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مایک پمپئو:
هر شخص
حقیقی یا حقوقی
که با ایران تجارت
اسلحه داشته باشد
تحریم میشود

صدیقی:

طالبان از نیت نیک دولت و مردم
سوءاستفاده کردهاند

اطالعات روز :صدیق صدیقی ،سخنگوی ارگ
ریاستجمهوری کشور میگوید که طالبان از
نیت نیک و صادقانهی دولت و مردم افغانستان
سوءاستفتاده کرده و حمالتشان در...
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تشدید حمالت
برای امتیازگیری
در میز مذاکره خطرناک است

اوکراین:
عقب نمینشینیم،
باید روشن شود
شلیک به هواپیما
خطای انسانی بود
یا اشتباه سیستم
اطالعات روز :دور دوم
مذاکرات ایران و اوکراین
درباره شلیک موشکهای...
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چهرههای جدید
در الکالسیکوی
ابتدای فصل
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از صلح افغانستان با حفظ دستاوردها
حمایت میکنیم

صفحه 2

مقامات افغانستان
طرفدار چهاند؟ | طنز
صفحه 3

عبداهلل در تهران:

تشدید جنگ در جریان مذاکرات صلح غیرقابل قبول است

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه ملی میگوید
که تشدید جنگ درحالی که مذاکرات صلح در دوحه ،پایتخت قطر

جریان دارد ،غیرقابل قبول است .آقای عبداهلل که در یک سفر رسمی
در ایران به سر میبرد ،این اظهارات را | صفحه 2

اصالحات در «قلب فساد»؛

از صرفهجویی میلیونی
تا بازداشت صدها پولیس
متهم به فساد

صفحه 4
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«ناامنی فرصت پیشرفت را از زنان گرفته است»

گفتوگوی شبک ه جامع ه مدنی و حقوق بشر با اسما صاحبزاده ،استاد دانشگاه در بغالن
از دوران مکتبش میگوید ،از اینکه همیشه آرزو داشته
مکتبی که در آن درس میخواند ،ساختمان داشته
باشد .حتی حاال که تا یک مقطع عالی تحصیلی درس
خوانده ،از شرایط تحصیلی زنان در محل زندگیاش

ناراضی است؛ زیرا به گفتهی او اکنون نیز مسائلی
از جمله ناامنی مانعی برای تحصیل و پیشرفت زنان
بهشمار میرود.
اسما صاحبزاده ،استاد یکی از...

صفحه 5

بارها اتهامهای جدی فساد در سطوح رهبری وزارت
داخله تا پایینترین سطح مطرح شده است .بلندترین
مقام که وزارت داخله را متهم به فساد گسترده کرده،
رییسجمهور غنی است .آقای غنی گفته بود وزارت
داخله قلب فساد است .با این حال ،وزارت داخله
اعالم کرده است که از حدود  18ماه به این سو،
اصالحات جدی در ساختار و فسادزدایی در این
وزارت اعمال شده است.
این اصالحات شامل اصالح ساختاری ،بازداشت
کارمندان ملکی و نظامی بلندرتبه و پایینرتبه که
به فساد متهماند و جلوگیری از ضیاع منابع میشود.
اصالحات در ساختار
جنرال محمدداوود حساس ،رییس امنیت داخلی
وزارت داخله دیروز...

آیا رقبای دیرینه
میتوانند در برابر دشمن
مشترک متحد شوند؟

درماندگی سرباز
نیروهای امنیتی افغانستان روزهای دشواری
را پشت سر میگذارنند .در هر گوشهای
از افغانستان جنگ جریان دارد .بهرغم
ایستادگی نیروهای امنیتی افغانستان ،طالبان
قدرتمندتر از گذشته در میدان جنگ حضور
دارند .رقم تلفات نیروهای امنیتی درشت و
روزافزون است .این وضعیتی است که رهبری
نظامی افغانستان آن را انکار نمیکند .اما
نگرانی این است که تا چه زمانی نیروهای
امنیتی افغانستان میتواند با ادامهی این
وضعیت دست باال را در میدان جنگ حفظ
کنند .طالبان این روزها چه از طریق جنگ و
یا پروپاگندا تالش میکنند که واقعیت جنگ
را در افغانستان به نفع خود تغییر دهند .تا
کنون واقعیت جنگ در افغانستان این است
که نیروهای امنیتی افغانستان در میدان جنگ
دست باالتری دارند .البته این واقعیت به
قیمت خون و فداکاری هزاران سرباز بهدست
آمده است .زمانی که نیروهای افغانستان به
تنهایی عهدهدار تأمین امنیت در سراسر کشور
شدند ،مهمترین نگرانی این بود که از پس
این مسئولیت برنیایند .اما نیروهای امنیتی
افغانستان بهرغم شرایط طاقتفرسا تا کنون از
پس این مسئولیت برآمده و بار سنگین جنگ
را متحمل شده است...
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سربازان ما که در صفوف نیروهای امنیتی
شب و روز برای دفاع از کشور میجنگند،
از هیچ فداکاری دریغ نمیکنند .آنها با
کمترین امکانات مأموریتشان را انجام
میدهند .گفتههای سربازان زخمی در
محاصره طالبان به خوبی شاهد این مدعا
است .فرماندهی که با گذشت چهار روز
از حمله ،هیچ کمکی دریافت نکرده ،در
یکقدمی مرگ و همرزمان زخمی د ِم مرگ
در ویدیویی میگوید« :ما آب و نان نداریم،
اما روحیه جنگ در برابر دشمن را داریم ».در
کنار این فداکاری واقعیت دیگر ،بیتفاوتی و
بیخبری رهبری نظامی به وضعیت نیروهای
امنیتی در میدان جنگ است .وقتی سربازی
در میدان جنگ راهی جز شبکههای
اجتماعی برای کمکخواستن و جلب توجه
ندارد ،معنایش این است که رهبری دستگاه
امنیتی از وضعیت نظامیان در میدان جنگ
آگاه نیست .اگر غیر از این است چرا سربازی
از میدان جنگ ناگزیر میشود دست به دامن
شبکههای اجتماعی شود .این سهلانگاری
مسئوالن امور دفاعی کشور را میرساند؛ زیرا
پس از انتشار گستردهی ویدیوی شکایت
سربازان زخمی و گیرمانده در شبکههای
اجتماعی ،وزارت دفاع میتواند در کمتر از
 24ساعت به وضعیت رسیدگی کند ،چرا
چهار روز درماندگی سرباز را نمیبیند و اقدام
نمیکند؟
واقعیت این است که سربازانی که ویدیوی
کمکخواستن آنها از رییسجمهور در
شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهی یافت،
خوشبخت بودند .اولین باری نیست که از عدم
پشتیبانی زمینی و هوایی از نیروهای امنیتی
افغانستان و گیرمانده در محاصره دشمن
شکایت وجود دارند .بارها شکایت شدهاند که
در حالت اضطرار به تکرار سربازان گیرمانده
در جنگ درخواست کمک کردهاند ،ولی
کسی صدای آنها را نشنیده و در مواردی
این امر فاجعه انسانی خلق کرده است.
ضعف مدیریت و فساد در نهادهای امنیتی
افغانستان را کسی نمیتواند انکار کند .این
واقعیتی است که بارها از سوی نهادهای ناظر
بیرون و داخلی گزارش شده است .این دو
مشکل برجسته منجر به این شده که در
تمام جنگها هماهنگی نیروهای در سطوح
استراتژیک ،تاکتیکی و عملیاتی از بین برود
و جای مدیریت جنگ را دخالتهای سیاسی
و حتا برخوردهای سیاسی با امور دفاعی و
امنیتی بگیرد.
نیروهای امنیتی افغانستان با امکانات اندک،
اما روحیه خوب تا کنون بار جنگ را بر
دوش کشیدهاند .اما ضعف مدیریت ،فساد
و سهلانگاری رهبری نظامی کشور میتواند
سربازان بیشتری را به کام مرگ بفرستد.
وقتی نیروهای امنیتی در میدان جنگ
ناگزیر دست به دامن شبکههای اجتماعی
میشود و رهبری نیروهای امنیتی از طریق
رسمی به درخواست آنها پاسخ نمیدهد،
در میدان جنگ روحیهی سربازان تضعیف
میشود و اعتماد به حکومت کاهش مییابد.
نیروهای امنیتی افغانستان آخرین سنگر و
تکیهگاه جمهوری اسالمی افغانستاناند.
همزمان با مذاکرات صلح در قطر و میدان
گرم جنگ در افغانستان ،هرگونه بیتفاوتی
و کوتاهی در حمایت از نیروهای امنیتی هم
از نظر سیاسی و هم از نظر امنیتی میتواند
پیامد جبرانناپذیری برای افغانستان داشته
باشد.
با شعار نمیتوان وضعیت در میدانهای
جنگ را بهبود و روحیه نیروهای رزمی را
قوی نگهداشت .حدود دو سال پیش وقتی
وزیر دفاع آغاز به کار کرد ،شعار «سر
میدهیم ،سنگر نمیدهیم» را به «سر
میزنیم و سنگر میگیریم» تغییر داد .اما
در عمل هرچند سربازان خط مقدم جنگ
از هیچ فداکاری دریغ نکردند ،اما هرگز
وضعیت رهبری جنگ بهبود نیافت و شکایت
دوامدار از سهلنانگاری و کوتاهی به حمایت
و کمک از نیروهای امنیتی در میدان جنگ
وجود دارد .با ادامه این وضعیت شاید بیشتر
نیروهای امنیتی هم سر بدهد و هم سنگر.

خبرهای داخلی
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هشدار خلیلزاد به طالبان:

تشدید حمالت برای امتیازگیری در میز مذاکره خطرناک است
اطالعات روز :زلمی خلیلزاد ،نمایندهی
ویژهی امریکا برای صلح افغانستان
میگوید که تشدید حمالت بهخاطر
امتیازگیری در میز مذاکره «بسیار
خطرناک» است .او میزان خشونتها در
افغانستان را بهصورت عمومی «بلند» و
«اندوهبار» توصیف کرده است.
آقای خلیلزاد بامداد دیروز (دوشنبه،
 ۲۸میزان) در رشتهتویتی همچنان
گفته است که استفاده از روش افزایش
خشونتها به روند صلح آسیب زده و در
نهایت سبب تکرار محاسبات نادرست
گذشتهی «رهبران افغان» میشود.
به گفتهی خلیلزاد ،ادامهی میزان بلند

خشونتها میتواند روند صلح ،توافقنامهی
دوحه و این درک بُنیادی که هیچ راه
حل نظامی برای جنگ افغانستان وجود
ندارد ،را تهدید کند .خلیلزاد تأکید کرده
است با وجودی که اخیرا در مورد کاهش
خشونتها در کشور توافق شده بود ،اما
همچنان میزان خشونتها «اندوهبار»
است و «تراژیدی غور» آخرین نمونهای
است که در آن شمار زیادی از افغانها
جانشان را از دست دادند.
نمایندهی ویژه امریکا برای صلح افغانستان
افزوده است که کاهش خشونتها در
محراق توافقنامهی دوحه قرار داشت و به
تازگی نیز طرفین مجددا تعهد سپردهاند

که تمام ابعاد این توافقنامه عملی شود.
او نوشته است« :ما باید به حرف و محتوای
آنچه که بر آن مذاکره شد و اخیرا ً بر آن
تفاهم شد ،پایبند بمانیم ،چون راه برای
کاهش تلفات افغانها و حفظ یک فرصت
تاریخی صلح را میسر میسازد ،که نباید
از دست برود».
از سوی هم ،زلمی خلیلزاد ادعای طالبان
مبنی بر نقض توافقنامهی دوحه از سوی
نیروهای امریکایی را رد کرده و گفته
است که اتهامات بیبُنیاد سبب پیشرفت
صلح نمیشود.
دو روز پیش طالبان در اعالمیهای ادعا
کرده بود که نیروهای امریکایی با انجام

حمالت هوایی بر مناطق غیرجنگی در
هلمند و فراه ،توافقنامهی دوحه را نقض
کردهاند.
به دنبال آن ،نیروهای امریکایی مستقر در
افغانستان این ادعا را رد کرده و گفتند
که حمالت هوایی در حمایت از نیروهای
افغان صورت گرفته است و در آینده نیز
ادامه خواهد داشت.
مورگان اورتگاس ،سخنگوی وزارت
خارجهی امریکا نیز در تویتی ادعای
طالبان را رد کرده و گفته است که
پایبندی به توافقنامهی امریکا – طالبان
و اعالمیهی مشترک کابل – واشنگتن
برای رسیدن به صلح مهم است.
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گزارش

اصالحات در «قلب فساد»؛

از رصفهجویی میلیوین ات ابزداشت
صدها پولیس مهتم به فساد

عبداهلل در تهران:

