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از سمت والیت  فایق  برکناری نقیب اهلل  از  پس 
فاریاب و نصب محمدداوود به عنوان والی جدید 
این والیت، موجی از اعتراض های مردمی به این 
جابجایی از والیت فاریاب آغاز شد. معترضان به 
می خواهند  ریاست جمهوری،  ارگ  تصمیم  این 
والی این والیت در مشورت با مردم تعیین شود. 
با دوام اعتراض های مردمی، برخی از چهره های 
عالی  شورای  اول  معاون  جمله  از  سیاسی 
مصالحه ی ملی و رییس مجلس نمایندگان نیز 

با اعتراض های مردم همراه شدند.
برای  احتماال  ریاست جمهوری  ارگ 
در  مردمی  اعتراض های  شدت  فروکش کردن 
مخلوع  والی  فایق،  نقیب اهلل  افغانستان،  شمال 
تعیین  انتصابی  سناتور  به عنوان  را  والیت  این 
اعتراض ها  فروکش کردن  به  اما  اقدام  این  کرد. 
به  فاریاب  از  اعتراض  دامنه ی  و  نینجامید 

سمنگان، بلخ، تخار و جوزجان نیز رسید.
کشور  شمال  در  گسترده  مردمی  اعتراض های 
فاریاب،  والیت  برای  جدید  والی  انتصاب  به 
و  خطا  رویکرد  یک  از  خالصه ای  و  فشرده ای 
است.  دولت-ملت  رابطه ی  در  ناگوار  وضعیت 
دولت در افغانستان مبتنی بر قانون اساسی نافذ، 

از آن مردم است...
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حکومت مردم علیه مردم
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عبداهلل به خلیل زاد: 
طالبان مانع اصلی 
ادامه ی مذاکرات و 
دست یافتن به صلح اند

سازمان عفو بین الملل: 
مقام ها در افغانستان 
برای محافظت از خبرنگاران 
اقدام فوری کنند

بعد از سال 2018 در اروپا 
تقریبا روزانه 17 کودک مهاجر 
بی سرپرست ناپدید شده اند

گرایش جنون آمیز 
به قدرت مطلقه و تبعات 
ناگوار آن بر افغانستان

هدایت غنی: 
در صورت قاچاق تجهیزات 
طبی، شخص مسئول به ۲۰ 
سال زندان محکوم می شود

امریکا، چین را 
به رفتار تهاجمی در 
خارج و سرکوب در 
داخل متهم کرد

حق دسترسی به اطالعات 
روی کاغذ

چگونه قانون درجه یک جهان 
در افغانستان تطبیق نمی شود؟

«زیاد امیدوار به آینده خوب نیستیم«

برای  جهان  قانون  بهترین  تصویب  از  سال  هفت 
اما  می گذرد،  افغانستان  در  اطالعات  به  دسترسی 
دارد.  قرار  وضعیت«  »بدترین  در  آن  تطبیق  روند 
نظارتی  پژوهشی،  نهادهای  خبرنگاران،  کارشناسان، 
وجود  با  افغانستان  که  می گویند  رسانه ها  حامی  و 
از هفت سال  قانون در سطح جهان  بهترین  داشتن 
حق  رساندن  در  دست آوردی  هیچ  عمال  این سو  به 
این که  با  ندارد؛  به شهروندان  به اطالعات  دسترسی 
مهم  تعهدات  از  اطالعات  به  دسترسی  حق  تأمین 
راستای  در  جهانی  جامعه ی  به  افغانستان  حکومت 

مبارزه با فساد و چرخش آزاد اطالعات است. 
بیشتر انتقاد ها بر حکومت است که در زمینه ی تأمین 

حق دسترسی به اطالعاِت شهروندان نمایشی...
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صلح و رسانه ها؛ 

آینده در میان دو لبه ی تیغ محدودیت

در  مستقل  و  آزاد  رسانه های  مثل  دارند،  فعالیت  بیان 
افغانستان به شدت در معرض خطر محدودیت قرار دارند و 

بعید نیست که در نتیجه ی پروسه ی صلح...

آزادی بیان یکی از ارزش های بنیادی حقوق بشری و حق 
طبیعی  همه ی انسان ها است. اما این روزها وضعیت آزادی 
بیان و به تبع آن سرنوشت نهادهایی که در زمینه ی آزادی 
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چرا باید از بدترشدن 
وضع هراس داشت؟

این روزها شاهد موج بیم گسترده  درباره ی خروج نیروهای 
استانبول  به نشست  نزدیک شدن  و  افغانستان  از  خارجی 
هستیم که هنوز هم مشخص نیست. با هربار نزدیک  شدن 
به این نشست و با نزدیک شدن به روز موعود خروج کامل 

نیروهای امنیتی از کشور، پرسش های...

اطالعات روز: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
می گوید آزادی مطبوعات به شدت در معرض تهدید 

قرار دارد و روزنامه نگاران با افزایش فشارهای...

پس از دیدن 
آمار یونایتد؛

پوگبا: اگر دست 
من بود خودم 
را نیمکت نشین 

می کردم!

روز جهانی آزادی مطبوعات؛ 
بورل: اروپا به حمایت از 

روزنامه نگاران مستقل ادامه می دهد

غنی در دیدار 
با خلیل زاد: 

روند صلح 
باید متناسب به 

واقعیت های جدید 
افغانستان باشد
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رییس ستاد ارتش امریکا: 

آینده ی افغانستان 
قابل پیش بینی نیست
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از آن مردم  به عبارت دیگر، حاکمیت ملی 
می آید،  کار  روی  که  حکومتی  هر  و  است 
حکومت مردم است. حکومت مردم، باید با 

مردم باشد.
می گـذرد،  افغانسـتان  شـمال  در  آنچـه 
فشـرده ای از مواجهـه ی حکومت مردم علیه 
مـردم اسـت. حکومت هایـی کـه نخواهـد یا 
نتوانـد حمایـت مـردم را بـه همـراه داشـته 
از  بروکراسـی،  ابـزار  جـز  عمـل  در  باشـد، 
محبوبیـت  و  مشـروعیت  اقتـدار،  جوهـر 

می شـود. سـالح  خلـق  اجتماعـی 
بقا،  برای  حکومتی  هر  این که  از  فارغ 
مردمی  حمایت  به  اتوریته،  و  مشروعیت 
به خاصه  افغانستان  حکومت  است،  نیازمند 
کشور  که  امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  در 
قرار دارد، بیش از هر زمانی به محبوبیت و 
مشروعیت مردمی محتاج است. این احتیاج 
آن قدر شدید و جدی است که می تواند بقا/

دوام یا سقوط حاکمیت را رقم بزند.
جلب حمایت مردم و پاسخ گویی شجاعانه و 
مسئوالنه به مطالبات و اعتراض های مشروع 
مردمی، یکی از مواردی است که حکومت ها 
پاسخ  و  زده  باز  سر  آن  اجرای  از  نباید 
»امتیاز،  را  مردم  مطالبات  به  دادن  مثبت 
تفسیر  اقتدار«  و  شأن  کسر  یا  عقب نشینی 

کند.
به جای  کنونی،  شرایط  در  حکومت  و  نظام 
پایه های  بایستی  مردم،  با  مواجه شدن 
از  مشروعیت و حمایت عمومی اش را بیش 
هر زمانی تقویت کند. دوام لجاجت حکومت 
و  عزل  خصوص  در  که  خطایی  تصمیم  بر 
است،  گرفته  فاریاب  والیت  والی  نصب 
و  اقتدار  تضعیف  جز  چیزی  به  فرجام  در 

مشروعیت حکومت منجر نخواهد شد.
اعتراض ها در شمال افغانستان، یک اعتراض 
مشترک از سراسر افغانستان است. مردم در 
واقع  در  حکومت،  به  خطاب  اعتراض،  این 
عزل  خصوص  در  مردم  با  مشورت  نبود  بر 
و نصب ها، تصامیم بزرگ ملی، بودجه سازی 
در  نهاده اند.  انگشت  حکومت داری  امور  و 
افغانستان در آن قرار  وضعیت حساسی که 
گرفته، پایان غیبت مردم و مشارکت مردمی 
در امور حکومت داری، چیزی جز خلع شدن 
حکومت از حمایت اجتماعی و نفوذ مردمی 
نخواهد بود. حکومت درگیر جنگ و شورشی 
خیره سری  سر  از  و  عمد  به  را  خودش  که 
می کند،  مواجه  مردمش  با  ندانم کاری  یا 

نمی تواند به پیروزی دست یابد.

سازمان عفو بنی امللل: 
مقام ها در افغانستان برای محافظت از خربنگاران اقدام فوری کنند

رسانه ها ۵۷۵ قضیه ی خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده و تاکنون هیچ قضیه ای 
بدون بررسی باقی نمانده است.

همزمان با این، کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت خواسته است که نتیجه ی 
بررسی ها و رسیدگی هایش درباره ی قتل خبرنگاران و حمله بر رسانه ها را منتشر و 

عدالت را برای آن ها تأمین کند.
در اعالمیه ی این کمیسیون از طرف های جنگ نیز خواسته شده است که به آزادی 
مطبوعات، رسانه ها و آزادی بیان احترام گذاشته و در عین حال از تهدید رسانه ها و 

خشونت با خبرنگاران خودداری کنند.
کمیسیون حقوق بشر آزادی مطبوعات و آزادی بیان به عنوان حق ذاتی یاد شده و 
همچنان تأکید شده است که این حق »سلب ناشدنی و غیرقابل معامله و گذشت« 
از  بیان  آزادی  و  رسانه ها  مطبوعات،  آزادی  که  است  افزوده  کمیسیون  این  است. 
دستاوردهای اصلی و مهم نظام سیاسی – اجتماعی جدید افغانستان است و پاسداری 
از آن وظیفه ی همه، به ویژه خبرنگاران، فرهنگیان، جامعه رسانه ای و بیشتر از همه، 

وظیفه ی دولت است.

مقام های  از  مطبوعات  آزادی  جهانی  روز  در  بین الملل  عفو  سازمان  روز:  اطالعات 
حکومت افغانستان خواسته است که برای محافظت از خبرنگاران و خبرنگاری در برابر 

خشونت های گسترده در این کشور به گونه ی فوری اقدام کند.
در اعالمیه ی این نهاد که دیروز )دوشنبه، ۱۳ ثور( منتشر شده، آمده است که با 
ادامه ی حمالت هدفمند توسط افراد مسلح ناشناس که تحقیقات الزم نیز درباره ی 

آنها صورت نگرفته است، شماری از خبرنگاران مجبور به ترک افغانستان شده اند.
سازمان عفو بین المللی از کمیته مشترک حمایت از خبرنگاران نیز انتقاد کرده است 
که از زمان ایجاد این کمیته در سال ۲۰۱۶ میالدی تا کنون کاری را برای کاهش 
خشونت علیه خبرنگاران انجام نداده است. به گفته ی این سازمان، ۱۱ خبرنگار در 

جریان ۲۰۲۰ میالدی و چهار خبرنگار دیگر در سال جاری میالدی کشته شده اند.
در همین حال، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری که ریاست کمیته مشترک 
حکومت و رسانه ها را بر عهده دارد، دیروز در نشستی در کابل گفت که بعد از تشکیل 
این کمیته تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران افغانستان از سال ۱۳۸۱ خورشیدی 
تا کنون بررسی شده است. آقای دانش همچنان گفت که کمیته مشترک حکومت و 

به  مسئولیت ها  انتقال  با  پیش  مدت ها 
و  شده  آغاز  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
هم اکنون مرحله ی آخر آن در حال اجرا 

است.
مارک میلی افزوده است که احتمال خروج 
کامل نیروهای امریکایی از افغانستان پیش 
از ماه سپتامبر وجود دارد. به گفته ی او، 
تعیین زمان برای خروج این نیروها تا ماه 
کامل  خروج  برای  ضرب االجل  سپتامبر، 

نیروهای امریکایی از افغانستان است.
او همچنان گفته است که در تاریخ اتمام 
متغیرهایی  نیز  نیروها،  این  خروج  روند 

وجود دارد.
این گفته ها درحالی مطرح می شود که جو 
بایدن، رییس جمهوری امریکا در تاریخ ۲۵ 
امریکایی  نظامیان  خروج  برنامه ی  حمل 
این  براساس  کرد.  اعالم  را  افغانستان  از 
 ۱۱ تا  امریکایی  نظامیان  تمامی  برنامه، 
ترک  را  افغانستان  جاری  سال  سپتامبر 
اکنون  همین  از  روند  این  کرد.  خواهند 

آغاز شده است. 

از  امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس  که 
افغانستان، هیچ کسی آینده ی این کشور 

را تضمین کرده نمی تواند.
بر  امریکا  که  بود  گفته  حال  عین  در  او 
افغانستان  از  که  تروریستان  تهدیدات 
شود،  متحدانش  و  متحده  ایاالت  متوجه 

متمرکز خواهد بود.
اکنون رییس ستاد مشترک ارتش امریکا 
از  امریکایی  نظامیان  خروج  به  اشاره  با 
روند  این  که  است  گفته  هم  افغانستان 

ارتش  مشترک  ستاد  رییس  همچنان 
امریکا گفته است که هنوز احتمال رسیدن 
افغانستان  در  سیاسی  راه حل  یک  به 
و  طالبان  گروه  میان  مذاکره  طریق  از 
برای  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
جلوگیری از وقوع »جنگ عظیم داخلی« 

وجود دارد.
ملی  امنیت  مشاور  سالیوان،  جیک  قبال 
با  مصاحبه  در  امریکا  متحده ی  ایاالت 
بود  گفته  فاکس نیوز  خبری  شبکه ی 

اطالعات روز: جنرال مارک میلی، رییس 
که  می گوید  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد 
آینده ی افغانستان قابل پیش بینی نیست 
و متغییرهای زیادی در این کشور وجود 

دارد.
خبرنگاران  با  گفت وگو  در  میلی  مارک 
از  افغانستان  امریکایی گفته است که در 
یک طرف احتمال استقرار دولت و ارتش 
متحد وجود دارد و از طرف دیگر احتمال 
این وجود دارد که تبعات بسیار بدی در 

این کشور پدیدار شود.
او افزوده است که تاکنون مشخص نیست 
واقعیت  به  گزینه ها  این  از  یک  کدام  که 
مبدل می شود. آقای میلی اما تأکید کرده 
است که باید منتظر تابستان پیشرو ماند.

از سویی هم، به گزارش بی بی سی فارسی، 
نفری  ارتش ۳۰۰ هزار  او گفته است که 
سال ها  رهبری  تجربه ی  که  افغانستان 
جنگ در این کشور را دارد و نسبتا خوب 
مجهز و آموزش هم دیده، عامل حیاتی در 

تعیین آینده ی افغانستان است.

یکا:  ییس ستاد ارتش امر ر

آینده ی افغانستان قابل پیش بیین نیست

اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  هیأت 
نشست  در  اشتراک  آماده ی  افغانستان 
جمهوری  تالش های  از  و  اند  استانبول 
ترکیه، دولت قطر و نمایندگی سازمان ملل 
متحد برای برگزاری این نشست قدردانی 

می کنند.
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
همچنان از ادامه ی همکاری های جامعه ی 
برای  منطقه  کشورهای  و  بین المللی 
قدردانی  افغانستان  صلح  روند  موفقیت 
صلح  »موفقیت  که  است  گفته  و  کرده 
افغانستان، امنیت و ثبات منطقه  را تضمین 

می کند«.

ادامه  افغانستان  به  کمک های شان  به  و 
می دهند.

