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بحرین می گوید 
نقشه حمله 

شبه نظامیان 
مورد حمایت ایران را 

خنثی کرده است
اطالعات روز: تلویزیون 

دولتی عربستان سعودی 
روز یکشنبه...

وزیر خارجه امریکا: 
با بازگشت تحریم ها، 
جلوی قاچاق اسلحه 

از سوی ایران را 
می گیریم

گرت از 
بهترین های دنیاست

مورینیو: 
بیل به عشق تاتنهام 

زودتر بر می گردد

خبر بد برای لیورپول: 
غیبت سه هفته ای 

جوئل ماتیپ
جوئل ماتیپ ستاره 
لیورپول که در بازی 

یکشنبه شب این تیم...
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www.etilaatroz.com

دانش به طالبان: 

تأکید بر حل اختالفات مطابق فقه حنفی، همگرایی مردم افغانستان را مخدوش می کند

تأثیر کرونا بر سیاست جهانی؛ 

همه چیز وابسته به نحوه ی 
پاسخ به این بحران است

یافته های یک نظرسنجی: 

برقراری آتش بس شرط موفقیت مذاکرات صلح است
است مذاکرات با شکست مواجه شود.

تحصیالت  مؤسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویان  »دیدگاه 
عالی کابل در مورد صلح« عنوان نظرسنجی است که 

اخیرا از سوی مرکز تحقیقات دانشگاه...

برقراری  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  یک  یافته های 
آتش بس شرط موفقیت مذاکرات صلح دولت افغانستان 
با گروه طالبان است و اگر طالبان خشونت ها را کاهش 
ممکن  کنند،  زیاده خواهی  مذاکرات صلح  در  و  ندهند 

در مذاکرات جمهوری اسالمی افغانستان با این گروه، فضای دوستی، 
صمیمیت و وحدت و همگرایی موجود میان...

اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می گوید 
حنفی  فقه  محور  با  اختالف  چگونگی حل  بر  طالبان  گروه  تأکید  که 

استراتژی سیاسی طالبان
دو  حدود  از  پس  طالبان  رسید.  فرا  باالخره  زمانش 
توسط  رژیم شان  سرنگونی  زمان  از  درگیری  دهه 
مذاکره  میز  در  که  گرفته اند  تصمیم  متحده،  ایاالت 
و  بنشینند  واشنگتن  موردحمایت  حکومِت  با 
گفت وگوهایی را آغاز کنند که امیدواریم بتواند آن ها 
سوق  افغانستان  در  مسالمت آمیز  هم زیستی  به  را 
که  جایی  قطر،  پایتخت  دوحه،  در  مذاکرات  دهد. 
کشتار،  دهه ها  از  پس  دارند،  سیاسی  دفتر  طالبان 
گروه  این  دست  به  نفر  میلیون ها  ارعاب  و  غارت 
به  عنوان  طالبان  بگوییم،  واضح  اگر  می شود.  آغاز 
یک سازمان شبه نظامی اسالم گرا تغییر نکرده است. 
طالبان همچنان به قدرت اسلحه باورمندند، زنان را 
قوانین  معتقدند که  و  شهروندان درجه دو می دانند 
اسالمی بهترین گزینه برای اداره افغانستان است، نه 
اصول دموکراتیک سکوالر. با این حال، چیزی که در 
طالبان تغییر کرده است، استراتژی سیاسی این گروه 

برای چگونگی دست یابی به اهداف شان است.
اولین عنصر استراتژی سیاسی طالبان،...
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پاشیدن نمک 
بر زخم مردم

و  خونین  جنگ  سال   ۱۹ به  نزدیک  طی 
طاقت فرسا، مهم ترین تاکتیک طالبان در جنگ 
که  گروهی  بود.  تروریستی  حمالت  بر  تکیه 
قرن  ربع  یک  در  ایستادگی  و  ظهور  ابتدای  از 
استراتژی  و  بوده اند  خشونت  به  متکی  عمدتا 
جنگی خود را به طور واضح بر ارعاب، خشونت و 
بی رحمی استوار کرده بود. پیامد این استراتژی 
خشونت در مقیاس بزرگ و قربانی شدن هزاران 
طالبان  کارنامه  در  است.  افغانستان  شهروند 
کشتار دسته جمعی، خون ریزی، اعدام و سرکوب 
افغانستان  شهرهای  می شود.  یافت  وفور  به 
از  و  بغالن  تا  جالل آباد  از  کابل،  تا  هرات  از 
انتحاری،  مزارشریف تا قندهار، هزاران حمله ی 
موتربمب، حمله ی مسلحانه و بمب گذاری را به 
یادگار دارد. براساس گزارش های رسمی از ۱0 
افغانستان  در  را  جنگ  طالبان  که  پیش  سال 
هزار   ۱00 از  بیش  امروز  تا  بخشیدند  شدت 
غیر نظامی در افغانستان قربانی جنگ شده اند. 
نشان  بی طرف  و  حقوق بشری  نهادهای  ارزیابی 
می دهد که بارها طالبان مرتکب جنایت جنگی 

و حتا متهم به جنایت علیه بشریت شده اند. 
دهه ی  دو  در  طالبان  افغانستان  مردم  نظر  از 

گذشته در افغانستان بر علیه مردم جنگیده اند...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

سر اصول توافق 
نتوانستیم! | طنز

عقب نشینی نیروهای دولتی 
از یک پاسگاه کلیدی 
در پشتون زرغون هرات 
مردم را نگران کرده است

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی می گوید که 
هدف دولت از برقراری صلح، ختم اساسی تمامی 
خشونت های میراثی ۴0 سال گذشته می باشد...
صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

روز خونین افغانستان در روز جهانی صلح؛ 

حدود 30 نیروی دولتی کشته شدند
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با آغاز مذاکرات، آینده ی افغانستان همچنان نامعلوم و نفس افغان ها در انتظار نتیجه مذاکرات در 
از این که بن بست کنونی شکسته شود و مذاکره به توافق منجر  سینه حبس است. هرچند قبل 
سه  هر  عمیق  خستگی  اساسی  امیدواری  اما  شود،  گذاشته  سر  پشت  باید  مرحله  چندین  شود، 
طرف از جنگ است. ایاالت متحده آماده خروج است، حکومت و مردم افغانستان تشنه ی صلح اند و 
طالبان مشتاقند که به  عنوان یک نهاد سیاسی مشروع به رسمیت شناخته شوند.

جایگاهی  عمومی  افکار  در  دلیل  همین  به 
بنیاد  قبال  که  نظرسنجی  براساس  ندارند. 
از  درصد   ۹۳ تقریبا  داده،  انجام  آسیا 
روبه روشدن  از  که  نظرند  این   به  شهروندان 
و  افراط گرایانه  دیدگاه  به خاطر  طالبان،  با 
بی رحمی این گروه، ترس دارند. جنگ جویان 
طالبان، مانند بسیاری از گروه های شورشی، 
با بی رحمی تمام، غیرنظامیان و افراد دولتی 
را هدف قرار داده اند. بی رحمی طالبان منجر 
به  آسیب  زدن  خانواده ها،  بی جا شدن  به 
غیرنظامیان و کاهش دسترسی به کمک های 
بشردوستانه، آموزش و مراقبت های بهداشتی 

شده است. 
گفته می شود هیأت مذاکره کننده ی طالبان 
و  »مقدس«  جنگ شان  که  است  تالش  در 
خوانده  »شهید«  گروه  این  کشته شد گان 
شود. با این کار طالبان به دنبال مشروع سازی 
که  می خواهند  و  خودند  از  قباحت زدایی  و 
سال ها خون ریزی و خشونتی را که آنان راه 
این  دهند.  جلوه  مقدس  جنگ   انداخته اند، 
بر  نمک  پاشیدن  و  بیهوده  طالبان  تالش 
زخم قربانیان جنگ است. برای هیچ کسی 
پوشیده نیست که طالبان در طول دو دهه 
جنگ، دست به کشتار غیرنظامیان زدند که 
مصداق روشن جنایت جنگی بوده است. در 
طالبان  روایت  و  استدالل  کلی تر،  نگاه  یک 
حکومت  ایجاد  خونین،  جنگ  سال   ۱۹ از 
شرعی بوده است. درحالی که قانون اساسی 
کنونی افغانستان، در تضاد با شریعت نیست. 
تمام محاکم افغانستان در مطابقت با احکام 
شرعی حکم صادر می کنند و نظام حقوقی 
افغانستان برگرفته از شریعت است. بنابراین، 
است.  بی بنیاد  طالبان  شرعی سازی  روایت 
در  که  را  حکومتی  طالبان  دیگر،  طرف  از 
دهه ی 70 در افغانستان برپا کردند و مدعی 
شریعت  و  اسالم  با  نسبتی  بودند،  شریعت 
سلطه ی  را  طالبان  اساس حکومت  نداشت. 

جابرانه تشکیل می داد. 
نظام خالص اسالمی سخن  از  طالبان هنوز 
می زنند. اما روشن نیست که نظام اسالمی و 
شریعت مد نظر طالبان کدام است. اگر منظور 
طالبان از اسالم و شریعت همان باشد که در 
زمان حکومت شان در دهه ی 70 آن را پیاده 
و اجرایی کردند، با اسالم و شریعت همخوانی 
به  حکومت شان  زمان  در  طالبان  ندارد. 
بهانه ی تطبیق شریعت مردم را شالق زدند. 
در حریم خصوصی،  دخالت  عقاید،  تفتیش 
نادیده گرفتن  و  آزادی های شهروندان  سلب 
حقوق مدنی و بی پروایی به عزت و کرامت 
بود.  طالبان  حاکمیت  اصلی  جوهره  انسانی 
در عرصه حکومت داری نیز ساختار حکومت 
طالبان ساختاری بدون تشکیالِت منظم بود. 
طالبان هیچ پابندی به منافع ملی نداشتند 
و به خدمات عمومی و ویران کردن تأسیسات 
و  گروه  این  زمان حاکمیت  در  عمومی چه 

چه در طول دو دهه جنگ بی اعتنا بودند. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه جنـگ طالبـان در 
۱۹ سـال گذشـته جنـگ بـرای قـدرت بوده 
اسـت. توسـل بـه شـعار اشـغال و تطبیـق 
شـریعت چیـزی بیش تر از یک شـعار سـاده 
تأکیـد  اکنـون  اسـت.  نبـوده  عوام پسـند  و 
و  مقـدس  جنگ شـان  طالبـان  این کـه  بـر 
جنگ جویـان را خود شـهید بخوانند، چیزی 
بیش تر از پاشـیدن نمک بر زخم شـهروندان 
نیسـت. به رغـم این کـه ایـن تـالش می تواند 
مـورد  هرگـز  کنـد،  پیچیـده  را  مذاکـرات 
قبـول مـردم قـرار نخواهـد گرفـت. منطقی 
توجیـه  به جـای  طالبـان  کـه  اسـت  ایـن 
و  خون ریـزی  سـال ها  مقدس پنـداری  و 
خشـونتی را کـه آنـان راه  انداخته اند از مردم 

و از قربانیـان جنـگ معـذرت بخواهنـد. 

ترجمه

استراتژی 
سیاسی طالبان

وزارت داخله: طالبان در دو هفته ی گذشته 
۹۸ غیرنظامی را کشته اند

در یک شبانه روز گذشته ۳۰ مریض جدید 
»کووید۱۹« شناسایی شده و سه نفر جان داده اند

اطالعات روز: وزارت امور داخله می گوید که در جریان دو هفته ی گذشته ۹۸ غیرنظامی 
توسط جنگ جویان گروه طالبان در ۲۴ والیت کشور کشته شده اند.

طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )دوشنبه، ۳۱ سنبله( گفته است که همچنان 
در این مدت، ۲۳0 غیرنظامی توسط این گروه در این والیات زخمی شده اند.

آقای آرین افزوده است که بیشترین این غیرنظامیان در والیت های ننگرهار و تخار کشته 
و یا زخمی شده اند.

گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است، اما در گذشته بارها چنین گزارش های 
نهادهای امنیتی افغانستان را رد کرده است.

این در حالی است که اخیرا امریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و... از افزایش خشونت ها 
و تلفات غیرنظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر خواسته اند که 

خشونت ها را به طور قابل مالحظه کاهش دهند.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار ساعت گذشته، 
۱۶۵ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج 

آزمایش ۳0 مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، بلخ، بادغیس، پروان و کنر به 
ثبت رسیده است. به این ترتیب، شمار مبتالیان به ویروس کرونا در کشور به ۳۹ هزار و 

7۴ نفر افزایش یافته است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، هیچ فرد مبتال به 
نیافته و شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به ۳۲ هزار و ۵7۶ نفر  کرونا بهبود 

رسیده است.
شمار  داده اند.  جان  »کووید۱۹«  مریض  سه  گذشته،  ساعت  بیست وچهار  در  همچنان 

فوتی های ناشی از مریضی »کووید۱۹« در کشور به یک هزار و ۴۴۴ نفر رسیده است.

نادر نادری: طرزالعمل کاری مذاکرات صلح به زودی نهایی می شود
اطالعات روز: گروه های تماس هیأت های مذاکره کننده ی دولت افغانستان و گروه طالبان 
نهایی سازی طرزالعمل  را در مورد بحث روی  بار دیگر جلسه ی مشترک کاری شان  یک 

مذاکرات برگزار کردند.
نادر نادری، سخن گوی هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان در تویتی نوشته است که 
این جلسه عصر دو روز پیش )یک شنبه، ۳0 سنبله( برگزار و برای چند ساعت ادامه داشته 
است. آقای نادری نوشته است که در این جلسه روی طرزالعمل کاری مذاکرات صلح بحث 

شده و در زمینه ی حل موارد اختالفی پیشرفت صورت گرفته است.
سخن گوی هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان در ادامه نوشته است که طرزالعمل کاری 

مذاکرات صلح به زودی نهایی می شود.
مذاکرات صلح افغانستان در تاریخ ۲۲ سنبله در دوحه،  پایتخت قطر آغاز شد. در نخستین 
نشست عمومی هیأت های مذاکره کننده ی دولت افغانستان و طالبان، دو طرف گروه های 
تا کنون گروه های تماس روی طرزالعمل کاری  از آن زمان  تماس شان را تعیین کردند. 

به گونه ی کامل به توافق دست نیافته اند.
ادامه  ی  بر  طالبان  تأکید  و  مذاکرات  در  سوم  طرف  حضور  که  بود  شده  گزارش  پیشتر 
مذاکرات براساس موافقت  نامه امریکا و طالبان که چند ماه قبل در دوحه به امضا رسید، 

نقاط اختالفی میان دو طرف است که هنوز روی آن به تفاهم نرسیده اند.