تشدید جنگ در جریان مذاکرات صلح غیرقابل قبول است

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی
مصالحه ملی میگوید که تشدید جنگ درحالی که
مذاکرات صلح در دوحه ،پایتخت قطر جریان دارد،
غیرقابل قبول است.
آقای عبداهلل که در یک سفر رسمی در ایران به سر
میبرد ،این اظهارات را دو شب پیش (یکشنبه۲۷ ،
میزان) در نشستی در مقر سفارت افغانستان در تهران

مطرح کرده است.
او همچنان در این نشست گفته است که سفر او به
ایران بهخاطر درک نقش موثر ایران در صلح افغانستان
و جلب حمایت این کشور از روند صلح است .او تأکید
کرده است که تأکید مقامهای ارشد ایرانی در دیدار با
او بر موفقیت صلح پایدار به رهبری و مدیریت افغانها،
برجسته بوده است.
رییس شورای عالی مصالحه ملی با اشاره به روابط خوب
کابل – تهران در چهار دههی پسین ،همچنان گفته
است که حمایت ایران از روند صلح به رهبری و مدیریت
افغانستان بااهمیت است.
او در عین حال گفته است که گسترش هرچه بیشتر
روابط میان افغانستان و ایران به نفع هر دو کشور و
منطقه است .به گفتهی او ،تالشها برای نهاییسازی
سند جامع مناسبات دو کشور پیشرفت داشته و بهزودی
نشست کمیسیون مشترک در کابل برگزار خواهد شد.
از سوی هم ،آقای عبداهلل گفته است که در دیدار با
مقامهای ایرانی دربارهی رفع چالشهای مهاجران
افغانستان در ایران بحث و گفتوگو کرده است .او این

گفتوگو را خوب توصیف کرده و گفته است که در
دیدارهای دیروزش با مقامهای ایرانی نیز آن را با جدیت
دنبال میکند.
عبداهلل افزوده است که تالش میکند تا نمایندگی
و حضور مهاجران افغان در ایران را در مذاکرات و
تالشهای صلح به گونهی موثر تأمین کند.
در همین حال ،عبدالغفور لیوال ،سفیر کبیر جمهوری
اسالمی افغانستان در تهران گفته است که تالشها
برای رفع چالشها و قانونمند شدن حضور مهاجران
افغانستان در ایران ادامه دارد.
عبداهلل درحالی ادامهی خشونتها در جریان مذاکرات
صلح را غیرقابل قبول خوانده است که اخیرا حمالت
و خشونتهای طالبان در بخشهای مختلف کشور
افزایش یافته است.
در آخرین مورد دو روز پیش یک موتر بمبگذاریشده
در مرکز غور منفجر شد که در نتیجهی آن بیش از ده
نفر کشته و بیش از  ۱۵۰نفر دیگر زخمی شدند .هیچ
گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته،
اما دولت افغانستان طالبان را مسئول آن دانسته است.

صدیقی:

طالبان از نیت نیک دولت و مردم سوءاستفاده کردهاند
اطالعات روز :صدیق صدیقی ،سخنگوی
ارگ ریاستجمهوری کشور میگوید که
طالبان از نیت نیک و صادقانهی دولت
و مردم افغانستان سوءاستفتاده کرده
و حمالتشان در برابر مردم را افزایش
دادهاند.
آقـای صدیقـی ایـن اظهـارات را دیـروز
(دوشـنبه ۲۸ ،میـزان) در واکنـش بـه
حملات اخیـر طالبـان در والیتهـای
هلمنـد و غـور مطرح کرده اسـت .هرچند
طالبـان مسـئولیت حملـهی موتربمب دو
روز پیـش در غـور را رسـما بـر عهـده

نگرفتـه اسـت ،امـا دولـت ایـن گـروه را
مسـئول دانسـته اسـت.
صدیقی نوشته است که دولت جمهوری
اسالمی افغانستان و مردم بزرگترین
تصمیم را مبنی بر رهایی ششهزار و
 ۱۰۰زندانی خطرناک طالبان بهخاطر
تسریع روند صلح گرفتند درحالی که
هیچ روند صلحی در جهان شاهد چنین
اقدامی نبوده است.
به گفتهی صدیقی ،حمالت اخیر طالبان
در هلمند و غور نشان میدهد که این
گروه ضمن سوءاستفاده از نیت نیک دولت

و مردم ،به جنگ ناروایشان ادامه داده و
حمالت «وحشیانه و دهشتافگنانه»شان
را در برابر مردم را افزایش داده است.
طالبان تا کنون در این باره چیزی
نگفتهاند.
این درحالی است که طالبان حدود ده
روز پیش بر بخشهایی از والیت هلمند از
جمله شهر لشکرگاه حمالت سهمگینی را
راهاندازی کردند .درگیری میان نیروهای
امنیتی و جنگجویان طالبان در این
والیت برای چند روز پیهم ادامه یافت.
حـدود دههـزار خانـواده از مناطـق

جنگـی بیجـا شـدند .طبـق آمـار
مقامهـای محلـی در هلمنـد ،بیـش از
 ۳۰۰جنگجـوی طالـب و  ۳۰نیـروی
دولتـی در جریـان درگیریهـا در ایـن
والیـت کشـته شـدهاند .در مـورد تلفـات
غیرنظامیـان در ایـن درگیریهـا آمـار
مشـخصی ارائـه نشـده اسـت.
دو روز پیش در والیت غور نیز یک
عراده موتر بمبگذاریشده در نزدیکی
فرماندهی پولیس این والیت منفجر شد.
در این رویداد  ۱۵نفر کشته و  ۱۵۲نفر
دیگر زخمی شدند.

رییسجمهور ایران در دیدار با عبداهلل:

از صلح افغانستان با حفظ دستاوردها حمایت میکنیم
اطالعات روز :حسن روحانی ،رییسجمهور ایران
میگوید که کشورش از صلح پایدار و قابلقبول برای
مردم افغانستان با حفظ دستاوردهای مردم این کشور
حمایت و پشتیبانی میکند.
شورای عالی مصالحهی ملی کشور با نشر خبرنامهای
گفته است که آقای روحانی این گفتهها را پیش از
چاشت دیروز (دوشنبه ۲۸ ،میزان) در دیدار با عبداهلل
عبداهلل ،رییس این شورا در تهران ،پایتخت ایران مطرح
کرده است.
به نقل از خبرنامه ،رییسجمهور ایران همچنان برقراری
صلح در افغانستان را به نفع صلح و ثبات در منطقه
دانسته و ابراز امیدواری کرده است که تالشهای صلح
افغانستان نتیجه بدهد.
در همین حال ،عبداهلل عبداهلل از اعالم حمایت ایران از
تالشهای صلح به نیکی یاد کرده و خواهان ادامهی این
حمایت شده است.
شورای عالی مصالحهی ملی همچنان گفته است که

آقای عبداهلل در این دیدار در مورد آخرین پیشرفتها
در تالشهای صلح ،مذاکرات بیناالفغانی دوحه و
سفرهای منطقهای خود برای جلب حمایت از صلح
افغانستان صحبت کرده است.
او همچنان با ابراز قدردانی از میزبانی ایران از مهاجران
افغان گفته است که از برنامههای قانونمندسازی و
رفتوآمد قانونی میان دو کشور حمایت میکند.
رییس شورای عالی صلح کشور در ادامه با حمایت از
عملیشدن برنامههای اقصتادی میان ایران و افغانستان
تأکید کرده است که صلح در افغانستان میتواند زمینهی
همکاریهای بیشتر منطقهای میان دو کشور را فراهم
سازد.
رییسجمهوری ایران نیز در صحبتهای خود خواهان
عملیشدن برنامهها و طرحهای اقتصادی مشترک میان
ایران و افغانستان شده است.
گفتنی است که عبداهلل عبداهلل در ادامهی سفرهای
منطقهای خود دو روز پیش در رأس یک هیأت

بلندرتبهی دولتی عازم تهران ،پایتخت ایران شد .هدف
از سفر او به ایران که به دعوت رسمی آن کشور صورت
گرفته ،جلب حمایت آن کشور از تالشهای صلح
افغانستان گفته شده است.
شورای عالی مصالحه ملی گفته است که آقای عبداهلل
در جریان این سفرش با رییسجمهور ،وزیر امور خارجه،
رییس مجلس اسالمی ،دبیر شورای امنیت ملی ،وزیر
نیرو و برخی از مقامهای عالیرتبهی ایرانی دیدار میکند.

لطفعلیسلطانی
گزارشگر

بارها اتهامهای جدی فساد در سطوح رهبری وزارت
داخله تا پایینترین سطح مطرح شده است .بلندترین
مقام که وزارت داخله را متهم به فساد گسترده کرده،
رییسجمهور غنی است .آقای غنی گفته بود وزارت
داخله قلب فساد است .با این حال ،وزارت داخله اعالم
کرده است که از حدود  18ماه به این سو ،اصالحات
جدی در ساختار و فسادزدایی در این وزارت اعمال شده
است.
این اصالحات شامل اصالح ساختاری ،بازداشت کارمندان
ملکی و نظامی بلندرتبه و پایینرتبه که به فساد متهماند
و جلوگیری از ضیاع منابع میشود.
اصالحات در ساختار
جنرال محمدداوود حساس ،رییس امنیت داخلی وزارت
داخله دیروز (دوشنبه 28 ،میزان) در یک کنفرانس
مطبوعاتی گفت در نتیجهی تالشهای معطوف به اصالح
سیستم و فسادزدایی از وزارت داخله که از حدود 18
ماه به اینسو جریان دارد ،اصالحات جدی به میان آمده
است .به گفتهی آقای حساس یکی از این اصالحات،

تغییر محتوا و شکل کار «ریاست عمومی استخبارات»
گذشتهی وزارت داخله بوده است.
در گذشته دو نهاد موازی در تشکیالت وزارت داخله
وجود داشت .این دو نهاد عبارت بودند از ریاست
استخبارات و ریاست مبارزه علیه تروریسم .آقای حساس
میگوید موجودیت این دو نهاد در وزارت داخله و یک
نهاد دیگر تحت عنوان ریاست عمومی امنیت ملی که در
واقع هر سه نهاد تقریبا کار مشابهی را انجام میدادند،
غیرمنطقی بود« :بخش مبارزه با تروریسم از تشکیل
خارج شد و در عوض ریاست جدیدی را تحت عنوان
«ریاست امنیت داخلی» ایجاد شد ».به گفتهی آقای
حساس ریاست جدید روی سه مورد که عبارتاند از
مبارزه با فساد در صفوف پولیس ،جلوگیر از نفوذیهای
«دشمن» و سازمانهای استخباراتی تمرکز کرده است.
صرفهجویی در مصارف
آقای حساس گفت که در نتیجهی تالشهای اصالحی در
سال مالی  1399که هنوز تکمیل نشده ،از میان هفت
میلیارد افغانی که برای اعاشه اختصاص یافته است ،بیش
از  500میلیون افغانی صرفهجویی شده است .به گفتهی
آقای حساس این در حالی است که پیش از سال 1397
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برای تأمین بخش اعاشوی پولیس ،دو نیم میلیارد افغانی
کمبود میشد.
همچنان به گفتهی آقای حساس ،انتظار میرود که در
سال مالی  22 ،1399میلیون لیتر تیل صرفهجویی شود:
«پیشبینی ما طوری است که تا ختم سال مالی جاری
این رقم به  28میلیون لیتر تیل خواهد رسید».
در بخش مهمات هم به گفتهی آقای حساس ،در سال
 1398نسبت به  ،1397حدود  21میلیون فیر مهمات
مختلفالنوع صرفهجویی شده است« :در سال  99در
ادامهی اصالحات  10میلیون فیر دیگر هم صرفهجویی
شده است .این در حالی است که شدت جنگ در این دو
سال نسبت به سالهای قبل از آن فوقالعاده زیاد بوده
است.این روند در حال تحکیم و تقویت است».
بازداشت منسوبین پولیس به اتهام فساد و ارتکاب جرایم
آقای حساس همچنان گفت که در سالهای مالی 1398
و  1399در مجموع دوهزار و  393تن از منسوبین
پولیس و یک بخش از کارمندان ملکی وزارت داخله که
در تبانی با پولیس مرتکب جرم شده بودند ،بازداشت
شدهاند .از این میان یکهزار و  332تن به اتهام فساد،
 86تن به اتهام قتل 32 ،تن به اتهام سرقت 153 ،تن
به جرم مجروحیت و  31تن به جرم زنا و لواط بازداشت
شدهاند .آقای حساس گفت که پروندههای این متهمان
پس از طی مراحل به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده
شد.
همچنان به گفتهی آقای حساس ،در سالهای 1395
تا  1397حکمهای بازداشت برخی از منسوبین پولیس
به اتهام دستداشتن در جرایم از سوی دادستانی صادر
شده بود که از آن میان  151نفر آنان بازداشت شدهاند.
همچنان به گفتهی او  648منسوب خیالی پولیس هم
اخراج شدهاند.
به همین ترتیب به گفتهی آقای حساس اختالسهای
متعددی تثبیت شد که پروندههایشان پس از تحقیقات
ابتدایی به مراجع عدلی و قضایی راجع شد.
جلوگیری از نفوذ «دشمن» در صفوف پولیس
آقای حساس گفت که در سالهای  1398و ،1399
 54منسوب پولیس به اتهام همکاری با طالبان و سایر
گروههای تروریستی بازداشت شدهاند .همچنان به
گفتهی او  80نفر دیگر هم به ظن دستداشتن با دشمن
اما بنا بر نبود شواهد و دالیل کافی ،از ساحات فعال
به ساحات غیرفعال (جاهای که دسترسی به سالح و
مهمات و دیپو اسناد محرم نباشد) تبدیل شدهاند .در
ادامه او گفت که  103تن دیگر از وظیفه برکنار شدهاند:
«وقتی که آنان مشکوک تثبیت شدند اما در عین حال
اسناد کافی برای اینکه آنان را به دستگاه عدلی و قضایی
معرفی کنیم ،وجود نداشت .بنابراین آنان را از صفوف