نشست  که  است  کرده  امیدواری  ابراز  او 
آمادگی  با  و  مناسب  ُفرصت  در  استانبول 
الزم برگزار شود و طرف های درگیر از این 

نشست برای حل بحران استفاده کنند.
کرده  عالوه  صحبت هایش  ادامه ی  در  او 
در  صلح  به  دست یافتن  برای  که  است 
افغانستان به اجماع منطقه ای و بین المللی 
نیاز است و ایاالت متحده از نفوذ خود برای 

ایجاد و حفظ این اجماع استفاده می کند.
براساس خبرنامه ی سپیدار، عبداهلل گفته 
و  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  که  است 

مربوط به صلح و خروج نظامیان خارجی از 
افغانستان بحث کرده و بر وحدت سیاسی 
همچنان  و  دولت  از  بیرون  و  داخل  در 
استفاده از فرصت موجود برای تأمین صلح 

تأکید کرده اند.
گفته  خلیل زاد  سپیدار،  خبرنامه ی  طبق 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  که  است 
همکاری های  از  جدیدی  فصل  افغانستان 
جامعه ی  و  افغانستان  میان  مشترک 
به گفته ی  می شود.  آغاز  بین المللی 
ایاالت متحده ی  این مرحله  خلیل زاد، در 
دست یافتن  از  جهانی  جامعه ی  و  امریکا 
می کنند  حمایت  پایدار  و  جامع  صلح  به 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
با  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
مصالحه ی ملی در قصر سپیدار دیدار کرده 
است. عبداهلل در این دیدار طالبان را مانع 
به  دست یافتن  و  مذاکرات  ادامه ی  اصلی 

صلح دانسته است.
این  است که  آمده  در خبرنامه ی سپیدار 
دیدار بعدازظهر دیروز )دوشنبه، ۱۳ ثور( 
اعضای  از  شماری  و  معاونان  حضور  در 
رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی انجام 

شده است. 
دو طرف در این دیدار در مورد موضوعات 

عبدهللا به خلیل زاد: 
کرات و دست یافنت به صلح اند طالبان مانع اصلی ادامه ی مذا

غین در دیدار با خلیل زاد: 
روند صلح باید 

متناسب به واقعیت های 
جدید افغانستان باشد

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
با  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 

رییس جمهور اشرف غنی دیدار کرده است.
گفته  خبرنامه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
دیروز  ظهر  از  پیش  دیدار  این  که  است 
و  شده  انجام  ارگ  در  ثور(   ۱۳ )دوشنبه، 
افغانستان بحث  دو طرف در خصوص صلح 
خبرنامه،  از  نقل  به  کرده اند.  گفت وگو  و 
خلیل زاد در مورد فعالیت های خود به ارتباط 
روند صلح افغانستان، به رییس جمهور غنی 

گزارش داده است.
آقای غنی نیز با اشاره به آغاز نو روابط پس از 
اعالم خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
واقعیت های  با  صلح  روند  عیارکردن  روی 

جدید تأکید کرده است.
ریاست جمهوری،  ارگ  معلومات  براساس 
و  مردم  برای  »صلح  است:  گفته  غنی 
است،  استعجالیت  یک  افغانستان  حکومت 
واقعیت های  به  متناسب  باید  روند  این  اما 

جدید افغانستان باشد.«
نظامیان  خروج  روند  که  است  درحالی  این 
شده  آغاز  عمال  افغانستان  از  خارجی 
میان  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  و 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  هیأت های 
گذشته  ماه  چند  در  نیز  طالبان  گروه  و 

پیشرفت قابل مالحظه ای نداشته است.

هدایت غین: 
در صورت قاچاق تجهزیات طیب، شخص مسئول به ۲۰ سال زندان محکوم می شود

مسـن و دارای امـراض متمـم، اولویـت در اسـتخدام افـراد به کسـانی کـه قبال کار 
کـرده و تنقیـض شـده اند، ارزیابـی تمامـی والیـات به خاطـر موجودیـت تجهیـزات 

طبـی و کم بـود آن در مراکـز صحـی کوویـد۱۹ می باشـد.
در ماه هـای گذشـته چندیـن بـار گزارش شـد کـه تجهیزات 
مصنوعـی  تنفـس  دسـتگاه های  جملـه  از  طبـی  وسـایل  و 
بـه خـارج از کشـور قاچـاق می شـود. در مـاه سـرطان سـال 
یافته هـای  داد کـه  پـژواک گـزارش  گذشـته،  خبرگـزاری 
ایـن رسـانه  نشـان می دهـد درحالی کـه مبتالیان بـه بیماری 
جـان  اکسـیجن  کمبـود  به دلیـل  کشـور  در  کوویـد۱۹ 
می دهنـد، از دسـتگاه های تنفـس مصنوعـی که بـرای مقابله 
بـا ویـروس کرونا بـه افغانسـتان کمک شـده اسـت، ۳۲ پایه 

دسـتگاه بـه پاکسـتان قاچاق شـده اسـت.
به دنبال نشر این گزارش، اداره ی بازرس ریاست جمهوری کشور اعالم کرد که هیچ 

دستگاه تنفسی از کشور به بیرون قاچاق نشده است.

که  می گوید  کشور  عامه ی  وزارت صحت  سرپرست  مجروح،  وحید  روز:  اطالعات 
براساس هدایت رییس جمهور اشرف غنی، در صورت مفقودشدن یک بالن اکسیجن 
محکوم  زندان  سال   ۲۰ به  مسئول  مراکز صحی، شخص  در  تجهیزات طبی  یا  و 

می شود.
آقای  که  است  گفته  خبرنامه ای  نشر  با  عامه  وزارت صحت 
ثور( در نشست  )دوشنبه، ۱۳  دیروز  را  این موضوع  مجروح 
مجازی از طریق آنالین با رییسان صحت عامه ی والیات ابالغ 
رییس جمهور  را  هدایت  این  که  است  گفته  او  است.  کرده 
غنی به وزارت داخله داده است تا از قاچاق تجهیزات طبی به 

بیرون از کشور جلوگیری شود.
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  خبرنامه،  از  نقل  به  همچنان 

در مورد هدایات اشرف غنی به خاطر مبارزه با موج سوم ویروس کرونا نیز در این 
نشست صحبت کرده و خواهان تطبیق آن از سوی مسئوالن صحی شده است.

او گفتـه اسـت کـه این موارد شـامل اولویت بنـدی تطبیق واکسـین کرونا بـه افراد 
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حق دسرتیس به اطالعات روی کاغذ

دسترسی  کمیسیون  که  است  نظر  این  به 
به اطالعات یک کمیسیون دولتی است که 
را  تصمیم هایش  تطبیق  در  کافی  صالحیت 
ندارد. تصامیم این کمیسیون از سوی مقامات 
حکومت جدی نه، بلکه نادیده گرفته می شود. 
اگر  کمیسیون  خلوتگر،  آقای  گفته ی  به 
روند  به  کرده  هم  رسیدگی  شکایات  به 
است.  نیامده  بهبود  اطالعات  به  دسترسی 
از این رو موجودیت کمیسیون و قانون هیچ 
عملی  و  کاربردی  ساحه ی  در  دست آوردی 

ندارد: 
»بهترین قانون در افغانستان قابل تطبیق و 
دسترسی  فرهنگ  که  چرا  نیست،  کاربردی 
بدترین وضعیت  نیست.  اطالعات مساعد  به 
نه  اطالعات.  به  دسترسی  نگاه  از  داریم  را 
اطالعات نظامی، نه امنیتی، نه اجتماعی، نه 
ملی  فرایند  اکنون  مهم تر  همه  از  اقتصادی 
گفت وگوهای صلح است که به دسترس مردم 

قرار نمی گیرد.« 
با وجود وضعیت دشوار دسترسی به اطالعات 
و هزاران درخواست که به اکثریت مطلق آن 
اطالعات مورد نیاز و کامل ارائه نمی شود، از 
سال ها به این سو تنها یک پرونده در دادگاه 
دسترسی  کمیسیون  همچنین  است.  رفته 
شماری  معاش  کسر  پیشنهاد  اطالعات  به 
محدود از سرپرست وزیران و رییسان را داده 
است که معلوم نیست عملی شده است یا نه. 
همین طور پیشنهاد تبدیلی، توصیه و اخطار 
را به شماری از کارمندان ادارات داده است که 
گفته می شود پیشنهاد تبدیلی در یک مورد 

عملی شده است. 
به  دسترسی  برای  که  مهم  مراجع  از  یکی 
است،  شده  پیش بینی  قانون  در  اطالعات 
ایجاد مراجع اطالع رسانی و سیستم مدیریت 
بخش  این  در  بزرگ  چالش  است.  اطالعات 
ادارات  در  مسلکی  و  تخنیکی  ظرفیت  نبود 
است. مراجع مسئول اطالع رسانی در بیشتر 
اما  شده  معرفی  والیتی  و  مرکزی  ادارات 
شامل تشکیل رسمی نشده است. درحالی که 
که  شده اند  مکلف  ادارات  قانون  براساس 
مرجع های مسئول اطالع رسانی را با الیحه ی 
رییس  کنند.  استخدام  مشخص  وظایف 
می گوید  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون 
ایجاد  و  اطالع رسانی  بست  ایجاد  در  که 
سیستم مدیریت اطالعات تنها ۵ تا ۶ اداره 
اقدام کرده اند. سایر ادارات اما بیشتر به گونه ی 
نمایشی و بدون ظرفیت کافی افراد را معرفی 
کرده اند که توانایی کار اطالع رسانی و تهیه ی 

اطالعات را ندارند. 

شده  رسیدگی  دیگر  شکایت   ۲۱۹ به  و 
از  که  ندارد  وجود  آمار  این،  وجود  با  است. 
تعداد  چه  اطالعات  درخواست  هزاران  میان 
پیدا  دسترسی  نیاز  مورد  اطالعات  به  آن 
کرده اند. براساس شکایت های غیررسمی که 
خبرنگاران از وضعیت دسترسی به اطالعات 
درخواست کننده های  مطلق  اکثریت  دارند، 
نیاز شان  اطالعات به اطالعات کامل و مورد 
دسترسی پیدا نمی کنند . همچنان با ناامیدی 
از روند طوالنی، بی نتیجه و دشوار رسیدگی به 
شکایات، شکایت رسمی هم  ثبت نمی کنند. 

که  تحقیقی  گزارشگران  از  شماری 
نوشته  گزارش  در  نام شان  نمی خواهند 
مراجع  و  سخن گویان  که  می گویند  شود 
اطالعات  ماه  چندین  مدت  در  اطالع رسانی 
نداده اند.  قرار  اختیارشان  در  را  ساده  بسیار 
آنان می گویند که گرچند هر بار سخن گویان 
و مسئوالن اطالع رسانی ادارات از روی »دروغ 
و فریب« وعده  داده اند که به زودترین فرصت 
اطالعات را می فرستند اما این وعده های شان 
برخالف قانون ماه ها طول کشیده و هرگز به 

اطالعات دسترسی پیدا نکرده اند. 
قانون،  نبود حاکمیت  از دید خبرنگاران، در 
تحقیقی،  گزارشگران  به ویژه  خبرنگاران 
از  بیشتر  اطالعات،  به  دسترسی  برای 
ارتباطات شخصی و نوعی سازش با مسئوالِن 
همچنان  می کنند.  استفاده  اطالع رسانی 
با مسئوالن،  ارتباطات غیررسمی و شخصی 
بیشتر گزارشگران به ویژه گزارشگران تحقیقی 
را کمک می کند که به اطالعات هرچند ساده 
و پیش پاافتاده دست یابند، نه حاکمیت قانون. 
اطالعات  گذشته  ماه های  ارتباط  این  در 
دولتی  رسمی  نظارتی  گزارش  یک  روز 
چگونه  که  می داد  نشان  که  کرد  نشر  را 
دستگاه اطالع رسانی حکومت، به ویژه بخش 
در  هنگفت  مصارف  وجود  با  سخن گویان 
آنان،  عملکرد   و  دارند  قرار  بد«  »وضعیت 

»اعتبار، موثریت و معقولیت« ندارد. 
نزدهم  در  که  روز  اطالعات  گزارش  بنابر 
حوت سال گذشته نشر شد، با وجود مصرف 
ساالنه  صدها میلیون افغانی، هماهنگی میان 
واحدهای اطالع  رسانی وجود ندارد و اطالعات 
از  نمی شود.  ارائه  به موقع  و  سریع  یکدست، 
اطالع رسانی  اعتبار  و  تأثیرگذاری  ا ین رو 
حکومت نزد مردم در وضعیت بسیار بد قرار 
دارد. در نتیجه مصارف بخش های مطبوعات 
»اثربخشی  حکومت  ملکی  اطالع رسانی  و 
مردم،  این رو  از  ندارد.  کافی  معقولیت«  و 
رسانه ها، کمیسیون دسترسی به اطالعات و 

اطالع رسانی و کارمندان مربوط را با الیحه ی 
صورت  در  کنند.  استخدام  مشخص  وظایف 
تصامیم  نهایت  در  اصول،  این  از  تخلف 
براساس  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون 
که  مکلف اند  ادارات  و  است  نهایی  قانون 
کمیسیون  آن  غیر  در  کنند.  عملی  را  آن 
به  می تواند  و  است  مستقل  اجراآتش  در 
کارمندان ادارات توصیه و یا اخطار دهد در 
پیشنهاد  که  بگیرد  تصمیم  می تواند  نهایت 
از  یا  معاش  کسر  ادارات  کارمندان  تا  دهد 
وظیفه  شان تبدیل شوند.  همچنان کمیسیون 
صالحیت دارد که در صورت نیاز متخلفان را 

به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. 
به  دسترسی  قانون  مهم  ویژگی های  از 
اطالعات این است که شهروندان و خبرنگاران 
برای درخواست اطالعات مکلف نیستند که 
دلیل ارائه کنند ولی مسئوالن ادارات دولتی 
مکلف شده اند که در صورت ندادن اطالعات 

در وقت معین آن دلیل موجه ارائه کنند. 
چارچوب  یک  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
حقوقی بزرگ در بخش ارائه ی اطالعات فراتر 
از اطالعات رویدادهای روزمره ی خبری است. 
این چارچوب زمینه  ی تهیه  و نشر گزارش های 
قابل استفاده  کامل،  اطالعات  با  تحقیقی 
که  اطالعاتی  می کند.  فراهم  را  بامعنا  و 
دارد  ارتباط  شهروندان  زندگی  به  مستقیما 
در  را  مسئوالن  آن  کامل  و  منسجم  نشر  و 
بهبود  فساد،  با  مبارزه  خوب،  حکومتداری 

شفافیت و پالیسی سازی کمک می کند. 
قانون دسترسی به اطالعات افغانستان با این 
قانون  که  جهان  کشور   ۱۲۸ در  ویژگی ها 
دسترسی به اطالعات دارند، جایگاه نخست را 
دارد. بنابر اعالم نهاد جهانی رتبه گذاری حق 
به  دسترسی  قانون  اطالعات،  به  دسترسی 
اطالعات افغانستان از نگاه ساحه ی پوشش، 
روش های اجرایی تقاضای اطالعات، رسیدگی 
به شکایات، تدابیر ارتقایی و سایر شاخصه ها 

از ۱۵۰ امتیاز ۱۳۹ امتیاز گرفته است. 
حقوقی  چارچوب  و  جایگاه  داشتن  بنابر 
اخیر  سال های  در  اطالعات،  به  دسترسی 
میزان تقاضای اطالعات از راه خانه پری فورم و 
ثبت شکایت از سوی خبرنگاران و شهروندان 
افزایش یافته است. تنها در یک سال گذشته 
 ۸۰۰ و  سه هزار  از  بیش  رسمی  آمار  بنابر 
درخواست اطالعات نزد کمیسیون دسترسی 
به اطالعات ثبت شده است. همچنان از دو 
در کمیسیون  این سو ۲۷۹ شکایت  به  سال 
روند  کمیسیون،  آمار  بنابر  است.  ثبت شده 
رسیدگی به ۶۰ شکایت اکنون جریان دارد 

لیاقت الیق

جهان  قانون  بهترین  تصویب  از  سال  هفت 
افغانستان  در  اطالعات  به  دسترسی  برای 
»بدترین  در  آن  تطبیق  روند  اما  می گذرد، 
وضعیت« قرار دارد. کارشناسان، خبرنگاران، 
نهادهای پژوهشی، نظارتی و حامی رسانه ها 
داشتن  وجود  با  افغانستان  که  می گویند 
بهترین قانون در سطح جهان از هفت سال 
به این سو عمال هیچ دست آوردی در رساندن 
حق دسترسی به اطالعات به شهروندان ندارد؛ 
با این که تأمین حق دسترسی به اطالعات از 
تعهدات مهم حکومت افغانستان به جامعه ی 
جهانی در راستای مبارزه با فساد و چرخش 

آزاد اطالعات است. 
در  که  است  حکومت  بر  انتقاد ها  بیشتر 
اطالعاِت  به  دسترسی  حق  تأمین  زمینه ی 
را  قانون  و  کرده  عمل  نمایشی  شهروندان 
تطبیق نکرده است. طوری که روند تطبیق 
قانون به ویژه در سال های اخیر که افغانستان 
درگیر روند صلح و منازعه است، در بدترین 
ارائه ی  از  ادارات  است.  گرفته  قرار  وضعیت 
خبرنگاران  و  شهروندان  نیاز  مورد  اطالعات 
بدون دلیل موجه سرپیچی می کنند. تصامیم 
کمیسیون دسترسی به اطالعات نیز از سوی 
ادارات نادیده گرفته شده، تطبیق نمی شود و 
عملکرد این کمیسیون نتیجه ی مثبتی ندارد. 
گرچند که کمیسیون دسترسی به اطالعات 
تقاضای  سیستم های  از  برخی  ایجاد  در 
و  شکایات  به  رسیدگی  و  ثبت  اطالعات، 
به  دسترسی  بلندمدت  استراتژی  تهیه ی  

اطالعات کارهایی را انجام داده است. 