عقب نشینی نیروهای دولتی از یک پاسگاه کلیدی در پشتون زرغون هرات مردم را نگران کرده است
اطالعات روز – هرات: منابع محلی در والیت هرات می گویند که نیروهای دولتی پاسگاه 

»زمان آباد« ولسوالی پشتون زرغون را ترک کرده اند.
جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات دیروز )دوشنبه، ۳۱ سنبله( به روزنامه اطالعات روز 
گفت که هیچ درگیری ای میان نیروهای دولتی و طالبان در این منطقه رخ نداده است 

و براساس لزوم دید مقام های ارتش، نیروهای دولتی از این پاسگاه عقب نشینی کرده اند.
او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. مسئوالن در قول اردوی ۲07 ظفر در غرب 

کشور نیز در مورد بیرون شدن نیروهای دولتی از پاسگاه »زمان آباد« چیزی نمی گویند.

منابع مردمی در پشتون زرغون به روزنامه اطالعات روز می گویند که پاسگاه »زمان آباد« 
ابراز  این منابع  بوده است.  از هجوم طالبان  برای جلوگیری  از جمله پاسگاه های کلیدی 
نگرانی می کنند که با بیرون شدن نیروهای دولتی از این پاسگاه، حمالت طالبان افزایش 

خواهد یافت.
پشتون زرغون در شرق هرات از جمله ولسوالی های به شدت ناامن است. طی چهار سال 
گذشته بارها طالبان حمالت شدید باالی نیروهای دولتی مستقر در پشتون زرغون انجام 

داده اند.

آقای دانش از طالبان خواست که اقدامی 
نکنند که فضای دوستی و صمیمیت در 
افغانستان مخدوش شود. به گفته ی او، 
کنند  ایجاد  تفرقه  آغاز  از  طالبان  اگر 
زیر  افغانستان  دست آوردهای  تمام  و 
سئوال قرار گیرد، مذاکرات صلح منجر 
به صلحی می شود که به نفع هیچ کس 

و گروهی نیست.
صلح  مذاکرات  که  است  درحالی  این 
سنبله  بیست ودوم  تاریخ  در  افغانستان 
در دوحه، پایتخت قطر به گونه ی رسمی 
آغاز شده است، اما تا کنون هیأت های 
مذاکره کننده ی دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان و گروه طالبان روی طرزالعمل 
کاری مذاکرات به توافق دست نیافته اند.

دانش تصریح کرد که شیعیان افغانستان 
قانونی  و  مشروع  خواسته ی  یک  تنها 
داشته اند که در مسایل فقهی و باورهای 
به  که  خود  مذهب  مطابق  خود  دینی 
عمل  است،   منسوب  پیامبر  اهلبیت 

کنند.
به گفته ی او، این خواست نه بی احترامی 
است و نه زیاده خواهی، بلکه جزء حقوق 
افغانستان  مردم  شهروندی  و  اساسی 
است و در تمام اسناد بین المللی حقوق 

بشری روی آن تأکید شده است.
دانش در بخشی از صحبت هایش گفت 
که صلح نیز تنها مربوط به یک قوم نه، 
اقوام،  احزاب، پیروان  بلکه مربوط تمام 

مذاهب و گروه های اجتماعی است.

»اما  افزود:  همچنان  او  ندارند.  مشکلی 
با  ما  که  بگوید  و  بیاید  کسی  این که 
اهل تشیع مانند سایر اقلیت های دینی 
برخورد  اسالمی  شریعت  چوکات  در 
می کنیم، معنایش این است که شیعیان 
شریعت  از  ادیان  سایر  پیروان  مانند 
خارج است و شما می خواهید که با آنان 

در چوکات شریعت معامله کنید.«
معاون دوم ریاست جمهوری عالوه کرد 
که این نوع برخورد به نظر او در تضاد 
و  ابوحنیفه  امام  مکتب  و  اندیشه ها  با 
نیز در مغایرت با اصول دینی و حقوقی 
شیعیان است. او همچنان تأکید کرد که 
بخش  یک  به  توهین  برخورد  نوع  این 

بزرگی از مردم افغانستان است.

معاون  دانش،  سرور  روز:  اطالعات 
می گوید  کشور  ریاست جمهوری  دوم 
چگونگی  بر  طالبان  گروه  تأکید  که 
در  حنفی  فقه  محور  با  اختالف  حل 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکرات 
این گروه، فضای دوستی، صمیمیت  با 
و وحدت و همگرایی موجود میان مردم 

افغانستان را مخدوش می سازد.
 ۳۱ )دوشنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
روز  مناسب  به  مراسمی  در  سنبله( 
می کرد،  کابل صحبت  در  جهانی صلح 
گفت که تمامی مذاهب جزئی شریعت 
اسالم است و هیچ مذهبی از چارچوب 
اسالم بیرون نیست. به گفته ی او، اهل 
تشیع افغانستان نیز با فقه حنفی هیچ 

دانش به طالبان: 

تأکید بر حل اختالفات مطابق فقه حنفی، همگرایی مردم افغانستان را مخدوش می کند

طالبان خواسته ی خود را مبنی بر ایجاد یک نظام اسالمی 
تکرار  که  آن ها  استراتژی  اما  دهند،  تغییر  افغانستان  در 
مداوم این خواسته است، نشان می دهد که این خواسته 
بخشی از نقشه آن ها برای دست یابی به امتیازات حداکثری 
است تا به واسطه آن هدف خود را مبنی بر برپایی  مجدد 

امارت اسالمی در افغانستان پیش ببرند.
و  نامعلوم  همچنان  افغانستان  آینده ی  مذاکرات،  آغاز  با 
نفس افغان ها در انتظار نتیجه مذاکرات در سینه حبس 
شکسته  کنونی  بن بست  این که  از  قبل  هرچند  است. 
باید  شود و مذاکره به توافق منجر شود، چندین مرحله 
خستگی  اساسی  امیدواری  اما  شود،  گذاشته  سر  پشت 
ایاالت متحده آماده  عمیق هر سه طرف از جنگ است. 
خروج است، حکومت و مردم افغانستان تشنه ی صلح اند و 
طالبان مشتاقند که به  عنوان یک نهاد سیاسی مشروع به 
رسمیت شناخته شوند. با این که هنوز فرصت های زیادی 
برای تخریب کنندگان روند وجود دارد، اما مذاکرات فعلی 
بهترین فرصت افغانستان برای دست یابی به صلح پایدار 
در  طالبان  هم  و  افغانستان  حکومت  هم  هرچند  است. 
امتیازدهی  به  مجبور  و  مواجه  چالش هایی  با  روند  ادامه 
خواهند شد، اما استراتژی که طالبان در مذاکرات دوحه در 
پیش گرفته اند، واقعیت ناگوار جنگ افغانستان را برجسته 
می کند. استراتژی سیاسی طالبان مبتنی بر این باور است 
بیاورند،  دوام  ابرقدرت  یک  برابر  در  توانسته اند  آن ها  که 
پس اکنون چشم انداز سیاسی منسجم )اگر داشته باشند( 

دست یابی این گروه به اهدافش را تضمین خواهد کرد.

با خود  را  تأییدی آخندزاده و شورای رهبری کویته  که 
را  کابل  با  مذاکرات  گروه  این  که  می دهد  نشان  دارد، 
جدی گرفته است و آن را بهترین گزینه برای دست یابی 
به مشروعیت و قدرت داخلی و بین المللی، پس از دهه ها 

جنگ، می داند.
و  مدام  تکرار  طالبان،  سیاسی  استراتژی  عنصر  سومین 
»غیرقابل مذاکره«  مسائل  یا  سرخ ها«  »خط  یادآوری 
مدام  طالبان  است؛  بوده  افغانستان  مردم  برای  خود 
اسالمی«  »نظام  یک  خواهان  آن ها  که  می کنند  تکرار 
در افغانستان هستند. بررسی تعدادی از اظهارات اعضای 
طالبان طی سال  گذشته نشان می دهد که این گروه بر 
ایجاد آنچه یک »نظام  اسالمی« در افغانستان می خواند، 
نظامی چگونه  این که چنین  اما در خصوص  دارد،  اصرار 
عمل خواهد کرد و آیا بر تغییرات سیاسی و دستاوردهای 
افغانستاِن پسا ۲00۱ تأثیر خواهد گذاشت یا خیر، مبهم 
ظاهر شده است. طالبان با تکرار این خواسته، امیدوار است 
که نشان دهد که یک نظام اسالمی چیزی نیست که آن ها 
خواسته  این  و  دهند  سازش  به  تن  آن  سر  بر  بخواهند 
اصلی ترین خواسته ی آن هاست. نشان دادن انعطاف ناپذیری 
بر سر یک مورد خاص، به  عنوان یک تاکتیک در مذاکره، 
کار هوشمندانه ای است و طالبان امیدوارند که از آن به 
این  تغییر  به  مجبور  آن ها  اگر  کنند.  استفاده  خود  نفع 
مسأله »غیرقابل مذاکره« در آجندای خود شوند، می توانند 
برسر  کابل  سازش  یا  چشم گیر  امتیازات  سری  خواهان 
برخی مسائل اساسی شوند. هرچند بسیار بعید است که 

بالفاصله پس از توافق با ایاالت متحده، حمالت خود را علیه 
نیروهای افغان از سر گرفتند. از آن زمان تاکنون، طالبان 
به نیروهای امریکایی حمله نکرده اند، اما شرورانه به دنبال 
اعضای  سیاست مداران،  حکومت،  مقامات  هدف قراردادن 
بوده اند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  مذاکره کننده  تیم 
وقتی آغاز گفت وگو بین طالبان و کابل به خاطر اختالف بر 
سر رهایی زندانیان از هر دو طرف، به تأخیر افتاد، خشونت 
طالبان مرگ بارتر شد و انفجار بمب کنارجاده ای، حمله بر 
ایجاد  ارتش و  پایگاه های  به  امنیتی و هجوم  پوسته های 
هرج ومرج در سراسر کشور افزایش یافت. این نشان دهنده 
گذاشتن  نمایش  به  با  معتقدند  که  است  طالبان  تفکر 
را  افغانستان  حکومت  می توانند  بی رحمی،  و  خشونت 
بترسانند و مجبور به گفت وگو با این گروه کنند. با شروع 
با  که  است  بوده  این  طالبان  نقشه  دوحه،  در  مذاکرات 
داشتن توافق نامه ای با واشنگتن مبنی بر خروج نیروهای 
امریکایی، شرکت در مذاکرات صلح موردحمایت واشنگتن 
و برخورداری از لشکری از جنگ جویان ـ که اگر حکومت 
به این گروه گوش ندهد، می توانند جهنم برپا کنند ـ از 

موضع قدرت گفت وگوهای خود را آغاز کنند.
تیم  یک  تعیین  طالبان  سیاسی  استراتژی  دوم  عنصر 
مذاکره کننده جدید برای پیش برد گفت وگوها با کابل بوده 
این است  نفره جدید طالبان نشان دهنده  تیم ۲۱  است. 
که آن ها مذاکرات را جدی گرفته اند، زیرا بیشتر اعضای 
این تیم در درون طالبان افراد بسیار تأثیرگذار هستند و 
با هبت اهلل آخندزاده رابط نزدیک دارند. جوان ترین عضو 
این تیم در دهه سوم عمر خود و مسن ترین عضو این تیم 
در دهه هفتم عمر خود به سر می برد و برخی مدتی را در 
زندان گوانتانامو سپری کرده اند یا به  عنوان وزرای خارجه، 
دفاع، عدلیه، زراعت، آموزش دینی، اطالعات و فرهنگ یا 
به  عنوان سفیر و والی والیت مختلف، بخشی از بدنه رژیم 
مذاکره کننده  تیم  بوده اند.   )۲00۱-۱۹۹۶( طالبان  قبلی 
طالبان با توجه به پیشینه قابل توجه و داشتن روابط عمیق 
با رهبری این گروه، می تواند تصامیمی را که بازتاب دهنده 
تأییدی  گرفتن  به  نیاز  بدون  باشد،  رهبری  خواسته های 
کسی، به طور مستقل اتخاذ کند. ماهیت تیم مذاکره کننده 

بنیاد تحقیقاتی آبزرور – کریتی م. شاه
مترجم: جلیل پژواک

از حدود دو دهه  فرا رسید. طالبان پس  باالخره  زمانش 
درگیری از زمان سرنگونی رژیم شان توسط ایاالت متحده، 
تصمیم گرفته اند که در میز مذاکره با حکومِت موردحمایت 
که  کنند  آغاز  را  گفت وگوهایی  و  بنشینند  واشنگتن 
در  مسالمت آمیز  هم زیستی  به  را  آن ها  بتواند  امیدواریم 
قطر،  پایتخت  دوحه،  در  مذاکرات  دهد.  افغانستان سوق 
جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند، پس از دهه ها کشتار، 
آغاز  گروه  این  دست  به  نفر  میلیون ها  ارعاب  و  غارت 
می شود. اگر واضح بگوییم، طالبان به  عنوان یک سازمان 
شبه نظامی اسالم گرا تغییر نکرده است. طالبان همچنان 
را شهروندان درجه دو  زنان  باورمندند،  اسلحه  قدرت  به 
می دانند و معتقدند که قوانین اسالمی بهترین گزینه برای 
با  سکوالر.  دموکراتیک  اصول  نه  است،  افغانستان  اداره 
این حال، چیزی که در طالبان تغییر کرده است، استراتژی 
سیاسی این گروه برای چگونگی دست یابی به اهداف شان 

است.
نشان دادن  طالبان،  سیاسی  استراتژی  عنصر  اولین 
بین المللی  جامعه  به  هم  گروه،  این  قدرت  و  مشروعیت 
و هم به مردم افغانستان بوده است. طالبان به دو طریق 
این کار را انجام داده اند: با نشان دادن نزدیک بودن شان به 
واشنگتن، و با تشدید کارزار نظامی خشونت بارشان. طالبان 
بقیه جهان  و  به کابل  تا  استفاده کرده اند  از هر فرصتی 
آوردن  امضای »موافقت نامه  با  این گروه  نشان دهند که 
ایاالت متحده در ۲۹ فبروری در  با  افغانستان«  به  صلح 

دوحه، از اعتباری برخوردار شده است که قبال نداشت.
اوایل ماه آگست، طالبان عکسی را از تماس ویدیویی بین 
مال برادر، معاون رهبر طالبان، و مایک پومپئو، وزیر امور 
خارجه امریکا، قبل از این که ایاالت متحده بیانیه ای در مورد 
این تماس نشر کند، در شبکه های اجتماعی خود منتشر 
کردند. این کار به طالبان کمک کرد تا نزدیک بودن خود را 
با ایاالت متحده نشان دهند و این واقعیت را بازتاب دهند 
که هرچند کابل از این گروه به خاطر اقداماتش بدگویی 
کابل،  متحد  واشنگتن،  به  مستقیما  طالبان  اما  می کند، 
دسترسی دارند. این کار همچنین به طالبان کمک کرد تا 
به اعضای خود این پیام را بفرستند که تیم مذاکره کننده 
این گروه اوضاع را تحت کنترل دارد و خواسته های خود را 