پولیس منفک کردیم».
آقای حساس اضافه کرد که برای مبارزهی قاطعانه با
فساد شیوهی تفتیش و رسیدگی به قضیههای فساد نیز
تغییر کرده است .طوری که به گفتهی او هیأتی متشکل
از نمایندگان ریاست امنیت داخلی ،ریاست عمومی
تفتیش و ریاست عمومی مبارزه با جرایم تشکیل میشود
و قضیههای فساد منسوبین پولیس را بررسی میکنند:
«تغییر در شیوه به این ترتیب است :تیمها میروند و
وقتی کیس فساد را تثبیت میکنند ،از عاملین جرمی
در خود محل بازجویی میکنند و در اسرع وقت آنان را
با دوسیههایشان به سارنوالیها میفرستند .نتایج بسیار
مؤثر داشته است».
تشکیل بخش ضد جاسوسی
جنرال حساس همچنان گفت که بهتازگی یک ساختار
جدید در وزارت داخله ایجاد شده است که از نفوذ
سازمانهای استخباراتی در صفوف پولیس جلوگیری
میکند« :سطح تأثیرپذیریها از عوامل جاسوسی
سازمانهای خارجی پایین آمده است .البته این بخش
حساس است و نمیتوانم بیشتر از آن معلومات ارایه
کنم».
جلوگیری از استفادهی سوء از پولیس و وسایط پولیس
رییس امنیت داخلی وزارت داخله گفت که بنا بر حکم
صریح وزیر کمیسیونهایی برای جمعآوری سالح و
مهمات و پرسونل خدمتی پولیس که در حال حاضر
خارج از چوکات پولیس فعالیت میکنند ،تشکیل شده
است.
به گفتهی آقای حساس ،در فاصله یک ماه این
کمیسیونها توانسته  303میل سالح مختلفالنوع،
 161عراده وسایط پولیس و حدود  300تن از منسوبین
پولیس را که پیش افراد خارج از تشکیالت پولیس بود
جمعآوری کنند و به قطعات مربوطهشان بفرستند« :در
جریان این اقدامات طی عملیاتهای جداگانه 508
میل سالح 35 ،هزار مهمات ،حدود  300حلقه ماین
مخلتفالنوع و وسایطی را که بهمنظور بمبگذاری از
آنان استفاده میشد نیز بهدست آوردیم».
همچنان  18عراده از وسایط پولیس که پنهان شده بود
نیز در نتیجهی این عملیاتها دوباره بهدست آمده است.
وزارت داخله در حالی از اصالحات تازهاش پرده برداشته
است که امنیت در شهرهای کشور بهویژه در کابل بدتر
از پیش شده است .در این روزها شهروندان کابل از از
شدت جرایم جنایی به ستوه آمدهاند .باشندگان کشور
کمکاری ،غفلت و تبانی پولیس با مجرمان را یکی از
عوامل جدی افزایش جرایم جنایی و ناامنی در شهرها
میخوانند و خواهان اصالحات جدی در ساختار و
تشکیالت پولیس هستند.

مقامات افغانستان طرفدار چهاند؟
عیساقلندر
طنزنویس

بعد از آنکه سخنگوی شورای امنیت ملی در گفتوگو
با بیبیسی گفت که نه طرفدار جمهوریت است و
نه طرفدار امارت ،ما کنجکاو شدیم که بفهمیم این
مقامات طرفدار چهاند .از فاروق وردک شروع میکنیم.
فاروق وردک :من طرفدار سرسخت معارف هستم.
خاطرات خوش از دوران وزارتم دارم .هی-هی قربان
خدا شوم که دشمنان آرامش مرا آرام نماندند.
حمداهلل محب :من طرفدار اشرف غنی هستم به
شرطی که جلو فضلی صاحب را بگیرد .در غیر آن من
طرفدار هیچ بزی نیستم .برای من جمهوریت و امارت
مسأله نیست چرا که شاعر گفته «دریاب دمی که با
طرب میگذرد».
مسلمیار :من مسلمیارم ،اگر مرا نمیشناسید بروید
بین مردم باز خواهید دید که چقدر مردم طرفدار
مناند .باز وقتی که مردم طرفدار من باشند ،چه
ضُ رورت است که من طرفدار مردم باشم؟ همچنین من
طرفدار هلیکوپتر اردوی ملیام که مرا هر طرف انتقاد
بدهد .از وزارت صحت عامه میخواهم که یک مرکز
مجهز طبی را در تهکویی خانهام آماده کند ،وگرنه سر
پدرشان این کار را میکنم.
حوا علم نورستانی :آخ آخ آخ! همی گپ گپ طرفداری
که میشود من بیخی یکرقمک میشوم .باور کنید
بیخی کف پایم خارشت میگیرد .اسیر مالل میشوم.
چرا از من یگان سوال دیگر پرسان نمیکنید؟
ضیاالحق امرخیل :کل مردم میفهمند که من طرفدار

چه هستم .من طرفدار بزهای شیری ،گوسفندهای
پشمی ،صندوقهای خالی و کوههای وطن هستم .یاد
جوانیها بخیر .حاال مجبوریم با نمایش امر بالمعروف و
نهی از منکر ساعتمان را تیر کنیم.
داکتر عبداهلل :ما این بار انشاءاهلل فهمیدیم که
رییسجمهور نمیشویم .اما عشق ریاستجمهوری
همچنان بر گردنم آویزان است .من طرفدار یک
انتخابات شفاف ،سراسری و بدون امرخیل هستم .حتا
اگر خودم کاندید نباشم.
اشرف غنی :من طرفدار صادرات هستم .من در چند
سال گذشته بسیار واضح ثابت کردم که یک آدم
طرفدار صادرات هستم .اوایل دوست داشتم محصوالت
وطن را صادر کنم ،اما دیدم یک کمی سخت است
شروع کردم به صادرات صالحیت از وزارتخانهها به
ریاستجمهوری و شورای امنیت .حاال دانش صیب
بگوید که موشه یا نموشه؟
همایون قیومی :من دیگر مقام حکومتی نیستم .اما
وقتی وزیر مالیه بودم ،طرفدار سرسخت مالیات بودم.
حاال بنده در امریکا هستم و گور پدر جمهوریت و
امارت .اصال گور پدر افغانستان به جز وزارت محترم
مالیه.
اکلیل حکیمی :بنده طرفدار دادستانی کل هستم .این
وحیدی ناجوان مرا در چهارده کتاب رسوا کرد ،اما
دادستانی آبرویم را خرید .مقصد از تنها چیزی که بدم
میآید سیستم ریلتایم است .رسواییاش از ما شد و
ی بی.
عیشاش از ب 
سرور دانش :من طرفدار عباس ابراهیم زاده شدم.

اشرف غنی :من طرفدار صادرات هستم.
من در چند سال گذشته بسیار واضح ثابت
کردم که یک آدم طرفدار صادرات هستم.
اوایل دوست داشتم محصوالت وطن را صادر
کنم ،اما دیدم یک کمی سخت است شروع
کردم به صادرات صالحیت از وزارتخانهها به
ریاستجمهوری و شورای امنیت .حاال دانش
صیب بگوید که موشه یا نموشه؟

خانهاش لوکس است و بهخاطر حزب هم از من پول
طلب نمیکند.
امـراهلل صالـح :مـن طرفـدار مردمـان بیریشـهام .مـن
تـازه فهمیـدهام که بیریشـگی خـودش اصالت اسـت
و در تاریـخ بشـر بسـیار روشـن و زریـن میباشـد.

ریشـه آدم را منجمـد میکند ،بیریشـگی بـه مثابهی
رهایـی اسـت .یـک سلام عسـکری بـه بیریشـههای
افغانستان.
حامد کرزی :من طرفدار خرم صیب هستم .آدمی
جالبی است ،هم کتاب مینویسد هم کتاب را نابود
میکند .هم آدم فهیم است هم خود را به نفهمی
میزند .دلش خوش باشد یک گاو را میخورد ،خلقش
تنگ باشد یک دانه عدس او را قبض میکند .من
طرفدار صلح هستم ،صلحی که سرتاسری و بدست
افغانها باشد و باآلخره من طرفدار صلحی هستم که
نمیآید.
داکتر فضلی :من طرفدار زنان و دختران محروم و
معصوم این سرزمینم.
داود سلطانزوی :من طرفدار استاد سرور دانش هستم.
تنها کسی که در قضایای هواکش و شهرک گلستان
چیزی نگفت و چیزی نپرسید ،همین استاد دانش بود.
بخدا چنین انسان نجیب در کل زمین پیدا نمیشود.
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ترجمه

انبیسی نیوز – سافورا اسمیت،
مشتاق یوسفزی و احمد منگلی
مترجم :جلیل پژواک

میان ناظران افغانستان گفتن اینکه دو
نفری که وظیفه صلح با طالبان را برعهده
دارند ،اگر بتوانند اول با یکدیگر کنار آیند،
تیم تقریبا کاملی را میسازند ،رفته رفته
کلیشهای شده است.
اگر نگاه جزئیبین اشرف غنی ،رییسجمهور
افغانستان و آنچه مهارت اجتماعی عبداهلل
عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه ملی
این کشور خوانده میشود ،یکی شوند،
میتوانند جبههی قدرتمندی در برابر
طالبان شکل دهند.
در عمل اما این ترکیب میتواند ازدواج
اجباری بین دو رقیب سابق باشد که سالها
بر سر تقسیم قدرت با هم درگیر بودهاند.
دو مردی که به گفته کسانی که آنها را
میشناسند ،از نظر سوابق ،خلقوخو ،تجربه
و دیدگاه متفاوت هستند.
با اینحال ،سرنوشت این کشور جنگزده تا
حدودی به رابطه این دو بستگی دارد.
در  12سپتامبر طالبان و هیأت افغانستان
مذاکرات پیچیده صلح را آغاز کردند .اختالف
بین رییسجمهور و مسئول تالشهای صلح
میتواند توانایی کابل را برای مجبورکردن
طالبان به گذاشتن سالحشان بر زمین
و متقاعدکردن جنگجویان این گروه به
تعامل با دموکراسی شکننده افغانستان به
خطر بیندازد .مذاکرات با آنکه بیش از یک
ماه از مراسم افتتاحیه آن در دوحهی قطر
میگذرد ،به کندی پیش میرود ،خشونت
در افغانستان فروکش نکرده است ،اما
هردوطرف همچنان دور میز مذاکره هستند.
فرصت صلح برای افغانستان در خطر است.
با گذشت هر روز ،مردان ،زنان و کودکان
بیشتری در افغانستان طعمهی آتش جنگی
میشوند که حدود چهار دهه پیش در سال
 1979با حملهی اتحاد جماهیر شوروی به
افغانستان ،پیش از آنکه طالبان حتا شکل
بگیرد ،آغاز شد.
بین سال  ،2009زمانی که سازمان ملل
متحد شروع به ثبت تأثیرات جنگ بر
غیرنظامیان کرد ،و سال گذشته ،هر روز
حدود  28غیرنظامی کشته و زخمی
شدهاند؛ رقمی که مجموعا به بیش از 100
هزار کشته و زخمی غیرنظامی میرسد.
دههها جنگ این کشور را به النهی القاعده
تبدیل کرد ،سازمانی که رهبر آن اسامه
بن الدن ،حمالت یازدهم سپتامبر بر
ایاالت متحده را از همین خاک افغانستان
برنامهریزی کرد .جنگ باعث ناامیدی ،فقر
و وابستگی به کمکهای بیرونی شده است؛
دونرها  75درصد بودجه و مخارج عمومی
افغانستان را میپردازند.
در همینحال ،فساد در افغانستان به گفتهی
جان سوپکو ،رییس سیگار ،تالشهای
ایاالت متحده برای بازسازی این کشور را
همچنان تضعیف میکند .سوپکو هشدار
داده است که بدون رسیدگی به مشکل
فساد در افغانستان ،هرگونه توافق صلح به
صلح پایدار منجر نخواهد شد.
پاسخ بسیاری از این مسائل بر دوش دو
رقیب دیرینه ،غنی و عبداهلل ،است.
عمر صمد ،مشاور سابق عبداهلل و سفیر
پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه،
میگوید« :پرسش اصلی اکنون این است
که با توجه به تجربه و سوابقشان آیا
دیدگاههای آنها در مورد صلح و جنگ
مکمل یکدیگر یا مخالف یکدیگر خواهند
بود .افغانهای عادی خواهان صلح و ترجیحا
یک صلح عادالنه و فراگیر هستند ...از نظر
آنها خونریزی بیشتر ،پاسخ نیست».
غنی  71ساله ،مردی کمجثه با چشمان براق
و زبان برنده است که اغلب با لباس سنتی
ظاهر میشود .او که تجربهی سالهای
مشاهده کشورش از بیرون را دارد ،بهعنوان
شخصیتی بلندپرواز و دارای چشمانداز برای
مدرنساختن افغانستان ،شهرت دارد.
در مقابل ،عبداهلل که از مادری تاجیک
و پدری پشتون ـ دو گروه قومی غالب و
گاه درگیر جنگ در افغانستان ـ زاده شده
است ،بیشتر سالهای جنگ را در افغانستان
زندگی کرده است .او ابروهای پرپشت تیره