قانون درجه یک جهان چه می گوید؟ 
در  افغانستان  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
سال ۱۳۹۳ بر مبنای ماده ی پنجاهم قانون 
بین المللی  بشری  حقوق  و  اصول  اساسی، 
تصویب و توشیح شد. این قانون برای تأمین 
دسترسی به اطالعات ادارات را مکلف کرده 
است که اطالعات تقاضاشده ی شهروندان و 
خبرنگاران را در »اسرع وقت« تأمین کنند. 
همچنان ادارات مکلف شده است که بخشی 
از اطالعات مورد نیاز شهروندان را به گونه ی 
ابتکاری و آنالین با نشر گزارش های ساالنه و 
از طریق وبسایت شان نیز در اختیار شهروندان 
قرار دهد. ادارات مکلف شده  است که سیستم 
مدیریتی و بانک اطالعات ایجاد کنند تا در 
دسترس قراردادن آن برای شهروندان سریع 

عمل کنند.
مسئول  مراجع  باید  ادارات  قانون،  براساس 

نهادهای ناظر از ارائه نشدن اطالعات درست 
و به موقع شکایت دارند.

قانون چرا تطبیق نمی شود؟
قانون  تطبیق کننده ی  نهاد  بزرگ ترین 
اطالعات، کمیسیون دسترسی  به  دسترسی 
ناظر بزرگ ترین  نهاد های  به اطالعات است. 
نادیده گرفتن  را  قانون  تطبیق نشدن  عامل 
مسئوالن  سوی  از  کمیسیون  این  تصامیم 
ادارات و حمایت نشدن این کمیسیون از سوی 
مقامات بلندرتبه ی دولتی می دانند. مسئوالن 
کمیسیون دسترسی نیز می گویند که تصامیم 
در  که  طوری  آن،  جایگاه  و  کمیسیون  این 

قانون پیش بینی شده عملی نمی شود. 
کمیسیون  رییس  بهادری،  عین الدین 
تصامیم  که  می گوید  اطالعات  به  دسترسی 
حکومتی  مسئوالن  سوی  از  کمیسیون  این 
حمایت نمی شود تا عملی شود. این یکی از 
به   است.  کمیسیون  این  بزرگ  چالش های 
قانون  به مواد  ادارات  همین دلیل مسئوالن 

تمکین نمی کنند. 
اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون  رییس 
تصامیم  تطبیق  در  مهم  »چالش  می گوید: 
که  نداریم  اجرایی  قوه  ما  است.  کمیسیون 
ادارات.  به  بفرستیم  تصمیم ها  تطبیق  برای 
طریق  از  را  مشکل  این  که  می کنیم  تالش 
حل  کابینه  و  قانون  حاکمیت  عالی  شورای 
کنیم. همکاری و حمایت جدی رییس جمهور 

و مقامات را نیاز داریم.« 
نهادهای ناظر و کارشناسان می  گویند چالش 
بزرگ این است که کمیسیون دسترسی به 
یک  است،  دولتی  کمیسیون  یک  اطالعات 
نهاد دولتی چطور بتواند از دولت انتقاد کند 
و تصامیمش را به کرسی عمل بنشاند. این 
موضوع بزرگ ترین آسیب را به روند دسترسی 
به اطالعات، شفافیت و مبارزه با فساد رسانده 

است. 
مسئوالن دیدبان شفافیت افغانستان می گویند 
که در موارد حساس که در آن فساد وجود 
و  نمی گیرد  قرار  دسترس  در  اطالعات  دارد 
تصامیم کمیسیون مثل کسر معاش، اخطار 
رییس  به گفته ی  نمی شود.  نیز عملی  و… 
این نهاد با آن که برخی از ادارات در دسترسی 
اما  نسبتا خوب عمل می کنند،  اطالعات  به 
افراد زورمند، با پشتوانه ی سیاسی تابع قانون 
نادیده  را  کمیسیون  تصامیم  و  نمی شوند 

می گیرند. 
نهاد  رییس  خلوتگر،  عبدالمجید 
افغانستان  آزاد  رسانه های  حمایت کننده ی 

چگونهقانوندرجهیکجهاندرافغانستانتطبیقنمیشود؟

نمی کنند. بیشتر مشکالت به عدم پیگیری ارگان های 
مربوطه در هنگام گم شدن کودکان و یا عدم همکاری 
کافی بین مقامات پلیس و مقامات پناهندگی حامی 

کودکان برمی گردد.
در  محدودی  بسیار  »اطالعات  می گوید:  توسکانو 
پرونده های کودکان مهاجر گم شده ثبت شده است. و 
اغلب تصور می شود که کودک مهاجر در کشور دیگری 
پناهنده شده باشد، اگرچه همکاری های بین مرزی نیز 
در این موارد عمال وجود ندارد.« وی می افزاید: »دالیل 
بی شماری برای ناپدیدشدن این کودکان وجود دارد. 
حمایت  جلب  پروسیجر های  طوالنی بودن  جمله  از 
بین المللی برای اسکان آن ها در کشورهای پذیرنده یا 
بازگرداندن آن ها به خانواده های شان. بسیاری هم در 
شرایط نامناسب امکانات رفاهی و گاها بدون دسترسی 

به امکانات آموزشی نگهداری می شدند.« 
»نگرانی  که  گفت  نیز  اروپا  کمیسیون  سخن گوی 
وجود  کودکان  این  ناپدیدشدن  مورد  در  عمیقی 
برای  »باید  که کشورهای عضو  کرد  اضافه  او  دارد.« 
در  کودکان  ناپدیدشدن  از  جلوگیری  و  پاسخ گویی 
مهاجرت با توسعه سیستم های جمع آوری اطالعات و 

همکاری مرزها اقدامات جدی ای انجام دهند.«

کودکان مهاجر، به خصوص افراد بی سرپرست هستند 
جنسی،  اهداف  و  کار  قربانی  آن ها  از  بسیاری  و 

تکدی گری اجباری و قاچاق مواد مخدر می شوند.«
در مارچ ۲۰۱۹، روزنامه گاردین و جنبش گم شدگان 
از  ویتنامی،  کودک   ۶۰ حداقل  که  دریافتند  اروپا 
کمپ های کشور هالند ناپدید شده اند. مقامات هلندی 
احتمال می دهند که این کودکان برای کار در مزارع 
قاچاق  بریتانیا  در  ناخن  آرایشگاه های  یا  و  حشیش 

شده باشند.
هرمان بولهار، گزارشگر ملی هلند در مورد قاچاق انسان 
گفت که تحقیقات نشان می دهد که نیاز شدید برای 
اقدام فوری و همکاری در سطح اروپا احساس می شود 
تا دلیل ناپدیدشدن هزاران کودک بی سرپرست مهاجر 
نباید  »ما  بررسی شود. وی گفت:  به صورت گسترده 
توجه مان را از این کودکان کم کنیم، آنها شایسته و 

نیازمند حمایت ما هستند.«
این  شامل  کشورهای  همه  در  تقریبا  که  حالی  در 
تحقیق، فرایندهای مفصلی برای مقابله با ناپدیدشدن 
افراد زیر سن قانونی وجود دارد، اما طبق گزارش سال 
کشورهای  از  بخشی  اروپا،  مهاجرت  شبکه   ۲۰۲۰
عمل  خوب  عمل  میدان  در  همیشه  اروپا،  اتحادیه 

اسماعیل ایناشی و آدریانا هومولوا، گاردین
برگردان: علی احمد حبیبی

مرز  بدون  گزارشگران  و  گاردین  روزنامه  تحقیقات 
می دهد  نشان  اروپا«،  گم شدگان  »جنبش  قالب  در 
که از جنوری سال ۲۰۱۸ تا دسامبر ۲۰۲۰ در اروپا، 
مخصوصا در کشورهای یونان، ایتالیا و آلمان، ۱۸ هزار 
و ۲۹۲ کودک مهاجر بی سرپرست، به صورت میانگین 
۱۷ کودک در روز، ناپدید شده اند. تنها در سال ۲۰۲۰ 
ناپدید  اروپا  کشور   ۱۳ در  کودک   ۵۷۶۸ تنهایی  به 

شده اند. 
این  از  درصد   ۹۰ به دست آمده،  داده های  براساس 
کودکان پسر بوده اند و از هر ۶ نفرشان، یک نفر زیر 
۱۵ سال سن داشته است. بیشتر این کودکانی که در 
سه سال اخیر گم شده اند از کشورهای الجزیره، اریتره، 
گینه و افغانستان بوده اند که در صدر لیست کشورهای 

دیگر قرار دارند. 
به  مربوط  اطالعات  نتیجه ی  در  تحقیق  این  در 
کودکان بی سرپرسِت ناپدیدشده از ۲۷ کشور اتحادیه 
اروپا به دست آمده است که شامل کشورهای ناروی، 
نتایج  می شود.  نیز  انگلستان  و  سوئیس  مولداوی، 
اغلب  شده،  ارائه  اطالعات  که  می دهد  نشان  تحقیق 

بعد از سال 2018 در ارواپ تقریبا روزانه 17 کودک مهاجر یب رسپرست انپدید شده اند
واقعی  تعداد  عبارتی،  به  است.  ناقص  یا  ناسازگار 
ارائه  آمار  از  بیشتر  بسیار  می تواند  گم شده  کودکان 

شده باشد.
و  بلژیک  اسپانیا،  کشورهای  از  شده  ارائه  آمارهای 
دنمارک،  می باشد.   ۲۰۱۹ سال  تا  صرفا  هم  فینلند 
فرانسه و بریتانیا نیز هیچ اطالعاتی در این زمینه ارائه 

نکرده اند. 
یافته های این تحقیق سواالت مهمی را علیه دولت های 
کودکان  از  محافظت  برای  آن ها  اراده  و  اروپایی 

بی سرپرست مهاجر، مطرح می کند. 
فدریکا توسکانو، رییس حمایت و مهاجرت در موسسه 
غیردولتی  سازمان  )یک  اروپا  مفقودشده  کودکان 
به  اروپا  سراسر  در  را  مردمی  خیریه  انجمن های  که 
یکدیگر متصل می کند( گفت: این داده ها برای درک 
عمق فاجعه رخ داده در اروپا »بسیار مهم« است. وی 
عدم   از  نشان  گم شده،  کودکان  باالی  »تعداد  گفت: 

کارایی سیستم محافظت از کودکان دارد.«
مهاجرانی  جمله  از  بی سرپرست  کودکان  گفت:  وی 
استفاده  بیشتر در معرض خشونت، سوء  هستند که 
و قاچاق قرار دارند. توسکانو می افزاید: »سازمان های 
قراردادن  هدف  حال  در  فزاینده ای  طور  به  جنایی 
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کنند، باید از این ابزارها نیز استفاده کنند. 
حذف  قابل  گرفته  شکل  که  روندی  این 
است  این  ما  فهم  نیست.  محدودکردن  و 
که ممکن برخی از گروه ها خواستار وضع 
آزاد شوند،  قبال رسانه های  محدودیت در 
با  فعلی  شرایط  چون  ندارد.  امکان  ولی 

گذشته بسیار فرق کرده است.« 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
طول  در  که  دستاوردی  یگانه  می گوید 
و  ناب ترین  به  عنوان  گذشته  سال   ۲۰
مهم ترین ارزش های مدرن شمرده می شود 
همگان  که  دستاوردی  یگانه   همین طور  و 
بر سر آن اجماع دارند، نهادینه شدن آزادی 
در  و مستقل  آزاد  رسانه های  و رشد  بیان 
که  است  این  ما  »موقف  است.  افغانستان 
هیچ  به  دستاورد  این  و  مهم  ارزش  این 
آسیب  نباید  شرایط  هیچ  تحت  و  عنوان 

می گوید که اکنون هیچ نوع ضمانت الزم 
در زمینه ی حفظ آزادی بیان و حمایت از 
رسانه های آزاد و مستقل وجود ندارد: »نه 
خوش بین هستم و نه بدبین. ولی با توجه 
طالبان،  گروه  و  گذشته  از  ما  شناخت  به 
با  نیستیم.  خوب  آینده  به  امیدوار  زیاد 
این حال اگر تغییری در فکر و رویکرد این 
گروه آمده باشد یا فشار جامعه ی جهانی بر 
این ها وارد شود که این ها تغییرات ۲۰ سال 
گذشته را بپذیرند، در آن صورت امیدواری 
بیشتر خواهد شد. بدیهی است که با آمدن 
وضع  محدودیت های  مقدار  یک  تغییرات 
نیستم که  این  موافق  اما من  خواهد شد، 
به ۲۰ سال قبل برگردیم و همه چیز را از 

دست بدهیم.«
محدودیت  اگر  که  می گوید  آصفی  آقای 
در  مستقل  و  آزاد  رسانه های  فعالیت  بر 

طالبان به رسانه ها خصومت آمیز بوده  است. 
در این سال ها خبرنگاران زیادی را از دست 
رسانه  ای جان خود  کار  به دلیل  که  دادیم 
را از دست دادند: »تغییری که در برخورد 
طالبان پس از امضای توافق نامه دوحه آمد، 
نوعی نگاه منعطف به رسانه ها بود. طالبان 
چوکات  در  را  بیان  آزادی  که  گفته اند 
احکام اسالمی می پذیرند. اما این که چگونه 
هنوز  می کنند،  توجیه  و  تفسیر  را  احکام 
مشخص نیست. ممکن است طالبان تفسیر 
خودشان را از احکام اسالمی ارائه کنند و از 
این طریق فشار را بر رسانه ها بیشتر کند.«