مستقیما نزد ایاالت متحده مطرح می کند.
طالبان با ادامه حمالت شان در سراسر کشور و با خودداری 
از موافقت با اجرای آتش بس قبل از گفت وگوها، از خشونت 
طالبان  کرده اند.  استفاده  بر حکومت  فشار  ابزار  به  عنوان 

و استاد سیاف و انوارالحق احدی همچنان برای نجات 
افغانستان از بحران تالش خواهیم کرد. این یک تهدید 

است، نه یک مژده. 
سازمان راوا:

عثمان ها،  اکرم  قلم  لوث  از  وطن  این  که  وقتی  تا 
سمیع   خاقانی ها،  سعدی ها،  باختری ها،  واصف 
خامنه ای ها،  مالصدراها،  الیق ها،  سلیمان  حامدها، 
سلیمان  دیکشنری  کاظمی ها،  کاظم  جبران ها،  کاوه  
نویسا  حسینی ها،  خالد  زریاب ها،  رهنورد  حییم ها، 
امپریالیسم امریکایی  خالدها و میلیون ها مزدور شیاد 
و عربستانی و شوروی و چینایی و والیت فقیه ایرانی 
و  پاکستانی  اشغال  و  پرتگالی  و  فرانسوی  استعمار  و 
متعفن شان  جوالنش های  و  پردازش ها  و  نمایش ها 
محکوم  را  نمایشی  پیشرفت  نوع  هر  ما  نگردد،  پاک 
می نماییم و بدون یک قدم عقب نشینی از اصول خود 
آشتی ناپذیر  مبارزه ی  به  خود  محروم  مردم  کنار  در 

خویش ادامه خواهیم داد. 
فمینیست ها:

نزدیک  یقین  این  به  بیش تر  ما  می گذرد  که  روز  هر 
از کوچه   این جامعه  مردان  وقتی که  تا  که  می شویم 
اماکن عمومی  و سرک و گذر و قریه و محیط کار و 
جمع آوری شده و در یک بیابان بی آب و علف قرنطینه 
را  آزادی  و  توسعه  صلح،  روی  مملکت  این  نشوند، 
نخواهد دید. جامعه ی بین المللی اگر در موضع خود در 

سخیداد هاتف
طنزنویس

کافر  و  مومن  و  مرد  و  و زن  و جوان  پیر  در شیرآباد 
سر  که  است  این  مشکل  ولی  می خواهند.  پیشرفت 

اصول نمی توانند توافق کنند. 
طالبان:

نابود  افغانستان  باید  از هرچیز  قبل  طالبان می گویند 
شود تا بعدا بتوانیم آن را در سطح بین المللی به یک 

کشور آرام و مرفه تبدیل کنیم. 
تکنوکرات های حکومتی: 

که  می کردیم  فکر  اول  از  ما  می گویند  تکنوکرات ها 
است. همان  پول  دالر خیلی  میلیون  پنجاه  و  دو صد 
صورت  به  و  کردیم  تقسیم  سال  بیست  سر  را  مقدار 
که  شده ایم  متوجه  تازه  حاال  برداشتیمش.  قسطی 
نقص کرده ایم و هنوز دو میلیارد دالر در ذخایر بانکی 
ماه  هجده  حداقل  ما  مانده.  دست نخورده  افغانستان 
را  باقی مانده  مبلغ  آن  چاره ی  که  داریم  نیاز  دیگر 
مصلحت  مصلحان  که  حکومتی  نوع  هر  بعد  بکنیم. 

ببینند برای ما نیز قابل قبول است. 
مجاهدین سابق:

بروند  نیافته ایم که هر طرف  راه  از  را  ما پسران خود 
موجی از ههههههه و خخخخخخخخ دنبال شان کند. تا 
وقتی که مردم ناسپاس کشور به زعامت خردمندانه ی 
پسران برومند ما تن ندهند، ما همراه با کرزی صاحب 

سر اصول توافق نتوانستیم!

هزاران کارخانه  ای که با استثمار کارگران غیرماهر به 
تولید انبوه کاالهای لوکس برای صادرات به کشورهای 
بحران زده می پردازند باید توسط گروه های انقالبی ویژه 
به حالت تعطیل درآیند تا بعدا ببینیم در مانیفیست 
حزب کمونیست درباره ی آن ها شرحی داده شده یا نه. 

جامعه ی مدنی: 
در  منازعه  حل  نظریه های  نخست  که  صورتی  در 
مردم  تمام  به  متواتر  آموزشی  ورکشاپ  میلیون  چند 
افغانستان آموزش داده نشود، نه صلح قابل دسترسی 
خواهد بود نه توسعه ی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی. 
ما باید در هشتاد و پنج سال اول )در صورتی که فند 
باشد(، به مردم آموزش بدهیم که فورمه های  موجود 
ارزیابی نیازهای محلی خود را چگونه خانه پری کنند. 
بدون این تهداب محکم پیشرفت افغانستان افسانه ای 

بیش نیست. 

قبال افغانستان صداقت دارد، باید مردان افغانستان را 
از عرصه ی حیات اجتماعی محو نماید. 

داکتر فاروق نجرابی:
تفتیش،  دفع  تشویش،  رفع  بی چالش،  آرامِش  جهت 
محو تخریش، باید اول از خدای قهار، جبار، عیار، تمنا، 
تقال، توال، تبرا و تقاضا  نماییم که زمینه   ی ظهور، سرور، 
را  واصل  و   نافل  قابل،  عادل،  شاه  یک  مرور  و  عبور 
فراهم و ما را از رنج، منج، غنج، لنج، دنج، فنج خالص 

کرده و به عزت و لذت و جّذت برساند. 
سوسیالیست ها:

اصالحات  کشور  این  در  رفاه  آوردن  برای  قدم  اولین 
الزم در کیبوتص ها و کلخوزهایی است که در سراسر 
منحرف  کارگران  توانمندسازی  اصلی  مسیر  از  کشور 
شده و هیچ شباهتی با تجلی اصول سه گانه ی باکونین، 
همچنان،  ندارند.  دهاقین،  مدرن  اتحادیه های  پدر 

می شود.
دولت  که  کرد  تأکید  ادامه  در  او 
افغانستان برای اعالم آتش بس آمادگی 
جامعه ی  که  افزود  عبداهلل  آقای  دارد. 
افغانستان  از خواست مردم  نیز  جهانی 

برای برقراری صلح، حمایت می کند.
می شود  مطرح  درحالی  گفته ها  این 
تاریخ  در  افغانستان  صلح  مذاکرات  که 
پایتخت  دوحه،  در  سنبله  بیست ودوم 
است،  شده  آغاز  رسمی  به گونه ی  قطر 
مذاکره کننده ی  تا کنون هیأت های  اما 
و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
کاری  طرزالعمل  روی  طالبان  گروه 

مذاکرات به توافق دست نیافته اند.
دوحه،  در  صلح  مذاکرات  با  همزمان 
افزایش  نیز  افغانستان  در  خشونت ها 
و  ملل  سازمان  امریکا،  است.  یافته 
خشونت ها  افزایش  از  اروپا  اتحادیه 
ابراز نگرانی کرده و از طرف های درگیر 
مالحظه  قابل  به گونه ی  که  خواسته اند 

خشونت ها را کاهش دهند.

ضروری  سیاسی  ثبات  و  فقر  محو  و 
است. او گفت که از زمان کودتای ثور 
میلیارد  افغانستان ۲۴0  بُن،  تا نشست 

دالر را از دست داده است.
طالبان  گروه  از  کشور  رییس جمهوری 

نیز خواست آتش بس را بپذیرند.
عبداهلل،  عبداهلل  حال،  همین  در 
در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
در  بزرگ  چالش  که  گفت  مراسم  این 
و  دولت  میان  مذاکرات  انجام  حین 
کشور  در  جنگ  ادامه ی  طالبان،  گروه 
می باشد. او این موضوع را غیرقابل درک 

برای مردم افغانستان خواند.
با این حال، او از گروه طالبان خواست 
که به خواست مردم افغانستان مبنی بر 

برقراری آتش بس احترام بگذارند.
رییس شورای عالی مصالحه ملی کشور 
برای  مردم  خواست  که  کرد  تأکید 
برقراری آتش بس و یا کاهش خشونت 
کند  احساس  مردم  که  است  به حدی 
برده  پیش  تعهد  با  صلح  مذاکرات  که 

جنگ جوی  هزار   ۱۲0 الی   ۶0 حداقل 
دارد.  آمادگی  و  برنامه  طالبان  گروه 
همچنان به گفته ی او، پس از برقراری 
در  طالبان  اعضای  که  است  الزم  صلح 
جذب  کشور  قانونی  و  رسمی  اقتصاد 
شوند و سرمایه های شان نیز از خارج به 

داخل افغانستان انتقال داده شود.
اصلی  خواست  که  گفت  همچنان  او 
مردم افغانستان صلح است و تا مرحله ی 
آغاز مذاکرات به سختی رسیده است و 
ایجاد  طالبان  که  موانعی  تمامی  دولت 

کرده بودند، را برداشته است.
ادامه  در  کشور  رییس جمهوری 
خاطرنشان کرد که برقراری صلح بدون 
ممکن  سازش  و  قربانی  هم پذیری، 
حوصله مندی  به  را  مردم  او  نیست. 
خدا  از  طالبان  که  گفت  فراخوانده، 
مذاکره  میز  از  دولت  که  می خواهند 

کنار برود.
که  کرد  تأکید  ادامه  در  غنی  آقای 
اقتصادی  رشد  برای  صلح  برقراری 

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی 
برقراری  از  دولت  هدف  که  می گوید 
صلح، ختم اساسی تمامی خشونت های 

میراثی ۴0 سال گذشته می باشد.
 ۳۱ )دوشنبه،  دیروز  که  غنی  آقای 
روز  مناسبت  به  مراسمی  در  سنبله( 
کابل صحبت می کرد،  در  جهانی صلح 
و  القاعده  شبکه ی  »مبارزه  گفت: 
و  تهدید  یک  آن  مخرب  شبکه های 
است.  بین الملی  جنگ  پنجم  موج 
جنگ  میدان  یک  به  )افغانستان(  ما 
جمع کردن  شدیم.  تبدیل  ناخواسته 
صلح  از  ما  هدف  و  است  صلح  این ها 

ختم اساسی تمامی خشونت ها است.«
او همچنان تأکید کرد که برای برقراری 
صلح«  »اعمار  روی  باید  پایدار  صلح 
کشور  رییس جمهوری  شود.  اقدام 
رسیدن به صلح را »یک کمان رستم« 
باید  اصلی  کار  تأکید کرد که  و  خواند 

»اعمار صلح« باشد.
او افزود که دولت افغانستان برای ادغام 

غنی: 

هدف از صلح ختم اساسی تمامی خشونت های میراثی ۴۰ ساله است
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یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که نسل 
تحصیل کرده افغانستان بر حفظ جمهوریت نظام 
سیاسی و ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری که 
در قانون اساسی کشور گنجانده شده، اصرار دارند. 
اکثریت اشتراک کنندگان با ابطال قانون اساسی و 
ترتیب یک قانون اساسی جدید، تشکیل حکومت 
موقت و تشکیل امارت اسالمی در افغانستان 
مخالفت کرده اند.

حمالت تهاجمی طالبان بر 
پاسگاه های قوای مسلح 
افغانستان و کارگذاری 
ماین های کنارجاده ای در حالی 
ادامه دارد که نیروهای مسلح 
افغانستان در حالت دفاع 
فعال قرار دارند و عملیات های 
تعرضی بر طالبان را متوقف 
کرده اند. وزارت دفاع می گوید 
نیروهای مسلح افغانستان 
صرف زمانی حمله می کنند 
که از سوی طالبان تحرکی 
انجام شود. مثال اگر طالبان 
طرح  می ریزند به منطقه یا 
پاسگاهی حمله کنند بعد 
اگر نیروهای دولتی از آن 
واقف شود، عملیاتی را برای 
خنثاکردن آن حمله راه اندازی 
می کنند.

تهاجمی طالبان، ماین های  بر حمالت  افزون 
و  نظامیان  از  گذشته  روز  نیز  کنارجاده ای 

غیرنظامیان قربانی گرفت. 
در دو انفجار جداگانه که صبح روز دوشنبه، 
هشتم  و  پنجم  حوزه های  در  سنبله   ۳۱
و  کشته  کودک  یک  داد،  روی  کابل  شهر 
فردوس  شدند.  زخمی  دیگر  غیرنظامی  سه 
فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به 
انفجارها،  این  روزنامه اطالعات روز گفت که 
است.  بوده  کنارجاده ای  ماین های  از  ناشی 
جاده ها  گلدان  در  ماین ها  این  او  گفته ی  به 
کارگذاری شده بود. هنوز هدف این انفجارها 

مشخص نشده است. 
در همین حال، فواد امان، معاون سخن گوی 
طالبان  گروه  که  می گوید  دفاع  وزارت 
تهاجمی اش،  حمالت  تشدید  بر  عالوه  اخیرا 
هم  را  کنارجاده ای  ماین های  کارگذاری 
افزایش داده است: »سابق طالبان در شهرها 
حمالت انتحاری انجام می دادند. حاال هرچند 
حمالت انتحاری کاهش یافته است، ولی این 
را  کنارجاده ای  ماین های  کارگذاری  گروه 

افزایش داده است.«

آن آشنایی دارد. 
محور  در  بیش تر  کرونا  تأثیرات  درازمدت،  در 
داخلی  امورات  اداره  در  حکومت ها  جایگاه 
استیفان  اگرچه  شد.  خواهد  خالصه  کشورها 
والت و روبین نیبلیت دو محقق در این حوزه 
حکومت های شان  بر  مردم  اکثر  که  معتقدند 
جهانی شدن  میزان  از  تا  آورد  خواهند  فشار 
این کشورها بکاهد و ظرفیت اقتصادی کشورها 
صورت  در  که  کنند  مدیریت  به گونه ی  را 
مدت  برای  کشور  اقتصاد  بحران،  چنین  بروز 
طوالنی به شکل مجزا از اقتصاد جهانی تداوم 
پیدا کند. اما به نظر نویسنده این مقاله، بحران 
کرونا ممکن حس ملی گرایی شهروندان بعضی 
تعامل  میزان  از  ولی  کند،  تقویت  را  کشورها 
زیرا  نمی کاهد؛  همدیگر  با  کشورها  اقتصادی 
امریکا  متحده  ایاالت  به شمول  کشوری  هیچ 
چنین توانی را ندارد تا اقتصادش به شکل بریده 