آیا رقبای دیرینه یمتوانند
در برابر دمشن مشرتک متحد شوند؟
و عالقهی شدید به دریشیهای غربی دارد
و همچنین به آشتیجوبودن و داشتن
چشماندازی برای افغانستان شهرت دارد که
خودش نمیتواند آنرا واضح بیان کند.
این دو بارها با هم درگیر شدهاند.
پس از دو انتخابات جنجالی ریاستجمهوری
و تجربه تلخ سالهای تشریک قدرت ،برخی
نگران این هستند که مبادا درگیری میان
اطرافیان غنی و عبداهلل مذاکرات را ضربه
بزند.
اشلی جکسون ،پژوهشگر انستیتوت توسعه
خارجی میگوید« :خطر واقعه تفرقهی
آنهاست ،که میتواند هرگونه فرصت برای
پایاندادن به این جنگ را خراب کند».
سخنگویان غنی و عبداهلل به پرسشهای
انبیسی نیوز پاسخ ندادند.
تهدیدی وجودی
بیـش از نیمـی از خـاک افغانسـتان تحـت
کنتـرل یـا منازعـهی طالبـان اسـت و طبق
برآوردهـا ایـن گـروه اکثـرا پشـتون ،حدود
 60هـزار جنگجـوی تماموقـت تحـت
فرمـان دارد.
این گروه شبکهی وسیعی از مقامات و
مراجع سایه را توسعه داده است و درحالیکه
مشروعیت حکومت افغانستان را رد و خود را
بهعنوان بدیل درحال انتظار معرفی میکند،
کنترل شفاخانهها و مکاتب دولتی را در
دست میگیرد و یک نظام قضایی سایه را
در مناطق تحت کنترل خود میگرداند.
طالبها خطری برای صاحبان قدرت
افغانستان ،به ویژه غنی ،هستند .و لفاظی
آنها بدون شک رییسجمهور و هواداران
وی را نگران میکند.
یک فرمانده ارشد طالبان در والیت غزنی
که خواست نامش فاش نشود ،به انبیسی
نیوز گفت که هرچند طالبان با عفو
عمومی موافقت کردهاند اما این عفو شامل
رییسجمهور« ،که در معرض مرگ است»،
نمیشود .معلوم نیست که آیا این نظر
وی دیدگاه سایر رهبران طالبان را بازتاب
میدهد یا خیر.
با اینوجود انتقال قدرت در افغانستان طی
 40سال گذشته اغلب با خشونت همراه بوده
است.
اسکات اسمیت ،که از سال  2017تا 2019
بهعنوان رییس سیاسی یوناما در افغانستان
کار میکرد ،میگوید« :در گذشته پای
تبعید ،کودتا یا ترور وسط میآمد ...در
سیاست افغانستان به پایان رسیدن قدرت
به معنی به پایان رسیدن بخت است».
او میگوید« :اگر شما سیاستمدار افغان
باشید و سروکارتان با مسائل سطح باال باشد،
دلیل موجهی دارید که به تغییر چشمگیر
دیانای سیاسی افغانستان اعتماد نکنید.
بهخصوص وقتی شما با کسانی مثل طالبان
ن دادهاند از بیرحمی نمیترسند،
که نشا 

روبرو باشید».
آنچه واضح است این است که طالبان بیش
از هرکس دیگری عصبانیت و خشم خود
را به رییسجمهور معطوف میکنند و او را
دستنشانده امریکا میخوانند.
یک رهبر ارشد طالبان در والیت هلمند که
نخواست نامش فاش شود ،گفت« :او حتا
از امریکاییها هم بدتر است و به هیچوجه
نمیتوانیم مشکالت خود را با او به طور
مسالمتآمیز حلوفصل کنیم».
تافته جدابافته
غنی که در سال  1949در یک خانواده
بانفوذ از قوم پشتون به دنیا آمده ،از ابتدا
خوب میدرخشید.
او قبـل از رفتـن بـه خـارج از کشـور بـرای
تحصیلات عالـی و شـروع فعالیتهـای
کاری ،در لیسـه معتبـر حبیبیـه در کابـل
تحصیـل کـرد .او ابتـدا لنـدن رفـت و در
آنجـا بـا روال ،همسـر آینـدهی خود آشـنا
شـد و بعـدا بـه ایـاالت متحـده رفـت و در
آنجـا قبـل از آنکـه در سـال  1991بـه
بانـک جهانـی بیپونـدد ،مردمشناسـی
تدریـس کـرد.
ریچارد بولیت ،استاد برجسته تاریخ در
دانشگاه کلمبیا ،که عضو کمیته بررسی
پایاننامه دکترای غنی بوده ،میگوید« :او
معموال با مطالعهترین و فصیحترین دانشجو
در سیمینار بود».
بولیت میگوید که پایاننامه غنی ،که
لجامگسیختگی افغانستان را از منظر اقتصاد
سیاسی این کشور بررسی میکند« ،عالی»
بوده .به گفته بولیت ،کار تحقیقی او در مورد
هر ولسوالی افغانستان به این معناست که
او از ساختار کلی کشور سر در میآورد و
این ویژگی او را در وضعیتی غیرمعمول
در میان شخصیتهای سیاسی و نظامی
افغانستان که تمایل به منطقهگرایی دارند،
قرار میدهد.
در سال  ،2001در پی حملهی امریکا به
افغانستان ،غنی پس از  24سال دوری به
کشور بازگشت .او بعدا وارد سیاست شد و به
خاطر حضور مرکزیاش در جمع افغانهایی
که در خارج از کشور و اغلب در غرب
تحصیل و کار کرده بودند ،شهرتی برای
خود دستوپا کرد.
خلیل رومان ،که زمانی مشاور داکتر
کمونیست
رییسجمهور
نجیباهلل،
افغانستان بود و بعدا معاون رییس دفتر حامد
کرزی ،رییسجمهور پیشین افغانستان شد،
میگوید که غنی «سالها خارج از کشور
بود و بسیاری از افغانها او را خیلی خوب
نمیشناسند».
رومان میگوید که پس از سمتش در
دفتر کرزی ،هنگامی که غنی مسئولیت
کمیسیون انتقال مسئولیتهای امنیتی
از نیروهای بینالمللی به نیروهای امنیتی

افغانستان را به عهده گرفت ،مشاور غنی
شد.
رومان با تکرار اتهام معمول علیه
سیاستمدارانی که سالهای بحران را
در خارج از کشور گذراندهاند ،گفت« :او
از اوضاع افغانستان و مردم افغانستان
نیز اطالع نداشت ».رومان در انتخابات
ریاستجمهوری سال  2019افغانستان
معاون یک نامزد نهچندان مهم شد.
ریش ه خارجی همسر غنی ،که در لبنان در
یک خانوادهی مسیحی به دنیا آمده ،نیز
برعلیه وی استفاده شده است.
روال غنی بهعنوان بانوی اول ،چهرهی
مردمیتری به خود گرفته است که در
مقایسه با سلفش ،همسر حامد کرزی که
به ندرت در مألعام ظاهر میشد ،امری
قابلتوجه است .این تصمیم ،او را هم مورد
تحسین و هم در معرض انتقاد قرار داده
است.
روال و غنی دو فرزند دارند .دخترشان مریم،
هنرمند ساکن نیویورک است و پسرشان
طارق در واشنگتن دیسی اقتصاددان گروه
بینالمللی بحران است.
کسانی که با غنی در افغانستان کارکردهاند
میگویند که رویکرد او نسبت به
حکومتداری ،آکادمیک و تکنوکراتیک
است و چشمانداز او اصالح و نوسازی کشور
است .اما او همچنین به داشتن خلقوخوی
تند مشهور است.
عبداهلل  60ساله ،از اساس با غنی فرق دارد.
او که در سال  1960متولد شده ،در بیشتر
 40سال جنگی که افغانستان را ویران کرد،
در افغانستان ماند.
او در دهه  1980مشاور احمدشاه مسعود،
قهرمان مقاومت شمالی و جنگساالر قومی
تاجیک ،بود که جنگجویانش نخست
با شورویها و پس از  1996با طالبان
جنگیدند.

www.etilaatroz.com
مسعود ،که همچنان در افغانستان مورد
تحسین است ،در  9سپتامبر  2001توسط
بمبگذاران انتحاری القاعده که خود را
روزنامهنگار معرفی کرده بودند ،ترور شد.
عبداهلل عکسی از خود در کنار مسعود را در
باالی صفحه فیسبوک خود گذاشته است.
عبداهلل در بین تاجیکها در شمال افغانستان
طرفداران زیادی دارد و عضو حزب جمعیت
اسالمی عمدتا تاجیک است .او بهعنوان
فردی با شخصیت و دارای توانایی برقراری
اتحاد ،اما فاقد چشمانداز روشن برای کشور،
شناخته میشود.
او متأهل است و سه دختر و یک پسر دارد.
گفته میشود که خانواده عبداهلل در دهلینو
زندگی میکنند اما انبیسی نیوز به طور
مستقل نمیتواند این موضوع را تأیید کند.
ناظران افغانستان و همکاران سابق وی
در مورد شناخت و عالقهی عبداهلل به
دریشیهای خوشدوخت ،راحتتر از
سیاستهای وی صحبت میکنند.
جکسون میگوید« :غیر از اینکه او غنی
نیست و نماینده برخی از نخبگان سیاسی
است که توسط غنی کنار گذاشته شدهاند،
دیگر معلوم نیست که او پای چه چیزی
ایستاده ».جکسون میگوید که برخالف
«داستانهای ترسناک» از جیغکشیدن
غنی بر سر مردم ،عبداهلل ماجراهای
اینچنینی ندارد.
اینکه دو رقیب ظاهرا پتانسیل تکمیلکردن
یکدیگر را دارند ،اما این کار را نمیکنند،
حتمن مایهی سرخوردگی مشتاقان صلح
است.
انتخاباتهای جنجالی سال  2014و 2019
و یک دوره مشترک در حکومت وحدت ملی
که در باتالق اختالفات درونی گیر کرده بود،
آشتی این دو را دشوار کرده است.
در حکومـت وحـدت ملـی اختلاف این دو
ناشـی از مبهمبـودن توافقنامـه تقسـیم
قـدرت بـود کـه توسـط ایـاالت متحـده
میانجیگـری شـده بـود .درحالیکـه
عبـداهلل معتقـد بـود کـه طبـق توافقنامـه
از سـهم برابـر در دولـت برخـوردار اسـت،
غنـی و مشـاورانش اصـرار داشـتند کـه
صالحیـت و اختیـارات نهایـی در دسـت
ریاسـتجمهوری اسـت .گـروه بینالمللـی