آقای توحیدی با اشاره به ماهیت تجارتی 
نهادهای  که  می گوید  رسانه ها  از  برخی 
بشر  حقوق  فعاالن  و  رسانه  ها  حامی 
ملل  سازمان  از  و  ابراز  را  نگرانی های شان 
تقاضا کرده که از حفظ آزادی بیان و حضور 
نمایندگان جامعه  ی رسانه ای در روند صلح 
جاری حمایت کنند: »اما مالکان رسانه ها و 
برخی افراد مشخصی که در این دو دهه ی 
سرمایه های  به  رسانه ها  طریق  از  گذشته 
بزرگی دست یافته اند، حضورشان به  عنوان 
حامیان آزادی بیان در این صحنه ی مبارزه 
غایب است. آن ها پول های شان را به دست 
آورده اند، اکثریت شان در خارج از افغانستان 
زندگی می کنند و حاال اگر محدودیت هم 
سیاسی  مالحظات  به  نظر  شود،  وضع 
اما  کرد.  نخواهند  اعتراض  اقتصادی  و 
که  رسانه ها  مسئول  مدیران  و  خبرنگاران 
میدان  در  می کنند،  کار  معاش  برای  تنها 

کشمکش آینده تنها می مانند.«
وزارت  سرپرست  زهیر،  محمدطاهر 
با  گفت وگو  در  فرهنگ  و  اطالعات 
و  جریان  که  می گوید  روز  اطالعات 
قابل  پرشتاب  و  شفاف  اجتماعی  تحوالت 
که  را  موضوعات  از  برخی  نیست.  مهار 
حرام  اسالمی شان  امارت  زمان  در  طالبان 
می دانستند، فعال آن ها را حرام نمی دانند. 
مثال عکس، تصویر و تماشای ویدیو که تا 
دارد،  کاربرد  رسانه  حوزه  در  زیادی  حد 
دانسته  حرام  طالبان  سوی  از  گذشته  در 
استفاده  آن ها  از  خودشان  حاال  و  می شد 
می کنند: »طالبان ناگزیرند که اگر سیاست 

عباس عارفی

بنیادی  ارزش های  از  یکی  بیان  آزادی 
طبیعی  همه ی  حق  و  بشری  حقوق 
انسان ها است. اما این روزها وضعیت آزادی 
نهادهایی که  تبع آن سرنوشت  به  و  بیان 
در زمینه ی آزادی بیان فعالیت دارند، مثل 
افغانستان  در  مستقل  و  آزاد  رسانه های 
محدودیت  خطر  معرض  در  به شدت 
نتیجه ی  در  که  نیست  بعید  و  دارند  قرار 
پروسه ی صلح آزادی بیان از بدنه ی جامعه  
حذف شود. اگرچند دورنمای پروسه صلح 
مجموع  در  و  نامعلوم  همچنان  افغانستان 
آینده ی سیاسی افغانستان نامشخص است، 
سرنوشت  و  کاری  آینده ی  میان  این  در 
که  افغانستان  مستقل  و  آزاد  رسانه های 
گویا تنها دستاورد درخشان این دو دهه ی 
پسین به حساب می رود، نیز نامعلوم است.

دو  این  در  مستقل  و  آزاد  رسانه های 
امنیتی  نیروهای  همچون  گذشته  دهه ی 
با  مبارزه  نخست  سنگر  در  افغانستان 
برای  و  داشته  قرار  افراطیت  و  تروریسم 
و  مردم ساالری  ارزش های  نهادینه سازی 
همچنین  کرده اند.  مبارزه  بشری  حقوق 
رسانه  ها در افغانستان در امر مبارزه با فساد 
فعالیت  نیز  حکومت  عملکرد  بر  نظارت  و 
این حال  با  است.  داشته  موثر  و  چشم گیر 
در جریان روند صلح افغانستان نمایندگان 
این رکن اساسی نظام فعلی غایب است و 
در صورت دستیابی طرف ها به توافق صلح، 
محدودیت  زمینه ی  در  جدی  نگرانی های 
وجود  رسانه ها  آزاد  فعالیت  و  بیان  آزادی 

دارد.
صدیق اهلل توحیدی، مسئول اجرایی کمیته 
مصونیت خبرنگاران افغانستان در گفت وگو 
نگرانی ها در  به  رابطه  روز، در  اطالعات  با 
توافق صلح  از  آینده ی رسانه ها پس  مورد 
به  عنوان  طالبان  گروه  که حضور  می گوید 
جریان  در  سیاسی  و  نظامی  جریان  یک 
گام  در  که  را  نگرانی هایی  صلح  پروسه 
گذشته ی  رفتار  آورد،  به وجود  نخست 
طالبان با رسانه ها بوده  است. از نظر آقای 
توحیدی، پیش از سال ۲۰۰۱ و در جریان 
نگاه   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۰۷ سال  از  جنگ ها 

نباید  رسانه ها  روبه رشد  روند  و  ببیند 
اطالعات  وزارت  سرپرست  شود.«  متوقف 
و  مدون  طرح  که  می گوید  فرهنگ  و 
جامع را به شورای عالی مصالحه و هیأت 
افغانستان  مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
این وزارت را  سپرده اند که در آن دیدگاه 
به صورت مبسوط به بحث گرفته  و خواستار 
آن شده اند که در جریان مذاکرات صلح و 
افغانستان  به صلح  مرتبط  نشستی  هر  در 
نمایندگان  و  خبرنگاران  نماینده ی  است، 
داشته  حضور  باید  افغانستان  رسانه های 

باشند. 
و  رادیو  اجرایی  رییس  آصفی،  خوشحال 
اطالعات  با  گفت وگو  در  آریانا  تلویزیون 
کاری  آینده ی  از  نگرانی  ابراز  ضمن  روز، 
و  ملی  ضمانت های  نبود  به  رسانه ها، 
و  می کند  اشاره  صلح  روند  در  بین المللی 

زیادامیدواربهآیندهخوبنیستیم«

صلح و رسانه ها؛ 

آینده در میان دو لبه ی تیغ محدودیت

اوایل  در  شد.  خود  جدید  فاز  وارد  کشور 
علیه  بر  نام جهاد  تحت  مختلف  گروه های 
تجاوز بیگانگان در کشور شکل گرفت. ولی 
بعد از شکست حکومت داکتر نجیب، دامنه 
خشونت و جنگ به دلیل تمایل گروه های 
درگیر به دلیل تمایل به یکه ساالری اقتدار 
خالل  در  شد.  متداوم  و  گسترده  سیاسی 
همین کشمکش ها، گروه طالبان به عنوان 
مدعی دیگر سر از مدارس پاکستان بیرون 
آورد. از همان بدو ورود، طالبان نیز با پیروی 
به دنبال  این اصل، به شکل جنون آمیز  از 

اقتدار یک تنه بر کشور شد.
سال  در  طالبان  غیرمنتظره ی  شکست  با 
۲۰۰۱ میالدی، نظام دموکراتیک در کشور 
براساس  قدرت  تقسیم  و  گرفت  شکل 
مردم ساالری  سازوکارهای  و  مولفه ها 
طراحی شد. در همین راستا نظام سیاسی 
دمکراتیک هم نتوانست این روند را متوقف 
سازد. کسانی که شاهرگ های اصلی جریان 
تالش  بودند،  گرفته  اختیار  در  را  قدرت 
کردند تا میزان اقتدار و نفوذ سیاسی شان را 
تاحد ممکن افزایش دهند. این زیاده خواهی 
به شدت  دموکراتیک  پروسه های  باعث شد 
طالیی  فرصت های  و  ببیند  آسیب 
کشور  توسعه  و  نهادسازی  ملت سازی، 
قرار  قدرت  رأس  در  آنانی که  برود.  بین  از 
سیاستگذاری  تا  شدند  تکاپو  در  گرفتند 
طوری  را  عمومی  تصمیم گیری های  و 
نفوذ  افزایش  به  منجر  که  کنند  مهندسی 
این  شود.  گروهی شان  و  فردی  سیاسی 
نگرانی های  از  نیز  حاضر  حال  در  مسأله 
بر  حاکم  گروه  منتقدان  و  رقیبان  عمده 
به شمار  کشور  فعلی  حکومت  و  سیاست 

می رود.
این منتقدان همواره تاکید دارند که هنوز 
کدام  در  حاکم  گروه  نیست  مشخص 
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به  قدرت  جامعه شناسان،  برخی  دیدگاه  از 
تصمیم گیری  و  نفوذ  اعمال  توانایی  معنی 
دیگران  سرنوشت  به  گروه  یا  و  فرد  یک 
حتا بدون رضایت و اراده ی آن ها می باشد. 
این تعبیر بر بعد سازمانی قدرت نیز صادق 
قدرت،  از  تعبیر  این  به  توجه  با  است. 
معموال نوعیت و میزان قدرت دولتی در سه 
اقتدار گرایی  موکراتیک،  عمده ی  چارچوب 
تبیین  و  توصیف  قابل  تمامیت خواهی  و 

می باشد. 
بدون  فرمانروایی  تمایل  تمامیت خواهان، 
عمومی  زندگی  شئون  تمام  به  چون وچرا 
دارند.  جامعه  افراد  خصوصی  رفتارهای  و 
آن ها می خواهند تمام سازمان ها و نهادهای 
فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی، 
هیچ  و  کنند  کنترل  و  نظارت  را  جامعه 
در  برنمی تابند.  را  قدرت  شریک  و  رقیب 
قالب اقتدارگرایی، میزان قدرت به اندازه ی 
نیست.  و شدید  تمامیت خواهی همه جانبه 
-اغلبا  محدود  آزادی های  اقتدارگراها 
زیردست شان  جمعیت  به  را  غیرسیاسی- 

روا می دارند. 
در  است.  دموکراسی  سوم،  چارچوب 
و  قدرت  سرچشمه  مردم  چارچوب،  این 
سیاست گذاری های عمومی اند. تاریخ خیلی 
منازعه  درگیر  و  جنگ زده  کشورهای  از 
به  گروه  یک  افراطی  میل  که  داده  نشان 
در  مانع  بزرگ ترین  از  بی حدوحصر  اقتدار 
برابر صلح، ثبات و توسعه در این کشورها 

بوده است. 
که  است  کشورهایی  از  یکی  افغانستان 
برای  آن،  در  قدرت طلبی  ماهیت  به دلیل 
و  جنگ  آتش  در  دهه  چهار  از  بیش 
این  کشمکش بر سر قدرت سوخته است. 
چالش با شکست آخرین رژیم کمونیستی 

افراد حد و حصر ترسیم کنند. همچنین این 
گروه تمایل دارد که تصمیم بگیرد مردم به 
کدام زبان صحبت کنند و از استفاده کدام 
زبآن ها منع شوند. آن ها باشند که در پشت 
درهای بسته راجع به ملکیت های عمومی و 
خصوصی تصمیم بگیرند که زمین زراعتی، 
پوشش  تحت  زمین های  یا  و  چراگاه ها 
بندهای آب را به چه کسانی هدیه دهند. 
که  باشد  گروه  این  اینکه  این  نهایت  در 
مالک  مردم  از  گروه  کدام  دهد  تشخیص 
کسانی  چه  و  است  سرزمین  این  اصلی 

گرایش جنون آمیز به قدرت مطلقه 
و تبعات انگوار آن بر افغانستان

یا  و  گرایی  اقتدار  دموکراسی،  ساختار- 
تمامیت خواهی- حاکمیت می خواهند. آیا 
میل واقعی آن ها این است که در چارچوب 
قانون اساسی فعلی صاحب اقتدار باشند یا 
همه  و  رفته  فراتر  اقتدارشان  دامنه  اینکه 
جوانب زندگی فردی و اجتماعی مردم را در 
دارد که دستور  تمایل  این گروه  برگیرند؟ 
دهد کدام بخش از رسوم، عنعنات و فرهنگ 
مردم دست نخورده باقی بماند و در کدام 
حوزه ها تغیر وارد شود. یعنی آن ها باشد که 
اماکن و حتا  نهادها،  اسم گذاری  به  راجع 

مهاجرند و به همین اساس تاریخ کشور را 
اصالحات و اضافات نمایند.

اقتدار  به  طالبان  تمایل  خیلی ها،  نظر  از 
جبارگونه در کشور، عامل اصلی کم توجهی 
تداوم  و  صلح  فعلی  پروسه  به  آن ها 
عدم  است.  کشور  در  آن ها  ستیزه جویی 
صلح  مذاکرات  در  طالبان  گروه  گرایش 
این دلیل است که آن ها تصور  به  احتماال 
از  بین الملی  نیروهای  خروج  با  می کنند 
به  تا  دارند  را  توانمندی  این  افغانستان 
تنهایی بر اریکه ی قدرت تکیه زده و حاکم 

ترکیبی از سیادت گرایی پاکستانی در پس زمینه ی خروج امریکا 
از افغانستان و هرگونه جنایات متعاقب طالبان، افکار عمومی را 

برافروخته و سیاست مداران امریکایی را به اقدام نمادین در برابر 
پاکستان سوق خواهد داد. پاکستان باید آماده ی پیوستن به باشگاه 

رقیب و بازی در کنار ایران، سوریه و کوریای شمالی باشد.
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ایران بعد از روی کارآمدن بایدن تالش 
کرد با باالبردن سطح غنی سازی یورانیوم 

از موضع قوی  تری در مذاکرات برای احیای 
برجام شرکت کند و در مقابل برداشته شدن 

تحریم  های امریکا سطح غنی سازی یورانیوم 
خود را کاهش بدهد و اجازه ندهد که 

موضوع مذاکرات به سمت برنامه موشکی 
این کشور برود.
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امنیتی می نویسد: »با خروج  باتالق  از  خود تحت عنوان گذار 
در  قدرت  خالی  احتمال  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای 
در  تروریستی  نیروی  ده ها  حضور  با  و  است  زیاد  افغانستان 
افغانستان، احتمال سرریز شدن بحران امنیتی افغانستان به آن 
سوی مرزهای افغانستان محتمل است. چنین وضعیتی می تواند 
برای مدت مدیدی افغانستان و منطقه را با آشوب بی سابقه ای 
روبه رو سازد. ایجاد باتالق امنیتی در افغانستان، در قدم نخست 
می تواند باعث نفوذ گروه های افراطی به آسیای میانه به عنوان 
حیات خلوت منافع روسیه و مناطقی از چین شود و مرزهای 
شرقی ایران را تهدید کند. باتالق امنیتی می تواند پهلوی دیگری 
هم داشته باشد و آن نقش هند به عنوان نیروی بازنده ی بازی 
جدید در افغانستان است. طبیعی است که هند به عنوان رقیب 
پاکستان، به  سادگی شکست در میدان جنگ نیابتی افغانستان 
را نپذیرد و باتالق امنیتی در افغانستان را به جای کشور متحد 

پاکستان ترجیح دهد.«
طبعیت و شیوه عملکرد گروه های تروریستی این چنین است 
که همواره برای مصروف شدن به آن چه که جهاد می خوانند، 
راه هایی پیدا کنند که در آن پیروزی و دستاوردشان به سادگی 
به دست بیاید و فربه تر نمایان گردد، برای همین افغانستاِن پس 
از امریکا می تواند به یکی از میدان های مانورهای جهادی های 
مختلف و گروه های بنیادگرای تروریستی تبدل شود، از سویی 
گروه های تروریستی مختلفی با الهام از آن چه که برد طالبان و 
این کشور علیه  ایاالت متحده در طوالنی ترین جنگ  شکست 
تروریسم خوانده می شود، افغانستان را به چشم یک پایگاه قوی 
برای اهداف بزرگ تروریستی و به عنوان یک پناهگاه برای اجرای 