از اقتصاد جهانی تداوم پیدا کند. 
به  مربوط  کرونا  درازمدت  تأثیر  بیش ترین 
بود. ظرفیت  حکومت ها در سطح ملی خواهد 
بحران ها  چنین  مدیریت  و  مهار  آمادگی  و 
و  صحت  بخش  بودیجه  افزایش  آینده،  در 
شامل  وضعیت  چنین  به  رسیدگی  کل  در 
شد.  خواهد  کشورها  ملی  امنیت  پالیسی 
این  درازمدت  تأثیرات  مهم ترین  از  یکی  اما 
ویروس های  با  »تروریزم  شکل گیری  بحران 
پاندیمیک« خواهد بود. با در نظرداشت تأثیرات 
محدودشدن  و  جهانی  اقتصاد  بر  ویروس  این 
گروه های  جهان،  سطح  در  انسان ها  رفت وآمد 
تروریستی تالش خواهند کرد تا با استفاده از 
اما  کنند.  تهدید  را  مقاصدشان  روشی  چنین 
استفاده  با  تروریزم  از  ناشی  تهدید  نهایت  در 
از ویروس های پاندیمیک نیز منتج به افزایش 
در  کشورها  میان  امنیتی  همکاری های  میزان 
این عرصه خواهد شد. مهم ترین تأثیر پاندیمی 
افزایش  جیواستراتژیک،  سطح  در  موجود 
و  عموم  در  منابع  به  دسترسی  برای  رقابت ها 

به طور خاص میان چین و امریکا خواهد بود. 
برای فهم بهتر محیط پساکرونا، یکی از موارد 

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که برقراری آتش بس شرط 
موفقیت مذاکرات صلح دولت افغانستان با گروه طالبان است و اگر 
طالبان خشونت ها را کاهش ندهند و در مذاکرات صلح زیاده خواهی 

کنند، ممکن است مذاکرات با شکست مواجه شود.
»دیدگاه دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات تحصیالت عالی کابل در 
مورد صلح« عنوان نظرسنجی است که اخیرا از سوی مرکز تحقیقات 
دانشگاه خصوصی گوهرشاد انجام شده و امروز )۳۱ سنبله( که روز 

جهانی صلح است رونمایی شد.
از نظر اشتراک کنندگان این نظرسنجی، برقراری آتش بس شرط الزم 
نتیجه بخش بودن  آتش بس،  بدون  و  است  موفقیت مذاکرات صلح 
دانشجویان  در عین حال  است.  مواجه  تردید  و  با شک  مذاکرات 
کرده اند،  خوش بینی  اظهار  صلح  برقراری  به  هم  آتش بس  بدون 
ولی احتمال ناکامی مذاکرات صلح و حتا افزایش جنگ و خشونت 
به عنوان یک سناریوی خطرناک مطرح  را  آتش بس  نبود یک  در 

کرده اند.
هم زمان اشتراک کنندگان این نظرسنجی گفته اند که باید آتش بس 
سراسری، خلع سالح جنگ جویان طالبان و محاکمه کسانی که در 
نبردهای حکومت و طالبان مرتکب جنایت جنگی شده اند، شامل 

موافقت نامه صلح شوند. 
خشونت  توقف  »صلح سازی«  »متخصصان  آمده:  تحقیق  این  در 
را یکی از مهم ترین اقدامات در راستای صلح سازی می دانند و بر 
می کنند.  تأکید  صلح  مذاکرات  طول  در  آتش بس  برقراری  لزوم 
توقف جنگ در موفقیت گفت وگوهای صلح، یکی  اهمیت  به  رغم 
از چالش های مذاکره با طالبان در مورد صلح، اصرار آن ها بر انکار 

آتش بس در طول گفت وگوهای صلح است.«
رونمایی این نظرسنجی هم زمان است با روز جهانی صلح و ادامه 
مذاکرات مقدماتی هیأت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه 
طالبان در دوحه قطر. امیدها بر این است که با آغاز رسمی مذاکرات 
اما  شود.  برقرار  کشور  در  دایمی  یا  بشردوستانه  آتش بس  صلح، 
هم زمان با جریان مذاکرات در قطر، خشونت ها در روزهای پسین 
در افغانستان افزایش یافته و روز دوشنبه چندین والیت افغانستان 
نیروهای  از  تن   ۳0 حدود  کشته شدن  و  طالبان  حمالت  شاهد 

امنیتی بود.
به مناسبت روز جهانی صلح هیأت معاونت سازمان ملل متحد در 
افغانستان )یوناما( و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از تشدید 
خشونت ها و افزایش تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده اند. یوناما 
از طرف های درگیر خواسته که باید اقدامات فوری برای محافظت 
از غیرنظامیان و ایجاد فضای مساعد برای گفت وگوهای صلح دوحه 
انجام دهند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز گفته است 
است.  تلفات غیرنظامیان  و  افزایش خشونت ها  نگران  به شدت  که 
جاری  نتیجه ی خشونت های  در  غیرنظامیان  تلفات  اروپا  اتحادیه 
که  است  خواسته  طالبان  گروه  از  و  کرده  عنوان  »بی سابقه«  را 
خشونت ها را متوقف کرده و در اسرع وقت به آتش بس متعهد شوند. 
امریکا  نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی  پیش تر زلمی خلیل زاد، 
ابراز  افغانستان  از تشدید خشونت ها در  نیز  افغانستان  برای صلح 
را  بود که خشونت ها  از طرف های درگیر خواسته  و  نگرانی کرده 

به طور قابل مالحظه کاهش دهند.
شورای عالی مصالحه ی ملی افغانستان نیز از طالبان می خواهد که 
به آتش بس تن دهد در اعالمیه ی این شورا به مناسبت روز جهانی 
صلح آمده است که: »هیأت جمهوری اسالمی افغانستان با اراده و 
نیت صلح به مذاکرات صلح حاضر شده است، توقع می رود که گروه 
به فراخوان عدم خشونت و آتش بس در کشور لبیک  نیز  طالبان 

روستای  در  امنیتی  پاسگاه های  بر  بغالن 
او  کردند.  حمله  شیبر  ولسوالی  »باغک« 
طالب  جنگ جویان  میان  درگیری  که  افزود 
ساعت   ۱۵ حدود  بامیان،  مرزی  نیروهای  و 
طالبان  حمله  این  که  افزود  او  داشت.  ادامه 
اختیار  در  ساحه  فعال  و  شده  زده  عقب 
فرماندهی  سخن گوی  است.  دولتی  نیروهای 
پولیس بامیان تأکید کرد که در این درگیری 
به طالبان نیز تلفات وارد شده است اما آمار 
ارایه  طالبان  زخمی های  و  کشته  از  دقیقی 
نقل  به  اما  دیگر  رسانه های  از  شماری  نکرد. 
از منابع محلی گزارش کرده اند که دست کم 
باقی  در ساحه  سه جسد جنگ جویان طالب 

مانده است. 

تشدید بخشید و سیاست جهانی را چندقطبی تر 
کرد. اخیرا، جنگ تجاری میان امریکا و چندین 
سیاست  امور  در  ابهام  چین،  جمله  از  کشور 
با  را  جهانی  تجارت  بازار  و  بیش تر  را  جهانی 
زیرپا گذاشتن قوانین و توافق نامه های جهانی، 
بی ثبات کرد. با توجه به وضعیت موجود قبل 
از شیوع کرونا، گسترش این پاندیمی ابهامات 
بیش تر و ابعاد تازه تری از ختالف را در محیط 
خواهد  خلق  جهانی  سیاست  اختالف برانگیز 
کرد و خطر بیش تر، نظم موجود جهانی و بشر 

را تهدید خواهد کرد. 
این در حالی است که نویسنده این مقاله معتقد 
گسترده  تغییرات  کرونا  پاندیمی  که  است 
جهانی را به وجود نخواهد آورد و ماهیت رقابت 
جهانی و تعادل قدرت در سطح جهان را تغییر 
نخواهد داد. در کوتاه مدت تأثیرات این پاندیمی 
به مراتب کم تر از تأثیرات حادثه ۱۱ سپتامبر 

خواهد بود و نظم موجود تغییر نخواهد کرد. 
تعداد زیاد از اقتصادهای ملی و منطقه ای بعد 
از ختم کرونا دوباره شکل خواهد گرفت. اما این 
سوال باقی خواهد بود که آیا قدرت های بزرگ 
جهان توانایی تغییر نظم موجود و یا عالقه ای 
برای تغییر نظم موجود خواهند داشت؟ به نظر 
من، ایاالت متحده انتخابات ریاست جمهوری در 
پیش رو دارد و دونالد ترمپ انتخاب مجددش 
بحران های  از  جدید  موج  به  دامن زدن  با  را 
سیاسی به خطر نخواهد انداخت. وی روند قبلی 
چیزی  این  و  داد  خواهد  ادامه  را  سیاست اش 
است که اکثر کشورهای جهان از جمله چین با 

شب،  یک شنبه  که  طالبان  دیگر  حمله ی  در 
»پالس پوش«  روستای  در  در  سنبله   ۳0
ولسوالی بلخ صورت گرفته، پنج تن از سربازان 
فرهاد،  منیراحمد  شدند.  کشته  ملی  امنیت 
سخن گوی والی بلخ به روزنامه اطالعات روز 
زده شد  عقب  طالبان  حمله ی  این  که  گفت 
او  است.  دولتی  نیروهای  اختیار  در  ساحه  و 
از  تن  سه  حمله  این  در  طالبان  که  افزود 

نیروهای امنیت ملی را با خود بردند. 
نیروهای  پاسگاه های  بر  طالبان  حمله ی  در 
مربوطات  از  امنیتی در ساحه ی »ده افغانان« 
که  وردک  میدان  والیت  مرکز  شهر،  میدان 
شد،  انجام  سنبله   ۳0 یک شنبه،  روز  ناوقت 
چهار سرباز پولیس کشته و هفت سرباز دیگر 
زخمی شدند. محب اهلل شریف زی، سخن گوی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  وردک  میدان  والی 
زخمی شدن  و  کشته  به  افزون  که  گفت 
فیر  یک  اصابت  اثر  بر  دولتی،  نیروهای 
پنج  مسکونی،  خانه ی  یک  بر  طالبان  هاوان 
زخمی  کودک  چهار  به شمول  غیرنظامی 
شدند. او افزود که در مقابل، در ضد حمله ی 
نیروهای دولتی ۲۶ جنگ جوی گروه طالبان 
 ۳۲ و  کشته  فرماندهان شان  به شمول 

جنگ جوی دیگر این گروه زخمی شدند. 
افغانستان هم دیروز  امن ترین والیت  بامیان، 
شدید  حمالت  گواه  سنبله(   ۳۱ )دوشنبه، 
سخن گوی  یوسفی،  محمدرضا  بود.  طالبان 
روزنامه  به  بامیان  والیت  پولیس  فرماندهی 
اطالعات روز گفت در این درگیری دو سرباز 
زخمی  دیگر  سرباز  یک  و  کشته  پولیس 
جنگ جویان  از  گروهی  او  گفته ی  به  شدند. 
نفر   ۱۲0 حدود  به  شمارشان  که  طالب 
والیت  برفک  و  تاله  ولسوالی  از  می رسید، 

می شود،  تشدید  حالی  در  کشورها  دیگر  به 
با  مبارزه  به  معطوف  کشورها  تمام  توجه  که 
این بحران  این ویروس است. قطعا، حل  خود 
درس های اساسی را برای طرح برنامه و مبارزه 
باقی  ما  برای  آینده،  در  پاندیمی  چنین  با 
خواهد گذاشت. اما هرگونه تأثیرات این بحران 
به  وابسته  جهانی،  جیواستراتژیک  امورات  در 
به طور  و  بزرگ  قدرت های  پاسخ دهی  نحوه ی 
ویژه ایاالت متحده امریکا به این مسأله است. 
یک نکته مهم این است که عناصری اصلی که 
تبدیل  سیاسی  بحران  یک  به  را  ویروس  این 
کرده است، برای شکل دهی جهان پساکرونا نیز 
بود. منطق  تعیین کننده خواهد  همین عناصر 
این فرضیه این است که شیوع پاندیمی کرونا 
نه مانند حادثه ۱۱ سپتامبر آنی و سریع بود 
و نه هم مانند جنگ دوم جهانی ابعاد تخریب 
آن گسترده بود. در نتیجه، تالش های سیاسی 
برای مدیریت بحران کرونا لزوما به معنی رفع 
اختالفات قبل از کرونا میان کشورها، از جمله 

چین و ایاالت متحده امریکا نیست. 
قبل از شیوع این پاندیمی، سیاست جهانی مملو 
سیاسی- تنش های  بی اعتمادی،  اختالف،  از 
بود.  )پوپولیسم(  عوام گرایی  رشد  و  اقتصادی 
تنش ها در قالب جرایم سایبری، مداخله در امور 
انتخابات کشورها، تروریزم، جرایم  سازمان یافته 
فراملیتی، امنیت، و ابهام در آینده اتحادیه اروپا 
قابل  اتحادیه  این  از  بریتانیا  خروج  نتیجه  در 
مشاهده بود. رو آوردن گروه وسیع از مهاجرین 
به اروپا، فشار در امورات سیاست بین الملل را 

»دفاع فعال« نیروهای امنیتی 
قوای  پاسگاه های  بر  طالبان  تهاجمی  حمالت 
ماین های  کارگذاری  و  افغانستان  مسلح 
کنارجاده ای در حالی ادامه دارد که نیروهای 
قرار  فعال  دفاع  حالت  در  افغانستان  مسلح 
را  طالبان  بر  تعرضی  عملیات های  و  دارند 
متوقف کرده اند. وزارت دفاع می گوید نیروهای 
زمانی حمله می کنند  افغانستان صرف  مسلح 
شود.  انجام  تحرکی  طالبان  سوی  از  که 
یا  منطقه  به  می ریزند  طرح   طالبان  اگر  مثال 
پاسگاهی حمله کنند بعد اگر نیروهای دولتی 
از آن واقف شود، عملیاتی را برای خنثاکردن 