در حکومت وحدت ملی اختالف این
دو ناشی از مبهمبودن توافقنامه
تقسیم قدرت بود که توسط
ایاالت متحده میانجیگری شده
بود .درحالیکه عبدهللا معتقد
بود که طبق توافقنامه از سهم
برابر در دولت برخوردار است ،غنی
و مشاورانش اصرار داشتند که
صالحیت و اختیارات نها�یی در
دست ریاستجمهوری است .گروه
بینالمللی بحران میگوید که هردو
طرف نهادهای دولتی و امنیتی را با
همپیمانان عمدتا قومی خود پر
کرده بودند ،طوری که غنی طرفدار
پشتونها بود و عبدهللا تاجیکها
را ترجیح میداد.
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بحـران میگویـد که هـردو طـرف نهادهای
دولتـی و امنیتـی را بـا همپیمانـان عمدتـا
قومـی خـود پـر کـرده بودنـد ،طـوری کـه
غنـی طرفـدار پشـتونها بـود و عبـداهلل
تاجیکهـا را ترجیـح مـیداد.
اسمیت که اکنون کارشناس ارشد روندهای
صلح افغانستان در انستیتوت صلح ایاالت
متحده است ،میگوید که اعتماد در
حکومت وحدت ملی به حدی خراب شده
بود که در سال  ،2017هنگامی که مراسم
تشییع جنازهای که در آن عبداهلل و اعضای
حزب جمعیت اسالمی حضور داشتند هدف
حمله قرار گرفت ،برخی گمان کردند که
حکومت اجازه داده است چنین حملهای
انجام شود.
پس از آن عبداهلل نتایج انتخابات
ریاستجمهوری را که در ماه سپتامبر
سال گذشته برگزار شد و در آن غنی پیروز
انتخابات اعالم شده بود ،به چالش کشید .در
ماه مارچ ،عمق این بحران به حدی افزایش
یافته بود که برای همه قابل دید بود؛ هر
دو رقیب در یک روز و در یک زمان مراسم
تحلیف ریاستجمهوری موازی یکدیگر را
برگزار کردند.
دو ماه بعد از آن ،هردو رقیب مجبور به
پذیرفتن شکست شدند و توافقنامه دوم
تقسیم قدرت را بین خود امضا کردند و
توافق کردند که غنی باید رییسجمهور
باقی بماند و عبداهلل مسئولیت روند صلح با
طالبان را برعهده بگیرد و همچنین اختیار
تعیین نیمی از اعضای کابینه غنی را داشته
باشد.
دشمن مشترک
با اینحال زمینههای مورد توافق وجود دارد.
به گفته انورالحق احدی ،متحد سیاسی
عبداهلل و وزیر سابق تجارت و صنایع دوره
حامد کرزی ،وقتی پای صلح با طالبان در
میان باشد ،عبداهلل و غنی هردو معتقدند که
افغانستان باید جمهوری باقی بماند و حقوق
زنان نیز حفظ شود.
دیدگاه آنها در مورد حکومت آینده
افغانستان احتماال با طالبان تفاوت فاحشی
دارد.
گروه طالبان که در اوایل دهه  1990توسط
جنگجویان اسالمگرای افغان که بین
سالهای  1979تا  1989با شوروی جنگیده
بودند ،شکل گرفت ،در سال  1996قدرت را
در افغانستان به دست گرفت و براین کشور
در چارچوب یک امارت تحت رهبری یک
امیر ،نه رییسجمهور ،حکومت کرد.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان پارلمان
نداشت ،انتخابات برگزار نمیشد و قوانین
براساس شریعت بود .اکثر زنان از رفتن به
مکتب ،داشتن شغل یا خارجشدن از خانه
بدون محرم مرد منع شدند.
در سال  2001رژیم طالبان پس از امتناع
ل دادن بن الدن ،در نتیجه حمله
از تحوی 
نیروهای به رهبری ایاالت متحده از قدرت
کنار زده شد .طالبان از زمان سرنگونیشان
تاکنون تأکید دارند که قوانین شرعی برای
آنها غیرقابل مذاکره است و بر سر آن
سازشی در کار نخواهد بود .آنها همچنین
شرکت در انتخابات را رد کردهاند .آنها
نشان دادهاند که در مقایسه با گذشته،

موضع نرمتری نسبت به زنان و دختران
اتخاذ خواهند کرد ،اما در این خصوص
جزئیات اندکی دادهاند.
دشمن طالبان بودن خطرناک است .از زمان
شکلگیری این گروه حدود  30سال پیش
تاکنون ،هیچ تیمی در رأس افغانستان قادر
به شکستدادن طالبان یا صلح از طریق
مذاکره با این گروه نبوده است.
وقتی شبهنظامیان طالبان در سال 1996
پایتخت را تصرف کردند ،نجیباهلل را کشتند
و سپس در نزدیکی قصر ریاستجمهوری به
دار آویختند .همچنین برهانالدین ربانی،
رییسجمهور پیشین افغانستان ،در سال
 2011وقتی یک مرد که وانمود میکرد
فرستاده طالبان است ،بمب جاسازیشده در
دستار خود را منفجر کرد ،ترور شد .چندین
فرمانده طالبان به انبیسی تأیید کردهاند
که این گروه پشت هردو حمله بود.
همچنیـن در مـاه آگسـت فوزیـه کوفـی،
یکـی از چهار زن عضو هیـأت مذاکرهکننده
حکومـت افغانسـتان بـا طالبـان ،درحالیکه
از منطقـه تحـت کنتـرل طالبـان درحـال
عبـور بـود ،هـدف گلولـه قـرار گرفـت .بـا
اینکـه طالبـان دستداشـتن در این حمله
را رد کردنـد ،امـا دو فرمانـده طالبـان بـه
انبیسـی نیـوز تأییـد کردنـد کـه آنهـا
پشـت ایـن حملـه بودهانـد.
این ،گروهی است که غنی و عبداهلل در
برابرش ایستادهاند .این گروه اخیرا با امضای
توافق صلح با ایاالت متحده که زمینه خروج
تمام نیروهای خارجی را تا ماه می سال
آینده از افغانستان در ازای تضمینهای
امنیتی طالبان فراهم میکند ،روحیه گرفته
است.
نیروهای امریکایی  19سال میشود که در
افغانستان هستند و خروج برای ترمپ یک
برد سیاست خارجی به حساب میآید .اما
طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان
را پیروزی این گروه خواهند خواند.
حکومـت افغانسـتان که از مذاکـرات ایاالت
متحـده و طالبـان کنار گذاشـته شـده بود،
چیزهـای زیـادی بـرای از دسـتدادن دارد.
بـا اینکـه توافـق ایـاالت متحـده و طالبـان
خواهـان مذاکـرات صلـح بین شـبهنظامیان
و حکومـت افغانسـتان اسـت ،امـا خـروج
نیروهـای امریکایـی بـه موفقیـت ایـن
مذاکـرات بسـتگی نـدارد.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان
میتواند حکومت این کشور را بیشتر از
پیش در مقابل شورش طالبان آسیبپذیر
کند .به گفته جان سوپکو ،طالبان پس از
امضای توافقنامه ماه فبروری با امریکا،
حمالت خود را بر نیروهای افغان شدت
بخشیدهاند.
در  22جون سخنگوی شورای امنیت ملی
افغانستان گفت که هفته گذشته که طی
آن  291عضو نیروهای امنیتی دفاعی ملی
افغانستان در نتیجه حمالت طالبان کشته
و حدود  550تن دیگر زخمی شدند،
مرگبارترین هفته در  19سال گذشته بوده
است.
به عبارت دیگر ،غنی و عبداهلل با چالشی
روبرو هستند که حتا برای یک تیم متحد،
چالشی عظیم است ،و شاید بزرگترین
چالش این باشد که از آنها خواسته شود
قدرت را واگذار کنند.
سال گذشته عبداهلل بهعنوان رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی افغانستان گفت که اگر
صلح با کناررفتن وی از سمتش به دست
آید ،حاضر است کنار رود .در مقابل ،غنی
مواظب بوده که وعدههای اینچنینی ندهد.
او در ماه جون در برنامهای گفت که نجیب با
اعالم استعفایش «بزرگترین اشتباه» خود
را مرتکب شد.
عمر صمد میگوید« :عبداهلل در چند مورد
گفته است که حاضر است برای صلح کنار
رود .غنی هنوز این را نگفته است».
او میگوید« :اگر چشماندازهای هردو
همچنان از یکدیگر متفاوت و مغایر هم
باشند ،آنوقت بلی ،میتواند منجر به
وضعیتی شود که سرانجام آن یا صلح
است یا جنگ ».با اینحال او میگوید که
امیدواری این است که یک آجندای جامع
و فراگیر برای صلح ایجاد شود.

«انامین فرصت پیرشفت را از زانن گرفته است»

حق زنان بغالن همیشه زیر پا شده
است ،برای مثال آنان آنطور که باید در
ادارات سهم ندارند و سطح بیسوادی
نیز در میان زنان بغالن بسیار باال است.
مشکلی که در این رابطه وجود دارد
این است که وقتی از زنان ولسوالیها
و روستاها برای شرکت در برنامههای
آگاهیدهی دعوت میشود ،گاهی به
دنبال جنبهی مالی یا حتا وعدهی غذای
برنامهاند و بهنظر من یکی از دالیل آن
بیباوری به این برنامهها است؛ زیرا هر
برنامهای که به راه میافتد موقتی و
نمادین است.

از دوران مکتبش میگوید ،از اینکه همیشه آرزو داشته مکتبی
که در آن درس میخواند ،ساختمان داشته باشد .حتی حاال که
تا یک مقطع عالی تحصیلی درس خوانده ،از شرایط تحصیلی
زنان در محل زندگیاش ناراضی است؛ زیرا به گفتهی او اکنون
نیز مسائلی از جمله ناامنی مانعی برای تحصیل و پیشرفت زنان
بهشمار میرود.
اسـما صاحبـزاده ،اسـتاد یکـی از دانشـگاههای بغلان اسـت،
او کـه دانشآموختـهی حقـوق و علـوم سیاسـی اسـت و
در ایـن بخـش تدریـس نیـز میکنـد ،در گفتوگویـی بـا
شـبکهی جامعـهی مدنـی و حقـوق بشـر (شـبکه) میگویـد،
پایینبـودن سـطح تحصیـل اسـتادان زن در بغلان از جملـه
مشـکالت جـدی آنـان بهشـمار مـیرود و ایـن بانـوان بهدلیل
ناامنـی نمیتواننـد بـرای ادامـهی تحصیـل اقـدام کننـد« :از
ضعفهایـی کـه همیشـه به مـن یادآوری میشـود این اسـت
که من ماسـتر نیسـتم و به همیـن دلیل بـه امتیازاتم بهعنوان
یـک اسـتاد نیـز افـزوده نمیشـود ،مشـکل اینجاسـت که در
وضعیـت کنونـی ،زمینـهی تحصیل بیشـتر و ارتقـای ظرفیت
بـرای اسـتادان زن فراهـم نیسـت».
شبکه :لطفا بیشتر در مورد تجربهی خودتان از این
مشکل بگویید.
صاحبزاده :برای من ناامنی نه تنها مانعی برای ادامهی
تحصیلم بوده است ،بلکه گاهی فرصتهای ارتقای ظرفیت و
کسب تجربههای موثر کاری را نیز بهدلیل برخی مالحظات
امنیتی از دست دادهام ،از جمله یکبار در یک برنامهی آموزش
مسائل حقوقی در یکی از ولسوالیها بهعنوان آموزگار انتخاب
شدم ،اما به دلیل ناامنی نتوانستم در آن شرکت کنم؛ مسئوالن
برنامه گفتند که نمیتوانیم کسی را بهعنوان محرم با خود
به برنامه ببریم و من فقط به خاطر اینکه تنها سفر کردن
در این وضعیت نا امن برایم نا ممکن است ،این فرصت را از
دست دادم.
شبکه :جدا از آنچه گفتید ،زنان بغالن با چه مشکالت
دیگری روبهرویند؟
صاحبزاده :زنان والیات همیشه به حاشیه رانده شدهاند تا
جایی که به گونهای عقدهمند شدهاند؛ زیرا به نوعی این پیام
به آنان میرسد که نمیتوانند کارهای بزرگ و موثری انجام
دهند .حق زنان بغالن همیشه زیر پا شده است ،برای مثال آنان
آنطور که باید در ادارات سهم ندارند و سطح بیسوادی نیز
در میان زنان بغالن بسیار باال است .مشکلی که در این رابطه
وجود دارد این است که وقتی از زنان ولسوالیها و روستاها
برای شرکت در برنامههای آگاهیدهی دعوت میشود ،گاهی
به دنبال جنبهی مالی یا حتا وعدهی غذای برنامهاند و بهنظر