این اهداف ببیند و طالبان را به عنوان پیش رو انتخاب کنند.
دیگری  بالقوه  خطر  تروریستی،  گروه های  کنار  در  سویی  از 
آن حضور  و  می کند  تهدید  را  منطقه  و  افغانستان  امنیت  نیز 
قاچاق چیان بزرگ مواد مخدر در افغانستان و منطقه هست که 
پس از خروج نیروهای خارجی به راحتی می توانند، قاچاق مواد 
بازار  به  را  این کشور  افغانستان گسترش بدهند و  از  را  مخدر 
کنند،  تبدیل  مخدر  مواد  قاچاق  و  فروش  جهانی  و  منطقه ای 
گزارش هایی نیز وجود دارد که در این اواخر، اعضای گروه های 
دیده  هلمند  در  کشور  جنوب  در  مخدر  مواد  قاچاق  خارجی 
نفوذ  زیر ساحه  قاچاق  گروه های خارجی  این  اعضای  شده اند، 
معامله ای  می پردازند،  مخدر  مواد  معامله  به  راحتی  به  طالبان 
بخش عمده ی از مفاد آن به چرخ های جنگ طالبان علیه کابل 
را به چرخ می آورد، این احتمال بسیار قوی است که فرماندهان 
طالبان پس از ایجاد باتالق امنیتی در کشور، همکاری خود را با 

شبکه های منطقه ای قاچاق گسترش بدهند. 
برای  نیروهای جدید  امکان جذب  تهدیدات،  نوع  این  در کنار 
طالبان از میان نیروهای انسانی غیر مسلح که با طالبان سمپاتی 
تبلیغ  کابل  نیروهای  و  نیروهای خارجی  علیه  و سال ها  دارند 
است،  حزب التحریر  گروه ها  این  از  یکی  دارد.  وجود  کرده اند، 
در آستانه خروج نیروهای خارجی تبلیغات گسترده ی از سوی 
از  است.  آغاز شده  ایدئولوژیک  ادبیات  با  این چنین  گروه های 
مناطق مرزی  و  سویی ده ها مدرسه مذهبی در سراسر کشور 
وجود دارد که طلبه های آن به صورت علنی و یا غیرعلنی خود 
را سمپات طالبان می دانند و ساالنه بخشی از نیروهای طالبان از 
همین مدارس تمویل می شوند. پیوستن طلبه های این مدارس 
از واقعیت نیست و  به صورت گسترده به صف طالبان به دور 

احتمال قوی را یدک می کشد. 
نگارنده به این باور است که اگر ایاالت متحده خطرهای بالقوه 
از  به یکی  افغانستان  را در تبدیل شدن  این چنینی  بالفعل  و 
بزرگترین پایگاه های تروریسم جهانی و تهدید منطقه ای مدنظر 
را  آن  با  اطالعاتی   – نظامی  مبارزه  سنجی  امکان  و  نگیرد 
به ارتش  از راه دور  با کمک  روی دست نگیرد، نمی تواند حتا 
افغانستان، جلوی خلق چنین باتالقی را بگیرد و تنها ارتش و 
نیروهای امنیتی افغانستان خواهند بود که با چند دشمن مختلف 

با تاکتیک های گوناگون در یک میدان می جنگند.

عزیز نیکیار

نیروهای  خروج  درباره ی  گسترده   بیم  موج  شاهد  روزها  این 
خارجی از افغانستان و نزدیک شدن به نشست استانبول هستیم 
که هنوز هم مشخص نیست. با هربار نزدیک  شدن به این نشست 
و با نزدیک شدن به روز موعود خروج کامل نیروهای امنیتی از 
کشور، پرسش های بسیاری در ذهن مخاطب فعال افغانستانی 
چگونگی  و  دید  افق  پرسش ها،  این  از  یکی  می گیرد.  شکل 
برخورد گروه های اسالم گرای مسلح و گروه های تروریستی فعال 
قدرت  بزرگ ترین  خروج  درباره ی  جهان  و  منطقه  افغانستان، 
نظامی جهان است. گروه های اسالم گرای مسلح چه برداشتی از 
این خروج دارند و در برابر آن چه واکنش عینی و ذهنی از خود 
نشان می دهند؟ در کنار گروه های اسالم گرا، انتظار چه حرکتی 
مانند  ضدحکومتی  یا  و  غیرمسئول  مسلح  گروه های  دیگر  از 
قاچاق چیان مواد مخدر و ملیشه های خودسر را داشته باشیم؟ در 
این یادداشت تالش شده است درباره ی این پرسش ها و بیمی که 

پس پرسش های مطرح شده پنهان شده است، پاسخ داده شود.
قبل از همه چیز باید گفت آن چه که مسلم است، این امر است 
که نیروهای امنیتی افغانستان تنها با یک نوع جنگ جو به نام 
باشد،  داشته  عملیاتی  خاص  تاکتیک های  و  شیوه   که  طالب 
روبه رو نیستند، نیروهای امنیتی افغانستان با لیست بلندباالیی 
از جنگجویان مختلف با تاکتیک های متفاوت روبرو  اند و این امر 
کار نیروهای امنیتی را در مقابله، شناسایی و شکست این گروه ها 

دشوارتر می سازد. 
به تازگی احمد ضیا سراج، رییس امنیت ملی افغانستان در یک 
زندان های  در  که  را  داعش  گروه  جنگ جویان  خبری  نشست 
امنیت ملی به سر می برند، شهروندان ۱4 کشور اعالم کرد. آقای 
پاکستان، ۳۷  شهروندان  آنان  نفر  که ۲۹۹  داد  توضیح  سراج 
نفر شهروندان ازبکستان، ۱۳ نفر شهروند تاجیکستان، ۱۲ نفر 
شهروند قرقیزستان، ۵ نفر شهروند روسیه، ۱۶ نفر شهروند چین، 
۵ نفر شهروند اردن، چهار نفر شهروند ایران، سه نفر شهروند 
ترکیه، ۵ نفر شهروند اندوزی، دو نفر شهروند بنگالدیش، چهار 
نفر شهروند هند، دو نفر شهرند مالدیو و یک نفر شهروند الجزایر 

است.

به گفته ی آقای سراج، عالوه بر این افراد، ۳۰۹ شهروند خارجی 
دیگر مربوط به شبکه القاعده، جیش محمد، لشکر طیبه پاکستان 
و جنبش ترکستان شرقی نیز در افغانستان زندانی هستند که 
و  داخلی  امنیت  علیه  جرایم  بر  مطابق  و  بزرگ تر  آنان  جرایم 

خارجی است. 
با این ارقام به سادگی می توان دریافت، جنگی که کابل با آن 
روبه رو است، بزرگ تر از جنگ در برابر یک گروه مسلح بنیادگرا 
است که ادعای رسیدن به قدرت سیاسی دارد، کابل عمال در یک 

جنگ کالن منطقه ای و نیابتی دست وپنجه نرم می کند. 
با  باورند که  این  به  – سیاسی  امنیتی  کارشناسان  از  بسیاری 
در کشور  امنیتی  باتالق  ایجاد  امکان  امنیتی،  نیروهای  خروج 
وجود دارد و با تجربه ی که کابل از حضور جنگ جویان مختلف 
بی شماری  دارد، سرازیر شدن  اخیر  در دوران جنگ سال های 
از جنگ جویان گروه های مختلف تروریستی به کشور به دور از 

واقعیت نیست.
داوود عرفان، کارشناس مسایل سیاسی، در یکی از نوشته های 

شود،  وضع  صلح  توافق  از  پس  افغانستان 
بود.  خواهد  منفی  همه  برای  پیامدهایش 
و  داد  بحث  فعلی  شرایط  در  صلح  بحث 
گرفت است، یعنی چه چیزهایی را از دست 
بدهیم و چه چیزهای را قرار است به دست 
صلح  درگیر  طرف های  میان  »اگر  بیاوریم: 
آینده  در  سیاسی  نظام  یک  روی  و  شود 
توافق صورت بگیرد، در آن صورت با ضمانت 
بین المللی  جامعه ی  و  منطقه  کشورهای 
در  ولی  نمی دهیم.  دست  از  را  زیاد  چیزی 
صورتی که سناریو برعکس شود، بدون شک 

پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.« 
روزنامه  مسئول  مدیر  مهرداد،  مجیب 
روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در  صبح  هشت 
به این موضوع اشاره می کند که رسانه های 
توانسته اند  گزارش دهی شان  در  افغانستان 
واقع  در  که  کنند  رعایت  طوری   را  توازن 
بازتاب  رسانه ها  در  طرف ها  همه ی  صدای 
پیدا کند. ولی باز هم نگرانی ها وجود دارد. 
دولت  که  است  امیدواری  جای  این حال  با 
و جامعه ی جهانی هرگونه صلح را به حفظ 
مشروط  اخیر  دهه ی  دو  این  ارزش های 
ساخته که از جمله آزادی بیان و رسانه های 
هستند:  ارزش ها  این  مهم  رکن  افغانستان 
طرف های  بیاید،  میان  به  صلحی  »اگر 
آزادی  حفظ  برای  روند  این  در  تأثیرگذار 
من  می کنند.  تالش  رسانه ها  آزادی  و  بیان 
جامعه ی  و  افغانستان  دولت  که  دارم  باور 
به  عنوان یک  را  بیان  آزادی  جهانی موضوع 
پیش شرط در پروسه صلح مطرح می کنند.«

آقای مهرداد معتقد اسـت کـه اگر حکومتی 
نتیجـه ی پروسـه صلـح کنونـی شـکل  در 
یک طـرف  خالـص  حکومـت  یـک  بگیـرد، 
نخواهـد بـود کـه تمـام آرا و عقایـد یـک 
طـرف درنظـر گرفتـه شـود: »ایـن حکومت 
مـردم  تمـام  کـه  بـود  خواهـد  مشـارکتی 
افغانسـتان در آن صـدای خـود را خواهنـد 
برآینـد  مشـارکتی  حکومـت  اگـر  داشـت. 
توافـق صلح عادالنه باشـد، مـا می توانیم در 
زمینـه ی حفـظ آزادی بیان امیدوار باشـیم. 
امیـدوارم کـه طالبـان هـم ایـن واقعیـت را 
بخشـی  آزاد  رسـانه های  کـه  کننـد  درک 
اخیـر  دهـه ی  دو  تغییـرات  و  تحـوالت  از 

اسـت و بـا ایـن واقعیـت برخـورد منطقـی 
داشـته باشـند.« آقـای مهـرداد می گوید که 
بیـان و رسـانه ها  آزادی  جامعـه ی جهانـی 
بـه  نویـن  افغانسـتان  واقعیـت  به  عنـوان  را 
رسـمیت شـناخته و همیشـه کمک هایـش 
را مشـروط بـه حفـظ ایـن ارزش هـا کـرده 
اسـت. بنابرایـن هنـوز هـم جای امیـدواری 

. ست ا
آقای مهرداد درباره ی پیامدهای محدودیت 
در  گسترده  فساد  موضوع  به  رسانه ها 
افغانستان اشاره می کند و می گوید که فساد 
اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگ  از  بخشی  به 
مردم تبدیل شده است. در دو دهه ی اخیر 
با فساد  نهادهای فراوان در زمینه ی مبارزه 
تأثیر  نهادها  این  کدام  که هیچ  ایجاد شده 
جدی در مبارزه با فساد نداشته است: »تنها 
کشیده،  چالش  به  را  فساد  که  عرصه  ای 
فسادپیشه ها را زیر فشار قرار داده و حکومت 
را تا حدی به پاسخگویی واداشته، افشاگری 
این  اگر  بوده   است.  افغانستان  رسانه های 
کارکردهای  بر  نظارت گر  و  انتقاد  صدای 
حکومت تضعیف یا محدود شود، به معنای 
پیدا  معافیت  فسادپیشه ها  که  است  این 
بیشتر  گسترش  به  نهایت  در  که  می کنند 
استبدادی شدن  و  پاسخگویی  عدم  فساد، 

حکومت به پیش خواهیم رفت.«
طالبان  گروه  نه تنها  پسین  سال های  در 
در  فعال  تروریستی  گروه های  سایر  و 
با خبرنگاران و رسانه های آزاد و  افغانستان 
حمالت  با  و  داشته  خصمانه  رفتار  مستقل 
رسانه ای  جامعه   از  انفجاری  و  انتحاری 
حکومت  بلکه  گرفته اند،  قربانی  افغانستان 
رسانه ها  با  خوبی  میانه ی  نیز  افغانستان 
نداشته است. گسترش فساد، رانت خواری و 
رفتار تبعیض  آمیز در حکومت باعث شده که 
پدیده های  این  افشاگری  به  دست  رسانه ها 
تهدید  به  تبدیل  واقع  در  و  بزنند  نامطلوب 
باالی  افراد در سطوح  از  علیه منافع برخی 
و  آزاد  رسانه های  بنابراین  شوند.  حکومت 
مستقل افغانستان در شرایط کنونی در میان 
گرفته اند  قرار  تیغ محدودیت  تیز  لبه ی  دو 
داده  قرار  ابهام  در  را  کاری شان  آینده  که 

است.

چرا ابید از بدترشدن وضع هراس داشت؟

به گفته ی آقای سراج، عالوه بر این 
افراد، 309 شهروند خارجی دیگر مربوط 

به شبکه القاعده، جیش محمد، لشکر 
طیبه پاکستان و جنبش ترکستان شرقی 

نیز در افغانستان زندانی هستند که 
جرایم آنان بزرگ تر و مطابق بر جرایم 

علیه امنیت داخلی و خارجی است. 

بالمنازع کشور شوند. 
این مسأله باعث ایجاد سراسیمگی و لجاجت 
در کشور  قدرت  همیشگی گروه های درگیر 
کسب  فرصت  که  گروهی  هر  است.  شده 
و  نابخردانه  شکل  به  پیدا  می کند،  قدرت 
شده  آن  افزایش  و  توسعه  دنبال  نامعقول 
»یا  که  موضوع  این  امروزه  چنانچه  است. 
از اصول محوری  یا هیچ« یکی  همه قدرت 
گشته  مبدل  کشور  سیاسی  مبارزات  در 
است. این مشکل تنها در سطح ملی و میان 
دامنه  بلکه  نیست،  چند گروه کالن هویتی 
قریه جات  حتا  و  ها  ولسوالی  والیات،  تا  آن 
هم گسترش یافته است. در خیلی ولسوالی 
تا  می کنند  تالش  مشخص،  گروه  یک  ها 
قدرت مطلق منطقه باشد. نهادینه شدن این 
هر  از  تا  واداشته  را  قدرت  جویندگان  اصل 
قدرت های  با  معامله  به شمول  ممکن،  ابزار 
بزرگ، بهره برداری از دین و باورهای مردم، 
پروسه های  در  اخالل  و  دستبرد  چاپلوسی، 
مافیا  تقویت  فیزیکی،  حذف  دموکراتیک، 
صدها  و  تاریخ  جعل  مخدر،  مواد  تجارت  و 
به  نمایند.  بهره برداری  دیگر  نامیمون  مورد 
زعم خیلی ها حتا رشد دوباره طالبان با این 
این  براساس  دارد.  معنی دار  ارتباط  مسأله 
طالبان  گروه  فردی  تالش  و  توان  دیدگاه، 
بلکه  نشد،  آن ها  دوباره  رشد  محوری  عامل 
ایدئولوژی تمامیت خواهوانه برخی از نخبگان 
این  داد  به  طالبان  حلقه  از  بیرون  سیاسی 
کامل  شدن  غرق  از  را  آن ها  و  رسید  گروه 
این نخبگان  تاریخ پیوستن نجات داد.  به  و 
را  طالبان  دست  استدالل  این  با  سیاسی 
با  گروه همسو  این  گیری  قدرت  که  گرفت 
قدرت  کسب  همانا  که  سیاسی  آرمآن های 

مطلقه در کشور است، می باشد.
در  تمامیت خواهی  به  میل  اساسی  پیامد 
بوده  این  افغانستان  در  نزاع  و  جنگ  تداوم 

که از یک طرف ابزارها، امکانات و زمینه برای 
به  تا  ندارد  نداشته/  وجود  تمامیت خواهوان 
تالش  از  دیگر  طرف  از  و  برسد،  هدف شان 
برای رسیدن به این اهداف دست نمی کشند. 
است  کشور  عادی  مردم  این  میان،  این  در 
که در میان آتش خشونت، جنگ و بدبختی 
پیچیده تر  را  مشکل  این  آنچه  می سوزد. 
ساخته، این است که طرفداران قدرت مطلقه 
در کشور هیچ وقت میل واقعی شان را برمال 
نساخته و تالش های شان را با عناوین کمتر 

حساس و یا حتا دمکراتیک می پوشانند.
این در حالی است که استقرار قدرت مطلقه 
در دنیای امروز تقریبا یک امر ناممکن به نظر 
می رسد. کشورهای محدودی در جهان وجود 
دارند که یک گروه خاص باالی اکثریت مردم 
حکمراویی بدون چون و چرا دارند. با توجه به 
مشکالتی که این کشورها با آن دست وپنجه 
نرم می کنند، بعید به نظر می رسد که وضع 
در  یابد.  تداوم  طوالنی  صورت  به  موجود 
زمانی  تمامیت خواه،  نظام  استقرار  ضمن، 
امکان پذیر است که قبل از آن اکثریت مردم 
را به یک ایدئولوژی تمامیت خواهانه باورمند و 
مجهز سازد. در حالی که ساختار و دینامیزم 
هویتی  و  فرهنگی  اجتماعی،  تاریخی، 
ایدئولوژی  چنین  ساختن  امکان  افغانستان، 
فراگیر حکومت محور را خیلی بعید می سازد. 
تاهنوز هم فرصت باقی است تا برای نجات 
کشور از این آفت سیاسی، دست بکار شده 
از  منصفانه  استحقاق  و  به سهم  و هر کس 
قدرت راضی شود. چون بدون این امر امکان 
انسانی،  خردگرا،  نظام  یک  کشور  در  ندارد 
اخالقی و مردم محور شکل بگیرد. در ضمن، 
تجارب تاریخی نشان داده که تمایل همزمان 
با ایجاد  اقلیت ها  به قدرت مطلقه در کشور 
صلح و ثبات دایمی کامال در تناقض است و 
امکان ندارد دو مورد را همزمان به دست آورد.