آن حمله راه اندازی می کنند.
فـواد امـان، سـخن گوی وزارت دفـاع ملـی به 
نیروهـای  کـه  گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه 
امنیتـی و دفاعـی پیوسـته تحـرکات طالبـان 
را رصـد می کنـد و در صورتـی کـه متوجـه 
شـوند، طالبـان قصـد تحـرک و حملـه دارند، 
فـورا وارد عمل می شـوند و آنـان را هدف قرار 
می دهنـد: »در وضعیـت دفاع فعـال، نیروهای 
عملیات هـای  کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی 
 ۲۴ هـر  در  می دهنـد.  انجـام  پیش گیرانـه 
انجـام  زیـاد  عملیات هـا  ایـن  از  سـاعت 
می دهیـم. مثـال در جاهای که دشـمن تجمع 
می کننـد و در حـال طـرح و پـالن اسـت کـه 
حمـالت تروریسـتی را انجام دهنـد، بالفاصله 
چارچـوب  در  می گیرنـد.  قـرار  هـدف  مـورد 
دفـاع فعـال در هـر ۲۴ سـاعت از ده هـا حمله 

می کنیـم.« جلوگیـری  طالبـان 
به  پاسخ  در  ریاست جمهوری  دفتر مطبوعاتی 
این پرسش که چرا حکومت از موضع دفاعی 
رو  آن  از  می گوید  نمی آورد  روی  تعرضی  به 
گفت وگو  افغانستان  منازعه  حل  راه  تنها  که 
است، قوای مسلح افغانستان پیش قدم شده و 
موضع  و  متوقف  را  تهاجمی اش  عملیات های 

دفاع فعال را اختیار کرده است.
مطبوعاتـی  دفتـر  حـال،  عیـن  در 
روزنامـه  بـه  صحبـت  در  ریاسـت جمهوری 
و  دفاعـی  »نیروهـای  گفـت:  روز  اطالعـات 
افغانسـتان  نقطـه   هـر  در  کشـور  امنیتـی 
از خـاک و مـردم خـود  شـجاعانه بـه دفـاع 
پرداختـه و دشـمن را در هـر نقطـه از کشـور 
سرسـختانه سـرکوب کـرده اسـت و فعال تمام 
مدیریـت جنـگ بـه دوش نیروهـای امنیتی و 

می باشـد.« کشـور  دفاعـی 

در تقویت جایگاه و نقش جهانی چین کمک 
کند. پروژه »راه و کمربند« یا احیای راه ابریشم 
توسط  که  است  قرن  پروژه  بزرگ ترین  قدیم، 
پروژه  به عنوان یک  ژیجینپینگ  رییس جمهور 
اقتصادی  توسعه  و  برقرای صلح  برای  برد-برد 
طرح شده است. عالوه برآن، چین با استفاده از 
نهادهای مانند بانک توسعه ای جدید، صندوق 
حوزه  در  آزاد  تجارت  چارچوب  و  ابریشم  راه 
است،  کرده  ایجاد  جدیدا  که  پیسفیک  آسیا 
می باشد.  در جهان  نقشش  در صدد گسترش 
یک  جهانی  امورات  در  چین  نقش  گسترش 
امر طبیعی ناشی از رشد اقتصادی چین است؛ 
این نقش را به عنوان  امریکا  ایاالت متحده  اما 
یک امر طبیعی ناشی از توسعه اقتصادی چین 
ماجراجویی  از  نشانه ای  را  آن  بلکه  نمی داند؛ 
امریکا  می داند.  جهان  رهبری  برای  چین 
دنبال  کشور  آن  درحالی که  کند  درک  باید 
افغانستان  و  عراق  صحراهای  در  تروریستان 
تعامل  اقتصادی و  بوده، چین در حال توسعه 
با جهان بوده است. به همان میزانی که رشد 
جهانی  موقعیت  گسترش  در  چین  اقتصادی 
این کشور نقش داشته، به همان اندازه ناتوانی 
امریکا در ایجاد نظم جهانی نیز نقش چین را 

برجسته کرده است.
امریکا  رییس جمهور  ترمپ  دونالد  چنانچه 
اظهار کرده که امریکا پولیس جهان نیست و یا 
خیلی از کشورها باید در برابر استفاده از منابع 
ایاالت  حکومت  کند،  پرداخت  هزینه  امریکا 
باید در طرح  امریکایی  قانون گذاران  و  متحده 
پالیسی مدیریت بحران کرونا دقت کنند تا این 
طرح را بر مبنای دکترین »تعامل و همکاری 
با سایر کشورها« بنا کنند نه سیاست »انزوا« 
مواردی  به  توجه  با  سایر کشورها.  از  دوری  و 
که اشاره شد، نویسنده این مقاله معتقد است 
پساکرونا  جیوپولیتیک  ساختار  و  ماهیت  که 
خواهد  باقی  تنش  و  رقابت  براساس  همچنان 
ماند و ایاالت متحده و چین به عنوان دو رقیب 
اصلی برای گسترش نفوذ و کنترل منابع رقابت 

خواهند کرد.

لطف علی سلطانی
گزارشگر

دیروز )دوشنبه، ۲۱ سنبله( که همزمان بود 
روز  ده  حال  عین  در  و  صلح  جهانی  روز  با 
از آغاز گفت وگوهای بین االفغانی می گذشت، 
سراسر  در  را  گسترده ای  حمالت  طالبان 
روز  گزارش ها،  براساس  دادند.  انجام  کشور 
تن   ۳0 حدود  طالبان  حمالت  در  گذشته 
و  کشته  افغان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  از 

نزدیک به ۲0 تن دیگرشان زخمی شدند. 
وزارت دفاع ملی می گوید که در حال حاضر 
از هر زمان دیگر خشونت های طالبان افزایش 
معاون  سخن گوی  امان،  فواد  است.  یافته 
وزارت دفاع به روزنامه اطالعات روز گفت که 
حمالت طالبان هم در برابر نیروهای دولتی و 

هم در برابر مردم بیش تر شده است. 
 ۳۱( دوشنبه  روز  بامداد  طالب  جنگ جویان 
در  امنیتی  نیروهای  پاسگاه  یک  بر  سنبله( 
حمله  تگاب  ولسوالی  »شاه کوت«  منطقه 
کردند. منبعی به روزنامه اطالعات روز گفت 
فرماندهان  از  محمدداوود،  حمله  این  در  که 
کشته  سربازانش  از  تن  هشت  با  پولیس 
این  در  دیگر  سرباز  یک  که  افزود  او  شدند. 

حمله زخمی شد. 
یک شنبه  که  طالبان  دیگر  حمله ی  یک  در 
»نوآباد«  روستای  در  در  سنبله   ۳0 شب، 
ولسوالی دشت قلعه والیت تخار بر پاسگاه های 
شد،  انجام  افغان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
نُه سرباز اردو و پولیس کشته شدند. در این 
منبع  شدند.  زخمی  دیگر  سرباز  چهار  حمله 
به روزنامه اطالعات روز گفت که آن حمله به 
او در  اما  تلفاتی وارد شده است،  طالبان هم 

مورد رقم دقیق آن معلوماتی ارایه نکرد. 

ریسرچ گیت - نات آلداال
ترجمه و تلخیص: عزیز مدبر

تأثیرات جهانی پاندیمی کرونا دو سوال مرتبط 
به هم را خلق کرده است: آیا بحران کرونا یک 
لحظه ی تاریخی برای تغییرات دایمی در جهان 
است؟ آیا تأثیرات این پاندیمی بر جیوپولیتیک 
جهانی باقی خواهد ماند؟ تا هنوز جواب قطعی 
نیست.  این دو سوال موجود  برای  و مشخص 
با وجود این هم بررسی گفتمان های در حال 
فهم  در  می تواند  حوزه،  این  در  شکل گیری 
دیدگاه های  کند.  کمک  پساکرونا  جهان  از  ما 
متفاوت در رابطه به تأثیرات فوری و درازمدت 
این پاندیمی موجود است. بعضی ها معتقدند که 
بحران کرونا جهان را کمک خواهد کرد تا یک 
این  در  که  بیاورد  به وجود  را  »نظم جدید«ی 
نظم جدید، چین نقش رهبری کننده در سطح 
جهان خواهد داشت. اما برخی دیگر معتقدند 
همکاری های  از  تازه ی  فصل  بحران  این  که 
جهانی را رقم خواهد زد و هم پیوستگی ملت ها 
در  کرد.  خواهد  عمیق تر  را  جهان  سراسر  در 
این  بر  اندیشمندان  از  دیگر  تعداد  عین حال، 
همکاری  بحران،  این  نتیجه ی  در  که  باورند 
میان ملت ها آسیب خواهد دید و قربانی اصلی 
بود.  خواهد  جهانی شدن«  »پدیده  بحران  این 
مبهم بودن  بر  داللت  دیدگاه ها  این  همه ی  اما 

و خطرآفرین بودن اوضاع کنونی دارد. 
این  ویروس،  این  اصلی  منشأ  سر  بر  اختالف 
مورد  در  سوال  است.  کرده  سیاسی  را  بحران 
چین  از  آن  گسترش  و  پیدایش  چگونگی 

قرار  اولویت  در  را  خشونت  محو  افغانستان 
یک  به سوی  کشور  کشیدن  روی  و  دهند 
تمرکز  و صلح آمیز  مستقل،  متحد،  افغانستان 

کنند.«
وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی 
هم  افغانستان  صلح  برای  امریکا  خارجه ی 
در  درگیر  طرف های  از  رشته تویتی  در  دیروز 
جنگ افغانستان خواسته است که خشونت ها 

را به طور قابل مالحظه کاهش دهند.
متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  آنتنیو 
جهانی  روز  مناسبت  به  پیامی  در  دیروز  نیز 
جهان  در  درگیر  طرف های  تمام  از  صلح، 
خواست که آتش بس بشردوستانه برقرار کنند. 
و  ملی  خواست  این  به  کنون  تا  اما  طالبان 
گروه  این  است.  نگذاشته  وقعی  بین المللی 
همواره تأکید کرده است که ابتدا باید بر سر 
نتیجه ی  در  سپس  و  مذاکره  جنگ  عوامل 

مذاکره جنگ ختم شود. 
ناظران معتقدند که که طالبان با رد درخواست 
آتش بس در تالش اند در میز مذاکرات از موضع 
قوی تر برخوردار باشند و دوام خشونت در واقع 

بقای این گروه را تضمین می کند.

چین  بعد  به   ۲0۱7 سال  از  است.  جهان  به 
به عنوان یک قدرت در حال گسترش و بدیل 
امریکا برای رهبری جهان، جز استراتژی امنیت 
ملی امریکا شده و به چین به عنوان یک قدرت 
با  پسفیک  آسیا  در حوزه  که  توسعه  در حال 
را  نفوذش  خود  اقتصادی  نظام  از  استفاده 
این  و  می شود.  نگریسته  می دهد،  گسترش 
مسأله به یک ترس جدید برای امریکا تبدیل 
شده است. چینایی خواندن ویروس کرونا توسط 
دونالد ترمپ نیز ناشی از چنین دیدگاهی است. 
علیه  »جنگ  مصروف  امریکا  درحالی که 
در  چین  است،  جهان  سراسر  در  تروریزم« 
مهم  پروژه های  انکشاف  و  گسترش  حال 
اقتصادی در مقیاس جهانی است که می تواند 

تأکید بر آتش بس
پیوسته  بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  با 
مقام های  سوی  از  آتش بس  برقراری  خواست 
افغانستان و جامعه جهانی مطرح شده  دولت 

است. 
شورای عالی مصالحه ی ملی دیروز، به مناسبت 
که  گفت  اعالمیه ای  در  صلح،  جهانی  روز 
توقع می رود تا گروه طالبان به فراخوان عدم 
یک  برای  و  گفته  لبیک  آتش بس  و  خشونت 
عبداهلل  بدهد.  یاری  دست  صلح آمیز  آینده ی 
دو  در  مصالحه،  عالی  شورای  رییس   عبداهلل، 
را  خواست  این  مداوم  به طور  گذشته  هفته ی 

مطرح کرده است. 
تا  مذاکرات  شروع  از  هم،  ریاست جمهوری 
»خاموش شدن  خشونت،  کاهش  بر  کنون، 
بشردوستانه  آتش بس  برقراری  و  تفنگ ها« 

تأکید کرده است. 
روس ولسون، سفیر ایاالت متحده ی امریکا در 
جهانی  روز  مناسبت  به  دیروز  هم  افغانستان 
افغانستان  در  خشونت  محو  خواهان  صلح، 
همه  از  »من  است:  نوشته  تویتی  در  او  شد. 
تقاضا می کنم که بخاطر رفاه و آسایش مردم 

که در این امر کمک می کند، نگاه دقیق تر به 
چند  در  بحران هایی  چنین  به  امریکا  واکنش 
دهه گذشته است. بعد از سقوط اتحاد جماهیر 
شوروی دموکراسی غربی و بازار آزاد دو تفکر 
سطح  در  اقتصاد  و  سیاست  عرصه  در  غالب 
جهان بود و نظم جدید جهانی در قالب این دو 
تفکر تحت قیادت ایاالت متحده امریکا به عنوان 
یگانه هژمونی جهان شکل گرفت. در دهه های 
به  نسبت  امریکا  مردم  سیاسی  نگاه  متمادی، 
دوران  در  است.  داده  شکل  »ترس«  را  جهان 
کمونیسم، ترس ناشی از کمونیسم نگاه سیاسی 
مردم امریکا را تعریف می کرد و بعد از حادثه 
۱۱ سپتامبر ۲00۱ ترس از »تروریزم اسالمی« 
مشخصه اصلی نگاه سیاسی مردم امریکا نسبت 

گفته و برای یک آینده صلح آمیز دست یاری دهند.«

حمایت از نظام جمهوری
نسل  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  یافته های  دیگر  سوی  از 
و  سیاسی  نظام  جمهوریت  حفظ  بر  افغانستان  تحصیل کرده 
ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری که در قانون اساسی کشور 
ابطال  با  اشتراک کنندگان  اکثریت  دارند.  اصرار  شده،  گنجانده 
قانون اساسی و ترتیب یک قانون اساسی جدید، تشکیل حکومت 
موقت و تشکیل امارت اسالمی در افغانستان مخالفت کرده اند. در 
برای  آن  عملی  آمده: »داللت  تحقیق  در  بخش  این  نتیجه گیری 
که  تصمیم گیری  هر  است،  این  صلح  مذاکرات  شرکت کنندگان 
نتیجه ی آن بازگشت دیکتاتوری و اقتدارگرایی در افغانستان باشد، 