من یکی از دالیل آن بیباوری به این برنامهها است؛ زیرا هر
برنامهای که به راه میافتد موقتی و نمادین است.
شبکه :با در نظرداشت آنچه بهعنوان پیامدهای ناامنی
به آن اشاره کردید ،تا چه اندازه امیدوارید که نتایج
گفتوگوهای صلح به بهبود وضعیت منجر شود؟
صاحبـزاده :وقتـی حـرف از صلـح بـه میـان میآیـد ،هـر
شـهروندی یـک زندگـی آرام و دور از مشـکالت را تجسـم
میکنـد ،البتـه صلـح تنهـا بـه معنـای توقـف جنگ نیسـت و
قطـع خشـونت یکـی از ابتداییترین گامها برای دسـتیابی به
صلـح اسـت ،صلح باید بـه معنای واقعـی آن در جامعـه برقرار
شـود کـه آرامش روحـی مردم یکـی از مصداقهای آن اسـت.
بـه هـر حـال مـا بـه نتایـج ایـن گفتوگوهـا امیـدوار اسـتیم؛
چـون خط مشـی دولت در اینباره مشـخص اسـت و حکومت
بـه برقـرار کـردن صلـح متعهد اسـت ،با ایـن وجـود انتظار ما
از مسـئوالن این اسـت که اجـازه ندهند دسـتآوردهای مردم
قربانی شـود؛ چون این چیزی نیسـت که به آسـانی به دسـت
آمـده باشـد .از سـویی حمایـت جامعـهی جهانـی از مسـألهی
صلـح افغانسـتان ،باعـث امیدواری مردم شـده اسـت.
شبکه :بهنظر شما دیدگاه طالبان در مورد زنان تغییر
کرده است؟
صاحبزاده :با اینکه افغانستان یک کشور اسالمی است و
قوانین آن در مطابقت با دین است ،اما طالبان به نوعی به این
باورند که افغانستان و مردم آن به سوی غربیشدن در حرکت
است و یکی از مواردی که همواره به آن تأکید دارند ،مسألهی
حجاب است ،از سویی آنان قبال گفته بودند که زنان به شرط
فراهمشدن فضای مصون حق کار و تحصیل دارند که بهنظر
من این به صورت غیرمستقیم به معنای محدودساختن زنان
است؛ چهکسی محیط را نامصون میسازد؟ عامل نامصونی
خود طالبان استند .امیدواریم تیم مذاکرهکنندهی دولت بتواند
با استداللهای منطقی با تیم طالبان بحث کند و آنان را
قناعت بدهد.
شبکه :خواست شما از گفتوگوهای صلح چیست؟
صاحبزاده :نخست اینکه نه تنها در بغالن ،بلکه در تمام
افغانستان زنان باید در بخش کار در ادارات سهمی برابر با
مردان داشته باشند .موضوع دیگر اینکه امتیازات خانوادههای
قربانیان که از سوی دولت به آنان پرداخته میشود ،پس از
توافق صلح نیز باید حفظ شود.
بانو صاحبزاده میگوید ،صلحی پذیرفتنی است که در
موجودیت آن دروازهی مکاتب و دانشگاهها بر روی دختران و
زنان باز باشد و کار کردن بانوان محدود نشود.
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خبرهای خارجی
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چهرههای جدید در الکالسیکوی ابتدای فصل

هر شخص حقیقی یا حقوقی که با ایران تجارت اسلحه داشته باشد تحریم میشود

فرانسه و آلمان همراه با روسیه و چین میگویند چون واشینگتن از برجام خارج
شده است نمیتواند در این زمینه ادعایی داشته باشد ولی ایاالت متحده گفته که
از مشارکتکنندگان در برجام است.
«ایران یک میلیارد دالر بودجه وزارت بهداشت را معلق نگه داشته»
وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیهای بار دیگر تاکید کرد که
«صادرات تسلیحات متعارف مشخص به ایران نقض قطعنامه  ۱۹۲۹شورای
امنیت سازمان ملل است و هرگونه خرید اسلحه یا مواد مرتبط با آن از ایران نقض
قطعنامه  ۱۷۴۷است».
در این بیانیه با تاکید بر استفاده از اهرم تحریم از سوی امریکا ،آمده که هر شخص
حقیقی یا حقوقی که در تهیه ،فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به و از ایران
دست داشته باشد ،همچنین کسانی که آموزش فنی ،حمایت مالی و خدمات و
سایر کمکهای مرتبط با تسلیحات فراهم میکنند ،مجازات خواهند شد.
وزارت خارجه امریکا افزوده است« :هر ملتی که به دنبال صلح و ثبات در خاورمیانه
است و از جنگ علیه تروریسم حمایت میکند ،باید از انتقال هر گونه اسلحه به
ایران خودداری کند .تامین سالح برای ایران تنها به باال گرفتن تنشها در منطقه
دامن میزند ،گروههای تروریستی و نمایندگانشان را به سالحهای خطرناک
بیشتری مجهز میکند و تهدیدهای روزافزون در مورد امنیت اسرائیل و دیگر
ملتهای صلحطلب را به خطری جدی مبدل خواهد کرد».
در این بیانیه آمده است« :طی یک دهه گذشته ،کشورها تحت اقدامهای مختلف
سازمان ملل متحد از فروش سالح به ایران خودداری کردهاند .هر کشوری که
اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد ،به وضوح انتخاب کرده است به جای
تقویت صلح و امنیت ،در تنور آتش درگیری و تنش بدمد».
این بیانیه میافزاید« :هر کشوری که به ایران سالح بفروشد ،به رژیم این امکان را

میدهد که منابع مالی را از مردم به طرف اهداف نظامیاش منحرف کند و بدین
طریق آنها را فقیر خواهد کرد .رژیم [جمهوری اسالمی] یک گزینه دارد :میتواند
با نقض قطعنامههای سازمان ملل اقدام به خرید تسلیحات کند یا این پول را صرف
مردم ایران کند .امروزه ایرانیها رنج میبرند چون این رژیم به رغم درخواست
مقامهای وزارت بهداشت ،حدود یک میلیارد دالر از بودجه این وزارتخانه برای
مبارزه با کووید ۱۹-را معلق نگه داشته است».
وزارت خارجه امریکا ،جمهوری اسالمی ایران را در مورد عواقب چگونگی تخصیص
منابع مردم ایران مسئول دانسته و تهران را متهم کرده که «بهدلیل دههها فساد و
سیاستهای افراطی رهبران آن» ،یک کشور بزرگ را به قهقهرا برده است.
در این بیانیه تاکید شده که ایاالت متحده در کنار مردم ایران در مبارزهشان علیه
استبداد ،غارت منابعشان و تالشهای این رژیم برای سرکوب آزادی ایستاده است.

بریدن سر معلم تاریخ؛ حمله پولیس فرانسه به دهها خانه و بازجویی از مداحان قتل
اطالعات روز :ژرار درمنن ،وزیر کشور فرانسه ،گفته است
که در ارتباط به قتل ساموئل پتی ،معلم تاریخ یکی از
مدارس حومه پاریس به دست یک جوان مسلمان،
پولیس این کشور به دهها خان ه حمله کرده است.
آقای درمنن به رادیو فرانسه گفته است که عملیات
پولیس همچنان ادامه دارد.
به گزارش بیبیسی فارسی ،وزیر کشور فرانسه گفت
که تحقیقات از بیش از  ۵۰موسسه اسالمی در حال
انجام است و این امر حتی شامل موسساتی که از بودجه
عمومی استفاده میکنند ،نیز میشود.
به گفته وی در صورتیکه مشخص شود هر کدام از این

موسسات در نفرتپراکنی نقش دارند با آنها برخورد
میشود و منحل خواهند شد.
آقای درمنن گفت که  ۸۰نفری که در «ستایش
سربریدن» معلم تاریخ مطالبی را منتشر کردهاند ،نیز
بازجویی خواهند شد.
روزنامه لوموند نوشته است که پولیس یک دانشآموز
 ۱۵ساله را به ظن اینکه از قاتل پول گرفته تا مقتول را
به وی نشان دهد ،را بازداشت کرده است.
روز گذشته هزاران نفر در تظاهرات گستردهای که در
سراسر فرانسه برگزار شد شرکت کردند تا حمایت خود
از ساموئل پاتی را اعالم کنند.

تظاهرکنندگان در پاریس ،پالکاردهایی در دست
داشتند که روی آن نوشته شده بود« :من هم یک معلم
هستم ».نخست وزیر هم در این تظاهرات شرکت کرده
و پالکاردی حمل میکرد که روی آن نوشته شده بود:
«ما همگی فرانسه هستیم ».شهردار پاریس هم در این
تظاهرات حضور داشت.
در شهر لیل هم گروهی با پالکاردهای «من ساموئل
هستم» با آقای پاتی ابراز همدردی کردهاند.
این پالکاردها ،یادآور شعارهایی است که تظاهرکنندگان
بعد از حادثه حمله به مجله «شارلی ابدو» سر میدادند.
کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان اولین بار در این مجله

اوکراین:

عقب نمینشینیم ،باید روشن شود شلیک به هواپیما خطای انسانی بود یا اشتباه سیستم
اطالعات روز :دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره شلیک موشکهای سپاه
پاسداران به هواپیمای مسافربری روز دوشنبه در تهران آغاز شد و به گفته رییس
هیات اوکراینی ،دو روز ادامه خواهد داشت.
رییس هیات اعزامی اوکراین گفته است کشورش به دنبال «کشف همه حقایق
این فاجعه» است.
به گزارش ایران اینترنشنال ،یوگنی ینین ،معاون وزیر خارجه و مسئول هیات
اعزامی اوکراین ،روز دوشنبه  ۲۸میزان در پیامی ویدیویی در زمینه این مذاکرات
گفت« :طرف ایرانی قبال این حقیقت را که شلیک در کشورش اتفاق افتاده تایید
کرده و حاال وظیفه ما این است که تمامی حقایق این فاجعه را کشف کنیم :این
که یک خطای انسانی بوده یا نتیجه اشتباه محاسباتی در سیستم ساماندهی
پروازها بر آسمان ایران».
پیش از این امیرعلی حاجیزاده ،فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ،و شماری دیگر
از مقامهای جمهوری اسالمی «خطای انسانی اپراتور پدافند هوایی» را دلیل این
حادثه عنوان کردهاند.
با این حال غالمعباس ترکی ،دادستان نظامی استان تهران ،در اظهاراتی متفاوت
گفته است «سامانه سیار شلیک موشک در تعیین هدف خطای محاسباتی» داشته
است.
اکنون مذاکرات مجدد ایران و اوکراین پس از ماهها اختالف دیپلماتیک درباره
غرامت و ابعاد این پرونده در حالی آغاز میشود که معاون وزیر خارجه اوکراین
ت را مورد بحث قرار نخواهند داد.
میگوید دو طرف در این مرحله موضوع غرام 
متخصصان هوانوردی ،دادستانهای تحقیق و کارشناسان نظامی در این مذاکرات

به گفتوگو خواهند پرداخت.
به گفته محسن بهاروند ،معاون وزارت خارجه و رییس هیات ایران ،این مذاکرات
درباره ابعاد فنی ،قضایی و حقوقی خواهد بود و در قالب سه جلسه برگزار میشود.
اوکراین :دادخواهی اولویت ماست
فرستاده دولت اوکراین اشاره کرده که «درخواست دادخواهی» اولویت مورد نظر

ورزشی
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مایک پمپئو:

اطالعات روز :وزیر خارجه ایاالت متحده میگوید که امریکا آماده است از قدرت
داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در تجارت اسلحه با ایران دست
دارند استفاده کند.
به گزارش رادیو فردا ،مایک پمپئو روز یکشنبه  ۲۷میزان همزمان با اعالم ایران
مبنی بر پایان یافتن تحریم تسلیحاتیاش ،در تویتی نوشت« :هر کشوری که
آرزوی صلح و آرامش در خاورمیانه دارد نباید به فکر فروش اسلحه به ایران باشد».
به گفته او« ،هر اسلحهای که حکومت ایران خریداری کند در خدمت ایدئولوژی
افراطیاش قرار خواهد گرفت».
شورای امنیت سازمان ملل بر اساس قطعنامه  ۱۹۲۹که سال  ۲۰۰۷تصویب کرد،
ایران را تحریم تسلیحاتی کرد.
در چارچوب توافق سال  ۱۳۹۴ایران و شش قدرت جهانی شامل امریکا ،روسیه،
چین ،فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان تحریمهای هستهای تهران لغو شدند ولی
شورای امنیت براساس قطعنامه  ۲۲۳۱که در پیوند با تایید برجام بود ،اعالم کرد
که تحریم تسلیحاتی ایران  ۱۸اکتبر  ۲۷( ۲۰۲۰میزان) به پایان میرسد.
وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیهای اعالم کرد تحریمهای
تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه ۲۲۳۱
شورای امنیت پایان یافته است .این وزارتخانه افزوده است« :اختتام قطعی و
بدون قید و شرط محدودیتهای تسلیحاتی و ممنوعیتهای مسافرتی مستلزم
هیچگونه تصویب قطعنامه جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ
اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».
این موضوع در ماههای اخیر به مناقشه تازهای بین ایران و اعضای باقیمانده در
برجام با ایاالت متحده تبدیل شده است.
امریکا گفته است که از روز  ۱۹سپتامبر تمام تحریمهای سازمان ملل علیه ایران
از جمله تحریم تسلیحاتی تهران بازگشته است ،ولی سه کشور اروپایی بریتانیا،
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در سال  ۲۰۱۵منتشر شده بود .گروهی از مسلمانان
تندرو از این کاریکاتورها ناراضی شده و عصبانیت خود
را با حمله مسلحانه به دفتر مجله و قتل دوازده نفر
نشان دادند.
پولیس فرانسه ،مردی به نام عبداهلل را بعد از قتل آقای
پاتی در نزدیکی مدرسه ،به ضرب گلوله کشت.
امانوئل مکرون ،رییسجمهوری فرانسه گفت این حمله
تمام ویژگیهای یک «حمله تروریستی اسالمگرایانه»
را دارد و معلم مدرسه به خاطر «آموزش آزادی بیان»
به قتل رسیده است .این قتل در آستانه برگزاری دادگاه
حمله به مجله شارلی ابدو اتفاق افتاده است.