سه شنبه | 14 ثور 1400 | سال دهم | شماره 2146



www.etilaatroz.com خبرهای خارجی

یکایی  کت به پایگاه نریوهای امر شلیک دو را
در فرودگاه بغداد

یکا، چنی را به رفتار تهاجمی در خارج  امر
و رسکوب در داخل متهم کرد

آن مستقر هستند و این حمله یک مجروح بر جای 
گذاشت.

از ژانویه گذشته، زمانی که جو بایدن سکان دولت 
ایاالت متحده را در دست گرفت، تاکنون حدود ۳۰ 
حمله با راکت یا بمب به منافع امریکا در عراق، از 
جمله سفارت این کشور در بغداد شده است. این 
به کشته شدن دو پیمانکار خارجی، یک  حمالت 
انجامیده  عراقی  شهروند  هشت  و  عراقی  پیمانکار 

است.
خبرگزاری فرانسه می نویسد،برخی از این حمالت 
به گفته  انجام می دهند که  ناشناسی  را گروه های 
قدیمی  سازمان های  برای  پوششی  تحلیل گران 

مرتبط با ایران در عراق هستند.
که  می افزاید  متخصصان  از  نقل  به  گزارش  این 
تهران،  خواسته  خالف  بر  اوقات  برخی  حتی 
ایران که خواستار خروج  گروه های عراقی طرفدار 
حمالت  این  هستند،  عراق  از  امریکایی  نیروهای 
حالی  در  یکشنبه  روز  حمالت  می دهند.  انجام  را 
انجام گرفته که جمهوری اسالمی درگیر مذاکراتی 
با قدرت های جهانی با هدف بازگشت ایاالت متحده 

به توافق هسته ای است.
نشست  میزبان  تازگی  به  بغداد  گزارش ها،  طبق 
مخفیانه ای با حضور مقامات ارشد ایران و عربستان 

سعودی، متحد امریکا در منطقه، بوده است.
عراق که از شرق ایران در همسایگی خود دارد و از 
برای  نیز عربستان سعودی، تالش می کند  جنوب 
حل اختالفات بین این دو کشور میانجی گری کند.

اطالعات روز: ارتش عراق اعالم کرد که دو فروند 
راکت در روز یکشنبه ۱۲ ثور به یکی از پایگاه های 
هوایی در فرودگاه بغداد شلیک شده که نیروهای 

ائتالف به رهبری امریکا در آن حضور دارند.
به گزارش رادیو فردا، خبرگزاری فرانسه به نقل از 
یک منبع امنیتی گزارش داد که یکی از راکت ها را 
سامانه پدافندی که به منظور حفاظت از نیروهای 
امریکایی در اطراف پایگاه هوایی مستقر شده است، 

رهگیری کرد.
که  را  رخداد  این  مسئولیت  گروهی  هیچ  تاکنون 
به گفته ارتش عراق هیچ تلفاتی نداشته است، بر 
عهده نگرفته. با این حال واشینگتن به طور معمول 
گروه های عراقی مرتبط با ایران را مسئول حمالتی 
از این دست به نیروها و دیپلمات های خود می داند.
از  بخشی  به  راکت  فروند  سه  نیز  گذشته  هفته 
در  عراقی  نیروهای  که  شد  شلیک  بغداد  فرودگاه 

با این  وزیر خارجه امریکا،  چین را دشمن نخواند 
دالر  میلیارد  صدها  سرقت  به  را  کشور  این  حال، 

اسرار تجاری و مالکیت معنوی متهم کرده است.
چین  با  اینکه  امکان  »ما  که  گفت  بلینکن  آقای 
و  نداریم«  را  باشیم  نداشته  معامالتی  و  رابطه 
دارد،  وجود  رابطه  این  در  واقعی  »پیچیدگی های 
گاهی این رابطه خصمانه است، و گاهی این رابطه 
صورت  به  رابطه  این  هم  گاهی  و  است،  رقابتی 

همکاری است«.
تا  می برد  سر  به  لندن  به  سفر  در  بلینکن  آقای 
برای اولین پس از دو سال در دیدار حضور وزیران 

خارجه گروه جی ۷ شرکت کند.
جو بایدن هفته گذشته در سخنرانی ای در کنگره 
امریکا گفت که بدنبال تنش با چین نیست و در 
تماس تلفنی با رییس جمهور چین هم گفته است 

که »از رقابت استقبال می کند«.

ایاالت  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی  روز:  اطالعات 
متحده، چین را متهم کرد که رفتاری تهاجمی در 

خارج و سرکوبگرانه در داخل دارد.
در  بلینکن  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
امریکا  که  گفت  سی بی اس  شبکه  با  مصاحبه ای 
هم  اجازه  اما  کند،  متوقف  را  چین  نمی خواهد 
بر  مبتنی  که  بین المللی  نظم  چین  که  نمی دهد 

قوانین است، را تضعیف کند.
او همچنین تاکید کرد که درگیری نظامی به شدت 

با منافع هر دو کشور در تضاد است.
تنش ها میان ایاالت متحده امریکا و جمهوری خلق 
چین در سال های اخیر بیشتر حول محور تجارت، 

جاسوسی و شیوع ویروس کرونا بوده است.
روابط بین امریکا و چین برای هر دو کشور و سایر 

کشورهای جهان حیاتی است.
پکن پس از روی کار آمدن دولت جدید امریکا به 
در  که  شده  روابطی  بهبود  خواستار  متناوب  طور 

دوره دونالد ترمپ به وخامت رسیده بود.
آقای بلینکن به برنامه ۶۰ دقیقه سی بی اس گفته 
است که جو بایدن و شی جین پینگ، رهبر چین 
تلفنی در ماه فوریه، در خصوص  اولین تماس  در 
 ۲ تماس  این  و  کردند  گفت وگو  مختلفی  مسائل 

ساعت طول کشیده بود.
او گفت که »جو بایدن بسیار صریح، برخی از نکاتی 
که امریکا نسبت به آن حساسیت داشت را به رهبر 
سرقت  و  اقتصادی  مسائل  شامل  که  گفت،  چین 

مالکیت معنوی بود«.
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ست. ا
ایـاالت متحـده امریـکا پیـش از این حکومـت ایران را 
در کنـار چیـن و روسـیه بـه تـالش بـرای دخالـت در 
انتخابـات خـود متهـم کـرده و در مـواردی برخـی از 
شـهروندان ایـن کشـورها از جملـه شـهروندان ایرانی 
را بـه عنـوان هکـر و عضـو گـروه سـایبری وابسـته به 
حکومـت تحریـم کـرده و تحـت تعقیـب قـرار داده 

ست. ا
پارلمـان اسـکاتلند مسـتقل از مجلـس عـوام بریتانیـا 
اسـت و قـدرت تصمیم گیـری در امـور محلـی را دارد.
انتخابـات پارلمانـی اسـکاتلند اواخـر این هفتـه برگزار 
برگـزاری  طرفـدار  آن  نامزدهـای  برخـی  و  می شـود 
همه پرسـی مجدد بـرای اسـتقالل از بریتانیا هسـتند.

در همه پرسـی ای کـه حـدود هفـت سـال پیـش در 
اسـکاتلند برگزار شـد، اسـتقالل از بریتانیا رای نیاورد.

»بی ثباتـی در بریتانیـا« تـالش می کند. بر اسـاس این 
گـزارش گروه های سـایبری وابسـته بـه حکومت ایران 
به عنـوان »افراد محلی دلسـوز اسـتقالل اسـکاتلند«، 
در شـبکه های اجتماعـی فعالیـت و کاربـران واقعـی 
را تشـویق می کننـد مطالـب و محتواهایـی را کـه بـه 
بریتانیاسـت،  از  اسـکاتلند  اسـتقالل  نفـع طرفـداران 

همرسـان کننـد.
روزنامـه تایمـز به نقـل از اندیشـکده هنری جکسـون 
می گویـد حکومـت ایـران بـا راه اندازی وب سـایت های 
جعلـی کـه دامنه هـای اینترنتـی محلـی اسـکاتلند را 
و  انتخاباتـی  مبـارزات  در  تاثیرگـذاری  بـرای  دارنـد 

فریـب کاربـران اسـکاتلندی در حـال تـالش اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش این تنهـا بخشـی از »کمپین 
گسـترده ترویـج اطالعـات نادرسـت« ایران اسـت که 
اقدامـات روسـیه طراحـی و راه انـدازی شـده  شـبیه 

اطالعات روز: بررسـی  یک اندیشکده بریتانیایی حاکی 
اسـت حکومـت ایـران با ترویـج اطالعات نادرسـت در 
اینترنـت و شـبکه های اجتماعی به شـیوه ای »مشـابه 
روسـیه« در حـال تـالش بـرای مداخلـه در انتخابـات 
پارلمانـی اسـکاتلند بـه نفـع طرفـداران اسـتقالل این 

سـرزمین از بریتانیا اسـت.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، روزنامـه تایمـز چـاپ 
جکسـون«  »هنـری  اندیشـکده  از  نقـل  بـه  لنـدن 
می نویسـد متخصصـان سـایبری وابسـته بـه حکومت 
و  فیسـبوک  در  را  اسـکاتلندی  رای دهنـدگان  ایـران 
توییتـر بـا ایجـاد حسـاب ، گـروه  و صفحـه جعلـی در 

نادرسـت قـرار می دهنـد.  معـرض اطالعـات 
در گـزارش اندیشـکده هنـری جکسـون هشـدار داده 
شـده کـه ایـران بـا مداخلـه در انتخابـات پارلمانـی 
بـرای  اسـتقالل،  طرفـداران  نفـع  بـه  اسـکاتلند 

ایران »به روش روسیه در حال مداخله در انتخابات اسکاتلند است«

روزنامه نگاران و رسانه های مستقل انجام داده است.
وزیر خارجه پیشین اسپانیا در بخش دیگری از بیانیه خود 
اظهار داشت که اتحادیه اروپا سال گذشته موارد مختلف 
را  جهان  سراسر  در  مستقل  روزنامه نگاران  اذیت  و  آزار 
بازداشت  از روزنامه نگارانی که  محکوم کرد و در حمایت 

شده اند اقداماتی انجام داده است.
آقـای بـورل همچنیـن تاکیـد کـرد کـه اتحادیـه اروپـا 
مصمـم اسـت در اروپـا و خـارج از قـاره سـبز اقدامـات 
کنـد  تـالش  و  دهـد  انجـام  زمینـه  ایـن  در  بیشـتری 
بین المللـی  کارهـای  و  سـاز  و  سـازمان ها  همراهـی  بـا 
از  حمایـت  بـرای  جدیدتـری  پیشـگامانه  رویکردهـای 

دهـد. قـرار  کار  دسـتور  در  روزنامه نـگاران 
او با اشاره به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قانون خدمات 
دیجیتال که هدفش پاسخگویی مستقیم در جهت ایمن تر 

روز جهاین آزادی مطبوعات؛ 
بورل: اروپا به حمایت از روزنامه نگاران مستقل ادامه می دهد

که  کرد  تاکید  است  اطالع رسانی  روند  کردن  شفاف تر  و 
با  مقابله  برای  خود  اقدامات  به  همچنان  اروپا  اتحادیه 
انتشار اطالعات دروغین ادامه خواهد داد و در عین حال 
تالش می کند با همراهی شرکایش روش هایی تاثیر گذارتر 
رسانه های  برای  پایدار  تجاری  مدل های  از  حمایت  برای 

مستقل بیابد.
بورل در پایان این بیانیه تاکید کرد که انتشار آزاد اطالعات 
و آزادی بیان باید در همه جا ترویج و محافظت شود. این 
دیپلمات اسپانیایی با اشاره به اینکه این کار به نفع همه 
است ادامه می دهد که اتحادیه اروپا به مخالفت با هرگونه 
محدودیت در آزادی بیان و سانسور در هر سطحی ادامه 
سنگ  مطبوعات  آزادی  دارد  اعتقاد  که  چرا  داد  خواهد 
بنای جوامع دموکراتیک است و باید از این ارزش حفاظت 

شود.

اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  روز:  اطالعات 
می گوید آزادی مطبوعات به شدت در معرض تهدید قرار 
دارد و روزنامه نگاران با افزایش فشارهای مالی و سیاسی، 

شرایط سختی را تجربه می کنند.
به نقل از یورونیوز فارسی، آقای بورل که به مناسبت روز 
از  بیانیه ای صادر کرده می گوید  جهانی آزادی مطبوعات 
جهان  سراسر  در  روزنامه نگار   ۷۶ کنون  تا   ۲۰۲۰ سال 
کشته و بسیاری دیگر از کسانی که در این عرصه فعالیت 
او  شده اند.  تهدید  یا  و  آزار  دستگیر،  دنیا  در  می کنند 
ارزش  یک  مطبوعات  آزادی  اینکه  به  اشاره  با  همچنین 
اساسی برای اتحادیه اروپا به شمار می رود اضافه کرد که 
کار  و  ساز  از  روزنامه نگار   4۰۰ از  بیش  سال ۲۰۲۰،  در 
اتحادیه اروپا برای حمایت از مدافعان حقوق بشر بهره مند 
از  حمایت  برای  مهمی  اقدامات  اتحادیه  این  و  شده اند 
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دمبله: 
به زودی تصمیم نهایی را 

خواهم گرفت

ین بازی  خشن تر
این هفته اروپا با 

۵ اخراجی در فرانسه

مهاجم فرانسوی بارسلونا بار دیگر به جدایی 
از این تیم واکنش نشان داد و تاکید کرد 

که به زود تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
دیدار  در  بارسلونا  اسپورت،  از  نقل  به 
دو  بر  سه  نتیجه  با  والنسیا  برابر  حساس 
به پیروزی دست پیدا کرد تا همچنان در 

کورس قهرمانی باقی بماند.
عثمان دمبله بعد از بازی گفت: از حضور 
به  اما  هستم  بسیار خوشحال  بارسلونا  در 
ام  آینده  درباره  را  نهایی  تصمیم  زودی 
شرایط  در  بدنی  نظر  از  گرفت.  خواهم 
است که در  دارم. من 4 سال  قرار  خوبی 
آماده  اگر  قطعا  و  کنم  می  بازی  بارسلونا 

نبودم این مدت دوام نمی آوردم.
مسی  گفت:  مسی  با  اش  رابطه  درباره  او 
چه در داخل زمین و چه بیرون آن انسان 
خوبی است. او همواره به تیم کمک کرده 
است و رابطه خوبی با هم داریم. هم تیمی 
هایم اکنون لقب اتوئو را به من داده اند)با 
به  ها  بازی  از  بسیاری  در  که  خنده( چرا 

عنوان مهاجم نوک بازی می کنم.
دارد  دوست  که  سوال  این  درباره  دمبله 
بازی چه بازیکنانی را ببیند، گفت: از دیدن 
می  لذت  سانه  لروی  و  محرز  ریاض  بازی 
بازی های  ویژه محرز که همواره  به  برم  
به  مدافعان  کنم.  می  نگاه  را  سیتی  با  او 
سختی می توانند این بازیکن را مهار کنند.

 ۵ ثبت  بر  عالوه  لیون  و  موناکو  دیدار  در 
اخراج  بازی  زمین  از  نیز  بازیکن   ۵ گل، 

شدند.
از حساس ترین  یکی  در  اکیپ،  از  نقل  به 
بار   ۵ اروپا،   فوتبال  هفته  این  دیدارهای 
کارت قرمز از جیب داور بازی بیرون آمد. 
دقیقا همان تعدادی که توپ توانست وارد 

دروازه های دو تیم شود.
زمین  در   ۲ بر   ۳ نتیجه  با  توانست  لیون 
موناکو این تیم را شکست دهد و امیدهای 
تیم روبرت کواچ در موناکو با این شکست 

از بین رفت.
کانکرت  ماکسنس  اخراج  وجود  با  لیون 
از دقیقه ۷۰ بازی با موناکو  توانست این 

دیدار را برنده شود.
مفیس دیپای )۵۷(، مارسلو )۷۷( و رایان 
کردند.  گلزنی  لیون  برای   )۸۹( چرکی 
چریکی در دقیقه ۸۸ وارد زمین شد و یک 
دقیقه بعد برای تیمش گلزنی کرد. کوین 
فوالند )۲۵( و وسام بن یدر )۸۶( نیز برای 

موناکو گلزنی کردند.
بازی  باالی  خشونت  در  عجیب  اتفاق 
بین  بزن  بزن  به  پایانی  دقایق  در  که  بود 
بازیکنان تبدیل شد. ماکسنس کانکرت در 
دقیقه ۷۰ از لیون اخراج شد. در ادامه ماتیا 
دیشیلیو و مارسلو از مارسی و پیگرینی و 
گوبلس نیز از موناکو کارت قرمز گرفتند تا 
برتری  با  اروپا  هفته  این  بازی  خشن ترین 

لیون پایان یابد.

یک؛ پس از هت تر
آینده بیل در تاتنهام همچنان در ابهام

تمجید از وینگر جوان سییت؛
گواردیوال: تورس در سییت مرد شد

یکشنبه  تاتنهام،  قرضی  ستاره  بیل،  گرت 
شب برابر شفیلد هت تریک کرد، اما رایان 
صحبت  تاتنهام  موقت  سرمربی  میسون، 

درباره آینده او را به تعویق انداخت.
گرت بیل با هت تریک برابر شفیلد یونایتد 
لیگ  در  خود  نمایش  بهترین  شد  موفق 

برتر از سال ۲۰۱۲ به بعد را داشته باشد.
با این وجود رایان میسون، سرمربی موقت 
این موضوع که  از صحبت درباره  تاتنهام، 
آیا باشگاه بیل را برای فصل های بعد نیز 
نگه خواهد داشت یا خیر، سر باز زد و گفت 
پس از پایان فصل در این باره بحث خواهد 

شد.
گرت  درخشش  با  شب  یکشنبه  تاتنهام 
بیل موفق به شکست 4-۰ شفیلد شد. این 
نخستین بار از سال ۲۰۱۲ به بعد بود که 
وینگر ولزی موفق به هت تریک در لیگ 

برتر می شد.
بیل که به صورت قرضی از رئال مادرید به 
تاتنهام آمده است، در این فصل به تناوب 
بین هسته اصلی خط حمله تاتنهام و یک 
بوده  آمد  و  رفت  در  ای  حاشیه  بازیکن 
ستاره  که  است  معتقد  میسون  اما  است، 
کالس  در  توانایی  آن  ولزی  پوش  ملی 
جهانی اش در یک سوم پایانی را از دست 

منچسترسیتی،  سرمربی  گواردیوال،  پپ 
از فرن تورس، ستاره جوان  ضمن تمجید 
تحمل  توانایی  او  که  گفت  ها،  سیتیزن 
را  برتر  لیگ  فیزیکی  و  جنگنده  طبیعت 

دارد.
ساله  بیست  ستاره  تورس،  فرن 
سیتیزن   ۰-۲ پیروزی  در  منچسترسیتی، 
را  حساس  گلی  پاالس  کریستال  برابر  ها 
رساند  ثمر  به  گواردیوال  شاگردان  برای 
داد.  افزایش  دو گل  به  را  برتری سیتی  و 
سیتی اکنون تنها سه امتیاز دیگر با کسب 
فصل  این  در  برتر  لیگ  قهرمانی  عنوان 

فاصله دارد.
پپ گواردیوال درباره تورس که در تابستان 
گذشته به سیتیزن ها پیوسته بود، گفت: 
روز  اما  است،  زده  زیادی  های  گل  »فرن 
شنبه اولین بازی بود که من دیدم او قادر 
برتر  لیگ  بودن  فیزیکی  شدت  تحمل  به 

می  تریک  هت  حساس  لحظات  در  که 
کنید، معلوم است که تیتر روزنامه ها می 
شوید. او بازیکنی در کالس جهانی است، 
ما این را می دانیم. هر کسی که در طول 
۱۰ سال گذشته فوتبال تماشا کرده باشد، 
می داند که او قادر به چه کارهایی است. 

تمام کنندگی او خیره کننده بود.«
گرت بیل اما در این میان واکنش تاتنهام 
را  کارابائوکاپ  فینال  در  شکست  به 
شکست  از  پس  باید  »ما  گفت:  و  ستود 
مثبت  شکلی  به  دوباره  کارابائوکاپ  در 
خودمان را پیدا می کردیم و امشب همین 

کار را انجام دادیم.
برتر هت  لیگ  در  بعد  به  از ۲۰۱۲  اینکه 
که  چیزی  از  بدتر  خیلی  ام  نکرده  تریک 
واقعا هست به نظر می رسد، چرا که من 

مدت ها بود از لیگ برتر دور بودم.
خوب  خیلی  کردن  تریک  هت  همیشه 
است اما ما بازی به بازی پیش می رویم و 
گرفتن یک نتیجه مثبت تنها کاری است 
که می توانیم بکنیم. زدن سه گل خیلی 
اهمیت  اول  تیم در درجه  اما  است  خوب 
می  که  امتیازاتی  همه  به  ما  دارد.  قرار 
پایان  تا  بنابراین  نیاز داریم  توانیم بگیریم 

خواهیم جنگید.«

بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است.
تورس  های  سرخوردگی  و  عواطف  تمام 
پس از یک فصل ابتدایی بسیار سخت در 
منچستر سیتی، آن هم با توجه به شرایط 
کرونا  ویروس  اثر  در  قرنطینه  که  سختی 
برای زندگی در شهر و کشوری جدید برای 
ستاره ۲۰ ساله به وجود آورده بود، پس از 
به ثمر رساندن گل دوم سیتیزن ها مشهود 

بود.
با  را  دقایقی  گل  این  زدن  از  پس  تورس 
تیمی  هم  و  ریخت  اشک  منقلب  حالی 

هایش به او دلداری دادند.
هم  فوتبال  جامعه  در  تورس  های  اشک 
مورد توجه قرار گرفت و بسیاری یادآوری 
کردند که فوتبال در دوران قرنطینه چقدر 
برای فوتبالیست ها حتی آنهایی که سالم و 
سرحالند و دستمزد خوبی نیز دریافت می 

کنند، سخت بوده است.

بازی  به  که  بود  نگرشی  او،  یکشنبه شب 
کرد.  تیم  برای  که  دوندگی  و  داشت 
هایش  شانس  از  که  شدی  می  مطمئن 

استفاده می کند.
فکر می کنم اینکه بیل بماند یا نه پس از 
اولویت ما  پایان فصل بررسی خواهد شد. 

در حال حاضر بازی بعدی است.«
میسون همچنین به BBC گفت: »وقتی 

حاال مرد شده است. داشتن چنین حالت 
تهاجمی در لیگ برتر خیلی خوب است.«

تغییر  و  آشکار  فرهنگی  تغییرات  وجود  با 
کلی در سبک زندگی در چنین سنی، فرن 
تورس در اولین فصل حضور خود در سیتی، 
چمپیونزلیگ،  گروهی  مرحله  در  ویژه  به 

نداده و نخواهد داد.
رایان میسون گفت: »من همیشه گفته ام 
که گرت بیل توانایی خود در خلق لحظه 
رااز  پایانی  سوم  یک  در  درخشان  های 
بازیکنی در  او  داد.  نخواهد  و  نداده  دست 
در  را  موضوع  این  او  است.  کالس جهانی 

طول سال ها ثابت کرده است.
نمایش  مورد  در  چیز  خوشایندترین 

هست.«
گواردیوال همچنین اضافه کرد مهاجم سابق 
والنسیا که تابستان گذشته با ۲4 میلیون 
به  یورو به سیتیزن ها پیوست، زمانی که 

منچسترآمد تنها یک پسربچه بود.
و  بود  پسربچه  یک  »او  گفت:  گواردیوال 
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بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک، انتقال و توزیع 5600 قطعه مرغ با وسایل مرغ داری برای 
280 خانم به والیات کابل، بامیان و غزنی( تحت شماره داوطلبی )MAIL/PD/NCB/G-6/1400( را به شرکت محترم خدمات زراعتی و مالداری نصیر جمشیدی به قیمت مجموعی مبلغ )3,109,400( سه میلیون 

و یک صد و نه هزار و چهارصد افغانی اعطا 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 همراه با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

منچستریونایتد، در این فصل از پوگبا 
تری  عمق  نقش  در  تا  شده  خواسته 
بازی کند و او می گوید که چندان در 
بند فراهم کردن گل یا پاس گل های 

پیروزی بخش نیست.
فاصله  اینکه  رغم  »به  افزود:  پوگبا 
من  دارم،  حریف  دروازه  از  بیشتری 
تالش می کنم تا جای ممکن تاثیرگذار 
باشم. من به جز توانایی بردن بازی ها، 
در  من  دارم.  هم  دیگری  های  توانایی 
بازی  دفاعی  و  عمق  در  بیشتر  زمین 
می کنم. بگذار اینطور بگوییم که این 
همان نقشی است که انگولو کانته دارد.

از نظر جسمی و  احساس خوبی دارم. 
فیزیکی احساس بهتری دارم.«

پس از دیدن آمار یونایتد؛
گر دست من بود خودم را نیمکت نشنی می کردم! پوگبا: ا

تاکید  چند  هر  بگیرند،  کار  به  ذخیره 
او  برای  آمار   این  تغییر  که  کند  می 
آن  از  که  بود  خواهد  جدیدی  چالش 

استقبال می کند.
به  آمار  این  از  اطالع  از  پس  پوگبا 
را  من  باید  پس  »خب  گفت:  شوخی 
روی نیمکت بنشانید! من قبال این آمار 
را ندیده بودم. اگر تیم بدون من بهتر 
کار می کند، من کامال درک می کنم 
که سرمربی من را روی نیمکت بنشاند.

خوبی  چالش  من  برای  حال  هر  به 
تغییر  اوضاع  این  که  امیدوارم  است. 
کند. امیدوارم که بچه ها با من بیشتر 

برنده شوند تا بدون من.«
با توجه به تاثیر برونو فرناندز در ترکیب 

ارقام  و  آمار  دیدن  از  پس  پوگبا  پل 
به  منچستریونایتد  عملکرد  به  مربوط 
را  او  آینده  در  باید  که  گفت  شوخی 

نیمکت نشین کنند.
موضوع از این قرار است که طبق آمار، 
از  را  پوگبا  یونایتد  که  هایی  بازی  در 
ابتدا در ترکیب یازده نفره خود داشته 
است تنها ۱.۹ امتیاز از هر بازی کسب 
فرانسوی  ستاره  گاه  هر  و  است  کرده 
کرده،  آغاز  را  بازی  نیمکت  روی  از 
شیاطین سرخ به صورت متوسط ۲.۲ 

امتیاز از هر بازی کسب کرده اند.
جهانی  جام  برنده  فرانسوی  هافبک 
یونایتد به شوخی می گوید که با توجه 
به آمار باید او را به عنوان یک بازیکن 

فرانسوی  هافبک  پوگبا،  پل 
منچستریونایتد، پس از دیدن آمار این 
تیم به شوخی به سولسشر توصیه کرد 

که او را روی نیمکت بنشاند.
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در باالمرغاب حضور دارند. 
در  متفکر«  »مغز  به عنوان  ازبیکستانی«  »جمعه بای  از  او 
راستای ساخت موتربمب ها و حمالت انفجاری گروه طالبان 
طالبان  خارجی،  جنگ جوی  این  حضور  با  که  می کند  یاد 
ساخت  متخصص  »جمعه بای،  افزوده اند:  حمالت شان  به 
موتربمب و حمالت انفجاری است. طالبان از این شخص و 

گروه آن در عملیات های کالن استفاده می کنند.«
مقام های محلی بادغیس از حضور جنگ جویان پاکستانی در 
صفوف طالبان نیز ابراز نگرانی می کنند و آنان را دلیلی بر 

تقویت طالبان می دانند. 

»افراطی ترین طالبان در غور«
حمالت طالبان در غور نیز سیر صعودی به خود گرفته است 
و بیشتر جنگ ها در ولسوالی های تیوره، ساغر و غرب شهر 

فیروزکوه، مرکز این والیت رخ داده است.
عبدالظاهر فیض زاده، والی غور در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز، از وزارت دفاع ملی می خواهد که نیرو و تجهیزات بیشتر 

برای درهم کوبیدن طالبان به این والیت بفرستد. 
پس از تیرباران چهار مسافر در مسیر شاهراه کابل – غور به 
تاریخ اول ماه ثور، والی غور می گوید که دو قرارگاه در مسیر 
این چنینی  تا جلو حمالت  ایجاد خواهد شد،  شاهراه  این 

گرفته شود.
والی غور به تالش طالبان، مبنی بر مبدل کردن این والیت 
اشاره  ارتباطی میان والیت های شمالی و جنوبی  به دهلیز 
می کند و در توصیف جنگ طلبی طالبان می گوید: »متأسفانه 
افراطی ترین طالبان در غور حضور دارند و در گذشته توجه 
این والیت صورت گرفته  برای سرکوب طالبان در  کمتری 

است.«
آمده اند.  ستوه  به  طالبان  حمالت  شدت  از  غور  ساکنان 
عبدالرحمان ۲4 سال سن دارد و باشنده ولسوالی ساغر است. 
او به روزنامه اطالعات روز می گوید که سال گذشته مامای 
خود را که عضو نیروهای پولیس بوده در جنگ با طالبان و 
هم چنین بچه عمه خود را که عضو طالبان بوده در جنگ با 

نیروهای دولتی از دست داده است. 