مشروعیت حقوقی ندارد.«
پاسخ دهندگان ضمن حمایت از نظام جمهوری، واگذاری نهادهای 
امنیتی و دفاعی به طالبان در چارچوب شریک سازی آنان در قدرت 
با واگذاری  را غیرقابل قبول عنوان کرده اند و بیش ترین مخالفت 
در  که  آمده  تحقیق  در  است.  شده   طالبان  به  ملی  دفاع  وزارت 
مجموع از شریک سازی قدرت به صورت مستقیم در نهادهای دولتی 
مشارکت  با  جدی  مخالفت  حال  عین  در  و  است  نشده  حمایت 
طالبان در قدرت سیاسی نیز ابراز نشده است: »می توان گفت که با 
اصل مشارکت طالبان در قدرت مخالفت جدی اظهار نشده است، 
از نظر نسل تحصیل کرده ی کشور، واگذاری نهادهای دولتی  ولی 
که ممکن است توسط طالبان در جهت براندازی نظام سیاسی یا 
محروم سازی شهروندان کشور از حقوق اساسی آن ها استفاده شود، 

قابل قبول نمی باشد.«

مذاکرات چهارجانبه و نظارت سازمان ملل
اشتراک کنندگان این نظرسنجی مذاکرات دوجانبه میان امریکا و 
گروه طالبان را مناسب و مطلوب نخوانده اند و از مذاکرات چهارجانبه 
سیاسی  گروه های  طالبان،  گروه  افغانستان،  دولت  مشارکت  با 
افغانستان و امریکا حمایت کرده اند. در تحقیق در مورد مذاکرات 
امریکا-طالبان آمده: »چنین ارزیابی از سوی مردم افغانستان دور از 
انتظار نیست، تصمیم گیری در مورد مسایل مهم ملی تحت عنوان 
مذاکرات صلح، بدون حضور حکومت و گروه های سیاسی مخالف 

طالبان موجه نمی باشد و مشروعیت سیاسی ندارد.«
نظرند  این  به  اشتراک کرده اند  این نظرسنجی  دانشجویانی که در 
که اگر مذاکرات صلح دولت افغانستان و گروه طالبان موفق شود، 
سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی افغانستان به ترتیب مناسب ترین 
گزینه ها برای نظارت از اجرای موافقت نامه صلح می باشند. همچنان 
بهترین  را  متحد  ملل  سازمان  نظرسنجی  این  اشتراک کنندگان 

گزینه برای میانجی گری در مذاکرات صلح افغانستان دانسته اند.
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

خبر بد برای لیورپول: غیبت 
سه هفته ای جوئل ماتیپ

بازی  در  که  لیورپول  ستاره  ماتیپ  جوئل 
یکشنبه شب این تیم مقابل چلسی هم غایب 
بود دست کم سه هفته از میادین دور خواهد 

بود.
لیورپول و هوادارانش دیروز خبری بد دریافت 
ستاره  ماتیپ  جوئل  شدند  متوجه  و  کردند 
کامرونی این تیم با مصدومیتی جدی مواجه 
است و دست کم به مدت سه هفته نمی تواند 

با لباس لیورپول به میدان برود.
ماتیپ در جریان پیروزی ۲-0 لیورپول مقابل 
چلسی هم به دلیل همین مصدومیت غایب 
تمرینات  جریان  در  گذشته  هفته  او  بود. 
یورگن  بود.  دیده  آسیب  ملوود  در  تیمش 
کلوپ خبر مصدومیت جدی او را تایید کرده 
و می گوید تا بعد از وقفه بازی های ملی ماه 
آینده میالدی از ستاره کامرونی اش استفاده 

نخواهد کرد.
بسیار  خبر  هم  ماتیپ  برای  خبر  این 
چندین  با  هم  گذشته  فصل  او  است.  بدی 
مصدومیت روبرو شد و تنها توانست ۱۳ بازی 

برای لیورپول انجام بدهد.

ساله به تاتنهام پیوست ولی یکشنبه شب به میدان 
نرفت. تاتنهام در 11 روز باید 5 بازی را برگزار کند که 
دو تایش مربوط به لیگ برتر است. مورینیو در مورد 
میدان دادن به رگیلون گفت:»  او امروز برابر لیتون در 
جام اتحادیه نمی تواند به میدان برود ولی شاید یکشنبه در 

لیگ برتر برابر نیوکاسل شانس بازی را پیدا کند.«

 5-2 برتری  از  پس  تاتنهام  سرمربی  مورینیو  ژوزه 
مورد  در  ساوتهمپتون  برابر  تیمش  یکشنبه  روز 
وضعیت بیل گفت:» نمی دانم بیل چه زمانی به میادین 
که  است  این  دانم  می  که  چیزی  تنها  و  گردد  می  باز 
از بازگشت به باشگاه محبوبش  او بسیار باالست و  انگیزه 

خوشحال است.
او خوشحال است که می تواند برای ما بازی کند و وقتی 
بازیکن چنین حسی دارد، در بسیار مواقع دوران ریکاوری 
اش کوتاه تر می شود و رودتر به شرایط بازی دست پیدا 
خواهد کرد. ما هم مشتاقیم تا در این راه به او کمک کنیم. 
بیل وقتی از مصدومیت خالص شود، به تمرینات باز خواهد 
از  یکی  قطعا  که  او  داشتن  اختیار  در  از  هم  ما  و  گشت 

بهترین های دنیاست، خوشحالیم.«
سرخیو رگیلون دیگر بازیکن رئال نیز با قراردادی 5 

ژوزه مورینیو معتقد است عشق گرت بیل به تاتنهام باعث 
خواهد شد دوران ریکاوری او سریع تر شود.

رئال  در  بیل  گرت  حضور  نشیب  و  پرفراز  دوران  باالخره 
مادرید به اتمام رسید و این ستاره ولزی چند روز پیش با 
قراردادی قرضی و یک ساله راهی باشگاه سابقش تاتنهام 

شد.
بیل که در رئال با زین الدین زیدان به مشکل خورده بود، 
داد  ترجیح  داشت،  پیشنهاد  هم  یونایتد  از  که  حالی  در 
این  پیش  سال   7 او  بازگردد.  سابقش  باشگاه  تاتنهام  به 
کسب  از  پس  و  بود  کرده  ترک  رئال  مقصد  به  را  باشگاه 
همه افتخارات در رده باشگاهی، دوباره به تاتنهام بازگشت.
بیل به دلیل مصدومیت یک ماه به دور از میادین خواهد 
بازی  تماشای  منتظر  صبرانه  بی  تاتنهام  هواداران  و  ماند 

های او با پیراهن تیم محبوب شان هستند.

گرت از بهترین های دنیاست
مورینیو: بیل به عشق تاتنهام زودتر بر می گردد

مقصد بعدی خود خواهد شد.
سوارز مذاکراتی بسیار خوب با یوونتوس 
تاخیر در دریافت  نهایت  داشت ولی در 
انتقالش  تا  شد  باعث  ایتالیایی  گذرنامه 
منتفی شود و حاال گفته می شود اتلتیکو 
مادرید بیشترین شانس را برای جذب او 
دارد و دو طرف بر سر قراردادی دو ساله 

به تواق نیز رسیده اند.
در صورت قطعی شدن این انتقال، آلوارو 
یوونتوس  راهی  قرضی  به صورت  موراتا 

خواهد شد.

پس از شکست ۸-۲ از بایرن مونیخ شد. 
مزید  نیز  پساکرونا  اقتصادی  مشکالت 
از  خالصی  برای  بارسا  تا  شد  علت  بر 
دستمزد ۱۲ میلیون یورویی)۲۴ میلیون 
به  تصمیم  او  مالیات(  احتساب  با  یورو 

قطع همکاری بگیرد.
سوارز اصرار داشت تا تمام دستمزد فصل 
۲۱-۲0۲0 خود را دریافت کند ولی در 
دستمزد  از  بخشی  دریافت  به  نهایت 
رضایت داد. او پس از قطعی شدن فسخ 
قراردادش،  به عنوان بازیکن آزاد راهی 

بارسا و لوئیس سوارز بر سر فسخ قرارداد 
ستاره  ترتیب  این  به  و  کردند  توافق 
اروگوئه ای پس از شش سال از باشگاه 
کاتاالن جدا خواهد شد. سوارز که ۶ سال 
پیش با قراردادش ۸۵ میلیون یورویی از 
لیورپول به بارسا پیوست و اکنون با ۱۹۸ 
این  تاریخ  برتر  گلزن  سومین  زده،  گل 
باشگاه نیز محسوب می شود، در آستانه 
۳۴ سالگی راهی تیمی دیگر خواهد شد.
قرار  کومان  رونالد  مازاد  فهرست  در  او 
باشگاه  انقالب  قربانی  نوعی  به  و  داشت 

طبق ادعای دیاریو اسپورت پس از یکی 
لوئیس  نهایت  در  زنی،  چانه  هفته  دو 
فسخ  سر  بر  بارسا  با  توانست  سوارز 

قرارداد به توافق دست پیدا کند.

عربستان  سفارت  به  ایران  در  »نیروهای خودسر«  از حمله  پیش  تا  سودان 
در تهران و کنسولگری سعودی در مشهد در دی ۱۳۹۴، که به قطع رابطه 
عربستان و شماری از کشورهای عربی با ایران منجر شد، از دوستان نزدیک 

تهران در »محور مقاومت« محسوب می شد.
در طول چند سال پیش از آغاز دوری گرفتن خارطوم از تهران، حمالت متعدد 
سنگین هوایی در سودان صورت می گرفت که رسانه های جهانی مانند سی ان ان 
برای سازمان های  تسلیحات  ارسال  کاروان های  علیه  اسرائیل  را حمالت  آن 

فلسطینی متحد ایران می نامیدند.
به گزارش های جدی  اسرائیل زمانی  به  نزدیک شدن سودان  اما زمزمه های 
مبدل شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دو سال پیش در سفر به 

آنتبه در اوگاندا، با عبدالفتاح برهان، رییس شورای انتقالی سودان دیدار کرد.
آقای نتانیاهو همان زمان گفته بود که سودان سیاست ده ها ساله خود علیه 
پروازهای  که  است  موافق  نیز  اصولی  به طور  و  داد  تغییر خواهد  را  اسرائیل 
تجاری اسرائیل به آفریقا و امریکای التین، با عبور از آسمان سودان انجام شود.
دونالد ترمپ در روزهای گذشته پس از دیدار با پسر ارشد امیر کویت احتمال 

داد که این امیرنشین نیز با اسرائیل رابطه عادی برقرار کند.
مقامات اسرائیل نیز همچنان ابراز امیدواری می کنند که سلطان نشین عمان 

هم با اسرائیل رابطه عادی برقرار کند.
بحرین  و  امارات  با  کشورشان  توافق های  که  گفته اند  اسرائیل  رسانه های 
»دست گرمی« در آستانه رویداد مهم عادی سازی رابطه عربستان با اسرائیل 

است.
محمد  که  حالی  در  بود  نوشته  سنبله   ۲۹ جورنال  وال استریت  روزنامه  اما 
بن سلمان، ولیعهد سعودی، متمایل به عادی سازی رابطه با اسرائیل است، ملک 

سلمان، پادشاه، با این امر مخالف است.

به نوشته اکسیوس، پذیرش درخواست های اقتصادی سودان به مفهوم اعالم 
سریع آمادگی این کشور برای عادی سازی رابطه با اسرائیل است.

با  انتقالی سودان، ماه گذشته در دیدار  عبداهلل حمدوک، نخست وزیر دولت 
وزیر خارجه امریکا گفته بود که شورای انتقالی کشورش که پس از سرنگونی 
حکومت عمر البشیر روی کار آمده، از اختیارات عادی سازی رابطه با اسرائیل 

برخوردار نیست.
آقای حمدوک در گفت وگو با مایک پومپئو که در پروازی مستقیم از اسرائیل 
به خارطوم رفته بود، افزوده بود که تغییر رسمی سیاست خارطوم در قبال 
اسرائیل بعد از انتخابات بعدی در سودان خواهد بود؛ این انتخابات برای سال 

۲0۲۲ تعیین شده است.
اما به نظر می رسد که پاسخ منفی سودان در ماه گذشته به کوشش امریکا 
برای عادی سازی رابطه با اسرائیل، واشینگتن را از ادامه تالش منصرف نکرده 
و اکنون امارات نیز وارد عرصه میانجی گری برای دستیابی به توافق های جدید 

عادی سازی میان کشورهای عربی و اسالمی با اسرائیل شده است.
امارات در حالی به این تالش ها پیوسته که تنها شش روز از آغاز رسمی و 

آشکار روابط ابوظبی با اسرائیل می گذرد.
ترمپ،  دونالد  میزبانی  با  سنبله   ۲۵ روز  اسرائیل  و  امارات  صلح«  »پیمان 

رییس جمهوری امریکا، در کاخ سفید امضا شد.
همان روز »بیانیه صلح« اسرائیل و بحرین نیز امضا شد تا اساس یک »پیمان 
صلح« شود که دو کشور باید در هفته های آینده اسناد رسمی آن را تنظیم 

کنند.
با  بحرین  و  امارات  توافق های  امضای  از  پیش  تا  داشت  تالش  امریکا ظاهراً 
اسرائیل، سودان را وارد عرصه عادی سازی رابطه با اسرائیل کند تا این کشور 

نیز در آیین هفته گذشته در کاخ سفید حضور داشته باشد.

از روز  امارات متحده عربی  و  امریکا  ارشد سودان،  نمایندگان  روز:  اطالعات 
ابوظبی احتمال عادی سازی  با برگزاری نشست هایی در  یکشنبه ۳0 سنبله 

مناسبات میان سودان و اسرائیل را بررسی کرده اند.
دولت خارطوم برای موافقت با عادی سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان 

دریافت کمک های مشخص اقتصادی شده است.
کاخ  ملی  امنیت  نظامی عضو شورای  کوره آ،  میگوئل  فردا،  رادیو  گزارش  به 
شرکت  ابوظبی  گفت وگوهای  در  واشینگتن،  از  نمایندگی  به  امریکا  سفید 
کرده و طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات میزبان مذاکرات 

عادی سازی رابطه سودان و اسرائیل بوده اند.
جنرال کوره آ و شیخ طحنون هر دو نقش مهمی در تهیه توافق عادی سازی 

امارات و اسرائیل داشته اند.
معلوم نیست نماینده اسرائیل نیز در گفت وگوهای ابوظبی حضور دارد اما به 

نوشته اکسیوس، اسرائیل با عالقه مندی بسیار این مذاکرات را دنبال می کند.
پست،  جروزالم  اسرائیلی  روزنامه  و  اکسیوس  امریکایی  سایت  گزارش  به 
درخواست های اصلی سودان، گرفتن محموله های غذایی به ارزش یک میلیارد 
و ۲00 میلیون دالر و وام به دولت خارطوم برای یک دوره ۲۵ ساله و چند 

کمک اقتصادی دیگر است.
سودان خواسته است که امریکا و امارات متحده عربی این کمک ها ارائه کنند 
اما معلوم نیست که درخواست مشخصی نیز از دولت اسرائیل مطرح کرده است 

یا نه.
سودان پیشتر تأکید کرده بود که درخواست مهمش برای خارج کردن نام این 
کشور از فهرست تروریستی، ارتباطی با تحوالت احتمالی در سیاست خارجی 
این کشور ندارد و با سقوط حکومت عمر البشیر در سودان، دلیلی برای باقی 

بودن نام این کشور در این فهرست تروریستی نمانده است.

