی به رهبری عربستان سعودی 
در یمن خاتمه داد. اما او به درخواست های اعضای کنگره 
امریکا و گروه های حقوق بشری برای مجازات محمد بن 

سلمان پاسخ مثبت نداده است.

تأکید وزیر خارجه امریکا بر بهبود حقوق بشر در عربستان

پولیس فدرال امریکا اسناد محرمانه ۱۱ سپتامبر را به  منظور افشای آن ها بررسی می کند

ناتوانی در مبارزه با کرونا؛

چین بیش از 30 مقام دولتی و صحی خود را مجازات کرد
در حالی که روند مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایران در 
ثبت  کشور  این  در  تازه ای  رکوردهای  گذشته  روزهای 
کرده است، معاون وزیر صحت ایران می گوید که روند 
مرگ ومیرها »تا یک ماه و نیم دیگر« صعودی خواهد بود.

به گزارش صدای امریکا، ایرج حریرچی، دلیل صعودی 
بودن روند مرگ ومیرها در شش هفته آینده را توضیح 
و  مراسم  برگزاری  با  زمانی هم زمان  بازه  این  اما  نداده؛ 
آیین های مذهبی مربوط به ماه های محرم و صفر است. 
با  که  می رود  آن  بیم  می گویند،  کارشناسان  برخی 
به  ابتال  احتمال  و هیأت های مذهبی  برگزاری مجالس 

کرونا و گسترش آن در میان مردم شدت یابد.
در این میان، پنج نماینده شهر مشهد در مجلس شورای 
رییس  به  نامه ای  در  اسد   ۱۹ سه شنبه،  روز  اسالمی، 
جمهوری اسالمی ایران با اشاره به »وضعیت بحرانی شهر 
مقدس مشهد و مراکز درمانی مملو از بیماران کرونایی« 
از ابراهیم رییسی خواسته اند که »اختیار تعطیلی موقت 
اماکن و تجمعات مذهبی« در این شهر به نماینده رهبر 
جمهوری اسالمی در مشهد تفویض و سفر به مقصد این 
شهر غیرقانونی اعالم شود. نماینده گان مشهد در مجلس 
شدن  وخیم تر  شاهد  روز  »هر  نوشته اند:  خود  نامه  در 

وضعیت کرونایی در این شهر مقدس بوده و هستیم.«
هشدار در مورد وضعیت مشهد در حالی است که رییس 
اداره پرستاری دانشگاه »علوم پزشکی خراسان شمالی« 

نیروهای  از  نفر   5۰« است:  گفته  ایسنا  خبرگزاری  به 
پنجم  پیک  در  شمالی  خراسان  خدماتی  و  پرستاری 

کرونا« به این بیماری مبتال شده اند.
انتقاد این مقام ارشد وزارت بهداشت از روند واکسیناسیون 
در شرایطی است که آیت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری 
واکسین های  واردات  کردن  ممنوع  با  ایران،  اسالمی 
از  استفاده  با  که  داشت  نظر  در  بریتانیایی  و  امریکایی 
واکسین های ساخت داخل و واکسین های چینی و روسی 
برنامه واکسیناسیون را پیش ببرد؛ برنامه ای که حتا به 
نارضایتی  باعث  و  نبوده  موفق  خامنه ای  آقای  اذعان 

گسترده در میان مردم ایران شده است.
براساس اعالم وزارت صحت در روز سه شنبه، 5۰۸ نفر 

ظرف شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند.
به این ترتیب، مطابق آمار رسمی دولت ایران، مجموع 
روز  در  کشور  این  در  کرونا  ویروس  جان  باخته گان 

سه شنبه به ۹5 هزار و ۱۱۱ نفر رسید.

مرگ ومیر ناشی از کرونا در ایران »تا یک  ماه و نیم دیگر« 
صعودی خواهد بود