»طالبان شکست خورده اند«
پس از امضای موافقت نامه صلح میان ایاالت متحده امریکا 
و گروه طالبان در ماه فبروری سال ۲۰۲۰ میالدی، سطح 
خشونت ها به میزان چشم گیری در کشور افزایش یافته است. 
وزارت دفاع ملی، گروه طالبان را مسئول افزایش خشونت ها 
می داند. فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز می گوید که بیشتر حمالت طالبان در 
متمرکز  غربی  در والیت های  به تازگی  و  والیت های جنوبی 

شده است. 
بزرگ  عملیات های  و  کالن  برنامه های  که  می کند  ادعا  او 
عقب  یا  و  شکست  دولتی  نیروهای  سوی  از  طالبان  گروه 
عملیات های  در  طالبان  کلیدی  »افرادی  است:  شده  زده  
اکنون  هم  شده اند.  کشته  کشور  غرب  در  دولتی  نیروهای 
علیه  موتربمب ها  از  استفاده  بر  متمرکز  طالبان  قوت  تمام 

مردم افغانستان و مخصوصا والیت های غربی است.«
وزارت دفاع ملی می گوید که طی هفته های اخیر از انفجار 
خانه های  پاسگاه ها،  باالی  طالبان  گروه  موتربمب  چندین 
مسکونی و شهرها در والیت های غربی جلوگیری شده است. 

احتیاط در حمالت هوایی
و  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان  و  محلی  مقام های 
پارلمان والیت های غربی از حکومت می خواهند که حمایت 
هوایی از نیروهای زمینی را افزایش دهد، تا میزان تلفات این 

نیروها کاهش پیدا کند.
به عنوان  از غیرنظامیان  تأکید دارند که طالبان  این مقام ها 

سپر انسانی در عملیات های هوایی استفاده می کنند. 
طالبان  که  می گوید  هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید  سید 
به دلیل درامان ماندن از حمالت هوایی به خانه های مسکونی 
پناه می برند: »برای ما در اجرای عملیات هایی هوایی حفظ 
جان غیرنظامیان مهم است و تا زمانی که اطمینان پیدا نکنیم 
که به جان و مال غیرنظامیان صدمه وارد نمی شود، دست به 

راه اندازی عملیات های هوایی نمی زنیم.«
وزارت دفاع ملی کشور می گوید که حمالت هوایی بر مواضع 
طالبان در غرب کشور جریان دارد، اما آنان بر حفظ جان و 
مال غیرنظامیان در اجرای عملیات های هوایی توجه می کنند. 
می گوید  ملی  دفاع  وزارت  سخن گوی  معاون  امان،  فواد 
آماج  برای  تجهیزات  پیشرفته ترین  با  هوایی  نیروهای  که 
قراردادن طالبان در والیت های غربی کشور مجهز هستند: 
»ما در اجرای عملیات های هوایی بسیار دقت می کنیم که از 
یک طرف بتوانیم دشمن را از بین ببریم و از طرف دیگر به 
خانه های مردم و به جان و مال مردم آسیب نرسد. نیروهای 

هوایی ما ظرفیت باال دارند.«

این کندک برای اکماالت این نیروها دشوار شده بود. 
به  گروه طالبان در واکنش به مسدودشدن راه های منتهی 
مناطق تحت تسلط گروه طالبان در ولسوالی جوند و تعلیق 
برنامه »دسترخوان ملی« از سوی اداره محلی بادغیس، در 
کنار شاهراه هرات – قلعه نو، آنتن های مخابراتی به استثنای 
را قطع  ترکمنستان  وارداتی  برق  و  شرکت دولتی »سالم« 

کرده  اند. 
روزنامه  به  بادغیس  والیتی  رییس شورای  بیگ،  عبدالعزیز 
شمس،  حسام الدین  دستور  به  که  می گوید  روز  اطالعات 
والی بادغیس راه های منتهی به ولسوالی جوند مسدود و هم 
چنین تطبیق برنامه »دسترخوان ملی« به حالت تعلیق در 

آمده است. 
گروه  که  می شود  سال  دو  از  بیش  که  است  حالی  در  این 
قرار  اقتصادی  تحریم  زیر  را  جوند  ولسوالی  مرکز  طالبان 
داده اند و اجازه ی انتقال مواد اولیه به این منطقه را نمی دهند. 
 – هرات  شاهراه  مسدودکردن  که  می گوید  بادغیس  والی 
قلعه نو، آنتن های مخابراتی و برق وارداتی ترکمنستان، تالش 
گروه طالبان مبنی بر وارد کردن فشار باالی اداره محلی و 
مردم بادغیس است. او معتقد است که اقدامات این چنینی 

باعث »نفرت« بیشتر مردم نسبت به طالبان می شود. 
برای  که  می دهند  اطمینان  بادغیس،  محلی  مقام های 
بازگشایی شاهراه های این والیت، برنامه های عملیاتی را روی 
دست دارند، تا هر چه زودتر بتوانند که طالبان را از کنترل 

این شاهراه ها دور کنند. 
عبدالعزیز بیگ، رییس شورای والیتی بادغیس می گوید که 
ولسوالی های جوند، قادس، آب کمری و مقر زیر تهدید بلند 
ولسوالی ها  این  مرکز  در  حکومت  تنها  و  دارد  قرار  امنیتی 
حاکمیت دارد و در دیگر نقاط طالبان حاکم بالمنازع هستند: 
و  دارند  ولسوالی ها حضور  کیلومتری  یک  در  طالبان  »حتا 

گاهی هم در مسیر راه ها چک پاینت می اندازند.«
مسیر  در  قرارگاه ها  ایجاد  با  که  می خواهد  حکومت  از  او 
ولسوالی ها،  به  منتهی  و مسیرهای  قلعه نو   – شاهراه  هرات 

جلو تحرکات طالبان را بگیرد. 

جنگ جویان ازبیکستانی و پاکستانی
حضور  بادغیس،  در  ناامنی ها  افزایش  دالیل  از  یکی 
جنگ جویان پاکستانی و ازبیکستانی در این والیت شمرده 
که  می گوید  بادغیس  والی  شمس،  حسام الدین  می شود. 
نظر  زیر  ازبیکستانی  خانواده   ۷۰ تا   ۶۰ حدود  هم اکنون 
»جمعه بای ازبیکستانی« عضو »نهضت اسالمی ازبیکستان« 

است. 
در  پارلمان  در  فراه  مردم  نماینده ی  حسینی،  عبدالستار 
طالبان  گروه  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
قوت شان را بر سقوط ولسوالی استراتژیک »اناردره« متمرکز 
داشته  قرارگاه  اناردره  در  که  می خواهند  »طالبان  کرده اند: 
باشند و اگر بتوانند این ولسوالی را کنترل کنند، حکومت به 
دشواری خواهد توانست که دوباره کنترل اناردره را به دست 

بگیرد.«
از  برای  به حکومت پیشنهاد می کند که  پارلمان  این عضو 
میان برداشتن تهدیدهای امنیتی یا کاهش آن، باید نیروهای 

ارتش در این والیت تقویت شوند.
برای چندمین بار متوالی، تالش کردیم تا در مورد وضعیت 
امنیتی فراه با تاج محمد جاهد، والی فراه تماس بگیرم، اما 

وی حاضر به مصاحبه نشد. 
فراه، یکی از ناامن ترین والیت ها در غرب کشور است و در 
تازه ترین مورد یک شنبه شب، ۱۲ ماه ثور، در نتیجه ی سقوط 
یک پاسگاه حمایوی قرارگاه نیروهای ارتش ملی در روستای 
»شیوان« ولسوالی باالبلوک، بیش از ۲۰ نیروی ارتش کشته 

شده اند. 
در یک رویداد دیگر، عبدالجبار شایق، رییس صحت عامه فراه 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که بر اثر انفجار بمب دستی 
روز دوشنبه در ناحیه دوم شهر فراه، ۱۸ تن به شمول چندین 

کودک زخمی شدند. 

بادغیس، زیر تهدید طالبان
بادغیس ، در شمال غرب  در والیت  پیش، جنگ  ماه  تا سه 
این والیت رسیده  قلعه نو، مرکز  به دروازه های شهر   کشور، 
بود، اما حاال به ادعای مقام های ارشد محلی بادغیس، جنگ 

تا کیلومترها دورتر از شهر عقب زده شده است. 
روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس  والی  حسام الدین شمس، 
بادغیس  ولسوالی های  تمام  در  رمضان  ماه  در  که  می گوید 
و  دولتی  نیروهای  میان  شدید  جنگ  باالمرغاب  جزء  به 
طالبان جریان داشته است: »در جوند، مقر، قادس و به ویژه 
آب کمری جنگ در بادغیس بود. طالبان شاهراه ها را ناامن 
ساختند و مردم را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. دشمن 
]طالبان[ تالش می کند که در بادغیس ناامنی ایجاد کنند، 

اما ما آماده دفاع از بادغیس هستیم.« 
عقب نشینی  باالمرغاب  ولسوالی  کندک  از  دولتی  نیروهای 
کردند. این کندک برای بیش از یک سال در محاصره شدید 
گروه طالبان قرار داشت و نشست و برخاست چرخبال ها در 

واجد روحانی - هرات

جنگ های  گواه  روزها  این  افغانستان  غربی  والیت های 
را  امنیتی  تهدیدهای  سطح  طالبان  گروه  است.  گسترده 
برده اند. طالبان  بلند  این والیت ها  از  در بخش های وسیعی 
ماین های  و  موتربمب  از  استفاده  و  چریکی  حمالت  با 
کنارجاده ای، در صدد وارد کردن تلفات به نیروهای دولتی 
شورای  در  غربی  والیت های  نمایندگان  از  برخی  هستند. 
والیتی و پارلمان، از سقوط بخش های از ولسوالی ها به دست 

طالبان هشدار می دهند. 
اما مقام ها در وزارت دفاع ملی می گویند که طالبان در اجرای 
عملیات های شان در غرب کشور شکست خورده اند و عملیات 

نیروهای دولتی برای مقابله با طالبان جریان دارد. 

هرات دیگر امن نیست
والیت هرات بیشتر از هر زمانی طی سال جاری گواه حمالت 
گروه  مورد  تازه ترین  در  است.  بوده  طالبان  گروه  سنگین 
کرده اند.  منفجر  موتربمب  دو  فرسی،  ولسوالی  در  طالبان 
بوده  به حدی  ثور(  ماه   ۱۲( یک شنبه  انفجارها  این  شدت 
است که بخش های از ساختمان فرماندهی پولیس و همچنین 
چندین خانه  و دکان  را تخریب کرده است. سید عبدالوحید 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که در  قتالی، والی هرات 
نتیجه ی این حمالت طالبان، پنج نیروی دولتی کشته و سه 

تن دیگر زخمی شده اند. 
مقام ها ی محلی هرات، ادعای سقوط ولسوالی فرسی را رد 

می کنند.
به  نیز  ولسوالی شیندند  در  طالبان  طی یک هفته گذشته 
به روزنامه  افزوده اند. ساکنان شیندند  دامنه ی حمالت شان 
درگیری  روزها،  و  شب   بیشتر  که  می گویند  روز  اطالعات 
میان نیروهای دولتی و طالبان جریان دارد. آنان می افزایند 
که جنگ یک هفته ای در شیندند، خساره هنگفت مالی به 

غیرنظامیان وارد کرده است. 
اردوی ۲۰۷ ظفر در غرب کشور دیروز )دوشنبه، ۱۳  قول 
ثور( اعالم کرد که در ولسوالی شیندند ۲۲ طالب کشته و 

۱۷ تن دیگر زخمی شده اند. 
بار دیگر والی هرات می گوید که در شش ولسوالی هر شب 
جنگ میان نیروهای دولتی با طالبان جریان دارد. او مدعی 
است که طالبان اراده ای برای تأمین صلح و دست کشیدن از 
جنگ ندارند: »با ایاالت متحده امریکا، طالبان موافقت نامه 
را  ما  سال   ۲۰ طی  که  است  حالی  در  این  و  کردند  امضا 
قرار می دادند. طالبان  امریکا هدف  با  علیک  به جرم سالم 
مزدوران کشورهای متخاصم هستند و آنان نمی خواهند که 

ثبات در افغانستان بیاید.«
و  نظام  حامی  همچنان  که  می خواهد  مردم  از  هرات  والی 
طالبان  اخیر  حمالت  مقابل  در  و  باشند  دولتی  نیروهای 
در  را  تالش های شان  آخرین  »طالبان  کنند:  ایستادگی 
جنگ با حکومت انجام می دهند، اما آنان ناکام می شوند و 

ما آمادگی کامل برای سرکوب آنان داریم.«
می گیرد.  قربانی  هرات  در  غیرنظامیان  از  تداوم خشونت ها 
ولسوالی های  از  خانواده ها  از  زیادی  شمار  اکنون  هم 
پشتون زرغون، شیندند، اوبه و دیگر ولسوالی ها به شهر هرات 

آواره شده اند. 
سه  حدود  را  خانواده اش  عضو  پنج  ساله،   ۵۰ زن  رهگذر، 
داده  دست  از  هرات  پشتون زرغون  ولسوالی  در  پیش  سال 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  او  است. 
طالبان دو برادر و برادرزاده اش را به جرم همکاری با دولت 
نیز  را  و مادر من  تیرباران کرده اند: »طالبان همچنین پدر 
کشته اند. جنگ و برادرکشی بس است و ما صلح از طالبان 

می خواهیم.«
هرات با داشتن جمعیت بیش از چهار میلیون نفر و ظرفیت 
بلند اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است، اما گسترش 
جدی  نگرانی  به  هرات،  شهر  داخل  به  جنگ  جغرافیای 

هراتیان مبدل شده است. 

ناامنی همیشگی فراه
که  مدعی اند  فراه  والیتی  شورای  در  مردم  نمایندگان 
ولسوالی های بکوا، خاک سفید، گلستان و شیب کوه به گونه ی 
کامل تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و در شش ولسوالی 

دیگر نیز سطح تهدیدهای امنیتی بلند است.
شاه محمود نعیمی، معاون این شورا به روزنامه اطالعات روز 
یابد  افزایش  دولتی  نیروهای  تشکیالت  باید  که  می گوید 
نیرو  و  تجهیزات  با  نیز  نیروها  این  قرارگاه های  و همچنین 
تقویت شود: »محدوده ی زیر کنترل دولت در فراه بسیار کم 
است. کمربندهای امنیتی و قرارگاه ها زیر تهدید، همیشگی 

گروه طالبان قرار دارد.«
اناردره،  باالبلوک،  او، هرچند مرکز ولسوالی های  به گفته ی 
قرار  حکومت  کنترل  زیر  پرچمن  و  پشت کوه، الش وجوین 
دارد، اما راه های منتهی به این ولسوالی ها زیر کنترل طالبان 

شعله ورشدن جنگ در والیت های غریب؛ 

»طالبان شکست خورده اند«

یکی از دالیل افزایش ناامنی ها در بادغیس، حضور جنگ جویان 
پاکستانی و ازبیکستانی در این والیت شمرده می شود. 

حسام الدین شمس، والی بادغیس می گوید که هم اکنون حدود 
60 تا 70 خانواده ازبیکستانی زیر نظر »جمعه بای ازبیکستانی« 
عضو »نهضت اسالمی ازبیکستان« در باالمرغاب حضور دارند. 