جامعه کشورش است و «هر چقدر هم حقیقت تلخ باشد ،از آن عقب نخواهد
نشست».
همزمان با سفر مقامهای اوکراینی به تهران ،حامد اسماعیلیون که همسر
و فرزندش را در این پرواز از دست داد ،اعالم کرده انجمن دادخواهی برای
قربانیان پرواز  ۷۵۲این حادثه را «خطای انسانی» به حساب نمیآورد و به دنبال
«دادخواهی» برای قربانیان آن است.
اسماعیلیون در پیام ویدیویی خود خطاب به هیات اوکراینی خواستار «افشای
حقیقت» از سوی آنها شده است.
ایران :چیزی برای پنهان کردن نداریم
رییس هیات ایرانی در این مذاکرات بار دیگر اشاره کرده که این هواپیما با «خطای
انسانی» مورد اصابت قرار گرفت.
محسن بهاروند افزود« :ایران در خصوص این سانحه چیزی برای پنهان کردن
ندارد».
پیش از این مقامهای دیپلماتیک دو کشور در مورد این پرونده تقابل دیپلماتیک
داشتهاند .در حالی که یک بار بهاروند از «اتمام» تحقیقات درباره این پرونده سخن
گفت ،همتای اوکراینی او پاسخ داد این ادعاها «نادرست» است.
اوکراین پیشتر همچنین هشدار داده بود در صورت به بنبست رسیدن مذاکرات
به دادگاههای داوری بینالمللی شکایت خواهد کرد.
آغاز دور جدید مذاکرات در حالی است که یک دفتر حقوقی مستقر در واشینگتن
روز  ۲۵میزان اعالم کرد به وکالت شماری از بستگان قربانیان پرواز  ۷۵۲اوکراین
که تابعیت امریکا داشتهاند ،شکایتی علیه علی خامنهای و حسین سالمی ،رهبر و
فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ،ثبت کرده است.
هواپیمای مسافربری اوکراین  ۱۸جدی سال گذشته دقایقی پس از پرواز از
فرودگاه بینالمللی «امام خمینی» با شلیک دو موشک سپاه پاسداران منهدم شد
و همه  ۱۷۶سرنشین آن جان باختند.
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با وجود بیتحرکی نسبی در پنجره تابستانی امسال ،اولین الکالسیکوی فصل
شاهد حضور چهرههایی جدید در هر دو تیم خواهد بود.
بارسلونا و رئال مادرید در تابستانی که گذشت در بازار نقل و انتقاالت کمتر
از همیشه فعالیت داشتند با اینحال اولین ال کالسیکوی فصل که شنبه آینده
برگزار میشود شاهد حضور چهرههایی جدید در میدان و روی نیمکت دو تیم
خواهد بود.
رونالـد کومـان مهمتریـن چهـره جدیـد خواهـد بود .اسـطوره سـابق بارسـلونا،
کسـی کـه گل پیـروزی بخـش اولیـن قهرمانی بارسـا در جـام اروپا را در سـال
 1992بـه ثمـر رسـانده و سـتاره بـزرگ تیـم رویایـی یوهـان کرویـف در دهه
 ...90کومـان حـاال بـه عنوان مربی به بارسـا برگشـته و وظیفه پروژه بازسـازی
عمومـی و بازپـس گرفتـن قهرمانی از رئال مادریـد را به عهـده دارد .کومان در
جریـان معرفـی اش در ماه آگوسـت گفته بود « :بارسـلونا مثل خانه من اسـت.
مـن حـاال به عنـوان مربـی اینجا هسـتم و ایـن برایم خیلـی خوشـحال کننده
اسـت» .از اولیـن روزهـای مربی گـری او اینطور برمـی آید که کومـان به ادامه
دادن فوتبـال تهاجمـی و مبتنـی بـر حفـظ مالکیتـی که بارسـا بـه آن معروف
اسـت عالقـه دارد .او در ایـن بـاره گفتـه بـود « :مـا در دوران کرویـف بهتریـن
ترکیـب ممکـن را داشـتیم .مـا فوتبـال تهاجمـی بـازی مـی کردیـم و قهرمان
مـی شـدیم .ایـن فلسـفه ای اسـت کـه مـا همیشـه در بارسـا دنبال کـرده ایم.
مـا بایـد فوتبـال خوبـی ارائـه دهیم کـه هـم هـواداران از آن لذت ببرنـد و هم

برنده شـویم».
کومان در زمین عالوه بر کوتینیو که به بارسا بازگشته چند بازیکن جدید هم در
اختیار دارد .سرجینیو دست با قراردادی  26میلیون یورویی از آژاکس به بارسا
پیوسته و اولین بازیکن آمریکایی شده که در اللیگا برای بارسا به میدان رفته.
بارسلونا میرالم پیانیچ را از یوونتوس به خدمت گرفته تا خط میانی اش را
تقویت کند .پیانیچ به ستارههایی مثل سرخیو بوسکتس ،فرانکی دی یونگ،
کوتینیو و ریکی پوچ پیوسته که خط میانی بارسا را می سازند .ترینکائو و
پدری هم از براگا و الس پالماس به خط میانی کاتاالنها اضافه شده اند .ترینکائو
در 20سالگی بازیکن فیکس تیم ملی پرتگال است و در تابستان جاری با 31
میلیون یورو به بارسا ملحق شده .پدری 17ساله هم ستارهای است که آینده
درخشانی برایش متصور است .پپه مل ،سرمربی سابق رئال بتیس و سرمربی
فعلی الس پالماس درباره پدری گفته بود « :پدری برای فوتبال اسپانیا یک
موهبت است».
در سـوی دیگـر نبـرد ال کالسـیکو ،رئال مادریـد این فصل را با همـان ترکیبی
آغـاز کـرده کـه قهرمان فصل گذشـته شـده بـود .امـا از مهمترین سـتارههایی
کـه بـه رئـال اضافـه شـده میتـوان بـه مارتیـن اودگارد اشـاره کـرد کـه فصل
گذشـته کـه بـه صورت قرضی به رئال سوسـیداد پیوسـته بود درخشـش خارق
العاده ای داشـت.
این سـتاره 21سـاله نروژی نشـان داده که قابلیت درخشـانی دارد و این روزها

بالفعـل کـردن قابلیـت و اسـتعداد خـود را آغاز کـرده .همان قابلیتـی که باعث
شـده بـود رئـال مادریـد در سـال  2015او را درحالیکـه تنها  16سـال داشـت
بـه خدمـت بگیـرد .زیـدان در ابتدای فصـل از اودگارد بـه عنوان یکـی از مهره
هـای اصلـی اش اسـتفاده کـرده اسـت .بـا توجه بـه اینکه لـوکا مودریـچ برنده
سـابق تـوپ طال حاال وارد  35سـالگی شـده رئـال مادرید اودگارد را سـتارهای
مـی بینـد کـه میتوانـد در سـالهای پیـش رو خالقیت مـورد نیـازش در مرکز
میـدان را تامیـن کند.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک  824قلم پرزه جات وسایط نقلیه مختلف النوع مورد ضرورت وزارت زراعت ،آبیاری
ومالداری به اساس قرارداد چارچوبی تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر  MAIL/PD/NCB/G181/99/Rebidرا به شرکت مقدس عزیزی لمیتد دارنده جواز نمبر ( )10697به قیمت مجموعی فی واحد مبلغ ()5,494,497
افغانی (پنج میلیون و چهارصدو نود وچهار هزارو چهارصدو نود وهفت افغاني) اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع
کارته سخی ،جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت،
آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک  50قلم اجناس ،وسایل وادویه جات زراعتی مورد ضرورت ریاست
توسعه باغداری تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر  MAIL/PD/NCB/G-201/99را به شرکت خدمات
لوژستیکی آسایش روز دارنده جواز نمبر ( )43474به قیمت مجموعی مبلغ (( )631,770ششصدو سی ویک
هزارو هفتصدو هفتاد افغاني) اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ
نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد
نخواهد شد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت،
آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک  28قلم اجناس ووسایل جهت فعال ساختن سیستم انرژی
آفتابی فارم های مرکزی وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/
 NCB/G-194/99را به شرکت مدثر فاضل لمیتد دارنده جواز نمبر ( )23363به قیمت مجموعی مبلغ
(( )1,703,999.54یک میلیون و هفت صدو سه هزارو نه صدو نود ونه اعشاریه پنجاه وچهار افغاني) اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ
نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ،آبیاری
و مالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد
نخواهد شد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

موضوع :پروژه چکدم های والیت غور شامل  7الت
بدینوسیله به تأسی از فقره ( )2ماده 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 غور شامل  7الت را با شرکت های که جدول آن ضمیمه هذا بوده با ذکر نام چکدم ها  ،قیمت اعطای قرارداد ،نام و آدرس شرکت ها در آن درج می باشد 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.
الت

نام چکدم

شرکت

قیمت برنده

آدرس

نمبر جواز

1

چکدم قریه کندیوال ولسوالی فیروز کوه

شرکت ساختمانی ایرکتور

10,338,360

کارته نو  -کابل

D-29198

2

چکدم قریه زرنی ولسوالی تیوره

شرکت ساختمانی شاهین میدان

3,876,308

مرکز میدان شهر  -وردک

36270

3

چکدم قریه گله چشمه ولسوالی فیروز کوه

شرکت ساختمانی ندیم سعیدیان

4,231,053

مرکز والیت غور

54253

4

چکدم قریه خواجه غار ولسوالی فیروز کوه

شرکت ساختمانی نثار نصیر

3,419,010

کندز  -جاده تحصیالت عالی

D-25234

5

چکدم قریه دره سبز سنگ ولسوالی پسابند

شرکت ساختمانی سید صفا

5,528,880

مرکز میدان شهر  -وردک

49751

6

چکدم قریه جری گزها ولسوالی فیروز کوه

شرکت ساختمانی ایرکتور

10,769,200

کارته نو  -کابل

7

چکدم قریه دم کشک ولسوالی فیروز کوه

شرکت ساختمانی مهری تیموری

4,521,546

دره قاضی مرکز غور

D-32476
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دهد ،نقش غربیها در افغانستان کمرنگ
خواهد شد.

هسم چین در گفتوگوهای صلح افغانستان

دیپلمات  -سهراب آزاد
ترجمه :علیاحمد حبیبی

افغانستان اهمیت استراتژیک فراوانی برای
چین دارد و با رفتن امریکا نفوذ این کشور در
افغانستان بیشتر خواهد شد .مذاکرات میان
هیأت دولت افغانستان شامل نمایندگانی
از حکومت و نمایندگان جامعه افغانستان
و گروه طالبان در قطر جریان دارد .حضور
نمایندگان کشورهای مختلف و کمک
برای پیشبرد این مذاکرات خود نشانی از
پیچیدگی نزاع داخلی افغانها است .امضای
توافقنامه میان امریکا و طالبان در اوایل
سال جاری میالدی ،مسیر را برای گفتوگو
های بیناالفغانی هموار کرد و در نهایت،
نوید خروج نیروهای امریکایی از این کشور
را برای همسایگان افغانستان در پی داشت.
با وجود رقابتهای شدید جئوپولیتیک
میان ایاالت متحده و چین در منطقه،
ثبات در افغانستان از خواستههای هر دو
کشور بهحساب میآید .آغاز گفتوگوهای
بیناالفغانی شش ماه بهدلیل جنجالها بر
سر آزادی زندانیان طالبان ،توسط دولت
افغانستان به تأخیر افتاد و در عین حال
در این مدت ،طالبان شدت حمالت خود
بر مواضع دولت و مردم غیرنظامی را شدت
بخشیده بود.
با این اوصاف دولت ترمپ بر سر برنامه
خروج نیروهای امریکایی تا اواسط سال
 2021باقی مانده است .خروج نیروهای
امریکایی ظاهرا در صورت شکست ترمپ در
انتخابات پیش رو نیز متوقف نخواهد شد.
رقیب ترمپ ،آقای بایدن نیز بر این باور
است که حضور نیروهای امریکایی تا میزان
قابل توجهی به زیر  2000نفر کاهش یابد و
به نوعی به گرانترین و طوالنیترین جنگ
این کشود پایان دهد.
یکی از نتایج غیر قابل بازگشتی که این
خروج برای امریکا در پی خواهد داشت،
حضور نظامی و اقتصادی دیگر قدرتهای
جهان در نبود امریکا در افغانستان خواهد
بود .عالقه حضور چین در آسیای مرکزی با
چالشهایی مواجه بوده است و راه حل آن را
در استفاده از افغانستان بهعنوان کوریدوری
برای «مارش غرب» خود ،میجوید .تنها
تردیدی که وجود دارد تأثیر این آرزوی
چین بر دولت افغانستان و توسعه این کشور