بررسی احتمال عادی سازی مناسبات سودان و اسرائیل در نشست ابوظبی

بدینوسیله به تأسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع  عموم رسانیده می شود اینکه: 
اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم والیت زابل شامل ۵ الت  

الت اول: پروژه چکدم باغتو تنگی ولسوالی شاه جوی والیت زابل مبلغ )۱0,۴۲۸,۱۴0( ده میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار و یک صد و چهل افغانی.
الت دوم:  پروژه اعمار چکدم سید حبیب اهلل ولسوالی شهرصفا والیت زابل مبلغ )۱0,۱۹۱,۱۳0( ده میلیون و یک صد و نود و یک هزار و یک صد و سی افغانی. 

را با شرکت ساختمانی امید صمیمی دارای جواز نمبر: D-0۴-۱۱۲ آدرس:  خوشحال خان کابل افغانستان 
الت سوم:  پروژه اعمار چکدم کاکا ولسوالی شاه جوی والیت زابل مبلغ )۸,7۲۹,۲۸۴.۵0( هشت میلیون و هفت صد و بیست و نه هزار و دوصد و چهل و هشت اعشاریه پنجاه افغانی.

را به شرکت ساختمانی و سرک سازی تهامی دارای جواز نمبر:  D-۲۵۶۶7 آدرس:  کابل قلعه وزیر سرک پغمان چنار مارکیت
الت چهارم:  پروژه اعمار چکدم خانان ولسوالی قالت والیت زابل مبلغ )۳,۵۴۳,۴۲۸( سه میلیون و پنج صد و چهل و سه هزار و چهارصد و بیست و هشت افغانی.

الت پنجم:  پروژه اعمار چکدم حاجی محب اهلل ولسوالی قالت والیت زابل مبلغ )۳,۳۶۲,۶۸۶.۸7( سه میلیون و سه صد و شصت و دوهزار و شش صد و هشتاد و شش اعشاریه هشتاد و هفت. 
را به شرکت ساختمانی و سرک سازی هالل حقمل دارای جواز نمبر:  D-۶۲۳۳۸ آدرس:  کابل، خوشحال خان قسمت الف

اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اطالعیه الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  
سرک داراالمان ـ سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پالنگذاری اعالن هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

موضوع: پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن؛
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تصفیه خانه فاضل آب با تجهیزات آن اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را در حافظه یا فلش دیسک و یا از وب سایت های 
اداره ملی تنظیم امور آب، و اداره تدارکات ملی به دست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱0:00 قبل از ظهر تاریخ ۲۴/7/۱۳۹۹ به 

آمریت تدارکات امور ساختمانی ریاست تدارکات تعمیر شش، منزل چهار، سرک داراالمان سناتوریم اداره ملی تنظیم امور آب تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ ۳۴7,۴۵۵ سه صد و چهل و هفت هزار و چهارصد و پنجاه و پنج افغانی بوده جلسه آفرگشایی مورخ ۲۴/7/۱۳۹۹ ساعت ۱0 قبل از ظهر در اطاق آفرگشایی ریاست تدارکات تعمیر شماره شش منزل 

چهارم تدویر می گردد.
نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت محترم تسهیل قراردادها و پالنگذری مکلف اند که اعالن هذا را مطابق تاریخ صدور این نامه به نشر رسانند.

»اعالن تدارکات«

بدینوسیله به تأسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت صحت عامه در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع مورد ضرورت شفاخانه شیخ زاید و محمدعلی جناح تحت 
ریفرنس نمبر )MOPH/GDCM/SSHC/NCB/1399/G13( با ) مطبعه صدف( دارنده جواز نمبر )D-۳۹۲7۳( محل اصلی تجارت منزل سوم آریا مارکیت، مرکز کابل-کابل، به قیمت مجموعی مبلغ )7۴۹,۲۴۲( هفت صد و چهل 

و نه هزار و دوصد و چهل و دو افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع }چهاراهی 

شهید احمدشاه  مسعود، وزارت صحت عامه، ریاست تهیه و تدارکات، منزل اول تعمیر مالی و اداری{ وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه عام تصمیم اعطای قرارداد«

پایان کار ال پیستولرو در نوکمپ
فسخ قرارداد لوئیس سوارز با بارسلونا

ارشد امریکایی گزارش داد که ایاالت متحده روز دوشنبه 
چندین فرد و نهاد درگیر در برنامه های هسته ای، موشکی 

و سالح های متعارف ایران را تحت تحریم قرار خواهد داد.
نامش  نخواست  که  امریکایی  مقام  این  از  نقل  به  رویترز 
فاش شود، نوشت: »ایران می تواند تا پایان سال ۲0۲0 مواد 
شکافت پذیر هسته ای کافی برای تولید سالح اتمی داشته 

باشند.«
این مقام امریکایی همچنین گفت که »ایران همکاری اش 
با کره شمالی در زمینه موشک های دوربرد را از سر گرفته 

است.«

به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماسی کشورمان خواهد بود.«
روحانی همزمان هشدار داد که اگر امریکا بخواهد »در مقام 
عمل« اقدامی برای بازگشت تحریم ها انجام دهد »حتما با 
روشن  کامال  و  می شود  مواجه  اسالمی  ایران  قاطع  پاسخ 
است که ایران زیر بار قلدری امریکا در هیچ مقطعی نرفته 
و در این مقطع هم در برابر قلدری امریکا ایستادگی خواهد 

کرد.«
این درحالی است که به دنبال اعالم امریکا مبنی بر بازگشت 
همه تحریم های سازملل براساس ماکنیسم ماشه، شامگاه 
یک شنبه ۳۱ سنبله خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام 

فروش تسلیحات از سوی ایران از سر گرفته شود اما هیچ 
اقدامی در این زمینه انجام نداده اند.

با  سنبله،   ۳0 شنبه  روز  امریکا  خارجه  وزارت  پیشتر 
ابالغ  در  کشور  این  اقدام  به  اشاره  بیانیه ای ضمن  انتشار 
موضوع »عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود« به 
شورای امنیت در  ۳0 اسد و پایان روند سی روزه بازگشت 

تحریم های تعلیق شده سازمان ملل، اعالم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه امریکا تاکید شده »در صورتی  که 
در  تعهدات خود  به  نتوانند  ملل  سازمان  عضو  کشورهای 
اجرای این تحریم ها عمل کنند، امریکا آماده است از قدرت 
داخلی خود استفاده کند تا در قبال چنین قصوری اقدامات 

تنبیهی را در پیش گیرد.«
ساعاتی پس از این بیانیه ولی بریتانیا، فرانسه و آلمان در 
که  کردند  تاکید  ملل  سازمان  امنیت  شورای  به  نامه ای 
معافیت های ایران از تحریم های سازمان ملل تحت توافق 
هسته ای بعد از ۳0 سنبله هم ادامه  خواهد یافت.  این سه 
کشور اروپایی ادامه دادند هر تصمیم یا اقدامی برای اعمال 

دوباره تحریم ها علیه ایران »فاقد تاثیر قانونی« خواهد بود.
از سوی دیگر  حسن روحانی، عصر یک شنبه گفت که »با 
شکست قطعی تالش های بیش از دوساله امریکا در تحمیل 
تحریم های شورای امنیت بر ایران، سی ام سنبله ۹۹ روزی 

به  اروپا  نکوهش  امریکا ضمن  خارجه  وزیر  روز:  اطالعات 
خاطر انفعال در مقابل جمهوری اسالمی ایران، تاکید کرد 
که با اجرایی شدن تحریم های سازمان ملل، ایاالت متحده 

جلوی قاچاق اسلحه از سوی ایران را می گیرد.
خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
امریکا، طی گفت وگو با شبکه فاکس نیوز با بیان اینکه از 
یک  این  و  بازگشتند  بالفاصله  تحریم ها  شنبه  نیمه شب 
برای  اسالمی  جمهوری  ظرفیت  مقابل  دیگر  محدودیت 
آسیب به منطقه است، گفت که امریکا از این پس ضمن 
آن  از  ایران«،  توسط  اسلحه  »قاچاق  با  مبارزه  رهبری 

جلوگیری خواهد کرد.
تحریم های  اجرای  چگونگی  درباره  امریکا  خارجه  وزیر 
سازمان ملل علیه ایران، افزود همان گونه که دونالد ترمپ، 
رییس جمهوری امریکا، گفته است ما آنها را از منابع محروم 
می کنیم. قصد نداریم صندوق های پول نقد برایشان ارسال 
کنیم. ما اجازه نمی دهیم آنها در جهان تجارت کنند و به 
آنها اجازه نخواهیم داد ثروتی کسب کنند که فرصت صلح 

را از بین می برد.
پمپئو همچنین اروپا را به خاطر انفعال در مقابل جمهوری 
به طور  اروپایی ها  افزود که  و  نکوهش کرد  ایران  اسالمی 
فروش  و  خرید  نیستند  مایل  که  گفتند  ما  به  خصوصی 

وزیر خارجه امریکا: با بازگشت تحریم ها، 
جلوی قاچاق اسلحه از سوی ایران را می گیریم

کشور بحرین که زمان حکومت محمدرضا پهلوی از ایران 
جمهوری  همواره   ،۱۳۵7 سال  انقالب  از  پس  شد،  جدا 
اسالمی را به ارسال اسلحه برای شبه نظامیان متهم کرده 

است، اتهامی که تهران آن را رد می کند.
این  مذهب  سنی  مقامات  بحرین،  مذهی  شیعه  اکثریت 
کشور را متهم کرده اند که با آنها مانند شهروندان درجه دو 
رفتار می کنند. آنها پس از وقوع بهار عربی در سال ۲0۱۱ 
به فعاالن دموکراسی خواه پیوستند و خواستار آزادی های 
عربی  متحده  امارات  نیروهای  اما  شدند.  بیشتر  سیاسی 
تا  کردند  کمک  بحرین  حکومت  به  سعودی  عربستان  و 

اعتراضات را به شیوه ای خشونت بار فرو بنشانند.
حکومت بحرین پس از آن اعتراضات وعده تغییرات داد، 
اما از آن زمان تمام مخالفان را سرکوب و فعاالن را زندانی 
کرده است. این میان گروه هایی مانند االشتر نیز دست به 

حمالت پراکنده کوچک و بمب گذاری زده اند.

را  ایران  مورد حمایت  شبه نظامیان  نقشه های  توانسته اند 
خنثی بکنند.

روزنامه اخبار الخلیج نیز روز یکشنبه به نقل از وزیر کشور 
بحرین نوشت که نیروهای امنیتی با کشف مواد منفجره 
خنثی  را  خارجی«  »نمایندگان  ترور  نقشه  خیابان،  در 

کردند.
این روزنامه همچنین نوشته است که شبه نظامیان تحت 
را  نیز  بحرین  مقامات  ترور محافظان  ایران قصد  حمایت 

داشتند.
شده  انجام  دستگیری ها  زمانی  چه  که  نیست  مشخص 
الخلیج  اخبار  رونامه  است.  رفته  لو  ادعایی  نقشه  این  و 
افراد بازداشت شده را با گروه االشتر مرتبط دانسته، یک 
چندین  مسئولیت  این  از  پیش  که  مذهب  شیعه  گروه 
است.  گرفته  عهده  بر  را  بحرین  در  حمله  و  بمب گذاری 

ایاالت متحده این گروه را تحت تحریم قرار داده است.

سعودی  عربستان  دولتی  تلویزیون  روز:  اطالعات 
نقشه  بحرین  که  داد  گزارش  سنبله   ۳0 یکشنبه  روز 
شبه نظامیان تحت حمایت ایران برای حمله به دیپلمات ها 

و خارجی ها در این کشور را خنثی کرده است.
این گزارش با تصاویری ویدیویی از حمله نیروهای پولیس 
به یک خانه همراه بود که از آن مقادیری اسلحه و مواد 

انفجاری کشف شده است.
به گفته تلویزیون دولتی عربستان سعودی، این حمله به 
دستگیری ۹ نفر از نیروهای شبه نظامی انجامیده در حالی 

که دیگر اعضای گروه به نظر می رسد در ایران باشند.
پنجم  ناوگان  مرکز  بحرین  جزیره  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
نیروی دریایی ایاالت متحده است، کشوری که تنها چند 
امر  این  و  کرد  عادی  اسرائیل  با  را  خود  روابط  قبل  روز 
دولت  مقامات  داشت.  دنبال  به  را  ایران  شدید  واکنش 
کشور  امنیتی  نیروهای  که  کرده اند  اعالم  بارها  بحرین 

بحرین می گوید نقشه حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران را خنثی کرده است



رسما به کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات 
ملکی اطالع داده است، اما با آن هم روند رقابتی شدن 

بست او از سوی این کمیسیون متوقف نشده است. 
و  رفته  اعالم  به  مستوفیت ها  بست های  که  هنگامی  
به حیث   ۱۳۹۸ سرطان  در  او  شده  برگزار  آزاد  رقابت 
در  است.  شده  مقرر  لغمان  والیت  مستوفی  سرپرست 
نهایت در سرطان ۱۳۹۹ رییس مستوفیت والیت لغمان 

مقرر شده است. 
رقابتی  استخدام  روند  مالیه  وزارت  اطالعات  براساس 
افراد جدید  و  تکمیل شده  مستوفیت ها در ۲۲ والیت 
اداری  اصالحات  کمیسیون  سخن گوی  شده اند.  مقرر 
سال  در  را  رقابتی  روند  کمیسیون  این  که  می گوید 
افراد  به حیث  را  نفر   ۲۳ نتیجه  در  و  راه اندازی   ۱۳۹7
کامیاب به وزارت مالیه معرفی کرده است. سپس وزارت 
مالیه براساس ضرورت، اولویت و این که کدام بست خالی 
تصمیم خودشان  براساس  را  افراد  نبوده  خالی  یا  بوده 
مقرر کرده است. او در مورد جزئیات و مشخصات افراد 
کامیاب شده معلومات نداد، اما گفت که وزارت مالیه از 
میان ۲۳ نفر کامیاب شده هیچ کدام را به والیت لغمان 