بهعنوان یک بازیگر اقتصادی منطقوی
خواهد بود.
فشار نظامی چین در منطقه
در زمانی که فرستاده ویژه امریکا،
زلمی خلیلزاد مصروف دیپلماسی برای
فراهمکردن گفتوگوهای صلح در سال
 2018بود ،چین و پاکستان از طالبان دعوت
میکردند تا پیرامون امنیت منطقه و ثبات
در افغانستان صحبت کنند .چین هم مانند
امریکا نگران تهدیدهای امنیت ملی کشور
خود توسط گروههای تروریستی افغان است.
در مقابل ،حمایت چین از شمولیت طالبان
در نظام افغانستان ،این مفهوم را میرساند
که طالبان از عبور اویغورهای جداییطلب
در سینگیانگ و استقرار آنها در افغانستان،
جلوگیری کنند.
این ضمانت نقش حیاتی برای حزب
کمونیست چین دارد و از خطوط اولیه
آجندای مبارزه با جداییطلبان و آشوبگران
سینگیانگ ،میباشد .این اولویت ،دولت
چین را در موقعیتی قرارد داده است که
از هر عملی برای سرکوب اقلیت مسلمان
اویغور دریغ نکند؛ تا جایی که آنها را در
کمپهای مراقبتی که از نگاه بینالمللی
وسیله نسلکشی فرهنگی بهشمار میرود،
نگهداری میکنند .همین هدف باعث شد
که چین ساخت شبکه شاهراهها کلیدی
برای طالبان را پیشنهاد کند تا گروههای
جنگطلب را برای کاهش خشونتها و
ایجاد صلح در کشور ترغیب کند.
اگرچه کشور چین همواره عالقه خود به
ساخت پایگاههای نظامی خارج از مرزهای
خود را انکار کرده ،اما اخیرا گزارش شده
است که دومین پایگاه نظامی خارجی
خود را در تاجیکستان نزدیک به کوریدور
واخان ،باریکهای که افغانستان را به چین
وصل میکند ،بنا کرده است .هدف از ایجاد
این پایگاه در راستای مبارزه با شبهنظامیان
اویغور و دیگر گروههای شورشی که از
مرزهای غربی چین عبور میکنند ،اعالم
شده است .به همین ترتیب در سال 2018
سفارت افغانستان در بیجینگ ،تأیید کرد
که کشور چین برای ساخت پل ارتباطی در
کوهستانهای شمال ،افغانستان را کمک
خواهد کرد ،اما تأکید کرد که نیروی نظامی

چین در خاک افغانستان مستقر نخواهد شد.
با وجود این ،گزارشهایی از وزارت دفاع
افغانستان شنیده میشد که در سال 2018
هیأتی از متخصصین چینی برای گفتوگو
درباره مکانهایی برای ایجاد پایگاه نظامی
در افغانستان که جزئیات بیشتری از آن
فاش نشد ،از کابل دیدن کردهاند .پس از
خروج نظامیان امریکا از افغانستان ،مقاصد
بیجینگ آشکارتر میشود و کابل نیز
تشویق خواهد شد تا در عین حالی که چین
توانسته ضمانتهای ضد شورشی طالبان
بهرغم تداوم جنگ داخلی یا توقف آن را
دریافت کند ،همکاریهای نظامی چین را
بپذیرد.
خروج نیروهای امریکا از افغانستان یک
امر خالف انتظار نیست ،بلکه بخشی از
استراتژی کالنی که توسط پالیسیسازان
امریکا برای کاهش حضورشان در درگیریها

افزایش حضور اقتصادی چین در
افغانستان
سرمایهگذاریهای ابتدایی چین در
افغانستان بهدلیل بیثباتی شدید و حضور
امریکا کمرنگ بود ،اما عناصر کلیدی
حضور چین در آینده نزدیک ممکن است
تغییر چشمگیری داشته باشد .پروژه نوین
جاده کمربندی راه ابریشم شی جینپینگ،
رییسجمهور چین نشاندهنده هدفی
بنیادی برای تأثیر گسترده حضور اقتصادی
این کشور در کنار افزایش همکاریهای
تجاری ،امنیتی و انرژی آن میباشد.
پروژه پرچمدار جاده کمربندی و کوریدور
اقتصادی چین-پاکستان و توسعه آن در
افغانستان میتواند برای کشاندن کشورهای
آسیای مرکزی زیر چتر چین موثر واقع
شود.
ارزش منابع طبیعی افغانستان حدود
یکهزار میلیارد دالر تخمین زده شده
است و شرکتهای چینی از این موضوع
کامال آگاهند .برای مثال در سال 2008
کنسرسیوم شرکتهای متالورژی چینی
و شرکت مس جاینگشی توانستند امتیاز
استخراج از دومین معدن بزرگ جهان به
ارزش  50میلیار دالر را با پرداخت 3.4
میلیار دالر برای مدت  30سال را برنده
شوند .در سال  2011نیز شرکت ملی
پترولیم چین مزایده  400میلیون دالری
برای حفر سه میدان نفتی را که دارای
ظرفیت  87میلیون بشکه نفت میباشد،
از آن خود کرد .با این حال آغازنشدن کار
و پیشرفت معادن و میدانهای نفتی جز
سرشکستگی برای دولت افغانستان چیزی
در پی نداشته است.
چین با پیشقدمی در زمانی درست این
قراردادها را برنده شد و منتظر بهترشدن
شرایط در افغانستان است تا اجرای
پروژههای یادشده را آغاز کند .این خود
عاملی است تا چین توجیه مناسبتری
برای مذاکره مستقیم با طالبان و وعده
پروژههای انکشافی به آنها برای پایاندادن
به خشونتها داشته باشد .در ضمن چین
ممکن است بتواند با ایجاد روابط استراتژیک

رشد نفوذ چین در افغانستان ممکن است حتا مدل حاکمیت افغانها را به
چیزی شبیه حکومتداری چینی تغییر دهد .نوعی از نظام سلسلهمراتبی،
توأم با تمایالت خودکامگی؛ سیستمی که باور حکومتداری طالبان هم
چندان با آن مغایرت ندارد .سالهای آتی ،تالشها برای بازسازی افغانستان
حیاتی خواهد بود و مردمی که اینجا را وطن خود میدانند به این واقعیت �پی
خواهند برد که آیا تغییری واقعی کلید خواهد خورد؟

فرامنطقهای حتا در خاورمیانه پیش برده
میشود ،میباشد .در سوریه چند صد تن
از نیروهای امریکایی برای حفاظت اراضی
نفتی آن کشور ماندهاند و توافقی که ترمپ
همراه نخستوزیر عراق ،مصطفی الکاظمی
داشته نیز کاهش نیروهای امریکایی تا سطح
 3000نفر را نشان میدهد و این خود خأل
بزرگی بهشمار میرود که پیامد آن هم
تفاهمنامه استراتژیک اخیر میان تهران و
بیجینگ است .این تفاهمنامه نمایی کلی از
افزایش همکاریهای امنیتی ،تجاری ،مانور
و تمرینهای نظامی مشترک ،تحقیقات و
توسعه تسلیهات نظامی مشترک و تشریک
منابع استخباراتی میان دو کشور میباشد.
چین موقعیت خود را در هر سطحی در
آسیای جنوبی ،مرکزی و خاورمیانه قرار

با کابل و طالبان و به چنگآوردن چنین
پروژههایی ،نیروی محرک توسعه جاده
ابریشم خود را تقویت کند.
پس از آغاز و پیشبرد کوریدور اقتصادی
چین-پاکستان ،بیجینگ قدرت نفوذ قابل
توجهی را بر اسالمآباد بهدست آورده است.
اخیرا چین توانسته ،پاکستان را متقاعد کند
که مبادالت تجاری و ترانزیتی صادرات
افغانستان به کشور هند را از پنج درگاه
مشترک مرزی میان پاکستان و افغانستان
فراهم کند تا از این طریق وابستگی
افغانستان به بندر چابهار ایران کمتر شود.
تمایل پاکستان برای اجازه ورود صادرات به
هند در عین حالی که تنشها در کشمیر
شدت دارد ،نشاندهنده توانایی چین در
متقاعدکردن شرکای منطقهاش و در عین

حال پیشبرد مقدمات پروژه جاده ابریشم
این کشور میباشد .مضاف بر این ،سفیر
افغانستان در چین اظهار داشته است که
افغانستان امیدوار است روابطی را که چین
با پاکستان دارد ،داشته باشد.
همچنین افزایش نفوذ انکشافی چین
میتواند در قالب قرضههایی برای مؤسسات
مختلف افغانستان نقش ایفا کند .استدالل
مایکل اوهانلون ()Michael O’Hanlon
مدیر و محقق ارشد سیاست خارجی موسسه
بروکینگز ()Brookings Institution
این است که زمانی امریکا از افغانستان
خارج شد ،چین سرمایهگذاریهای
فرصتطلبانهای خواهد داشت که برای هر
دو کشور سودمند خواهد بود .او متذکر
میشود که «با این حال ،کابل باید به قواعد
مالی واقف باشد؛ چین به دنبال کسب
اعتماد و ضمانت بازپرداخت قرضههای
خود با بهرههای باال از دولت وامگیرنده
میباشد ».با آگاهی به همین مسأله و
تبعات بدهیهای فلجکننده و وابستگیهای
اقتصادی بعد از آن و فشاری که واشنگتن
آورده بود ،رییسجمهور افغانستان ،اشرف
غنی پیشنهاد وامهای چین را در گذشته
نپذیرفت .با این وجود ،زمانی که امریکا
افغانستان را ترک کند ،دولت آینده
افغانستان بیشتر به حضور شرکتهای
چینی برای بازسازی گستردهی جدیدی در
کشور ،تمایل نشان خواهد داد .در افغانستان،
صلح پیشنیاز انکشاف اقتصادی است و
تمایل چین برای گسترش سرمایهگذاری
نشاندهنده اهمیت افغانستان بهعنوان
گذرگاهی نظامی و اقتصادی به سمت غرب
است.
حاکمیت افغانستان در آینده
گفتوگوهای صلح افغانستان معماهای
زیادی در خود پنهان دارد .بهعنوان مثال
زمانی که آتشبس سراسری برقرار شود،
چه نوع سیستم حاکمیتی ،شکل خواهد
گرفت؟ نگاه دو طرف به حقوق زنان تفاوت
فراوانی دارد .نقش حاکمیت اسالم در امور
دولتداری تا چه حد است؟ و دموکراسی
به چه شکلی اجرا شود؟ فاصله و شکاف
بین ارزشها در نظرهای دو طرف باعث
طوالنیشدن و سرشکستگی طرفین خواهد
شد.
با خروج نیروهای امریکایی در سال آینده
میالدی ،ارزشهای دموکراسی که در طی
دو دهه گذشته در افغانستان ایجاد شده،
رو به سقوط خواهد رفت .فساد گسترده در
سطوح بلند دولتی و ضعف دولت در کنترل
اوضاع و حاکمیت در والیتها از دموکراسی،
توهمی بیش نساخته است .صرفا ابزاری برای
برآوردن انتظارهای امریکا و جلب کمکهای
بیشتر این کشور بوده است .پس وقتی توهم
از بین برود ،تالش برای نمایانشدنش آغاز
میشود و نزاعی بین افغانهایی که تالش
میکنند دموکراسی برقرار شود و آنهایی
که صرفا از دموکراسی برای مقاصد سیاسی
و مالی استفاده میکردند ،در خواهد گرفت.
رشد نفوذ چین در افغانستان ممکن است
حتا مدل حاکمیت افغانها را به چیزی
شبیه حکومتداری چینی تغییر دهد.
نوعی از نظام سلسلهمراتبی ،توأم با تمایالت
خودکامگی؛ سیستمی که باور حکومتداری
طالبان هم چندان با آن مغایرت ندارد.
سالهای آتی ،تالشها برای بازسازی
افغانستان حیاتی خواهد بود و مردمی که
اینجا را وطن خود میدانند به این واقعیت
پی خواهند برد که آیا تغییری واقعی
کلید خواهد خورد؟ یا اینکه این مرحله
نیز شکستی غمانگیز و تازه برای تاریخ
افغانستان خواهد بود؟