مقرر نکرده است. 
سخن گوی کمیسیون اصالحات اداری می گوید مقرری 
 ۱۳۹۵ سال  در  را  آزاد  رقابت  اگر  وحدت  عبدالواحد 
سپری کرده باشد مشکل قانونی ندارد. چون به گفته ی 
او تشخیص بست های خالی از وظایف خود ادارات است: 
»وزارت مالیه ۲۳ نفر نیاز داشتند، ما رقابت آزاد را که 
صدها نفر اشتراک کرده بودند طی مراحل کرده و آنان را 
معرفی کردیم. پس از آن وزارت مالیه براساس ضرورت 
و اولویت شان افراد را پیشنهاد و منظوری رییس  جمهور 

را گرفته است.«
و  مالیه  وزارت  مسئوالن  عمکردهای  و  اظهارات  این 
تمام  که  است  حالی  در  اداری  اصالحات  کمیسیون 
آزاد  رقابت  به   ۱۳۹7 سال  در  والیت   ۳۴ بست های 
رفته است. اظهارات مسئوالن تاکنون نشان می دهد که 
انجام  است  نتوانسته  مستوفیت ها  تمام  در  آزاد  رقابت 
شود و شماری از افراد نتوانسته اند در بستی که کامیاب 

شده اند مقرر شوند.
مقرری  لغمان  والیت  مستوفیت  مقرری  در  دست کم 
است.  نشده  انجام   ۱۳۹7 سال  آزاد  رقابت  براساس 
این گونه از مقرری سایر والیات نیز معلومات دقیق در 

دسترس نیست که چگونه انجام شده است. 
پیش از این نیز اطالعات روز به فهرستی از مقرری های 
اخیر در وزارت مالیه دست یافته بود که نشان می  داد که 
ده ها بست  رقابتی پیش از تکمیل روند رقابت براساس 
حکم وزیر مالیه پر شده است. فهرست نزدیک به ۲00 
مقرری وزیر مالیه نیز در گزارش اطالعات روز به نشر 
مقرر  چگونه  و  بست  کدام  در  نبود  معلوم  که  رسید 

شده اند. 
وزارت مالیـه از نهادهـای دولتـی اسـت کـه بـه گفته ی 
نهادهـای ناظـر هنـوز در آن فرهنـگ مقـرری حکمـی 
و غیررقابتـی پابرجا اسـت. مسـئوالن دیدبان شـفافیت 
کـه گرچنـد  روز می گوینـد  اطالعـات  بـه  افغانسـتان 
چارچـوب قانونـی بـرای رقابـت آزاد ایجـاد شـده اما از 
سـوی بیش تـر ادارات از جملـه وزارت مالیـه قانون دور 

می شـود.  زده 
شفافیت  دیدبان  دادخواهی  مسئول  تیموری،  ناصر 
شماری  در  آزاد  رقابت  مالیه  وزارت  در  که  می گوید 
تعیین  آن،  وجود  با  اما  می شود  برگزار  بست ها  از 
آن  در  غیراصولی  و  غیرشفاف  گونه ی  به  سرپرست ها 
بست ها انجام می شود. افرادی که با رقابت آزاد می آیند، 
منتظر  ماه ها  ندارند،  سیاسی  پشتوانه ی  این که  از 
معرفی  هیچ  مواردی  در  و  شوند  معرفی  که  می مانند 
نمی شوند. به گفته ی آقای تیموری مواردی هم وجود 
دارد که افرادی با گذراندن رقابت آزاد مقرر اما دوباره به 

گونه ی غیراصولی تغییر و تبدیل می شوند. 
دیدبان شفافیت همچنین می گوید  دادخواهی  مسئول 
که روند رقابتی که از سوی کمیسیون برگزار می شود 
نیز برخورد سیاسی می شود. گاهی از روند رقابت آزاد 
این  به  او  گفته ی  به  می آید.  بیرون  سیاسی  نتیجه ی 
آقای  گفته ی  به  می شود.  سبوتاژ  آزاد  رقابت  دالیل 
اداری و خدمات  تیموری کمیسیون مستقل اصالحات 
در  به ویژه  است،  سیاسی  نفوذ  زیر  هنوز  خود  ملکی 
اعضای  »خود  دیگر:  کلیدی  بست های  و  ریاست ها 
کمیسیون براساس رقابت آزاد، نه بلکه از روند سیاسی 
آمده اند. بنابر این امکان این که اعضای کمیسیون اصول 
این  دست کم  یا  ندارد،  وجود  بکنند  رعایت  را  رقابت 

امکان کم است«

قانون شکنی  و  شده  مقرر  دارد  وزارت  در  که  رابطه ای 
عبدالواحد  رقابتی بودن  که  می گوید  منبع  است.  کرده 
وحدت »ادعای کاذبانه« است. وزارت مالیه برای مقرری 
پیشنهادی اش  نامه  ی  در  را  کاذب«  »ادعای  چنین  او 
اما اطالعات روز  به ریاست جمهوری یادآور شده است. 

به صورت مستقل نمی تواند این ادعا را ثابت کند. 
و  اداری  اصالحـات  مسـتقل  کمیسـیون  مسـئوالن 
خدمـات ملکـی در مـورد رقابـت آزاد ۱۳۹۵ اطالعـات 
ایـن  سـخن گوی  احمـد،  عبدالفریـد  نمی دهنـد. 
کمیسـیون بـه اطالعـات روز می گویـد کـه »ظاهـرا« 
عبدالواحـد وحـدت در رقابـت آزاد سـال ۱۳۹۵ وزارت 
مالیـه برنـده  رزرفـی بوده اسـت. اما او می گویـد در این 
مـورد اطالعـات دقیـق نـدارد. از این کـه آن زمـان روند 
رقابـت آزاد در اختیـار خـود ادارات بـوده و آنـان گاهی 
نظـارت داشـته و گاهـی  هـم نداشـته اند. درحالی کـه 
براسـاس گفته هـای مسـئوالن وزارت مالیـه، امتحـان 
رقابتـی در سـال ۱۳۹۵ بـا حضورداشـت دو نماینـده ی 
کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکی 

اسـت. برگزار شـده 
مستوفی  به حیث   ۱۳۹۵ جوزای   ۲۳ در  وحدت  آقای 
 ۱۳۹7 سرطان  در  سپس  است.  مقرر شده  غور  والیت 
از والیت غور به حیث مستوفی به والیت سرپل تبدیل 
شده است. در ماه های آخر ۱۳۹7 بست های رتبه ی دوم 
مستوفیت ها در ۳۴ والیت از سوی کمیسیون مستقل 
رفته  آزاد  رقابت  به  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 

است. 
سند نشان می دهد که رقابت آزاد سال ۱۳۹7 براساس 
مصوبه ی پنجم شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد 
اداری بوده است. براساس این مصوبه بست های که پنج 
سال متواتر متصدی آن یک شخص باشد باید به رقابت 
 ۳۴ دوم  رتبه   بست های  نتیجه  در  شود.  گذاشته  آزاد 

والیت به رقابت آزاد رفته است.
به  مالیه  وزارت   ۱۳۹۹ سرطان   ۱0 نامه  ی  در 
ریاست جمهوری آمده است که بست عبدالواحد وحدت 
از  پس  او  مقرری  این که  از  می رفت.  اعالم  به  نباید 
بوده   )۱۳۹۵( پیش  سال  دو  آزاد  رقابت  سپری کردن 
است. در نامه  آمده است که وزارت مالیه این موضوع را 

حاصل شود. وزارت مالیه در مدت ۱0 روز از درخواست 
نکرد.  ارائه  مستند  اطالعات  مورد  این  در  اطالعات 
این وزارت می گوید  شمروز خان مسجدی، سخن گوی 
به دلیل این که اطالعات مربوط به چهار سال پیش است، 

تاکنون نتوانسته آن  را تهیه کند. 
را  نشانی  و  بی نام  گاهی  اطالعات  و  نامه ها  از  شماری 
این  که  گفته اند  و  فرستاده  مالیه  وزارت  مسئوالن 
اطالعات مرتبط به امتحان رقابتی سال ۱۳۹۵ در وزارت 

مالیه است.   
 ۱۳۹۴ دلو   ۲۵ نامه ی   ،۱۳۹۵ سال  آغاز  از  پیش 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  به  مالیه  وزارت 
وزارت بست های  این  نشان می دهد که  ملکی  خدمات 
میدان  خوست،  ارزگان،  والیت  پنج  مستوفیت های 
وردک، بغالن و بامیان را به اعالم رقابت آزاد داده است. 
پس از آن اما معلوم نیست که روند چگونه پیش رفته، 
کی ها شارلیست شده است. امتحان در کدام تاریخ و با 

چه میکانیزمی برگزار شده است.
مهر  و  امضا  بدون  را  فهرستی  مالیه  وزارت  همچنین 
نشان  می دهد  که  است  کرده  شریک  روز  اطالعات  با 
بست  در  اکرم  محمد  فرزند  عبدالواحد  به نام  شخصی 
به حیث  نمره   ۶۹ کسب  با  بغالن  والیت  مستوفیت 
»کامیاب رزرفی« شناخته شده است. درین فهرست نام 
می شود  دیده  نیز   ۶۵ و   ۶۱ نمره های  با  دیگر  نفر  دو 
بغالن  مستوفیت  بست  »رزرفی«  کامیابان  به حیث  که 

شناخته شده اند. 
با وجود ابهام در برگزاری و شفافیت رقابت آزاد، وزارت 
مالیه شش نفر را در ۳۱ حمل ۱۳۹۵، در بست های رتبه 
خوست،  وردک،  میدان  ارزگان،  والیات  مستوفی  دوم 
نامه ی  در  است.  کرده  مقرر  نورستان  و  بامیان  بغالن، 
در  افراد جدید  است که  آمده  مالیه  وزارت  پیشنهادی 
معرفی  »رقابتی«  امتحان  نتایج  اساس  به  بست  این ۶ 
بی نشان  فهرست  از  نفر  یک  میان  این  در  است.  شده  
روزنامه  اختیار  در  مالیه  وزارت  که  رزرفی«  »کامیابان 

اطالعات روز قرار داده، نیز شامل است.
روز  اطالعات  به  محرم  منابع  که  است  درحالی  این 
نشده  برگزار   ۱۳۹۵ سال  در  آزاد  رقابت  می گویند 
براساس  وحدت  عبدالواحد  که  دارد  ادعا  منبع  است. 

لیاقت الیق
گزارشگر

نشان  رسیده  روز  اطالعات  روزنامه  به  که  اسنادی 
از  از مقرری ها  می دهد که وزارت مالیه گویا در برخی 
نتیجه ی رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصالحات اداری 

و خدمات ملکی پیروی نمی کند. 
براساس اطالعات وزارت مالیه، در رقابت آزاد بست های 
مستوفیت های ۳۴ والیت در سال ۱۳۹7، شخصی به نام 
والیت  مستوفیت  ریاست  بست  برنده ی  »عبدالوکیل« 
عبدالواحد  وزارت  این  درحالی که  است.  بوده  لغمان 
 ۱۳۹۸ سرطان   ۲7 در  را  رزرفی«  »کاندید  وحدت 
سرطان   ۲۵ در  سپس  و  سرپرست  به حیث  نخست 
۱۳۹۹ به حیث رییس مستوفیت والیت لغمان استخدام 
کدام  در  »عبدالوکیل«  که  نیست  معلوم  است.  کرده 
بست مقرر شده است. در مورد سرنوشت او وزارت مالیه 

معلومات نمی دهد. 
سال  آخر  ماه های  در  والیات  مستوفیت های  بست های 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  سوی  از   ۱۳۹7
خدمات ملکی به رقابت آزاد رفته است. روند مقرری ها 
وزارت  و مسئوالن  تکمیل شده  والیت  در ۲۲  تاکنون 
به زودی  نیز  دیگر  والیت   ۱۲ در  که  می گویند  مالیه  

تکمیل خواهد شد. 
رییس جمهور   ،۱۳۹۸ سرطان   ۲7 حکم  براساس 
عبدالواحد وحدت را به حیث سرپرست مستوفیت والیت 
رییس  جمهور  حکم  این  در  است.  کرده  مقرر  لغمان 
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
با وزارت مالیه،  را مؤظف کرده است که در هماهنگی 
کاندید واجد شرایط در بست مستوفیت والیت لغمان را 
به زودترین فرصت از طریق رقابت آزاد تشخیص دهد و 
معرفی کند. این حکم عملی نشده است. وزارت مالیه در 
نامه ی ۱0 سرطان ۱۳۹۹ نوشته است که رییس  جمهور 
منظور  سرپرست  به حیث  را  وحدت  عبدالواحد  سهوا 
مقرری  وزارت  این  دوباره ی  پیشنهاد  بنابر  است.  کرده 
عبدالواحد وحدت، در حکم ۲۵ سرطان ۱۳۹۹ به حیث 
رییس  جمهور  سوی  از  لغمان  والیت  مستوفیت  رییس 

منظور شده است. 

رقابت آزاد سال 1395 برگزار شده است؟
عبدالواحـد  کـه  می گوینـد  مالیـه  وزارت  مسـئوالن 
وحـدت در یـک رقابـت آزاد کـه در سـال ۱۳۹۵ در 
وزارت مالیـه برگـزار شـده، »برنـده ی رزرفـی« بـوده 
اسـت. از ایـن رو در مقـرری او به حیث مسـتوفی والیت 
به حیـث  او  رقابتـی  لغمـان تـالش شـده کـه حقـوق 

»کاندیـد رزرو« حفـظ شـود. 
در مورد رقابت آزاد سال ۱۳۹۵، وزارت مالیه جزئیات 
بیش تر ارائه نکرده است؛ این که در این رقابت چند نفر 
در  است.  شده  برگزار  تاریخ  کدام  در  و  کرده  اشتراک 
نداده  تاکنون  مستند  اطالعات  مالیه  وزارت  مورد  این 
اطمینان  آن  و شفافیت در  آزمون  برگزاری  از  تا  است 

و  شده  تکمیل  والیت  در 22  مستوفیت ها  رقابتی  استخدام  روند  مالیه  وزارت  اطالعات  براساس 
افراد جدید مقرر شده اند. سخن گوی کمیسیون اصالحات اداری می گوید که این کمیسیون روند 
رقابتی را در سال 1397 راه اندازی و در نتیجه 23 نفر را به حیث افراد کامیاب به وزارت مالیه معرفی 
کرده است. سپس وزارت مالیه براساس ضرورت، اولویت و این که کدام بست خالی بوده یا خالی 
نبوده افراد را براساس تصمیم خودشان مقرر کرده است. او در مورد جزئیات و مشخصات افراد 
کامیاب شده معلومات نداد، اما گفت که وزارت مالیه از میان 23 نفر کامیاب شده هیچ کدام را به 
والیت لغمان مقرر نکرده است. 
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وزارت مالیه در شماری از مقرری ها 
از نتیجه ی رقابت آزاد پیروی نمی کند؟


